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له المین، وصلى هللا وسلم علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب الع�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب الع   نا محمد وعلى آ المین، وصلى هللا وسلم على نبی
 وصحبه وسلم تسلیًما �ثیًرا.وصحبه وسلم تسلیًما �ثیًرا.

 : الحدیث الخامس:: الحدیث الخامس:-رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–قال المصنف قال المصنف 
َیْدُخْل َیْدُخْل   "َوَعْن َعْلَقَمَة َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: َأنَُّه ُسئل َعْن َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرَأًة، َوَلْم َ�ْفِرْض َلَها َصَداًقا، َوَلمْ "َوَعْن َعْلَقَمَة َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: َأنَُّه ُسئل َعْن َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرَأًة، َوَلْم َ�ْفِرْض َلَها َصَداًقا، َوَلمْ 

َدُة، ا َحتَّى َماَت، َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َلَها ِمْثـُل َصـَداِق ِنَسـاِئَها، َال َوْ�ـَس، َوَال َشـَطَط، َوَعَلْیَهـا اْلِعـَدُة، ِبهَ ِبهَ  ا اْلِع َطَط، َوَعَلْیَه َس، َوَال َش اِئَها، َال َوْ� َداِق ِنَس ُل َص ا َحتَّى َماَت، َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َلَها ِمْث
وُل للااَِّ َوَلَها اْلِمیَراُث َفَقاَم، َمْعِقُل ْبُن ِسـَناٍن اْألَْشـَجِعيُّ َفَقـاَل: َقَضـى َرُسـوُل للااَِّ  اَل: َقَضى َرُس َجِعيُّ َفَق َناٍن اْألَْش ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَلَها اْلِمیَراُث َفَقاَم، َمْعِقُل ْبُن ِس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص

ُعوٍد ِمْثـَل َمـا َقَضـْیت َفَفـِرَح ِبَهـا اْبـُن َمْسـُعوٍد   -اْمَرَأٌة ِمنَّا اْمَرَأٌة ِمنَّـا   -ِفي ِبْرَوَع ِبْنِت َواِشٍق ِفي ِبْرَوَع ِبْنِت َواِشٍق  ُن َمْس ا اْب ِرَح ِبَه ْیت َفَف ا َقَض َل َم ، ، -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–ِمْث
َحُه التِّْرِمِذيّ   ،،َرَواُه َأْحَمُد َواْألَْرَ�َعةُ َرَواُه َأْحَمُد َواْألَْرَ�َعةُ  َحُه التِّْرِمِذيّ َوَصحَّ َنُه َجَماَعٌة.  ،،َوَصحَّ َنُه َجَماَعٌة.َوَحسَّ  َوَحسَّ

ْن اْبِن َماِلٍك ِمْن َبِني َ�ْكِر ْبـِن النَّْخـِع النخعـي ُرِوَي َعـْن َأِبي ِشْبِل َأِبي ِشْبِل   ،،َوَعْن َعْلَقَمَة َأْي اْبِن َقْیسٍ َوَعْن َعْلَقَمَة َأْي اْبِن َقْیسٍ قوله: قوله:  ِع النخعي ُرِوَي َع ِن النَّْخ اْبِن َماِلٍك ِمْن َبِني َ�ْكِر ْب
مُّ اْألَسْ ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوُهَو َتاِ�ِعيٌّ َجِلیـٌل ُاْشـُتِهَر ِ�َحـِدیِث اْبـِن َمْسـُعوٍد، َوُصـْحَبِتِه، َوُهـَو َعـمُّ اْألَْسـ َو َع ْحَبِتِه، َوُه ُعوٍد، َوُص ِن َمْس ِدیِث اْب ُتِهَر ِ�َح یٌل ُاْش َوِد َوِد ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوُهَو َتاِ�ِعيٌّ َجِل

، َماَت َسَنَة إْحَدى َوِستِّیَن (َعْن اْبِن َمسْ  ، َماَت َسَنَة إْحَدى َوِستِّیَن (َعْن اْبِن َمسْ النََّخِعيِّ لوٍد َأنَُّه َسَأَل َعـْن َرُجـلعُ عُ النََّخِعيِّ ْن َرُج ِرْض َتـَزوََّج اْمـَرَأًة، َوَلـْم َ�ْفـِرْض   وٍد َأنَُّه َسَأَل َع ْم َ�ْف َرَأًة، َوَل َزوََّج اْم َت
ا َحتَّ َلَهـا َصــَداًقا، َوَلـْم َیــْدُخْل ِبَهــا َحتَّـ ْدُخْل ِبَه ْم َی َداًقا، َوَل ا َص ُعو ى َمــاَت َفَقـاَل اْبــُن َمْســُعو َلَه ُن َمْس اَل اْب اَت َفَق اِئَها َلَهـا ِمْثــُل َصـَداِق ِنَســاِئَها   ::دٍ دٍ ى َم َداِق ِنَس ُل َص ا ِمْث َس) َال  َوْ�ــَس) ((َلَه َال  َوْ�

َطَط) ِمـْن َمْهـِر ِنَسـاِئَها (َوَال َشـَطَط)   تنقصتنقصْقُص َأْي َال ْقُص َأْي َال ِ�َفْتِح اْلَواِو َوُسُكوِن اْلَكاِف َوِسیٍن ُمْهَمَلٍة ُهَو النَّ ِ�َفْتِح اْلَواِو َوُسُكوِن اْلَكاِف َوِسیٍن ُمْهَمَلٍة ُهَو النَّ  اِئَها (َوَال َش ِر ِنَس ْن َمْه ِم
ْوِج ِبِزَ�اَدِة مَ  یِن اْلُمْعَجَمِة، َوِ�الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة، َوُهَو اْلَجْوُر َأْي َال ُ�َجاُر َعَلى الزَّ ْوِج ِبِزَ�اَدِة مَ ِ�َفْتِح الشِّ یِن اْلُمْعَجَمِة، َوِ�الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة، َوُهَو اْلَجْوُر َأْي َال ُ�َجاُر َعَلى الزَّ ى ْهِرَها َعَلـى ِ�َفْتِح الشِّ ْهِرَها َعَل

 ِنَساِئَها".ِنَساِئَها".
وِّ �عنــي إذا ُفــوِّ  ني إذا ُف حض فــي المهــر، �ثیــر مــن النــاس ال �حــ�ع ناس ال � من ال یر  هر، �ث في الم هرً د مهــرً دِّ دِّ ض  مأذون أو ، إلــى وقتنــا هــذا، �طلــب المــأذون أو ااد م هذا، �طلب ال نا  لى وقت ، إ

ا ُ�صرح ؟ �قول: ما �حتاج إلى تسـمیة، المتفـق علیـه أو شـيء مـن هـذا، أحیاًنـا ُ�صـرح ااالعاقد �م نكتب مهرً العاقد �م نكتب مهرً  ؟ �قول: ما �حتاج إلى تسمیة، المتفق علیه أو شيء من هذا، أحیاًن
 یر�د حقیقة  یر�ـد حقیقـة الالهه، و�ر�د ما تعارف علیه الناس، هه، و�ر�ـد مـا تعـارف علیـه النـاس، �مبلٍغ �سیر ال ُیتصور �ونه مهًرا، �ر�ال أو ِشب�مبلٍغ �سیر ال ُیتصـور �ونـه مهـًرا، �ر�ـال أو ِشـب

نظر فیها إلى نسائها، مهر نسائها �م؟ تزوجت أختها، وعمتها نظر فیها إلى نسـائها، مهـر نسـائها �ـم؟ تزوجـت أختهـا، وعمتهـا هذا المبلغ الذي نطق �ه، حینئٍذ یُ هذا المبلغ الذي نطق �ه، حینئٍذ یُ 
 وخالتها، فُیفرض لها مثلها.وخالتها، فُیفرض لها مثلها.

ُة، َوَلَها اْلِمیَراُث َفَقاَم َمْعِقٌل) ِ�َفْتِح اْلِمیِم َوُسُكوِن اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة َوَ�ْسـِر  ِر "(َوَعَلْیَها اْلِعدَّ ُة، َوَلَها اْلِمیَراُث َفَقاَم َمْعِقٌل) ِ�َفْتِح اْلِمیِم َوُسُكوِن اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة َوَ�ْس ُن اْلَقـاِف (اْبـُن "(َوَعَلْیَها اْلِعدَّ اِف (اْب اْلَق
یِن اْلمُ  یِن اْلمُ ِسَناٍن) ِ�َكْسِر السِّ ) ِ�َفْتِح اْلَهْمـَزِة َوِشـیٍن ُمْعَجَمـٍة َسـاِكَنٍة، ِسَناٍن) ِ�َكْسِر السِّ اِكَنٍة، ْهَمَلِة َفُنوٍن َفَأِلٍف َفُنوٍن (اْألَْشَجِعيُّ ٍة َس یٍن ُمْعَجَم َزِة َوِش ) ِ�َفْتِح اْلَهْم ْهَمَلِة َفُنوٍن َفَأِلٍف َفُنوٍن (اْألَْشَجِعيُّ

ْومَ َوَمْعِقٌل ُهَو َأُبو ُمَحمٍَّد َشِهَد َفـْتَح َمكَّـَة، َوَنـَزَل اْلُكوَفـَة، َوَحِدیُثـُه ِفـي َأْهـِل اْلُكوَفـِة، َوُقِتـَل َیـْومَ  َل َی ِة، َوُقِت ِل اْلُكوَف ي َأْه ُه ِف َة، َوَحِدیُث َزَل اْلُكوَف ْتَح َمكََّة، َوَن رَِّة  اْلَحـرَِّة َوَمْعِقٌل ُهَو َأُبو ُمَحمٍَّد َشِهَد َف  اْلَح
 ..َصْبًراَصْبًرا

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َل: َقَضى َرُسوُل للااَِّ َل: َقَضى َرُسوُل للااَِّ (َفَقا(َفَقا   ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـَدِة َوُسـُكوِن الـرَّاِء   -َصلَّى للااَّ لرَّاِء ِفي ِبْرَوَع، ِ�َفْتِح اْلَبـاِء اْلُمَوحَّ ُكوِن ا َدِة َوُس اِء اْلُمَوحَّ ِفي ِبْرَوَع، ِ�َفْتِح اْلَب
افٍ َوَفــْتِح اْلــَواِو َفَعــْیٍن ُمْهَمَلــٍة (ِبْنــِت َواِشــٍق) ِبــَواٍو َمْفُتوَحــٍة َفــَأِلٍف َفِشــیٍن ُمْعَجَمــٍة َفَقــافٍ  ٍة َفَق یٍن ُمْعَجَم َأِلٍف َفِش ٍة َف َواٍو َمْفُتوَح ٍق) ِب ِت َواِش ٍة (ِبْن ْیٍن ُمْهَمَل َواِو َفَع ْتِح اْل ــ  ،،َوَف َرَأُة ِمنَّ (اْمــَرَأُة ِمنَّ ا) ا) (اْم

َدٍة َفَأِلٍف (ِمْثَل َما َقَضْیت َفَفِرَح ِبَها اْبُن َمْسُعودٍ  َدٍة َفَأِلٍف (ِمْثَل َما َقَضْیت َفَفِرَح ِبَها اْبُن َمْسُعودٍ ِ�َكْسِر اْلِمیِم َفُنوٍن ُمَشدَّ  ".".))ِ�َكْسِر اْلِمیِم َفُنوٍن ُمَشدَّ
دخل الفرح والسرور، �ما أن مخالفة الحق ُتدخل الغم على َمن اجتهد ال شـك أن موافقــة الحـق تُــدخل الفـرح والســرور، �مــا أن مخالفـة الحــق تُـدخل الغــم علـى َمــن اجتهــد  ال شك أن موافقة الحق ُت

