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 ..محمدمحمدو�ارك على عبدك ورسولك و�ارك على عبدك ورسولك اللهم صلِّ وسلِّم اللهم صلِّ وسلِّم 

قولنقــول حهــذا الحــ  ::ن في النصوصدیث الصــحیح یؤ�ــد مــا جــاء فــي النصــوصهذا ال ما جاء  تاب و نصــوص الكتــاب و   ،،دیث الصحیح یؤ�د  ــنَّةنصوص الك نَّةالسُّ من األمر مــن األمــر   ،،السُّ
 والشروط والمسلمین على شروطهم ال سیما في مثل هذا الباب.والشروط والمسلمین على شروطهم ال سیما في مثل هذا الباب.  ،،�الوفاء �العقود�الوفاء �العقود

 .من أولى ما � عتنى �ه ،أو الشروط فیه ،وشروطه سواء �انت شروطه
من  ،شرط  من م قتضى العقد ،من الع شرة �المعروف -جال وعال–ما اشترطه هللا  فالشروط منها

 .�الع شرة �المعروف -جال وعال–فأمر هللا  ،الع شرة �المعروف
{ ن  ل ی ه  ل ه ن  م ث ل  ال ذ ي ع   .] 228[البقرة:{و 

ناا هنــاوأ�ًض وأ�ًضــ ضیها ك شــروط �قتضــیها ا ه شروط �قت قدالعقــدك  هامــن الــوطء ُمنقســم ال �حتــاج أن یــنص علیهــا  ،،الع ینص علی تاج أن  سم ال �ح لوطء ُمنق من بــل هــي مــن   ،،من ا هي  بل 
قدُمقتضـــى العقـــد ضى الع صیتنصـــیوالوال  ،،ُمقت یدص علیهـــا تأكیـــدتن ها تأك قدلكـــن هنـــاك شـــروط ال �قتضـــیها العقـــد  ،،ص علی ضیها الع شروط ال �قت ناك  كن ه حد و�حتاجهـــا أحـــد   ،،ل ها أ و�حتاج

 ُیوّفى بها.ُیوّفى بها.  وهذه ما لم تكن ُمخاِلفة لما جاء في الشرعوهذه ما لم تكن ُمخاِلفة لما جاء في الشرع  ،،الزوجین فیشترطهاالزوجین فیشترطها
جاء االمــا إذا �انــت ُمخالفــة فجــاء االأأ   فة ف نت ُمخال حســتثناء إال شــرًطا أحــما إذا �ا شرًطا أ حرم حالالً أو حــرم حــالالً   ،،االَّ ُمحرمً لَّ ُمحرًمــستثناء إال  حدیث �مــا فــي الحــدیث   ،،أو  في ال ما  �

ینبغي أن نحتاط له أشد االحتیاط؛ ألنه إذا اختل شرٌط ینبغـي أن نحتـاط لـه أشـد االحتیـاط؛ ألنـه إذا اختـل شـرٌط   ،،فروجفـروج�اب ال�اب الوهذا الباب أعني وهذا الباب أعني   ،،الصحیحالصحیح
قدمــن شــروط العقــد شروط الع ــا أمــره لــیس �الســهل  من  سهلفــاألمر عظــیم؛ ألن النكــاح والــوطء عموًم لیس �ال مره  ا أ لوطء عموًم كاح وا هذه فاســتحالل هــذه   ،،فاألمر عظیم؛ ألن الن ستحالل  فا

نَّةرسوله في الكتاب و رسوله في الكتاب و ما جاء عن هللا وعن ما جاء عن هللا وعن   الفروج إنما هو على مقتضىالفروج إنما هو على مقتضى نَّةالسُّ وما عدا ذلك ُ�خرج وما عـدا ذلـك ُ�خـرج   ،،السُّ
 ..-نسأل هللا العافیةنسأل هللا العافیة  -غاءً غاءً ن �كون �ن �كون �ا إلى أا إلى أالعقد من �ونه شرعی� العقد من �ونه شرعی� 

لزوجهنــــاك شــــروط �حتاجهــــا الــــزوج ها ا شروط �حتاج ناك  مثالً فیشــــترط علــــى زوجتــــه أال ُتكِمــــل الدراســــة مــــثالً   ،،ه سة  ته أال ُتكمِل الدرا لى زوج شترط ع مل إذا أو ال تعمــــل إذا   ،،فی أو ال تع
ما �حتاجوقــد تحتــاج هــي �عــض الشــروط مثــل مــا �حتــاج  ،،تخرجتتخرجــت شتفتشــت  ،،وقد تحتاج هي �عض الشروط مثل  سةمــال الدراســةرط إكرط إكفت تشترط أن تشــترط أن   أوأو  ،،مال الدرا

ملتعمــل لدهاأو تشــترط أن ال ُ�ســافر بهــا عــن بلــدها  ،،تع عن ب ها  سافر ب شترط أن ال ُ� تز أو تشــترط أن ال یتــز   ،،أو ت شترط أن ال ی هاوج علیهــاأو ت شترط طالق أو تشــترط طــالق   ،،وج علی أو ت
 َضرتها.َضرتها.

واشتراط أن ال واشـتراط أن ال   ،،ألنه جاء فیه الحدیث الصحیحألنـه جـاء فیـه الحـدیث الصـحیح  ؛؛أما اشتراط طالق الضرة فال �جوز قوًال واحًداأما اشـتراط طـالق الضـرة فـال �جـوز قـوًال واحـًدا  
ُمخالف لما جاء في ُمخـالف لمـا جـاء فـي أو أو   ،،فاء �هفـاء �ـها �جب الو ا �جـب الو هل هو ممهـل هـو ممـ  ،،تزوج علیها مسألة خالفیة بین أهل العلمتزوج علیها مسـألة خالفیـة بـین أهـل العلـم

 �جب علیه الوفاء �ه.�جب علیه الوفاء �ه.  ،،ا ُمعَتبرا ُمعَتبروشرط أن ال ُ�سافر بهوشرط أن ال ُ�سافر به  ؟؟من مشروعیة التعدد �شرطهمن مشروعیة التعدد �شرطه  الشرعالشرع
 ما ال یترتب على ذلك تضییع لحقه.ما ال یترتب على ذلك تضییع لحقه.  ،،وأن تعملوأن تعمل  ،،و�ذلك لو اشترطت أن ُتكمل الدراسةو�ذلك لو اشترطت أن ُتكمل الدراسة

نى: هــل للــزوج أو الزوجــة أن ُیلجــئ الطــرف اآلخــر علــى التنــازل؟ �معنــى:    نازل؟ �مع طرف اآلخر على الت جئ ال لزوج أو الزوجة أن ُیل یه أن ُتكمِ اشــترطت علیــه أن ُتكِمــهل ل شترطت عل ل ل ا
سةالدراســة سة سنةفأكملــت الدراســة ســنة  ،،الدرا ما أنثــم قــال لهــا: إمــا أن  ،،وجاءت بولدوجــاءت بولــد  ،،سنتینســنتین  ،،فأكملت الدرا ها: إ قال ل شرطُتلغــي هــذا الشــرط  ثم  هذا ال غي  أو أو   ،،ُتل

 لحقي �أهلك؟ لحقي �أهلك؟ تت
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فال بد �الوفاء �ه حتى تتنازل عنه �طوعها واختیارها �المهر؟ فال بد �الوفاء �ه حتـى تتنـازل عنـه �طوعهـا واختیارهـا �ـالمهر؟   ،،ن هذا الشرط ثبت �العقدن هذا الشرط ثبت �العقدإإفنقول: فنقول: 
ْنـُه َنْفًسـا َفُكُلـوُه َفِإن ِطْبَن َلكُ َفِإن ِطْبَن َلكُ {{  ،،ررال �جوز أن یلجئها إلى التنازل عن شيء عن المهال �جوز أن یلجئها إلى التنازل عن شيء عن المهـ وُه ْم َعن َشْيٍء مِّ ا َفُكُل ُه َنْفًس ْن ْم َعن َشْيٍء مِّ

 وهل نقول مثل هذا في الشروط؟وهل نقول مثل هذا في الشروط؟  ،،فال بد من طیب النفسفال بد من طیب النفس  ،،]]44::[النساء[النساءَهِنیًئا مَِّر�ًئا}َهِنیًئا مَِّر�ًئا}
  ،،والمسألة على ما �قول الناس عرض وطلبوالمسـألة علـى مـا �قـول النـاس عـرض وطلـب  ،،و�عرف أنها �الضغط تتنازل عن �عض الشروطو�عرف أنها �الضغط تتنازل عـن �عـض الشـروط  

  ،،حاول أن یتنصل من الشروطحـاول أن یتنصـل مـن الشـروط  ،،لدلـدلكن لما جاءت بو لكـن لمـا جـاءت بو   ،،شرطشرطالتزم �الالتزم �ال  ،،سوقها نافقةسوقها نافقة  ،،االما �انت ِ�كرً لما �انت ِ�كرً 
 أو ال �جوز؟أو ال �جوز؟  ،،هل �جوز له ذلكهل �جوز له ذلك

   ..................طالب: ..طالب: ..
 ُرها بین أمر�ن �ملك أحدهما.ُرها بین أمر�ن �ملك أحدهما.هو ُ�خیِّ هو ُ�خیِّ   ،،هو اآلن �ملك الطرف الثاني من الخیارهو اآلن �ملك الطرف الثاني من الخیار

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

 طالب: ...........طالب: ...........
 لحقي �أهلك.لحقي �أهلك.فافاو�ال و�ال   ،،ون قسمون قسما أن تبقي بدا أن تبقي بدقال لها: إمقال لها: إم  ،،هو لو ألجأها لما هو أعظم من ذلكهو لو ألجأها لما هو أعظم من ذلك

وهو �ملك أحد الطرفین وهـو �ملـك أحـد الطـرفین   ،،عشرة �المعروفعشـرة �ـالمعروفن الن الهو مهو مو و   ،،قد جاء األمر �هقد جاء األمر �ه  ،،والقسم مما �قتضیه العقدوالقسم مما �قتضیه العقد
 ..الُمتردد فیهماالُمتردد فیهما

 طالب: ...........طالب: ...........
  ،،و�ضغط علیها من ولٍد ونحوهو�ضغط علیها مـن ولـٍد ونحـوه  ،،ثم لما حصل له ما ُیرجح �فتهثم لما حصل له ما ُیرجح �فته  ،،إن �ان من نیته أن �في �الشرطإن �ان من نیته أن �في �الشرط

فروجق ما أوفیتم �ه من الشروط ما استحللتم �ـه الفـروجإن أحإن أح««  ..لشرطلشرط �في �ا �في �اله أن الله أن الفف �ه ال منهم من مـنهم مـن   ،،»»ق ما أوفیتم �ه من الشروط ما استحللتم 
وما عدا ذلك ال یلزمه ومـا عـدا ذلـك ال یلزمـه   ،،من العشرة �المعروف فقطمـن العشـرة �ـالمعروف فقـط  ،،القرآنالقـرآنحدیث على ما جاء في حـدیث علـى مـا جـاء فـي �قصر هذا ال�قصر هذا ال

 لكن هذا إلغاء للحدیث عن فائدته.لكن هذا إلغاء للحدیث عن فائدته.  ،،الوفاء �هالوفاء �ه
 ،سهل ،عقدقبل الشروط في وقت ال�ثیر من الناس �قول: أ ،وهي مسألة مهمة ،ونعود إلى مسألة 

الشخص  أن لكن على اعتبار ،القبول� كره ه ا على . ی لجئ ،تم الدخولثم إذا  ،اشترطوا ما شئتم
د بینهما فله وجه ا ف ال   ،�ملك أحد طرفي الم ترد  وز ا أ و  إ ع ر اض  ا ن ش  اف ت  م ن � ع ل ه  {و � ن  ام ر أ ة  خ 

{  . ]128ساء:لن[اج ن ا ح 
فهل هذا إلجاء أو هو خیاٌر بین أمر�ن �ملك فهـل هـذا إلجـاء أو هـو خیـاٌر بـین أمـر�ن �ملـك   ،،وأر�د أن أتزوجوأر�ـد أن أتـزوج  ،،وال عملوال عمـل  ،،دراسةدراسة  ههقال لها: ما فیقال لها: ما فی

حدهما؟ أحــدهما؟  حدهماخیــار بــین أمــر�ن �ملــك أحــدهماأ لك أ مر�ن �م بین أ قال�عنــي أشــد مــن ذلــك فیمــا لــو قــال  ،،خیار  لو  ما  لك فی من ذ شد  ني أ تزوجأر�ــد أن أتــزوج  ::�ع وال وال   ،،أر�د أن أ
َزنت بین المفاسد َزنـت بـین المفاسـد ااوَ وَ ، ، تر�دین األهل لك ذلكتر�ـدین األهـل لـك ذلـك  ،،لك ذلكلـك ذلـك  ،،الدكالدكفي بیتك وعند أو فـي بیتـك وعنـد أو تر�دین البقاء تر�ـدین البقـاء   ،،قسمقسـم

 ما �أثم؟ما �أثم؟أم أم �أثم �أثم   ،،والمصالح ففضلت البقاءوالمصالح ففضلت البقاء
 طالب: ...........طالب: ...........

 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........



