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 م5349 هـ /4774 الطبعة األوىل

 الشفاء يف أحكام ِخطبة النساء
: أمحد بن حمنود آل رجبالباحث واحملقق تأليف

 عدد الصفحات

 ان أراد طبعه وتوزيعه مجان   إال لم    للمؤلف ةقوق الطبع محفوظح

 م21113/2014رقم اإليداع: 

إال بإذن املؤلف،  جيىش الطبع التجازيال 
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 دمة املؤلفمق

 وطؾك آلف وصحبف ،والصالة والسالم طؾك سقدكا رسقل اهلل ،حؿد هللال

 وَمـ وآه.

 بعد:أما  

تحت طـقان: )الشػاء يف أحؽام  ،ففذا بحث يف مسللة مـ مسائؾ الػؼف

 .ِخطبة الـساء(

لقتعرف الؿسؾؿ طؾك ما يػعؾ يف فترة  :مـ الؿسائؾ الؿفؿة لوه

 .والعؽس ،حدود طالقة الخاصب بؿخطقبتف الِخطبة، وما

ففق سؽـ  :والؿسؾؿةاهلل سبحاكف وتعالك طؾك الؿسؾؿ  عؿفالزواج مـ كِ  

 .واستؼرار وهدوء

ولؽـ قبؾ هذا الزواج يؽقن هـاك تعارف مـ الرجؾ طؾك الؿرأة  

فترة الِخطبة، ويف هذه الػترة  لوأهؾفا ـ يف حدود الؿسؿقح بف شرًطاـ وه

 .دث أمقر، بقـ الخاصب والؿخطقبةْح تَ 

، الؿشروع مـفا والؿؿـقع، وما دود الؿعامؾة بقـفؿاـ حق  بَ أن أُ  ُت فلرد 

الؿقاضع التل يراها الخاصب مـ مخطقبتف، وما الصػات التل يـبغل أن 

م د  ؼَ تؽقن يف الخاصب، ويف الؿخطقبة كذلؽ، ويف أثـاء فترة الخطقبة يُ 

 الخاصب بعض الفدايا لؾؿخطقبة، مـ باب كسب الؿحبة ومزيد مـ إلػة

ر اهلل ـ خت هذه الِخطبة ـ ٓ قَ ـ الؿعامؾة، فنذا  ُفِس ْس والتقدد والرحؿة وُح  دَّ

 ؟ؾ ُترد هذه الفدايا لؾخاصب أم ٓفف

 :صرفقـ أحدوكثقر مـ الـاس يف مسائؾ الِخطبة 

ؿـع الخاصب حتك مـ رؤية وجففا فقَ  ،جـح إلك التشددف يَ رَ صَ  -

 .وكػقفا
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صب أن يرى ما يريد ويتؽؾؿ ف ُيتقح لؾخارَ صَ  :رَخ وطؾك الجاكب أ -

 !!م لؾؿرأةرَ ْح دون مَ ، خرج يف أي مؽان يريدويَ  ،وقت ما يريد

فؽان التقسط يف الؿسللة: أن كـظر القارد طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف  

وطـ صحابتف الؽرام، وكـظر أققال طؾؿائـا مـ أصحاب الؿذاهب  ،وسؾؿ

 بنذن اهلل تعالك. ،يــاؿـا لدفْ حتك تستؼقؿ لـا إمقر ويستؼقؿ فَ  :وغقرهؿ

بحث هذه الؿسائؾ، وغقرها الؽثقر بوجؾ   طزمستعقـًا باهلل فؼؿُت 

 .إن شاء اهلل تعالك ،والؽثقر تجدها يف ثـايا هذا البحث

 .باهللوٓ حقل وٓ وققة إٓ  ،واهلل الؿستعان 

 وخطتل يف البحث طؾك الـحق أتل ذكره: ،هذا

  الؽتاب العزيز، أدلتفا يف ـط البحثإيراد الؿسللة، و

 ويف أققال الصحابة  والتابعقـ.ـة الؿباركة، ويف الس  

 ضعًػا. وأبؿا يستحؼ صحة  ؿ طؾك  كؾ حديث وأثر،ؽْ مع الُح 

 .ظفر لل مـ إدلةمع الترجقح يف كؾ مسللة بؿا يَ 

 ققة إٓ باهلل.حقل وٓ وٓ  ،واهلل الؿستعان 

وجؾ إٓ أن  ؽر اهلل طز، ٓ يسعـل بعد شوقبؾ أن أكفل أسطر الؿؼدمة

ث د  َح الػؼقف الؿُ  ،لشقخل حسـة إيام -أتؼدم بالشؽر وآطتراف بالجؿقؾ

بـ العدوي ـ حػظف اهلل  ـ طؾك ما بذلف مع مـ  كفضقؾة الشقخ مصطػ، الؽبقر

 .إخقاين مـ صؾبة العؾؿتعؾقؿ جفد يف تعؾقؿل  و

  !!كثقرةً  حاٍت صػ دُت قَّ لَس  :أذكر فضؾ الشقخ طؾلَّ  لق ضؾؾُت  ،وتاهلل 

 .ره اهلل بستره الجؿقؾتَ ، وَس ظ ذريتف وأهؾ بقتفػِ وَح ، ظف اهللػِ فَح 

ع ػَ ، الذي كَ عؾؿ قدر حبل لذلؽؿ الشقخ الجؾقؾالذي يَ هق وحده  واهللُ  
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 .اهلل بف اإلسالم والؿسؾؿقـ

وأن ُيدخؾفا جـتف،  ،وأسلل اهلل جؾ وطال أن يتغؿد أمل بقاسع رحؿتف

 ـ أولئؽ رفقًؼا.ُس وَح  ،قـ والشفداء والصالحقـديؼمع الـبققـ والص  

ـ لؿ يشؽر الـاس لؿ فؿَ  :ـ كان لف فضؾ طؾلَّ أن أشؽر كؾ مَ  كوٓ أكس 

 . شؽر اهلليَ 

وطؾك آلف وصحبف  ،ك طؾك سقدكا محؿدارِ ؿ وبَ ؾ  الؾفؿ وَس  ؾ  وَص 

  أجؿعقـ.

  والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 بُ الباحث ّاحملكلكتّ

 بأمحد بً حمنْد آل رج

 ّكاٌ الفزاغ مً كتابة ٍذا البحث:

 ٍـ(4444) حمزوعَز مً  (2) صباح ْٓو األحد

 و(2049) صبتنرب مً عَز( 4)املْافل  

ـ مركز منشأة أبو عمر ـ سهل احلشينية ـ  قرية خالد بن الوليد

 شرقية ـ مصر.

    04024263228 :ٍاتف

 04552537620ّاتط أب: 
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 تعسيف اخِلطبة يف اللغة

 قده:بـ ِس قال ا

  .ا َطَؾقْفِ فَ َخطَبْتُ وَ  ،افَ بَ اْختَطَ ا وَ فَ َيْخطُبُ  الَْؿْرَأةَ  َخطََب  ،دٍ يْ َأبُق زَ 

 .كِْؽٌح  :إِلَقْفِ  قُل الَؿْخطُقُب ؼُ قَ فَ  .ِخطٌْب  :ُجُؾ الرَّ  َوَيُؼقُل 

ِف  الَؽثِقرُ  :الَخطَّاُب وَ    .(1)ةِ فِل الِخطْبَ  التََّصر 

 قال ابـ مـظقر: 

ُف لَ  .ٌر بَِؿـِْزلَِة الَخطِْب َمْصَد  :ةُ الِخطْبَ   ـُ َوُهَق بَِؿـِْزلَِة َقْقلَِؽ: إِكَّ  ةِ الِؼْعَد  َحَس

 . ةِ ْؾَس والجِ 

 ا.فَ إَِذا َكاَن َيْخطُبُ  (ةٍ كَ ُفاَلٌن ِخطُْب ُفاَل )َوالَْعَرُب َتُؼقُل: 

ٌة َوِهَل َكِؾؿَ  (كِْؽٌح ) :إِلَقْفِ  َفقَُؼقُل الَؿْخطُقُب  (ِخطٌْب )اصُِب: الَخ  ُؼقُل يَ وَ  

ُج بَِفا.   كاكِت الَْعَرُب َتتَزوَّ

ـَ رَ َوَكاَكِت امْ  ، َفقَُؼاُل: ، ُيْضَرُب بَِفا الَؿثَُؾ ةَ َج ارِ َخ  الَْعَرِب ُيَؼاَل لََفا: ُأم   َأٌة ِم

ـْ كِؽَ   اِح ُأم  َخاِرَجَة. َأْسَرُع ِم

 .(2)(ِخطٌْب )َفقَُؼقُل:  ،اائِفَ َيُؼقُم َطَؾك بَاِب ِخبَ  اصُِب َوَكاَن الَخ 

 

                                                

 (.353/ 1ص )صَّ َخ الؿُ  (1)

 (.363/ 1لسان العرب ) (2)
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 :(الُخطبة)و (الِخطبة)الػرق بقـ 

 قال الؿاوردي:

 .ففل صؾب الـؽاح (بالؽسر)وأما الِخطبة 

 .(1)اأو بالغً  اْطظً ففل كالم يتضؿـ وَ  ؿ(بالض)وأما الُخطبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.334/ 1قن )قُ ت والعُ ؽَ ـ  ال (1)
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 تعسيف اخِلطبة 
 عهد فقواء املراهب األزبعة

 :إحـاف 

 قال ابـ طابديـ:

ر قبؾ إجراء العؼد مـ كَ ْذ ما يُ  :لخاءطبة( بضؿ ا)ققلف: وتؼديؿ ُخ  

 .(1)وأما بؽسرها ففل صؾب التزوج .الحؿد والتشفد

  :الؿالؽقة 

 قال الؼرصبل:

د واستؾطاف بػعؾ ْص عؾ الخاصب مـ كالم وقَ طبة )بؽسر الخاء(: فِ الخِ 

 .(2)أو ققل

 :الشافعقة 

 قال الؿاوردي:

  .ففل صؾب الـؽاح (بالؽسر)وأما الِخطبة 

 .(3)اأو بالغً  اْطظً ففل كالم يتضؿـ وَ  (ؿبالض)طبة وأما الُخ 

                                                

 (.8/ 3) حاشقة ابـ طابديـ (1)

 (.189/ 3تػسقر الؼرصبل ) (2)

 (.334/ 1الـؽت والعققن ) (3)
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 قال الشربقـل:

ـْ ِجَفِة الَْؿْخطُقبَةِ  َوِهلَ   .(1)بَِؽْسرِ الَْخاِء: الْتَِؿاُس الَْخاصِِب الـ َؽاَح ِم

 :الحـابؾة 

 قال ابـ قدامة:

 .(2)ـؽحفالقَ  الؿرأةَ  طبة الرجؾِ : ِخ (بالؽسر) طبةالخِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.219/ 4) مغـل الؿحتاج (1)

 (.143/ 7) الؿغـل (2)
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 لِخطبةمشروطقة ا

 أققل وباهلل التقفقؼ:

 .الِخطبة مشروطة قبؾ الزواج بال شؽ

لؿا  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،رسقل فؼد استشارت فاصؿة بـت ققس  

صؾك  فدلفا الـبل .ؿ خطباينفْ َج  اإن معاوية وأب :فؼالتجاءها الُخطَّاب: 

  .طؾك الصقاباهلل طؾقف وسؾؿ 

 وها هق الحديث:

 :-الحديث وفقف رِت كَ وذَ  -طـ فاصؿة بـت ققس

ؿ فْ لف أن معاوية بـ أبل سػقان وأبا َج  ذكرُت  َحَؾْؾُت قالت: فؾؿا 

فال يضع ؿ، فْ أما أبق َج ))خطباين، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ((وأما معاوية فصعؾقك ٓ مال لف، اكؽحل أسامة بـ زيد طصاه طـ طاتؼف،

ا، فجعؾ اهلل فقف خقرً ف، تُ ، فـؽْح ((اكؽحل أسامة))ف، ثؿ قال: فؽرهتُ 

 .(1بف) َواْغتَبَطُْت 

لمقر ب -ـ يخطب مـ الرجالمَ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؾ كصح الـبل

 .معقـة

 وها هق الحديث: 

طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف  قال: كـُت  رضل اهلل طـف ـ أبل هريرة،فع

                                                

 (.1483أخرجف مسؾؿ  ) صحقح: (1)
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وسؾؿ، فلتاه رجؾ فلخبره أكف تزوج امرأة مـ إكصار، فؼال لف رسقل اهلل 

فاذهب فاكظر ))قال:  .، قال: ٓ((إلقفا؟ أكظرَت ))اهلل طؾقف وسؾؿ:  صؾك

 .(1)((افنن يف أطقـ إكصار شقئً  :إلقفا

 ،ب أحدكؿ امرأةطَ إذا َخ )) :وي طـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قالورُ 

 .(2)((فؾقػعؾ ،ااحفؽكفاستطاع أن يـظر إلك ما يدطقه إلك 

متـ إسس: لتتحؼؼ الغاية يحرص طؾك إقامة الزواج طؾك أواإلسالم 

لقـشل إوٓد يف جق مـ الحب  :مـف، وهل الدوام والبؼاء وسعادة إسرة

 وإلػة.

ف كؾٍّ مـ الخاصِبَقْـ طؾك أخر، فنذا عَ طبة قبؾ الزواج صريؼ لتَ والخِ  ر 

ُوِجد التالقل والتجاوب أمؽـ اإلقدام طؾك الزواج، الذي هق رابطة دائؿة 

 ؿلكقـة.وصُ يف الحقاة، وسؽـ 

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجا لِتَْسُؽـُقا }قال اهلل تعالك:  ـْ آَياتِِف َأْن َخَؾَؼ لَُؽْؿ ِم َوِم

                                                

ان، َس قْ بـ كَ  يزيد طـثـا ابـ أبل طؿر، حدثـا سػقان،  :قال (1424أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (1)

 .بف ،امرفقطً  ،طـ أبل حازم، طـ أبل هريرة

الضعػاء ))اكظر  ع طؾقف.تابَ ٓ يُ  :فؼال ،سانقْ ؾل هذا الحديث طؾك يزيد بـ كَ قْ ؼَ ؼد اإلمام العُ واكتَ 

 (.4/389) ((الؽبقر

وكان  .رغَ ِص  :وققؾ. شؿَ كان يف أطقـفـ طَ  :ققؾ :(39/ 2) ((إحقاء طؾقم الديـ))قال الغزالل يف 

 ا مـ الغرور.احترازً  :ـ ٓ َيـؽِحقن كرائؿفؿ إٓ بعد الـظرقبعض القرط

 . (389/ 4اكظر الضعػاء الؽبقر) .رغَ دي رحؿف اهلل: يعـل الص  قْ ؿَ وقال الُح 

 .(14/ 3اكظر شرح معاين أثار ) .رغَ وقال الطحاوي: يعـل الص  

 سقلتل تخريجف بتقسع.و يف سـده خالف:( 2)
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ُرونَ  َياٍت لَِؼْقٍم َيتََػؽَّ َٔ ًة َوَرْحَؿًة إِنَّ فِل َذلَِؽ   .(1){إِلَقَْفا َوَجَعَؾ بَقْـَُؽْؿ َمَقدَّ

  الحدود الشرطقة. ، يفرَخ طبة لقتعرف كؾ مـ الخاصبقـ طؾك أفالخِ 

 . طؾقف وسؾؿ الِخطبة ٕمقر مفؿةع الـبل صؾك اهللرَ لؼد َش  :أققل

 .ؾؿخطقبةل معرفة الخاصب مـفا:  

 طؾك بعضفؿا.مـ إسرتقـ  ف كؾر  عَ تَ ومـفا:  

 .لك غقر ذلؽ مـ إمقرإ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .(43/ 4مقسقطة الػؼف اإلسالمل ) [ ، 21]الروم: (1)
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 ؟مؿـ ُتخطب الؿرأة

 .مـ ولقفاالؿرأة ُتخطب 

دون رجقع  ،فتقافؼ أو ترفض ،اصب لفا هلوٓ يجقز أن يتؼدم الخ 

 .إلك إب

دم ـ لؿا أراد آفعـدكا رسقل اهلل محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ سقد ولد  

 ،ديؼبفا مـ أبل بؽر الص  طَ َخ   ،طبة أم الؿممـقـ طائشة رضل اهلل طـفؿاِخ 

 اهلل طـف. لرض

ئشة أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خطب طا رضل اهلل طـف، عـ طروة،ف

أكت أخل يف ديـ اهلل ))فؼال:  .إلك أبل بؽر، فؼال لف أبق بؽر: إكؿا أكا أخقك

 (.1)((حاللوكتابف، وهل لل 

                                                

ثـا الؾقث، طـ  كا طبد اهلل بـ يقسػ، :(5381أخرجف البخاري ) ضعقػ، ِطؾتف اإلرسال: (1)

 .فذكر الحديث ...اك، طـ طروة، أن الـبل خطب طائشة إلك أبل بؽررَ يزيد، طـ طِ 

 .الؼصة تفمشاهد ر، وبقـبـ الزبق بقـ طروة ٓكؼطاعا لوه ،ؿ طؾة ضاهرة يف هذا الحديثهذا وثَ  

الجؿفقر طؾك أن  ،كعؿ فؼال: ،( طؼب الحديث9/124)(( الػتح))وقد أشار لفذا الحافظ يف  

 . ديقْ ؿَ ؿ والُح قْ عَ وقد صرح بذلؽ الدارقطـل وأبق مسعقد وأبق كُ  .السقاق الؿذكقر مرسؾ

 .وقد أشار البقفؼل كذلؽ :(آل رجب)أحؿد  قؾت

رواه البخاري يف الصحقح طـ طبد اهلل بـ يقسػ طـ : (161/ 7) ((الســ الؽبرى))فؼال يف  

 .هؽذا مرساًل  ،الؾقث

= 
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صؾك اهلل  ولؿ أقػ طؾك أي دلقؾ صحقح طـ رسقل اهلل :أحؿد(قؾت )

يػقد أن الخاصب كان يتؼدم  -أو طـ الصحابة أو التابعقـ طؾقف وسؾؿ

 ج كػسفا !!و  زَ ت تُ الؿرأة هل التل كاك ، أو أنلؾؿرأة

لك أٓ وْ ، أفال يؽقن مـ باب إَ ج إٓ بقللزوَّ فنن كاكت الؿرأة ٓ تُ 

 ؟!خطب إٓ مـف أو بنذكفتُ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

التقضقح لشرح الجامع راجع:   .هذا الحديث مـ أفراده، وهق مرسؾ كؿا ترىوقال ابـ الُؿَؾؼ ـ: 

 .(216/ 24الصحقح )

 قؾت )أحؿد(: وقد دافع بعض العؾؿاء طـ الخبر.

ففق مـ رواية طروة يف  ،وإن كان صقرة سقاقف اإلرسال (:9/124)(( الػتحيف )) قال الحافظ 

ؾ ذلؽ طـ خالتف طائشة أو طـ ؿَ فالظاهر أكف َح   .ه ٕمف أبل بؽرد  قصة وقعت لخالتف طائشة وَج 

 .أمف أسؿاء بـت أبل بؽر

 . دخؾ يف الؿسـدوقال ابـ طبد البر: مثؾ هذا يَ  

 (.77/ 23اكظر طؿدة الؼاري )وأيًضا 

ؾف طـ خالتف طائشة أو ؿَ ويحتؿؾ أكف َح  .وهذا الحديث صقرتف صقرة الؿرسؾ :الؼسطالين وقال

 طـ أمف أسؿاء بـت أبل بؽر. 

ؾ ذلؽ طؾك ؿِ ُح  ،ؿ لؼاء الراوي لؿـ أخبر طـف ولؿ يؽـ مدلًساؾِ وقال أبق طؿر بـ طبد البر: إذا طُ 

صحقح رشاد الساري لشرح إ بصقغة تدل طؾك ذلؽ.  ولق لؿ يلِت  ،سؿاطف مؿـ أخبر طـف

 .(14/ 8البخاري )

 قؾت )أحؿد(: ويبؼك الحديث مرساًل باقًقا يف حقز الضعػ، ٓ يؼقيف هـا إخراجف البخاري لف.

مـ كاحقة الؿعـك لقس هـاك ما يعارضف، ومعـاه صحقح: ٕن رسقل هذا مـ كاحقة السـد، ولؽـ 

 اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يخطب طائشة إٓ مـ أبقفا.
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 ؟طبةكقػ تؽقن الخِ 

 ،إلك تزويج لطِ إذا دُ  أكف كان، رضل اهلل طـفؿا ،بـ طؿرطـ طبد اهلل 

ُضقاقال: ٓ  ا إن فالكً  ،محؿدوصؾك اهلل طؾك  ،الحؿد هلل ،طؾقـا الـاس ُتَػض 

 وإن رددتؿقه فسبحان اهلل ،إن أكؽحتؿقه فالحؿد هلل ،ب إلقؽؿ فالكةطَ َخ 

(1.) 

 قال الؼقرواين الؿالؽل:

 ،ويصؾل طؾك كبقف ،الخاصب حؿد اهللَ قال مالؽ: وكاكقا يستحبقن أن يَ 

ـ حؿد اهلل مِ  ،ثؿ يجقبف الؿخطقب إلقف بؿثؾ ذلؽ .خطب الؿرأةثؿ يَ 

 .(2)ذكر إجابتفؿ يَ ث ،والصالة طؾك كبقف

  

 

 

 

                                                

كا أبق فؼال:  (14423) أخرجف البقفؼل يف الؽبرى :، رضل اهلل طـفؿاـ طؿرصحقح طـ اب( 1)

كا محؿد بـ  ،كا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب :قآ ،طؿرو لوأبق سعقد بـ أب  ،صاهر الػؼقف

 ...سؿعت أبا بؽر بـ حػص قال: كان ابـ طؿر :ل قالقَ غْ كا مالؽ بـ مِ ، ؿقْ عَ كا أبق كُ  ،إسحاق

 حقح.وهذا سـد ص . فذكره

 (.393/ 4) الـقادر والزيادات (2)
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 التل  يـبغل أن تؽقن يف الخاصبقـأهؿ الصػات 

 صػات الؿخطقبة

 .ؼ كريؿؾُ ديـ وُخ ـ صاحبة  1

 .( لؿالفاـ )الؿال 2

 .بَس ـ الَح 3

  .ـ الجؿال 4

 .اؽرً ستحب أن تؽقن بِ ـ يُ  5

 .ـ تؾدستحب لؾرجؾ زواج مَ ـ يُ  6

 .ـ أن تؽقن سؾقؿة مـ العققب الؿـػرة لؾطباع 7

 ػات الخاصبص

 .ـ أن يؽقن صاحب ديـ 1

 .لؾباءة امستطقعً وصاحب كػاءة أن يؽقن ـ  2

 .مـ العققب وإمراض اـ  أن يؽقن سؾقؿً  3

 .بالـساء استحب أن يؽقن رفقؼً ـ يُ  4

  ا.ـ أن ٓ يؽقن طؼقؿً  5 

 

 



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 20

 

  

 

 صػات يـبغل أن تؽقن يف الؿخطقبة

 قال الؿرداوي:

سلل طـ جؿالفا  ،ب رجؾ امرأةطَ إذا َخ : -رحؿف اهلل  -قال اإلمام أحؿد 

 ًٓ د يؽقن رده ؿَ ْح وإن لؿ يُ  .د تزوجؿِ فنن ُح  ،يـفاسلل طـ دِ  دؿِ فنن ُح  ،أو

 يـ. ٕجؾ الد  

ًٓ وٓ يَ  ها. دَّ د رَ ؿَ ْح فنن لؿ يُ  ،د سلل طـ الجؿالؿِ يـ، فنن ُح  طـ الد  سلل أو

 .(1يـ)ه لؾجؿال ٓ لؾد  د  فقؽقن رَ 

قضع م لهرضف، ومالف وطِ  وأمقـة طؾك، لؾزوج الؿرأة سؽـ :(قؾت )أحؿد

مـ الصػات، ويؽتسبقن بعض طاداتفؿ  اسره، وطـفا يرث أوٓدها كثقرً 

 .مـفا

 .الصالحة الطقبة ـ اختقار الزوجةْس الشريعة طؾك ُح  حثت لفذا 

طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، قال:  رضل اهلل طـف، عـ أبل هريرة،ف

بفا ولجؿالفا ولديـفا، فاضػر بذات َس الفا ولَح ح الؿرأة ٕربع: لؿؽَ ـْ تُ ))

 .(1)((يداك ْت بَ رِ تَ  ،الديـ

                                                

 (.19/ 8اإلكصاف) (1)
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 شرح الصػات التل وردت يف الحديث بالتػصقؾ:  

 (.2ؼ كريؿ)ؾُ ـ صاحبة ديـ وُخ  1

ـْ ُمْشرَِكٍة َولَْق أَْطَجبَتُْؽْؿ } :كقال تعال ََمٌة ُمْمِمـٌَة َخقٌْر ِم َٕ  .(3){َو

ـَ َوالطَّق بُقَن لِؾطَّق بَاِت الطَّق بَاُت } وقال تعالك:  .(4){لِؾطَّق بِق

الَِحاُت َقاكِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْؾَغقِْب بَِؿا َحِػَظ اهللُ  } وقال تعالك:  .(5){َفالصَّ

  :بـ العدوي ـ حػظف اهلل ـ كقال شقخـا مصطػ  

ؾؿفا وطِ  ،تاب اهللػظفا لؽوحِ  ،وققامفا الؾقؾ ،أماكتفا :دخؾ يف ذلؽويَ 

 .(6)وكحق ذلؽ ...طلالشر

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.1466ومسؾؿ ) ،(5393أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف: (1)

 .ذكر الؿال أول الصػات يف كؾ الروايات( ولؿ يَ 2)

 .(2216رمل )اكؿا طـد الد ،م الديـدَّ فػل بعض الروايات قَ  

 .(4336بان )حِ كؿا طـد ابـ  ،م الجؿالدَّ ويف بعض الروايات قَ  

ر ِخ آم يف كؾ إحقال طؾك أي شلء، بدلقؾ تلكقده صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقف يف دَّ ؼَ هذا والديـ مُ  

 الحديث.

 [.221]البؼرة:  (3)

 [ طؾك أحد إوجف يف التػسقر.26]الـقر:  (4)

 [.34]الـساء:  (5)

 (.63ص) (()أحؽام الـؽاح والزفاف)( اكظر هامش كتابف 6)
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طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، قال:  رضل اهلل طـف، طـ أبل هريرة،و

ح الؿرأة ٕربع: لؿالفا ولحسبفا ولجؿالفا ولديـفا، فاضػر بذات ؽَ ـْ تُ ))

 .(1)((يداك ْت بَ رِ تَ  ،الديـ

قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف رضل اهلل طـفؿا طـ طبد اهلل بـ طؿرو، و

يفـ، وٓ دِ رْ ـفـ أن يُ ْس فعسك حُ  :ـفـْس جقا الـساء لُح وَّ زَ  تَ ٓ))وسؾؿ: 

فعسك أمقالفـ أن تطغقفـ، ولؽـ تزوجقهـ طؾك  :جقهـ ٕمقالفـوَّ زَ تَ 

َ الد   َٕ  .(3)((سقداء ذات ديـ أفضؾ (2)ة خرماءمَ يـ، و

 

 

 

 

                                                

 .(1466ومسؾؿ ) ،(5393أخرجف البخاري ) ؾقف:متػؼ ط (1)

 ( )خرماء( أي مؼطقطة بعض إكػ ومثؼقبة إذن.2)

والطبراين يف الؽبقر  ،(328د )قْ ؿَ وطبد بـ ُح  ،(1859أخرجف ابـ ماجف ) ضعقػ:( 3)

 .( وغقرهؿ2438والبزار ) ،(14/54)

رضل اهلل  ،هلل بـ طؿرومـ صرق طـ طبد الرحؿـ بـ زياد، طـ طبد اهلل بـ يزيد، طـ طبد ا 

 .بف ،امرفقطً  ،طـفؿا

 وطبد الرحؿـ بـ يزيد هق اإلفريؼل، وهق ضعقػ الحديث. ،هذا 
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 لقؽ أققال بعض العؾؿاء: إو

 :قال بدر الديـ العقـل

 .الدكقا وأخرةكف بف يحصؾ خقر )ولديـفا( ٕ 

يـ مطؿح دأن يؽقن ال -تءارووي الؿُ والالئؼ بلرباب الدياكات وذ 

 .وم أمرهفقؿا يدا  كؾ شلء، وٓ سقؿكظرهؿ يف

ر مَ لَ وجف وأبؾغف، ف دبآكَ  -سؾؿولذلؽ اختاره الرسقل صؾك اهلل طؾقف و 

ا ن بفنف (يـ()فاضػر بذات الد): فؾذلؽ قال :ةقَ غْ ة البُ ر الذي هق غايػَ بالظَّ 

 (.1)ؽتسب مـافع الداريـتُ 

 قال ابـ قدامة:

 .(2ستحب لؿـ أراد التزوج أن يختار ذات الديـ)ويُ 

 وُسئؾت الؾجـة الدائؿة:

: هؾ صح شلء مـ إحاديث فقؿا يتعؾؼ بؿقضقع اختقار إخقال س

 م طؾك الزواج؟ دِ ؼْ طـدما كُ  ،الصالحقـ ٕبـائـا

 .لكمع العؾؿ بلكـل مؼبؾ طؾقف إن شاء اهلل تعا

 فلرجق بعض الـصائح التل تتعؾؼ بالزواج مـ طؾؿائـا إفاضؾ. 

                                                

 (.86/ 23) طؿدة الؼاري (1)

 (.138/ 7) الؿغـل (2)
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أكف حث طؾك التزوج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -: كعؿ، صح طـ الـبل ج

 .بذات الديـ، وطؾك التزوج بالقدود القلقد

ؿا يترتب طؾك لِ  :مؿا يدل طؾك آهتؿام البالغ باختقار الزوجة الصالحة 

لتلثقر طؾك الذرية بالصالح وآستؼامة، قال ذلؽ مـ الؿصالح الزوجقة، وا

الَِحاُت َقاكِتَاٌت َحافِظَا}اهلل تعالك:    .{ٌت لِْؾَغقِْب بَِؿا َحِػَظ اهللُ َفالصَّ

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .الرئقسطضق ... طضق ... كائب الرئقس ... 

صالح بـ فقزان الػقزان ... طبد اهلل الغديان ... طبد العزيز بـ طبد اهلل آل 

 .(1)الشقخ ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز

 :ـ ُسئؾ الشقخ ابـ باز ـ رحؿف اهلل

فؿا هق رأي سؿاحتؽؿ يف الشروط التل أشترصفا يف  ،س: أريد أن أتزوج

  ؟ما هل ؟الؿخطقبة

 !اهلل خقًرا جزاكؿ ،فقينج  وَ 

ج: طؾقؽ بذات الديـ، طؾقؽ بالؿرأة الصالحة الؿعروفة بإخالق الطقبة، 

 .ـ الصقرة أيًضاْس وُح  ،قـ الؽالمؼ ولِ ؾُ قب الُخ بالصالة والعػاف، وصِ 

                                                

 (.18447( الػتقى رقؿ )45/ 18فتاوى الؾجـة الدائؿة  ) (1)
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لؿالفا ولجؿالفا  :ح الؿرأة ٕربعؽَ ـْ تُ ))لؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .((يداك ْت بَ رِ فاضػر بذات الديـ، تَ  ،ولحسبفا ولديـفا

 ،فـقصقؽ بؿا أوصك بف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ .فلوصك بذات الديـ 

 .ذات الديـ

م رَّ كقصقؽ بالؿرأة الؿقصقفة بآستؼامة، والصالة يف وقتفا، والعػة طؿا َح  

 .ؼؾُ ـ الُخ ْس وُح  قب الؽالم، وإخالق الؽريؿةقب الؾسان وصِ اهلل، وصِ 

 .ففذا خقر إلك خقر ،والؿال ـْس والُح  وإذا تقسر مع هذا الجؿاُل  

صقبة يف  ،ظة طؾك الديـحافِ ولؽـ الؿفؿ أن تؽقن أخالقفا كريؿة، مُ  

 .(1م اهلل مـ الػقاحش)رَّ ا َح ، بعقدة طؿصقبة يف أخالقفا ،الصالة

 : لؿالفا )الؿال(:2

 قال بدر الديـ العقـل:

ف يف م زوجفا بؿا ٓ يطقؼ وٓ تؽؾػزِ ؾْ تُ ٓ  ،ٕكفا إذا كاكت صاحبة مال

 .اإلكػاق وغقره

ؼصد نكف يُ ف ،اع بؿالفاآستؿت جوقال الؿفؾب: هذا دال طؾك أن لؾزو 

ا ففق لف حالل، وإن مـعتف فنكؿا لف مـ ذلؽ بؼدر ما كػًس ف فنن صابت ب ،لذلؽ

 .(1)اقل مـ الصدَذ بَ 

                                                

 .(91/ 23) فتاوى كقر طؾك الدرب (1)
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 لؽـف ٓ يصح: ،وقد ورد يف هذا الصدد حديث

قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  قال:رضل اهلل طـفؿا طـ طبد اهلل بـ طؿرو، 

يفـ، وٓ دِ رْ ـفـ أن يُ ْس فعسك حُ  :ـفـْس جقا الـساء لُح وَّ زَ ٓ تَ ))وسؾؿ: 

فعسك أمقالفـ أن تطغقفـ، ولؽـ تزوجقهـ طؾك  :جقهـ ٕمقالفـوَّ زَ تَ 

َ الد   َٕ  .(2)((ة خرماء سقداء ذات ديـ أفضؾمَ يـ، و

 قال: ،اهلل طـف لرض ،وكذلؽ قد ورد يف هذا الصدد حديث أكس بـ مالؽ

زده اهلل ـ تزوجفا لؿالفا لؿ يَ ومَ  .ًٓ زده اهلل إٓ ذُ زها لؿ يَ عِ ج امرأة لِ وَّ زَ ـ تَ مَ ))

ـ تزوج امرأة لؿ ومَ  .زده اهلل إٓ دكاءةبفا لؿ يَ َس ـ تزوجفا لَح ومَ  .اإٓ فؼرً 

بارك اهلل لف  :ؾ رحؿفِص جف أو يَ رْ ـ فَ ص  َح غض بصره أو لقُ يتزوجفا إٓ لقَ 

 .(3)((، وبارك لفا فقففقفا

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.86/ 23قح البخاري )طؿدة الؼاري شرح صح (1)

 ((الؽبقر))والطبراين يف  ،(328د )قْ ؿَ وطبد بـ ُح  ،(1859أخرجف ابـ ماجف ) ضعقػ:( 2)

 .( وغقرهؿ2438( والبزار )14/54)

رضل اهلل  ،مـ صرق طـ طبد الرحؿـ بـ زياد، طـ طبد اهلل بـ يزيد، طـ طبد اهلل بـ طؿرو 

 .بف ،امرفقطً  ،طـفؿا

 .زيد هق اإلفريؼل، ضعقػ الحديثوطبد الرحؿـ بـ ي ،هذا 

وابـ  (11) ((مسـد الشامققـ))( ويف 2342) ((إوسط))أخرجف الطبراين يف  ا:ضعقػ جًد  (3)

 .( وغقرهؿ5/425) ((ةقَ ؾْ الحِ ))ؿ يف قْ عَ وأبق كُ ، (2/258) ((الؿقضقطات))الجقزي يف 

= 
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 أن الؿال لقس هق أهؿ الصػات يف الرجؾ والؿرأة:طؾك الدلقؾ  

رجؾ طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  رَّ ، قال: مَ بـ سعد طـ سفؾ

ع أن ػَّ ح، وإن َش ؽَ ـْ ب أن يُ طَ إن َخ  ي  رِ قالقا: َح  ((ما تؼقلقن يف هذا؟))فؼال: 

 !ستؿعع، وإن قال أن يُ ػَّ َش يُ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ...سؿعت أكس بـ مالؽمـ صريؼ طبد السالم بـ طبد الؼدوس، طـ إبراهقؿ بـ أبل طبؾة قال:  

 .ا بفمرفقطً 

 .بؾ متفؿ بالقضع ،اوطبد السالم هذا ضعقػ جًد  

 .الؿقضقطات، ٓ يحؾ آحتجاج بف يروان: يَ بَّ وقال أبق حاتؿ بـ حِ 

هذا حديث مقضقع طؾك رسقل اهلل صؾك  :(258/ 2) ((الؿقضقطات))قال ابـ الجقزي يف 

 ،ـفا ولجؿالفاْس ح الؿرأة لؿالفا ولُح ؽَ ـْ تُ )) :اهلل طؾقف وسؾؿ، وهق ضد ما يف الصحقحقـ

 .((ولديـفا

اد بـ كثقر، طؿـ سؿع بَّ طَ  مـ صريؼ  (3385) ((الؿخؾصقات))وأخرجف أبق صاهر الؿخؾص يف 

 .بف ،امرفقطً  ...أكس بـ مالؽ

 طؿـ سؿع أكس بـ مالؽ. :وضاع وقال (ادبَّ طَ )و 

 (.أحرمف اهلل مالفا وجؿالفا( ،الفاامرأة لؿ َج وَّ زَ ـ تَ )مَ ) :وي هذا الحديث بؾػظوقد رُ 

 .لؿ أقػ طؾقف :قال اإلمام السخاوي ـ رحؿف اهلل ـ

 .(1397اكظـــر الؿؼاصد الحسـة ) 
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ما تؼقلقن يف ))رجؾ مـ فؼراء الؿسؾؿقـ، فؼال:  رَّ ثؿ سؽت، فؿَ قال:  

ع، وإن قال ػَّ َش ع أن ٓ يُ ػَّ ح، وإن َش ؽَ ـْ ب أن ٓ يُ طَ إن َخ  ي  رِ قالقا: َح  ((هذا؟

 !ستؿعأن ٓ يُ 

ثؾ ؾء إرض مِ ـ مِ هذا خقر مِ ))فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .(1)((هذا

 -رضل اهلل طـفؿ ؿ أصحابفؾ  عَ طؾقف وسؾؿ أن يُ  وهؽذا: أراد الـبل صؾك اهلل

اطةظاهر قد تؽقن َخ أن الؿَ  ، وأن ذلؽ الرجؾ الذي ازدرتف أطقـفؿ لػؼره دَّ

مـ أمثال هذا الرجؾ الذي   يساوي إلقف بؾ الؿاليقـ -ورثاثة مظفره

 .الؿدار طؾك التؼقى ٕن :بؿظفره ـ محؾ التؼدير وآطتبار حؾ مـفؿ ـ

 .{إن أكرمؽؿ طـد اهلل أتؼاكؿ}لك: اهلل تعاقال  

لق  ،أشعث، مدفقع بإبقاب بَّ رُ )) الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:وقال  

 َ َٕ  .(2)((هرَّ بَ أقسؿ طؾك اهلل 

 

 

 

                                                

 (.5391أخرجف البخاري ) صحقح: (1)

 (.13حسـ محؿد يقسػ )ص :لألستاذ ((الزوجقـ يف اإلسالم ))اختقار (2)
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 :(1)بَس ـ الَح 3

 :قال الدسققل  

بَاءِ  :الَْحَسب   ْٔ ـْ َمَػاِخرِ ا اَلِح  :ُهَق َما ُيَعد  ِم  .(2)َكالَْؽَرِم َوالِْعْؾِؿ َوالصَّ

 قال الحافظ ابـ حجر:و 

 .الشرف بأباء وبإقارب :ب يف إصؾَس والَح 

وا مـاقبفؿ ومآثر آبائفؿ د  طَ  ،ٕكفؿ كاكقا إذا تػاخروا :ملخقذ مـ الحساب 

 .ؿ لؿـ زاد طدده طؾك غقرهؽَ ْح فقُ  ،وحسبقها ،وققمفؿ

 .(3)عال الحسـةالػِ  :ب هـاَس الؿراد بالَح  :وققؾ 

التل تؽقن  ل، وهلؾرجؾ أن يختار الؿرأة الحسقبة بستحأكف يُ  فالحاصؾ: 

 .شرفف بقـ الـاس، وتُ مـ أققام صالحقـ

بـاتفا  ستُحسـ تربقةفنكفا  ،مـ أهؾ بقت الديـ والصالح فنذا كاكت الؿرأة 

 .التربقةٓ ـ التلديب وِس ْح لؿ تُ  ،إذا لؿ تؽـ ممدبةو .وبـقفا

                                                

ن إإٓ  ،ستحب لف أن يتزوج كسقبةسقب يُ ( قال الحافظ ابـ حجر: ويمخذ مـف أن الشريػ الـ1)

.  اكظر الػتح وهؽذا يف كؾ الصػات ،م ذات الديـدَّ ؼَ فتُ  ،ـةي  ـة وغقر كسقبة دَ ي  ض كسقبة غقر دَ عارَ تَ 

(9/135.) 

 (.249/ 2) حاشقتف (2)

 (.135/ 9) فتح الباري (3)
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 ـ  الجؿال:  4

  قال الحافظ ابـ حجر:

 .(1)يمخذ مـف استحباب تزوج الجؿقؾة ((ؿالفاوج)) :ققلف

 ، وٓ يتزوج الدمقؿة الؼبقحة.قؾةستحب لؾرجؾ أن يتزوج الؿرأة الجؿفقُ 

 قال ابـ قدامة:و

 :ويختار الجؿقؾة: ٕكفا أسؽـ لـػسف، وأغض لبصره، وأكؿؾ لؿقدتف

 .(2ع الـظر قبؾ الـؽاح)رِ ولذلؽ ُش 

لـػسف وأغض لبصره،  أن تؽقن جؿقؾة ٕكفا أسؽـستحب فقُ  :)قؾت(

يف طدة أحاديث طـ رسقل  وأكؿؾ لؿقدتف، ولذلؽ شرع الـظر قبؾ العؼد

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اهلل

صؾك اهلل طؾقف  ؿا ورد يف ذلؽ طـ رسقل اهلللِ  :ؽًراستحب أن تؽقن بِ ـ يُ  5

 .(3)وسؾؿ

                                                

 .السابؼ (1)

 (.138/ 7) الؿغـل (2)

(3 ًٓ الؿرأة الثقب أكثر مـف  كا إللؽـ قد يؽقن الشخص محتاًج  ،ؽرستحب البِ تُ  ،( هذا إجؿا

 كؿا كان حال سقدكا جابر رضل اهلل طـف يف الحديث الؿذكقر. ،ؽرلؾبِ 
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امرأة يف طفد  تزوجُت  قال: ؿارضل اهلل طـف جابر بـ طبد اهلل،ـ طـ  1 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال:  الـبلَّ  قُت ؼِ اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؾَ رسقل 

 .قؾت: ثقب ((أم ثقب؟ ؽربِ ))قال:  .قؾت: كعؿ ((؟تزوجَت  ،يا جابر))

 قُت ِش إن لل أخقات، فَخ  ،قؾت: يا رسقل اهلل ((ا تالطبفا؟ بؽرً الَّ فَ فَ ))قال: 

ومالفا  ح طؾك ديـفاؽَ ـْ فذاك إذن، إن الؿرأة تُ ))قال:  .دخؾ بقـل وبقـفـأن تَ 

 .(1)((يداك ْت بَ رِ تَ  ،وجؿالفا، فعؾقؽ بذات الديـ

 لق كزلَت  يا رسقل اهلل، أرأيَت  :قؾت طـ طائشة رضل اهلل طـفا، قالت:ـ  2

لؿ يمكؾ مـفا، يف أيفا  اشجرً  ؾ مـفا، ووجدَت كِ وفقف شجرة قد أُ  ،اواديً 

 ((.ـفام ُيْرَتعْ  يف الذي لؿ ))بعقرك؟ قال:  ُتْرتِعُ  كـت

 .(2)ا غقرهاؽرً لؿ يتزوج بِ  تعـل أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 قال الغزالل:    

 :يف البؽارة ثالث فقائد

 .ر يف معـك القدث  مَ فقُ  ،ب الزوج وتللػفحِ أن تُ  إحداها:

والطباع مجبقلة طؾك  ((.طؾقؽؿ بالقدود)) :وقد قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .كس بلول مللقفإُ 

                                                

 ( والؾػظ لؿسؾؿ.715ومسؾؿ ) ،(5367أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 1)

 (.5377أخرجف البخاري ) صحقح: (2)
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فربؿا ٓ ترضك بعض  ،برت الرجال ومارست إحقالالتل اختَ  وأما

 .ل الزوجؾِ ؼْ فتَ  ،فػتْ لِ إوصاف التل تخالػ ما أَ 

ـػر طـ التل مسفا غقر فنن الطبع يَ  ،أن ذلؽ أكؿؾ يف مقدتف لفا :الثاكقة

وبعض الطباع يف هذا  ،ذكرثؼؾ طؾك الطبع مفؿا يُ وذلؽ يَ  ،ػرة ماالزوج كُ 

 .اأشد كػقرً 

د الحب ما يؼع مع الحبقب إول وآكَ  .إلك الزوج إول ـّ حِ أكفا ٓ تَ  :ثةالثال

 .(1)اغالبً 

قال: قال رسقل اهلل  ،ؿيْ قَ وقد ورد يف هذا الصدد حديث طـ طتبة بـ طُ  

ا، وأكتؼ فنكفـ أطذب أفقاهً  :طؾقؽؿ بإبؽار))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 .(2)((ا، وأرضك بالقسقرأرحامً 

                                                

 (.41/ 2) ((إحقاء طؾقم الديـ)) (1)

 ((أحاد والؿثاين))وابـ أبل طاصؿ يف  ،(1861) فأخرجف ابـ ماج :اضعقػ جًد ( 2)

 .وغقرهؿ (17/143) ((الؽبقر))والطبراين يف  ،(1947)

ؿ بـ يْ قَ مـ صريؼ محؿد بـ صؾحة التقؿل قال: حدثـل طبد الرحؿـ بـ سالؿ بـ طتبة بـ طُ  

 بف.  ،امرفقطً  ...دهساطدة إكصاري، طـ أبقف، طـ َج 

 :مسؾسؾ بالعؾؾ وهذا اإلسـاد

 .لؿ يصح حديثف :قال البخاري وأبق حاتؿ !!ـ طبد الرحؿـ بـ سالؿ 1 

 .وهق مجفقل :قؾت  

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 لؿ يقثؼف أحد . ،مجفقل كذلؽ!! ه سالؿ بـ طتبةقـ أب 2

 :مختؾػ يف صحبتف !!ؿيْ قَ طتبة بـ طُ  ـ  3

 .لؿ يصح حديثف :قال البخاري وأبق حاتؿ 

 ((.الضعػاء))ؾل يف قْ ؼَ ره العُ كَ ذَ و 

 رجق أكف يف كػسف ٓ بلس بف. أدي: وقال ابـ طَ  

لؾذهبل  ((ديقان الضعػاءو))(، 3189) ((التاريخ الؽبقر))و (،1518) ((الؽامؾ))اكظر 

(2744). 

 .مختؾػ يف صحبتف :(363/ 4)(( اإلصابة))وقال الحافظ يف 

 مـفا ما يؾل: اولؾحديث شقاهد أخرى تالػة جًد  ،هذا 

د قْ بَ د اهلل بـ طُ قْ بَ ( إسؿاطقؾ بـ طقاش، طـ طُ 512) ((ــفُس ))يف  أخرج سعقد بـ مـصقر

 .مرساًل  ...طـ طؿرو بـ طثؿان ،اْلَؽاَلِطل  

  وفقف مـ العؾؾ ما يؾل: 

خاصة يف رواية غقر الشامققـ، وهـا روى طـ الؽالطل وهق  ،متؽؾؿ فقف  (إسؿاطقؾ بـ طقاش)

 .دمشؼل

 ((الجرح والتعديؾ))د، إكؿا ذكره ابـ أبل حاتؿ يف لؿ يقثؼف أح ،مجفقل (طؿرو بـ طثؿان)و 

 . كؿا هق واضح، ففق مجفقل، ورواه مرساًل تعدياًل ٓ ا و( ولؿ يتؽؾؿ فقف ٓ جرًح 791)

  :ا مـ حديث جابرولف شاهد تالػ جًد  

 :( وفقف7677) ((إوسط))أخرجف الطبراين يف 

 .متفؿ بالقضع !ـ محؿد بـ مقسك اإلصطخري 1 

 .مجفقل العقـ! دؾَ ْخ بـ سفؾ بـ مَ ـ محؿد  2 

 .متروك الحديث !اءؼَّ ـ بحر السَّ  3 

= 
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ردد طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف ؿا لِ   (1)ـ تؾدجؾ زواج مَ ستحب لؾرـ يُ  6  

 .وسؾؿ

قال: جاء رجؾ إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف رضل اهلل طـف ؾ بـ يسار، ؼِ عْ طـ مَ 

امرأة ذات حسب وجؿال، وإكفا ٓ تؾد،  وسؾؿ، فؼال: إين أصبُت 

 ((.ٓ))قال:  ؟أفلتزوجفا

فنين  :تزوجقا القدود القلقد))ثؿ أتاه الثاكقة فـفاه، ثؿ أتاه الثالثة، فؼال:  

 .(2)((ر بؽؿ إمؿؽاثِ مُ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ـ طـعـة أبل الزبقر طـ جابر. 4 

 .(13/143) ((الؽبقر))كؿا طـد الطبراين يف  ،ولف شاهد  تالػ مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد

 :وفقف 

 .ضعقػ الحديث! لَّٓ ـ الؼاسؿ بـ محؿد الدَّ  1 

 ػ كذلؽ.ضعق! ـ مرداس بـ محؿد 2 

  طـ الصحة.ـ فضاًل ٓ ترققف لؾُحْس  ،وكؾفا تالػة إساكقد ،وهـاك شقاهد أخرى لفذا الحديث

 مـ أهؾفا وأقاربفا. ا،ف مـ أمفا وأختفا وكحقهؿرَ ( وهذا يف الغالب إطؿ ُيعْ 1)

 ((ؿستدرك))الوالحاكؿ يف  ،(3227ائل )َس والـَّ  ،(2353أخرجف أبق داود ) :حسـ (2)

 :( وقال طؼبف4318) ((الؿستخرج))اكة يف قَ وأبق طَ  ،(4357(، )4356بان )ـ حِ واب ،(2685)

 .وغقرهؿ. يف هذا كظر

طـ  -يعـل ابـ زاذان -ابـ أخت مـصقر بـ زاذان، طـ مـصقر ،ؿ بـ سعقدؾِ تَ ْس مـ صرق طـ مُ  

 بف.  ،امرفقطً  ...ؾ بـ يسارؼِ عْ ة، طـ مَ رَّ معاوية بـ قُ 

= 
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  قال ابـ قدامة:

 .(1فـ بؽثرة القٓدة)رَ عْ ستحب أن تؽقن مـ كساء يُ ويُ 

 ـ أن تؽقن سؾقؿة مـ العققب الؿـػرة لؾطباع: 7

مـ الؿجذوم  رَّ )فِ ) :اهلل طؾقف وسؾؿ قال كطـ الـبل صؾ ،طـ أبل هريرة

 .(2)( رارك مـ إسد(فِ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

هذا الحديث مؿا  دَّ ـ ما لؿ ُيعَ سَّ ، فحديثف ُيَح ((التؼريب))يف كؿا  ،صدوق ربؿا وهؿ (مستؾؿ)و

 .ؼد طؾقفؿا اكتُ فقوهؿ فقف، ولؿ أجد هذا الحديث 

 :ولؾحديث شاهد مـ حديث أكس بـ مالؽ

بان وابـ حِ ، (493) ((ــفُس ))وسعقد بـ مـصقر يف  ،(12613) ((الؿسـد))أخرجف أحؿد يف  

 .( وغقرهؿ4328)

ابـ أخل أكس، طـ أكس بـ مالؽ قال: كان  ،كا حػص بـ طؿرو ،ؾقػةمـ صرق طـ خؾػ بـ خ 

تزوجقا »ا، ويؼقل: ا شديًد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يلمر بالباءة، ويـفك طـ التبتؾ كفقً 

 .«ر إكبقاء بؽؿ يقم الؼقامةؽاثِ القدود القلقد: فنين مُ 

 ،ك أي حال فحديثف هـا لقس أصاًل ، وطؾ((التؼريب))كؿا يف  ة،ؾط يف أخرصدوق اختُ  (ػؾَ َخ )و 

 .إكؿا كشاهد يبدو أكف يصؾح

ـر يُ وبؿا ُذكِ  ،لؽـفا ٓ تخؾق مـ مؼال ،ر لفذا الحديثَخ ؿ شقاهد أُ وثَ   واهلل أطؾؿ. .الحديث َحسَّ

 (.138/ 7الؿغـل ) (1)

 .(5737ا )ذكره البخاري معؾؼً  صحقح بشقاهده:( 2)

 .ح بفاولؾحديث شقاهد ُيصحَّ  

= 
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َسِؿَع َأبَا ُهَرْيَرَة، بَْعُد َيُؼقُل: َقاَل الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف  أكف ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ طَ وَ 

َؿ:   .(1)((ُيقِرَدنَّ ُمْؿرٌِض َطَؾك ُمِصحٍّ  َٓ ))َوَسؾَّ

صػات الؿرأة أن ٓ تؽقن مـ امق يف فؿوقد أورد بعض :أحؿد(قؾت )

  .أقارب الزوج

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

طصام، ثـا يحقك  بـ َسْؾؿُ : كا (163) ((أمثال الحديث))الشقخ آصبفاين يف  قخرجف أبما أ: مـفا 

قـاء، طـ أبل ان، طـ سعقد بـ مِ قَّ ؿ بـ َح قْ ؾَ بة، كالهؿا طـ ُس قْ تَ بـ حؽقؿ، ثـا أبق داود، وأبق قُ 

 .وهذا إسـاد صحقح .بف ،امرفقطً  ...هريرة

( 26936) ((الؿصـػ))وابـ أبل شقبة يف  ،(2/443) ((الؿسـد))ما أخرجف أحؿد يف  :ومـفا

 .وغقرهؿ

 .بف ،امرفقطً  ...ث طـ أبل هريرةد  َح يُ  ،ا بؿؽةؿ، قال: سؿعت شقًخ فْ اس بـ قَ فَّ مـ صريؼ الـَّ  

هذا  كفال كعقل طؾ !ـ هقف مَ رَ عْ ضعقػ، والشقخ الذي بؿؽة مبفؿ ٓ يُ  (الـفاس)وهذا فقف 

 .الشاهد

)َٓ ُيقِرَدنَّ ُمْؿرٌِض ) :(2221ومسؾؿ)، (5771ف البخاري)شفد لؿعـك هذا الحديث ما أخرجويَ 

 ((.َطَؾك ُمِصحٍّ 

فتح ))اكظر . وصحح بفا الحديث ((الػتح))رها الحافظ يف كَ ذَ  ،رَخ ولفذا الحديث شقاهد أُ  

 (. 13/158) ((الباري

 (.2221ومسؾؿ ) ،(5771أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 1)



 37 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 قال الحافظ ابـ حجر:

 (ستحب أن ٓ تؽقن الؿرأة ذات قرابة قريبةيُ ) :أما ققل بعض الشافعقةو

بة وهق أن الغالب أن أو إلك التجرِ  .ا إلك الخبر فال أصؾ لفن كان مستـًد نف

 .(1)ففق متجف ،القلد بقـ الؼريبقـ يؽقن أحؿؼ

، ف وسؾؿعؾ الـبل صؾك اهلل طؾقفِ  -عد هذا الؼقل طـ الصقابويدل طؾك بُ  

، وأكجبا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبـ أبل صالب بػاصؿة ابـتف  لَّ طؾ جوَّ فؼد زَ 

 .شباب أهؾ الجـة يْ سقَد 

لقس طؾقف  -فالؼقل بلن زواج إقارب يجعؾ الذرية كحقػة وضعقػة  

 وهق ققل خاصئ . ،مستـد

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.135 /9الػتح ) (1)
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 بصػات الخاص

 تؿفقد

ر ا، فال يختؼ وإدبؾُ قلل الؿرأة أن يختار لفا صاحب الديـ والُخ ليـبغل 

  إلجرام وشرب الخؿقر وترك الصؾقات!ـ اشتفر بالػسؼ والفا مَ 

ؽرمفا ؿـ يصقكفا ويُ بأن يزوجفا طؾك وإكؿا يحرص أشد الحرص 

 .ولـ يجد هذا إٓ يف صاحب الديـ .ويحافظفا طؾقفا

، : أن يؽقن صاحب ديـفلول صػة يف الخاصب أو الزوج الؿتؼدم لؾؿرأة 

 معروف هق وأسرتف بإخالق الؽريؿة يصؾل ويتؼل اهلل يف زوجتف، :أطـل

  .، وكحق ذلؽوالسؿعة الطقبة

أن  -طؿؾ الخاصب أو مالف أو شؼتف ـالؿرأة ط لفقـبغل قبؾ أن يبحث ول

 نْ نِ ف ،، فال يزوجفا مـ فاسؼؿعتف بقـ الـاسؼف وديـف، وُس ؾُ يبحث طـ ُخ 

  .ج ابـتف مـ فاسؼ فؼد ضؾؿفاوَّ زَ 

 مـ صػات الخاصب ما يؾل:

 ؽقن صاحب ديـ:ـ أن ي 1

ـْ ُمْشرٍِك َولَْق َأْطَجبَُؽؿْ } قال تعالك: ـٌ َخقٌْر ِم  .(1){َولََعبٌْد ُمْمِم

 قال الطبري:  

                                                

 [.221البؼرة:  سقرة] (1)



 39 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

ق باهلل وبرسقلف وبؿا جاء بف مـ طـد د  َص مممـ مُ  ـ طبدوٕن تزوجقهـ مِ 

م رُ ُرف كسبف وكَ خقر لؽؿ مـ أن تزوجقهـ مـ حر مشرك، ولق َش  -اهلل

 .(1بف)َس بف وكَ َس أصؾف، وإن أطجبؽؿ َح 

  قال ابـ كثقر: 

ا خقر مـ مشرك، وإن كان رئقًس  -ا ا حبشقً ولق كان طبًد ، مممـ رجٌؾ أي: ولَ 

 .(2)َسرًِيا 

 ـة:ومـ الس  

رجؾ طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال:  رَّ مَ  طـ سفؾ، قال:ـ 1

ع أن ػَّ َش  ح، وإنؽَ ـْ ب أن يُ طَ إن َخ  ي  رِ قالقا: َح  ((ما تؼقلقن يف هذا؟))

 !ستؿعع، وإن قال أن يُ ػَّ َش يُ 

ما تؼقلقن يف ))رجؾ مـ فؼراء الؿسؾؿقـ، فؼال:  رَّ قال: ثؿ سؽت، فؿَ  

ع، وإن قال ػَّ َش ع أن ٓ يُ ػَّ ح، وإن َش ؽَ ـْ ب أن ٓ يُ طَ إن َخ  ي  رِ قالقا: َح  ((هذا؟

 !ستؿعأن ٓ يُ 

ثؾ ٕرض مِ ؾء اـ مِ هذا خقر مِ ))فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 .(1)((هذا

                                                

 (.373/ 4)ه تػسقر (1)

 (.584/ 1)ه تػسقر (2)
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: اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾقال رسقل اهلل  قال: رضل اهلل طـفطـ أبل هريرة ـ  2

ه، إٓ تػعؾقا تؽـ فتـة يف جقو  ؼف فزَ ؾُ ن ديـف وُخ قْ َض رْ ـ تَ ب إلقؽؿ مَ طَ إذا َخ ))

 .(2)((وفساد طريض إرض

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.5391أخرجف البخاري ) صحقح: (1)

والطبراين يف  ،(1967(، وابـ ماجف )1384أخرجف الترمذي ) ا:أساكقده ضعقػة جًد  (2)

 .( وغقرهؿ446) ((إوسط))

 ،ري، طـ أبل هريرةْص الـَّ  َوثِقَؿةَ مـ صرق طـ طبد الحؿقد بـ سؾقؿان، طـ ابـ طجالن، طـ ابـ  

 ا.مرفقطً 

  :وفقف ثالث طؾؾ 

  !تبْ مام ثؼة ثَ إوهق  ،لؾقث بـ سعدامع مخالػتف  ،إولك: ضعػ طبد الحؿقد

 ((الترمذي))ُســ اكظر  .فعبد الحؿقد وصؾف، والؾقث أرسؾف، وٓ شؽ أن اإلرسال أصقب

(1384).  