�موافقة ما في �موافقـة مـا فـي   -عنهعنـهرضي هللا تعالى رضـي هللا تعـالى –موافقة الحق ال شك أنها ُمفرحة، �ما فرح عمر موافقة الحق ال شك أنهـا ُمفرحـة، �مـا فـرح عمـر   ،،فأخطأفأخطأ
، وتمنى أن لو ذ�ر ذلك؛ ألنه ، وتمنـى أن لـو ذ�ـر ذلـك؛ ألنـه -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–نفس عبد هللا ابنه للغز الذي ذ�ره النبي نفس عبد هللا ابنه للغز الـذي ذ�ـره النبـي 
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�سره ما �سر ابنه، وموافقة الحق ال شك أنها تثلج الصدر، و�فرح بها اإلنسان �خالف مخالفته، �سره ما �سر ابنه، وموافقة الحـق ال شـك أنهـا تـثلج الصـدر، و�فـرح بهـا اإلنسـان �خـالف مخالفتـه، 
أجران، و�ن أخطأ فله أجٌر أجـران، و�ن أخطـأ فلـه أجـٌر ولو لم �كن في ذلك إال ما ُذكر من اجتهاد المجتهد، فإن أصاب فله ولو لم �كن في ذلك إال ما ُذكر من اجتهـاد المجتهـد، فـإن أصـاب فلـه 

 من الضیق والحرج.من الضیق والحرج.  ًئاًئاواحد، فهو فوات هذا األجر ال شك أنه �جعل في النفس شیواحد، فهو فوات هذا األجر ال شك أنه �جعل في النفس شی
َحُه التِّْرِمِذيُّ َوَجَماَعٌة)".  ،،"(َرَواُه َأْحَمُد َواْألَْرَ�َعةُ "(َرَواُه َأْحَمُد َواْألَْرَ�َعةُ  َحُه التِّْرِمِذيُّ َوَجَماَعٌة)".َوَصحَّ  َوَصحَّ

 وجماعة؟وجماعة؟  ::وحسنه، عندكوحسنه، عندك
 ........  طالب:طالب:
 نه جماعة؟نه جماعة؟وحسّ وحسّ   ::ما فیهما فیه
 ......  طالب:طالب:

 نعم.نعم.
 جماعة....جماعة....طالب: وصححه طالب: وصححه 

 نه جماعة.نه جماعة.حه الترمذي وحسّ حه الترمذي وحسّ وصحّ وصحّ 
 ........  طالب:طالب:

 ین؟ین؟أأ
 ........  طالب:طالب:
 نه جماعة.نه جماعة.وحسّ وحسّ 

   ........  طالب:طالب:
 نعم.نعم.

 طالب: ..............طالب: ..............
المتن مع الشرح، األصل أن سبل السالم ُمجرد عن المتن، فالذین طبعوه أدخلوا فیه المتن مع الشرح، األصل أن سبل السالم ُمجرد عـن المـتن، فالـذین طبعـوه أدخلـوا فیـه   یتفقیتفقطیب، طیب، 

تي وقف علیها الشارح، ولذلك تجدهم تـي وقـف علیهـا الشـارح، ولـذلك تجـدهم الال  سخةسـخة، وما �حثوا عن متٍن یوافق المتن المشروح، الن، وما �حثوا عن مـتٍن یوافـق المـتن المشـروح، الناامتنً متنً 
 فیه مخالفات لما في الشرح.فیه مخالفات لما في الشرح.  ااأحیاًنا یذ�رون متنً أحیاًنا یذ�رون متنً 

ــالَ  ــْزٍم، َوَق ــُن َح ــِديٍّ َواْب ــُن َمْه ــْنُهْم اْب ْزٍم، َوقَالَ "ِم ُن َح ِديٍّ َواْب ُن َمْه ْنُهْم اْب ــي   ::"ِم ــيُّ ِف ــاَل اْلَبْیَهِق ــُه َق ــَناِدِه، َوِمْثُل ِة إْس ــِه ِلِصــحَّ ــَز ِفی َناِدِه، َوِمْثلُُه قَاَل اْلَبْیَهقِيُّ فِي َال َمْغَم ِة إْس حَّ یِه ِلِص َز ِف َال َمْغَم
: َال  اِفِعيُّ : َال اْلِخَالِفیَّاِت، َوَقاَل الشَّ اِفِعيُّ ِه، َفُظُه ِمْن َوْجٍه َیْثُبُت ِمْثُلُه، َوَقاَل: َلْو َثَبَت َحِدیُث ِبْرَوَع َلُقْلـت ِ�ـِه، َأحْ َأحْ   اْلِخَالِفیَّاِت، َوَقاَل الشَّ ت ِ� َفُظُه ِمْن َوْجٍه َیْثُبُت ِمْثُلُه، َوَقاَل: َلْو َثَبَت َحِدیُث ِبْرَوَع َلُقْل

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَقاَل ِفي اْألُمِّ إْن َ�اَن َیْثُبُت َعْن َرُسوِل للااَِّ َوَقاَل ِفي اْألُمِّ إْن َ�اَن َیْثُبُت َعْن َرُسوِل للااَِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ـَة   -َصلَّى للااَّ َة َفُهَو َأْوَلى اْألُُموِر، َوَال ُحجَّ َفُهَو َأْوَلى اْألُُموِر، َوَال ُحجَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ َصلَّ -ي ي ِفي َأَحٍد ُدوَن النبِفي َأَحٍد ُدوَن النب ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ ى للااَّ  َوِ�ْن َ�ِبَر".َوِ�ْن َ�ِبَر".  -ى للااَّ

 و�ن �بر �ابن مسعود مثًال في هذه القصة.و�ن �بر �ابن مسعود مثًال في هذه القصة.
ُه،"َوَال َشْيَء ِفي َقْوِلِه إالَّ َطاَعُة للااَِّ ِ�التَّْسِلیِم َلُه، َوَلْم َأْحَفْظـُه َعْنـُه ِمـْن َوْجـٍه َیْثُبـُت ِمْثُلـُه، ُت ِمْثُل ٍه َیْثُب ْن َوْج ُه ِم ُه َعْن اُل َمـرًَّة ُ�َقـاُل   "َوَال َشْيَء ِفي َقْوِلِه إالَّ َطاَعُة للااَِّ ِ�التَّْسِلیِم َلُه، َوَلْم َأْحَفْظ رًَّة ُ�َق َم

ِعیُف َوَمرًَّة َعْن َمْعِقِل ْبِن َ�َساٍر، َوَمرًَّة َعْن َ�ْعِض َأْشـَجَع َال ُ�َسـمِّي. َهـَذا َتْضـِعیُف   ٍن،ٍن،َناَناَعْن َمْعِقِل ْبِن ِس َعْن َمْعِقِل ْبِن ِس  َذا َتْض مِّي. َه َجَع َال ُ�َس َوَمرًَّة َعْن َمْعِقِل ْبِن َ�َساٍر، َوَمرًَّة َعْن َ�ْعِض َأْش
اِفِعيِّ ِ�اِالْضِطَراِب". اِفِعيِّ ِ�اِالْضِطَراِب".الشَّ  الشَّ
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نعم، �االضطراب، �معنى أن ُیروى الحدیث على أوجه، سواء �ان ذلك في متنه أو في إسناده، نعم، �االضطراب، �معنى أن ُیروى الحـدیث علـى أوجـه، سـواء �ـان ذلـك فـي متنـه أو فـي إسـناده، 
روى علعلــى أوجــه مختلفــة غیــر متفقــة، ُیــروى علــ قة، ُی فة غیر متف ثركثــرى أى أعلى أوجه مختل كون مــن وجــه، وتكــون هــذه األوجــه مختلفــة، وتكــون   ك فة، وت هذه األوجه مختل كون  من وجه، وت

كن أ�ًضـــا فـــي الوقـــت نفســـه متســـاو�ة، �معنـــى أنـــه ال �مكـــن تـــرجیح �عضـــها علـــى �عـــض، فـــإن أمكـــن  فإن أم عض،  لى � ضها ع ترجیح �ع كن  نه ال �م نى أ ساو�ة، �مع سه مت في الوقت نف ا  أ�ًض
 الترجیح، فالراجح هو المحفوظ، وما �قابله ُ�حكم علیه �الشذوذ.الترجیح، فالراجح هو المحفوظ، وما �قابله ُ�حكم علیه �الشذوذ.

 ِل اْلُكوَفِة َفَما َعَرَفُه علماء اْلَمِدیَنِة.ِل اْلُكوَفِة َفَما َعَرَفُه علماء اْلَمِدیَنِة.هْ هْ  أَ  أَ "َوَضعََّفُه اْلَواِقِديُّ ِ�َأنَُّه َحِدیٌث َوَرَد إَلى اْلَمِدیَنِة ِمنْ "َوَضعََّفُه اْلَواِقِديُّ ِ�َأنَُّه َحِدیٌث َوَرَد إَلى اْلَمِدیَنِة ِمنْ 
ُ َعْنـهُ -َوَقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍّ َوَقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍّ  هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن ُه ِ�ـَأنَّ َمْعِقـَل ْبـَن ِسـَناٍن َأْعَراِبـيٌّ َبـوَّاٌل َعَلـى َعِقَبْیـِه،   -َرِضَي للااَّ ِه، َأنَّـُه َردَّ ى َعِقَبْی وَّاٌل َعَل يٌّ َب َناٍن َأْعَراِب َن ِس َل ْب َأنَّ َمْعِق ُه ِ� َأنَُّه َردَّ

اِدحٍ َوُأِجیــَب ِ�ــَأنَّ اِالْضــِطَراَب َغْیــُر َقــاِدحٍ  ُر َق ِطَراَب َغْی َأنَّ اِالْض یَب ِ� ــُه ُمَتــرَ   ؛؛َوُأِج رَ ِألَنَّ ، َوَهــَذا َال َ�ْطَعــُن ِ�ــِه ِفــي ٌد ٌد دِّ دِّ ِألَنَُّه ُمَت ي َبــْیَن َصــَحاِبيٍّ َوَصــَحاِبيٍّ ِه ِف ُن ِ� َذا َال َ�ْطَع ، َوَه َحاِبيٍّ َحاِبيٍّ َوَص ْیَن َص َب
َواَ�ِة". َواَ�ِة".الرِّ  الرِّ

ابن سنان، أو ابن �سار ما �ضر، حتى لو لم ُ�عرف اسمه، لو قیل: عن رجٍل ابن سنان، أو ابـن �سـار مـا �ضـر، حتـى لـو لـم ُ�عـرف اسـمه، لـو قیـل: عـن رجـٍل   ::نعم، سواٌء قیلنعم، سواٌء قیل
 �فى؛ ألن جهالة الصحابي ال تضر.�فى؛ ألن جهالة الصحابي ال تضر.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–صحب النبي صحب النبي 

ـَر َذِلـَك اْلـَبْعُض ِ�َمْعِقـلٍ   ؛؛ي َعْن َ�ْعِض َأْشَجَع َفَال َ�ُضرُّ َأْ�ًضاي َعْن َ�ْعِض َأْشَجَع َفَال َ�ُضرُّ َأْ�ًضاوَ وَ رْ رْ "َوَعْن َقْوِلِه: إنَُّه یُ "َوَعْن َقْوِلِه: إنَُّه یُ  لٍ ِألَنَّـُه َقـْد ُفسِّ َبْعُض ِ�َمْعِق َك اْل َر َذِل ْد ُفسِّ قد فقـد   ِألَنَُّه َق ف
 ".".تبینتبین

 نعم، قد �كون عن �عض أشجع غیر روا�ة معقل، فتكون شاهدًة لها مما �قو�ها.نعم، قد �كون عن �عض أشجع غیر روا�ة معقل، فتكون شاهدًة لها مما �قو�ها.
، َوَأمَّا َعَدُم َمْعرِ  ، َوَأمَّا َعَدُم َمْعرِ "َفَقْد َتَبیََّن َأنَّ َذِلَك اْلَبْعَض َصَحاِبيٌّ ِة  ُعَلَماِء اْلَمِدیَنِة له َفَال َ�ْقـَدُح ِبَهـا َمـَع َعَداَلـِة ةِ ةِ فَ فَ "َفَقْد َتَبیََّن َأنَّ َذِلَك اْلَبْعَض َصَحاِبيٌّ َع َعَداَل ا َم َدُح ِبَه  ُعَلَماِء اْلَمِدیَنِة له َفَال َ�ْق