 
 

  
 

==fl |̇||||�åÿ^=⁄g|||||�ã=i_|||||k‘=}à|||||èfl �̇ åÿ^=⁄g� ã=i_k ‘=}àèJ==}_|||||’·ÿ^=i_|||||k‘=}_’·ÿ^=i_k ‘=
=

4 

 ..ن �قولون: ما �أثمن �قولون: ما �أثمو و عددعددلمُ لمُ اا  
 طالب: ...........طالب: ...........

 ،رة شخص ی ر�دهامعك سیا ،سیارة مثال  �عني لو نظرتها � ،هو �ملك أحد الطرفین الم تردد بینهما 
قد  ،وأنت مضطر ،تتر�ها؟ هو �ملكأم خدها �ستین أت ،اخمسین ألف   ي و االسیارة ت س ،م حتاج إلیها

 .تقوم مقامها ت سیارةما وجد ،لهذه السیارة اتكون مضطر  
ا ف ال  ج ن ا ح  ع    وز ا أ و  إ ع ر اض  ا ن ش  اف ت  م ن � ع ل ه  ل  {و � ن  ام ر أ ة  خ  م ا أ ن � ص  ا ل ی ه  ل ح  ا ب ی ن ه م ا ص  ح 

{ ی ر  ل ح  خ   . ]128[النساء:و الص 
هو هـو   ،،أس الخیار لهاأس الخیـار لهـاولذا ُ�فتي جمع من أهل العلم أنه ال �ولذا ُ�فتي جمع من أهل العلم أنه ال �ـ  ،،ال بد من أن تتنازلال بد من أن تتنازل  ،،ال بد من التنازلال بد من التنازل

  لیس لكلـیس لـك  ،،ال تخرجي من البیتال تخرجـي مـن البیـتو و   ،،ینینال �جوز له أن �قول تبقال �جوز له أن �قـول تبقـ  ،،الال  ،،ال ُ�كرهها على البقاء مع الظلمال ُ�كرهها على البقاء مع الظلم
 ..قسمقسم

جمع من أهل جمع مـن أهـل   ،،أحد الطرفین الُمخیر بینهماأحد الطرفین الُمخیر بینهماوهو �ملك وهو �ملك   ،،لكن إذا خیَّرهالكن إذا خیَّرها  ،،�فعل ذلك�فعل ذلكال �جوز له أن ال �جوز له أن   
 : ما الذي �منع؟ : ما الذي �منع؟ العلم �قولالعلم �قول

 طالب: ...........طالب: ...........
 كیف؟كیف؟
 ..................: ..: ..طالبطالب

ما استحللتم مـا اسـتحللتم   ن أحق ما وفیتم �ه من الشروطن أحـق مـا وفیـتم �ـه مـن الشـروطإإ  ::أو لیس له ذلك؟ هل نقولأو لیس له ذلـك؟ هـل نقـول  ،،له ذلكله ذلك  أنأن  المقصودالمقصود
تزوجوال بـد أن ال ُیتـزوج  ،،وال بد أن تدرسوال بـد أن تـدرس  ،،وال بد أن تسافروال بد أن تسافر  ،،ململإًذا ال بد أن تعإًذا ال بد أن تعوج؟ وج؟ الفر الفر �ه �ه  وال ُ�سافر وال ُ�سـافر   ،،وال بد أن ال ُی

�ذاوال �ــذا سافرمصــلحته اقتضــت أن ُ�ســافر  ،،وال  سافرعلیــه أن ال ُ�ســافر  شترطشــترطوموم  ،،مصلحته اقتضت أن ُ� یه أن ال ُ� ن: أنــقالقــال  ،،عل   وأ�حث عنوأ�حــث عــنسافر ســافر أأا ا : أ
لت: إًذا قالــت: إًذا   ..غیركغیــرك شرطتنــازل عــن الشــرطأأقا نازل عن ال عدوهمااألمر ال �عــدوهماففــ  ..ت األمر ال األمر ال ففــإذا حصل األمر برضاهما إذا حصــل األمــر برضــاهما   ،،األمر ال �
 ..هماهما�عدو �عدو 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
 ا الكالم.ا الكالم.ذذمن حقهم ما یبغون همن حقهم ما یبغون ه  ،،ا الكالما الكالمذذألنهم ما یبغون هألنهم ما یبغون ه

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

 طالب: ...........طالب: ...........
 ف؟ف؟كیكی

 طالب: ...........طالب: ...........
 ین؟ین؟أأ
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 طالب: ...........طالب: ...........
تز�د علیك من تز�ـد علیـك مـن فف  ،،نت ضُعفتنـت ضـُعفتأأ  ،،ي إن السوق نافقي إن السوق نافق�ا أخ�ا أخ  �هللا�هللا  ،،المسألة عرض وطلبالمسألة عرض وطلب  ، هي، هياشتراطاشتراط
و�ل یوم و�ـل یـوم   ،،تز�د علیه من الشروطتز�ـد علیـه مـن الشـروطلو ضعف الرجل أمام المرأة لـو ضـعف الرجـل أمـام المـرأة   ،،سهلةسهلةال تظن أن المرأة ال تظن أن المرأة   ،،الشروطالشروط

 ُمجرب.ُمجرب.ا ا هذهذ  البیت أحًدا.البیت أحًدا.تخرج فإذا جاء الرجل ما �جد في تخرج فإذا جاء الرجل ما �جد في 
س�عنــي الرجــال لیســ   ني الرجال لی باب�أشــد مــن النســاء فــي هــذا البــاب  واوا�ع هذا ال في  ساء  من الن شد  صور �عنــي مــا تتصــور   ،،�أ ما تت ني  ا �ن شخًصــا �أأ�ع من مــن   ءءجيجــين شخًص

ساعة الســاعة العمل العمــل  جد ال�جــد الو و   ،،ةةثثــللااثثالالال حد ال زوجة وال أوالدبیــت مــا فیــه أحــد ال زوجــة وال أوالد� یه أ ما ف یت  ظرً نظــرً   ؛؛ب موارده ضُعفتا ألن مــوارده ضــُعفتن أو أو   ،،ا ألن 
 ..ُوجد هذاُوجد هذا  ،،احتمالاحتمال  ،،قه عند المرأة ضُعفقه عند المرأة ضُعفأ�ًضا ما ُینفِّ أ�ًضا ما ُینفِّ 

 طالب: ...........
 ..نعمنعم
 : ...........: ...........لبلبطاطا

 ألنه هو �ملك الطالق.ألنه هو �ملك الطالق.  ؛؛الطالقالطالق
 طالب: ...........طالب: ...........

لكمــا �ملــك سخً مــا �ملــك إذا �ــان منــه ال �ملــك فســخً   ،،ما �م لك ف نه ال �م �ان م لك إذا  �ان الإذا �ــان ال  ،،ااما �م ما ســبب منــه مــا إذا  نه  سخً �ملــك فســخً سبب م لك ف لك �ملــك ما مــا   ،،اا�م �م
 لكن إذا �ان السبب منها تملك الُخلع.لكن إذا �ان السبب منها تملك الُخلع.  ،،ااُخلعً ُخلعً 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ین؟ین؟أأ

 طالب: ...........طالب: ...........
�المعروفالعشــرة �ــالمعروف�عني هذا من �اب �عنــي هــذا مــن �ــاب   ،،إرشادإرشــاد مرأة األصــل أنــك مــا دام اشــترطت والتزمــت لهــذه المــرأة   ،،العشرة  هذه ال نك ما دام اشترطت والتزمت ل األصل أ

أحق ما وفیت هذه أحق مــا وفیــت هــذه ففــ  ..وزوجوكوزوجــوك  ،،وقبلوا طلبكوقبلـوا طلبــك  ،،وأهلها أكرموكوأهلهــا أكرمــوك  ،،أختك في اإلسالمأختــك فــي اإلســالم  وهيوهــي  ،،المسلمةالمسـلمة
 �ما أنها أ�ًضا هي ُمطالبة �مثل هذا.�ما أنها أ�ًضا هي ُمطالبة �مثل هذا.  ،،الشروطالشروط

 طالب: ...........طالب: ...........
لزاملـــیس مـــن �ـــاب اإللـــزام �اب اإل من  صرت إال إذا أصـــرت   ،،لیس  ناو�عـــض النـــا  ،،إلزامإلزامففـــإال إذا أ عض ال صرتإذا أصـــرت  سسو� نبض�جـــس النـــبض  إذا أ جس ال یار الخیـــار   ،،� الخ

و�جب علیها و�جب علیها   ،،ككذا تملذا تملمثل همثل ه  ،،�ذا�ذاال ال ��و و   ،،تزوجتزوجأأ  ييتنازلتنازل  ::لكن �قوللكن �قول  ،،ااطالقً طالقً   وقعوقعیی  لنلن  ،،لن �فعلهلن �فعلهالثاني الثاني 
 ..اء �هاء �هالوفالوف

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..ُ�سقطه وُ�سقطه ما وراءهُ�سقطه وُ�سقطه ما وراءه

 طالب: ...........طالب: ...........
 ین؟ین؟أأ  

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم
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 طالب: ...........طالب: ...........
بدیًال �عنــي بــدیًال  ني  عی�عــی  ،،�ع ثمثــن ن � ني وسیلة ضغط�عنــي وســیلة ضــغط  ،،صداقصــداقالالمؤخر مــؤخر ل ل م یة مثــل مــؤخر الصــداق عنــد الحنفیــة   ،،�ع مؤخر الصداق عند الحنف ثل  م

هذالمقصــود أن مثــل هــذ  ،،�جیزونه�جیزونــه ثل  تاجه األمــور قــد ُ�حتــاجالمقصود أن م قد ُ�ح هاإلیهــا  ه األمور  عض األحیانفــي �عــض األحیــان  إلی قد �عــض األزواج قــد   ،،في � عض األزواج  �
�ل شيء �ـل شـيء   ،،خالص انتهتخـالص انتهـت  ،،وعنده امرأة وعنـده امـرأة   ،،و�حتاج إلى الزواجو�حتاج إلى الـزواج  ،،ر عنده قوة ونشاطر عنده قوة ونشاطییصصتت  ،،هاهانن�حتاجو �حتاجو 
ته األولىوعنــده بنــت اآلن أصــغر مــن أصــغر بناتــه األولــى  ،،سنةســنة  امرأة ُ�عاشرها أر�عینامــرأة ُ�عاشــرها أر�عــین  ،،له حدلــه حــد   ،،ال �طیقال �طیــق  ،،وعنده بنت اآلن أصغر من أصغر بنا
نعم نعـم   ،،أحدهماأحـدهما  رها بین أمر�ن �ملكرها بین أمر�ن �ملكع؟ �خیع؟ �خیما �منما �من�ذا. هل هناك �ذا. هل هناك   الال��الحال و الحال و   ذهذهن على هن على هو و متفقمتفق  ::�قول�قول

 ..ال �جوز لها ذلكال �جوز لها ذلك  ،،الال  ..تبقي على هذا الوضعتبقي على هذا الوضعلل  مكِ مكِ یلز یلز   أنأنال �جوز ال �جوز 
 طالب: ...........طالب: ...........

 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........

 �ملك هذا اإلجبار.�ملك هذا اإلجبار.  ،،�ملكه�ملكه  لكنه إجبارلكنه إجبار
 طالب: ...........طالب: ...........

 ل.ل.تملك الشرط خالص هللا �سهتملك الشرط خالص هللا �سه
 ..طالب: ..........طالب: ..........

ع ت ه } ،یصال حیص وال ب هما فی ،ال ق ا � غ ن  للاا   � ال  م  ن س  مشكلتنا في  .]130[النساء:{و � ن ی ت ف ر 
ند المسلمین في عصور ما عبین ،لى أنه �ارثةعینظر الناس إلى الطالق  أنه السنوات األخیرة

ق ا � غ ن  للاا   � ال   ،اإلسالم األولى ال شيء ع ت ه }{و � ن ی ت ف ر  وعائشة بنت  ،]130[النساء:م  ن س 
خطبها �عده  ،ما صار شيء .الخامس ،وأصدقها ألف ألف دینار ،م صعب الخامس ان� ،طلحة

 ورفضته. ،الولید بن عبد الملك
ع ت ه } ،مصائب و�وارث نظر على أن هذهت الناس  ق ا � غ ن  للاا   � ال  م  ن س   ]130[النساء:{و � ن ی ت ف ر 

 .خالصوضع ها الل صلحما 
  طالب: ...........

