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 اثنياً: منهج الباحث.
 اثلثاً: خطة البحث.
 رابعاً: شكر وتقدير.
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 ادلقكيح
سيئات كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا ك  ف ا٢بمد هلل ٫بمده كنستعينو كنستغفره،إ

كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا  ،أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو
ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ)لو، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو،  كحده ال شريك

( ڤ ڤ ڦ ڦ
(ُ). 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
(ِ). 

﮵ ) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

(﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
 أما بعد: .(ّ)

كشر األمور ٧بداثهتا  فإف أصدؽ ا٢بديث كتاب هللا، كأحسن ا٥بدم ىدم دمحم 
 ضبللة ُب النار.ككل ٧بدثة بدعة، ككل بدعة ضبللة ككل 

فإنو من ا٤بتبَّع عند الدراسة للحصوؿ على درجة ا٤باجستّب أف يكتب الطالب ٕبثان 
منهجيان ُب ٚبصصو الذم درس فيو، ك٤با كاف ٚبصصي )الفقو ا٤بقارف( كاف كاجبان علٌي 
تقدًن موضوع ُب الفقو خصوصان، ييبحث على ا٤بذاىب الفقهية األربعة )ا٢بنفية، 

لشافعية، كا٢بنابلة(، كبناءن على ذلك تقدمت أكؿ األمر ٗبوضوع ُب القواعد كا٤بالكية، كا
آاثر الوطء يف الفقهية، ٍب عىدلت عن ذلك ا٤بوضوع إٔب ىذا ا٤بوضوع الذم عنوانو )

(، حيث كاف التفاٌب ٥بذا ا٤بوضوع منذ القدًن، عندما كنت طالبان ُب النكاح والصداق
ية، ككنت أجلس ُب حلقة الشيخ/ دمحم بن دمحم ا٤بختار ا١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة النبو 

كرعاه ككفقو، حيث قاؿ ُب حلقة من حلقاتو ُب الدركس  -حفظو هللا-الشنقيطي 
                                 

 . (َُِ)سورة آؿ عمراف، آية:  (ُ)
 .(ُ)سورة النساء، آية:  (ِ)
 .(ُٕ – َٕ)سورة األحزاب، اآلايت:  (ّ)
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الفقهية من كتاب ا٢بج: )يَبتب على غيبوبة ا٢بشفة أحكاـ كثّبة تصل إٔب ٜبانْب 
 حكمان(.

ي آنذاؾ أف العدد مبالغ لقد كانت ىذه العبارة ملفتو النتباىي، كلرٗبا كقع ُب نفس
كقعت على  (ُ)فيو، كبعدما دارت األايـ ككنت أقلًٌب كتاب األشباه كالنظائر للسيوطي

 قولو: "القوؿ ُب أحكاـ تغيب ا٢بشفة، يَبتب عليها مائة كٟبسوف حكمان"، ٍب سىرىدىا.
كمن ىنا صمَّمت على الكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع، فقمت على الفور ابلبحث ُب 

أجد من كتب ُب ىذا ا٤بوضوع، فلم أجد  لعليا٤بتخصصة ُب الرَّسائل ا١بامعية الفهارس 
فبادرت فجمعت ا٤بسائل ُب ىذا الباب، كرتَّبتها على أبواب  –فيما اطَّلعت عليو  –

الفقو كزدت عليها فركعان أخرل، كقدَّمتها لقسم الفقو ُب ا٤بعهد العإب للقضاء رغبة مِب 
٤بوضوع، ٍب قوبلت ابلقىبوؿ من أعضاء القسم إال أهنم اقَبحوا ُب الكتابة عن كامل ىذا ا

تقسيم ا٤بوضوع على أربعة طبلب نظران لضخامة حجمو ٩با ال ييناسب كونو رسالة 
تكميلية، ككاف نصييب منو كتاب: النكاح كالصداؽ، فاستعنت ابهلل كبدأت الكتابة، 

 ْب.كا٢بمد هلل رب العا٤ب –كىذا ىو البحث بْب يدم القارئ 
 أٔالً: ضثة اـرٍار ادلٕضٕع:

 يتلخَّص ُب اآلٌب:
قدمتو من السبب الذم  –٤با  –: رغبٍب القدٲبة ُب الكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع أوالً 

 لفت انتباىي لػػػ : أحكاـ غيبوبة ا٢بشفة.
: ٓب أجد من كتب ُب ىذا ا٤بوضوع تفصيبلن مع بياف األقواؿ كا٣ببلؼ ُب اثنياً 

ىذا فيما اطلعت  –لة جامعية كال غّب جامعية كتبت ُب ا٤بوضوع ا٤بسائل، كٓب أجد رسا
 .-عليو 

: توفر ا٤بادة العلمية ٥بذا ا٤بوضوع، كإف كانت فقراتو مشتتة كمبعثرة ُب طيات اثلثاً 
                                 

  (. ّّّ(، كانظر: األشباه كالنظائر البن ٪بيم )ص َِٕ)ص  ((ُ
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 كتب الفقو.
: ٤با ُب ا٤بوضوع من أحكاـ جدان حرجة كخطّبة قد تسبب فسخ النكاح رابعاً 

إف كطء الزان ٧بٌرًـ كالوطء الصحيح، كىذا ما  كضياع األسرة خصوصان عند من يقوؿ
 ُب موضعو من البحث. –إف شاء هللا  –سنوضحو 

ىذا كلقد كانت أمنيٍب أف أكتب ُب ٝبيع األحكاـ ا٤بَبتبة على غيبوبة ا٢بشفة  
كبحث مكتمل ُب ىذا ا٤بوضوع، إال أف ا٤بدة ا٤بتاحة إلٛباـ ىذه الرسالة التكميلية غّب  

 أٛبُب من ا٤بسؤكلْب ُب ا٤بعهد العإب للقضاء إعادة النظر ُب ا٤بدة ككمكافية البتة، 
ا٤بمنوحة لكتابة الرسائل التكميلية، كإعطاء الطالب فرصة أكرب من الوقت حٌب يقدًٌـ ٕبثان 

 مرضيان للقارئ كا٤بستفيد بعدما يستوُب الطالب البحث، كهللا أعلم.
 شاًٍَا: يُٓط انثؽس:

سليمة، ال بد من كضع منهج للباحث، لذا  حٌب يسّب البحث على قواعد
 كضعت منهجان يتلخص ُب اآلٌب:

الفصل األكؿ ُب النكاح، كالفصل  -: قسمت البحث بكاملو إٔب فصلْب: أوالً 
 الثاين ُب الصداؽ.

ككل فصل قسمتو إٔب مباحث، كٙبت كل مبحث عدد من ا٤بطالب، مع كضع 
ُب خطة  بياف ىذا مفصبلن  – إف شاء هللا –فصل ٛبهيدم كمقدمة للبحث كسيأٌب 

 البحث.
 : رجعت إٔب ا٤بصادر األصلية ُب كل مذىب، مقدمان األقدـ ٍب القدًن.اثنياً 
: نظران لكثرة ا٤بسائل ا٣ببلفية ُب البحث فقد اتبعت اآلٌب عند الكتابة ُب اثلثاً 

 ا٤بسألة:
ٍب إذا كاف ُب ا٤بسألة ثبلثة أقواؿ فأقل، فإين أذكر: ٙبرير ٧بل النزاع،  - أ

األقواؿ، ٍب األدلة، ٍب ا٤بناقشة، ٍب سبب ا٣ببلؼ، ٍب الَبجيح، ٍب ٜبرة 
 ا٣ببلؼ. كذلك على حسب جهدم كطاقٍب.
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إذا كاف ُب ا٤بسألة أكثر من ثبلثة أقواؿ، فإين أجرم تغيّبان ُب عرض  - ب
ا٤بسألة، كذلك بذكر ٙبرير ٧بل النزاع ٍب األقواؿ كدليل كل قوؿ كمناقشة 

بلؼ إف كجد، ٍب الراجح، ٍب ٜبرة ا٣ببلؼ، كما كاف الدليل، ٍب سبب ا٣ب
ىذا التغيّب إال رغبة ُب عدـ الفصل بْب القوؿ كمناقشتو، نظران لكثرة 

 األقواؿ ُب ا٤بسألة.

 : ترٝبت ١بميع من ذكركا ُب مًب البحث من األعبلـ.رابعاً 
بعة : ُب ا٤بًب أنسب األقواؿ ُب ا٤بسائل ا٣ببلفية ألصحاب ا٤بذاىب األر خامساً 

كالظاىرية، كبقية القائلْب ابلقوؿ نفسو أذكرىم ُب حاشية البحث، إال إذا انفرد إماـ من 
غّب األئمة األربعة بقوؿ مستقل فإين أذكره ُب ا٤بًب كأترجم لو؛ كذلك رغبة ُب عدـ زايدة 

 حجم البحث من خبلؿ تراجم الصحابة كالتابعْب كالفقهاء، رحم هللا ا١بميع.
القواعد ا٤بتبعة من حيث اإلحالة إٔب ا٤بصادر، كذلك : سرت على سادساً 

ابلتنصيص على القوؿ ا٤بنقوؿ حرفان، كاإلحالة بقوٕب )انظر( للمأخوذ اب٤بعُب دكف النص، 
 مع مراعاة توثيق كل قوؿ من مصادره األصلية كىذا ُب الغالب.

ى : خٌرجت اآلايت كاألحاديث من مصادرىا، كرٗبا توسعت ُب اإلحالة علسابعاً 
 مصادر ا٢بديث ككتبو ٚبرٯبو ٤با يسر هللا عز كجل لنا من فهارس لؤلحاديث.

 اثمنان: أتبعت البحث ابلفهارس البلزمة: لآلايت، كاألحاديث، كاألعبلـ ... .
 شانصًا: ـطح انثؽس:

البحث يشمل فصبلن ٛبهيداين، ٍب فصلْب، كٙبت كل فصل عدد من ا٤بباحث كٙبت  
 آلٌب:كل مبحث عدد من ا٤بطالب كا

 كيشمل ثبلثة مباحث: الفصل التمهيدي
 :يف عنوان البحث :اظتبحث األول
 كفيو مطلباف:

 ا٤بطلب األكؿ: معُب الوطء لغة كاصطبلحان، كالفرؽ بينو كبْب األلفاظ ذات الصلة.



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

8 

 ا٤بطلب الثاين: ا٤بقصود آباثر الوطء.
 ا٤ببحث الثاين: ُب ا٢بكم التكليفي للوطء.

 كفيو مطالب:
 كؿ: الوطء الواجب.ا٤بطلب األ

 ا٤بطلب الثاين: الوطء ا٤بندكب.
.  ا٤بطلب الثالث: الوطء احملرَـّ
 ا٤بطلب الرابع: الوطء ا٤بكركه.

 ا٤بطلب ا٣بامس: الوطء ا٤بباح.
 ا٤ببحث الثالث: ُب مقدمات الوطء كآاثره.

 كفيو مطالب:
 ا٤بطلب األكؿ: النظر، كأثره.

 ا٤بطلب الثاين: اللمس، كأثره.
 ثالث: ا٣بلوة، كأثرىا.ا٤بطلب ال

 الفصل األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح.
 كيشمل ٛبهيدان كستة مباحث.

 التمهيد ُب معُب النكاح، كدليل مشركعيتو، كأنواعو.
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: معُب النكاح لغة كاصطبلحان.
 ا٤بطلب الثاين: دليل مشركعية النكاح.
 نوع.ا٤بطلب الثالث: أنواع النكاح كأثر كل 

 ا٤ببحث األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح:
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب ٙبرًن الرَّبيبة.
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 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب ثبوت نسب ا٤بولود.
 ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب كجوب النفقة للزكجة كاألكالد.

 ثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب القسم بْب الزكجات.ا٤بطلب الرابع: أ
 ا٤ببحث الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب التحرًن.

 كفيو مطلباف:
ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع 

 ا٤بوطوءة.
كالنكاح بشبهة ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الفاسد 

 الواطئ.
 ا٤ببحث الثالث: أثر الوطء احملرَـّ ُب التحرًن.

 كفيو مطلباف:
 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء احملرَـّ ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع ا٤بوطوءة.
 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء احملرَـّ ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع الواطئ.

 فساخ النكاح كبطبلنو.ا٤ببحث الرابع: أثر الوطء ُب ان
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب انفساخ النكاح الصحيح بطركء مؤبَّد ٙبرًن.
 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب بطبلف النكاح فيما لو نكح بنتا كأمها مرتبان.

ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب انفساخ نكاح األب كاالبن بعد العقد، كلو كطئ  
 ة اآلخر خطأ.كل منهما زكج

 ا٤ببحث ا٣بامس: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح.
 كفيو مطالب:
: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح لو حدث عيب موجب للفسخ ا٤بطلب األكؿ

 بعد الوطء.
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اين: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح فيما لو زكَّج كليَّاف امرأة لرجلْب ا٤بطلب الث
 معان.

 الوطء ُب منع انفساخ نكاح العنْب.ا٤بطلب الثالث: أثر 
 ا٤ببحث السادس: أثر الوطء ُب نكاح ا٤برتد كا٤بشرؾ.

 كفيو مطالب:
ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا ارتدَّ أحد 

 الزكجْب.
ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا أسلمت ككاف 

 الزكج كافران.
ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا أسلم الزكج 

 ككانت الزكجة غّب كتابية.
 ا٤بطلب الرابع: أثر الوطء ُب حرمة األـ كالبنت ٤بن نكحهما ٍب أسلم كأسلمتا.

 ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب االختيار ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع.
 لفصل الثاين: أثر الوطء ُب الصداؽ.ا

 كيشمل ٛبهيدان كأربعة مباحث:
 التمهيد ُب معُب الصداؽ، كدليل كجوبو، كأ٠بائو.

 كفيو مطلباف:
 ا٤بطلب األكؿ: معُب الصداؽ لغة كاصطبلحان كأ٠بائو.

 ا٤بطلب الثاين: دليل كجوب الصداؽ.
 ا٤ببحث األكؿ: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ.

 :كفيو مطالب
 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ إذا كاف النكاح صحيحان.

ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ إذا كاف النكاح فاسدان أك نكاح 
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 شبهة.
 ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ إذا كاف الزكاج سران.

ىلكت الزكجة أك قتلت ا٤بطلب الرابع: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ لو 
 نفسها.

ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ لكوهنا زكجة زائدة عن األربع 
 ا٤بختارات ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع.

ا٤بطلب السادس: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ إذا ظهر رضاع ٧بٌرًـ بْب 
 الزكجْب.

إذا ادَّعى أحد الزكجْب الرَّضاع ا٤بطلب السابع: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ 
 كأنكر اآلخر.

 ا٤ببحث الثاين: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل.
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح سفيو بغّب إذف كليو.
ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بعيب مقارف للعقد أك 

 حادث.
 الث: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بسبب رًدَّة.ا٤بطلب الث

ا٤بطلب الرابع: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح بغّب صداؽ )نكاح 
 ا٤بفوًٌضة(.

 ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو اختلفا ُب مقدار الصداؽ.
ؽ ا٤بعْب قبل ا٤بطلب السادس: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو تلف الصدا

 القبض.
 ا٤ببحث الثالث: أثر الوطء ُب ا٤بتعة، كيشمل:

 ٛبهيد ُب تعريف ا٤بتعة، كدليل مشركعتها. أكالن:
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 اثنيان: أثر الوطء ُب سقوط متعة ا٤بطلقة ا٤بدخوؿ هبا.
 ا٤ببحث الرابع: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ.

 كفيو مطلباف:
ّب صداؽ ُب منع الوٕب من العفو عن ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح بغ

 .-إف قلنا العفو بيده  -الصداؽ 
ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب منع الفسخ لئلعسار 

 ابلصداؽ.
 الػخاتػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

 كتشمل أىم النتائج الٍب توصل ٥با كاتب البحث.
 الفهارس كتشمل:

 رس اآلايت.فه -ُ

 فهرس األحاديث كاآلاثر. -ِ

 فهرس األعبلـ. -ّ

 فهرس األلفاظ كا٤بصطلحات. -ْ

 فهرس ا٤بسائل. -ٓ

 فهرس ا٤براجع. -ٔ

 فهرس ا٤بواضيع. -ٕ
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 راتؼًا: شكر ٔذقكٌر:
ُب ختاـ ىذه ا٤بقدمة أتقدـ ابلشكر ا١بزيل لكل من ساىم معي كساعدين ُب 

للقضاء، كعلى رأسهم:  ُب ا٤بعهد العإب مشائخيإ٪باز ىذا البحث، كأخص ابلشكر 
الشيخ/ عبدهللا ا٤بطلق الذم ٓب يبخل علي ُب بذؿ نصائحو منذ بداية إعداد خطة 
البحث، ٍب الشيخ حسن الشاذٕب حيث كاف ا٤بشرؼ األكؿ علي، كما فتئ يقدـ 
توجيهاتو حٌب يسر هللا عز كجل لو كانتقل من ا٤بعهد، ٍب الشيخ عبد العليم، كأخّبان 

داف مشرؼ البحث الذم أشعرين أنو أخ ٕب كصديق قدًن، كأخجلِب الشيخ صاّب اللحي
 بتواضعو.

كأشكر هللا عز كجل كأٞبده الذم يسَّر ٕب طريق العلم الشرعي ابتداءن ٍب يسَّر ٕب 
الدراسة ُب ا١بامعة اإلسبلمية اب٤بدينة النبوية ٍب إكماؿ ذلك ُب ىذا ا٤بعهد ا٤ببارؾ، 

ر ٕب   ا٤بواصلة ُب ىذا الطريق.كأسأؿ هللا عز كجل أف ييسًٌ
كأشكر مسبقان من سيتؤب مناقشة ىذا البحث، كأفتح صدرم لكل مبلحظة حوؿ 
البحث، فاإلنساف ال بد لو من الوقوع ُب ا٣بطأ، كاالستفادة من األخطاء الواقعة خّب 
من تكرر كقوعها كأعتذر مسبقان عن كل خطأ كتقصّب كقع مِب خصوصان أنِب اختصر 

ث األخّب من البحث كىو ما ٱبص كتاب الصداؽ؛ كذلك خوفان من الكبلـ ُب الثل
انتهاء ا٤بدة احملددة القصّبة قبل االنتهاء من البحث. كُب ا٣بتاـ أقوؿ للجميع: جزاكم هللا 

 خّبان، كجعل كل ما تقدمونو ُب موازين حسناتكم.
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 انفصم انرًٍٓكي
 ويشمل ثبلثة مباحث:

 اظتبحث األول: يف عنوان البحث.
 و مطلبان:وفي

 اظتطلب األول: معٌت الوطء لغة واصطبلحاً، والفرق بينو وبني األلفاظ الصلة.
 .اظتطلب الثاين: اظتقصود آباثر الوطء
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 ادلطهة األٔل:
 يؼىن انٕطء نغح ٔاصطالؼًا، ٔانفرق تٍُّ ٔتني األنفاظ لاخ انصهح
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 معُب الوطء لغة كاصطبلحان كالفرؽ بينو كبْب األلفاظ ذات الصلة
 لوطء لغة:ا
كًطئ الشيء يىطىؤيه كطأن: داسو، كالوطء ُب األصل الدكس ابلقدـ، ككطئ ا٤برأة "

، فالوطء يطلق على الدكس ابلقدـ إذا أطلق، كإذا أضيف إٔب ا٤برأة (ُ)يطؤىا: نكحها"
 .(ّ). فالوطء يطلق على ا١بماع(ِ)بقولو: كطئ ا٤برأة يعِب جامعها

 ء ىو ا١بماع، أم النَّيك.: الوط(ْ)قاؿ ُب التعريفات الفقهية
 الوطء اصطبلحان:

 الوطء بتعريفات كثّبة، كخبلصتها التعريفات اآلتية: –رٞبهم هللا  –عرؼ الفقهاء 
 .(ٓ)الوطء: ىو "اإليبلج" -ُ

 .(ٔ)الوطء: "إدخاؿ قدر حشفة من الذكر" -ِ

 .(ٕ)الوطء: "تغييب حشفة آدمي ُب فرج آخر" -ّ

 .(ٖ)الوطء: "مغيب ا٢بشفة ُب قبل أك دبر" -ْ

 .(ٗ)الوطء: "مطلق اإليبلج ُب مطلق الفرج" -ٓ

                                 
 (.ََِ/ٓ( مادة كطأ. كانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )ُٓٗ/ُالعرب ) لساف( (ُ
(، كالقاموس ٕٖٓ(، كمفردات ألفاظ القرآف لؤلصفهاين )ص َٕانظر: القاموس احمليط )ص ( (ِ

 (.ّّٖالفقهي )ص 
 (.ُْٖ/ُانظر: الدر النقي شرح ألفاظ ا٣برقي )( (ّ
 واعد الفقو.( كىو مطبوع ضمن كتاب قّٓٓللربكٍب )ص ( (ْ
 (.ِِ/ٔحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )( (ٓ
 (.ٓ/ٔالدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )( (ٔ
 (.َِٗ/ٔالتاج كاالكليل )( (ٕ
 (.َْٖ/ُِالذخّبة )( (ٖ
 (.ُٕٗ/ْحاشية قليويب على شرح احمللي )( (ٗ
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 .(ُ)الوطء: "تغيب ا٢بشفة ُب الفرج قببلن أك دبران" -ٔ

كىو الراجح عندم من التعريفات؛ ليعم القبل كالدبر، ككطء اآلدمي لآلدمي ذكران 
 أك أنثى، ككطء اآلدمي لغّب اآلدمي كوطء البهيمة.

 انفرق تني انٕطء ٔتني األنفاظ لاخ انصهح:
منها ما ىو مرادؼ، كمنها ما يستعمل للوطء  اظ ذات الصلة ابلوطء كثّبة،األلف

كغّبه، كمنها ما ىو من دكاعي كمقدمات الوطء، كقد اخَبت من ىذه األلفاظ اآلٌب 
 مرتبان حسب األقرب للوطء كىي:

 ا١بماع، النكاح، الزان، الدخوؿ، ا٤بباشرة، ا٤بعانقة، القبلة، اللمس، النظر، ا٣بلوة.
 تعريف ىذه األلفاظ مع بياف الفرؽ بينها كبْب الوطء. كإليك

 أكالن: ا١بماع:
: "كجامعها ٦بامعة كٝباعان: نكحها، كاجملامعة (ِ)معناه: قاؿ ُب لساف العرب

 كا١بماع: كناية عن النكاح".
 : "جامع ا٤برأة ٦بامعة كٝباعان كطئها".(ّ)كقاؿ ُب القاموس الفقهي
 الفرؽ بْب الوطء كا١بماع:

ء سبق معناه، أما ا١بماع فهو يستعمل ٤بعنيْب: النكاحػ كالوطء. فيكوف على الوط
 ذلك ا١بماع مرادفان للوطء، فالوطء ىو ا١بماع بعينو.

 اثنيان: النكاح:

                                 
ر ا٣برقي (، كا٤بقنع شرح ٨بتصُْْ/ْ(، كانظر: مغِب احملتاج )ِٖٔ/ِا٤بهذب )( (ُ

 (.ُُٖ/َُ(، كاإلنصاؼ )ِٔ/ٗ(، كا٤ببدع )ُُُٕ/ّ)
 ( مادة )ٝبع(.ٕٓ/ٖ)( (ِ
(، كالتعريفات الفقهية للربكٍب ّٕٔ/ِ(، كانظر: الدر النقي شرح ألفاظ ا٣برقي )ٔٔ)ص( (ّ

 (.ُِٓ)ص
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يطلق على الوطء كالعقد، كىل يطلق عليها حقيقة من ابب االشَباؾ؟ أـ حقيقة 
مع بياف الفرؽ بينو  –اء هللا إف ش –ُب أحدٮبا ٦بازان ُب اآلخر؟ سيأٌب ذلك مفصبلن 

 .(ُ)كبْب الوطء
 اثلثا: الزان.

، كىو: إيبلج فرج ُب ٧بل ٧برَـّ مشتهى يسمى قببلن. كمعناه:  ىو اسم لفعل معلـو
 .(ِ)قضاء شهوة الفرج بسفح ا٤باء ُب ٧بل ٧بـر مشتهى

: "الزان: كطء مكلف ُب فرج (ّ)كقاؿ ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار
ه، كلو ماضيان، خاؿ عن ا٤بلك كشبهتو". كعرؼ بعض الفقهاء الزان أبنو "مغيب مشتها

 .(ْ)ا٢بشفة ُب قبل أك دبر"
 الفرؽ بْب الوطء كالزان:

الزان ىو الوطء بعينو، لكنو ٨بتص ابلوطء احملرَـّ ُب القبل، أما الوطء ُب الدبر فهو 
قوؿ أف الزان يشمل اللواط. فكاف على ذلك اسم الزان أخص من الوطء. كعند من ي

الوطء ُب الدبر أيضان، يكوف عنده الوطء مرادفان للزان ُب ىذا ا٤بعُب مع اختصاصو ابلوطء 
 احملرَـّ فقط.

 رابعان: الدخوؿ:
، كالدخوؿ اب٤برأة "كناية عن ا١بماع أكؿ مرة، (ٓ)معناه: الدخوؿ "نقيض ا٣بركج"

 .(ٔ)كغلب استعمالو على الوطء ا٤بباح"
                                 

 (.ٖٓانظر: الفصل األكؿ: ا٤بطلب األكؿ من التمهيد )ص ( (ُ
 (.َْٖانظر: الكليات )ص( (ِ
 (.ِِْ/ٕ(، كىذا قريب من تعريف الشافعية، كانظر: ا٤بنهاج كشرحو هناية احملتاج )ِّ/ُ)( (ّ
 (.ِّْ/ّ(، كمنتهى اإلرادات )ْٖ/ٔ(، ككشاؼ القناع )ْٖ/ُِالذخّبة )( (ْ
 (.َُِٗالقاموس احمليط )ص( (ٓ
 (.ُِٗالقاموس الفقهي )ص( (ٔ
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ُب ا٤بكاف كالزماف كاألعماؿ، فيقاؿ: دخل مكاف كذا، كقولو  كيستعمل الدخوؿ
 (ٻ ٻ ٻ)تعأب: 

قاؿ  (ِ)، كيقاؿ: دخل ابمرأتو، كناية عن اإلفضاء إليها(ُ)
(ڱ ڱ ڱ ڱ ں)تعأب: 

(ّ). 
 الفرؽ بْب الوطء كالدخوؿ.

أما كلمة الدخوؿ مطلقة دكف تقييد فهي بعيدة عن معُب الوطء. ككلمة الدخوؿ 
ة، كقو٥بم: دخل ابمرأتو تستعمل للخلوة ابلزكجة، كلوطئها أكؿ مرة، فيكوف مقيدة اب٤برأ

على ذلك معُب كلمة الدخوؿ أك سع من الوطء، فهي كلمة ال تطلق على الوطء إال 
.  مقيدة، ٍب ىي ٨بتصة ابلدخوؿ ابلزكجة، أم الدخوؿ ا٤بباح دكف احملرَـّ

 خامسان: ا٤بباشرة.
(ڎ ڎ )بشرة، قاؿ تعأب: معناىا: ا٤بباشرة ٤بس البشرة ال

أم ال  (ْ)
(  ڤ ڤ )٘بامعوىن، كقاؿ 

. (ٔ). فا٤بباشرة ىي إلصاؽ بشرة الرجل ببشرة ا٤برأة(ٓ)
. كمباشرة ا٤برأة: مبلمستها، كابشر زكجتو: المست بشرهتا بشرتو، تطلق ا٤بباشرة (ٔ)ا٤برأة

 .(ٕ)على ا١بماع، كا٤بباشرة ُب الفرج ىي الوطء

                                 
 (.ٖٓسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.َّٗلؤلصفهاين )ص انظر: مفردات ألفاظ القرآف( (ِ
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.ُٕٖسورة البقرة، آية: )( (ْ
 (.ُٕٖسورة البقرة، آية: )( (ٓ
 (.ّّٓ/ِ( ك)ُٕٗ/ُانظر: النظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غريب ألفاظ ا٤بهذب )( (ٔ
(، ِّٗ(، كالكليات )صّٕ(، كالقاموس الفقهي )صْْٖانظر: القاموس احمليط )ص( (ٕ

 (.ِِّعلى أبواب ا٤بقنع )صكا٤بطلع 
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الفاحشة، كىي أف ٛباس بدنو بدف ا٤برأة ٦بردين  : "ا٤بباشرة(ُ)كقاؿ ُب التعريفات
 كتنتشر آلتو كٛباس الفرجاف".

 الفرؽ بْب الوطء كا٤بباشرة:
ا٤بباشرة قد تطلق على الوطء من ابب الكناية عنو، كقد تطلق على ما ىو دكنو 
من ا٤بس كإلصاؽ البشرة ابلبشرة، كقد يكوف ىذا اإللصاؽ حبلالن أك حرامان، فعلى ذلك 

الوطء كا٤بباشرة ُب معُب ا١بماع، كتنفرد ا٤بباشرة أبهنا تطلق على ما ىو دكف يشَبؾ 
 ا١بماع من مقدماتو أك غّبىا.
 .-بضم القاؼ كإسكاف الباء  –سادسان: ا٤بعانقة كالقيبلة 

بضم  –كمن العيني  –بضم العْب كإسكاف النوف  –معناىا: مأخوذة من العيٍنق 
 الرأس كا١بسد. كعانقو معانقة كعناقان: إلتزمو فأدٔبكىي كصلة ما بْب  –العْب كالنوف 

عنقو من عنقو. كقد قالوا: ا٤بعانقة ُب ا٤بودة، كاالعتناؽ ُب ا٢برب، كٯبوز أف يكوف 
 .(ِ)االعتناؽ ُب ا٤بودة كذلك

 الفرؽ بْب الوطء كا٤بعانقة كالقبلة:
ف تكوف من الفرؽ ظاىر بينهما، فا٤بعانقة ٚبتلف عن الوطء ٛبامان، لكنها ٲبكن أ

مقدماتو، لكن استعماؿ ا٤بعانقة أمشل من ذلك. كالقوؿ ُب القبلة كذلك، إال أهنا قد 
للشهوة، كتقبيل الزكجة كاألجنبية، كقد تكوف للمودة كالرٞبة،   –أم القبلة  –تكوف 

كتقبيل الولد كاألبوين، كقد تكوف داينة كتقبيل ا٢بجر األسود، كقد تكوف من ابب 
 .(ّ)التقدير كتقبيل رأس العآباالحَباـ للغّب ك 

                                 
(، كىذا بناء على مذىبو ا٢بنفي أف الفاحشة ا٤بوجبة للوضوء ليست ٦برد َِٕللجرجاين )ص( (ُ

 (.ُِٓ، ُِْا٤بس، كانظر: مفردات ألفاظ القرآف )ص 
 (، مادة )عنق(.ِِٕ/َُانظر: لساف العرب )( (ِ
 (.َّّ/ِّ(، كا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ِٕٗانظر: الكليات )ص( (ّ
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 سابعان: اللمس، كالنظر، كا٣بلوة.
 .(ُ)ُب مبحث مستقل –إف شاء هللا –ىذه سيأٌب الكبلـ عنها منفصبلن 

                                 
 (.ِٓالفصل التمهيدم )ص –انظر: النظر ُب ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الثالث ( (ُ

 (.ٗٔكا٣بلوة ُب ا٤بطلب الثالث من ا٤ببحث نفسو )ص
 (.ٗٔكاللمس ُب ا٤بطلب الثالث من ا٤ببحث نفسو )ص
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 ادلطهة انصاًَ:
 ادلقصٕق تآشار انٕطء
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 ا٤بقصود  آباثر الوطء
 .-ابلتشديد  –كيقاؿ ُب ا٤باضي: أثىر كأثَّر  اآلاثر كاألثور، ٝبع أثر،

، كأثر الشيء حصوؿ ما يدؿ على كجوده، قاؿ تعأب: (ُ)ر: بقية الشيءكاألث
(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  )، كقاؿ تعأب: (ِ)

  (ڻ
ۋ ): آاثر، كقولو تعأب: (ْ). كيقاؿ للطريق ا٤بستدىؿ بو على من تقدـ(ّ)

(  ۅ ۅ ۉ
  (ہ ہ ہ ھ)، كقولو: (ٓ)

. فا٤بقصود ىنا آباثر الوطء ما (ٔ)
، يَبتب على ا لوطء من أحكاـ. كيدخل معنا الوطء الصحيح، كالوطء الفاسد، كاحملرَـّ

كالوطء بشبهة. فبحثنا كلو يدكر حوؿ األثر ا٤بَبتب على ذلك الوطء، كٗبعُب أكضح نعربًٌ 
كما عربَّ ُب األشباه كالنظائر، فنقوؿ: ا٤بقصود ىو أحكاـ غيبوبة ا٢بشفة ُب كتايب 

 النكاح كالصداؽ.
أحكاـ كثّبة، أكصلها  –كىي رأس الذكر  –ب على غيبوبة ا٢بشفة علما أبنو تَبت
إٔب مائة كٟبسْب حكما فقد قاؿ: "القوؿ ُب أحكاـ تغييب  (ٕ)ُب األشباه كالنظائر

ا٢بشفة، يَبتب عليها مائة كٟبسوف حكمان: كجوب الغسل كالوضوء، كٙبرًن الصبلة 
ف كمسو، ككتابتو على كجو، كالسجود كا٣بطبة، كالطواؼ كقراءة القرآف، كٞبل ا٤بصح

كا٤بكث ُب ا٤بسجد، ككراىة األكل كالشرب كالنـو كا١بماع، حٌب يغسل فرجو كيتوضأ، 

                                 
 (.ّْٓانظر: القاموس احمليط )ص( (ُ
 (.ِٕسورة ا٢بديد، آية: )( (ِ
 (.َُِسورة غافر، آية: ( (ّ
 (.ِٔانظر: مفردات ألفاظ القرآف لؤلصفهاين )ص( (ْ
 (.َٕسورة الصافات، آية: )( (ٓ
 (.ْٖسورة طو، آية: )( (ٔ
 (.ّّّ(، كالبن ٪بيم )صَِٕللسيوطي )ص( (ٕ
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ككجوب نزع ا٣بف كالكفارة كجوابن أك ندابن أكؿ ا٢بيض ...، كفساد الصـو ككجوب 
يو قضائو، كالتعزيز كالكفارة، كعدـ انعقاده إذا طلع الفجر حينئذ، كقطع التتابع ا٤بشركط ف

كُب االعتكاؼ، كفساد االعتكاؼ، كا٢بج، كالعمرة، ككجوب ا٤بضي ُب فاسدٮبا، 
كقضائها كالبدنة فيهما، كالشاة بتكرره أك كقوعو بعد التحلل األكؿ أك بعد فوتو، كحجة 
ابمرأتو الٍب كطئها ُب ا٢بج كالعمرة كالنفقة عليها ذىاابن كإايابن كالتفريق بينهما على قوؿ، 

ا إذا أحـر حاؿ اإليبلج، كقطع خيار البائع كا٤بشَبم ُب اجمللس كالشرط، كعدـ انعقادٮب
كسقوط الرد إذا فعلو بعد ظهور العيب أك قبلو ككانت بكران، ككونو رجوعان عند الفلس أك 
ُب ىبو الفرع أك الوصية ُب كجو ُب الثبلث، ككجوب مهر ا٤بثل للمكرىة: حرة أك مرىونة 

ءة بشبهة أك و اصب أك شراء فاسدان أك مكاتبة، كللموطأك مغصوبة أك مشَباه من الغ
نكاح فاسد أك عدة التخلف أك الرجعة، ك٢بوؽ الولد ابلسيد، كسقوط االختيار كالوالية، 
فبل يتزكج حٌب يبلغ، كٰبـر التعريض اب٣بطبة ٤بن طلقت بعده ال ابئنان، كبيع العبد فيو إذا 

على قوؿ، كٙبرًن الربيبة، كٙبرًن ا٤بوطوءة إذا   نكح بغّب إذف سيده، أك إبذنو نكاحان فاسدان 
كانت بشبهة أك أمتو على آابئو كأبنائو كأصو٥با كفركعها عليو، كٙبرًن أمتو عليو إذا كاف 

، كحلها للزكج األكؿ، كلسيدىا الذم طلقها ثبلاثن قبل ا٤بلك، كٙبرًن كطء للواطئ أصبلن 
اختياران ٩بن أسلم على أكثر من أربع ُب أختها أك عمتها أك خالتها إذا كانت أمة، ككونو 

قوؿ، كمنع اختيار األمة فيما إذا أسلم على حرة كطئها كأمة فتأخَّرت كأسلمت األمة، 
كمنع نكاح أختها إذا أسلم على ٦بوسية ٚبلَّفت حٌب تنقضي العدة، ككذا أربع سواىا، 

عان أك متعاقبان، كزكاؿ كمنع تنجيز الفرقة فيمن ٚبلَّفت عن اإلسبلـ أك أسلمت أك ارتدا م
العينة، كإبطاؿ خيار العتيقة أك زكجة ا٤بعيب أك زكج ا٤بعيبة حيث فعل مع العلم، كزكاؿ 
العنت، كثبوت ا٤بسمى، ككجوب مهر ا٤بثل للمفوًٌضة، كمنع الفسخ إذا أعسر ابلصداؽ 

، بعده، كمنع ا٢ببس بعده حٌب تقبض الصداؽ، كعدـ عفو الوٕب بعده إف قلنا لو العفو
كسقوط ا٤بتعة ُب قوؿ، ككقوع الطبلؽ ا٤بعلَّق بو، كثبوت السنة كالبدعة فيو، ككونو تعيينان 
للمبهم طبلقها على كجو، كثبوت الرجعة كالفيئة من اإليبلء، ككجوب كفارة اليمْب 
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حينئذ، كمصّب كفارة ا٤بظاىر قضاءن، ككجوب كفارة الظهار ا٤بؤقَّت ُب ا٤بدة، كاللعاف، 
الفاعل كا٤بفعوؿ بو بشرطو، ككجوب العدة أبقسامها، ككوف االمة بو كسقوط حصانة 

فراشان، كمنع تزكٯبها قبل االسترباء، كٙبرًن لنب شاربو، ككجوب النفقة كالسكُب للمطلقة 
بعده، كا٢بد أبنواعو: ُب الزان كاللواط، كقتل البهيمة ُب قوؿ، ككجوب ٜبنها عليو حينئذ، 

، أك مشَبكة أك موصى ٗبنفعتها أك ٧برَـّ ٩بلوكة أك هبيمة أك ةككجوب التعزير إف كاف ُب ميت
دبر زكجة بعد أف هناه ا٢باكم، كثبوت اإلحصاف، كعدـ قطع نكاح األسّب بعده على 
كجو، كالعزؿ عن القضاء كالوالية كالوصية كاألمانة، كرد الشهادة كحصوؿ التَّسرم بو مع 

 طء". ا.ىػالنية على كجو، ككقوع الًعتق ا٤بعلَّق ابلو 
ىذه ىي ا٤بسائل ا٤بتعلًٌقة آباثر الوطء، كىي موزَّعة على أبواب الفقو بدءان 
ابلعبادات كانتهاءن ابلقضاء، كىناؾ مسائل أخرل ٓب يذكرىا غّب ىذه، كىذه ا٤بسائل منها 
ما ىو متفق عليو، كمنها ما ىو ٨بتلف فيو، كنصيبنا منها ا٤بسائل ا٤بختصة ببايب النكاح 

كٓب أتعرض ٤بسائل اإلماء  –ُب نظرم  –كمسائلهما أىم مسائل ىذا الباب كالصداؽ، 
كالعبيد مع أهنا كثّبة؛ كذلك ألف ا٢باجة إٔب تلك ا٤بسائل قليلة بل اندرة ُب زمن انقطع 

 كهللا ا٤بعْب. –فيو كجود ىذين الصنفْب 
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 ادلثؽس انصاًَ: احلكى انركهٍفً نهٕطء
 وفيو مطالب:

 الواجب.اظتطلب األول: الوطء 
 اظتطلب الثاين: الوطء اظتندوب.

 اظتطلب الثالث: الوطء احملرَّم.
 اظتطلب الرابع: الوطء اظتكروه.
 .اظتطلب اطتامس: الوطء اظتباح
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 ادلطهة األٔل: انٕطء انٕاظة
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 الوطء الواجب
الوطء يعَبيو األحكاـ التكليفية ا٣بمسة: الوجوب، الندب، التحرًن، الكراىة، 

 اإلابحة.
 ناكؿ ُب ىذا ا٤بطلب كىو )الوطء الواجب( ُب مسألتْب:كسنت 

 األكٔب: ىل ٯبب الوطء؟ كعلى من ٯبب؟
 الثانية: ىل ىناؾ توقيت ُب الوطء؟

 كإليك التفصيل:
 ىل ٯبب الوطء أـ ال؟ كعلى من ٯبب عند من يقوؿ بوجوبو؟

 : ٧بل النزاع ُب كطء الزكج ُب النكاح الصحيح.حترير حمل النزاع
 ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب: كقد اختلفوا

 .(ُ): كإليو ذىب ا١بمهورالقول األول
رب عليو الزكج،  قالوا: ٯبب على الزكج أف يطأ زكجتو، كللزكجة أف تطالبو بذلك، كٯبي

 كال ٰبل للزكج تركو مطلقان.
 :القول الثاين

 .(ّ)، كا٢بنابلة ركاية(ِ)كإليو ذىب الشافعية ُب جو
 زكج أصبلن، كقيَّده ا٢بنابلة، إذا ٓب يقصد بَبكو ضرران.قالوا: ال ٯبب الوطء على ال

                                 
( كقوانْب َِِ/ّ(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )ُّّ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ُ

، َٖٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب للماكردم )ُْٓ/ُٔوع )(، كاجملمُُِاألحكاـ الشرعية )ص
(، ُّٖ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ِّٗ/َُ(، كا٤بغِب )ُٔٗ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َٗٓ

 (.ُٖٖٔ(، مسألة )َْ/َُ(، كاحمللى )ُٖٗ -ُٔٗ/ٕ(، كا٤ببدع )ِّٓ/ٖكاإلنصاؼ )
 (، كنسبو: أليب إسحاؽ الشّبازم.َٗٓ، َٖٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ّْٓ/ٖانظر: اإلنصاؼ )( (ّ
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 :األدلة
 : استدلوا ابإلٝباع كا٤بعقوؿ.أدلة أصحاب القول األول

 .أواًل: دليلهم من اإلرتاع
كفيها أف امرأة جاءت فقالت لعمر بن ا٣بطاب  (ُ)كعب بن سور  قصة حكم


امعها، فحكم عليو كعب بن أف زكجها يقـو الليل كيصـو النهار، كناية أنو ال ٯب (ِ)

كقد استحسن منو  --أف يبيت عندىا ليلة كل أربع لياؿ ٕبضرة عمر  --سور 
 .(ْ). كٓب ينكر أحد فكاف كاإلٝباع(ّ)ذلك ككاله البصرة فكاف أكؿ قاض هبا

 .(ٓ)اثنياً: دليلهم من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:

                                 
، كىو قاضي البصرة كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلبة األزدم، قيل أنو أدرؾ النيب ( (ُ

عندما خرج بْب الصفْب كانشد الناس كبيده مصحف،  قتل يـو ا١بمل مع عائشة 
(، كاإلصابة ُب ٛبييز أ٠باء الصحابة ْٕٗ/ْفأصابو سهم فقتلو. انظر: أسد الغابة )

(، كطبقات ابن ٕٓ/ُ(، كالتاريخ الصغّب )ِِّ/ٕ(، كالتاريخ الكبّب للبخارم )ُّْ/ّ)
 (.ُٗ/ٕسعد )

عمر بن ا٣بطاب بن نفيل القرشي العدكم أبو حفص صحايب معركؼ، كىو أحد ا٣بلفاء ( (ِ
(، كاإلصابة رقم ْٓ/ٓىػ. انظر: األعبلـ للزركلي )ِّؽ. ىػ، كمات  َْاألربعة كلد عاـ 

 (.ّٖ/ُلية األكلياء )(، كحّٖٕٓ)
(، كابن سعد ُب الطبقات ُْٖ/ٕانظر: ذكر القصة عبدالرزاؽ ُب مصنفو، كتاب الطبلؽ )( (ّ

(، كأسد الغابة ُب ْٔٔ/ٓ(، كابن حجر ُب اإلصابة ُب ٛبييز أ٠باء الصحابة )ِٓ/ٕالكربل )
 (.ٕٗ/ْمعرفة الصحابة )

(، كبدائع الصنائع ِّٗ/َُ، كا٤بغِب )(ُْٓ/ُٔ(، كاجملموع )ُِِ/ِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
 (.َِِ/ّ(، كرد احملتار على الدر ا٤بختار )ُّّ/ِ)

 انظر: ا٤براجع السابقة.( (ٓ
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كا٢بصانة، كطلب الولد، كال أف الوطء مقصود النكاح من تكميل ا٤بهر  -ُ
 ٰبصل ذلك إال الوطء، فاقتضى كجوبو.

 ٤با كاف ٥با ا٣بيار ُب العيوب ا٤بانعة من الوطء، دؿ على كجوبو. -ِ

كألنو حق كاجب ٥با ابالتفاؽ كسائر ا٢بقوؽ، أم القياس على سائر  -ّ
 ا٢بقوؽ الواجبة ٥با كالنفقة كالسكُب كغّب ذلك.

 استئذاهنا عند العزؿ. لو ٓب يكن ٥با ا٢بق فيو ٤با كجب -ْ

كألنو حل ٥با كحقها كما ىو ًحل لو كحقو، فكما أف ٯبب عليها إذا  -ٓ
 طلبها، كذلك ٯبب عليو إذا طلبتو.

 فقالوا: (ُ): استدلوا على قو٥بم من ا٤بعقوؿدليل أصحاب القول الثاين
ألنو ٯبوز للمجنوف الذم ال يقدر على الوطء، كا٤بعيبة الٍب ال ٲبكن كطؤىا أف 

 كجا، كلو كجب الوطء ٤با جاز نكاح من ال ٲبكنو الوطء.يتز 
 :اظتناقشة والًتجيح
أف القوؿ الراجح ىنا قوؿ ا١بمهور، كىو كجوب  –عند هللا  –الذم يظهر كالعلم 

الوطء على الزكج ُب النكاح الصحيح كذلك: لقوة أدلتهم من اإلٝباع كا٤بعقوؿ. كأما 
ف اجملنوف كمن بو عيب ٲبنع الوطء ٯبوز ٥بم دليل أصحاب القوؿ الثاين فيعَبض عليو أ

النكاح بشرط إخبار الطرؼ اآلخر ابلعيب، فإف رضي فقد تنازؿ عما ىو حق لو، كإال 
 ٤با جاز ذلك النكاح ككاف للطرؼ اآلخر حق الفسخ ابلعيب كلو بعد العقد. كهللا أعلم.

 :يف ىذه اظتسألة (2)ذترة اطتبلف
ا ٓب يطأ الزكج لعذر كمرض كسفر ك٫بوه انتظران إٔب عند القائلْب بوجوبو، قالوا: إذ

كقت إمكانو، كإذا ٓب يكن ٜبة عذر، كرافعتو الزكجة كطلبت ذلك من ا٢باكم أجربه: إما 

                                 
 (.َٗٓ، َٖٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ُُِ(، كقوانْب األحكاـ الشرعية )صَٗٓ – َٖٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
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على الوطء أك الطبلؽ، كال يؤجلو، كلو حبسو عند امتناعو عن أحدٮبا، كإف أىب فلو 
 فسخ النكاح.

 ة:فائد
 على من ٯبب الوطء؟

 لة أنو ٯبب على الزكج ُب النكاح الصحيح.كما ظهر من ا٤بسأ
 :اظتسألة الثانية

 ؟ىل ىناك توقيت يف الوطء عند القائلني بوجوبو
على القوؿ بوجوب الوطء على الزكج: ىل ٯبب الوطء كل مدة معينة؟ أـ أنو ال 

 توقيت ُب ذلك؟
 اختلف ا١بمهور ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ:

 .(ّ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ِ)، كالشافعية(ُ): كإليو ذىب ا٢بنفيةالقول األول
ٯبب ُب ا٢بكم )قضاء( مرة كاحدة، كالزايدة على ذلك ٘بب فيما بينو كبْب هللا 
تعأب من ابب حسن ا٤بعاشرة كاستدامتو، كال ييلـز بو قضاءن حٌب يصل حد اإليبلء، كىي 

 مدة أربعة أشهر.
 :دليلهم

                                 
( حيث قاؿ: َِِ/ّشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )(، كحاُّّ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ُ

"...كٝباعها أحياانن كاجب، لكن ال يدخل ٙبت القضاء كاإللزاـ إال الوطأة األكٔب، كٓب يقدركا 
مدة، كٯبب أال يبلغ بو مدة اإليبلء إال برضاىا كطيب نفسها"، كقاؿ: "كإذا طالبت ٯبب عليو 

 زايدة ٘بب داينة ال ُب ا٢بكم ...".كٯبرب عليو ُب ا٢بكم مرة كاحدة، كال
 (. َٗٓ – َٖٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
( حْب قاؿ: "ىذا ا٤بذىب كعليو ٝباىّب األصحاب"، كا٤بغِب ّْٓ/ٖانظر: اإلنصاؼ )( (ّ

(َُ/ِّٗ.) 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) ألف مدة اإليبلء أربعة أشهر، لقولو تعأب:

( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
(ُ). 

 .(ِ): بعض ا٢بنابلةالقول الثاين
 إذا كاف ترؾ الوطء فيو مضرة على الزكجة، فيجب لكل أربعة أايـ يومان. 

 :دليلهم
 قضاء كعب بن سور ُب القصة ا٤بتقدمة. -ُ

 .ألنو ٯبوز لو أف يتزكج أربعان، فصارت تستحق ُب كل أربعة أايـ يومان  -ِ

 .(ّ): الظاىريةالقول الثالث
ٯبب على الزكج أف ٯبامع مرة ُب كل طهر، كىذا أدىن شيء إف قدر على ذلك، 

 كإال فهو عاص.
 :الدليل

(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)قولو تعأب:  -ُ
(ْ). 

حيث عرضت امرأة شابة لو فقالت: اي أمّب ا٤بؤمنْب: إين  أثر عمر  -ِ
 زكج شيخ كبّب، فجاء امرأة أحب ما ٙبب النساء من الولد كغّبه، كٕب

 زكجها فقاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب إين حملسن إليها كما آلوىا. فقاؿ عمر 
أتقيم ٥با طهرىا؟ قاؿ نعم، فقاؿ عمر للمرأة: انطلقي مع زكجك كهللا فيو 

                                 
 (.ِِٕ – ِِٔسورة البقرة، آية: )( (ُ
( ِّٓ/ٖنابلة، كاإلنصاؼ )( كقد نسب ىذا القوؿ لقاضي ا٢بُّٓ/ٖانظر: الشرح الكبّب )( (ِ

 كقد قاؿ: "كىذا من مفردات ا٤بذىب".
 (.ُٖٖٔ( مسألة )َْ/َُاحمللى )( (ّ
 (.ِِِسورة البقرة، آية: )( (ْ
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 .(ُ)٤با ٯبزم، أك قاؿ يغِب ا٤برأة ا٤بسلمة

 .(ّ)، كبعض ا٢بنابلة(ِ): كىو مذىب ا٤بالكيةالقول الرابع
  ذلك كقت ٧بدد لكنو يرجع حسب العرؼ كحسب حاجتها ككفايتها.ليس ُب
 : قالوا ال دليل على التحديد فبل ٫بدًٌد.دليلهم

 :اظتناقشة والًتجيح
أف الراجح من ىذه األقواؿ عدـ ٙبديد ذلك  –كالعلم عند هللا  –الذم يظهر 

أف يَبؾ الوطء  ٗبدة معيَّنة كلكن يرجع ذلك إٔب اختبلؼ األحواؿ كالطبائع، كال ينبغي
 مدة تصل إٔب مدة اإليبلء. كذلك:

ألف ىذه األمور ٚبتلف من شخص آلخر، كمن زماف آلخر كمن ٦بتمع  -ُ
آلخر، فمجتمع كزماف تكثر فيو فًب النساء، ك٦بتمع كزماف تقل فيو ىذه 

 الفًب كيقل فيو التربج كالسفور كالشهوات.

أما قصة   –عليو  فيما اطلعت –ٓب يرد نص كاضح ٧بدد ُب ىذه ا٤بسألة  -ِ
توسط فيما حكم بو بْب  كعب بن سور قالوا: ٯبوز أف يكوف كعب 

، ٍب تلك القصة (ْ)الزكجْب عن صلح كمراضاة كليس عن حكم كإلزاـ
ٲبكن أف ٙبمل على ا٤ببيت ال على الوطء. كا٤ببيت أعم من الوطء. 