َواَ�ـُة َعـْن َعِلـيٍّ  ـا الرِّ يٍّ الرَّاِوي، َوَأمَّ ْن َعِل ُة َع َواَ� ُ َعْنـهُ -الرَّاِوي، َوَأمَّا الرِّ هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن ْد َفَقـاَل ِفـي اْلَبـْدِر اْلُمِنیـِر: َلـْم تِصـحَّ َعْنـُه، َوَقـْد   -َرِضَي للااَّ ُه، َوَق ْم تِصحَّ َعْن یِر: َل ْدِر اْلُمِن ي اْلَب اَل ِف َفَق
ـ ـاِفِعيَّ َ�ُقـوُل إْن َصـحَّ َحـِدیُث ِبـْرَوَع   هُ هُ َرَوى اْلَحاكُم ِمْن َحِدیِث َحْرَمَلَة ْبِن َ�ْحَیى َأنَّ َرَوى اْلَحاكُم ِمْن َحِدیِث َحْرَمَلَة ْبِن َ�ْحَیى َأنَّ ْرَوَع َقـاَل: َسـِمْعت الشَّ ِدیُث ِب وُل إْن َصحَّ َح اِفِعيَّ َ�ُق ِمْعت الشَّ اَل: َس َق

 ِبْنِت َواِشٍق عملُت ِ�ِه، َقاَل اْلَحاِكُم".ِبْنِت َواِشٍق عملُت ِ�ِه، َقاَل اْلَحاِكُم".
 قلُت �ه.قلُت �ه.

 طالب: نعم، عملُت �ه...طالب: نعم، عملُت �ه...
ما فیه فرق، الشافعي علق القول في مسائل �ثیرة على ثبوت الخبر، وهذا منها، وللسبكي رسالة ما فیه فرق، الشافعي علق القول في مسائل �ثیرة علـى ثبـوت الخبـر، وهـذا منهـا، وللسـبكي رسـالة 

إذا إذا   لبيلبـيطَّ طَّ لق فیها الشافعي على صحة الخبر، وسماها: قول المُ لق فیها الشافعي على صحة الخبـر، وسـماها: قـول المُ عع  تيتيلطیفة ذ�ر �عض المسائل اللطیفة ذ�ر �عض المسائل ال
 صح الحدیث فهو مذهبي.صح الحدیث فهو مذهبي.

اَرُقْطِنيُّ اِالْخِتَالَف". اَرُقْطِنيُّ اِالْخِتَالَف"."َقاَل اْلَحاِكُم ُقْلت: فقد َصحَّ َفُقْل ِ�ِه، َوَذَكَر الدَّ  "َقاَل اْلَحاِكُم ُقْلت: فقد َصحَّ َفُقْل ِ�ِه، َوَذَكَر الدَّ
  ذاذاههـ  لكن �خاطبه �عد وفاته �مائتي سنة، �خاطب الشافعي �قول: قد صح، ُقل �ه، ولم ُیرد حقیقةلكن �خاطبه �عد وفاته �مائتي سنة، �خاطب الشافعي �قول: قد صـح، ُقـل �ـه، ولـم ُیـرد حقیقـة

 ..شافعي المذهبشافعي المذهب  الحاكمالحاكمفف، ، ، یر�د من یتبعه، یر�د من یتبعهالكالم، إنما یر�د حكمهالكالم، إنما یر�د حكمه
اَرُقْطِنيُّ اِالْخِتَالَف ِفیِه ِفي اْلِعَلِل ُثمَّ َقاَل: َوَأْنَسُبَها إْسـَناًدا َحـِدیُث َقَتـاَدَة إالَّ أَ  اَدَة إالَّ أَ "َوَذَكَر الدَّ ِدیُث َقَت َناًدا َح اَرُقْطِنيُّ اِالْخِتَالَف ِفیِه ِفي اْلِعَلِل ُثمَّ َقاَل: َوَأْنَسُبَها إْس ظِ نَّـُه َلـْم َ�ْحَفـظِ "َوَذَكَر الدَّ ْم َ�ْحَف   نَُّه َل

، ُقْلــت ــَحاِبيِّ تاْســَم الصَّ ، ُقْل َحاِبيِّ َم الصَّ ــ  ::اْس رُّ َجَهالَ َال َ�ُضــرُّ َجَهاَل ــاَل اْلُمَصــنَُّف ِمــْن َأنَّ   ةُ ةُ َال َ�ُض ــا َق ِثیَن، َوَم ْن َأنَّ اْســِمِه َعَلــى َرْأِي اْلُمَحــدِّ نَُّف ِم اَل اْلُمَص ا َق ِثیَن، َوَم دِّ ى َرْأِي اْلُمَح ِمِه َعَل اْس
ِ ِلَحــِدیِث ِبــْرَوَع َشــاِهًدا ِمــْن َحــِدیِث ُعْقَبــَة ْبــِن َعــاِمٍر َأنَّ َرُســوَل للااَِّ  وَل للااَّ اِمٍر َأنَّ َرُس ِن َع َة ْب ِدیِث ُعْقَب ْن َح اِهًدا ِم ْرَوَع َش ِدیِث ِب ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِلَح لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َزوََّج َزوََّج   -َص

ِرْض اْمَرَأًة َرُجًال َفَدَخَل ِبَها، َوَلْم َ�ْفـِرْض  َر َهـا َصـَداًقا َفَحَضـَرْتُه اْلَوَفـاُة َفَقـاَل: ُأْشـِهُدُكْم َأنَّ َسـْهِمي ِ�َخْیَبـَر لَ لَ اْمَرَأًة َرُجًال َفَدَخَل ِبَها، َوَلْم َ�ْف ْهِمي ِ�َخْیَب ِهُدُكْم َأنَّ َس اَل: ُأْش اُة َفَق َرْتُه اْلَوَف َداًقا َفَحَض ا َص َه
 َلَها، َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َواْلَحاِكُم.َلَها، َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َواْلَحاِكُم.
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اِهُد َال َشَهاَدَة َلُه َعَلى َذِلَك؛ ِألَنَّ َهـَذا ِفـي اْمـَرَأٍة َدَخـَل ِبَهـا َزْوُجَهـا، َنَعـْم ِفیـِه َشـاِهُد   ههَفَال َ�ْخَفى َأنَفَال َ�ْخَفى َأن یِه َش ْم ِف ا، َنَع ا َزْوُجَه َل ِبَه َرَأٍة َدَخ ي اْم َذا ِف نَُّه نَّـُه أَ أَ َال َشَهاَدَة َلُه َعَلى َذِلَك؛ ِألَنَّ َه
 َ�ِصحُّ النَِّكاُح ِ�َغْیِر َتْسِمَیٍة، َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلَمْرَأَة".َ�ِصحُّ النَِّكاُح ِ�َغْیِر َتْسِمَیٍة، َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلَمْرَأَة".

برَّ وال مخالفــة فــي الحــدیث األول؛ ألن الصــداق یلــزم الــزوج، فــإن تبــرَّ  فإن ت لزوج،  لزم ا حدیث األول؛ ألن الصداق ی في ال فة  لزوج ع �ــه أحــٌد عنــه ولــو �ــان الــزوج وال مخال �ان ا حٌد عنه ولو  �ه أ ع 
 قادًرا موسًرا صح، المقصود أن ُیدفع لهذه المرأة مال في مقابل هذا الزواج.قادًرا موسًرا صح، المقصود أن ُیدفع لهذه المرأة مال في مقابل هذا الزواج.

 ......  ب:ب:للااطط
دفع أكثــر مــا یؤ�ــدون علیــه أن النكــاح منــافع مجتمعــة، أعظمهــا البضــع، أعظمهــا الــوطء، وأن مــا ُیــدفع  لوطء، وأن ما ُی یه أن النكاح منافع مجتمعة، أعظمها البضع، أعظمها ا أكثر ما یؤ�دون عل

ما استحل من فرجها، و مــن صــداق هــو فــي مقابلــة مــا اســتحل مــن فرجهــا، و  لة  ما ذلك ال یرجــع إلیــه مــا دفعــه �عــد الــدخول لمــا للــمن صداق هو في مقاب لدخول ل عد ا یه ما دفعه � ذلك ال یرجع إل
 فیه إشكال؟فیه إشكال؟  ..استحله من فرجها؛ بینما إذا �ان قبل الدخول رجع إلیه نصف ما دفعهاستحله من فرجها؛ بینما إذا �ان قبل الدخول رجع إلیه نصف ما دفعه

 ، �عني...، �عني...الال  طالب:طالب:
هو فیه إشكال حول َمن یثیر �عض اإلشكاالت، وذ�ر هذا قاسم أمین في �تا�ه تحر�ر المرأة، أن هو فیه إشكال حول َمن یثیر �عض اإلشكاالت، وذ�ر هذا قاسم أمین في �تا�ه تحر�ـر المـرأة، أن 
یه تعاونً الفقهــاء عموًمــا ینظــرون إلــى النكــاح إلــى أنــه مجــرد شــهوة وقضــاء وطــر، وال یــرون أن فیــه تعاوًنــ یرون أن ف نه مجرد شهوة وقضاء وطر، وال  لى أ كاح إ لى الن ا ینظرون إ هاء عموًم   ااالفق

 على الحیاة، وأن الرجل �المرأة له ولها من الحقوق مثل ما له.على الحیاة، وأن الرجل �المرأة له ولها من الحقوق مثل ما له.
�حروفه عن �حروفـه عـن   ااذً ذً و و ثیرون إشكاالت مثل هذه، وتجد َمن �كتب حول هذه القضا�ا مأخثیرون إشكاالت مثل هذه، وتجد َمن �كتب حول هذه القضـا�ا مـأخیی  نهمنهمأأالمقصود المقصود 

 ذلك الكتاب المشؤوم، نسأل هللا السالمة والعافیة.ذلك الكتاب المشؤوم، نسأل هللا السالمة والعافیة.
 ........  طالب:طالب:

 بال شك.بال شك.
 "والحدیُث دلیٌل عَلى أن المرَأَة َتْسَتِحقُّ َ�َماَل اْلَمْهِر ِ�اْلَمْوِت، َوِ�ْن َلْم ُ�َسمَّ َلَها"."والحدیُث دلیٌل عَلى أن المرَأَة َتْسَتِحقُّ َ�َماَل اْلَمْهِر ِ�اْلَمْوِت، َوِ�ْن َلْم ُ�َسمَّ َلَها".