ه خل ،من الرجل إن استطاعت شر احر�ة؟ المرأة لیست أقل في والنساء  ،لماذا �ضیق على الرجال
 ؟اذا تفعلفمه شيء � ضعف أو ،�عرض له شيء من األمور الصحیة

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
ْت ِمن َ�ْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا ْت ِمن َ�ْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا {َوِ�ِن اْمَرَأٌة َخافَ {َوِ�ِن اْمَرَأٌة َخافَ   ،،ر توحي بهذار توحي بهذاو و وجاء �أموجاء �أم  ،،الشرع فیه توازن الشرع فیه توازن   ،،�ا أخي�ا أخي

ــْلُح َخْیٌر} ــا ُصــْلًحا َوالصُّ ــا َأن ُ�ْصــِلَحا َبْیَنُهَم ــْاَح َعَلْیِهَم ــَال ُجَن ْلُح َخْیٌر}َف ْلًحا َوالصُّ ا ُص ِلَحا َبْیَنُهَم ا َأن ُ�ْص ْاَح َعَلْیِهَم َال ُجَن ساء:[النســاء:َف نازلتنــازل  ]]121288[الن   -الحمد هللالحمــد هلل  -ت
 ..�عني جلست أر�عین سنة�عني جلست أر�عین سنة  ،،هي أخذت أكثر من نصیبهاهي أخذت أكثر من نصیبها  ،،وتمشي األموروتمشي األمور
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 ......طالب: ........طالب: ........
 ..نعمنعم

 ......طالب: ........طالب: ........
أحسن من ال أحسن مـن ال   ؟ على �عض الشيء؟ على �عض الشيءفعلفعل��  ماذاماذا�عني �عني   ،،ُمعززةُمعززة  ،،�سوة�سوة  ،،تبقى نفقةتبقى نفقة  ،،ااالصلح وسط بینهمالصلح وسط بینهم

 شيء.شيء.
 طالب: ...........طالب: ...........

 �حل اآلن.�حل اآلن.  ،،یلزمهیلزمه  ،،�حل�حل
 ......................  طالب:طالب:

 ..ال ما ُ�طالبال ما ُ�طالب  ،،الال  ،،الال
 ......صارت المسألةصارت المسألة

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 لماذا ال �ملك األقل؟لماذا ال �ملك األقل؟  ،،األعظماألعظمالمانع؟ �ملك المانع؟ �ملك   وماوما  ،،بدیًال بدیًال �ملك �ملك 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ین؟ین؟أأ

 طالب: ...........طالب: ...........
لدنیا �لها مبنیة على هذاالـدنیا �لهـا مبنیـة علـى هـذا  ،،�ا أخي المسألة عرض وطلب�ا أخي المسألة عرض وطلـب  ،،الال لدنیا �لها مبنیة الـدنیا �لهـا مبنیـة   ،،عرض وطلبعـرض وطلـب  ،،ا ا

 ثم تنزل �ا أخي.ثم تنزل �ا أخي.  ،،رتفعرتفعتت  ،،على هذاعلى هذا
 طالب: ...........طالب: ...........

عمنعـــم لكهـــو �ملـــك  ،،ن لك أن �ملـــك أن   ،،هو �م ها ال�جعلهـــا ال�م لك�ملـــك  ،،شيءشـــيء  �جعل قة�ملـــك قطـــع النفقـــةهو هـــو   ،،�م طع النف لك ق كنوالُســـكن  ،،�م سموالقســـم  ،،ىىوالُس   ،،والق
ولیس فیها ظلم ولیس فیها ظلم   ،،ال أرى ما �منع إطالًقاال أرى ما �منع إطالًقا  ،،أال �ملك �عض هذه األمور؟ إذا اختارت �ملكأال �ملك �عض هذه األمور؟ إذا اختارت �ملك  ،،والطالقوالطالق
  ،،ولیس من �رم الُمعاشرةولـیس مـن �ـرم الُمعاشـرة  ،،هو لیس من المعروفهـو لـیس مـن المعـروفلكن لكن   ،،�ملك األقل�ملك األقل  ممملك األعظملك األعظما دام �ما دام �  ،،إطالقاإطالقا

 �حرام.�حرام.  لیسلیس  حرام؟حرام؟  ::لكن تقوللكن تقول  ،،صحیحصحیح  ،،ومن المروءةومن المروءة
 طالب: ...........طالب: ...........

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

 ا.ا.ما �منع إطالقً ما �منع إطالقً   ههي �ظهر من خالل النصوص ما فیي �ظهر من خالل النصوص ما فیذذلكن هذا اللكن هذا ال  رط القتاد،رط القتاد،خخدونه دونه اإلجماع اإلجماع 
 طالب: ...........طالب: ...........

 ین؟ین؟أأ
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 طالب: ...........طالب: ...........
 سیشترط شروًطا.سیشترط شروًطا.  لكن قدامهم المستقبللكن قدامهم المستقبل  ،،ن ن �شترطو �شترطو 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
سألة عرض وطلبمثــل مــا ذ�رنــا المســألة عــرض وطلــبهذا هــذا  ما ذ�رنا الم ثل  ستواهاأنــت �هللا المتقــدم تــرى المــرأة أنــك أقــل مــن مســتواها  ،،م من م قل  نك أ مرأة أ ترى ال قدم  نت �هللا المت   ،،أ

 فتشترط علیك ما تشاء.فتشترط علیك ما تشاء.
 طالب: ...........طالب: ...........

ناتو�لنــا  ::تقولتقـولفف  ،،اانجمً نجًمـ  تراه تـراه  �ل أمور �ـل أمــور   ،،المسألة عرض وطلب �ا إخوانالمسـألة عـرض وطلـب �ــا إخـوان  ،،اشترط ما شئتاشـترط مـا شــئت  ،،على هللاعلـى هللا  تو�ل
 ..الدنیا مبنیة على هذاالدنیا مبنیة على هذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

ألنها  ؛مرضت ما � عالج ،معاوضة الزواج ،على أنها معاوضة �جرون رف أن الفقهاء عتنت أ
لكن  ،معاوضة ،ما یلزمه شيء ،ماتت ما �غسل وال �كفن وال شيء ،غیر صالحة لالستمتاع

 ،مترا�ط ،جتمع إسالمي متماسكاء ملبن ،ألهداف نبیلة الشرع ال شك أنه شرع هذا الباب العظیم
م ة } .مبني على أ لفة وتواد وتراحم ر ح  ة  و  د  ع ل  ب ی ن ك م م و   ،هذا األصل الشرعي ،]21[الروم:{و ج 

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

 ..ال �جوز له ذلكال �جوز له ذلك  ،،الال
 "أي: أحق الشروط �الوفاء شروط النكاح؛ ألنَّ أمره أحوط و�ا�ه أضیق."أي: أحق الشروط �الوفاء شروط النكاح؛ ألنَّ أمره أحوط و�ا�ه أضیق.

هارة في عقد النكاح یتعین الوفـاء بهـان الشروط المذ�و ن الشروط المذ�و لیل على ألیل على أوالحدیث دوالحدیث د �ان الشرط وسـواء �ـان الشـرط   ،،رة في عقد النكاح یتعین الوفاء ب وسواء 
ماالً عرًضـا أو مــاالً  ا أو  ها أو حیــث �ـان الشــرط للمــرأة؛ ألن اسـتحالل البضــع إنمــا �كـون فیمــا یتعلــق بهــا أو   ،،عرًض لق ب ما یتع كون فی ما � ستحالل البضع إن مرأة؛ ألن ا شرط لل �ان ال حیث 

 ترضى �ه لغیرها.ترضى �ه لغیرها.
 مسألة أقوال:مسألة أقوال:ء في الء في الوللعلماوللعلما

 قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلف فیها.قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلف فیها.
من إمساك �معروف�ـه مـن إمسـاك �معـروف  -تعالىتعالى–ما أمر هللا ما أمر هللا وهو وهو   ،،تفاًقاتفاًقاالوفاء �ه االوفاء �ه ا  فمنها ما �جبفمنها ما �جب أو تسر�ح أو تسـر�ح   ،،�ه 

 وعلیه حمل �عضهم هذا الحدیث.وعلیه حمل �عضهم هذا الحدیث.  ،،�إحسان�إحسان
 ومنها: ما ال یوفى �ه اتفاًقا �طالق أختها؛ لما ورد من النهي عنه.ومنها: ما ال یوفى �ه اتفاًقا �طالق أختها؛ لما ورد من النهي عنه.

 نزله.نزله.وال یتسرى وال ینقلها من منزلها إلى موال یتسرى وال ینقلها من منزلها إلى م  ،،�اشتراط أن ال یتزوج علیها�اشتراط أن ال یتزوج علیها  ،،اختلف فیهاختلف فیهومنها ما ومنها ما 
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 اقد لنفسه خارًجا عن الصداق".اقد لنفسه خارًجا عن الصداق".وأما ما �شترطه العوأما ما �شترطه الع
  ،،أو العكس اشترط هو أن تبقى عند أمهأو العكس اشـترط هـو أن تبقـى عنـد أمـه  ،،التزم �الشرطالتزم �الشرطو و   ،،أن تبقى عند أهلهاأن تبقى عند أهلها  هيهيلو اشترط لو اشترط   �عني�عني

وفَّى �هُیـوفَّى �ـه  ،،اا�فتح بیتً �فـتح بیًتـ  أنأن  ما عنده استعدادما عنـده اسـتعداد یر�د أن یتنازل یر�ـد أن یتنـازل ُمتضرر ُمتضـرر الال  ثم �عد ذلك الُمتضرر منهماثـم �عـد ذلـك الُمتضـرر منهمـا  ،،ُی
  ،،وأخرجهاوأخرجهـا  ،،أى أنَّ البقاء عند أمها فیه إحراجأى أنَّ البقـاء عنـد أمهـا فیـه إحـراجثم ر ثـم ر   ،،تبقى عند أمهاتبقـى عنـد أمهـاط أن ط أن اشتر اشتر   ،،عن شرطه له ذلكعن شرطه له ذلك
 ..والعكسوالعكس  ،،تنازل عن شرطهتنازل عن شرطه

 طالب: ...........طالب: ...........
نه �حاجة ماسة إلیهاثــم �عــد ذلــك رأت أنــه �حاجــة ماســة إلیهــا  ،،اشترط علیها أن ال تعملاشــترط علیهــا أن ال تعمــل نازل تنــازل   ،،تتفعملفعملــ  ،،و�لى عملهاو�لــى عملهــا  ،،ثم �عد ذلك رأت أ ت

 عن شرطه.عن شرطه.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ین؟ین؟أأ
 طالب: ...........طالب: ...........

 �فعل؟ �فعل؟   ماذاماذا
 ..صار منهاصار منها  ،،�خالع�خالع  ،،�طلق�طلقیتنازل یتنازل 

 طالب: ...........
�خیرها �خیرهـا هو هـو   ،،إما أن تجلس في البیت أو تدفع ما دفعإما أن تجلس في البیت أو تدفع مـا دفـع  ،،في الخلعفي الخلع  ،،منهامنها  طالقطالقالالألنه سبب ألنه سبب   ؛؛الُخلعالُخلع  

 ..بین هذین األمر�نبین هذین األمر�ن
 طالب: ...........

   ؟؟ماذاماذا
 ......................طالب: طالب: 

 ..ما طلبتما طلبت  ،،بتبتهي تسبَّ هي تسبَّ   ،،طلبت من غیر سببطلبت من غیر سبب
 طالب: ...........طالب: ...........

 ین؟ین؟أأ
 طالب: ...........طالب: ...........

سمونه شرطً ألن هــذا �ســمونه شــرطً   ؛؛ههیلزمیلزمــ هذا � لذ�ري قســیم للشــرط الــذ�ري   وهووهــو  ،،اارفی� رفی�ــعُ عُ   ااألن  شرط ا سیم لل ما تنازلت على أن ال ألنهــا إنمــا تنازلــت علــى أن ال   ؛؛ق ها إن ألن
 ..لزمهلزمهیی  ،،عاد المهرعاد المهر  فكأنها قالت: إن طلقتنيفكأنها قالت: إن طلقتني  ،،فطلقهافطلقها  ،،ُ�طلقهاُ�طلقها

قول الهادو�ة وهـو قـول الهادو�ـة   ،،فقیل: هو للمرأة مطلًقافقیل: هو للمرأة مطلًقا  ،،عن الصداقعن الصداقعاقد لنفسه خارًجا عاقد لنفسه خارًجا "وأما ما �شترطه ال"وأما ما �شترطه ال وهو 
 وعطاء وجماعة".وعطاء وجماعة".

قال األبإذا قــال األب نا أحتأنــا أحتــ  ::إذا  �ان ولی� ل لــه ذلــك؟ ســواء �ــان ولی�ــههــ  ،،اج سیارةاج ســیارةأ له ذلك؟ سواء  ــ  ،،اال  �ان أ�ً ســواء �ــان أً� ــعع  أوأو  ،،ااأخً أًخــ  أوأو  ،،ااسواء    ،،اام� م�
  أمأم  ،،السیارة لهالسـیارة لـه  ،،فهل له أن �أخذ هذا الُمسمىفهل له أن �أخذ هذا الُمسـمى  یلزمك،یلزمك،  والمهروالمهر  ،،لما تقدم قال: أنا حقي سیارةلما تقدم قال: أنا حقي سیارة  ..الوليّ الوليّ 

 ..تكون من ضمن المهر؟ المسألة خالفیةتكون من ضمن المهر؟ المسألة خالفیة
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 ون غیره من األولیاء".ون غیره من األولیاء".وقیل: �ختص ذلك �األب دوقیل: �ختص ذلك �األب د  ،،"وقیل: هو لمن شرطه"وقیل: هو لمن شرطه
 ..ن له أن �أخذ من المهر ما ال �ضر بهان له أن �أخذ من المهر ما ال �ضر بهاألأل

 أو خارًجا عنه فهو لمن ُوهب له.أو خارًجا عنه فهو لمن ُوهب له.  ،،"وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر"وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر
فظ: عـن أبیـه عـن جـده یرفعـه بلفـظ:   ،،شعیبشـعیبائي من حدیث عمرو بن ائي من حدیث عمرو بن ودلیله ما أخرجه النسودلیله ما أخرجه النس عه بل یه عن جده یرف ما أ�مـا ««عن أب أ�

كاحو عـدة قبـل عصـمة النكـاحامرأة نكحت على صداق أو حباء أامرأة نكحت على صداق أو حبـاء أ بل عصمة الن هاهـو لهـافف  و عدة ق عد عصمة ومـا �ـان �عـد عصـمة   ،،هو ل �ان � وما 
 ".".»»وأحق ما أكرم علیه الرجل ابنته أو أختهوأحق ما أكرم علیه الرجل ابنته أو أخته  ،،فهو لمن أعطیهفهو لمن أعطیه  النكاحالنكاح
 ُأكِرَم.ُأكِرَم.