 أعلم. كهللا

                                 
(، برقم ِٕٓ/ٔ(، إبسناده، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو )َْ/َُركل األثر ابن حـز ُب احمللى )( (ُ

(َُّٕٕ.) 
 (.ُُِانظر: قوانْب األحكاـ الشرعية )ص( (ِ
 ( كقاؿ: كىو اختيار تقي الدين ابن تيمية.ّْٓ/ٖانظر: اإلنصاؼ )( (ّ
 (.ُِِ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
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 ادلطهة انصاًَ: انٕطء ادلُكٔب
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 الوطء ا٤بندكب
كسبق الكبلـ ُب ا٤بطلب األكؿ  ف الوطء يعَبيو األحكاـ التكليفية ا٣بمسة،قلنا أ

 عن الوطء الواجب، كىنا عن الوطء ا٤بندكب.
 فمٌب يندب الوطء؟

بعد طوؿ ٕبث كاطبلع كقراءة ٓب أجد أهنم نصُّوا على استحباب الوطء إال ُب 
أنو  -هم هللارٞب–مسألة كاحدة خاصة ٤بن عنده أكثر من  زكجة. فقد نص العلماء 

يستحب كيندب ٤بن عنده أكثر من زكجة أف يسوم بينهن ابلوطء، كىذا من ابب 
االستحباب ال الوجوب، فعلى ىذا لو كطئ الزكج إحدل نسائو كاف من ا٤بستحب ُب 
حقو أف يطأ بقية الزكجات. فكاف الوطء ا٤بستحب ٧بصوران ُب النكاح الصحيح، كمن 

 ىذا فيما أعلم.–الزكج الذم عنده أكثر من زكجة 
 ُب ذلك: -رٞبهم هللا–كإليك أقواؿ العلماء 

 : (ُ)قاؿ ُب تنوير األبصار كشرحو الدر ا٤بختار
"ٯبب أف يعدؿ ُب القسم ابلتسوية ُب البيتوتة، كُب ا٤بلبوس كا٤بأكوؿ كالصحبة، ال 

 ُب اجملامعة كاحملبة بل يستحب".
 :(ِ)كقاؿ ُب اجملموع

ينهن ُب االستمتاع؛ ألنو أكمل ُب العدؿ، فإف ٓب "كيستحب ٤بن قسىم أف يسوم ب
يفعل جاز، ألف الداعي إٔب االستمتاع الشهوة كاحملبة، كال ٲبكن التسوية بينهن ُب ذلك، 

(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )لذا قاؿ هللا عز كجل: 
، قاؿ (ّ)

                                 
ُ) )(ّ/َُِ – َِِ.) 
ِ) )(ُٔ/َّْ.) 
 (.ُِٗسورة النساء، آية: )( (ّ
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يعِب ُب ا٢بب كا١بماع. أم لن تستطيعوا أف تعدلوا ُب ا٢بب  (ُ)عباس  ابن
 كا١بماع.
 أيضان: (ِ)اؿ فيوكق

"ليس من شرط القٍسم الوطء، غّب أف ا٤بستحب أف يساكل بينهن ُب الوطء؛ ألنو 
ىو ا٤بقصود، فإف كطئ بعضهن دكف بعض ٓب أيٍب بذلك، ألف الوطء طريقة للشهوة، كقد 

 .(ّ)ٛبيل إٔب بعضهن دكف بعض"
إال أنِب  إذان قد ظهر لنا كابف أنو يستحب الوطء من ابب التسوية بْب الزكجات،

قوؿ أنو يستحب الوطء ُب كل يـو مرة، أك ُب األسبوع ٯبب أف  (ْ)كجدت ُب اإلنصاؼ
يطأ مرة من ابب السنة، كيسن الزايدة على ذلك عند الشهوة، كقد نقل بيتْب من الشعر 

 ُب ذلك، فقاؿ:
 كقيل يسن الوطء ُب اليـو مرة        كإال ففي األسبوع أف يزيد

 دة             سول عند داعي شهوة أك تولدكليس ٗبسنوف عليو زاي
قلت/ كىذا قوؿ ال دليل عليو فيما أعلم، فنبقى على أنو يستحب الوطء من ابب 

 التسوية بْب الزكجات. كهللا أعلم.

                                 
العباس بن عبدا٤بطلب بن ىاشم كا٠بو عمرك بن  أبو العباس عبدهللا بن عم رسوؿ هللا ( (ُ

بن كبلب بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر القرشي ا٥بامشي  مناؼ بن قصي عبد
. مولده بشعب بِب ىاشم قبل عاـ ا٥بجرة بثبلث سنْب توُب ابن عباس سنة ا٤بكي األمّب 

(، اتريخ بغداد ّّٜٗباف أك سبع كستْب كقيل عاش إحدل كسبعْب سنة. انظر: االستيعاب )
(، كالتاريخ الصغّب ّ/ٓاريخ الكبّب )(، كالتّٓٔ/ِ(، كطبقات ابن سعد )ُّٕ/ُ)
(، كاإلصابة ِٓٗ/ٖ(، كالبداية كالنهاية )َِٗ/ّ(، كأسد الغابة )ُّٕ – ُِٔ/ُ)
 (.ُّّ/ّ(، كسّب أعبلـ النببلء )َّّ/ِ)

 (.ّّْ/ُٔاجملموع )( (ِ
 (.َُٓ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ّْٓ/ٕكانظر: ركضة الطالبْب )( (ّ
ْ) )(ٖ/ّٓٓ.) 
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و
َّ
 ادلطهة انصانس: انٕطء احملر



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

28 

 الوطء احملرَّم
كالوطء  ،الكبلـ عن الوطء احملرَـّ طويل جدان، كذلك الف الوطء ا٢ببلؿ ٧بصور

 احملرَـّ غّب ٧بصور كاببو كاسع. 
 .(ُ)فكل كطء بغّب نكاح كال ملك ٲبْب حراـ

 : "كاتفقوا أف كطء غّب الزكجة كاألمة ا٤بباحتْب حراـ".(ِ)قاؿ ُب مراتب اإلٝباع
رٞبهم -فكل من حـر نكاحها حـر كطؤىا من ابب أكٔب، كقد حصر العلماء 

 فقالوا: أسباب التحرًن ُب أحد عشر سببان  -هللا
 :(ّ)أسباب التحرًن ىي

 القرابة. -ُ

 ا٤بصاىرة. -ِ

 الرضاع -ّ

 ا١بمع بْب احملرمات. -ْ

 اختبلؼ الدين السماكم. -ٓ

 ادخاؿ األمة على ا٢برة. -ٔ

 التناُب. -ٕ

 ا٤بطلقة ثبلاثن. -ٖ

 احملرمة ٢بق الغّب من نكاح أك عدة. -ٗ

 ا٣بنثى ا٤بشكل. -َُ

                                 
 (.ْٕٗ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِٖٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 (.ٓٔالبن حـز )ص( (ِ
(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار شرح تنور ِِّ/ُانظر: الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )( (ّ

 (.ٓ/ّاألبصار )
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 اختبلؼ ا١بنس. -ُُ

 :(ُ)كقد نظموا ىذه األصناؼ ُب األبيات اآلتية
 واع ٙبرًن النكاح سبع         قرابة ملك رضاع ٝبعأن

 كذاؾ شرؾ نسبة ا٤بصاىرة     كأمو على حرة مؤخرة
 ابلبياف       تطليقة ٥با ثبلاث كلعاف أىتػىٍتككزيد ٟبسة 

 ببل اتضاح خنوثةتعلق ٕبق غّب من نكاح       أك عدة 
 كآخر الكل اختبلؼ ا١بنس    كا١بن كا٤بائي لنوع اإلنس.

 الوطء احملرَـّ ُب ضربْب: (ِ)صر ُب ا٢باكم الكبّب كقد ح
 األكؿ: ٧برَـّ مع كوف العقد صحيحان، كوطء ا٢بائض كالصائم كالوطء ُب الدبر.

 الثاين: ٧برَـّ لفساد العقد، كا٤بتعة كالشغار، كنكاح ذات ٧برىـ كا٤بعتدة.
 كإليك تفصيل ىذه األصناؼ ابختصار –فهذه ىي أصناؼ احملرمات إٝباالن 

ل إف شاء هللا.  شديد غّب ٨بي
.النوع األول)  ( من الوطء احملرَـّ

 :(ّ)كل من حـر نكاحها حـر كطئها، كىنَّ على أقساـ

                                 
 (.ِٖ/ُالناظم: ابن عابدين ُب حاشيتو رد احملتار على الدر ا٤بختار )( (ُ
 (.ُِٕ/ُّللماكردم )( (ِ
(. كالكتاب ِّٓ، ِِٓ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ُٖٗ/ْبسوط للسرخسي )انظر: ا٤ب( (ّ

(، كالدر ا٤بنتقى شرح ٖٗ/ّ(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ٓ،ْ/ّكشرحو اللباب )
(، كحاشية رد احملتار على ِّّ/ُ(، ك٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )ِِّ/ُا٤بلتقى )

(، كا٤بهذب كشرحو اجملموع ّٓٓ/ِأىل ا٤بدينة ا٤بالكي ) (، كالكاُب ُب فقوٓ/ّالدر ا٤بختار )
( كما بعدىا، كركضة الطالبْب ِٖٔ/ُُ(، كما بعدىا، كا٢باكم الكبّب )ُِّ/ُٔ)
(، كشرح ُّٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ُْٕ/ّ(، كمنهاج الطالبْب كشرحو مغِب احملتاج )َُٕ/ٕ)

 (.ّْٕ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُْٖ/ٓالزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )
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 :القسم األول
 .بسبب القرابةاحملرَّمات على التأبيد 

 كىن إٝباالن:
األمهات كإف علوف، البنات كإف نزلن، كاألخوات، كالعمات، كا٣باالت، كبنات 

ڍ ڌ ڌ ڎ )  . كذلك لقولو تعأب:ختاألخ، كبنات األ

 .(ُ)  (...ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
فاحملرمات ابلنص من جهة القرابة ىن ىؤالء، كغّبىن ٲبكن دخو٥بن معهن ٦بازا أك 

 .(ِ)لدليل آخر كاإلٝباع
 كإليك تفصيل ىذه األصناؼ:

األمهات كإف علوف، كا١بدات من جهة أبيو كأمو، كىن األصوؿ من النساء،  -ُ
على الرجل ككذا جداتو من جهة أبيو كأمو كإف علوف، فتحرًن فاألـ حراـ 

األمهات منصوص عليو، كٙبرًن ا١بدات عند من يقوؿ أف اللفظ الواحد 
ٯبوز أف ييراد بو ا٢بقيقة كاجملاز ُب ٧بلْب ٨بتلفْب، يقوؿ: حرمت ا١بدات 
ابلنص؛ ألف اسم األـ يتناك٥بن ٦بازان كعند من ٲبنع ذلك يقوؿ حرمن بدليل 

 إلٝباع، فاألمهات ىن األصوؿ، كىو حقيقة ُب معُب ىذا االسم.ا

 البنات، كبنات البنات، كبنات البنْب، كإف علوف، أم الفركع من النساء. -ِ

كسبق أنو عند من ٯبمع بْب ا٢بقيقة كاجملاز بلفظ كاحد يقوؿ حرمن البنات ابلنص 
رًن بنات البنات كبنات حقيقة، كغّبىن من البنات ٦بازان كعند ا٤بانع لذلك يقوؿ: إف ٙب

 البنْب ابإلٝباع.
 األخوات الشقيقات، كاألخوات ألب، كاألخوات ألـ. -ّ

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
 ( ابب تفسّب التحرًن ابلنسب.ِّٗ – َِٗ/َّانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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عبارة عن اجملاكرة ُب الرحم، أك ُب الصلب، فتناكؿ  فاألختيةكٙبرٲبهن ابلنص، 
 االسم ٥بن حقيقة.

 العمات، كىن أخوات األب سواء الشقيقة أك ألب أك ألـ. -ْ

 الشقيقة، أك ألب أك ألـ. ا٣باالت، كىن أخوات األـ، سواء -ٓ

 بنات األخ كإف سفلن، سواء كاف األخ شقيقان أك ألب أك ألـ. -ٔ

 بنات األخت كإف سفلن، سواء كانت األخت شقيقة أـ ألب أك ألـ. -ٕ

 :القسم الثاين من احملرَّم نكاحهن
 ،بسبب اظتصاىرةاحملرمات على التأبيد 

 أربعة أصناؼ:كىن 
گ )لة االبن، كزكجة األب. قاؿ تعأب: أـ الزكجة كإف علت، كبنتها، كحلي

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

(ھ
(ُ). 

 كإليك تفصيل ىذه األصناؼ:
 أـ الزكجة، كإف علت. -ُ

فكل امرأة تزكجها الرجل حرمت عليو أمها، علمان أبف التَّحرًن ىنا متعلًٌق ابلعقد ال 
 ًن أمها، دخل هبا أك ٓب يدخل.ابلدخوؿ، فمجرد العقد على الزكجة كاؼو ُب ٙبر 

بنت الزكجة، كىي الربيبة، كبنات أكالدىا كإف سفلن، كٙبـر الربيبة ابلدخوؿ  -ِ
 ابألـ بنص القرآف ال ابلعقد.

إف  –سيأٌب تفصيلو  –كىل يشَبط كوهنا ُب ا٢بجر أـ ال؟ خبلؼ على قولْب 

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
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 .(ُ)-شاء هللا
ج( ابلعقد، سواء دخل حليلة االبن )زكجتو(، فهي ٙبـر على األب )أب الزك  -ّ

 ابن االبن كإف سفلت. هبا االبن أـ ٓب يدخل، ككذا حليلة

زكجة األب، كىي حراـ على االبن كأكالده كإف سفلوا ابلعقد سواء دخل هبا  -ْ
 األب أـ ٓب يدخل.

 : من احملرَـّ نكاحهن.القسم الثالث
 .بسبب الرضاعاحملرَّمات على التأبيد 

ٙبـر كذلك ىنا إذا حصل رضاع بينهما فكل من حرمت من ابب القرابة، 
 ُب كتاب الرضاع. –رٞبهم هللا  –ابلشركط الٍب تكلم عنها العلماء 

ک ک ک ک گ )كذلك لقولو تعأب: 

(گ
(ِ). 

فقد بيَّنت اآلية صنفْب من احملرَّمات ابلرضاع، أما بقية األصناؼ فتدخل ٙبت 
كاية: "ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر ، كُب ر (ّ): "ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر من النسب"قولو 

                                 
 (.َُُانظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث األكؿ ُب الفصل األكؿ )ص( (ُ
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ِ
(، كمسلم )مسلم بشرح النوكم ُّٔ، َّٔ/ِا٢بديث متفق عليو، أخرجو البخارم ) (ْ) ،(ّ(

(، ِٓٓ( برقم )ْْٕ/ُ(، كأبو داكد ُب سننو )ٗٗ/ٔ(، كالنسائي ُب سننو )ِّ – ُٖ/َُ)
( برقم َُٖ/ُِ(، كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب )ّٕٗ( برقم )ِٕٔ/ُكابن ماجو ُب سننو )

(، ُٔٓ/ِ(، كالدارمي ُب سننو )ُِٕٓ( برقم )ُِّ/ِ(، كمالك ُب ا٤بوطأ )ُُِِٖ)
، ُْٗ، ُٕٕ، ّٖ، ّٕ/ٔ(، كأٞبد ُب ا٤بسند )ُٗٓ/ٕالبيهقي ُب السنن الكربل )ك 

 (.ّٖ/ٓ(، كالشافعي ُب األـ )ُِٕ
فاحتجبت منو، فقاؿ: أان عمك إٍذ  كيؤيد ا٢بديث أفَّ أفلح بن قعيس استأذف على عائشة 
لج عن ذلك فقاؿ: "صدؽ أفلح، لي رًضٍعتي لنب امرأة أخرل، فسألت عائشة رسوؿ هللا 
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 .(ْ)من النسب قليلة ككثّبة"
 .القسم الرابع من احملرَّم نكاحهن

 ، كيدخل ٙبت ىذا القسم صنفاف:اصتمع بني احملرمات
ھ ھ )ا١بمع بْب األختْب، فهو حراـ ابلكتاب كالسنة، قاؿ تعأب:  -ُ

(ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 
(ُ) . 

 .(ّ)تو أختاف: "طلًٌق أيهما شئت"عندما أسلم كٙب (ِ)لفّبكز الديلمي كلقولو 
كال فرؽ بْب كوهنما أختْب من الرضاعة أك النسب حٌب لو كاف لو زكجتاف 

 .(ْ)رضيعتاف أرضعتهما أجنبية فسد نكاحها

                                                                                         
عليك، فإنو ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر من النسب". فكانت ال ٙبتجب منو. كانظر: نصب الرابة 

 (.ِٖ/ٔ(، كإركاء الغليل )ِّْ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ُٖٔ/ّ)
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
ىو أبو عبدهللا أك أبو عبدالرٞبن فّبكز الديلمي ا١بمّبم، صحايب، كىو من أبناء فارس قالوا: ( (ِ

ابن أخت النجاشي، كىو قاتل األسود العنسي مدعي النبوة ُب اليمن. توُب ُب خبلفة عثماف 
(، كاالستيعاب َِْْ( برقم )ُٕ/ْ. انظر: أسد الغابة ُب معرفة أ٠باء الصحابة )

 (.َِٖٓ( برقم )ُِْٔ/ّ)
كز ا٢بديث عن أيب كىب ا١بيشاين عن الضحاؾ بن فّبكز الديلمي ٰبدًٌث عن أبيو فّب ( (ّ

( ِٕٗ/ْالديلمي. أخرجو: الَبمذم ُب النكاح، ابب ما جاء ُب الرجل يسلم كعنده أختاف )
(، كابن ماجو ُب النكاح ِِّْ( كقاؿ: حسن، كأبو داكد ُب الطبلؽ )َُُّٖبرقم )

(، ِّْ/ٓ(، كالشافعي ُب األـ )ِٓٓ/ّ(، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلاثر )ُُٓٗ)
(، كابن أيب شيبة ُِِٕٔ(، كعبدالرزاؽ ُب ا٤بصنف )ُِّ/ْ(، كا٤بسند )ُْٖ/ٕكالبيهقي )

 (.َّٔ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ُٗٔ/ّ(. كانظر: نصب الراية )ُّٕ/ْ)
(، ككنز ُُِ/ّ(، كفتح القدير )ُٔٗ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )َُِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ْ

 (.ِِّ/ُٔ(، كا٤بهذب كشرحو اجملموع )َُِ/ّالدقائق كشرحو البحر الرائق )
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ٰبـر ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها، كبْب ا٤برأة كخالتها، ككذا بْب ا٤برأة كابن أختها  -ِ
 أك ابنة أختها.

رأة على عمتها كال على خالتها كال على ابنة أخيها : "ال تنكح ا٤بكذلك لقولو 
 .(ُ)أك ابنة أختها"

كٓب ٱبالف ُب ذلك إال أىل  (ّ)اإلٝباع على ىذا -رٞبو هللا- (ِ)كقد نقل ابن ا٤بنذر
 .(ْ)البدع

 ٩بن ٰبـر نكاحهن. القسم اطتامس
 -رٞبهم هللا-كىذا القسم يدخل ٙبتو أصناؼ منوَّعو، ٝبعتيها من كتب أىل العلم 

 من مواضع ٨بتلفة كىي كاآلٌب:
                                 

(، كالنسائي ّٖ، ّٕرقم ) ْ(، كمسلم ُب النكاح ابب ُٓ/ٕا٢بديث أخرجو البخارم )( (ُ
( ُٔٔ/ٔ( ك)ّْٓ/ٓ(، كالبيهقي )ُُّٗ، ُِٗٗ(، كابن ماجو )ٖٗ، ٕٗ/ٔ)

(، كمصنف ابن َِّ/ُُ( ك)ِْٔ/ٕ(، كالطرباين ُب الكبّب )َّ/ٖ(، ك)ُٔٔ، ُٓٔ/ٕك)
(، ٔٔ/ٗ(، كشرح السنة )ِْٔ/ْالزكائد ) (، ك٦بمعِْٔ/ِ(، كأٞبد )ِْٔ/ْأيب شيبة )

(، كا٤بوطأ ُّٔ/ِ(، الدارمي )ْٕٔ/ُ(، كأبو داكد )ٔٗ/ٔ(، كالنسائي )ٓ/ٓكاألـ )
(، كابن حباف ْٓٔ(، كسعيد بن منصور ُب سننو )ُٖ/ِ(، كالشافعي ُب مسنده )ِّٓ/ِ)

 (.َُٖٕٓ(، كعبدالرزاؽ )ُُُْٓب صحيحو )
سبلـ أبو بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم الفقيو. كلد اإلماـ ا٢بافظ العبلمة، شيخ اإل( (ِ

ىػ(. كأرخ اإلماـ أبو ا٢بسن بن قطاف الفارسي َُِْب حدكد موت اإلماـ أٞبد بن حنبل )
(، َُٖىػ(. انظر: طبقات الفقهاء للشّبازم )صُّٖكفاتو ُب سنة ٜباين عشرة كثبلٜبائة )

(، كطبقات ا٤بفسرين َُِ/ّافعية للسبكي )(، كطبقات الشَِٕ/ْككفيات األعياف )
 (.َْٗ/ُْ(، كسّب أعبلـ النببلء )ُٖٔ/ُ(، كطبقات األصوليْب )ِٖللسيوطي )ص

 (.ٕٕ(، )صَّٕاإلٝباع رقم )( (ّ
(، كا٤بهذب كشرحو اجملموع ُٔٗ/ُ(، كالبداية مع شرحها ا٥بداية )ٖٓ/ٔانظر: نيل األكطار )( (ْ

(ُٔ/ِِٔ.) 
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ٰبـر نكاح ما فوؽ األربع، فيحـر نكاح زكجة خامسة ٤بن كاف عنده أربع  -ُ
 .(ُ)نسوة

 .-- (ِ)كذلك ٢بديث غيبلف بن سلمة
: "اخَب منهن أربعان كفارؽ فقاؿ  فقد أسلم كٙبتو عشر نسوة، كأٍسلمن معو،

 .(ّ)سائرىن"
ت العدة بسبب طبلؽ رجعي، أك ابئن، ٰبـر نكاح ا٤برأة ُب عدهتا، سواء كان -ِ

أك كانت لنكاح صحيح أـ فاسد، أك كطء شبهة أك عدة كفاة، فتمنع من 
نكاح الغّب، كال ٛبنع من نكاح الذم تعتد منو، إال أف تكوف قد حرمت 

 عليو بثبلث طلقات.

                                 
(، كبدائع الصنائع ِِٔ، ُِٔ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ِٖٗ، ِٕٖ/َّانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(ِ/ِِٔ ،ِِٔ .) 
غيبلف بن سلمة بن متعب بن مالك بن كعب الثقفي أسلم بعد الفتح، ككاف ٙبتو عشرة نسوة ( (ِ

(، كاإلصابة ُِْ/ٓ. انظر: األعبلـ للزركلي )--ىػ ُب آخر خبلفة عثماف ِّمات عاـ 
( برقم ّْ/ْ(، كأسد الغابة )ُٖٔ/ّب هبامش اإلصابة )(، كاالستيعأِٗٔرقم )

(ُْْٖ.) 
(، كابن ُُِٖ(، كالَبمذم ُب ابب النكاح )ُّٕ/ْا٢بديث أخرجو: ابن شيبة ُب ا٤بصنف )( (ّ

(، كالطحاكم ُُِِّ(، كالكبّب )َُُٕ(، كالطرباين ُب األكسط )ُّٓٗماجو ُب النكاح )
(، كمالك ُب ا٤بوطأ ٓٓ/ُِرب ُب التمهيد )(، كابن عبد الِِٓ/ُّب شرح معاين اآلاثر )

(، كأٞبد ُب ا٤بسند ِّْ/ٓ(، كالشافعي ُب األـ )ٖٗ/ٗ(، كالبغوم ُب شرح السنة )َُِ/ِ)
 (.ُُٖ/ٕ(، كالبيهقي )ْْْٔ(، كالسيوطي ُب ٝبع ا١بوامع )ْْ/ِ)

ص (، كتلخيُِٗ/ٔ(، كإركاء الغليل )ُِٓ/ٖ(، ككنز العماؿ )ُّٕٔكانظر: مشكاة ا٤بصابيح )
 (.ّْٔ/ّا٢ببّب )

كمثلو عن قيس بن حارثة أسلم كٙبتو ٜباف نسوة. ككذلك عن نوفل بن معاكية أسلم كٙبتو ٟبسة 
 نسوة.
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(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)قاؿ تعأب: 
(ُ). 

 :وجو الداللة
كالعـز كالعقد يتقدما الفعل فنهى عن العـز أكالن  قالوا: العـز كالعقد معناٮبا كاحد،

 .(ِ)كىذا مبالغة ُب النهي، كبلوغ الكتاب أجلو كناية عن العدة
من ا٤بوانع للنكاح الكفر، فا٤بسلم ال ٯبوز لو نكاح غّب الكتابية، كال ٰبل  -ّ

 .(ّ)لكافر مطلقان نكاح ا٤بسلمة

نكاح مسلمة كال كافرة كذلك كمن ا٤بوانع الردة، فلو ارتدَّ ا٤بسلم ال ٯبوز لو  -ْ
 .(ْ)للمرتدَّة أف تنكح مسلمان  ليس

ا٢بيبلى من الغّب، ال ٰبل نكاحها كال كطئها حٌب تضع ٞبلها كىذا من ابب  -ٓ
 .(ٓ)احَباـ ا٢بمل

 .(ٔ)إذا كطئت امرأة بشبهة حرمت أختها حٌب انقضاء العدة -ٔ

ى يقينان ُب ال ٰبل نكاح ا٣بنثى الػميٍشكل حٌب يتبْب أمره، أذكر ىو أـ أنث -ٕ
 .(ْ)أحدٮبا

اختبلؼ ا١بنس مانع من موانع النكاح كا٤بقصود ىنا نكاح ا١بًنيَّة، كإنساف  -ٖ
 ا٤باء.

 كقد اتفقوا على عدـ جواز نكاح إنساف ا٤باء.

                                 
 (.ِّٓسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.ُِْ/ُٔ( ُب الصفحة السابقة، كاجملموع )ٔانظر: ا٤بصدر رقم )( (ِ
، ُِٔ/ُُب الفتاكل )(، كالنتف ِٖٗ، ِٕٖ/َّانظر: ا٤ببسوط ) (:ٔ(، )ٓ(، )ْ، )(ّ(

 (.ِِٕ، ِِٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِِٔ
 (.ُِٓ(، كاإلنصاؼ )/ٖٕ/ٕانظر: مًب ا٤بقنع مع شرحو ا٤ببدع )( (ْ
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، فقاؿ ٯبوز بشهادة ُب جواز نكاح ا١بًنيَّة -رٞبو هللا- (ُ)كخالف ا٢بسن البصرم
 .(ِ)رجلْب. كالصحيح عدـ جواز ذلك

 ٌب:كذلك لآل
(حئ مئ ىئ يئ جب حب)لقولو تعأب:  - أ

(ّ). 

 اآلية لبلمتناف، فلو جاز ذلك لفات االمتناف.
كألف األصل ُب الفركج ا٢برمة إال أف الشارع أذف ُب نكاح إانث بِب آدـ،  - ب

  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک)لقولو: 
، فتبقى اإلانث من غّب بِب آدـ (ْ)

 على أصل ا٢برمة.

 يكوف ذكران بشكل أنثى. كألف ا١ًبنَّ يتشكَّلوف بصور شٌب فقد -ج
)قلت( كلسد ابب الذريعة، حٌب ال أتٌب امرأة عيرفت أهنا ليست بذات زكج  -د

 فتحمل كتدعي أف جنيان نكحها فيفتح ىذا ابب للزان.
الزانية، فإذا زنت ا٤برأة ٓب تنكح حٌب ٙبيض كتطهر، على خبلؼ بْب أىل  -ٗ

                                 
ا٢بسن بن أيب ا٢بسن يسار، أبو سعيد، مؤب زيد بن اثبت األنصارم، أحد الفقهاء السبعة. ( (ُ

مات ا٢بسن ُب رجب سنة عشر لسنتْب بقينا من خبلفة عمر ك  –رٞبة هللا عليو –كلد ا٢بسن 
(، كالفهرست البن الندًن ِٖٓ(، كالزىد ألٞبد )صُٔٓ/ٕكمائة. انظر: طبقات ابن سعد )

(، كالبداية ُّّ/ُ(، كهتذيب التهذيب )ٕٖ(، كطبقات الفقهاء للشّبازم )صَِِ)ص
 (.ّٔٓ/ْ(، كسّب أعبلـ النببلء )ِٔٔ/ٗ)

(، ك٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر ُّّ، ِِّ/ُانظر: الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )( (ِ
 (.ٓ/ّ(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )ِّّ/ُ)

 (.ِٕسورة النحل، آية: )( (ّ
 (.ّسورة النساء، آية: )( (ْ
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 .(ُ)العلم ُب جواز نكاح الزانية

 مطلقان على غّب انكحها.ٙبـر منكوحة الغّب  -َُ

 .(ِ)إذا طلق الرجل زكجتو ثبلاثن حرمت عليو حٌب تنكح زكجان غّبه -ُُ

طلَّقِب  (ّ)( فقالت: إف رفاعةكذلك ٢بديث امرأة رفاعة حيث جاءت للنيب )
، كما معو إال مثل ىدبة الثوب، (ْ)طبلقي، كإين تزكجت بعده عبدالرٞبن ابن الزبّب فابتَّ 

ريدين أف ترجعي إٔب رفاعة، ال حٌب يذكؽ عيسيلتك كتذكقي كقاؿ: "لعلك ت فضحك 
 .(ٓ)عيسيلتو"

. )النوع الثاين(  من الوطء احملرَـّ

                                 
(، كبدائع الصنائع ِِٔ، ُِٔ/ُ(، كالنتف ُب الفتاكل )ِٖٗ، ِٕٖ/ّانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ُٔٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ِِٔ/ِ)
 : ا٤بصدر السابق.انظر( (ِ
رفاعة بن ٠بواؿ، كقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي، من بِب قريظة، كىو خاؿ صفية بنت حيي ( (ّ

( ٕٔ/ِ. انظر: أسد الغابة ُب معرفة أ٠باء الصحابة )بنت أخطب أـ ا٤بؤمنْب، زكج النيب 
 (.َُٗٔبرقم )

قوا على أنو ىو الذم تزكج امرأة عبدالرٞبن بن الزبّب بن زيد بن أمية بن مالك بن األكس. اتف( (ْ
(، كسّب ابن ىشاـ َّّّ( برقم )ِّْ/ّرفاعة. انظر: أسد الغابة ُب معرفة أ٠باء الصحابة )

(ِ/ِِْ.) 
(، ِٕ/ٖ(، )ُْٖ، ٓٓ/ٕا٢بديث متفق عليو، أخرجو البخارم ُب الطبلؽ كاللباس كاآلداب )( (ٓ

(، كابن ماجو ُُُٖ( برقم )ِْٔ/ّ(، كالَبمذم )َُٓٓ/ِ(، كمسلم ُب النكاح )ِٕ/ٖ)
 (.ٕ، ٔ/ِ(. كانظر تنوير ا٢بوالك )ُُٔ/ِ(، كالدارمي )ُِٔ/ُ)

 ( فقد ذكر ركاايت ا٢بديث.ُٔ/َُكاحمللى البن حـز )
 (.ِٕٗ/ٔ(، كإركاء الغليل )ّْٗ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ِّٕ/ّكانظر: نصب الراية )

 كاسم ا٤برأة: ٛبيمة بنت كىب، كقيل ا٠بها غّب ذلك.
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 .(ُ)ٰبـر كطء الزكجة ُب القيبيل حاؿ ا٢بيض كالنًٌفاس اتفاقان 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ)كذلك لقولو تعأب: 

(... ھ ھ ھ ھ ے ے 
(ِ). 

لكنهم اختلفوا ىل عليو  -رٞبهم هللا  -فمن كطئ ا٢بائض أٍب ابتفاؽ أىل العلم 
 .(ّ)الذنب فقط، أـ عليو أف يتصدؽ أيضان؟

 .(ْ)كاختلفوا أيضان ما ٰبل للزكج من زكجتو حاؿ ا٢بيض
. )النوع الثالث(  من الوطء احملـر

كطء الزكجة حاؿ اإلحراـ، سواء كاان ٧برمْب أك أحدٮبا ٢بج أك عمرة، فرضان أك 

                                 
 (.ٗٔاإلٝباع البن حـز )ص انظر: مراتب( (ُ
 (.ِِِسورة البقرة، آية: )( (ِ
قاؿ: "إف كطئها ُب العراؾ فعليو دينار، كإف  مدار خبلفهم على حديث ابن عباس أف النيب ( (ّ

(، كالنسائي ُِٗٔ( ك)ُِٖٔكطئ قبل الغسل فنصف دينار". ا٢بديث أخرجو: أبو داكد )
(، كالبيهقي ُٕٗ/ّ، كالدارقطِب )(ُّٔ(، كالَبمذم )َْٔ(، كابن ماجو )ُّٓ/ُ)
(، كا٢باكم ِِٕ/ُ(، كأٞبد )ِْٓ/ُ(، كالدارمي )ُِْٔ(، كعبدالرزاؽ )ُّْ/ُ)

(. فمن صحح ا٢بديث أخذ بو، ْٕٖ/ّ(، كابن أيب شيبة )ُُٕ/ُكصححو كافقو الذىيب )
كقاؿ ا٢بسن  –كمن ضعفو قاؿ عليو االستغفار. كذىب سعيد بن جبّب أف عليو عتق نسمة. 

(، كشرح السنة للبغوم َِّ/ُرم عليو ما على ا٤بظاىر. انظر ا٤بسألة ُب: نيل األكطار )البص
(، ُٖٓ/َُ(، كا٤ببسوط )ِّٕ/ٓ(، كمعرفة اآلاثر كالسنن عن اإلماـ الشافعي )ُِٖ/ِ)

(، كا٢باكم الكبّب ُُٕٗ( مسألة )ٕٗ/َُ(، كاحمللى )ُّّ/ِكبدائع الصنائع )
(ُُ/ِْٗ.) 

( ابب ا٢بائض كما ٰبل لزكجها منها، ّٔ/ّرح معاين اآلاثر للطحاكم )انظر ا٣ببلؼ ُب: ش( (ْ
 (.َُّ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ِْٔ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٔ/ٓكاألـ للشافعي )
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وز إفساد ا٢بج كالعمرة، كقد أمر هللا عز كجل إبٛبامهما ُب قولو . كذلك ألنو ال ٯب(ُ)نفبلن 
(  ۓ ڭ ڭ ڭ )تعأب: 

(ِ). 
. )النوع الرابع(  من الوطء احملرَـّ

 .(ّ)كطء الزكجة ُب الظًٌهار قبل التكفّب
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )كذلك لقولو تعأب: 

  (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
(ْ). 

 ظاىر من زكجتو حٌب ييكىفًٌر.فبل ٯبوز للزكج الوطء إذا 
. )النوع اطتامس(  من الوطء احملرَـّ

 كطء الزكجة أك األجنبية ُب الٌدبر، كاللواط مطلقان.
 .(ٔ)االتفاؽ على ٙبرٲبو (ٓ)كقد اتفقوا على ٙبرًن اللواط، كنقل ابن حـز

كلها مانعة من ىذا   ككطء الزكجة ُب الدبر كرد فيو أحاديث كثّبة عن النيب 
 .(ٕ)الفعل

                                 
  (.ُٔٔ/ٓ(، كا٤بغِب )ُٗٓ، ُٖٓ/َُ(، كا٤ببسوط )ُّّ/ِانظر: بدائع الصنائع ) ((ُ
 (.ُٔٗسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ّٔٗ/ٓ(، كاألـ )ُٖٓ/َُ(، كا٤ببسوط )ُّّ/ِصنائع )انظر: بدائع ال( (ّ
 (.ّسورة اجملادلة، آية: )( (ْ
أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد ابن حـز بن غالب بن صاّب الفارسي األصل ٍب األندلسي ( (ٓ

كلد بقرطبة سنة أربع  القرطيب اليزيدم مؤب األمّب يزيد بن أيب سفياف بن حرب األموم 
ائة، كمات ُب شواؿ سنة تسع كٟبسْب كأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء كٜبانْب كثبلٜب

 (.ِٗ، ُٗ/ُِ(، كالبداية كالنهاية )ِّٓ/ّ(، ككفيات األعياف )ُْٖ/ُٖ)
 (.ٗٔمراتب اإلٝباع )ص( (ٔ
 : "ال أتتوا النساء ُب أدابرىن".(عن خزٲبة بن اثبت قاؿ )( ٕ(
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ُب حكم اللوطي ىل يعزَّر أـ عليو ا٢بد   –رٞبهم هللا  –كقد اختلف أىل العلم 
 .(ُ)كالزاين، أـ يقتل؟

. )النوع السادس(  من الوطء احملرَـّ
ُب حكم  -رٞبهم هللا–فبل ٯبوز ذلك مطلقان، كقد اختلف العلماء كطء البهيمة، 

 ؟.(ِ)فاعلو، ىل عليو التعزير أـ ا٢بد
. ()النوع السابع  من الوطء احملرَـّ

لو حصل تضرر للزكجة أك الزكج من ا١بماع نفسو،  -رٞبهم هللا–قاؿ أىل العلم 
. سواء كانت الزكجة  أك من كثرتو عندىا ال ٯبوز ذلك الوطء، كيدخل ُب الوطء احملرَـّ

 صغّبة ال تطيق الوطء، أك كانت ال ٙبتمل الزكج لغلظ آلتو.
 :(ّ)بصارقاؿ ُب الدر ا٤بختار شرح تنوير األ

 "كلو تضررت من كثرة ا١بماع ٓب ٘بز الزايدة على قدر طاقتها".

                                                                                         
(: "ال ينظر هللا عز كجل إٔب غرل"، كعن أيب ىريرة قاؿ )( ىذا الفعل "ابللوطية الصكقد ٠بَّى )

رجل كطئ امرأتو ُب دبرىا". كاألحاديث ُب ىذا الباب كثّبة. انظر: صحيح ابن حباف 
(، كأبو داكد ُُٔٔ( ك)ُُْٔ(، كالَبمذم )ََِْ( ك)َُِْ( ك)ُْٖٗ( ك)ُْٖٗ)
( ُّٓ/ُ(، كالدارقطِب )ُْٓ/ِ( ك)َِٔ، ُُٔ/ُ(، كالدارمي )ُِِٔ( ك)َِٓ)

(، كالطحاكم ُب شرح معاين ُٖٗ، ُٕٗ، ُٓٗ/ٕ( ك)ِٓٓ/ِ(، كالبيهقي )ِٖٖ/ّك)
( ٖٔ/ُ(، كأٞبد )ِٕٓ(ف كالبغوم ُب شرح السنة )ْٓ، ْْ، ّْ، ِْ/ّاآلاثر )

 (.ُِّ/ٓ( ك)ْْْ، ُِٖ/ِك)
(، كاألـ ّٕٖ/ّ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ٕٕ/ٗانظر ا٣ببلؼ ُب: ا٤ببسوط )( (ُ

(، كنيل ِِٔ/َُ(، ا٤بغِب )ّّْ/ُُ، كا٢باكم الكبّب )ُْٔ/ُٔع )(، كاجملمو ُّٕ/ٓ)
 (.َُِ/ٔاألكطار )

 (.ّٖٖ/ّ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )َُِ/ٗانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
ّ) )(ّ/َِّ.) 
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 :(ُ)كقاؿ ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار
"كقد صرحوا عندان أبف الزكجة إذا كانت صغّبة ال تيطيق الوطء ال تيسلَّم للزكج 

 حٌب تطيقو".
 كزاد: كمثلو إذا كانت ال ٙبتملو لغلظ اآللة.

. (نثام)النوع ال  من الوطء احملرَـّ
الوطء حاؿ االعتكاؼ الواجب، سواء كاف ا٤بعتكف أحدٮبا أك كبلٮبا؛ ألف 

 .(ِ)الوطء مبطل لو
.  ()النوع التاسع  من الوطء احملرَـّ

إذا أسلم أحد الزكجْب دكف اآلخر، فهنا إف كانت الزكجة ىي ا٤بسلمة، أك كاف 
ٯبز أف يطأ زمن العدة حٌب انقضائها، فإف الزكج ىو ا٤بسلم ككانت الزكجة غّب كتابية، ٓب 

 .(ّ)أسلم الكافر منهما ُب العدة جاز ذلك كإال انفسخ النكاح بينهما
. ()النوع العاشر  من الوطء احملرَـّ

كىي خاصة ٗبن عنده أكثر من زكجة  -رٞبهم هللا- (ْ)ىناؾ صورة ذكرىا الشافعية
كثر من كليلتها، ٤بن كاف عنده أ فقد قالوا: ال ٯبوز كطء الرجل زكجتو ُب غّب يومها

 فلم ٯبز أف يفعلو بغّب زمانو. جة كذلك؛ ألف مقصود القٍسم الوطء،ك ز 
 .-كهللا أعلم-ىذا ما كقفت عليو من أنواع الوطء احملرَـّ كال أدعي ا٢بصر ُب ذلك 

                                 
 (.َِْ/ُٖ(، كانظر اجملموع )َِْ/ّ)( (ُ
 (.ِّٗ/ُانظر: النتف ُب الفتاكل )( (ِ
 (.ِٕ/ٓألـ )(، كاِِٗ/ُانظر: النتف ُب الفتاكل )( (ّ
 (.ُِٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
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 ادلطهة انراتغ: انٕطء ادلكرِٔ
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 الوطء ا٤بكركه
كطء يوصف ابلكراىة من حيث ىو  –يو فيما اطلعت عل –بعد طوؿ نظر كٰبث ٓب أجد 

كطء ٦برد. لكنهم ذكركا أكصافان إف اقَبنت ابلوطء كاف مكركىان ال لذاتو كلكن للوصف الذم 
 اقَبف بو.

 على كراىة الوطء إذا اقَبف ابألكصاؼ اآلتية: –رٞبهم هللا  –فعلى ىذا نص العلماء  
 و.قالوا يكره للزكج أف ينتقل من كطء آلخر حٌب تسكن نفس -ُ

 :(ُ)قاؿ ُب ا٢باكم الكبّب
"كيكره أف ينتقل من كطء كاحدة إٔب كطء إٔب كطء أخرل كيصرب حٌب تسكن نفسو، 

، كالفهر ىو إذا كطئ ا٤برأة انتقل (ِ)"أنو هنى عن الفهر"  كتقول شهوتو، فقد ركل عن النيب 
 منها إٔب أخرل".

"أنو هنى عن  عنو يكره أف يطأ ٕبيث ييرل أك ييسمع أك يينظر إليو، ٤با ركل  -ِ
 .(ْ)، كىو أف يطأ ٕبيث ييسمع ًحسو(ّ)الوجس"

أنو قاؿ: "أكره أف يطأ كاألخرل تنظر؛ ألنو ليس  -رٞبو الو– (ٓ)كنقل عن اإلماـ الشافعي
 . كنقل عن غّبه كراىة ذلك.(ٔ)من التَّسَب كال ٧بود األخبلؽ"

                                 
ُ) )(ُُ/ُّْ.) 
(، كالكامل ُب الضعفاء البن عدم ُْٖ/ّذكره ابن األثّب ُب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )( (ِ

(ٓ/ُٖٕٗ.) 
 (.ُٕٓ/ٓٓب أقف على ىذا النص، كقد ذكره ابن األثّب ُب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )( (ّ
(، كمعرفة السنن كاآلاثر عن اإلماـ َِٔ/ٕ(، كانظر: ركضة الطالبْب )ُّْ/ُُم الكبّب )ا٢باك ( (ْ

 (.ُِّ/َُ(، كا٤بغِب )ُّّ/ٓالشافعي )
دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ىاشم بن ا٤بطلب ( (ٓ

دهللا القرشي الغٌرًم ا٤بولد، كلد سنة مائة كٟبسوف، اإلماـ عآب العصر انصر ا٢بديث، فقيو ا٤بلة أبو عب
(، كالبداية َٓ/َُكتوُب سنة مائتْب كأربعة، كعاش أربعة كٟبسوف سنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء )

 (.ُِٓ/َُكالنهاية )
 (.ْانظر ا٤بصدر )( (ٔ
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كم أىلو، فليستَب، كال : "إذا أتى أحد ؛ كذلك لقولو (ُ)يكره التَّجر عند اجملامعة -ّ
 .(ِ)يتجرد ٘برد البعّب"

: "ال تكثركا الكبلـ عند اجملامعة، فإف قالوا يكره الكبلـ عند اجملامعة، كذلك لقولو  -ْ
 .(ْ). كألف الكبلـ مكركه عند البوؿ، كا١بماع أكٔب فهو ُب معناه(ّ)منو ا٣برس كالفأفاء"

 .(ْ)معناه

لكراىة تكوف حاؿ االستقباؿ للقبلة ، كىل ا(ٓ)قالوا يكره استقباؿ القبلة حاؿ ا١بماع -ٓ
فيما  –أك االستدابر من الزكج أك الزكجة أك كبلٮبا؟ ٓب أقف على تفصيل لذلك 

 .-رٞبهم هللا-اطلعت عليو من كتب أىل العلم 

 

                                 
 (.ُُْ/ٖ(، كالشرح الكبّب )َِِ/ٕ(، كا٤ببدع )ِِّ – ُِّ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ
(: تفرد بو مندؿ بن علي، كليس ابلقوم. ُّٗ/ٕأخرجو البيهقي عن ابن مسعود مرفوعان، كقاؿ ) ((ِ

( برقم ُٕ/ٕ(. كضعفو األلباين ُب إركاء الغليل )ُُِٗ( رقم )ُٗٔ/ُكأخرجو ابن ماجو ُب النكاح )
(ََِٗ.) 

كإركاء الغليل  (،ُٕٗ(، كالسلسلة الضعيفة لؤللباين )َُْْٗ( رقم )ّْٓ/ُٔانظر كنز العماؿ )( (ّ
 (.ُٖٖ/ٓ(، كاتريخ دمشق البن عساكر )َٕ/ٕ)

 (.ُُْ/ٖ(، كالشرح الكبّب )َِِ/ٕ(، كا٤ببدع )ِِّ، ُِّ/َُا٤بغِب )( (ْ
 انظر: ا٤بصادر السابقة.( (ٓ
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 ادلطهة اخلايص: انٕطء ادلثاغ
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 الوطء ا٤بباح
، كا٤بكركه.ذكران ُب ا٤بطالب األربعة السابقة كل من: الوطء الواجب، كا٤بندكب، ك   احملـر

كبقي الوطء ا٤بباح. فكل كطء خرج حكمو عن األحكاـ األربعة ا٤باضية فهو كطء 
 مباح.

كالوطء ا٤بباح ٧بصور ُب نطاؽ معْب كىو "الوطء ُب نكاح صحيح أك ملك ٲبْب، فيتعلق 
سبب بو ٙبرًن ا٤بصاىرة ابإلٝباع كيصّب ٧برمان ٤بن حرمت عليو؛ ألهنا حرمت عليو على التأبيد ب

 .(ُ)مباح، أشبو النسب"

                                 
 (.ْٖٕ/ٕ(، كانظر: الشرح الكبّب )ِٖٓ، ِٕٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
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 ادلثؽس انصانس: يقكياخ انٕطء، ٔآشارِ
 وفيو مطالب:

 اظتطلب األول: النَّظر، وأثره.

 اظتطلب الثاين: اللَّمس وأثره.
 اظتطلب الثالث: اطتلوة وأثرىا.
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 .ٛبهيد: ٤بقدمات الوطء كآاثره مقدمات الوطء
 األمور الٍب تثبت هبا حرمة ا٤بصاىرة.

ا حدث كطء بعد النكاح الصحيح أك ملك اليمْب الصحيح تثبت حرمة ال شك أنو إذ
ا٤بصاىرة، فتكوف ا٤بوطوءة ٧برَّمة على أصوؿ كفركع الواطئ كيكوف الواطئ ٧برَـّ على أصوؿ 

 كفركع ا٤بوطوءة، ككذا على فركعهما كإف سفلوا.
علماء فإذا حصل كطء ُب غّب ذلك فهل تثبت حرمة ا٤بصاىرة أـ ال؟ كقع خبلؼ بْب ال

 ُب ذلك. –رٞبهم هللا –
 كالوطء ٧بصور ُب اآلٌب:

 الوطء ُب النكاح الصحيح أك ملك اليمْب، كسبق أنو يَبتب عليو التحرًن اتفاقان. -ُ

الوطء ُب النكاح الفاسد ىل يَبتَّب عليو التحرًن؟ ا١بمهور على أنو يَبتَّب عليو ذلك  -ِ
 األكؿ، ا٤ببحث الثاين. ُب الفصل -إف شاء هللا–كفيو خبلؼ شاذ سيأٌب تفصيلو 

 كالقوؿ فيو كالقوؿ ُب النكاح الفاسد. –الوطء بشبهة  -ّ

، كىو الزان، كقد اختلفوا ُب حكمو من حيث احملرميَّة كخبلفهم قوم ُب  -ْ الوطء احملرَـّ
 ذلك.

فكل ما سبق، ذلك إذا حصل كطء حقيقي بينهما، كلكن إذا حصل مقدمات الوطء 
 ىل ٙبـر عليو؟

ء كثّبة، ككبلمنا ُب ىذا ا٤ببحث عن ثبلث مقدمات كىي: النظر، نقوؿ مقدمات الوط
 كاللمس، كا٣بلوة.

 فما ا٢بكم ا٤بَبتب على ىذه ا٤بقدمات الثبلثة؟
 إليك تفصيل ذلك ُب ا٤بطالب الثبلثة اآلتية.
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ظر ٔأشرِ.
َّ
 ادلطهة األٔل: انُ
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 النظر كأثره
 تعريف النظر.

 .(ُ)نىظىرىه: أتمَّلو بعينو
 :(ِ)قاؿ الكليات

"النظر ىو عبارة عن تقليب ا٢بدقة ٫بو ا٤برئي التماسان لرؤيتو، ك٤با كانت الرؤية من 
توابع النظر كلوازمو غالبان، أيجرم لفظ النظر على الرؤية على سبيل إطبلؽ اسم السَّبب 

 على ا٤بسبب".
 كاستعماؿ النظر ُب البصر أكثر عند العامة، كُب البصّبة أكثر عند ا٣باصة.

 (ڀ ٺ ٺ      پ ڀ ڀ ڀٔب: قاؿ تعا
(ّ). 
 كسأتناكؿ ىذا ا٤بطلب من الوجوه اآلتية:

 ىل نظر الرجل إٔب ا٤برأة ينشر حرمة ا٤بصاىرة؟ مع ٙبرير ٧بل النزاع.
كىل نظر ا٤برأة إٔب الرجل ينشر ا٢برمة كذلك؟ كىل ىناؾ فرؽ بْب النظر ا٤بباشر 

 كالنظر غّب ا٤بباشر؟.
 إٔب ا٤برأة ينشر حرمة ا٤بصاىرة؟ا٤بسألة األكٔب: ىل نظر الرجل 

 قبل النظر ُب ا٣ببلؼ، ينبغي ٙبرير ٧بل النزاع ففيو كبلـ طويل.
 ٙبرير ٧بل النزاع:

 ينحصر ٧بل النزاع ُب مسألة النظر ُب نقاط.
 األكٔب: أف يكوف مع النظر شهوة، فإذا نظر من غّب شهوة فبل يتعلَّق بو حكم.

 :(ُ)قاؿ ُب ا٤بغِب

                                 
 (.ِّٔانظر: القاموس احمليط )ص( (ُ
 (.ُِٖظر: مفردات ألفاظ القرآف األصفهاين )ص(، كانَْٗ)ص( (ِ
 (.ِّ – ِِسورة القيامة، آية: )( (ّ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

51 

ُب أف النظر إذا كقع من غّب شهوة ال ينشر حرمة؛ ألف اللمس "كال خبلؼ نعلمو 
 الذم ىو أبلغ منو ال يؤثر. إذا كاف بغّب شهوة، فالنظر أكٔب".

فلم يشَبط الشهوة، كاكتفى بتعمُّد  –رٞبو هللا  - (ِ)لكن خالف ُب ىذا الثورم
 .(ّ)النظر

 )س(: ما ىي تفسّب الشهوة عند ا١بمهور؟.
 متفق عليو، ك٨بتلف فيو. –شهوة رأايف )ج(: ٥بم ُب تفسّب ال

 التفسّب ا٤بتفق عليو عند األغلب. -أ
 االشتهاء ابلقلب فقط عند النظر.