موت �ختلـــف المـــوت  لف ال بل الطـــالق فیمـــا إذا حصـــل �ـــل واحـــٍد منهمـــا قبـــل الـــدخول، حصـــل المـــوت قبـــل   عنعـــن�خت موت ق لدخول، حصل ال بل ا ما ق حٍد منه �ل وا ما إذا حصل  طالق فی ال
الدخول، أو حصل الطالق قبل الدخل، أما إذا حصل الطالق قبل الدخول فال تستحق إال نصف الدخول، أو حصل الطالق قبل الدخل، أما إذا حصل الطالق قبل الدخول فال تسـتحق إال نصـف 

 المسمى �عد العقد، وحینئٍذ ال عدة علیها، والغنم مع الغرم.المسمى �عد العقد، وحینئٍذ ال عدة علیها، والغنم مع الغرم.
 ومع ذلك علیها العدة �املة.ومع ذلك علیها العدة �املة.، ، ، وتِرث، وتِرثتستحق المهر �امًال تستحق المهر �امًال ففأما إذا مات عنها قبل الدخول أما إذا مات عنها قبل الدخول 

ا، "والحــدیُث دلیــٌل عَلــى أن المــرَأَة َتْســَتِحقُّ َ�َمــاَل اْلَمْهــِر ِ�ــاْلَمْوِت، َوِ�ْن َلــْم ُ�َســمَّ َلَهــا، َوَال َدَخــَل ِبَهــا،  َل ِبَه ا، َوَال َدَخ مَّ َلَه ْم ُ�َس اْلَمْوِت، َوِ�ْن َل ِر ِ� اَل اْلَمْه َتِحقُّ َ�َم مرَأَة َتْس ى أن ال یٌل عَل حدیُث دل "وال
رَ َوَتْســَتِحقُّ َمْهــرَ  َتِحقُّ َمْه َأَلةِ ِمْثِلَهــا، َوِفــي اْلَمْســَأَلةِ   َوَتْس ي اْلَمْس ا، َوِف ْوَالنِ َقــْوَالنِ   ِمْثِلَه ُل: اْلَعَمــُل ِ�اْلَحــِدیِث، َوَأنَّ   ؛؛َق ِدیِث، َوَأنَّ اْألَوَّ ُل ِ�اْلَح ُل: اْلَعَم ا َهــا َتْســَتِحقُّ اْلَمْهــَر َ�َمــا اْألَوَّ َر َ�َم َتِحقُّ اْلَمْه ا َتْس َه

ِلیلُ  ِلیَل، َوَقْوُل َأِبي َحِنیَفَة َوَأْحَمَد َوآَخِر�َن َوالـدَّ ِلیلُ ُذِكَر، َوَقْوُل اْبِن َمْسُعوٍد اْجِتَهاٌد ُمَواِفٌق الدَّ لدَّ ِلیَل، َوَقْوُل َأِبي َحِنیَفَة َوَأْحَمَد َوآَخِر�َن َوا ِدیُث، اْلَحـِدیُث،   ُذِكَر، َوَقْوُل اْبِن َمْسُعوٍد اْجِتَهاٌد ُمَواِفٌق الدَّ اْلَح
   َوَما ُطِعَن ِفیِه َقْد َسِمْعت َدْفَعُه.َوَما ُطِعَن ِفیِه َقْد َسِمْعت َدْفَعُه.

كِمیَراَث ِلَعِليٍّ َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمـَر َواْلَهـاِدي َوَماِلـكلْ لْ َال َتْسَتِحقُّ إالَّ اَال َتْسَتِحقُّ إالَّ ا  ::ل الثَّاِنيل الثَّاِنيوووالقوالق اِدي َوَماِل َر َواْلَه د، َوَأَحـدِمیَراَث ِلَعِليٍّ َواْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَم ْوَلْي َقـْوَلْي   ، َوَأَح َق
، َقاُلوا اِفِعيِّ ، َقاُلواالشَّ اِفِعيِّ َداَق ِعَوٌض   ::الشَّ َداَق ِعَوٌض ِألَنَّ الصَّ َض َعْنـُه َلـْم َیْلـَزْم ِقَیاًسـا َعَلـى   ،،ِألَنَّ الصَّ ْوَج اْلُمَعـوَّ ى َفِإَذا َلْم َ�ْسَتْوِف الزَّ ا َعَل َزْم ِقَیاًس ْم َیْل ُه َل َض َعْن وَّ ْوَج اْلُمَع َفِإَذا َلْم َ�ْسَتْوِف الزَّ

ِدیُث َحِدیُث ِفیـِه ِتْلـَك اْلَمَطـاِعُن، ُقْلَنـا: تلـك اْلَمَطـاِعُن َقـْد ُدِفَعـْت َفـَنَهَض اْلَحـِدیُث الْ الْ َثَمِن اْلَمِبیِع، َقاُلوا: وَ َثَمِن اْلَمِبیِع، َقاُلوا: وَ  َنَهَض اْلَح ْت َف ْد ُدِفَع اِعُن َق لك اْلَمَط ا: ت اِعُن، ُقْلَن َك اْلَمَط یِه ِتْل َحِدیُث ِف
 َفُهَو َأْوَلى ِمْن اْلِقَیاِس".َفُهَو َأْوَلى ِمْن اْلِقَیاِس".  ،،ِلِالْسِتْدَاللِ ِلِالْسِتْدَاللِ 
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في نعــم، هــم �قولــون: مــا ُیبــذل فــي مقابــل البضــع، والبضــع مــا انتفــع �ــه، إًذا ال تســتحق مــا ُیــدفع فــي  دفع  ما ُی ستحق  �ه، إًذا ال ت فع  ما انت بل البضع، والبضع  في مقا بذل  ما ُی هم �قولون:  عم،  ن
 ..�عد من هذا، فیجعلون نصاب السرقة�عد من هذا، فیجعلون نصاب السرقةن إلى أن إلى أبو بو مقابله، والحنفیة یذهمقابله، والحنفیة یذه

 ......  طالب:طالب:
 كم؟كم؟

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

ي هو عشرة دراهم عندهم، ي هو عشرة دراهم عنـدهم، ذذعلون المهر �قدر نصاب السرقة، العلون المهر �قدر نصاب السرقة، الأقل ما �كون مهًرا، أو العكس، �جأقل ما �كون مهًرا، أو العكس، �ج
بل قطع نعــم �جعلــون المهــر أقلــه نصــاب الســرقة الــذي هــو عشــرة دراهــم عنــدهم؛ ألن هــذا فــي مقابــل قطــع  في مقا لذي هو عشرة دراهم عندهم؛ ألن هذا  سرقة ا له نصاب ال عم �جعلون المهر أق ن

 ا في مقابل انتهاك البضع.ا في مقابل انتهاك البضع.هذهذالید، و الید، و 
ِد للااَِّ ْن َجاِبِر ْبـِن َعْبـِد للااَِّ عَ عَ   الحدیث السادس:الحدیث السادس:""قال: قـال:  ِن َعْب يَّ َأنَّ النَِّبـيَّ   ْن َجاِبِر ْب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ النَِّب لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَل: َقـاَل:   -َص ْن َمـْن ««  َق َم

 ى َتْرِجیِح َوْقِفِه.ى َتْرِجیِح َوْقِفِه.إلَ إلَ َأْخَرَجُه َأُبو َداُود، َوَأَشاَر َأْخَرَجُه َأُبو َداُود، َوَأَشاَر   ..»»َأْعَطى ِفي َصَداِق اْمَرَأٍة َسِو�ًقا، َأْو َتْمًرا َفَقْد اْسَتَحلَّ َأْعَطى ِفي َصَداِق اْمَرَأٍة َسِو�ًقا، َأْو َتْمًرا َفَقْد اْسَتَحلَّ 
َداِق َمـْن َأْعَطـى ِفـي َصـَداِق ««  ::َقالَ َقالَ   - َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ ْبِد للااَِّ ْبِد للااَِّ "قوله: (َوَعْن َجاِبِر ْبِن عَ "قوله: (َوَعْن َجاِبِر ْبِن عَ  ي َص ى ِف ْن َأْعَط َم

ِو�ًقااْمــَرَأٍة َســِو�ًقا َرَأٍة َس ــِعیِر َأْو الــذَُّرِة َأْو َغْیِرَهــا   »»اْم ا ُهــَو َدِقیــُق اْلَقْمــِح اْلَمْقلــّي َأْو الشَّ لذَُّرِة َأْو َغْیِرَه ِعیِر َأْو ا لّي َأْو الشَّ ِح اْلَمْق یُق اْلَقْم َو َدِق َتَحلَّ ْو َتْمــًرا َفَقــْد اْســَتَحلَّ أَ أَ ««  ُه ْد اْس ًرا َفَق . . »»ْو َتْم
ِفیِه ُموَسى ْبُن ُمْسِلِم ْبُن ِفیِه ُموَسى ْبُن ُمْسِلِم ْبُن   ::َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوَأَشاَر إَلى َتْرِجیِح َوْقِفِه) َوَقاَل اْلُمَصنُِّف ِفي التَّْلِخیصِ َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوَأَشاَر إَلى َتْرِجیِح َوْقِفِه) َوَقاَل اْلُمَصنُِّف ِفي التَّْلِخیصِ 

 اْنَتَهى.اْنَتَهى.  ،،ُروَماَن، َوُهَو َضِعیٌف َوُرِوَي َمْوُقوًفا، َوُهَو َأْقَوى ُروَماَن، َوُهَو َضِعیٌف َوُرِوَي َمْوُقوًفا، َوُهَو َأْقَوى 
اِفِعيُّ َبَالًغا"ِشیَر إَلى َأنَّ ِفیِه َضْعًفا َعَلى َعاَدِتِه، َوَأخْ ِشیَر إَلى َأنَّ ِفیِه َضْعًفا َعَلى َعاَدِتِه، َوَأخْ �ُ �ُ   َفَكاَن َعَلْیِه َأنْ َفَكاَن َعَلْیِه َأنْ  اِفِعيُّ َبَالًغا"َرَجُه الشَّ  ..َرَجُه الشَّ

ما إذا دُ علــى �ــل حــال الحــدیث ضــعیف عنــد أهــل العلــم، وأمــا إذا دُ  ها ما �صح أن ُ�سمى ماًال فــع لهــا مــا �صــح أن ُ�ســمى مــاًال على �ل حال الحدیث ضعیف عند أهل العلم، وأ صح صــح   فع ل
صحیح: النكـــاح، الصـــداق البـــد منـــه، لكـــن إن دفـــع لهـــا مـــا ُ�ســـمى مـــال ولـــو قـــّل، فـــي الحـــدیث الصـــحیح:  حدیث ال في ال قّل،  مال ولو  سمى  ما ُ� ها  فع ل كن إن د نه، ل بد م صداق ال كاح، ال   الن

، فإذا أعطاها ما �مكن أن ُیتمّول، لذلك لما أشار إلى ردائه قال: ، فإذا أعطاها ما �مكن أن ُیتمـّول، لـذلك لمـا أشـار إلـى ردائـه قـال: »»ولو خاتًما من حدیدولو خاتًما من حدیدس س التمالتم««
 ما تصنع بردائك؟ ما تصنع بردائك؟ 

ألنه ما �ملك غیره، إن أعطاه إ�اها جلس بال رداء، و�ن قسمه نصفین لم ینتفع �ه ال هو وال هي، ألنه ما �ملك غیره، إن أعطاه إ�اها جلس بال رداء، و�ن قسمه نصفین لم ینتفع �ه ال هـو وال هـي، 
 فال �صلح أن �كون ماًال وال ُینتفع �ه.فال �صلح أن �كون ماًال وال ُینتفع �ه.