كؿا طـد سعقد بـ مـصقر يف  ،ـ محؿدوقد تقبع الؾقث بـ سعد طؾك إرسالف مـ طبد العزيز ب

طـ الـبل   ،طـ ابـ هرمز ،( طـ ابـ طجالن225) ((الؿراسقؾ))داود يف  ل( وأب593) ((ــفُس ))

،  مرساًل. 

وحديث الؾقث » :(، صاحب الصحقحالبخاريَّ َيؼصد قال محؿد ) :(1384) قال الترمذي طؼبف

 «. اد حديث طبد الحؿقد محػقضً عُ ولؿ يَ  .أشبف

 .قة: طدم تقثقؼ ابـ وثقؿة الـصريالثاك

 .ـق  إذا تقبع وإٓ فؾَ  :ومعـاها .مؼبقل: وقال الحافظ .فرَ قال ابـ الؼطان ٓ ُيعْ  

= 



 44 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 لؾباءة: امستطقعً وصاحب كػاءة أن يؽقن ـ  2 

فا يف مستقاها ، وهق الذي يؼارب الؿرأة ويشابفوالؽػء هق الؿثقؾ الـظقر

 إمقر.وكحق هذه  ...الؿادي وآجتؿاطل والتعؾقؿل

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ولقس هق بالراوي الثبت الذي يتحؿؾ الخالف  ،الثالثة: أن الخالف دار طؾك محؿد بـ طجالن

 أو التػرد.

 ا.( وغقرهؿ13873) ((الؽبرى))والبقفؼل يف  ،(1385وأخرجف الترمذي )

د، طـ أبل قْ بَ ل طُ مـ صرق طـ حاتؿ بـ إسؿاطقؾ، طـ طبد اهلل بـ هرمز، طـ محؿد وسعقد ابـَ  

 .امرفقطً  ...ينزَ حاتؿ الؿُ 

 فقف ثالث طؾؾ:و ،مسؾسؾ بالؿجاهقؾ! اوهق سـد ضعقػ جًد  

 .(246/ 16) ((تفذيب الؽؿال))واكظر  .لؿ يقثؼ !ولك: طبد اهلل بـ هرمزإ

 (.6123، 2363) (()التؼريب)اكظر و .ؿد وسعقد كالهؿا مجفقل العقـالثاكقة: مح

 :ين هذازَ الثالثة: الخالف يف صحبة أبل حاتؿ الؿُ 

 .ٓ صحبة لف فبلك وجؿاطة فؼد جزم ابـ الؼطان 

 ا غقر هذا، وٓ أطرف لف صحبة. حاتؿ حديثً  لٓ أطؾؿ ٕب :ةطَ رْ وقال أبق زُ  

 .ؽـبان وابـ السصحبتف ابـ حِ  ثبَت وأَ 

 جفالة الرواة طـف. ْت قَ ؼِ ف إٓ بفذا الحديث، وبَ رَ ولق افترضـا أكف صحابل فال ُيعْ  

 .سقاء الؿتصؾة أو الؿرسؾة ،فحاصؾ إمر أن الحديث أساكقده ضعقػة :(أحؿد آل رجب) قؾت

ث/ مصطػك بـ العدوي ػف شقخـا عَّ َض قد و  مة الُؿَحد   ريدكتابف الؿاتع الػ ـ حػظف اهلل ـ يفالَعالَّ

ػف أمامل مراًرا ٓ أُحصقفا.(3/263) ((جامع أحؽام الـساء))  ، وَضعَّ
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لِخطبتفا رجؾ  مَ دَّ ؼَ ، وتَ قبةفعؾك سبقؾ الؿثال: إذا كاكت هـاك امرأة تعؿؾ صب

 طامؾ كظافة.يعؿؾ 

ويفا وٓ يتؼارب معفا يف ؾ هذا الرجؾ حالل بال شؽ ، لؽـف ٓ يساؿَ عَ ف 

، سؽـ يف مسؽـ معقـ، ففل تَ ؿ الؿادي كذلؽومـ ثَ  ،لعؾؿلا ىالؿستق

 .راحؾر أقؾ مـفا بؿَخ ، وهق طؾك الجاكب أامعقـً  اتلكؾ صعامً و

 لـ تستؼقؿ الحقاة بقـفؿا قامة طؾقفا، ويف الغالب إطؿفؾـ تؽقن لف  الؼِ  

 .طؾك هذا الـحق وطؾك هذه الطريؼة

ََياَمك ِمـُْؽْؿ } :ف مع ققلف تعالكوٓ يتعارض ما ذكرتُ   ْٕ َوَأْكؽُِحقا ا

ـْ َفْضِؾِف َواهللُ  ُكْؿ َوإَِمائُِؽْؿ إِْن َيُؽقُكقا ُفَؼَراَء ُيْغـِِفُؿ اهللُ ِم
ـْ ِطبَادِ ـَ ِم الِِحق َوالصَّ

 .(1){َواِسٌع َطِؾقؿٌ 

 ،مـا الديـ بال ريبدَّ قَ  ،رَخ آفال شؽ أن الديـ إذا تعارض مع أي شلء  

وكذلؽ هق كػء مـ ج الرجؾ صاحب الديـ ، زوَّ لؽـ ما الؿاكع أن يُ 

 ؟!الـاحقة الؿادية

ـ يستطقع الباءة مـ الشباب طؾك حث مَ  اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾوالـبل  

 .الزواج

                                                

 [.32]الـقر:  (1)
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والباءة تتؿثؾ يف الؿال واستطاطة إكػاق الرجؾ طؾك الؿرأة فقؿا تتطؾبف أمقر  

 .(1)، وكذلؽ يف قدرتف طؾك الجؿاعقشةالؿع

 مـ العققب وإمراض: اقؿً ـ  أن يؽقن سؾ 3

 رَّ )فِ : )اهلل طؾقف وسؾؿ قال كطـ الـبل صؾ رضل اهلل طـف، ـ طـ أبل هريرة1

 .(2)(رارك مـ إسد(مـ الؿجذوم فِ 

ـْ َأبِل َسَؾَؿةَ 2 : َقاَل الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف بَْعُد َيُؼقُل  َسِؿَع َأبَا ُهَرْيَرَة، أكف ـ َط

َؿ:   .(3)(( قِرَدنَّ ُمْؿرٌِض َطَؾك ُمِصحٍّ يُ  َٓ )) َوَسؾَّ

 :حسـةصاحب ِخؾؼة أن يؽقن ـ   4

أن  -ج ابـتفزو  ستحب لؿـ أراد أن يُ ويُ  (:الـساء)قال ابـ الجقزي يف كتاب  

 .(4ا)وٓ يزوجفا دمقؿً  ،ا مستحسـ الصقرةـظر لفا شابً يَ 

ـ بـ العدوي ـ حػظف اهلل  ـ  ط كؽؾؿ شقخـا مصطػوقد تَ  :(قؾت )أحؿد

فلحببت أن أكؼؾف  ا،ورائعً  اكافعً  اكالمً  -صػات الزوج الذي يـبغل اختقاره

 .ٕهؿقتف كاماًل 

                                                

 .عف بالصحة والعافقةتَّ ظف اهلل ومَ ػِ َح  ،م لف شقخـادَّ قَ  ،الؽػاءة يف الـؽاحطـ ( ولل بحث 1)

 تؼدم تخريجف. صحقح بشقاهده:( 2)

 (.2221ومسؾؿ ) ،(5771أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 3)

 (.13/ 5كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع ) (4)
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 لقؽ كصف:إو 

 :قال شقخـا ـ حػظف اهلل ـ

 ؟ي يـبغل أن تختاره الؿرأة لـػسفاس: ما هل صػات الزوج الذ

 ج: مـ هذه الصػات ما يؾل:

 .ـ أن يؽقن ذا ديـ 1

ـْ ُمْشرٍِك َولَْق َأْطَجبَُؽؿْ  َولََعبٌْد } وذلؽ لؼقلف تعالك:  ـٌ َخقٌْر ِم  .(1){ُمْمِم

 .مـ كتاب اهلل طز وجؾ طؾك إقؾ  لؼدرأن يؽقن حاماًل  ـ 2

ج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رجاًل فؼد زَ   معف مـ  بؿا -مـ أصحابف وَّ

 كؿا يف الصحقحقـ. ،الؼرآن

 .لؾباءة بـقطقفا اأن يؽقن مستطقعً  ـ  3

 طؾقف وسؾؿ حث الشباب طؾك الزواج طـد استطاطتفؿ فنن الـبل صؾك اهلل 

 الباءة.

 ،أما معاوية))اصؿة بـت ققس: قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لػ وقد

  ((.فصعؾقك ٓ مال لف

 

 

                                                

 [.221البؼرة: سقرة ] (1)



 45 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 .بالـساء استحب أن يؽقن رفقؼً يُ  ـ  4

أما أبق جفؿ )) :أبل جفؿوذلؽ ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال يف شلن  

 .((، ولؽـ أكؽحل أسامةطاتؼف طـاه صفال يضع ط

حتك ٓ و ،ث الـػرة بقـفؿادُ ْح حتك ٓ تَ  :ر الؿرأة برؤيتف كذلؽَس أن تُ  ـ  5

 .ؽػر العشقر معفتَ 

حدث ث الـػرة ويَ ُد ْح وذلؽ حتك ٓ تَ  :لفا ائً ستحب أن يؽقن كػويُ  ـ 6

اُمقَن َطَؾك الـ َسا} :فنن اهلل سبحاكف قال :الـشقز َجاُل َققَّ َؾ اهللُ الر  ِء بَِؿا َفضَّ

ـْ َأْمَقالِِفؿْ   .(1){بَْعَضُفْؿ َطَؾك بَْعٍض َوبَِؿا َأْكَػُؼقا ِم

 قامة الرجؾ طؾك الؿرأة تؽؿـ يف شقئقـ:فؼِ   

 (.ؾؼتفما اختص اهلل بف الرجؾ يف ِخ  ؾل )وهقبِ جِ  شلءأحدهؿا: 

ق أو اَد وهق اإلكػاق مـ إمقال )سقاء كان يف الصَّ  ،خارجل شلءوالثاين: 

 .(لبقتطؾك ا اإلكػاق

 .قامة وتتحؼؼفبفذيـ تتؿ الؼِ  

 . قامةاختؾت الؼِ  ،فنذا اختؾ أحدهؿا 

أكف سقؽقن لفا  فال شؽ حقـئذٍ  ،التل تـػؼ طؾك البقت هلفنذا كاكت الؿرأة 

 ـب(.)وهذا يف الغال ث مشاكؾ يف البقتدِ مؿا ُيْح  ،قامةكصقب مـ الؼِ 

                                                

 [.34الـساء: سقرة ] (1)
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( بعامؾ كظافة يف تؾؽ رة مستشػك مثاًل دي)م صبقبةٌ  إذا تزوجت مثاًل وكذلؽ 

اٍل وكػقر عَ حدث كشقز وتَ الؿستشػك )وٓ شؽ أن هذا حالل وجائز( فسقَ 

 .(مـ مثؾ هذه الزوجة طؾك الزوج )يف غالب إحقال

 .ـ يعػفاستحب لؾػتاة أن تختار لفا مَ ـ ويُ  7

يـاهز  أن تتزوج مـ شقخ كبقر م ذلؽ(رُ ْح لػتاة صغقرة )وٓ يَ  ه مثاًل رَ ؽْ فقُ  

 .ـ فرجفاِص هذا ٓ يؽاد ُيعػفا وُيْح فنن  :الثؿاكقـ مثاًل 

م أبل بؽر لػاصؿة ؼد  اء( قصة تَ سوقد أوردكا يف كتابـا )جامع أحؽام الـ

( (إكفا صغقرة...)) :وسؾؿ، وققل الـبل صؾك اهلل طؾقف طـفا اهلل لرض

 .ـثالحديـ

ـف ذو صاقة كطاقة لؾسـ ولؽكبقر  بَّ فرُ  ،د هذا يف كؾ إحقالرِ طَّ وٓ يَ 

 .الشباب

 .مـ العققب اسؾقؿً  ستحب لفا أن تختار رجاًل ـ ويُ  8

 .((رارك مـ إسدمـ الؿجذوم فِ  رَّ )فِ ): لؼقل الـبل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .غقر طؼقؿ تحب لفا أن تتزوج رجاًل سـ يُ  9

ريــةوذلؽ لِ   تلتل طقارض ترجح مثؾ )الؾفؿ إٓ أن  ؿا ورد يف فضؾ الذ 

 .(1) واهلل أطؾؿ هذا(

                                                

 (.67-65) ((أحؽام الـؽاح والزفاف)) (1)



 47 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 طبة لؾؿعتداتالتعريض بالخِ  

 :(1)طؾك أكقاع الؿعتدة 

 الؿعتدة مـ وفاة الزوج.

 ( اكفائقً  اصالقً  :أي ا،بقـقكة كبرى )ثالثً  اـً ئبا اصالقً  تؾؼـ صُ أو مَ 

وٓ تزال يف  ،ؾؼت مرة أو مرتقــ صُ مَ  ل)وه :اصالًقا رجعقً  تؾؼـ صُ أو مَ 

 .طصؿة الزوج(

 حؾ لزوجفا الزواج بفا )مثؾ الؿختؾعة(.بائـ يَ  القمـ ص معتدةأو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.9/247لؾؿاوردي الشافعل ) ((الحاوي))( اكظر 1)
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 فصؾ

 (.1ن واإلجؿاع)آبالؼر ،حرام دةطبة يف العِ التصريح بالخِ 

ـْ ِخطْبَِة الـ َساِء َأْو َأْكـَـْتُ } :كقال تعال ْضتُْؿ بِِف ِم َٓ ُجـَاَح َطَؾقُْؽْؿ فِقَؿا َطرَّ ْؿ فِل َو

ؽُ َأْكُػِسُؽْؿ َطِؾَؿ اهللُ  َّٓ َأْن َتُؼقلُقا  َأكَّ َـّ ِسًرا إِ َٓ ُتَقاِطُدوُه ـْ 
َـّ َولَؽِ ْؿ َستَْذُكُروَكُف

َٓ َتْعِزُمقا ُطْؼَدَة الـ َؽاِح َحتَّك َيبُْؾَغ الْؽِتَاُب َأَجَؾُف َواْطَؾُؿقا َأنَّ  ًٓ َمْعُروًفا َو  َقْق

]البؼرة:  { َغُػقٌر َحِؾقؿٌ اهللَ  َذُروُه َواْطَؾُؿقا َأنَّ  َيْعَؾُؿ َما فِل َأْكُػِسُؽْؿ َفاْح اهللَ 

235]. 

 قال الؼرصبل:

 :{اسرً }ؾػ العؾؿاء يف معـك ققلف تعالك:واختَ 

بؾ  (تزوجقـل) :ؾ الرجؾ لفذه الؿعتدةؼُ ٓ يَ  :ا، أيمعـاه كؽاًح  :فؼقؾ 

ـؽح غقره يف استسرار ض إن أراد، وٓ يلخذ مقثاقفا وطفدها أٓ تَ ر  عَ يُ 

 .ةقَ ػْ وُخ 

بل ومجاهد عْ والشَّ  ،ومالؽ وأصحابف ،رقْ بَ اس وابـ ُج هذا ققل ابـ طب 

 .(2وجؿفقر أهؾ العؾؿ) ،ديوطؽرمة والس  

                                                

طبة يف بالخِ  فقجقز لؾزوج التصريح لفا ،( هذا لغقر الزوج يف الرجعقة والبائـة بالػسخ أو الخؾع1)

 دة.العِ 

 (.193/ 3تػسقر الؼرصبل ) (2)
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 قال الؽاساين:و

طبتفا بالـؽاح ومعؾقم أن ِخ  .دةطبة يف حال ققام العِ ٓ يجقز التصريح بالخِ 

 .(1)كلَ وْ ٓ يجقز العؼد أَ  نْ طبة فأَلَ الخِ  زُج فؿا لؿ تَ  ،دون حؼقؼة الـؽاح

  الؿسللة:اإلجؿاع يف

 قال ابـ حزم:

 .(2ام)طبة يف العدة حرصريح بالخِ تن الواتػؼقا أ

 :قال البغقيو 

 .(3دة الغقر)طبة ٓ يجقز يف طِ واتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك أن التصريح بالخِ 

 قال ابـ ططقة:و

ة طؾك أن الؽالم مع الؿعتدة بؿا هق كص يف تزويجفا وتـبقف مَّ وأجؿعت إُ 

 .ٓ يجقز -طؾقف

كر جؿاع أو ث وذِ فَ طؾك أن الؽالم معفا بؿا هق رَ  أجؿعْت وكذلؽ  

 ٓ يجقز.  -تحريض طؾقف

 .(1ز ما طدا ذلؽ)ق  وُج 

                                                

 (.269/ 2) بدائع الصـائع (1)

 (.1/69) مراتب اإلجؿاع (2)

 (.298/ 9) ـةشرح الس   (3)
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 وقال ابـ تقؿقة: 

باتػاق  ،دة وفاةطبة الؿعتدة: ولق كاكت يف طِ ٓ يجقز التصريح بخِ 

 .(2الؿسؾؿقـ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.315/ 1) تػسقر ابـ ططقة (1)

 (.8/ 32مجؿقع الػتاوى ) (2)



 54 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 التعريض لؾؿعتدة مـ وفاة الزوج

 .ـة واإلجؿاعن والس  آجائز بالؼر لزوجالتعريض لؾؿعتدة مـ وفاة ا

 ًٓ   :نآالؼر -أو

ـْ ِخطْبَِة الـ َساِء َأْو َأْكـَـْتُ } قال تعالك: ْضتُْؿ بِِف ِم َٓ ُجـَاَح َطَؾقُْؽْؿ فِقَؿا َطرَّ ْؿ فِل َو

َّٓ َأْكُػِسُؽْؿ َطِؾَؿ اهللُ  َـّ ِسًرا إِ َٓ ُتَقاِطُدوُه ـْ 
َـّ َولَؽِ ُؽْؿ َستَْذُكُروَكُف  َأْن َتُؼقلُقا  َأكَّ

َٓ َتْعِزُمقا ُطْؼَدَة الـ َؽاِح َحتَّك َيبُْؾَغ الْؽِتَاُب  ًٓ َمْعُروًفا َو َأَجَؾُف َواْطَؾُؿقا َأنَّ َقْق

 .(1){ َغُػقٌر َحِؾقٌؿ َذُروُه َواْطَؾُؿقا َأنَّ اهللَ  َيْعَؾُؿ َما فِل َأْكُػِسُؽْؿ َفاْح اهللَ 

 : الطبري قال أبق جعػر

ضتؿ بف مـ رَّ ذكره بذلؽ: وٓ جـاح طؾقؽؿ أيفا الرجال، فقؿا طَ يعـل تعالك 

ددهـ، ولؿ يف طِ  طبة الـساء، لؾـساء الؿعتدات مـ وفاة أزواجفـِخ 

 .(2)د كؽاحؼْ تصرحقا بعَ 

 قال الؿاوردي:و

كتاب اهلل تعالك يدل طؾك أن التعريض يف  قال الشافعل رحؿف اهلل تعالك:

 .(3يض)رلتعبؿا وقع طؾقف اسؿ ا ،دة جائزالعِ 

                                                

 [.235البؼرة: سقرة ] (1) 

 (.95/ 5تػسقر الطبري) (2)

 .(247/ 9الحاوي الؽبقر ) (3)
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ـة:  -ثاكقًا  الس 

عت رسقل اهلل : سؿقالت زوج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ؿة،ؾَ م َس أُ طـ 

إكا هلل وإكا }ؼقل: ـ طبد تصقبف مصقبة، فقما مِ ))يؼقل:  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ره َج إٓ أَ  !ا مـفاػ لل خقرً ؾِ ْخ ، الؾفؿ أجرين يف مصقبتل، وأَ {إلقف راجعقن

 ((.ا مـفاػ لف خقرً ؾَ ْخ أَ اهلل يف مصقبتف، و

كؿا أمرين رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  قيف أبق سؾؿة، قؾُت قالت: فؾؿا تُ  

 .(1ا مـف، رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ)ػ اهلل لل خقرً ؾَ ْخ وسؾؿ، فلَ 

 قال الؿاوردي: 

 طبة الؿعتدة مـ القفاةفدلت هذه أية والخبر طؾك جقاز التعريض بخِ 

(2). 

 

 

 

 

 

                                                

 (.918أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (1)

 (.248/ 9الحاوي الؽبقر ) (2)
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 اإلجؿاع: -ثالثُا

 قال ابـ حزم:

 دة يف غقرإذا كاكت العِ  ،حالل -دةالتعريض لؾؿرأة وهل يف العِ  أنواتػؼقا 

 .(1أو كاكت مـ وفاة) ،رجعقة

 قال ابـ ططقة:و 

ة طؾك أن الؽالم مع الؿعتدة بؿا هق كص يف تزويجفا وتـبقف مَّ وأجؿعت إُ 

 .ٓ يجقز -طؾقف

كر جؿاع أو ث وذِ فَ هق رَ طؾك أن الؽالم معفا بؿا  وكذلؽ أجؿعْت  

 ٓ يجقز.  -ض طؾقفتحري

 .(2)ز ما طدا ذلؽق  وُج 

 قال ابـ طبد البر:و

وٓ تعزمقا طؼدة الـؽاح حتك يبؾغ } :م اهلل طؼد الـؽاح يف العدة بؼقلفرَّ َح 

 .{الؽتاب أجؾف

 

 

                                                

 (.1/68) مراتب اإلجؿاع (1)

 (.315/ 1تػسقر ابـ ططقة ) (2)
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 .دةوأباح التعريض بالـؽاح يف العِ     

ؿ ؽَ ْح ففق مـ الؿُ  ،ختؾػ العؾؿاء مـ السؾػ والخؾػ يف ذلؽولؿ يَ  

 .(1إٓ أكفؿ اختؾػقا يف ألػاظ التعريض) ،ؿع طؾك تلويؾفتَ ْج الؿُ 

 قال البغقي:و

 .طبة ٓ يجقز يف طدة الغقرواتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك أن التصريح بالخِ 

 .(2طبة، فقجقز يف طدة القفاة)أما التعريض بالخِ  

 قال ابـ الؼطان الػاسل:و 

دة  غقر إذا كاكت العِ  ،حالل -دتفا طِ يف لواتػؼقا أن التعريض لؾؿرأة وه

 .(3)رجعقة أو كاكت مـ وفاة

 قال الؿاوردي:و

ؼ أن يخطبفا طؾ  فال يجقز لؾزوج الؿُ  ،ثالث وأما الؿعتدة مـ الطالق يف

 طبة.رمت طؾقف الخِ فُح  ،بصريح وٓ تعريض: ٕكفا ٓ تحؾ لف بعد العدة

 :ض لفار  عَ طبتفا، ويجقز أن يُ ح بخِ صر  فال يجقز لف أن يُ  ،ؼطؾ  وأما غقر الؿُ 

 ،اثالثً  -ي أن فاصؿة بـت ققس صؾؼفا زوجفا أبق طؿرو بـ حػصوِ لؿا رُ 

                                                

 (.385/ 5آستذكار ) (1)

 (.298/ 9) ـةشرح الس   (2)

 (.2132اإلقـاع ) (3)
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 إذا أحؾؾِت )) :دةوهل يف العِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   -فؼال لفا الـبل 

فؽان  ((فال تسبؼقـل بـػسِؽ  إذا حؾؾِت ))وروت أكف قال لفا:  ((فآذكقـل

 .(1ا لفا)ذلؽ تعريًض 

 

  الؿسللةالحاصؾ يف

 -زوجفاطبة لؾؿرأة الؿعتدة مـ وفاة اإلجؿاع طؾك أن التعريض بالخِ  َؼ ؼَّ َح تَ 

 .جائز بال خالف بقـ العؾؿاء

 .واهلل أطؾك وأطؾؿ .طبةالتصريح بالخِ هق قع وإكؿا الؿؿـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.248/ 9الحاوي الؽبقر ) (1)
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 كبرىلؿعتدة مـ صالق بائـ بقـقكة طبة االتعريض بخِ ؿ ؽْ ُح 

 (اكفائقً  اصالقً  :أي ا،)ثالثً 

 طؾك ققلقـ: -اؾػ أهؾ العؾؿ يف جقاز التعريض بالِخطبة لؾؿطؾؼة ثالثً ختَ ا

 .يجقز التعريض لفا بالِخطبة الؼقل إول:

 مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة. ،وهق ققل الجؿفقر 

 .، ولؽـ هذا اإلجؿاع  ٓ يصحؾ أبق محؿد بـ حزم اإلجؿاعؼَ كَ 

 : فؼال  ـ رحؿف اهلل ـ

 دة يف غقرإذا كاكت العِ  ،حالل -دةوهل يف العِ  ،لؾؿرأة التعريض أنواتػؼقا 

 .(1) رجعقة أو كاكت مـ وفاة

 طؾك كالم أبل محؿد بـ حزم فؼال:  طؼَّب شقخ اإلسالم ـ رحؿف اهلل ـ 

 ثالثة -كالؿختؾعة  -دون الثالث  يف الؿعتدة البائـة بالثالث أو بؿا :ؾُت قـ

 أوجف يف مذهب أحؿد، وققٓن لؾشافعل:

 ل الشافعل.طبتفا. وهق ققل مالؽ وأحد ققلَ ا: يجقز التعريض بخِ أحده

 والثاين: ٓ يجقز.

                                                

 (.1/68مراتب اإلجؿاع ) (1)
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مة طؾك زوجفا، وكذلؽ كؾ َح والثالث: يجقز يف الؿعتدة بالثالث: ٕكفا مُ  رَّ

وٓ يجقز يف الؿعتدة بؿا دون ذلؽ إلمؽان طقدها إلقف. وهق أحد  .مةرَّ َح مُ 

 .(1ل الشافعل)ققلَ 

 اهب:وإلقؽ أققال أهؾ الؿذ 

 الؿالؽقة:

 اب:طَّ قال الَح 

كاكت  سقاءٌ  ،قال ابـ طبد السالم: والؿذهب جقاز التعريض يف كؾ معتدة 

  .يف طدة وفاة أو صالق

 .اا رجعقً ع مـف يف طدة الؿطؾؼة صالقً ـَ وأجازه الشافعل يف طدة القفاة ومَ 

ؾف يف بِ اكتفك، وقَ  .ؾػ ققلف يف طدة الطالق الثالث وطدة الؿختؾعةواختَ 

 التقضقح.

 ،ر ابـ طبد السالم مخالػ لؿا ذكره الؼرصبل يف تػسقرهكَ وما ذَ  :()قؾُت 

 وكصف: 

ـ كاكت وأما مَ  .ا: ٕكفا كالزوجةطبة الرجعقة إجؿاطً ٓ يجقز التعريض بخِ 

 .(2) طبتفافالصحقح جقاز التعريض بخِ  ،يف طدة البقـقكة

                                                

 (.1/294اع )كؼد مراتب اإلجؿ (1)

 (.417/ 3) مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ (2)
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 قال طؾقش الؿالؽل: 

ك طـفا أو تقفً دة لؿُ طبة يف العِ بالخِ  -)وجاز تعريض( بالضاد الؿعجؿة

 ؾف الؼرصبلؼَ كَ  ،احرم التعريض لفا إجؿاطً فقَ  ،اا ٓ رجعقً بائـً  ،غقره مطؾؼةِ 

(1). 

 الشافعقة:

 قال الشقرازي:

لؼقلف  :طبة الؿعتدة طـ القفاة والطالق الثالثفصؾ: ويجقز التعريض بخِ 

ْضتُْؿ بِ }تعالك:  ـْ ِخطْبَِة الـ َساءِ َوٓ ُجـَاَح َطَؾقُْؽْؿ فِقَؿا َطرَّ  {ِف ِم

 .[235]البؼرة:  

رسؾ فلَ  ،اؿا روت فاصؿة بـت ققس أن أبا حػص بـ طؿرو صؾؼفا ثالثً ولِ  

 ،جفا بلسامةوَّ فزَ  ((ٓ تسبؼقـل بـػسِؽ )) :إلقفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .(2)فرضل اهلل طـ

 

 

 

                                                

 (.264/ 3مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ ) (1)

 (.448/ 2) اإلمام الشافعل فالؿفذب يف فؼ (2)
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  بـ أبل الخقر الشافعل: كقال يحق

طبة البائـ اكة [: هؾ يجقز لف التعريض بخِ ]يف اإلبوقال الؿسعقدي 

 بالثالث؟ 

رضل اهلل  -إول: لحديث فاصؿة بـت ققس  والؿشفقر هق فقف ققٓن.

 .-فا طـ

دل  ،طبةؿا أباح التعريض بالخِ طبتفا: ٕن اهلل تعالك لَ حرم التصريح بخِ ويَ 

طؾك أكف ٓ يجقز التصريح بفا. وٕن التعريض يحتؿؾ الـؽاح وغقره، 

ـ أن يحؿؾفا الحرص طؾك مَ مْ صريح ٓ يحتؿؾ غقر الـؽاح، فال يُ والت

 .(1)دتفا قبؾ اكؼضائفار باكؼضاء طِ بِ ْخ الـؽاح أن تُ 

 قال الـقوي:

 طبتفا طؾك إضفر. ؾ التعريض بخِ حِ والبائـ بطالق أو فسخ يَ  

كالؿعتدة  -عان أو رضاع أو صالق الثالثدة بؾِ والتل ٓ تحؾ لؿـ مـف العِ 

 وققؾ: كالػسخ.  طـ القفاة.

ر. وققؾ: إن كاكت فُ ْش قراء أم بإَ كاكت العدة يف هذه الصقر بإ ثؿ سقاءٌ 

 .(2ٓ فرق) نْ أَ  -ع الجؿفقرطَ وبف قَ  -ا. والصحقحم قطعً رُ قراء، َح بإ

                                                

 .(281/ 9البقان يف مذهب اإلمام الشافعل ) (1)

 (.33/ 7) روضة الطالبقـ (2)
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 الحـابؾة: 

 قال ابـ قدامة:

 .طبة الؿعتدة مـ القفاة، والطالق الثالثويجقز التعريض بخِ 

ـْ ِخطْ َوٓ }ك: لؼقلف تعال  ْضتُْؿ بِِف ِم ]البؼرة:  {بَِة الـ َساءِ ُجـَاَح َطَؾقُْؽْؿ فِقَؿا َطرَّ

235] . 

ر وروت فاصؿة بـت ققس: أن أبا طؿر بـ حػص بـ الؿغقرة صؾؼفا آِخ 

ٓ تسبؼقـل )): - صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -رسؾ إلقفا الـبل ثالث تطؾقؼات، فلَ 

 .(1)((بـػسِؽ 

 قال الؿرداوي:

 .(2 طدة البائـ بطالق ثالث( بال كزاع))ويجقز يف :ققلف

 دلقؾفؿ:

 ر العدوي، قال:قْ َخ ؿ بـ ُص فْ طـ أبل بؽر بـ أبل الَج 

جعؾ لفا ا، فؾؿ يَ جفا صؾؼفا ثالثً وْ زَ  نَّ فاصؿة بـت ققس تؼقل: إِ  سؿعُت  

 .رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سؽـك وٓ كػؼة

 ((.فآذكقـل ذا حؾؾِت إ))قالت: قال لل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

                                                

 .(36/ 3) الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد (1)

 (.35/ 8) كصافاإل (2)
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وأسامة بـ زيد، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل  ؿفْ بفا معاوية وأبق َج طَ ف، فَخ تْ فآذكَ  

ؿ فرجؾ فْ وأما أبق َج  .، ٓ مال لفٌب رِ أما معاوية فرجؾ تَ ))طؾقف وسؾؿ: 

 ؟!فؼالت بقدها هؽذا: أسامة  ((.اب لؾـساء، ولؽـ أسامة بـ زيدرَّ َض 

 ؟!أسامة

صاطة اهلل وصاطة رسقلف خقر ))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  فؼال لفا رسقل اهلل 

 ((.لِؽ 

 .(1)ف، فاغتبطُت قالت: فتزوجتُ  

 ((فآذكقـل إذا حؾؾِت )) :لفا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ققل الـبل :ووجف الشاهد

 .اطؾؼة ثالثً مكؿا هق معؾقم  لففذا تعريض لفا بالِخطبة ، وه

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.1483أخرجف مسؾؿ ) صحقح:( 1)
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 .وهق ققل الحـػقة .طبةلخِ ريض لفا بآ يجقز التع الؼقل الثاين: 

 لقؽ أققالفؿ:إو

 إحـاف:

 قال الؽاساين:

سقاء كاكت مطؾؼة أو متقىف طـفا  ،اطبة الؿعتدة صريًح ٓ يجقز لألجـبل ِخ 

  .زوجفا

ؾؽ الـؽاح مـ كؾ لؼقام مِ  :ؼطؾ  ا فألكفا زوجة الؿُ ا رجعقً أما الؿطؾؼة صالقً 

 ق.كؿا ٓ يجقز قبؾ الطال ،طبتفافال يجقز ِخ  ،وجف

فألن الـؽاح حال ققام  ،ا والؿتقىف طـفا زوجفاا أو بائـً وأما الؿطؾؼة ثالثً 

لؼقام بعض آثاره كالثابت مـ كؾ وجف يف باب  :دة قائؿ مـ كؾ وجفالعِ 

 .الحرمة

وققف مققػ التفؿة  -طبة حال ققام الـؽاح مـ وجفوٕن التصريح بالخِ  

 .ؿكع حقل الحِ تْ ورَ 

ـ كان يممـ باهلل والققم مَ )) :–طؾقف وسؾؿ  صؾك اهلل -وقد قال الـبل  

 ((.فال يؼػـ مقاقػ التفؿ ،رأِخ 

ك يقشؽ أن يؼع ؿَ ع حقل الحِ تَ ـ رَ مَ )) :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقال  

 ((.فقف
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 .دة أصاًل طبة يف العِ فال يجقز التصريح بالخِ  

 .اةوٓ بلس بف يف طدة القف ،ا يف طدة الطالقوأما التعريض فال يجقز أيًض 

 والػرق بقـفؿا مـ وجفقـ:  

بالؾقؾ  ،مـ مـزلفا أصاًل  الخروُج  -أحدهؿا: أكف ٓ يجقز لؾؿعتدة مـ صالق

واإلضفار  ،فال يؿؽـ التعريض طؾك وجف ٓ يؼػ طؾقف الـاس ،وٓ بالـفار

 .ذلؽ بالحضقر إلك بقت زوجفا قبقحب

تعريض طؾك فقؿؽـ ال ،اوأما الؿتقىف طـفا زوجفا فقباح لفا الخروج كفارً  

 .وجف ٓ يؼػ طؾقف سقاها

غض فقؿا بقـفا وبقـ أن تعريض الؿطؾؼة اكتساب طداوة وبُ  :والثاين 

دخؾ بفا ٓ تجب العدة، ومعـك إذ العدة مـ حؼف بدلقؾ أكف إذا لؿ يَ  :زوجفا

ا: ٕن العدة يف العداوة ٓ يتؼدر بقـفا وبقـ الؿقت وٓ بقـفا وبقـ ورثتف أيًض 

 ،بدلقؾ أكفا تجب قبؾ الدخقل بفا ،فا لقست لحؼ الزوجالؿتقىف طـفا زوج

قـ ا إلك العداوة والبغض بقـفا وبفال يؽقن التعريض يف هذه العدة تسبقبً 

 .(1)فؾؿ يؽـ بفا بلس ،ورثة الؿتقىف

 

 

                                                

 (.234/ 3) بدائع الصـائع (1)
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 الراجح

لؾؿطؾؼة  ةجقاز التعريض بالِخطبهق  :الذي يترجح لل يف هذه الؿسللة

 يف طدتفا. لوه ثالًثا،

ٓ )) :قال لػاصؿة بـت ققس صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـبلوذلؽ لؽقن 

 .وكاكت يف طدتفا مـ الطالق الثالث ،، وهذا تعريض((تسبؼقـل بـػسِؽ 

 .ففل ٓ تحؾ لف ،لفا اـ كان زوًج بؿَ وٓ طبرة هـا 
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 الؿعتدة الرجعقة

 ؾؼت مرة أو مرتقــ صُ مَ  ل)وه

 وٓ تزال يف طصؿة الزوج( 

ٕكفا ٓ تزال  :تعريض لفا بالِخطبة ما دامت يف العدةٓ يجقز ٕحد ال

 .وهذا باإلجؿاع .زوجة

  :ؾقا اإلجؿاع يف الؿسللةؼَ لقؽ بعض أققال أهؾ العؾؿ مؿـ كَ إو

  بـ حزم:قال أبق محؿد 

 إذا كاكت العدة يف غقر ،التعريض لؾؿرأة وهل يف العدة حالل أنواتػؼقا 

 .(1رجعقة أو كاكت مـ وفاة)

  ام الؼرصبل:قال اإلمو 

 .(2ا)طبة الرجعقة إجؿاطً وٓ يجقز التعريض لخِ 

 قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:و 

وٓ يجقز يف طدة  .فنكف يجقز يف طدة الؿتقىف طـفا (التعريض)وأما 

ا ٓ يحؾ ٕحد أن يقاطدها وفقؿا سقاهؿا. ففذه الؿطؾؼة ثالثً  ،الرجعقة

 .(1باتػاق الؿسؾؿقـ) ،اب أجؾفعزم طؼدة الـؽاح حتك يبؾغ الؽتوٓ يَ  ،اسرً 

                                                

 (.1/68مراتب اإلجؿاع ) (1)

 (.188/ 3تػسقر الؼرصبل ) (2)
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 ام:ؿَ قال ابـ الفُ و

 .ك طـفا زوجفاتقفَّ طبة( أراد الؿُ وٓ بلس بالتعريض يف الخِ  :)ققلف 

الخروج مـ  طؾؼة باإلجؿاع، فنكف ٓ يجقز لفاإذ التعريض ٓ يجقز يف الؿ 

تؿؽـ مـ التعريض طؾك وجف ٓ يخػك طؾك الـاس، فال يُ  ،مـزلفا أصاًل 

 .(2ؼ)طؾ  طداوة الؿُ  وإلفضائف إلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.95/ 32مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (.342/ 4) فتح الؼدير (2)
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 (1ا بقـقكة صغرى)بائـً  اطبة الؿطؾؼة صالقً التعريض بخِ 

زواج بخؾع أو بػسخ ال ،ؾػ العؾؿاء يف  الؿرأة التل باكت مـ زوجفااختَ 

 وكحق هذه إمقر: ...ه طـ الـػؼة طؾقفابسبب طقب يف الزوج أو إطسار

 طؾك ققلقـ:  ؟دتفايف أثـاء طِ ض لفا بالِخطبة ر  عَ هؾ يجقز لغقر الزوج أن يُ 

  .الؼقل إول: ٓ يجقز

  .، وبعض الحـابؾة، وبعض الشافعقةوهق ققل إحـاف

 لقؽ أققالفؿ:إو

 إحـاف:

 قال الؽاساين:

ك طـفا تقفً كاكت مطؾؼة أو مُ  سقاءٌ  ،اطبة الؿعتدة صريًح ٓ يجقز لألجـبل ِخ 

 .جفاوْ زَ 

ؾؽ الـؽاح مـ كؾ ؼ لؼقام مِ طؾ  وجة الؿُ فألكفا ز ،اا رجعقً أما الؿطؾؼة صالقً  

 كؿا ٓ يجقز قبؾ الطالق. ،طبتفافال يجقز ِخ  ،وجف

                                                

 . بقـقكة صغرىمـف  باكتف ،مثاًل  ،د طؾقفا وصؾؼفا صؾؼة قبؾ الدخقل بفاؼَ ـ طَ ( والؿؼصقد بف مَ 1)

وكحق ذلؽ، مؿـ يطؾؼفا الزوج  ...، أو كامرأة مختؾعةخ زواجفا لعقب يف زوجفا مثاًل ِس أو التل فُ 

دة وبعد العدة بعؼد جديد، فؾف الزواج مـفا يف العِ  ،قـ مـف بقـقكة صغرىبِ فتَ  ،والثاكقة كالطؾؼة إول

 .بؽؾ ما يتعؾؼ بف الـؽاح الجديد
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فألن الـؽاح حال ققام  ،ك طـفا زوجفاتقفً ا والؿُ ا أو بائـً وأما الؿطؾؼة ثالثً 

كالثابت مـ كؾ وجف يف باب  :لؼقام بعض آثاره :ـ كؾ وجفالعدة قائؿ مِ 

 .الحرمة

وققف مققػ التفؿة  -حال ققام الـؽاح مـ وجفطبة وٕن التصريح بالخِ  

 .كؿَ ع حقل الحِ تْ ورَ 

ـ كان يممـ باهلل والققم مَ )) :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقد قال الـبل  

 ((.فال يؼػـ مقاقػ التفؿ ،رأِخ 

ك يقشؽ أن يؼع ؿَ ع حقل الحِ تَ ـ رَ مَ )) :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقال  

 ((.فقف

 .طبة يف العدة أصاًل فال يجقز التصريح بالخِ  

 .وٓ بلس بف يف طدة القفاة ،ا يف طدة الطالقوأما التعريض فال يجقز أيًض 

 والػرق بقـفؿا مـ وجفقـ:  

بالؾقؾ  ،مـ مـزلفا أصاًل  الخروُج  -أحدهؿا: أكف ٓ يجقز لؾؿعتدة مـ صالق

واإلضفار  ،فال يؿؽـ التعريض طؾك وجف ٓ يؼػ طؾقف الـاس ،وٓ بالـفار

 .الحضقر إلك بقت زوجفا قبقحذلؽ بب

فقؿؽـ التعريض طؾك  ،اوأما الؿتقىف طـفا زوجفا فقباح لفا الخروج كفارً 

 .وجف ٓ يؼػ طؾقف سقاها
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غض فقؿا بقـفا وبقـ أن تعريض الؿطؾؼة اكتساب طداوة وبُ  :والثاين 

دخؾ بفا ٓ تجب العدة، ومعـك إذ العدة مـ حؼف بدلقؾ أكف إذا لؿ يَ  :زوجفا

ا: ٕن العدة يف ٓ يتؼدر بقـفا وبقـ الؿقت وٓ بقـفا وبقـ ورثتف أيًض  العداوة

 ،بدلقؾ أكفا تجب قبؾ الدخقل بفا ،الؿتقىف طـفا زوجفا لقست لحؼ الزوج

قـ ا إلك العداوة والبغض بقـفا وبفال يؽقن التعريض يف هذه العدة تسبقبً 

 .(1)فؾؿ يؽـ بفا بلس ،ورثة الؿتقىف

 الشافعقة:

 دي:قال الؿاور

إذا كاكت يف طدتفا يجقز  ،وأما البائـ التل تحؾ لؾزوج ففل الؿختؾعة

 .طبتفا: ٕكف يحؾ أن يتزوجفا يف طدتفالؾزوج أن يصرح بخِ 

 .طبتفافلما غقر الزوج فال يجقز أن يصرح بخِ  

 ققٓن:طبة بالخِ جقاز تعريضف لفا ويف  

كتاب  قالف يف .كالرجعقة :ؼطؾ  إلباحتفا لؾؿُ  :: ٓ يجقزأحدهؿا

 .(2البقيطل)

 

                                                

 (.234/ 3) بدائع الصـائع (1)

 (.9/248( الحاوي الؽبقر )2)



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 70

 

 الحـابؾة:

 قال ابـ مػؾح:

 :طؾك وجفقـ( ؟)وهؾ يجقز يف طدة البائـ بغقر الثالث

 .العؿقم أية، وكالؿطؾؼة ثالثً  ;أحدهؿا: يجقز 

أشبفت  ،ؿؾؽ أن يستبقحفإن الزوج يَ  (القجقز)م بف يف زَ والثاين: ٓ، وَج  

 .(1حرم)حؾ ويَ الرجعقة، وهل يف الجقاب كفق فقؿا يَ 

 قال الؿرداوي:

ؿا روايتان. . وهالبائـ بغقر الثالث؟ طؾك وجفقـ( )وهؾ يجقز يف طدة 

 والفادي والؿذهب والؿستقطب والخالصة والؿغـل وأصؾؼفؿا يف الفداية

والبؾغة، والشرح، وشرح ابـ مـجا، والـظؿ، والرطايتقـ، والحاوي 

 وغقرهؿ. ...الصغقر، والػروع، والػائؼ، وتجريد العـاية

مف دَّ وقَ  يف القجقز، والؿـقر، ومـتخب إزجل.م بف زَ دهؿا: ٓ يجقز. َج أح

 .(2يف الؿحرر)

 

 

                                                

 (.91/ 6الؿبدع يف شرح الؿؼـع ) (1)

 (.35/ 8) اإلكصاف (2)
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 الؼقل الثاين: 

 .ائـيجقز التعريض بِخطبة الب

، وققل طـد ـد الشافعقة، وإضفر طل الصحقح طـد الؿالؽقةالؼقوهق  

 الحـابؾة.

 لقؽ أققالفؿ بالتػصقؾ:إو

 الؿالؽقة:

 قال الؼرصبل:

واهلل  .طبتفاخِ بفالصحقح جقاز التعريض  ،كاكت يف طدة البقـقكةـ وأما مَ 

 .(1)أطؾؿ

 الشافعقة:

 قال الشقرازي:

ٕكف  :طبتفاحرم طؾك الزوج التصريح بخِ لؿ يَ  ،جفا فاطتدتوْ فا زَ عَ الَ َخ  نْ وإِ 

 .ففق معفا كإجـبل مع إجـبقة يف غقر العدة ،يجقز لف كؽاحفا

 .ٕكفا محرمة طؾقف :تفاطبحرم طؾك غقره التصريح بخِ ويَ  

  

 

                                                

 (.188/ 3تػسقر الؼرصبل ) (1)
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 فقف ققٓن:  ؟حرم التعريضوهؾ يَ 

جز لغقره فؾؿ يَ  ،ؿؾؽ أن يستبقحفا يف العدةحرم ٕن الزوج يَ يَ  :أحدهؿا

 .كالرجعقة :طبتفاالتعريض بخِ 

كالؿطؾؼة : طبتفاحرم التعريض بخِ فؾؿ يَ  ،حرم ٕكفا معتدة بائـٓ يَ  :والثاين 

 .(1زوجفا) اوالؿتقىف طـف اثالثً 

 قال الـقوي: 

 .(2)رطبتفا طؾك إضفحؾ التعريض بخِ والبائـ بطالق أو فسخ، يَ 

 الحـابؾة:

 قال ابـ مػؾح:

 :طؾك وجفقـ( ؟الثالث)وهؾ يجقز يف طدة البائـ بغقر 

 .العؿقم أية، وكالؿطؾؼة ثالثً  ;أحدهؿا: يجقز 

أشبفت  ،ؿؾؽ أن يستبقحفإن الزوج يَ  ;(القجقز)م بف يف زَ الثاين: ٓ، وَج و 

 .(3الرجعقة، وهل يف الجقاب كفق فقؿا يحؾ ويحرم)

 

                                                

 (.2/448الؿفذب ) (1)

 (.33/ 7) روضة الطالبقـ (2)

 (.91/ 6الؿبدع يف شرح الؿؼـع ) (3)
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 لؿرداوي:قال ا

م بف يف العؿدة. وصححف يف التصحقح. زَ الثاين: يجقز. وهق الؿذهب. َج 

 .واختاره ابـ طبدوس يف تذكرتف

 تـبقف:

 ا. أجـبقً  بالِخطبة ضر  عَ محؾ الخالف: إذا كان الؿُ 

 .(1بال كزاع) ،التعريض والتصريح فنكف يباح لف ،ـ كاكت يف طصؿتففلما مَ 

وهق جقاز التعريض بالِخطبة لؾبائـ مـ زوجفا  ،الؼقل الثاين الراجح:

 .بخؾع أو فسخ

فنن لف العؼد طؾقفا مـ  :طبة يف العدة إٓ لؾزوجوٓ يجقز التصريح بالخِ 

 جديد إذا رضقت.

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.35/ 8اإلكصاف ) (1)
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 طبة لؾؿعتدةحاصؾ يف التعريض بالخِ ال

     أققل وباهلل التقفقؼ:

 لمتلخُؾصت  -بعد بحث مسائؾ التعريض بالِخطبة لؾؿرأة أثـاء طدتفا

 ذكره:

 ًٓ  .(1ن واإلجؿاع)آحرام بالؼر طبة يف العدةالتصريح بالخِ  -أو

 . كؿا تؼدم ذكره :واحد مـ أهؾ العؾؿؾ اإلجؿاع غقر ؼَ وقد كَ  

 .ـة واإلجؿاعن والس  آالتعريض لؾؿعتدة مـ وفاة الزوج جائز بالؼر -ثاكقًا

 .كؿا تؼدم ذكره :ؿؾواحد مـ أهؾ الع ؾ اإلجؿاع غقرؼَ وقد كَ   

جقاز التعريض  كإل -لؾحـػقة اخالفً  -ذهب جؿفقر العؾؿاء -اثالثً 

 .يف طدتفا لوه ا،بالِخطبة لؾؿطؾؼة ثالثً 

 .واهلل أطؾؿ .وهذا الذي يترجح لل يف هذه الؿسللة 

ٓ )) :ققس لػاصؿة بـتقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وذلؽ لؽقن الـبل 

، وكاكت يف طدتفا مـ الطالق الثالث ،، وهذا تعريض((تسبؼقـل بـػسِؽ 

 .لفا ففل ٓ تحؾ لف اـ كان زوًج  طبرة هـا بؿَ وٓ

  .ؾع أو فسخجقاز التعريض بالِخطبة لؾبائـ مـ زوجفا بُخ  -ارابعً 

                                                

بالِخطبة يف  فقجقز لؾزوج التصريح لفا ،لػسخ أو الخؾع( هذا لغقر الزوج يف الرجعقة والبائـة با1)

 دة.العِ 
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، وققل طـد ـد الشافعقة، وإضفر طؼقل الصحقح طـد الؿالؽقةالوهق 

 الحـابؾة.

فنن لف العؼد طؾقفا مـ  :طبة يف العدة إٓ لؾزوج يجقز التصريح بالخِ وٓ

 جديد إذا رضقت.