 ..»»وأحق ما ُأكِرَم علیه الرجل ابنته أو أختهوأحق ما ُأكِرَم علیه الرجل ابنته أو أخته««""
 نحوه الترمذي من حدیث عروة."نحوه الترمذي من حدیث عروة."رج رج وأخوأخ

 حدیث ضعیف هذا؟ حدیث ضعیف هذا؟ 
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.  ،،ففحدیث ضعیحدیث ضعی  ،،ضعیفضعیف
هل ثم قال: والعمل علـى هـذا عنـد �عـض أهـل   ،،عن عائشةعن عائشة  ،،مذي من حدیث عروةمذي من حدیث عروة"وأخرج نحوه التر "وأخرج نحوه التر  هذا عند �عض أ ثم قال: والعمل على 

و�ه �قول و�ه �قول   ،،َلِزمَلِزم  قال: إذا تزوج الرجل المرأة �شرط أن ال ُ�خرجهاقال: إذا تزوج الرجل المرأة �شرط أن ال ُ�خرجها  ،،منهم عمرمنهم عمر  ،،العلم من الصحا�ةالعلم من الصحا�ة
 حمد و�سحاق.حمد و�سحاق.الشافعي وأالشافعي وأ

ن الشروط ن الشـروط نَّ المراد منَّ المراد مالشافعیة: أالشافعیة: أ  والمعروف عنوالمعروف عن  ،،َب �أن نقله عن الشافعي غر�بَب �أن نقله عن الشافعي غر�بإال أنه قد ُتعقِّ إال أنه قد ُتعقِّ 
فاق بل تكون مـن مقتضـیاته ومقاصـده؛ �اشـتراط حسـن العشـرة واإلنفـاق   ،،هي التي ال ُتنافي النكاحهي التي ال ُتنافي النكاح شتراط حسن العشرة واإلن من مقتضیاته ومقاصده؛ �ا بل تكون 

 وأن ال �قصر في شيء من حقها؛ من قسمة ونفقة".وأن ال �قصر في شيء من حقها؛ من قسمة ونفقة".  ،،والكسوة والسكنىوالكسوة والسكنى
طأاآلن لـــو اشـــترط الـــولّي أن ال �طـــأ لولّي أن ال � شترط ا لو ا ني �عنـــي   ،،اآلن  هازوج هـــذه البنـــت علـــى أن ال تطأهـــاأأ�ع لى أن ال تطأ نت ع هذه الب صحیح شـــرط صـــحیح   ،،زوج  أم أم شرط 

 �اطل؟�اطل؟
 ..طالب: ..........طالب: ..........

قد�اطــل؛ ألنــه ُینــافي مقتضــى العقــد ضى الع نافي مقت نه ُی طل؛ أل قاللكــن لــو قــال  ،،�ا لو  كن  لوطء اآلنهــذه بنــت ال تحتمــل الــوطء اآلن  ::ل مل ا نت ال تحت طأ ال تطــأ   ،،هذه ب مدة لمــدة ال ت ل
أو ال أو ال   ،،في �الشرطفي �الشـرطما �طأ؟ یو مـا �طـأ؟ یـو أم أم   ،،�طأ�طـأ  ،،ال �طأ إال �عد خمس سنواتال �طأ إال �عد خمس سنواتأأ�شترط علیه �شترط علیه   ،،خمس سنواتخمس سنوات

 یوفي؟یوفي؟
 طالب: ...........طالب: ...........

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

بنت بنــت   ،،والتي یوطأ مثلها بنت تسعوالتــي یوطـأ مثلهــا بنـت تســع  ،،ما دام یوطأ مثلهامــا دام یوطـأ مثلهــا  ،،مقتضى العقدمقتضــى العقـدشرط ینتفي شـرط ینتفــي   هذاهــذا  ::أو نقولأو نقـول
 تسع فأكثر یوطأ مثلها.تسع فأكثر یوطأ مثلها.

 طالب: ...........طالب: ...........
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نافي  ُینـافي فهذا شرطٌ فهـذا شـرطٌ   ،،یوطأ مثلهایوطـأ مثلهـا  ننإذا �انت ممإذا �انت ممـ  ،،یوطأ مثلها عند أهل العلمیوطأ مثلها عند أهل العلم  ،،من تسعمن تسع مقتضى العقد مقتضـى العقـد  ُی
 ..فال ُیوفَّى �هفال ُیوفَّى �ه

 وأن ال تتصرف".وأن ال تتصرف".  ،،"و�شرطه علیها أال تخرج إال �إذنه"و�شرطه علیها أال تخرج إال �إذنه
و�عد ذلك و�عـد ذلـك   ،،یلتزم أن ال �طأها خمس سنواتیلتـزم أن ال �طأهـا خمـس سـنوات  ..أهلهاأهلهـابنت و بنـت و لللل  مثل هذا فیه تغر�رمثل هذا فیـه تغر�ـرإن إن ائل: ائل: قد �قول ققد �قول ق

 له أصل في الشرع؟ له أصل في الشرع؟ تغر�ر؟ أما تغر�ر؟ أما   ههما فیما فیأم أم   ،،تغر�رتغر�ر  ههفیفی  ،،�طأ�طأ
�عني هذا شرٌط �عنـي هـذا شـرٌط   ،،نعمنعـم  ،،بلیلتكبلیلتـكوأنت وأنـت   ،،خلیهم �شترطون مائة سنةخلیهم �شترطون مائة سـنة  ،،ءءالوالالوال  مماشترطي لهاشترطي له  ،،حدیث بر�رةحدیث بر�رة

 ..ي مقتضى العقدي مقتضى العقدُینافُیناف
 ونحو ذلك.ونحو ذلك.  ،،وأن ال تتصرف في متاعهوأن ال تتصرف في متاعه  ،،رطه علیها أال تخرج إال �إذنهرطه علیها أال تخرج إال �إذنه"و�ش"و�ش

مور الزمة قلــت: هــذه شــروط إن أرادوا أنــه ُ�حمــل علیهــا الحــدیث فقــد قللــوا فائدتــه؛ ألن هــذه أمــور الزمــة  هذه أ ته؛ ألن  لوا فائد قد قل حدیث ف ها ال نه ُ�حمل علی شروط إن أرادوا أ هذه  لت:  ق
 رادوا غیر".رادوا غیر".ن أن أو�و�  ،،للعقد ال تفتقر إلى شرطللعقد ال تفتقر إلى شرط

حدیث مؤ�دً وعلـــى هـــذا �كـــون الحـــدیث مؤ�ـــدً  كون ال هذا � لى  ناو�ذا قلنـــا  ،،ااوع نانـــه تنـــاإإ  ::و�ذا قل شروطول هـــذه الشـــروطنه ت هذه ال   ااشروطً شـــروطً   ،،هاهـــاغیر غیر   ااوشروطً وشـــروطً   ،،ول 
سواء �انت مما یتطلبه العقد أو سـواء �انـت ممـا یتطلبـه العقـد أو   ،،نه یؤ�د جمیع الشروطنـه یؤ�ـد جمیـع الشـروط��و و   ،،نه مؤسس لحكم جدیدنه مؤسـس لحكـم جدیـدإإ  ::قلناقلنا  ،،أخرى أخرى 

 ..الال
لك"و�ن أرادوا غیــر ذلــك عمفمــا هــو؟ نعــم  ،،"و�ن أرادوا غیر ذ هو؟ ن ما  سلــو شــرطت مــا ُینــافي العقــد �ــأن ال �قســ  ،،ف �أن ال �ق قد  نافي الع ما ُی شرطت  هام لهــالو  سرى وال یتســرى   م ل وال یت

 رط هللا شرطها.رط هللا شرطها.بق شبق ش: س: س-رضي هللا عنهرضي هللا عنه–ّي ّي قال الترمذي: قال علقال الترمذي: قال عل  ،،فال �جب الوفاء �هفال �جب الوفاء �ه  علیهاعلیها
 فالمراد في الحدیث الشروط الجائزة ال المنهي عنها".فالمراد في الحدیث الشروط الجائزة ال المنهي عنها".

لكن لو اشترط هو لكـن لـو اشـترط هـو   ،،معروفمعـروف  ،،وأن ال �طأوأن ال �طـأ  ،،�عني لو اشترطت أن ال �قسم لها�عني لو اشترطت أن ال �قسم لها  ،،لكن لو هو اشترطلكن لو هو اشترط
 أن ال �قسم؟ أن ال �قسم؟ 

 إ�ش؟ إ�ش؟   زواجزواج  اآلناآلن  �سمونه�سمونه
ها�شــترط أن ال �قســم لهــا  ،،الِمسیارالِمســیار لنكاح مستوفي الشروط لنكــاح مســتوفي الشــروط واوا  ،،یت بذلكیت بــذلكورضورضــ  ،،نىنىوال ُسكوال ُســك  ،،وال نفقةوال نفقــة  ،،�شترط أن ال �قسم ل

 لكن إذا اشترط أن ال �طأ؟لكن إذا اشترط أن ال �طأ؟  ؟؟�منع من صحته�منع من صحته  هل هناك ماهل هناك ماواألر�ان واألر�ان 
 طالب: ...........طالب: ...........

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

 لكن لو �انت �ه ِعلة ال �ستطیع الوطء.لكن لو �انت �ه ِعلة ال �ستطیع الوطء.  ،،ُمنافي لمقتضى العقدُمنافي لمقتضى العقد
 طالب: ...........طالب: ...........
 ال �ستطیع الوطء.ال �ستطیع الوطء.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..وا على طاعةوا على طاعةتعاونتعاون  ،،أخبرهمأخبرهم  ،،نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........
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 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..فیصح النكاحفیصح النكاح  ،،ما تعرف هللا بدونهما تعرف هللا بدونه  ،،إن لم تقل مثل ما قال �عض النساءإن لم تقل مثل ما قال �عض النساء
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..فقطفقطاالسم زوج االسم زوج   ،،تبغي حر�ةتبغي حر�ة  ،،�ما تشاء�ما تشاء  ءءجيجيتروح وتتروح وت  ،،هي اشترطت أن ال �قسم لهاهي اشترطت أن ال �قسم لها
 ......................  طالب:طالب:

 ین؟ین؟أأ
 ......................طالب: طالب: 

�عني تنتقل القوامة منه �عني تنتقـل القوامـة منـه   �إرادته،�إرادته،لیس لیس   ،،�غت اتصلت علیه قالت: تعال�غت اتصلت علیه قالت: تعال  تىتىهي مهي م  ،،حر�ةحر�ةالالهي تبغي هي تبغي 
 ..إلیهاإلیها

   طالب: ...........طالب: ...........
 ..ااصار ُخلعً صار ُخلعً   ،،فتدفع إلیه ما دفعفتدفع إلیه ما دفع  ،،�كون سبب الفراق منها�كون سبب الفراق منها  ،،نعمنعم

 وفاء.وفاء.فیتعین �ه الفیتعین �ه ال  ،،ر منهي عنهر منهي عنهفهذا شرط غیفهذا شرط غی  �خرجها من منزلها�خرجها من منزلها  "فأما شرطها أن ال"فأما شرطها أن ال
یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–قاَل: َرّخَص رسوُل ِهللا قاَل: َرّخَص رسوُل ِهللا   -رضي هللا تعالى عنهرضي هللا تعالى عنه–وَعْن َسَلَمَة ِبِن األْكَوع وَعْن َسَلَمَة ِبِن األْكَوع    -صلى هللا عل

 َعاَم َأْوطاٍس في اْلُمْتَعِة ثالثَة أّ�اٍم ثمَّ َنَهى عْنها. رواُه ُمْسلٌم.َعاَم َأْوطاٍس في اْلُمْتَعِة ثالثَة أّ�اٍم ثمَّ َنَهى عْنها. رواُه ُمْسلٌم.
 اعلم أن حقیقة المتعة".اعلم أن حقیقة المتعة".

فاقمتعـــة: هـــي العقـــد المؤقـــت بـــزمٍن ُمحـــدد �اتفـــاقالال حدد �ات بزمٍن ُم قد المؤقت  هي الع عة:  طرفینالطـــرفین  مت فاق تحدیـــد مـــدة العقـــد بـــزمٍن معـــین �اتفـــاق   ،،ال عین �ات بزمٍن م قد  مدة الع ید  تحد
 الطرفین. الطرفین. 