 �فى.�فى.  ى ماًال ى ماًال سمسمفإذا أعطاها ما ُینتفع �ه و�ُ فإذا أعطاها ما ُینتفع �ه و�ُ 
َناِنیِر، َوَأنَُّه ُ�ْجِزُئ ُمطْ  َراِهِم َوالدَّ َناِنیِر، َوَأنَُّه ُ�ْجِزُئ ُمطْ "َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َ�ِصحُّ َ�ْوُن اْلَمْهِر ِمْن َغْیِر الدَّ َراِهِم َوالدَّ ـِو�ِق "َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َ�ِصحُّ َ�ْوُن اْلَمْهِر ِمْن َغْیِر الدَّ ِو�ِق َلُق السَّ َلُق السَّ

َمْت َأَقاِو�ـُل اْلُعَلَمـاِء ِفـي َقـْدِر َأَقـلِّ الْ  لِّ الْ َوالتَّْمِر، َوَظـاِهُرُه َوِ�ْن َقـلَّ، َوَتَقـدَّ ْدِر َأَق ي َق اِء ِف َمْت َأَقاِو�ُل اْلُعَلَم دَّ لَّ، َوَتَق اِهُرُه َوِ�ْن َق ي شَ ْهـِر ِفـي َشـمَ مَ َوالتَّْمِر، َوَظ ِر ِف ِة ْرِح َحـِدیِث اْلَواِهَبـِة ْه ِدیِث اْلَواِهَب ْرِح َح
   َها".َها".َنْفسَنْفس

يَّ "َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِ�یَعَة َعْن َأِبیـِه َأنَّ النَِّبـيَّ الحدیث السا�ع: الحدیث السا�ع:  یِه َأنَّ النَِّب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -"َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِ�یَعَة َعْن َأِب لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   -َص
َحُه، َوُخوِلَف ِفي َذِلَك. ، َوَصحَّ َحُه، َوُخوِلَف ِفي َذِلَك.َأَجاَز ِنَكاَح اْمَرَأٍة َعَلى َنْعَلْیِن، َأْخَرَجُه التِّْرِمِذيُّ ، َوَصحَّ  َأَجاَز ِنَكاَح اْمَرَأٍة َعَلى َنْعَلْیِن، َأْخَرَجُه التِّْرِمِذيُّ
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ِر ْبِن َرِ�یَعَة ُهَو َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد للااَِّ ْبُن َعاِمِر ْبِن َرِ�یَعَة اْلَعَنِزيُّ ِ�َفْتِح اْلَعْیِن ِر ْبِن َرِ�یَعَة ُهَو َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد للااَِّ ْبُن َعاِمِر ْبِن َرِ�یَعَة اْلَعَنِزيُّ ِ�َفْتِح اْلَعْیِن (َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعامِ (َوَعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعامِ 
يُّ اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن النُّوِن َوِ�الزَّاِي، َوِفي َنَسِبِه ِخـَالٌف َ�ِثیـٌر، ُقـِبَض النَِّبـيُّ  ِبَض النَِّب یٌر، ُق َالٌف َ�ِث ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم   -اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن النُّوِن َوِ�الزَّاِي، َوِفي َنَسِبِه ِخ لََّم َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

–."." 
 ، لكن المشهور أن القبیلة �فتح النون ُمحّركة، عَنزة. ، لكن المشهور أن القبیلة �فتح النون ُمحّركة، عَنزة. ااِز�� ِز�� ضبطه أن �كون َعنْ ضبطه أن �كون َعنْ   مقتضىمقتضى

ُ َعَلْیِه َوَسـلََّم   -"ُقِبَض النَِّبيُّ "ُقِبَض النَِّبيُّ  لََّم َصلَّى للااَّ ُ َعَلْیِه َوَس ْذُكوُر َوُهـَو ِفـي َأْرَ�ـِع ِسـِنیَن َأْو َخْمـٍس، َمـاَت َعْبـُد للااَِّ اْلَمـْذُكوُر –َصلَّى للااَّ ُد للااَِّ اْلَم اَت َعْب ٍس، َم ِنیَن َأْو َخْم ِع ِس ي َأْرَ� َو ِف َوُه
یلَ َسـَنَة َخْمـٍس َوَثَمـاِنیَن، َوِقیـلَ  اِنیَن، َوِق ٍس َوَثَم َنَة َخْم َنَة ِتسْ َسـَنَة ِتْسـ  ::َس يَّ ِعیَن (َعـْن َأِبیـِه َأنَّ النَِّبـيَّ َس یِه َأنَّ النَِّب ْن َأِب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِعیَن (َع لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ اَز َأَجـاَز   -َص َأَج

ــْیِن. َأْخَرَجــُه التِّْرِمــِذيُّ  ِذيُّ ِنَكــاَح اْمــَرَأٍة َعَلــى َنْعَل ُه التِّْرِم ْیِن. َأْخَرَج ى َنْعَل َرَأٍة َعَل اَح اْم ــَك) َأْي ِفــي   ،،ِنَك َحُه َوُخوِلــَف) َأْي التِّْرِمــِذيُّ (ِفــي َذِل ي َوَصــحَّ َك) َأْي ِف ي َذِل ِذيُّ (ِف َف) َأْي التِّْرِم َحُه َوُخوِل حَّ َوَص
 التَّْصِحیِح.التَّْصِحیِح.

َجْت َعَلى َنْعَلْیِن َفَقاَل النبـي َلْفُظ اْلَحِدیِث: َأنَّ اْمَرأَ َلْفُظ اْلَحِدیِث: َأنَّ اْمَرأَ    بي ًة ِمْن َبِني َفَزاَرَة َتَزوَّ َجْت َعَلى َنْعَلْیِن َفَقاَل الن ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ًة ِمْن َبِني َفَزاَرَة َتَزوَّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ   : : -َص
 ، َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى".، َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى".»»أَرِضیت ِمْن َنْفِسك َوَماِلك ِبَنْعَلْیِن؟ َقاَلْت: َنَعْم، َفَأَجاَزهُ أَرِضیت ِمْن َنْفِسك َوَماِلك ِبَنْعَلْیِن؟ َقاَلْت: َنَعْم، َفَأَجاَزهُ ««

 �عني أجاز النكاح، وصححه.�عني أجاز النكاح، وصححه.
ِة َجْعِل اْلَمْهِر َأيَّ َشْيٍء َلُه َثَمٌن، َوَقْد َسَلَف َأنَّ ُ�لَّ َمـا َصـحَّ َجْعُلـُه َثَمًنـا   "َواْلَحِدیُث َدِلیلٌ "َواْلَحِدیُث َدِلیلٌ  ا َعَلى ِصحَّ ُه َثَمًن ا َصحَّ َجْعُل ِة َجْعِل اْلَمْهِر َأيَّ َشْيٍء َلُه َثَمٌن، َوَقْد َسَلَف َأنَّ ُ�لَّ َم َعَلى ِصحَّ

ُف". ُف".َصحَّ َجْعُلُه َمْهًرا، َوِفیِه َمْأَخٌذ ِلَما َوَرَد ِفي َغْیرِِه ِمْن َأنََّها َال َتَتَصرَّ  َصحَّ َجْعُلُه َمْهًرا، َوِفیِه َمْأَخٌذ ِلَما َوَرَد ِفي َغْیرِِه ِمْن َأنََّها َال َتَتَصرَّ
 ال تتصرف.ال تتصرف.

 طالب: أحسن هللا إلیك.طالب: أحسن هللا إلیك.
 ......  طالب:طالب:
 ه، نعم.ه، نعم.مِ مِ زِ زِ من المن ال
 ......  طالب:طالب:

 أجاز النكاح بناًء على صحة المهر.أجاز النكاح بناًء على صحة المهر.
 ........  طالب:طالب:

صود المقصـــود  یع،ینصـــرف إلـــى الجمیـــع،  نهنـــهأأالمق لى الجم صرف إ نع، فمـــا فیـــه مـــا �منـــع، ف  ین ما �م یه  نهیـــه مأخـــٌذ لمـــا ورد فـــي غیـــره مـــن أنـــهما ف من أ یره  في غ ما ورد  خٌذ ل ال ال   یه مأ
تتصرف المرأة في مالها إال برأي زوجها، جاء في الحدیث في سنن أبي داود أنها ال �جوز لها تتصرف المـرأة فـي مالهـا إال بـرأي زوجهـا، جـاء فـي الحـدیث فـي سـنن أبـي داود أنهـا ال �جـوز لهـا 

 ن عند أهل العلم.ن عند أهل العلم.وهو حدیٌث ُمحسَّ وهو حدیٌث ُمحسَّ   إال �إذنه،إال �إذنه،أن تتصدق وزوجها حاضٌر أن تتصدق وزوجها حاضٌر 
لما وعظ النساء في صالة العید جعلن لمـا وعـظ النسـاء فـي صـالة العیـد جعلـن   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسـالم–وفي الحدیث الصحیح أن النبي وفي الحدیث الصحیح أن النبي 

على هذا المرأة تتصرف علـى هـذا المـرأة تتصـرف ففخ واألقراط في ثوب بالل من غیر إذن أزواجهن، خ واألقـراط فـي ثـوب بـالل مـن غیـر إذن أزواجهـن، یتصدقن، و�لقین الفتَ یتصدقن، و�لقین الفتَ 
مو كیفمـــا شـــاءت �مالهـــا، لكـــن لعـــل الحـــدیث اآلخـــر محمـــو  خر مح حدیث اآل عل ال كن ل ها، ل شاءت �مال ما  لى األٌل علـــى األكیف ستمرار دب الـــذي یـــؤدي إلـــى اســـتمرار ٌل ع لى ا یؤدي إ لذي  دب ا

 العشرة، وطیب النفس بین الزوجین، من �اب تقدیر الزوج واحترامه، ینبغي أن ُیؤخذ رأ�ه.العشرة، وطیب النفس بین الزوجین، من �اب تقدیر الزوج واحترامه، ینبغي أن ُیؤخذ رأ�ه.
ثامن: الحــدیث الثــامن:  حدیث ال ــْعٍد ال ــِن َس ــْهِل ْب ــْن َس ْعٍد "َوَع ِن َس ْهِل ْب ــهُ -"َوعَْن َس ُ َعْن ــَي للااَّ هُ َرِض ُ َعْن َي للااَّ ــيُّ   -َرِض ــاَل: َزوََّج النَِّب ــِه -قَاَل: َزوََّج النَّبِيُّ َق ُ َعَلْی ــلَّى للااَّ ِه َص ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

ِم ِفـي   ..اَتٍم ِمْن َحِدیدٍ اَتٍم ِمْن َحِدیدٍ َرَأًة ِ�خَ َرَأًة ِ�خَ َرُجًال امْ َرُجًال امْ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  ي َأْخَرَجُه اْلَحاِكُم، َوُهَو َطَرٌف ِمـْن اْلَحـِدیِث الطَِّو�ـِل اْلُمَتَقـدِّ ِم ِف دِّ ِدیِث الطَِّو�ِل اْلُمَتَق ْن اْلَح َأْخَرَجُه اْلَحاِكُم، َوُهَو َطَرٌف ِم
 َأَواِئِل النَِّكاِح".َأَواِئِل النَِّكاِح".
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ــ ما وجد وال خاتمً مــا زّوج؛ ألنــه لــم �جــد الخــاتم مــن حدیــد، إن �ــان القصــد �حــدیث الواهبــة، مــا وجــد وال خاتًم بة،  حدیث الواه �ان القصد � ید، إن  من حد خاتم  جد ال لم � من مــن   ااما زّوج؛ ألنه 
، فهو في حكم ما لو وجد ، فهو في حكم ما لو وجـد »»التمسالتمس««  ا دام قال له: ا دام قال له: راوي أنه مراوي أنه محدید، فإن �ان بناًء على فهم من الحدید، فإن �ان بناًء على فهم من ال

   ي حدیث الواهبة أنه لم �جد.ي حدیث الواهبة أنه لم �جد.ففتزوج، و�ال فتزوج، و�ال ف
ِم ِفي َأَواِئِل النَِّكاحِ  ِم ِفي َأَواِئِل النَِّكاحِ "َأْخَرَجُه اْلَحاِكُم، َوُهَو َطَرٌف ِمْن اْلَحِدیِث الطَِّو�ِل اْلُمَتَقدِّ  .."َأْخَرَجُه اْلَحاِكُم، َوُهَو َطَرٌف ِمْن اْلَحِدیِث الطَِّو�ِل اْلُمَتَقدِّ

ُ َعنْ   -قوله: (َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قوله: (َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد    ُ َعنْ َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -: َزوََّج النَِّبيُّ : َزوََّج النَِّبيُّ َقالَ َقالَ   –ُه ُه َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ًال َرُجـًال   -َصلَّى للااَّ َرُج
َم َحِدیثُ  َم َحِدیثُ اْمَرَأًة ِ�َخاَتٍم ِمْن َحِدیٍد. َأْخَرَجُه اْلَحاِكُم) َقْد َتَقدَّ یِه َأنَُّه َها ِ�ُطوِلِه، َوِفیـِه َأنَّـُه  َسْهٍل ِفي اْلَواِهَبِة َنْفس َسْهٍل ِفي اْلَواِهَبِة َنْفساْمَرَأًة ِ�َخاَتٍم ِمْن َحِدیٍد. َأْخَرَجُه اْلَحاِكُم) َقْد َتَقدَّ َها ِ�ُطوِلِه، َوِف

ُ َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ - لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ْن خَ َر َمــْن خَ َأمَ َأَمــ  -َص ْدهُ َطَبَهـا َأْن َیْلــَتِمَس َوَلــْو َخاَتًمـا ِمــْن َحِدیــٍد َفَلـْم َ�ِجــْدهُ َر َم ْم َ�ِج یٍد َفَل ْن َحِد ا ِم ْو َخاَتًم َتِمَس َوَل ا َأْن َیْل َجــُه   ،،َطَبَه ُه َفَزوَّ َج َفَزوَّ
 إ�َّاَها َعَلى َتْعِلیِمَها َشْیًئا ِمْن اْلُقْرآِن.إ�َّاَها َعَلى َتْعِلیِمَها َشْیًئا ِمْن اْلُقْرآِن.