 

 **** 
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 التعريض معـك

 )قال الشافعل(:  

 ،ؿا وقع طؾقف اسؿ التعريضكتاب اهلل يدل طؾك أن التعريض يف العدة جائز لِ 

  .وقد ذكر الؼاسؿ بعضف .إٓ ما كفك اهلل طز وجؾ طـف مـ السر

ض بف ر  عَ وهق ما يُ  ،وهق خالف التصريح ،والتعريض كثقر واسع جائز كؾف

 .(1طبتفا بغقر تصريح)دلفا طؾك أكف أراد بف ِخ مؿا يَ  ،الرجؾ لؾؿرأة

  قال الثعؾبل: 

ػفؿ بف السامع مـ غقر الذي يَ  ،ما كان مـ لحـ الؽالم :والتعريض يف الؽالم

 .(2)تصريح

  قال الؼرصبل:

  . صريح، وهق إففام الؿعـك بالشلء الؿحتؿؾ لف ولغقرهوالتعريض: ضد الت

وهق جاكبف، كلكف يحقم بف طؾك الشلء وٓ  ،ض الشلءرْ وهق مـ طُ 

 .(3)ظفرهيُ 

 

                                                

 (.173/ 5) إم (1)

 (.185/ 2) تػسقر الثعؾبل (2)

 (.188/ 3تػسقر الؼرصبل ) (3)
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 :رجب(آل  أحؿد)قؾت 

 .دون تصريح بالؽالم ءالشلفالحاصؾ أن التعريض هق التؾؿقح بطؾب  
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 ـ يف العدةطبة لؿَ مـ صقر التعريض بالخِ 

فقؿا طرضتؿ بف } يف تػسقر ققلف تعالك رضل اهلل طـفؿا طـ ابـ طباسـ  1

لل امرأة  رَ سَّ قَ أكف تَ  دُت دِ قَ إين أريد التزويج، ولَ )يؼقل:  {مـ خطبة الـساء

 .(1)( صالحة

ٓ جـاح طؾقؽؿ فقؿا طرضتؿ بف مـ خطبة }يف ققلف تعالك: وقال أيًضا: ـ 2

 .(2)(إين أريد أن أتزوج) ،{الـساء

 لؼاسؿ بـ محؿد:أثر ا

وٓ جـاح }تبارك وتعالك:  يف ققل اهللطـ الؼاسؿ بـ محؿد أكف كان يؼقل 

: 2]البؼرة  {طؾقؽؿ فقؿا طرضتؿ بف مـ خطبة الـساء أو أكــتؿ يف أكػسؽؿ

 طؾلَّ  أن يؼقل الرجؾ لؾؿرأة، وهل يف طدتفا مـ وفاة زوجفا: إكِؽ : [235

ا. وكحق هذا مـ ا ورزقً خقرً  إلقِؽ  لراغب، وإن اهلل لسائٌؼ  لؽريؿة، وإين فقِؽ 

 .(3الؼقل)

                                                

 (.5124أخرجف البخاري ) صحقح مـ ققل ابـ طباس: (1)

طبد  ثـا ،رثـا  ابـ بشا :( قال95/ 5) هأخرجف الطبري يف تػسقر صحقح مـ ققل ابـ طباس:( 2)

 ثـا سػقان، طـ مـصقر، طـ مجاهد، طـ ابـ طباس، ققلف. ،الرحؿـ بـ مفدي

( 17113) ( ومـ صريؼف ابـ أبل شقبة1912) أخرجف مالؽ يف الؿقصلصحقح إلك الؼاسؿ:  (3)

 ققلف.  ،طـ طبد الرحؿـ بـ الؼاسؿ، طـ أبقف
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 ذكرها إلك ولقفا، يؼقل:يَ  :هذه أية تػسقر يف قال ؿاينؾْ السَّ  قدةبِ طـ طَ ـ 4

 .(1)(ٓ تسبؼـل بفا)

 ؽقـة بـت حـظؾة:أثر َس 

ؽقـة بـت حـظؾة ، طـ طؿتف َس سقؾرحؿـ بـ سؾقؿان بـ الغَ طبد الـ طـ  5

، ؽ زوجلؾِ فْ دتل مـ مَ طِ  ـؼضِ ولؿ تَ  ،طؾل محؿد بـ قالت: استلذن طؾلَّ 

 فؼال: 

وقرابتل مـ طؾل  ،قرابتل مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِت فْ رَ قد طَ 

 .ومقضعل يف العرب

  ؟!تخطبـل يف طدتل ،إكؽ رجؾ يمخذ طـؽ ،قؾت: غػر اهلل لؽ يا أبا جعػر 

 ،طؾلّ لؼرابتل مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومـ  ِؽ قال: إكؿا أخبرتُ 

وهل متليؿة مـ  ،أم سؾؿة وقد دخؾ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك

ف قرتُ وِخ  ،أين رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؼد طؾؿِت )) ، فؼال:أبل سؾؿة

 .(2)طبتفكاكت تؾؽ ِخ  ((ومقضعل يف ققمل

                                                

مـ صريؼ   ا،( وغقرهؿ17111( وابـ أبل شقبة )5135الطبري ) أخرجف قدة:بِ إلك طَ صحقح  (1)

 ققلف. ،بقدةابـ طقن، طـ محؿد، طـ طَ 

 .(3528ــف )أخرجف الدارقطـل يف ُس  ضعقػ: (2)

= 
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يف صقر  -لقؽ أققال بعض أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الؿذاهب وغقرهؿإو

 :التعريض بالِخطبة

 حـاف:إ

 قال الؽاساين:

 ؾػ أهؾ التلويؾ يف التعريض أكف ما هق؟ واختَ 

 وإكِؽ  ،لراغب وإين فقِؽ  ،جؿقؾة إكِؽ  :قال بعضفؿ: هق أن يؼقل لفا

وإكؽ  ،إلك غقركِ  ما أجاوزكِ  :أو ،إين ٕرجق أن كجتؿع :أو .لتعجبقــل

 .لـافعة

حؾ لف كؽاحفا حؾ ٕحد أن يشافف امرأة أجـبقة ٓ يَ وهذا غقر سديد وٓ يَ  

وبعضفا  ،طبةبؿثؾ هذه الؽؾؿات: ٕن بعضفا صريح يف الخِ  -لؾحال

 .فال يجقز شلء مـ ذلؽ ،صريح يف إضفار الرغبة

 ،وهق أن يرى مـ كػسف الرغبة يف كؽاحفا ،ص هق التعريضخَّ رَ وإكؿا الؿُ  

إذ التعريض يف الؾغة هق تضؿقـ الؽالم  :بدٓلة يف الؽالم مـ غقر تصريح بف

 .لدٓلة طؾك شلء مـ غقر التصريح بف بالؼقليف ا

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ن ٕ :وهق مـؼطع يف خبر أم سؾؿة :(258/ 16)  قال الؿطقعل يف الؿجؿقع شرح الؿفذب 

 .ا لؿ يدرك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿمحؿًد 
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 -أن فاصؿة بـت ققس لؿا استشارت رسقل اهلل  ،ر يف الخبركِ طؾك ما ذُ  

 ((فآذكقـل دتِؽ إذا اكؼضت طِ ) :وهل معتدة فؼال لفا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

رفع العصا طـ أما فالن فنكف ٓ يَ ))فآذكتف يف رجؾقـ كاكا خطباها، فؼال لفا: 

 ((.يف أسامة بـ زيد؟ أما فالن فنكف صعؾقك ٓ مال لف، ففؾ لِؽ و ،طاتؼف

طاب إلك أن أشار كـاية ِخ  ((آذكقـل)) :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فؽان ققلف  

 .إلك أسامة بـ زيد ، وصرح بف -طؾقف الصالة والسالم  -

طبة أن يؼقل أكف قال: التعريض بالخِ  -رضل اهلل طـفؿا  -وطـ ابـ طباس  

واهلل طز  .ض لفا بالؼقلر  عَ يُ  .د أن أتزوج امرأة مـ أمرها كذا وكذالفا: أري

 .(1)ؾ أطؾؿوج

 الؿالؽقة:

 جاء يف التؾؼقـ:

 ب مـِؽ رَّ ؼَ والؿُ  ،لراغب إين فقِؽ  :كحق الؼقل :ويجقز التعريض لفا

 .(2وما أشبف ذلؽ) ...رثَ مْ ؿُ لَ 

 

 

                                                

 (.234/ 3بدائع الصـائع ) (1)

 (.121/ 1الؿالؽل ) فؼقـ يف الػؼالتؾ (2)
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 :الشافعقة

أكف كان  ،طـ أبقف ،اسؿطـ طبد الرحؿـ بـ الؼ ،أخبركا مالؽ قال الشافعل:

وٓ جـاح طؾقؽؿ فقؿا طرضتؿ بف مـ خطبة } :يؼقل يف ققل اهلل طز وجؾ

وهل يف طدتفا مـ وفاة  ،[ أكف يؼقل الرجؾ لؾؿرأة235]البؼرة:  {الـساء

ا خقرً  إلقِؽ  ن اهلل لسائٌؼ وإ ،لراغب ين فقِؽ إو ،لؽريؿة طؾلَّ  إكِؽ  :زوجفا

 .(1وكحق هذا مـ الؼقل) ...اورزقً 

 الحـابؾة:  

 :فِ يْ قَ اهَ وجاء يف مسائؾ أحؿد بـ حـبؾ وإسحاق بـ رَ 

ـْ ِخطْبَةِ } :-تعالكسبحاكف و -قؾت: ققلف ْضتُْؿ بِِف ِم ما الذي  {الـ َساءِ  فِقَؿا َطرَّ

 ص لؾرجؾ أن يؼقل؟خ  رُ 

تعالك، -ر إن شاء اهلل إلك خق لـافؼة، وإكِؽ  لجؿقؾة، وإكِؽ  قال: يؼقل: إكِؽ 

  فا.وٓ يخطب -وكحقها

 .(2)كؿا قال :قال إسحاق

 

 

                                                

 (.173/ 5إم ) (1)

 (.1776/ 4) مسائؾ اإلمام أحؿد وإسحاق (2)
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 الفدية لؾؿعتدة كقع مـ أكقاع التعريض

 قال الؼرصبل:

حـقن وكثقر مـ قالف َس  .مـ التعريض لوالفدية إلك الؿعتدة جائزة، وه

 .(1)العؾؿاء

 .(2والفدية مـ التعريض) :يّ زَ قال ابـ ُج و

 لؼرايف:ا قالو

 .(3يض)ٕكفا تعر :ٓ بلس بالفدية :قال مالؽ :قال الؾخؿل

 الحاصؾ يف مسللة التعريض

وإكؿا هق التؾؿقح لؾؿرأة بلكف يريد  ،التعريض هق كؾ كالم لقس بصريح

  .ِخطبتفا

 .واهلل أطؾؿ ،مـ أكقاع التعريض كؿا أسؾػُت  ديةوالف

 

 

 

                                                

 (.189/ 3تػسقر الؼرصبل ) (1)

 (.1/133الؼقاكقـ الػؼفقة ) (2)

 (.192/ 4الذخقرة ) (3)
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 مسللة 

 هاطبة وغقرحباب آستخارة طـد الخِ است

 ـ طـ أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف قال:  1

ا اْكَؼَضْت لَ  َؿ لَِزْيٍد: ؿَّ ُة َزْيـََب، َقاَل َرُسقُل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ ِطدَّ

 ((.َفاْذُكْرَها َطَؾلَّ ))

ُر َطِجقـََفا ،َقاَل: َفاْكطََؾَؼ َزْيٌد َحتَّك َأَتاَها   .َوِهَل ُتَخؿ 

ا َرَأْيتَُفا َطظَُؿْت فِل َصْدِري، َحتَّك َما َأْستَطِقُع َأنْ   َأْكظَُر إِلَقَْفا، َأنَّ  َقاَل: َفَؾؿَّ

َؿ َذَكَرَها، َفَقلَّقْتَُفا َضْفرِي، َوَكَؽْصُت َطَؾك  َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

َؿ َيْذُكُركِ  ،َطِؼبِل، َفُؼْؾُت: َيا َزْيـَُب   .َأْرَسَؾ َرُسقُل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

 .(1َفَؼاَمْت إِلَك َمْسِجِدَها) !!َشقْئًا َحتَّك ُأَواِمَر َرب ل َقالَْت: َما َأَكا بَِصاكَِعةٍ  

 قال الـقوي:

كان ذلؽ إمر ضاهر  سقاءٌ  ،بلمر ؿَّ وفقف استحباب صالة آستخارة لؿـ هَ 

 .الخقر أم ٓ

 .(2)(صحقح البخاري)وهق مقافؼ لحديث جابر يف  

 

                                                

 (.1428أخرج مسؾؿ ) صحقح: (1)

 (.228/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 قال الحافظ ابـ حجر:

 ،طبة قبؾ اإلجابةتخارة ودطائفا طـد الخِ عؾ الؿرأة آسوفقف استحباب فِ 

دكقا  ،ر اهلل لف ما هق إحظ لف وإكػعسَّ ؾ أمره إلك اهلل طز وجؾ يَ كَّ ـ وَ وأن مَ 

 .(1وأخرى)

 قال: رضل اهلل طـفؿا ، جابر بـ طبد اهلل ـ طـ 2

ؿ أصحابف آستخارة يف إمقر ؾ  عَ كان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يُ 

 يؼقل:  ،ؿفؿ السقرة مـ الؼرآنؾ  عَ كؾفا، كؿا يُ 

فؾقركع ركعتقـ مـ غقر الػريضة، ثؿ لقؼؾ: الؾفؿ  ،أحدكؿ بإمر ؿَّ إذا هَ ))

فنكؽ  :وأستؼدرك بؼدرتؽ، وأسللؽ مـ فضؾؽ ،إين أستخقرك بعؾؿؽ

 .م الغققبالَّ عؾؿ وٓ أطؾؿ، وأكت طَ تؼدر وٓ أقدر، وتَ 

ا لل يف طاجؾ أمري خقرً  -ف بعقـف ثؿ تسؿق -عؾؿ هذا إمر تَ  الؾفؿ فنن كـَت  

ره لل، ثؿ س  فاقدره لل ويَ  -يف ديـل ومعاشل وطاقبة أمري  أو قال: -وآجؾف 

 .ك لل فقفارِ بَ 

أو قال:  -عؾؿ أكف شر لل يف ديـل ومعاشل وطاقبة أمري الؾفؿ وإن كـت تَ  

ثؿ  ،فاصرفـل طـف، واقدر لل الخقر حقث كان -يف طاجؾ أمري وآجؾف 

 .(1)((فـل بض  رَ 

                                                

 (.524/ 8فتح الباري) (1)



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 86

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 :أساكقده ضعقػة، وأحسـفا سـد البخاري (1)

ـ بـ طقسك، حدثـل طبد عْ حدثـل إبراهقؿ بـ الؿـذر، ثـا مَ فؼال:  (7393أخرجف البخاري ) 

بـ الحسـ يؼقل:  ث طبد اهللد  َح الؿـؽدر، يُ الرحؿـ بـ أبل الؿقالل، قال: سؿعت محؿد بـ 

 .امرفقطً  ...أخبرين جابر طـ رسقل اهلل

 طؾتان: طؾة يف اإلسـاد، وأخرى يف الؿتـ. سـدهذا اليف ولؽـ 

 وإلقؽ البقان: 

 ًٓ د طبد الرحؿـ بـ أبل الؿقالل بف، مع استـؽار اإلمام  أحؿد بـ حـبؾ لف. -أو  طؾة السـد: َتَػر 

أبل أيقب وأبل سعقد وأبل هريرة وابـ  ُرِوي هذا الحديث مـ حديث  طؾة الؿتـ: -ثاكًقا

ولؿ يؼقده  ،حديث مـفؿ ذكر الصالة إٓ يف حديث أبل أيقبولقس يف  ،وغقرهؿ ...مسعقد

 ((. قالف الحافظ ابـ حجر.مـ غقر الػريضة)) :وٓ بؼقلف ،بركعتقـ

 وإلقؽ أققال العؾؿاء يف الحديث:

سللت أحؿد بـ  :ثـا ابـ أبل طصؿة، ثـا أبق صالب: (5/499) ((الؽامؾ))دي يف قال ابـ طَ 

ا يف قال: كان محبقًس  .طبد الرحؿـ ٓ بلس بف فؼال: ،اللحـبؾ طـ طبد الرحؿـ بـ أبل الؿق

ٓبـ الؿـؽدر طـ جابر طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف  اروي حديثً زم همٓء يَ الؿطبؼ حقـ هُ 

ٓ  ،لقس يرويف غقره ،هق مـؽر؟ قال: كعؿ :قؾت .هق مـؽر ،غقره لقس يرويف أحد ،آستخارة

 .بلس بف

 :وأهؾ البصرة يؼقلقن (بـ الؿـؽدر طـ جابر)ا :غؾط يؼقلقن وأهؾ الؿديـة إذا كان حديث

 يحقؾقن طؾقفؿا. (ثابت طـ أكس)

، وهق مستؼقؿ ولعبد الرحؿـ بـ َأبِل الؿقالل أحاديث غقر ما ذكرُت  :(531/ 5)قال ابـ َطدي

وقد روى حديث آستخارة غقر واحد مـ  ،طؾقف حديث آستخارة رَ ؽِ كْ والذي أُ  ،الحديث

 كؿا رواه ابـ أبل الؿقالل.  بل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأصحاب الـ

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ...وقد جاء مـ رواية أبل أيقب وأبل سعقد وأبل هريرة وابـ مسعقدوقال الحافظ ابـ حجر: 

وٓ  ،ولؿ يؼقده بركعتقـ ،كر الصالة إٓ يف حديث أبل أيقبولقس يف حديث مـفؿ ذِ  ،وغقرهؿ

 .(283/ 6) ((التفذيبتفذيب اكظر ))  .((ـ غقر الػريضةمِ )) :بؼقلف

 ؾ طـف الحافظ ؼَ كؿا كَ  ،ؼصد بالـؽارة التػردإن اإلمام أحؿد يَ  :فؼد يؼال :رجب(أحؿد آل )قؾت 

 ،الؿـؽر أصؾؼف أحؿد بـ حـبؾ وجؿاطة طؾك الحديث الػرد :فؼال (437/ 1) ((الػتح))يف 

 ع لف.تابِ الذي ٓ مُ 

ؿ بعض العؾؿاء استـؽار فِ فؼد فَ  ،ثهذا يف غقر هذا الحدي :قد يؼال: (أحؿد آل رجب)قؾت 

 .تضعقػف لؾحديث، كبدر الديـ العقـل، والشقكاين كاإلمام أحؿد هـا بؿعـ

 :(222/ 7طؿدة الؼاري)يف   (هـ855) قال العقـل

ا لؾبخاري يف إخراجف يف الصحقح، تبعً  ،ؿ الترمذي طؾك حديث جابر بالصحةؽَ قؾت: َح  

ػف أحؿد بـ حـبؾ، فؼال: إن حديث طبد الرحؿـ عَّ َض بان، ومع ذلؽ فؼد ا ابـ حِ وصححف أيًض 

 .مـؽر -بـ أبل الؿقالل يف آستخارة

طؾقف حديث آستخارة، وقد رواه غقر  رَ ؽِ كْ يف ترجؿتف: والذي أُ  ()الؽامؾ()دي يف وقال ابـ طَ  

 .واحد مـ الصحابة

 .ػف أحؿد بـ حـبؾعَّ َض  :(87/ 3) ((ؾ إوصارقْ كَ يف ))وقال الشقكاين 

 مؼال: مـفايف كؾ  ت )أحؿد(: ولؾحديث شقاهدقؾ

بان وابـ حِ ، (223وابـ خزيؿة ) ،(5/423أخرجف أحؿد )  .حديث أبل أيقب إكصاري مـفا: 

 .( وغقرهؿ4/133) ((الؽبقر))والطبراين يف ، (1181والحاكؿ ) ،(4343)

ده أبل أيقب ـ َج أن أيقب بـ خالد بـ أبل أيقب حدثف، طـ أبقف، ط ،طـ القلقد بـ أبل القلقد 

  .بف ،امرفقطً  ...إكصاري

 .كالهؿا مجفقل ،هقوفقف أيقب وأب

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ؽ، قال: يْ َد ( مـ  صريؼ حؿزة بـ صؾبة، قال: حدثـا ابـ أبل فُ 886بان )ما أخرجف ابـ حِ  :ومـفا

  .بف ،امرفقطً  ...ده، طـ أبل هريرةحدثـا أبق الؿػضؾ بـ العالء بـ طبد الرحؿـ، طـ أبقف، طـ َج 

 .لؿ يقثؼف معتبر ،حؿزةوفقف 

لقست  فأحاديث :(73/ 5) ((الؽامؾ))دي يف قال ابـ طَ . وهق شبؾ بـ العالء ،وفقف أبق الؿػضؾ 

 وهذا الحديث بفذا اإلسـاد مـؽر. :وقال تفر ـ رحؿف اهلل ـ الحديث يف ترجؿكَ ثؿ ذَ  .بؿحػقضة

ـ محؿد بـ طؿرو بـ طبد اهلل بـ مالؽ، ط طقسك بـطـ ( 885بان )حِ ما أخرجف ابـ  :ومـفا

 .بف ،امرفقطً  ...ريْد ططاء، طـ ططاء بـ يسار، طـ أبل سعقد الُخ 

 .لؿ يقثؼف معتبر ،وفقف طقسك 

كالهؿا مـ ، (13/78)(( الؽبرى))وأخرجف الطبراين يف  ،(1528ما أخرجف البزار ) :ومـفا

ؿ، طـ طؾؼؿة، صريؼ العباس بـ الفقثؿ، قال: كا صالح بـ مقسك، قال: كا إطؿش، طـ إبراهق

 .طـ طبد اهلل

 .وفقف العباس بـ الفقثؿ، مجفقل 

 .متروك ك،صالح بـ مقس وفقف 

ؽة، قْ ؾَ طبد اهلل، طـ ابـ أبل مُ أبل بـ طبد اهلل  ( مـ صريؼ َزْكَػؾ3516الترمذي ) ما أخرجف :ومـفا

 .بف ،امرفقطً  ،ديؼطـ طائشة، طـ أبل بؽر الص  

 .ضعقػ الحديث، وفقف زكػؾ 

ي يف وِ وقد رُ  :(97/ 2)(( الضعػاء))ثؿ قال يف كتابف  تف،ؾل الحديث يف ترجؿقْ ؼَ عُ ر الكَ وذَ 

 .آستخارة أحاديث صالحة إساكقد

 واهلل أطؾؿ. ، وفقفا ضعػ أيًضا.رَخ ؿ صرق أُ وثَ : )أحؿد(قؾت  

 فالحاصؾ أن حديث آستخارة فقف الؼقٓن: 

اه: إلخراج البخاري لف ولؾشقاهد إخ -  رى.ققل َمـ َققَّ

= 
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أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف رضل اهلل طـف،  ،إكصاري أيقبطـ أبل  -3

  وسؾؿ قال:

ب اهلل لؽ، ثؿ تَ ما كَ  ؾ  وضقءك، ثؿ َص  ـْ ِس ْح فلَ  طبة، ثؿ تقضلْ اكتؿ الخِ ))

 ده، ثؿ قؾ: ج  احؿد ربؽ ومَ 

 .م الغققبالَّ عؾؿ وٓ أطؾؿ، وأكت طَ الؾفؿ إكؽ تؼدر وٓ أقدر، وتَ 

 ،ا لل يف ديـل ودكقاي وآخرتلخقرً  -وتسؿقفا باسؿفا  -يف فالكة  فنن رأيَت  

 .فاقدرها لل

(( لل ذلؽ فاقضِ  ،ا لل مـفا يف ديـل ودكقاي وآخرتلوإن كان غقرها خقرً  

(1). 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

اه: لإلطالل القارد فقؿا رواه البخاري ولضعػ باقل الشقاهد. -  وققل َمـ َوهَّ

اه.  وبالثاين أققل، مـ غقر تثريب طؾك َمـ َققَّ

 َيجـح لتؼقيتف. -حػظف اهلل -وشقخـا مصطػك بـ العدوي 

 هؽذا قال لل طـدما َطَرْضُت طؾقف الحديث يف الؿؽتبة الؽبرى. 

 ،  (223وابـ خزيؿة ) ،(5/423) أخرجف أحؿد ا:ضعقػ جًد ( 1)

 .( وغقرهؿ4/133) ((الؽبقر))والطبراين يف  ،(1181والحاكؿ ) ،(4343بان )وابـ حِ 

ده أبل أيقب أن أيقب بـ خالد بـ أبل أيقب حدثف، طـ أبقف، طـ َج  ،طـ القلقد بـ أبل القلقد 

 .بف ،امرفقطً  ...إكصاري

 .ل العقـولؿ يقثؼف معتبر، بؾ هق مجفق (أيقب)وفقف  

= 
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  :وُسئؾت الؾجـة الدائؿة 

طبتل وأطرف طـف معؾقمات، ففؾ أستخقر اهلل س: طـدما يتؼدم شخص لخِ 

 ؟تخارة بعد رؤيتف لل ورؤيتل لفقبؾ رؤيتف، أم تؽقن آس

يف  اوهؾ طالمة تقفقؼ اهلل لؾعبد بعد آستخارة تؽقن طـ صريؼ الرؤي 

 الؿـام أم ماذا؟ 

 ا.جزاكؿ اهلل خقرً  ،أفقدوكا

 .آستخارة قبؾ رؤية الخاصب وبعدها ج: يجقز لِؽ 

أن يجد  له -وطالمة آستخارة يف إتؿام إمر الذي استخار فقف أو تركف 

ًٓ رء يف قؾبف قَ الؿ  .ا لفذا إمر الذي استخار فقف بلكف خقر واكشراًح بق

 ،اففق طالمة بلن فقف شرً  ،ا طـ ذلؽ إمرا وصدودً د يف قؾبف اكؼباًض َج وَ  نْ فنِ  

 فقتركف اإلكسان إلك غقره. 

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ. 

 .ة واإلفتاءالؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿق

 .طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .لؿ يقثؼف معتبر، بؾ هق مجفقل العقـ (خالد)و 

 واهلل أطؾؿ. .فال يصح الخبر بفذا 
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طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ 

 .(1ز)با

 :رحؿف اهلل ،وُسئؾ الشقخ ابـ باز

  ؟ففؾ لل أن أستخقر يف شلكفا يف الحال ،يف الزواج مـ امرأة بُت غِ إذا رَ 

ـقات لعدم استطاطتل طؾقف حالقًا: ٕين طؾًؿا بلين سلؤخر هذا الزواج لعدة س

 ؟أريد أن أتؼدم لفؿ ببعض الفدايا إلك حقـ أن أتؼدم لزواجفا

 ثؿ ما هل كقػقة اكشراح الصدر التل وردت يف شرح دطاء آستخارة؟  

تعرف فضؾفا وديـفا  ،وأكت مطؿئـ إلقفا ،أن تتزوج مـ امرأة ج: إذا أردَت 

 .يف حاجة إلك آستخارة لسَت  يف شؽ مـفا، وأكؽ لسَت  ،ؼفاؾُ وُخ 

أن لؽ  ،تشؽ يف صالحفا آستخارة يف الشلء الذي تشؽ فقف، إذا كـَت  

 ،وصؾبت بدطاء آستخارة ورفعت يديؽ ،فنذا صؾقت الركعتقـ ،تستخقر

 بَ ف ،ثؿ اكشرح صدرك
ؼ طبتفا ولق تلخر الدخقل بفا، اخطبفا واتػِ ر إلك ِخ ادِ

 خقل. ولق تلخر العؼد أو الد ،مع أهؾفا

لقس طـدك شؽ يف  ،فا تؿام الؿعرفةفتَ رَ قد طَ  ،أما إذا كـت مـشرح الصدر

ػعؾ يف ظفر لؽ حاجة إلك آستخارة: ٕن آستخارة إكؿا تُ فال يَ  ،أمرها

 .خشك مـ طاقبتفاإمقر التل قد يؼع فقفا اشتباه أو يُ 

                                                

 (.13613رقؿ ) ػتقى( ال57/ 18) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)
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 ؾقس فقف استخارة. فما فقف اشتباه،  أما الشلء القاضح الذي 

 .ؾ  خقر اهلل أن تصؾل الضحك ركعتقـ، َص ٓ تست

أقاربؽ لصؾة الرحؿ، ما فقف استخارة إذا يف أن تزور  وٓ تحتاج استخارة، 

 .ر والديؽ ما فقف استخارةبَ ما كان طـدهؿ محذور، تَ 

 .تصؾل الظفر والعصر ما فقف استخارة 

 .ما فقف استخارة ،تصؾل الؿغرب 

 .العشاء ما فقف استخارة 

 .ما فقف استخارة تصؾل الػجر 

 .ما فقف استخارة ،تصؾل الجؿعة أيًضا 

 .ما فقف استخارة ،ـ وأكت قادرتحج والطريؼ آمِ  

 ؟تستخقر هؾ تحج هذا العام أم ٓ ،تخاف ،أما إذا كان الطريؼ لقس آمـًا 

 .(1)لقس مـ أجؾ الحج ،مـ أجؾ خقف الطريؼ

 

 

 

 

                                                

 (.88/ 23) ٓبـ باز ،فتاوى كقر طؾك الدرب (1)
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 أحؽام الـظر لؾؿخطقبة

 .ؿ الـظر لؾؿخطقبةؽْ ُح  -

 .ؿة مـ كظر الخاصب لؾؿخطقبةالحؽ -

 .حدود الـظر لؾؿخطقبة -

 .ضقابط الـظر لؾؿخطقبة -

 .كظر الؿخطقبة لؾخاصب -

 .ؽرار الخاصب الـظر لؾؿخطقبةتَ  -

  .ؾؿ الؿخطقبة بـظر الخاصب إلقفاطِ  -

 .ر لؾؿخطقبةوقت الـظ -

 ؟ماذا يػعؾ ،تعجبف ؿإذا كظر ول -

 .ؾ الؿخطقبة لؾخاصبؿ  َج ؿ تَ ؽْ ُح  -

ة )كامقرا، فقديق، ة طبر القسائؾ الحديثبرؤية الخاصب لؾؿخطق -

 .(فقس بقك،...وكحق ذلؽ

 ؿ تقكقؾ الغقر يف الـظر لؾؿخطقبة.ؽْ ُح  -
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 ؿ الـظر لؾؿخطقبةؽْ ُح 

 طؾك ققلقـ: -طبتفاؾػ العؾؿاء يف حؽؿ كظر الخاصب لؾؿرأة إذا أراد ِخ اختَ 

 .باح الـظر لؾؿخطقبةؼقل إول: يال

  .عقة، وققل الحـابؾةقل إحـاف، وققل طـد الشافوهق ق 

 والصحقح طـد الشافعقة آستحباب.

 لقؽ أدلتفؿ وأققالفؿ بالتػصقؾ:إو

ـِ َسْعٍد، َأنَّ  1 ـْ َسْفِؾ بْ َؿ، اْمَرَأًة َجاَءْت َرُسقَل اهللِ  ـ َط  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

ََهَب لََؽ َكْػِسلَيا َرُسقَل اهللِ  :َفَؼالَْت  ِٕ  .، ِجئُْت 

بَُف، ُثؿَّ  ، َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّؿَ لَقَْفا َرُسقُل اهللِ َفـَظََر إِ   َد الـَّظََر إِلَقَْفا َوَصقَّ َفَصعَّ

 .َصلَْصلَ َرْأَسفُ 

ُف لَْؿ َيْؼِض فِقَفا َشقْئًا  ا َرَأِت الَؿْرَأُة َأكَّ  .َجَؾَسْت  ،َفَؾؿَّ

ـْ َأْصَحابِِف، َفَؼاَل: أَ   ـْ لََؽ بَِفا َحاَجةٌ ْي َرُسقَل اهللِ َفَؼاَم َرُجٌؾ ِم  ،، إِْن لَْؿ َتُؽ

ْجـِقَفا  .َفَزو 

ـْ َشْلٍء؟))َفَؼاَل:    ((.َهْؾ ِطـَْدَك ِم

  َٓ  . َيا َرُسقَل اهللِ َواهللِ  ،َقاَل: 

 ؟((.َفاْكظُْر َهْؾ َتِجُد َشقْئًا ،اْذَهْب إِلَك َأْهِؾَؽ ))َقاَل:  

  َٓ   .َما َوَجْدُت َشقْئًا ،ا َرُسقَل اهللِ  يَ َواهللِ  ،َفَذَهَب ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل: 
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ـْ َحِديدٍ  ،اْكظُرْ ))َقاَل:   ((.َولَْق َخاَتًؿا ِم

  َٓ َٓ  ،َواهللِ َيا َرُسقَل اهللِ  ،َفَذَهَب ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل:  ـْ  َو
ـْ َحِديٍد، َولَؽِ َخاَتًؿا ِم

 .ُػفُ َفَؾَفا كِْص  -َقاَل َسْفٌؾ: َما لَُف ِرَداٌء  -َهَذا إَِزاِري 

َؿ: َفَؼاَل َرُسقُل اهللِ   إِْن لَبِْستَُف لَْؿ  !َما َتْصـَُع بِنَِزاِرَك؟)) َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

ـْ َطَؾقَْؽ ِمـُْف َشْلءٌ  ـْ َطَؾقَْفا ِمـُْف َشْلٌء، َوإِْن لَبَِستُْف لَْؿ َيُؽ  ((.َيُؽ

ُجُؾ َحتَّك َصاَل َمْجِؾُسُف، ُثؿَّ َقامَ    َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َفَرآُه َرُسقُل اهللِ  َفَجَؾَس الرَّ

َؿ ُمَقل قًا ا َجاَء َقاَل:  ،َوَسؾَّ ـَ الُؼْرآِن؟))َفلََمَر بِِف َفُدِطَل، َفَؾؿَّ  ((.َماَذا َمَعَؽ ِم

َدَها  -َقاَل: َمِعل ُسقَرُة َكَذا َوُسقَرُة َكَذا َوُسقَرُة َكَذا    .-َطدَّ

ـْ ضَ ))َقاَل:   َـّ َط  .َقاَل: َكَعؿْ  ((ْفرِ َقْؾبَِؽ؟َأَتْؼَرُؤُه

ـَ الُؼْرآنِ ))َقاَل:   ْؽتَُؽَفا بَِؿا َمَعَؽ ِم   .(1)((اْذَهْب َفَؼْد َمؾَّ

 وجف الدٓلة يف الحديث:

بَف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿن رسقل اهلل قْ كَ  َد الـَّظََر إلقفا وَصقَّ فػقف دلقؾ . َصعَّ

 ولقس يف هذا إشؽال. ،فايـظر إلق لف  -ـؽح امرأةـ أراد أن يَ مَ  أنطؾك 

 َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َقالَْت: َقاَل لِل َرُسقُل اهللِ  َطـَْفا، ـ طـ َطائَِشَة َرِضَل اهللُ  2

َؿ:  ـْ َحرِيرٍ، َفَؼاَل لِل:  ،َرَأْيتُِؽ فِل الَؿـَامِ ))َوَسؾَّ َيِجلُء بِِؽ الَؿَؾُؽ فِل َسَرَقٍة ِم

                                                

 .(1425ومسؾؿ ) ،(5126أخرجف البخاري) متػؼ طؾقف: (1)
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ـْ وَ  .َهِذِه اْمَرَأُتَؽ  ْن َيُؽ َفنَِذا َأْكِت ِهَل، َفُؼْؾُت: إِ  ،ْجِفِؽ الثَّْقَب َفَؽَشْػُت َط

ـْ ِطـِْد اهللِ   .(1)(( ُيْؿِضفِ َهَذا ِم

طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  قال: كـُت رضل اهلل طـف ـ طـ أبل هريرة،  3

فلتاه رجؾ فلخبره أكف تزوج امرأة مـ إكصار، فؼال لف رسقل اهلل صؾك اهلل 

فنن  :فاذهب فاكظر إلقفا))قال:  .، قال: ٓ((إلقفا؟ رَت أكظ))طؾقف وسؾؿ: 

 .(2)((ايف أطقـ إكصار شقئً 

قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  ؿارضل اهلل طـفـ طـ جابر بـ طبد اهلل،  4

ب أحدكؿ الؿرأة، فنن استطاع أن يـظر إلك ما يدطقه إلك طَ إذا َخ ))وسؾؿ: 

 ((.كؽاحفا فؾقػعؾ

                                                

 .(2438ومسؾؿ ) ،(5125جف البخاري)أخر متػؼ طؾقف: (1)

سان، طـ أبل قْ يزيد بـ كَ  طـ  سػقانثـا ابـ أبل طؿر، حدثـا  :قال (1424( أخرجف مسؾؿ )2)

  .بف ،امرفقطً  ...حازم، طـ أبل هريرة

  .ع طؾقفتابَ ٓ يُ  :فؼال ،سانقْ ؾل هذا الحديث طؾك يزيد بـ كَ قْ ؼَ ؼد اإلمام العُ واكتَ 

 (.4/389) ((الضعػاء الؽبقر))اكظر  

 . (389/ 4)(( الضعػاء الؽبقر))اكظر  .رغَ رحؿف اهلل: يعـل الص  دي قْ ؿَ وقال الُح 

 .(14/ 3شرح معاين أثار ) اكظر. رغَ وقال الطحاوي: يعـل الص  



 97 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

اين إلك مـفا ما دط فؽـت أتخبل لفا حتك رأيُت  ،ةجاري قال: فخطبُت  

 .(1)فافتزوجتُ  ،فاجِ و  زَ كؽاحفا وتَ 

                                                

 يف سـده خالف:( 1)

 ؟الؿجفقل أو الثؼةهق هؾ  ،ـقْ َص تعققـ شقخ داود بـ ُح  كؾػ فقف طؾاختُ  

 .ددَّ َس مـ صريؼ مُ  (2382فلخرجف أبق داود )

 .يقكس بـ محؿد ( مـ صريؼ17389وابـ أبل شقبة ) ،(3/334وأحؿد ) 

طـ واقد بـ طبد  ،ـقْ َص طـ داود بـ ُح  ،طـ محؿد بـ إسحاق ،كالهؿا طـ طبد القاحد بـ زياد 

 .امرفقطً  ...طـ جابر ،الرحؿـ

 .وواقد بـ طبد الرحؿـ مجفقل 

 .ـ سعد( مـ صريؼ إبراهقؿ ب3/363وأخرجف أحؿد )

مبـ  ( مـ صريؼ طؿر بـ طؾل2696والحاكؿ )   .ُمَؼدَّ

 (، 13487) ى(، والبقفؼل يف الؽبر4283والطحاوي يف شرح معاين أثار) 

 .مـ صريؼ أحؿد بـ خالد

... طـ جابر ،طـ واقد بـ طؿرو بـ معاذ ،ـقْ َص طـ داود بـ ُح  ،ثالثتفؿ طـ محؿد بـ إسحاق

 وواقد بـ طؿرو ثؼة. .بف ،امرفقطً 

 فائدة مفؿة لؾغاية: 

صؾك  ـ مـ الحديث الؼدر الؿرفقع لرسقل اهللس  طؾك فرض تحسقـ الحديث، فنن الذي سُقَح 

أما آختباء يف الـخؾ فؾؿ يصرح ابـ  .لؽقن ابـ إسحاق صرح بالتحديث فقف اهلل طؾقف وسؾؿ:

واهلل  ،ة لعـعـتففتؽقن ضعقػ ،ؾ جابر رضل اهلل طـفعَ إسحاق يف أي صريؼ ـ فقؿا وقػت ـ فقفا فَ 

د محؿد بـ إسحاق، مع آختالف طؾقف. ولُؿِعؾ.  أطؾؿ  أن ُيِعؾ الحديث جؿؾة: لَتَػر 
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ـ أراد ِخطبة حث مَ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن الـبل وجف الدٓلة يف الحديث:

فنن استطاع أن يـظر إلك ما يدطقه إلك )) :، بؾ قاللقفاإأن يـظر طؾك امرأة 

 .((فؾقػعؾ ،كؽاحفا

الـبل  لف أكف خطب امرأة، فؼالرضل اهلل طـف، ـ شعبة، ـ  طـ الؿغقرة ب 5

 .(1)((بقـؽؿا ُيْمَدمَ فنكف أحرى أن  :لقفااكظر إ))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

                                                

  .بـ أبل زائدة ك( مـ صريؼ يحق1387أخرجف الترمذي) فقف ضعػ:( 1)

 .( مـ صريؼ الثقري13335وطبد الرزاق ) ،(4/245وأخرجف أحؿد )

 .معاوية ل( مـ صريؼ أب17388وابـ أبل شقبة ) ،(4/246وأخرجف أحؿد ) 

 .( مـ صريؼ حػص بـ غقاث3235ائل )َس وأخرجف الـَّ  

 .بف ،امرفقطً  ...طـ الؿغقرة ،ينزَ طـ بؽر بـ طبد اهلل الؿُ  ،كؾفؿ طـ طاصؿ إحقل ،وغقرهؿ 

 .ويف سؿاع بؽر مـ الؿغقرة كالم

  .يف سؿاع بؽر مـ الؿغقرة كظر اكة:قَ وقال أبق طَ  .لؿ يسؿع :عقـقال ابـ مَ  

 . عاسؿالالدارقطـل  بقـؿا أثبت

وققل ابـ َمعقـ وأبل َطَقاكة طـدي أققى: ٕكف لقس طـدي حجة ُتْثبِت السؿاع، فؾقس لبؽر طـ 

الؿغقرة رواية يف الصحقحقـ. وروايتف يف ))صحقح مسؾؿ(( لقست طـ الؿغقرة، وإكؿا طـ حؿزة 

 وطروة، ابـَل الؿغقرة بـ شعبة.

 .َثؿ صريؼ آَخر ضعقػو

 فكؿا طـد ابـ ماج ،لالَّ (، والحسـ بـ طؾل الَخ 2697كؿا طـد الحاكؿ ) ،أحؿد بـ حـبؾه روا 

(، وأبق بؽر 13488) ى((الؽبر))كؿا طـد البقفؼل يف  ،(، وأحؿد بـ مـصقر الرمادي1865)

 .( وغقرهؿ3438) ككؿا طـد أبل يعؾ ،بـ زكجقيف

= 



 99 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

أتخبل  امرأة، فجعؾُت  قال: خطبُت  رضل اهلل طـفؿة، ؾَ ْس محؿد بـ مَ طـ ـ  6

 .لفا، حتك كظرت إلقفا يف كخؾ لفا

  !اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟: أتػعؾ هذا وأكت صاحب رسقل للفؼقؾ  

إذا ألؼك اهلل يف قؾب ))رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل:  فؼال: سؿعُت 

 .(1)((طبة امرأة، فال بلس أن يـظر إلقفاامرئ ِخ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .فذكره ...الؿغقرة أن ،طـ أكس ،طـ ثابت ،رؿَ عْ طـ مَ  ،مـ صريؼ طبد الرزاق 

وهذا وهؿ، وإكؿا رواه ثابت طـ بؽر  :(7/138وقد قال الدارقطـل طؼب هذا اإلسـاد يف العؾؾ )

 .مرساًل 

 .أطـل سؿاع بؽر مـ الؿغقرة ،ؾ بآكؼطاعفاإلسـاد إول ُمعَ  :)أحؿد(قؾت 

  طـ ثابت فقفا ضعػ. . ورواية  معؿروهق الصقاب ،ؾ باإلرسالوالثاين: ُمعَ 

 .ويف أحاديث َمْعَؿر طـ ثابت أحاديث غرائب ومـؽرة: (1/72) يف طؾؾف ديـلبـ الؿَ قال ا

ر ابـ أبل خقثؿة طـ يحقك بـ معقـ، قال: حديث معؿر كَ ( وذَ 691/ 2ويف شرح طؾؾ الترمذي )

 كثقر إوهام. ،طـ ثابت مضطرب

 ،(13338وطبد الرزاق ) ،(3/493وأحؿد ) ،(1864) فأخرجف ابـ ماج :جًدا ضعقػ( 1)

 .وغقرهؿ (17679وابـ أبل شقبة )

ؿة، طـ محؿد بـ ثْ اج، طـ محؿد بـ سؾقؿان، طـ طؿف سفؾ بـ أبل َح جَّ مـ صرق طـ َح  

 .بف ،امرفقطً  ...ؿةؾَ ْس مَ 

زيد مـ وهـ الحديث ا يَ ؾػ طؾقف فقف اختالفً ضعقػ ومدلس، واختُ  ،اج بـ أرصلةجَّ وفقف الَح  

 .وضعػف

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ولؿ يقثؼف معتبر، إكؿا  ،ياناوروى طـف رفؼد  !!جفقل الحالم ،وفقف كذلؽ محؿد بـ سؾقؿان 

 .، وهق معروف بتقثقؼ الؿجاهقؾ((الثؼات))بان يف كتابف ره ابـ حِ كَ ذَ 

 !ح بفارَ ػْ ٓ يُ  تفلؽـ متابع ،اج طؾك هذا الحديثجَّ بع َح تقوقد 

عالء، كا ، كا محؿد بـ الثـا الحسـ بـ طؾل الَعـَِزيّ : (3/15أخرجفا ابـ قاكع يف معجؿف )

اج بـ أرصاة، طـ محؿد بـ سؾقؿان بـ أبل حثؿة، طـ طؿف جَّ حػص، كا محؿد بـ إسحاق، والَح 

 .امرفقطً  ،ةؿَ ؾَ ْس سفؾ بـ أبل حثؿة، طـ محؿد بـ مَ 

ـُ ابَ ففـا تَ  وابـ إسحاق هق محؿد بـ إسحاق بـ يسار، صدوق يدلس وقد  .اَج جَّ سحاق الَح إ ع اب

  .طـعـ

 .وهق مجفقل ، السـدا زال محؿد بـ سؾقؿان يفمو

مام الدارقطـل ـ اإلأكؼؾ كالم ، وكل أبقـ صقرة الخالف يف هذا الحديث طؾك محؿد بـ إسحاق 

 قال: ، يف إطاللف لفذا الحديث ( 14/13رحؿف اهلل ـ  يف العؾؾ )

 يرويف محؿد بـ سؾقؿان بـ أبل حثؿة، طـ طؿف سفؾ بـ أبل حثؿة، طـ محؿد بـ مسؾؿة.

 ؿ بـ ِصْرَمة، طـ يحقك بـ سعقد، طـف بفذا الحديث.ث بف إبراهقدَّ َح 

 :ؾػ طؾقف فقفجاج بـ أرصاة طـف، واختُ ورواه الَح 

جاج بـ أرصاة، فرواه طبد القاحد بـ زياد، ويحقك بـ سعقد إمقي، ويزيد بـ هارون، طـ الَح 

 ة.ؿَ ؾَ ْس طـ محؿد بـ سؾقؿان بـ أبل حثؿة، طـ طؿف سفؾ، طـ محؿد بـ مَ 

جاج، طـ سفؾ بـ محؿد ب إسـاده ولؿ يضبطف، فؼال: طـ الَح ؾَ معاوية الضرير، فؼَ وخالػفؿ أبق 

 ة.ؿَ ؾَ ْس بـ أبل حثؿة، طـ طؿف سؾقؿان بـ أبل حثؿة، طـ محؿد بـ مَ 

، طـ أبقف، طـ محؿد بـ ُحـَْقػبـ جاج، طـ محؿد بـ سفؾ ورواه حؿاد بـ سؾؿة، طـ الَح 

 .اووهؿ أيًض  ،ةؿَ ؾَ ْس مَ 

 جاج.ـ تابعف، طـ الَح قاحد بـ زياد ومَ والصحقح ققل طبد ال 

= 
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، وكان قد رأى الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ قال: دقْ ؿَ طـ أبل ُح ـ  7

ـاح ، فال ُج ب أحدكؿ امرأةطَ إذا َخ ))قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

(( ؿؾَ عْ طبة، وإن كاكت ٓ تَ إذا كان إكؿا يـظر إلقفا لؾخِ  ،طؾقف أن يـظر إلقفا

(1). 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ده، ى هذا الحديث القاقدي، طـ محؿد بـ يحقك بـ سفؾ بـ أبل حثؿة، طـ أبقف، طـ َج وَ ورَ 

 .ف بفذا اإلسـادرَ عْ وٓ يُ  .ةؿَ ؾَ ْس طـ محؿد بـ مَ 

 .ص الؼقل يف الحديثفبفذا يؽقن قد ُلخ   :(أحؿد)قؾت 

وإكؿا ترجقح وجف طؾك  ،قس معـاه تصحقح الحديثل والصحقح الذي اختاره اإلمام الدارقطـل  

 .جاج وجفالة سؾقؿانر، وإٓ فؿا رجحف الدارقطـل فقف مـ العؾؾ ما قد سبؼ، مـ ضعػ الَح َخ آ

طؼب إخراجف  ،( يف معجؿف الؽبقر19/226وما رجحف الدارقطـل قد رجحف اإلمام الطبراين ) 

 .لحديثا( طؼب إخراجف 1/163) ((ابةمعرفة الصح))ؿ يف قْ عَ لؾحديث، ورجحف اإلمام أبق كُ 

/ 1) ((الجامع الصغقر مـ حديث البشقر الـذير))اكظر  . ػ هذا الحديث السققصلعَّ وقد َض  

36) . 

  (.1/185) راكظر أحؽام الـظ. ػف ابـ الؼطانعَّ وَض 

 بؾ هق ضعقػ. ،ها يرتؼل بفااوٓ أر ،ضعقػة فاوكؾ ،ؿ صرق أخرى لؾحديثوثَ 

، (2479) ((شرح معاين أثار)) والطحاوي يف ،(5/424د )أخرجف أحؿ ػ:قضع( 1)

 .( وغقرهؿ3714والبزار )، (911) ((إوسط))والطبراين يف 

مـ صرق طـ زهقر بـ معاوية قال: ثـا طبد اهلل بـ طقسك، طـ مقسك بـ طبد اهلل بـ يزيد، طـ أبل  

 ا. مرفقطً  ...دقْ ؿَ ُح 

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

وثؼف جؿاطة مـ  إكصاري(لقؾك  لرحؿـ بـ أببـ طبد ال)ا ويف اإلسـاد طبد اهلل بـ طقسك

 .(353/ 5اكظر التفذيب ). العؾؿاء

  ػف:عَّ ـ َض ومـ أهؾ العؾؿ مَ 

   .بـ الؿديـل: هق طـدي مـؽر لقال طؾ

بـ طبد الفادي بلكف قالف اف بَ ؼَّ عَ تَ  -والؿذكقر يف إصؾ طـ طؾل بـ الؿديـل قال الحافظ ابـ حجر:

وأما  ((ب امرأةبَّ ـ َخ مَ )) :حديث ،روي طـ طؽرمة طـ أبل هريرةيَ الذي  ،يف طبد اهلل بـ طقسك

 .اذكر فقف شقئً ولؿ يَ  ،بـ أبل لقؾك فذكرها

ـ روى حديث الِخطبة مَ  كػسف هق ((ب امرأةبَّ ـ َخ مَ ))راوي  ك،بؾ هق ابـ أبل لقؾ :)أحؿد(قؾت 

 .هذا

 ،حتج بفأبل لقؾك ٓ يُ  بـا :قال أحؿد بـ حـبؾ: (1/744)((العؾؾ الصغقر))قال الترمذي يف  

ر قَّ أو غَ  ،فزاد أو كؼص ،حػظ اإلسـادوأشد ما يؽقن هذا إذا لؿ يَ  ،إكؿا طـك إذا تػرد بالشلء

 .اإلسـاد أو جاء بؿا يتغقر فقف الؿعـك

 .(3293لؾذهبل ) ((الؿغـل يف الضعػاء))اكظر . وقال الدارقطـل: متروك

ر ٓ َخ آوإكؿا  ،وى هذا الحديث لقس هق ابـ أبل لقؾكرالذي إن طبد اهلل :  ـ قالمَ  ـ أهؾ العؾؿومِ 

 ف. رَ عْ يُ 

 :(353/ 5قال الحافظ ابـ حجر يف التفذيب )

ر أبق الحسـ بـ الؼطان أن طبد اهلل بـ طقسك الذي روى طـ مقسك بـ طبد اهلل بـ يزيد كَ وذَ 

وأكف  ،ك هذاما هق طبد اهلل بـ طقسك بـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾ -ريؽوطـف زهقر وَش  ،الخطؿل

 ف حالف.رَ عْ ر ٓ يُ آَخ 

 .سائر إحاديث تفؾ هذا الحديث بؿخالػطَ أَ ـ ـ أهؾ العؾؿ مَ ومِ 

= 



 403 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 ري:هْ أثر طـ الز  

قال: ٓ بلس أن يـظر إلقفا قبؾ أن  ،ري يف الرجؾ يتزوج الؿرأةهْ طـ الز  

 .(1){ولق أطجبؽ حسـفـ}ٕن اهلل طز وجؾ يؼقل:  :يتزوجفا

  حسـ البصري:أثر طـ ال

 .(2)ٓ بلس أن يـظر إلقفا قبؾ أن يتزوجفا :قال الحسـ

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

فػل سائر إحاديث  (ؿؾَ عْ وإن كاكت ٓ تَ ) :طـدي ـ واهلل أطؾؿ ـ لػظةالؿخالػة ووجف  :)قؾت( 

 .لقس فقفا بفذا الؾػظ

ـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ وجقه، ي كحق كالمف طـ الوِ وهذا الحديث قد رُ  قال البزار طؼبف:

د مخالػ لسائر إحاديث قْ ؿَ ولػظ حديث أبل ُح  .ا غقر هذا الطريؼد صريؼً قْ ؿَ وٓ كعؾؿ ٕبل ُح 

ومقسك بـ طبد اهلل هق مقسك بـ طبد اهلل بـ  .ويت يف ذلؽ طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالتل رُ 

 مشفقر. ،يزيد

 ققلف. ،ريهْ طـ الز   ،عةمْ ثـا أبق داود، طـ زَ  :(17682أخرجف ابـ أبل شقبة  ) ضعقػ: (1)

 ضعقػ الحديث. ة بـ صالحعَ مْ وزَ 

 ، ققلف.ثـا وكقع، طـ ربقع، طـ الحسـ  :(17681) أخرجف ابـ أبل شقبة :فقف ضعػ (2)

 (.2741والؿقزان ) ،(3/248اكظر التفذيب ) .ح، متؽؾؿ فقفقْ بَ وفقف الربقع بـ ُص 
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 لقؽ أققال أهؾ العؾؿ:إو

 إحـاف:

 قال السرخسل:

َجَفا  ُف  ،َفاَل بَلَْس بِلَْن َيـْظَُر إلَقَْفا ،إْن َكاَن َأَراَد َأْن َيتََزوَّ َوإِْن َكاَن َيْعَؾُؿ َأكَّ

 .َيْشتَِفقَفا

َؿ َصؾَّك اهللُ  -لَّ لـَّبِ لَِؿا ُرِوَي َأنَّ ا  ـِ ُشْعبَةَ  - َطَؾقِْف َوَسؾَّ  بْ
ا َأَراَد  ،َقاَل لِْؾُؿِغقَرةِ لَؿَّ

َج اْمَرَأًة:  ُف َأْحَرى َأْن ُيْمَدَم بَقْـَُؽَؿا))َأْن َيتََزوَّ  ((.َأبِْصْرَها َفنِكَّ

ـُ   ُد بْ َفِؼقَؾ لَُف: َأَتْػَعُؾ َذلَِؽ  ،َفاُيطَالُِع بُـَقًَّة َتْحَت إَجاٍر لَ  ةَ ؿَ ؾَ ْس مَ َوَكاَن ُمَحؿَّ

  ؟!- َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ َصؾَّك اهللُ  -ُسقِل اهللِ َوَأْكَت َصاِحُب رَ 

 إَذا َألَْؼك اهللُ ))َيُؼقُل:  - َطَؾقِْف َوَسؾََّؿ َصؾَّك اهللُ  -َرُسقَل اهللِ  َسِؿْعُت  :َفَؼاَل 

 ((.الـَّظَُر إلَقَْفاُأِحؾَّ لَُف  ،ِخطْبََة اْمَرَأةٍ فِل َقْؾِب َرُجؾٍ 

  َٓ ، َوإِكََّؿا ُيْعتَبَُر َما ُهَق الَْؿْؼُصقُد 
ْفَقةِ َٓ َقَضاُء الشَّ ـَِّة  َنَّ َمْؼُصقَدُه إَقاَمُة الس 

ِٕ َو

 .َما َيُؽقُن َتبًَعا

َنَّ َكظََرُه إلَ  
ِٕ ِؾ َجَسِدَها:  َٓ إِ ك ثِقَابِ َوإِْن َكاَن َطَؾقَْفا ثِقَاٌب َفاَل بَلَْس بِتَلَم  لَك َفا 

 .(1)َجَسِدَها

 

                                                

 (. 15/ 13) الؿبسقط (1)
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 قال الؽاساين:و 

 :وإن كان طـ شفقة ،فال بلس أن يـظر إلك وجففا ،إذا أراد أن يتزوج امرأة

ٕن الـؽاح بعد تؼديؿ الـظر أدل طؾك إلػة والؿقافؼة الداطقة إلك تحصقؾ 

 .الؿؼاصد

اهلل  رضل -لؾؿغقرة بـ شعبة  -طؾقف الصالة والسالم  -طؾك ما قال الـبل  

م دَ مْ فنكف أحرى أن يُ  :اذهب فاكظر إلقفا)) :حقـ أراد أن يتزوج امرأة -طـف 

 ((.بقـؽؿا

طؾقف الصالة  -ؾفؾَّ وطَ  ،اإلك الـظر مطؾؼً  -طؾقف الصالة والسالم  -دطاه  

 .(1)ؽقكف وسقؾة إلك إلػة والؿقافؼةب -والسالم 

 الؿالؽقة:

  قال الؼقرواين:

دخؾ الرجؾ طؾك الؿرأة قال مالؽ: ٓ بلس أن يَ  :ازقَّ ـ كتاب ابـ الؿَ ومِ 

ما  :قال ؟هاففؾ يغتؼؾفا مـ كقة أو كحق :ققؾ .فقـظر إلقفا ،يريد كؽاحفا

 .(2)ه ذلؽ. قالف ابـ حبقبرِ وكَ  .فسؿعتُ 

 

                                                

 (.  122/ 5) بدائع الصـائع (1)

 .(391/ 4الـقادر والزيادات طؾك ما يف الؿدوكة مـ غقرها مـ إمفات ) (2)
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  قال ابـ رشد: 

طبة، فلجاز ذلؽ مالؽ إلك القجف والؽػقـ وأما الـظر إلك الؿرأة طـد الخِ 

 فؼط. 

 طدا السقأتقـ.  ،ك جؿقع البدنوأجاز ذلؽ غقره إل

 ع ذلؽ ققم طؾك اإلصالق. ـَ ومَ 

 .(1)وأجاز أبق حـقػة الـظر إلك الؼدمقـ مع القجف والؽػقـ

  قال الدردير الؿالؽل:و

ًة )َقبَْؾُف(: َأْي َقبَْؾ  :)َو( ُكِدَب )َكظَُر َوْجِفَفا( َأيْ  قَْفا( َخاصَّ ْوَجِة )َوَكػَّ الزَّ

 .(2)َذلَِؽ َحِؼقَؼَة َأْمرَِهالِقَْعَؾَؿ بِ  :الَْعْؼدِ 

 الشافعقة:

  قال الـقوي:

 .ـ يريد تزوجفاوفقف استحباب الـظر إلك وجف مَ 

وأحؿد  ،ومذهب مالؽ وأبل حـقػة وسائر الؽقفققـ ،وهق مذهبـا 

 .(3وجؿاهقر العؾؿاء)

                                                

 (.31/ 3) بداية الؿجتفد (1)

 (.343/ 2) الشرح الصغقر (2)

 (.213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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 الَّ َيـَْدَم. إَِذا َرِغَب فِل كَِؽاِحَفا، اْستُِحبَّ َأْن َيـْظَُر إِلَقَْفا لِئَ  :وقال أيًضا

َٓ ُيْستََحب    َهَذا الـَّظَُر، بَْؾ ُهَق ُمبَاٌح. َوفِل َوْجٍف: 

ِحقُح   ُل  :َوالصَّ َوَّ ْٕ  .(1)ا

  قال أيًضا:و

 .(2)وإن لؿ تلذن ،طبةـ كظره إلقفا قبؾ الخِ د كؽاحفا ُس َص وإذا قَ 

 وقال رحؿف اهلل:

 م. ب أن يـظر إلقفا لئال يـدحِ ب يف كؽاحفا، است  غِ إذا رَ  

 :إول :هذا الـظر، بؾ هق مباح. والصحقح ستحبويف وجف: ٓ يُ 

 لألحاديث. 

 .ويجقز تؽرير هذا الـظر لقتبقـ هقئتفا

 وسقاء الـظر بنذكفا وبغقر إذكفا.  