  ،،أكثرأكثـر  ،،أقلأقـل  ،،ثالثةثالثـة  ،،شهر�نشـهر�ن  ااأو إلى ولیها �قول: أنا أر�د أن أتزوج هذه المرأة شهرً أو إلى ولیها �قول: أنا أر�د أن أتزوج هذه المرأة شهرً   ،،�أتي إلى المرأة �أتي إلى المرأة 
 هذه ُمتعة.هذه ُمتعة.  ،،على ذلك �صداق معلومعلى ذلك �صداق معلوم  واواتفقتفقواوا  ،،مع التحدیدمع التحدید

هذا ما هذا مـا   ،،االتفاق علیهاالتفاق علیه  �كن�كنولما ولما   ،،ككولم �خبرهم بذلولم �خبرهم بذل  ،،أن یتزوج مدة شهر�نأن یتزوج مدة شهر�ن  ي نیتهي نیتهو فو فلكن لو �ان هلكن لو �ان ه
 ..جماهیر أهل العلم على جوازهجماهیر أهل العلم على جوازه  ،،�سمونه النكاح بنیة الطالق. الجمهور على جوازه�سمونه النكاح بنیة الطالق. الجمهور على جوازه

 أو مجهول".أو مجهول".  ،،"اعلم أن حقیقة المتعة �ما في �تب (اإلمامیة) هي النكاح المؤقت �أمد معلوم"اعلم أن حقیقة المتعة �ما في �تب (اإلمامیة) هي النكاح المؤقت �أمد معلوم
قول�قــول  ألنهألنــه؛ ؛ نعمنعــم لروافض االثنى عشر�ةاإلمامیــة الــروافض االثنــى عشــر�ة  �جوازه�جــوازه  � في فــي   اا�ان موجودً �ــان موجــودً   ،،نعمنعــم  ،،لون �جوازهلــون �جــوازه�قو �قو   ،،اإلمامیة ا

وُنسخ أكثر من وُنسـخ أكثـر مـن   ،،ختلف هل ُأجیز أكثر من مرةختلـف هـل ُأجیـز أكثـر مـن مـرةاُ اُ و و   ،،ثم ُنِسخ َنسًخا مؤ�ًداثم ُنِسخ َنسًخا مؤ�ـًدا  ،،بدا�ة األمر للحاجة إلیهبدا�ة األمر للحاجة إلیه
حدةمــرة؟ هــو ُنســخ مــرة واحــدة مرة وا سخ  هو ُن شارحعلــى مــا ســیأتي فــي �ــالم الشــارح  ،،مرة؟  �الم ال في  سیأتي  ما  لى  لى المقصــود أنــه اســتقر األمــر علــى   ،،ع ستقر األمر ع نه ا صود أ المق

إال رجمته إال رجمتـه   ،،جل قد نكح متعةجل قد نكـح متعـة"ال أوتى بر "ال أوتى بر   ::قالقال  أنهأنه  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–عمر عمر   عنعن  ك جاءك جاءولذلولذل  ،،نسخهنسخه
 ..�الحجارة"�الحجارة"

ــا ا"وغایتــه إلــى خمســة وأر�عــین یوًم عین یوًم سة وأر� لى خم ته إ حیضو�رتفــع النكــاح �انقضــاء المؤقــت فــي المنقطعــة الحــیض  ،،"وغای عة ال في المنقط ضاء المؤقت  كاح �انق فع الن   ،،و�رت
 و�أر�عة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوُجها.و�أر�عة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوُجها.  ،،و�حیضتین في الحائضو�حیضتین في الحائض
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یر اوحكمـــه: أن ال یثبـــت لهـــا مهـــر غیـــر ا هر غ ها م بت ل مه: أن ال یث شلمشـــوحك عدَّ وال تثبـــت لهـــا نفقـــة وال تـــوارث وال عـــدَّ   ،،روطروطلم توارث وال  قة وال  ها نف بت ل إال إال   ،،ةةوال تث
 االستبراء �ما ذ�ر.االستبراء �ما ذ�ر.

 هذا �المهم.هذا �المهم.  ،،وتحرم المصاهرة �سببهوتحرم المصاهرة �سببه  ،،وال یثبت �ه نسب إال أن �شترطوال یثبت �ه نسب إال أن �شترط
 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–وحدیث سلمة هذا أفاد أنه وحدیث سلمة هذا أفاد أنه 

 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.
هاص فــي المتعــة ثــم نهــى عنهــا"رخّ "رّخــ هى عن ثم ن عة  في المت هيواســتمر النهــي  ،،ص  ستمر الن صةوُنســخت الرخصــة  ،،وا سخت الرخ هب و�لــى نســخها ذهــب   ،،وُن سخها ذ لى ن و�

 ..الجماهیر من السلف والخلفالجماهیر من السلف والخلف
 وقد روى نسخها �عد الترخیص في ستة مواطن:وقد روى نسخها �عد الترخیص في ستة مواطن:

 األول: في خیبر.األول: في خیبر.  
 الثاني: في عمرة القضاء.الثاني: في عمرة القضاء.

 الثالث: عام الفتح.الثالث: عام الفتح.
 الرا�ع: عام أوطاس.الرا�ع: عام أوطاس.

 الخامس: غزوة تبوك.الخامس: غزوة تبوك.
 السادس: في حجة الوداع.السادس: في حجة الوداع.

 فهذه التي وردت إال أن في ثبوت �عضها خالًفا.فهذه التي وردت إال أن في ثبوت �عضها خالًفا.
 ".".ووي ووي قال النقال الن

 ..ینینهذا ُمصحف من ُحنهذا ُمصحف من ُحن  ::مثل خیبر �عضهم �قولمثل خیبر �عضهم �قول
مرتین"قــال النــووي: الصــواب أن تحر�مهــا و��احتهــا وقعــا مــرتین عا  ها وق ها و��احت صواب أن تحر�م نووي: ال قال ال ثم ُحرمت فكانــت مباحــة قبــل خیبــر ثــم ُحرمــت   ،،" بر  بل خی حة ق نت مبا فكا

 ثم ُحرمت تحر�ًما مؤ�ًدا.ثم ُحرمت تحر�ًما مؤ�ًدا.  ،،ثم أبیحت عام الفتح وهو عام أوطاسثم أبیحت عام الفتح وهو عام أوطاس  ،،فیهافیها
مةو�لــى هــذا التحــر�م ذهــب أكثــر األمــة ثر األ هب أك حر�م ذ هذا الت لى  عوذهــب إلــى �قــاء الرخصــة جماعــ  ،،و� قاء الرخصة جما لى � هب إ من الة مــن الوذ وُروي وُروي   ،،صحا�ةصــحا�ةة 

بن عباسومن أولئك ابـن عبـاس  ،،رجوعهم وقولهم �النسخرجوعهم وقولهم �النسخ قاء الرخصةُروي عنـه �قـاء الرخصـة  ،،ومن أولئك ا لى ثـم رجـع عنـه إلـى   ،،ُروي عنه � ثم رجع عنه إ
بي عـن النبـي   -رضي هللا عنهرضي هللا عنـه–قال البخاري: بّیَن علّي قال البخاري: بّیَن علّي   ،،القول �التحر�مالقول �التحر�م یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–عن الن   -صلى هللا عل
 أنه منسوخ".أنه منسوخ".

 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.
–حیح: أنه خطب فقال: إنَّ رسول هللا حیح: أنه خطب فقال: إنَّ رسـول هللا سناٍد صسناٍد ص�إ�إ  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–"وأخرج ابن ماجه عن عمر "وأخرج ابن ماجه عن عمر 

أذن لنا في المتعة ثالًثا ثم حرمها. �هللا ال أعلم أحًدا تمتع وهو محصن أذن لنا في المتعة ثالًثا ثم حرمها. �هللا ال أعلم أحًدا تمتع وهو محصن   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم
 إال رجمته �الحجارة.إال رجمته �الحجارة.

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–: نهانا عنها رسول هللا : نهانا عنها رسول هللا -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–وقال ابن عمر وقال ابن عمر 
 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.
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 سناده قوي.سناده قوي.فحین. إفحین. إ"وما �نا مسا"وما �نا مسا
لك وذلـك   ،،ونسخها ظنّي غیر صحیح؛ ألن الراو�ن إل�احتها رووا نسخهاونسخها ظنّي غیر صحیح؛ ألن الراو�ن إل�احتها رووا نسخها  والقول �أن إ�احتها قطعيّ والقول �أن إ�احتها قطعيّ  وذ

 أو ظني في الطرفین جمیعا؛ �ذا في (الشرح).أو ظني في الطرفین جمیعا؛ �ذا في (الشرح).  ،،إما قطعّي في الطرفینإما قطعّي في الطرفین
 وفي (نها�ة المجتهد): أنها تواترت".وفي (نها�ة المجتهد): أنها تواترت".

صغیرمـــّر بنـــا مـــراًرا أنـــه مـــن الصـــواب: (بدا�ـــة المجتهـــد) �تـــاب صـــغیر تاب  هد) � �ة المجت صواب: (بدا من ال نه  مراًرا أ نا  لفـــي مجلـــ  مّر ب حد �ُ د واحـــد �ُ في مج �ة (نها�ـــة   ىىسمســـمد وا (نها
(نها�ة المقتصد) من (نها�ـة المقتصـد) مـن   ،،هو (بدا�ة المجتهد) هو (نها�ة المقتصد) نعمهو (بدا�ة المجتهـد) هـو (نها�ـة المقتصـد) نعـم  ،،ال یؤ�دهال یؤ�ده  المجتهد)؟ المعنىالمجتهد)؟ المعنى

 ..لیست نها�ة هنالیست نها�ة هنا  ،،لكن (المجتهد) ال �كتفي �هلكن (المجتهد) ال �كتفي �ه  ،،�كتفي �ه�كتفي �ه  ،،طالب العلمطالب العلم
یه وقع فیـه الوقت الذي الوقت الذي إال أنها اختلفت في إال أنها اختلفت في   ،،"وفي (نها�ة المجتهد): أنها تواترت األخبار �التحر�م"وفي (نها�ة المجتهد): أنها تواترت األخبار �التحر�م وقع ف

 التحر�م. انتهى.التحر�م. انتهى.
 نا القول في تحر�مها في (حواشي ضوء النهار).نا القول في تحر�مها في (حواشي ضوء النهار).وقد �سطوقد �سط

 قال".قال".  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–َوَعْن علّي َوَعْن علّي 
  ،،وذ�ر أ�ًضا رجوعهموذ�ـر أ�ًضـا رجـوعهم  ،،في (فتح الباري)فـي (فـتح البـاري)  ،،بن حجر ذ�ر من قال �جوازها من الصحا�ةبـن حجـر ذ�ـر مـن قـال �جوازهـا مـن الصـحا�ةااالحافظ الحافظ 

 ..ةةببقاء الُمتعببقاء الُمتع  لل�قو �قو   ،،فال ُیذ�ر من ُ�عول علیهفال ُیذ�ر من ُ�عول علیه  ،،رجوعهم �لهم عمَّا قالوهرجوعهم �لهم عمَّا قالوه
 ..لكن روي عنهم الرجوعلكن روي عنهم الرجوع  ،،وابن جر�روابن جر�ر  ،،بن عباسبن عباسأشهر من ُیروى عنه اأشهر من ُیروى عنه ا

هى رسوُل ِهللا قال: نهـى رسـوُل ِهللا   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–"وَعْن علّي "وَعْن علّي  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–قال: ن عامَ  عـن اْلُمْتَعـِة عـامَ    -صلى هللا عل ِة  عن اْلُمْتَع
 َخْیَبَر. ُمتفٌق عَلْیِه".َخْیَبَر. ُمتفٌق عَلْیِه".