ت،َفِإْن َ�اَن َهَذا ُهَو َذِلَك اْلَحِدیُث َفَلْم َیِتمَّ َجْعُل اْلَمْهِر َخاَتًما ِمـْن َحِدیـٍد َ�َمـا َعَرْفـت،   ا َعَرْف یٍد َ�َم ْن َحِد ُرُه ِر�ـَد َغْیـُرُه َوِ�ْن أُ َوِ�ْن أُ   َفِإْن َ�اَن َهَذا ُهَو َذِلَك اْلَحِدیُث َفَلْم َیِتمَّ َجْعُل اْلَمْهِر َخاَتًما ِم ِر�َد َغْی
 َفُیْحَتَمُل".َفُیْحَتَمُل".

ا إال من الحدیث حدیث الواهبة یتم، لكنه لم �جد، وهنا جزم قال: لكــن لــم یــتم جعــل المهــر خاتًمــا إال مــن الحــدیث حــدیث الواهبــة یــتم، لكنــه لــم �جــد، وهنــا جــزم قــال:  لكن لم یتم جعل المهر خاتًم
بي ج النبــي زوَّ زوَّ  یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–ج الن حدیث، رجــًال امــرأًة �خــاتم، فــإن �ــان �قصــد ذلــك الحــدیث،   -صلى هللا عل لك ال �ان �قصد ذ فإن  خاتم،  مرأًة � ما النبي مــا ففــرجًال ا النبي 

ما زوَّ زوجــه علــى الخــاتم، إنمــا زوَّ  خاتم، إن لى ال ظهجــه علــى مــا �حفظــهزوجه ع ما �حف لى  قرآنمــن القــرآن  جه ع ــاه �مــا جــاء فــي من ال في ، علــى أن �علمهــا إ� جاء  ما  �اه � ها إ لى أن �علم ، ع
 الروا�ات.الروا�ات.

وال یتم االستدالل إال لو �ان قد وجد الخاتم ودفعه، وُعقد علیه له �عد وجود الخاتم، لكنه لم �جد وال یتم االستدالل إال لو �ان قد وجد الخاتم ودفعه، وُعقد علیه لـه �عـد وجـود الخـاتم، لكنـه لـم �جـد 
 الخاتم.الخاتم.

ِم ِفـي ِدیِث الطَّ ِدیِث الطَّ (َوُهَو َطَرٌف ِمْن اْلحَ (َوُهَو َطَرٌف ِمْن اْلحَ   ::ِلَقْوِل اْلُمَصنِّفِ ِلَقْوِل اْلُمَصنِّفِ   ؛؛"َوِ�ْن ُأِر�َد َغْیُرُه َفُیْحَتَمُل، َوُهَو َ�ِعیدٌ "َوِ�ْن ُأِر�َد َغْیُرُه َفُیْحَتَمُل، َوُهَو َ�ِعیدٌ  ي ِو�ِل اْلُمَتَقـدِّ ِم ِف دِّ ِو�ِل اْلُمَتَق
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَعَلى َتْقِدیِر َأنَُّه ُأِر�َد َذِلَك اْلَحِدیُث، َفَتْأِو�ُلُه َأنَُّه َوَعَلى َتْقِدیِر َأنَُّه ُأِر�َد َذِلَك اْلَحِدیُث، َفَتْأِو�ُلُه َأنَُّه   ،،َأَواِئِل النَِّكاِح)َأَواِئِل النَِّكاِح) لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ي َأِذَن ِفـي   -َصلَّى للااَّ َأِذَن ِف

 ..""َخاَتًما ِمْن َحِدیٍد، َوِ�ْن َلْم َیِتمَّ اْلَعْقُد َعَلْیهِ َخاَتًما ِمْن َحِدیٍد، َوِ�ْن َلْم َیِتمَّ اْلَعْقُد َعَلْیهِ   المهرالمهرَجْعِل َجْعِل 
ُ َعْنهُ -َعْن َعِليٍّ َعْن َعِليٍّ ""لتاسع: لتاسع: الحدیث االحدیث ا ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُه َقاَل: َال َ�ُكوُن اْلَمْهُر َأَقلَّ ِمْن َعَشـَرِة َدَراِهـَم، َأْخَرَجـُه   -َرِضَي للااَّ َم، َأْخَرَج َرِة َدَراِه َقاَل: َال َ�ُكوُن اْلَمْهُر َأَقلَّ ِمْن َعَش

اَرُقْطِنيُّ َمْوُقوًفا، َوِفي َسَنِدِه َمَقاٌل. اَرُقْطِنيُّ َمْوُقوًفا، َوِفي َسَنِدِه َمَقاٌل.الدَّ  الدَّ
يٍّ (َوَعــْن َعِلــيٍّ  ْن َعِل ُ َعْنــهُ -(َوَع هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ الَ َقــالَ   -َرِض لَّ َال َ�ُكــوُن اْلَمْهــُر َأَقــلَّ   ::َق ُر َأَق وُن اْلَمْه ْن عَ  ِمــْن عَ َال َ�ُك اَرُقْطِنيُّ  ِم اَرُقْطِنيُّ َشــَرِة َدَراِهــَم. َأْخَرَجــُه الــدَّ لدَّ ُه ا َم. َأْخَرَج َرِة َدَراِه َش

ُ َعْنهُ -َأْي َمْوُقوٌف َعَلى َعِليٍّ َأْي َمْوُقوٌف َعَلى َعِليٍّ   َمْوُقوًفا، َوِفي َسَنِدِه َمَقاٌل)َمْوُقوًفا، َوِفي َسَنِدِه َمَقاٌل) ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ اِبٍر ، َوَقـْد ُرِوَي ِمـْن َحـِدیِث َجـاِبٍر -َرِضَي للااَّ ِدیِث َج ْن َح ْد ُرِوَي ِم ، َوَق
، َواْلَحِدیُث ُمَعاِرٌض ِلْألََحاِدیِث اْلُمَتقَ   ،،َمْرُفوًعاَمْرُفوًعا ، َواْلَحِدیُث ُمَعاِرٌض ِلْألََحاِدیِث اْلُمَتقَ َوَلْم َ�ِصحَّ َمِة اَوَلْم َ�ِصحَّ َمِة ادِّ ِة َأيِّ َشـْيٍء دِّ الَِّة َعَلى ِصـحَّ ْيٍء ْلَمْرُفوَعِة الدَّ ِة َأيِّ َش الَِّة َعَلى ِصحَّ ْلَمْرُفوَعِة الدَّ

ـَر ْبـَن  َن صحَّ جْعله ثمًنا، صحَّ َجْعُلُه َمْهًرا َ�َما َعَرْفـت، َواْلَمَقـاُل الَّـِذي ِفـي اْلَحـِدیِث ُهـَو َأنَّ ِفیـِه ُمَبشِّ َر ْب یِه ُمَبشِّ َو َأنَّ ِف ِدیِث ُه ي اْلَح اُل الَِّذي ِف ت، َواْلَمَق صحَّ جْعله ثمًنا، صحَّ َجْعُلُه َمْهًرا َ�َما َعَرْف
 ..""َ�اَن َ�َضُع اْلَحِدیثَ َ�اَن َ�َضُع اْلَحِدیثَ   ::ُعَبْیٍد، َقاَل َأْحَمدُ ُعَبْیٍد، َقاَل َأْحَمدُ 
 وال ُ�حتج �ه.وال ُ�حتج �ه.  ،،فال ُیتمسك �هفال ُیتمسك �ه  ضعفه شدید،ضعفه شدید،ف، ف، هذا حدیث ُمضعَّ هذا حدیث ُمضعَّ 
ُ َعْنـهُ -َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ""الحدیث العاشر: الحدیث العاشر:  هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ َعَلْیـِه -َق ِه َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ َص

َداِق َأْ�َسُرهُ ««  : : -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ  َداِق َأْ�َسُرهُ َخْیُر الصَّ َحُه اْلَحاِكُم.  ..»»َخْیُر الصَّ َحُه اْلَحاِكُم.َأْخَرَجُه َأُبو َداُود، َوَصحَّ  َأْخَرَجُه َأُبو َداُود، َوَصحَّ
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ُ َعْنهُ -َبَة ْبِن َعاِمٍر َبَة ْبِن َعاِمٍر َوَعْن ُعقْ َوَعْن ُعقْ (( ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ وُل للااَِّ َقاَل: َقاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َقاَل َرُس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ُر َخْیـُر ««  : : -َص َخْی
َداِق َأْ�َسُرهُ  َداِق َأْ�َسُرهُ الصَّ ُجلِ   »»الصَّ ُجلِ َأْي َأْسَهُلُه َعَلى الرَّ َحُه اْلَحاِكُم)  ،،َأْي َأْسَهُلُه َعَلى الرَّ َحُه اْلَحاِكُم)(َأْخَرَجُه َأُبو َداُود، َوَصحَّ  (َأْخَرَجُه َأُبو َداُود، َوَصحَّ

ا اِب َتْخِفیِف اْلَمْهِر، َوَأنَّ َغْیَر اْألَْ�َسِر َعَلى ِخَالِف َذِلَك، َوِ�ْن َ�اَن َجاِئًزا َ�َمـا اْسِتْحبَ اْسِتْحبَ   ِفیِه َدَالَلٌة َعَلىِفیِه َدَالَلٌة َعَلى   اِب َتْخِفیِف اْلَمْهِر، َوَأنَّ َغْیَر اْألَْ�َسِر َعَلى ِخَالِف َذِلَك، َوِ�ْن َ�اَن َجاِئًزا َ�َم
 ..]]2020[النساء:[النساء:  {َوآَتْیُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا}{َوآَتْیُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا}  ::تعالىتعالى  َأَشاَرْت إَلْیِه اْآلَ�ُة اْلَكِر�َمُة ِفي َقْوِلهِ َأَشاَرْت إَلْیِه اْآلَ�ُة اْلَكِر�َمُة ِفي َقْوِلهِ 

َم َأنَّ ُعَمــَر َنَهــى َعــ ى عَ َوَتَقــدَّ َر َنَه َم َأنَّ ُعَم دَّ َ ْن اْلُمغَ ْن اْلُمَغــَوَتَق َ اَالِة ِفــي اْلُمُهــوِر َفَقاَلــْت اْمــَرَأٌة: َلــْیَس َذِلــَك إَلْیــك َ�ــا ُعَمــُر، إنَّ للااَّ ُر، إنَّ للااَّ ا ُعَم ك َ� َك إَلْی ْیَس َذِل َرَأٌة: َل ْت اْم وِر َفَقاَل ي اْلُمُه اَالِة ِف
ُه َعبْ َ�ُقوُل: َوآَتْیُتْم إْحَداُهنَّ ِقْنَطـاًرا ِمـْن َذَهـٍب َقـاَل ُعَمـُر: اْمـَرَأٌة َخاَصـَمْت ُعَمـَر َفَخِصـَمْتُه، َأْخَرَجـُه َعْبـ َمْتُه، َأْخَرَج َر َفَخِص َمْت ُعَم َرَأٌة َخاَص ُر: اْم اَل ُعَم ٍب َق ْن َذَه اًرا ِم ُد ُد َ�ُقوُل: َوآَتْیُتْم إْحَداُهنَّ ِقْنَط