 .ث امرأة تتلمؾفا وتصػفا لفعَ فنن لؿ يتقسر الـظر، بَ 

فا مـف ما يعجبف ف، فنكف يعجبَج و  زَ ا تـظر إلك الرجؾ إذا أرادت تَ والؿرأة أيًض  

 .مـفا

 ـظر إلك غقر ذلؽ. وٓ يَ  .اا وبطـً ثؿ الؿـظقر إلقف القجف والؽػان ضفرً  

                                                

 (.19/ 7روضة الطالبقـ) (1)

 (.1/234مـفاج الطالبقـ ) (2)
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 .(1)ؿَص عْ الذي بقـ الؽػ والؿِ  الِؿْػَصؾ وجفقـ يف لَْحـَّاصِلّ اك ؽَ وَح 

 الحـابؾة:

 قال ابـ قدامة:

 الؿـ أراد كؽاحف ،ا يف إباحة الـظر إلك الؿرأةٓ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ خالفً  

(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .(23/ 7وطؿدة الؿػتقـ ) روضة الطالبقـ (1)

 (.96/ 7) الؿغـل (2)
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 ا.مـ الـظر لؾؿخطقبة مطؾؼً  الخاصب ؿـعيُ  الؼقل الثاين:

، ة قَّ ؾَ د، وإسؿاطقؾ ابـ طُ قْ بَ قكس بـ طُ وققل ي ،وهق أحد إققال طـ مالؽ 

 وهق ققل غريب. .والؿغربل

 ، وأققالفؿ بالتػصقؾ:لقؽ أدلتفؿإو

 ًٓ  ؿ:أدلتف -أو

ع الـظرة بِ تْ ٓ تُ  ،يا طؾلّ )) قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؾل:ـ  1

 .(1)((رةفنن لؽ إولك ولقست لؽ أِخ  :الـظرة

                                                

ٓ كعرفف إٓ  ،غريب :( وقال2777والترمذي )، (2149أخرجف أبق داود ) أساكقده ضعقػة:( 1)

 .ريؽمـ حديث َش 

 .ا(، وغقرهؿ17533وابـ أبل شقبة ) ،(5/352،353،357وأخرجف أحؿد يف الؿسـد ) 

 .بف ،امرفقطً ... دة، طـ أبقفيْ رَ ابـ بُ  ريؽ، طـ أبل ربقعة اإليادي، طـمـ صرق طـ َش  

 السـد طؾتان:  ويف 

 .سقئ الحػظ، علَخ ريؽ بـ طبد اهلل  الـَّ َش  -إولك

 )قؾت(: هق ضعقػ. . ـق  وإٓ فؾَ  ،ومعـاها إذا تقبع .مؼبقل :قال الحافظ  ،ربقعة قأب -الثاكقةو 

 ...دة، طـ أبقفيْ رَ عة، طـ ابـ بُ ( بسـده طـ إسرائقؾ، طـ أبل ربق22وأخرجف الروياين يف مسـده )

  .بف ،امرفقطً 

  !قد تقبعريؽ َش فبفذا يؽقن 

 !!ربقعة قلؽـ ٓ تزال العؾة قائؿة يف الحديث، وهل أب

  .مـؽر الحديث :أبق حاتؿ فقال طـ 

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .(2463) ((الؿتروكقـوالضعػاء ))ره ابـ الجقزي يف كَ وذَ 

 .ضعقػ :(215/ 3) ((رقَ الس  ))وقال الذهبل يف  

 .(575) ((ح والتعديؾرْ الَج ))اكظر  .عقـ وحدهووثؼف ابـ مَ  :قؾت )أحؿد(  

 .مـؽر الحديث :خاصة مع ققل أبل حاتؿ ا زال يف حد الجفالة،ؿوٓ يؽػل هذا التقثقؼ، ف

 ...مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ إسحاق، طـ الـعؿان بـ سعد، طـ طؾل (731وأخرجف البزار )

 .امرفقطً 

  طؾتان: وفقف

 جًدا.  ضعقػ ،طبد الرحؿـ -إولك

 الـعؿان بـ سعد، مجفقل العقـ. -والثاكقة

طـ أبل إسحاق وأبل ربقعة اإليادي، طـ طبد اهلل  ،ريؽ( مـ صريؼ َش 5/357وأخرجف أحؿد )

 .بف ،امرفقطً  ...دة، طـ أبقفيْ رَ بـ بُ 

 .ع ٕبل ربقعةتابِ د مُ جِ فبفذا يؽقن قد وُ  

 ،وهق ثؼة، دقْ بَ وهق طؿرو بـ طبد اهلل بـ طُ  ،قعلبِ أبق إسحاق السَّ  ع أبل ربقعة هقتابِ أن مُ  كبؼلؽـ يَ  

 .لؽـف مختؾط ومشفقر بالتدلقس، وقد طـعـ ولؿ يصرح

 .هذا السـد، وهق سقئ الحػظ ريؽ يف ا زال َش مكذلؽ  

 .( وغقرهؿ17512وابـ أبل شقبة ) ،(5573بان )وابـ حِ  ،(1/159وأخرجف أحؿد )

 ...ؾ، طـ طؾلقْ ػَ ـ محؿد بـ إبراهقؿ، طـ سؾؿة بـ أبل الط  مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق، ط 

 .امرفقطً 

 .لؿة مجفقؾَ وَس  .وقد طـعـ ،ومحؿد بـ إسحاق صدوق يدلس
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ؿـع فقُ  ،يشؿؾ الخاصب وغقره ،هذا الـفل طام أن وجف الدٓلة يف الحديث:

  .الخاصب مـ الـظر لؾؿخطقبة بفذا الـفل

 ف بجقابقـ:ـوأجقب ط

اهلل  صؾك وٓ يصح طـ رسقل اهلل ،أساكقده  ضعقػةالحديث أن  -إول

 ٓ يصح آحتجاج بف. ؿـ ثَ فؿِ  طؾقف وسؾؿ، 

مـف  لثـاستُ  طؾك فرض أكف ثابت ـ وهق لقس كذلؽ ـ ففذا طام -الثاين

لؾؿرأة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، مـفا حديث كظر الـبل رَخ الخاصب بلحاديث أُ 

كؿا  رضل اهلل طـف، ا حديث أبل هريرةفكؿا يف الصحقحقـ ، ومـ ،القاهبة

 .ئًا((لقفا فنن يف أطقـ إكصار شقإاكظر )) :ذي فقفال ،طـد مسؾؿ

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ  سللُت بـ طبد اهلل، قال:  جريرطـ ـ  2

 .(1)فلمرين أن أصرف بصري ،كظر الػجاءة

 .مرأة أجـبقةهذا طام كذلؽ يف كظر أي رجؾ ٕي ابلن  ـفوأجقب ط

  .دخؾ يف الـفلفال يَ  ،جهق الزوا ،د شرطلِص ؼْ والخاصب يـظر مـ أجؾ مَ 

 قال الؼاضل طقاض:

لغرض  إٓ ،ويجب طؾك الرجال غض البصر طـفا يف جؿقع إحقال

 .(1)طبتفاوهق حالة الشفادة والؿداواة وإرادة ِخ  ،صحقح شرطل

                                                

 (.2159أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (1)
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 وإلقؽ أققالفؿ:

 الؿالؽقة:

  قال ابـ طبد البر:

  .تلمؾ محاسـفافؾقس لف طـد مالؽ أن يـظر إلقفا وٓ ي ،ـ أراد كؽاح امرأةومَ 

 .(2)ي طـف أكف يـظر إلقفا وطؾقفا ثقابفاوِ وقد رُ 

  قال العقـل:و

ة وققم مـ أهؾ قَّ ؾَ د، وإسؿاطقؾ بـ طُ قْ بَ ائػة، مـفؿ يقكس بـ طُ صقالت 

م رَ ْح جفا أو ذي رحؿ مَ وْ زَ إٓ لِ  ،آ يجقز الـظر إلك إجـبقة مطؾؼً  :الحديث

 .(3)مـفا

   قال الؿاوردي:و

 .(4: ٓ يجقز أن يـظر إلك شلء مـفا)وقال الؿغربل

  قال الـقوي:و

 .(1الؼاضل طـ ققم كراهتف) كؽَ وَح 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.139/ 14شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.519/ 2الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة ) (2)

 (.119/ 23) طؿدة الؼاري (3)

  (.34/ 9ي الؽبقر )الحاو (4)
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  قال الحافظ ابـ حجر:و 

 :ؾ الطحاوي طـ ققم أكف ٓ يجقز الـظر إلك الؿخطقبة قبؾ العؼد بحالؼَ وكَ 

 .(2أجـبقة) ٕكفا حقـئذٍ 

   قال الـقوي:

 .ـ يريد تزوجفاالـظر إلك وجف مَ  وفقف استحباب

وأحؿد  ،ومذهب مالؽ وأبل حـقػة وسائر الؽقفققـ ،وهق مذهبـا 

 .وجؿاهقر العؾؿاء

 .وحؽك الؼاضل طـ ققم كراهتف 

ومخالػ إلجؿاع إمة طؾك  ،وهذا خطل مخالػ لصريح هذا الحديث 

 .(3جقاز الـظر لؾحاجة طـد البقع والشراء والشفادة وكحقها)

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.182/ 9فتح الباري) (2)

 .(213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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 الخالصة والراجح

جقاز كظر  أي: ،أطؾؿ ـ  هق ققل جؿاهقر أهؾ العؾؿ الذي يترجح لل ـ واهلل

 .الخاصب لؾؿخطقبة

 .ؿا ورد فقف مـ أحاديث طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿلِ  

 .وبعض أهؾ العؾؿ ـ وهؿ قؾة ـ يرون الؿـع

 .ي الؼقل بالؿـعق  ؼَ أدلتفؿ تُ  ىوٓ أر 

قف وسؾؿ ك اهلل طؾث الـبل صؾَح لِ  :فالصحقح جقاز الـظر بؾ  استحبابف 

 .الخاصب طؾك ذلؽ
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 مسللة 

 ؟طؾؿ الؿخطقبة بـظر الخاصب إلقفا ؾزمهؾ يَ 

 ؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:اختَ 

 .أو لؿ تعؾؿ ْت ؿَ ؾِ طَ  ،كظر الخاصب لؾؿخطقبة يجقز الؼقل إول:

 افعقة والحـابؾة.الشوبف قال  

  :وأققالفؿ بالتػصقؾ دلقؾفؿ،لقؽ إو

 ًٓ  دلقؾفؿ: -أو

 د رضل اهلل طـف:قْ ؿَ حديث أبل ُح 

صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ قال: قال  ، وكان قد رأى الـبلَّ دقْ ؿَ طـ أبل ُح 

ـاح طؾقف ، فال ُج ب أحدكؿ امرأةطَ إذا َخ ))رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 .(1)((ؿؾَ عْ طبة، وإن كاكت ٓ تَ إذا كان إكؿا يـظر إلقفا لؾخِ  ،أن يـظر إلقفا

 

 

 

 

 

                                                

 تؼدم تخريجف.  ػ:قضع( 1)
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 :فؿأققال -ثاكقًا

 قال الـقوي:

 .ـظر إلك مقاضع الؾحؿيَ  :ال إوزاطلق 

ـة ذ ٕصقل الس  ـابِ مُ  ،وهذا خطل ضاهر .يـظر إلك جؿقع بدكفا :وقال داود 

 .واإلجؿاع

شترط يف جقاز هذا أكف ٓ يُ  :ثؿ مذهبـا ومذهب مالؽ وأحؿد والجؿفقر 

 .بؾ لف ذلؽ يف غػؾتفا ومـ غقر تؼدم إطالم ،الـظر رضاها

 .كظره يف غػؾتفا مخافة مـ وققع كظره طؾك طقرة هُ رَ كْ أَ  :قال مالؽلؽـ  

 .لقفا إٓ بنذكفاإأكف ٓ يـظر  ،وطـ مالؽ رواية ضعقػة 

ولؿ  ،ان يف ذلؽ مطؾؼً ذِ ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد أَ  :وهذا ضعقػ 

 .شترط استئذاكفايَ 

 .ا مـ اإلذنوٕكفا تستحل غالبً  

 .(1فتـؽسر وتتلذى) ،فؾؿ تعجبف فقتركفا فربؿا رآها ،اوٕن يف ذلؽ تغريرً  

 

 

 

                                                

 (.213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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  قال البغقي:

ـؽح والعؿؾ طؾك هذا طـد بعض أهؾ العؾؿ، قالقا: إذا أراد الرجؾ أن يَ 

 .امرأة، فؾف أن يـظر إلقفا

 .وهق ققل الثقري، والشافعل، وأحؿد، وإسحاق 

 .سقاء أذكت الؿرأة أو لؿ تلذن 

 .لؽػقـ فؼطوإكؿا يـظر مـفا إلك القجف وا 

 .(1)وٓ يجقز أن يـظر إلقفا حاسرة، وأن يـظر إلك شلء مـ طقرتفا 

  الشافعل:قال زيـ الديـ أبق يحقك 

اِرعِ  ْذُن فِل الـَّظَرِ اْكتَِػاًء بِنِْذِن الشَّ َؿا لَْؿ ُيْشتََرْط اإْلِ  .َوإِكَّ

ـَ الَْؿـْظُقُر إلَقْفِ   َت َغَرَض ال ،َولِئَالَّ َيتََزيَّ  .(2ر)ـَّاضِ َفقَُػق 

  قال الحافظ ابـ حجر:

 .بغقر إذكفا ،يجقز أن يـظر إلقفا إذا أراد ذلؽ :اوقال الجؿفقر أيًض 

 .شترط إذكفاوطـ مالؽ رواية يُ  

 :ؾ الطحاوي طـ ققم أكف ٓ يجقز الـظر إلك الؿخطقبة قبؾ العؼد بحالؼَ وكَ  

 .أجـبقة ٕكفا حقـئذٍ 

                                                

 (.17/ 9) ـةشرح الس   (1)

 (.39/ 2) فتح القهاب (2)
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 .(1طؾقفؿ بإحاديث الؿذكقرة) دَّ ورُ  

 قال ابـ قدامة:

 .وبغقر إذكفا ويجقز الـظر إلقفا بنذكفا

 أصؾؼ الـظر، فال يجقز تؼققده.  - صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ٕن الـبل  

مـفا ما  أتخبل لفا حتك رأيُت  امرأة، فؽـُت  ويف حديث جابر قال: فخطبُت 

 .(2)فازوجتُ فتَ  ،دطاين إلك كؽاحفا

 :وي الؼاريرَ  الفَ الَّ قال كقر الديـ الؿُ  

 :ولؾعؾؿاء خالف يف جقاز الـظر إلك الؿرأة التل يريد أن يتزوجفا

 -وإسحاق  ،وأحؿد ،والشافعل ،وأبق حـقػة ،والثقري ،زه إوزاطلقَّ فَج  

ل جابر والؿغقرة لحديثَ  :الؿرأة أم لؿ تلذن كِت ذِ ا، أَ مطؾؼً  -رحؿفؿ اهلل 

 .الِْحَسانِ الؿذكقريـ يف أول 

 .(3)اي طـف الؿـع مطؾؼً وِ ورُ  .زه مالؽ بنذكفاقَّ وَج  

 

 

                                                

 (.182/ 9) فتح الباري (1)

 (.5/ 3) الؽايف (2)

 (.2353/ 5مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (3)
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  قال ابـ حزم:و

 لفا وغقر متغػاًل  ،ة، فؾف أن يـظر مـفامَ رة أو أَ ـ أراد أن يتزوج امرأة ُح ومَ 

 .(1)متغػؾ

 مة الشـؼقطل، رحؿف اهلل:الَّ قال العَ و

ففق أن يختبئ الرجؾ لؾؿرأة ويراها يف حال  ،فلما الـظر دون طؾؿ الؿرأة

حتك يـظر إلك حشؿتفا  ،خارج لؾـاسخروجفا وحال مخالطتفا يف ال

وحقائفا وصريؼة محافظتفا طؾك ديـفا، والؿرأة العػقػة الصالحة لفا سؿات 

 .ولفا أمارات وطالمات

 .ظفره اهلل يف الؼقالبف الؼؾقب يُ تْ بَ قَّ والخقر الذي غَ  

ر صالحفا يف حشؿتفا وطػتفا وبُعدها طـ فَ ضَ  ،فنن الؿرأة إذا كاكت صالحة 

 .حتك يف صريؼة مشقفا ،المخالطة الرج

فنن هـاك صػات تدل طؾك الؿقصقف والشخص الذي أتك بفا، فالبعرة  

 .قرِس تدل طؾك البعقر، وإثر يدل طؾك الؿَ 

اجة وَ فنذا رآها َخ   جة، ورآها إذا مرت طؾك الرجال لؿ تستحل ولؿ رَّ َّٓ

، ًٓ وشؿا اؽثر التؾػت يؿقـً تحتشؿ ودخؾت بقـفؿ، أو رآها ترفع بصرها فتُ 

                                                

 (.161/ 9) كؾَّ َح الؿُ  (1)
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ثؾ هذه إفعال تقجب لؾؿسؾؿ أن يتققػ ويتريث ثؾ هذه الصػات ومِ فؿِ 

 .(1طـ التعجؾ يف أمره)

 .ـظر إلقفا إٓ بنذكفاالؼقل الثاين: ٓ يَ 

 لؽ.اوهق ققل اإلمام م

 د(:قال ابـ رشد )الَج 

فقريد أن يغتػؾفا الـظر،  ،ؾ مالؽ طـ الرجؾ يريد تزويج الؿرأةئِ وُس  :مسللة

 .دخؾ طؾقفا بنذنقال: لقَ  .وكحقها لقـظر إلك جؿالفا الؽقةإما مـ 

 .افقف شقئً  فؼال: ما سؿعُت  .وإكؿا يريد أن يغتػؾفا ،قال: قؾت: ٓ يريد ذلؽ 

فؼال: وما ذلؽ؟ قؾت لف:  ؟ثقن يف ذلؽ بلحاديثد  َح ا يُ فؼقؾ: إن ققمً 

 .(2)، وإين ٕكره ذلؽقال: وما سؿعُت  .يؼقلقن: إن لف ذلؽ

 : وقال  رحؿف اهلل

 هؾ لف أن يغتػؾفا الـظر مـ الؽقة؟ ،ؾػ إذا أراد كؽاحفاوإكؿا اختُ 

  .ه ذلؽ مالؽ ولؿ يبحف لفرِ فؽَ  

 .(3)لمثار الؿروية يف ذلؽ :وأجاز ذلؽ ابـ وهب وغقره

                                                

 ا.بترققؿ الشامؾة آلقً  [8/273] (8/ 273لؾشـؼقطل ) ،عستؼـِ شرح زاد الؿُ  (1)

 (.334/ 4البقان والتحصقؾ ) (2)

 (.461/ 3الؿؼدمات الؿؿفدات ) (3)
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  قال الؼرايف الؿالؽل:و 

 .(1)ٕن البغتة قد تققع يف رؤية العقرة :ذكفا طـد ابـ الؼاسؿإحتاج إلك ويُ 

  ير الؿالؽل:قال الدردو 

ـْ َولِق َفا، َوُيْؽَرُه اْستِْغَػالَُفا  .(2))بِِعْؾٍؿ( ِمـَْفا َأْو ِم

 .(3)ـظر إلقف إٓ بنذكفاوقال مالؽ: ٓ يَ  قال البغقي:و

 عقا الـظر إٓ بنذكفا:ـَ ـ مَ وجفة مَ 

  قال الخرشل:

الذريعة مخافة أن  دّ َس ولعؾف لِ  .شترط طـد مالؽ إذكفار بعضفؿ أكف يُ كَ وذَ 

 .(4ا)طابً ا ُخ ـَّ ع طؾقفؿ يؼقلقن: كُ ؾِ فنذا اص   ،يتسبب أهؾ الػساد بالـظر

 

 

 

 

                                                

 (.191/ 4) الذخقرة (1)

 (.343/ 2) الشرح الصغقر (2)

 (.18/ 9) ـةشرح الس   (3)

 (.434/ 3مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ ) (4)
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 الحاصؾ

يف الؿخطقبة أو إذكفا أو إذن ولقفا  شترط طؾؿذهب الجؿفقر إلك أكف ٓ يُ 

 .وإلصالق إخبار رعاكتػاء بنذن الش :كظر الخاصب إلقفا

 .ؿا يغرهك ٕكفا قد تتزيـ لف بلَ وْ بؾ قال بعضفؿ: إن طدم ذلؽ أَ  

ل بَّ َخ وفقف إصالق اإلذن، وقد تَ  ،السابؼ ،ولحديث جابر رضل اهلل تعالك طـف

 جابر لؾؿرأة التل خطبفا حتك رأى مـفا ما دطاه إلك كؽاحفا.

وقال الؿالؽقة: محؾ كدب الـظر إن كان بعؾؿ مـفا إن كاكت رشقدة، وإٓ 

: كحـ اويؼقلقه لئال يتطرق الػساق لؾـظر لؾـساء رِ ـ ولقفا، وإٓ كُ فؿِ 

 .(1طاب)ُخ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.198/ 19الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة ) (1)
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 ؟متك تؽقن رؤية الؿخطقبة

 ؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿسللة طؾك ققلقـ:اختَ 

 .بعد العزم طؾك الزواج وقبؾ الِخطبة الؼقل إول:

  .وهق الصحقح طـد الشافعقة ورأي الحـابؾة 

 لقؽ أققالفؿ:إو

 الشافعقة:

  قال الـقوي:

لئال يتركفا بعد  :طبةوقبؾ الخِ  بعد العزم طؾك كؽاحفا ووقت هذا الـظر

 هذا هق الصحقح.  .طبة فقمذيفاالخِ 

 ـظر حقـ تلذن يف طؼد الـؽاح.وققؾ: يَ 

طبة حرم الخِ وذلؽ حقـ تَ  :وققؾ: طـد ركقن كؾ واحد مـفؿا إلك صاحبف 

 .(1) طبةطؾك الخِ 

 وقال أيًضا:  

إن حتك  ،طبةستحب أن يؽقن كظره إلقفا قبؾ الخِ يُ  :ولفذا قال أصحابـا

 واهلل أطؾؿ .طبةكفا بعد الخِ رَ بخالف ما إذا تَ  ،كفا مـ غقر إيذاءرَ كرهفا تَ 

(1). 

                                                

 (.23/ 7) روضة الطالبقـ (1)
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 الحـابؾة:

أن محؾ الـظر  (طبة امرأةويجقز لؿـ أراد ِخ : )مؼتضك ققلف قال الؿرداوي:

 طبة. وهق صحقح. قبؾ الخِ 

: ويـبغل أن يؽقن الـظر بعد العزم طؾك -رحؿف اهلل  -قال الشقخ تؼل الديـ 

 .(2طبة)حفا وقبؾ الخِ كؽا

 دلقؾفؿ:

 اهلل طـف: لؿة رضؾَ ْس ـ حديث محؿد بـ مَ  1

أتخبل لفا، حتك كظرت  امرأة، فجعؾُت  محؿد بـ مسؾؿة، قال: خطبُت طـ 

 .إلقفا يف كخؾ لفا

  !: أتػعؾ هذا وأكت صاحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟لف فؼقؾ 

ك اهلل يف ؼَ لْ إذا أَ ))ل: رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼق سؿعُت  ؾت:فؼ

 .(3)((طبة امرأة، فال بلس أن يـظر إلقفاقؾب امرئ ِخ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.211/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.18/ 8) اإلكصاف (2)

 سبؼ تخريجف. ضعقػ:( 3)
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تعالك يف  ل اهللؼِ طـدما ُيؾْ  إكؿا تؽقن الِخطبة أن ووجف الشاهد مـ الحديث:

 ى، بؿجرد أن كق، وهذا قبؾ أن يتؼدم لِخطبتفاقؾب الشخص ِخطبة فالكة

 .اخطبفؼؾبف أن يب

 .وٓ يصح سـده ،ػضعق َطِؾْؿَت لحديث كؿا ولؽـ ا

  :ؿا، رضل اهلل طـفـ حديث جابر بـ طبد اهلل 2

ـاح ٓ ُج ))جابر بـ طبد اهلل قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  طـ

ل ِض فنن رَ  :طؾك أحدكؿ إذا أراد أن يخطب الؿرأة أن يغترها، فقـظر إلقفا

 .(1)((كرَ ط تَ خِ ح، وإن َس ؽَ كَ 

ؿ فِ فػُ  ((حؽَ كَ  لَ ِض رَ  ))فنِنْ  :هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا ققلف ووجف الشاهد فقف: 

 سـده تالػ بفذا الؾػظ. َطِؾْؿَت لؽـف كؿا  .مـف أن الـظر قبؾ الـؽاح

 

 

 

 

                                                

طـ يحقك بـ العالء، طـ داود بـ  (13337طبد الرزاق )أخرجف  لؾػظ:ابفذا  اضعقػ جًد  (1)

 :ويحقك. بف ،امرفقطً  ...ـ، طـ واقد بـ طؿرو بـ سعد بـ معاذ، طـ جابر بـ طبد اهللقْ َص الُح 

 كــذاب.
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 .الـظر يؽقن بعد الِخطبة الؼقل الثاين: أن

 .وهق ققل الؿالؽقة، وققل طـد الشافعقة 

 لقؽ أققالفؿ:إو

  اب:طَّ قال الَح 

إلك  -طبتف لفاعد طزمف إلك كؽاحفا وِخ حتاج يف كظره إلقفا بمسللة: ٓ يُ 

ةمـ ُيْغِػَؾَفا  ه مالؽ أنرِ وأباح مالؽ ذلؽ، وكَ  .استئذاكفا  .وكحقها ُكقَّ

الذريعة مخافة أن  دّ َس ولعؾف لِ  .شترط طـد مالؽ إذكفار بعضفؿ أكف يُ كَ وذَ  

 .اطابً ع طؾقفؿ يؼقلقن: كـا ُخ ؾِ فنذا اص   ،يتسبب أهؾ الػساد بالـظر

 .(1عل وابـ وهب الـظر مـ غقر شرط)وأباح الشاف 

  قال الدسققل:

طرق أهؾ تلئال يَ  :أي (ه استغػالفارِ وكُ )وققلف:  (كظرـ))ققلف: بعؾؿ( متعؾؼ ب

 .ابطَّ : كحـ ُخ اويؼقلق الػساد لـظر محارم الـاس

ر تجقبف كَ ا ذَ ؿَ عؾؿ أكف لق سللفا يف الـظر لِ ومحؾ كراهة آستغػال إن كان يَ  

فا يجقبف لذلؽ إذا كاكت مجبرة أو أو إذا سلل ولقَّ  ،رةإن كاكت غقر مجب

  .ؾ الحالفِ َج 

 .(1كؿا قال ابـ الؼطان) ،م الـظررُ ؿ طدم اإلجابة َح ؾِ وأما إذا طَ 

                                                

 (.434/ 3) مقاهب الجؾقؾ (1)
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  قال الـقوي:و 

 ـظر حقـ تلذن يف طؼد الـؽاح.وققؾ: يَ 

طبة رم الخِ حوذلؽ حقـ تَ  :وققؾ: طـد ركقن كؾ واحد مـفؿا إلك صاحبف 

 .(2طبة)طؾك الخِ 

 دلقؾفؿ:

 اهلل طـف: لحديث جابر بـ طبد اهلل رض

إذا ))طـ جابر بـ طبد اهلل، قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ب أحدكؿ الؿرأة، فنن استطاع أن يـظر إلك ما يدطقه إلك كؽاحفا طَ َخ 

 ((.فؾقػعؾ

فؽـت أتخبل لفا حتك رأيت مـفا ما دطاين إلك  ،جارية قال: فخطبُت  

 .(3فا)فتزوجتُ  ،جفاو  زَ وتَ كؽاحفا 

 د رضل اهلل طـف:قْ ؿَ حديث أبل ُح 

قال:  -صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ وكان قد رأى الـبلَّ  -دقْ ؿَ طـ أبل ُح 

ـاح ، فال ُج ب أحدكؿ امرأةطَ إذا َخ ))قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.215/ 2حاشقة الدسققل ) (1)

 .السابؼ (2)

 سبؼ تخريجف. يف سـده خالف:( 3)



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 428

 

(( ؿؾَ عْ كت ٓ تَ طبة، وإن كاإذا كان إكؿا يـظر إلقفا لؾخِ  ،طؾقف أن يـظر إلقفا

(1). 

)إذا  :بدٓلة ققلف ،تؽقن بعد الِخطبة ةالرؤي أن ووجف الشاهد مـ الحديثقـ:

 تؿت الِخطبة. :خطب( أي

 :الرؤية حؼ لؾرجؾ والؿرأة أن ومـ الؿعؼقل:

 أكفا ٓ تراه إٓ بعد أن يخطبفا.فإمر ضاهر يف  ،أما الؿرأة 

ـك لف ذلؽ إٓ سبنذكفا ، وٓ يت ن يرى الؿرأة إٓأوأما الرجؾ فؾقس مـ حؼف  

 طبة.بعد الخِ 

 الخالصة والراجح

ع الشخص رؤيتفا إٓ وهذه لـ يستطق ،الـسقة يف أزمـتـا فقفـ مـتؼبات إن

 . بعد الِخطبة

، فؾف أن يـظر إلقفا ويدقؼ ظفر القجف والؽػقـوتُ  اوأخرى ترتدي خؿارً 

 .واهلل أطؾؿ .يـظر مـ أجؾ الِخطبة إن كان ،الـظر

 

 

 

                                                

 تخريجف. سبؼ فقف ضعػ:( 1)
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 ؟ فؿاذا يصـع ،إذا كظر الخاصب لؾؿخطقبة ولؿ تعجبف

 أققل وباهلل تعالك التقفقؼ:

 .ـسؽتـَإذا كظر الخاصب لؾؿخطقبة ولؿ تعجبف، فنكف ي

 لقؽ بعض أققال أهؾ العؾؿ يف هذا:إو

  قال الـقوي:

ٕكف إيذاء. واهلل  .قؾت: وإذا كظر فؾؿ تعجبف فؾقسؽت، وٓ يؼؾ: ٓ أريدها

 .(1أطؾؿ)

 ؼل الديـ الشافعل:توقال 

اهلل و .اءٕكف إيذ . أريدهاإيِن ٓ :ؾوٓ يؼ ،ر َولؿ تعجبف فؾقسؽتظَ ذا كَ وإ

 .(2أطؾؿ)

 جاء يف إطاكة الطالبقـ لؾبؽري الشافعل: 

 .ٓ أريدها :وٓ يؼقل ،وإذا لؿ تعجبف سؽت

ٕن السؽقت إذا صال وأشعر  :طبتفاوٓ يترتب طؾك سؽقتف مـع ِخ  

 .(3)(ٓ أريدها)الطقل دون ضرر  باإلطراض جاز، وضرر

                                                

 (.21/ 7) روضة الطالبقـ (1)

 (.1/354كػاية إخقار) (2)

 (.299/ 3) إطاكة الطالبقـ (3)
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 ال الشقخ سقد سابؼ: ق 

ذكر حتك ٓ تتلذى بؿا يَ  :اوإذا كظر إلقفا ولؿ تعجبف فؾقسؽت وٓ يؼؾ شقئً 

 .(1ب غقره)جِ عْ طـفا، ولعؾ الذي ٓ يعجبف مـفا قد يُ 

 

 الحاصؾ

ـظر فحاصؾ إمر أن الشخص إذا تؼدم لِخطبة امرأة ف  :أحؿد() قؾت 

لف أن يسبب اإلحراج لفا ، فال يـبغل جبف ٕي سبب كانفؾؿ تع ،إلقفا

 .، وإكؿا يـصرف وٓ يتؽؾؿوٕسرتفا

لؽـ  ،ؿ لفؿ أكف ٓ يحب إتؿام إمرفِ ه ُمػْ د  وأضـ أن طدم رجقطف ورَ  

 بصقرة غقر ممذية.

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.2/29ـة )( فؼف الس  1)



 434 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 ـ يـظر لؾؿرأة ويخبرهؿ تقكقؾ الخاصب مَ ؽْ ُح 

 أققل وباهلل التقفقؼ:

ًٓ ؾ الخاصب مَ كَّ إذا وَ  ذر عُ لِ  :طـف مـف أو وكقاًل  ـ يـظر إلك الؿخطقبة بد

 :أو امرأة القكقؾ مـ أن يؽقن رجاًل  ، فال يخؾق حالطـده

 كظرها لؾؿرأة وإخبار مـ فال ماكع  ،امرأة القكقؾكان فنن  

 .الخاصب

 طؾك ققلقـ: -فػل الؿسللة خالف بقـ أهؾ العؾؿ ،رجاًل القكقؾ وإن كان 

ًٓ  ـ تقكقؾ رجؾٓ ماكع م ول:الؼقل إ ويخبر  ،مـ الخاصب يـظر بد

  .الخاصب

 وهق ققل الؿالؽقة.

 اب:طَّ قال الَح 

اكظر هؾ يػقض إلقف يف الـظر إلقفا طؾك  البرزلل:ا فؼال ث خاصبً عَ فؾق بَ 

 أم ٓ يصح ذلؽ إٓ لؾـاكح فؼط؟  ،ب ما كان لف ويـزل مـزلتفَس َح 

الؿقكؾ طؾك ما تؼرر يف هؾ يتـزل القكقؾ مـزلة  ،وقد كزلت وتؽؾؿـا فقفا

 ؟ٕن هذا مؿا ٓ يصح فقف الـقابة ؟إصقل أم ٓ

 .الجقاز ما لؿ يخػ طؾقف مػسدة مـ الـظر إلقفا :والظاهر 



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 432

 

ؾ عَ ب لـػسف معف فجائز كؿا فَ طَ خطب إٓ لؿـ بعثف، وإن َخ وهذا إذا لؿ يَ  

 .(1اكتفك) .طؿر

  قال الشقخ الدردير الؿالؽل: 

 .(2ة يف كظرهؿا)ولف تقكقؾ رجؾ أو امرأ

  :اقال الدسققل شارًح 

وهق  ،ب لؿقكؾفؿاَد ـْ ب لفؿا الـظر كؿا يُ دِ كُ  ،فنذا وكؾفؿا طؾك ذلؽ

 .الخاصب

 .بف ح طـ البرزللح رَّ ره مـ جقاز التقكقؾ طؾك الـظر َص كَ وما ذَ  

ب َس اكظر هؾ لف أن يػقض لقكقؾف يف الـظر إلقفؿا طؾك َح  :وكص البرزلل 

 ؟ما كان لف

 .ما لؿ يخػ طؾقف مػسدة مـ الـظر إلقفؿا ،والظاهر الجقاز :ثؿ قال 

غ قَّ َس فؽقػ يُ  ،ػ فقفختؾَ واطترضف بعض الشققخ بلن كظر الخاصب مُ  

 .(3)وهق ضاهر ؟!لقكقؾف

 

                                                

 (.435/ 3) مقاهب الجؾقؾ (1)

 (.215/ 2) الشرح الؽبقر (2)

 (.215/ 2( حاشقة الدسققل )3)



 433 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 خطقبة.طدم جقاز تقكقؾ رجؾ غقر الخاصب لقرى الؿ الؼقل الثاين: 

 ، وققل الشافعقة.قل بعض الؿالؽقةوهق ق

 قال الدسققل:

ب ما كان َس ض لقكقؾف يف الـظر إلقفؿا طؾك حَ ػق  اكظر هؾ لف أن يُ  :لالبرزل

 ؟لف

 .ما لؿ يخػ طؾقف مػسدة مـ الـظر إلقفؿا ،والظاهر الجقاز :ثؿ قال 

غ قَّ َس فؽقػ يُ  ،ػ فقفختؾَ واطترضف بعض الشققخ بلن كظر الخاصب مُ  

 .(1)روهق ضاه ؟!لقكقؾف

 قال الجؿؾ الشافعل:

 .مرَ ْح حؾ لف كظرها مـ امرأة أو مَ ـ يَ ؾ مَ َس رْ أَ  ،لـظرطؾقف ا رَ ذَّ عَ وإذا تَ 

  .وٓ يجقز إرسال أجـبل 

 .ولؿ يجعؾقا ذلؽ مـ إطذار الؿجقزة لؾـظر

م لف رَ ْح حؾ كظره لف مـ رجؾ أو امرأة مَ ـ يَ أرسؾت مَ  ،ر طؾقفا الـظرذَّ عَ وإذا تَ 

 .(2ويصػف لفا ويصػفا لف)

                                                

 .السابؼ( 1)

 (.123/ 4حاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج ) (2)
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وقد  ُابقح  ،مرَّ َح ل لؾؿرأة مُ الـظر مـ الرجؾ إجـب أن وجفة الؿـع: 

 ، ولقس مـ حؼ غقره أن يـظر.لزواجلؾخاصب كػسف مـ أجؾ ا

 الراجح

 قاز كظر رجؾ أجـبل غقر الخاصب.طدم جأي:  ،الؼقل الثاينالراجح هق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 435 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 ؟الحؽؿة مـ رؤية الخاصب لؾؿخطقبةما 

 قال الؽاساين:

الداطقة إلك تحصقؾ  ،والؿقافؼة ٕن الـؽاح بعد تؼديؿ الـظر أدل طؾك إلػة

 .(1الؿؼاصد)

 قال ابـ حجر:و

 .(2)إلك العؼد الـظر إلك الؿرأة قبؾ العؼد فقف مصؾحة ترجع 

 وجاء يف مرقاة الؿػاتقح:

 .(3ا كدامة)فال يؽقن بعدها غالبً  ،ٕن تزوجفا إذا كان بعد معرفة

 .لقئامرؤية الخاصب لؾؿرأة مـ أسباب الؿقدة  وإلػة وا أن فالحاصؾ

 :أن يـظر لؾؿخطقبة -ـ يخطبمَ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولفذا حث الـبل  

يف  اغرً وسقاء كان هذا الشلء ِص  قئًا((يف أطقـ إكصار ش ننلقفا فإاكظر ))

الصػات الجسدية ف الخاصب طؾك ر  عَ ، فػقف تَ كحقه مأ اطؿًش  مالعقـ أ

ن وبفؿا القد، وا، مـ حقث القجف وبف ُيعرف الجؿالالظاهرة لؾؿخطقبة

 .أو طدمفاتعرف طؾك خصقبة البدن يُ 

                                                

 (.122/ 5) ائع الصـائعبد (1)

 (.182/ 9) فتح الباري (2)

 (.2353/ 5) مرقاة الؿػاتقح (3)



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 436

 

 ؽرار الخاصب الـظر لؾؿخطقبةجقاز تَ 

ـِ َسْعٍد، َأنَّ  ـْ َسْفِؾ بْ َؿ، اْمَرَأًة َجاَءْت َرُسقَل اهللِ  ـ َط  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

ََهَب لََؽ َكْػِسلَؼالَْت  َيا َرُسقَل اهللِ فَ  ِٕ  !، ِجئُْت 

بَُف، ُثؿَّ  ،َوَسؾَّؿَ   َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َرُسقُل اهللِ  َفـَظََر إِلَقَْفا  َد الـَّظََر إِلَقَْفا َوَصقَّ َفَصعَّ

 .َصلَْصلَ َرْأَسفُ 

ُف لَْؿ َيْؼِض فِقَفا َشقْئًا  ا َرَأِت الَؿْرَأُة َأكَّ  .َجَؾَسْت  ،َفَؾؿَّ

ـْ َأْصَحابِ   ـْ لََؽ بَِفا َحاَجٌة ، إِ ِف، َفَؼاَل: َأْي َرُسقَل اهللِ َفَؼاَم َرُجٌؾ ِم ْن لَْؿ َتُؽ

ْجـِقَفا  .(1)الحديث ...َفَزو 

 :قال الحافظ ابـ حجر ـ رحؿف اهلل  ـ

 .(2ويف الصقغة ما يدل طؾك الؿبالغة يف ذلؽ) ،بفقَّ د فقفا الـظر وَص عَّ َص 

 

 

 

 

 

                                                

 .(1425ومسؾؿ ) ،(5126أخرجف البخاري) متػؼ طؾقف: (1)

 (.213/ 9فتح الباري) (2)



 437 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 لقؽ أققال أهؾ العؾؿ يف الؿسللة:إو

 إحـاف:

  قال ابـ طابديـ:

م الزائد رُ َح  ،ان لحاجة أكف لق اكتػك بالـظر إلقفا بؿرةوتؼققد آستثـاء بؿا ك

 .(1فقتؼقد بفا) ،ٕكف أبقح لضرورة

 الشافعقة: 

   قال الـقوي:

 .(2ويجقز تؽرير هذا الـظر لقتبقـ هقئتفا)

  :قال الشربقـل

فال يـدم بعد الـؽاح: إذ ٓ  ،)ولف تؽرير كظره( إن احتاج إلقف لقتبقـ هقئتفا

 ا بلول كظرة. يحصؾ الغرض غالبً 

ؽرار، ويحتؿؾ تؼديره بثالث قال الزركشل: ولؿ يتعرضقا لضبط التَّ 

: -رضل اهلل تعالك طـفا  -ويف حديث طائشة  .الحصقل الؿعرفة بفا غالبً 

 .((يف ثالث لقالٍ  ِؽ ريتُ أُ ))

                                                

 (.373/ 6( حاشقة ابـ طابديـ )رد الؿحتار( )1)

 (.23/ 7روضة الطالبقـ) (2)
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كؿا قالف اإلمام  ،ضبط بالحاجة، وسقاء أكان بشفقة أم غقرهالك أن يُ وْ وإَ 

وَياكِلّ   .(1)َوالر 

 الحـابؾة:  

  قال ابـ قدامة:

ولف  .وٓ تؽقن طؾك صريؼ لذة ،يـظر إلك القجف :قال أحؿد يف رواية صالح

 .(2حصؾ بذلؽ)ٕن الؿؼصقد إكؿا يَ  :ؾ محاسـفام  لّ ؽرار الـظر إلقفا وتَ تَ 

  قال الؿرداوي: 

ؾ م  لَ ؽرار الـظر إلقف وتَ حقث أتحـا لف الـظر إلك شلء مـ بدكفا، فؾف تَ 

 .(3ده بذلؽ إصحاب)قَّ ـ الشفقة. قَ مِ ؿحاسـ. كؾ ذلؽ إذا أَ ال

 

 

 

 

 

                                                

 (.238/ 4) مغـل الؿحتاج (1)

 (.341/ 7ح الؽبقر طؾك متـ الؿؼـع )الشر (2)

 (.18/ 8) اإلكصاف (3)



 439 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 الحاصؾ يف الؿسللة

 :أمريـالؿخطقبة ٓ يحؾق حالفا مـ 

 :وإما غقر مـتؼبة ،ما مـتؼبةإ

ح ؿَ إذا رضقت وَس  ،ؽرار الـظر إلقفا أكثر مـ مرةفلما الؿـتؼبة فؾؾخاصب تَ 

 أهؾفا بذلؽ.

ٕكفا قد كشػت القجف  :ا مرات ومراتوأما غقر الؿـتؼبة فقؿؽـف أن يراه

 والؽػقـ أصالة.

أكف لقس هـاك ضابط لعدد الـظرات وٓ لعدد مرات الرؤية،  :فالخالصة

إن طادة بالدكا  :، فؾق قالقاسؿاح أهؾفا بذلؽمر لرضا الػتاة مع هذا إ دّ رَ ومَ 

أو  ،ولؾخاصب أن يـاقشفؿ يف هذا .فؾفؿ ذلؽ .أٓ تراه إٓ مرة أو مرتقـ

 قافؼ ويرضك.ي
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 ؟ع التل يراها الخاصب مـ مخطقبتفما الؿقاض

 تؿفقد

 .ؾ طدد مـ أهؾ العؾؿ اإلجؿاع طؾك جقاز كظر الخاصب لؾؿخطقبةؼَ كَ 

 لقؽ أققال بعضفؿ:إو

 رة:قْ بَ قال ابـ هُ 

 بعقرة فؾف أن يـظر مـفا إلك ما لقس ،ـ أراد التزوج بامرأةواتػؼقا طؾك أن مَ 

(1). 

 قال ابـ قدامة:و

 ا يف إباحة الـظر إلك الؿرأة لؿـ أراد كؽاحفآ كعؾؿ بقـ أهؾ العؾؿ خالفً 

(2). 

 وقال  ـ رحؿف اهلل ـ : 

وذلؽ ٕكف لقس  :وٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف إباحة الـظر إلك وجففا

 .(3ع الؿحاسـ)ؿَ ْج بعقرة، وهق مَ 

 

                                                

 (.121/ 2اختالف إئؿة العؾؿاء ) (1)

 (.96/ 7) الؿغـل (2)

 (.97/ 7)سابؼ ال (3)



 444 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 قال الؼرصبل:و

اد إلك الؿصؾحة، فنكف إمر بالـظر إلك الؿخطقبة إكؿا هق طؾك جفة اإلرش

 بف يف كؽاحفا. رغ  ر إلقفا فؾعؾف يرى مـفا ما يُ ظَ إذا كَ 

ره أبق داود مـ حديث كَ ما ذَ  :ومؿا يدل طؾك أن إمر طؾك جفة اإلرشاد

 ،ب أحدكؿ الؿرأةطَ )إذا َخ )أكف قال:  ،طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،جابر

 . (فؾقػعؾ( ،حفافنن استطاع أن يـظر مـفا إلك ما يدطقه إلك كؽا

 ٓ يؼال مثؾف يف القاجب.  (فؾقػعؾ( ...فنن استطاع)فؼقلف: )

وأهؾ  ،وغقرهؿ ،مالؽ والشافعل والؽقفققن :وبفذا قال جؿفقر الػؼفاء

 الظاهر. 

 .(1لألحاديث الصحقحة) :مبآة بؼقلفؿ وٓ ،ه ذلؽ ققمرِ وقد كَ 

 قال الـقوي: 

 .جفاـ يريد تزووفقف استحباب الـظر إلك وجف مَ 

 ،ومذهب مالؽ وأبل حـقػة وسائر الؽقفققـ وأحؿد ،وهق مذهبـا 

 .وجؿاهقر العؾؿاء

 .ك الؼاضل طـ ققم كراهتفؽَ وَح  

                                                

 (.222/ 14تػسقر الؼرصبل ) (1)
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طؾك  -ػ إلجؿاع إمةخالِ ومُ  ،وهذا خطل مخالػ لصريح هذا الحديث 

 .(1جقاز الـظر لؾحاجة طـد البقع والشراء والشفادة وكحقها)

، فؼد التل كؼؾفا طدد مـ أهؾ العؾؿ طاتورغؿ هذه اإلجؿا :أحؿد() قؾت

 .مخطقبتف كؿـع كظر الخاصب إلبقال بعض العؾؿاء 

 بقـ أن بعضأُ أن  طؾقف، وإكؿا فؼط أردُت  أوافؼوٓ أققل بفذا الؼقل وٓ  

 مام، وقد أشار لفذا اإلهذا اإلجؿاع قاخالػ ـ وإن كاكقا قؾة ـ  أهؾ العؾؿ

 .اقريبً  كؿا سبؼ ،، واإلمام الـقويالؼرصبل

 ظر الخاصب لؾؿخطقبة:كـ مـعقا لقؽ أققال مَ إو

  قال ابـ طبد البر:

 .ـ أراد كؽاح امرأة فؾقس لف طـد مالؽ أن يـظر إلقفا وٓ يتلمؾ محاسـفاومَ 

 .(2)ي طـف أكف يـظر إلقفا وطؾقفا ثقابفاوِ وقد رُ 

  قال العقـل:و

مـ أهؾ  ة وققمقَّ ؾَ د، وإسؿاطقؾ بـ طُ قْ بَ ائػة، مـفؿ يقكس بـ طُ صقالت 

م رَ ْح ا إٓ لزوجفا أو ذي رحؿ مَ ٓ يجقز الـظر إلك إجـبقة مطؾؼً  :الحديث

 .(1)مـفا

                                                

 (.213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.519/ 2الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة ) (2)



 443 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

  قال الؿاوردي:و

 .(2وقال الؿغربل: ٓ يجقز أن يـظر إلك شلء مـفا)

، مـ إباحة اجح  ما قال بف جؿاهقر أهؾ العؾؿوالر قؾت )أحؿد آل رجب(:

ؿا ورد يف ذلؽ مـ لِ  فبؾ أققل باستحباب ،مخطقبتف كلكظر الخاصب إ

وٓ ماكع أن  ،، وقد سبؼتصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ل اهللإحاديث طـ رسق

 .ر ببعضفاك  ذَ أُ 

فنن يف أطقـ  إلقفااكظر : ))كؿا يف حديث أبل هريرة  ققل الـبل :مـفا 

 ئًا((.إكصار شق

 بف وَصقَّ  د الـظر إلقفاعَّ كػسفا لف ، فَص  تلؾؿرأة التل وهب كظره هق  :ومـفا

 إلكستطاع أن يـظر اف امرأةب أحدكؿ طَ إذا َخ )) :ما يف حديث جابر :ومـفا  

 ((.فؾقػعؾ ،كؽاحفا كما يدطقه إل

ا بؿجؿقطفا ، لؽـفغقر ذلؽ مـ إحاديث، وإن كان يف بعضفا ضعػ كإل

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حث الـبلالذي فقف  كالؿعـ تؼقية إلك  بال شؽ كترق

 .واهلل أطؾؿ .فقبتلؿخطؾك الـظر طالخاصب 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.119/ 23طؿدة الؼاري) (1)

  (.34/ 9الحاوي الؽبقر ) (2)
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 الؿقاضع التل يراها الخاصب مـ مخطقبتف تحديد

طؾك  -ؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿقاضع التل يراها الخاصب مـ مخطقبتف اختَ 

 لخصفا يف ققلقـ:أ ،أققال

 .قـيـظر الخاصب لؾقجف والؽػ الؼقل إول:

 وبف قال الجؿفقر مـ العؾؿاء. 

 وستراه يف مقصـف. .ثر مـ هذاوزاد الحـابؾة أك .الؼدمقـ :وزاد الحـػقة

 لقؽ أققال أهؾ العؾؿ:إو

 إحـاف:

 قال الحصػؽل:

مجتبك )إلك وجففا وكػقفا فؼط(  ،ـظر )مـ إجـبقة( ولق كافرة)و( يَ  

 .(1)َتتَاْرَخاكِقَّةٌ  .زبْ كػسفا لؾَخ  َأَجَرْت والؼدم والذراع إذا  :ققؾ .لؾضرورة

 قال الؽاساين: 

 .(2فال بلس أن يـظر إلك وجففا) ،إذا أراد أن يتزوج امرأة

 قال ابـ رشد:و 

 .(1)وأجاز أبق حـقػة الـظر إلك الؼدمقـ مع القجف والؽػقـ

                                                

 (.369/ 6) الدر الؿختار (1)

 (.5/122( بدائع الصـائع  )2)
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 الؿالؽقة:

 قال ابـ رشد:

 :وأما الـظر إلك الؿرأة طـد الِخطبة

 فلجاز ذلؽ مالؽ إلك القجف والؽػقـ فؼط.  

 قأتقـ. سغقره إلك جؿقع البدن طدا ال ؽوأجاز ذل

 قم طؾك اإلصالِق. وَمـَع ذلؽ ق

 .(2)وأجاز أبق حـقػة الـظر إلك الؼدمقـ مع القجف والؽػقـ

 :ابـ جزيقال 

  .والؽػقـ القجفَ الؿتجالة  وإن كاكت أجـبقة جاز أن يرى الرجؾ مـ

إٓ لعذر مـ شفادة أو معالجة أو  ،وٓ يجقز أن يرى ذلؽ مـ الشابة

 .(3طبة)ِخ 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.31/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (1)

 .السابؼ (2)

 (.1/294الؼقاكقـ الػؼفقة ) (3)
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 الشافعقة:

  قال الؿاوردي: 

 .فؾقس لف أن يـظر إلقفا حاسرة ،وإذا أراد أن يتزوج الؿرأة)افعل: قال الش

قال اهلل تعالك:  ،وهل متغطقة بنذكفا وبغقر إذكفا ،ـظر إلك وجففا وكػقفاويَ 

( القجف والؽػان :قال [31الـقر: ]{وٓ يبديـ زيـتفـ إٓ ما ضفر مـفا}

(1). 

  :لشقرازيقال ا

 .(2ٕكف طقرة) :سقى القجف والؽػقـ وٓ يـظر إلك ما

  قال الـقوي:

وٕكف  .ٕكفؿا لقسا بعقرة :ثؿ إكف إكؿا يباح لف الـظر إلك وجففا وكػقفا فؼط 

وبالؽػقـ طؾك خصقبة البدن أو  .ستدل بالقجف طؾك الجؿال أو ضدهيُ 

 .طدمفا

 .(3هذا مذهبـا ومذهب إكثريـ) 

 

                                                

 (.33/ 9الحاوي الؽبقر ) (1)

 (.424/ 2الؿفذب ) (2)

 (.213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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 الحـابؾة: 

  قال الؿجد ابـ تقؿقة:

كالرقبة والقد  :امرأة أن يـظر إلك ما يظفر مـفا غالبً طبة اويجقز لؿـ أراد ِخ 

 .والؼدم

ة الؿسؾؿة وذوات مَ ولف الـظر إلك ذلؽ وإلك الرأس والساققـ مـ إَ  

 .محارمف

 .رة والركبةلف فقفؿا كظر ما طدا ما بقـ الس   :وققؾ 

 .م إٓ القجف والؽػقـرَ ْح ٓ يـظر الخاصب والؿَ  :وطـف 

 .(1القجف خاصة) :وطـف 

 قال الؿرداوي:

 كالرقبة والقديـ والؼدمقـ.  :اظفر غالبً ما يَ  كوطـف: لف الـظر إل

ره الـاضؿ. وإلقف َص : هذا إصح. وكَ (تجريد العـاية)قال يف  .وهق الؿذهب

 والشارح.  ؾ الؿصـػقْ مَ 

 قل وأبل بؽر أتل طؾك ذلؽ. رَ ؾ كالم الخِ ؿِ وُح 

 ،(الػائؼ)، و(الػروع)، و(ررالؿح)مف يف دَّ . وقَ (العؿدة)م بف يف زَ وَج 

 .(1وأصؾؼفؿا يف الؽايف)

                                                

 (.13/ 2) ررَّ َح الؿُ  (1)
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بؾ  ،احدولقس الؼقل طـد الحـابؾة يف الؿسللة بؼقل و :أحؿد()قؾت 

 .(2)تعددت الروايات يف الؿذهب

 :ـ ، فؼال ـ رحؿف اهللص الحافظ ابـ حجر الؿسللة أفضؾ تؾخقصخَّ ولَ 

 .ٓ بلس أن يـظر الخاصب إلك الؿخطقبة :قال الجؿفقر

 .وٓ يـظر إلك غقر وجففا وكػقفا :قاقال 

  .إٓ العقرة ،يجتفد ويـظر إلك ما يريد مـفا :وقال إوزاطل 

 .مـفا رَ بَ دْ مـفا وما أَ  َؾ بَ قْ ـظر إلك ما أَ يَ  :بـ حزماوقال 

  :وطـ أحؿد ثالث روايات 

 .كالجؿفقر :إولك

  .ايـظر إلك ما يظفر غالبً  :والثاكقة 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.18/ 8) اإلكصاف (1)

  :(18/ 8) اإلكصافيف   ( قال الؿرداوي2)

ًٓ ابـ طَ  حؽاه وطـف: لف الـظر إلك القجف والؽػقـ فؼط. ـاء طؾك أن ، بِ ؼقؾ. وحؽاه بعضفؿ قق

 ـ زطؿ ذلؽ.القديـ لقستا مـ العقرة. قال الزركشل: وهل اختقار مَ 

ل طؾقف إلك الؿـع مـ الـظر: ما هق طقرة وكحقه. قال قَّ عَ الؿُ  هب قال الؼاضل يف التعؾقؼ: الؿذ 

ز أبق بؽر الـظر إلقفا يف حال كقكفا حاسرة. وحؽك قَّ اب يف خالفقفؿا: وَج طَّ الشريػ، وأبق الَخ 

ؼقؾ رواية بلن لف الـظر إلك ما طدا العقرة الؿغؾظة. ذكرها يف الؿػردات. والعقرة الؿغؾظة: ابـ طَ 

 هذا مشفقر طـ داود الظاهري.هل الػرجان. و
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 .جردةيـظر إلقفا مت :والثالثة

 .يجقز أن يـظر إلقفا إذا أراد ذلؽ بغقر إذكفا :اوقال الجؿفقر أيًض  

 .شترط إذكفاوطـ مالؽ رواية يُ  

 :ؾ الطحاوي طـ ققم أكف ٓ يجقز الـظر إلك الؿخطقبة قبؾ العؼد بحالؼَ وكَ  

 .أجـبقة ٕكفا حقـئذٍ 

 .(1طؾقفؿ بإحاديث الؿذكقرة) دّ ورُ  

 قال ابـ الؿـذر: 

الثقري يؼقل: ٓ بلس أن يـظر الرجؾ إلك الؿرأة، إذا أراد أن وكان سػقان 

 .إلك وجففا وهل مستترة بثقابفا ،يتزوجفا

فؾقس لف أن  ،يؼقل: إذا أراد أن يتزوج الؿرأة -رحؿف اهلل -وكان الشافعل 

وهل متغطقة بنذكفا وغقر  ،. ويـظر إلك وجففا وكػقفارةيـظر إلقفا حاس

، قال: القجف {وٓ يبديـ زيـتفـ إٓ ما ضفر مـفا}قال اهلل طز وجؾ:  ،إذكفا

 .والؽػان

 ا.مً رَّ َح مـفا مُ  رَ وقال أحؿد: ٓ بلس بف ما لؿ يَ  

                                                

 (.182/ 9) فتح الباري (1)
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ك[ َؼـلْ إذا ]أَ ))ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ قـال:  :كؿا قال :وقال إسحاق

ؿ، ]إلـك[ َؾـعْ طبة الؿرأة، فال بلس أن يـظر إلقفا وهل ٓ تَ اهلل يف قؾب امرئ ِخ 

 .( 1)((بلس بف مـفا ما ٓ

 ابل:طَّ قال الَخ 

وٓ  ،رةوٓ يـظر إلقفا حاس ،إكؿا أبقح لف الـظر إلك وجففا وكػقفا فؼط

 .وسقاء كاكت أذكت لف يف ذلؽ أو لؿ تلذن ،يطؾع طؾك شلء مـ طقرتفا

وإلك كحق هذا أشار  وإلك هذه الجؿؾة ذهب الشافعل وأحؿد بـ حـبؾ، 

 .(2)سػقان الثقري

 حجر: بـقال الحافظ ا

 .ٓ بلس أن يـظر الخاصب إلك الؿخطقبة :قال الجؿفقر

 .(3وٓ يـظر إلك غقر وجففا وكػقفا) :قالقا 

 : مة الشـؼقطلالَّ العَ  قال

 .ـ وافؼف مـ العؾؿاءاختارهؿا اإلمام أحؿد رحؿف اهلل ومَ  ،فالقجف والؽػان

 .ر يحصؾ بف الؿؼصقد وتتحؼؼ بف الحاجةْد ٕن هذا الؼَ  

                                                

 (.233/ 8إوسط ) (1)

 (.196/ 3ـ )ـَ معالؿ الس   (2)

 (.182/ 9فتح الباري ) (3)
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 -يف الشريعة: أن ما جاز لعذر أو جاز لضرورة أو جاز لحاجةوالؼاطدة  

 .رهاَد ر بؼَ دَّ ؼَ يُ 

ا وراءه مـ إمقر التل تؽقن وم ،فلما القجف فنكف يدل طؾك محاسـ الؿرأة 

مـ صبقعة الجؿال وحدوده: ٕن أكؿؾ ما يؽقن الجؿال يف  الؾقجف غالبً  اتبعً 

  .القجف

رة، وهذا َش ـظر إلقفؿا لؿعرفة صبقعة البَ فنن ال ،وأما بالـسبة لؾقديـ والؽػقـ

 .يتحؼؼ بف الؿؼصقد مـ الؿرأة

قامفا وصبقعتفا، وهذا يؽقن طـد دخقلفا، فنكف يتؿؽـ مـ رؤيتف مع يبؼك قِ  

 .(1كؿا سبؼت اإلشارة إلقف) ،الحشؿة ومع التحػظ

كداود  :ؼؾت طـ بعض العؾؿاءل شاذة كُ اوهـاك أقق :()أحؿد قؾت

 .لظاهريالظاهري وابـ حزم ا

ؼال: يـظر إلقفا ويجتفد، ويـظر إلك مقاضع فص يف ذلؽ إوزاطل خَّ ورَ  

 .(2الؾحؿ)

 

 

                                                

 ا.بترققؿ الشامؾة آلقً [ 8/273] (8/ 273ع لؾشـؼقطل )ستؼـِ شرح زاد الؿُ  (1)

لـقوي طؾك مسؾؿ (، وشرح ا8/ 5ٓبـ الؿـذر ) ،اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء (2)

(9/213). 
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  قال ابـ حزم الظاهري:

 لفا وغقر متغػاًل  -ة، فؾف أن يـظر مـفا مَ رة أو أَ ـ أراد أن يتزوج امرأة ُح ومَ 

 ة يريد شراءها.مَ وٓ يجقز ذلؽ يف أَ  -ر فَ ـ مـفا وضَ طَ إلك ما بَ  -متغػؾ 

 يجقز لف أن يـظر مـفا إٓ إلك القجف والؽػقـ فؼط، لؽـ يلمر امرأة تـظر وٓ

 .(1إلك جؿقع جسؿفا وتخبره)

 ي:مام الـقوي يف الرد طؾك هذا الرأقال اإل

 (.ـظر إلك مقاضع الؾحؿيَ ) :وقال إوزاطل

 (.يـظر إلك جؿقع بدكفا) :وقال داود 

 .(2ع)ـة واإلجؿاذ ٕصقل الس  ـابِ وهذا خطل ضاهر مُ  

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.161/ 9ك بأثار )ؾَّ َح الؿُ  (1)

 .(213/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 مع أم كؾثقم:رضل اهلل طـف قصة طؿر ودلقؾف 

ـِ  ـِ الَْحَس َفا ِؾلٍّ ابْـَتَُف ُأمَّ ُكْؾثُقمٍ ، َأنَّ ُطَؿَر َخطََب إلَك طَ َط : إكَّ ، َفَؼاَل َطِؾل 

ؽ ، َفَؼالَْت: لَْقَٓ َأكَّ لَقِْف بِرَِسالٍَة َفَؿاَزَحَفاَفلَْرَسَؾَفا إ .َفاْكظُْر إلَقَْفا ،َصِغقَرةٌ 

َٓ  :َأوْ  .َشقٌْخ  ـَ  لَْق َفَخطَبََفا  ،َفلَْطَجَب ُطَؿَر ُمَصاَهَرُتفُ  !!َأكَّؽ َأِمقُر الُْؿْمِمـِق

ْكَؽَحَفا إيَّاُه)
 .(1َفلَ

 :رضل اهلل طـف أثر طؿر

ر مـفا كَ ابـة طؾل رضل اهلل طـف، فَذ  -ب طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـفطَ َخ 

ده، فؼال: كرسؾ بفا إلقؽ تـظر إلقفا. . فعاوا، فؼالقا لف: إكؿا أدركْت رً غَ ِص 

لقٓ أكؽ أمقر الؿممـقـ ، َأْرِسْؾ ػ طـ ساقفا، فؼالت: َش فرضقفا، فؽَ 

 .(2)!!طقـقؽ لؾطؿُت 

                                                

 ،طـ الحسـ ،طـ يقكس ،ةقَّ ؾَ ثـا ابـ طُ : )(17629أخرجف ابـ أبل شقبة ) :ضعقػ لالكؼطاع (1)

 . (أن طؿر ...