: "تفسّب الشهوة ىي أف يشتهي بقلبو، كييعرؼ ذلك (ْ)قاؿ ُب بدائع الصنائع
 . كىذا الشاب ا٤براىق.(ٓ)إبقراره، ألنو ابطن، كال كقوؼ عليو لغّبه"

 قصدٮبا ٙبرٍُّؾ قلبو أك زايدة ٙبرًُّكو إف كاف متحركان ال ٦برَّد أما ُب "الشيخ كالعنْب
 .(ٔ)ميبلف النفس، فإنو يوجد فيمن ال  شهوة لو أصبلن، كالشيخ الفاين"

 فلو مس كأقر أنو بشهوة ثبت عليو ذلك إبقراره.
 التفسّب ا٤بختلف فيو: -ب

                                                                                         
ُ) )(ٗ/ِّٓ.) 
أبو عبدهللا سفياف بن سعيد بن مسركؽ بن حبيب بن رافع بن عبدهللا بن موىبة، كلد سنة ( (ِ

سبع كتسعْب اتفاقا، كمات سنة ست كعشرين مائة، كىو ٧بدث فقيو. انظر: سّب أعبلـ 
 (.ّٖٔ/ِ(، ككفيات األعياف )ُّٕ/ٔ(، كطبقات ابن سعد )ِِٗ/ٕ)النببلء 

 (.ٕٓ/ٓانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف للجصاص )( (ّ
ْ) )(ِ/َِٔ.) 
(: كىو قوؿ كثّب من ا٤بشايخ، انظر: الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى ُِٗ/ّقاؿ ُب فتح القدير )( (ٓ

(ُ/ِّٕ.) 
 ا٤بصدر السابق.( (ٔ
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كٓب يكتفوا ٗبيبلف اشَبط بعضهم ُب الشهوة أف تنتشر اآللة، أك تزداد انتشاران، 
 القلب فقط.

: "ا٤بس كالنظر بشهوة الذم تنتشر لو اآللة أ ك يزداد انتشارىا، (ُ)قاؿ ُب ا٤ببسوط
فأما ٦برد االشتهاء ابلقلب غّب معترب، أال ترل أف ىذا القدر يكوف من الشيخ الكبّب 

 .(ِ)الذم ال شهوة لو"
 .(ّ)لقلب دكف ٙبرؾ اآللةأثر خبلفهم ُب تفسّب الشهوة بتحرؾ اآللة أك ميبلف ا

تظهر ُب العنْب كا٣بصي كاجملبوب ك٫بوىم، فهؤالء يتعذر ٙبرؾ اآللة عندىم، فمن 
شرط ٙبرؾ اآللة كانتشارىا يقوؿ ىؤالء ال يَبتب على نظرىم حكم كال مسهم، لعدـ 

 ٙبقق كصف الشهوة.
ى كمن ٓب يشَبط ذلك قاؿ: يَبتب ا٢بكم على نىظىر كمىٍس ىؤالء، فيدخلوف عل

 ذلك ُب ا٣ببلؼ، لتحقق الشهوة عندىم.
 : موضع النظر.الثانية

كما قلنا يشَبط الشهوة مع النظر، كىنا كذلك اختلفوا ُب موضع النظر الذم 
 يَبتب عليو حكمو كذلك على أقواؿ:

 ا٢بنفية: النظر ا٤بؤثر ىو النظر إٔب الفرج. - أ

 كقد اختلفوا ُب تفصيل ذلك:
 ـ ىو النظر إٔب منابت الشعر، كىو ظاىر الركاية.: النظر احملرًٌ (ُ)فعند أيب يوسف

                                 
(، كشرح الوقاية على ا٥بداية ُٕٗ/ُر: ا٥بداية شرح البداية )(، كانظَِٕ/ْللسرخسي )( (ُ

كشيخ اإلسبلـ ككثّب من  السرخي(: "ىذا قوؿ ُِٗ/ّ(، كقاؿ ُب فتح القدير )ُْٔ/ُ)
(: كالصحيح عدـ اشَباطو؛ ألف َِٔ/ِا٤بشايخ ٓب يشَبطوه"، كقاؿ ُب بدائع الصنائع )

 الشهوة تتحقق بدكف ذلك من العنْب كاجملبوب.
 (.ِّٕ/ُ(، ك٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )ٔ/ّنظر: اللباب ُب شرح الكتاب )ا( (ِ
 (.َُٖ/ّانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )( (ّ
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: النظر ا٤بؤثر ىو النظر إٔب الشق. كعند غّبٮبا: النظر (ِ)كعند دمحم بن ا٢بسن
ا٤بؤثر ىو النظر إٔب الفرج الداخل دكف ا٣بارج، كذلك يكوف إذا كانت متَّكئة، أما إذا  

 .(ّ)كانت قاعدة أك مستوية أك قائمة ال يَبتب على النظر حكم
 أيضان. (ْ)فحاصل أقواؿ ا٢بنفية أف النظر ا٤بؤثر ىو النظر للفرج كىذا قوؿ الثورم

 : ذىب ا٢بنابلة إٔب ما ذىب إليو ا٢بنفية.(ٓ)ا٢بنابلة - ب

إال قوؿ عن بعض األصحاب أف النظر مؤثر لسائر البدف، كالصحيح عندىم أف 
ييقاس عليو، ٤با بينهما من النظر ا٤بؤثر للفرج دكف سائر البدف، كذلك ألف غّب الفرج ال 

 الفرؽ، فبل خبلؼ أف النظر إٔب الوجو ال يثبت ا٢برمة، فكذلك غّبه.
: قالوا إف النظر إٔب الشعر، أك الصدر أك الساؽ، أك احملاسن كلو (ٔ)ا٤بالكية -ج

مؤثر فهم ٓب ٱبصوا الفرج بل عمموا سائر البدف؛ ألنو استمتاع، فكاف مؤثران كالنكاح، 

                                                                                         
أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن ٔبّب بن معاكية األنصارم ( (ُ

ىػ، كقيل ُب غرة ربيع ُِٖربيع األكؿ عاـ  ٓىػ، مات يـو ا٣بميس ُُّالكوُب. كلد عاـ 
. انظر: سّب -رٞبهما هللا–اآلخر كعاش تسعا كستْب سنة كىو من أكرب أصحاب أيب حنيفة 

 (.ّٖٕ/ٔ، ككفيات األعياف )(ُ/ُِ)(، طبقات ا٢بنفية ّٓٓ/ٖأعبلـ النببلء )
 ىػ، كىوُٖٗىػ مات ُب الرم عاـ ُُّدمحم بن ا٢بسن بن فرقد أبو عبدهللا. كلد بواسط عاـ ( (ِ

(، كالبداية َِّ/ُ. انظر: الفهرست البن الندًن )-رٞبهما هللا –اثين أصحاب أيب حنيفة 
 (.َٖ/ٔ(، كاألعبلـ للزر كلي )ُِٕ/ِ(، كاتريخ بغداد )َِِ/َُكالنهاية )

(، ككقاية ُُّ/ّ(، كفتح القدير )ُٕٗ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )َِٖ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
(، كالبحر الرائق شرح كنز ٔ/ّ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )ُْٔ/ُية )الركاية ُب مسائل ا٥بدا

 (.ِّٕ/ُ(، ك٦بمع النهر ُب شرح ملتقى األٕبر )َُٕ/ّالدقائق )
 (.ٕٓ/ٓ(، كا١بامع ألحكاـ القرآف )ُّٕ/ِانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ْ
 (.ٕٓ/ٓ)(، كا١بامع ألحكاـ القرآف ُُٗ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ِّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
 (.ٕٓ/ِ(، كبداية اجملتهد )ٕٓ/ٓانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( (ٔ
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 علق اب٤بعاين ال ابأللفاظ.فاألحكاـ تت
 : أف تكوف ا٤بنظور إليها ُب سن تشتهى.الثالثة

قالوا: ا٣ببلؼ ُب النظر فيمن بلغت سنان ٲبكن االستمتاع هبا، كبعضهم قدَّر عمرىا 
بتسع سنْب كزايدة، فأما الطفلة الٍب ال تيشتهى أصبلن كال ٲبكن االستمتاع هبا، فبل تدخل 

 .(ُ)معنا ُب النزاع
 ة ُب ٙبرير ٧بل النزاع:ا٣ببلص

 ٧بل النزاع ُب النظر كىل ينشر ا٢برمة، يتلخص ُب ثبلثة مواضع:
ٙبقق الشهوة عند النظر، على خبلؼ ُب تفسّب الشهوة، فلو كاف نظران  -ُ

 ٦بردان عن الشهوة ٓب يؤثر.

٧بل النظر الفرج، فلو نظر إٔب سائر البدف ٓب يؤثر على الصحيح، قياسان  -ِ
 ر للوجو.على عدـ أتثّب النظ

 أف يكوف ا٤بنظور إليها ٩بن تيشتهى. -ّ

فإذا علمنا ذلك نقوؿ اختلفوا ُب نر الرجل للمرأة بشهوة كإٔب الفرج، ككانت ٩بن 
 تيشتهى، ىل ينشر ا٢برمة على قولْب:

 :القول األول -
 .(ُ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ّ)، ا٤بالكية(ِ)كىو مذىب ا٢بنفية )استحساانن(

                                 
 (.ّّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
(: "كلو نظر إٔب فرجها بشهوة تثبت ا٢برمة عندان استحساانن ال َِٖ/ْقاؿ ُب ا٤ببسوط )( (ِ

لقرآف للجصاص (، كأحكاـ آَُ/ّ(، ككنز الدقائق )ٔٓ/ِقياسان"، كانظر: بدائع الصنائع )
(، كقاؿ: كىو قوؿ: ا٢بسن، كالقاسم بن دمحم، ك٦باىد، كإبراىيم، كمكحوؿ، كٞباد ُْٕ/ِ)

 بن أيب سليماف.
 (.ٕٓ/ٓانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( (ّ
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 قالوا: تثبت ا٢برمة.
 :القول الثاين -

 .(ْ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ّ)، كالشافعية(ِ)كىو مذىب ا٢بنفية )قياسان(
 .(ٓ)قالوا: ال تثبت ا٢برمة

 :األدلة
 : استدلوا ابلسنة كاألثر كا٤بعقوؿ.أدلة أصحاب القول األول

 :(ٔ)أواًل: دليلهم من السنة
 .(ٕ)تها": "من نظر إٔب فرج امرأة بشهوة، حرمت عليو أمها كابنقولو  -ُ

                                                                                         
 (.ُُٖ/ٖ(، كاإلنصاؼ )َٔ/ٕ(، كا٤ببدع )ُْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 (.ِقم )انظر: ا٤بصدر ر ( ِ(

 (.ُُْ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُِِ/ُٔانظر: اجملموع )( (ّ
 (.ْانظر: ا٤بصدر رقم )( ْ(

 (: كىو قوؿ أكثر أىل العلم.ُْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِّٓ/ٗقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ٓ
(، ُّٕ/ِ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ُُّ/ّ(، كفتح القدير )َِٖ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ٔ

 (.ُْٖ/ٕكالشرح الكبّب )
( َُٕ/ٕ. أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل )-رضي هللا عنهما  –ا٢بديث عن أيب ىانئ ( (ٕ

كىذا منقطع ك٦بهوؿ  كقاؿ: "ركاه ا٢بجاج بن أرطأة عن أيب ىانئ أك أـ ىانئ عن النيب 
كضعيف، كا٢بجاج بن أرطأة ال ٰبتج بو فيما يسنده، فكيف ٗبا يرسلو عمن ال ييعرؼ. كمثلو 

 ينظر هللا إٔب رجل نظر إٔب فرج امرأة كابنتها"، فهو ضعيف، فيو ليث كٞباد كٮبا حديث: "ال
( برقم ُْٖ/ّ( ك)ُِّْٔ( برقم )َْٖ/ّضعيفاف". كأخرجو ُب مصنف ابن أيب شيبة )

(: ِّ/ُُ( قاؿ ُب إعبلء السنن )ُِْٖٕ( برقم )ُْٗ/ٕ(، كعبدالرزاؽ )ُِّٓٔ)
والين، كجرير ثقة، كابن ىانئ، كىو ٞبيد بن ا٢بديث عن جرير عن حجاج عن ابن ىانئ ا٣ب

ىانئ أبو ىانئ ا٣بوالين ا٤بصرم، كىو ثقة من ثقات التابعْب، فالسند مرسل، كىو حسن، 
( مرسل، كفيو ّّٓ/ٗكا٤برسل حجة عندان كعند ٝبهور السلف. كقاؿ ُب احمللى البن حـز )
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 كجو الداللة: ا٢بديث نص ُب ا٤بسألة.
 .(ُ)حديث: "ملعوف من نظر إٔب فرج امرأة كابنتها" -ِ

كجو الداللة من ا٢بديث قالوا: "لو ٓب يكن النظر األكؿ ٧بٌرًمان للثاين، كىو النظر إٔب 
فرج ابنتها، ٓب يلحق اللعن؛ ألف النظر إٔب فرج ا٤برأة ا٤بنكوحة نكاحان صحيحان مباح، 

 .(ِ)كيف يستحق اللعن"ف
 .(ّ)اثنياً: دليلهم من األثر

استدلوا آباثر كثّبة عن السلف، كلهم يرل أنو إذا جرَّد جاريتو، كنظر إليها فقد 
 حرمت على بنيو، كمنها:

أنو جرد جاريتو، ٍب نظر إليها ٍب استوىبها منو بعض بنيو فقاؿ:  -  -عن عمر 
 .(ْ)"أال إهنا ال ٙبل لك"

٦برد النظر إٔب الفرج ٧بٌرًـ، كىذا يؤيد مذىب أيب  : اعترب عمر كجو الداللة

                                                                                         
ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب ا٢بجاج ابن أرطأة كىو ىالك، كأيب ىانئ ٦بهوؿ. كانظر اللباب 

 ( فقد قاؿ: "ىذا ا٢بديث موقوؼ كُب سنده ليث عن ٞباد كٮبا ضعيفاف".ٖٕٔ/ِ)
( بلفظ: عن ابن منبو قاؿ: ُب التوراه ُْٗٔ( رقم )ِْٖ/ّأخرجو ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )( (ُ

كانظر: احمللى  الٍب أنزؿ هللا على موسى "أنو ال يكشف رجل فرج امرأة كابنتها إال ملعوف ..."
(ٗ/َّٓ.) 

 (.ُُٔ/ِبدائع الصنائع )( (ِ
 (.ُانظر: ا٤بصدر رقم )( ّ(

( ُُِٖٔ( ك)ُُِٕٔ( برقم )ْٕٗ/ّا٢بديث أخرجو ابن ايب شيبة ُب ا٤بصنف )( (ْ
(. كمثلو عن مسركؽ أنو قاؿ حْب حضرتو الوفاة: إين ٓب أصب من جاريٍب ىذه إال ُُِِٔك)

( كنقل عن ا٢بسن ُِِّٔ( برقم )َْٖ/ّلنظر. ا٤بصنف )ما ٰبرمها على كلدم من ا٤بس كا
كراىة ذلك، كعن ابن عمرك، كالزىرم، كمكحوؿ، كجابر بن زيد. كانظر: ا٤بدكنة لئلماـ مالك 

(ِ/ُِِ.) 
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 يوسف ُب أف النظر إٔب منابت الشعر ٧بٌرًـ.
 اثلثان: دليلهم من ا٤بعقوؿ.

 استدلوا اب٤بعقوؿ من كجهْب:
قالوا: "النظر إٔب الفرج بشهوة نوع استمتاع؛ ألف النظر إٔب احملل إما ١بماؿ  -ُ

ُب ذلك ا٤بوضع ٝباؿ، ليكوف النظر ٤بعُب احملل، أك لبلستمتاع، كليس 
ا١بماؿ، فعرفنا أنو نوع استمتاع كا٤بس، ٖببلؼ النظر إٔب سائر 

 .(ُ)األعضاء"

 .(ِ)قالوا: "ألف النظر داع إٔب الوطء فيقـو مقامو" -ِ

 :دليل أصحاب القول الثاين
 استدلوا ابلكتاب كاألثر كا٤بعقوؿ.

 .أوال: دليلهم من الكتاب -

(ٺ ٺ ٺ ٿ ٺ )قولو تعأب: 
(ّ). 

كجو الداللة: بْب هللا عز كجل أصناؼ النسء احملرمات، كما عدا ذلك فيدخل ُب 
 .(ْ)عمـو ا٢بل ٥بذه اآلية

 .اثنياً: دليلهم من األثر -

 : "ال ٙبـر عليو حٌب يلزؽ ابألرض".(ٓ)قاؿ أبو ىريرة
                                 

 (.َِٖ/ْا٤ببسوط )( (ُ
 (.ِّٕ/٦ُبمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )( (ِ
 (.ِْسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.ِّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ْ
عبدالرٞبن بن صخر الدكسي، صحايب معركؼ مكثر لركاية ا٢بديث عن النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( كلد عاـ ( (ٓ

(، كاإلصابة ُب ٛبييز َّٖ/ّىػ( اب٤بدينة. انظر: األعبلـ للزركلي )ٗٓ(/ؽ ىػ، كتوُب عاـ )ُِ)
 (.ّٕٔ/ُ(، كحلية األكلياء )ِّّٖ(، برقم )ّٕٓ/ّأ٠باء الصحابة )
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 .(ُ)يعُب حٌب ٯبامع، كىذا نص ُب أف النظر كاللمس ك٫بوٮبا ال ٰبـر
 .(ِ)دليلهم من اظتعقول اثلثاً: -

 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:
"النظر كالتفكّب، فهو غّب متصل هبا كال مباشر ٥با، فكما أف التفكّب ال  -ُ

 يؤثر فكذا النظر".

، كذلك ال يوجب  -ِ ، فكما أف النظر ال يفسد الصـو القياس على الصـو
 ا٢برمة.

ج كغّبه، كا٤بس عن لو كاف النظر موجبان للحرمة الستول فيو النظر إٔب الفر  -ّ
شهوة، فكما أنو ٓب ٙبـر ابلنظر إٔب كجهها كذلك ابلنظر إٔب فرجها ال 

.  ٙبـر

 :اظتناقشة
قبل الدخوؿ ُب ا٤بناقشة، علينا أف نفٌرًؽ بْب أمرين كٮبا أف النظر ينقسم إٔب 

كنظر  –كفيو خبلؼ ضعيف  –قسمْب: نظر جائز كنظر الرجل لفرج زكجتو بعد العقد 
 األجنيب لفرج األجنبية. فهل النظر احملـر كا٤بباح داخلْب ؼ ا٣ببلؼ معنا؟. ٧برَـّ كنظر

ٓب أجد فيما اطلعت علهي ما يفيد التفريق، إال أنو ٲبكن القوؿ أبف )ا٢بنفية(، 
ييدخلوف النظر ا١بائز كاحملرَـّ ُب ا٣ببلؼ قياسان على قو٥بم أبف ا٤بس يستوم فيو احملرَّـ 

 كا١بائز.
 :اب القول األولمناقشة أدلة أصح

دليلهم من السنة: "من نظر إٔب فرج امرأة ...، كحديث: "ملعوف من نظر  -ُ
 إٔب فرج امرأة ...".

                                 
 (.ٕٓ/ٗ فتح البارم )ذكره ُب( (ُ
 (.ُْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِّٓ/ٗ(، كا٤بغِب )َِٖ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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ظهر لنا أف ا٢بديثْب كبلٮبا ضعيف، كلو صحا لفلنا هبما، كلكاان نصان ُب موضع 
 النزاع.

 .(ُ)ٍب ا٢بديث ٲبكن ٞبلو على أنو كُب بذلك عن الوطء
 دليلهم من األثر. -ِ

من األثر كثّبة كىي قوية، إال أهنا معارضة آباثر أخرل عن الصحابة مفادىا أدلتهم 
 أف الزان ال يوجب ٙبرًن ا٤بصاىرة كالزان أعظم من النظر، فسقطت اآلاثر بذلك.

 دليلهم من ا٤بعقوؿ. -ّ

 قو٥بم: "النظر إٔب الفرج بشهوة نوع استمتاع ...". - أ

 أف ذلك معارض أبدلة ال نسلم أف النظر للفرج ال يكوف ٤بعُب ا١بماؿ، ٍب
 أصحاب القوؿ الثاين.

قو٥بم: "النظر داع إٔب الوطء". الوطء شيء كالنظر شيء آخر، كال ٲبكن  - ب
 أف يقـو ىذا مقاـ ذاؾ.

 :سبب اطتبلف
يدكر حوؿ حديث: "من نظر إٔب فرج امرأة بشهوة حرمت عليو أمها  -ُ

 كابنتها".

 فمن ضعَّف ا٢بديث قاؿ أف النظر ال ٰبٌرًـ.
 عنده ا٢بديث قاؿ أف النظر ٰبٌرًـ.كمن صح 

 على أف أصحاب القوؿ األكؿ يقولوف أف ا٢بديث مرسل.
 ىل ا٤برسل حجة أـ ال؟. -ِ

 فمن قاؿ أنو حجة أخذ ٕبديث: "من نظر إٔب فرج امرأة ...".
 كمن قاؿ أنو ليس ٕبجة ٓب أيخذ اب٢بديث.

                                 
 (.ُْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
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 :الراجح
، كذلك بناءن على أف أف الراجح القوؿ الثاين –كالعلم عند هللا  –الذم يظهر 

األصل ا٢ًبل ما ٓب يرد دليل يوجب ا٢برمة، كما كرد من دليل ال يصح، كلو صح 
 لقلنا بو.

 .(ُ)ذترة اطتبلف يف اظتسألة
 عند من يرل ا٢برمة ابلنظر يَبتب على قولو:

حرمة ا٤بصاىرة، كتتعدل إٔب آابئو كإف علوا، كأبنائو كإف سفلوا، من قبل  -ُ
 ان، ككذلك تتعدل إٔب جداهتا، كفركعها.الرجاؿ كالنساء ٝبيع

إذا كاف النظر ألـ الزكجة، أدَّل ذلك انفساخ نكاح الزكجة، كحرمة نكاح  -ِ
 أمها.

 :اظتسألة الثانية
؟.ىل حيّرِم ذلك –حكم نظر اظترأة إىل الرجل   ، عند من يقوؿ إف النظر ٧بـر

و الرجل بشهوة قالوا: ال فرؽ بْب نظر الرجل كا٤برأة، فلو نظرت ا٤برأة إٔب عض
 حرمت عليو.

 .(ِ)كذلك؛ ألنو معُب يوجب التحرًن، فاستول فيو الرجل كا٤برأة، كا١بماع
 فائدة:

 ما ا٢بكم لو حصل إنزاؿ عند النظر أك ا٤بس؟.
قالوا: لو أنزؿ مع ا٤بس أك النظر ال تثبت ا٢برمة )عند ا٢بنفية(؛ ألنو تبْبَّ إبنزالو أنو 

                                 
 (.َِٖ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
(، كالشرح الكبّب ّّٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ِّٕ/ُ(، كملتقى األٕبر )َُٖ/ّانظر: البحر الرائق )( (ِ

 (.ُُٗ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ِْٖ/ٕ)
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 .(ُ)ب  التحرًنغّب داع إٔب الوطء الذم ىو سب
قلت/ كىذا ٩با ييضعًٌف القوؿ ابلتحرًن، فكبلٮبا نظر، سواء أنزؿ أـ ٓب ينزؿ، بل 

 النظر مع اإلنزاؿ أشد فحشان فكيف إذا زاد الفحش خفَّ ا٢بكم.
 اظتسألة الثالثة:

 ىل ىناك فرق بني النظر اظتباشر، والنظر غري اظتباشر يف التحرمي؟.
رج بعينو دكف كاسطة، كالنظر مباشرة أك من كراء : أم النظر للفالنظر اظتباشر

 زجاج أك كاف داخل ا٤باء.
: النظر بواسطة، كالنظر إٔب صورتو ُب ا٤باء أك ا٤برآة كيدخل ىنا النظر غري اظتباشر

 النظر من خبلؿ الصورة الفتوغرافية كالنظر من خبلؿ شاشة التلفاز، ك٫بوه.
 فهل ىناؾ فرؽ بْب النظرين؟

ف النظر ا٤بباشر كغّب ا٤بباشر كبلٮبا يَبتب عليو حكمو من حيث ال إشكاؿ ُب أ
ا٢ببلؿ كا٢براـ، فبل فرؽ بينهما، كالتفريق بينهما ىنا من حيث ترتَّب أثر النظر عليو أك 
عدـ ترتبو فقد فرَّؽ ا٢بنفية بينهما، فقالوا ٕبرمة النظر ا٤بباشر كترتب أثر النظر عليو دكف 

 النظر بواسطة.
 :(ِ)ديرقاؿ فتح الق

"النظر من كراء الٌزجاج إٔب الفرج ٧بٌرًـ ٖببلؼ النظر ُب ا٤برآة، كلو كانت ُب ا٤باء 
فنظر فيو فرأل فرجها فيو تثبت ا٢برمة، كلو كانت على الشط فنظر ُب ا٤باء فنظر ُب ا٤باء 

للوا فرأل فرجها ال ٰبٌرًـ. كأف العلة كهللا أعلم أف ا٤برئي ُب ا٤برآة مثالو ال ىو،  ك٥بذا ع

                                 
(، حيث قاؿ: كىو الصحيح ُب ا٤بذىب. ِّٕ/ُانظر: ملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )( (ُ

 (: كعليو الفتول.ِّٕ/ُكقاؿ ُب الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )
(، ِّٕ/ُ(، ك٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )َُٖ/ّ(، كانظر: البحر الرائق )ُُّ/ّ)( (ِ

 (.ّْ/ّرحو الدر ا٤بختار )كتنوير األبصار كش
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ا٢بنث فيما إذا حلف ال ينظر إٔب كجو فبلف فنظره ُب ا٤برآة أك ا٤باء، كعلى ىذا فالتحرًن 
 بو من كراء الزجاج بناء على نفوذ البصر منو فّبل نفس ا٤برئي ٖببلؼ  ا٤برآة كا٤باء ...".

قلت: كىذا أيضا ٩با ييضٌعف القوؿ بثبوت التحرًن ٗبجرد النظر، كإال ما الفرؽ بْب 
ا٤بباشر كالنظر ُب ا٤برآة، فكما أف النظر ا٤بباشر ٰبصل بو استمتاع، فكذا النظر ُب  النظر

ا٤برآة، كالصورة الٍب ٙبكي الشخص ىي نفسو. ككما نقوؿ أف ا٤برأة ال ٯبوز النظر لعورهتا 
 مباشرة كذلك من خبلؿ الصورة. فهذا التفريق ضعيف. كهللا أعلم.
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 ادلطهة انصاًَ: انهًص ٔأشرِ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

74 

 كأثره اللمس
سبق الكبلـ ُب ا٤بطلب السابق عن أثر النظر، كالكبلـ ُب اللمس كالكبلـ ُب النظر، 
كا٣ببلؼ ىنا كا٣ببلؼ ىناؾ، كمن قاؿ بتأثّب النظر قاؿ بتأثّب اللمس. كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب 
ُب النقاط التالية: تعريف اللمس، كالفرؽ بينو كبْب ا٤بس. ىل ٤بس الرجل للمرأة يوجب 

ًن؟ مع ٙبرير ٧بل النزاع، كما حكم ٤بس ا٤برأة للرجل؟، كما شرط ثبوت احملرمة عند من التحر 
 :وإليك تفصيل ىذه النقاطيقوؿ بو؟، كما ا٢بكم لو حصل نزكؿ من اللمس؟ 

: ٤بس الشيء ٤بسان: مسَّو بيده، فهو الًمس، كا٤ببلمسة: ا٤بماسة كاجملامعة، تعريف اللمس
 .(ُ)ك٤بس ا٤برأة ابشرىا

، كا٤ببلمسة: "أف يفضي (ِ)مس: "إدراؾ بظاىر البشرة، كيكُب اب٤ببلمسة عن ا١بماع"فالل
ې ې )، قاؿ تعأب: (ّ)بشيء منو إٔب جسدىا، أك تيفضي إليو، ال حائل بينهما"

(...ې
(ْ). 

إذان اللمس ىو إصابة ظاىر البشرة، كقد يطلق على ا١بماع، ا٤بعُب األكؿ ىو ا٤بقصود ُب 
 ىذا ا٤بطلب.
 :بني اللمس واظتسالفرق 

. كفرؽ آخركف (ٓ)ٓب يفرؽ بعض أىل اللغة بْب اللمس كا٤بس، فقاؿ اللمس ىو ا٤بس
 بينهما:

اللمس: ىو لصوؽ إبحساس. كا٤بس: أقل ٛبكنان من اإلصابة، كىو  (ٔ)قاؿ ُب الكليات
 أقل درجاهتا، كيكُب بو عن ا١بماع.

                                 
 (.ِّّ(، كالقاموس الفقهي )صَْٕانظر: القاموس احمليط )ص( (ُ
 (.ْٕٕمفردات ألفاظ القرآف للراغب األصفهاين )ص( (ِ
 (.ّٕالزاىر ُب شرح غريب ألفاظ الشافعي )( (ّ
 (.ٔسورة ا٤بائدة، آية: )( (ْ
 (، مادة ٤بس، كمٌس.ُْٕانظر: القاموس احمليط )ص( (ٓ
 (.ٕٗٗيب البقاء )صأل( (ٔ
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كوف إال يكوف بْب : أف اللمس ال يأحدمها"-: فاظتس خيالف اللمس من أوجو
: أف اللمس شرطو اختبلؼ النوع، اثنيهماشخصْب، كا٤بس قد يكوف من شخص كاحد. 

: اللمس يكوف أبم موضع من اثلثهماكا٤بس ال يشَبط فيو ذلك فيكوف بْب الذكرين كاالنثيْب. 
: اللمس يكوف ُب أم موضع من البشرة، رابعهماالبشرة، كا٤بس ال يكوف إال بباطن الكف. 

: ينتقض كضوء البلمس كا٤بلموس، كُب ا٤بس خامسهماس ال يكوف إال ُب الفرج خاصة. كا٤ب
: سابعهما: ٤بس احملـر ال ينقض ٖببلؼ مسو. سادسهماٱبتص النقض اب٤باس من حيث ا٤بس. 

: ٤بس اثمنهما٤بس )العضو( ا٤بباف حيث ٓب يكن فوؽ النصف ال ينقض ٖببلؼ الذكر ا٤بباف. 
: ٤بس ابنتو اتسعهمان ٓب يبلغا حد الشهوة ال ينقض ٖببلؼ مسهما. الصغّب كالصغّبة اللذي

 .(ُ)ا٤بنفية ابللعاف ال ينقض ... ٖببلؼ مسها"
 اظتسألة األوىل: ىل ظتس الرجل اظترأة مؤثر يف إجياب حرمة اظتصاىرة بينهما؟.

 :حترير حمل النزاع
 يتلخص ُب النقاط التالية:

عن الشهوة ال أثر لو، كالكبلـ عن  أف يكوف اللمس بشهوة، فلو كاف ٦بردان  - أ
، حٌب أهنم قالوا: لو مس دكف (ِ)الشهوة ىنا كالكبلـ عن الشهوة ُب النظر

 .(ّ)شهوة، ٍب اشتهى بعد ذلك عن ذلك ا٤بس ٓب يؤثر

٧بل اللمس الذم يقع فيو ا٣ببلؼ، ٤بس سائر البدف "بدكف حائل، أك ٕبائل  - ب
 .(ْ)٤بدار على كجود ا٢بجم"رقيق تصل معو حرارة البدف إٔب اليد، كقيل ا

كسواء كاف اللمس ابليد من ا٤باس أك بغّب اليد كالفم مثبلن، حٌب أهنم قالوا: "كا٤بس شامل 

                                 
(، كانظر: األشباه كالنظائر للسيوطي ُُْ/ُحاشية الشركاين على ٙبفة احملتاج بشرح ا٤بنهاج )( (ُ

 ( "ما افَبؽ فيو اللمس كا٤بس".ُٓٓ)ص
 .( من ىذا البحثّٓ، ِٓانظر: )صسبق تفسّب الشهوة، كذكر ا٣ببلؼ فيها. ( ِ(

 (.ُِٗ/ّانظر: فتح القدير )( (ّ
 (.َُٕ/ّ(، كانظر: البحر الرائق )ُِٗ/ّير )فتح القد( (ْ
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. (ُ)للتفخيذ، كالتقبيل كا٤بعانقة ... كيستوم فيو أف يقبًٌل ُب الفم أك الذقن أك الرأس أك ا٣بد"
 .(ِ)كزادكا: إف العٌض بشهوة مؤثًٌر

 للمس ا٢براـ كا٢ببلؿ، فكبلٮبا مؤثٌر عند كجود الشهوة.يدخل ُب ا٣ببلؼ ا -ج
 :(ّ)قاؿ ُب فتح القدير

 "كال تفاكت عندان بْب ا٤بس ا٢ببلؿ كا٢براـ".
 ٞبل بعضهم ا٣ببلؼ على ٤بس األمة دكف ا٢برة، كذلك ألف: -د

 ا٤برأة إما أف تكوف منكوحة أك أجنبية أك أمة.
نظر كاللمس، فليس حرمتهما ٝبيعان ابلنظر فا٤بنكوحة: ٙبـر أمها ابلعقد، كابنتها ابل

 كاللمس، فبل يستقيم ا٣ببلؼ ُب ا٤بنكوحة إال فائدة ٙبرًن الربيبة دكف األـ.
 .(ْ)كاألجنبية: الدخوؿ هبا ال يوجب حرمة ا٤بصاىرة عند بعضهم، فبقي األمة

 :اطتبلصة يف حترير حمل النزاع
 ٓب يؤثر. يشَبط كجود الشهوة حاؿ اللمس، فلو ٤بس بغّب شهوة -ُ

 يدخل معنا اللمس لسائر البدف ابليد أك بغّب اليد. -ِ

 يدخل معنا ُب ا٣ببلؼ اللمس ا٢ببلؿ كا٢براـ. -ّ

 ٞبل بعضهم ا٣ببلؼ على ٤بس األمة دكف ا٢برة. -ْ

 ؟.األقوال يف مسألة ىل اللمس مؤثّر يف حترمي اظتصاىرة أو ال يؤثر
 اختلفوا ُب ذلك على قولْب:

 :القول األول -

 .(ِ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ُ)، كا٤بالكية(ٓ)نفيةكىو مذىب ا٢ب
                                 

 (.ِّٕ/٦ُبمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )( (ُ
 (.ِّٕ/ُانظر: الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )( (ِ
ّ) )(ّ/ُُّ.) 
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ْ
(: "كما تثبت حرمة ا٤بصاىرة ابلوطء تثبت اب٤بس كالتقبيل عن عندان، َِٕ/ْقاؿ ُب ا٤ببسوط )( (ٓ

(، كا١بامع ُٕٗ/ُاء كاف ُب ا٤بلك أك ُب غّب ا٤بلك". كانظر: بداية ا٤ببتدم مع شرحها ا٥بداية )سو 
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 .(ّ)قالوا: تثبت ا٢برمة ابللمس، كما تثبت اب٤بصاىرة
 :القول الثاين -

 .(ٓ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ْ)كىو مذىب الشافعية
قالوا: ال تثبت ا٢برمة ابللمس عن شهوة، فلو تزكج امرأة كقبَّلها بشهوة، ٍب ماتت عنده، 

 ها.ٯبوز أف يتزكج ابنت
 :األدلة

 األدلة ىنا كاألدلة ُب مسألة النظر، ىل ىو ٧بٌرًـ؟.
 كزادكا ىنا أدلة عقلية.

 :أدلة أصحاب القول األول -

 .(ٔ)من اظتعقول
قالوا: اللمس كالتقبيل سبب ييتوصَّل بو إٔب الوطء، فهو من دكاعيو كمقدماتو،  -ُ

ء شرعان يقاـ فيقاـ مقامو ُب إثبات ا٢برمة، كما أف النكاح الذم ىو سبب الوط
 مقامو ُب إثبات ا٢برمة، إال فيما استثناه الشرع كىو الربيبة.

فمن ابب االحتياط أقمنا اللمس كىو سبب الوطء، مقامو، فا٢برمة تنبِب على 

                                                                                               
(، ٔ/ّ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )َِٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٖٕالصغّب حملمد بن ا٢بسن )ص

(، كأحكاـ القرآف للجصاص ِّٔ/ُ(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )َُٓ/ّككنز الدقائق )
(ِ/ُّٕ.) 

 (.ْٕٕ/ُانظر: أحكاـ القرآف البن العريب )( (ُ
 (.ُٔ/ٕ(، كا٤ببدع )ُُٖ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ُْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ِ
 كىو مذىب: الثورم كإسحاؽ، كحكى عن عمراف بن ا٢بصْب.( (ّ
(، ُُ/ِ، كالوجيز )(ِْٗ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُِِ/ُٔ(، كاجملموع )ِِٖ/ٓانظر: األـ )( (ْ

 (.ُُّ/ٕكركضة الطالبْب )
 ( كىي ٤بذىب.ُُٗ/ٖ(. كقاؿ ُب اإلنصاؼ )ّانظر: ا٤براجع ُب مصدر رقم )( (ٓ
(، ك٦بمع األهنر َُٓ/ّ(، كالبحر الرائق )ُٕٗ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )َِٕ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ٔ

 (.ِّٕ/ُشرح ملتقى األٕبر )
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االحتياط، كإف ٓب يثبت لو سائر األحكاـ، كما أقمنا شبهة كجود الرضاع مقاـ الرضاع 
 نفسو.

 .(ُ)لوجود شبهة البعضية -ِ

 ة البعضية )أك البعضية(:معُب شبه
قالوا: الولد الذم يتخلَّق من ا٤باءين فيكوف بعضا لكل كاحد منهما فتتعدل شبو البعضية 
من ا٤باءين بكونو بعضان لكل كاحد منهما، فتتعدل إٔب أمهاهتا كبناهتا، كإٔب أبنائو كآابئو، 

 كالشبهة تعمل عمل ا٢بقيقة ُب إٯباب ا٢برمة.
 :ينأدلة أصحاب القول الثا

 كىي: (ِ)استدلوا ىنا ٗبا استدلوا بو ُب أف النظر ال ٰبٌرًـ، كزادكا أدلة عقلية
 اللمس ال أثر لو ُب إثبات النسب كالعدة، كذلك ال أثر لو ُب حرمة ا٤بصاىرة. -ُ

 أم قاسوا على عدـ ثبوت النسب كالعدة ُب اللمس.
ع -ِ ل كالدخوؿ ُب القياس على النكاح الفاسد، فإف ا٤بس ُب النكاح الفاسد ال ٯبي

 كجوب ا٤بهر كالعدة، ككذلك ُب ًحل ا٤بطلقة.

أم قاسوا على ا٤بس ُب النكاح الفاسد، ٔبامع أنو ال يوجب ا٤بهر، كال العدة، كال ًحلَّها 
 لؤلكؿ، فكذا ا٤بس ُب النكاح الصحيح، كمن ابب أكٔب ا٤بس بغّب نكاح.

 :اظتناقشة
ٙبرًن النظر أف األحاديث احملٌرًمة ال  ليس ُب ا٤بسألة نص صحيح، كسبق الكبلـ ُب مسألة

لقلنا هبا، كاآلاثر عن السلف متعارضة، ككذا األدلة العقلية ىنا  –كلو صحَّت  –تصح 
 متعارضة ال يعتمد عليها.

 :سبب اطتبلف
 .(ّ)كىو سبب ا٣ببلؼ نفسو ُب مسألة ىل النظر ٰبـر

                                 
 (.َُٓ/ُ، كالبحر الرائق )(َِٓ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 (.َِٕ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
 .( من ىذا البحثٖٓانظر: )ص( ّ(
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 :الراجح
ـ التحرًن اب٤بس، لعدـ صحة ىو عد -أف الراجح ىنا -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 

 .-كهللا أعلم-الدليل ا٤بوجب للحرمة كالبقاء على أصل ا٢ًبل 
 :ذترة اطتبلف

 .(ُ)ٜبرة ا٣ببلؼ ىنا كثمرة ا٣ببلؼ ُب مسألة التحرًن ابلنظر
 :اظتسألة الثانية

 ٤بس ا٤برأة للرجل ىل ٰبٌرًـ؟.
ن أعضاء الرجل بشهوة، أك قالوا: "ال فرؽ بْب الرجل كا٤برأة، فلو ٤بست ا٤برأة عضوان م

 .(ِ)نظرت إٔب ذكره بشهوة تثبت ا٢برمة"
 :فروع ثبلثة متعلِّقة مبسألة اضترمة ابللمس عند من يقول ابضترمة

 :الفرع األول
التفريق بْب اإلنزاؿ مع اللمس أك عدـ اإلنزاؿ )عند ا٢بنفية(، فقالوا: "لو أنزؿ مع ا٤بس 

 .(ّ)أنو غّب داع إٔب الوطء الذم ىو سبب ا١بزئية"ال تثبت ا٢برمة؛ ألنو تبْبَّ إبنزالو 
قلت: كىذا ٩با يضعًٌف القوؿ ابلتحرًن اب٤بس، فا٤بس مع اإلنزاؿ أشد، فكيف ٱبفف 

 ا٢بكم إذان؟.
 :الفرع الثاين

قالوا: شرط ثبوت ا٢برمة أف ييصدَّؽ ا٤باس أف ا٤بس كاف عن شهوة، أك يقع ُب أغلب 
 الرأم صدؽ ا٤باس.
 .(ْ)د عن الشهوة فيقبل إقراره مطلقان كىذا عند ا٢بنفيةأما ا٤بس اجملرَّ 

ي عن  يعِب لو قاؿ: مسست، كاف اقراران منو بذلك كييصدَّؽ، لكن لو قاؿ: كاف مسًٌ

                                 
 .( من ىذا البحثٗٓانظر: )ص( ُ(

 (.ّّٓ/ٗ(، كانظر: ا٤بغِب )َُٖ/ّالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )( (ِ
 (.ِّٕ/ُملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )( (ّ
 (.َُٕ/ّانظر: البحر الرائق )( (ْ
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 شهوة، ال ييقبل عند القائلْب ٕبرمة ا٤بصاىرة اب٤بس، إال بتصديقو من ا٤بمسوس.
 :(ُ)قاؿ ُب فتح القدير

يصدقها، أك يقع ُب أكرب رأيو صدقها، كعلى ىذا "كثبوت ا٢برمة ٗبسها مشركط أبف 
ينبغي أف يقاؿ ُب مسو إايىا، ال ٙبـر على أبيو كابنو، إال أف يصدقاه، أك يغلب على ظنهما 

 صدقو".
 :(ِ)كقاؿ ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار

ة، ال "كا٢باصل: أنو إذا أقرَّ ابلنظر، كأنكر الشهوة، صيدًٌؽ ببل خبلؼ. كُب ا٤بباشر 
 ييصدَّؽ ببل خبلؼ فيما أعلم.

كُب التقبيل اختلف فيو، فقيل ال ييصدٍَّؽ؛ ألنو ال يكوف إال عن شهوة غالبان، فبل يقبل. 
كقيل ابلتفصيل بْب كونو على الرأس كا١ببهة كا٣بد، فيصدَّؽ، أك على الفم فبل، كاألرجح ىذا، 

 إال أف ا٣بد يَباءل ابلفم".
 :الفرع الثالث
 ا٢بنفية بْب العمد ُب اللمس، كا٣بطأ، كاإلكراه كالنسياف، فكلو حراـ عندىم. ال فرؽ عند

 :(ّ)قاؿ ُب فتح القدير
"كال فرؽ ُب ثبوت ا٢برمة ابللمس بْب كونو عامدان أك مكرىان أك ٨بطئان، حٌب لو أيقظ 
ا زكجتو ليجامعها، فوصلت يده إٔب بنتو منها فقرصها بشهوة، كىي ٩بن تيشتهي يظن أهنا أمه

حرمت عليو األـ حرمة مؤيَّدة، كلك تصورىا من جانبها، أبف أيقظتو ىي كذلك، فقرصت ابنو 
 من غّبىا".

                                 
ُ)) (ّ/َُّ.) 
ِ) )(ُ/ّٕ.) 
 (.ِّٔ/ُ(، ك٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )َُٕ/ّ(، كانظر: البحر الرائق )ُِٗ/ّ)( (ّ
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 ادلطهة انصانس: اخلهٕج ٔأشرْا
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 ا٣بلوة كأثرىا
 الكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب يدكر حوؿ النقاط اآلتية:

، كضابط تعريف ا٣بلوة، كأثر ا٣بلوة بعد العقد الصحيح ُب استحقاؽ ا٤بهر ككجوب العدة
ا٣بلوة الصحيحة، كمانعها، كىل توجب ا٣بلوة الصحيحة احملرمية؟ كىل يثبت اإلحصاف اب٣بلوة 

 اجملرَّدة عن الوطء؟.
 تعريف ا٣بلوة: ا٣بلوة مكاف االنفراد ابلنفس أك بغّبىا.

: "خبل اإلنساف: صار خاليان، كخبل فبلف بفبلف: صار معو ُب (ُ)قاؿ ُب مفردات القرآف
  (ۅ ۅ ۉ ۉ ې)إليو: انتهى إليو ُب خلوة"، قاؿ تعأب: خبلء، كخبل 

(ِ). 
 كا٣بلوة ا٤بقصودة ُب ىذا ا٤بطلب ىي ا٣بلوة الشرعية كىي:

 .(ّ)"أف ٱبلوا الرجل ابمرأتو على كجو ال ٲبنع من الوطء"
 .اظتسألة األوىل: أثر اطتلوة ابظترأة يف استحقاق الصداق ووجوب العدة

 جة بعد العقد.الكبلـ ىنا عن ا٣بلوة ابلزك 
 كقد نقل بعضهم اإلٝباع على كجوب كامل ا٤بهر عند ا٣بلوة.

 :(ْ)قاؿ ُب نوادر الفقهاء
أف الرجل إذا خبلؿ بزكجتو، كأغلق ابابن، كأرخى سَبان، كال  --"كأٝبع الصحابة 

حائل بْب ٝباعو ٥با من عبادة كال غّبىا، كأمكنتو من ذلك، فلم يفعل، فقد كجب ٥با ٝبيع 
 ".الصداؽ

قلت: ا٤بسألة فيها خبلؼ قوم كال إٝباع فيها، إال عند من يرل صحة اإلٝباع بناء على 
 اتفاؽ األغلب ال الكل.

                                 
 (.ِٖٗ)ص( (ُ
 (.ُْسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ُِِالقاموس الفقهي )ص( (ّ
(. كذلك نقل الطحاكم اإلٝباع على ىذا، انظر: فتح القدير َٗ، ٖٗللتميمي ا١بوىرم )ص( (ْ

 (.ُِٔ/ّ( للكرالين، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ُِٖ/ّ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ُِٕ/ّ)
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 ا٤بسألة فيها خبلؼ.
 اطتبلف يف مسألة اطتلوة بعد العقد ىل يوجب استحقاق الصداق والعدة؟.

 :حترير حمل النزاع
 يتلخص ٧بل النزاع ُب اآلٌب:

إف –لية من ا٤بوانع، على تفصيل ُب ا٤بوانع سنذكره أف تكوف ا٣بلوة صحيحة خا -ُ
 بعد ذكر ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة. -شاء هللا

إذا أقر ابلوطء ُب خلوهتما، فبل إشكاؿ ُب استحقاؽ الصداؽ، ككجوب العدة،  -ِ
 كثبوت اإلحصاف، كلو جاءت بولد يثبت نسبو منو.

 قوالن: –األقوال يف حكم اطتلوة اطتالية عن الوطء 
 :لالقول األو 

 .-رٞبهم هللا – (ُ)كىو قوؿ عمـو الصحابة، كمذىب ٝباىّب أىل العلم
أكجبوا العدة  واضتنفيةقالوا: ٯبب كامل ا٤بهر اب٣بلوة، ك٘بب العدة على ا٤برأة، 

 .(ِ)احتياطان 

                                 
(، كبدائع ُٕٖ(، كا١بامع الصغّب )صُٔ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )َُٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (،ِِِ/ِ(، كا٤بدكنة )ِِ/ِ(، كبداية اجملتهد )َِِ/ْ(، كالبناية شرح ا٥بداية )ُِٔ/ِالصنائع )
(، ّْٕ/ُٔ(، كاجملموع )ُّٓ/ّ(، كا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ِِٗ/ّكا٤بنتقى للباجي )
(، ّْٓ/ٗ(، كفتح البارم )َٓ/ُ(، كاإلشراؼ على مذاىب أىل العلم )ُّٖك٨بتصر ا٤بزين )ص

(، ِْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُّّ/ٓ(، كشرح الزركشي على مًب ا٣برقي )ُّٓ/َُكا٤بغِب )
(، كقاؿ: كىو الصحيح من ا٤بذىب كعليو ِّٖ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ُّٕ/ٕع )(، كا٤ببد ٕٔ/ٖ)

 (.ُِْٖ( مسألة )ِْٖ/ٗاألصحاب، كاحمللى )
(: "ك٘بب العدة فيما سبق احتياطان". كقاؿ ُب البداية كُب شرحها ُٖٔقاؿ ُب ا١بامع الكبّب )ص( (ِ

حساانن، لتوىم الشعل. كالعدة (: "كعليها العدة ُب ٝبيع ىذه ا٤بسائل احتياطان، استُُِ/ُا٥بداية )
حق للشرع كالولد، فبل ييصدَّؽ ُب إبطاؿ حق الغّب ٖببلؼ ا٤بهر؛ ألنو ماؿ ال ٰبتاط ُب إٯبابو". 

(، كالبحر الرائق ُٕٓ/ُ(، ككقاية الركاية )ُِٗ/ّ(، كالكفاية )ُِٗ/ّكانظر: فتح القدير )
 (.ُّٓ/َُ( ك)ّّٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ُٔٔ/ّ)
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 ُب ذلك. (ُ)تفصيل اظتالكيةكعند 
 :القول الثاين

، كا٤بالكية ُب (ّ)كالشافعية ُب ا١بديد ، كابن عباس (ِ)كىو قوؿ ابن مسعود
 .(ُ)، كالظاىرية(ٓ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ْ)ركاية

                                 
 وة موجبة للصداؽ كالعدة ُب حالْب:اعتربكا أف ا٣بل( (ُ

إذا ادعت ا٤برأة ا٤بسيس، سواء صدَّقها الزكج أك كذَّهبا، بشرط أف تكوف ا٣بلوة ُب بيت الزكج، أك ُب  - أ
 بيت الزكجة إذا كاف دخولو عليو دخوؿ بناء.

إذا طاؿ مكثو عندىا يتلذذ هبا، كلو قاؿ ٓب أجامع كصدقتو، كُب غّب ذلك أكجبوا نصف الصداؽ،  - ب
العدة ٘بب عندىم مطلقان، كٓب يعتربكا موانع ا١بماع إذا ادعت ا٤برأة ا٤بسيس، فالقوؿ عندىم قوؿ ا٤برأة ك 

 ُب ا١بماع مطلقان عند ا٣بلوة.
كإذا ٓب يطل مكثو عندىا كادعى عدـ ا٤بسيس كصدَّقتو، عليها العدة كذلك، كعليو نصف الصداؽ. انظر: 

 (.ِِٗ/ُكاـ القرآف البن العريب )(، كأحّٕٓ/ْ(، كالذخّبة )ِِِ/ِا٤بدكنة )
عبدهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرٞبن ا٥بذٕب ا٤بكي البدرم حليف بِب زىرة، كاف ( (ِ

إسبلمو أكؿ اإلسبلـ قدٲبان. توُب اب٤بدينة، كدفن ابلبقيع سنة اثنتْب كثبلثْب، كعاش ثبلث كستْب سنة. 
(، كطبقات ابن َِ/ٕ(، كاالستيعاب )ُْٔ/ُالنببلء ) (، كسّب أعبلـَِٖ/ّانظر: أسد الغابة )

 (.َُٔ/ّسعد )
(، كقاؿ: كأكثر األصحاب عليو كىو األصح، كا٢باكم الكبّب ّْٖ/ُٔانظر: اجملموع )( (ّ

 (، كقاؿ: كىو ا٤بعموؿ عليو ُب مذىبو.ُّٕ/ُِ)
 أف يقَبف هبا مسيس ُب (، قاؿ: "ال تضر ا٣بلوة اب٤بهر إالِِٗ/ُانظر: أحكاـ القرآف البن العريب )( (ْ

 مشهور ا٤بذىب".
 (: ٤بالك ثبلث ركاايت:ّٕٓ/ْكقاؿ القراُب ُب الذخّبة )

يستقر اب٣بلوة  -ال يستقر إال ابلوطء، كىو ضعيف. ج -يستقر ا٤بهر اب٣بلوة مطلقان، كىو األصح. ب - أ
 ُب بيت االىداء، كىو متوسط.