ــي  ــُه ِف زَّاِق، َوَقْوُل ــرَّ ي ال ُه ِف زَّاِق، َوَقْوُل لرَّ ــا َواَ� َوا�َ الرِّ ــٍة،   ::ةِ ةِ الرِّ ــاٍظ ُمْخَتِلَف ــُرٌق ِ�َأْلَف ــُه ُط ــُعوٍد، َوَل ــِن َمْس ــَراَءُة اْب ــَي ِق ــٍب" ِه ــْن َذَه ٍة، "ِم اٍظ ُمْخَتِلَف ُه طُُرٌق ِ�َأْلَف ُعوٍد، َوَل ِن َمْس َراَءُة اْب َي ِق ْن َذهٍَب" ِه "ِم
 ..»»ُهنَّ َمُؤوَنةً ُهنَّ َمُؤوَنةً َأْبَركُهنَّ َأْ�َسر َأْبَركُهنَّ َأْ�َسر ««  َفِفي اْلَحِدیِث: َفِفي اْلَحِدیِث:   ،،َوَ�ْحَتِمُل َأنَّ اْلَخْیِر�ََّة َبَرَكُة اْلَمْرَأةِ َوَ�ْحَتِمُل َأنَّ اْلَخْیِر�ََّة َبَرَكُة اْلَمْرَأةِ 

في �عنــي أعظمهــن بر�ــًة أ�ســرهن مؤونــة، لــو �ــان فــي  �ان  لو  ثرة الصدا�ثــرة الصــدا�عني أعظمهن بر�ًة أ�سرهن مؤونة،  ها ق و�رهــاق الــزوج مكرمــة لــه أو لهــا � له أو ل لزوج مكرمة  ق و�رهاق ا
یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–لكان صداق أزواج النبي لكـان صــداق أزواج النبــي  یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–و�نات النبي و�نــات النبــي   -عل أفضل أفضــل   -عل

 الخلق �عده و�عد �بار الصحا�ة، من أعلى أو من أرفع المهور.الخلق �عده و�عد �بار الصحا�ة، من أعلى أو من أرفع المهور.
  �عمائة، �هللا�عمائـة، �هللایتزوج یدفع خمسمائة درهم، و�أخذ على بناته أر یتـزوج یـدفع خمسـمائة درهـم، و�أخـذ علـى بناتـه أر   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–لكن النبي لكن النبي 
 المستعان.المستعان.

حادي عشر: الحــدیث الحــادي عشــر:  حدیث ال َة َعــْن َعاِئَشــَة ""ال ْن َعاِئَش ُ َعْنَهــا   -َع ا َرِضــَي للااَّ ُ َعْنَه َي للااَّ َذْت ِمــْن   -َرِض ــَت اْلَجــْوِن َتَعــوَّ ــَرَة ِبْن ْن َأنَّ َعْم َذْت ِم وَّ ْوِن َتَع َت اْلَج َرَة ِبْن َأنَّ َعْم
وِل للااَِّ َرُســوِل للااَِّ  ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َرُس لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َجَهــا   -َص ــا َتَزوَّ ا ِحــیَن ُأْدِخَلــْت َعَلْیــِه َتْعِنــي َلمَّ َجَه ي َلمَّا َتَزوَّ ِه َتْعِن ْت َعَلْی یَن ُأْدِخَل اَل: َلقَ َفَقــاَل: َلَقــ  -ِح ْذِت ْد ُعــْذِت َفَق ْد ُع

 ٍو َمْتُروٌك.ٍو َمْتُروٌك.ِ�َمَعاٍذ َفَطلََّقَها، َوَأَمَر ُأَساَمَة َفَمتََّعَها ِبَثَالَثِة َأْثَواٍب، َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه. َوِفي إْسَناِدِه َراِ�َمَعاٍذ َفَطلََّقَها، َوَأَمَر ُأَساَمَة َفَمتََّعَها ِبَثَالَثِة َأْثَواٍب، َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه. َوِفي إْسَناِدِه َرا
ِحیِح ِمْن َحِدیثِ  ِة ِفي الصَّ ِحیِح ِمْن َحِدیثِ َوَأْصُل اْلِقصَّ ِة ِفي الصَّ اِعِديِّ َوَأْصُل اْلِقصَّ اِعِديِّ  َأِبي ُأَسْیٍد السَّ  .. َأِبي ُأَسْیٍد السَّ

ــَة  ــْن َعاِئَش ــه: (َوَع َة قول ْن َعاِئَش له: (َوَع ــا َي للااَُّ َي للااَُّ َرِض َرِضــ  -قو ا  َعْنَه ــیمِ   - َعْنَه ــْتِح اْلِج ــْوِن ِ�َف ــَت اْلَج ــَرَة ِبْن یمِ َأنَّ َعْم ْتِح اْلِج ْوِن ِ�َف َت اْلَج َرَة ِبْن ــَواِو َأنَّ َعْم َواِو  َوُســُكوِن اْل ُكوِن اْل  َوُس
ونٍ َفُنــونٍ  َذْت ِمــْن َرُســوِل للااَِّ تت((  ،،َفُن وِل للااَِّ َعــوَّ ْن َرُس َذْت ِم وَّ ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َع لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َجَهــا   -َص ــا َتَزوَّ ا ِحــیَن ُأْدِخَلــْت َعَلْیــِه َ�ْعِنــي َلمَّ َجَه ي َلمَّا َتَزوَّ ِه َ�ْعِن ْت َعَلْی یَن ُأْدِخَل ِح
َواٍب). َوَأَمَر ُأَساَمَة فمتعهـا ِبَثَالَثـِة َأْثـَواٍب).   ،،(َفَطلََّقَها(َفَطلََّقَها  ،،ْلِمیِم َما ُ�ْسَتَعاُذ ِ�هِ ْلِمیِم َما ُ�ْسَتَعاُذ ِ�هِ ِ�َفْتِح اِ�َفْتِح اَلَقْد ُعْذت ِ�َمَعاِذ) َلَقْد ُعْذت ِ�َمَعاِذ)   ::َفَقالَ َفَقالَ  ِة َأْث ها ِبَثَالَث َوَأَمَر ُأَساَمَة فمتع

ـِحیِح ِمـْن َحـِدیِث َأِبـي ُأَسـْیٍد  ـِة ِفـي الصَّ ْیٍد َأْخَرَجُه اْبُن َماَجـْه، َوِفـي إْسـَناِدِه َراٍو َمْتـُروٌك، َوَأْصـُل اْلِقصَّ ي ُأَس ِدیِث َأِب ْن َح ِحیِح ِم ي الصَّ ِة ِف ُل اْلِقصَّ ُروٌك، َوَأْص َناِدِه َراٍو َمْت ي إْس ْه، َوِف َأْخَرَجُه اْبُن َماَج
. اِعِديِّ .السَّ اِعِديِّ  السَّ
یٌر، َلِكنَُّه َال َیَتَعلَُّق َحِدیِث َعْمَرَة، َوَوَقَع َمَع َذِلـَك اْخـِتَالٌف ِفـي اْسـِمَها َوَنَسـِبَها َ�ِثیـٌر، َلِكنَّـُه َال َیَتَعلَّـُق َها ِفي الْ َها ِفي الْ َوَقْد َسمَّاَوَقْد َسمَّا ِبَها َ�ِث ِمَها َوَنَس ي اْس ِتَالٌف ِف َك اْخ َحِدیِث َعْمَرَة، َوَوَقَع َمَع َذِل

." ".ِ�ِه ُحْكٌم َشْرِعيٌّ  ِ�ِه ُحْكٌم َشْرِعيٌّ
ستًرا علیها، وألنه سـتًرا علیهـا، وألنـه   ؛؛مثل هذا االسم، اسم هذه المرأة التي حصل منها ما حصل، ال یتداوله الرواة مثل هذا االسم، اسم هذه المـرأة التـي حصـل منهـا مـا حصـل، ال یتداولـه الـرواة 

 في الحكم.في الحكم.  ته اختالفٌ ته اختالفٌ ال یترتب على عدم معرفال یترتب على عدم معرف
ِذَها ِمْنهُ  ِذَها ِمْنهُ "َواْخُتِلَف ِفي َسَبِب َتَعوُّ ْعٍد َأنَُّه َفِفي ِرَواَ�ٍة َأْخَرَجَها اْبُن َسـْعٍد َأنَّـُه   ؛؛"َواْخُتِلَف ِفي َسَبِب َتَعوُّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفِفي ِرَواَ�ٍة َأْخَرَجَها اْبُن َس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َلمَّا َلمَّـا   -َص

ُ َعَلْیـهِ -َدَخَل َعَلْیَها، َوَ�اَنْت ِمْن َأْجَمِل النَِّساِء، َفَداَخَل ِنَساَءُه َدَخَل َعَلْیَها، َوَ�اَنْت ِمْن َأْجَمِل النَِّساِء، َفَداَخَل ِنَساَءُه  هِ َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَّمَ َوَسـلَّمَ   َص ا: َغْیـَرٌة َفِقیـَل َلَهـا:   -َوَس یَل َلَه َرٌة َفِق َغْی
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -إنََّما َتْحَظى اْلَمْرَأُة ِعْنَد َرُسوِل للااَِّ إنََّما َتْحَظى اْلَمْرَأُة ِعْنَد َرُسوِل للااَِّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َاهللَِّ َأْن َتُقوَل إَذا َدَخَلْت َعَلْیِه: َأُعـوُذ ِ�ـَاهللَِّ   -َصلَّى للااَّ وُذ ِ� َأْن َتُقوَل إَذا َدَخَلْت َعَلْیِه: َأُع

 ِمْنك، فاستعیذي منه.ِمْنك، فاستعیذي منه.
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نَ َوِفي ِرَواَ�ـٍة َأْخَرَجَهـا اْبـُن َسـْعٍد َأْ�ًضـا ِ�ِإْسـنَ  ا ِ�ِإْس ْعٍد َأْ�ًض ُن َس ا اْب ٍة َأْخَرَجَه َل َمـا اِد اْلبُ اِد اْلبُ َوِفي ِرَواَ� ، َأنَّ َعاِئَشـَة َوَحْفَصـَة َدَخَلَتـا َعَلْیَهـا َأوَّ ا َخـاِريِّ َل َم ا َأوَّ ا َعَلْیَه َة َدَخَلَت َة َوَحْفَص ، َأنَّ َعاِئَش اِريِّ َخ
َبَتاَها، َوَقاَلْت َلَها إْحَداُهَما: إنَّ النَِّبيَّ  َبَتاَها، َوَقاَلْت َلَها إْحَداُهَما: إنَّ النَِّبيَّ َقِدَمْت َمَشَطَتاَها َوَخضَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقِدَمْت َمَشَطَتاَها َوَخضَّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی ْن ُ�ْعِجُبـُه ِمـْن   -َصلَّى للااَّ ُه ِم ُ�ْعِجُب

 وُذ ِ�َاهللَِّ ِمْنك، َوِقیَل ِفي َسَبِبِه َغْیُر َذِلَك.وُذ ِ�َاهللَِّ ِمْنك، َوِقیَل ِفي َسَبِبِه َغْیُر َذِلَك.َأعُ َأعُ   ::ُقولَ ُقولَ اْلَمْرَأِة إَذا َدَخَل َعَلْیَها َأْن تَ اْلَمْرَأِة إَذا َدَخَل َعَلْیَها َأْن تَ 
ُخوِل، َواتََّفَق اْألَْكَثُر َعَلى ُوُجوِ�َها ُخوِل، َواتََّفَق اْألَْكَثُر َعَلى ُوُجوِ�َهاَواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة اْلُمْتَعِة ِلْلُمَطلََّقِة َقْبَل الدُّ ِفي َحقِّ َمْن ِفي َحقِّ َمْن   َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َشْرِعیَِّة اْلُمْتَعِة ِلْلُمَطلََّقِة َقْبَل الدُّ

اَل ٍك، َوَقْد َقـاَل ِث َوَمالِ ِث َوَمالِ َلْم ُ�َسمَّ َلَها َصَداًقا إالَّ َعْن اللَّیْ َلْم ُ�َسمَّ َلَها َصَداًقا إالَّ َعْن اللَّیْ  اَلىَتَعـاَلى–ٍك، َوَقْد َق اَء {ال ُجَنـاَح َعَلـْیُكْم ِإْن َطلَّْقـُتُم النَِّسـاَء : : -َتَع ُتُم النَِّس ْیُكْم ِإْن َطلَّْق اَح َعَل {ال ُجَن
{ وُهنَّ }َما َلْم َتَمسُّ وُهنَّ  ،،]]236236[البقرة:[البقرة:  َما َلْم َتَمسُّ

ــ عن ُأمَّ ولعــل هــذا ال یثبــت عــن ُأمَّ بت  هذا ال یث عل  بل ّي المــؤمنین؛ ألن هــذا مثــل أن تطلــب المــرأة طــالق ضــراتها، مثلــه بــل ول له  مرأة طالق ضراتها، مث ثل أن تطلب ال هذا م مؤمنین؛ ألن  ّي ال
 أشد، مثل هذا بل أشد.أشد، مثل هذا بل أشد.