كظر جامع ا .فبـ أبل الحسـ البصري، ولؿ يدرك طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـاوالحسـ هق 

 .(135التحصقؾ )

 مرسؾة بال شؽ. -قال العالئل: فروايتف طـ أبل بؽر وطؿر وطثؿان رضل اهلل طـفؿ 

 (521ــف )سعقد بـ مـصقر يف ُس و( ، 13352أخرجف طبد الرزاق ) كؾ صرقف ضعقػة: (2)

 ا.وغقرهؿ

= 
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 أدلة الؼائؾقـ برؤية الخاصب لؾقجف والؽػقـ: 

طـ طائشة رضل اهلل طـفا، أن أسؿاء بـت أبل بؽر دخؾت طؾك رسقل ـ  1

ا ثقاب رقاق، فلطرض طـفا رسقل اهلل وطؾقف ،اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

لؿ  ،يا أسؿاء، إن الؿرأة إذا بؾغت الؿحقض))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقال: 

 .(1)وأشار إلك وجفف وكػقف ((صؾح أن يرى مـفا إٓ هذا وهذايـَ

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ...(.ب طؿرطَ َخ ) :طـ أبل جعػر قال ،مـ صرق طـ طؿرو بـ ديـار 

ف يْ دَّ روى طـ أبقف وَج  ،بـ الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب لوهق محؿد بـ طؾ ،عػروفقف أبق ج

اكظر تفذيب التفذيب . مـؼطع( :مرسؾ )أي -أبقف طؾل بـ أبل صالب ّد وَج  ،الحسـ والحسقـ

(9 /353.) 

 طـ طؿر. ة، طـ يقكس، طـ الحسـ،قَّ ؾَ ابـ طُ  حدثـا :(17629وأخرجف ابـ أبل شقبة )

 .قـ الحسـ بـ أبل الحسـ البصري، وبقـ طؿر بـ الخطابآكؼطاع ب ؾتفوطِ 

فروايتف طـ أبل بؽر وطؿر وطثؿان رضل اهلل  :(135) ((جامع التحصقؾ))قال العالئل يف 

 .مرسؾة بال شؽ -طـفؿ

 (ب طؿر...طَ َخ )( طـ ابـ جريج قال: سؿعت إطؿش يؼقل: 13353وأخرجف طبد الرزاق )

 ره بـحقه. كَ فَذ 

 فران( لؿ يدرك طؿر بـ الخطاب  بال شؽ.بـ مِ  وإطؿش )سؾقؿان

دي يف وابـ طَ  ،(3343) ((الؽبرى))والبقفؼل يف  ،(4134: أخرجف أبق داود )اضعقػ جًد ( 1)

 .( وغقرهؿ4/417) ((الؽامؾ))

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ،امرفقطً  ...طـ طائشة ؽيْ رَ شقر، طـ قتادة، طـ خالد بـ دُ مـ صرق طـ القلقد، طـ سعقد بـ بَ  

 .بف

 د مسؾسؾ بالعؾؾ:وهذا اإلسـا 

 ولؿ يصرح بالتحديث. ،تدلقس تسقية سـ القلقد بـ مسؾؿ، يدل 1

 .خاصة يف قتادة ،ضعقػ ،شقرـ سعقد بـ بَ  2

 ولؿ يصرح بالتحديث . ،ـ قتادة مدلس وقد طـعـ 3

 .(613وجامع التحصقؾ ) (،8/54اكظر تفذيب الؽؿال ) .لؿ يدرك طائشة ،ؽيْ رَ ـ خالد بـ دُ  4

طـ  قائلتُ ْس الدَّ  مـ صريؼ هشام (437كؿا طـد أبل داود يف الؿراسقؾ ) ،اًل َض عْ مُ ـ رواه قتادة  5

 .اًل َض عْ مُ  ،قتادة  طـ رسقل اهلل

 روايةولؽقن رواية هشام طـ قتادة معضؾة،  :ٓ بؾ هذه طؾة ا!!تابع سعقًد ا إن هشامً  :وٓ يؼال

  .اسعقد طـ قتادة متصؾة لؽـفا ضعقػة جًد 

 .وطائشة اال يبعد أن يؽقن دلسف، وأسؼط خالًد والؿدار طؾك قتادة، ف

 .وقد استبعد هذا الشقخ إلباين ـ رحؿف اهلل رحؿة واسعة ـ 

  ـ آضطراب مـ سعقد يف هذا الحديث: 6

ؽ يْ رَ طـ خالد بـ دُ ) :وقال مرة فقف .شقروٓ أطؾؿ رواه طـ قتادة غقر سعقد بـ بَ  دي:قال ابـ طَ 

 .(417/ 4) الؽامؾ . اكظر(طائشة)بدل  (طـ أم سؾؿة

  :ؾؾ هذا الحديثد طِ عُ ( وهق يَ 676/ 6ـ يف  البدر الؿـقر )ؼ  ؾَ قال ابـ الؿُ 

قال ابـ الؼطان يف  :ر كالم ابـ الؼطان فؼالكَ ذَ ودي، ر كالم ابـ طَ كَ ثؿ ذَ  .أكف مضطرب -رابعفا

 : ففذه زيادة طؾة آضطراب.((أحؽام الـظر))كتابف 

طـ  ،فقعة( مـ صريؼ ابـ لَ 13879) ى((الؽبر))طـد البقفؼل يف ر لفذا الحديث  َخ آؿ سـد وثَ 

أضـف طـ  ،يخبر طـ أبقف -د بـ رفاطة إكصاريقْ بَ أكف سؿع إبراهقؿ بـ طُ  ،اض بـ طبد اهللقَ طِ 

= 
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ـَ } يف تػسقر ققلف تعالك:ل اهلل طـفؿا ـ أثر طبد اهلل بـ طباس رض 2 َٓ ُيبِْدي َو

 َّٓ ِ َـّ إ  .[31]الـقر:  { َما َضَفَر ِمـَْفا ِزيـَتَُف

 ما ضفر مـفا هق القجف والؽػان قال يف تػسقرها:أكف ورد طـ ابـ طباس 

(1). 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

ر كَ وذَ  ...طؾك طائشة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أكفا قالت: دخؾ رسقل اهلل  ،أسؿاء بـت طؿقس

 ك.وفقف كػس الؿعـ ،الحديث

 ففق مسؾسؾ بالعؾؾ: :ح بفرَ ػْ ا سـد ٓ يُ وهذ 

 طؾك الراجح.ـ طبد اهلل بـ لفقعة ضعقػ الحديث  1

  .ـ طقاض ضعقػ الحديث 2

 . د بـ رفاطة لؿ يقثؼف معتبرقْ بَ ـ طُ  3 

 ؾة كذلؽ.طِ  ...(أضـف طـ أسؿاء) :ـ ققلف 4

 .صؾح لتؼقية إولثؾ هذا السـد ٓ يَ فؿِ 

 .ايث ضعقػ جًد ظفر وبؽؾ وضقح أن الحدوبفذا يَ  

  ا.جًد  اكافعً  االحديث كالمً هذا  طـ ؽؾؿ ابـ الؿؾؼـ( فؼد تَ 6/675واكظر البدر الؿـقر ) 

 صحقح مـ ققل ابـ طباس، رضل اهلل طـفؿا: ( 1)

 .ققلف ،صالح الدهان، طـ جابر بـ زيد، طـ ابـ طباس طـ :(17281أخرجف ابـ أبل شقبة )

ح والتعديؾ رْ كظر الَج . اعقـوثؼف أحؿد وابـ مَ ان، صالح هق ابـ إبراهقؿ أبق كقح الدهو 

(1722). 

 . ققلف ،طـ ابـ طباس ،طـ طؽرمة ،ػقْ َص ( مـ صريؼ ُخ 3341) ىأخرجف البقفؼل يف الؽبرو

 .فقف ضعػ ،ػقْ َص وفقف ُخ 

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ا.وغقرهؿ (8) جزئفعقـ يف وابـ مَ  ،(14398) وأخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره 

 .ققلف ،ر، طـ ابـ طباسقْ بَ إطؿش، طـ سعقد بـ ُج  ر، طـقْ ؿَ مـ صرق طـ ابـ كُ  

. ر طـ ابـ طباسقْ بَ وفقف طـعـة إطؿش، ولقس يف الؽتب الستة رواية لألطؿش طـ ابـ ُج  

 ثؼة جؾقؾ، لؽـف يدلس. وإطؿش

(، 3339والبقفؼل يف الؽبرى ) ،(17297أخرجف ابـ أبل شقبة )وقد تقبع إطؿش طؾقف فقؿا 

ر، طـ ابـ قْ بَ مـ صرق طـ طبد اهلل بـ مسؾؿ، طـ سعقد بـ ُج  (17297وسط )وابـ الؿـذر يف إ

 ققلف.  طباس،

 .ضعقػ الحديث ،وفقف طبد اهلل بـ مسؾؿ

مـ صريؼ طبد اهلل بـ  (13921) ىالبقفؼل يف الؽبر (، وأخرجف 19/157وأخرجف الطبري )

 .فققل ،طـ ابـ طباس ،صؾحة لبـ أب لطـ طؾ ،طـ معاوية بـ صالح ،صالح

 .ضعقػ الحديث ،وطبد اهلل بـ صالح هق كاتب الؾقث 

 .ؿ فقف، ولؿ يسؿع مـ ابـ طباستؽؾَّ مُ  ل  وطؾ 

 ،طـ ابـ طباس  ،طـ ابـ مجاهد، طـ أبقف رؿَ عْ مَ  طـ(2326تػسقره )وأخرجف طبد الرزاق يف 

 ققلف.

 .متروك: وهق طبد القهاب ،ابـ مجاهد وفقف

والبقفؼل يف  ،(7214شرح معاين أثار ) والطحاوي يف ،(19/156وأخرجف الطبري )

 .( وغقرهؿ13876)ىالؽبر

 .ققلف ،ر، طـ ابـ طباسقْ بَ ئل، طـ سعقد بـ ُج اَل مـ صريؼ مسؾؿ الؿُ  

فرواه مرة  :ؾػ طؾقف كذلؽوقد اختُ  !!اًد ضعقػ ج ،ئلاَل ل الؿُ ب  ان  الضَّ َس قْ بـ كَ اوهق  ،ؿوفقف مسؾ 

 (.19/156الطبري ) تػسقركظر ا . رقْ بَ مـ ققل سعقد بـ ُج 

= 
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 :ؿااهلل طـف لرض ،حديث جابر بـ طبد اهلل -3

إذا ))طـ جابر بـ طبد اهلل، قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ،ك ما يدطقه إلك كؽاحفاب أحدكؿ الؿرأة، فنن استطاع أن يـظر إلطَ َخ 

 ((.فؾقػعؾ

اين إلك أتخبل لفا حتك رأيت مـفا ما دط فؽـُت  ،جارية قال: فخطبُت  

 .(1)فافتزوجتُ  ،جفازو  كؽاحفا وتَ 

 اهلل طـف: لؿة رضؾَ ْس حديث محؿد بـ مَ  -4

أتخبل لفا، حتك كظرت  امرأة، فجعؾُت  ؿة، قال: خطبُت ؾَ ْس محؿد بـ مَ طـ 

 .إلقفا يف كخؾ لفا

 !: أتػعؾ هذا وأكت صاحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟لؾ لفؼق 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

د، ثـا هارون، طـ أبل طبد اهلل كفشؾ، طـ الضحاك، قْ ؿَ ثـا ابـ ُح  :(19/156وأخرجف الطبري )

 ققلف. ،طـ ابـ طباس

   ا.وكفشؾ ضعقػ جًد  .ضعقػ ،د شقخ الطبريقْ ؿَ فػقف محؿد بـ ُح   :وهذا سـد مظؾؿ

 .ابـ طباس مـمزاحؿ لؿ يسؿع الضحاك بـ و

 بؿا سبؼ، خاصة بالطريؼ إول. وباهلل التقفقؼ. ويصح إثر قؾت )أحؿد(:

 سبؼ تخريجف. يف سـده خالف:( 1)
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ك اهلل يف قؾب ؼَ لْ إذا أَ ))فؼال: سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل:  

 .(1)((طبة امرأة، فال بلس أن يـظر إلقفاامرئ ِخ 

  د رضل اهلل طـف:قْ ؿَ حديث أبل ُح  -5

قال:  -طؾقف وطؾك آلف وسؾؿصؾك اهلل  وكان قد رأى الـبلَّ  -دقْ ؿَ طـ أبل ُح 

، فال جـاح إذا خطب أحدكؿ امرأة))قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

(( ؿؾَ عْ طبة، وإن كاكت ٓ تَ طؾقف أن يـظر إلقفا إذا كان إكؿا يـظر إلقفا لؾخِ 

(2). 

ظفر مـ ما يَ  غالبًا ؿاػقـ هالقجف والؽ أن ووجف الدٓلة يف هذه إحاديث:

ب ، فػل الغالٓمرأة لقرى ما يدطقه إلك كؽاحفاتخبل  جاًل ر ، فؾق أنالؿرأة

 .اقؽقن الذراع وكحقهفسوإن زاد إمر ، مـفا إٓ القجف والؽػقـ ىلـ ير

 

 

 

 

 

                                                

 سبؼ تخريجف. ضعقػ:( 1)

 سبؼ تخريجف. فقف ضعػ:( 2)
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 خطقبةؿسبب الخالف فقؿا ُيرى مـ ال

 قال ابـ رشد:

بَُب فِل اْختاَِلفِِفؿْ  َـّ ُمطْ  :َوالسَّ َْمُر بِالـَّظَرِ إِلَقِْف ْٕ ُف َوَرَد ا َؾًؼا، َوَوَرَد بِالَْؿـِْع َأكَّ

ـَ الُْعَؾَؿاِء  ، َطَؾك َما َقالَُف َكثِقٌر ِم ـِ قْ ُمطَْؾًؼا، َوَوَرَد ُمَؼقًَّدا، َأْطـِل بِالَْقْجِف َوالَْؽػَّ

ـَ ِزيـَتَ }فِل َقْقلف َتَعالَك:  َـّ إِٓ َما َضَفَر ِمـَْفاَوٓ ُيبِْدي ُف الَْقْجُف ، [31]الـقر: {ُف َأكَّ

ـْ َمـََع َوالَْؽػَّ  َْكثَرِ، َوَم ْٕ قَاًسا َطَؾك َجَقاِز َكْشِػِفَؿا فِل الَْحج  ِطـَْد ا
اِن، َوقِ

َْصؾِ  ْٕ َؽ بِا  .(1)يُؿ الـَّظَرِ إِلَك الـ َساءِ َوُهَق َتْحرِ  ،َتَؿسَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.31/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (1)
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 الراجح يف الؿسللة

 .لؾخاصب الحؼ يف رؤية القجف والؽػقـ الراجح هق أن

هؾ هل كحقػة أو  ، ثقاب طادية لتبدو فقفا بقضقحلقف الػتاة يفإخرج وتَ  

  ؟سؿقـة

خرج جؾقـ أو تَ ظفر الشعر أو الرقبة أو الذراطقـ أو الر  ثؿ بعُد: هؾ لفا أن تُ 

 ؟ببـطال أو غقره

فالؿسللة إذن  .إذا رضقت بذلؽ ورضل إولقاء ،كؾ هذا إمر فقف واسع 

 .ضبط بضابطتقافؼقة وٓ تُ 

 ة مستقرة فال بلس، واهلل أطؾؿ.ظغؾوما دامت العقرة الؿ 
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 كظر الؿخطقبة لؾخاصب :مسللة

 ُيستحب لؾؿخطقبة أن تـظر لؾخاصب أيًضا.

 لقؽ أققال أهؾ العؾؿ يف ذلؽ:إو

 إحـاف:

  قال ابـ طابديـ:

 ؟حؾ لفا أن تـظر لؾخاصب مع خقف الشفقةوهؾ يَ 

، بؾ الحديث السابؼ لالشتراك يف العؾة الؿذكقرة يف :والظاهر: كعؿ ،لؿ أره 

 .(1بخالففا) ،ـ ٓ يرضاهاك مـف يف ذلؽ ٕكف يؿؽـف مػارقة مَ لَ وْ هل أَ 

 الشافعقة: 

  :لشقرازيقال ا

ٕكف يعجبفا مـ  :أن تـظر إلقف -ويجقز لؾؿرأة إذا أرادت أن تتزوج برجؾ

 .(2ب الرجؾ مـفا)جِ عْ الرجؾ ما يُ 

  قال الـقوي:

فنكف يعجبفا مـف ما يعجبف  :جفو  زَ ا أرادت تَ ا تـظر إلك الرجؾ إذوالؿرأة أيًض 

 .(1مـفا)

                                                

 (.373/ 6( حاشقة ابـ طابديـ )رد الؿحتار( )1)

 (.424/ 2) الؿفذب (2)
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 الؿالؽقة: 

  اب الؿالؽل:طَّ قال الَح 

ستحب يُ  :قالقا ،ا لؾشافعقةوالظاهر استحبابف وفاقً  ،ا لؾؿالؽقةلؿ أر فقف كًص 

 .ا أن تـظر إلك وجفف وكػقفلفا أيًض 

صدها هؾ يجقز لف أن يؼ ،ب الرجؾ امرأةطَ وقد قال ابـ الؼطان: إذا َخ  

 ،ا لفا بؿحاسـف التل ٓ يجقز إبداؤها إلقفا إذا لؿ تؽـ مخطقبةمتعرًض 

أم ٓ يجقز لف  ؟َوُرْكبَتِفؽحؾتف وخضابف ومشقف سف وسقاكف ومُ بْ ويتصـع بؾُ 

  ؟ا لؽؾ امرأةإٓ ما كان جائزً 

 .ولؿ يتحؼؼ يف الؿـع إجؿاع ،والظاهر جقازه ،وهق مقضع كظر

يتعرض لـػسف ذلؽ التعرض لؾـساء فال ولؽـف  ،بطَ أما إذا لؿ يؽـ َخ  

 .ض لؾػتـ وتعريض لفار  عَ يجقز: ٕكف تَ 

 .خطبولقٓ الظاهر ما أمؽـ أن يؼال ذلؽ يف الؿرأة التل لؿ تُ  

 .جزم فقف بالجقازطؾك أكا لؿ كَ  

 .(2)لؾَؼبَّاب (مختصر أحؽام الـظر)اكتفك مـ  

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.23/ 7روضة الطالبقـ) (1)

 (.435/ 3مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ ) (2)
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   قال الدسققل:

 .(1)ب أن تـظر الؿرأة ذلؽـديُ و ،ـدب كظر الزوج مـفا القجف والؽػقـيُ 

 الحـابؾة: 

  البفقتل:قال 

ٕكف يعجبفا مـف ما يعجبف  :ـظر الؿرأة إلك الرجؾ إذا طزمت طؾك كؽاحف)وتَ 

 .مـفا(

والؿذهب  (ـظر الؿرأة إلك الرجؾٓ تَ )ـ يؼقل: ظفر طؾك ققل مَ وهذا إكؿا يَ  

  .رتف وركبتفكؿا يلتل أكفا تـظر إلك ما طدا ما بقـ ُس 

 ففق إكؿا يتؿشك طؾك ققل غقر إكثر. ،ـَس وإن كان الؿراد أكف يُ 

ستحب لؿـ أراد أن يزوج ابـتف أن ويُ  (:الـساء))قال ابـ الجقزي يف كتاب 

، وهق الؿفؿؾة ا( بالدالوٓ يزوجفا دمقؿً  ،ا مستحسـ الصقرةيـظر لفا شابً 

 .(2)الؼبقح

 

 

 

                                                

 (.215/ 2) حاشقة الدسققل (1)

 (.13/ 5) كشاف الؼـاع (2)
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  الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة:جاء يف 

ٕكف يعجبفا مـف  :ر الؿرأة الؿخطقبة إلك خاصبفا كحؽؿ كظره إلقفاؿ كظؽْ ُح 

ٕكف  :ك مـف يف ذلؽلَ وْ أَ  -كؿا قال ابـ طابديـ  -ما يعجبف مـفا، بؾ هل 

 بخالففا. ،ـ ٓ يرضاهايؿؽـف مػارقة مَ 

 -رط جؿفقر الػؼفاء )الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة( لؿشروطقة الـظرواشتَ 

ا، ضاهرً  ا كؽاحفا، وأن يرجق اإلجابة رجاءً الؿرأة مريًد أن يؽقن الـاضر إلك 

  غؾب طؾك ضـف اإلجابة.عؾؿ أكف يجاب إلك كؽاحفا أو يَ أو يَ 

 .(1)لحـػقة باشتراط إرادة كؽاحفا فؼطواكتػك ا

 ما ورد يف هذا:  

 ثر طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف:أ

إكفـ  !الؼبقح د أحدكؿ إلك بـتف فقزوجفاؿِ عْ يَ ))طؿر بـ الخطاب قال: طـ 

 .(2)((يحببـ ما تحبقن

                                                

(1) (19 /198.) 

( 17667وابـ أبل شقبة يف مصـػف ) ،(13339أخرجف  طبد الرزاق ) ضعقػ لالكؼطاع: (2)

وابـ أبل الدكقا يف الـػؼة طؾك  ،(7/143ة )قَ ؾْ ؿ يف الحِ قْ عَ كُ  ق( وأب811ــف )يف ُس بـ مـصقر  وسعقد 

 .وغقرهؿ (124العقال )

 ققلف. ،طـ طؿر ،طـ أبقف ،مـ صرق طـ هشام بـ طروة 

 د يف خالفة طثؿان.لِ وُ   بؾ ،وطروة بـ الزبقر لؿ يدرك طؿر 

= 
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 الحاصؾ يف الؿسللة

 .ـظر إلقفاكؿا يَ  ،ـظر إلقفستحب لؾؿرأة أن ترى الخاصب وأن تيُ 

بؾ ، ٕكف يعجبفا مـف ما يعجبف مـفا :الؿذاهب إربعة ققل أصحابوهذا  

ر، ْس بسفقلة ويُ  ـ ٓ يرضاهاك مـف يف ذلؽ ٕكف يؿؽـف مػارقة مَ لَ وْ هل أَ 

 .هل بخالففا

كؿا   ،يف الرجؾ الذي سقف تتزوجف أمقًرا وكذا الؿرأة تحب أن ترى 

 .توصػا يحب الرجؾ يف الؿرأة أمقًرا

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

يؼ د  حديثف طـ أبل بؽر الص   :ةطَ رْ قال أبق حاتؿ وأبق زُ  :(151قال العالئل يف جامع التحصقؾ )

 مرسؾ. -ضل اهلل طـفؿوطؿر وطؾل ر
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 مسللة

 .ٕكفا أجـبقة ٓ يحؾ لؾخاصب أن يخؾق بالؿخطقبة:

 .ـة واإلجؿاعؾقة بإجـبقة حرام بالس  والَخ  

 ًٓ  ـة:الــس   -أو

كف سؿع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بـ طباس رضل اهلل طـفؿا، أـ طـ ا 1

 .(1)((مرَ ْح ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة، وٓ تسافرن امرأة إٓ ومعفا مَ ))يؼقل: 

ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة إٓ )) :أكف قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ ورد طـ الـبل 2

 .(2)((كان ثالثفؿا الشقطان

                                                

 (.1341ومسؾؿ ) (،5233، 3336)أخرجف البخاري  متػؼ طؾقف: (1)

 :ؼال، وقد صححف ققم بطرقف وشقاهدهيف كؾ صرقف م (2)

( 1/26) وأحؿد يف الؿسـد ،(9175) ىائل يف الؽبرَس الـَّ و ،(2165أخرجف الترمذي ) 

 .( وغقرهؿ3738والطحاوي يف مشؽؾ أثار ) ،(5586بان )وابـ حِ ، (3/439)

  ػ طؾقف اختالف كبقر جًدا!!ؾوقد اختُ   ،رقْ ؿَ ومداره طؾك طبد الؿؾؽ بـ طُ  

 .اإلمام الدارقطـل ـ رحؿف اهلل ـ ،كؼؾ كالم إمام العؾؾأ ،ولؽل تتضح صقرة الخالف طؾقف

 فؼقؾ طـف فقف طدة ،ؾػ طـف يف إسـادهر، واختُ قْ ؿَ يرويف طبد الؿؾؽ بـ طُ  (:2/122قال يف العؾؾ )

 أقاويؾ.

  .رة بـ خالد، وجرير بـ طبد الحؿقدبقب الزهراين، وقُ ورواه جرير بـ حازم، ومحؿد بـ َش 

 رة، طـ طؿر.ؿُ ر، طـ جابر بـ َس قْ ؿَ جاج، فؼالقا: طـ طبد الؿؾؽ بـ طُ ة بـ الَح بَ عْ وققؾ: طـ ُش 

= 
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 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

رائقؾ، مـفؿ: طبد اهلل بـ الؿختار، ويقكس بـ أبل إسحاق، وابـف إس ،ثؼات وخالػفؿ جؿاطةٌ 

 .ابـا طؾل، وسػقان الثقري َوِمـَْدلبان ر، وطبد الحؽقؿ بـ مـصقر، وحِ ؿَ عْ ومَ 

ـ بـ واقد، قْ َص قان، والحسقـ بـ واقد، والُح رِ بْ وققؾ: طـ شعبة، والؿسعقدي، وداود بـ الز   

  .اكةقَ د، وأبق طَ يْ قَ بـ ُس  ةطَ زَ وقَ شقخ روى طـف أبق بؽر بـ طقاش، 

 .ر، طـ طبد اهلل بـ الزبقر، طـ طؿرقْ ؿَ ـ طُ ه طـ طبد الؿؾؽ بوْ وَ فرَ 

، طـ طبد لق  د اهلل بـ طؿر الرَّ قْ بَ دة، وطُ ئورواه شقبان بـ طبد الرحؿـ، وشعقب بـ صػقان، وزا

 .، طـ طبد اهلل بـ الزبقرؿَّ َس ر، طـ رجؾ لؿ يُ قْ ؿَ الؿؾؽ بـ طُ 

طـ مجاهد، طـ ابـ د اهلل بـ طؿرو، طـ طبد الؿؾؽ، قْ بَ وقال طبد الحؿقد بـ مقسك: طـ طُ 

 ا.الزبقر، طـ طؿر. ولؿ يصـع شقئً 

 ، طـ طؿر.ِرْبِعلّ بـ  لّ عِ بْ : طـ طبد الؿؾؽ، طـ رِ -هق أخق سػقان بـ طققـة -وقال طؿران

قصة بـ جابر، بِ وزهقر، ومحؿد بـ ثابت: طـ طبد الؿؾؽ، طـ قَ  الُؿَحقَّاةوقال يحقك بـ يعؾك أبق 

 طـ طؿر.

دي، وققس، مـ رواية محؿد بـ مصعب طـفؿ: طـ طبد الؿؾؽ، وقال حؿاد بـ سؾؿة، والؿسعق

 ة، طـ طؿر.قَ قْ طـ رجاء بـ َح 

 .ف، طـ طؿرؿ  َس ـة: طـ طبد الؿؾؽ، طـ رجؾ لؿ يُ قْ قَ وقال ابـ طُ 

لؽثرة اختالف الثؼات طـف  :رقْ ؿَ ف أن يؽقن آضطراب يف هذا اإلسـاد مـ طبد الؿؾؽ بـ طُ بِ ْش ويُ 

 .واهلل أطؾؿ .يف اإلسـاد

 طقلف ٕهؿقتف.بف وكؼؾتُ  ،كتفك كالم الدارقطـلا 

ؽؾؿ طؾك أحد صرق الحديث (، فؼد تَ 218/ 5ٓبـ أبل حاتؿ ) ،كظر إن شئت طؾؾ الحديثاو

 هـاك.

 .واهلل أطؾؿشقة اإلصالة، لؿ أذكرها َخ و ،ولؾحديث شقاهد يف كؾ مـفا مؼال

= 
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 اإلجؿاع: -ثاكقًا

 : قال اإلمام الـقوي 

( (مرَ ْح )ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة إٓ ومعفا ذو مَ ) :وسؾؿققلف صؾك اهلل طؾقف 

 .ؾقةَخ  َؼ بْ م لؿ تَ رَ ْح ٕكف متك كان معفا مَ  :هذا استثـاء مـؼطع

 .مرَ ْح ذو مٓ يؼعدن رجؾ مع امرأة إٓ ومعفا  :فتؼدير الحديث 

ا مً رَ ْح م( يحتؿؾ أن يريد مَ رَ ْح )ومعفا ذو مَ ) :وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .لفا

 .لف ا لفا أومً رَ ْح أن يريد مَ ويحتؿؾ  

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 . واهلل أطؾؿ ،جؿقع صرقف صحقحالظاهر أن الحديث بؿ: قال الشقخ مؼبؾ بـ هادي ـ رحؿف اهلل ـ 

م حافظ مـ زَ ؾ مـ جؿقع صرقف، إٓ إذا َج عَ وتعؾقؾ الحديث مـ صريؼ أو صريؼقـ ٓ يعـل أكف مُ 

 الحػاظ أكف ٓ يصح بقجف مـ القجقه.

 (.1/325ؾة ضاهرها الصحة )عَ أحاديث مُ  

ـد طبد بـ لؿـتخب مـ مس))اوقد صححف شقخـا مصطػك بـ العدوي ـ حػظف اهلل ـ يف تحؼقؼف 

 .(23)(( دقْ ؿَ ُح 

 الحديث طؾقف فؼال: صحقح بطرقف وشقاهده. ف طـف طـدما طرضُت وسللتُ  

ٓ )) :أكف قالصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ورد طـ الـبل  ،ولفذا الحديث شاهد بؿعـاه يف الصحقحقـ 

  ((. يخؾقن رجؾ بامرأة إٓ كان ثالثفؿا الشقطان

 (.1341ومسؾؿ ) (،5233، 3336)أخرجف البخاري 
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 .وهذا آحتؿال الثاين هق الجاري طؾك ققاطد الػؼفاء 

أو  ،م لفا كابـفا وأخقفا وأمفا وأختفارَ ْح فنكف ٓ فرق بقـ أن يؽقن معفا مَ  

فقجقز الؼعقد معفا يف هذه  ،ا لف كلختف وبـتف وطؿتف وخالتفمً رَ ْح يؽقن مَ 

 .إحقال

فنكف لق كان معفا زوجفا كان  ،بالزوج اثؿ إن الحديث مخصقص أيًض  

 .ك بالجقازلَ وْ م وأَ رَ ْح كالؿَ 

ففق حرام باتػاق  ،وأما إذا خال إجـبل بإجـبقة مـ غقر ثالث معفؿا 

 .العؾؿاء

ك مـف لصغره كابـ سـتقـ وثالث وكحق ستَح ـ ٓ يُ وكذا لق كان معفؿا مَ  

 .فنن وجقده كالعدم :ذلؽ

 .أجـبقة ففق حرام وكذا لق اجتؿع رجال بامرأة 

 .(1فنن الصحقح جقازه) ،بخالف ما لق اجتؿع رجؾ بـسقة أجاكب 

 قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:

فلما مماخاة الرجال الـساء إجاكب وخؾقهؿ بفـ وكظرهؿ إلك الزيـة 

 .ففذا حرام باتػاق الؿسؾؿقـ ،الباصـة مـفـ

 ففق مـ إخقان الشقاصقـ.  ،ؾ ذلؽ مـ الديـعَ ـ َج ومَ  

                                                

 (.139/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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وإذا فعؾقا فاحشة قالقا وجدكا طؾقفا آباءكا واهلل أمركا بفا }قال اهلل تعالك: 

 . {أتؼقلقن طؾك اهلل ما ٓ تعؾؿقن قؾ إن اهلل ٓ يلمر بالػحشاء

فنن ثالثفؿا  :ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة)) :وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ((.الشقطان

أرأيت  ،: يا رسقل اهللقالقا !!((إياكؿ والدخقل طؾك الـساء))وقال:  

  ((.ق؟ قال: الحؿق الؿقتؿْ الَح 

زجره وأمثالف مـ أهؾ الػساد طققب طؼقبة بؾقغة تَ  ،طـ ذلؽ ـتفِ ـ لؿ يَ ومَ 

 .(1) والعـاد

 قال الحافظ ابـ حجر: 

 .وهق إجؿاع ،ؾقة بإجـبقةع الَخ ـْ فقف مَ  

 ؟ؼاتم مؼامف يف هذا كالـسقة الثرَ ْح هؾ يؼقم غقر الؿَ  :لؽـ اختؾػقا 

 .الجقاز لضعػ التفؿة بف :والصحقح 

 .(2) مرَ ْح ٓ بد مـ الؿَ  :الػَّ وقال الؼَ  

 قال الصـعاين: 

 .(1وهق إجؿاع) ،ؾقة بإجـبقةدل الحديث طؾك تحريؿ الَخ 

                                                

 (.535/ 11مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (.77/ 4) فتح الباري (2)
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 الحاصؾ

، غاية ما يف إمر ـ الؿخطقبةالخاصب شخص أجـبل ط فحاصؾ إمر أن

ُيعامؾ حقـئٍذ ، فػسخبة بعد وقد تُ ، وقد تتؿ الِخطبالزواج اوطًد  لطِ طْ أُ  فأك

 معامؾة الشخص إجـبل، فال يخؾق بفا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.638/ 1ؾ السالم )بُ ُس  (1)
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 خاصب طـد رؤيتفاطقبة لؾالؿخؾ ؿ  َج تَ 

 ر ذلؽ التجؿؾْد وقَ  

 .(1484ورد يف هذا حديث يف صحقح مسؾؿ )  

اهلل طـفا ـ   لعة بـت الحارث إسؾؿقة ـ رضقْ بَ ُس  الصحابقة الجؾقؾة قف أنوف 

، وكان مؿـ شفد يّ مَ وهق يف بـل طامر بـ لُ  (1)لةقْ سعد بـ َخ  كاكت تحت

أن وضعت حؿؾفا  َتـَْشْب جة القداع وهل حامؾ، فؾؿ قيف طـفا يف َح ا، فتُ بدرً 

 .بعد وفاتف

 .ابطَّ ػاسفا، تجؿؾت لؾُخ مـ كِ َتَعؾَّْت فؾؿا  

فؼال لفا:  -رجؾ مـ بـل طبد الدار  -ؽ ؽَ عْ فدخؾ طؾقفا أبق السـابؾ بـ بَ  

قـ الـؽاح، إكؽ واهلل، ما أكت بـاكح حتك جِ رْ تَ  لعؾِؽ  !متجؿؾة؟ ا لل أراكِ م

 !!تؿر طؾقؽ أربعة أشفر وطشر

ثقابل حقـ أمسقت، فلتقت  طؾلَّ  ُت عْ ؿَ عة: فؾؿا قال لل ذلؽ، َج قْ بَ قالت ُس  

 فلفتاين بلين قد حؾؾُت  رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فسللتف طـ ذلؽ،

 .(2رين بالتزوج إن بدا لل)مَ حقـ وضعت حؿؾل، وأَ 

 

                                                

 معـاه أكفا كاكت زوجتف. :( كاكت تحتف1)

 .(1484أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (2)
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 :قال الحافظ ابـ حجر ـ رحؿف اهلل ـ

 .لؿـ يخطبفا ،وفقف جقاز تجؿؾ الؿرأة بعد اكؼضاء طدتفا

 تجؿؾِت  لل أراكِ  ما :فؼال :ري التل يف الؿغازيهْ ٕن يف رواية الز   

 ؟!ابطَّ لؾُخ 

 .لؾـؽاح واختضبْت  فتفقلْت  :بـ إسحاقاويف رواية  

 .فؾؼقفا أبق السـابؾ وقد اكتحؾت :ري طـد أحؿدهْ طـ الز   رؿَ عْ ويف رواية مَ  

 .(1)وتصـعْت  فتطقبْت  :ويف رواية إسقد 

   .ابتجؿؾت لؾُخطَّ  ،أكفا لؿا اكتفت طدتفا  والشاهد يف الحديث:  

ٓ و احؿؾ غًش يَ  اب بؿا ٓطَّ فؾؾؿخطقبة أن تتزيـ لؾُخ  :(قؾت)أحؿد

 .اتدلقًس 

 زان:وُسئؾ الشقخ الػق

هؾ يجقز لؾؿرأة التل اكتفت طدتفا، سقاء كاكت طدة صالق أو  سمال:

 اب؟طَّ أن تتزيـ طـد تعرضفا لؾُخ  -وفاة

ر يف الؼرآن الؽريؿ، أن كِ وإذا كان هذا جائًزا، أفال يتعارض هذا مع ما ذُ  

 ظفر زيـتفا إٓ لزوجفا أو محارمفا؟الؿرأة ٓ تُ 

                                                

 (.475/ 9فتح الباري) (1)
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أن تتزيـ بؿا  -وفاةيجقز لؾؿرأة إذا اكتفت طدتفا مـ صالق أو  الجقاب:

ـَ فِل }لؼقلف تعالك:  :أباح اهلل لفا بالؿعروف َفاَل ُجـَاَح َطَؾقُْؽْؿ فِقَؿا َفَعْؾ

َـّ بِالَْؿْعُروِف  بف العادة،  ْت رَ [ . يعـل: بالشلء الذي َج 234]البؼرة:   {َأْكُػِسِف

 .ن فقف مػاسدقن فقف فتـة، وٓ يؽقوٓ يؽ

 .ثقاب الجؿقؾةس البْ ولُ  ،تتزيـ بالؽحؾ والخضاب 

حرم طؾقفا أن فنكف يَ  :ظفر أمام الرجال بفذه الزيـةولقس معـك هذا أكفا تَ  

كاكت خارجة مـ العدة  زيـتفا طـد الرجال إجاكب، سقاءٌ ظفر شقئًا مـ تُ 

ؾػت ظفر أمام الرجال بؿا يَ حرم طؾك الؿرأة الؿسؾؿة أن تَ أو غقر خارجة، يَ 

 .قابفاالـظر إلقفا بزيـة بدكفا أو زيـة ث

َـّ }وٓ يتعارض هذا مع ققلف تعالك:   َّٓ لِبُُعقلَتِِف َـّ إِ ـَ ِزيـَتَُف َٓ ُيبِْدي ]الـقر:  {َو

31]. 

 .وطـد الـساء ٕن الؿراد أكفا تتزيـ يف بقتفا 

برز زيـتفا، فؾقس هذا جائز مطؾًؼا، ٓ يف حؼفا وٓ لتخرج لؾرجال أما أكفا تَ  

 .(1يف حؼ غقرها مـ الؿسؾؿات)

 

 

                                                

 (.583 /2مجؿقع فتاوى فضقؾة الشقخ صالح بـ فقزان ) (1)
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 :بـ العدوي ـ حػظف اهلل ـ كقال شقخـا أبق طبد اهلل مصطػ 

أن تضع  -الؼدر الذي تتجؿؾ بف الؿرأة دون غش طؾك الخاصب أو تدلقس

 .الؽحؾ والحـاء

  (1)ضةق  بَ ستعؿؾ الؿساحقؼ الؿُ وٓ يجقز لفا أن تَ 

 .(2)((اـ غشـا فؾقس مـمَ ))  :لؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 

 

 

 

 

 

                                                

 . ك يف هذه إيام )الؿؽقاج(سؿَّ يُ ( الذي 1)

 !!كلكفا بقضاء جؿقؾة -در الؿرأة السقداء غاية السقافِ وهق ُيظْ 

 قؾت )أحؿد(: الؼقل بعدم الجقاز مطؾًؼا فقف كظر.

وإكؿا أققل: الؿؽقاج ما لؿ يؽـ فقف غش وتدلقس، بلن َتظفر الؿرأة طؾك غقر حؼقؼتفا، وإكؿا ٓ  

 قاج حد آطتدال.يتجاوز الؿؽ

 .(131( أخرجف مسؾؿ )2)

 .(92ص) (إحؽام الؿتعؾؼة بالـظر لؾؿخطقبة)مـ بحث  ـا العدويكالم شقخ كؼؾُت  
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 الصقرة الػقتقغرافقة )كامقرا( رؤية الؿخطقبة طبر

فقحتاجقن  ،خطب بعض الشباب وهؿ يف دولة أخرى أو يف أماكـ بعقدةيَ 

 ؟ففؾ هذا جائز ،إلك رؤية الؿخطقبة طـ صريؼ صقرة أو فقديق

 أققل وباهلل التقفقؼ:

 شروط:ثالثة ب هذا جائز

 ًٓ  ؾ الصقرة لؾخاصب طـ صريؼ أحد أولقاء الؿرأة.َس رْ أن تُ  -أو

 يتالطب بالصقرة. ـلكف غؾب طؾك ضـفؿ أويَ  ،أن يؽقن الخاصب أمقـًا -ثاكقًا

ي الػاضح، وإكؿا تؽقن رْ ٓ يؽقن يف الصقرة ما هق محرم كالعُ ن أ -ثالثًا

 صقرة طادية.

 بعض العؾؿاء الؿعاصريـ: فتاوى وإلقؽ

 فتقى الشقخ  ابـ طثقؿقـ: 

ؿا يف ذلؽ مـ لِ  :صقرة الػتاة الؿخطقبة كطَ عْ ٓ يجقز لؾخاصب أن يُ قال: ))

 .فنكف قد يتالطب بفذه الصقرة ،الؿحذور

فؽؿ مـ صقرة يراها  ،رقَّ َص ل حؼقؼة إمر بالـسبة لؾؿُ طِ عْ وٕن الصقرة ٓ تُ  

 !!رقَّ َص اإلكسان وهل بعقدة طـ الؿُ 

متؿؽقجة أكثر  بفا الػتاة الؿخطقبة وهل متجؿؾة وٕن الصقرة ربؿا تؽقن 

ها طؾك القجف فنذا دخؾ طؾقفا ولؿ ير ،زوج بفافقغتر ال ،مؿا هل طؾقف حؼقؼة
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فقؽقن هـاك مردود طؽسل طؾك  ،زهد فقفا وكرهفا ،الذي رآه يف الصقرة

 .هذه الزوجة

 ،ؿؾَ عْ وهل ٓ تَ  ،ب لف الـظر إلقفا يف مـاسبةرتَّ أما الـظر إلقفا مباشرة أو أن يُ  

ة مـ ففذا ٓ بلس بف، بؾ هق مـ إمقر الؿطؾقبة حتك يؽقن طؾك بصقر

 .أمره

 :بد يف هذا مـ شروط ولؽـ ٓ 

 .أن ٓ يخؾق بفا -إول

 ٓ كظر استؿتاع وتؾذذ. ،أن يؽقن كظره كظر استعالم -الثاين

 .(1)طؾك ضـف اإلجابة فقؿا لق أطجبتفغؾب أن يَ  -الثالث

 :قال شقخـا مصطػك بـ العدوي ـ حػظف اهلل وذريتف وأهؾ بقتف ـ

تالطب ؾـ يشارك يف الصقرة  غقره، ولـ ي، فمـف ان الخاصب لق كان مقثققً إ

 .(2)الصـــقرة الحؼقؼة لكحتاج أن تحؽوٓ  ،بفا

 

 

 

                                                

 (.128/ 3فتاوى إسالمقة ) (1)

 .(96ص)الـظر لؾؿخطقبة ـمـ بحث إحؽام الؿتعؾؼة ب (2)
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 شقخ الؿـجد:فتقى ال

  قال الشقخ محؿد صالح الؿـجد:

فجاء أحد محارمفا هل فلراها لفذا الشاب الذي  ،ولق أكف كان لديفا صقرة

وإكؿا يـظر ثؿ  ،حالفـظر إلقفا ولؿ يحتػظ بفا بطبقعة ال ،يريد التؼدم إلقفا

 .(1كؿا أفتك بعض أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ) ،فنكف ٓ بلس بذلؽ ،تتؾػ

 :بـ واصؾ ـ حػظف اهلل  ـ لقال الدكتقر محؿد بـ أحؿد بـ طؾ

كت مؿؽـة  وكا ،رةباِش ولؽـ ما هق الحؽؿ فقؿا إذا تعذرت الرؤية الؿُ 

 ؟بقاسطة الصقرة الثابتة

عض الحآت التل قد تتعذر معفا الرؤية أكف يؿؽـ استثـاء ب ظفر لل:الذي يَ 

 .رة لؽؾ مـ الخاصب ومخطقبتفباِش الؿُ 

أو ما أشبف  ...أو يف حالة رفض القلل رؤية الؿخطقبة ،وذلؽ كالبعد الشاق 

 .ذلؽ مـ الحآت

فنكف يؿؽـ يف هذه الحآت أن تؼقم الصقرة الؿذكقرة مؼام الرؤية   

 .رةباِش الؿُ 

  :رة يؽقن بقـ خقاريـباِش ؤية الؿُ وذلؽ ٕكف إذا تعذرت الر 

                                                

 ا.لقً بترققؿ الشامؾة آ[ 23/234]، (23/ 234دروس لؾشقخ محؿد الؿـجد ) (1)
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 ويؿؽـ أن تعطل ما كسبتف ،الصقرة طؾك ما فقفا مـ الجفالة ىإما أن ير

رمـ حؼقؼة الؿُ  (%73ـ63)  .صقَّ

 .ابتً  اأو أٓ يرى شقئً  

أحسـ  ،الحؼقؼة أو بعضفا ّؾ يف هذه الحآت الؿذكقرة أن يرى ُج  كلَ وْ فإَ 

 ا.شقئً  ىـ أٓ يرمِ 

 .ّؾفك جُ رَ تْ ك كؾف ٓ يُ رَ ْد ٕن ما ٓ يُ 

  :ولؽـ هذا آستثـاء مؼقد بالشروط والضقابط التالقة 

 ًٓ ، أو إصالع غقره ـ جاكب الخاصب  مـ كشر صقرة الؿخطقبةمَ مْ أن يُ  -أو

 .طؾقفا

بحقث ٓ يؽقن فقفا غش وٓ تؾبقس  ،ن الصقرة حديثة العفدأن تؽق -اثاكقً 

 أو غقر ذلؽ .مـ حقث تزوير سـ الؿخطقبة   ،طؾك الخاصب

 .تحريػ أو تحسقـ زائد طؾك الحؼقؼةٓ يؽقن يف الصقرة ن أ -اثالثً 

ل ٓ يؽقن يف أحد الخاصبقـ طقب َخؾؼأشترط مع رؤية الصقرة أن يُ  -ارابعً 

، وكحق ذلؽ مؿا ٓ ؿؿَ ج والصَّ رَ ر، كالعَ َخ ف أرَ أو ُخؾؼل ٓ يرضاه الطَّ 

 .يؿؽـ اكتشافف طـ صريؼ الصقرة
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 .إذا كاكت الصقرة ثابتةهذا فقؿا   

 افالذي يظفر لل أكفا قريبة جًد  ،كالصقر السقـؿائقة أما لق كاكت متحركة

ر بشؽؾف وهقئتففا تـؼؾ الؿُ وذلؽ ٕك ،رصقَّ مـ رؤية حؼقؼة الؿُ  وجؿقع  صقَّ

 .، حتك صقتف وكالمف وجؿقع حركاتفصػاتف

ة الصقرة ية بقاسطومـ هـا تـتػل كثقر مـ الؿحاذير التل وردت يف الرؤ 

 .ألقة الثابتة

حؿؾ يف ضؿـف صقرة الذي يَ ما طدا الخقف مـ محذور اكتشار الشريط  

 .الؿخطقبة

 .أو الخقف مـ تزوير  الصقرة وتحريػفا 

، أصبحت الرؤية طبر الصقرة السقـؿائقة ـ هذان الؿحذورانمِ فنذا أُ  

 .رة أو قريبة مـفا طؾك إقؾباِش كالرؤية الؿُ 

 ،رةباِش يؿؽـ أن يؼقم هذا الـقع مـ الصقر مؼام الرؤية الؿُ فنكف  وبالتالل: 

. يـيـ الؿذكقرَ سالمتفا  مـ الؿحذورَ ، شريطة يف الحآت العادية كحت

 .(1واهلل أطؾؿ)

 

 

                                                

 صقبة. /ط (583، 582) ((أحؽام التصقير يف الػؼف اإلسالمل))( كتاب 1)
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 الحاصؾ يف الؿسللة

، طبر الصقرة مـ رؤية الخاصب لؾؿخطقبة والعؽس ٓ ماكع :)أحؿد( قؾت

، اد الؿسافة بقـفؿعْ ر مـ إطذار كبُ ذْ عُ لِ  :الػقتقغرافقة )كامقرا( أو الػقديق

 .ـشر هذه الصقرة أو هذا الػقديقيَ  ٓ ابشرط أن يؽقن الخاصب أمقـً 

ؾ لف صقرة وٓ َس رْ فال تُ  ،لصقرةفنن لؿ كتلكد مـ أماكتف وأكف لـ يـشر ا 

ـ بف أكف قد يتالطب بالصقرة ويـشرها أو ظٕكف يف هذه الحالة يُ  :اغقره

 اأمقرً  ر فقفا ويػعؾ بفاق  غَ ا ُيسؿك )الػقتقشقب( فقُ ُيدخؾفا يف برامج م

 .واهلل أطؾؿ .واهلل ٓ يحب الػساد ،، ويف هذا فساد كبقرةكثقر
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 ر.آَخ  ؿ الِخطبة طؾك ِخطبةِ ؽْ ُح  -

 .سؼاؿ الِخطبة طؾك ِخطبة الؿسؾؿ الػؽْ ُح  -

  .ؿ الِخطبة طؾك ِخطبة الــــؽافــرؽْ ُح  -

 ؟رَخ آ ما ضابط الِخطبة طؾك ِخطبة -

ًٓ ب امرأة ولؿ تجبف قَ طَ َخ  -  لِخطبتفا؟ ففؾ لغقره أن يتؼدم ،اأو رفًض  بق

 بطؾ؟هؾ يصح  الزواج أو يَ  ،ؿ تزوجثطؾك ِخطبة أخقف  ابفطَ َخ  -

 م ٓ؟هؾ يخبر بؿا فقف أ ،ـآمرأة م إذا ُسئؾ الؿسؾؿ طـ خاصب -
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 رطبة آَخ ِخ  كطبة طؾؿ الخِ ؽْ ُح 

م طؾك أخقف حروأجابتف إلك ما أراد، فنكف يَ  امرأة ب رجؾ مسؾؿطَ إذا َخ   

 .طبتفاالؿسؾؿ أن يتؼدم إلك ِخ 

 ؾ اإلجؿاع طؾك ذلؽ.وُكؼِ  

 وإلقؽ إدلة:

 ًٓ  السـة:-أو

ـِ  ـِ ـ طَ  1 َكَفك الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف ))َكاَن َيُؼقُل:  أكف  َطـُْفَؿاُطَؿَر َرِضَل اهللُ  ابْ

َؿ َأْن َيبِقعَ  َٓ  .بَْعُضُؽْؿ َطَؾك بَقِْع بَْعضٍ  َوَسؾَّ ُجُؾ َطَؾك ِخطْبَِة  َو َيْخطَُب الرَّ

 .(1)((َأْو َيلَْذَن لَُف الَخاصُِب  ،َأِخقِف، َحتَّك َيتُْرَك الَخاصُِب َقبَْؾفُ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضلَ  2 َؿ َقاَل: اهللُ  ـ َط  الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ
ـِ  َٓ )) َطـُْف، َط

 َٓ َٓ  َيبِْع َحاِضٌر لِبَادٍ، َو َٓ  َتـَاَجُشقا، َو َـّ َطَؾك  َيِزيَدنَّ َطَؾك بَقِْع َأِخقِف، َو َيْخطُبَ

 َٓ   .(2)((َتْسلَِل الَؿْرَأُة َصالََق ُأْختَِفا لِتَْستَْؽِػَئ إَِكاَءَها ِخطْبَتِِف، َو

: قُل ؼُ يَ  رِ بَ ـْ ك الؿِ ؾَ ، طَ رٍ امِ طَ  ـَ بْ  ةَ بَ ؼْ طُ  عَ ؿِ َس  فُ كَّ ، أَ ِشَؿاَسةَ  ـِ بْ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  دِ بْ طَ  ـْ طَ  ـ 3

 ؾ  حِ  يَ اَل ، فَ ـِ مِ مْ ق الؿُ ُخ أَ  ـُ مِ مْ الؿُ )): اَل قَ  ؿَ ؾَّ َس وَ  فِ قْ ؾَ طَ  ك اهللُ ؾَّ َص  اهللِ  قَل ُس رَ  نَّ إِ 

                                                

 (.1412ومسؾؿ )، (5142أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 1)

 (.1413ومسؾؿ )، (2723أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 2)
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(( رَ َذ ك يَ تَّ َح  قفِ ِخ أَ  ةِ بَ طْ ك ِخ ؾَ طَ  َب طُ ْخ  يَ َٓ ، وَ قفِ ِخ أَ  عِ قْ ك بَ ؾَ طَ  اعَ تَ بْ يَ  نْ أَ  ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ لِ 

(1). 

 اإلجؿاع: -ثاكقًا

 قال ابـ قدامة:

 طـ بقع الرجؾ طؾك بقع أخقف. ك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فَ كَ 

ؾقا الـفل طؾك ؿَ ا َح ا بقـ أهؾ العؾؿ، إٓ أن ققمً وٓ كعؾؿ يف هذا خالفً 

 .(2ك)لَ وْ والظاهر أَ  .الؽراهة

 وقال الصـعاين:

باإلجابة ولؿ يلذن ولؿ  قد أجؿع العؾؿاء طؾك تحريؿفا إذا كان قد صرح 

 .يترك

 .(3ا)طصك اتػاقً  ،فنن تزوج والحال هذه

 

 

 

                                                

 (.1414أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (1)

 .(144/ 7) الؿغـل (2)

 .(33/ 2ؾ السالم )بُ ُس  (3)
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 أققال أهؾ العؾؿ يف الؿسللة:  -ثالثًا 

 الؿالؽقة:

 قال ابـ رشد:

ا الِْخطْبَُة َطَؾك الِْخطْبَةِ   الـَّبِل   ،َفلَمَّ
ـِ اَلُة  -َفنِنَّ الـَّْفَل فِل َذلَِؽ َثابٌِت َط َطَؾقِْف الصَّ

اَلمُ   . - َوالسَّ

؟ َوإِْن َكاَن َيُدل   َٓ َيُدل   الَْؿـِْفل  َطـُْف؟ َأْو 
َواْختََؾُػقا َهْؾ َيُدل  َذلَِؽ َطَؾك َفَسادِ

؟   َفِػل َأي  َحالٍَة َيُدل 

 َفَؼاَل َداُوُد: ُيْػَسُخ. 

َٓ ُيْػَسُخ.  ، َوَأبُق َحـِقَػَة:  افِِعل   َوَقاَل الشَّ

نِ  َٓ ـْ َمالٍِؽ الَْؼْق ُخقلِ  .َجِؿقًعا َوَط َٓ ُيْػَسَخ  ،َوَثالٌِث َوُهَق َأْن ُيْػَسَخ َقبَْؾ الد  َو

 بَْعَدُه. 

َؿا َمْعـَك الـَّْفِل إَِذا َخطََب َرُجٌؾ َصالٌِح َطَؾك ِخطْبَِة َرُجٍؾ  ـُ الَْؼاِسِؿ: إِكَّ َوَقاَل ابْ

ُل غَ  .َصالٍِح  َوَّ ْٕ ا إِْن َكاَن ا  .(1)َجازَ  ا،َصالًِح  قَْر َصالٍِح َوالثَّاكِلَوَأمَّ

 

 

 

 

                                                

 (.31/ 3اية الؿجتفد )بد (1)
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 الشافعقة: 

 قال الشافعل:

ُجُؾ فِل الَْحاِل الَّتِل َكَفك َأْن َيْخطَُب فِقَفا َطالًِؿا  ،َفِفَل َمْعِصقَةٌ  ،َوإَِذا َخطََب الرَّ

 .َيْستَْغِػُر اهللُ َتَعالَك ِمـَْفا

َجتُْف بِتِْؾَؽ الِْخطْبَةِ   َنَّ الـ َؽاَح َحادٌِث بَْعَد الِْخطْبَةِ  :َفالـ َؽاُح َثابٌِت  ،َوإِْن َتَزوَّ
ِٕ. 

ا َوَصْػُت  َمُف َوإِْن َكاَن  َوُهَق ِمؿَّ َٓ بَِشْلٍء َتَؼدَّ َؿا َيُؽقُن بِالَْعْؼِد  ـْ َأنَّ الَْػَساَد إكَّ ِم

َْسبَاَب  :َسبَبًا لَفُ  ْٕ َنَّ ا
 .(1)َغقُْر الَْحَقادِِث بَْعَدَها ِٕ

 الحـابؾة:

 قال ابـ قدامة: 

 مة. رَّ َح مُ  -طبة أخقف يف مقضع الـفلطبة الرجؾ طؾك ِخ وِخ 

 ٓ يحؾ ٕحد أن يخطب يف هذه الحال. قال أحؿد:

مة، وهذا كفل تلديب ٓ رَّ َح : هل مؽروهة غقر مُ ريبَ ؽْ وقال أبق حػص العُ  

 تحريؿ.