أىل العلم، كٞبل ركاية اإلماـ على ا٤بباشرة مع  (، كقد نسب ىذا القوؿ ألكثرّّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
 ( من ا٤بغِب.ّّٓ/ٗا٣بلوة. كانظر: )
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 .(ِ)قالوا: ال يستقر ا٤بهر إال ابلوطء، كال ٘بب العدة على ا٤برأة إال ابلوطء 
 :األدلة

 :(ّ)أدلة أصحاب القول األول
 استدلوا ابلكتاب، كالسنة كاإلٝباع، كاآلاثر، كا٤بعقوؿ.

 .أوال: دليلهم من الكتاب
  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)أب: قولو تع

(ْ). 
كجو الداللة: "هنى عن اسَبداد شيء من الصداؽ بعد ا٣بلوة، فإف اإلفضاء عبارة عن 

ي ا٤بكاف ا٣بإب فضاءن، كمنو قوؿ القائل:  ا٣بلوة، كمنو ٠بي
 كذكرت لو أسرل.     -أم خلوت بو-أفضيت إليو بشغرم 

 .(ٓ)مقامو كىي ا٣بلوة"فتبْب هبذا أف ا٤براد ٗبا تلى ا٤بسيس، أك ما يقـو 
 :(ٔ)اثنيا: دليلهم من السنة

 .(ٕ): "كم كشف قناع امرأة كقبَّلها فلها ا٤بهر كامبلن دخل هبا أك ٓب يدخل"قاؿ 

                                                                                               
( قاؿ: كأنكر األصحاب ركاية أف ا٣بلوة ال ِّٓ/ٖ( كُب )ٕٗ/ٖ(، ك)ِْٖ/ٕكانظر: الشرح الكبّب )

 (: أنكر ىذه الركاية األكثركف.ِّٖ/ٖتوجب ا٤بهر. كقاؿ ُب اإلنصاؼ )
 (.ُْٖرقم ) (،ِْٖ/ٗانظر: احمللى )( (ُ
( كىو قوؿ: شريح، كالشعيب، كطاككس، كابن سّبين، َٓ/ُ( كاإلشراؼ )ِْٖ/ٗقاؿ ُب احمللى )( (ِ

 كأبو ثور، كمكحوؿ، كأبو سليماف.
(، كالشرح الكبّب ُّٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُّٓ/َُ(، كا٤بغِب )ُْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ

(ٖ/ٕٕ.) 
 .ُِٗسورة النساء، آية: )( (ْ
(، ٕٗٓ/ُ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ُِٔ/ّ(، كانظر: الكفاية شرح ا٥بداية )ُْٗ/ٓط )ا٤ببسو ( (ٓ

 (. كتفسّب اإلفضاء اب٣بلوة حيكي عن الفراء.ٕٗكطريقة ا٣ببلؼ ُب الفقو بْب األئمة األسبلؼ )ص
 (.ِْٖ/ٗ(، كاحمللى )ُِٔ/ّ(، كفتح القدير )ّٖٔ/ِانظر: اللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )( (ٔ
(. كالبيهقي َّٖٕ( برقم )ُٖٓ/ِا٢بديث عن دمحم بن عبدالرٞبن بن ثوابف أخرجو: الدار قطِب )( (ٕ

( كقاؿ: مرسل كمنقطع كبعض ركاتو غّب ٧بتج هبم، كمعرفة السنن كاآلاثر عن الشافعي ِٔٓ/ٕ)
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 كجو الداللة من ا٢بديث: ا٣بلوة كشف قناع كزايدة.
 :اثلثاً: دليلهم من اظتعقول

أف من  --دين قاؿ: "مضت السنة من ا٣بلفاء الراش (ُ)عن زرارة بن أيب أكَب
 .(ِ)أغلق على امرأتو ابابن، أك أرخى حجاابن كاف عليو ا٤بهر كامبلن، دخل هبا أك ٓب يدخل"

                                                                                               
بلٮبا ( كقاؿ: منقطع كينفرد أبحد أسانيده عبدهللا بن صاّب كابآلخر عبدهللا بن ٥بيعة، ككََْ/ٓ)

 غّب ٧بتج بو.
 (.ُِْ(، رقم )ُٖٓكأخرجو أبو داكد ُب ا٤براسيل )ص

(، كالدر ٕٗٓ/ُ( كقاؿ: رجالو ثقات، كا١بصاص ُب أحكاـ القرآف )ُّٗ/ّكانظر: التلخيص ا٢ببّب )
 .(ِْْٕٗ)(، ككنز العماؿ ِّٗ/ُا٤بنثور للسيوطي )

 ا٤برسل، كفيو ضعيفاف" ا.ىػ.(: "ال حجة فيو، فهو مرسل، كال حجة ُب ْٖٔ/ٗقاؿ ُب احمللى )
 (: "ا٢بديث ضعيف" ا.ىػ.ُّٔٗ( برقم )ّٔٓ/ٔكقاؿ األلباين ُب إركاء الغليل )

ۉ )اإلماـ الكبّب قاضي البصرة أبو حاجب العامرم البصرم. صح أنو قرأ ُب صبلة الفجر فلما قرأ ( (ُ

سعْب. انظر: طبقات بن كاف ذلك ُب سنة ثبلث كتخرَّ ميتان ك ، (۸)سورة ا٤بدثر، آية:    (ې ې ې
، كالبداية (ِّٔ/ُ)، كهتذيب التهذيب (ُٔٓ/ْ)، كسّب أعبلـ النببلء للذىيب (َُٓ/ٕ)سعد 

 (.َُِ/ُ)، كشذرات الذىب (ّٗ/ٗ)كالنهاية 
فلها الصداؽ کامبل كعليها  ان َب قاال: "إذا أغلق اباب كأرخی س -رضي هللا عنهما  -عن عمر كعلي ( (ِ

 عن عمر، كُب( ۲۱رقم ) (ِٖٓ/ِ)كفيو انقطاع. كمثلو ُب ا٤بوطأ  (ِٓٓ/ٕ)العدة"، ركاه البيهقي 
( ۷۷۷ٔبرقم ) (ُٖٓ/ِ)، كعند الدار قطِب (۷ٔ۲۰۸رقم ) (ِٕٖ، ِٖٔ/ٔ)عبدالرزاؽ  مصنف

 (. ۷۷۸۲كعن زيد بن اثبت برقم )( ۷۷۷۷كعن علي برقم )( ۷۷۷۹ك)
 .كم عن زيد، كابن عمر، كمعاذ، كا٤بغّبةكىو مر : (ّٖٔ/ِ)قاؿ ُب اللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب 

، كسنن سعيد بن (ِّٓ/ْ)، كمصنف ابن أيب شيبة (ٕٗٓ/ُ)انظر: أحكاـ القرآف للجصاص 
 .(ٕٗٓ/ٗ)كاحمللی  (َِٕ/ُ)، كالطحاكم ُب مشکل اآلاثر (َِِ/ُ)منصور 

 (.َّٗ/ّ)كانظر: تلخيص ا٢ببّب 
 .-رضي هللا عنهما  -أثر زرارة عن عمر كعلي (: ۲۹۷۷برقم ) (ّٔٓ/ٔ)صحح األلباين ُب اإلركاء  كقد

 .-مهنع هللا يضر أٝبعْب  -كا٢باصل أف ذلك اثبت عن الصحابة 
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 .(ُ)كىذا إٝباع منهم، كقد ركل ذلك عن غّب كاحد منهم
 : (ِ)رابعا: دليلهم من األثر

 بْب العنْب كامرأتو ألزمو كماؿ ا٤بهر كقاؿ: --٤با فرَّؽ عمر 
 .(ّ)عجز من قبلكم"ال جاء "ما ذنبهن إف

، اب٤بهر كامبلن  -هنع هللا يضر  -، كقد ألزمو عمر ان : العنيْب خبل ك ٓب يطأ قطعكجو الداللة 
 أ.ع قدرتو على الوطء كٓب يطم بلخفمن ابب أكٔب من 

 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:  (ْ): دليلهم من اظتعقولخامساً  
كىذا غاية ما ُب كسعها، كليس ُب  عترب ُب حقها التسليم بعد العقد،٤بقالوا: ا -ُ

على  حقها ُب البدؿ قياسان تقرر ا٤بستحق عليها  ىوأتت ٗبا فإذا كسعها استيفاء الوطء، 
ر بْب البيع كاإلجارة،  الدار كا٤بستأجر فإذا خلَّى البائع بْب ا٤ببيع كا٤بشَبم، أك خلَّى ا٤بؤجًٌ

 ُب ا٤بدة، فإنو يتقرر البدؿ كإف ٓب يستوَب.
لو علقنا تقرر البدؿ ابالستيفاء، ٲبكن أف ٲبتنع عنو قصدان، كبذلك ا: قالو  -ِ 

 ٰبصل الضرر ٥با، فبل تستحق ا٤ببدؿ.
. كقد اتفق ا١بميع على جواز ابلوطء أك التسليم إما قالوا: ا٤بهر يستحق -ّ 

نكاح اجملبوب مع عدـ قدرتو على الوطء ٩با يدؿ على أف صحة العقد غّب متعلقة 
اف كذا ٤با صح عقد اجملبوب، فظهر أف استحقاؽ ا٤بهر ابلتسليم، كقد ابلوطء، فلو ك

 .استحقاؽ ا٤بهر حصل منها فعجزه عن ذلك أك امتناعو ال ٲبنع صحة
 عقوؿ.استدلوا ابلكتاب كاألثر كا٤ب :(ٓ)القول الثاين أصحاب أدلة

                                 
 (.ّٖٗ/ٓ)، كمعرفة اآلاثر كالسنن عن اإلماـ الشافعي (ٖٗ/ُُ)إعبلء السنن انظر: ( ُ(

 (.ٖٗٓ/ُانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ِ
 (.ّٗٗ/ٓن، كمعرفة اآلاثر كالسنن عن اإلماـ الشافعي )( ُب السنِٔٓ/ٕاألثر أخرجو البيهقي )( (ّ
(، كالعناية شرح ُِٔ/ّ(، كفتح القدير )َُِ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ُْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ

 (.ُْٓ/َُ(، كا٤بغِب )ٕٗٓ/ُ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ُِٔ/ّا٥بداية )
(، كمعرفة السنن ُٕٓ/ُِاكم الكبّب )(، كا٢بّْٖ/ُٔ(، كاجملموع )ُْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ

 (.ُّٓ/َُ(، كا٤بغِب )ّٗٗ/ٓكاآلاثر عن الشافعي )
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 : الكتاب من دليلهمأوال: 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) :تعأب قولو

 (ائ
(ُ). 
على ذلك أنو كناية عن الوطء  (ِ)و الداللة: ا٤براد اب٤بسيس ا١بماع، ابإلٝباعكج

، کما کنی يح اب٢بسنقب: "إف هللا يكُب عن ال-عنهما هللا رضي-ابن عباس كذلك لقوؿ 
 :تعأب قولومثل كىذا  خبل أـ ال، فا٤بستحق اب٤بسيس. ، فسواء(ّ)"سعن ا١بماع اب٤ب

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

(  ک ک ک گ 
(ْ). 

 :: دليلهم من اآلاثراثنياً 
يطلق، ٍب  سهاٲبهبا كال  لوة، ك ٱبأزكج ا٤بر يتقاؿ ُب الرجل  -  -عباس عن ابن  -ُ

 .(ٓ)"نصف الصداؽليس ٥با إال قاؿ: "
 .(ّ)بْب رجليها"كإف جلس قاؿ: "٥با نصف الصداؽ  -  -عن ابن مسعود  -ِ

                                 
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.ُْٓ/َُ(، كا٤بغِب )ِِٗ/ُانظر: أحكاـ القرآف البن العريب )( (ِ
 (.ُْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ْٗسورة األحزاب، آية: )( (ْ
(، كمعرفة اآلاثر ِْٓ/ٕخرج ىذه اآلاثر البيهقي ُب السنن الكربل )كمثل ىذا عن شريح أيضا. أ( (ٓ

(، َُٕٔٔ(، َُٕٓٔ(، )َُْٕٔ( برقم )َِٗ/ٔ(، كعبدالرزاؽ ُب ا٤بصنف )ََْ/ٓكالسنن )
(: "أثر ابن مسعود عن طريق الشعيب كفيو انقطاع بْب الشعيب ِٓٓ/ٕ(، كقاؿ البيهقي )َُٕٕٔ)

(: أثر ابن عباس ُب إسناده ضعف". َُٖٔ( برقم )َّٗ/ّكابن مسعود. كقاؿ ُب تلخيص ا٢ببّب )
قاؿ اإلماـ أٞبد: "كما ركم عن ابن عباس ال يصح، فإنو يركيو ليث، كليس ابلقوم، كقد ركل حنظلة 

(. ُّٓ/ٓ(، كانظر: شرح الزركشي )ُْٓ/َُخبلؼ ما ركل ليث كحنظلة أقول من ليث". ا٤بغِب )
(: "حديث ابن مسعود منقطع، كال يصح ما نقل َِِٖم )( برقَٓ/ُقاؿ ابن ا٤بنذر ُب اإلشراؼ )

 ، كقاؿ كمثلو عن مكحوؿ" ا.ىػ.(ْٖٔ/ٗٓ)عنو، كعن ابن عباس. كقد أخرج ىذه اآلاثر ُب احمللى 
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 :التالية دلةعقوؿ ابألاستدلوا اب٤ب .(ُ)قولعلهم من اظتدلي: اثلثاً 
 أم .ا٤بهر كالعدة ، كا٣بلوة الفاسدة ببل توحفصابة، من اإلقالوا: خلوة خلت  -ُ

 .على الفاسدة قاسوا ا٣بلوة الصحيحة
قالوا: تقرر البدؿ ُب عقود ا٤بعاكضات بقبض ا٤بعقود عليو، كا٤بعقود عليو معُب ُب  -ِ

لك ا٤بوضع، فبل تكوف تصل إٔب ذ الٍب  ابطنها، كال يصّب مستوَب إال ابآللة
 ّبمن لو القصاص ُب الباطن ال يص فإف حق ، كالقصاص،قبضان  لوة فيهاا٣ب

اء قة، كبجع، كالدليل عليو حكم الر ضان قبلوة ارحة، فلم تكن ا٣بلة ا١بمستوفی ابآل
 ا٤بعقود عليو، كاستيفاءل  عا٢بكمْب ال ٘بي  ىذين لوة ُبا٤بطالبة ابلوطء، فإف ا٣ب

 عدة.فكذلك ُب ا٤بهر كال
ة ٤بهر ا٤بثل جبعدة كاإلصابة، لكانت مو الك  للمهر ةجبلوة مو قالوا: لو كانت ا٣ب -ّ

 .ُب الشبهة
لوة، كعلى عدـ لزـك الغسل، كعدـ خ ّبلوة على النظر كالقبلة ُب غقياس ا٣ب -ْ

   اإلحصاف للزكج األكؿ، كعدـ ثبوت كعدـ اإلحبلؿنة، عبلء كاليسقوط اإل
 عن الوطء، فكذا ا٤بهر كالعدة. فكلو ال يثبت اب٣بلوة اجملرَّدة

  اظتناقشة.
 :القول األول أصحاب مناقشة أدلة

لوة ال يصح، فقد ضاء اب٣بف، تفسّب اإل(ٹ ٹ...) الكتاب من دليلهم -ُ
اإلفضاء اب٣بلوة تفسّب . فكاف (ّ)ا١بماع أنو كفسر أيضان  .(ِ)الغشياف أبنو ر اإلفضاءسًٌ في 

 .(ْ)٧بجوابن بتفسّب غّبه

 قناء امرأة ..."، ا١بواب عنو سندان كمتنان:حديث: "من كشف  -ِ

                                 
 (.ُّٓ/َُ(، كا٤بغِب )ُٕٓ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 كىذا تفسّب الفراء.( (ِ
 كىذا تفسّب ابن قتيبة.( (ّ
 (.ُٕٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب ) ((ْ
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 .(ُ)سندان: ا٢بديث ال يصح سنده، كسبق الكبلـ عن السند عند ٚبريج ا٢بديث - أ

 متنان: على فرض صحة سنده. - ب

 ا١بواب عنو من كجوه:
٧بموؿ أنو كُبَّ عن ا١بماع بكشف النًٌقاب، فظاىره ال يوجب ا٤بهر، كشف  (ُ)

 ع، كأنتم جعلتموه كناية عن ا٣بلوة.القناع ال ٰبب فيو ا٤بهر عند ا١بمي

 .(ِ)كاألكٔب أف يكوف كناية عن الوطء
ليس فيو للدخوؿ ذكر كال أثر، كإ٭با الكشف كالنظر، كقد يفعلو بغّب دخوؿ،  (ِ)

 .(ّ)كقد ال يفعلو مع الدخوؿ

ح ألحدٮبا.  كىذا كلو ٧بتمل، كال مرجًٌ
 .(ِ)ليس فيو نص على الزكجة بل عاـ للزكجة كغّبىا (ّ)

 
 عن الصحابة كأنو إٝباع منهم، كقضاء ا٣بلفاء الراشدين.ما ركم  -ّ

 :(ْ)ا١بواب عليو من كجوه
رضي هللا –ال تصح دعول إٝباعهم، فقد خالف ابن عباس كابن مسعود  - أ

 ُب ذلك. -عنهما

ليس قضاؤىم على ظاىرة، كإال اقتضى أف يكوف ٥با ا٤بهر مع العجز، سواء خبل  - ب
 أـ ال.

كقضاءه إال أنو ٞبلو على أنو حادثة )عْب(،  --أثر عمر  (ٓ)صحح ُب احمللى -ج
كساؽ القصة ُب ذلك فقاؿ: تزكج رجل جارية، فأراد السفر، فأاتىا ُب بيتها، كخبل هبا، 

 --فأرادىا، فمنعت نفسها، فصب ماءه فسرل ا٤باء، فحملت، فرفعت ذلك لعمر 
                                 

 (.ِ( من ىذا البحث، حاشية رقم )ِٕانظر: )ص( ُ(
 (.ّْٗ/ُٔ(، كاجملموع )ُٕٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ْٖٔ/ٗانظر: احمللى ) (ِ)( ّ(
 (.ُانظر: ا٤بصدر رقم )( ْ(

 (.ْٖٓ/ٗالبن حـز )( (ٓ
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أرخى سَبا فقد كجب "من أغلق اباب أك  -هنع هللا يضر-فأرسل لزكجها فصدقها، فقاؿ عمر 
 الصداؽ، ككملت العدة".

 :(ُ)قاؿ ُب احمللى -د
كقد اختلف النقل عنهم، فوجب الرد عند التنازع  ال حجة ُب أحد دكف رسوؿ هللا 

 إٔب القرآف كالسنة، كقد كجدان ُب القرآف أنو ٓب يوجب ٥با قبل الوطء إال نصف الصداؽ.
 
 ا التسلم كقد أتت بو ... .القياس على اإلجارة، كأنو ا٤بعترب ُب حقه -ْ

كىذا منقوض فيمن سلَّمت نفسها ُب صـو أك إحراـ أك حيض، فإف قالوا: ذلك ٲبنع 
التسليم، قلنا: كذلك ا١بب كالعنة أبلغ ُب ا٤بنع، كال ٲبنع كماؿ ا٤بهر عند ا٣بلوة عندكم، 
 ٍب اإلجارة مقدَّرة بزماف فجاز أف تستقر األجرة ابلتمكْب، كليس النكاح مقدره 

 .(ِ)ابلزماف
 

 .(ّ)اعًتاض واصتواب عليو
 على أصحاب القوؿ األكؿ ابعَباض كىو:اعًتض 

لُّها  ٌلها للزكج األكؿ، كما ٰبي قالوا: "لو كاف التسليم قائما مقاـ الوطء، لوجب أف ٰبًي
 الوطء".
: ىذا غلط؛ ألف التسليم إ٭با ىو علة الستحقاؽ كماؿ ا٤بهر، كليس بعلة واصتواب

زكج األكؿ، أال ترل أف الزكج لو مات قبل الدخوؿ استحقت كماؿ ا٤بهر إلحبل٥با لل
 ككاف ا٤بوت ٗبنزلة الدخوؿ، كال ٰبلها للزكج األكؿ".

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين
 ، كٞبل ا٤بسيس على الوطء.  (...ۅ ۅ ۉ ۉ)دليلهم من الكتاب:  -ُ

                                 
ُ) )(ٗ/ْٖٕ.) 
 (.ُٕٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ٗٗٓ/ُانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ّ
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 :(ُ)ا١بواب عنو من كجوه
، كال ٱبلوا ىؤالء من أف يكونوا أتكلوا ذلك أنو ا٣بلوة --أتكَّلو الصحابة  - أ

من طريق اللغة كىم حجة ُب اللغة فهم أعلم ابللغة ٩بن جاء بعدىم، أك من جهة 
الشرع، كالشرع ال يؤخذ إال توقيفان، فغّب جائز أتكيل اللفظ على ما ليس ابسم لو 

وة( ُب الشرع كال ُب اللغة. فصار أتكيل اآلية "كإف طلقتموىن من قبل )ا٣بل
 فنصف ما فرضتم".

اتفقوا أنو ٓب ييرد حقيقة ا٤بس ابليد، كأتكَّلو بعضهم على ا١بماع، كبعضهم على  - ب
ا٣بلوة، كمٌب كاف ا٠بان للجماع فهو كناية عنو، كجائز أف يكوف كذلك، كإذا أيريد 
بو ا٣بلوة سقط اعتبار ظاىر اللفظ، التفاؽ ا١بميع على أنو ٓب ييرد حقيقة معناه 

ابليد، فوجب طلب الدليل على ا٢بكم من غّبه، كقد كردت السنة كىو اللمس 
 مبينة لذلك ا٢بكم.

لو كاف ا٤براد ا١بماع، فليس ٲبتنع أف يقـو مقامو ما ىو مثلو كُب حكمو من صحة   -ج
 التسليم.

 دليلهم من األثر: -ِ

-ا١بواب عنو. سبق عند ٚبريج تلك اآلاثر أف النقل عن ابن مسعود كابن عباس 
 صح عنهما كمطعوف فيو.ٓب ي -

 :سبب اطتبلف يف اظتسألة
 :(ِ)قاؿ ُب بداية اجملتهد

سبب ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة معارضة حكم الصحابة ُب ا٣بلوة لظاىر الكتاب، فقد نص هللا 
ٿ ٿ )عز كجل ُب كتابو العزيز على حكم ا٤بنكوحة ا٤بدخوؿ هبا، فقاؿ: 

  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
(ّ). 

                                 
 (.ُّٓ/ٓ( كشرح الزركشي )ُْٓ/َُ(،ب كا٤بغِب )ٖٗٓ/ُانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ُ
 (.َْ/ِالبن رشد )( (ِ
 (.ُِسورة النساء، آية: )( (ّ
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 فبل ٯبوز أخذ شيء من صداقها.
ۋ ۋ ۅ )نص على أف  ا٤بطلقة قبل  ا٤بسيس أف ٥با نصف الصداؽ، فقاؿ: ك 

(  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ
(ُ). 

كال كسط بْب ا٢بكمْب، فوجب ٥بذا إٯباابن ظاىران أف الصداؽ ال ٯبب إال اب٤بسيس، 
 كا٤بسيس ىنا الظاىر من أمره أنو ا١بماع، كقد ٰبتمل ا٢بمل على أصلو ُب اللغة.

 :ةالراجح يف اظتسأل
أف القوؿ الراجح ىنا، القوؿ األكؿ، كىو كجوب كامل  -كالعلم عند هللا–الذم يظهر 
 ا٤بهر، كذلك:

٢بكم ا٣بلفاء الراشدين ُب ذلك، كال يصح دعول اإلٝباع على ذلك منهم، إال  -ُ
 أنو ثبت بطرؽ كثّبة عن بعضهم على األقل.

 اإلفضاء اب٣بلوة. -–كلتفسّب الصحابة  -ِ

ب القوؿ الثاين من قوة، إال أف القوؿ األكؿ أقول، حٌب أنو كال ٚبلوا أدلة أصحا -ّ
 ٓب يعترب بعض العلماء ا٣ببلؼ كذكر ا٤بسألة ُب اجملمع عليو.

 :ذترة اطتبلف يف اظتسألة
الثمرة ظاىرة من ا٣ببلؼ، فمن خبل كٓب ٲبس ٯبب عليو ا٤بهر كامبلن كالعدة على الزكجة 

 أصحاب القوؿ الثاين.عند أصحاب القوؿ األكؿ، كال ٯبب ذلك عند 
 كهللا أعلم.

                                 
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ُ
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 .مسألة: موانع اطتلوة
اتفق القائلوف بوجوب ا٤بهر بعد العقد كا٣بلوة على أنو ال بد أف تكوف ا٣بلوة صحيحة 

عندىم أيٌب  –على خبلؼ  –خالية عن موانع الوطء، كإال كانت خلوة غّب معتربة 
 تفصيلو إف شاء هللا.

 :ضابط اطتلوة الصحيحة
: "ا٣بلوة الصحيحة أف ٱبلو هبا ُب مكاف أيمناف فيو من اطبلع (ُ)القدير  قاؿ ُب فتح

عليهما، كدار كبيت دكف صحراء كالطريق األعظم كالسطح الذم ليس على جوانبو 
سَبة، ككذا إذا كاف السَب رقيقان، أك قصّبان ٕبيث لو قاـ أم إنساف يطلع عليهما يراٮبا، 

 طبعان كال شرعان".كأال يكوف مانع من الوطء حسان كال 
 :موانع اطتلوة الصحيحة

 :(ِ)ا٤بوانع ُب ثبلثة موانع –رٞبهم هللا  –حصر العلماء 
 حسية، كشرعية، كطبيعية.

 :اظتوانع اضتسية - أ

كىي كثّبة: كا٤برض من أحدٮبا أك كبلٮبا، ككذا لو كاف ُب أحدٮبا عاىة ٛبنع ا١بماع، 
 كاف معهما اثلث، ذكرا كاف أـ أنثى.  أك كاف أحدٮبا صغّبان، كا٤بكاف غّب ا٤بأموف أك

قالوا: ا٤برض متنوع، فإف كاف ال يؤثٌر على ا١بماع، كال ضرر منو، فهو ال ٲبنع صحة 
 .(ّ)ا٣بلوة كإف كاف الضرر يلحقهما أك أحدٮبا، كاف مانعان من صحة ا٣بلوة

 ا٤بوانع الشرعية: - ب

اإلحراـ فرضان أك نفبلن، كصـو رمضاف، كصـو النافلة، كاإلحراـ من أحدٮبا أك كبلٮبا. ف
مانع من صحة ا٣بلوة ألنو كاجب، كالصـو إف كاف كاجبان فهو كاإلحراـ، كإف كاف نفبلن 

                                 
 (.ُِٔ/ّدقائق )(، ككنز الُْٕ/ُ(، كانظر: كقاية الركاية )ُِٕ/ّالبن ا٥بماـ )( (ُ
 (.ّْٗ/ُا٤بصدر السابق، كانظر: ملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )( (ِ
 (.ُٖٓانظر: النافع الكبّب شرح ا١بامع الصغّب )ص( (ّ
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 ، بناء على مسألة ٨بتلف فيها كىي:(ُ)ففي اعتباره مانع خبلؼ عندىم
 النافلة ىل ٯبوز قطعها أك ال؟.

 :اظتوانع الطبيعية -ج
 يضان.كا٢بيض كالنفاس. كىذا مانع طبيعي كشرعي أ

تفصيل اطتبلف يف اعتبار اظتوانع وعدم اعتبارىا عند القائلني بوجوب اظتهر عند 
 .اطتلوة الصحيحة

 :أواًل/ اضتنفية -

اختلف النقل عنهم ُب اعتبار ا٤بوانع، فقد اعتربكىا ُب ا١بملة، كُب ذلك تفصيل عندىم، 
 :(ِ)كملخَّصو

ماع كإحراـ كصـو رمضاف إذا كاف ا٤بانع منهما معان كىو الـز كمرض مانع من ا١ب -ُ
 فهو مانع معترب عندىم قوالن كاحدان.

إذا كاف ا٤بانع من أحدٮبا كليس ببلـز كصـو نفل ك٫بوه، ال يعترب مانعان عند  -ِ
 بعضهم.

 :(ّ)اثنياً/ اظتالكية
 اعتربكا ُب ا١بملة ا٤بوانع الٍب ذكرىا ا٢بنفية.

 :(ْ)اثلثاً/ اضتنابلة
انع كعدـ اعتبارىا، كُب ا١بملة قالوا: "معُب ا٣بلوة اختلف النقل عنهم ُب اعتبار ا٤بو 

 الصحيحة أف ٱبلو هبا ٕبيث ال ٰبضرٮبا ٩بيز مسلم، كلو أنو أعمى أك انئم".
                                 

 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ُ
(، كفتح َُِ/ُ(، كالبداية كشرحها ا٥بداية )ُٖٔ(، كا١بامع الصغّب )صَُٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، كأحكاـ القرآف ُِٔ/ّ(، كقد ذكر تفصيبلن موسعان ُب ا٤بوانع، ككنز الدقائق )ُِٕ/ّالقدير )
 (.ٔٗٓ/ُللجصاص )

 (.ِِّ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ّ
(، كا٤بغِب ِّٖ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ٕٗ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ُّٖ، ُّٔ/ٓانظر: شرح الزركشي )( (ْ

(َُ/ُٓٓ.) 
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 كزادكا "كيشَبط أف يكوف الزكج ٩بن يطأ مثلو".
 .-رحم هللا ا١بميع  -كٓب ييفٌصلوا تفصيل ا٢بنفية 
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 مسألة: ىل يثبت اإلحصان مبجرد اطتلوة؟
 :(ُ)ا٤ببسوط قاؿ ُب

"كال يكوف ٧بصنان اب٣بلوة ا٤بوجبة للمهر كالعدة؛ ألف ا٤بقصود انكسار الشهوة إبصابة 
عل تسليمان للمستحىق  ا٢ببلؿ، الستغنائو عن ا٢براـ، كذلك ال ٰبصل اب٣بلوة، كإ٭با ٘بي
ابلعقد ُب حكم ا٤بهر كالعدة، أال ترل أف سائر األحكاـ ا٤بتعلًٌقة ابلوطء ال يثبت شيء 

 نها اب٣بلوة، فكذلك اإلحصاف".م
 .مسألة: ىل اطتلوة توجب حرمة اظتصاىرة، ومىت ال تقوم اطتلوة مقام الوطء؟

 :(ِ)قاؿ ُب ا٤ببسوط
 "ك٦برد ا٣بلوة ال يوجب حرمة ا٤بصاىرة".

 ا٣بلوة على قسمْب: (ّ)كقاؿ ُب ا٤بغِب
 مباشرة.خلوة ابلزكجة، كالصحيح أهنا ال تنشر ا٢برمة إال إذا حصل مع ا٣بلوة  - أ

 ا٣بلوة ابألجنبية، ال تنشر ٙبرٲبان، كقاؿ: "ال نعلم ُب ذلك خبلفان". - ب

 :(ْ)كقاؿ ُب فتح القدير
"كاعلم أف أصحابنا أقاموا ا٣بلوة الصحيحة مقاـ الوطء ُب حق بعض األحكاـ: أتٌكد 
ا٤بهر، كثبوت النسب، كالعدة، كالنفقة، كالسكُب مدة العدة، كمراعاة كقت طبلقها. كٓب 

موىا مقامو ُب: اإلحصاف، كًحلها لؤلكؿ، كالرجعة كا٤بّباث، كحرمة البنات، يعِب إذا يقي
خبل اب٤بطلقة الرجعية ال يصّب مراجعان، كإذا خبل ابمرأتو ٍب طلقها ال ٙبـر بناهتا، كال يرث 

 منها لو ماتت ُب العدة، لبلحتياط الواجب ُب ىذه األحكاـ".

                                 
 (.ُٓٓ/َُ(، كانظر: ا٤بغِب )ّْ/ٗللسرخسي )( (ُ
ِ) )(َّ/َّٓ.) 
 (.ُُٗ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ُٔ/ٕ(، كانظر: ا٤ببدع )ُْٓ/َُ( ك)ّّٓ/ٗ)( (ّ
(، كحاشية رد احملتار على الدر ُّٓ/ُ(، كانظر: الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )ُِٖ/ّالبن ا٥بماـ )( (ْ

 (.ّْٔ/ُٔ(، كاجملموع )ُُِ – ُُٗ/ّا٤بختار )
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 انفصم األٔل: أشر انٕطء يف انُكاغ
 كيشمل: ٛبهيد كستة مباحث.

 : معُب النكاح كدليل مشركعيتو، كأنواعوالتمهيد يف -

 : أثر الوطء ُب النكاح الصحيح.اظتبحث األول يف -

 : أثر الوطء ُب النكاح الفاسد، كالنكاح بشبهة ُب التحرًن.اظتبحث الثاين يف -

 : أثر الوطء احملرَـّ ُب التحرًن.اظتبحث الثالث يف -

 : أثر الوطء ُب انفساخ النكاح أك بطبلنو.اظتبحث الرابع يف -

 : أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح.اظتبحث اطتامس يف -

 : اثر الوطء ُب نكاح ا٤برتد كا٤بشرؾ.اظتبحث السادس يف -



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

011 

 متٍٓك يف: يؼىن انُكاغ، ٔقنٍم يشرٔػٍرّ، ٔإَٔاػّ.
 كفيو مطالب:

 : معُب النكاح لغةن كاصطبلحان.اظتطلب األول -

 : دليل مشركعية النكاح.يناظتطلب الثا -

 : أنواع النكاح، كأثر كل نوع.اظتطلب الثالث -
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 ٔاصطالؼًا.
ً
 ادلطهة األٔل: يؼىن انُكاغ نغح



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

011 

 معٌت النكاح لغًة واصطبلحاً 
 :أوالً معٌت النكاح لغة -

 يطلق النكاح لغة على معاف منها: الضَّم، كا١بمع، كالوطء، كالعقد، كالتَّزكيج، كالبلوغ.
 :(ُ)العرب قاؿ ُب لساف

نكح فبلف فبلنة، ينكحها نكاحان إذا تزكجها، فنكح ٗبعُب تزكج، كعقد التزكيج ٠بي 
 نكاحان.

 كأصل النكاح ُب كبلـ العرب الوطء، كقد يكوف النكاح للوطء كللعقد.
 :(ِ)كقاؿ ُب فتح البارم

أكلو، اسم للفرج، كٯبوز كسر  –بضم ٍب سكوف  –النكاح لغة الضَّم كالتداخل، كالنٍُّكح 
ككثر استعمالو ُب الوطء، ك٠بي بو العقد لكونو سببو، كإذا قالوا: نكح فبلنة فا٤براد الزكاج 

 كالعقد، كإذا قالوا نكح زكجتو فا٤براد الوطء.
كالنكاح كذلك ىو الضم كا١بمع، كمنو قو٥بم: تناكحت األشجار، أم انضمَّ بعضها إٔب 

 بعض.
(ې ى ى ائ): ُب قولو تعأب (ّ)كقد أيطلق على البلوغ

(ْ). 
 :(ٓ)قاؿ ُب مفردات القرآف

"أصل النكاح للعقد، ٍب استعّب للجماع، ك٧باؿ أف يكوف ُب األصل للجماع، ٍب استعّب 
للعقد؛ ألف أ٠باء ا١بماع كلها كناايت الستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيو، ك٧باؿ أف 

ٱ )ؿ تعأب: يستعّب من ال يقصد فحشان اسم ما يستفظعونو ٤با يستحسنونو". قا

                                 
 (، مادة )نكح(.ُّْ/ُُ(، مادة نكح، كانظر: الصحاح )ِٓٔ/ِ)( (ُ
ِ) )(ٗ/ٓ.) 
 (.ٖٖٔ(، كالكليات )صُّْانظر: القاموس احمليط )ص( (ّ
 (.ٔسورة النساء، آية: )( (ْ
 (.ِّٖ)ص( (ٓ
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(ٻ ٻ
(  ڌ ڌ ڎ)، كقاؿ: (ُ)

ڱ ڱ )، كقاؿ: (ِ)

(ڱ
 ، كىذا كلو للعقد.(ّ)

 :فائدة

مئ ىئ يئ )قالوا ليس ُب كتاب هللا عز كجل لفظ نكاح ٗبعُب كطء إال قولو تعأب: 

 (جب
  .(ٓ)؛ كذلك ألف الوطء شرط فيو كما بيَّنت السنة (ْ)

                                 
 (.ِّسورة النور، آية: )( (ُ
 (.ْٗسورة األحزاب، آية: )( (ِ
 (.ِٓسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.َِّسورة البقرة، آية: )( (ْ
 (.ّّٗ/ٗ(، كا٤بغِب )ُٖٖ/ْكالذخّبة )(، ٓ/ٗانظر: فتح البارم )( (ٓ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

013 

 .ء أم فيهما؟مسألة: ىل اسم النكاح لغة حقيقة يف العقد أم الوط
سبق ذكر شيء من ىذا عند تعريف النكاح لغة، كألٮبية ىذه ا٤بسألة، ك٤با يَبٌتب 

، أفردهتا ىنا، كسأتناك٥با ابختصار   -عليها من فركع كثّبة خصوصان ُب الوطء احملرَـّ
 .- إف شاء هللا

 اختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ أٮبها ثبلثة أقواؿ:
 :القول األول -

 .(ِ)، كبعض ا٢بنابلة(ُ)٢بنفيةىو مذىب ا
 النكاح حقيقة ُب الوطء ٦باز ُب العقد.

 :(ّ)وذلك لآليت
قالوا: ٠بي العقد نكاحان؛ ألنو سبب يتوصل بو إٔب الوطء، كتسمية الشعر  -ُ

على رأس الصيب عقيقة، ٍب ٠بيت الشاة الٍب تذبح عند حلق ذلك الشعر 
 عقيقة، كالعقد سبب يتوصل بو إٔب الوطء.

عرب: انكحها الفراء فسنرل. أم اضربنا فحل ٞبر الوحش أمو فسنرل لقوؿ ال -ِ
 ما يػيتػىوىلد منها، كىذا مثل ٤با ٯبتمعوف عليو ٍب يتفرقوف.

 ٤با جاء ُب الكتاب كالسنة من ذكر النكاح كا٤براد بو الوطء، كمن ذلك: -ّ

 (مئ ىئ يئ جب)قولو تعأب:  - أ
 كا٤براد ابلنكاح ىنا الوطء. (ْ)

 .(ُ)ال من سفاح" : "كلدت من نكاحقولو  - ب

                                 
(، كحاشية رد احملتار على ُُٔ/ِ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ٗٗ/ّانظر: فتح القدير )( (ُ

 (.ٓ/ّالدر ا٤بختار )
 (.ّّٗ/ٗانظر ا٤بغِب )( (ِ
 (.ٖٗ/ّ، كفتح البارم )(ِ( ك)ُا٤بصدر رقم )انظر ( ّ(

 (.َِّسورة البقرة، آية: )( (ْ
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 أم من كطء حبلؿ من كطء حراـ.
فإذا جاء ُب الكتاب كالسنة لفظ النكاح ٦برَّد عن القرائن ٞبل على الوطء 

 عند ىؤالء.
 :القول الثاين -

 .(ّ)، كا٢بنابلة(ِ)كىو مذىب الشافعية
 .(ْ)قالوا: النكاح حقيقة ُب العقد ٦باز ُب الوطء

 :(ٓ)وذلك ألن
جل فيو النكاح ُب كتابو، إ٭با أراد بو العقد دكف كل موضع ذكر هللا عز ك  -ُ

 الوطء ككذا ُب السنة.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )كمن ذلك قولو تعأب: 

(  ژ ژ ڑ
 ، فا٤براد العقد دكف الوطء.(ٔ)

  (ڱ ڱ ڱ)كقولو 
 ، كالوطء ال ٯبوز ابإلذف، بل ابلعقد.(ٕ)

                                                                                         
(، كالطرباين َُُ/ٕإين خرجت من نكاح كٓب أخرج من سفاح". أخرجو البيهقي )كُب ركاية: "( (ُ

 (.َٔ/ُ(، كابن سعد ُب الطبقات )َُُِٖ( برقم )ِّٗ/َُُب الكبّب )
 (.ِّٗ/ٔ(، كإركاء الغليل )ُّٔ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ُِّ/ّكانظر: نصب الراية )

 (.ٗ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 ( فقد صححو.ّّٗ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ّ
(، ككذا الشوكاين كاختاره ُب نيل األكطار ٓ/ٗكقد صححو ابن حجر ُب فتح البارم )( (ْ

(ٔ/ِِٕ.) 
 (.ٗ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ٓ/ٗ(، كفتح البارم )ّّٗ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
 (.ْٗسورة األحزاب، آية: )( (ٔ
  (.ِٓسورة النساء، آية: ) ((ٕ
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 استعماؿ النكاح ُب العقد أكثر، كىو أخص بو كأشهر عند العرب. -ِ

 كألنو يصح نفي الوطء عنو، فيقاؿ: "ىذا سفاح كليس بنكاح". -ّ

كألف النكاح أحد اللفظْب اللذين ينعقد هبما عقد النكاح، فكاف حقيقة  -ْ
 فيو.

 :القول الثالث -

 .(ُ)كىو مذىب بعض ا٢بنابلة
 قالوا: النكاح حقيقة ُب العقد كالوطء ٝبيعان، فهو مشَبؾ بينهما كالعْب.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )عأب: لدخولو ُب قولو ت وذلك

(ڃ
(ِ). 

 :(3)ذترة اطتبلف
ٌرًـ كوطء ا٢ببلؿ، فمن كطئ امرأة حرامان. ىل ٙبـر عليو أصو٥با  ىل كطء ا٢براـ ٰبي

 كفركعها، كٙبـر على أصولو كفركعو؟.
ٌرًـ بوطء ا٢براـ.  فمن جعل اسم النكاح حقيقة ُب الوطء، ٰبي

ٌرًـ بوطء ا٢براـ.  كمن جعلو حقيقة ُب العقد ٓب ٰبي
 

 :اثنياً/ تعريف النكاح اصطبلحاً 
ُب تعريف النكاح تعريفات كثّبة كمن ىذه  –رٞبهم هللا  –كىتىبى أىل العلم 

 التعريفات:

                                 
 (.ّّٗ/ٗبلة، انظر: ا٤بغِب )كىو الصحيح عند قاض ا٢بنا( (ُ
 (.ِِسورة النساء، آية: )( (ِ
(، كمغِب احملتاج إٔب ٗ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ٓ/ّانظر: الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )( (ّ

 (.ُُِ/ّمعرفة ألفاظ ا٤بنهاج )
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 ، ٥بم تعريفات أٮبها تعريفاف:تعريف فقهاء اضتنفية للنكاح - أ

 .(ُ)قالوا: ىو "عقد كضع لتمٌلك ا٤بتعة ابألنثى قصدان" -ُ

 شرح التعريف:
 اء األمة للتسرم.قو٥بم "عقد": خرج بو شر 

 قو٥بم "كضع": الواضع ىو الشارع كليس ا٤بتعاقدين.
 قو٥بم "كا٤بتعة": لكل منهما ابآلخر على ا٤بأذكف بو شرعا.

 
 .(ِ)النكاح ىو: "عقد يقيد ا٤بتعة قصدان" -ِ

 :(ّ)شرح التعريف
نع من نكاحها مانع شرعي،  قو٥بم "ا٤بتعة": أم حل استمتاع الرجل من امرأة ٓب ٲبي

، كاألجنبية ... .فخرج:   الذكر، كا٣بنثى ا٤بشكل، كالوثنية، كاحملاـر
 قو٥بم "قصدان": خرج ما يفيد ا٢بل صمنان، كشراء أمة للتسرم.

 :تعريف فقهاء اظتالكية - ب

قالوا: "النكاح عق على ٦برَّ متعة التلذذ أبدمية غّب موجب قيمتها، ببيًٌنة قبلة، غّب 
 .(ْ)على ا٤بشهور أك اإلٝباع على اآلخر" عآب عاقدىا حرَّمتها إف حرمها الكتاب

 :(ٓ)شرح التعريف
 ىذا التعريف شامل للنكاح الصحيح كالفاسد.

                                 
 (.ٗٗ/ّفتح القدير )( (ُ
 (.ّ/ّتنوير األبصار )( (ِ
 (.ّ/ّوير األبصار )انظر: حاشية الدر ا٤بختار شرح تن( (ّ
 (.ِّٓ/ُحدكد ابن عرفة )( (ْ
 (.ِّٔ/ُانظر: حدكد ابن عرفة )( (ٓ
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 قولو "عقد": ألف فيو إٯباب كقبوؿ.
قولو "على ٦برد": ىذه صفة للمتعة، فا٤بقصود ا٤بتعة اجملردة، كىذا احَباز من العقد 

 على ا٤بنافع كالذكات.
 األمور ا٢بسية، فأخرج )ٗبجرد ا٤بتعة( ا٤بتعة ا٤بعنوية، قولو "التلذذ": التلذذ يكوف ُب

كأبقى ا٤بتعة ا٢بسية كىي التلذذ كا٤بتعة ا٢بسية يدخل فيها التمتع ابإلجارة كالوالية 
 كالركوب كاألكل ... كغّبه.

قولو "آبدمية": إلخراج غّب التمتع ابآلدمية، من التمتع ا٢بسي، كاألكل كالركوب 
 ك٫بوه.

 جب قيمتها": ىذا قيد إلخراج األمة.قولو "غّب مو 
 قولو "غّب عآب": إلخراج العقد مع العلم اب٢برمة.

قولو "إف حرمها الكتاب على ا٤بشهور أك اإلٝباع على اآلخر": ذكر ىنا قوالف ُب 
ا٤بذىب ُب احملرَّمة. األكؿ: كىو ا٤بشهور أف يكوف حرَّمها الكتاب. كالثاين: أف 

 يكوف حرمتها ابإلٝباع.
 :تعريف فقهاء الشافعية -ج

 .(ُ)النكاح: "عقد يتضمَّن إابحة كطء بلفظ النكاح كالتزكيج"
 :تعريف فقهاء اضتنابلة -د

"عقد يعترب فيو لفظ إنكاح أك تزكيج ُب ا١بملة، كا٤بعقود عليو منفعة 
 .(ِ)االستمتاع"

 :تعريفات أخرى -ىـ

                                 
 (.ُٕٔ/ٔهناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج )( (ُ
 (.ّٔٔ/ّ(، نيل ا٤بأرب ُب هتذيب شرح عمدة الطالب )ِِْ/ٔزاد ا٤بستقنع )( (ِ
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ل بو الوطء" -ُ  .(ُ)النكاح: "عقد بْب الزكجْب ٰبى

 ، أم ٰبل استمتاع الرجل من امرأة.(ِ)عقد موضوع ٤بلك ا٤بتعة"النكاح: " -ِ

 .(ّ)"النكاح ىو التزكيج" -ّ

 كىذا تعريف لغوم، كقد جعلو بعضهم تعريف اصطبلحي أيضان.
 : "أنو عقد بْب الزكجْب ٯبل بو الوطء، على الوجو ا١بائز شرعان".الراجح

                                 
 (.ِِٕ/ٔىذا تعريف الشوكاين ُب نيل األكطار )( (ُ
 (.ُْٓإٔب تعريفات األلفاظ عند الفقهاء للقونوم )ص أنيس الفقهاء( (ِ
 (.ّّٔ/ٗ(، كا٤بغِب )ُٓٔحلية الفقهاء للرازم )ص( (ّ
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 ادلطهة انصاًَ: قنٍم يشرٔػٍح انُكاغ
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 كاحدليل مشروعية الن
 النكاح مشركع بدليل الكتاب كالسنة كاإلٝباع كا٤بعقوؿ:

 .(ُ)أواًل/ دليل الكتاب العزيز على مشروعية النكاح
 األدلة ُب الكتاب الدالة على النكاح كمشركعيتو كثّبة، كمنها:

(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )قولو تعأب:  -ُ
(ِ).   

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قولو تعأب:  -ِ
(ّ). 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ )قولو تعأب:  -ّ

(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
(ْ). 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )كقولو:  -ْ

(گ گ گ ڳ 
(ٓ). 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب )كقولو تعأب:  -ٓ

(يب جت حت
 .(ٕ)كا٢بفدة ىم األصهار   .(ٔ)

                                 
(، كا٢باكم َِِ/ٓ(، كمعرفة السنن كاآلاثر عن اإلماـ الشافعي )ّ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ

شرح الكبّب (، كالٓ/ٓ(، كشرح الزركشي على مًب ا٣برقي )َّْ/ٗ(، كا٤بغِب )ّ/ُُالكبّب )
(ٕ/ّّْ.) 

 (.ّسورة النساء، آية: )( (ِ
 (.ِّسورة النور، آية: )( (ّ
 (.ُسورة النساء، آية: )( (ْ
، آية: )( (ٓ  (.ُِسورة الرـك
 (.ِٕسورة النحل، آية: )( (ٔ
 (.ُْْ/ٓانظر: األـ للشافعي )( (ٕ
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(ڃ ڃ ڃ چ چ )كقولو:  -ٔ
(ُ). 

(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )كقولو:  -ٕ
(ِ).     

 .(ّ)اثنياً: األدلة من السنة على مشروعية النكاح
 األدلة من السنة على ىذا كثّبة، كمنها:كذلك 

: "اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج، فإنو أغض قولو  -ُ
 .(ْ)للبصر، كأحصن للفرج، كمن ٓب يستطع فعليو ابلصـو فإنو لو كجاء"

ُب حديث الرىط الثبلثة: "... لكِب أصلي كأانـ، كأصـو كأفطر،  قولو  -ِ
 .(ٓ)سنٍب فليس مِب" كأتزكج النساء، فمن رغب عن

 .(ٔ): "تزكجوا الودكد الولود فإين مكاثر بكم األمم يـو القيامة"قولو  -ّ

                                 
 (.ُٖٗسورة األعراؼ، آية: )( (ُ
 (.ْٓسورة الفرقاف، آية: )( (ِ
(، كا٤بغِب ٔ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُِٗ/ٓمعرفة السنن كاآلاثر عن اإلماـ الشافعي )انظر: ( (ّ

(، ِْٖ/ّ(، كالتلخيص ا٢ببّب )ّّْ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )َِْ/ٗ)
 (.ّْٗ/ِكا٤بنتقى من أخبار ا٤بصطفى )

(، كالنسائي ُِٖ/ْ(، كمسلم ُب النكاح )َُٔ/ٗمتفق عليو، أخرجو البخارم )الفتح ( (ْ
(، كا٢بميدم ُب ُِّ/ِ(، كالدارمي )ّٕٖ/ُ(، كأٞبد )ُْٖٓ(، كابن ماجو )ُٗٔ/ْ)

(، كا٥بيثمي ّ/ٗ(، كالبغوم ُب شرح السنة )ُِٔ/ْ(، كا٤بصنف لعبد الرزاؽ )ُُٓمسنده )
 (.ُٓٗ/ٔ(، كانظر: إركاء الغليل )ِِٓ/ُْب ٦بمع الزكائد )

(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية ٕٕ/ٕسنن الكربل )(، كالبيهقي ُب الِ/ٕأخرجو البخارم )( (ٓ
(، كتلخيص ا٢ببّب َّٕ/ِ(، كانظر: الدر ا٤بنثور للسيوطي )ُٖٓ/ِ(، كأٞبد )ِٖٔ/ُ)
(ّ/َِٓ.) 