ــالَ  ــْد َق الَ "َوَق ْد َق ــاَلىتَ تَ –  هللاهللا  "َوَق ــوُهنَّ َأْو َتْفِرُضــوا َلُهــنَّ : : -عَاَلىَع ــْم َتَمسُّ ــا َل ــاَء َم ــُتُم النَِّس ــْیُكْم ِإْن َطلَّْق ــاَح َعَل نَّ {ال ُجَن وا َلُه وُهنَّ َأْو َتْفِرُض ْم َتَمسُّ ا َل اَء َم ُتُم النَِّس ْیُكْم ِإْن َطلَّْق اَح َعَل {ال ُجَن
 ، َوَظاِهُر اْألَْمِر اْلُوُجوُب".، َوَظاِهُر اْألَْمِر اْلُوُجوُب".]]236236[البقرة:[البقرة:  َفِر�َضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه}َفِر�َضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه}

أهل العلم على االستحباب، لكن �لٌّ �عطي على قدره، الغني أهل العلم على االستحباب، لكن �لٌّ �عطـي علـى قـدره، الغنـي   ن �ان أكثرن �ان أكثرالوجوب، و�الوجوب، و�  فيفي  ال شكال شك
 �عطي، والمتوسط �عطي، والفقیر �عطي، لكن �لٌّ على حسبه، وال ُ�كلَّف ما �شق علیه.�عطي، والمتوسط �عطي، والفقیر �عطي، لكن �لٌّ على حسبه، وال ُ�كلَّف ما �شق علیه.
ــدَ  : النَِّكــاُح، َواْلَفِر�َضــُة: الصَّ ــاٍس َقــاَل: اْلَمــسُّ دَ "َوَأْخــَرَج اْلَبْیَهِقــيُّ ِفــي ُســَنِنِه َعــْن اْبــِن َعبَّ ُة: الصَّ اُح، َواْلَفِر�َض : النَِّك سُّ اَل: اْلَم ِن َعبَّاٍس َق ْن اْب َنِنِه َع ي ُس يُّ ِف َرَج اْلَبْیَهِق : : قولهقولــهاُق. اُق. "َوَأْخ

ْوِج َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة َوَلْم ُ�َسمِّ َلَها َصَداًقا، ُثمَّ ُ�َطلُِّقَها َقْبَل َأْن َیْدُخَل ِبَهـا،   ::َقالَ َقالَ   ،،َوَمتُِّعوُهنَّ َوَمتُِّعوُهنَّ  ا، ُهَو َعَلى الزَّ ْوِج َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة َوَلْم ُ�َسمِّ َلَها َصَداًقا، ُثمَّ ُ�َطلُِّقَها َقْبَل َأْن َیْدُخَل ِبَه ُهَو َعَلى الزَّ
ُ َأْن ُ�َمتَِّعَها َعَلى َقْدِر ُعْسرِِه َوُ�ْسرِِه  ُ َأْن ُ�َمتَِّعَها َعَلى َقْدِر ُعْسرِِه َوُ�ْسرِِه َفَأَمَرُه للااَّ  اْلَحِدیَث.اْلَحِدیَث.  –َفَأَمَرُه للااَّ

اِدُم، َوُدوَن اْبـُن َجِر�ـٍر، َواْبـُن اْلُمْنـِذِر، َواْبـُن َأِبـي َحـاِتٍم: ُمْتَعـُة الطَّـَالِق َأْعَالَهـا اْلَخـاِدُم، َوُدوَن َج َعْنُه َج َعْنُه َوَقْد َأْخرَ َوَقْد َأْخرَ  ا اْلَخ ُة الطََّالِق َأْعَالَه اِتٍم: ُمْتَع ي َح ُن َأِب ِذِر، َواْب ُن اْلُمْن ُن َجِر�ٍر، َواْب اْب
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ْسَوُة، َنَعْم َهِذِه اْلَمْرَأُة الَِّتي َمتََّعَها ْسَوُة، َنَعْم َهِذِه اْلَمْرَأُة الَِّتي َمتََّعَها اْلَوِرُق، َوُدوَن َذِلَك اْلكاْلَوِرُق، َوُدوَن َذِلَك اْلك  َذِلكَ َذِلكَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ َأنَُّه َأنَُّه   َ�ْحَتِملُ َ�ْحَتِملُ   -َصلَّى للااَّ

ــُه َ�ــاَن َســمَّى َلَهــا َفَمتَّعَ لَ َلــ ا َفَمتَّعَ ْم ُ�َســمِّ َلَهــا َصــَداًقا َفَمتََّعَهــا َ�َمــا َقَضــْت ِ�ــِه اْآلَ�ــُة الكر�مــة، َوَ�ْحَتِمــُل َأنَّ مَّى َلَه اَن َس ُل َأنَُّه َ� مة، َوَ�ْحَتِم ُة الكر� ِه اْآلَ� ْت ِ� ا َقَض ا َ�َم َداًقا َفَمتََّعَه ا َص مِّ َلَه ا َهــا ْم ُ�َس َه
 إْحَساًنا ِمْنُه َوَفْضًال.إْحَساًنا ِمْنُه َوَفْضًال.

ْوُج َلَها َمْهًرا َوَدَخـ ْوُج َلَها َمْهًرا َوَدخَ َوَأمَّا َتْمِتیُع َمْن َلْم ُ�َسمِّ الزَّ مَّ َفاَرقَ َل ِبَهـا ُثـمَّ َفاَرقَ َوَأمَّا َتْمِتیُع َمْن َلْم ُ�َسمِّ الزَّ ا ُث دَهـا َفَقـدَل ِبَه ا َفَق يٌّ ُاْخُتِلـَف ِفـي َذِلـَك، َفـَذَهَب َعِلـيٌّ   َه َذَهَب َعِل َك، َف ي َذِل َف ِف ُاْخُتِل
ــاِفِعيُّ إَلــى ُوُجوِ�َهــا َأْ�ًضــا اَوُعَمــُر َوالشَّ ا َأْ�ًض اِفِعيُّ إلَى ُوُجوِ�َه ُر َوالشَّ اِت َمتَاٌع �ِاْلَمْعُروِف}{َوِلْلُمَطلََّقــاِت َمَتــاٌع ِ�ــاْلَمْعُروِف}: : -َتعَاَلىَتَعــاَلى–َعمًَال ِ�َقْولِِه َعَمــًال ِ�َقْوِلــِه   ؛؛َوُعمَ   {َوِلْلُمَطلََّق

 ..]]241241[البقرة: [البقرة: 
ـــُه َال َ�ِجـــ   ـــى َأنَّ ـــُة إَل ـــُة َواْلَحَنِفیَّ ـــِة ُب إالَّ مَ ُب إالَّ مَ َوَذَهبَْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْلَحَنِفیَُّة إلَى َأنَُّه َال َ�جِ َوَذَهَبـــْت اْلَهاَدِو�َّ ـــاُلوا: َوُعُمـــوُم اْآلَ� ـــَر، َق ـــِل َال َغْی َر، قَاُلوا: َوُعمُوُم اْآل�َِة ْهـــُر اْلِمْث ِل َال َغیْ ُر اْلِمثْ هْ

ُه اْآلَ�ـَة اْألُْخـَرى الَِّتـي َأْوَجـَب ِفیَهـا اْلُمْتَعـَة؛ ِألَ  َة؛ ِألَ َمْخُصوٌص ِ�َمْن َلْم َ�ُكْن َقْد ُدِخَل ِبَها، َوالَِّذي َخصَّ ا اْلُمْتَع َب ِفیَه ي َأْوَج َرى الَِّت َة اْألُْخ ُه اْآلَ� نَُّه نَّـُه َمْخُصوٌص ِ�َمْن َلْم َ�ُكْن َقْد ُدِخَل ِبَها، َوالَِّذي َخصَّ
. ، َوَهَذا َقْد َمسَّ .َشَرَط ِفیَها َعَدَم اْلَمّسِ ، َوَهَذا َقْد َمسَّ  َشَرَط ِفیَها َعَدَم اْلَمّسِ

ــ له ا َقْولــه َوَأمَّ َوَأمَّ اَلىَتَعــاَلى–ا َقْو }: : -َتَع }{َفَتَعــاَلْیَن ُأَمــتِّْعُكنَّ تِّْعُكنَّ اَلْیَن ُأَم حزاب:[األحــزاب:  {َفَتَع ِة، َوَال َدِلیــَل َمــَع   ]]2828[األ ــُه َ�ْحَتِمــُل َنَفَقــَة اْلِعــدَّ َع َفِإنَّ یَل َم ِة، َوَال َدِل دَّ َة اْلِع ُل َنَفَق َفِإنَُّه َ�ْحَتِم
َتَدلَّ اِالْحِتَماِل، َهَذا َوَقْد َسَبَقْت إَشاَرٌة إَلى َأنَّ اللَّْیَث َال َ�ُقوُل ِبُوُجوِب اْلُمْتَعـِة ُمْطَلًقـا، َواْسـَتَدلَّ  ا، َواْس ِة ُمْطَلًق وْ نََّهـا َلـوْ ِ�أَ ِ�أَ اِالْحِتَماِل، َهَذا َوَقْد َسَبَقْت إَشاَرٌة إَلى َأنَّ اللَّْیَث َال َ�ُقوُل ِبُوُجوِب اْلُمْتَع ا َل   نََّه

َرًة، َوُدِفَع ِ�َأنَّ َنَفَقَة اْلَقِر�ِب َواِجَبٌة، َوَال َتْقِدیَر َلَها". َرًة، َوُدِفَع ِ�َأنَّ َنَفَقَة اْلَقِر�ِب َواِجَبٌة، َوَال َتْقِدیَر َلَها".َكاَنْت َواِجَبًة َلَكاَنْت ُمَقدَّ  َكاَنْت َواِجَبًة َلَكاَنْت ُمَقدَّ
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قرة:[البقـرة:  {َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِ�اْلَمْعُروِف}{َوِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِ�اْلَمْعُروِف}: : -جل وعالجل وعال–عموم قوله عموم قوله  �شمل المدخول بها وغیر �شـمل المـدخول بهـا وغیـر   ]]241241[الب
ها وغیر االمــدخول بهــا، الُمســمى لهــا وغیــر ا ها، الُمسمى ل ها،لمســمى لهــا،المدخول ب لذي ال �كلف فكــل َمــن ُطلقــت ُتجبــر بهــذا المــال الــذي ال �كلــف   لمسمى ل مال ا هذا ال قت ُتجبر ب فكل َمن ُطل

 الزوج شیًئا.الزوج شیًئا.
 ..�هللا أعلم�هللا أعلم

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
 
 
 

 