 .فنن مؼتضاه التحريؿ ضاهر الـفل، :ولـا

كالـفل  :طؾك التحريؿل طـ اإلضرار بأدمل الؿعصقم، فؽان فْ وٕكف كَ  

 .ؽ دمفػْ طـ أكؾ مالف وَس 

                                                

 (.42/ 5) إم (1)
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ق بقـفؿا. وهق رَّ ػَ فؼال: ٓ يُ  ،طؾقف أحؿد صَّ ؾ فـؽاحف صحقح. كَ عَ فَ  نْ فنِ  

 مذهب الشافعل. 

وي طـ مالؽ وداود، أكف ٓ يصح. وهق ققاس ققل أبل بؽر: ٕكف قال يف ورُ 

ح مـفل طـف، هق باصؾ. وهذا يف معـاه، ووجفف أكف كؽا البقع طؾك بقع أخقف:

 ار. غَ كـؽاح الش   :فؽان باصاًل 

طبة يف ح بالخِ رَّ ن العؼد فؾؿ يمثر فقف، كؿا لق َص ؼارِ م لؿ يُ رَّ َح أن الؿُ  :ولـا

 .(1)دةالعِ 

 كالم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:

ففؾ  ،رطبتف رجؾ آَخ طـ رجؾ خطب طؾك ِخ  -رحؿف اهلل تعالك  -ؾ ئِ وُس 

 يجقز ذلؽ؟

  فلجاب:

ٓ )) الصحقح طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال: الحؿد هلل، ثبت يف

 ((.م أخقفقْ وٓ يستام طؾك َس  ،طبة أخقفيحؾ لؾرجؾ أن يخطب طؾك ِخ 

طؾك  -ولفذا اتػؼ إئؿة إربعة يف الؿـصقص طـفؿ وغقرهؿ مـ إئؿة 

 .تحريؿ ذلؽ

 

                                                

 (.146/ 7الؿغـل ) (1)



 489 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

 :ققلقـ طؾك -ا يف صحة كؽاح الثاينوإكؿا تـازطق 

 حؿد يف إحدى الروايتقـ.ؼقل مالؽ وأأحدهؿا: أكف باصؾ: ك 

: أكف صحقح: كؼقل أبل حـقػة والشافعل وأحؿد يف الرواية روأَخ  

 طبة. هق ما تؼدم طؾك العؼد وهق الخِ  مرَّ َح ـاء طؾك أن الؿُ إخرى: بِ 

 ك. لَ وْ ـ أبطؾف قال: إن ذلؽ تحريؿ لؾعؼد بطريؼ إَ ومَ 

سقلف: وإن كازع يف ذلؽ بعض هلل ور وٓ كزاع بقـفؿ يف أن فاطؾ ذلؽ طاصٍ 

 أصحابفؿ. 

جؾ وطدالتف ؼدح يف ديـ الريَ  -واإلصرار طؾك الؿعصقة مع العؾؿ بفا

 .(1)ووٓيتف طؾك الؿسؾؿقـ

 قال الحافظ ابـ حجر:

  .َهَذا الـَّْفُل لِؾتَّْحرِيؿِ  طؾك أنَّ  الُْجْؿُفقرُ 

قَْس بِـَْفِل َتْحرِيٍؿ ُيبْطُِؾ الَْعْؼَد ِطـْد َولَ  ،َهَذا الـَّْفُل لِؾتَّلْدِيِب  :َوَقاَل الَْخطَّابِل  

 .َأكثر الُْػَؼَفاءِ 

ـَ الْبُطْاَلِن ِطـَْد الُْجْؿُفقرِ  ،َكَذا َقاَل   ـَ َكْقكِِف لِؾتَّْحرِيِؿ َوبَقْ َٓ ُماَلَزَمَة بَقْ بَْؾ  ،َو

َٓ ُيبْطُِؾ الَْعْؼَد) ،ُهَق ِطـَْدُهْؿ لِؾتَّْحرِيؿِ   .(2َو

                                                

 (.7/ 32مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (.199/ 9فتح الباري ) (2)
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 :بـ العدوي كاهلل مصطػ ـا أبق طبدقال شقخ

الرجؾ أن يخطب  كحرم طؾأكف يَ  :مؿا سبؼ يتبقـ أن رأي جؿفقر العؾؿاء

 .طبة أخقفِخ  كطؾ

 .ؾؽراهةوقؾة مـ العؾؿاء رأوا أن الـفل ل 

ر مـ أحاديث طـ رسقل ما ُذكِ  ك: ٓستـاده إلكلَ وْ ولؽـ ققل الجؿفقر أَ  

 .طبة أخقفِخ  كطؾطبة ـ كفقف طؾقف الصالة والسالم طـ الخِ مِ  ،اهلل

  .صرفف صارفما لؿ يَ  ،ومـ الؿعؾقم أن الـفل يؼتضل التحريؿ 

 .واهلل أطؾؿ .التحريؿ طـ اـا صارفً وٓ كعؾؿ هاه

 .، وكذلؽ هلففق معتٍد أثقؿ ،ِخطبة أخقف كب رجؾ طؾطَ ث وَخ َد َح  نْ وإِ 

 .(1وهذا رأي الجؿفقر كذلؽ) ،ولؽـ العؼد صحقح 

  :وُسئؾت الؾجـة الدائؿة

عفا لف، ثؿ سافر إلك سـة أو أكثر، ثؿ فَ مـ أبقيفا ودَ  امرأةً  ب رجٌؾ ؾَ صَ  س:

 ؟ر أو ٓر، ففؾ يدفعفا لمَخ صؾبفا رجؾ آَخ 

طبة ؼبؾ ِخ فألبقفا أن يَ  ،طبة فؼطإن كان ما اتػؼ طؾقف أبقها مع إول ِخ  :ج

 .الثاين بـتف، ويستجقب لف إذا رأى مصؾحة ابـتف يف ذلؽ ورضقت

                                                

 الثاكقة. طػان، الطبعةدار ابـ الؼقؿ ودار  /ط (3/225( جامع أحؽام الـساء )1)
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 ،أو اكصراففؿ طـف ،ؿ اكصراف إول طـفاؾِ خطبفا إٓ إذا طَ ولقس لؾثاين أن ي 

طبة الرجؾ طؾك طـ ِخ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ن إول يف ذلؽ: لـفقف ذِ أو أَ 

 .طبة أخقفِخ 

وٓ  ،فؾقس ٕبقفا أن يعطقفا ،د لف طؾقفا طؼد كؽاحؼِ وإن كان إول قد طُ  

 تفت طدتفا.قيف طـفا واكإذا صؾؼفا إول أو تُ  إٓ ،تحؾ لؾثاين

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

طبد العزيز بـ  ،طبد الرزاق طػقػل ،طبد اهلل بـ قعقد . طبد اهلل بـ غديان

 .(1)طبد اهلل بـ باز

  :دائؿةوُسئؾت الؾجـة ال 

مـذ  -أبقيفا ايعـل إب وإم برض -بفا مـ أبقيفا رجؾطَ بـت َخ  س:

 .ثالث سـقات

ا طؾك أن قْ اَض رَ وبعد ثالث سـقات دار الحقار بقـ القلد والبـت، يعـل تَ  

 .يعؼدوا الزواج

                                                

 (.3116( الػتقى رقؿ )51/ 18) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)
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ا بدون جفر، بفا مـ أهؾفا سرً طَ ر وَخ ؾ فرد آَخ خَّ دَ وبعد الحقار بلسبقع تَ  

 .رإلك الخاصب أَخ ا البـت قُ طَ طْ وأَ 

ـا هؾ هذا يجقز أم ٓ أن تشرح ل -والققم كطؾب مـ اهلل ثؿ مـ سؿاحتؽؿ 

 ا؟يجقز شرطً 

د والد البـت لؾخاصب الثاين طؾك بـتف ؼْ ، فعَ َت رْ كَ إذا كان القاقع كؿا ذَ  ج:

طبة إول ا بخِ طبتفا ٓ يجقز إذا كان طالؿً صحقح، لؽـ إقدامف طؾك ِخ 

 .وركقكفؿ إلقف

 جازت.  ،طبتفا بخِ يؽـ طالؿً  وإن لؿ 

  .وباهلل التقفقؼ

 وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ 

 .(1)باز

 

 

                                                

 .(7588( الػتقى رقؿ )52/ 18) 1 -جـة الدائؿة فتاوى الؾ (1)
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 الحاصؾ

خطب الشخص طؾك ِخطبة أخقف، كؿا لة أكف ٓ يجقز أن يَ وحاصؾ الؿسل

خطب أحدكؿ طؾك ٓ يَ )) :إذ قال ،ثبت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .الصحقحوهق  ،فل طـد أكثر أهؾ العؾؿ لؾتحريؿ، والـ((ِخطبة أخقف

، مرَّ َح ثؿ مرتؽب لؿُ آففق  ،ث وخطب شخص طؾك ِخطبة أخقفَد حَ  نْ وإِ  

 .واهلل الؿستعان
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 (1)الخطبة طؾك خطبة الػاسؼ

 طؾك ققلقـ: -طبة الػاسؼؿ يف مسللة الِخطبة طؾك ِخ ؾؾػ أهؾ العاختَ 

 .ٓ تجقز الِخطبة طؾك ِخطبة الػاسؼ الؼقل إول:

                                                

 :(13/338) ((لسان العرب))قال ابـ مـظقر يف  (1)

 .والخروج طـ صريؼ الحؼ ،العصقان والترك َٕمر اهلل طز وجؾ :الِػْسؼ 

رواه طـف  :قال .َفَجر :أي ،الضؿ طـ الؾحقاين ،وَفُسؼ .اققً ُس ا وفُ فِْسؼً  ،َسؼ َيْػِسؼ وَيْػُسؼفَ  

 .سائل الضؿعرف الؽِ ولؿ يَ  :قال .ؿرإَح

 .كؿا َفَسؼ إبؾقُس طـ أمر ربف ،قؾ إلك الؿعصقةوكذلؽ الؿَ  ،الخروج طـ الديـ :ققُس الػُ  :وققؾ 

  .َأي جار ومال طـ صاطتف :وَفَسؼ طـ أمر ربف 

 :قال الشاطر

 ا طـ َأمره َجَقائَِراَفقاِسؼً 

والعرب تؼقل إذا خرجت  .خرج مـ صاطة ربف :{َفَػَسَؼ طـ َأمر ربف} :الػراء يف ققلف طز وجؾ

َصبة مـ قشرها َصبُة مـ قشرها :الر   .قد َفَسَؼت الر 

 .ؿقت ُفقْيِسؼًة لخروجفا مـ ُجْحرها طؾك الـاسوكَلن الػلرة إكؿا ُس  

اّتَخَؿ طـ ) :وهق كؼقلفؿ .خرج :َأي {َفَسَؼ طـ َأمر ربف}و .الخروج طـ إَمر :والِػْسُؼ  

 .َمْلكؾف أي طـ (،الطعام

 .ه َأمر ربفد  طـ رَ  :قال {َفَػَسؼ طـ أمر ربف} :قال إَخػش يف ققلف :إَزهري طـ ثعؾب أكف قال 

 .فؾؿا َرّد هذا إَمر َفَسَؼ  .طـ َأكؾف الطعام :يأ (اّتَخَؿ طـ الطعام) :كحق ققل العرب

 :َأي {َفَسَؼ طـ َأمر ربف} ،ٕن الُػُسقَق معـاه الخروج :وٓ حاجة بف إلك هذا :قال َأبق العباس

 خرج.
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 .الشافعقةوبف قال  

 قال الـقوي:

أكف ٓ فرق بقـ  -واطؾؿ أن الصحقح الذي تؼتضقف إحاديث وطؿقمفا

 .(1)الخاصب الػاسؼ وغقره

 دلقؾفؿ:

ـِ  ـِ طَ ـ  1 َكَفك الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف ))َكاَن َيُؼقُل:  أكف ُطَؿَر َرِضَل اهللُ َطـُْفَؿا ابْ

َؿ َأْن َيبِقَع بَْعُضُؽْؿ َطَؾك بَقِْع بَْعضٍ  َٓ  .َوَسؾَّ ُجُؾ َطَؾك ِخطْبَِة َو  َيْخطَُب الرَّ

  .(2)((َأْو َيلَْذَن لَُف الَخاصُِب  ،َأِخقِف، َحتَّك َيتُْرَك الَخاصُِب َقبَْؾفُ 

َؿ َقاَل: ـ  2  الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ
ـِ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضَل اهللُ َطـُْف، َط  َٓ ))َط

 َٓ َٓ َيبِْع َحاِضٌر لِبَادٍ، َو َٓ  َتـَاَجُشقا، َو َـّ َطَؾك  َيِزيَدنَّ َطَؾك بَقِْع َأِخقِف، َو  َيْخطُبَ

َٓ ِخطْبَ    .(3)(( َتْسلَِل الَؿْرَأُة َصالََق ُأْختَِفا لِتَْستَْؽِػَئ إَِكاَءَهاتِِف، َو

: قُل ؼُ يَ  رِ بَ ـْ ك الؿِ ؾَ ، طَ رٍ امِ طَ  ـَ بْ  ةَ بَ ؼْ طُ  عَ ؿِ َس  فُ كَّ ، أَ ِشَؿاَسةَ  ـِ بْ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  دِ بْ طَ  ـْ طَ  ـ 3

 ؾ  حِ  يَ اَل ، فَ ـِ مِ مْ ق الؿُ ُخ أَ  ـُ مِ مْ الؿُ )): اَل قَ  ؿَ ؾَّ َس وَ  فِ قْ ؾَ طَ  ك اهللُ ؾَّ َص  اهللِ  قَل ُس رَ  نَّ إِ 

                                                

 (.198/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.1412ومسؾؿ )، (5142أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 2)

 (.1413ومسؾؿ )، (2723أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف:( 3)
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(( رَ َذ ك يَ تَّ َح  قفِ ِخ أَ  ةِ بَ طْ ك ِخ ؾَ طَ  َب طُ ْخ  يَ َٓ ، وَ قفِ ِخ أَ  عِ قْ ك بَ ؾَ طَ  اعَ تَ بْ يَ  نْ أَ  ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ لِ 

(1). 

 ووجف الشاهد الذي استدلقا بف مـ هذه إحاديث:

 .((قف)أخ) :ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

زال ي، وٓ ، فال يزال يف حد  هذه إخقةسؼفالػاسؼ رغؿ ف إن :قالقا 

 .ِخطبتف كرمت الِخطبة طؾفُح  ا،مسؾؿً 

 .خطب الصالح طؾك ِخطبة الػاسؼيجقز أن يَ  الؼقل الثاين:

  .محؿد بـ حزم لوأب وهق رأي الؿالؽقة، 

 .بـ العدوي كورجحف شقخـا مصطػ

 .وهق الراجح لديَّ  

 أدلتفؿ:

ـَ َوالَْخبِقثُقَن لِْؾَخبِقثَاِت َوالطَّق بَاُت الَْخبِقثَاُت لِ } ـ قال تعالك: 1 ْؾَخبِقثِق

ـَ َوالطَّق بُقَن لِؾطَّق بَاِت   .(2){لِؾطَّق بِق

 

 

                                                

 (.1414أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (1)

 [.26(]الـقر: 2)
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فعؾك أحد إوجف يف التػسقر أن الطقب الصالح يتزوج بالطقبة الصالحة. 

 .(1)وهذا فاسؼ سقَُجرها إلك كؾ رذيؾة وشر

 الػساد وٓ يرضاه بؽؾ صقره.  يحبواهلل ٓ ،ـ تزويجفا لؾػاسؼ فساد 2

َٓ ُيِحب  الَْػَساَد } قال تعالك:   .[235]البؼرة:  {َواهللُ 

، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ هذا فقف ضرر طؾك الؿرأة يف ديـفا ودكقاها 3

 .(2)((رارٓ ضرر وٓ ِض )) :قال

                                                

 (التسفقؾ لتلويؾ التـزيؾ()الؿسؿك )يف تػسقره  ،لشقخـا ،اكظر تػسقر سقرة الـقر (1)

 (.142ص)

  :يف كل طرقه مقال، وقد صححه مجاعة من العلامء بطرقه وشواهده، ومعناه صحيح باتفاق  (2)

ؾ بـ سؾقؿان قال: قْ َض فُ  ( مـ صريؼ2343ماجف )( وابـ 5/327أخرجف أحؿد يف الؿسـد )

 ،امرفقطً  ...ادة بـ الصامتبَ ، طـ طُ حدثـا مقسك بـ طؼبة قال: حدثـا إسحاق بـ يحقك بـ القلقد

 بف. 

 .امعاذً  َؼ ؾْ ولؿ يَ  ،مجفقل الحال (إسحاق)و .ضعقػ (ُفَضْقؾ)و

ري يف الؿجالسة قَ يـَ ( والد  2345والحاكؿ يف مستدركف ) ،(3379ــف )وأخرجف الدارقطـل يف ُس  

طبد العزيز  ( مـ صريؼ طثؿان بـ محؿد بـ طثؿان بـ ربقعة بـ أبل طبد الرحؿـ، حدثـل3163)

اَرَوْردي بـ محؿد  ،امرفقطً  ...ريْد ، طـ طؿرو بـ يحقك الؿازين، طـ أبقف، طـ أبل سعقد الُخ الدَّ

 ضعقػ.  (طثؿان)بف. و

( طـ طؿرو بـ يحقك 575( ومـ صريؼف الشافعل يف مسـده )31وأخرجف مالؽ يف الؿقصل )

  .بف ،مرساًل  ...طـ أبقف الؿازين،

= 
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 ة .والػاسؼ لقس بؽػء لؾؿرأة الصالح ،الؽػاءة مطؾقبة يف الـؽاح ـ أن 4 

 لقؽ أققال  بعض أهؾ العؾؿ:إو

  :يّ زَ قال ابـ ُج 

 .(1طبة صالح طؾك فاسؼ)حرم ِخ وٓ تَ 

  قال الـػراوي الؿالؽل: 

 .اوالخاصب الثاين صالًح  ،محؾ الحرمة إذا كان الركقن لغقر فاسؼ

وفسخ إن  ،اقَد ر َص دَّ ؼَ ولق لؿ يُ  ،لغقر فاسؼ َوَحُرَم ِخطْبَُة َراكِـَةٍ قال خؾقؾ:  

 .لؿ يبقـ

 .حرم إٓ مـ فاسؼ مثؾ إولطبة الراكـة لؾػاسؼ فال تَ وأما ِخ  

ٕن غقر الػاسؼ  :طبة غقر الػاسؼ طؾك خطبة الػاسؼحرم ِخ وإكؿا لؿ تَ  

 .ؿفا أمقر ديـفاؾ  عَ يُ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 ل.وِطؾتف ضاهرة، وهل اإلرسا

ػل، طـ عْ ( مـ صريؼ جابر الُج 2341وابـ ماجف ) ،(11/313وأخرجف أحؿد يف الؿسـد )

 بف. ،امرفقطً  ...طؽرمة، طـ ابـ طباس

 .متروك (جابر)و 

 ، ولؽـ معـاها صحقح باتػاق العؾؿاء.ويف كؾ صرقف ضعػ ،ولؾحديث صرق أخرى كثقرة ،هذا 

 (.1/133) الؼقاكقـ الػؼفقة (1)
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طبة  مـ الصالح ومجفقل الحال يجقز لفؿا الخِ ؿ مؿا قرركا أن كاًل ؾِ فعُ  

 .طبة الػاسؼطؾك ِخ 

ا أو سقاء كان صالًح  :ا، أيطبة غقره مطؾؼً لػاسؼ طؾك ِخ طبة ام ِخ رَّ َح والؿُ  

 .(1)ا أو مجفقل حالفاسؼً 

  قال العدوي الؿالؽل:

وإذا  .طبتففقجقز لؾصالح أن يخطب طؾك ِخ  ،ٓ حرمة لؾػاسؼ :والؿذهب

 .كلَ وْ جاز طؾك الػاسؼ فالؽافر أَ 

 ((.أخقف)) :لؼقلف يف الحديث :وٕن الـفل ٓ يتـاولف 

 .(2)طبة الذملخطب طؾك ِخ ابل: يمخذ مـ هذا أكف يُ طَّ َخ ولفذا قال ال 

 قال ابـ حجر:

أن  -صاحب مالؽ ،بـ الؼاسؿاؾ طـ ؼِ وقريب مـ هذا البحث ما كُ 

 .طبتفجاز لؾعػقػ أن يخطب طؾك ِخ  ،االخاصب إول إذا كان فاسؼً 

 .بـ العربل مـفؿاورجحف 

 ،ؼ غقر كػء لفافقؽقن الػاس ،وهق متجف فقؿا إذا كاكت الؿخطقبة طػقػة 

 .طبة ِخ اَل طبتف كَ فتؽقن ِخ 

                                                

 (.11/ 2) ينالػقاكف الدوا (1)

 (.51/ 2) حاشقة العدوي (2)
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 .بقلعتبر الجؿفقر ذلؽ إذا صدرت مـفا طالمة الؼَ ولؿ يَ  

  .وقد أصؾؼ بعضفؿ اإلجؿاع طؾك خالف هذا الؼقل 

 إذا لؿ يؽـ الخاصب إول أهاًل  -ويؾتحؼ بفذا ما حؽاه بعضفؿ مـ الجقاز

وهذا يرجع  .ؽؾِ كؿا لق خطب سققل بـت مَ  ،طبة تؾؽ الؿرأةيف العادة لخِ 

 .(1إلك التؽافم)

   قال أبق محؿد بـ حزم:

سقاء ركـا وتؼاربا أو  ،طبة مسؾؿمسللة: وٓ يحؾ لؿسؾؿ أن يخطب طؾك ِخ 

  .لؿ يؽـ شلء مـ ذلؽ

                                                

 .(233/ 9) فتح الباري (1)

 فائدة: 

ؿ الـساء ؽْ ا لُح إلحاقً  :طبة امرأة أخرىطبة الؿرأة طؾك ِخ دل بف طؾك تحريؿ ِخ واستُ  : قال الحافظ

 .بحؽؿ الرجال

خرى فتجلء امرأة أ ،ة يف رجؾ وتدطقه إلك تزويجفا فقجقبفا كؿا تؼدمأمرارغب أن تَ  :وصقرتف 

 .زهده يف التل قبؾفابف يف كػسفا وتُ غ  رَ فتدطقه وتُ 

 .طبة أهؾ الػضؾ مـ الرجالوقد صرحقا باستحباب ِخ  

ع بقـفؿا فال ؿَ فلما إذا َج  .وٓ يخػك أن محؾ هذا إذا كان الؿخطقب طزم أن ٓ يتزوج إٓ بقاحدة 

 .(233/ 9) الػتحاكظر تحريؿ. 
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أن يخطب طؾك  ـ صحبتف، فؾف حقـئذٍ ْس إٓ أن يؽقن أفضؾ لفا يف ديـف وُح 

 طبة غقره مؿـ هق دوكف يف الديـ وجؿقؾ الصحبة.ِخ 

 .فقجقز لف أن يخطبفا حقـئذٍ  ،إٓ أن يلذن لف الخاصب إول يف أن يخطبفاأو 

 .فقؽقن لغقره أن يخطبفا حقـئذٍ  ،طبةأو إٓ أن يدفع الخاصب إول الخِ 

 (.1)وإٓ فال ،فؾغقره أن يخطبفا حقـئذٍ  ،ده الؿخطقبةرُ أو إٓ أن تَ 

 :تعف بالصحة والعافقة ـمقال شقخـا ـ حػظف اهلل و

 :فػل الِخطبة طؾك ِخطبتف كزاع ا،الخاصب إول فاسؼً  وإذا كان

مستدلقـ بؾػظ  .فطبتطبة طؾك ِخ لؾخِ  ٓ يتؼدم أحد طؾك أكف فالجؿفقر 

  .الؿسؾؿ :)أخقف( أي

 .جقاز الِخطبة طؾك ِخطبتف كبقا إلؿ ذهؾوفريؼ مـ أهؾ الع

أكف يجقز أن يخطب الرجؾ الصالح التؼل طؾك  :والذي تطؿئـ إلقف كػسل

 .ي ـةإذا كاكت الؿخطقبة صالحة دَ  ،ة هذا الػاسؼِخطب

قر ِطربقدفال يُ   فقجقده معفا  ، يتزوج بامرأةٍ صالحة!، أو لص سارقترك ِسؽ 

  .، واهلل ٓ يحب الػساديسبب لفا بعض الػساد

ـَ َوالَْخبِقثُقَن لِْؾَخبِقثَاِت } وقد قال اهلل جؾ ذكره: الَْخبِقثَاُت لِْؾَخبِقثِق

ـَ َوالطَّق بُقَن لِؾطَّق بَاِت َوالطَّق بَ   .(1){اُت لِؾطَّق بِق

                                                

 .(165/ 9ك بأثار )ؾَّ َح الؿُ  (1)
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 الراجح

جقاز ِخطبة الصالح  أي: ،الؼقل الثاينهق الذي يترجح لل ـ واهلل أطؾؿ  ـ 

 كوقد تؼدمت إدلة فال معـ .إذا كاكت الؿرأة صالحة ،طؾك ِخطبة الػاسؼ

 .واهلل ولل التقفقؼ .إلطادتفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .[26الـقر:  ]سقرة(1)

، لشقخـا (75ص) ((أحؽام الـؽاح والزفاف))( و3/242)  ((جامع أحؽام الـساء))كظر او 

 حػظف اهلل.
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 (1)بة الؽافرطبة طؾك خطحؽؿ الخِ 

 ؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿسللة طؾك ققلقـ:اختَ 

 .تجقز الِخطبة طؾك ِخطبة الؽافر الؼقل إول:

، وققل ابلطَّ ض الشافعقة كابـ الؿـذر والَخ وهق ققل بعض الؿالؽقة وبع 

 .، وققل الشقكاينققل الحـابؾةو ،إوزاطل

 .وهق الراجح لديَّ . وهق رأي شقخـا مصطػك بـ العدوي  

 ؾفؿ:دلق

ـِ  ـِ طَ ـ  1 َكَفك الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف ))َكاَن َيُؼقُل: أكف  ُطَؿَر َرِضَل اهللُ َطـُْفَؿا ابْ

َؿ َأْن َيبِقَع بَْعُضُؽْؿ َطَؾك بَقِْع بَْعضٍ  َٓ  .َوَسؾَّ ُجُؾ َطَؾك ِخطْبَِة َو  َيْخطَُب الرَّ

 .(2)((لَْذَن لَُف الَخاصُِب َأْو يَ  ،َأِخقِف، َحتَّك َيتُْرَك الَخاصُِب َقبَْؾفُ 

                                                

  .خطب الؿسؾؿ امرأة كصراكقة، وتؽقن مـ قبؾ مخطقبة لـصراينأن يَ  :( وصقرة ذلؽ1)

يرون كػره ـ لؾصالة طـد مَ  اويؽقن الخاصب إول تاركً  ،رَخ ِخطبة آرجؾ طؾك خطب أو أن يَ 

 .بتركف لفا

 ا.إكؿا أراه فاسؼً  ،آ أراه كافرً  لؽـلو 

 (.1412ومسؾؿ )، (5142أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف: (2)
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َؿ َقاَل: ـ  2  الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ
ـِ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضَل اهللُ َطـُْف، َط  َٓ ))َط

 َٓ َٓ َيبِْع َحاِضٌر لِبَادٍ، َو َٓ  َتـَاَجُشقا، َو َـّ َطَؾك  َيِزيَدنَّ َطَؾك بَقِْع َأِخقِف، َو  َيْخطُبَ

 .(1)((ُأْختَِفا لِتَْستَْؽِػَئ إَِكاَءَها َتْسلَِل الَؿْرَأُة َصالََق َٓ ِخطْبَتِِف، وَ 

 :ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ووجف الشاهد مـ هذه إحاديث:

طبة ، فؽقػ كؿـع الؿسؾؿ مـ الخِ القس بلٍخ لؾؿسؾؿ قطعً  الؽافرو)أخــقــف( 

 !؟طؾك ِخطبتف بفذه إحاديث

 بعض أققال العؾؿاء:الؽريؿ  ئلقؽ أيفا الؼارإو

 الؿالؽقة:

 الؿالؽل: الؼقرواين زيد أبل ابـقال 

 .طبتففقجقز لؾصالح أن يخطب طؾك ِخ  ،ٓ حرمة لؾػاسؼ :والؿذهب 

 .كلَ وْ وإذا جاز طؾك الػاسؼ فالؽافر أَ  

ابل: طَّ ولفذا قال الَخ  ((أخقف)) :وٕن الـفل ٓ يتـاولف لؼقلف يف الحديث 

 طبة الذمل.ِخ  يمخذ مـ هذا أكف يخطب طؾك

 .إكؿا خرج الحديث مخرج الغالب ،كر إخ لقس بشرطقال ق وقال ع: ذِ 

 .طبة الذملطبة طؾك ِخ ويجقز طـد اإلمام مالؽ الخِ  

 .(1)تفبؿشفقري الُْجُزولِل  وصرح  :قؾت 

                                                

 (.1413ومسؾؿ )، (2723أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف: (1)
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 بعض الشافعقة:

 :ابـ الؿـذر ـ رحؿف اهلل ـ قال أبق بؽر

ل طـ أن يخطب الرجؾ فْ كَ  ((طبة أخقفخطب أحدكؿ طؾك ِخ ٓ يَ ))وققلف:  

طبة القفقدي طبة أخقف الؿسؾؿ، وإباحة أن يخطب طؾك ِخ طؾك ِخ 

ٕن إمقر كاكت طؾك اإلباحة حتك كفك الـبل صؾك اهلل طؾقف  :والـصراين

 .طبة أخقفوسؾؿ طـ أن يخطب الؿرء طؾك ِخ 

طبة الؿسؾؿ، وثبتت اإلباحة التل كاكت قبؾ الـفل يف فققع الـفل طؾك ِخ  

 .(2){إكؿا الؿممـقن إخقة}طبة طؾك مـ لقس بلخ لؾؿسؾؿ. قال اهلل: الخ

فل دلقؾ طؾك أن ذلؽ إكؿا كُ  ((طبة أخقفطؾك ِخ )) :ويف ققلف ابل:طَّ قال الَخ  

 .اطـف إذا كان الخاصب إول مسؾؿً 

ع اهلل إخقة طْ لؼَ  :اأو كصراكقً  اإذا كان الخاصب إول يفقديً  وٓ يضقؼ ذلؽ 

 .(3)وبقـ الؽػار بقـ الؿسؾؿقـ

 

 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 (.51/ 2(  كػاية الطالب الرباين )1)

 (.243/ 8) إوسط (2)

 (.195/ 3ــ )معالؿ الس   (3)
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 الحـابؾة:

 قال ابـ قدامة:

 طبتف. طبة طؾك ِخ حرم الخِ ا، لؿ تَ فنن كان الخاصب إول ذمقً 

طبة أخقف، وٓ يساوم طؾك سقم طؾقف أحؿد، فؼال: ٓ يخطب طؾك ِخ  صَّ كَ 

ولق خطب طؾك خطبة يفقدي أو كصراين، أو  .إكؿا هق لؾؿسؾؿقـ .أخقف

  يف ذلؽ: ٕكفؿ لقسقا بنخقة لؾؿسؾؿقـ.اخاًل مفؿ، لؿ يؽـ دقْ استام طؾك َس 

ا: ٕن هذا خرج مخرج الغالب، ٓ وقال ابـ طبد البر: ٓ يجقز أيًض  

 لتخصقص الؿسؾؿ بف. 

وإلحاق غقره بف إكؿا يصح إذا كان  .ولـا، أن لػظ الـفل خاص يف الؿسؾؿقـ

 .(1)مثؾف، ولقس الذمل كالؿسؾؿ وٓ حرمتف كحرمتف

  :قال الحافظ ابـ حجر

أن محؾ التحريؿ إذا كان الخاصب  ((طبة أخقفطؾك ِخ )) :دل بؼقلفواستُ 

 .امسؾؿً 

 .اجاز لف ذلؽ مطؾؼً  ،فلراد الؿسؾؿ أن يخطبفا ،فؾق خطب الذمل ذمقة 

بـ جقيرية ابـ الؿـذر واووافؼف مـ الشافعقة  ،وهق ققل إوزاطل 

 .ابلطَّ والَخ 

                                                

 (.146/ 7) ـلالؿغ (1)
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الؿممـ أخق )) :مسؾؿطـد  ،ويميده ققلف يف أول حديث طؼبة بـ طامر 

وٓ يخطب طؾك  ،فال يحؾ لؾؿممـ أن يبتاع طؾك بقع أخقف ((الؿممـ

 .رَذ خطبتف حتك يَ 

فقختص الـفل  ،ع اهلل إخقة بقـ الؽافر والؿسؾؿطَ قَ  :ابلطَّ وقال الَخ  

 .بالؿسؾؿ

وقد ورد الؿـع  ،د الؿـعرِ إصؾ يف هذا اإلباحة حتك يَ  :بـ الؿـذراوقال  

 .فبؼل ما طدا ذلؽ طؾك أصؾ اإلباحة ،ؿا بالؿسؾمؼقًد 

وأن التعبقر  ،وذهب الجؿفقر إلك إلحاق الذمل بالؿسؾؿ يف ذلؽ 

 .(1)خرج طؾك الغالب فال مػفقم لف ((أخقفـ))ب

 قال الشقكاين:

ضاهره أكف ٓ يجقز لؾرجؾ  (طبة الرجؾ()ٓ يخطب الرجؾ طؾك ِخ )ققلف: 

 .فرأن يخطب طؾك خطبة الػاسؼ وٓ طؾك خطبة الؽا

 .فال يجقز لؿـ يجقز كؽاحفا أن يخطبفا ،كحق أن يخطب ذمقة 

ٓ يخطب الرجؾ ))د هذا اإلصالق بؼقلف يف حديث أبل هريرة: قَّ ؼَ ولؽـف يُ  

  .فنكف ٓ أخقة بقـ الؿسؾؿ والؽافر ((طبة أخقفطؾك ِخ 

 .إلخ ((الؿممـ أخق الؿممـ. . .))وبؼقلف يف حديث طؼبة: 

                                                

 (.233/ 9فتح الباري) (1)
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 .خرج بذلؽ الػاسؼفنكف يَ  

 ،ذهب الجؿفقر -طبة الؽافر والػاسؼطبة طؾك ِخ وإلك الؿـع مـ الخِ  

 .قالقا: والتعبقر بإخ خرج مخرج الغالب فال مػفقم لف

طبة طبة طؾك ِخ تجقز الخِ  إلك أكفوذهب إوزاطل وجؿاطة مـ الشافعقة  

 .(1وهق الظاهر) .الؽافر

 وجاء يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة:

طبة الؽافر طبة طؾك ِخ إلك أن الخِ   (3) والشافعقة  (2) ذهب الؿالؽقة 

 .حرام -الؿحترم )غقر الحربل أو الؿرتد(

ؿا يف لِ  :ثؿ يخطبفا مسؾؿ ،خطب ذمل كتابقة ويجابأن يَ  وصقرة الؿسللة: 

 .طبة الثاكقة مـ اإليذاء لؾخاصب إولالخِ 

الرجؾ خطب ٓ يَ ))كر لػظ إخ يف بعض روايات الحديث: ذِ  نَّ وقالقا: إِ  

ًٓ  ((طبة أخقفطؾك ِخ   .خرج مخرج الغالب فال مػفقم لف: وٕكف أسرع امتثا

                                                

 (.129/ 6كقؾ إوصار ) (1)

 ققل واحد.ٓ  ،( ققٓن يف الؿذهب الؿالؽل2)

 ققل واحد.ٓ  ،( ققٓن يف الؿذهب الشافعل3)
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ا ر شرطً ؼَ ٕن الػاسؼ ٓ يُ  :ولقس الحال يف الػاسؼ كالؽافر طـد الؿالؽقة

ر ؼَ يُ  بخالف الذمل فنكف يف حالةٍ  .طبتفطبة طؾك ِخ طؾك فسؼف، فتجقز الخِ 

 طؾقفا بالجزية.

لؿػفقم ققلف صؾك اهلل  :طبة كافرة طؾك ِخ طبحرم الخِ وقال الحـابؾة: ٓ تَ 

وإلحاق  ،وٕن الـفل خاص بالؿسؾؿ ((طبة أخقفطؾك ِخ ))طؾقف وسؾؿ: 

 وٓ حرمتف كحرمتف ذا كان مثؾف، ولقس الذمل كالؿسؾؿغقره بف إكؿا يصح إ

(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

(1) (19 /196.) 
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 .رٓ تجقز ِخطبة الؿسؾؿ طؾك ِخطبة الؽاف الؼقل الثاين: 

 .وطؾقف أكثر الشافعقة ،د الؿالؽقةوهق الؼقل الؿشفقر طـ 

 لقؽ أققالفؿ:إو

 ة:الؿالؽق

  اب:طَّ قال الَح 

  .طؾك الؿشفقر ،طبة الذمقة الراكـة لذملٓ يجقز ِخ 

 .وللزُ وق يف شرح الرسالة والُج ر  قالف الشقخ زَ 

وٓ يجقز طـد مالؽ  .وإخ لقس بشرط :وقال الشقخ يقسػ بـ طؿر 

 اكتفك. .ل إوزاطل: ذلؽ جائزوقا .طبة الذملطبة طؾك ِخ الخِ 

دلقؾ أن ذلؽ  ((طبة أخقفطؾك ِخ )) :ما كصف: ويف ققلف ((اإلكؿال))وقال يف 

وهذا  .اأو كصراكقً  اوٓ تضققؼ إذا كان ذلؽ يفقديً  .اإذا كان إول مسؾؿً 

 اكتفك. .مذهب إوزاطل، وجؿفقر العؾؿاء طؾك خالفف

ـ لؿ يؼره الشارع ٕن الؿراد بالػاسؼ مَ  (هق أشد مـ الػاسؼ)وٓ يؼال: 

ـ كاكت وأباح لف أن يتزوج مَ  ،طؾك كػره والشارع أقر الذملَّ  .طؾك فسؼف

خ َس ػْ ج، ويُ وَّ زَ وٓ يجقز لف أن يُ  ،ر طؾك فسؼفؼَ والػاسؼ ٓ يُ  .طؾك كػره

 .(1) واهلل أطؾؿ .كؽاحف

                                                

 (.411/ 3مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ ) (1)
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 قال الزرقاين:

 .دلقؾ أن إول مسؾؿ ((أخقف)) :ويف ققلف

  .ؿـعلؿ يُ  ،اا أو كصراكقً ن كان يفقديً فن 

  .وإلقف ذهب إوزاطل

وٕكف  ،كر إخ جرى طؾك الغالبوالجؿفقر طؾك خالفف، وأجابقا بلن ذِ 

 ًٓ  .(1، والؿعـك يف ذلؽ ما فقف مـ اإليذاء والتؼاصع)أسرع امتثا

  قال الـػراوي الؿالؽل:

 .(2)طبة الؽافرطبة طؾك ِخ حرم الخِ فتَ  ،وإخ لقس بؼقد

  الشافعقة:

 قال الـقوي:

أكف ٓ فرق بقـ  -واطؾؿ أن الصحقح الذي تؼتضقف إحاديث وطؿقمفا

 .الخاصب الػاسؼ وغقره

والخطبة يف  ،طبة الػاسؼطبة طؾك ِخ تجقز الخِ  :بـ الؼاسؿ الؿالؽلاوقال  

 .(3)هذا كؾف

                                                

رقاين  شرح (1)  (.188/ 3طؾك الؿقصل )الز 

 (.13/ 2) كف الدواينالػقا (2)

 (.198/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (3)
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طبة حرم الخِ تَ  :جؿفقر العؾؿاء قالقا وجاء يف الؿجؿقع شرح الؿفذب:

 .(1ا)طبة الؽافر أيًض ِخ  طؾك

 -رحؿفؿ اهلل -وجؿفقر أصحابـا وجؿفقر العؾؿاء ويف الؿجؿقع كذلؽ: 

 .طؾك أكف ٓ فرق يف ذلؽ بقـ الؿسؾؿ والؽافر

مـ أصحابـا يف  حربقتةد بـ قْ بَ طـ أبل طُ  ،ك الرافعل يف كتاب الـؽاحؽَ وَح  

طبة قز الخِ أما الذمل فتج .اأن الؿـع مخصقص بؿا إذا كان مسؾؿً  -طبةالخِ 

 .(2طبتف)طؾك ِخ 

ٓ يخطب )) :ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿيف  (أخقف)كؾؿة  أن حجتفؿ: 

فال مػفقم لفا . كذا  ،خرجت مخرج الغالب ((أحدكؿ طؾك ِخطبة أخقف

 قالقا !

الؿسؾؿقـ، وإلحاق غقره بف بلن لػظ الـفل خاص ب جاب طؾك هذا الؼقل:وي

 .(3) لذمل كالؿسؾؿ وٓ حرمتف كحرمتفثؾف، ولقس اإكؿا يصح إذا كان مِ 

 

 

                                                

(1) (12 /117.) 

(2) (12 /116.) 

 (.146/ 7رحؿف اهلل ) ،ٓبـ قدامة الحـبؾل ((الؿغـل))كظر ا (3)
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 :ا اهلل مـ طؾؿف وفضؾف ــَ مَ رَ بـ العدوي ـ ٓ َح  كقال شقخـا مصطػ

ر يخطب َخ آ ا مـ تؼدم خاصبفال أرى ماكعً  ا،وإذا كان الخاصب إول كافرً 

 .طؾك ِخطبتف

 .أخقف  ـقع يف الحديث الِخطبة طؾك ِخطبةوذلؽ ٕن الؿؿ

: ٕن كؾ (( خرج مخرج الغالبأخقف)) :ققل إن: ـ قالوٓ طبرة بؼقل مَ  

 .بفا ك يرادفقفا أكفا خرجت لؿعـً  لػظة يف الحديث الؿػترُض 

هذا خرج مخرج  نبلالؼقل  حؿؾـا طؾكوٓ قريـة هـا تَ  ،وهذا هق إصؾ 

 .(1)الغالب

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .(3/241)(( جامع أحؽام الـساء)) (1)

 .(75ص) ((أحؽام الـؽاح والزفاف))واكظر  
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 الخالصة والراجح

  يترجح لل ،بعد طرض أققال أهؾ العؾؿ يف الؿسللة

وققل ابـ الؿـذر  ،قة وبعض الشافعقة وققل الحـابؾةققل بعض الؿالؽ

 .وققل شقخـا العدوي ،ابل وإوزاطل والشقكاينطَّ والَخ 

صؾك اهلل طؾقف  ققل الـبل أطـل جقاز الِخطبة طؾك ِخطبة الؽافر، وأن 

ه الؿسؾؿ ، ولقس الؽافر بلخ لؾؿسؾؿ كؿا قأخ :معـاه ((أخقف)) :وسؾؿ

 .واهلل الؿستعان .أسؾػت

*** 
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 ؟رَخ آما ضابط الِخطبة طؾك ِخطبة 

ؾزم الؿقافؼة أو تَ  ؟رَخ آحرم أن يتؼدم هؾ بؿجرد الِخطبة يَ  :رَخ آ كأو بؿعـ 

 ؟إول كطؾ

 أققل وباهلل التقفقؼ: 

 كإل  -جؿاهقر أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ ذهب

ت الؿخطقبة خر إذا كاكآجقاز أن يخطب الرجؾ الؿرأة التل خطبفا رجؾ 

 .د طؾك الخاصب بالؿقافؼةرُ لؿ تَ 

ال يحؾ ٕحد ف ،بقلفنذا كاكت الؿخطقبة أو ولقفا ردوا طؾك الخاصب بالؼَ  

 .أن يخطب طؾك ِخطبتف

 لقؽ دلقؾفؿ وأققالفؿ بالتػصقؾ:إو 

 ًٓ  دلقؾفؿ طؾك ذلؽ: -أو

طـ فاصؿة بـت ققس، أن أبا طؿرو بـ حػص صؾؼفا البتة، وهق غائب، 

 !!طؾقـا مـ شلء طتف، فؼال: واهلل ما لِؽ خِ ا وكقؾف بشعقر، فَس فلرسؾ إلقف

لقس ))فجاءت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فذكرت ذلؽ لف، فؼال:  

 ((.طؾقف كػؼة لِؽ 
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تؾؽ امرأة يغشاها أصحابل، ))ريؽ، ثؿ قال: رها أن تعتد يف بقت أم َش مَ فلَ  

 بؽ، فنذا حؾؾِت فنكف رجؾ أطؿك تضعقـ ثقا :اطتدي طـد ابـ أم مؽتقم

 ((.فآذكقـل

 .لف أن معاوية بـ أبل سػقان وأبا جفؿ خطباين ذكرُت  قالت: فؾؿا حؾؾُت  

أما أبق جفؿ، فال يضع طصاه طـ ))فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

، ثؿ َفؽرهتف ((وأما معاوية فصعؾقك ٓ مال لف، اكؽحل أسامة بـ زيد .طاتؼف

 ((.اكؽحل أسامة))قال: 

 .(1، واغتبطت بف)احتف، فجعؾ اهلل فقف خقرً فـؽ 

ستشارت اف ،جفؿ ومعاوية كالهؿا خطبفا اأن أب وجف الشاهد مـ الحديث:

صؾك اهلل عؾف ، ولؿ يؽـ فِ ، فلشار طؾقفا بثالثصؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـبل 

 الؿقافؼة ٕحدهؿا . دِ بْ ِخطبة طؾك ِخطبتفؿ ٕكفا لؿ تُ  طؾقف وسؾؿ

  

 

 

 

 

                                                

 (.1483أخرجف مسؾؿ ) صحقح: (1)
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 ؾ العؾؿ:لقؽ أققال أهإو

 :إحــــاف

 قال ابـ طابديـ:

 طـ كؽاح وطدة.  :وأما الخالقة( أي)ققلف:  

ؾف يف البحر طـ الشافعقة، ؼَ إلخ( كَ  ...بف إذا لؿ يخطبفا غقره وترَض )ققلف: 

ٓ يخطب أحدكؿ )) :وأصؾف الحديث الصحقح .وقال: ولؿ أره ٕصحابـا

بلن ٓ يلذن الخاصب  :أي .هـا .دوه بلن ٓ يلذن لفقَّ وقَ  ((.طبة أخقفطؾك ِخ 

صؾك  -ك فَ كَ )إول، وهق مـؼقل طـدكا، فؼد قال الرمؾل: ويف الذخقرة كؿا 

طبة طبة طؾك ِخ ك طـ الخِ فَ كَ  (م الغقرقْ طؾك َس  طـ آستقام -اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .الغقر

والؿراد مـ ذلؽ أن يركـ قؾب الؿرأة إلك خاصبفا إول، كذا يف  

 فاففؿ. اهـ. ،الؽراهقةيف باب  ،التتارخاكقة

ٓ ) :لؾشافعقة. قال الخقر الرمؾل: وققلفؿ :فؾق سؽتت فؼقٓن( أي)ققلف:  

 يؼتضل ترجقح الجقاز. اهـ. (ققل ـسب إلك ساكتيُ 

ٓ وإ ،ؿ ركقن قؾبفا إلك إول بؼرائـ إحقالؾَ عْ قؾت: هذا ضاهر إذا لؿ يُ 

 .(1)فقؽقن بؿـزلة التصريح بالرضا

                                                

 (.533/ 3) ابـ طابديـ حاشقة (1)
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 الؿالؽقة:

 :اإلمام مالؽ ـ رحؿف اهلل ـ نمقصجاء يف 

واهلل  -قال مالؽ: وتػسقر ققل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقؿا كرى 

 ،خطب الرجؾ الؿرأةأن يَ  (:طبة أخقفٓ يخطب أحدكؿ طؾك ِخ )) :-أطؾؿ

شترط ويتػؼان طؾك صداق واحد معؾقم، وقد تراضقا. ففل تَ  ،فتركـ إلقف

 طؾقف لـػسفا. 

 طبة أخقف. يخطبفا الرجؾ طؾك ِخ  فتؾؽ التل كفك أن

إذا خطب الرجؾ الؿرأة فؾؿ يقافؼفا أمره ولؿ تركـ إلقف،  :بذلؽ ـِ عْ ولؿ يَ 

 .(1دخؾ طؾك الـاس)أن ٓ يخطبفا أحد. ففذا باب فساد يَ 

 قال ابـ طبد البر:

َؿ  َطَؾقِْف وَ َصؾَّك اهللُ  -َرُسقِل اهللِ  َقاَل َمالٌِؽ: َوَتْػِسقُر َقْقلِ   قَؿا َكَرى، َواهللُ فِ  -َسؾَّ

ُجُؾ الَْؿْرَأةَ  ((َٓ َيْخطُُب َأَحُدُكْؿ َطَؾك ِخطْبَِة َأِخقفِ )) :َأْطَؾؿُ   ،َأْن َيْخطَُب الرَّ

ـُ إِلَقِْف َوَيتَِّػَؼاِن َطَؾك َصَداٍق َواِحٍد َمْعُؾقٍم. َوَقْد َتَراَضقَا َفِفَل َتْشتَرُِط  ،َفتَْرَك

 .َطَؾقِْف لِـَْػِسَفا

ُجُؾ َطَؾك ِخطْبَِة َأِخقِف. َفتِْؾَؽ    الَّتِل َكَفك َأْن َيْخطُبََفا الرَّ

                                                

 (.523/ 2طبد الباقل ) /ت ،مقصل مالؽ (1)
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ـِ بَِذلَِؽ  ُجُؾ الَْؿْرَأةَ  :َولَْؿ َيْع ـْ إِلَقْفِ  ،إَِذا َخطََب الرَّ  ،َفَؾْؿ ُيَقافِْؼَفا َأْمُرُه َولَْؿ َتْرَك

َٓ َيْخطُبََفا َأَحٌد. َفَفَذا بَاُب َفَسادٍ َيْدُخُؾ َطَؾك الـَّاِس.  َأْن 

َر َمالٌِؽ َهَذا الْ  افِِعل   ،َحِديَث َقاَل َأبُق ُطَؿَر: بِـَْحِق َما َفسَّ َرُه الشَّ . َوَأبُق ُطبَقْدٍ  َفسَّ

 .َوُهَق َمْذَهُب َجَؿاَطِة الُْػَؼَفاءِ 

َؾِػ َوالَْخْؾِػ   ُفْؿ َيتَِّػُؼقَن فِل َذلَِؽ الَْؿْعـَك، َوُهَق الَْؿْعُؿقُل بِِف ِطـَْد السَّ  ُكؾ 

(1). 

  وقال ابـ طبد البر كذلؽ:

 ((طبة أخقفخطب أحدكؿ طؾك ِخ ٓ يَ )) :معـك ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ركـ إلقف إن ذلؽ أن تَ  :أكف كؿا قال مالؽ والشافعل وجؿفقر الػؼفاء

وكحق ذلؽ مؿا  ،وهل تشترط لـػسفا ،ويتراضقا ويتػؼا طؾك صداق معؾقم

 .(2)واهلل أطؾؿ .بف الؿقافؼة والركقن ؿؾَ عْ تُ 

أن  -ايؽـ ركقن وٓ رضولؿ يختؾػ العؾؿاء يف أكف إذا لؿ  :أيًضا وقال

 .(3)الـؽاح جائز

 

                                                

 (.8/ 16آستذكار ) (1)

 (.21/ 13)السابؼ  (2)

 (.22/ 13) السابؼ (3)
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 قال ابـ رشد: 

ا الَْقْقُت  ـَ بَْعُضُفْؿ إِلَك بَْعضٍ  َوَأمَّ َْكثَرِ َفُفَق إَِذا َرَك ْٕ ِل الِْخطْبَةِ  ،ِطـَْد ا  .َٓ فِل َأوَّ

 َطَؾقِْف َصؾَّك اهللُ  -إِلَك الـَّبِل   قُْث َجاَءْت َح  ،بَِدلِقِؾ َحِديِث َفاصَِؿَة بِـِْت َققْسٍ  

َؿ  ـَ َأبِل ُسْػقَانَ  -َوَسؾَّ ـَ ُحَذْيَػَة، َوُمَعاِوَيَة بْ  -َفَذَكَرْت لَُف َأنَّ َأبَا َجْفِؿ بْ

ا مُ ))َخطَبَاَها، َفَؼاَل:  ـِ الـ َساِء، َوَأمَّ َٓ َيْرَفُع َطَصاُه َط ا َأبُق َجْفٍؿ َفَرُجٌؾ  َعاِوَيُة َأمَّ

ـِ اْكؽِِحل ُأَساَمةَ  َٓ َماَل لَُف، َولَؽِ  .(1)((َفُصْعُؾقٌك 

 د(:قال ابـ رشد )الَج 

قال:  - صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أن رسقل اهلل  يَ وِ قال محؿد بـ رشد: ما رُ 

 .لقس طؾك طؿقمف يف كؾ حال ((طبة أخقفخطب أحدكؿ طؾك ِخ ٓ يَ ))

إذا ركـ الؿخطقب إلقف إلك  :وإكؿا معـاه طـد مالؽ وطامة العؾؿاء 

 .الخاصب

ما لؿ تركـ الؿرأة إلقف  ،طبة أخقفخطب الرجؾ طؾك ِخ فال بلس أن يَ  

 .بف اوتؼارب الرض

 .(2)طبةوٓ بلس أن يجتؿع آثـان والثالثة يف الخِ  

 

                                                

 (.31/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (1)

 (.453/ 4البقان والتحصقؾ ) (2)
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 :قال الشافعل ـ رحؿف اهلل ـ

ٓ )) :أكف قال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ذلؽ أن أبا هريرة روى طـ الـبل  

 ((.خطب أحدكؿ طؾك خطبة أخقفيَ 

حرم إذا خطب فقَ  ،إولثؾ الـفل يف فؾقٓ الدٓلة طـف كان الـفل يف هذا مِ  

 .الرجؾ امرأة أن يخطبفا غقره

 :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال لل رسقل اهلل  :فؾؿا قالت فاصؿة بـت ققس 

 ((.فآذكقـل إذا حؾؾِت ))

 -فؼال الـبل  ،ية وأبا جفؿ خطباهافؾؿا حؾت مـ طدتفا أخبرتف أن معاو 

وأما أبق جفؿ فال  ،أما معاوية فصعؾقك ٓ مال لف)) :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 ((.ولؽـ اكؽحل أسامة بـ زيد ،يضع طصاه طـ طاتؼف

 .ا واغتبطت بففـؽحتف فجعؾ اهلل فقف خقرً  (اكؽحل أسامة)) :فؼال ،َفَؽرِْهتُف 

طبة ويخطب طؾك خطبة إٓ وكفقف طـ استدلؾـا طؾك أكف ٓ يـفك طـ الخِ  

فقؽقن إذا خطب  ،فال يؽقن بؼل إٓ العؼد ،الخطبة حقـ ترضك الؿرأة

 .اأفسد ذلؽ طؾك الخاصب الؿرضل أو طؾقفا أو طؾقفؿا معً 

 .ػسد ذلؽ طؾقفؿا، ثؿ ٓ يتؿ ما بقـفا وبقـ الخاصبوقد يؿؽـ أن يُ  



 

 

 الذفاء في أحكام ِخطبة النداء 222

 

يخطبفا إن شاء اهلل  لؿ ،ا مـفؿاولق أن فاصؿة أخبرتف أكفا رضقت واحًد  

فؽان يف حديثفا  ،طبة واستشارتفولؽـفا أخبرتف بالخِ  ،تعالك طؾك أسامة

 .دْ رِ ولؿ تُ  َض رْ دٓلة طؾك أكفا لؿ تَ 

وإذا رضقت الؿرأة الرجؾ  ،خطبتُ  جاز أن ،فنذا كاكت الؿرأة بفذه الحال 

جفا وَّ خطب يف الحال التل لق زَ جز أن تُ لؿ يَ  ،ـؽحفوبدا لفا وأمرت بلن تُ 

 .(1فقفا القلل جاز كؽاحف)

 وقال الشافعل ـ رحؿف اهلل ـ كذلؽ:

يحتؿالن أن يؽقن الرجؾ مـفؿا إذا خطب غقره امرأة  (2وهذان الحديثان)

 .رضقت الؿرأة الخاصب أو سخطتف ،أن ٓ يخطبفا حتك تلذن أو يترك

وذلؽ أكف إذا  ،ويحتؿؾ أن يؽقن الـفل طـف إكؿا هق طـد رضا الؿخطقبة 

تركت  ،ر أرجح طـدها مـ الخاصب إول الذي رضقتفالخاصب أَخ كان 

 ،ويف الػساد ما يشبف اإلضرار بف ،ا طؾقففؽان هذا فسادً  ،ما رضقت بف إول

 .واهلل تعالك أطؾؿ

                                                

 (.335/ 7) مإُ  (1)

رضل اهلل طـفؿ. ابـ طؿر وأبل هريرة،  روايةـ م ((...ٓ يخطب أحدكؿ)) :ؼصد حديث( يَ 2)

 .وهق واضح مـ السقاق
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هؿا أن يؼال بف ما وجدكا الدٓلة َٓ وْ كان أَ  ،فؾؿا احتؿؾ الؿعـققـ وغقرهؿا 

 .تقافؼف

أن الـفل  أنطؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - فقجدكا الدٓلة طـ رسقل اهلل 

 .طبة أخقف إذا كاكت الؿرأة راضقةيخطب الرجؾ طؾك ِخ 

ا أن ؽرً وإن كاكت بِ  (.كعؿـ)ا أن تلذن بالـؽاح ب)قال(: ورضاها إن كاكت ثقبً  

 .فقؽقن ذلؽ إذكفا ،تسؽت

وإن احتؿؾ  ،أكت تؼقل: الحديث طؾك طؿقمف وضفقره :وقال لل قائؾ 

حتك تلتل دٓلة طؾك أكف خاص دون طام وباصـ  ،عام والظاهرمعـك غقر ال

 .دون ضاهر

 .فؽذلؽ أققل قؾت: 

طبة خطب الرجؾ طؾك ِخ ٓ يَ )) :عؽ أن تؼقل يف هذا الحديثـَ فؿا مَ  :قال 

فؽقػ  ،ظفر الؿرأة رضا أكف ٓ يخطب حتك يترك الخطبةوإن لؿ تُ  ((أخقف

 ا دون ضاهر طام؟خاًص ا فقف إلك ما ٓ يحتؿؾف الحديث باصـً  َت رْ ِص 

 .بالدٓلة :قؾت 

 وما الدٓلة؟  :قال 
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طـ أبل  ،أخبركا مالؽ طـ طبد اهلل بـ زيد مقلك إسقد بـ سػقان :قؾت

صؾك اهلل  -أن رسقل اهلل  ،طـ فاصؿة بـت ققس، سؾؿة بـ طبد الرحؿـ

 .((فآذكقـل إذا حؾؾِت )) :قال لفا -طؾقف وسؾؿ 

أما معاوية )) :فؼال ،معاوية وأبا جفؿ خطباين ف أنأخبرتُ  فؾؿا حؾؾُت  :قالت 

اكؽحل  ،وأما أبق جفؿ فال يضع طصاه طـ طاتؼف ،فصعؾقك ٓ مال لف

ا فجعؾ اهلل لل فقف خقرً  ،ففـؽحتُ  ((اكؽحل أسامة)) :فؼال ،فؽرهتف ((أسامة

  .بف َواْغتَبَطْت

رجؾقـ ف فاصؿة أن قد أخبرتْ  :(: فؼؾت لف-رحؿف اهلل تعالك  -)قال الشافعل 

طبة طبة أحدهؿا ِخ وٓ أحسبفؿا يخطباكفا إٓ وقد تؼدمت ِخ  ،خطباها

ما كان  :عؾؿف قال لفاكفؾؿ  ،ا يف وقتخطب اثـان معً ما يَ  ؾَّ ٕكف قَ  :رأَخ 

وٓ قال ذلؽ لفا  .طبتِؽ ر ِخ واحد حتك يدع أَخ  أن يخطبِؽ  يـبغل لِؽ 

يؽـ يف حديثفا  ولؿ ،طؾك غقرهؿا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -بفا هق طَ وَخ 

 .ا مـفؿا وٓ سخطتفأكفا رضقت واحًد 

ومـتظرة  ،وٓ راضقة بفؿا وٓ بقاحد مـفؿا ُمْرَتاَدةوحديثفا يدل طؾك أكفا  

 .بقـفؿا ُمِؿقَؾةغقرهؿا أو 
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دل  ،طؾك أسامة وكؽحتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -بفا رسقل اهلل طَ فؾؿا َخ  

 .(1الؿرأة) َض رْ صبقـ ما لؿ تَ طبة واسعة لؾخاـ أن الخِ مِ  ،طؾك ما وصػُت 

 قال الـقوي:

طصك وصح الـؽاح ولؿ  ،طبتف وتزوج والحالة هذهفؾق خطب طؾك ِخ 

 .ػسخيُ 

 .هذا مذهبـا ومذهب الجؿفقر 

 .ػسخ الـؽاحيُ  :وقال داود 

 .وطـ مالؽ روايتان كالؿذهبقـ 

  .ػسخ قبؾ الدخقل ٓ بعدهيُ  :وقال جؿاطة مـ أصحاب مالؽ 

طبتف طبة طؾك ِخ فػل تحريؿ الخِ  ،حصرَّ لف باإلجابة ولؿ يُ ض أما إذا ُطر  

 .حرمأصحفؿا ٓ يَ  ،ققٓن لؾشافعل

 .ك الؿفرؿَّ َس ا بالزوج ويُ قْ َض رْ حرم حتك يَ ٓ يَ  :وقال بعض الؿالؽقة 

بحديث  -ؿا ذكركاه مـ أن التحريؿ إكؿا هق إذا حصؾت اإلجابةواستدلقا لِ  

 ـْ فؾؿ يُ  .ق جفؿ ومعاويةخطبـل أب :فنكفا قالت ،فاصؿة بـت ققس
ر الـبل ؽِ

 .بفا ٕسامةطَ بؾ َخ  ،طؾك بعضؿا طبة بعضفصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِخ 

                                                

 (.174/ 5م )إُ  (1)
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وأما  .طبة إولؿ بخِ ؾَ عْ لعؾ الثاين لؿ يَ  :عترض طؾك هذا الدلقؾ فقؼالوقد يُ  

 .ٓ أكف خطب لف ،الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلشار بلسامة

طبة طؾك جازت الخِ  ،ن فقفاذِ رغبة طـفا وأَ  طبةك الخِ رَ واتػؼقا طؾك أكف إذا تَ  

 .(1)ح بذلؽ يف هذه إحاديثرَّ وقد َص  .تفطبِخ 

 قال ابـ الؿـذر:

أن  جز حقـئذٍ لؿ يَ  ،إٓ العؼد َؼ بْ أن تركـ إلك الخاصب، فنذا ركـت إلقف ولؿ يَ 

 .(2طبة أخقف)خطب الؿرء طؾك ِخ يَ 

 :ـرحؿف اهلل قال أبق طقسك الترمذي ـ 

طبة أخقف: خطب الرجؾ طؾك ِخ إكؿا معـك كراهقة أن يَ ) كس:قال مالؽ بـ أ

 (.طبتففؾقس ٕحد أن يخطب طؾك ِخ  ،إذا خطب الرجؾ الؿرأة فرضقت بف

ٓ يخطب الرجؾ طؾك خطبة )) :معـك هذا الحديث) وقال الشافعل:

فؾقس  ،هذا طـدكا: إذا خطب الرجؾ الؿرأة فرضقت بف وركـت إلقف ((أخقف

فال  ،ؿ رضاها أو ركقكفا إلقفؾَ عْ فلما قبؾ أن يَ  .طبتفخطب طؾك ِخ ٕحد أن يَ 

  .بلس أن يخطبفا

                                                

 .(197/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)

 (.296/ 1اإلقـاع) (2)
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صؾك اهلل  حقث جاءت الـبلَّ  ،جة يف ذلؽ حديث فاصؿة بـت ققسوالُح 

لف أن أبا جفؿ بـ حذيػة ومعاوية بـ أبل سػقان  فذكرْت  ،طؾقف وسؾؿ

عاوية رفع طصاه طـ الـساء، وأما مأما أبق جفؿ فرجؾ ٓ يَ ))خطباها، فؼال: 

 ((.فصعؾقك ٓ مال لف، ولؽـ اكؽحل أسامة

أن فاصؿة لؿ تخبره برضاها بقاحد  فؿعـك هذا الحديث طـدكا واهلل أطؾؿ: 

 .(1)(طؾقفا بغقر الذي ذكرْت  رْ ِش مـفؿا، ولق أخبرتف لؿ يُ 

 قال ابـ حزم:

ٕكف لؿ  :ةفدطقى فاسدة باصؾ (إن ذلؽ إذا ركـا وتؼاربا)ـ قال: وأما مَ 

 !ـة، وٓ إجؿاع، وٓ ققل صاحب، وٓ كظر صحقحن وٓ ُس يعضدها قرآ

 .(2)إكؿا هق رأي ساقط فؼط

 

 

 

 

 

                                                

 (.1134برقؿ ) ((طبة أخقفِخ  كخطب أحدكؿ طؾٓ يَ )) :طؼب حديث (1)

 (.167/ 9ك)ؾَّ َح الؿُ  (2)
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 لمتل ذكره: :فقف كظر بـ حزممحؿد  لكالم أب :أحؿد()قؾت 

 ، أنالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقـؿا استشارتف فاصؿة بـت ققس ـ أن 1

 .مة، وهق أساالهؿا خطبفا ، أشار طؾقفا بثالثمعاوية وأبا جفؿ ك

ِخطبة أخقف  طب الؿرء طؾكلسالم أن يخفؾق كان كفقف طؾقف الصالة وا 

أشار طؾقفا  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ا كان الـبلؿَ ، لَ بؿجرد تؼدمف لؾِخطبة

 بلسامة .