(، كالنسائي ُب ََِٓ(، كأبو داكد )ُٖٓ/ّ(، كأٞبد )ُٖ/ٕأخرجو البيهقي ُب السنن )( (ٔ
(، ك٦بمع الزكائد ُِٔ/ِ)(، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ُْٖٔ(، كابن ماجو )ُٔ/ٔالنكاح )
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 .(ُ): "تناكحوا تكثركا فإين أابىي بكم األمم يـو القيامة"كقولو  -ْ

 .(ِ): "من أحب سنٍب فليسًب بسنٍب، كمن سنٍب النكاح"كقولو  -ٓ

واؾ، : "أربع من سنن ا٤برسلْب، ا٢بًناء، كالتعطُّ كقولو  -ٔ ر، كالسًٌ
 .(ّ)كالنًٌكاح"

 .(ْ): "الدنيا متاع، كخّب متاعها ا٤برأة الصا٢بة"قولو  -ٕ

: "ال ٲبوت ألحد من ا٤بسلمْب ثبلثة من الولد فتمسو النار إال قولو  -ٖ
لة القسم"  ، كال يكوف الولد إال بعد النكاح.(ُ)ٙبى

                                                                                         
(، كسنن سعيد بن ُْٗ/ِ(، كحلية األكلياء )ُٔ/ٗ(، كشرح السنة للبغوم )ِِٓ/ْ)

 (.ُّٗ/ُمنصور )
 (.ِْٗ/ّ(، كالتلخيص ا٢ببّب )ُُّ/ِكانظر: الدر ا٤بنثور )

 (.َُُّٗ(، كعبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )ُْْ/ٓأخرجو الشافعي ُب األـ )( (ُ
(، ككنز العماؿ َّٖ/ُ(، ككشف ا٣بفاء كمزيل اإللباس للعجلوين )ِْٖ/ّكانظر: تلخيص ا٢ببّب )

(ِْْْْ.) 
(، كا٥بيثمي ُب َُّٖٕ(، كعبدالرزاؽ )ٖٕ/ٕ(، كالبيهقي )ُْْ/ٓأخرجو الشافعي ُب األـ )( (ِ

 (.ِِٓ/ُْب الزكائد )
 (.ُُّ/ِ(، كالدر ا٤بنثور )ِْٗ/ّكانظر: التلخيص ا٢ببّب )

(، كشرح السنة ُٗ/ْ(، كالطرباين ُب الكبّب )ََُٖ)(، كالَبمذم ُِْ/ٓأخرجو أٞبد )( (ّ
(، ككنز ٓٔ/ُ(، كالَبغيب كالَبىيب للمنذرم )ّٖٗ/ْ(، كابن كثّب ُب تفسّبه )ٓ/ٗللبغوم )
 (.َُٕ/ُ(، كمصنف ابن أيب شيبة )ُِّٕٔالعماؿ )

 (.ُُٔ/ُ(، كإركاء الغليل )ٔٔ/ُكانظر: تلخيص ا٢ببّب )
(، كابن كثّب ُب ُْْْٓ(، ككنز العماؿ )ْٔ( برقم )ُٕأخرجو: مسلم ُب الرضاع ابب )( (ْ

(، كالدرر ا٤بنتثرة ُب ُْ/ّ(، كالَبغيب كالَبىيب )َُّ/ّ(، كحلية األكلياء )ُْ/ِتفسّبه )
(، ُُ/ٗ(، كشرح السنة )َّّٖ(، كمشكاة ا٤بصابيح )ْٖاألحاديث ا٤بشتهرة للسيوطي )

 (.ُُٔ/ّكتلخيص ا٢ببّب )
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 .(ِ): "من مات لو ثبلثة من الولد ٓب ٛبسو النار"قولو  -ٗ

 .: الدليل من اإلرتاعاثلثاً 
 .(ّ)أٝبع ا٤بسلموف قاطبة على مشركعية النكاح

 . من كجهْب:رابعاً: الدليل من اظتعقول
( كيف كضع هللا عز كجل ُب اإلنساف الغريزة ا١بنسية، كقد بْبَّ ) - أ

يقصيها اإلنساف، كذلك ٕبثو على الزكاج، كقد خص الشباب دكف غّبىم 
ٕباجة لقضاء تلك  ف الشباب ُب زمنو ٤با فيهم من قوة الشهوة، فإذا كا

الشهوة ففي زمننا من ابب أكٔب كقد كثرت الفًب، كخاصة فًب التربج 
 كاالختبلط كالسفور.

 ال بد من النكاح لبقاء ا١بنس البشرم كدكامو. - ب

                                                                                         
( رقم ْٕ(، كمسلم ُب الرب كالصلة، ابب )ُْٓ/ُُرم )الفتح متفق عليو، أخرجو البخا( (ُ

(، كالتمهيد َْٓ/ٓ(، كابن ماجو )ِٓ/ْ(، كالنسائي )ََُٔ(، كالَبمذم )َُٓ)
 (.ُٖٓ/ُ(، كالدر ا٤بنثور )ٕٓ/ّ(، كالَبغيب كالَبىيب )ّْٔ/ٔ)

ور (، كالسيوطي ُب الدر ا٤بنثٖٕ/ٕ(، كالبيهقي )ُْْ/ٓأخرجو: الشافعي ُب األـ )( (ِ
(ْ/ِْٖ.) 

(، كالشرح ٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )َِْ/ٗ(، كا٤بغِب )ّ/ُُنقل اإلٝباع ُب: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
 (.ّّْ/ٕالكبّب )
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 ادلطهة انصاًَ: إَٔاع انُكاغ ٔأشر كم َٕع.
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 .أنواع النكاح وأثر كل نوع
 عتبارات ٨بتلفة، كمن ذلك:للنكاح أنواع كأقساـ كثّبة اب

النكاح الصحيح، كالنكاح الفاسد كالباطل، نكاح الشبهة، كنكاح ا٤بتعة، كالنكاح 
غار ... اْب. كالذم يهمنا ُب  ا٤بؤقت، كالنكاح ا٤بوقوؼ، كنكاح الفضوٕب، كنكاح الشًٌ

 ىذا ا٤بطلب ثبلثة أنواع كىي:
 النكاح الصحيح، كالنكاح الفاسد، كنكاح )كطء( الشبهة.

أما أثر ىذه األنكحة فالكبلـ فيو طويل جدان، بل ىذا البحث بكاملو ُب أثر 
 فيها. كاحد من آاثر ىذه األنكحة، كىو أثر الوطء

كسأتناكؿ ىذه األنكحة الثبلثة بشيء من التفصيل على كجو االختصار، ككذلك 
 آاثرىا.
 

 .أواًل/ النكاح الصحيح
فذان مستجمعان لشرائط صحة : "ىو النكاح الذم يكوف منعقدان انتعريفو

، على خبلؼ كبّب بْب العلماء ُب شركط النكاح. فإذا كاف النكاح صحيحان (ُ)النكاح"
 ترتَّب عليو آاثره كىي كثّبة جدان.

 :(ِ)آاثر النكاح الصحيح
 يَبتب على النكاح الصحيح آاثر كثّبة، ملخصها اآلٌب:

 حل كطء الزكج لزكجتو، كذلك: - أ

                                 
 (.ّْٓالتعريفات الفقهية للربكٍب )ص( (ُ
 (.ِّّ، ُّّ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ِ
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ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ے ے ۓ )لقولو تعأب:  -ُ

  (﮹ ﮺ ﮻ ﮼
، فنفى اللـو عمن ال ٰبفظ فرجة على زكجتو، (ُ)

 فدؿ على حل الوطء.

(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )لقولو تعأب:  -ِ
(ِ). 

(: "اتقوا هللا ُب النساء، فإهنن عندكم عواف ... اٚبذٛبوىن أبماف قولو ) -ّ
هتن هللا، كاستحللتم فركجهن بكلمة هللا ...، كأف ٥بن عليكم نفقتهن ككسو 

 .(ّ)اب٤بعركؼ"

كألف النكاح ضم كتزكيج لغة، فيقتضي االنضماـ كاالزدكاج، كال يتحقق  -ْ
ذلك إال ٕبل الوطء كاالستمتاع. فللزكج الوطء مٌب شاء، كللزكجة ا٤بطالبة 

 بو، فهو حق مشَبؾ بينهما.

من أثر النكاح الصحيح، حل النظر كاللمس من رأسها إٔب قدمها؛ ألف  - ب
للمس، فكاف إحبللو إحبلالن للمس كالنظر من طريق الوطء فوؽ النظر كا

 أكٔب.

                                 
 (.َّ – ِٗسورة ا٤بعارج، آية: )( (ُ
 (.ِِّسورة البقرة، آية: )( (ِ
ا٢بديث متفق عليو، كىو جزء من حديث جابر ُب حجة الوداع. أخرجو: البخارم  ((ّ

( برقم ْٗٓ/ُ(، كابن ماجو )ُٔٔ(، كالَبمذم برقم )ُٖٕ/ْ(، كمسلم )ُٔٔ/َِ)
(، َِّ/ّ(، كأٞبد )ٕ/ٓ(، كالبيهقي )ِِ/ِ(، كالدارمي )َُٓٗ(، كأبو داكد )ُٖٓ)

(، كمسند ا٢بميدم ُّٓافعي )(، كمسند الشّّٕ/ُ(، كا٤بوطأ )ُٓٓ/ٓكالنسائي )
(، كاحمللى َّ/ْ(، كمصنف ابن أيب شيبة )ََُّٔ(، كصحيح ابن خزٲبة )ُِٕٔ)
 (.ِِٕ/ٕ(. كانظر: إركاء الغليل )ٖٖ/َُ(، ك)َُٓ/ٗ)
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ملك ا٤بتعة، كىو اختصاص الزكج ٗبنافع بيضعها، كسائر أعضائها استمتاعان،  -ج
 أك ملك الذات كالنفس ُب حق التمتع فتكوف ا٤برأة خاصة لو دكف غّبه.

 ملك ا٢ببس كالقيد، كىو صّبكرهتا ٩بنوعة عن ا٣بركج كالربز للغّب. -د
 ك:كذل
( ٱ ٻ ٻ ٻ )لقولو تعأب:  -ُ

كاألمر ابإلسكاف هني عن  (ُ)
 ، فاألمر ابلفعل هني عن ضده.ا٣بركج كالربكز

(  ڃ ڃ ڃ )كلقولو تعأب:  -ِ
(ِ). 

(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )كلقولو تعأب:  -ّ
(ّ). 

 كحٌب ال ٱبتل النسب، فا٣بركج ٩با يريب الزكج، كٰبملو على نفي النسب. -ْ

 نهما كرثو اآلخر.اإلرث من ا١بانبْب، فمن مات م -ىػ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  )كذلك لقولو تعأب: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 ( ... چ چ چ ڇ ڇ 
(ْ). 

حرمة ا٤بصاىرة، فتحـر فركعها كأصو٥با عليو، كفركعو كأصولو عليها، كىذا  -ك
 ابإلٝباع.

                                 
 (.ٔسورة الطبلؽ، آية: )( (ُ
 (.ّّسورة األحزاب، آية: )( (ِ
 (.ُسورة الطبلؽ، آية: )( (ّ
 (.ُِسورة النساء، آية: )( (ْ
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 :(ُ)إلٝباع على ىذا فقاؿا –رٞبو هللا  –فقد نقل ابن ا٤بنذر 
"كأٝبعوا على أف الرجل إذا تزكج ا٤برأة، حرمت على أبيو كابنو دخل هبا أك ٓب 
يدخل هبا، كعلى أجداده، كعلى كلده من الذكور كاإلانث أبدان ما تناسلوا، ال ٙبل 

 لبِب ابنو أك لبِب بناتو".
 البحث: ُب طيَّات ىذا –إف شاء هللا  –كمن اآلاثر الٍب سوؼ أتٌب  -ز
ٙبرًن الرَّبيبة على الزكج، كىل ٙبـر ابلعقد على األـ أـ ابلدخوؿ؟ كىل  -ُ

 ؟.(ِ)ا٢بجر شرط للتحرًن أـ ال؟ كذلك خبلؼ

ثبوت نسب ا٤بولود، كىل يثبت نسبو ابلدخوؿ كالتمكْب من الوطء أـ  -ِ
 .(ّ)ٗبجرَّد العقد؟، خبلؼ

 .(ْ)كجوب النفقة على الزكج ككذا الكسوة -ّ

 .(ٓ)لزكجات ٤بن كاف عنده أكثر من زكجةكجوب العدؿ بْب ا -ْ

 .(ٔ)كجوب ا٤بهر على الزكج -ٓ

                                 
 (.ّٔ( رقم )ٕٔ)ص ((ُ
 من ىذا البحث. (َُٔ)صانظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل األكؿ ( ِ(
 من ىذا البحث. (ُُٖك ُُٔ)صانظر: ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل األكؿ ( ّ(
 من ىذا البحث. (ُِْ)صانظر: ا٤بطلب الثالث من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل األكؿ ( ْ(
 من ىذا البحث. (ُّْ)صانظر: ا٤بطلب الرابع من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل األكؿ ( ٓ(
 من ىذا البحث. (ِٗٓ)صانظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل الثاين ( ٔ(
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 .اثنياً/ النكاح الفاسد وأثره
أغلب أىل العلم ٓب يفرًٌقوا بْب الفاسد كالباطل ُب )ابب النكاح(، كفرؽ بعضهم  

 فقاؿ:
: ىو "الذم فقد شرطان من شرائط صحة النكاح، كالنكاح ببل النكاح الفاسد

 .(ُ)"شهود أك ُب العدة
: "ىو الذم ٓب ييعقد لبطبلف احملل، كنكاح زكجة الغّب مع العلم، النكاح الباطل

 .(ِ)كالنكاح ابحملرمات"
كالكبلـ ىنا عن النكاح الفاسد كالباطل معان، إال أف بعض صور النكاح تدخل ُب 

 نكاح الشبهة.
 

 :أثر النكاح الفاسد
 ىذا النكاح ال ٱبلو من ثبلث صور كىي:

 كاح ٦بردان عن ا٣بلوة، كالوطء.أف يكوف الن - أ

 أف يكوف النكاح ٦بردان عن الوطء، دكف ا٣بلوة. - ب

 أف يكوف النكاح مع الوطء. -ج
على أنو ييفرَّؽ بينهما ُب ٝبيع ىذه الصور، ككبلمنا ىنا عن بقية  (ِ)كقد اتفقوا

 اآلاثر.
 .الصورة األوىل: النكاح الفاسد اجملرد من اطتلوة والوطء

ؽ بينهما، كال حكم لو، كال يوجب حرمة ا٤بصاىرة، كليس فيو عدة ال أثر لو، كييفر 
 .(ُ)كال مهر ... كال غّب ذلك

                                 
  (.ّْٓ( التعريفات الفقهية للربكٍب )صِ)(ُ(

 (.ُٕٕ )ص(، كا١بامع الصغّبِّٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُّٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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  (ِ):وذلك لآليت
 ألف النكاح إ٭با ييقاـ مقاـ الوطء ُب ا٢بكم، كالنكاح ىنا فاسد. -ُ

ألف النكاح يتوصل بو إٔب الوطء الشرعي، كذلك ال ٰبصل ابلعقد  -ِ
 الفاسد.

 قد أصبلن فبل ييثبت حكمان.كألف النكاح الفاسد غّب منع -ّ

كألف النكاح الفاسد ال ييثبت إال ا٤بلك ا٢براـ، كموجب النكاح ملك  -ْ
 ا٢بل، كبْب ا٢بل كا٢برمة منافاة، فبل يَبتب عليو أثر.

 :الصورة الثانية: النكاح الفاسد مع اطتلوة دون الوطء
جح، ُب ا٣بلوة مع العقد الصحيح، كأهنا موجبة للمهر على الرا سبق ا٣ببلؼ

 تفصيل من حيث األثر على النحو اآلٌب: –فيو  –كلكن ا٣بلوة مع العقد الفاسد 
قالوا: "ا٣بلوة الصحيحة ُب النكاح الفاسد، كا٣بلوة الفاسدة ُب النكاح 

 .(ّ)الصحيح"
أم: لو خلى ُب النكاح الصحيح ككانت ا٣بلوة فاسدة، ال أثر ٥با، كذلك لو خلى 

 ُب النكاح الفاسد خلوة صحيحة.
 .(ْ)فعلى ذلك: ليس على ا٤برأة عدة، كال نفقة ٥با

                                                                                         
(، كملتقى ِّْ/ّ(، كفتح القدير )ّّٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٖٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ُِٔ/ُ(، كالبداية كشرحها ا٥بداية )ّٓٓ/ُاألٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )
 (.ْانظر: ا٤بصدر رقم ) (ِ(

كالبحر الرائق (، ّٓٓ/ُ(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )ِّْ/ّالكفاية شرح ا٥بداية )( (ّ
(ّ/ُُٖ.) 

 (.ِِ/ّ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )ّّٓ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ْ
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أما أثر ا٣بلوة ُب العقد الفاسدة من حيث )ا٤بهر( ك )ثبوت النسب( فالكبلـ فيو  
 كاآلٌب:

 ثبوت ا٤بهر: - أ

 إٔب ثبوت ا٤بهر اب٣بلوة، كلو كاف العقد فاسدان. (ُ)ذىب ا٢بنابلة 
 إٔب عدـ ثبوت ا٤بهر كذلك: (ِ)ذىب ا٢بنفية كغّبىم 

 ا٣بلوة ا٤بعتربة ُب العقد الصحيح، ال الفاسد.ألف  -ُ

ا٤بهر يلزمو ا٣بلوة ابعتبار ما فيو من التمكْب كاالستيفاء، كىذا غّب متمٌكن من  -ِ
 االستيفاء شرعان، فتسقط اعتبار ا٣بلوة.

تاط ُب  -ّ تاط ُب كجوهبا، كال ٰبي ٤با ٓب ٘بب العدة فا٤بهر من ابب أكٔب، ألف العدة ٰبي
 كجوب ا٤بهر.

نكاح الفاسد ال حكم لو قبل الدخوؿ، ككذلك بعد ا٣بلوة لفسادىا كألف ال -ْ
 بفساد النكاح.

 :والراجح
أنو ال ٯبب ا٤بهر ُب ا٣بلوة، ٤با سبق، كألف ا٣بلوة ُب العقد الصحيح ٨بتلف أصبلن ُب 

 كجوب ا٤بهر فيها.
 

 ثبوت النسب: - ب

                                 
 (، كقاؿ: كبلـ اإلماـ كاألصحاب على خبلفو.ُّٔ/ٓانظر: شرح الزركشي على مًب ا٣برقي )( (ُ

 خبلفو.
(، البداية كشرحها ا٥بداية ّّٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٔٓ – ُٓٓ/ُٕانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، كا٤بغِب ِِ/ّ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )ِّْ/ّ(، كفتح القدير )ُِٔ/ُ)
 (، كىو الصحيح عند ا٢بنابلة.ُٕٓ/َُ)
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 فلو جاءت بولد منذ أف خلى فهل يثبت نسبو من العاقد.
 إٔب ثبوت نسب ا٤بولود منو. (ُ)ذىب ا٢بنفية
 كذلك ألف:

"العقد الفاسد من النكاح معترب اب١بائز ُب حكم النسب، كىذا ألف الفاسد من 
النكاح معترب اب١بائز ُب حكم النسب، ألف الشرع ال يرد ابلفاسد لييعرؼ حكمو من 

إذا ثبت نفسو، فبل بد من اعتباره اب١بائز، كُب النكاح ا١بائز إذا جاءت ابلولد لستة "
 . كيَبتب على ىذا ا٢بكم عندىم:(ِ)النسب منو، فكذلك ا١بائز"

  (ّ)"إذا ثبت النسب منو، فقد حكمنا أبنو دخل هبا، ككاف عليو ا٤بهر"
قلت: كىذا بناء على قوؿ األحناؼ أف النسب يثبت ٗبجرد العقد كال يشَبط 

 .-إف شاء هللا  –ة التمكن من الوطء، كا١بمهور على خبلفو كستأٌب ىذه ا٤بسألة مفصل
 :الصورة الثالثة: النكاح الفاسد مع الدخول والوطء

لو نكح نكاحان فاسدان، ككطأ ُب ذلك النكاح ال يَبٌتب على ذلك الوطء ا٢بد؛ 
. فا٢بدكد تدرأ (ْ)ألف "الدخوؿ حصل بشبهة صورة النكاح، فيسقط ا٢بدُّ بو"

 .(ٓ)ابلشبهة
 كذلك ال نفقة عليو.

 :وذلك ألن

                                 
 (.ُٔٓ – ُٓٓ/ُٕانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 (.ُٔٓ – ُٓٓ/ُٕا٤ببسوط )( (ِ
 ( من ىذا البحث.ُُٔص انظر: ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث األكؿ، ُب الفصل األكؿ )( ّ(

 (.َُِ/ْا٤ببسوط )( (ْ
 (.ّّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
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ستوجب النفقة معدـك ىنا، كىو تسليمها نفسها إٔب الزكج للقياـ "ما بو ت -ُ
 .(ُ)ٗبصا٢بة، فإف فساد النكاح ٲبنعها من ذلك شرعان"

 .(ِ)كألف النكاح ليس بصحيح، كليس ٥با نفقة إال بو -ِ

 .(ّ)كىو منتف ىنا" كألف كجوب النفقة "ابعتبار ا٤بلك الثابت ابلنكاح، -ّ

كٓب يكن ٥با  النكاح تبقى ُب العدة، "كألف النفقة الٍب كانت كاجبة أبصل -ْ
 .(ْ)عليو نفقة مستحقة ىا ىنا لتبقى عليو"

 . يَبتب عليو آاثر كثّبة منها:اآلاثر اظتًتتبة على العقد الفاسد مع الوطء
يثبت إحصاف الواطئ  –رٞبو هللا  (ٓ) –فعند أيب ثور  –ثبوت اإلحصاف  - أ

اـ النكاح الصحيح، هبذا الوطء؛ "ألف النكاح الفاسد عامة أحكامو أحك
 .(ٔ)كالقياس على األغلب من ا٤بعاين"

ُب ىذا  (ٕ)إٔب عدـ ثبوت إحصانو –رٞبهم هللا  –كذىب ٝبهور أىل العلم 
 الوطء، كىو الصحيح، كذلك ألف:

                                 
 (.ُِْ/ُٖ(، كانظر اجملموع )ُّٗ/ٓا٤ببسوط )( (ُ
 (.َْٕ/ُُانظر: ا٤بغِب )( (ِ
ّ) ) 
 (.ِْٓ/ّفتح القدير )( (ْ
إبراىيم بن خالد اإلماـ ا٢بافظ ا٢بجة مفٍب العراؽ أبو ثور الكليب البغدادم الفقيو، كيكُب أيضا ( (ٓ

حدكد سنة سبعْب كمائة. توُب ُب عاـ أربعْب كمائتْب ُب  أيضا أاب عبدهللا، كىو اتبعي،  كلد ُب
(، كطبقات ٕٓ(، كطبقات الفقهاء للشّبازم )صِٕ/ُِصفر. انظر: سّب أعبلـ النببلء )

 (.ِِّا٢بفاظ )ص
 (.ِْٓ/َّ(، كانظر: فتح القدير ُٕ/ُاإلشراؼ على مذاىب أىل العلم )( (ٔ
 (: "كبو قاؿ أكثر أىل العلم".ُٕ/ُانظر: ا٤بصدر السابق. كقاؿ ُب اإلشراؼ )( (ٕ

 (.ِٔٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ْٓ/ٗكانظر: ا٤ببسوط )
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ىذا الوطء "نوع من الوطء ا٢براـ فبل يتم بو عليو النعمة، كال يستفيد كماؿ ا٢باؿ 
 .(ُ)فاإلحصاف عبارة عن ذلك" –
إلحصاف "عبارة عن كماؿ ا٢باؿ، فإ٭با ٰبصل بوطء ىو نعمة بل هناية النعمة فا

 .(ِ)... كالوطء ابلنكاح الفاسد حراـ، فبل يوجب اإلحصاف"
جزمان. قاؿ ُب  الواطئثبوت النسب: فلو جاءت بولد ثبت نسبو من  - ب

: "النكاح الفاسد إذا اتصل بو الدخوؿ فهو ٗبنزلة النكاح (ّ)ا٤ببسوط
 إثبات النسب، أك أقول، كيرثهما الولد".الصحيح ُب 

 كذلك: (ْ)كجوب العدة على الزكجة -ج
. كالعدة ثبلث (ٓ)"صيانة ٤باء الرجل، كإلثبات النسب، كالسترباء الرحم" -ُ

 حيضات إف كانت حرة، كحيضتاف إف كانت أمة.

"كألف الفراش يثبت ابلدخوؿ عند فساد العقد، فتجب العدة بزكالو  -ِ
 .(ٔ)ابلتفريق"

                                 
 (.ْٓ/ٗا٤ببسوط )( (ُ
 (.ُُٓ/ٖا٤بصدر السابق )( (ِ
(، كالكتاب ِْٓ – ِّْ/ّ(، كانظر: فتح القدير )ُٓٓ/ُٕ(، كانظر: )ُّّ/ُٕ)( (ّ

( ُْٖ، ُّٖ، ُُٖ/ّ( ككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )ِِ، ْٖ/ّ)كشرحو اللباب 
( كالدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى ّٓٓ/ُ(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )ُُٓ/ْك)
(، كا٤بغِب ُْٕ/ُٖ( ك)ّٖٓ/ُٔ(، كا٤بهذب للشّبازم )ََُ/ِ(، كا٤بدكنة )ّٓٓ/ُُ)
(ُُ/َْٕ.) 

 (.ٓ(، كا٤بصدر رقم )َُِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ْ
 (.ّّٓ/ِبدائع الصنائع )( (ٓ
 (.ٔٓ/ٔ) ا٤ببسوط( (ٔ
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عدة كاحدة سواء فػيٌرًؽ بينهما كىو حي أك مات عنها؛ ألف العدة ىذه ال ٘بب كال
 إال براءة الرحم، فبل ٚبتلف اب٢بياة كا٤بمات كعدة أـ الولد.

كإف كانت ال ٙبيض من صغر أك كرب، فعدة ا٢برة ثبلثة أشهر، كعدة األمة شهر 
ة ابلفرقة حاؿ كنصف، اعتباران للفراش الفاسد ابلفراش الصحيح، إذا كجبت العد

 ا٢بياة ... .
زكجها قبل التفريق ليس عليها عدة كفاة كلكن عدة استرباء رحم،  كلو توُب عنها

فعدة الوفاة ال ٘بب إال ُب النكاح الصحيح، فهي إلظهار التأسف على فوات 
نعمة النكاح، كليس ذلك ُب الوطء الفاسد، ىذا ُب النكاح الفاسد، أما الصحيح 

 .(ُ)فساد فهو موجب لئلحدادالذم طرأ عليو ال
 .-عند بعض العلماء  –ٯبرم اللعاف بينهما  -د

 .(ِ)ألهنا صارت فراشان، كيلحقو النسب فيو، فجرل اللعاف
 .(ّ)كذىب آخركف أنو ال ٯبرم اللعاف بينهما

 على الواطئ أحكاـ أخرل كىي من أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كىي: -ىػ
٤بوطوءة بنكاح فاسد، كىذا فيو خبلؼ بْب الزكاج أبخت ا ٲبنع الواطئ من -ُ

 .-إف شاء هللا  - (ْ)العلماء، كسيأٌب بيانو ُب موضعو

لو كاف للواطئ أربع نسوة ككطئ ا٣بامسة ُب نكاحو الباطل ٲبنع من قرابف  -ِ
 األربع حٌب انتهاء عدة ا٤بوطوءة.

                                 
(، ِْٓ/ّ(، كفتح القدير )ّّٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ّ/ٔ( ك)ِِ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ََُ/ِ(، كا٤بدكنة )ُُٖ/ّكالبحر الرائق )
 (.ُِّ/ُُ(، كا٤بغِب )ُِٕ/ُِانظر: أحكاـ القرآف للقرطيب )( (ِ
 (.ََُ/ُٕانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ُْٖ/ّلرائق )(، كالبحر اَِِ/ْانظر: ا٤بصدر السابق )( (ْ
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 كذلك:
دة تلك "ألنو لو قرهبن كاف جامعان ماءه ُب رحم ٟبس نسوة ابلنكاح، كألف ع

الواحدة ٲبنع ابتداء نكاح األربع إذا اقَبف بنكاحهن، فيمنع الوطء إذا طرأ على 
 .(ُ)نكاحهن"

 ضمن طيَّات ىذا البحث كىي: –إف شاء هللا  –ىناؾ آاثر أخرل ستأٌب  -ك
 .(ِ)أثر ىذا الوطء ُب التحرًن -ُ

 .(ّ)أثر ىذا الوطء ُب انفساخ النكاح الصحيح -ِ

 .(ْ)هرأثر ىذا الوطء ُب ثبوت ا٤ب -ّ

 
 اثلثاً: نكاح الشبهة

ىنا الكبلـ عن صور حدث فيها كطء شبهة، فبعضهم يسميو نكاح شبهة، 
كبعضهم يسميو كطء شبهة، كتسميتو بوطء الشبهة أقرب، فإف ىناؾ صور من 

 ىذا الوطء تدخل ُب النكاح الباطل.
 كالكبلـ ُب ىذا القسم يتلخص ُب اآلٌب: تعريف الشبهة، كأقسامها، كأثر كطء

 الشبهة.
 

 :تعريف الشبهة
 .(ُ)شبهة كشبهات كٝبعولتباس اال الشبهة:

                                 
 (.ُّٕ/ٓا٤ببسوط )( (ُ
 ( من ىذا البحث.ُْٓصانظر: ا٤ببحث الثاين ُب الفصل األكؿ )( ِ(
 ( من ىذا البحث.َُٖص انظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث الرابع ُب الفصل األكؿ )( ّ(
 ( من ىذا البحث.ِّٔص انظر: ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث األكؿ ُب الفصل الثاين )( ْ(
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 :(ِ)قاؿ ُب النظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غريب ألفاظ ا٤بهذب
"الشبهة االلتباس كا٤بتشاهبات من األمور ا٤بشكبلت، كا٤بتشاهبات: ا٤بتماثبلت، 

 كالتشبيو: التمثيل فيحتمل حينئذ أمرين:
 فيظنها زكجتو، أك أمتو فيطؤىا. امرأهأحدٮبا: أف يلتبس عليو 

 الثاين: أف تكوف مثل زكجتو ُب ا٣بًلقة كالصورة، كٮبا متقارابت ُب ا٤بعُب".
: "الشبهة ىو أال يتميَّز أحد الشيئْب من اآلخر، (ّ)قاؿ ُب مفردات ألفاظ القرآف 

 ٤با بينهما من التشابو، عينا أك معُب".
التبس أمره فبل يدرم أحبلؿ ىو أـ : الشبهة "ما (ْ)كقاؿ ُب القاموس الفقهي 
 حراـ، كحق ىو أـ ابطل".

 
 : الشبهة أنواع كىي:(ٓ)أنواع الشبهة

كظن حل كطئ   شبهة ُب الفعل، كىي: "ما ثبت بظن غّب الدليل دليبلن، - أ
 أمة أبويو كعيرشها".

شبهة ُب احملل: "كىي: ما ٙبصل بقياـ دليل انؼ للحرمة ذااتن، كوطء أمة  - ب
 ابنو كمعتدتو".

ءة و شبهة ملك )أم ٧بل، كتسمى شبهة حكمية(، كىي: "أبف يظن ا٤بوط -ج
 امرأتو أك جاريتو".

                                                                                         
 (.ّٖٓنظر: الكليات )صا( (ُ
 (.ُِِ/ِالنظم ا٤بستعذب البن بطاؿ الركيب )( (ِ
 (.ّْْمفردات ألفاظ القرآف لؤلصفهاين )ص( (ّ
(، كانظر الدر النقي شرح ألفاظ ا٣برقي ُٖٗالقاموس الفقي لسعدم أبو حبيب )ص( (ْ

(ِ/ِٔٓ.) 
 .(ّّّ(، كالتعريفات الفقهية للربكٍب )صُِٗالتعريفات للجرجاين )ص( (ٓ
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شبهة عقد، كىي: ما كجد فيو العقد صورة ال حقيقة، كما إذا تزكج امرأة ابؿ  -د
 شهوة، أك ٦بوسية، أك ٟبسان ُب عقد أك تزكج ٗبحارمو، أك ٝبع بْب األختْب.

 
 :أثر وطء الشبهة
لشبهة كالكبلـ ُب أثر النكاح الفاسد مع الوطء، فما ترٌتب ىناؾ الكبلـ ُب كطء ا

 .(ُ)من أحكاـ ترتب ىنا كال فرؽ
 كزادكا ىنا أثران كاحدان، كىو:

سقوط إحصاف الواطئ، فلو قذفو أحد بعد الوطء، ال حد على قاذفو لسقوط 
 إحصانو.
 كذلك:

 ألنو كطئ كطئان حرامان غّب ٩بلوؾ لو، كذلك مسقط إلحصانو.
 ُب ركاية عنو إٔب عدـ سقوط إحصانو. –رٞبو هللا  –ىب أبو يوسف كذ

 كذلك بناءن على ظاىر ا٢بكم، فقد كاف ىذا الوطء حبلالن لو ُب ظاىر األمر.
)كالرد(: ٤با تبْب األمر ٖببلؼ الظاىر، يبقى اعتبار الظاىر ُب إيراث الشبهة، 

 .(ِ)إحصانو كابلشبهة يسقط ا٢بد، كال يقاـ عليو، كال ٲبنع ذلك سقوط

                                 
 ( من ىذا البحث.َُُ – ٗٗصانظر )( ُ(

(، كاجملموع ُُٕ/ُُ(، )ْٕٗ/ٗ(، كا٤بغِب )َّٔ – َّّ/َّ(، )ِِ/ْكانظر: ا٤ببسوط )
(ُٖ/ُْٗ.) 

 (.ٕٖ/ٗانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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 ادلثؽس األٔل: أشر انٕطء يف انُكاغ انصؽٍػ
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب ٙبرًن الربيبة.
 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب ثبوت نسب ا٤بولود.

 ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب كجوب النفقة للزكجة كاألكالد.
 بع: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب القىٍسم بْب الزكجات.ا٤بطلب الرا
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 ادلطهة األٔل: أشر انٕطء يف انُكاغ انصؽٍػ يف حترٌى انرتٍثح.
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 أثر الوطء يف النكاح الصحيح يف حترمي الربيبة
 :تعريف الربيبة

الربيبة ٝبعها رابئب، كىي مؤنث الربيب، فالربيبة تيطلق على األنثى، كالربيب على 
 .(ُ)رالذك

: اختص الرَّاب، كالرَّابة أبحد الزكجْب إذا تؤب تربية الولد (ِ)قاؿ ُب مفردات ألفاظ القرآف
ڳ ڳ ڳ )من زكج كاف قبلو، كالرَّبيب كالرَّبيبة بذلك الولد، قاؿ تعأب: 

  (ڳ
(ّ). 

 .(ْ)فالربيبة ىي: "بنت امرأة الرجل من غّبه"
الزكجة من غّب زكجها الذم عقد . "أك بنت (ٓ)أك "بنت الزكجة من غّب الزكج"

 .(ٔ)عليها"
 .(ٕ)ك٠بيت الربيبة ربيبة ألنو يربيها الزكج ُب حجره

كيدخل معنا ُب ىذا ا٤بطلب: "بنات الربيبة كالربيب كإف سفل، ألف االسم يشملهن، 
ٖببلؼ حبلئل األبناء كاآلابء، ألنو اسم خاص، فلذا جاز التزكج أبـ زكجة االبن كبنتها، 

 .(ٖ)ن التزكج أـ زكجة األب كبنتها"كجاز لبلب
 كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب يدكر حوؿ ثبلث نقاط:

 : ٗباذا ٙبـر الربيبة؟ ىل ابلدخوؿ ابألـ أـ ٗبجرد العقد؟.األوىل

                                 
 (.ِِّانظر: ا٤بطلع على أبواب ا٤بقنع )ص( (ُ
 (.ّّٕ)ص( (ِ
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.ُِْالقاموس الفقهي )ص( (ْ
 (.ُا٤بصدر رقم )( (ٓ
 (.ْٕ/ٓا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( (ٔ
 ا٤بصدر السابق.( (ٕ
 (.َُِ/ّفتح القدير )( (ٖ
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 : اختبلفهم ُب تفسّب معُب الدخوؿ.الثانية
 : ىل يشَبط لتحرًن الربيبة أف تكوف ُب حجر الزكج؟، كبياف معُب ا٢بجر.الثالثة

مباذا حترم الربيبة؟ ىل حترم مبجرد العقد على أمها؟ أم ابلدخول مع : ألة األوىلاظتس
 .العقد؟
 على أف الربيبة ال ٙبـر على الزكج إال ابلدخوؿ ابألـ.اتفقوا 

االتفاؽ على ىذا فإذا ٓب يدخل ابألـ  –رٞبهم هللا  –كقد نقل غّب كاحد من أىل العلم 
 .(ُ)ٓب ٙبـر عليو األـ اتفاقان 

 :-رٞبو هللا  – (ِ)ابن ا٤بنذر قاؿ
"كأٝبعوا على أف الرجل إذا تزكج ا٤برأة ٍب طلقها أك ماتت بدكف أف يدخل هبا حل لو 

 تزكج ابنتها".
 :(ّ)كقاؿ ُب اإلفصاح عن معاين الصحاح

 "كاتفقوا على أف الرجل إذا دخل بزكجتو، حرمت عليو بنتها على التأبيد".
 :(ْ)كقاؿ ُب مراتب اإلٝباع

عوا أف بنت الزكجة الٍب عٍقد زكاجها صحيح، كقد دخل هبا، ككطئها، كانت االبنة "كأٝب
 مع ذلك ُب حجره فحراـ عليو نكاحها أبدان".
 . من الكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ.(ٓ)الدليل على حترمي الربيبة ابلدخول مع العقد

                                 
(، ِّٖ/ُُ(، ك٨بتصر ا٤بزين مع ا٢باكم الكبّب )ُِٖ/ُٔ(، كاجملموع )ُٗٗ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.َُٖٔ( برقم )ِٕٓ/ٗكاحمللى )
 (.ّّٔ( رقم )ُٕٔب اإلٝباع )( (ِ
 (.ُِٓ/ِالبن خبّبة )( (ّ
 (.ٖٔالبن حـز )ص( (ْ

(، كاإلشراؼ على مذاىب أىل العلم البن ا٤بنذر ٕٓ/ِكقد نقل االتفاؽ على ا٤بسألة ُب: بداية اجملتهد )
 (.ْٕ/ٓ(، كتفسّب القرطيب )ُُٖ/ِ(، كا١بصاص ُب أحكاـ القرآف )ٕٕ/ُ)

(، كالشرح الكبّب ِّٖ/ُُبّب )(، كا٢باكم الكُِٖ/ُٔ(، كاجملموع )ُٗٗ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
 (.ُُٖ/ِ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )َْ/ٓ(، كاألـ )ِٕٓ/ٗ(، كاحمللى )ْٕٔ/ٕ)
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ڳ ڳ ڳ  ...  ڍ ڌ ڌ)قولو تعأب: أواًل/ الكتاب: 

ۀ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

  (ۀ ہ
(ُ). 

 الداللة: جعل هللا عز كجل شرط ٙبرًن الربيبة الدخوؿ ابألـ كىذا نص ُب ا٢بكم.
 :اثنياً/ من السنة

رجل نكح امرأة فدخل هبا أك ٓب يدخل هبا فبل ٰبل لو نكاح أمها، كأٲبا : "أٲبا قولو 
 .(ِ)بنتها"رجل نكح امرأة فدخل هبا فبل ٰبل لو نكاح ابنتها، كإف ٓب يدخل هبا فلينكح ا

كجو الداللة ُب قولو: "كأٲبا رجل نكح امرأة فدخل هبا فبل ٰبل لو نكاح ابنتها ..."، 
 كىذا نص ُب ا٤بسألة.

 :اثلثاً/ من اظتعقول
قالوا: الف الرابئب ليس ُب معُب األمهات، فاـ الزكجة تربز إٔب زكج بنتها قبل الدخوؿ، 

 لدخوؿ ابألـ.كأما بنت ا٤برأة ال تربز إٔب زكج ابنها قبل ا
 

 :اظتسألة الثانية: معٌت الدخول
 علمنا أف الدخوؿ ابألـ شرط ٙبرًن الربيبة، فما الدخوؿ، كما معناه؟.

 ىل ىو الوطء؟ ىل يدخل غّب الوطء فيو؟.
ا١بميع على أف الوطء ٧بٌرًـ، كخبلفهم ُب  (ّ)مع اتفاقاختلفوا ُب ذلك اختبلفان كثّبان، 

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
ا٢بديث لو ركاية أخرل: " من تزكج امرأة حرمت عليو أمها دخل هبا أك ٓب يدخل، كحرمت عليو ابنتها ( (ِ

(، كا٢بديث ُُُٕكلو شواىد. كالَبمذم ُب النكاح )( َُٔ/ٕإف دخل هبا". أخرجو البيهقي )
 متكلم فيو، كُب إسناده نظر.

(. قاؿ ُب احمللى ِٕٔ/ٔ(، كمصنف عبدالرزاؽ )ُْٕ/ُ(، كابن كثّب )َِّ/ّانظر: تفسّب الطربم )
 (: ا٣برب منقط كىو من طريق ابن كىب كٰبٓب بن أيوب، كٮبا ضعيفاف.َّٓ/ٗ)

 (.ٕٓ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ّ
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 ٙبرًن غّب الوطء.
 :(ُ)سبب اطتبلف

  (ڱ ڱ)ىل ا٤بفهـو من اسَباط الدخوؿ ُب قولو تعأب: 
، الوطء أك التلذذ (ِ)

 ٗبا ىو دكف الوطء فإف كاف التلذذ.
 فهل يدخل فيو النظر أـ ال؟.

قلت: كذلك سبب اختبلفهم مبُب على مسألة النظر كاللمس كالقبلة ىل  ىي ٧برَّمة أـ 
 .(ّ)ال؟

 .األقوال يف اظتسألة على وجو االختصار
 )ا٢بنفية(: القول األول

 ٙبـر الربيبة ابلوطء كما دكنو من النظر إٔب الفرج بشهوة، كا٤بس بشهوة كابلقبلة.
 .(ٓ): "كا٤بس ك٫بوه كالدخوؿ عند أيب حنيفة"(ْ)قاؿ ُب الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار 

قبل الدخوؿ كقاؿ: "إذا تزكج امرأة فقرصها أك عضَّها أك قبَّلها أك عانػىقىها ٍب طلقها 
 .(ٔ)حرمت عليو بنتها"

                                 
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ُ
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ِ
 ( من ىذا البحث.ٕٔ – ِٓصانظر مبحث مقدمات الوطء كآاثره. النظر، اللمس )( ّ(

 (.ُّ/ّالبن عابدين )( (ْ
أبو حنيفة النعماف بن اثبت بن كاكس بن ىرمز بن هبراـ، كلد سنة ٜبانْب كقيل: إحدل كستْب كقيل ( (ٓ

، كمات سنة مائة كٟبسوف اتفاقان. كىو صاحب أكؿ مذىب فقهي، كإماـ ٦بتهد، كقد ثبلث كستْب
(، طبقات ابن ْٗ/ُاختلفوا ُب كونو اتبعيان اختبلفان كبّبان. انظر: ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية )

(، كالبداية ِِٕ/ُ(، كشذرات الذىب )ٖٔ(، كطبقات الفقهاء للشّبازم )صِٔٓ/ٔسعد )
 (.َُٕ/َُّكالنهاية )

 (.ّٔ/ّحاشية الدر ا٤بختار )( (ٔ
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 .(ُ)القوؿ الثاين )ا٤بالكية(
 ٙبـر الربيبة ابلوطء كالنظر للشعر أك الصدر أك احملاسن لذَّة؛ ألنو نوع من االستمتاع.

 :(ِ))الشافعية( القول الثالث
 فسركا الدخوؿ على قولْب عندىم:

و٥بم بناءن على أهنم ال ٰبٌرًموف األكؿ: الوطء فبل ٙبـر الربيبة إال ابلوطء، كىذا أقرب ألص
 ابلنظر كاللمس.

 الثاين: ٙبـر ابلوطء، كابلقبلة كا٤ببلمسة بشهوة.
 :(ّ))ا٢بنابلة( القول الرابع

 .(ْ)ال يكوف الدخوؿ إال ابلوطء، فلو خلى كٓب يطأ ٓب ٙبـر عندىم الربيبة
 :(ٓ))الظاىرية( القول اطتامس

 يطأ. الدخوؿ يكفي فيو ا٣بلوة كالتلذذ كلو ٓب
 :-رٞبو هللا  - (ٔ))الثورم( القول السادس

 ٙبـر ابلنظر للفرج متعمدان، كاللمس، بشهوة أك دكف شهوة.
 :-رٞبو هللا  - (ٕ))ابن أيب ليلى( القول السابع

                                 
(، كأحكاـ القرآف البن العريب ٕٓ/ِ(، كبداية اجملتهد )ٕٓ/ٓانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( (ُ

(ُ/ْٖٔ.) 
 (.ِٖٔ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ُْٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُٕٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ّ
(: كىو قوؿ طاككس، كعمر بن دينار، كعبد الكرًن َّٓ/ٗحمللى )(، كاٖٕ/ُقاؿ ُب اإلشراؼ )( (ْ

 ا١بزرم، كابن عباس.
 (.ُٖٔ( رقم )ِٕٓ/ٗانظر: احمللى )( (ٓ
 (.ٕٓ/ِ(، كبداية اجملتهد )ٕٓ/ٓانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( (ٔ
رم الكوُب )اتبعي(. مات دمحم بن عبدالرٞبن بن أيب ليلى، مفٍب الكوفة كقاضيها أب عبدالرٞبن األنصا( (ٕ

(، كطبقات ابن َُّ/ٔمات ُب شهر رمضاف عاـ ٜباف كأربعْب كمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء )
 (.َُّ/ٗ(، كهتذيب التهذيب )ُٕٗ/ْ(، ككفيات األعياف )ّٖٓ/ٔسعد )
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 .(ُ)ال ٙبـر إال ابلوطء أك اللمس دكف النظر
 :-رٞبو هللا  - (ِ))عطاء ابن أيب رابح( القول الثامن

 .(ّ)لتفتيش، كالقعود بْب الرجلْب الدخوؿ يكفي فيو ا
 .(ٓ): الدخوؿ ىو النظر للفرج(ْ))ٞباد بن أيب سليماف( القول التاسع

 :-رٞبو هللا  - (ٔ))األكزاعي(القول العاشر 
 .(ٕ)الدخوؿ ىو تعريتها، ك٤بسها بيده، مع إغبلؽ الباب كإرخاء الستور

 :-- (ٖ))ابن مسعود( القول اضتادي عشر
 ة.الدخوؿ ىو القبل

أف الدخوؿ ىو الوطء بعينو، كىذا مذىب الشافعية كا٢بنابلة،  –كهللا أعلم  – الراجح
بناء على الَبجيح السابق من أف النظر كاللمس ال ٰبٌرًماف، كبناء على تفسّبىم الدخوؿ 

 أبنو كناية عن ا١بماع؛ كألف األصل ا٢ًبل ما ٓب يرد دليل ٧بٌرًـ.
                                 

 (.ٓانظر: ا٤بصدر رقم )( (ُ
ا٠بو أسلم، كلد ُب أثناء خبلفة عثماف اإلماـ شيخ اإلسبلـ مفٍب ا٢بـر أبو دمحم القرشي موالىم )فقيو( ك ( (ِ

(، ٖٕ/ٓكىو اتبعي. مات سنة أربع عشرة كمائة، كعاش ٜباف كٜبانْب سنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء )
 (.ُِٔ/ّ(، ككفيات األعياف )ّْٔ/ٔ(، كاتريخ البخارم )ْٕٔ/ٓكطبقات ابن سعد )

 (.َُٓ/ٗ(، كاحمللى )ٖٕ/ُانظر: اإلشراؼ )( (ّ
 سليماف الفقيو التابعي الكوُب، من شيوخ اإلماـ أيب حنيفة، كقد أخذ الفقو عن إبراىيم ٞباد بن أيب( (ْ

النخعي كغّبه، ككاف أفقو أصحابو. توُب سنة مائة كعشركف. انظر: طبقات الفقهاء للشّبازم 
 (.ُٔ/ّ(، كهتذيب التهذيب )ِٖٗ(، كالفهرست البن الندًن )صّٔ)ص

 (.ٗانظر: ا٤بصدر رقم )( (ٓ
بو عمرك عبدالرٞبن بن عمرك بن ٰبمد األكزاعي شيخ اإلسبلـ، كاف مولده ُب حياة الصحابة كىو أ( (ٔ

)اتبعي، ك٧بدث، كفقيو(. كلد سنة ٜباف كٜبانْب، كمات سنة سبع كٟبسْب كمائة ببّبكت. انظر: سّب 
 (، كطبقاتُُٓ/َُ(، كالبداية كالنهاية )ْٖٖ/ٕ(، كطبقات ابن سعد )َُٕ/ٕأعبلـ النببلء )

 (.ٕٗا٢بفاظ )ص
 (.ٖٕ/ُانظر: اإلشراؼ )( (ٕ
 (.َّٓ/ٗا٤بصدر السابق، كانظر: احمللى )( (ٖ
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 .ضترمي الربيبة؟ اظتسألة الثالثة: ىل يشًتط اضتجر،
 .أواًل: تعريف اضِتْجر

 اختلفوا ُب تفسّب ا٢ًبٍجر على معنيْب:
قالوا: ا٢بجر أم إذا زيفَّت األـ إٔب بيت الزكج، تكوف معها، أما إذا دخل الزكج  - أ

 .(ُ)ككانت مع أبيها، ٓب تكن ُب حجر زكج األـ. كىذا تفسّب األكثر

 ا٢بجر فقالوا ا٢بجر على قسمْب:ُب معُب  –رٞبهم هللا  – (ِ)توسَّع الظاىرية - ب

 سيكناىا معو ُب منزلو، ككونو كافبلن ٥با. كىذا كقوؿ ا١بمهور. -ُ

 نظره ُب أمورىا ٫بو الوالية، ال ٗبعُب الوكالة. -ِ

فعلى ىذا كل حجر عند ا١بمهور ىو حجر عند الظاىرية، كليس كل حجر عند 
 الظاىرية حجر عند ا١بمهور.

 على قولْب: –اختلفوا  – وعدم اشًتاطو اثنياً: خبلفهم يف اشًتاط اضتجر
 .(ّ): كىو مذىب ا١بمهورالقول األول

قالوا: ال يشَبط ا٢بجر ٢برمة الربيبة، فهي ٧برَّمة على الزكج ابلدخوؿ، سواء كانت ُب 
 حجره أـ ال.
 :القول الثاين

 .(ّ)، كبعض ا٢بنابلة(ِ)، كالظاىرية-- (ُ)كىو مذىب علي

                                 
(، كاجملموع ََُ/ّ(، كالبحر الرائق )َُِ/ّ(، كفتح القدير )ََِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(ُٔ/ُِٖ.) 
 (.َُٖٔ( مسألة )ِٕٓ/ٗانظر: احمللى )( (ِ
(، كأحكاـ ُُٗ/ّ(، كفتح القدير )ُٔٗ/٥ُبداية )(، كالبداية كشرحها اََُ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ّ

(، كا٤بغِب ِٕٖ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُِٖ/ُٔ(، كاجملموع )ُْٖ/ِالقرآف للجصاص )
(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ْٕٔ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُُٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُٔٓ/ٗ)

نقل اإلٝباع على ىذا القوؿ، (، كقد ْٖٔ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )ّٕٓ/ِا٤بالكي )
 (.ْٕ/ٓكا١بامع ألحكاـ القرآف )
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لربيبة، فإذا ٓب تكن ُب حجر الزكج ٓب ٙبـر عليو ابلدخوؿ قالوا: ا٢بجر شرط لتحرًن ا
 .(ْ)أبمها

 األدلة:
 أدلة أصحاب القول األول:

 :(ٓ)استدلوا من السنة كا٤بعقوؿ

                                                                                               
علي بن أيب طالب بن عبدا٤بطلب ا٥بامشي أبو ا٢بسن أمّب ا٤بؤمنْب رابع ا٣بلفاء الراشدين. كلد عاـ ( (ُ

(، برقم ٖٖٓ/ّ(، كأسد الغابة )ِٓٗ/ْىػ. انظر: األعبلـ للزركلي )َْؽ. ىػ، كمات عاـ ِّ
(ّّٕٖ.) 

 .- –( قاؿ: كىو مركم عن علي كعمر بن ا٣بطاب َُٖٔ(، برقم )ِٗٓ/ٗلى )انظر: احمل( (ِ
(، كاإلنصاؼ ُِٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُٔٓ/ٗحكى عن ابن عقيل ا٢بنبلي، انظر: ا٤بغِب )( (ّ

 (.ٗٓ/ٕ(، كا٤ببدع )ُٓٗ/ٓ(، كالفركع )ُُٓ/ٖ)
(. قاؿ ِٕٖ/ُُكبّب )(، كا٢باكم الُْٖ/ِ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ُٔٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ْ

 (.ٖٕ/ُابن ا٤بنذر: كقد أٝبع علماء األمصار على خبلفو، كاإلشراؼ )
عن مالك بن أكس قاؿ: كانت عندم امرأة كقد كلدت ٕب، فوجدت عليها، فلقيِب  --كنص قوؿ علي 

: ىل ٥با ابنو؟ قلت: نعم كىي --فقاؿ: ما لك؟ فقلت: توفيت ا٤برأة، فقاؿ علي  --علي 
قاؿ: أكانت ُب حجرؾ؟ قلت: ال، ىي ابلطائف. قاؿ: فانكحها، قلت: فأين قوؿ هللا  ابلطائف.