 وسلم على محمد.وسلم على محمد.  اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
عنهى عن متعـ  - علیه وسلم علیه وسلمصلى هللاصلى هللا–"وعنه أن رسول هللا "وعنه أن رسول هللا  ساءة النسـاءنهى عن مت كل وعـن أكـل   ،،ة الن یة الُحمـر األهلیـة وعن أ مر األهل الُح

 یوم خیبر. أخرجه السبعة إال أ�ا داود.یوم خیبر. أخرجه السبعة إال أ�ا داود.
 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–: أن رسول هللا : أن رسول هللا -رضي هللا تعالى عنهرضي هللا تعالى عنه–وعن ر�یع بن سمرة عن أبیه وعن ر�یع بن سمرة عن أبیه 

 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.
مةرم ذلك إلى یـوم القیامـةو�ن هللا قد حو�ن هللا قد ح  ،،إني �نت قد أذنت لكم في االستمتاع من النساءإني �نت قد أذنت لكم في االستمتاع من النساء««"" یوم القیا من فمـن   ،،رم ذلك إلى  ف

منهن كـان عنــده مــنهن  سبیلهاشــيٌء فلُیخلــي ســبیلهاكان عنده  شیًئاوال تأخــذوا ممــا آتیتمــوهن شــیًئا  ،،شيٌء فلُیخلي  موهن  ما آتیت خذوا م بو أخرجــه مســلم وأبــو ». ». وال تأ أخرجه مسلم وأ
 وأحمد وابن حبان.وأحمد وابن حبان.  ،،داود والنسائي وابن ماجهداود والنسائي وابن ماجه

هى رسول هللا قــال: نهــى رســول هللا   -رضي هللا عنهرضــي هللا عنــه–وعن علّي وعــن علــّي  یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–قال: ن عام عــن المتعــة عــام   -صلى هللا عل عة  عن المت
ى عن المتعة وعن ى عن المتعة وعـن نهنه  -هللا علیه وسلمهللا علیه وسلمصلى صلى –البخاري: أن النبي البخاري: أن النبي   لفظه فيلفظه في  ،،خیبر. متفٌق علیهخیبر. متفٌق علیه

 �الخاء الُمعجمة أوله والراء آخره".�الخاء الُمعجمة أوله والراء آخره".  ،،الُحمر األهلیة زمن خیبرالُحمر األهلیة زمن خیبر
 نعم.نعم.  ،،خیبرخیبر

 أخرجه النسائي".أخرجه النسائي".  ،،لة أوله ونون آخرهلة أوله ونون آخرهمم�مه�مه  ،،"وقد وهم من رآه عام ُحنین"وقد وهم من رآه عام ُحنین
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  ،،ُ�ضعف روا�ة خیبرُ�ضـعف روا�ـة خیبـر  ومن الطرف الُمقابل الذيومـن الطـرف الُمقابـل الـذي  ،،هذه مصحفةهـذه مصـحفة  ::الذي ُ�ضعف روا�ة ُحنین �قولالذي ُ�ضعف روا�ـة ُحنـین �قـول
 نعم.نعم.  ،،و�تابیاتو�تابیات  ،،حا�ة تمتعوا بیهود�اتحا�ة تمتعوا بیهود�اتنه ما ُحفظ أن الصنه ما ُحفظ أن الصإإ  ::لل�قو �قو 

 ه على أنه وهم.ه على أنه وهم.ونبَّ ونبَّ   ،،"أخرجه النسائي والدارقطني"أخرجه النسائي والدارقطني
 ولحوم الحمر األهلیة".ولحوم الحمر األهلیة".  ،،ثم الظاهر أن الظرف في روا�ة البخاري متعلٌق �األمر�ن مًعا: المتعةثم الظاهر أن الظرف في روا�ة البخاري متعلٌق �األمر�ن مًعا: المتعة

 ..وم الُحمر األهلیةوم الُحمر األهلیةوعن أكل لحوعن أكل لح  ،،الُمتعةالُمتعةالنهي عن النهي عن   ،،یوم خیبر ظرف متعلٌق �األمر�ن مًعایوم خیبر ظرف متعلٌق �األمر�ن مًعا
"وحكى البیهقي عن الُحمیدي: أنه �ان �قول سفیان بن عیینة: في خیبر یتعلق �الحمر األهلیة "وحكى البیهقي عن الُحمیدي: أنه �ان �قول سفیان بن عیینة: في خیبر یتعلق �الحمر األهلیة 

 ولكن أكثر الروا�ات تفید تعلَُّقُه بهما.ولكن أكثر الروا�ات تفید تعلَُّقُه بهما.  ،،ال �المتعة. قال البیهقي: وهو ُمحتمل ذلكال �المتعة. قال البیهقي: وهو ُمحتمل ذلك
غه أنوفي روا�ة ألحمد من طر�ـق معمـر �سـنده: أنـه بلغـه أن نه بل سنده: أ عة اابـن عبـاس ُرخـص فـي متعـة ا  وفي روا�ة ألحمد من طر�ق معمر � في مت بن عباس ُرخص  ساءلنسـاءا   ،،لن

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم– رسول هللا  رسول هللا فقال له: إنَّ فقال له: إنَّ 
 علیه الصالة والسالم.علیه الصالة والسالم.
 وعن لحوم الُحمر األهلیة. إال أنه قال السهیلي".وعن لحوم الُحمر األهلیة. إال أنه قال السهیلي".  ،،"نهى عنه یوم خیبر"نهى عنه یوم خیبر

   ..والظرف أ�ًضاوالظرف أ�ًضا  ،،نعم هو تكرار العامل یدل على تعلق األمر�ن �النهينعم هو تكرار العامل یدل على تعلق األمر�ن �النهي
 كمل.كمل.

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

 طالب: ...........طالب: ...........
 هي.هي.

 الب: ...........الب: ...........طط
 هي.هي.

 طالب: ...........طالب: ...........
بابال شـــك أن النـــاس توســـعوا فـــي هـــذا البـــاب هذا ال في  ناس توسعوا  شك أن ال مرهمواســـتفاض أمـــرهم  ،،ال  ستفاض أ منهمأو أمـــر �ثیـــر مـــنهم  ،،وا یر  مر �ث یث �حیـــث   ،،أو أ كون كـــون تت�ح

بة من التصر�حتصــرفاتهم قر�بــة مــن التصــر�ح في العقدال ُ�عطــي االســم الصــحیح فــي العقــدو�عضهم و�عضــهم   ،،تصرفاتهم قر� السم الســم اا  ن ن ما �عطو مــا �عطــو   ،،ال ُ�عطي االسم الصحیح 
  ،،إذا َعِلَم الطرفان �التصر�حإذا َعِلَم الطرفـان �التصـر�ح  ،،ههمثل هذا ال شك بتحر�ممثل هذا ال شك بتحر�م  ،،و�رجعو�رجع  ،،أ�امأ�ام  عدةعدةفیذهب یتزوج فیذهب یتزوج   ،،الصحیحالصحیح

 ..صارت ُمتعةصارت ُمتعة  ،،أو �ما �قرب من التصر�ح من العادة المطردةأو �ما �قرب من التصر�ح من العادة المطردة
 نعم.نعم.

كاحعن أهل السیر ورواة اآلثار أنه نهى عـن نكـاح  هیلي: إنه ال ُ�عرفهیلي: إنه ال ُ�عرف"إال أنه قال السُّ "إال أنه قال السُّ  یوم المتعـة یـوم   عن أهل السیر ورواة اآلثار أنه نهى عن ن عة  المت
 قال: والذي �ظهر أنه وقع تقد�م وتأخیر.قال: والذي �ظهر أنه وقع تقد�م وتأخیر.  ،،خیبرخیبر

دي ذ�ر عن ابن ُعیینة: أن النهي زمن خیبر عن لحوم الحمر دي ذ�ر عن ابن ُعیینة: أن النهي زمن خیبر عن لحوم الحمر وقد ذ�ر ابن عبد البر: أن الُحمیوقد ذ�ر ابن عبد البر: أن الُحمی
 وأما المتعة فكان في غیر یوم خیبر.وأما المتعة فكان في غیر یوم خیبر.  ،،األهلیةاألهلیة
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في (وقــال أبــو عوانــة فــي ( نة  بو عوا سمعصــحیحه): ســمع  وقال أ لّي ت أهــل العلــم �قولــون: معنــى حــدیث علــّي صحیحه):  حدیث ع نى  لم �قولون: مع هل الع   رضي هللارضــي هللا–ت أ
مر: أنه نهى یوم خیبـر عـن لحـوم الُحمـر-عنهعنه حوم الُح بر عن ل هاوأمـا المتعـة فسـكت عنهـا  ،،: أنه نهى یوم خی عة فسكت عن ما المت یوم و�نمـا نهـى عنهـا یـوم   ،،وأ ها  هى عن ما ن و�ن

 فتح.فتح.الال
  -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–وال تقوم لعلّي وال تقوم لعلّي   ،،والحامل لهؤالء على ما سمعت ثبوت الرخصة �عد زمن خیبروالحامل لهؤالء على ما سمعت ثبوت الرخصة �عد زمن خیبر

�أن علی� إال أنـه �مكـن االنفصـال عـن ذلـك �ـأن علی�ـ  ،،ًراًراالحجة على ابن عباس إال إذا وقع النهي أخیالحجة على ابن عباس إال إذا وقع النهي أخی لك  نه �مكن االنفصال عن ذ –ا ا إال أ
 لم تبلغه الرخصة فیها یوم الفتح؛ لوقوع النهي عن قرب.لم تبلغه الرخصة فیها یوم الفتح؛ لوقوع النهي عن قرب.  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه

ترخیصولكن فهم توقیت التـرخیص  ،،عرف �الرخصة یوم الفتحعرف �الرخصة یوم الفتح  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–و�مكن أن علی�ا و�مكن أن علی�ا  وهو وهـو   ،،ولكن فهم توقیت ال
یة على أصل الفهـي �اقیـة علـى أصـل ال  ،،أ�ام شدة الحاجة مع العزو�ة. و�عد ُمضي ذلكأ�ام شدة الحاجة مع العزو�ة. و�عد ُمضي ذلك قدمتحـر�م الُمتقـدمفهي �اق حر�م الُمت قوم فتقـوم   ،،ت فت

 س".س".له الحجة على ابن عباله الحجة على ابن عبا
خها مرة خها مـرة وعلى هذا �كون نسوعلـى هـذا �كـون نسـ  ،،و��احتها للضرورةو��احتهـا للضـرورة  ،،و�ال فالتحر�م �اقٍ و�ال فـالتحر�م �ـاقٍ   ،،�عني تكون إ�احتها للضرورة�عني تكون إ�احتها للضرورة

 ..واحدةواحدة
أن النهي لم أن النهي لم   ى ى یر�د أن یتقو یر�د أن یتقو   ،،"وأما قول ابن القیم: إن المسلمین لم �كونوا �ستمتعون �الكتابیات"وأما قول ابن القیم: إن المسلمین لم �كونوا �ستمتعون �الكتابیات

د �كون هناك مشر�ات غیر د �كون هنـاك مشـر�ات غیـر فقد ُ�جاب عنه: �أنه قفقد ُ�جاب عنه: �أنه ق  ،،�قع هناك نكاح متعة�قع هناك نكاح متعة  �قع عام خیبر؛ إذ لم�قع عام خیبر؛ إذ لم
یاتكتابیـات بل اإلسالمفــإن أهــل خیبــر �ــانوا ُ�صــاهرون األوس والخـزرج قبــل اإلســالم  ،،كتاب خزرج ق صاهرون األوس وال �انوا ُ� بر  هل خی من لــه �ــان هنــاك مــن فلعفلع  ،،فإن أ �ان هناك  له 

 نساء األوس والخزرج من �ستمتعون منهن.نساء األوس والخزرج من �ستمتعون منهن.
 وعن ابن مسعود".وعن ابن مسعود".

 ..أجاب �الم ابن القیم من أجل أن �سند الخبرأجاب �الم ابن القیم من أجل أن �سند الخبر
 ................طالب: ...طالب: ...

ي هي اتفاق بین الطرفین على ي هـي اتفـاق بـین الطـرفین علـى تتـتقصد المتعة الصر�حة التقصـد المتعـة الصـر�حة ال  ،،أنه حد الزنا �عني منك على المتعةأنه حـد الزنـا �عنـي منـك علـى المتعـة
و�ثیر من أهل العلم �قولون: ُیدرأ على الحد و�ثیر من أهل العلم �قولون: ُیدرأ على الحـد   ،،انٍ انٍ وأنه ز وأنه ز   ،،في أنه ُ�حدفي أنه ُ�حد  �الم عمر صر�ح�الم عمر صر�ح  ،،أمد معلومأمد معلوم
شبهة�الشـــبهة عةال ســــیما إذا احتمـــل الجهــــل إذا �ـــان وضــــع الشـــخص �حتمــــل الجهـــل المتعــــة  ،،�ال هل المت مل الج شخص �حت �ان وضع ال هل إذا  مل الج سیما إذا احت كاحالنكــــاح  ،،ال    ،،الن

 ..ُیدرأ عنه الحدُیدرأ عنه الحد  ،،عى ذلكعى ذلكإذا ادّ إذا ادّ   ،،لهله  وتحدید األجل ال أثروتحدید األجل ال أثر  ،،�حدوده وشروطه�حدوده وشروطه
 "وَعِن ابِن َمْسُعوٍد رضَي هللا َعْنُه قال"."وَعِن ابِن َمْسُعوٍد رضَي هللا َعْنُه قال".

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

 ..ما �قول �ه إال الروافضما �قول �ه إال الروافض  ،،إال الروافض فقطإال الروافض فقط  ههما فیما فی  ،،الال  ،،الال
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
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 لب: ...........لب: ...........طاطا
 ..حصل خلط فیهاحصل خلط فیها  ،،لحجلحجمتعة امتعة ا  ،،هذههذه  ،،متعة الحجمتعة الحج  ،،نعمنعم

ُعوٍد "وعــِن ابــِن مْســُعوٍد  بِن مْس ــهُ –"وعِن ا هُ رضــَي هللا عْن ــَن رســوُل ِهللا   -رضَي هللا عْن َن رسوُل ِهللا قــاَل: َلَع یه وسصــلى هللا علیــه وســ–قاَل: َلَع ــّل   -لملمصلى هللا عل اْلُمَحّلِّل اْلُمَحلِّ
 والُمَحلََّل له. َرَواُه أْحمُد والّنسائيُّ والترمذيُّ وصّحَحُه.والُمَحلََّل له. َرَواُه أْحمُد والّنسائيُّ والترمذيُّ وصّحَحُه.