كؾ خاصب يتؼدم  ر اهلل لف ـ أنػَ ـ أكـا إذا قؾـا بؼقل ابـ حزم ـ رحؿف اهلل وغَ  2

 إٓ أن يستلذن الخاصَب  ،ن يِخطبفآمرأة مـ أجؾ ِخطبتفا ٓ يحؾ لغقره أ

 ،لذن إولكست ؿَ ، ولِ لؽان يف هذا ضقاع لحظ الؿرأة :ترك إوُل إول أو يَ 

 !؟لؿ تقافؼ طؾقف بعد لوه
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 الحاصؾ يف الؿسللة

 كإل  -جؿاهقر أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الؿذاهب إربعة وغقرهؿ ذهب

إذا كاكت الؿخطقبة  ،رَخ آجقاز أن يخطب الرجؾ الؿرأة التل خطبفا رجؾ 

 .د طؾك الخاصب بالؿقافؼةرُ لؿ تَ 

ال يحؾ ٕحد ف ،بقلفنذا كاكت الؿخطقبة أو ولقفا ردوا طؾك الخاصب بالؼَ  

 .أن يخطب طؾك ِخطبتف

ـ كالمف فقؿا وقد بُق   ،ـ إٓ ابـ حزم ولؿ يخالػ يف الؿسللة ـ فقؿا وقػُت 

 .الؿستعانواهلل  .سبؼ
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هؾ يجقز لغقره  ،ة أو الرفضفؼاح بالؿقر  َص ولؿ تُ  ،رأةإذا ُخطبت الؿ 

 ؟طبتفاِخ 

  أهؾ العؾؿ يف الؿسللة طؾك ققلقـ: ؾػاختَ 

 ققل يؼقل بعدم جقاز ِخطبتفا.

  . وهق الراجح.ققل يؼقل بجقاز ِخطبتفاو 

 وإلقؽ أققال أهؾ العؾؿ:

 قال ابـ طابديـ:

 طـ كؽاح وطدة.  :ققلف: )وأما الخالقة( أي 

ؾف يف البحر طـ الشافعقة، ؼَ إلخ( كَ  ...بف ذا لؿ يخطبفا غقره وترَض ققلف: )إ

ٓ يخطب أحدكؿ )) :وأصؾف الحديث الصحقح .وقال: ولؿ أره ٕصحابـا

بلن ٓ يلذن الخاصب  :أي .اهـ .دوه بلن ٓ يلذن لفقَّ وقَ  ((.طبة أخقفطؾك ِخ 

صؾك  -ك فَ كَ )إول، وهق مـؼقل طـدكا، فؼد قال الرمؾل: ويف الذخقرة كؿا 

طبة طبة طؾك ِخ ك طـ الخِ فَ كَ  (م الغقرقْ طؾك َس  طـ آستقام -اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .الغقر

والؿراد مـ ذلؽ أن يركـ قؾب الؿرأة إلك خاصبفا إول، كذا يف  

 فاففؿ. اهـ. ،يف باب الؽراهقة ،التتارخاكقة
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ٓ ) :لؾشافعقة. قال الخقر الرمؾل: وققلفؿ :ققلف: )فؾق سؽتت فؼقٓن( أي 

 يؼتضل ترجقح الجقاز. اهـ. (ققل ـسب إلك ساكتيُ 

ٓ وإ ،ؿ ركقن قؾبفا إلك إول بؼرائـ إحقالؾَ عْ قؾت: هذا ضاهر إذا لؿ يُ 

 .(1)فقؽقن بؿـزلة التصريح بالرضا

 قال الـقوي:

َض أما إذا  ح لف باإلجابة ولؿ ُطر  طبتف طبة طؾك ِخ فػل تحريؿ الخِ  ،ُيَصرَّ

 .حرما ٓ يَ أصحفؿ ،ققٓن لؾشافعل

 .ك الؿفرؿَّ َس ا بالزوج ويُ قْ َض رْ حرم حتك يَ ٓ يَ  :وقال بعض الؿالؽقة 

بحديث  -ؿا ذكركاه مـ أن التحريؿ إكؿا هق إذا حصؾت اإلجابةواستدلقا لِ  

 ـْ فؾؿ يُ  .أبق جفؿ ومعاوية خطبـل :فنكفا قالت ،فاصؿة بـت ققس
ر الـبل ؽِ

 .بؾ خطبفا ٕسامة ،طؾك بعض اطبة بعضفؿصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِخ 

وأما  .طبة إولؿ بخِ ؾَ عْ لعؾ الثاين لؿ يَ  :عترض طؾك هذا الدلقؾ فقؼالوقد يُ  

 .ٓ أكف خطب لف ،الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلشار بلسامة

طبة طؾك جازت الخِ  ،ن فقفاذِ ك الخطبة رغبة طـفا وأَ رَ واتػؼقا طؾك أكف إذا تَ  

 .(2)وقد صرح بذلؽ يف هذه إحاديث .طبتفِخ 

                                                

 (.533/ 3) حاشقة ابـ طابديـ (1)

 (.197/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)
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 الحـابؾة:

 قال الؿرداوي:

بالحال، فعؾك وجفقـ( وأصؾؼفؿا يف الفداية،  َيْعَؾؿْ )وإن لؿ  :ققلف

والؿذهب، والؿستقطب، والبؾغة، والؿحرر، والـظؿ، والرطايتقـ، 

والحاوي الصغقر، وشرح ابـ مـجا، والػروع، والػائؼ، وتجريد العـاية، 

 والزركشل.

ضاهر ما كؼؾف الؿقؿقين. وصححف يف  : يجقز. وهق الصحقح. وهقأحدهؿا 

رم بف يف القجقز، زَ التصحقح. وَج   .والُؿـَق 

 .(1والثاين: ٓ يجقز. وهق ضاهر كالمف يف العؿدة)

 قال الحافظ ابـ حجر: 

فؼقٓن طـد  (ٓ رغبة طـَؽ ) :كؼقلفا :وإن وقعت اإلجابة بالتعريض 

 .ارم أيًض حٓ يَ  -وهق ققل الؿالؽقة والحـػقة -إصح ،الشافعقة

  .فقجقز ،ؼبؾد ولؿ تَ رُ وإذا لؿ تَ  

 ـْ فؾؿ يُ  (خطبـل معاوية وأبق جفؿ) :جة فقف ققل فاصؿةوالُح 
ر الـبل صؾك ؽِ

 .(2بؾ خطبفا ٕسامة) ،اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ طؾقفؿا

                                                

 (.36/ 8) اإلكصاف (1)

 (.199/ 9) فتح الباري (2)
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 ـا أبق طبد اهلل مصطػك بـ العدوي:قال شقخ 

 :يف هذا كزاع ٕهؾ العؾؿ

)وإذكفا : )اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿستلكس بحديث رسقل ـ يَ ـفؿ مَ فؿِ  

 .إذا سؽتت ففق دلقؾ طؾك مقافؼتفا :، فقؼقل (صؿتفا(

 .ف يف طؼد الـؽاح ولقس يف الِخطبةفباب ،طـدي ولقس هذا الؼقل بؼقي 

مـ  اماكعً  اد التعريض بالؿقافؼة شقئً ٓ ُيعَ  :ـ قالهق ققل مَ  :والؼقل إققى

 .(1) صؿة بـت ققس الؿتؼدموذلؽ لحديث فا :تؼدم الُخطاب أخريـ

 والراجح الحاصؾ

ًٓ لؾخاصب قَ  دِ بْ ولؿ تُ   ،جؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك أكف إذا ُخطبت الؿرأة أو  بق

 .ب مػتقح لغقره أن يتؼدم لِخطبتفافالبا ا،رفًض 

واهلل الؿقفؼ  .اوقد تؼدم مرارً  ،والدلقؾ حديث فاصؿة بـت ققس 

  .والؿستعان

*** 

 

 

 

                                                

 (.3/243الطبعة إولك ) ((جامع أحؽام الـساء)) (1)
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 ففؾ يصح هذا الزواج؟ ،وتؿ الزواج ،رَخ آ طبةِ إذا تؿت الِخطبة طؾك ِخ 

 ؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿسللة طؾك ققلقـ:اختَ 

 يصح الزواج مع اإلثؿ.  الؼقل إول:

 .وبف قال الجؿفقر

 لقؽ أققالفؿ:إو

 قال السرخسل:

ـْ َأْن َيْخطَُب َطَؾك ِخطْبَِة َغقْرِهِ  ْرُع بِالـَّْفِل َط  .َوَرَد الشَّ

َنَّ  َولَْق َفَعَؾ َجاَز:
ـَ  ِٕ  َفاَل َيْؿـَُع َجَقاَز الَْؿـِْفل  َطـْفُ  ،الُْؿُروَءةِ  َهَذا الـَّْفَل لِـَْقٍع ِم

(1). 

 قال العقـل:

 .طبة أخقفطبة طؾك ِخ طـ الخِ  - طؾقف السالم -كفقف  يف كؿا

 .(2)ا لؿالؽخالفً  ،ؾ صح الـؽاح طـدكا والشافعل وأحؿدعَ ولق فَ  

 

 

 

                                                

 (.13/ 5الؿبسقط ) (1)

 (.53/ 5البـاية شرح الفداية ) (2)
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 .اح بؾ ُيػسخٓ يصح الـؽ الؼقل الثاين:

 الظاهري.وهق ققل مالؽ وداود  

 لفؿ:القؽ أققإو

 قال ابـ طبد البر: 

 :بف اواختؾػقا إذا وقع الـؽاح مع الثاين بعد الركقن إلك إول والرض

 .فؼقل مالؽ ما ذكركا 

  .ػسخ طؾك كؾ حالي طـف أكف يُ وِ وقد رُ  

  .أصحابفوهق ققل أبل حـقػة و .ػسخ أصاًل وي طـف أكف ٓ يُ ورُ 

 .(1)ػسخوققل الشافعل أكف ٓ يُ 

 قال ابـ قدامة:

 ؾ فـؽاحف صحقح. عَ فَ  نْ فنِ 

 ق بقـفؿا. وهق مذهب الشافعل. رَّ ػَ طؾقف أحؿد فؼال: ٓ يُ  صَّ كَ 

ي طـ مالؽ وداود أكف ٓ يصح. وهق ققاس ققل أبل بؽر: ٕكف قال يف وِ ورُ 

ف كؽاح مـفل طـف، فف أكْج ووَ  .البقع طؾك بقع أخقف: هق باصؾ. وهذا يف معـاه

 ار. غَ  كـؽاح الش  فؽان باصاًل 

                                                

 (.22/ 13) التؿفقد (1)
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طبة يف ر فقف، كؿا لق صرح بالخِ ث  مَ ن العؼد، فؾؿ يُ ؼارِ م لؿ يُ رَّ َح أن الؿُ  :ولـا

 .(1) دةالعِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.146/ 7) الؿغـل (1)
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 ـآمرأة م إذا ُسئؾ الؿسؾؿ طـ خاصب

 م ٓ؟هؾ يخبر بؿا فقف أ

 ر بالحؼ:بِ ْخ ؽتؿ ولقُ فال يَ  ،ئؾ طـ رجؾـ ُس مَ 

قال لفا يف طدتفا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فاصؿة بـت ققس، أن رسقل اهلل  طـ

 ((.فآذكقـل فنذا حؾؾِت ))مـ صالق زوجفا: 

 ف أن معاوية وأبا جفؿ خطباين، فؼال رسقل اهللأخبرتُ  قالت: فؾؿا حؾؾُت  

أما معاوية فصعؾقك ٓ مال لف، وأما أبق جفؿ فال )): صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ((.ف، اكؽحل أسامة بـ زيديضع طصاه طـ طاتؼ

ا، فـؽحتف، فجعؾ اهلل فقف خقرً  ((اكؽحل أسامة))قالت: فؽرهتف، فؼال:  

 .(1واغتبطت بف)

 ابل:طَّ قال الَخ 

ر الخاصب طـد الؿخطقبة ببعض ما فقف كَ وفقف دلقؾ طؾك أن الؿستشار إذا ذُ 

لؿ يؽـ  ،مـ العققب طؾك وجف الـصقحة لفا واإلرشاد إلك ما فقف حظفا

 .(2) قبة يلثؿ فقفاغِ  ذلؽ

 

                                                

 (.1483) أخرجف مسؾؿ صحقح: (1)

 (.195/ 3ــ )معالؿ الس   (2)
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 : وُسئؾت الؾجـة الدائؿة

يسللـل طـ شخص صؾب الزواج مـ إحدى  ،أتاين صديؼ طزيز طؾلَّ  س:

ؿف بالحؼقؼة، وقد تؽقن الحؼقؼة لقست يف صالح صالب ؾِ طْ أقاربف، ففؾ أُ 

 أم ما العؿؾ؟  ؟الزواج

ة، ٓ تؽقن العاقبة محؿقد ،مع العؾؿ أكف يف حالة كذبل طؾك صديؼل هذا

 ومؿؽـ تمدي إلك الؿؼاصعة.

فنكف يجب طؾك الؿسئقل بقان ما  ،ئؾ طـ شخص لؿصؾحة شرطقةـ ُس مَ  ج:

 .ب الحؼقؼة القاقعةَس يعرفف طـف حَ 

 ؽذب طؾك السائؾ. وٓ يجقز لف أن يَ  

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ 

 .(1)باز

 

 

                                                

 (.13737( الػتقى رقؿ )63/ 18فتاوى الؾجـة الدائؿة  ) (1)
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 : وُسئؾت الؾجـة الدائؿة

إلك مسؾؿة، ورفضت الزواج مـفؿ  -أكثر مـ أخ مؾتزم مسؾؿ مَ دَّ ؼَ تَ  س:

 .ؼ وديـؾُ رفت يف آستخارة، مع أكفؿ طؾك ُخ ٕكفا ُص 

صؾك اهلل طؾقف -أو أكف يعارض حديث رسقل اهلل  ؟ا التصرف سؾقؿهؾ هذ 

 ؟((حقهؽِ كْ فلَ  ،ؼفؾُ ن ديـف وُخ قْ َض رْ ـ تَ إذا جاءكؿ مَ )): -وسؾؿ

ا، ه محػقضً ّد عُ ؾ طـ البخاري أكف لؿ يَ ؼِ الحديث الؿذكقر ضعقػ، فؼد كُ  ج:

 ه أبق داود يف الؿراسقؾ، وأطؾف ابـ الؼطان باإلرسال. دَّ وطَ 

لفا  مَ دَّ ؼَ فال حرج طؾقفا، لؽــا كـصحفا بالؿبادرة بالزواج إذا تَ  ،وطؾك هذا

  .الـظر طـ صؾب الؽؿال ّض غَ الؽػء بِ 

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

طبد العزيز بـ  ، طبد الرزاق طػقػل،بد اهلل بـ غديان ط،طبد اهلل بـ قعقد 

 .(1)طبد اهلل بـ باز

 

 

                                                

 (.7932( الػتقى رقؿ )59/ 18) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)
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 الؿخطقبة كهدايا الخاصب إل

 ؟د الفدايارَ ففؾ تُ  ،سخت الِخطبةذا فُ إ

 ؟د الفدايارَ ففؾ تُ  ،و ماتت الؿخطقبةإذا مات الخاصب أ
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 تؿفـقـد

الروابط بقـ الخاصب طبة مـ إمقر الؿحببة لتؼقية هدايا الخِ  دعَ تُ 

 .ؿخطقبةوال

 .سعفاإٓ وُ  ا، فال يؽؾػ اهلل كػًس اإرهاقفؿا مالقً  يف اؽقن سببً توٓ يجب أن  

ففق بعد لؿ يتزوج، وٓ  :اصب ما ٓ يستطقع أو ما يشؼ طؾقفػ الخؽؾَّ وٓ يُ  

 .أول خطقة طؿؾقة لؾزواج الؿشاق يفيـبغل أن كحؿؾف 

 يستطقع. الخاصب لؾؿخطقبة بؿافؾتؽـ هدية  

ًٓ  ،وطـ حؽؿ الفدية  .مستحبة فالفدية إجؿا

فقؼبؾفا طؾقف الصالة  ،هداياصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾـبل  ىَد وقد كان ُيفْ 

 .والسالم

طقبتف إكؿا هل لتلكقد رغبتف فقفا، وحبف لفا هذا وهدية الخاصب لؿخ 

 .وتؿسؽف بفا وبؿصاهرة أهؾفا

، الخاصب لؾؿخطقبةايا هد قوه ،وطـ الذي يخصـا يف هذا الؿبحث

وكان  ،تؿ فسخ الِخطبة -ر اهللدَّ وٓ قَ  ،سؿح اهلل ٓ -والؽالم هـا إذا

الخاصب قد أهدى بعض الفدايا لؾؿخطقبة، ففؾ لؾخاصب أن يسترد هذه 

ـ قِبؾ الؿخطقبة، أو ٓ ل إذا تؿ الػسخ مِ الفدايا أوٓ؟ وهؾ يختؾػ الحا

 ؟يختؾػ
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 ت الؼادمة:ا ما سقتؿ الؽالم حقلف يف الصػحاهذ 

 لقؽ أققال أهؾ العؾؿ بالتػصقؾ:إو

 ،د إلك الخاصب الؿفر ٕكف لؿ يعؼدُيرَ  ،الِخطبة إذا ُفسخت أن إحـاف ىير

  .فال حؼ لفا يف الؿفر

د رَ . وما بؼل يُ إلقف ىدٓ ُيم -فؾؽ مـفاوالفدايا إخرى )غقر الؿفر( ما استُ 

 إلك الخاصب. 

 ،فة الخاصبالرجقع يف الِخطبة مـ ج : التػصقؾ بقـ إن كانويرى الؿالؽقة

 .د إلقف الفداياجفة الؿخطقبة فتُرَ إن كان مـ بقـ و .فال ُترد إلقف الفدايا

 .اد إلقف الفدايا مطؾؼً ٓ ُترَ  :وبعض الؿالؽقة قال 

  :كقة الخاصب كالـظر إل الشافعقة: ىوير

 .فؾف أن يستردها طـد الػسخ ،يزوجقهبفداياه أن  اإن كان كاويً 

 فؾقس لف استردادها. ا،ن كقى الفدية مطؾؼً وإ 

ولؿ يزوجقه  ،أكفؿ إن وطدوه بالزواج وأهدى لفؿ هدايا ويرى الحـابؾة:

 .فؾف الحؼ يف الفدايا ،هؿ الِخطبة وفسخقا

 فال حؼ لقرثة الخاصب يف الفدايا. ،وإن مات الخاصب أو الؿخطقبة 

 وباهلل ،لؿسللةودوكؽ التػصقؾ يف ا ،راء الؿذاهب إربعةآهذه خالصة 

 التقفقؼ.
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 ًٓ  مذهب إحـاف: -أو

 قال الحصػؽل:

لؾؿفر بََعَث  فؿا ،ولؿ يزوجفا أبقها ،ث إلقفا أشقاءعَ وبَ  ،رجؾٍ  ب بـَت طَ )َخ  

ا( ٕكف معاوضة ا( فؼط وإن تغقر بآستعؿال )أو ققؿتف هالؽً طقـف قائؿً  ُيْستََردّ 

 .فجاز آسترداد ،ولؿ تتؿ

هدية وهق قائؿ دون الفالؽ والؿستفؾؽ( ٕكف يف  )وكذا( يسترد )ما بعث 

 .(1معـك الفبة)

 :اقال ابـ طابديـ شارًح  

ْجَفا َأبُقَها( ِمثُْؾفُ ) :َقْقلُفُ    .ط .َكبِقَرةٌ َما إَذا َأبَْت َوِهَل  :َولَْؿ ُيَزو 

ـَ ِمؿَّ  :َفَؿا بََعَث لِْؾَؿْفرِ( َأيْ ) :َقْقلُفُ   ُف ِم َػَؼا َطَؾك َأكَّ َأْو َكاَن الَْؼْقُل لَُف  ،ْفرِ الْؿَ  ا اتَّ

َم بَقَاُكفُ  ،فِقفِ   .َطَؾك َما َتَؼدَّ

 (.َقائًِؿا)َٓ فِل  (َطقْـَفُ )فِل  دٌ قْ َفَؼْط( قَ ) :َقْقلُفُ  

ْستِْعَؿالِ  
ِ
ا إَذا َتَغقََّر بِآ اِرُح. ،َواْحتََرَز بِِف َطؿَّ  َكَؿا َأَشاَر إلَقِْف الشَّ

فُ  :َقاَل فِل الِْؿـَِح   َكَّ ـْ قِبَِؾ الَْؿالِِؽ  ِٕ َفاَل َيْؾَزُم فِل ُمَؼابََؾِة َما  ،ُمَسؾٌَّط َطَؾقِْف ِم

  .ح .َشْلءٌ اْكتََؼَص بِاْستِْعَؿالِِف 

َْولَك) :َقْقلُفُ  ْٕ قَؿتَُف( ا
ًٓ لَفُ  :َأْو قِ ك .َأْو بََد  .لِقَْشَؿَؾ الُْؿَسؿَّ
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َكَُّف فِل َمْعـَك الِْفبَِة( َأيْ ) :َقْقلُفُ  
ـَ  َفاَلكُ َوالْ  :ِٕ ْستِْفاَلُك َماكٌِع ِم

ِ
ُجقِع بَِفا َوآ  .الر 

اِزيَّةِ  ُف ِهبَةٌ  :َوِطبَاَرُة الْبَزَّ َكَّ
 .اهـ .ِٕ

ُف ُيْشتََرُط فِل اْستِرْ   َضا َدادِ الَْؼائِِؿ الَْؼَضاُء َأوِ َوُمْؼتََضاُه َأكَّ  .الر 

ـَ َوَكَذا ُيْش   ُجقِع،  تََرُط َطَدُم َما َيْؿـَُع ِم َكَؿا لَْق َكاَن َثْقبًا َفَصبََغتُْف َأْو الر 

 .َخالَطَتْفُ 

ـْ َغقْرِ َذلَِؽ   َح بَِشْلٍء ِم ـْ َصرَّ  .عْ اَج رَ قُ ؾْ فَ  ،َولَْؿ َأَر َم

ـِ  قِقُد بِالَْفِديَِّة اْحتَِرازٌ َوالتَّؼْ  ْكَػاِق  ،الـََّػَؼِة فِقَؿا َيظَْفرُ  َط َكَؿا َيلْتِل فِل َمْسلَلَِة اإْلِ

 .(1ةِ الَْغقْرِ)َطَؾك ُمْعتَدَّ 

 قال الحصػؽل: 

بشرط أن يتزوجفا( بعد طدتفا )إن  )أكػؼ( رجؾ )طؾك معتدة الغقر 

ع لفا، وإن أكؾت فَ ا، وإن أبت فؾف الرجقع إن كان دَ تزوجتف ٓ رجقع مطؾؼً 

 .(2ؿادية)ا( بحر طـ العِ معف فال مطؾؼً 

 :اقال ابـ طابديـ شارًح  

ازية يف هذه الؿسللة زَّ ك يف البَ ؽَ حَ  ،إلخ ( ...أكػؼ طؾك معتدة الغقر) :ققلف 

 ثالثة أققال مصححة. 
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ٕكف  :ط التزوج أو ٓ، تزوجتف أو ٓرَ َش  ،اأكف يرجع مطؾؼً  :حاصؾ إول

 رشقة. 

 رجع. شرط ٓ يَ أكف إن لؿ يَ  :وحاصؾ الثاين

أكف إن تزوجتف ٓ يرجع،  :-وقد كؼؾف طـ فصقل العؿادي -وحاصؾ الثالث

ع إلقفا الدراهؿ لتـػؼ طؾك فَ إن دَ  ،ط الرجقع أو ٓرَ َش  ،وإن أبت رجع

 اهـ. .ؾ معفا ٓ يرجع بشلء أصاًل كَ وإن أَ  .كػسفا

 وحاصؾ ما يف فتح الؼدير حؽاية إول وإخقر. 

 ،كػسفا ْت َج وَّ ٓ يرجع إذا زَ  :ثؿ قال: وققؾ ،اأيًض  وحؽك يف البحر إوَل 

ٓ يرجع طؾك  ،صفرَ ؽـ َش وإن أبت ولؿ ي .اأيًض  حفصف وصحرَ وقد كان َش 

 .اهـ .الصحقح

ؿ مـف طدم الرجقع فَ ػْ يُ  ،إلخ ...(ٓ يرجع إذا تزوجت كػسفا) :فؼقلف 

 .ك إذا تزوجتف ولؿ يشترطلَ وْ بإَ 

  .يرجع ،صفرَ ؿ مـف أكف إن أبت وقد َش فَ ػْ يُ  ،إلخ ...(وإن أبت) :وققلف 

ما إذا أبت  فصار حاصؾ هذا الؼقل الثاين أكف يرجع يف صقرة واحدة، وهل

 ط التزوج. رَ وكان َش 

 :وهل ،وٓ يرجع يف ثالث

 .ما إذا أبت ولؿ يشترصف 
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 .أو تزوجتف وشرصف 

 .أو لؿ يشرط 

 ففذه أربعة أققال كؾفا مصححة. 

أطـل الؼقل  ،ر الؿصـػ يف شرحف أن الؿعتؿد ما يف فصقل العؿاديكَ وذَ 

 اهـ. .وأن شقخف صاحب البحر أفتك بف ،الثالث

 اطتؿده فػقف الـػس اإلمام قاضل خان هق الؼقل إول، فنكف والذي :قؾت

 :ا فؼقؾط التزوج رجع ٕكف شرط فاسد، وإٓ فنن كان معروفً رَ ر أكف إن َش كَ ذَ 

 .ٓ :وققؾ ،يرجع

كان  ،ؿ أكف لق لؿ تتزوج ٓ يـػؼ طؾقفاؾِ ثؿ قال: ويـبغل أن يرجع ٕكف إذا طَ  

لؿ يؽـ أهدى  ،اض شقئً ؼرِ الؿُ  ض إذا أهدى إلكستؼرِ كالؿُ  ،بؿـزلة الشرط

 .اكان حرامً  ،إلقف قبؾ اإلقراض

ؼبؾ الفدية مـ رجؾ لق لؿ وكذا الؼاضل ٓ يجقب الدطقة الخاصة، وٓ يَ  

 .ي إلقفدِ فْ ا ٓ يُ يؽـ قاضقً 

 .اهـ .افقؽقن ذلؽ بؿـزلة الشرط وإن لؿ يؽـ مشروصً  

 ده يف الخقرية يف كتاب الـػؼات. يَّ وأَ  

أكف يـػؼ  ْت ؿَ ؾِ وطَ  ،ؾ فقؿـ خطب امرأة وأكػؼ طؾقفائِ حقث ُس  ،وأفتك بف

 .فتزوجت غقره ،لقتزوجفا
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 :وقال .شفد لف بؽالم قاضل خان الؿذكقر وغقرهواستَ  .فلجاب بلكف يرجع 

 اهـ.  .ل طـفَد عْ فال يـبغل أن يُ  ،إكف ضاهر القجف

أفاد ما يف الخقرية حقث استشفد طؾك مسللة الؿخطقبة بعبارة  :]تـبقف[

وأن ما مر  ،يف مسللة الؿخطقبة الؿارة أن الخالف الجاري هـا جارٍ  ،خاكقةال

خاص بالفدية دون  -فقفا مـ أن لف استرداد الؼائؿ دون الفالؽ والؿستفؾؽ

ا، وٓ تلثقر لؽقكفا إذ ٓ شؽ أن الؿعتدة مخطقبة أيًض  سقة،الـػؼة والؽِ 

ا ، وكقكف شرصً طبتفا، بؾ التلثقر لؾشرط وطدمفحرم التصريح بخِ معتدة يَ 

 ا، وكقن ذلؽ رشقة كؿا طؾؿتف مـ تعؾقؾ إققال. فاسًد 

ويصقر  ،فؿا يؼع يف قرى دمشؼ مـ أن الرجؾ يخطب الؿرأة :وطؾك هذا

إلك أن  ،ي إلقفا يف إطقاد ويعطقفا دراهؿ لؾـػؼة والؿفردِ فْ يؽسقها ويُ 

يـبغل أن  ،عؼد طؾقفا لقؾة الزفاف، فنذا أبت أن تتزوجففقَ  ،ؽؿؾ لفا الؿفريُ 

ٕن ذلؽ  :طؾك إققال إربعة الؿارة ،يرجع طؾقفا بغقر الفدية الفالؽة

 .مشروط بالتزوج كؿا حؼؼف قاضل خان فقؿا مر

 .كالم يف أن لف الرجقع فعؾك الؼقل ٓ ،وبؼل ما إذا ماتت 

 أما طؾك الثالث ففؾ يؾحؼ باإلباء؟ لؿ أره.  

الثالث أكف كالفبة الؿشروط  ٕن الظاهر أن طؾة الؼقل :ويـبغل الرجقع

برمز البرهان  ،وهق التزوج كؿا يػقده ما يف حاوي الزاهدي ،ضقَ بالعِ 
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 ،ا ٓ رجقع لفا بعدهثقابً  الَختْـفرة إلك بقت الص   ِت ثَ عَ صاحب الؿحقط: بَ 

 ا. لفا الرجقع لق قائؿً  :ؾ، فؼالئِ ثؿ ُس  .ولق قائؿة

ففق  ،زفاف ثؿ حصؾ الزفافأن البعث إول قبؾ ال والتقفقؼقال الزاهدي: 

 .فترجع ،والثاين بعد الزفاف .فال ترجع ،ض وقد حصؾقَ كالفبة بشرط العِ 

 .(1فؾقراجع) ،كوكذا لؿ أر ما لق مات هق أو أب .اهـ

 خالصة الؼقل يف رأي إحـاف:

ث عَ فؿا بَ  ،جفا أبقهازو  ولؿ يُ  ،ث إلقفا أشقاءعَ رجؾ وبَ  ب بـَت طَ إذا َخ 

ا هالؽً إن كان لف َد بَ يسترد أو  ،ا وإن تغقر بآستعؿالائؿً سترد طقـف قلؾؿفر يَ 

 .ٕكف معاوضة ولؿ تتؿ فجاز آسترداد

ث هدية وهق قائؿ دون الفالؽ والؿستفؾؽ: ٕكف يف معـك عَ سترد ما بَ وكذا يَ  

 الفبة، والفالك أو آستفالك ماكع مـ الرجقع بفا.

ـ طابديـ: وٓ شؽ أن قال اب -وقالقا: لق أكػؼ رجؾ طؾك معتدة الغقر 

ٓ  ،يطؿع أن يتزوجفا بعد طدتفا، إن تزوجتف -ا الؿعتدة مخطقبة أيًض 

ا، وإن أبت فؾف الرجقع إن كان دفع لفا، وإن أكؾت معف فال رجقع مطؾؼً 
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ؿ قدره. ويف ؾَ عْ ا: ٕكف إباحة ٓ تؿؾقؽ، أو ٕكف مجفقل ٓ يُ رجقع مطؾؼً 

 .(1الؿسللة طـدهؿ أققال أخرى)

فرأي إحـاف هق أن ما أهداه الخاصب لؾؿخطقبة مـ  :(قؾت )أحؿد

د رَ قُ وإن لؿ تفؾؽ طقـف ف د.رَ فال يُ  ،وهؾؽت طقـف كطعامعؿؾ إن استُ  :هدايا

 .(الخاصب )كالفاتػ والخاتؿ كإل

 .درَ فالؿستعؿؾ إن تؾػ ٓ يُ  

 .د لؾخاصبُيرَ  اوإن كان ٓ يزال باققً  

 هذه خالصة مذهبفؿ. 

 ؽل:الؿذهب الؿال -اثاكقً 

 قال الدردير:

فنن أهدى أو أكػؼ ثؿ تزوجت  ،دة ٓ الـػؼة طؾقفا)و( جاز )اإلهداء( يف العِ  

ولق كان الرجقع مـ  .ثؾ الؿعتدة غقرهاومِ  .رجع طؾقفا بشلءلؿ يَ  ،غقره

 .جفتفا

 طرْ ف أو َش رْ إٓ لعُ  ،إذا كان آمتـاع مـ جفتفا الرجقع طؾقفا :وإوجف 

(2). 
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 :اقال الدسققل شارًح 

سقاء كان الرجقع طـ زواجفا مـ  :رجع طؾقفا بشلء( أيلؿ يَ )ققلف:  

 وهذا هق أصؾ الؿذهب. .جفتف أو مـ جفتفا

َؼاكِلّ ره الشؿس كَ هذا التػصقؾ ذَ  ،إلخ ...(فَج وْ وإَ )ققلف:   ،طـ البقان الؾَّ

وصححف ابـ غازي يف  ،ؾ طـ الؿسللةئِ ا ُس ؿَّ وأجاب بف صاحب الؿعقار لَ 

   .تؽؿقؾ التؼققد

أما  .ٕن الذي أططك ٕجؾف لؿ يتؿ :إذا كان آمتـاع مـ جفتفا( أي)ققلف: 

ًٓ  ،إن كان الرجقع مـ جفتف  .(1)ا واحًد فال رجقع لف قق

 قال الشقخ طؾقش الؿالؽل:

 ،ٓ اإلكػاق طؾقفا ،جاز )اإلهداء( لؾؿعتدة مـ وفاة أو صالق غقره البائـ

 .حرم كالؿقاطدةفقَ 

قالف أبق  .فال يرجع طؾقفا بشلء ،قفا ثؿ تزوجت غقرهفنن أهدى أو أكػؼ طؾ 

  .الحسـ وتت

 ثؾفا.أن غقر الؿعتدة مِ  :ويف التقضقح

ر الؾؼاين طـ البقان أن ذلؽ إذا كان اإلطراض مـف، فنن أطرضت طـف كَ وذَ  

 .ٕن الذي أططك ٕجؾف لؿ يتؿ لف :فقرجع طؾقفا
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أو بؿا أططك يف  ،لؾرجؾ الرجقع بؿا أكػؼ طؾك الؿرأة :ويف الؿعقار 

ٕن الذي  :بؾفاـ قِ إذا جاء التعذر وآمتـاع مِ  ،اختالطفا مـ الزوج إول

 :بؾف فال رجقع لف طؾقفاـ قِ وإن كان التعذر مِ  .ثبت لفأططك مـ أجؾف لؿ يَ 

 اهـ. .ٕن التؿؽقـ كآستقػاء

 اؾ بف اتػاقً ؿِ وإٓ طُ  ،ف بالرجقعرْ ط وٓ طُ رْ ولعؾ هذا كؾف إن لؿ يؽـ َش  

(1). 

 ا.د الفدايا لؾخاصب مطؾؼً رَ ٓ تُ  :أن بعضفؿ قال وحاصؾ ققل الؿالؽقة:

، د ما أخذتفرُ ق بقـ إن كان صدور الػسخ مـ جفة الؿرأة فتَ رَّ وبعضفؿ فَ 

  ا.وإن كان مـ جفة الخاصب فال يلخذ شقئً 

إذا كان  ف الرجقع طؾقفاَج وْ وإَ  :وهذا الرأي رجحف الشقخ الدردير وقال

 .طرْ ف أو َش رْ ـ جفتفا إٓ لعُ آمتـاع م

  رجقع يف الفدية إن لؿ تتؿ الخطبة.وهذا إن لؿ هـاك شرط بعدم ال 

 .فالؿسؾؿقن طـد شروصفؿ :ك الشرطَض ُيؿْ  ،فنن كان هـاك شرط

 .كَض ؿْ ففق الذي يُ  ،أو كاكت إطراف السائدة يف البؾد فقفا أمر
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 الؿذهب الشافعل: -اثالثً  

 قال ابـ حجر الفقتؿل:

ا مـ الؿال يسؿك فلططاهؿ شقئً  ،طؿـ خطب امرأة وأجابقه ئؾ()وُس  

 .ـقا لـا ذلؽق  بَ  ؟هؾ تؿؾؽف الؿخطقبة أو ٓ ،الجفاز

  :بلن العبرة بـقة الخاصب الدافع )فلجاب(

  .ب مـفِس أو بـقة حسباكف مـ الؿفر ُح  ،ؽتف الؿخطقبةؾَ ع بـقة الفدية مَ فَ دَ  نْ فنِ 

الرجقع بف طؾقفا إذا لؿ يحصؾ زواج أو لؿ وإن كان مـ غقر جـسف أو بـقة 

 .(1لؿ تؿؾؽف ويرجع بف طؾقفا) ،يؽـ لف كقة

 وقال ابـ حجر الفقتؿل كذلؽ:

 :والحاصؾ أن لؾؿسللة ثالث صقر قال ابـ العؿاد:

 :فال رجقع لف طؾقفؿ ،ح بؽقكف هديةر  َص بعث بف بعد العؼد ويُ أن يَ  -إولك 

ففق كتؼديؿ صعام لضقػ  ،ضقَ طِ  ٕكف قد سؾطفؿ طؾك إتالف مالف بغقر

 .ضقَ ٓ يؾزمف لف طِ  ،ب مـف طقضفؾَ وصَ  (فؾْ كُ ) :وقال

 .افقرجع قطعً  ،اقَد ح بؽقكف مـ الصَّ ر  َص أن يُ  -الثاكقة 

 .بعث بف طؾك صقرة الفدية وهق ساكتأن يَ  -الثالثة 
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 :أربعة أحقال ولف حقـئذٍ  

 .فال يحؾ لف الرجقع ،أن يـقي الفدية -أحدها 

ا لتسؾقطف إياهؿ طؾك إكؾ بغقر فال يحؾ لف الرجقع أيًض  .ؼؾِ طْ أن يُ  -فاثاكق 

  .ضقَ كقة طِ 

 . بـقتففؾف الرجقع طؿاًل  أن يـقي جعؾف مـ الصداق. -ثالثفا

 .أم ٓ كالطعام ،وسقاء كان الؿبعقث بف مـ جـس الصداق 

بعث ٓ طؾك قصد فقَ  ،طبةأن يؽقن قبؾ العؼد وبعد إجابة الخِ  -رابعفا 

أو طؾك أن يؽقن الؿبعقث مـ  ،بؾ طؾك قصد أن يزوجقه ،فدية الؿجردةال

وكان  ،فنذا ردت الخطبة أو رغب طـفؿ ،الصداق الذي يعؼد طؾقف الـؽاح

 .البعث طؾك كقة شريطة أن يزوجقه أو طؾك أن يؽقن الؿبعقث مـ الصداق

 -زيـ وهق ما أفتك بف قاضل الؼضاة تؼل الديـ بـ رَ  ،فالقجف الرجقع 

 .-ؿف اهلل تعالك رح

وأهدى لفا هدية ثؿ مات  ،وأفتك البغقي أن إب لق خطب ٓبـف امرأة 

  .بلن الفدية تؽقن تركة لألب -ولؿ يتػؼ تزويج ،إب

 ح بالفدية.ر  َص د بؿا إذا لؿ يُ قَّ ؼَ لؽـف مُ  ،وهذا ضاهر
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ضقة لتسؾقطفؿ طؾك اإلتالف بغقر قَ وإن كقى العِ  .رجعح بفا لؿ يَ رَّ فنن َص 

 .(1ض)قَ طِ 

 قال الجؿؾ الشافعل يف حاشقتف:  

ففؾ لف  ،ؾ طؿـ خطب امرأة ثؿ أكػؼ طؾقفا كػؼة لقتزوجفائِ ُس  :)فرع(

 ؟الرجقع بؿا أكػؼف أو ٓ

 .فلجاب بلن لف الرجقع بؿا أكػؼف طؾك مـ دفعف لف

 .اقً ؾِ ى أم ُح قَ ؾْ ا أم َح ا أم مؾبًس  أم مشربً سقاء أكان ملكاًل  

 ،أم مات أحدهؿا: ٕكف إكؿا أكػؼف ٕجؾ تزوجفا وسقاء رجع هق أم مجقبف 

 .وببدلف إن تؾػ ،رجع بف إن بؼلفقَ 

وضاهر أكف ٓ حاجة إلك التعرض لعدم قصده الفدية ٓ ٕجؾ تزوجف بفا:  

د ذلؽ لؿ يختؾػ يف طدم الرجقع. اهـ. َص إذ لق قَ  :ٕكف صقرة الؿسللة

 ويف ق ل طؾك الجالل. .فتاوى م ر الؽبقر

ا مـ ملكقل أو مشروب أو ع الخاصب بـػسف أو وكقؾف أو ولقف شقئً فَ دَ  :)فرع(

ثؿ حصؾ إطراض مـ الجاكبقـ أو مـ  ،لؿخطقبتف أو ولقفا -كؼد أو مؾبقس

رجع الدافع أو وارثف بجؿقع ما دفعف  ،أحدهؿا أو مقت لفؿا أو ٕحدهؿا
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إن  إٓ ،ؼ قبؾ الدخقل أو ماتؾَّ وكذا بعده إن صَ  ،اإن كان قبؾ العؼد مطؾؼً 

 .(1) اهـ .اوٓ رجقع بعد الدخقل مطؾؼً  ،ماتت هل

 ةسخت الخطبوحاصؾ ققل الشافعقة أن الخاصب إن فُ  أحؿد(:قؾت ) 

 ؟هؾ الذي أططاه لفؿ كان بـقة أن يزوجقه أو بـقة الفدية :ـظريُ 

 .فال حؼ لف يف استرداده ،إن كان بـقة الفدية الؿحضة :فؼالقا 

فؾف الحؼ يف استرداد  ،وجقه فؾؿ يزوجقهوإن كان أهداه لفا بـقة أن يز 

 .ستفؾؽفؾؽ مـفا وما لؿ يُ ما استُ  ،هداياه

 أو الؿخطقبة! الخاصب وٓ فرق طـدهؿ يف الػسخ مـ جفة 

 الؿذهب الحـبؾل: -رابًعا

 قال البفقتل:

الخاصب مع الؿرأة وولقفا )طؾك  :)وقال( الشقخ )فقؿا إذا اتػؼقا( أي 

ا( مـ غقر الخاصب )إياها ٕجؾ ذلؽ شقئً فلططك(  ،الـؽاح مـ غقر طؼد

اكتفك( ٕن طدم  .لقس لف استرجاع ما أططاهؿ ،الصداق )فؿاتت قبؾ العؼد

 .التؿام لقس مـ جفتفؿ

 .ٓ رجقع لقرثتف ،وطؾك ققاس ذلؽ: لق مات الخاصب 

                                                

 (.129/ 4) حاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج (1)
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ؿف ؽْ ُح  :ض بسبب الـؽاح( كالذي يسؿقكف الؿلكؾة )فؽؿفر( أيبِ )وما قُ  

ؿؾؽ مـف ـصػف أو يؼرره، ويؽقن ذلؽ لفا وٓ يَ ف أو يُ سؼطحؽؿ الؿفر فقؿا يُ 

 .(1ا)القلل شقئً 

 اين:بَ قْ َح قال الر  

ا )فؿا( أهداه الزوج مـ هدية )قبؾ طؼد )وهدية زوج لقست مـ الؿفر( كًص 

 .جقا غقره )رجع بفا(وَّ ػقا( بلن زَ إن وطدوه( بلن يزوجقه )ولؿ يَ 

 .ؿ لفؾَ ْس قر الـؽاح، ولؿ يَ لفا يف كظَذ قالف الشقخ تؼل الديـ: ٕكف بَ  

 بالعؿؾ. ِػ إذا لؿ يَ  اِمؾعكالؿُ  ،ؿ مـف أكف إن امتـع هق ٓ رجقع لفؾِ وطُ  

كالذي يسؿقكف )ملكؾة بسبب كؽاح:  :ض( أي: قبضف بعض أقاربفابِ )وما قُ 

ؿؾؽ فحؽؿف كؿفر فقؿا يؼدره ويسؼطف ويـصػف( ويؽقن ذلؽ لفا، وٓ يَ 

بشرصف، إٓ إب فؾف أن يلخذ بالشرط وبال  إٓ أن تفبف لف ،االقلل مـف شقئً 

 شرط مـ مالفا ما شاء بشرصف، وتؼدم.

ضف أولقاء بَ حقث قَ  ،( أن محؾ كقن حؽؿ الؿجعقل ملكؾة كؿفر)ويتجف

  .الؿرأة
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أما )قبؾ قبض( ذلؽ )فؾف( أي: الخاصب )الرجقع( بؿا شرصف لفؿ )ٕكف 

ًٓ  ،ؼبض، فؽان لف الرجقع بفتبرع( لؿ يُ   لؾصدقة، ثؿ بدا لف كؿـ أخرج ما

 وهق متجف. .الرجقع

 ،)فؾق اتػؼقا( أي: الخاصب مع الؿرأة وولقفا )طؾك الـؽاح مـ غقر طؼد

ا( مـ غقر صداق )فؿاتت قبؾ ك( الخاصب )أباها ٕجؾ ذلؽ شقئً طَ طْ فلَ 

  .رجع بف( قالف الشقخ تؼل الديـ. ٕن طدم التؿام مـ جفتفؿلؿ يَ  ،طؼد

 .(1ٓ رجقع لقرثتف) ،خاصبلق مات ال :وطؾك ققاس ذلؽ

وحاصؾ رأي الحـابؾة أكفؿ إن وطدوه بالزواج وفسخقا هؿ  :أحؿد(قؾت )

 .فؾف الحؼ يف استرداد ما أهداه لفا ،الِخطبة

ا فؾقس مـ حؼ ورثة الخاصب أن يطؾبق ،وإن مات الخاصب أو الؿخطقبة 

 أي شلء مـ الفدايا مـ الؿخطقبة.
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 :إدلة طؾك الؿسللة

ـِ ا ـِ َطبَّاٍس َرِضَل اهللُ َط َؿ: بْ  َطـُْفَؿا، َقاَل: َقاَل الـَّبِل  َصؾَّك اهللُ َطَؾقِْف َوَسؾَّ

 .(1)((الَعائُِد فِل ِهبَتِِف َكالَؽْؾِب َيِؼلُء ُثؿَّ َيُعقُد فِل َققْئِفِ ))

 :، رضل اهلل طـفالخطاب ـب طؿرأثر 

ة ففق أحؼ بفا، ب هبهَ ـ وَ مَ  :قالطـ طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف أكف 

 (.2)حتك يثاب مـفا بؿا يرضاه

 :، رضل اهلل طـفؿاأثر ابـ طؿر 

  .(3)ا، قال: هق أحؼ بفا ما لؿ َيْرَض مـفرضل اهلل طـفؿا ابـ طؿرطـ 

( )ٓ ضرر وٓ ضرار() :وطـدكا يف الباب حديث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

(1). 

                                                

 (.1622ومسؾؿ ) ،(2589أخرجف البخاري ) متػؼ طؾقف: (1)

 ،(13/32أخرجف الطحاوي يف مشؽؾ أثار ) :، رضل اهلل طـفصحقح مـ ققل طؿر( 2)

 ا.وغقرهؿ (12381) ىوالبقفؼل يف الؽبر

 يؼقل...( سؿعت طؿر بـ الخطاب :سؿعت ابـ طؿر يؼقل)مـ صريؼ حـظؾة، طـ سالؿ قال:  

 .رهكَ فَذ 

ثـا يحقك بـ : (22126أخرجف ابـ أبل شقبة ) :ؿا، رضل اهلل طـفصحقح مـ ققل ابـ طؿر( 3)

 .ققلف ...د اهلل، طـ كافع، طـ ابـ طؿرقْ بَ زكريا بـ أبل زائدة، طـ طُ 
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 بـ العدوي: كطبد اهلل مصطػ لفتقى شقخـا أب

، فؾؿـ تؽقن كفا خطقبفارَ تَ ، ثؿ لق أن امرأة كاكت مخطقبة ال:السم

 ؟الشبؽة

 وبعد: ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،الحؿد هلل الجقاب:

 :فالشبؽة يف أطراف الـاس يف بالدكا مصر ـ طؾك ما أففؿف ـ جزء مـ الصداق

ة ، فالؿرأمـ الصداق افنذا كاكت جزءً  ،قدرهإكفؿا يتػؼان طؾقفا وطؾك 

 .لقس لفا مـ الصداق شلء -كفا الخاصب بال سببرَ الؿخطقبة التل تَ 

فقُخصؿ مـ الشبؽة  ،لؽـ ٕكفا تضررت أثـاء الخطقبة وتؽالقػ الخطقبة 

 ية طـامة:آولؼقلف تعالك يف ، ((ٓ ضرر وٓ ضرار)) لحديث: :قدر الضرر

ـْ َطاَقَب بِِؿثِْؾ َما ُطققَِب بِِف ُثؿَّ بُِغَل } ]الحج:  {َطَؾقِْف لَقَـُْصَركَُّف اهللُ َذلَِؽ َوَم

63]. 

لذي اإذا كان هق  فقُخصؿ مـ الشبؽة قدر التؽالقػ التل غرمتفا الؿخطقبة 

 .إلقف باقل الشبؽة درَ كفا بال سبب، وتُ رَ تَ 

 .د إلقف الشبؽة كامؾةرُ فتَ  ا،مت شقئً ذا لؿ تؽـ غروإ 

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 :ح باتػاقيف كؾ صرقف مؼال، وقد صححف جؿاطة مـ العؾؿاء بطرقف وشقاهده، ومعـاه صحق (1)

 تؼدم تحؼقؼف.
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 .صرطؾك العرف السائد يف بالدكا م اكَ رْ هذا كؾف إذا ِس  

صرح بذلؽ ، إذا بؽة هدية محضةالخاصب طؾك أن هذه الش صَّ أما إذا كَ  

كؿا قال  ،، العائد يف هبتف كالؽؾب يعقد يف ققئففحقـئذٍ  ،دية محضةأكفا ه

 .(1)واهلل أطؾؿ .ل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالرسق
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 الراجح يف الؿسللة

وبـاهلل التقفقـؼ هـق رأي  ،الـراجح يف الؿسـللة :بقـ هـذه إدلـة أقـقل جؿًعا 

 .الؿالؽقة

 .فال حؼ لف يف الفدايا ،جفة الخاصبإن كان الرجقع مـ  أي:

 .د الفدايا لؾخاصبرَ فتُ  ،فة الؿخطقبةوإن كان الرجقع مـ ج 

 :اأمقر مـ إهؿقة بؿؽان كبقر جًد  وهـا تـبقف طؾك طدة

 .يف كالمـا هـا طؾك الفدايا الؿفر لقس داخاًل  أن إمر إول:

وهـق معـروف بقــفؿ  ،سبقؾ أكف مفـر كلؾؿرأة طؾ افنذا اشترى الخاصب ذهبً  

الؿفـر ٓ يجـب إٓ بالعؼـد  ا: ٕنيحـؼ لفـا أن تلخـذ مــف شـقئً  فـال ،أكـف مفـر

يجـب بالعؼـد كؿـا هـق  ،كصـػ الؿفـر  :اب( وأطــل بـالقجقبتَ ب الؽِ تْ )كَ 

  معؾقم.