(، قاؿ إهنا ٓب تكن ُب حجرؾ ِّ)سورة النساء، آية:  (ڳ ڳ ڳ ڳ)تعأب: 
(، كقاؿ: سنده ْْٕ/ِإ٭با ذلك إذا كانت ُب حجرؾ. األثر أخرجو: السيوطي ُب الدر ا٤بنثور )

( َّٓ/ٗ(، كاحمللى )َُّْٖ، كعبدالرزاؽ ُب ا٤بصنف )(ُُِ/ٓصحيح، كالقرطيب ُب تفسّبه )
( كقواه، ُٗٓ/ُُ(، كاحمللى )َُّٖٓ( ك)َُّْٖعند عبدالرزاؽ ) --كركم مثلو عن عمر 
( ىذا األثر كقاؿ: ُْٕ/ُ( كصححو، كقد نقل ابن كثّب ُب تفسّبه )ُٖٓ/ٗكذكره ُب فتح البارم )

كىو قوؿ غريب جدان، كإٔب ىذا ذىب  على شرط مسلم، --"ىذا إسناد قوم اثبت إٔب علي 
، كحكى شيخنا الذىيب أنو عرض ىذا  داكد الظاىرم، كحكاه الرافعي عن مالك، كاختاره ابن حـز
على الشيخ اإلماـ تقي الدين ابن تيمية فاستشكلو، كتوقف ُب ذلك". قاؿ ا١بصاص ُب أحكاـ 

 (: ُب سند أثر علي ٦بهوؿ كىو إبراىيم بن عبيد.ُْٖ/ِالقرآف )
 (.ِٕٖ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُٔٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ََِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
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 :أواًل: دليلهم من السنة
: "أٲبا رجل نكح امرأة فدخل هبا أك ٓب يدخل هبا فبل ٰبل لو أمها، كأٲبا قولو  -ُ

لو نكاح ابنتها، كإف ٓب يدخل هبا فلينكح رجل نكح امرأة فدخل هبا فبل ٰبل 
 .(ُ)ابنتها"

 كجو الداللة من ا٢بديث:
 قالوا: ا٢بديث عاـ، ٓب يذكر كوف البنت ُب حجر الزكج أـ ال.

 .(ِ): "ال تعرض على بناتكن كال أخواتكن"قولو  -ِ

 كجو الداللة: ٓب يذكر ا٢بجر فدؿ على عدـ اشَباطو.
 .اثنياً: دليلهم من اظتعقول

 وا على قو٥بم من ا٤بعقوؿ من كجوه ثبلثة:استدل
قالوا: علة التحرًن من نكاح الربيبة كقوع التنافس ا٤بؤدم إٔب التقاطع كالتباغض،  -ُ

كليس للحجر ُب ىذا ا٤بعُب أتثّب، فسواء كانت ُب حجره أـ ال، العلة قائمة، فلم 
 يكن بذلك للحجر اعتبار.

فهو غّب مؤثر ُب ٙبرًن حبلئل  ا٢بجر غّب معترب ُب الشرع ُب إابحة كال حظر، -ِ
 األبناء، كال ُب إابحة بنات العم، فكذا الرابئب.

 الَببية غّب معتربة ُب التحرًن كسائر احملرمات. -ّ

 :أدلة أصحاب القول الثاين
 :(ّ)استدلوا ابلكتاب كالسنة

 :أواًل: دليلهم من الكتاب

                                 
 (.َُٕصتقدـ ٚبرٯبو )( ُ(

(، كأبو داكد ُب النكاح ٕٖ، ُٓ، ُْ، ُِ، ٔ/ٕأخرجو: البخارم ُب النكاح كالنفقات كالرضاع )( (ِ
فقد ( ُّٓ/ٗ(. كانظر: احمللى )ِْٖ، َّٗ، ُِٗ/ٔ(، كأٞبد )ٖٕ/ٔ(، كالنسائي )ْْٕ/ُ)

 ذكر األثر بركاايتو.
 (.ََِ/ْ(، كا٤ببسوط )ِٗٓ/ٗ(، كاحمللى )ْٕ/ٓانظر: أحكاـ القرآف للقرطيب )( (ّ
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قولو تعأب: 

(ں
(ُ). 

 ة كمنطوقها شٍرطي ٙبرًن الربيبة شرطاف:كجو الداللة: بنص اآلي
 الدخوؿ ابألـ كقد اتفقنا عليو. -ُ

 كوهنا ُب ا٢بجر، ككاف ٯبب القوؿ بو ما دمنا اتفقنا على الشرط األكؿ. -ِ

 :اثنيا: دليلهم من السنة
: "لو ٓب تكن ربيبٍب ُب حجرم ما كانت ٙبل ٕب، إهنا البنة أخي من قولو 

 .(ِ)الرضاعة"
 ٢بديث على أتثّب ا٢بجر.كجو الداللة: نص ا

 :اظتناقشة واالعًتاضات
مدار ا٣ببلؼ ىنا حوؿ ذكر ا٢بجر ُب اآلية، فماذا يقوؿ أصحاب القوؿ األكؿ ُب الرد 

 على ذلك ا٢بجر ُب اآلية:
 :(ّ)جواهبم على ذلك من كجهْب

قالوا: ذكر ا٢بجر ُب اآلية خرج ٨برج الغالب، فالغالب كوف البنت مع األـ  الوجو األول
ند زكاج األـ، كما خرج ٨برج الغالب ال مفهـو لو اتفاقان، فعلى ذلك ال يكوف ا٢بجر ع

قيدان ُب ا٢برمة كشرطان فيو، بل على سبيل كصفها بذلك تعريفا ٥با؛ لذا اكتفى ُب موضع 

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
 .-–٤با عيرضت عليو زينب بيت أـ سلمة  قاؿ ىذا ( (ِ

 كا٢بديث متفق عليو.
 (.ِٓ/َُ(، كمسلم )َُُٓأخرجو البخارم )

(، كفتح ُْٖ/ِ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ََُ/ّ(، كالبحر الرائق )ََِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
(، كا٢باكم الكبّب ُِٖ/ُٔ(، كاجملموع )ْٖٔ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )َُِ/ّالقدير )

(، كالشرح الكبّب ُِٓ/ٓ(، كشرح الزركشي على ا٣برقي )ُٕٓ/ٔ(، كا٤بغِب )ِٕٖ/ُُ)
 (.ٗٓ/ٕ(، كا٤ببدع )ْٕٔ/ٕ)
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ )نفي ا٢برمة بنفي الدخوؿ دكف ا٢بجر ُب قولو تعأب: 

(ۀ ۀ ہ
ي ابلذكر، علمنا أنو ، فلما خص الدخوؿ ُب موقع النف(ُ)

 ا٤بعترب ُب إضافة ا٢برمة، كإال لقاؿ: فإف ٓب تكونوا دخلتم هبن كليس ُب حجوركم.
 كقد كرد ُب الكتاب كالسنة قيودان ال اعتبار ٥با، فهي خارجة ٨برج الغالب كمن ذلك:

  (ائ ەئ ەئ وئ وئ )قولو تعأب:  -ُ
، كالراب ٧بـر سواء كاف (ِ)

 ا١باىلية كاف أضعافان. ضعفان أـ أضعافان، لكن غالب راب

  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ )قولو تعأب:  -ِ
، فقيد العلم اب٣بّب فيهم خارج (ّ)

 ٨برج العادة ال الشرط.

(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )قولو تعأب:  -ّ
، كمعلـو أف مباشرة (ْ)

الزكجة حاؿ الصياـ ككطئها ال ٯبوز سواء كاف ُب ا٤بسجد معتكفان أـ ال، كذكر 
 .ا٤بسجد على طريق األغلب من أحوالو

قو٥بم ُب نصاب الزكاة عندما تبلغ ٟبسة كعشركف، فيها بنت ٨باض، كليس كوف  -ْ
ا٤بخاض ابألـ شرط ُب ا٤بأخوذة، كإ٭با ذكره ألف األغلب أهنا إذا دخلت ُب 

 السنة الثانية كاف أبمها ٨باضان.

 كمثلو بنت اللبوف.
 :الوجو الثاين

بينهما من الصلة كالقرابة، فمن  إذا كاف ال ٰبل ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها، كخالتها، ٤با
ابب أكٔب ال ٰبل ا١بمع بْب األـ كالبنت؛ ألف الصلة كالقرابة بينهما أقول، كالعلة ىنا أقول من 

 علة التحرًن ىناؾ.

                                 
 .ِّٗلنساء، آية: )سورة ا( (ُ
 (.َُّسورة آؿ عمراف، آية: )( (ِ
 (.ّّسورة النور، آية: )( (ّ
 (.ُٕٖسورة البقرة، آية: )( (ْ
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 .(ُ)اعًتاض واصتواب عليو
: قالوا ٯبوز أف تكوف ا٢برمة متعلًٌقة بعلة ذات كصفْب كٮبا: الدخوؿ كا٢بجر. االعًتاض

رمة ابنتفاء أحدٮبا، ألف الشيء ينتفي ابنتفاء ا١بزء فلم يكن ثبوت اإلابحة عند ٍب تنتفي ا٢ب
 انتفاء الدخوؿ دليبلن على أف ا٢برمة غّب متعلًٌقة اب٢بجر.

: العادة ُب مثلو نفي الوصفْب ٝبيعان، أك نفي العلة مطلقان ال نفي أحدٮبا اصتواب
و حرمة الفضل كالنسئة بْب ىذين كالسكوت عن اآلخر، كال ييقاؿ ال ٯبرم حكم الراب كى

البدلْب، ألننو ٓب يوجد فيو ا١بنسية، أك ٓب يوجد القدر، بل يقاؿ: ٓب يوجد القدر مع ا١بنس، أك 
 يقاؿ: ٓب توجد علة الراب.

 :(2)سبب اطتبلف يف اظتسألة
(ڳ ڳ ڳ )ىل قولو تعأب: 

كصف لو أتثّب ُب ا٢برمة؟ أك ليس فيو  (ّ)
 ٤بوجود أكثر )الغالب(.أتثّب، كإ٭با خرج ٨برج ا

 فمن قاؿ أنو خرج ٨برج الغالب ٓب يشَبط ا٢بجر. -

 كمن جعلو شرطان غّب معقوؿ معُب، جعلو شرطان. -

 :الراجح
كالعلم عند هللا  –ابلنظر إٔب ظاىر اآلية، فإف القوؿ الثاين قوم جدان، لكن الذم يظهر 

 ج الغالب.أف الراجح القوؿ األكؿ، كذلك على ٞبل اآلية أهنا خرجت ٨بر  –
 :ذترة اطتبلف

تظهر إذا ٓب تكن بنت الزكجة ُب حجر الزكج، فعند أصحاب القوؿ األكؿ ال ٰبل لو 
 نكاحها مطلقان بعد الدخوؿ ابألـ، كعند أصحاب القوؿ األكؿ ٯبوز ذلك.

                                 
(. ككبلٮبا حاشية على فتح َُِ/ّ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )َُِ/ّانظر: العناية شرح ا٥بداية )( (ُ

 القدير.
 (.ٕٓ/ِانظر: بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )( (ِ
 (.ِّورة النساء، آية: )س( (ّ
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 ادلطهة انصاًَ: أشر انٕطء يف انُكاغ انصؽٍػ يف شثٕخ َطة ادلٕنٕق
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 .ثبوت نسب اظتولودأثر الوطء يف النكاح الصحيح يف 
من مقاصد الشريعة اإلسبلمية حفظ األنساب، بعدما أمر ابإلكثار من النَّسل، 
كلعظم ىذا األمر، كألٮبيتو، ك٤با يَبتَّب عليو من أحكاـ كثّبة: كإرث كنفقة ك٧برًميَّة 
)نسب(، حرَـّ هللا عز كجل الزان، كمنع ٝبيع األبواب ا٤بوصلة لو، من نظر ك٤بس 

جنبية، حٌب أنو هنى عن مصافحة األجنبية مع أف ا٤بصافحة من شعائر كخلوة ابأل
ٍد عند الطبلؽ كالوفاة إال من ابب حفظ األنساب، كقد  اإلسبلـ. كما شرعت الًعدى

 حٌب ال ينتسب شخص لغّب أبيو. –بشركطو  –شرع اللعاف بْب الزكجْب 
طلب على نقاط الكبلـ عن ثبوت النسب كإثباتو طويل جدان، كسأقتصر ُب ىذا ا٤ب

 ثبلثة:
 مٌب يثبت النسب من الزكج كمٌب ال يثبت؟، كىذا فيو اتفاؽ. - أ

ىل ثبوت النسب بعد العقد متعلق ابلعقد نفسو أـ التمكن من الوطء؟،  - ب
 كىذا فيو خبلؼ.

 مسائل منوعة ُب إثبات النسب. -ج
 كإليك تفصيل ىذه النقاط.

 .أواًل: مىت يثبت النسب من الزوج؟ ومىت ال يثبت؟
بق الكبلـ عن النكاح الفاسد كالوطء بشبهة، كأف النسب يثبت من الواطئ، س

كأهنم نزَّلوا الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة منزلة الوطء ُب النكاح 
 .(ُ)الصحيح

 أما الولد من الزان فإنو ال يينسب للزاين، كلكن للزانية.
 :(ِ)كذلك 

                                 
 من ىذا البحث. (ََُ)صانظر: ( ُ(

 (.ُْٓ/ُٕانظر: ا٤ببسوط )( (ِ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

035 

يضيع، كاف ذلك زجرا لو عن  من ابب العقوبة الشرعية، فإذا علم أف ماءه -ُ
.  ىذا الفعل احملـر

 كألف الزانية يصيبها غّب كاحد، فرٗبا ٰبصل فيو نسيب الولد إٔب غّب أبيو. -ِ

كألف كلد الزان يلحقو العار بنسبتو إٔب الزاين، فهذا فيو إشاعة للفاحشة،  -ّ
 كىو منهي عنو.

 فإذا علمنا ذلك نقوؿ:
النسب يثبت ابلفراش. كالفراش اترة  أف –رٞبهم هللا  –بْب العلماء  ال خبلف

 يثبت النكاح، كاترة يثبت ٗبلك اليمْب.
 ككبلمنا ىنا عن الفراش ُب النكاح الصحيح.

فإذا تزكج الرجل امرأة فجاءت بولد ألقل من ستة أشهر منذ يـو تزكجها ٓب يثبت 
نسبو منو؛ ألف العلوؽ سابق على النكاح، فبل يكوف منو، كإف جاءت بو لستة 

ر فصاعدان يثبت نسبو منو، اعَبؼ بو الزكج أك سكت، فإف الفراش ُب النكاح أشه
الصحيح يثبت بنفسو، فالفراش قائم كا٤بدة اتمة، فيثبت النسب كال ينتفي إال 

 .(ُ)ابللعاف، إذا كاف من أىل اللعاف
: "كأٝبعوا على أف ا٤برأة إذا جاءت بولد ألقل من -رٞبو هللا  - (ِ)قاؿ ابن ا٤بنذر

أشهر من يـو عقد نكاحها، أف الولد ال يلحق بو، كإف جاءت لستة أشهر  ستة
 من يـو عقد نكاحها فالولد لو".

 : يثبت نسب ا٤بولود للزكج بشرطْب:فاطتبلصة
 ثبوت الفراش. -ُ

                                 
(، ككنز الدقائق ِٖٗ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ُْٓ، ََُ/ُٕ(، )ْٓ/ٔانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ّٗٗ/ُٕ(، كا٤بهذب )ُٖٕ/ْ(، كفتح القدير )ُٗٔ/ْكشرحو البحر الرائق )
 (.ِِّ/ُ(، كانظر: اإلشراؼ )ْْْقم )(، ر ُٖٔب اإلٝباع )ص( (ِ
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 أف تكوف ا٤بدة كافية ُب توىُّم العلوؽ بعد النكاح. -ِ

 :والدليل
 .(ُ): "الولد للفراش كللعاىر ا٢بجر"قولو 

"الولد للفراش"، بياف أف ثبوت النسب يكوف لصاحب النكاح  :فقولو 
الصحيح، كنزَّلوا النكاح الفاسد منزلة الصحيح ُب ثبوت النسب، ككذا كطء 

 الشبهة.
: "كللعاىر ا٢بجر"، أم الزانية، كىذا بياف أف الزاين ال يلحقو نسب كقولو 

ر قولو "كللعاى ر ا٢بجر" على أحد ا٤بولود كلو أقر أنو زان كصدقتو، كقد فيسًٌ
 :(ِ)معنيْب

 قالوا: ىو إشارة إٔب الرَّجم، أم ىي مستحقة للرَّجم عند اإلحصاف. -ُ

 قيل: ىو إشارة إٔب الغيبة، كما يقاؿ للغيبة ا٢بجر، أم ىو غائب ال حظ لو. -ِ

 
 : كىي:(ّ)الفراش على أربع مراتب فائدة:

 ضعيف: كىو فراش األمة، ال يثبت النسب فيو إال ابلدعول. - أ

ط: كىو فراش أـ الولد، فإنو يثبت فيو ببل دعول، كلكنو ينتفي متو  - ب سًٌ
 ابللعاف.

                                 
(، كأبو داكد ََُٖ/ِ(، كمسلم ُب الرضاع )َُٔ/ّمتفق عليو، أخرجو: البخارم ُب البيوع )( (ُ

(، كالطحاكم ُّّ/ّ(، كالدار قطِب )ََِْ(، كابن ماجو ُب النكاح )ُِِّٕب الطبلؽ )
(، كانظر: نصب الراية ُِٖ – ُٖٕ/ٖ( كابن عبد الرب ُب التمهيد )ُُّ/ُّب معاين اآلاثر )

 (.َُٗ/ٕ(، كإركاء الغليل )ِّٔ/ّ)
 (.َٓٓ/ّانظر: حاشية رد احملتار البن عابدين )( (ِ
 (.َٓٓ/ّانظر: حاشية رد احملتار البن عابدين )( (ّ
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 قوم: كىي فراش ا٤بنكوحة كمعتدتو الرجعية، فإنو ال ينتفي إال ابللعاف. -ج
أقول: كىو فراش معتدة البائن، فإف الولد ال ينتفي فيو أصبلن، ألف نفيو متوقف  -د

 على اللعاف، كشرط اللعاف الزكجية.
 

: ىل ثبوت النسب من الزوج متعّلق ابلعقد نفسو، أم ال بد من الّتمكني اثنياً 
 .من الوطء بعد العقد؟

فهل الفراش كالعقد كافياف ُب إثبات النسب أـ ال بد من إضافة قيد آخر كىو 
 التمكن من الوطء؟.
 خبلف على قولني:

 القول األول:
 .-رٞبهم هللا  - (ُ)كىو مذىب ا٢بنفية

 سب ٗبجرد النكاح بدكف التَّمكن من الوطء.قالوا: يثبت الن
 :القول الثاين

 .(ْ)، كا٢بنابلة(ّ)، كالشافعية(ِ)كىو مذىب ا٤بالكية
قالوا: ال يثبت النسب بعد العقد إال ابلتَّمكن من الوطء بعد النكاح، بوجو من 

 الوجوه.
 :دليل أصحاب القول األول

                                 
(: "كمن أصلنا ُب النكاح ا١بائز أف النسب يثبت ٗبجرد الفراش ُٔٓ/ُٕقاؿ ُب ا٤ببسوط )( (ُ

 ط معو التَّمكن من الوطء".الثابت النكاح، كال يشَب 
 (.ُّٖ/ٖ(، كالتمهيد )ُّٔ/ِانظر: الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )( (ِ
 (.ِِّ/ُ(، كاإلشراؼ )َْْ/ُٕانظر: اجملموع )( (ّ
 (.ُٕٔ/ُُانظر: ا٤بغِب )( (ْ
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 فقالوا: (ُ)استدلوا اب٤بعقوؿ من كجوه 
ف حقيقة العلوؽ من مائة ال ييوقف عليها، فكذلك التَّمكن من قالوا: "أ -ُ

كالوطء حقيقة ال ٲبكن الوقوؼ عليو، الختبلؼ طبائع الناس فيو، كفيو 
الظاىر كىو النكاح الذم ال  (ِ)األكقاؼ، فيجب تعليق ا٢بكم ابلنسب

الظاىر مقاـ ا٤بعُب  (ّ)يعقد شرعا إال ٥بذا ا٤بقصود، كمٌب قاـ النسب
الظاىر  (ْ)قط اعتبار ا٤بعُب ا٣بفي، كدار ا٢بكم مع النسبا٣بفي، س

كجودان كعدمان، كىو أصل كبّب ُب ا٤بسائل، كما أقيم السفر ... مقاـ 
 حقيقة ا٤بشقة ُب إثبات الرخصة لسبب السفر".

"ألهنا جاءت بو على فراشو ُب حاؿ يصلح أف يكوف سببان منسوابن إليو،  -ِ
 كطئها كتصادقا أنو ٓب يطأ". فيثبت النسب منو، كما لو ٛبكن من

"النكاح ما شرع إال الفراش، كمقصود النَّسل، فيثبت الفراش بنفسو، كلكن  -ّ
 ُب حق من يصلح أف يكوف كالدان".

"سبب ثبوت النسب حقيقة كونو ٨بلوقان من مائو، كذلك خفي ال طريق  -ْ
 إٔب معرفتو".

 دليل أصحاب القول الثاين:
 .(ٓ)٤بعقوؿاستدلوا على قو٥بم من القياس كا

 .أواًل: دللهم من القياس

                                 
 (.ُٔٓ/ُٕا٤ببسوط )( (ُ
 لعل الصواب: )السبب(، ككلمة: )النسب( خطأ مطبعي.( (ِ
 ب: )السبب(، ككلمة: )النسب( خطأ مطبعي.لعل الصوا( (ّ
 لعل الصواب: )السبب(، ككلمة: )النسب( خطأ مطبعي.( (ْ
 (.ُٖٔ/ُُ(، كا٤بغِب )َْْ/ُٕ(، كاجملموع )ُٔٓ/ُٕانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
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قاسوا الذم يعقد كال يتمكن من الوطء، على الصَّيب الذم ال يقدر على الوطء، 
 ٔبامع عدـ القدرة ُب كل منهما.

 .اثنياً: دليلهم من اظتعقول
قالوا حقيقة الوطء تكوف ًسران على غّب الواطئْب، كُب تعليق ا٢بكم بو  -ُ

ظاىر توقف عليو فوجب اعتباره، ألف ما  حرج، كلكن التَّمكن منو سبب
 سقط إ٭با كاف ألجل الضركرة، فتقدر بقدر الضركرة.

قالوا: ال سبيل لنا إٔب معرفة حقيقة الوطء، فعلقنا ا٢بكم على إمكانو ُب  -ِ
النكاح، كٓب ٯبز حذؼ إال مكاف عن االعتبار؛ ألنو إذا انتفى حصل 

 يقْب كونو ليس منو.اليقْب ابنتفائو عنو، فلم ٯبز إ٢باقو بو مع 

 
 :اظتناقشة

كما نرل ال نص قاطع ٲبكن االعتماد عليو، كإ٭با ىي أدلة عقلية، كاألدلة العقلية 
ىنا متعارضة، فبل ٰبكم هبا فنرجع إٔب األصل ُب ترتب ا٤بسببات على األسباب، 
كمن أسباب الولد التمكن من الوطء، فبل ٲبكن أف يكوف كلدان دكف كطء أك دكف 

لوطء، فذلك ضرب من ا٤بستحيل، كقد كقع أصحاب القوؿ األكؿ بناء إمكاف ا
على أصلهم ُب ىذه ا٤بسألة ُب مسائل ال ٲبكن القوؿ هبا عقبلن إال على كجو 
ا٤بعجزة كالكرامة، كما قالوا أنو ٲبكن أف ييرل اإلنساف ُب البصرة، كُب نفس اليـو 

، كٲبكن أف ٲبشي اإلنساف ييرل ُب مكة، كٲبكن أف تذىب الكعبة لزايرة أكلياء هللا
 .(ُ)على ا٤باء كا٥بواء من ابب الكرامة

 ُب ٜبرة ا٣ببلؼ. –إف شاء هللا  –كقد كقعوا ُب مثل ىذا ىنا كما سنرل 

                                 
 مطلب ُب ثبوت كرامات األكلياء. –( ُٓٓ/ّانظر: حاشية رد احملتار )( (ُ
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 :(ُ)سبب اطتبلف يف اظتسألة
ىل صورة األسباب الشرعية ىي ا٤برعية ا٤بعتربة ُب األحكاـ دكف معانيها؟، كما 

 قاؿ أصحاب القوؿ )األكؿ(.
ىل ال ييعرب بصور األسباب الشرعية ا٣بالية عن معانيها الشرعية الٍب تتضمنها؟،   أك

 كما قاؿ أصحاب القوؿ )الثاين(.
 

 :الراجح
أف الراجح ُب ىذه ا٤بسألة، ما ذىب إليو  –كالعلم عند هللا  –الذم يظهر 

 أصحاب القوؿ الثاين، فيلـز مع العقد التَّمكن من الوطء.
 ثبات النسب ُب صور شاذة ال ٲبكن القوؿ هبا.كذلك حٌب ال نقوؿ إب

 
 :ذترة اطتبلف

 تظهر ٜبرة ا٣ببلؼ ُب مسائل كثّبة كمنها:
 لو تزكج رجل ابمرأة كبينهما مسّبة عاـ، فجاءت بولد لستة أشهر. -ُ

فعند أصحاب القوؿ الثاين: ال يثبت نسبو، حٌب يتحقق الوطء بعد 
 العقد.

 كعند أصحاب القوؿ األكؿ: يثبت نسبو.
ألف الغالب يصلح أف يكوف كالدان كا٢باضر، فيكفي كجود صورة السبب 

 .(ِ)كىو الفراش
لو تزكج رجل امرأة، فطلقها ُب ا٢باؿ كُب ٧بلو كٓب يدخل أصبلن كٓب ٱبل هبا  -ِ

                                 
 (، النفقات.ِ(، مسألة )ِٗٗلز٪باين )صانظر: ٚبريج الفركع على األصوؿ ل( (ُ
 (.َُّ(، كٚبريج الفركع على األصوؿ )ُٔٓ/ُٕا٤ببسوط )( (ِ
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 .(ُ)ٍب جاءت بولد لستة أشهر

 عند أصحاب القوؿ الثاين ال يثبت نسبو. -

 كعند أصحاب القوؿ األكؿ يثبت نسبو منو. -

 :(ِ)ا٤ببسوط قاؿ ُب
"كلو طيلًٌقت امرأتو كٓب يدخل هبا كٓب ٱبل هبا ٍب جاءت بولد ألقل من ستة أشهر 
حة كاجب ما  لزمو، ألان تيقَّنَّا ف العلوؽ بو كاف قبل الطبلؽ، كٞبىٍلي أمرىا على الصًٌ

 أمكن، فيجعل ىذا العلوؽ من الزكج".
ءت زكجتو بولد إذا كاف الزكج صغّبان ال يولد ٤بثلو، فعقد كدخل ٍب جا -ّ

لستة أشهر. ٓب يلحقو الولد عند أصحاب القوؿ األكؿ، على خبلؼ 
ن الذم ٲبكن أف يولد فيو للشخص  .(ّ)السًٌ

 .اثلثاً: مسائل منوعة يف إثبات النسب
ىذه ٝبلة من ا٤بسائل ا٤بتفرًٌقة ا٤بتعلًٌقة هبذا ا٤بطلب، تناكلتها ابختصار للفائدة كٛباـ 

 ا٤بطلب.
 :اظتسألة األوىل

 إثبات نسبة الولد من اجملبوب كا٣بصي.
 .(ْ): من ا١بيبًٌ كىو القطع، أم مقطوع ذكرهاجملبوب
 .(ْ): الذم استؤصل ذكره كخصيتاه، كٝبعة خيصيافاطتصي

 )ا٣بصي(: - أ

                                 
 (.َُّ(، )صُا٤بصدر رقم )( (ُ
 (.َٓ/ٔللسرخسي )( (ِ
 (.ُٖٔ/ُُ(، كا٤بغِب )ّٗٗ/ُٕ(، كا٤بهذب )ٖٖ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ّ
  (.َِٗ(، كأنيس الفقهاء )صُٔٔ/ّانظر: البحر الرائق ) (ْ، )(ْ(
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 :(ُ)قاؿ ُب ا٤ببسوط
"كا٣بصي كالصحيح ُب الولد كالعدة؛ ألف فراشة كفراش الصحيح، كىو يصلح أف 

 يتأتَّى". يكوف كالدان، كالوطء منو
 )اجملبوب(: كفيو تفصيل، فهو على أقساـ ثبلثة: - ب

أف يكوف مقطوع الذَّكر كاألينثيْب، كىذا ال يلحقو النسب على قوؿ عامة  -ُ
 .(ِ)أىل العلم الستحالة اإليبلج كاإلنزاؿ منو

 .(ّ)أف يكوف مقطوع األينثيْب دكف الذَّكر -ِ

 ق الولد.قاؿ بعضهم: ال ييلحق بو الولد؛ ألنو ال يينزؿ ما ٱبل
كقاؿ آخركف: يلحقو الولد؛ ألنو ييتصوَّر منو اإليبلج، كيينزؿ ماء دقيقان من 

 ثقب ا٤بِب.
 كآخركف علَّقوا ا٢بكم على سؤاؿ أىل الطب، ىل يولد ٤بثلو أـ ال؟.

، كىذا يلحقو الولد عند األغلب؛ (ْ)أف يكوف مقطوع الذكر دكف األنيثيْب  -ّ
 ٱبلق الولد. ألنو ٲبكن أف يساًحق فينزؿ منو ماءن 

 :(ٓ)اظتسألة الثانية
إذا كانت الزكجة صغّبة، كطلقها بعد الدخوؿ، فادعت ٝببلن لزمو؛ كذلك ألف 

 ٞبلها إقرار منها أبهنا ابلغة.
 :(ُ)اظتسألة الثالثة

                                 
ُ) )(ٔ/ّٓ.) 
 (.َّْ/ُٕانظر: اجملموع )( (ِ
 (.ُٗٔ/ُُ(، كا٤بغِب )ٖٖ/ِ(، كا٤بدكنة )ّٓ/ٔانظر: ا٤بصدر السابق، كا٤ببسوط )( (ّ
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ْ
 (.ِْٓ/ّ(، كحاشية رد احملتار )ُٓ/ٔانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
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إذا كلدت ا٤برأة كلدين ُب بطن كاحد، فأقرَّ ابألكؿ كنفى الثاين، لزمو الولداف؛ ألف 
ار بنسبهما، فإهنما توأـ ال ينفصل أحدٮبا عن اآلخر ُب حكم إقراره بنسب أحدٮبا، إقر 

النسب، لعلمنا أهنما خيًلقا من ماء كاحد، كإبقراره ابلثاين كاف ميكىذًٌابن لنفسو ُب نفيو 
 فعليو حد القذؼ.

 :(ِ)اظتسألة الرابعة
إذا ادعى الزكج أف الصيب الذم كلدتو زكجتو من الزان، ٍب قاؿ بعد ذلك من 

بت نسبو منو؛ ألف كبلمو األكؿ نفي للنسب عن نفسو، ككبلمو الثاين ُب النكاح، ث
 دعواه للنسب صحيح، ككذلك إذا أقرَّ الزكج بنسب الولد بعدما نفاه ابللعاف.

 :(ّ)اظتسألة اطتامسة
قبوؿ التهنئة ابلولد عند الوالدة إقرار منو بثبوت نسب الولد منو، ككذلك قيامو 

 اّب عادة، كبعد كجود دليل القبوؿ ليس لو أف ينفيو.على ما ٰبتاج إليو من ا٤بص

                                                                                         
(، كالوجيز ُِْ/ُٕ، كا٤بهذب )(ِٖٖ/ُ(، كالبداية كشرحها ا٥بداية )ْٔ/ٕانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(، كقاؿ: كىو قوؿ أبو ثور كابن القاسم كالنخعي، كا٤بغِب ِْٕ/ُ(، كاإلشراؼ )ِٗ/ِ)
(ُُ/ُْٓ.) 

 (.ُٖٓ، ُٕٓ/ُٕانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
 (.ُْٔ/ُُ(، كا٤بغِب )ُِٓ/ٕانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
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 ادلطهة انصانس: أشر انٕطء يف ٔظٕب انُفقح نهسٔظح ٔاألٔالق
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 .أثر الوطء يف وجوب النفقة للزوجة واألوالد
 :(ُ)تعريف النفقة

النفقة اسم من اإلنفاؽ، كٝبعو نفقات كنفاؽ، كىي اسم ٤با ينفقو اإلنساف على عيالو، أك 
 للزكجة على زكجها، من ماؿ لطعاـ كالًكساء كالسكن كا٢بضانة ك٫بوىا. ما ييفرض

 كشرعان يطلق على: "الطعاـ كالكسوة كالسكن".
 كعرفان ييطلق على الطعاـ.

 .(ِ)كنفقة الغّب ٘بب على الغّب أبسباب ثبلث: الزكجية، كالقرابة، كا٤بلك
 كالكبلـ ُب النفقات يطوؿ، كىذا ا٤بطلب مكوَّف من قسمْب:

 فقة الزكجة، كنفقة األكالد.ن
 كسيكوف الكبلـ على كل قسم منهما مستقبلن.

 :أواًل: أثر الوطء يف وجوب النفقة للزوجة
الكبلـ ىنا عن الوطء ُب النكاح الصحيح، أما الكبلـ عن النكاح الفاسد كالوطء بشبهة، 

 .(ّ)فقد سبق أنو ال نفقة فيو
 تالية:كسيكوف الكبلـ عن نفقة الزكجة ُب النقاط ال

ما الذم تشملو النفقة؟، ككيفية حصر ذلك، كحكم نفقة الزكجة مع بياف األدلة على 
ذلك، كمٌب ٘بب النفقة كمٌب تسقط؟، كنفقة الناشز كالصغّبة، كسأشّب إشارة فقط إٔب ا٤بعتدة، 

 كا٢بكم إذا أعسر الزكج ابلنفقة.
 :ما الذي تشملو النفقة؟، وكيفية حصر ذلك

 ـ كاشراب كالكسوة، كا٤بسكن.النفقة تشمل: الطعا

                                 
(، ِّٓلى أبواب ا٤بقنع )ص(، كا٤بطلع عُٖٔ(، كأنيس الفقهاء )ّٖٓانظر: القاموس الفقهي )ص( (ُ

 (.ِٕٓ/ّ(، كحاشية رد احملتار )ُٖٖ/ْكالبحر الرائق )
(، ْٓٔ/ْ(، كالذخّبة )ِْٓ/ّ(، كمغِب احملتاج )َُٗ/ِ(، كالوجيز )ُّٗ/ْانظر: فتح القدير )( (ِ

 (.ُٖٖ/ْكالبحر الرائق )
 ( من ىذا البحث.ٗٗصانظر: )( ّ(
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )كقد حصركىا ُب ذلك لقولو تعأب: 

(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڌ ڎ ڎ
(ُ). 

 :وجو الداللة من اآلية
 :(ِ)قاؿ ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف

"فتشقى": آدـ ىو ا٤بخاطب، كىو ا٤بقصود، كٓب يقل فتشقيا، كقد خصو هللا عز كجل 
ألنو ىو الكادُّ عليها كالكاسب ٥با. كقد أعلمو هللا عز كجل أف لو ُب ا١بنة: الكسوة  ابلشقاء؛

كالطعاـ كالشراب كا٤بسكن، فإف أطعت العدك أخرجتكما من ا١بنة، فشقيت تعبان كنصبان، أم 
جيع كعىريت كظًمٍئت كأصابتك الشمس، ألنك تيرد إٔب األرض. كقد خصو هللا عز كجل 

نفقة الزكجة على الزكج، كحينئذ جرت نفقة النساء على األزكاج، فلما كانت ابلشقاء لييعلم أف 
نفقة حواء على آدـ كذلك نفقة بناهتا على بِب آدـ ٕبق الزكجة ُب ىذه األربعة: الطعاـ 
كالشرب، كالكسوة، كا٤بسكن، فإذا أعطاىا ىذه األربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإذا تفضَّل 

 فأما ىذه األربعة فبل بد منها، ألف هبا إقامة ا٤بهجة.بعد ذلك فهو مأجور، 
 .حكم نفقة الزوجة على الزوج، مع بيان الدليل على ذلك
كقد نقل غّب  –رٞبهم هللا  –نفقة الزكجة كاجبة على الزكج دكف خبلؼ بْب العلماء 

 كاحد اإلٝباع على ىذا.
الزكج النفقة كالكسوة ...  : "اتفقوا على أف حقوؽ الزكجة على(ّ)قاؿ ُب بداية اجملتهد

 كالنفقة اتفقوا على كجوهبا".
حاح : "اتفقوا على كجوب نفقة الرجل على من يلزمو (ْ)قاؿ ُب اإلفصاح عن معاين الصًٌ

 نفقتو، كالزكجة كالولد الصغّب كاألب".

                                 
 (.ُُٗ – ُُٕسورة طو، آية: )( (ُ
 (.ُٖٔ/ُُ )للقرطيب( (ِ
 (.َٗ/ِالبن رشد )( (ّ
 (.ُُٖ/ِالبن ىبّبة )( (ْ
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: "كقد اتفق أىل العلم على كجوب نفقات الزكجات إف كانوا ٝبيعا (ُ)كقاؿ ُب اإلشراؼ
 ابلغنب".

 :األدلة على وجوب النفقة على الزوج
 .(ِ)استدلوا على ذلك من الكتاب كالسنة كاإلٝباع كا٤بعقوؿ

 :أواًل: دليلهم من الكتاب العزيز
 آايت كثّبة منها:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )قولو تعأب:  -ُ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ
(ّ). 

 :وجو الداللة من اآلية
 .(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قولو  -

(ٻ پ وأنفقوا عليهنٱ ٻ ٻ ٻ )كفيها قراءة 
(ْ). 

عة كا٤بقدرة، كاألمر ابإلسكاف أمر  كجدكم: "أم على قدر ما ٯبده أحدكم من السًٌ
 ابإلنفاؽ، ألهنا ال تصل إٔب النفقة إال اب٣بركج كاالكتساب".

 :(پ پ پ ڀ ) قولو -
 أم ال تضاركىن ُب اإلنفاؽ عليهن فتضيًٌقوا عليهن فيخرجن.

                                 
 (.ُُٗ/ُالبن ا٤بنذر )( (ُ
(، كفتح َِّ/ُ(، كالبداية كشرحها ا٥بداية )ُٓ/ْ(، كبدائع الصنائع )ُُٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، كا٤بغِب ِْٔ/ّ(، كمغِب احملتاج )ُّٗ/ْ(، كشرح العناية على ا٥بداية )ُّٗ/ْالقدير )
 (.ُٖٓ/ٖ(، كا٤ببدع )ِِٗ/ٗ(، كالشرح الكبّب )ّ/ٔ(، كشرح الزركشي )ّْٕ/ُُ)

 (.ٕ، ٔسورة الطبلؽ، آية: )( (ّ
 .-  -قراءة عبدهللا بن مسعود ( (ْ
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 :(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)قولو  -
ىذا شامل للزكجة كللمطلقة، كذلك ألهنا ٧ببوسة ُب بيتو، كقد نص ىنا على نفقة ا٢بامل؛ 

 ألف مدهتا ُب العدة قد تطوؿ.
 :(ڃ ڃ ڃ ڃ چ )قولو  -

 ييسره.أمره هللا عز كجل ابإلنفاؽ ُب عيسره ك 
(  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )قولو تعأب:  -ِ

 ، كقيل ا٤بهر كالنفقة.(ُ)

(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )قولو تعأب:  -ّ
(ِ). 

ا٤بولود لو ىو الزكج، كنص على كجب النفقة حاؿ الوالدة ليدؿ على أهنا كاجبة حاؿ ا٤بنع 
 عن االستمتاع للنفاس، لئبل يػيتىوىَّم أنو ال ٯبب ٥با نفقة.

پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قولو تعأب:  -ْ

(ڀ ڀ ٺ 
(ّ): 

 دلت اآلية على كجوب النفقة من كجهْب:
 ، كالقيًٌم على غّبه ىو ا٤بتكفل أبمره.(ٱ ٻ ٻ ٻ )ا٤بعقوؿ  -ُ

 .(ڀ ڀ ڀ ٺ )النص،  -ِ

 :(ْ)اثنياً: دليلهم من السنة
: "اتقوا هللا ُب النساء فإهنن عندكم عواف ... ٥بن عليكم نفقتهن ككسوهتن قولو  -ُ

 .(ٓ)اب٤بعركؼ"

                                 
 (.ِِٖسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.ِّّسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ّْسورة النساء، آية: )( (ّ
(، كا١بامع ألحكاـ ُّٖ/ْ(، كفتح القدير )ُٓ/ْئع )(، كبدائع الصناُٖ/ُٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ

 (.ّْٕ/ُُ(، كا٤بغِب )ٔ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِِ/ٓالقرآف )
 (.ْٗصسبق ٚبرٯبو ) –عن جابر ُب حجة الوداع ( ٓ(
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 .(ُ)"خذم ما يكفيك ككلدؾ اب٤بعركؼ": قولو  -ِ

: "يطعمها إذا طىًعم فقاؿ ما حق ا٤برأة على الزكج؟ فقاؿ  جاء رجل إٔب النيب  -ّ
 .(ِ)كيكسوىا إذا كىسى، كأف ال يهجرىا إال ُب ا٤ببيت، كال يضرهبا كال ييقبًٌح"

ؿ : "انفقو على نفسك، "قافقاؿ اي رسوؿ هللا معي دينار، قاؿ  جاء رجل للنيب  -ْ
معي آخر، قاؿ: "أنفقو على كلدؾ"، قاؿ معي آخر، قاؿ: "أنفقو على أىلك"، قاؿ 

 .(ّ)معي آخر، قاؿ: "أنفقو على خادمك"، قاؿ معي آخر، قاؿ: "أنت أعلم"

 
 :اثلثا: دليلهم من اإلرتاع

 : "كقد أٝبع أىل العلم على أف للزكجة نفقتها ككسوهتا اب٤بعركؼ".(ْ)قاؿ ُب اإلشراؼ 
 : "كالسكُب اب٤بلك أك اإلجارة أك العارية كاجبة إٝباعان".(ٓ)تح القدير كقاؿ ُب ف

 رابعان: دليلهم من ا٤بعقوؿ:
                                 

ابلنفقة، متفق -  -عندما جاءت شاكية شيٍح أيب سفياف  –  -٥بند  ىذا القوؿ كجهو ( (ُ
(، كابن أيب ُُْٕ( برقم )ُّّٖ/ّ(، كمسلم ُب األقضية )ُْٖ/ٗتح عليو، أخرجو البخارم )الف

(، كالنسائي ّٗ/ٔ(، كمسند أٞبد )ِِٔ(، كا٤بسند )ُِٕ/ٓ(، كالشافعي ُب األـ )ْٖٓ/ٔشيبة )
(، ُُْ/َُ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )ِِّٗ(، كابن ماجو )ّّٓٓ(، كأبو داكد )ِْٔ/ٖ)

 (.َِْ/ٖ(، كالبغوم ُب شرح السنة )َُُ/ٔكمعرفة السنن كاآلاثر عن  الشافعي )
(، كالطربم ُب تفسّبه َُّ/ٗ(، كفتح البارم )ِْٖ، ِْْ/ُٗأخرجو الطرباين ُب الكبّب )( (ِ

 (.َُٓ/ٗ(، كاحمللى )ّْ/ٓ)
(، ُُٗٔ(، كأبو داكد )ِٔ/ٓ(، كالنسائي )ّٔ/ِعن أيب ىريرة، أخرجو الشافعي ُب مسنده )( (ّ

( كصححو على شرط مسلم ككافقو ُْٓ/ُ(، كا٢باكم )ُِٓ/ِ(، كأٞبد )ْٔٔ/ٕكالبيهقي )
(، ْٖٗٓ(، كٝبع ا١بوامع )َُْٗ(، كمشكاة ا٤بصابيح )ُّٗ/ٔالذىيب، كالبغوم ُب شرح السنة )

 (.َُِ/ٔ(، كمعرفة السنن كاآلاثر عن الشافعي )ُُٕٔكا٢بميدم ُب مسنده )
(، كفتح القدير ُٔ/ْصنائع )(، كبدائع الٖٗ/َُ(، كانظر: احمللى )ُُِ/ُالبن ا٤بنذر )( (ْ

 (.ّْٖ/ُُ(، كا٤بغِب )ُٖٖ/ْ(، كالبحر الرائق )ُّٗ/ْ)
(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر، ٓٗ/ّ(، كانظر: الكتاب كشرحو اللباب )َِٕ/ْالبن ا٥بماـ )( (ٓ

 (.ِْٗ/ُاألهنر، كمعو الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )
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"ألهنا ٧ببوسة ٢بق الزكج، كمفٌرًغة نفسها لو، فتستوجب الكفاية عليو من مالو،   -ُ
كالعامل على الصدقات، ٤با فرَّغ نفسو لعمل ا٤بساكْب استوجب كفايتو ُب ما٥بم، 

 .(ُ)فرَّغ نفسو لعمل ا٤بسلمْب استوجب الكفاية من ما٥بم"كالقاضي ٤با 

"كالف السكُب من كفايتها، فتجب ٥با كالنفقة، كقد أكجبو هللا تعأب مقركانن ابلنفقة،  -ِ
 .(ِ)كإذا أكجب حقان ٥با ليس لو أف ييشرؾ غّبىا فيو"

 
 ؟.(ّ)مىت جتب النفقة، ومىت تسقط

رأة إذا سلَّمت نفسها للزكج كقت كجوب على أف ا٤ب –رٞبهم هللا  –اتفق أىل العلم 
التسليم، ككانت ٩بن توطأ أنو ٯبب ٥با النفقة، كالتسلم ىو التخلية، أم ٚبلى بْب نفسها كبْب 
الزكج، كقت كجوب التسليم، كذلك برفع ا٤بانع من كطئها أك االستمتاع هبا إذا كاف ا٤بانع من 

ابلغة حرة صحيحة سليمة كنقلها إٔب بيتو  ًقبلها، أك من ًقبل غّب الزكج، فعلى ذلك لو تزكج
 فلها النفقة، ككذلك إذا ٓب ينقلها ٕبيث ال ٛبنع نفسها منو كطلبت النفقة كٓب ينقلها ىو.

: "كاتفقوا أف ا٢بر الذم يقدر على ا٤باؿ البالغ العاقل غّب احملجور (ْ)قاؿ مراتب اإلٝباع 
 إذا دخل هبا كىي ٩بن توطأ ...".عليو فعليو نفقة زكجتو الٍب يتزكجها زكاجا صحيحا 

 
 .لو منعت اظترأة نفسها من الزوج حبق

لو منعت ا٤برأة من تسليم نفسها للزكج ٕبق، كمن امتنعت عن تسليم نفسها الستيفاء 

                                 
 (.ٕ/ُٓكا٢باكم الكبّب ) (،ٖٖ/ْ(، كانظر: البحر الرائق )ُُٖ/ٓا٤ببسوط )( (ُ
 (.َّٓ/ُا٥بداية شرح البداية )( (ِ
(، ك٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر ُْٗ/ْ(، كالبحر الرائق )ُٖ/ْانظر: بدائع الصنائع )( (ّ

(، ِٗ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )ِٕٓ/ّ(، كالدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )ْٖٓ/ُ)
(، ُُّ، ُِٔ/ٓ(، كاألـ )ٗٓٓ/ِل ا٤بدينة ا٤بالكي )(، كالكاُب ُب فقو أىْٓٔ/ْكالذخّبة )
(، َِ/ٔ(، كشرح الزركشي )ُٖٔ/َُ(، كا٤بغِب )ِٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِّٖ/ُٖكاجملموع )

 (.ِِٓ/ٗكالشرح الكبّب )
 (.ٕٗالبن حـز )ص( (ْ
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مهرىا ا٤بعٌجل، ككذا لو امتنعت من االنتقاؿ معو لدار مغصوبة، أك منعتو من دخوؿ بيتها 
 يتو، ُب كل ذلك ٯبب عليو النفقة.٢باجتها لو مع طلبها االنتقاؿ لب
 :(ُ)قاؿ ابن ا٤بنذر ُب اإلٝباع 

"كأٝبعوا على أف الرجل إذا تزكج ا٤برأة، كٓب يدخل هبا، فإف كاف ا٢ببس من قبلها فبل نفقة 
عليها، كإف كاف من قبلو فعليو النفقة، كانفرد ا٢بسن )البصرم( فقاؿ: ال نفقة ٥با عليو حٌب 

 يدخل هبا".
 أٝبعوا أف للمرأة أف ٛبنع من دخوؿ الزكج عليها حٌب يعطيها مهرىا".: "ك (ِ)كقاؿ

 .إذا كان االمتناع عن الوطء بسبب الزوج ىل عتا نفقة؟
أف ٥با النفقة إذا كاف االمتناع منو لصغر سنو؛  –كىو الصحيح  – (ّ)ذىب )ا١بمهور(

اع جاء منو ٤بعُب فيو، فبل كذلك ألهنا مسٌلمة نفسها ُب منزلو كمفٌرًغىة نفسها ٢باجتو، كاالمتن
 أنو ال نفقة ٥با ىنا. (ْ)يسقط حقها ابلنفقة. كذىب )ا٤بالكية(

 ؟.مىت تسقط النفقة
 –إذا علمنا أف النفقة مستحقة ابلتسليم كالتخلية، فكل مانع من ذلك مانع من النفقة 

 النشوز ك٠باه هللا كجل بذلك. –رٞبهم هللا  –كىو ما عرؼ عند أىل العلم 
 

 الناشز.نفقة 
 تعريف النَّاشز:

النُّشوز من نىشىزى الشيء نىٍشزان، كنيشيوزان أم ارتفع، كأٍنشىزى الشيء: رفعو، كالناشز ا٤برتفع، 
 كالناشزة ا٤برتفعة.

                                 
 (.ُِِ/ُ(، كانظر: اإلشراؼ )ّٖٖ(، رقم: )ٖٕ)ص( (ُ
 (.ْٗ/ُ(، كانظر: اإلشراؼ )ّّٓ)(، رقم ْٕابن ا٤بنذر ُب اإلٝباع )ص( (ِ
(، كركضة الطالبْب ّٗ/ُٖ(، كاجملموع )َّّ/ُ(، كا٥بداية مع البداية )ِٖٔ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ

 (.ُٗ/ٔ(، كشرح الزركشي )ّٗٗ/ُُ(، كىو األصح عند الشافعية، كا٤بغِب )ُٔ/ٗ)
 (.ٗٓٓ/ِانظر: الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )( (ْ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

052 

 .(ُ)كىي العاصية عن الزكج ا٤ببغضة لو ا٤بستعصية عليو
 .(ِ)كشرعا: ىي: "ا٣بارجة من بيت الزكج بغّب حق كإذف"

ر الناشز ٗبع  اف أخرل قريبة من ىذا، كمن ذلك:كفيسًٌ
 .(ّ)"ىي العاصة للزكج فيما يلزمها طاعتو" -ُ

 .(ْ)"ىي ا٤بانعة نفسها منو" -ِ

كأدخل بعضهم ُب حكم الناشز: إذا سافرت بغّب إذنو أك تطوعت ٕبج أك صـو أك إحراـ 
 .(ٓ)منذكر ُب الذمة بغّب إذنو

 .(ٔ)ا٤بنع من الوطء، كا٣بركج من بيتو بغّب إذف -ّ

كل فرقة جاءت من قبل ا٤برأة ٗبعصية ىي ُب حكم الناشز، كالردة، كتقبيل ابن كقالوا:  
 .(ٕ)الزكج؛ ألهنا حابسة نفسها بغّب حق فصارت انشزة

 
 :نفقة الناشر

 ىل للناشز نفقة؟.
االتفاؽ على أنو ال نفقة للناشز ما دامت  –رٞبهم هللا  –نقل غّب كاحد من أىل العلم 
 ُب ذلك.على نشوزىا مع حصوؿ اإلٍب 

                                 
 (.ٖٕٔحمليط )صالقاموس ا( (ُ
(، ُٕٓ/ُ(، كانظر: النظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غريب ألفاظ ا٤بهذب )ُٔٗ/ْفتح القدير )( (ِ

 (.ِٗ/ٔ(، كشرح الزركشي )َٖٔكمفردات القرآف )ص
 (.ِٖٔ/ِىذا تفسّب: ابن  عباس كعطاء كالسُّدًٌم. كانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ّ
 (.ُٖٗ/ْفتح القدير )( (ْ
 (.َِْ/ٖ(، كا٤ببدع )َِٔ/ٗرح الكبّب )انظر: الش( (ٓ
(، كمنهاج الطالبْب ٖٓ/ٗ(، كركضة الطالبْب )ُُّ، ُِٖ/ٓ(، كانظر: األـ )ُُِ/ِالوجيز )( (ٔ

 (.ّْٔ/ّكشرحو مِب احملتاج )
 (.ْٗ – ّٗ/ّانظر: اللباب ُب شرح الكتاب )( (ٕ
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 :(ُ)قاؿ ُب رٞبة األمة ُب اختبلؼ األئمة
 "كنشوز ا٤برأة حراـ ابإلٝباع".