نه : ولفظـه عـن علـّي: أنـه - تعالى عنه تعالى عنهرضي هللارضي هللا–وفي الباِب عْن علّي وفي الباِب عْن علّي  یه وسلم علیـه وسـلمصلى هللاصـلى هللا–: ولفظه عن علّي: أ   - عل
.لعن المحلل والمحلل له. أْخرَجُه األ لعن المحلل والمحلل له. أْخرَجُه األ  .ر�عُة إال الّنسائيَّ  ر�عُة إال الّنسائيَّ

 ابن دقیق العید".ابن دقیق العید".و و   ،،ابن القطانابن القطان  ،،ح حدیث ابن مسعودح حدیث ابن مسعودوصحّ وصحّ 
لدفیـه ُمجالـد  ،،ضعیفضـعیفففأما حدیث علّي أما حدیث علـّي   ،،حدیث ابن مسعود صحیححدیث ابن مسعود صحیح  ،،نعمنعم   ،،عن سعید وهو ضعیفعـن سـعید وهـو ضـعیف  ،،فیه ُمجا

أن یتزوجها أن یتزوجهــا   الزوج األولالــزوج األول  أو �قصدأو �قصــد  ،،أو تقصد هي أولیاؤهاأو تقصــد هــي أولیاؤهـا  ،،لشخص المطلقةلشــخص المطلقـةوالتحلیل أن �قصد اوالتحلیـل أن �قصــد ا
  ،،ُمحرمُمحـرم  تحلیلتحلیـل  ،،هو تیٌس ُمستعارهـو تـیٌس ُمسـتعار  ،،هذا تحلیلهذا تحلیـل  ،،من أجل أن ترجع إلى األولمن أجل أن ترجع إلى األول  ؛؛شخص زواًجا مؤقًتاشخص زواًجا مؤقًتا

ثبوت ثبـوت   ،،وهو ُمحرموهـو ُمحـرم  ،،مع تبییت النیة ال ُیبیحها للزوج األولمع تبییـت النیـة ال ُیبیحهـا للـزوج األول  ،،مع وجود هذه النیةمع وجود هذه النیة  ،،وال ُیبیحها لألولوال ُیبیحها لألول
 ..�األطراف �لها�األطراف �لها  اایرً یرً فعل خفعل خ  ما زاد على أنهما زاد على أنه  إنه مأجورإنه مأجور  ::وقالوقال  ،،شذَّ من شذشذَّ من شذو�ن و�ن   ،،اللعناللعن

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..ُمحسنُمحسن  وا:وا:قالقال

یه عنوالعمـل علیـه عنـ  ،،"وقال الترمذي: حدیث صحیح حسن"وقال الترمذي: حدیث صحیح حسن لمد أهـل العلـموالعمل عل هل الع مانوعثمـان  ،،مثل عمرمثـل عمـر  ،،د أ بن وابـن   ،،وعث وا
 وهو قول الفقهاء من التا�عین.وهو قول الفقهاء من التا�عین.  ،،عمرعمر

لّي وأمــا حــدیث علــّي  حدیث ع ما  لدففــي إســناده مجالــد  - عنه عنــهرضي هللارضــي هللا–وأ سناده مجا في إ سكنابــن الســكن  وصححهوصــححه  ،،وهو ضعیفوهــو ضــعیف  ،،ف بن ال   ،،ا
قال رسول والحاكم من حدیث عقبة بن عـامر؛ ولفظـه: قـال: قـال رسـول   ،،ورواه ابن ماجهورواه ابن ماجه  ،،وأعّله الترمذيوأعّله الترمذي قال:  والحاكم من حدیث عقبة بن عامر؛ ولفظه: 

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–هللا هللا 
  على محمد. على محمد.للهم صلِّ للهم صلِّ اا
هو المُ فهـو المُ ««قال: قال:   ،،قالوا: بلى �ا رسول هللاقالوا: بلى �ا رسول هللا» » أال أخبر�م �التیس المستعار؟أال أخبر�م �التیس المستعار؟««"" عن هللا الُمحلِّل لعـن هللا الُمحلِّـل   ،،حلِّلحلِّـلف ل

 ..""»»والُمحلََّل لهوالُمحلََّل له
تیس الُمستعارالتــیس الُمســتعار یلمــن �ســتدل علــى جــواز التحلیــل  ،،ال لو لــو   ،،طاهرطــاهر  ،،قالوا: شبهه �حیوان طیب مأكولقــالوا: شــبهه �حیــوان طیــب مــأكول  ،،من �ستدل على جواز التحل

  ،،أن التشبیه �كون من وجٍه دون وجهأن التشبیه �كون من وجٍه دون وجه  ن ن ما یدرو ما یدرو   ،،نز�رنز�رخخ  أوأو  ،،�لب�لب  ،،لشبهه �شيء ُمحرملشبهه �شيء ُمحرم  ااكان ُمحرمً كان ُمحرمً 
عمنعــم نزُ �مــا ُ�ســتعار التــیس لینــزُ   ،،ن تیس لی ستعار ال غنمعلــى الغــنم  وو�ما ُ� نزُ ُ�ســتعار هــذا لینــزُ   ،،على ال ستعار هذا لی هذا فیحلهــا مــن هــذا   ،،مرأة مــرأة على هذه العلــى هــذه ال  ووُ� ها من  فیحل

 ..التشبیه من �ل وجهالتشبیه من �ل وجه  فیلزمفیلزم  ،،إًذا هذا ال عقاب علیهإًذا هذا ال عقاب علیه  ،،ذاك ال عقاب علیهذاك ال عقاب علیه  الوجه؛ ألنالوجه؛ ألن
نه ال "والحــدیث دلیــل علــى تحــر�م التحلیــل؛ ألنــه ال  یل؛ أل حر�م التحل لى ت یل ع حدیث دل حرم�كــون اللعــن إال علــى فاعــل الُمحــرم"وال عل الُم لى فا عن إال ع كون الل حّرم محــّرم  ُ  ُ و�لّ و�ــلّ   ،،� م

لق بوصف �صح لـق بوصـف �صـح لكنه عُ لكنه عُ   ،،واللعن و�ن �ان ذلك للفاعلواللعن و�ن �ان ذلك للفاعل  ،،د العقدد العقدوالنهي �قتضي فساوالنهي �قتضي فسا  ،،منهّي عنهمنهّي عنه
 أن �كون ِعلَّة الحكم.أن �كون ِعلَّة الحكم.
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وهذا مثل نكاح المتعة وهذا مثل نكاح المتعة   ،،وذ�روا للتحلیل صوًرا منها: أن �قول له في العقد: إذا أحللتها فال نكاحوذ�روا للتحلیل صوًرا منها: أن �قول له في العقد: إذا أحللتها فال نكاح
 ألجل التوقیت".ألجل التوقیت".

 ..ُأقت بوقت معینُأقت بوقت معین  ألنهألنه  ؛؛عمعمنن
 ها.ها."ومنها أن �قول في العقد: إذا أحللتها طلقت"ومنها أن �قول في العقد: إذا أحللتها طلقت

�أن یتو ومنهــا أن �كــون مضــمًرا عنــد العقــد �ــأن یتو  قد  ند الع ضمًرا ع كون م ها أن � یلاطــأ علــى التحلیــلومن لى التحل طأ ع هو وال �كــون النكــاح الــدائم هــو   ،،ا لدائم  كاح ا كون الن وال �
 المقصود.المقصود.

 وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجمیع الصور".وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجمیع الصور".
فأضمر في فأضـمر فـي   ،،لتحللها لفالنلتحللهـا لفـالن  ؛؛فالنةفالنـةتزوج �ه تـزوج �ـه   ،،هذا مبلغهـذا مبلـغ  ::لكن لو أقدم شخص قیل لهلكن لو أقدم شـخص قیـل لـه  ،،فساد العقلفساد العقل

 ..هاهانفسه أن یتزوج و�ستمر وُ�حللنفسه أن یتزوج و�ستمر وُ�حلل
 : ...........: ...........طالبطالب
 كیف؟كیف؟

 طالب: ...........طالب: ...........
لغالمبلــغ  و�ضمنو�ضــمن یه المهر�ضــیع علیــه المهــر  أمأم  ،،المب یارهعــه واختیــارهو و شخص تبرع �ه �طشــخص تبــرع �ــه �ط  ::نقولنقــول  ؟؟�ضیع عل یه علیــه   �ضیع�ضــیع  ،،عه واخت أم أم عل

 ؟؟الال
 طالب: ...........طالب: ...........

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

 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........

سالمســ شقینألة مــن شــقینالم من  ازوج ُمطلــق ثالًثــا  ،،ألة  لق ثالًث خرجــاء إلــى آخــر  ،،زوج ُمط لى آ هذه عشرة آالف قــال: هــذه عشــرة آالف   ،،جاء إ نةتــزوج فالنــةقال:  و�ذا و�ذا   ،،تزوج فال
  ،،و�ستمرو�ستمر  ،،أن ُ�قدم على هذاأن ُ�قدم على هذا  ،،؟ وأضمر في نفسه؟ وأضمر في نفسهعلیكعلیك  نقصنقص  ماذاماذا  ،،نن�سبا�سبا  ،،�سبان�سبان  ،،وطئتها طلقهاوطئتها طلقها

حرمو�عـــرف أن فعـــل هـــذا محـــرم هذا م عل  عرف أن ف حراموأن التحلیـــل حـــرام  ،،و� یل  سلمانو�قـــول ســـلمان  ،،وأن التحل قول  نا أنـــا   ::و� یة بنیـــة   ااصحیحً صـــحیحً   ااتزوج زواجً تـــزوج زواًجـــأأأ بن
 ..االستمراراالستمرار

 طالب: ...........طالب: ...........
 ما �ضمن؟ما �ضمن؟أم أم �ضمن �ضمن 

 طالب: ...........طالب: ...........
ـــرد ـــرده  ،،ههیردی ـــد  ؛؛یردهی ـــى عق ـــه أخـــذه عل قدألن لى ع خذه ع نه أ ـــاق �اطـــل  ،،أل طلأو �اتف فاق �ا ـــاق �اطـــل  ،،أو �ات ـــى اتف طلاســـتحقه عل فاق �ا لى ات ستحقه ع كاح وأمـــا النكـــاح   ،،ا ما الن وأ

 والتحلیل ما حصل.والتحلیل ما حصل.  ،،ألن النهي عن التحلیلألن النهي عن التحلیل  ؛؛صحیحصحیحفف
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ..ال �أسال �أس  ،،األمراألمرما أخذه ولّي ما أخذه ولّي   ،،�أخذه ولّي األمر�أخذه ولّي األمر

صور"وظــاهر شــمول اللعــن فســاد العقــد لجمیــع الصــور یع ال قد لجم ساد الع عن ف شمول الل فال فــي �عضــها خــالف بــال دلیــل نــاهض؛ فــال و و   ،،"وظاهر  ناهض؛  یل  بال دل خالف  ضها  في �ع
 ..�شتغل بها�شتغل بها

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال: قال رسوُل هللا قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا تعالى عنهُ رضي هللا تعالى عنهُ –وَعْن أبي ُهَرْ�َرَة وَعْن أبي ُهَرْ�َرَة 
  وسلم على محمد. وسلم على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 

 َرَواُه أحمُد وأبو داوَد ورجاُلُه ثقاٌت".َرَواُه أحمُد وأبو داوَد ورجاُلُه ثقاٌت".. . »»هُ هُ ال َیْنِكُح الزَّاني المْجلوُد إال ِمْثلّ ال َیْنِكُح الزَّاني المْجلوُد إال ِمْثلّ ««""
ر �   {الز ان ي ر ك }ال  ی نك ح  إال  ز ان ی ة  أ و  م ش  ا إ ال  ز ان  أ و  م ش  نسأل هللا - ]3[النور:ة  و الز ان ی ة  ال  ی نك ح ه 
 .-العافیة

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 وافقت المرأة.وافقت المرأة.
 ..............طالب: ....طالب: ....

 ح النكاح؟ح النكاح؟تر�د أن تصحّ تر�د أن تصحّ 
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..ح �اطلح �اطلوالنكاوالنكا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..المرأة ما لها عالقةالمرأة ما لها عالقة  ،،ةةما لها عالقما لها عالق  المرأة المرأة 
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

بةنكـــاح ُشــــبهة؟ ال بــــد أن �كــــون نكــــاح رغبــــة كاح رغ كون ن بد أن � بهة؟ ال  كاح ُش لوطءوأن �حصـــل الــــوطء  ،،ن صل ا كون نكاحً النكــــاح ال بــــد أن �كــــون نكاًحــــ  ،،وأن �ح بد أن � كاح ال    ااالن
 ..بهة لیس �صحیحبهة لیس �صحیحشُّ شُّ والوال  ،،ااصحیحً صحیحً 

  طالب: ...........
  ،،د صحیحد صــحیحأن �حصل عقأن �حصــل عقــ  ،،ال بد من األمر�نال بــد مــن األمــر�ن  ،،ال ذات الوطءال ذات الــوطءو و   ،،هو لیس المقصود ذات العقدهــو لــیس المقصــود ذات العقــد  ،،الال

 وهنا �حصل التحر�م.وهنا �حصل التحر�م.  ،،یترتب علیه وطءیترتب علیه وطء
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..جماهیر األمة �لها على أنه منسوخجماهیر األمة �لها على أنه منسوخ  ،،�صح�صحما ما هو هو   ،،الال
 طالب: ...........طالب: ...........
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 ..نعمنعم
 ......طالب: ........طالب: ........