 ،ؽـ بسبب الخاصبلخ الِخطبة مـ جفة الؿخطقبة ْس إذا كان فَ  إمر الثاين:

 .فقختؾػ إمر هـا

أول أمره الصالح والتؼـقى، وبعـد مـدة  ب رجؾ امرأة وأضفر يفطَ َخ  :ؿثاًل ف 

وكحق هـذه الؽبـائر، فػسـخقا  ...رات وٓ يصؾلخد  اكتشػقا أكف يشرب الؿُ 

 .الِخطبة معف

 .لؽـف الؿتسبب يف هذا إمر ،ِخطبةهؿ الذيـ فسخقا ال ،كعؿ  
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ــلرى  ــ -ف ــة  -ؿواهلل أطؾ ــقا يف هــذه الحال ــة إن كــاكقا غرم أن أهــؾ الؿخطقب

خصـؿ مــف تُ  ،الخاصـبغرامات مـ حػؾة خطقبة أو تؽالقػ تؽؾػقها لفـذا 

 د لف الباقل.وُيرَ 

( وتـؿ م شـبؽة )مفـًرادَّ ولؽــف َقـ ،صـب هـدايام الخاد  إذا لؿ ُيَؼـ إمر الثالث:

  .ؾفبَ الػسخ مـ قِ 

ن يخصـؿقا مـا غرمـقه وتؽؾػــقه ٕهـؾ الؿخطقبـة أ أن -واهلل أطؾـؿ -فـلرى

 .دوا إلقف الباقلرُ ويَ  ،لفذا الخاصب

  تعالك أطؾك وأطؾؿ. هذا واهلل 

                                 **** 
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 متـقطة تتعؾؼ بالِخطبةمسائؾ 

 .بغقر إذكفا تزويجفا ؿـ ثَ ومِ  ،ؿ ِخطبة الؿرأة بغقر إذكفاؽْ ُح الؿسللة إولك: 

 .مرَ ْح ؾقة بالخطقبة بدون مَ ؿ الَخ ؽْ ة: ُح الؿسللة الثاكق

 .ؿ محادثة الؿخطقبة يف الفاتػؽْ : حُ الثالثةالؿسللة 

 .س الدبؾة لؾخاصب والؿخطقبةبْ ؿ لُ ؽْ الؿسللة الرابعة: ُح 
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  الؿسللة إولك

 ؿ ِخطبة الؿرأة بغقر إذكفاؽْ ُح 

 بغقر إذكفا تزويجفا ؿـ ثَ ومِ  

 .عؾؿ طدم جقاز تزويج الؿرأة بغقر إذكفافريؼ كبقر مـ أهؾ ال ىير

إوزاطـل والثـقري وابــ وقـقل  ،ققل أبل حـقػة، ورواية طــد أحؿـد وهق 

  .الؿـذر

 ووافؼفؿ أبق ثقر وابـ حزم وابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ.

ومـ الؿعاصريـ: الشقخ ابـ باز، والشقخ ابـ طثقؿقـ، وشقخـا أبق طبد اهلل  

 مصطػك بـ العدوي.

 .والذي يقافؼ كالم الـبل  ،لراجحقؾت: وهق ا

 رحؿفؿ اهلل:  ،وإلقؽ أدلتفؿ وتػصقؾ أققالفؿ

 ًٓ  إدلة: -أو

َٓ  أن الـبل رضل اهلل طـف،  ،استدلقا بحديث أبل هريرة -1    قال: ))

َٓ  ُتـَْؽُح إَي ُؿ َحتَّك ُتْستَلَْمَر، َقالُقا: َيا  ((ُتـَْؽُح الْبِْؽُر َحتَّك ُتْستَلَْذنَ  َو

 .(1)((َأْن َتْسُؽَت ))ْذُكَفا؟ َقاَل: َوَكقَْػ إِ  ،َرُسقَل اهللِ 

 .لفا إذًكا يعـل أنؽر السؽقت، ؾ إذن البِ عَ َج  فؽقكف  قؾت )أحؿد(:  

                                                

 غقره.و( 5136رواه البخاري ) صحقح:(  1)
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وكؿا أكف ٓ يحؾ لألب أن يتصرف يف مال ابـتف البالغة بغقر إذكفا، فؿـ باب  

 .عفا إٓ بنذكفاْض ك ٓ يتصرف يف بُ لَ وْ أَ 

أكـف أجبـر إحـدى بـاتـف طؾـك فقـف  ثًا ثابتًـا طــ رسـقل اهلل حديُت وما طؾؿ 

 الـؽاح.

 قال العقـل:  

ــر رضــاها يؽــقن ُح كؽــاح البِ  ــا ُح ؽْ ؽــر ٓ يجــقز إٓ برضــاها، وبغق ــؿف ؿ ْؽ

 ه.رَ ؽْ الؿُ 

يعـــل: تستشــار الـســاء يف طؼــد  ،طؾــك صــقغة الؿجفــقل (رســتلمَ تُ )وقــال:  

 .(1) كؽاحفا

ــاس  -2 ـــ طب ــا رضــل ااســتدلقا بحــديث اب ــالهلل طـفؿ ــال: ق ــل  ق : الـب

ـْ َولِق   ـــ ـــَفا ِم ـــؼ  بِـَْػِس ـــُب َأَح ـــتَلَْمرُ ))الثَّق  ـــُر ُتْس ـــا، َوالْبِْؽ ـــا (2)َف ، َوإِْذُكَف

 (.3)ُسُؽقُتَفا((

يعـل: يلخذ ولقفـا  ،ستلمرؽر تُ أن البِ  ـ الـبل قَّ يف الحديث بَ  قؾت)أحؿد(:

 .أمرها يف كؽاحفا

                                                

 (. 233 ،229/ 16( ))طؿدة الؼاري(( ) 1)

 خذ إذكفا طـد كؽاحفا، أترضك أم ٓ؟ ميُ  ستلمر:تُ (  2)

 سبؼ تخريجف.وقد  .(1421رواه مسؾؿ ) صحقح:(  3)
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صرف إمر مــ القجـقب إلـك تَ ريـة وأصؾ إمر القجقب، ولقس هـاك ق 

 يف الحديث صػة إذكفا. ـ الـبل قَّ آستحباب، بؾ وبَ 

 افظ: حقال ال

عؼـد فـالؿعـك: ٓ يَ  .سـتلمر(( أصـؾ آسـتئؿار: صؾـب إمـرققلف: ))حتك تُ 

 .طؾب إمر مـفاطؾقفا حتك يَ 

 .(1)عؼد إٓ بعد أن تلمر بذلؽستلمر(( أكف ٓ يَ ))تُ  :ويمخذ مـ ققلف 

  وقال رحؿف اهلل: 

التػرقـة  -ستلذن(( كـذا وقـع يف هـذه الروايـةؽر حتك تُ ح البِ ؽَ ـْ ققلف: ))وٓ تُ 

 .ؽر بآستئذانولؾبِ  ،ر لؾثقب بآستئؿاربَّ ؽر، فعَ بقـ الثقب والبِ 

ق بقـفؿا مــ جفـة أن آسـتئؿار يـدل طؾـك تلكقـد الؿشـاورة رْ فقمخذ مـف فَ  

 .رةستلمَ ؾ إمر إلك الؿُ عْ وَج 

ذكفـا يف العؼـد، فـنذا صـرحت بؿـعـف امتــع إذا يحتاج القلل إلك صريح ولف 

 .اتػاًقا

بخالف إمر فنكف  .ذن دائر بقـ الؼقل والسؽقتؽر بخالف ذلؽ، واإلوالبِ  

 .صريح يف الؼقل

 ح.ِص ػْ ؽر: ٕكفا قد تستحل أن تُ ا يف حؼ البِ ذكً إؾ السؽقت عِ وإكؿا ُج  

                                                

 (.  99/ 9لػتح(( )( ))ا 1)
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قـال:  طــ الـبـل ضل اهلل طـف، ر ،استدلقا كذلؽ بحديث أبل هريرة -3 

ن، وإذكفــا ســتلذَ ؽــر حتــك تُ بِ ر، وٓ الســتلمَ ح الثقــب حتــك تُ ؽَ ـْ ))ٓ ُتــ

 (.   1)الصؿقت((

 ؽر.فظاهر يف الحديث إمر باستئذان الثقب والبِ  قؾت:

))َجـاَء َرُجـٌؾ بِابْـَـٍة لَـُف إِلَـك  :قـال يرْد سعقد الُخ  لاستتدلقا بحديث أب -4 

َج ، َفؼَ الـَّبِل    .َفَؼاَل: ))َأصِقِعل َأبَاِك(( !!اَل: َهِذِه ابْـَتِل َأبَْت َأْن تتََزوَّ

ُد َطَؾقِْف َمَؼالَتََفا، َفَؼالَْت: َوالَِّذي بََعثَـَؽ بِـالَْحؼ    ك  ،ُكؾ  َذلَِؽ ُتَرد  ُج َحتَـّ َٓ َأَتـَزوَّ

ْوِج َطَؾك َزْوَجتِفِ   !!ُتْخبَِركِل َما َحؼ  الزَّ

ْوِج َطَؾـك َزْوَجتِـفِ  َفَؼاَل: ))َحؼ    لَـْق َكاَكـْت بِـِف ُقْرَحـٌة، َفَؾَحَسـتَْفا َمـا َأدَّْت  :الـزَّ

ُف((  .َحؼَّ

ُج َأبًَدا َٓ  َفَؼالَْت: َوالَِّذي بََعثََؽ بِالَْحؼ     !َأَتَزوَّ

َّٓ َفَؼاَل: ))َٓ ُتـْؽِ   َـّ إِ (( ُحقُه َـّ  .(2)بِنِْذكِِف

                                                

 سبؼ تخريجف. صحقح:(  1)

(، والحـاكؿ 4164بان يف صـحقحف )(، وابـ حِ 5365ائل يف الؽبرى )َس رواه الـَّ فقف ضعػ: (  2)

 .(1729) وابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ،(3571ــف )(، والدارقطـل يف ُس 2767يف الؿستدرك )

بـان، طــ كفـار ؿـد بــ يحقـك بــ حِ كا ربقعة بـ طثؿـان، طــ مح ،كؾفؿ مـ صريؼ جعػر بـ طقن 

 ري، بف.ْد العبدي، كا أبق سعقد الُخ 

 .وربقعة بـ طثؿان: روى لف مسؾؿ، وروى طـف جؿاطة 

= 
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طؾـك أن الؿـرأة ٓ  فاوأوضـحلـة إدهذا الحديث مـ أققى  قؾت )أحؿد(:

 .ح إٓ بنذكفاؽَ ـْ تُ 

فؾؿا طؾؿت حؼ الزوج طؾـك  ،فػل الحديث أن هذه الؿرأة كاكت لؿ تتزوج 

 .زوجتف أبت أن تتزوج

(( :فقاضح ققل رسقل اهلل   َـّ َـّ إَِّٓ بِنِْذكِِف  .))َٓ ُتـْؽُِحقُه

ذ ِخـفلُ  ،لـزواج بعـدسـبؼ لفـا الؿ يَ  ،ؽًراوالظاهر مـ حال الؿرأة أكفا كاكت بِ  

 ر.بَ ْج أن الؿرأة ٓ تُ  -واهلل أطؾؿ -مـف

 ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ
 = 

 .ائل، والحاكؿَس ر، وابـ سعد، والـَّ قْ ؿَ عقـ، وابـ كُ ووثؼف ابـ مَ  

 .بان يف الثؼاتره ابـ حِ كَ وذَ  

  .(: صدوق لف أوهام1913)وقال الحافظ يف التؼريب  

  .ا قال أبق زرطة: إلك الصدق ما هق، ولقس بذاك الؼقيبقـؿ

 (.26/ 3التفذيب ) .ؽتب حديثفوقال أبق حاتؿ: مـؽر الحديث، يُ 

 .ـ طؾك أقؾ تؼديرسَّ : فحديثف ُيَح (أحؿد)قؾت 

  .)كفار بـ طبد اهلل العبدي الؼقسل الؿدين( :غقر أن طؾة هذا الخبر 

 .وقال: يخطـئ، بان يف الثؼاتره ابـ حِ كَ وذَ  .ين ٓ بلس بفمد: ائلَس فؼد روى طـف راويان، وقال الـَّ 

 .راش: صدوقوقال ابـ ِخ 

 :ائلَسـؼ مـ معتبرٍ، خاصة أكف اكػرد بفذا الحديث، وٓ يـػعف ققل الـَّ قثَّ يُ  ْد ؽَ فحاصؾ أمره أكف لؿ يَ  

 مع تػرده وغرابة الؿتـ. (ٓ بلس بف)
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 لقؽ أققال العؾؿاء:إو

 قال السرخسل: 

غفــا فســؽتت ففــق ؾَ ؽــر فبَ وهــل بِ  ،ج الرجــؾ ابـتــف الؽبقــرةوَّ : وإذا زَ قــال 

 .رضاها، والـؽاح جائز طؾقفا

 .(1)لؿ يجز العؼد طـدكا ،تدَّ وإذا أبت ورَ  

 : قال طبد اهلل بـ أحؿد

  ؟ٕبل: فالبؽرقؾت 

 ـ يختؾػ فقف.ـ الـاس مَ قال: مِ  

 قؾت: فلطجب إلقؽ ما هق؟    

 جفا.وَّ كت زَ ذِ قال: يستلمرها ولقفا، فنذا أَ 

 قؾت: فنن لؿ تلذن؟   

وٓ خقـار  ،قال: إذا كان أب ولؿ تبؾغ سبع سـقـ، فتزويج إب طؾقفا جائز 

 .(2)بنذكفا فنذا بؾغت تسًعا فال يزوجفا أبقها وٓ غقره إٓ .لفا

 

 

                                                

 (.5/2))الؿبسقط(( ) ( 1)

 .(321 ،323/ 1 لف(( )( ))مسائؾ طبد اهلل 2)
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 :قال ابـ الؿـذر رحؿف اهلل

 بغقر إذكفا:  ،واختؾػقا يف البؽر البالغ يعؼد طؾقفا أبقها الـؽاح 

كــذلؽ قــال مالــؽ وابـــ أبــل لقؾــك،  .فؼالــت صائػــة: كؽاحــف إياهــا جــائز 

 وإسحاق. ،وأحؿد ،والشافعل

 ج البــالغ البؽــرو  زَ وأبطؾــت صائػــة كؽاحفــا، فؼالــت: ٓ يجــقز لــألب أن ُيــ 

 إٓ بنذكفا. -والثقب

وبـف  .وأصـحاب الـرأي ،دقْـبَ هذا ققل إوزاطل والثقري وأبل ثقر وأبـل طُ  

 كؼقل.

ًٓ طاًما: ))َٓ ُتـَْؽُح الْبِْؽُر َحتَّك ُتْستَلَْذن، وَ  وذلؽ ٕن الـبل   َٓ قال قق

 .(1َحتَّك ُتْستَلْمَر(()  ُب ق  الثَّ 

 :بـ حزم رحؿف اهللقال أبق محؿد  

لؿ يجز لألب وٓ لغقره أن يزوجفا إٓ بنذكفا،  ،ؽر والثقبؾغت البِ وإذا ب 

 .(2فنن وقع ففق مػسقخ أبًدا)

 

 

                                                

 (.16/ 5))اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء(( ) (1)

 (.9/459ك(( )ؾَّ َح ))الؿُ  (2)
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 :قال شقخ اإلسالم رحؿف اهلل

 ؽر البالغ طؾك الـؽاح، هؾ يجقز أم ٓ؟  طـ إجبار إب ٓبـتف البِ  ؾئِ وُس 

ن فػقــف قــقٓ ،ؽــر البالغــة طؾــك الـؽــاحوأمــا إجبــار إب ٓبـتــف البِ  فلجــاب:

 هؿا روايتان طـد أحؿد:  ،مشفقران

كؿـا هـق مـذهب مالـؽ والشـافعل، وهـق  ،إحداهؿا: أكف يجبر البؽر البـالغ 

 قل والؼاضل وأصحابف.رَ اختقار الخِ 

كؿذهب أبل حـقػة وغقره، وهق اختقار أبـل بؽـر طبـد  .والثاكقة: ٓ يجبرها 

 .ز بـ جعػرالعزي

 .(1)وهذا الؼقل هق الصقاب 

 : ثانٍ  وقال يف مقضع 

فنن إب لقس لف أن يتصرف يف مالفا إذا كاكت رشقدة إٓ بنذكفا،  :وأيًضا

عفا مع كراهتفا ْض عفا  أطظؿ مـ مالفا، فؽقػ يجقز أن يتصرف يف بُ ْض وبُ 

 .(2)؟!دهاْش ورُ 

 

 

                                                

 (.  32/22))مجؿقع الػتاوى(( ) ( 1)

 .(23ص )السابؼ  (2)
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 : ثالثوقال يف مقضع  

أما تزويجفا مع كراهتفا لؾـؽاح، ففذا مخالػ لألصقل والعؼقل، واهلل لؿ 

 .(1هفا)رِ ؽْ لقلقفا أن يُ غ ق  َس يُ 

 وقال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل:

 .قِح مسؾؿ((: ))الْبِْؽُر ُتْستَلَْذُن فِل َكْػِسَفا، َوإِْذُكَفا ُصَؿاُتَفا((ويف  ))صح 

ج إٓ وَّ زَ ومقجب هذا الحؽؿ أكف ٓ تجبر البؽر البالغ طؾك الـؽاح، وٓ تُ 

 .برضاها

إحدى  وأحؿد يف ،ةقـػح لذا ققل جؿفقر السؾػ، ومذهب أبوه 

 .طـف الروايتقـ

ؿ رسقل ؽْ بف وٓ كعتؼد سقاه، وهق الؿقافؼ لُح  ديـ اهللَ كَ  يوهق الؼقل الذ 

 .(2ره وكفقف، وققاطد شريعتف ومصالح أمتف)مْ وأَ  اهلل 

 فتقى الشقخ ابـ باز:  

 ؟ؿ ابـتف طؾك الزواج مـ رجؾ ٓ ترضاهغِ رْ ـ يُ ؿ مَ ؽْ ما ُح  ؾ الشقخ:ئِ ُس  

ا فَ كُ ذْ إِ ، وَ نُ ذَ لْ تَ ْس تُ  رُ ؽْ البِ قال: ))وَ  جقز ذلؽ: ٕن الـبل ٓ ي الجقاب: 

 .ا((فَ اتُ ؿَ ُص 

                                                

 .(25ص )السابؼ  (1)

 (.5/83))زاد الؿعاد(( ) (2)
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 .رغؿفا طؾك شخص ٓ ترضاه  ولق كان تؼقًافؾقس لف أن يُ  

 .ـصح ويشقر طؾقفا بؿا يراه خقًرا لفاوإكؿا يَ  

إذا كان الخاصب رجاًل  ،ع لفا أن تطقع والدها يف الخقر والؿعروفرَ ْش ويُ  

 .ر ططػف وحـقه طؾقفا وإحساكف إلقفاد  ؼَ ع لفا أن تطقعف وأن تُ رَ ْش قُ ف ،صالًحا

ؾزمفا صاطتف إذا كاكت ٓ ترضك هذا الخاصب: لؾحديث لؽـ ٓ يَ  

 .(1واهلل ولل التقفقؼ) .الؿذكقر

 :رأي الشقخ ابـ طثقؿقـ 

فػل  ،ر يف البقع طؾك طؼد البقعبَ ْج قال: وإذا كان اإلكسان ٓ يؿؽـ أن يُ 

ك: ٕكف أخطر وأطظؿ: إذ إن البقع إذا لؿ تصؾح لؽ لَ وْ باب أَ  الـؽاح مـ

 .ؾ طؾقؽ بقعفا، لؽـ الزواج مشؽؾفُ السؾعة َس 

 .ر البـت طؾك الـؽاح، ولق كاكت بؽًرابِ ْج فدل هذا طؾك أكف ٓ أحد يُ  

 .(2وٓ يصح العؼد) ،جبرهاولق كان إب هق القلل، فحرام طؾقف أن يُ  

 

 

 

                                                

 (.175(  )413/ 23))مجؿقع الػتاوى والؿؼآت الؿتـقطة(( ) (1)

 (.12/51الشرح الؿؿتع(( ))) (2)
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 :ـ رحؿف اهلل ـ وُسئؾ الشقخ ابـ طثقؿقـ

إب  لَ ِضـورَ  ،رضـقت هـل وأمفـا بقاحـد ،طبة فتـاةشخصان لخِ  مَ دَّ ؼَ تَ  :س

 بقل؟م بالؼَ دَّ ؼَ ـ الؿُ فؿَ  ،وحصؾ خالف بقـفؿا ،ربأَخ 

 ،افـنذا طقــت الؿخطقبـة شخًصـ ،بقل هـق مـا ارتضـتف الػتـاةم بـالؼَ دَّ ؼَ الؿُ  :ج

ل خطقبة ٕكفـا هـل التـفنن الؼقل ققل الؿ ،رآَخ  اـ أبقها أو أمفا شخًص قَّ وطَ 

 .سقف تعاشر الزوج وتشاركف حقاتف

فـال يمخـذ  ،يف ديــف وخؾؼـف اـ هـق لـقس كػـمً ض أكفـا اختـارت َمـرِ أما إذا فُ 

صؾك اهلل  -لؼقلف  :فتبؼك بال زواج ،ـ اختاره إببرأيفا حتك لق رفضت مَ 

عؾقا تؽـ إٓ تػ ،جقهو  ؼف فزَ ؾُ ن ديـف وُخ قْ َض رْ ـ تَ إذا أتاكؿ مَ )) :-طؾقف وسؾؿ 

 .((فتـة يف إرض وفساد كبقر

فنكف  ،اواختار إب واحًد  افاختارت إم واحًد  ،ؾػ إب وإموإذا اختَ 

 .(1يرجع إلك البـت الؿخطقبة يف هذا إمر)

 

 

 

 

                                                

 (.133/ 3فتاوى إسالمقة ) (1)
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 :-حػظف اهلل -قال شقخـا أبق طبد اهلل مصطػك بـ العدوي

 -ت فلبت ورفضتأن البؽر البالغ إن استلذك -واهلل أطؾؿ -والذي يظفر لل 

ر طؾك الزواج لؾحديث: ٕن فريًؼا مـ أهؾ العؾؿ يرى أن الـفل بَ ْج ٓ تُ 

 .يؼتضل البطالن

 ،فغايتف أن لؾثقب حؼقًقا أوسع يف هذا الباب ،ؽر والثقبأما التػريؼ بقـ البِ  

طـ  يوِ مـ كاحقة أكفا ٓ بد أن تـطؼ وتصرح برضاها طـ الخاصب، هؽذا رُ 

 .(1ؿ)جؿع كبقر مـ أهؾ العؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .دار ابـ رجب /ط (116ص )يف سمال وجقاب((  ،))أحؽام الـؽاح والزفاف والؿعاشرة (1)

 (.353/ 3))جامع أحؽام الـساء(( )واكظر 
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 يف الؿسللة الراجح

 ؿـ َثـالِخطبـة وِمـ ر طؾـكبَـْج ـ قال: إن البؽـر البالغـة ٓ تُ ققل مَ هق الراجح  

 .الزواج مؿـ ٓ ترضاه: لألدلة الصريحة الصحقحة طـ رسقل اهلل 

الـزواج طؾـك هـا، فؽقـػ يجبرهـا اثؿ إن الؿرأة هل التل ستتزوج، ولقس أب 

 ؟!بؿـ ٓ ترضاه

ل والـزواج ٓ يصـح يف أصـح قـقلَ  ،هـةرَ ؽْ فا بؿـ ٓ ترضـاه ففـل مُ جوَّ فنذا زَ 

 العؾؿاء.

 وقد بقـت هذا بالتػصقؾ يف كتابل: )حؼ الػتاة يف اختقار شريؽ الحقاة(.
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 الؿسللة الثاكقة

 مرَ ْح ؾقة بالؿخطقبة بدون مَ حؽؿ الَخ 

 أققل وباهلل التقفقؼ: 

 .ـة واإلجؿاعبإجـبقة حرام بالس   ؾقةوالَخ  ،ٕكفا أجـبقة حرام: ة بفاالَخؾق

 ًٓ  ـة:الــس   -أو

ع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ؿِ بـ طباس رضل اهلل طـفؿا، أكف َس ـ طـ ا 1

 أَ رَ امْ بِ  ٌؾ ُج رَ  نَّ قَ ؾُ ْخ  يَ َٓ ))يؼقل: 
 .(1)((مٌ رَ ْح ا مَ فَ عَ مَ  وَ َّٓ إِ  ةٌ أَ رَ امْ  نَّ رَ افِ َس  تُ َٓ ، وَ ةٍ

 أَ رَ امْ بِ  ٌؾ ُج رَ  نَّ قَ ؾُ ْخ  يَ َٓ )) :أكف قال وسؾؿصؾك اهلل طؾقف  ـ ورد طـ الـبل 2
 َّٓ إِ  ةٍ

قْطَانُ  انَ كَ   .(2)((َثالِثَُفَؿا الشَّ

 إلجؿاع:ا -اثاكقً 

 :قال اإلمام الـقوي ـ رحؿف اهلل ـ 

( (مرَ ْح )ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة إٓ ومعفا ذو مَ ) :ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .ؾقةَخ  َؼ بْ م لؿ تَ رَ ْح ٕكف متك كان معفا مَ  :هذا استثـاء مـؼطع

 .مرَ ْح ذو مٓ يؼعدن رجؾ مع امرأة إٓ ومعفا  :فتؼدير الحديث 

                                                

 (.1341ومسؾؿ )(، 5233، 3336)أخرجف البخاري  متػؼ طؾقف:( 1)

 تؼدم تخريجف. :قم بطرقف وشقاهدهؼال، وقد صححف قيف كؾ صرقف م (2)
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ا مً رَ ْح م( يحتؿؾ أن يريد مَ رَ ْح )ومعفا ذو مَ ) :وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .لفا

 .لف ا لفا أومً رَ ْح ويحتؿؾ أن يريد مَ  

 .وهذا آحتؿال الثاين هق الجاري طؾك ققاطد الػؼفاء 

أو  ،م لفا كابـفا وأخقفا وأمفا وأختفارَ ْح فرق بقـ أن يؽقن معفا مَ فنكف ٓ  

فقجقز الؼعقد معفا يف هذه  ،ا لف كلختف وبـتف وطؿتف وخالتفمً رَ ْح يؽقن مَ 

 .إحقال

فنكف لق كان معفا زوجفا كان  ،ا بالزوجثؿ إن الحديث مخصقص أيًض  

 .ك بالجقازلَ وْ م وأَ رَ ْح كالؿَ 

ففق حرام باتػاق  ،ٕجـبقة مـ غقر ثالث معفؿاوأما إذا خال إجـبل با 

 .العؾؿاء

ك مـف لصغره كابـ سـتقـ وثالث وكحق ستَح ـ ٓ يُ وكذا لق كان معفؿا مَ  

 .فنن وجقده كالعدم :ذلؽ

 .وكذا لق اجتؿع رجال بامرأة أجـبقة ففق حرام 

 .(1)فنن الصحقح جقازه ،بخالف ما لق اجتؿع رجؾ بـسقة أجاكب 

 

                                                

 (.139/ 9شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
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 الم ابـ تقؿقة:قال شقخ اإلس 

فلما مماخاة الرجال الـساء إجاكب وخؾقهؿ بفـ وكظرهؿ إلك الزيـة 

 .ففذا حرام باتػاق الؿسؾؿقـ ،الباصـة مـفـ

 ففق مـ إخقان الشقاصقـ.  ،ؾ ذلؽ مـ الديـعَ ـ َج ومَ  

 َأَمَرَكا بَِفا َوإَِذا َفَعُؾقا َفاِحَشًة َقالُقا َوَجْدَكا َطَؾقَْفا آبَاَءَكا َواهللُ }قال اهلل تعالك: 

َٓ َتْعَؾُؿقَن  َٓ َيلُْمُر بِالَْػْحَشاِء َأَتُؼقلُقَن َطَؾك اهللِ َما    {ُقْؾ إِنَّ اهللَ 

 .[28]إطراف: 

فنن ثالثفؿا  :ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة)) :وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ((.الشقطان

أرأيت  ،ا رسقل اهللقالقا: ي !!((إياكؿ والدخقل طؾك الـساء))وقال:  

  ((.ق؟ قال: الحؿق الؿقتؿْ الَح 

زجره وأمثالف مـ أهؾ الػساد طققب طؼقبة بؾقغة تَ  ،طـ ذلؽ ـتفِ ـ لؿ يَ ومَ 

 .(1)والعـاد

 

 

 

                                                

 (.535/ 11مجؿقع الػتاوى ) (1)
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 قال الحافظ ابـ حجر: 

 .وهق إجؿاع ،ؾقة بإجـبقةع الَخ ـْ فقف مَ  

 ؟اتم مؼامف يف هذا كالـسقة الثؼرَ ْح هؾ يؼقم غقر الؿَ  :لؽـ اختؾػقا 

 .الجقاز لضعػ التفؿة بف :والصحقح 

 .(1)مرَ ْح ٓ بد مـ الؿَ  :الػَّ وقال الؼَ  

 قال الصـعاين: 

 .(2)وهق إجؿاع ،ؾقة بإجـبقةدل الحديث طؾك تحريؿ الَخ 

 :طدة فتاوى لشقخـا العدوي ـ حػظف اهلل ورطاه  ـ

  السمال:

 ؟ة الخطقبةا يجقز لل فعؾف يف فتر، فؿأن أتؼدم لِخطبة امرأة إذا أردُت 

  الجقاب:

 وبعد: ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،الحؿد هلل

، فال بلس أن يـظر إلك ما يدطقه إلك ذا وقع يف قؾب الرجؾ ِخطبة امرأةفن

 .كؽاحفا

                                                

 (.77/ 4) فتح الباري (1)

 (.638/ 1ؾ السالم )بُ ُس  (2)
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عَّد َص  ،ا جاءت القاهبة إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تفب كػسفاؿَّ ولَ  

 .بفقَّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  الـظر إلقفا وَص 

ستحب ذلؽ لؼقل الـبل صؾك اهلل بؾ يُ  ،فقجقز لؾخاصب أن يرى مخطقبتف 

تدوم الؿقدة  :أي ((م بقـؽؿادَ مْ اكظر إلقفا فنكف أحرى أن يُ )) :طؾقف وسؾؿ

 .بقـؽؿا

 يـسحب طؾقفا ما يـسحب طؾك ،ا زالت امرأة أجـبقةمولؽـ بعد أن يراها  

وطؾقف  .امرأة أجـبقة لف ففسيف كػستؼرت ما دام قد رآها ا ،طؿقم إجـبقات

 .(1)واهلل أطؾؿ .مخطقبة لف كؿَّ فؼط ُتَس  ولؽـ ،أن يبتعد طـفا

 السمال:

لعدم وجقد أهؾل   وكظًرا ،ا يلتقـل خطقبل لقجؾس معلقاكً ، وأحأكا مخطقبة

وإكؿا ُيجؾس ابـتف التل تبؾغ  ،لؽـ طؿل ٓ يجؾس معـا ،فلكا أقابؾف طـد طؿل

 ؟ؿ هذا الػعؾرة سـة، فؿا حؽْش ثـتل طَ 

 الجقاب:

 الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وبعد: 

 

 

                                                

 .[377](1/336لشقخـا حػظف اهلل ) ،فتاوى الػضائقات (1)
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 هذا الػعؾ ٓ يصح مـ وجفقـ:

، وٓ اكتفك إمرفؼد  ،وتؿت الِخطبة الؿخطقبة إذا رآها الخاصب أن :إول

 .اءات صالؿا ٓ ضرورة تدطقه إلقفاحاجة لفذه الؾؼ

جؾس معفا فقـبغل أن يؽقن فنذا  ،ن الخاصب أجـبل طـ خطقبتفأ الثاين:

 أما هذه البـت التل لؿ تبؾغ ثـتل .م أو امرأة بالغة رشقدةرَ ْح ذلؽ يف وجقد مَ 

 .(1)واهلل أطؾؿ .ٕكفا صغقرة لؿ تبؾغ :ؾقةرة فال ترتػع بفا الَخ ْش طَ 

 السمال:

م رَ ْح هؾ يجقز لؾخاصب الجؾقس والتحدث مع خطقبتف الؿـتؼبة يف وجقد مَ 

 ؟لفا

  الجقاب:

 هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وبعد: الحؿد

 واهلل أطؾؿ .ا دطت الحاجة إلك ذلؽإذ ،، يجقز لؾخاصب ما ذكرَت كعؿ

(2). 

 

 

                                                

 .[395( ]2/316لشقخـا حػظف اهلل ) ،فتاوى الػضائقات (1)

 .[396]( 2/316)  سابؼال (2)
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 الحاصؾ

 اوطًد  لطِ طْ أُ  ف، غاية ما يف إمر أكالخاصب شخص أجـبل طـ الؿخطقبة

 ػسخ، فقُعامؾ معامؾة الشخص إجـبل.، وقد تتؿ الِخطبة وقد تُ بالزواج
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 الؿسللة الثالثة

 ؿ الؽالم مع الؿخطقبة يف الفاتػؽْ ُح 

الؿخطقبـة امـرأة أجـبقـة طــ الخاصـب، وٓ يجـقز أن تؽـقن أن سبؼ مراًرا 

أو صــقًتا( إٓ يف  بــةطؾــك الفــاتػ أو الـــت )كتا ا، ســقاءآتصــآت بقـفؿــ

وٓ  ،وبعؾـؿ إهـؾ ورضـاهؿ ،وبحـدود إدب ،حدود الحاجـة والضـرورة

 فقفا. ناليسترس

 :لقؽ بعض فتاوى أهؾ العؾؿ يف ذلؽإو

 :ُسئؾ الشقخ ابـ باز ـ رحؿف اهلل ـ

 هؾ لؾؿخطقبة أن تتصؾ بخاصبفا قبؾ أن يؽقن طؼد وما أشبفف؟  س:

ًٓ  ج: وتسلل  لقس فقف محذور، بلن تؽؾؿف، ٓ بلس أن تتصؾ بخاصبفا اتصا

ٓ  .يصؾلوطـ وضقػتف وطـ طؿؾف وطـ صريؼتف، هؾ يصؾل أو ٓ  ،طـ حالف

 .بلس أن تسللف طـ شلء يفؿفا يف الزواج

ؾقة، مـ صريؼ يتصؾ بفا، لؽـ مـ دون َخ  ،وٓ بلس أن يسللفا هق أيًضا 

يجؾس معفؿ  ،أو مـ صريؼ أكف يتصؾ وهق طـد أبقفا وأمفا ،الفاتػ

 يخاصبقكف ويخاصبفؿ ويسللفؿ ويسللقكف، ٓ بلس. 

 .فذا ٓ يجقزفم اهلل، رَّ ا َح فقفا آجتؿاع طؾك م ،أما صريؼة فقفا خقاكة
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وهؽذا كقكف يؽؾؿفا وتؽؾؿف يف شلء يجر إلك الػساد، أو الؿقاطقد الضارة  

 .ؾقة الضارة، هذا ٓ يجقزوالَخ 

ؾقة أما الؽالم الطقب وإسؾقب الحسـ، الذي يتعؾؼ بالزواج مـ دون الَخ  

 .(1فذا ٓ بلس بف)فوٓ كالم سقئ، 

 ػظف اهلل:فتقى شقخـا مصطػك بـ العدوي ح

 السمال:

 ؟طقبة يف الفاتػ بعقًدا طـ كالم الحبالؿخهؾ يجقز الؽالم مع 

 الجقاب:

 الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وبعد: 

، ولؿ يربطؽ بفا وثاق شرطل ا زالت امرأة أجـبقة طـؽمؿخطقبة فال

 .جائز لؾحاجة -والحديث مع الؿرأة إجـبقة يف الفاتػ .كالعؼد

ًٓ َمْعُروًفا} د قال تعالك:ولؼ  ـَ َقْق  .[32]إحزاب:  {َوُقْؾ

ًٓ َمْعُروًفا } وقال تعالك: َّٓ َأْن َتُؼقلُقا َقْق َـّ ِسًرا إِ َٓ ُتَقاِطُدوُه ـْ 
]البؼرة:  {َولَؽِ

235]. 
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 :ـ حػظف اهلل وذريتف وأهؾ بقتف ـ خأن قال الشق كإل 

واهلل  ،جائز -روفتػ بالؿعفِخطاب الرجؾ مع الؿرأة إجـبقة يف الفا

 .(1)تعالك أطؾك وأطؾؿ

 الحاصؾ

. يجقز لؾخاصب أن يتحدث لؾؿخطقبة يف الفاتػ لؾحاجة وبالؿعروف

 .واهلل أطؾؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .[394](2/314لشقخـا حػظف اهلل ) ،فتاوى الػضائقات (1)
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 الؿسللة الرابعة

 ُحْؽؿ لُبْس الدبؾة  س الدبؾةبْ ؿ لُ ؽْ ُح 

 لؾخاصب والؿخطقبة

 أققل وباهلل التقفقؼ:

 لة لبس الدبؾة اتجاهان:أهؾ العؾؿ الؿعاصرون لفؿ يف مسل

 .آتجاه إول:  الؿـع

ح الشقخ ابـ باز، وأحد الؼقلقـ لؾشقخ ابـ طثقؿقـ، وهق ققل ـَ وإلقف َج  

وهق اختقار شقخـا العدوي، وبف قال جؿاطة مـ العؾؿاء  ،الؾجـة الدائؿة

 الؿعاصريـ.

 ووجفتفؿ:

 ًٓ  وهل مـ خصائص الـصارى. ،أكفا بدطة كصراكقة -أو

 سفا اطتؼادات كػرية.بْ ـ يؾبسقكفا يعتؼدون طـد لُ ن مَ أ -ثاكقًا

 س الخاتؿ ٓ الدبؾة.بْ ـة لُ أن الس   -ثالثًا
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 لقؽ أققالفؿ:إو

  قال الشقخ ابـ باز رحؿف اهلل:

 .سلل طـفا السائؾة ٓ كعؾؿ لفا أصاًل الدبؾة التل تَ 

ؿ فقؿا أن فقفا تشبًفا بالؽػرة: ٕكفا مـ طاداتف مـ ذلؽ ظفر لـاوالذي يَ  

طبة، وآتػاق بؾغـا، فال يـبغل اتخاذها، فنن اإلشارة إلك الزواج تؽقن بالخِ 

بقـ الخاصب والؿخطقب مـفؿ، ويؽػل ذلؽ مـ غقر حاجة إلك دبؾة، 

 .ومتك تؿ إمر بالعؼد الشرطل، اكتفك كؾ شلء

ٓ مـ الـصارى  ،وٓ حاجة إلك التشبف بلطداء اهلل ،أما الدبؾة فال حاجة إلقفا 

 .(1وٓ مـ غقرهؿ. القاجب البعد طـ مشابفة أطداء اهلل يف كؾ شلء)

 أحد الؼقلقـ لؾشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل:

س الدبؾة لؾرجال أو الـساء مـ إمقر الؿبتدطة، وربؿا تؽقن مـ إمقر بْ لُ  

 .الؿحرمة

ذلؽ ٕن بعض الـاس يعتؼدون أن الدبؾة سبب لبؼاء الؿقدة بقـ الزوج  

 .والزوجة

ؽتب طؾك ؽتب طؾك دبؾتف اسؿ زوجتف، وتَ ر لـا أن بعضفؿ يَ كَ ْذ ولفذا يُ  

 !دبؾتفا اسؿ زوجفا

                                                

 (.162/ 23بعـاية الشقيعر ) ،ٓبـ باز ،فتاوى كقر طؾك الدرب (1)
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وكلكفؿا بذلؽ يريدان دوام العالقة بقـفؿا، وهذا كقع مـ الشرك: ٕكفؿا  

، فؿا طالقة هذه الدبؾة اوٓ شرطً  ارً دَ ٓ قَ  ،الؿ يجعؾف اهلل سببً  ااطتؼدا سببً 

 ؟!بالؿقدة أو الؿحبة

وهؿا طؾك أققى ما يؽقن مـ الؿقدة  ،زوجقـ بدون دبؾة وكؿ مـ 

 !!والؿحبة

 !!وهؿا يف شؼاء وطـاء وتعب ،وكؿ مـ زوجقـ بقـفؿا دبؾة 

ف بغقر ب  َش ففل بفذه العؼقدة الػاسدة كقع مـ الشرك، وبغقر هذه العؼقدة تَ 

 .الؿسؾؿقـ: ٕن هذه الدبؾة متؾؼاة مـ الـصارى

 ؾ بديـف.خِ ـ أن يبتعد طـ كؾ شلء يُ فالقاجب طؾك الؿمم :وطؾك هذا 

ٓ باطتؼاد أكف دبؾة تربط  ،س خاتؿ الػضة لؾرجؾ مـ حقث هق خاتؿبْ أما لُ 

ٕن الخاتؿ مـ الػضة لؾرجال  :بقـ الزوج وزوجتف، فنن هذا ٓ بلس بف

 .جائز

 ؾؿسٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف و :م طؾك الرجالرَّ َح هب مُ والخاتؿ مـ الذ 

د ؿِ عْ يَ ))فطرحف وقال:  ،رضل اهلل طـفؿ ،أحد الصحابة يف يد ارأى خاتؿً 

 .(1)((؟!فقضعفا يف يده ،أحدكؿ إلك جؿرة مـ الـار

  

                                                

 .(133/ 18مجؿقع فتاوى ورسائؾ) (1)
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 فتقى الؾجـة الدائؿة:

ما هق حؽؿ خاتؿ أو دبؾة الزواج التل يؼقم كؾ مـ الزوج والزوجة  س:

ؽتب طؾك دبؾة الرجؾ اسؿ الزوجة، وطؾك دبؾة الزوجة اسؿ بارتدائفا، ويُ 

 مع تاريخ الخطقبة، هؾ هل بدطة أم أن لفا أصال؟ الزوج،

ولق  ْس ؿِ التَ ))ٕحد الصحابة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهؾ ققل الرسقل  

 س دبؾة الزواج؟بْ دلقؾ طؾك جقاز لُ  ((ا مـ حديدخاتؿً 

ًٓ  ج:  س الخاصب والؿخطقبة أو الزوجقـ خاتؿ أو دبؾةبْ مـ لُ  َت رْ كَ ما ذَ  :أو

لقس لف أصؾ يف اإلسالم، بؾ  -القصػ الؿذكقر أو الزواج طؾك ،الخطقبة

يف طاداتفؿ،  د فقفا جفؾة الؿسؾؿقـ وضعػاء الديـ الؽػارَ ؾَّ هق بدطة، قَ 

ر مـف الـبل صؾك اهلل طؾقف ذَّ ؿا فقف مـ التشبف بالؽػار، وقد َح وذلؽ مؿـقع: لِ 

 وسؾؿ.

 ْس ؿِ التَ ))لبعض الصحابة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لقس يف ققل الـبل  ا:ثاكقً 

صؾك اهلل طؾقف -: ٕكف َت رْ كَ دلقؾ طؾك مشروطقة ما ذَ  ((ا مـ حديدولق خاتؿً 

 ب يف تزوجفا.غِ ـ رَ ؿَ ا لِ صؾب ذلؽ مـف لقؽقن مفرً  -وسؾؿ

 وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .... الرئقسطضق ... طضق ... كائب الرئقس 



 294 ام ِخطبة النداءالذفاء في أحك 

طبد اهلل بـ قعقد .طبد اهلل بـ غديان . طبد الرزاق طػقػل . طبد العزيز بـ 

 .(1طبد اهلل بـ باز)

 :وسئؾ فضقؾة الشقخ مصطػك العدوي حػظف اهلل

 ؟بؾة لؾخطقبةهؾ يجقز اتخاذ د

 الجقاب:

 وبعد: ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،الحؿد هلل

لؿ كجد وسؾؿ،  ك اهلل طؾقفسقل اهلل صؾإذا طدكا إلك الحال طؾك طفد ر

 .لؾخطقبة يف زماكـا اأصبحت شعارً  زماكف كؿا ،لؾخطقبة الدبؾة شعاًرا

مؽتقب  ،ؾةالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كاكت يف يده أو إصبعف دب د أنرِ ولؿ يَ  

 (.محؿد بـ طبد اهلل) :طؾقفا

 !!لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تسع دبؾلؿ يؽـ يف يد ا ا:وأيًض  

 .ي محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿْد تؿف هَ ي وأكؿؾف وأْد ر الفَ قْ فَخ  

، وهق اهلل أطؾؿ بصحتف ،رَخ آ اؾ العؾؿ إلك هذا شقئً ويضقػ بعض أه ،هذا 

، سؿ إماسؿ إب، وباب)  :تؼقل -تفا التثؾقثابعض الؿؾؾ التل معتؼد أن

 .ت دبؾة يف الؿـتصػب  ثَ وتُ  (وح الؼدسر  سؿ الاوب

                                                

 (.146/ 19) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)
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ر يمكد مـع اتخاذ دبؾة إضافقًا إلك ما ُذكِ  اكان سببً  ،الؽالم فنن ثبت هذا 

 .(1)واهلل أطؾؿ .لؾخطقبة

 .آتجاه الثاين: الجقاز 

الشقخ ططقة صؼر ققل وهق الؼقل الثاين لؾشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل، و 

 فتاء الؿصرية.ودار اإل ع البحقث اإلسالمقة،ؿَ ْج مَ  ققلرحؿف اهلل، و

 وجفتفؿ:

 ًٓ  .د مـ التشبف بفؿعُ ولؿ تَ  ،قست مـ خصائص الـصارىل -أو

 .والدبؾة مثؾف .س خاتؿ الػضة باإلجؿاعبْ يباح لُ  -ثاكقًا

 .سؾؿ ٓ يعتؼد طؼقدة الـصارى بحالالؿ -ثالثًا

 ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل: الؼقل الثاين لؾشقخ

 .ءدبؾة الخطقبة طبارة طـ خاتؿ، والخاتؿ يف إصؾ لقس فقف شل

ؽتب اسؿف يف الخاتؿ الذي بف اطتؼاد كؿا يػعؾف بعض الـاس، يَ إٓ أن يصح 

ا مـفؿا أن زطؿً  :ؽتب اسؿفا يف الخاتؿ الذي تعطقف إياهيعطقف مخطقبتف، وتَ 

 !!ط بقـ الزوجقـاذلؽ يقجب آرتب

ا ؼ بؿا ٓ أصؾ لف شرطً ؾ  عَ ٕكفا تَ  :فػل هذا الحال تؽقن هذه الدبؾة محرمة 

 .اوٓ حًس 

                                                

 [.397]( 2/317حػظف اهلل  ) ،لشقخـا ،ائقاتفتاوى الػض (1)
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 :ٓ يجقز يف هذا الخاتؿ أن يتقلك الخاصب إلباس مخطقبتف :اكذلؽ أيًض  

 ٕكفا لؿ تؽـ لف زوجة بعد، ففل أجـبقة طـف إذ ٓ تؽقن زوجة إٓ بالعؼد

(1). 

 :(1997)مايق  يف شفر -رحؿف اهلل -فتقى الشقخ ططقة صؼر

 وحرام؟ ةهؾ صحقح أن دبؾة الخطقبة بدط  :السمال

 .ف قصة ترجع إلك آٓف السـقـخاتؿ الخطقبة أو الزواج ل  :الجقاب

 .ـ ابتدطفا الػراطـة، ثؿ ضفرت طـد اإلغريؼفؼد ققؾ: إن أول مَ  

طبة تقضع يد أكف طـد الخِ  لإن أصؾفا ملخقذ مـ طادة قديؿة، ه :وققؾ 

طـد خروجفؿا مـ بقت أبقفا، ثؿ  يؿفؿا ققد حديدويض ،يد الػتك الػتاة يف

حتك يصال إلك  ،مع هذا الرباط ،سائرة خؾػف ماشقة لركب هق براده وهيَ 

 !!بقت الزوجقة، وقد تطقل الؿسافة بقـ البقتقـ

 العالؿ كؾف. ا يفا مرطقً صبحت طادة الخاتؿ تؼؾقًد ثؿ أ 

الؼؾب  رقأن طِ  -بـصر القسرى ملخقذة طـ اطتؼاد اإلغريؼ سفا يفبْ وطادة لُ 

  .هذا اإلصبع يؿر يف

 .ا طؾك ذلؽ هؿ اإلكجؾقزوأشد الـاس حرًص 

 .ن خاتؿ الخطقبة تؼؾقد كصراينإؾ: قوق 

                                                

 .(112مجؿقطة أسئؾة تفؿ إسرة الؿسؾؿة )ص:  (1)
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صقا رَ والؿسؾؿقن أخذوا هذه العادة، بصرف الـظر طـ الدافع إلقفا، وَح 

وهذا كؾف  .ر وضعفاق  ؾعت أو غُ طؾك أن يؾبسفا الطرفان، ويتشاءمقن إذا ُخ 

 ره الديـ.ؼِ ٓ يُ 

 سفا.بْ ؿ لُ ؽْ والؿفؿ أن كعرف ُح 

التحريؿ، ولؿ  د كص يفرِ حقث لؿ يَ  :اذاتف فؾقس محرمً حد  أما الؾبس يف

ٓ  لمعـك ديـ ؿـقع وبخاصة إذا كان يفؼصد التشبف بالؽػار، فالتشبف ميُ 

 .يرضاه اإلسالم

 .والـساءفال بلس بفا لؾرجال  ،إن كاكت الدبؾة مـ فضة ثؿ كؼقل: 

 .حرام طؾك الرجال حالل لؾـساءل فف ،أما إن كاكت مـ ذهب 

 :ذلؽ لؽ لعدة أحاديث وردت يفوذ 

مَ )) :بنسـاد حسـ يحديث رواه الترمذ :امـف  لباس الحرير والذهب  ُحر 

 ((.ؾ إلكاثفؿحِ وأُ  ل،طؾك ذكقر أمت

 (.بالذهب –ؿ ت  َخ أو طـ تَ  -كا طـ خقاتؿ اوكف) :وحديث مسؾؿ 

وذلؽ  ؟!((يده فقجعؾفا يف ،د أحدكؿ إلك جؿرة كارؿِ عْ يَ )) :اوحديثف أيًض  

 فـزطف فطرحف. يد رجؾ، ا مـ ذهب يفطـدما رأى خاتؿً 
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معرفة تاريخ الدبؾة والباطث طؾقفا والعبارات الؿؽتقبة  ـ أراد التقسع يفومَ 

مقسقطة إسرة ))فؾقرجع إلك الجزء إول مـ كتابـا  ،وغقر ذلؽ ...طؾقفا

 .(1)((تحت رطاية اإلسالم

 :البحقث اإلسالمقة عؿَ ْج فتقى مَ 

 ًٓ  .الـاس يف هذه البؾدانا لدى ٓ يخػك أن هذا الشلء لؿ يؽـ معفقدً  -أو

وإكؿا تسربت هذه العقائد مـ بعض البؾدان الؿجاورة، وٓ يـبغل  

ا سقاء كان غثً  ،آكصقاع معفؿ وتؼؾقدهؿ التؼؾقد إطؿك بؽؾ ما يلتقن بف

وٓ كػع يعقد طؾك  ،ا، مع أن هذا مـ قسؿ الغث الذي ٓ خقر فقفأو سؿقـً 

 الزوج وٓ طؾك الزوجة مـف.

كاكت هذه الدبؾة التل يؾبسفا الرجؾ مـ الػضة، فؼد ثبت أن الـبل إن  -اثاكقً 

 .ا مـ فضةاتخذ خاتؿً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

 :ب طؾقف اسؿفتَ لؿصؾحة شرطقة، وكَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقد اتخذه  

 (اهلل)سطر وسط، و (رسقل)سطر أسػؾ، و (محؿدـ)ف (محؿد رسقل اهلل)

 سطر أطاله. 

 ء مـ هذا أكف يجقز لؾرجؾ اتخاذ الخاتؿ مـ الػضة.ذ العؾؿاَخ وأَ 

                                                

 .ابترققؿ الشامؾة آلقً  (499/ 9فتاوى دار اإلفتاء الؿصرية ) (1)
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أما إن كاكت الدبؾة مـ الذهب، فؿا كان مـفا يف حؼ الـساء فنن  -اثالثً 

ٕن الؿرأة  :الشارع الحؽقؿ أباح لؾـساء التحؾل بؿا جرت بف طادتفـ

هل والتجؿؾ ابالتحؾل والتب ،ؾؼت ضعقػة كاقصة محتاجة إلك جبر كؼصفاُخ 

ـٍ  } تعالك: لؾزوج، قال اهلل لُ فِل الِْحْؾقَِة َوُهَق فِل الِْخَصاِم َغقُْر ُمبِق ـْ ُيـَشَّ  {َأَوَم

 فقباح لفا التحؾل بؿا جرت بف طادة كساء زماكفا ولق كثر. .[18]الزخرف: 

فؼد ثبت يف إحاديث الصريحة الثابتة  ،وما كان مـ ذلؽ يف حؼ الرجال

الذهب طؾك الرجال مـ أمتف،  مرَّ أكف َح  -طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ظ يف ذلؽ بؼقلف وفعؾف.ؾَّ وكفاهؿ طـ استعؿالف، وغَ 

صؾك اهلل  -حديث طؾل رضل اهلل طـف قال: رأيت الـبل  :فؿؿا ورد مـ ققلف

ثؿ  ،ا فجعؾف يف شؿالفذ ذهبً َخ وأَ  ،ا فجعؾف يف يؿقـفذ حريرً َخ أَ  -طؾقف وسؾؿ 

 .ائلَس أبق داود والـَّ  . رواه((إن هذيـ حرام طؾك ذكقر أمتل)): قال

 ا.تركـاها اختصارً  ،ويف الباب أحاديث كثقرة 

صؾك اهلل طؾقف  -أن رسقل اهلل ، حديث ابـ طباس :ومؿا ورد مـ فعؾف 

د ؿِ عْ يَ ))حف، وقال: رَ طف وصَ زَ فـَ  ،ا مـ ذهب يف يد رجؾرأى خاتؿً  -وسؾؿ 

ذهب  فؼقؾ لؾرجؾ بعدما ؟!((فقطرحفا يف يده ،أحدكؿ إلك جؿرة مـ كار
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فؼال: ٓ آخذه  !ع بفػِ تَ : خذ خاتؿؽ واك-اهلل طؾقف وسؾؿ  صؾك -رسقل اهلل 

 .(1)رواه مسؾؿ !!-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اهلل  وقد صرحف رسقل

 الراجح

 أققل وباهلل تعالك التقفقؼ:

 ال حرج أن تؾبس خاتًؿا أو دبؾة أو غقر ذلؽ.فالؿرأة  أما 

إذا لؿ يصحب هذا الؾبس اطتؼاد  أما الرجؾ فقجقز لف أن يؾبس الدبؾة 

 معقـ، فالدبؾة كالخاتؿ. 

 ،وققؾ: إكفؿ يؽتبقن إسؿاء طؾقفا ،لؽـ لؿا كان الـصارى يؾبسقكفا

ويزطؿقن أن كتابة إسؿاء هذه تعـل طدم الُػرقة بقـ الزوجقـ، أو أكفؿ 

وح الؼدس(، ففـا يحصؾ وآبـ وطـد لُبسفا يؼقلقن: )باسؿ إب  الر 

 ؿ جًدا.خؾؾ طظق

ما لؿ  ،أن لُبْس الدبؾة سقاء لؾرجؾ أو لؾؿرأة ٓ إشؽال فقف فالحاصؾ: 

 َحب باطتؼاد مـ اطتؼادات الـصارى. ُيْص 

 .ولُبْس الدبؾة لؿ َيُعد مـ خصائص الـصارى

 ولؽـ لُبْس الخاتؿ أفضؾ. 

                                                

 .(28/ 88مجؾة البحقث اإلسالمقة ) (1)
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الشقخ الػؼقف ابـ   -وقد أفتك بجقاز لُبس الدبؾة بالؼقد الؿذكقر سابًؼا

 فؼال رحؿف اهلل: طثقؿقـ، 

 .دبؾة الخطقبة طبارة طـ خاتؿ)

إٓ أن يصحبف اطتؼاد كؿا يػعؾف بعض  ء،والخاتؿ يف إصؾ لقس فقف شل 

ؽتب اسؿفا يف ؽتب اسؿف يف الخاتؿ الذي يعطقف مخطقبتف، وتَ الـاس، يَ 

ط بقـ اا مـفؿا أن ذلؽ يقجب آرتبزطؿً  :الخاتؿ الذي تعطقف إياه

 !!الزوجقـ

ا ؼ بؿا ٓ أصؾ لف شرطً ؾ  عَ ٕكفا تَ  :لحال تؽقن هذه الدبؾة محرمةفػل هذا ا 

 (. اوٓ حًس 

 وهق رأي دار اإلفتاء الؿصرية.
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 الخاتؿة

 .وبفذا الؼدر مـ الؿسائؾ أكتػل

فؿـ اهلل وحده فؾف الػضؾ والـعؿة  ،وما كان مـ صقاب 

 .والثـاء الحسـ الجؿقؾ

 هذه ل لؽتابةوفؼـأن  طؾك وأشؽره جؾ وطال  هوأحؿد

 .الرسالة

ـا ؿَ ؾ  عَ ، وأن يُ ؾؼاهكطؾك الحؼ حتك  اوأسللف جؾ وطال أن يثبتـ 

 .ادكا طؾؿً يزيَ أن ؾـا وفِ ما َج 

حػظف اهلل ، بـ العدوي كطبد اهلل مصطػ اوأشؽر شقخـا أب 

ا يبذلف ويؼدمف مـ جفد طؾك م -وأصال طؿره يف صاطتف، ورطاه

 .قـ، يف خدمة اإلسالم والؿسؾؿووقت ومال

وأن  ،وجؾ هلل طزاوأسلل اهلل أن يطقؾ طؿر الشقخ يف صاطة  

 .وأن يحػظف اهلل بحػظف الجؿقؾ ،يبارك يف ذريتف وأهؾ بقتف
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ما أستطقع مـ جفد  وبذلُت  استطاطتل رقد وقد حاولُت  ،هذا 

 .أققال العؾؿاء يف الؿسائؾبقـ ؾترجقح ل

ـ كان لف أي تعؼب أو ، فؿَ ئأصقب وأخط ،رَش ولؽــل بَ  

ـ أهدى ؿ اهلل مَ حِ ، فرَ لف الكقن شاكرً س، وفؾققافـل بف استدراك

  .طققبل لَّ إل

وطؾك آلف  ،ك طؾك سقدكا محؿدارِ ؿ وبَ ؾ  الؾفؿ وَس  ؾ  وَص 

  أجؿعقـ.وصحبف 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 بُ الباحث ّاحملكلكتّ

 أمحد بً حمنْد آل رجب
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