 إن قبل.إن قبل.  ،،إن قبلإن قبل
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..وقابل بهذا المبلغوقابل بهذا المبلغ  ،،الثاني ما عنده خبرالثاني ما عنده خبر  الزوجالزوج  ،،الثانيالثاني  ،،النكاح صحیحالنكاح صحیح
 طالب: ...........

 ف؟ف؟كیكی
 "الحدیث دلیل على أنه �حرم على المرأة"."الحدیث دلیل على أنه �حرم على المرأة".

 ..نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

 العقد �اطل.العقد �اطل.  ::اآلن قالاآلن قال
 طالب: ...........طالب: ...........

 ین؟ین؟أأ
 طالب: ...........طالب: ...........

 �مل.�مل.  ،،�مل�مل  والبطالن، نعموالبطالن، نعم  ى النهي التحر�مى النهي التحر�ممقتضمقتض
�المجلود على �ـالمجلود علـى   ولعل الوصفولعل الوصـف  ،،لى المرأة أن تزوج �من ظهر زناهلى المرأة أن تزوج �من ظهر زناه"الحدیث دلیل على أنه �حرم ع"الحدیث دلیل على أنه �حرم ع

نه الزنافي حـق مـن ظهـر منـه الزنـا  ،،األغلباألغلب تي ظهر و�ـذلك الرجـل �حـرم علیـه أن یتـزوج �الزانیـة التـي ظهـر   ،،في حق من ظهر م یة ال تزوج �الزان یه أن ی حرم عل و�ذلك الرجل �
 زناها".زناها".

ا یهاألصل ف ،أن �كون مجلودا �عني األصل في الزاني وقد � ستر علیه وال �عفیه  ،أن �كون مجلود 
ا واآل�ة ،امن �ونه زانی   ا أو غیر مجلود   .أعم من أن �كون مجلود 

ر ك }{  ا إ ال  ز ان  أ و  م ش   .-نسأل هللا العافیة- ] 3[النور:و الز ان ی ة  ال  ی نك ح ه 
ل ى ال   :تعالى"وهذا الحدیث موافق قوله  م ن ین}{و ح ر  م  ذ ل ك  ع   .]3[النور:م ؤ 

المجلود  لعلماء على أن معنى ال ینكح: ال یرغب الزانيإال أنه حمل الحدیث واآل�ة األكثر من ا 
 والزانیة ترغب في نكاح غیر العاهر؛ هكذا تأولوهما. ،إال في مثله

 ال اإلخبار عن مجرد الرغبة".ال اإلخبار عن مجرد الرغبة".  ،،والذي یدل علیه الحدیث واآل�ة النهي عن ذلكوالذي یدل علیه الحدیث واآل�ة النهي عن ذلك
م ذلـك علـى ال  ،،النهي اآلن �صیغة الخبرالنهي اآلن �صیغة الخبر  ،،ي �صیغة الخبري �صیغة الخبرولو جاء النهولو جاء النه م ذلك على اللكن ُحـرِّ مؤمنین على أنه مـؤمنین علـى أنـه لكن ُحرِّ

 ..حرام؛ ألنه مجرد خبرحرام؛ ألنه مجرد خبر
فةوأنــه �حــرم نكــاح الزانــي العفیفــة"" ني العفی كاح الزا حرم ن نه � یةوالعفیــف الزانیــة  ،،وأ یف الزان له: وال أصــرح مــن قولــه:   ،،والعف من قو صرح  رَِّم َذلَِك َعلَى {َوُحــرَِّم َذِلــَك َعَلــى وال أ {َوحُ

 الذین هم لیسوا بزناة".الذین هم لیسوا بزناة".  ،،؛ أي: �املي اإل�مان؛ أي: �املي اإل�مان]]33[النور:[النور:اْلُمْؤِمِنین}اْلُمْؤِمِنین}
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مان الُمطلقال فالزنــاة ال �خرجــون عــن اإل�مــان الُمطلــقو�و� عمنعــم  ،،ال فالزناة ال �خرجون عن اإل� نحــال الزانــ  ،،ن ني حین یزني وهو ال یزنــي الزانــي حــین یزنــي وهــو   ،،ييحال الزا ال یزني الزا
عاٍص عـاٍص   ،،مؤمٌن �إ�مانهمـؤمٌن �إ�مانـه  ،،وعاد إلیه إ�مانه فهو في جملة المؤمنینوعـاد إلیـه إ�مانـه فهـو فـي جملـة المـؤمنین  ،،ذا أقلع عن الزناذا أقلـع عـن الزنـالكن إلكـن إ  ،،مؤمنمؤمن

 ..�كبیرته�كبیرته
 "و�ال فإن الزاني ال �خرج عن ُمسمى اإل�مان عند األكثر"."و�ال فإن الزاني ال �خرج عن ُمسمى اإل�مان عند األكثر".

 ..روهم �الذنوبروهم �الذنوبفف��  ،،عتزلةعتزلة�خالف الخوارج والم�خالف الخوارج والم
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..ن ال ذنب لهن ال ذنب لهتاب من الذنب �متاب من الذنب �م  ،،تاب هللا علیهتاب هللا علیه  ..م یتبم یتبما لما ل
َجَها َرُجلٌ   ،،قالْت: َطّلَق رُجٌل امرَأَتُه ثالًثاقالْت: َطّلَق رُجٌل امرَأَتُه ثالًثا  -رضَي ُهللا عْنَهارضَي ُهللا عْنَها–"وَعْن عاِئَشَة "وَعْن عاِئَشَة  َجَها َرُجلٌ َفَتَزوَّ ثمَّ َطّلَقَها َقْبَل أْن ثمَّ َطّلَقَها َقْبَل أْن   ،،َفَتَزوَّ

َجهاَفَأراَد َزْوُجَها األوَّ َفَأراَد َزْوُجَها األوَّ   ،،َیْدُخَل بهاَیْدُخَل بها َجهاُل أْن یتزوَّ لك؟ َعـْن ذلـك؟   -صلى هللا علیه وسلَّمَ صلى هللا علیه وسلَّمَ –  فسأَل رسوُل هللافسأَل رسوُل هللا  ،،ُل أْن یتزوَّ ْن ذ َع
 والّلفُظ لمْسلم.والّلفُظ لمْسلم.  ،،ُمتفٌق َعَلْیهُمتفٌق َعَلْیه. . »»حّتى َیُذوَق اآلَخُر مْن ُعَسْیَلتَها ما َذاَق األولُ حّتى َیُذوَق اآلَخُر مْن ُعَسْیَلتَها ما َذاَق األولُ   ،،الال««  فقاَل:فقاَل:

 قالْت".قالْت".  -رضَي ُهللا عْنَهارضَي ُهللا عْنَها–وَعْن عاِئَشَة وَعْن عاِئَشَة 
ت ى  ت   {ف ال   ،ال تحل للزوج األول حتى �طأ الثاني ل  ل ه  م ن � ع د  ح  ا غ ی ر ه}ت ح  ج  و  ] 230[البقرة:نك ح  ز 

 .الوطء د �النكاح هناوالمرا
َجَها َرُجلٌ   ،،قالْت: َطّلَق رُجٌل امرَأَتُه ثالًثاقالْت: َطّلَق رُجٌل امرَأَتُه ثالًثا  -رضَي ُهللا عْنَهارضَي ُهللا عْنَها–وَعْن عاِئَشَة وَعْن عاِئَشَة "" َجَها َرُجلٌ َفَتَزوَّ ثمَّ َطّلَقَها َقْبَل أْن ثمَّ َطّلَقَها َقْبَل أْن   ،،َفَتَزوَّ

َجهاَفَأراَد َزْوُجَها األ َفَأراَد َزْوُجَها األ   ،،َیْدُخَل بهاَیْدُخَل بها ُل أْن یتزوَّ َجهاوَّ ُل أْن یتزوَّ  ".".-صلى هللا علیه وسلَّمَ صلى هللا علیه وسلَّمَ –رسوُل هللا رسوُل هللا فسأَل فسأَل   ،،وَّ
  وسلم على محمد. وسلم على محمد.صلِّ صلِّ   اللهماللهم

ــاَل:  ــك؟ فق ــْن ذل قاَل: "َع لك؟ ف ْن ذ ــْیَلتَها  ،،الال««"َع ــُر مــْن ُعَس ــُذوَق اآلَخ ــى َی ْیَلتَهاحّت مْن ُعَس ُر  ُذوَق اآلَخ ى َی سلمصــغر عســل. . »»حّت صغر ع ــَث؛ ألن العســل   ،،م سل وُأنِّ َث؛ ألن الع وُأنِّ
 وقیل".وقیل".  ،،مؤنثمؤنث

 ..والعسل شر�تهاوالعسل شر�تها  ،،تقول: العسل شر�تهتقول: العسل شر�ته  ،،ُیذ�ُر و�ؤنثُیذ�ُر و�ؤنث
 واللفظ لمسلم.واللفظ لمسلم.  ،،متفق علیهمتفق علیه  »»لُ لُ ما َذاَق األوَّ ما َذاَق األوَّ ««  ،،ر و�ؤنثر و�ؤنثُیذ�ُیذ�  ::"وقیل"وقیل

ماختلــف فــي المــ في ال لف  سیلةراد �الُعســیلةاخت نيفقیــل: إنــزال المنــي  ،،راد �الُع نزال الم یل: إ بذلكوأن التحلیــل ال �كــون إال بــذلك  ،،فق كون إال  یل ال � یه وذهــب إلیــه   ،،وأن التحل هب إل وذ
 الحسن.الحسن.

عةوقــال الجمهــور: ذوق الُعســیلة �نا�ــة عــن المجامعــة عن المجام �ة  سیلة �نا فرج وهــو تغییــب الحشــفة مــن الرجــل فــي فــرج   ،،وقال الجمهور: ذوق الُع في  من الرجل  یب الحشفة  وهو تغی
 المرأة".المرأة".

 ..على اإلنسانعلى اإلنسان  ،،�حمل الُعسیلة على اللذة�حمل الُعسیلة على اللذةو�عضهم و�عضهم   ،،رى ما یوجب الحدرى ما یوجب الحد�عضهم ی�عضهم ی  ،،ما یوجب الحدما یوجب الحد
 و�وجب الصداق.و�وجب الصداق.  ،،"و�كفي منه ما یوجب الحدّ "و�كفي منه ما یوجب الحدّ 

 التي تحصل بتغییب الحشفة.التي تحصل بتغییب الحشفة.  ،،وقال األزهري: الصواب أن معنى الُعسیلة: حالوة الجماعوقال األزهري: الصواب أن معنى الُعسیلة: حالوة الجماع
 والعرب ُتسمي �ل شيء تستلذه عسال".والعرب ُتسمي �ل شيء تستلذه عسال".  ،،وقال أبو عبید: الُعسیلة لذة الجماعوقال أبو عبید: الُعسیلة لذة الجماع

 ..عسل حلوعسل حلوألن الألن ال
 ......................  طالب:طالب:
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 كیف؟كیف؟
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..قاسم بن سالَّمقاسم بن سالَّمالال  ،،معول علیه عند أهل الحدیث أبو عبیدمعول علیه عند أهل الحدیث أبو عبید  ،،بیدةبیدةأبو عُ أبو عُ 
 والحدیث محتمل.والحدیث محتمل.  ،،"والعرب تستلذه عسالً "والعرب تستلذه عسالً 

لم فقـد قـال ابـن المنـذر: ال نعلـم   ،،وأما قول سعید بن المسیب: إنه �حصل التحلیل �العقد الصحیحوأما قول سعید بن المسیب: إنه �حصل التحلیل �العقد الصـحیح نذر: ال نع بن الم قال ا قد  ف
 فأخذ �ظاهر القرآن.فأخذ �ظاهر القرآن.  ،،لعله لم یبلغه الحدیثلعله لم یبلغه الحدیثو و   ،، الخوارج الخوارجأحًدا وافقه علیه إالأحًدا وافقه علیه إال

یرمــا روا�ــة ذلــك عــن ســعید بــن جبیــروأوأ بن جب سعید  عن  لك  �ة ذ تابفــال یوجــد مســنًدا عنــه فــي �تــاب  ،،ما روا في � نه  سنًدا ع فر إنمــا نقلــه أبــو جعفــر   ،،فال یوجد م بو جع له أ ما نق إن
قرآن)النحاس في (معـاني القـرآن) عاني ال في (شرح الرسالة)وتبعـه عبـد الوهـاب المـالكي فـي (شـرح الرسـالة)  ،،النحاس في (م مالكي  عه عبد الوهاب ال بن وقـد حكـى ابـن   ،،وتب وقد حكى ا

 الجوزي قول ابن المسیب عن داود".الجوزي قول ابن المسیب عن داود".
 �هللا المستعان.�هللا المستعان.  ،،ُعسیلةُعسیلةوال �حصل التحلیل إال بذوق الوال �حصل التحلیل إال بذوق ال  ،، ُ�عول علیه ُ�عول علیههو قول شاذ الهو قول شاذ ال  على �ل حالعلى �ل حال

 على محمد.على محمد.  اللهم صلِّ اللهم صلِّ 