 :(ِ)كقاؿ ُب اإلفصاح عن معاين الصحاح
"كاتفقوا على أف الناشز ال نفقة ٥با". إال أف ىذا القوؿ قوؿ )ا١بمهور(، كقد خالفهم ُب 

 فقالوا: ٘بب النفقة للناشز. (ّ)ذلك: )الظاىرية(
 :ودليلهم

 اآلايت كاألحاديث ُب كجوب النفقة فهي ٓب تفرؽ بْب ا٤بطيعة كالناشز.عمـو  -ُ

ٹ ٹ ڤ ڤ )بْبَّ هللا عز كجل عقوبة الناشز فقاؿ:  -ِ

(ڤ ڤ ڦ ڦ 
، كعقوبة إسقاط النفقة عقوبة زائدة عن (ْ)

 نص عقوبة الناشز.

إٔب أمراء األجناد ُب رجاؿ غابوا عن نسائهم، فأمرىم أف أتخذكىم  --كتب عمر  -ّ
 عن انشز أك غّب انشز، كٓب يفرؽ. -  -كٓب يسأؿ  (ٓ)لًٌقوا أك ييطى 

قوؿ ا١بمهور، كا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة شاذ، كعمـو اآلايت كاألحاديث معارضة  والصحيح
 .(ٔ)للمفهـو من أف النفقة مقابل االستمتاع، كابلتإب ال نفقة للناشز

                                 
 (.ُٔٔ)ص( (ُ
 (.ّٖٗ( رقم )ٖٕ(، كانظر: اإلٝباع البن ا٤بنذر )صُْٖ/ِ)( (ِ
ا٢بكم بن  أك(، كبو قاؿ: ابن القاسم، كا٢بكم بن عتيبة، َُٖٓ(، مسألة )َُٓ/ٗانظر: احمللى )( (ّ

 (.ُُْ/ٓعمر الغفارم كانظر: تفسّب القرطيب )
 (.ّْسورة النساء، آية: )( (ْ
(، ّٗ/ٕ(، كعبدالرزاؽ )ٖٗ/َُ(، )َُٓ/ٗ(، كابن حـز ُب احمللى )ْٗٔ/ٕاألثر ركاه البيهقي )( (ٓ

(، كصححو ابن القيم ُب زاد َُْ/ٔ(، كمعرفة السنن كاآلاثر عن الشافعي )ُِْ/ٓأيب شيبة ) ابن
 (: إسناده حسن.ُِْ(، كقاؿ ُب بلوغ ا٤براـ )صَٖٓ/ٓا٤بعاد )

 (.ِٗ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ٔ
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 منها: (ُ)على ذلك كثّبة واألدلة
(...ڤ ڤ ڦ )قولو تعأب:  -ُ

(ِ). 

كجو الداللة: إذا كانت تفقد ا٢بظ ُب الصحبة كا٤بعاشرة كىي ٥با خاصة، فمن ابب أكٔب 
 أف ٛبنع من النفقة.

(...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  )قولو تعأب:  -ِ
(ّ). 

 كجو الداللة: اآلية فيها إشارة إٔب تسليم النفس، كذلك ألف الوالدة بدكنو ال تيتصوَّر.
 الزكج، كتفريغها نفسها ٤بصا٢بو، فإذا كألهنا تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إٔب -ّ

امتنعت من ذلك صارت ظا٤بة، كقد فوَّتىٍت ما كاف ٯبب النفقة ابعتبارىا، فبل نفقة 
 إذان، فإف فوت االحتباس منها.

 مسألة:
 .نفقة الصغرية اليت ال يوطأ مثلها ىل تلزم الزوج؟

ينو، كٓب تكن انشزان، لكن إذا  علمنا أف النفقة كاحبة على الزكج إذا خلَّت الزكجة بينها كب
كانت الزكجة صغّبة ٕبيث ال ٲبكن كطئها، كقد سلَّمت نفسها للزكج فهل ٥با نفقة، 

 اختلفوا ُب ذلك.
 :حترير حمل النزاع

٧بل النزاع ُب الصغّبة الٍب ال ٲبكن االستمتاع هبا بوجو من الوجوه، أما ما ٲبكن االستمتاع 

                                 
رح (، ك٦بمع األهنر شُٓٗ/ْ(، كالبحر الرائق )ُٔٗ/ْ(، كفتح القدير )ُٕٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(، كبدائع ِٗ/ّ(، كاللباب شرح الكتاب )ُٔٗ/ْ(، كالعناية شرح ا٥بداية )ْٖٖ/ُملتقى األٕبر )
(، كا٤بغِب ُّٗ/ْ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )َّّ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ُٗ/ْالصنائع )

ىل للناشز  -رٞبو هللا–(. قيل لشريح ِٗ/ٔ(، كشرح الزركشي )َِْ/ٖ(، كا٤ببدع )َْٗ/ُُ)
 ة؟ قاؿ: نعم، فقيل كم؟ قاؿ: جراب من تراب، أم ال نفقة ٥با.نفق

 (.ّْسورة النساء، أية: )( (ِ
 (.ِّّسورة البقرة، آية: )( (ّ
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 .(ُ)هبا بوجو ما فبل تدخل معنا ىنا 
كذلك أف تكوف الزكجة ميسلًٌمة نفسها أك راضية ابلتَّسليم. إذا علمنا ذلك فقد اختلفوا ُب 

 ىذه ا٤بسألة على قولْب:
 :القول األول

 .(ٓ)، كا٢بنابلة(ْ)، كالشافعية )كجو((ّ)، كا٤بالكية(ِ)كىو مذىب: ا٢بنفية
الصغّبة الٍب ال توطأ ال قالوا: ال نفقة إال ابلتمكن من الوطء، فالنفقة مقابل التمكْب، ف

 .(ٔ)نفقة ٥با
 :القول الثاين

 .(ٗ)، كالظاىرية(ٖ)، كقوؿ لبعض ا٢بنابلة(ٕ)كىو قوؿ عند الشافعية

                                 
 (.ُٔٗ/ْانظر: العناية شرح ا٥بداية )( (ُ
(، كنسبو ١بمهور العلماء، كالعناية شرح ا٥بداية ُٔٗ/ْ(، كفتح القدير )ُٕٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، ك٦بمع ُٔٗ/ْ(، ككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )ُٗ/ّكتاب كشرحو اللباب )(، كالُٔٗ/ْ)
 (.ْٖٓ/ُاألهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )

 (.ُٗ/ِ(، كبداية اجملتهد )ٗٓٓ/ِانظر: الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )( (ّ
من يرل أف  ( كقاؿ كىو كقوؿُُِ/ِكىو اختيار ا٤بزين كالصحيح عند الشافعية، كانظر: الوجيز )( (ْ

(، ِّٗ/ُٖ( قاؿ كىو ا١بديد، كاجملموع )ّْٓ/ّالنفقة ٘بب ابلتمكْب ال ابلعقد، كمغِب احملتاج )
 (.ِّٔ/ُٖكا٤بهذب )

(، كنسبو َُِ/ٖ(، كا٤ببدع )ِّٓ/ٗ(، كالشرح الكبّب )ّٔٗ/ُُ(، ك)ُٖٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
 (.ُٖ/ٔلؤلكثر، كشرح الزركشي )

 : كبو قاؿ إسحاؽ كأبو ثور كالنخعي كا٢بسن كبكر بن عبدهللا.(ُِِ/ُقاؿ ُب اإلشراؼ )( (ٔ
( "كلو قاؿ قائل ينفق عليها ألهنا ٩بنوعة بو من غّبه كاف مذىبنا". ُِٖ/ٓقاؿ الشافعي ُب األـ )( (ٕ

( كقاؿ: كىو قوؿ من ُّ/ُٓ( كقاؿ: كىو األظهر، كا٢باكم الكبّب )ُٔ/ٗكانظر: ركضة الطالبْب )
 (.ُُِ/ِلعقد، كالوجيز )قاؿ أف النفقة ٘بب اب

(: كىذا قوؿ عند من يقوؿ أف النفقة ٘بب ابلعقد، كا٤بذىب كٝباىّب ّٕٕ/ٗقاؿ اإلنصاؼ )( (ٖ
 (.ُٖ/ٔاألصحاب على خبلفو، كانظر شرح الزركشي على ا٣برقي )

 (.ُِِٗ، مسألة )ٖٖٗ/َُ(، )َُٓ/ٗانظر: احمللى )( (ٗ
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 .(ُ)قالوا: ٘بب النفقة للصغّبة الٍب ال توطأ، كزادكا كلو كانت ُب ا٤بهد
 األدلة:

 :أدلة أصحاب القول األول
 :(ِ)استدلوا ابلكتاب كا٤بعقوؿ

 :من الكتاب أواًل: دليلهم
(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )قولو تعأب: 

(ّ). 
 كجو الداللة من اآلية، قالوا: مرجع الضمّب للوالدات، كال يتناكؿ الصَّغائر.

 :اثنياً: دليلهم من اظتعقول
بل فقدىا  –تسليم كطء  –القياس على الناشز، فهي غّب مسلًٌمة نفسها إٔب زكجها  -ُ

غر.للصغر أعلم، إلمكانو حاؿ النشوز، كتعذُّر   ه مطلقان حاؿ الصًٌ

كألف الصغّبة جدان ال تنتقل إٔب بيت الزكج بل تػينػٍقىل إليو، كال تينقل إليو للقرار ُب بيتو  -ِ
لت إٔب بيت الزكج.  أيضان، فتكوف كا٤بكرىة إذا ٞبًي

 ا٤بنع من الوطء جاء من قبلها ال من قبلو، فبل نفقة ٥با. -ّ

اح مؤثًٌر ُب استحقاؽ النفقة عليها، قالوا: حق ا٢ببس الثابت للزكج عليها بسبب النك -ْ
كأما ا٤بلك فبل أثر لو؛ ألنو قوبل بعوض مرة كىو ا٤بهر، فبل يقابل بعوض آخر، إذ 

 العوض الواحد ال ييقابل بعوضْب.

 
 :دليل أصحاب القول الثاين

 :(ُ)استدلوا ابلكتاب كا٤بعقوؿ

                                 
 (.ُِّ/ُثورم، كأبو سليماف، كانظر اإلشراؼ )( كىو قوؿ: سفياف الَُٓ/ٗقاؿ ُب احمللى )( (ُ
(، كا٢باكم الكبّب ِّٗ/ُٖ(، كاجملموع )َِّ/ُ(، كا٥بداية على البداية )ُٕٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، كفتح القدير ُٔ/ْ(، كبدائع الصنائع )ِْٓ/ٗ(، كالشرح الكبّب )ّٔٗ/ُُ(، كا٤بغِب )ِّ/ُٓ)
(ْ/ُٗٔ.) 

 (.ِّّسورة البقرة، آية: )( (ّ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

058 

 أكالن: ليلهم من الكتاب:
(ڃ ڃ ڃ ڃ چ )قولو تعأب:  -ُ

 اـ شامل للصغّبة كالكبّبة.، كىذا ع(ِ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )قولو تعأب:  -ِ

(ڀ ڀ ٺ 
(ّ). 

كجو الداللة: أكجب هللا عز كجل النفقة على الرجاؿ لكوهنم قوامْب على النساء، كالًقوامة 
تثبت ابلنكاح، فكاف سبب كجوب النفقة النكاح، ألف اإلنفاؽ على ا٤بملوؾ من ابب 

 اف سبب كجوبو ا٤بلك كنفقة ا٤بماليك.إصبلح ا٤بلك كاستبقائو، فك
 :اثنياً: دليلهم من اظتعقول

 القياس على الصداؽ، فكما أنو ٯبب للكبّبة كالصغّبة، فكذا النفقة. -ُ

 كألف الصغّبة ٧بتاجة للنفقة كالكبّبة، بل لعلها أحوج. -ِ

القياس على ملك اليمْب، فتجب النفقة للصغّبة ٗبلك اليمْب بسبب ملك اليمْب  -ّ
 ذا النفقة للصغّبة بسبب النكاح.نفسو، فك

كألهنا ٧ببوسة عليو، كتعٌذر كطئها ليس بفعلها، فلو مرضت أك غاب عنها الزكج لزمو  -ْ
النفقة مع عدـ ا١بماع، فكذا ىنا، كمثلها ا٤بطلقة ثبلاث ُب العدة كىي حامل ينفق 

امع.  عليها للحبس كىي ال ٘بي

كالعاقد مع علمو ابلعيوب، فكأنو ألنو تزكجها مع علمو أنو ال استمتاع هبا، فصار   -ٓ
 أسقط حقو بذلك.

 اظتناقشة:
 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين:

 دليلهم من الكتاب: أواًل:

                                                                                               
(، ُٔٓ/ٓ(، كاألـ )ُٔٗ/ْ(، كفتح القدير )ُٔ/ْ(، كبدائع الصنائع )ُٕٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ُّ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِّٗ/ُٖكاجملموع )
 (.ٕسورة الطبلؽ، آية: )( (ِ
 (.ّْسورة النساء، آية: )( (ّ
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 .(...ڃ ڃ ڃ )قولو تعأب:  -ُ

"األمر ابإلنفاؽ ُب اآلية ٤بن يستحقها، كٓب تنص اآلية على ا٤بستحق، فثبوت مستحقها 
ا٤براد بعضهن، فليس كل زكجة مستحقة  من خارج اآلية، كلو صرَّح ابلزكجات لكاف 

 .(ُ)كالناشز"
 .(...ٱ ٻ )قولو تعأب:  -ِ

قالوا: "ال حجة ُب اآلية؛ ألف فيها إثبات القوامة بسبب النفقة ال إٯباب النفقة بسبب 
القوامة، كعلى ىذا ينبِب أنو ال نفقة على مسلم ُب نكاح فاسد، النعداـ سبب الوجوب 

ليها بسبب النكاح؛ ألف حق ا٢ببس ال يثبت ُب النكاح كىو حق ا٢ببس الثابت للزكج ع
 .(ِ)الفاسد"

 : دليلهم من ا٤بعقوؿ:اثنياً 
 القياس على ملك اليمْب. -ُ

غر كالًكرب، كليس ٤بعُب  ا١بواب: ا٤بملوكة نفقتها ألجل ا٤بلك فقط، كىذا ال ٱبتلف ابلصًٌ
 .(ّ)آخر كالتفرُّغ للزكج ك٫بوه، فبل يصح القياس، فهو قياس مع الفارؽ

 قو٥بم: ألهنا ٧ببوسة عليو ... ٍب قياسهم على ا٤بريضة ... . -ِ

، ككذا كل (ْ)ا١بواب: االستمتاع اب٤بريضة ٩بكن لكنو نقص حملل ا٤برض، أما الصغّبة فبل
مانع من ا١بماع كالقىرىف ك٫بوه ُب النساء كإف كاف ٲبنع ا١بماع، إال أف دكاعية غّب فائتة، 

 .(ٓ)ٖببلؼ الصغّبةأبف ٯبامعهن تفخيدان أك غّبه 
القياس على الصداؽ ال يصح فالصداؽ مستحق ابلعقد كاثبت ابلدخوؿ إال أف  -ّ

 ىذه األدلة فيها قوة، كأدلة أصحاب القوؿ األكؿ أقول منها.

                                 
 (.ُٔٗ/ْفتح القدير )( (ُ
 (.ُٔ/ْبدائع الصنائع )( (ِ
 (.ُٕٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ّٔٗ/ُُانظر: ا٤بغِب )( (ْ
 (.ُٔٗ/ْانظر: العناية شرح ا٥بداية )( (ٓ
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 :(ُ)سبب اطتبلف
 ىل النفقة جملٌرد العقد، أك لبلستمتاع أك للتمكْب، أك ا٢ببس؟.

 ، فإف نفقتها تسقط مع كجود العقد.إف قلنا أهنا ٘بب ابلعقد، كرد عليو الناشز
ال نفقة ٥با، كقد  –فإنو  –كإف قلنا ٘بب ٗبجرد االستمتاع، كرد عليو ا٤بوطوءة بشبهة 

 حصل االستمتاع، كذلك لو مكنتو من االستمتاع كٓب يفعل كجب عليو النفقة.
نفقة كال كإف قلنا يتوقف على التمكْب، يرد عليو ا٤بريضة الٍب ال ييستمتع هبا ٘بب ٥با ال

 ٛبكْب.
كإف قلنا ٘بب النفقة ٗبجرد ا٢ببس، كرد عليو ا٢ببس لبلسترباء ُب العقد الفاسد ككطء 

 الشبهة، فهي ٧ببوسة حٌب ال يضيع ماءه كال نفقة ٥با.
 :الراجح

أف القوؿ األكؿ كىو كجوب النفقة للصغّبة أقول، كال  –كالعلم عند هللا  –الذم يظهر 
ثاين بل لو قوة أيضا، كلكن األكؿ أقول، فا٤بسألة ترجيح بْب أدَّعي بذلك ضعف القوؿ ال

 قولْب كبلٮبا قوم، كليس ُب ا٤بسألة نص قاطع.
 :ذترة اطتبلف

ٜبرة ا٣ببلؼ من ا٤بسألة ظاىرة ككاضحة تنحصر ُب إلزاـ الزكج ابلنفقة أك عدـ إلزامو إذا  
و من الوجوه، كقد خلَّت كانت زكجتو الٍب عقد عليها صغّبة ال تيوطأ كال ييستمتع هبا بوج

 بينو كبينها. كهللا أعلم.

                                 
 (.ِٗ/ٓ(، كا٢باكم الكبّب )ُٗ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ُ
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 .(ُ)مسألة نفقة اظتعتدة
ذكرت ُب مقدمة ىذا ا٤بطلب أف الكبلـ ُب ىذه ا٤بسألة سيكوف إشارة فقط دكف 

 ا٣بوض ُب أعماقها.
 فهل ٘بب النفقة للمعتدة؟.

 )ا١بواب(: ا٤بعتدة على قسمْب:
 غّب مدخوؿ هبا. كىذه ال نفقة ٥با اتفاقان. - أ

 دخوؿ هبا. كىي على ضربْب:م - ب

رجعية كىذه ٥با النفقة اتفاقان؛ ألهنا رجعتو، فما دامت ُب العدة فلها النفقة  -ُ
 كالسكن.

إذا ٓب  –ا٤بطلقة ثبلاثن )البائن( اختلفوا ُب كجوب النفقة ٥با كالسكُب، خبلفان قواين  -ِ
 تكن حامبلن، فإف كانت حامبلن فلها النفقة كالسكن اتفاقان. –

 ؟ا أعسر الزوج ابلنفقة ىل يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة التفريقمسألة: إذ
 :تعريف اإلعسار -

ې ى ى ائ )العيٍسر: نقيض اليسر، كالعيٍسرةي: تػىعىسُّر كجود ا٤باؿ، قاؿ تعأب: 

(  ائ ەئ ەئ 
: طلبوا تعسّب األمر.(ِ)  ، كأٍعسىرى فبلف ٫بو: أضاؽ كتعاسر القـو
 :(ّ)قاؿ ُب لساف العرب

                                 
(، كاللباب ُب ا١بمع بْب السنة ّْْ(، )ِْْ( رقم )ٖٔانظر ا٤بسألة ُب: اإلٝباع البن ا٤بنذر )ص( (ُ

(، ّٖ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )َّٕ/ُ(، كا٥بداية مع البداية )ُُٕ/ِكالكتاب )
(، كإعبلء السنن ُِٔ/ْ(، ككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )ّٗ/ّكالكتاب كشرحو اللباب )

(، كملتقى األٕبر كشرحو َِٕ/ْ(، كفتح القدير )ٖٔٔ/ّ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ِٕٗ/ُُ)
( َُٖ/ِ(، ا٤بدكنة )َٕ/ّ(، كشرح معاين اآلاثر )ِْٗ/٦ُبمع األهنر كالدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )

، ُٔٓ/ٓ(، كاألـ )ٗٗ/ِ(، كالوجيز )ِٔ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِٕٔ/ُٖ(، كا٤بهذب )ُُ/ِ)
 (.ِّٖ/ٗ(، كالشرح الكبّب )ُِ/ٔ(، كشرح الزركشي )َِْ/ُُ(، كا٤بغِب )ّّٗ

 (.َِٖسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ّٔٓ/ْمادة )عسر(، )( (ّ
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يق كالشدة كالصعوبة، كأعسر الرجاؿ أضاؽ، فهو العيٍسري كا لعيسير ضد الييسر، كىو الضًٌ
 معسر، أم صار ذا عيٍسر كًقلَّة ذات يد، كقيل افتقر.

 كا٢باصل أف العسر ىو الفقر بعد الغُب.
 

 :(ُ)مسألة: إعسار الرجل بعد قدرتو على النفقة
 ا٤بصادركذلك ىذه مسألة سيكوف الكبلـ عنها إشارة مع اإلحالة إٔب 
 فما ا٢بكم إذا أعسر الزكج ابلنفقة بعد ييسره، كقد عقد كدخل.

 ا١بواب:
 إذا أعسر الرجل كرضيت الزكجة اب٤بقاـ عنده فبل إشكاؿ

 كإذا طلبت الفراؽ فهل ٘باب كيفرؽ بينهما؟ خبلؼ.
 مذىب )ا٢بنفية( كمن معهم.

لو فرؽ بينهما قاض ٩بن يرل  قالوا: ال ييفرؽ بينهما، كتؤمر الزكجة ابالستدانة عليو، كقالوا
 جواز التفريق صح.

                                 
(، كالكفاية شرح ا٥بداية َِِ/ْ(، كفتح القدير )َّْ/ُا٤بسألة ُب: البداية كشرحها ا٥بداية )انظر ( (ُ

(، ككنز ٔٗ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )ِّٔ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )َُِ/ْ)
قى (، كالدر ا٤بنتُْٗ/ُ(، ك٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )ََِ/ْالدقائق كشرحو البحر الرائق )

(، كإعبلء السنن ُٗٓ/ُ(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )ُْٗ/ُشرح ا٤بلتقى )
(، ككتاب ا٢بجج حملمد بن ا٢بسن ٖٖٔ/ِ(، كاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )ِٕٓ/ُُ)

(، كا١بامع ألحكاـ القرآف َُٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ٕٖ/ِ(، كبداية اجملتهد )ّّْ)ص
(، ُّٓ، ُِّ/ٓ(، كاألـ )ِْْ/ّ(، كمنهاج الطالبْب )ِٕ/ٗ(، كركضة الطالبْب )ّٓ/ٓيب )للقرط

(، ُِْ/ُ(، كاإلشراؼ )ُُْ/ِ(، كالوجيز )ْٗ/ُٓ(، كا٢باكم الكبّب )ِٕٔ/ُٖكا٤بهذب )
(، كالشرح ٔ/ٔ(، كشرح الزركشي )ُّٔ/ُُ(، كا٤بغِب )َُٓ/ٔكمعرفة السنن كاآلاثر عن الشافعي )

(، مسألة ْٗ/َُ(، كاحمللى البن حـز )ّّٖ/ٗ(، كاإلنصاؼ )َِٔ/ٖ، كا٤ببدع )(ِّٔ/ٗالكبّب )
(، كٚبريج الفركع ُُٓ/ٓ(، كزاد ا٤بعاد )ُِّ/ٕ(، كنيل األكطار )ََٓ/ٗ(، كفتح البارم )َُّٗ)

 (.ِٕٗعلى األصوؿ للز٪باين )ص
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 مذىب )ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة( كمن معهم.
قالوا: ييفرؽ بينهما بعد إعطائو زمن معْب لئلنفاؽ على خبلؼ بينهم ُب تقدير ذلك 

 الزمن.
 :(ُ)كذىب )آخركف(

 غريب.كىذا القوؿ  –أنو ٰببس فإما أف ينفق أك ييطلًٌق، كال أنمره ابلتطليق 
 :والراجح

أنو يفرؽ بينهما لعمـو آايت كأحاديث كجوب النفقة، ك٤با ٰبصل من الضرر على الزكجة 
 بَبؾ النفقة عليها.

 .-كهللا أعلم-فإما أف ينفق أ يطلق 
 

 .ؤلوالدالنفقة لاثنياً: أثر الوطء يف وجوب 
اختبلؼ الدين سبق لنا أف نفقة الزكجة على الزكج، حٌب أهنم قالوا: ال ٘بب النفقة مع 

إال للزكجة، فالنفقة ٥با كاجبة ابلعقد الصحيح، كالحتباسها لو ٢بق مقصود، كىذا ال 
 .(ِ)يتعلَّق ابٙباد ا٤بلة كاختبلفها، ككذا لو خالف االبن أابه ُب الدين

أما الكبلـ عن نفقة األكالد فيتلخَّص ُب النقاط التالية: حكم نفقة األكالد، مع بياف 
كسبب كجوب نفقة الولد، كمن ىم مستحقوا النفقة من األكالد؟،  الدليل على ذلك،

 كنفقة البالغ الذم ال ماؿ لو، كمٌب تسقط النفقة؟.
كال شك أف الولد ٜبرة من ٜبار الوطء، كالنفقة لو ٨بتصة ُب النكاح الصحيح، أما النكاح 

 .(ّ)الفاسد كالوطء بشبهة فبل نفقة لو
 

                                 
 (.ُّٔ/ُُ(، كا٤بغِب )ُِْ/ُىذا قوؿ: عبيد هللا بن ا٢بسن العنربم، انظر: اإلشراؼ )( (ُ
 (.َّٖ/ُ(، كالبداية )َِٓ/ُانظر: ملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر )( (ِ
(، كا٤بغِب ِٖٔ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ِْٖ/ِ(، كا٤بدكنة )ُّٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ

 (.ُِّ/ٖ(، كا٤ببدع )ِْٕ/ٗ(، كالشرح الكبّب )ٗ/ٔ(، كشرح الزركشي )ّّٕ/ُُ)
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 :حكم النفقة األوالد
( على كجوب نفقة الولد على االتفاق) –رٞبهم هللا  –د من أىل العلم نقل غّب كاح

 أبيو.
 : "كأٝبعوا على أف على ا٤برء نفقة أكالده األطفاؿ الذين ال ماؿ ٥بم".(ُ)قاؿ ابن ا٤بنذر

: "كاتفقوا على أنو يلـز الرجل ا٢بر الذم يقدر على ا٤باؿ، (ِ)كقاؿ ُب مراتب اإلٝباع
جور عليو، يلزمو نفقة كلده كابنو اللذين ٓب يبلغا كال ٥بما ماؿ حٌب البالغ العاقل غّب احمل

 يبلغا".
: "كأٝبع العلماء على أف على ا٤برء نفقة أكالده (ّ)كقاؿ ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف

 األطفاؿ الذين ال ماؿ ٥بم".
 : "كنفقة الطفل ا٢بر الفقّب ككذا السكُب(ْ)كقاؿ ُب ٦بمع األهنر كشرحو ملتقى األٕبر 

كالكسوة ٘بب على أبيو ابإلٝباع، سواء كاف األب موسران أك معسران، لكن على ا٤بعسر 
تفرض عليو بقدر الكفاية، كعلى ا٤بوسر بقدر ما يراه ا٢باكم، كإف كاف األب عاجزان 
يتكفف كينفق عليو، كقيل نفقتو على بيت ا٤باؿ، كإف كاف قدارا على الكسب اكتسب 

 .(ٓ)كإف امتنع حيبس"
 ىذا ٯبرب الوالد على االنفاؽ لكل كلد ال ماؿ عنده.فعلى 

 
 .األدلة على وجوب النفقة للولد على أبيو
 استدلوا على ذلك من الكتاب كا٤بعقوؿ؟.

 :أواًل: دليلهم من الكتاب
                                 

 (.ُّٗقم )(، ر ٕٗاإلٝباع )ص( (ُ
 (.ٕٗالبن حـز )ص( (ِ
 (.َُٖ/ّللقرطيب )( (ّ
 (.ْٔٗ/ُلعبد الرٞبن بن دمحم بن سليماف، شيخ زاده )( (ْ
(، ٗٗ/ّ(، كاللباب ُب شرح الكتاب )ِِِ/ٓ(، كا٤ببسوط )َّٖ/ُكانظر: البداية كشرحها ا٥بداية )( (ٓ

 (.ّّٕ/ُُ، كا٤بغِب )(ْْٔ/ّ(، كمنهاج الطالبْب )ّٖ/ٗ(، كركضة الطالبْب )ُُّ/ٓكاألـ )
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(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  )قولو تعأب:  -ُ
(ُ). 

 يتفاكاتف كجو الداللة: قالوا: "النفقة بعد الفطاـ ٗبنزلة مؤنة الرضاع قبل ذلك" إذ ٮبا ال
 .(ِ)من حيث النفقة 

(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )قولو تعأب:  -ِ
(ّ). 

كجو الداللة: أكجب هللا عز كجل على األب رزؽ الوالدات، كعربَّ عنو اب٤بولود للتَّنبيو 
على ًعلَّة اإلٯباب عليو، كىو الوالدة لو، فإذا كجبت لغّبه بسببو، فوجوب نفقة نفسو 

د؛ ألف الولد ٰبتاج إليها ُب ا٣بدمة كالَببية كالرضاع، أكٔب، كنفقة الوالدة ىي نفقة الول
 .(ْ)حٌب اللنب الذم ىو كمؤنتو إ٭با يستحيل لبنان من غذائها

 :اثنيا: دليلهم من اظتعقول
 .(ٓ)قالوا: "ألف الولد جزء من األب فتكوف نفقتو عليو كنفقتو على نفسو"

 
 :سبب وجوب نفقة الولد

وهبا الوالدة؛ ألف بو تثبت ا١بزئية كالبعضية، كاإلنفاؽ قالوا: "أما نفقة الولد فسبب كج
 .(ٔ)على احملتاج إحياء لو، كٯبب على اإلنساف إحياء كلو كجزئو"

 
 ؟.من اظتستحق للنفقة من األوالد

 ثبلثة أصناؼ: (ٕ)أواًل: مستحقوا النفقة إرتاالً 

                                 
 (.ٔسورة الطبلؽ، آية: )( (ُ
 (.ّّٕ/ُُ(، كا٤بغِب )ُِٖ/ْ(، كانظر: الكفاية شرح ا٥بداية )ِِِ/ٓا٤ببسوط )( (ِ
 (.ِّّسورة البقرة، آية: )( (ّ
 (.ِّٓ/ِ(، كا٤بدكنة )ُِٖ/ْانظر: فتح القدير )( (ْ
 (.ُِٖ/ْ(، كانظر: العناية شرح ا٥بداية )ِِِ/ٓا٤ببسوط )( (ٓ
 (.ُّ/ْبدائع الصنائع )( (ٔ
 (.ِِّ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٕ
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 األكالد الصغار ذكوران كإاناثن، الذين ال ماؿ عندىم. - أ

 حٌب يتزكجن، لعجزىن عن الكسب.اإلانث الكبار  - ب

 الذكور البالغْب ا٤برضى كال ماؿ عندىم، كال قدرة ٥بم على الكسب. -ج
 :(ُ)اثنيا: مستحقوا النفقة تفصيبلً 

 قالوا: األب إما غنيان أك فقّبان، كاألكالد إما صغاران أك كباران، فهذه أربعة أقساـ.
 :القسم األول

 ان، فهنا األكالد إما إاناثن أك ذكوران:أف يكوف األب غنيان، كاألكالد كبار 
اإلاثث/ عيو نفقتهن إٔب أف يتزكجن إذا ٓب يكن ٥بن ماؿ، كإذا طيلًٌقت كانقضت  - أ

 عدهتا عادت نفقتها على األب.

الذكور/ إذا كانوا عاجزين عن الكسب لزمانو أك عمى أك شلل، أك ذىاب  - ب
الكسب، كمثلو أثناء عقل... على األب نفقتهم، ككذا لو كانوا ال يهتدكف إٔب 

 طلبو للعلم.

 .-رٞبو هللا  - (ِ)كقد اتفقوا على ىذا القسم، كخالف فيو اإلماـ مالك
 :(ّ)قاؿ ُب اإلفصاح عن معاين الصحاح

"كاتفقوا فيما إذا بلغ االبن مريضا أف النفقة كاجبة على أبيو، فو برئ من مرضو ٍب عاكده 
كج ٍب طلقها بعد ذلك، فقالوا: تعود النفقة ا٤برض، أك كانت جارية مزكجة، كدخل هبا الز 

 ، فإنو قاؿ: ال تعود ُب ا٢بالْب".(ْ)على األب، إال مالكا
 
 

                                 
 (.ْٖٗ/ُ(، كملتقى األٕبر شرح ٦بمع األهنر )ُِٕ/ْانظر: فتح القدير )( (ُ
أبو عبدهللا مالك بن أنس بن مالك ابن أيب عامر األصبحي، كلد على األصح سنة ثبلث كتسعْب، ( (ِ

(، كالبداية كالنهاية ْٖ/ٖانظر: سّب أعبلـ النببلء )فقيو مات عاـ تسع كسبعْب كمائة، كدفن ابلبقيع. 
 (.ِٓ(، كشجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية )صٖٗ(، كطبقات ا٢بفاظ )صُْٕ/َُ)

 (.ُْٖ/ِالبن ىبّبة )( (ّ
 (.ِٖٔ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )ُِٓ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ْ
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 :القسم الثاين
 أف يكوف األب غنيان كىم صغاران، فهنا إما أف يكوف ٥بم ماؿ أك ال يكوف:

إذا ٓب يكن ٥بم ماؿ/ عليو نفقتهم إٔب أف يبلغ الذكر حد الكسب، كإف ٓب يبلغ  - أ
 م.ا٢بل

 إذا كاف ٥بم ماؿ/ فهو إما حاضران أك غائبان: - ب

 إذا كاف حاضران، فنفقتهم من ما٥بم، كال ٯبب على األب شيئا. -ُ

إذا كاف غائبان، كجب على األب النفقة، كلو أف يرجع ُب ذلك ٤با٥بم إبذف  -ِ
 القاضي.

 
 :القسم الثالث

 أف يكوف األب فقّبان:
 ؿ أف نفقة األب عليهم.إذا كانوا أغنياء ككباران قادرين، فبل إشكا - أ

 إذا كانوا صغاران كأغنياء فكذلك. - ب

 
 :القسم الرابع

 أف يكوف األكالد فقراء، كىم صغاران أك كباران عاجزكف، فهنا األب على ضربْب:
أف يكوف األب كذلك عاجر عن الكسب/ ىنا قيل يتكفف الناس كينفق  - أ

 عليهم، كقيل نفقتهم ٝبيعان ُب بيت ا٤باؿ.

دران على الكسب/ ىنا  عليو االكتساب، كإذا امتنع عن أف يكوف األب قا - ب
 الكسب حيبس.

ألف امتناعو إتبلؼ للنفس، كال ٰبل لؤلب ذلك، كإذا ٓب يف كسبو ٕباجتهم أك ٓب 
 يكتسب لعدـ تيسر الكسب، أنفق عليهم القريب كرجع إذا أيسر.
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 .نفقة البالغ الذي ال مال لو وال كسب
 :(ُ)ما سبق نقوؿ: اختلفوا فيو على أقواؿ سبق شيء من ذلك، كزايدة على

: على األب نفقة كلده الصٍُّلب الذكور حٌب االحتبلـ، كالنساء حٌب يتزكجن األول
، كبعد ا١بمعقبل الدخوؿ تعود النفقة عند  أك ماتكيدخل هبن أزكاجهن، فإف طيلًٌقن 

 إال اإلماـ مالك فقاؿ ال تعود. ا١بمعالدخوؿ تعود 
كلده حٌب يبلغوا احمليض كا٢بلم، ٍب ال نفقة ٥بم إال أف يكونوا مرضى،  : ينفق علىالثاين

كالذكر كاألنثى سواء ما ٓب يكن ٥بم أمواؿ، كيستوم ُب ذلك الولد، ككلد كلده كإف 
 سفلوا، ما ٓب يكن ٥بم أب دكنو يقدر على النفقة.

٥بم أمواؿ يستغنوف : ٘بب النفقة ١بميع أكالده البالغْب، رجاالن كنساءن إذا ٓب يكن الثالث
 هبا عن نفقة الوالد.
 :(2)مىت تسقط النفقة
 ُب األحواؿ اآلتية:

 الذكور حٌب يبلغوا ا٢بلم كيكوف ٥بم قدرة على الكسب. - أ

 اإلانث إذا تزكجن. - ب

 إذا كاف األكالد ٥بم ماؿ، فبل نفقة ٥بم. -ج

                                 
 (.ُِٗ/ُانظر: اإلشراؼ البن ا٤بنذر )( (ُ
 (.ْٖ/ُٓانظر: ٨بتصر ا٤بزين، كشرحو ا٢باكم الكبّب )( (ِ
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ى تني انسٔظاخ
ْ
ط

َ
 ادلطهة انراتغ: أشر انٕطء يف انُكاغ انصؽٍػ يف انق



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

081 

 .ر الوطء يف النكاح الصحيح يف الَقْسم بني الزَّوجاتأث
 :تعريف القسم

 .(ُ)ٝبعو أقساـ كىو النَّصيب كا٢بظ، أك إفراز النصيب
 كالقسم بْب الزكجات:

 .(ِ)"أف يبيت الزكج ابلتسوية بينهن"
أك ىو: "التسوية بْب الزكجات ُب ا٤بأكوؿ كا٤بشركب كا٤بلبوس كالبيتوتة، ال ُب احملبة 

 .(ّ)ء"كالوط
إذان، ا٤براد ُب القسم: التسوية بْب الزكجات عند تعددىن، كالتسوية تدخل ُب 

 أشياء كال تدخل ُب أشياء أخرل.
 

 :حكم الَقْسم بني الزوجات
 األصل أف يعدؿ الزكج بْب الزكجات مطلقان، كىذا كاجب ابإلٝباع.

جات كاجب، : "كأٝبعوا أف العدؿ ُب القسمة بْب الزك (ْ)قاؿ ُب مراتب اإلٝباع
 كاختلفوا ُب كيفية العدؿ".

 :الدليل على وجوب العدل بني الزوجات
 .(ٓ)استدلوا على ذلك من الكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ

                                 
 (.َّّانظر: القاموس الفقهي )ص( (ُ
 (.ُِٓ(، كانظر: أنيس الفقهاء )صُّٖالتعريفات للجرجاين )ص( (ِ
 (. ُّٕ/ُ(، كانظر: ٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )ِْٕالكليات )ص( (ّ
 (.ٓٔالبن حـز )ص( (ْ
(، كفتح ِّْ/ّ(، كالبحر الرائق )ِّّ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُِٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ

(، كشرح الزركشي ِّٓ/َُ(، كا٤بغِب )ُِٓ/ّ(، كمغِب احملتاج )ََّ/ّالقدير )
 (.ْْٓ/ْ(، كالذخّبة )ُٖٖٖ( رقم )ُْ/َُ(، كاحمللى )َِْ/ٕ(، كا٤ببدع )ُّْ/ٓ)
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 :أواًل: دليلهم من الكتاب
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )قولو تعأب:  -ُ

(  ڳ
(ُ). 

ا٤بنع  كجو الداللة: استفدان أف حل األربع مقيد بعدـ خوؼ عدـ العدؿ، كثبوت
 عن أكثر من كاحدة عند خوفو فعيلم إٯبابو عند تعدًُّدىن.

   (ۉ ۉ)قولو تعأب:  -ِ
(ِ). 

 كغاية ا٤بعاشرة اب٤بعركؼ القٍسم بينهن كالعدؿ.
 

 :اثنياً: دليلهم من السنة
يعدؿ بْب نسائو كيقوؿ: "اللهم ىذا قٍسمي فيما أملك، فبل  كاف  -ُ

 .(ّ)تؤاخذين فيما ال أملك"

انت لو زكجتاف فماؿ إٔب أحدٮبا ُب القىٍسم، جاء يـو : "من كقولو  -ِ

                                 
 (.ّسورة النساء، آية: )( (ُ
 (.ُٗسورة النساء، آية: )( (ِ
(، ُِّْ(، كأبو داكد )ُُْٖ( برقم )ِْٗ/ْا٢بديث عن عائشة، أخرجو: الَبمذم )( (ّ

(، كالبيهقي ُب السنن الكربل ُْْ/ِ(، كالدارمي )ُُٕٗ(، كابن ماجو )َٔ/ٕكالنسائي )
(، كا٢باكم ُْْ/ٔ(، كأٞبد )ِْْ/ٓ(، كُب معرفة السنن كاآلاثر عن الشافعي )ِٖٗ/ٕ)
(، كالطحاكم ُب ّٖٔ/ْكافقو الذىيب. كابن أيب شيبة )(، كقاؿ: على شرط مسلم ك ُٕٖ/ِ)

(، ُِْ/ّ(، كنصب الراية )ُُِ/ٖ(، كابن سعد ُب الطبقات )ٖٖ/ُمشكل اآلاثر )
 (.َْٖ/ّكالتلخيص ا٢ببّب )
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 .(ُ)القيامة كأحد شقٍَّيو مائل"

 كجو الداللة: لو ٓب يكن العدؿ كاجب ٤با استحق اتركو العقاب.
 

 :اثلثاً: دليلهم من اظتعقول
قالوا: ألف النساء رعاايه، فهو ٰبفظهن، كيٍرعاىن، كيينفق عليهن، ككل راع مأمور 

 تو.ابلعدؿ ُب رعي
 

 :(ِ)شروط وجوب الَقْسم بني الزوجات
 إذا علمنا أف القسم بْب الزكجات كاجب، فلوجوبو شرطْب:

أف يكوف لو زكجتاف فأكثر، ليصح كجوب التسوية بينهن ابلقسم، فإف   -ُ
كانت لو زكجة كاحدة، فبل قسم ٥با عليو، فهو اب٣بيار بْب أف ييقيم معها 

 رفها، كبْب أف يعتز٥با.كىو األكٔب بو؛ ألنو أحصن ٥با كأغض لط

أف يريد ا٤بقاـ عند إحداٮبا، فيلزمو بذلك أف ييقيم عند األخرل مثل ما  -ِ
 أقاـ عندىا تسوية بينهما، فيلزمو حينئذ القسم بينهما.

 
 .(ُ)عمادة الَقْسم

                                 
(، كأبو داكد َٔ/ٕ(، كالنسائي )ُُْٗ( برقم )ِٓٗ/ْعن أيب ىريرة، أخرجو الَبمذم )( (ُ

(، كالبغوم ُب شرح ِٕٗ/ٕهقي ُب السنن الكربل )(، كالبيُٗٔٗ(، كابن ماجو )ُِّ/ّ)
(، ِّٖ/ِ(، كابن كثّب ُب تفسّبه )ِّّ/ِ(، كالسيوطي ُب الدر ا٤بنثور )َُٓ/ٗالسنة )

(، كقاؿ على شرط مسلم ككافقو الذىيب، كالطحاكم ُب مشكل ُٖٔ/ِكا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )
(، كتلخيص ا٢ببّب ُِْ/ّ)(، كنصب الراية ُّٖ/ٔ(، كانظر: نيل األكطار )ٖٗ/ُاآلاثر )

(ّ/َْٖ.) 
 (.َِٖ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
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 دكف خبلؼ عماد القسم الليل دكف النهار.
 فالليل للسكن كاإليواء كالنهار للمعاش كا٣بركج فهو اتبع لو.

 كالدليل على ذلك:
  (ٹ ڤ ڤ)قولو تعأب:  -ُ

(ِ). 

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)كقولو  -ِ
(ّ). 

كمن كاف معاشو ابلليل كا٢بيرَّاس، فإنو يقسم بينهن ابلنهار، كيكوف الليل ُب حقو  
 كالنهار.

 
 ؟.(ْ)من ييستحق عليو القىٍسم من األزكاج 

 ىل القسم خاص ٗبن قدر على الوطء أـ على ا١بميع؟.
حاؿ ا٤برض كالصحة، فسواءن كاف الرجل سليمان أك غّب سليم، قادر  قالوا: يستوم

، ٯبب عليو عينبينان على اجملامعة أك غّب قادر، حٌب لو كاف الرجل ٦ببوابن أك خصيان أك 
 ا٤بساكاة ُب القسم ُب ٝبيع ىذه األحواؿ ككذا لو كاف الزكج صبيِّا.

 : وذلك
 –  (ُ)بيت عائشة استأذف نسائو ُب مرضو أف يكن ُب ألف النيب  -ُ

                                                                                         
(، كالشرح الكبّب َِٓ/ٕ(، كا٤ببدع )ّّْ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِِْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ

(ٖ/ُْٗ.) 
 (.ٔٗسورة األنعاـ، آية: )( (ِ
 (.ُُ - َُسورة النبأ، آية: )( (ّ
(، كركضة الطالبْب ُٗٗ/ِ(، كا٤بدكنة )َُّ/ّ(، كفتح القدير )ُِٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ

(، كالشرح ِّْ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِّٔ/َُ(، كا٤بغِب )ّٔ/ِ(، كالوجيز )ّْٕ/ٕ)
 (.ُُٔ/ُ(، كاإلشراؼ )ُّٓ/ٖالكبّب )
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 فأذفَّ لو ُب ذلك.

 كألف القسم للصحبة كا٤بؤانسة دكف اجملامعة. -ِ

 ؟.(ِ)من ُيستحق عتا الَقْسم من الزوجات
األصل ا٤بساكاة بْب النساء على اختبلؼ حا٥بنَّ، سواء كانت مسلمة أك كافرة، أك 

ماع كحيض مراىقة، أك ٦بنونة أك ابلغة، أك صحيحة أك مريضة، أك هبا مانع من ا١ب
 كنفاس كإحراـ كميظاىر كمؤب منها، أك كانت قػىٍرانء ...

 : -رٞبو هللا   - (ّ)قاؿ ابن ا٤بنذر
 "كأٝبعوا على أف القسم بْب ا٤بسلمة كالذمية سواء".

 :وتعليل ذلك
ألهنن تساكين ُب سبب ا٢بق، كىو ا٢ًبل الثابت ابلنكاح، فبل ينبغي أف ييقيم عند 

د األخرل إال أف أتذف لو، كإال أٍب بذلك، كاستحق الوعيد إحداىن أكثر ٩با يقيم عن
 الوارد ُب ا٢بديث.

 
 .أثر الوطء يف النكاح الصحيح يف القسم بني الزوجات

إذا كطئ الزكج إحدل زكجاتو فهل يلزمو كطء الباقي من ابب ا٤بساكاة بينهن؟، كقد 
 علمنا أف ا٤بساكاة كالعدؿ بينهن كاجب.

                                                                                         
، أفقو نساء األمة أـ ا٤بؤمنْب عائشة بنت اإلماـ أبو بكر الصديق، الصحابية، زكجة النيب ( (ُ

اإلسبلـ كىي أصغر من فاطمة بثماين سنْب. انظر: سّب أعبلـ النببلء على اإلطبلؽ كلدت ُب 
(، ُٖٖ/ٕ(، كأسد الغابة )ُٖٖ/ْ(، كاالستيعاب )ٖٓ/ٖ(، كطبقات ابن سعد )ُّٓ/ِ)

 (.ْٗ، ُٗ/ٖكالبداية كالنهاية )
 (.َِٕ/ٕ(، كا٤ببدع )ِّّ/ِ، كبدائع الصنائع )(ّرقم )انظر: ا٤بصدر ( ِ(

 (.ُُٔ/ُ(، كانظر: اإلشراؼ )ّٕٖم )( رقُٖٕب اإلٝباع )ص( (ّ
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التسوية فيو البيتوتة كالصُّحبة، كال ٘بب ا٤بساكاة بينهن ُب  : قالوا الذم ٯبباصتواب
 بل يستحب. اتفاقاً اجملامعة 

: "كال ٘بب التسوية ُب ا١بماع ابإلٝباع، (ُ)قاؿ ُب رٞبة األمة ُب اختبلؼ األئمة
 كيستحب ذلك".

 :(ِ)كقاؿ ُب فتح القدير
ٙبت ملكو  "ظاىره )أم حديث اللهم ىذا قسمي ...( أف ما عداه ٩با ىو داخل

كقدرتو ٘بب التسوية فيو، كمنو عدد الوطئات كالقيببلت، كالتسوية فيها غّب الزمة 
 : "ال نعلم خبلفان بْب أىل العلم ُب ذلك".(ّ)إٝباعان. كقاؿ ُب ا٤بغِب

 .(ٓ): "كلو كطئ زكجتو كٓب يطأ األخرل، فليس بعاص"(ْ)كقاؿ ا٣برقي
 ٯبب التسوية بينهن ُب ا١بماع".: "ال نعلم خبلفا أنو ال (ٔ)كقاؿ ُب ا٤ببدع

 :علة عدم لزوم التسوية يف اصتماع
 ال سبيل إٔب ذلك، فإف قلبو ٲبيل إٔب إحداٮبا دكف األخرل. -ُ

كألف ذلك ينبِب على النشاط، كال يػىٍقًدر على اعتبار ا٤بساكاة فيو، فهو نظّب  -ِ
 احملبة ُب القلب.

                                 
 (.ُٔٔحملمد بن عبدالرٞبن الدمشقي )ص( (ُ
ِ) )(ّ/ََّ.) 
ّ) )(َُ/ِْٓ.) 
العبلمة شيخ ا٢بنابلة أبو القاسم عمر بن ا٢بسْب بن عبدهللا البغدادم ا٣برقي ا٢بنبلي صاحب ( (ْ

ائة. انظر: سّب أعبلـ ا٤بختصر ا٤بشهور ُب مذىب اإلماـ أٞبد. توُب ُب عاـ أربع كثبلثْب كثبلٜب
(، كالبداية كالنهاية ٕٓ/ِ(، كطبقات ا٢بنابلة )ِّْ/ُُ(، كاتريخ بغداد )ّّٔ/ُٓالنببلء )

(ُُ/ُِْ.) 
 ( من ا٤بغِب.ِْٓ/َُ)( (ٓ
 (.َِٓ/ٕالبن مفلح )( (ٔ
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  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )كقد ٞبلوا قولو تعأب 
(ُ). 

 . إذان ال ٘بب التسوية ُب الوطء اتفاقان.(ِ)ا٢بب ال ا١بماع على
 ؟.مىت جيب الوطء على الزوج

قلنا األصل عدـ العدؿ ُب الوطء كجوابن كلكن يستحب إال أنِب كقفت على صورة 
قالوا فيها بوجوب الوطء على الزكج من  –رٞبهم هللا  –ذكرىا أىل العلم  –كاحدة 

 ابب العدؿ بْب الزكجات.
كىي خاصتو ٗبن عنده  –رٞبهم هللا  – (ْ)، كا٢بنابلة(ّ)ه الصورة ذكرىا الشافعيةكىذ

 عنده أكثر من زكجة:
قالوا: إف دخل إٔب غّب زكجتو الٍب ىي ليلتها فوطئها، كخرج سريعان كٓب ٲبكث 
عندىا، ٯبب عليو أف يدخل على زكجتو الٍب كطئ غّبىا ُب ليلتها كيطئها ُب ليلة 

 ا٤بوطوءة.

                                 
 (.ُِٗسورة النساء، آية: )( (ُ
(، كاألـ ِّْ/ّلرائق )(، كالبحر اِِٖ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ُِٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، ُُِ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُُِ/ُِ(، ك٨بتصر ا٤بزين )ّّْ/ُٔ(، كاجملموع )ُِٖ/ٓ)
(، كا٤بدكنة َُٓ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ُِٓ/ّ(، كمغِب احملتاج )ِْٓ/ٕكركضة الطالبْب )

(ِ/ُٖٗ.) 
كركضة  (،ُِٕ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ّْٓ/ُٔ(، كاجملموع )ّّْ/ُٔانظر: ا٤بهذب )( (ّ

 (، كىو كجو عندىم من ثبلثة أكجو.ّْٗ/ٕالطالبْب )
(، كقاؿ ُب اإلنصاؼ َِٕ/ٕ(، كا٤ببدع )ُْٓ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ِْْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ْ

(: ىذا الصحيح من ا٤بذىب، كعليو ٝباىّب األصحاب، كقطع بو كثّب ّٕٔ/ٖاإلنصاؼ )
 منهم ٍب صوَّبو.
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لوطئ زكجة من زكجاتو ُب غّب يومها، سواء كطئ ابلليل أك النهار، ككذا قالوا 
فعليو كجوابن أف يقتصَّ كيطأ زكجتو الٍب كطئ غّبىا ُب ليلتها أك يومها، كيكوف الوطء ُب 

 يـو كليلة ا٤بوطوءة سابقان.
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 ادلثؽس انصاًَ: أشر انٕطء يف انُكاغ انفاضك ٔانُكاغ تشثٓح يف انرؽرٌى
 كفيو مطلباف:

طلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع ا٤ب
 ا٤بوطوءة.

ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع 
 الواطئ
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 :اظتطلب األول
 أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع ا٤بوطوءة.

 
 :لب الثايناظتط

 أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع الواطئ.
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 أثر الوطء يف النكاح الفاسد والنكاح بشبهة يف حترمي:
 أصول وفروع اظتوطوءة

 أصول وفروع الواطئو 
 ىذاف ا٤بطلباف الكبلـ فيهما كاحد، لذا ٝبعتهما ُب مطلب كاحد الٙباد ا٢بكم فيهما.

بلـ ُب ا٤بطلب الثالث، ُب ٛبهيد الفصل األكؿ عن أنواع النكاح، كأنو صحيح، سبق الك
كفاسد، كنكاح شبهة، كعلمنا أف النكاح الصحيح يَبتب عليو حكمو من التحرًن كالنفقة 

 .(ُ)كالعدة ... كغّبىا اتفاقان، كسبق الكبلـ عن تعريف الشبهة كأقسامها
اح الشبهة ىل يقع هبما التحرًن؟ ٗبعُب لو ككبلمنا ىنا ينحصر ُب النكاح الفاسد، كنك

كطئ رجل امرأة بنكاح فاسد، أك بشبهة ىل ٙبـر عليو أصو٥با كفركعها، كٙبـر أصولو كفركعو 
 عليها، كتحرًن النكاح الصحيح؟.

 كالكبلـ ىنا ُب ىذا ا٤بطلب يتناكؿ النقاط التالية:
النكاح الفاسد، كأمثلة ىل ىناؾ فرؽ بْب الفاسد كالباطل ُب ابب النكاح؟. كأقساـ 

للنكاح الفاسد، كنكاح الشبهة، كأثر النكاح الفاسد كالوطء بشبهة ُب التحرًن، كىل يوجب 
 النكاح الفاسد ككطء الشبهة احملرمية؟.

 كإليك تفصيل ىذه الفقرات.
 .ىل ىناك فرق بني الفاسد والباطل يف ابب النكاح؟

 بيوع بْب الفاسد كالباطل، فقالوا:: فرَّقوا ُب ابب ال-رٞبهم هللا  -( اضتنفية)
 .، كالبيع بعد النداء الثاين(ِ)من العقود: "ما كاف مشركعان أبصلو كغّب مشركع بوصفو" الفاسد

 ، كبيع ا٤بيتة كا٣بنزير.(ّ): "ما ال يكوف مشركعان أبصلو كال بوصفو"والباطل
ا٢بنفية ُب ذلك (: ٓب يفرقوا بْب الباطل كالفاسد ُب ابب البيوع، كتفريق واصتمهور)

 مشهور.

                                 
 ( من ىذا البحث.َُِ( ك)صْٗ)صانظر: ( ُ(

 (.َِٗ(، كأنيس الفقهاء ُب معرفة األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقهاء )صِٖٓالقاموس الفقهي )ص( (ِ
 (.َِٗأنيس الفقهاء )ص( (ّ
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أما ُب ابب النكاح فلم ييفٌرًؽ )ا٢بنفية( بْب الباطل كالفاسد كما فرقوا بينهما ُب البيوع إال 
 ُب ابب ضيًٌق جدان عند بعضهم كبعضهم ٓب يىفٌرًؽ.

 :(ُ)قاؿ ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار
بيع اثبت، أما ُب النكاح فبعضهم كالتفريق عندىم )أم ا٢بنفية( بْب الفاسد كالباطل ُب ال

ٓب ييفرؽ بينهما أبدان كاعتربىا قسمان كاحدان، كبعضهم فرَّؽ بينهما ُب العدة فقط، فقالوا: ال عدة 
ُب النكاح الباطل كنكاح منكوحة الغّب، كمعتدَّتو؛ ألنو ٓب ينعقد أصبلن، ك٘بب العدة ُب النكاح 

 طل يكوف ُب العدة فقط.الفاسد، فا٢باصل أف الفرؽ بْب الفاسد كالبا
فبل فرؽ ُب ابب النكاح بْب الفاسد  –إف شاء هللا  –قلت: كىذا الذم سنسّب عليو 

كالباطل. ٍب أفَّ ىناؾ فرؽ بْب النكاح الفاسد، كالنكاح بشرط فاسد، الذم يصح كيبطل 
 .(ِ)الشرط فيو

 :أقسام النكاح الفاسد
 :(ّ)النكاح الفاسد ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ

 لعقده، كفاسد لصداقو، كفاسد لشرطو، كإليك بياهنا:فاسد 
 : النكاح الفاسد لعقده، كينقسم إٔب قسمْب:القسم األول

لُّ نكاحها من ذكات احملاـر من نسب أك رضاع،  - أ متفق على فساده، كنكاح ما ال ٰبًى
ككنكاح ا٤برأة ُب عدهتا، أك على ابنتها، أك على أمها أك أختها، أك نكاح اجملوسية 

 وثنية.كال

، كالنكاح بعد ا٣بطبة على خطبة أخيو. - ب عار كاحملـر  ٨بتلف على فساده، كنكاح الشًٌ

 : النكاح الفاسد لصداقو:القسم الثاين
كىو كمن تزكج ا٤برأة على مهر حراـ كخمر كخنزير، أك مهر فيو غرر، كالتمر الذم ٓب 

 جل ٦بهوؿ.يبدكا صبلحو، كالعبد اآلبق كالبعّب الشارد، أك كاف الصداؽ إٔب أ

                                 
 (.ُٔٓ/ّ(، )ُِّ/ّالبن عابدين )( (ُ
 (.ُُّ/ّانظر: ا٤بصدر السابق )( (ِ
 (.ُٔ/ِانظر: مقدمات ابن رشد )( (ّ
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 :القسم الثالث
 كىو كل نكاح فاسد القَباف الشرط الفاسد فيو، كىذا كثّب ال حصر لو.

 :أمثلة للنكاح الفاسد
 األمثلة على ىذا النكاح كثّبة، نذكر منها على سبيل التمثيل ال ا٢بصر اآلٌب:

 .(ُ)نكاح الزكجة ا٣بامسة ٤بن عنده أربع نسوة (ُ

 .(ِ)النكاح ببل شهوة (ِ

 :(ّ)كىي حامل من الغّب، كىنا ا٢بمل على ضربْب نكاح ا٤برأة (ّ

ٞبل اثبت النَّسب، كىذا النكاح ابطل ابإلٝباع، كيدخل ٙبتو نكاح امرأة من السَّيب  - أ
 كىي حامل.

 ٞبل من الزان، كفيو خبلؼ، كىو فاسد عند األغلب. - ب

 كالدليل على منع ىذا النكاح:
. فاالمتناع ىنا (ْ)اءه زكع غّبه"حديث: "٩بن كاف يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر فبل يسقي م
 ٢بق صاحب ا٤باء كال حرمة للزاين، فا٢بمل ٧بَـب كصيانتو الزمة.

 .(ٓ)حديث: "ال توطأ حامل حٌب تضع"
 

                                 
 (.ُّٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 (.ِّْ/ّية شرح ا٥بداية )انظر: الكفا( (ِ
(، ُٗٗ/ُ(، كبداية ا٤ببتدم كشرحو ا٥بداية )ُٕٓانظر: ا١بامع الصغّب كشرحو النافع الكبّب )ص( (ّ

(، ُٕٔ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )ُُْ، ُُّ/ّككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )
 (.ٔٓ/ٗ(، كا٤بغِب )َُْ/ٓكاألـ )

(، كالَبمذم ُِٖٓ(، برقم )ْٕٗ/ُبت، أخرجو: أبو داكد ُب النكاح )ا٢بديث عن ركيفع بن اث( (ْ
(، كا٢باكم كصححو ككافقو الذىيب َُٗ، َُٖ/ْ(، كأٞبد )ْْٗ/ٕ(، كالبيهقي )ُُُّ)
 (.ْْٔ/ّ(، كانظر: تلخيص ا٢ببّب )ُّٕ/ِ)

ؽ (، كالدارمي ُب الطبلُٗ/ٔ(، كالنسائي ُب النكاح )ْٕٗ/ُأخرجو أبو داكد ُب النكاح )( (ٓ
 (.َُٕٗ/ِ(، كمثلو عند مسلم ُب الرضاع )ٕٖ، ِٔ، ِٖ/ّ(، كأٞبد ُب ا٤بسند )ُُٕ/ِ)
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 .(ُ)نكاح ا٤بتعة كىو: "أف يقوؿ المرأتو اٛبتع بك كذا مدَّة بكذا من ا٤باؿ" (ْ

 .(ِ)لوداع"عن متعة النساء ُب حجة ا كالدليل على منعو: "هنى رسوؿ هللا 
 .(ّ)ككذا النكاح ا٤بؤقَّت كمن تزكج امرأة بشهادة الشهوة ٤بدة عشرة أايـ

نكاح أختْب معان ُب عقد كاحد، فقد فسد نكاحهما إذا حصل ٝبيعان، كليست  (ٓ
 إحداٮبا بفساد النكاح أكٔب من األخرل.

ابلنص، كإف  ككذا لو تزكج أختْب ُب عقدين، كال يدرم أيهما أكؿ؛ ألف ا١بمع بينهما ٧برَـّ
 .(ْ)نكح إحداٮبا قبل األخرل فنكاح الثانية ابطل

لو عقدت امرأة على زكجْب معان بطل نكاحهما؛ كذلك "ألف النكاح ال ٰبتمل  (ٔ
االشَباؾ، كليس أحدٮبا أبكٔب من اآلخر، كال خيار ٥بما ُب ذلك؛ ألف ثبوت ا٣بيار 

 .(ٓ)اف ا٤بناُب لو"ينبِب على صحة السبب، كٓب يصح السبب ُب حق كل منهما القَب 

إذا تزكج الرجل امرأة كما زالت أختها معتدة منو ُب الطبلؽ البائن كاف نكاحو فاسدان؛  (ٕ
كذلك أثر النكاح ما زاؿ قائمان، فلو جاز تزكج أختها لـز منو ا١بمع بْب األختْب، 

                                 
(، كالكتاب كشرحو اللباب ُٕٔ/ُ(، كانظر: كقاية الركاية )ُْٗ/ّبداية ا٤ببتدم مع فتح القدير )( (ُ

 (.ْٔ/َُ(، كا٤بغِب )ُُٓ/ّ(، ككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )َِ/ّ)
( ُب النكاح، َُِٔ/ِ(، كمسلم )ُّٕ/ٓ، كلو ركاايت كثّبة عند البخارم )ا٢بديث متفق عليو( (ِ

(، كشرح معاين َْْ/ّ(، كا٤بسند )َُْ/ِ(، كالدارمي )َُّ/ٔ(، كالنسائي )ْٖٕ/ُكأبو داكد )
(، ُّٗ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ُٕٕ/ّ(، ابب نكاح ا٤بتعة. كانظر: نصب الراية )ِٔ/ّاآلاثر )

 (.ُِّ/ٔكإركاء الغليل )
(، كفتح القدير ِّٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُٕٔ(، كا١بامع الصغّب )صَُِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ّ

 (.ُٗٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ُِّ/ّ)
كقاؿ بتصحيح النكاح ا٤بؤقت كبطبلف الشرط ُب التأقيت؛ ألنو  –رٞبو هللا  –كقد انفرد )زفر( من ا٢بنفية 

كيبطل الشرط. انظر: النافع الكبّب  أتى ابإلٯباب كالقبوؿ كالشرط، فيصح اإلٯباب كالقبوؿ
 (.ُٕٔ/ُ(، ككقاية الركاية )ُٕٕ)ص

 (.ْانظر: ا٤بصدر السابق رقم )( (ْ
 (.ُٕٓ/ٓا٤ببسوط )( (ٓ
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نع من تزكج ٧بارمها   كىذا ال ٯبوز، كىذا شامل لؤلخت نسبان أك رضاعة، ككذلك ٲبي
 .(ُ)ها كخالتهاكعمت

نكاح الزكجة ا٣بامسة ُب عدة الزكجة الرابعة؛ ألف نكاحها ابؽ من كجو، ببقاء بعض   (ٖ
 .(ِ)األحكاـ ٖببلؼ ما إذا ماتت فإنو ٯبوز لو، النقطاع النكاح ابلكلية

 
 :أمثلة لنكاح الشبهة

ىذه ٦بموعة من األمثلة فيها صور من كطء الشبهة، فالشبهة فيها، شبهة كطء، 
ي صور أنكحة، كصور كطء الشبهة غّب منحصرة، كنذكر منها على سبيل كليس ى

 ا٤بثاؿ:
 .(ّ)رجل تزكج امرأة فزيفَّت إليو أخرل فوطئها، ىذا الوطء كطء شبهة -ُ

لو أف أخوين تزكجا أختْب فأيدًخلت امرأة كل كاحد منهما على أخيو فوطئها، أك  -ِ
 .(ْ)دخل أحدٮبا دكف اآلخر، كاف ىذا الوطء شبهة

كج أخوين أجنبيتْب فأيدًخلت كل كاحدة منهما على زكج صاحبها كطئها، لو تز  -ّ
 .(ٓ)لكاف ىذا كطء شبهة

 .(ٔ)أجنبياف تزكجا أختْب، فأيدًخلت كل كاحدة منهما على زكج أختها -ْ

رجل كابنو تزكجا امرأتْب أجنبيتْب فأيدًخلت كل كاحدة منهما على زكج  -ٓ

                                 
(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ِّْ/ّ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ِّْ/ّانظر: فتح القدير )( (ُ

 (.ْٕٕ/ٗ(، كمًب ا٣برقي كشرحو ا٤بغِب )َُٗ/ّ)
(، كاللباب ُِٓ/ٓ(، كا٤ببسوط )ِّْ/ّ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ِّْ/ّانظر: فتح القدير ) ((ِ

 (.ِّ/ّكشرحو الكتاب )
 (.ٕٖ/ٗانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.َّْ/َّا٤بصدر السابق )( (ْ
 (.ُٖٔ/ِا٤بصدر السابق، كا٤بدكنة )( (ٓ
 (.ٓا٤بصدر رقم )( (ٔ
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 .(ُ)صاحبتها

تها، فأيدخلت امرأة األب على االبن كامرأة االبن رجل تزكج امرأة، كتزكج ابنو ابن -ٔ
 .(ٕ)على األب 

 أجنبياف تزكجا ابنة كأمها، فأيدخلت كبل منهما على زكج األخرل. -ٕ

من صور كطء الشبهة، الدخوؿ أبـ الزكجة، كالدخوؿ ببنت الزكجة، كالدخوؿ  -ٖ
 .(ِ)بذات ٧بىٍرىـ مطلقا

 
 .تحرميمسألة: أثر النكاح الفاسد، والوطء بشبهة يف ال

ىل ٙبىٍـر أصوؿ كفركع ا٤بوطوءة بنكاح فاسد أك كطء شبهة على الواطئ كىل ٰبـر 
 أصولو كفركعو عليها؟.

على أنو ٰبصل التحرًن ابلوطء ُب  االتفاق –رٞبهم هللا  –نقل غّب كاحد من أىل 
 النكاح الفاسد ككطء الشبهة.

 :(ّ)قاؿ ابن ا٤بنذر
فاسدان، أهنا ٙبـر على ابنو كأبيو كعلى أجداده  "كأٝبعوا على أف الرجل إذا كطئ نكاحان 

 ككلد كلده".
 :(ْ)كقاؿ ُب البحر الرائق شرح كنز الدقائق

... فاالعتبار  اتفاقاً "أما كطئ ا٤بنكوحة نكاح فاسدان ... فإنو يثبت حرمة ا٤بصاىرة 
 لعْب الوطء ال لكونو حبلالن أك حرامان".

 :(ٓ)كقاؿ ُب ا٤بغِب

                                 
 (.َّْ/َّانظر: ا٤ببسوط )  (ٕ)(ُ(

 (.ِِ/ْا٤بصدر السابق ) انظر:( (ِ
 (.َٖ/ُ(، كانظر: اإلشراؼ )ّٔٔ(، رقم )ُٕٔب اإلٝباع )ص( (ّ
 (.َُٓ/ّالبن ٪بيم )( (ْ
 (.ِٖٓ/ٗالبن قدامة )( (ٓ
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و الوطء ُب نكاح فاسد، أك شراء فاسد أك كطء امرأة ظنها امرأتو "كالوطء ابلشبهة كى
أك أمتو أك كطء األمة ا٤بشَبكة بينو كبْب غّبه، كأشباه ىذا، فهذا يتعلق بو التحرًن  

 كتعلُّقو ابلوطء ا٤بباح إٝباعان".
كذلك؛  –رٞبهم هللا  – (ُ)كا٢باصل أف القوؿ ابلتحرًن ىو قوؿ ٝباىّب أىل العلم 

النكاح معُب يوجب ٙبرٲبان مؤبدان، فإذا طرأ على النكاح الصحيح أبطلو  ألف ىذا 
كالرضاع، كقد جعلوا ىذا الوطء كالوطء ُب النكاح الصحيح، اعتباران لذات الوطء 

 كىذا ىو الصحيح ُب ا٤بسألة.
إال أف ا٤بسألة فيها خبلؼ، كليست إٝباعان كما نقلو غّب كاحد ٩بن سب اإلشارة 

، كبعض (ْ)، كا٢بنابلة ُب كجو(ّ)، كالشافعية ُب قوؿ(ِ)الظاىرية إليهم، فقد خالف:

                                 
(، كهناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج ِْٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )َِٔ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(، ُُ/ِ(، كالوجيز )ِٖٗ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )َِّ/ُٔ(، كاجملموع )ِْ/ٓ(، كاألـ )ِٕٓ/ٔ)
(: كقد نقل اإلٝباع، كالشرح الكبّب ُٔٔ، ُّٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُٖٕ/ّكمنهاج الطالبْب )

(، كأحكاـ القرآف ِِٓ/ِ(، كحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )ُُٕ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ّْٕ/ٕ)
 (.ْٕٔ/ُالبن العريب )

، كه ٰبٌرًـ أمها ّْٓ/ٗقاؿ ُب احمللى )( (ِ (: "قالوا: من كطئ ُب عقد فاسد ٯبهل أك بغّبه فهو كطء ٧برَـّ
كابنتها على أبيو كابنو ...، كىذا ال حجة فيو ٥بم ُب صحتو من قرآف، كال من سنة، كال حجة ُب 
 سواٮبا، ك٫بن نقوؿ: أهنا حبلؿ لولده أف ينكحها، كحبلؿ لو نكاح أمها كابنتها، كال ٙبـر على كالده

أف ينكحها؛ ألهنا ليست من حبلئل ابنو كال من نسائو كلو كانت كذلك ٤با حل أف يفسخ نكاحو 
 منها، كلتواراث، فلما ٓب يكن بينهما مّباث، صح أهنا ليست من نسائو".

(: "كحيكي قوؿ: أف كطء الشبهة ال يثبت حرمة ا٤بصاىرة كالزان، ُُِ/ٕقاؿ ُب ركضة الطالبْب )( (ّ
طع بو ا١بمهور األكؿ )أم التحرًن(، فيما إذا مشلت الشبهة الواطئ كا٤بوطوءة"، كقاؿ كا٤بشهور الذم ق

(، ىذا القوؿ حكاه ا٤بسعودم كليس بشيء عند أصحابنا. كانظر األـ ِِٗ/ُُٔب اجملموع )
(ٓ/ِْ.) 

(: كقيل ُب كجو ال يثبت )أم حرمة ا٤بصاىرة ابلوطء ُب النكاح الفاسد ُُٕ/ٖقاؿ ُب اإلنصاؼ )( (ْ
 كبشبهة( كىذا غريب، كالصحيح ُب ا٤بذىب خبلفو.
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 .(ُ)ا٤بالكية
 .(ِ)فقالوا: إف كطء الشبهة، كالوطء ُب النكاح الفاسد ال يوجب ٙبرٲبان 

 كذلك ألنو: ال مّباث بينهما، كىي ليست من حبلئل ابنو كال من نسائو.
 هللا أعلم.كالصحيح كما قلنا قوؿ ا١بمهور، كا٣ببلؼ ىنا ضعيف. ك

 
مسألة: ىل الوطء يف النكاح الفاسد وبشبهة يوجب الـَمْحَرِميَّة عن من يقول أنو 

 .حيّرِم؟
فهل تصبح أـ ا٤بوطوءة كأـ الزكجة ُب النكاح الصحيح ُب ابب الػمىٍحرىًميَّة؟، ككما أهنا 

 ٙبـر عليو نكاحها ٯبوز لو ا٣بلوة هبا كالسفر كا٤بصافحة كالنظر إليها؟.
 ائلوف ابلتحرًن أف ىذا الوطء يوجب التحرًن الػمىٍحرىًميَّة.ذىب الق

 .(ّ)قاؿ ُب مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج
"ال يوجب كطء الشبهة الػمىٍحرىًميَّة بل التحرًن فقط، فبل ٰبل للواطئ بشبهة النظر إٔب 

وطوءة )بنكاح أـ ا٤بوطوءة بشبهة كبنتها، كال ا٣بلوة كا٤بسافرة هبما، كال مسهما كا٤ب
 صحيح(، فإف تزكجها بعد ذلك كدخل هبا ثبتت احملرمية".

                                 
(، فقد حلى عن  ا٤بوَّاؽ ثبلثة أقواؿ: األكؿ: كىو ِِٓ/ِانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )( (ُ

 ا٤بشهور التحرًن، كالثاين: ال ٰبٌرًـ، كالثالث: الوقف.
(: "كقد ركل عن الليث ٗٓ/ُصد )كىو قوؿ الليث بن سعد أيضا. قاؿ ُب بداية اجملتهد كهناية ا٤بقت( (ِ

 أف الوطء بشبهة ال ٰبـر كىو شاذ".
 (.ّْٓ/ٕ(، كانظر: الشرح الكبّب )ُٖٕ/ّللشربيِب )( (ّ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

098 

و يف انرؽرٌى.
َّ
 ادلثؽس انصانس: أشر انٕطء احملر

 كفيو مطلباف:
 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء احملرَـّ ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع ا٤بوطوءة.
 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء احملرَـّ ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع الواطئ.
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 :األول اظتطلب
  

 أثر الوطء احملرَـّ ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع ا٤بوطوءة.
 :اظتطلب الثاين

 
 أثر الوطء احملرَـّ ُب ٙبرًن أصوؿ كفركع الواطئ.



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

111 

 .أثر الوطء احملرَّم يف حترمي: أصول وفروع اظتوطوءة وأصول وفروع الواطئ
ديث ىذاف ا٤بطلباف الكبلـ فيهما كاحد، لذا ٝبعتهما ُب مطلب كاحد عند ا٢ب

 عنهما.
 كالكبلـ ىنا عن الوطء احملرَـّ كىو الزان، كأثره ُب التحرًن.

كعند الكبلـ عن أثر الزان ال بد من تذكُّر مقدماتو الٍب سبق ا٢بديث عنها: 
 ، فالكبلـ ىناؾ مرتبط ابلكبلـ ىنا ارتباطان كثيقان.(ّ)، كا٣بلوة(ِ)، كاللمس(ُ)النظر

بحث كأكثرىا إشكاالن كتفريعان. كقد كلعل ىذا ا٤ببحث أطوؿ مباحث ىذا ال
 حصرت الكبلـ ُب ىذا ا٤ببحث ُب ا٤بسائل اآلتية:

 ىل كطء ا٢براـ )الزان( ٰبٌرًـ كوطء ا٢ببلؿ؟ -ُ

البنت من الزان ىل ٙبىٍرـي على أبيها؟ ككذا الولد من الزان ىل ٰبىٍرـي على  -ِ
 أمو؟.

 أيضان؟. إذا قلنا الوطء ا٢براـ ٧بٌرًـ، فهل الوطء ُب الدُّبر ٧بٌرًـ -ّ

 كطء الصغّبة ىل ىو ٧بٌرًـ كوطء الكبّبة؟. -ْ

 كطء ا٤بيتة ىل ىو ٧بٌرًـ كوطء ا٢بية؟. -ٓ

 إذا قلنا الوطء احملرَـّ ٧بٌرًـ، فهل يوجب احملرمية؟. -ٔ

 
إف شاء هللا  –كالكبلـ عن كل مسألة ٩با سبق يتبعو فركع كفوائد كما سيأٌب ذكره 

 ُب طيات ىذا ا٤ببحث. –

                                 
 من ىذا البحث. (ِٓ)صانظر: ( ُ(
 من ىذا البحث. (ِٔ)صانظر: ( ِ(
 من ىذا البحث. (ٗٔ)صانظر: ( ّ(
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، كالوطء (ُ)الوطء ُب النكاح الصحيح موجب للتحرًن اتفاقان كقد سبق لنا بياف أف 
 – (ِ)ُب النكاح الفاسد ككطء الشبهة كذلك موجب للتحرًن عند عامة أىل العلم

 ، ككبلمنا ىنا ٧بصور فقط ُب الوطء احملرَـّ )الزان(.-رٞبهم هللا 
 كإليك تفصيل ىذه ا٤بسائل.

 .م كوطء اضتبلل؟اظتسألة األوىل: ىل وطء اضترام )الزان( حمرِّ 
لو زان رجل ابمرأة ىل تصح أصو٥با كفركعها حراـ عليو، ككذا أصولو كفركعو 

ُب  –رٞبهم هللا  –عليها، كما لو كطئها ُب نكاح صحيح؟، اختلف أىل العلم 
 ىذه ا٤بسألة.

 : يتلخص ٧بل النزاع ُب النقاط التالية:حترير حمل النزاع
 -الوطء ُب الدُّبر فسيأٌب ا٢بديث عنو  ، أما(ّ)ا٣ببلؼ ُب الوطء ُب القيبيل -ُ

 .-إف شاء هللا

إف شاء هللا  -، أما ا٤بيتة فسيأٌب ا٢بديث عنها (ْ)ا٣ببلؼ ُب ا٤بوطوءة ا٢بيَّة -ِ
-. 

امع -ّ ، أما الصغّبة فسيأٌب ا٢بديث عنها (ٓ)أف يكوف ا٤بزين هبا كبّبة مثلها ٯبي
 .-إف شاء هللا  -

 ا٤بسألة على أربعة أقواؿ:فإذا عرفنا ذلك، قلنا اختلفوا ُب ىذه 

                                 
 من ىذا البحث. (ٓٗ)صانظر: ( ُ(
 البحث. من ىذا (ُْٓ)صانظر: ( ِ(

(، كمنحة ا٣بالق حاشية على ُُّ/ّ(، كالعناية على ا٥بداية )ُِٔ/ّانظر: فتح القدير )( (ّ
 (.َُٔ/ّالبحر الرائق )

 (.َُٓ/ّانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )( (ْ
 (.َّٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ٕٔ/ٗانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
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 :القول األول
 .(ّ)، كا٢بنابلة(ِ)، بعض ا٤بالكية(ُ)كىو مذىب ا٢بنفية

قالوا: ٙبـر ا٤بوطوءة بزان على أصوؿ كفركع الزاين، ككذلك أصولو كفركعو حراـ 
 .(ْ)عليها

كقالوا: كال ٰبـر أصو٥با كفركعها على ابن الواطئ كأبيو فيًحلُّ ألصوؿ الزاين كفركعو 
 .(ٓ)و٥باأص

كقالوا: ٙبـر "أختو من الزان، كبنت أخيو كبنت أختو كابنو منو، أبف زان أبوه أك 
 .(ٔ)أخوه أك أختو أك أبيو، فأكلد لو بنتان فإهنا ٙبـر على األخ كالعم كا٣باؿ كا١بد"

كيستوم ُب ذلك كطئها حائضا أك نفساء، أك صائم أحدٮبا أك كبلٮبا، أك ٧بـر 

                                 
(، كملتقى األٕبر َُٓ/ّالدقائق ) (، ككنزُِٔ/ّ(، كفتح القدير )َِْ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ُِٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِّٔ/ُ)
(، كقاؿ: ىذا قوؿ أىل العراؽ عن مالك، ِْٓ/ِانظر: الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )( (ِ

(، كقاؿ: مركم عن ابن القاسم، قاؿ ٗٓ/ِ(، كبداية اجملتهد )ٕٔ/ٓكا١بامع ألحكاـ القرآف )
 لفوف ابن القاسم كيذىبوف إٔب ما ُب ا٤بوطأ من عدـ التحرًن.سحنوف: أصحاب مالك ٱبا

(، كقاؿ ُب ْٕٕ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِٔٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ّ
 (: ىو ا٤بذىب كنص عليو أٞبد ُب ركاية ا١بماعة.ُُٕ/ٖاإلنصاؼ )

(، كىو قوؿ: ْٖ/ُؼ )(، كاإلشرإٔ/ٓ(، كتفسّب القرطيب )ُِٔ/ّقاؿ ُب فتح القدير )( (ْ
عمر، كابن مسعود، كابن عباس ُب األصح، كعمراف بن ا٢بصْب، كجابر، كأييب، كعائشة، 
كٝبهور التابعْب: كالبصرم، كالشعيب، كالنخعي، كاألكزاعي، كطاككس، كعطاء، ك٦باىد، 

 كسليماف بن يسار، كٞباد، كالثورم، كإسحاؽ بن راىوية.
(، كأحكاـ القرآف ِّٔ/ُ(، ك٦بمع األهنر شرح ملتقى األٕبر )ِّ/ُانظر: حاشية رد احملتار )( (ٓ

 (.ُِٔ/ِالقرآف للجصاص )
 (.ُِٖ، ُِٕ/ّانظر: فتح القدير ) (ّ)( ٔ(
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 .(ّ)لو ٧بٌرًـأحدٮبا أك كبلٮبا، فك
فتحـر ا٤برأة على أصوؿ الزاين كفركعو نسبان كرضاعان، كٰبـر على الزاين أصوؿ كفركع 

 ا٤بزين هبا نسبان كرضاعان.
 :أدلة أصحاب ىذا القول

 استدلوا على قو٥بم أبدلة من الكتاب كالسنة كاألثر كا٤بعقوؿ كشرع من قبلنا.
ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڄ): قولو تعأب: أواًل: دليلهم من الكتاب

(ڃ
(ُ). 

: قالوا: النكاح حقيقة ُب الوطء، فتكوف اآلية نص ُب ٙبرًن موطوءة وجو الداللة
األب على االبن، فالتَّقييد بكوف الوطء حبلال زايدة، كال تثبت ىذه الزايدة ٖبرب 

 .(ِ)الواحد كال ابلقياس
چ چ ڇ ڇ )كُب اآلية قرينة تصرفو إٔب الوطء، كىو قولو تعأب: 

(ڇ ڇ
على كجو  الرد، (ْ)ىذا التغليظ إ٭با يكوف ُب الوطء ، ك (ّ)

: قالوا: النكاح حقيقة ُب العقد ٦باز ُب الوطء، كقولو تعأب: (ٓ)الداللة من اآلية
 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

ككقولو تعأب:  (ٔ)

                                 
 (.ِِسورة النساء، آية: )( (ُ
(، كأحكاـ القرآف ٕٕٔ/ِ(، كاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )َِٓ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

 (.ُّٔ/ِللجصاص )
 (.ِّ، آية: )سورة النساء( (ّ
(، كا٤ببدع ْٖٕ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُّٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِٕٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ْ

(ٕ/َٔ.) 
 (.ِٔٗ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ٓ
 (.ْٗسورة األحزاب، آية: )( (ٔ
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(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )
 ، فا٤براد العقد دكف الوطء.(ُ)

 :(ِ)اثنياً: دليلهم من السنة
إين زنيت ابمرأة ُب ا١باىلية، أفأنكح ابنتها؟، : قاؿ رجل اي رسوؿ  -ُ

قاؿ: "ال أرل ذلك، كال يصلح أف تنكح امرأة تطَّلع من ابنتها على ما 
 .(ّ)تطَّلع عليو من أمها"

ُب الرجل الذم يتزكج فيغمز كال يزيد على ذلك، "ال يتزكج قاؿ  -ِ
 . فمن ابب أكٔب إذا زان هبا حرمت عليو ابنتها.(ْ)ابنتها"

. كحديث: (ٓ)ال ينظر هللا إٔب رجل نظر إٔب فرج امرأة كابنتها"حديث: " -ّ
 .(ٔ)"ملعوف من نظر إٔب فرج امرأة كابنتها"

 : إذا كانت ىذه عقوبة الناظر، فمن ابب أكٔب الزاين.وجو الداللة
 :اثلثاً: دليلهم من األثر

                                 
 (.ِّسورة التوبة، آية: )( (ُ
 (.ُِٗ/ّانظر: فتح القدير )( (ِ
( كقاؿ: مرسل كفيو انقطاع ُب موضعْب ك٦بهوؿ كىو َّٓ، ّّٓ/ٗركاه ابن حـز ُب احمللى )( (ّ

 أبو بكر بن عبدالرٞبن بن أـ ا٢بكم.
كىو مرسل. قاؿ ُب فتح القدير  جريحا٢بديث من طريق ابن كىب عن أيب أيوب عن ابن ( (ْ

(: إرسالو ال يصح عندان إذا كاف الرجاؿ ثقات، كىو مرسل كمنقطع. قاؿ ُب إعبلء ُِٗ/ّ)
كىو من أتباع  جريحا٢بديث من طريق ابن كىب عن أيب أيوب عن ابن  (:ّّ/ُُالسنن )

 (، كرفع ا٢بديث.َُِ/ِالتابعْب، كابن كىب ذكره سحنوف كىو ثقة ُب ا٤بدكنة )
 من ىذا البحث. (ٔٓ)صسبق ٚبرٯبو ( ٓ(
 من ىذا البحث. (ٔٓ)صسبق ٚبرٯبو ( ٔ(
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 .(ُ)كردت آاثر كثّبة عن السلف كلهم يقوؿ: "الزان ٧بٌرًـ"
 :ن اظتعقولرابعا: دليلهم م

 استدلوا من ا٤بعقوؿ أبدلة كثّبة منها:
ىذا الوطء ُب ٧بلو، فيكوف موجبان للحرمة، كالوطء ابلنكاح كملك  -ُ

 .(ِ)اليمْب

ثبوت التحرًن هبذا الوطء ٤بعُب البعضية؛ ألف الولد الذم يتخلَّق من ا٤باءين  -ِ
فيكوف بعضان لكل كاحد منهماف فتتعدل شبهة البعضية إٔب أمهاهتا 

                                 
ىن الرجل أبـ امرأتو حرمت عليو قاؿ: "إذا ز  عن جابر  -اآلاثر ُب ذلك كثّبة منها: أ( (ُ

 (.ُِٕٔ( رقم )ِْْامرأتو". أخرجو: سعيد بن منصور ُب السنن )ص
عن عطاء سيئل عن رجل كاف يصيب امرأة سفاحان، أينكح ابنتها؟ فقاؿ: " ال كقد اطَّلع على  -ب

(. كقاؿ عطاء ُب رجل زىن أبـ امرأتو: ُُِٕٔ( برقم )ُٕٗ/ٕفرج أمها". أخرجو عبدالرزاؽ )
(. كمثلو عن عمرك كا٢بسن، ُِِٕٔ( رقم )ُٖٗ/ٕ"حرمتا عليو ٝبيعان". أخرجو عبدالرزاؽ )

 كابن جريج، كابن ا٤بسيب، كعركة.
قيل للشعيب: كهللا ما حرَـّ حراـ حبلال قط، فقاؿ: "بل لو صببت ٟبران على ماء حـر شرب  -ج

 (.ُِٖٕٔ( برقم )ُٗٗ/ٕا٤باء". ركاه عبدالرزاؽ )
ؿ: قاؿ عبدهللا: "ما اجتمع حبلؿ كحراـ إال غلًٌب ا٢براـ على ا٢ببلؿ"، كقاؿ: عن الشعيب قا -د

 (.ُِِٕٕ( برقم )ُٗٗ/ٕ"ما كاف ُب ا٢ببلؿ حراما فهو ا٢براـ حراـ". أخرجو عبدالرزاؽ )
( َْٖ/ّكركل مثلو عن: عمراف بن ا٢بصْب، كقتادة ك٦باىد. كانظر: مصنف ابن أيب شيبة )

(، ُُِْٔ(، )ُِّٗٔ(، )ُِّٖٔ(، )ُِّٕٔ(، )ُِِّٔذلك برقم ) فاآلاثر ُب 
( فاآلاثر ُب ذلك كثّبة، بعضها ِّٓ/ٗ(، كاحمللى )ُٗٔ/ٕ(، كسنن البيهقي )ُِِْٔ)

 (.ّّ/ُُصحيح، كبعضها ُب سنده مقاؿ. كانظر: إعبلء السنن )
 (.َِٓ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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 .(ُ)هتا، كإٔب آابئو كأبنائو، كالشبهة تعمل عمل ا٢بقيقة ُب إٯباب ا٢برمةكبنا

"كألف الوطء ا٢ببلؿ إ٭با كاف ٧بٌرًمان للبنت ٤بعُب ىو موجود ىنا، كىو أنو  -ّ
يصّب جامعان معان بْب ا٤برأة كبنتها ُب الوطء من حيث ا٤بعُب، ألف كطء 

 .(ِ)ه منهما ٝبيعان"إحداٮبا يذكًٌره كطء األخرل، فيصّب كأنو قاضو كطىر 

ألف كل ٙبرًن تعلَّق ابلوطء ا٢ببلؿ، تعلَّق ابلوطء ا٢براـ، كوطء  -ْ
 .(ّ)ا٢بائض

ال ٱبتلف الوطء من حيث تعلُّق ا٢بكم بو كونو زانن أك مباحان من حيث:  -ٓ
، ككجوب الغسل، فكذا ينبغي أف يستواي ُب  فساد ا٢بج كالصـو

 .(ْ)التحرًن

العقد، ألان ٓب ٪بد كطئا مباحان إال ىو الوطء آكد ُب إٯباب التحرًن من  -ٔ
موجبان للتحرًن، كقد كجدان عقدان صحيحان ال يوجب التحرًن كىو العقد 
على األـ، فهو ال يوجب التحرًن إال ابلدخوؿ، فعلمنا أف كجود الوطء 
علة إلٯباب التحرًن، فكيفما كجد ينبغي أف ٰبٌرًـ مباحان كاف أك ٧بظوران، 

رجو من كونو كطئان صحيحان، فلما اشَبكا ُب ىذا  فكونو كطئان ٧برَّمان  ال ٱبي
 .(ٓ)ا٤بعُب لـز أف يقع بو التحرًن

ال خبلؼ أف الوطء بشبهة كٗبلك اليمْب ٰبٌرًماف مع عدـ النكاح، كىذا  -ٕ
                                 

(، كمنحة َُٓ/ّلبحر الرائق )(، كإُٗ/ُانظر: ا٤بصدر السابق، كا٥بداية شرح البداية )( (ُ
 (.َُٓ/ّا٣بالق )حاشية على البحر الرائق( )

 (.ُِٔ/ِبدائع الصنائع )( (ِ
(، كشرح الزركشي ِْٕ/ٗ(، كا٤بغِب )ِّٔ/ُانظر: ٦بمع األهنر كشرحو ملتقى األٕبر )( (ّ

 (.ْٖٕ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِٔ/ٓ)
 (.ُْٔ/ِانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ْ
 (.ُْٔ/ِأحكاـ القرآف للجصاص )انظر: ( (ٓ
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يدؿ على أف الوطء يوجب التحرًن على أم كجو كقع، فوجب أف يكوف 
 .(ُ)كطء الزان ٧بٌرًمان، لوجود الوطء الصحيح

ظ هللا عز كجل أمر الزان، إبٯباب الرَّجم أك ا١بلد، كأكعد عليو ابلنار، غلَّ  -ٖ
كمنع إ٢باؽ النسب بو، كىذا كلو تغليظان ٢بكمو، فوجب أف يكوف ٧بٌرًمان، 

 فالتحرًن ضرب من التغليظ.

فمن جامع امرأتو قبل الوقوؼ بعرفة بطل حجو، كمن ابب أكٔب من زىن قبل 
ا كجبت كفارة ا٣بطأ على القاتل، كانت على قاتل الوقوؼ بعرفة، ككما قالوا: ٤ب

 .(ِ)العمد من ابب أكٔب
 .(ّ)خامساً: دليلهم من شرح من قبلنا

: "ٓب يتكلم ُب ا٤بهر إال ثبلثة ... استدلوا بقضى جيريج العابد، كىو من قولو 
ككاف ُب بِب إسرائيل رجل يقاؿ لو جريج كاف يصلي فجاءت أمو فدعتو، فقاؿ 

 .(ْ)الغبلـ، فقاؿ: من أبوؾ اي غبلـ؟ قاؿ الراعي ..." ... ٍب أتى
كجو الداللة من القصة: قد نسب ابن الزىن للزاين، كصدؽ هللا عز كجل نسبتو ٗبا 

 خرؽ لو من العادة ُب نطق الصيب ابلشهادة بذلك.
 :(ٓ)ا١بواب عن ىذا الدليل

ديق هللا ىذا ُب معرض ا٤بدح كإظهار الكرامة، فكانت تلك النسبة صحيحة بتص
                                 

 (.ْٖٕ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِٕٓ/ٗانظر: ا٤بصدر السابق، كا٤بغِب )( (ُ
 (.ُانظر: ا٤بصدر رقم )( (ِ
 (.ٕٔ/ٓانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )( (ّ
( ُب كتاب أحاديث األنبياء برقم ْٗٓ/ٔالقصة متفق عليها، أخرجها البخارم )الفتح ( (ْ

(، كأٞبد ُب ا٤بسند َُْ/ُٔمسلم ُب الرب كالصلة )مسلم بشرح النوكم( )(، ك ّّْٔ)
(ِ/َّٕ ،َّٖ.) 

 (.ْانظر: ا٤بصدر رقم )( (ٓ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

118 

عن ذلك، فثبتت البنوَّة كأحكامها بذلك، كقد اتفقوا أنو ال  تعأب، كإبخباره 
 توارث بينهما، فكاـ مستثُب من أحكاـ البنوة تلك كيبقى الباقي على أصلو.

 قلت: كذلك شرع من قبلنا ٨بتلف ُب حيجٌيتو.
 :القول الثاين

 .(ِ)، كالشافعية(ُ)كىو مذىب: ا٤بالكية
 .(ّ)بزان ال تثبت بو ا٢برمة قالوا: الوطء

 :دليل ىذا القول
 استدلوا ابلكتاب كالسنة كاألثر كا٤بعقوؿ.

 :أواًل: دليلهم من الكتاب
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )قولو تعأب: 

(...ں
(ْ). 

                                 
(، كقاؿ: كىو الصحيح من ِْٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )َِِ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ُ

ألحكاـ القرآف  قوؿ مالك، كىو قوؿ أىل ا٢بجاز، كعليو العمل عند فقهاء ا٤بدينة، كا١بامع
(، كقاؿ: كىو قوؿ ٗٓ/ُ(، كقاؿ: كىو الصحيح من قوؿ مالك، كبداية اجملتهد )ٕٔ/ٓ)

 (.ُّّ/ٓمالك ُب ا٤بوطأ كمذىب أصحابو، كالبياف كالتحصيل )
(، كركضة ُُ/ِ(، كالوجيز )ِْٗ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ِّٔ، ِٖٖ، ِْ/ٓانظر: األـ )( (ِ

(، كهناية احملتاج إٔب شرح ُٖٕ/ّْب كشرحو مغِب احملتاج )(، كمنهاج الطالبُُّ/ٕالطالبْب )
 (.ِٕٓ/ٔا٤بنهاج )

(، كىو قوؿ علي كابن عباس من ْٖ/ُ(، كاإلشراؼ )ْْٗ/ُُقاؿ ُب ا٢باكم الكبّب )( (ّ
الصحابة، كسعيد بن ا٤بسيب كعركة بن الزبّب كالزىرم من التابعْب، كربيعة كأب ثور من 

( ىذا القوؿ ُٔ/ٗاره ابن ا٤بنذر، كنسب ُب فتح البارم )الفقهاء، كٰبٓب بن يعمر، كاخت
 للجمهور.

 (.ِّسورة النساء، آية: ) ( (ْ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

119 

كجو الداللة: التحرًن للرَّابئب ا٤بضافة إٔب نسائنا ا٤بدخوؿ هبن، كا٤برأة ال تكوف 
الدخوؿ ابلنكاح شرط ثبوت ا٢برمة، كىذا دخوؿ  مضافة إلينا إال ابلنكاح، فكاف

ببل نكاح، فبل يثبت بو ا٢برمة، كذلك ليست الٍب زان هبا من أمهات نسائو كال 
 .(ُ)ابنتها من رابئبو

 : على كجو االستدالؿ من اآلية، من كجهْب:اصتواب
"اآلية الكرٲبة بعد النكاح أك قبلو ابلزان، كاسم الدخوؿ يقع على ا٢ببلؿ  - أ

اـ، أك ٰبتمل أف يكوف ا٤براد الدخوؿ بعد النكاح، كٰبتمل قبلو، فكاف كا٢بر 
االحتياط ىو القوؿ اب٢برمة، كإذا احتمل ىذا كاحتمل ىذا فبل يصح 
االحتجاج بو مع االحتماؿ، على أف اآلية إثبات ا٢برمة ابلدخوؿ ُب 
النكاح، كىذا ينفي ا٢برمة ابلدخوؿ ببل نكاح، فكاف ىذا احتجاجان 

 .(ِ)ت عنو"اب٤بسكو 

الدخوؿ اسم للوطء كىو عاـ ُب ٝبيع ضركب الوطء من مباح أك ٧بظور  - ب
أك سفاح، فاسم الدخوؿ ال ٱبتص بوطء النكاح دكف غّبه، بدليل أنو لو 
كطئ األـ ٗبلك اليمْب حرمت عليو البنت ٙبرٲبان مؤبدان ٕبكم اآلية، ككذا 

 .(ّ)لو كطئها بنكاح فاسد

 :(ْ)اثنياً: دليلهم من السنة
عن رجل يبتغي من امرأة  قالت: سيئل رسوؿ هللا  –  –عن عائشة  -ُ

                                 
(، كتفسّب القرطيب ِْٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ِٔ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ُ

(ٓ/ٕٔ.) 
 (.ِٔ/ِبدائع الصنائع )( (ِ
 (.ُْٔ/ِانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ّ
 (.ِٕٗ/ٓ(، كمعرفة السنن كاآلاثر عن الشافعي )َِٓ – َِْ/ْا٤ببسوط )انظر: ( (ْ
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ٌرًـ ما   ٌرًـ ا٢براـ ا٢ببلؿ، كإ٭با ٰبي حرامان ٍب يتزكج ابنتها، فقاؿ: "ٯبوز ال ٰبي
 .(ُ)كاف من ًقبىل النكاح"

ٌرًـ ا٢براـ ا٢ببلؿ" عن النيب  -ِ  .(ِ)قاؿ: "ال ٰبي

 ألة.كجو الداللة من ا٢بديثْب: ا٢بديثاف نص ُب ا٤بس
 عن كجو الداللة من ىذين ا٢بديثْب: اصتواب

 ا١بواب عن ذلك سندان كمتنان.
 أما السَّند: فكبلٮبا متكلم فيو، كسبق ذلك عند ٚبرٯبهما. -

 .(ُ)أما ا٤بًب: فجوابو من كجهْب -

                                 
(. ّّٔ/ٗ(، كاحمللى )ِٖٔ/ّ(، كالدار قطِب )ُٗٔ/ٕأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل )( (ُ

(: ا٢بديث مرفوع، كقد صلو البيهقي كىو صحيح اإلسناد. كقد َٔ/ٗقاؿ ُب فتح البارم )
(، ُٓٔ/ٓ(، كالزركشي ُب شرحو على ا٣برقي )ُٓٔ/ٓضعَّفو ا١بصاص ُب أحكاـ القرآف )

ففي إسناده عثماف بن عبدالرٞبن الوقاصي كىو مَبكؾ، كا٢بديث لو شواىد كثّبة موقوفة، إال 
أهنم قالوا: ىذا من كبلـ بعض قضاة أىل العراؽ، كقيل ىو من كبلـ ابن عباس كقد خولف. 

 (.ٖٕٔ/ِانظر: اللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )
(، كقاؿ: ُب َُِٓ( برقم )ْٗٔ/ُ(، كابن ماجو )ِٖٔ/ْأخرجو: ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )( (ِ

(، كالصحيح عن الزىرم عن علي ِٖٔ/ّإسناده عبدهللا بن عمر كىو ضعيف، كالدار قطِب )
(: مداره على إسحاؽ بن دمحم الفركم كىو ُٓٔ/ٓمرسبلن كموقوفان. كقاؿ ُب شرح الزركشي )

كفيو العمرم كقد ضيعًٌف. كالكبلـ حوؿ ىذا ا٢بديث سندان كمتنان طويل جدان. منكر ا٢بديث، 
(، كقد جرت مناظرة بْب الشافعي كرجل َٔ/ٗ(، كفتح البارم )َّ/ُُانظر: إعبلء السنن )

(، كمعرفة السنن كاآلاثر ِٕٗ/ُُآخر حوؿ ىذا ا٢بديث. انظر: ا٤بناظرة ُب: ا٢باكم الكبّب )
(، كقد انتقد الشافعي فيها، ُٕٔ/١ِبصاص ُب أحكاـ القرآف )(، كاِٖٗ/ٓعن الشافعي )

(: ا٢بديث ال نعرؼ صحتو، كإ٭با ىو من ِٕٓ/ٗ(. قاؿ ُب ا٤بغِب )ِّّ – ِِٖ/ٓكاألـ )
كبلـ أبو أشوع كىو: سعيد بن أشوع من قضاة العراؽ، كقد ترجم لو ُب: هتذيب التهذيب 

 (.ْٖٕ/ٕ(. كانظر: الشرح الكبّب )ٕٔ/ْ)
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ىذا الفعل نسلًٌم أنو موجبان للعقوبة، لكنو حرث للولد، كيصلح أف يكوف  - أ
ذلك الولد من ا٢برمة ما لغّبه من بِب آدـ، سببان لثبوت ا٢برمة بو، كيكوف ل

 بطريق الكرامة، ألنو حرث ال ألنو زان.

كمن ىنا ظهر فساد استدال٥بم اب٢بديث، فإان ال ٪بعل ا٢براـ ٧بٌرًمان للحبلؿ، بل 
 تثبت ا٢برمة ابعتبار أف الفعل حرث للولد مع حرمة الفعل.

ـ ا٢ببلؿ، فلو ابب أك ا٢بديث غّب ٦برم على ظاىره، فكثّب من ا٢براـ ٰبرًٌ  - ب
صب ٟبران ُب ماء قليل ٩بلوؾ لو حـر عليو ا٤باء، فبذلك حرَـّ ا٢براـ 

 ا٢ببلؿ، لذا نقوؿ الزان ٧بٌرًـ ال ابعتباره ٧برَـّ بل ابعتباره كطأن.

ككذا لو كطئ الرجل امرأة بشبهة نيثبت بو ا٢برمة، كىذا حراـ حرَـّ ا٢ببلؿ. كمثلو 
 ىىر منها كا٤بؤب منها، كلو كطء حراـ ٧بٌرًـ.لو كطئ زكجتو ا٢بائض كا٤بظا

 
 :اثلثاً: دليلهم من األثر

 .(ِ)استدلوا آباثر كثّبة عن السلف كلهم يقوؿ: "ا٢براـ ال ٰبٌرًـ ا٢ببلؿ"
 

                                                                                         
(، كاللباب ُب ا١بمع بْب ُِٖ/ّ(، كفتح القدير )ُٕٔ/ِأحكاـ القرآف للجصاص ) انظر:( (ُ

 (.َِٔ/ْ(، كا٤ببسوط )ٖٕٔ/ِالسنة كالكتاب )
 اآلاثر ُب ذلك كثّبة منها:( (ِ

أنو سيئل ُب رجل فجر أبـ امرأتو فقاؿ: "ٚبطَّى حيرمتْب ال ٰبٌرًـ ا٢براـ  -  -عن ابن عباس 
 ا٢ببلؿ".

( كابن أيب شيبة ُِٕٗٔ( برقم )ُُٕٗ( برقم )َْْ/ُنصور ُب سننو )أخرجو: سعيد بن م
 (.ُِٕٗٔ( برقم )ُٗٗ/ٕ(، كعبدالرزاؽ )ُِّّٔ( برقم )َْٖ/ّ)

 – َْْ/ُكمثلو مركم عن: شعبة، كعركة، كسعيد بن ا٤بسيب، عند سعيد بن منصور ُب سننو )
 (.ُٗٔ/ٕ(، كالبيهقي )َُِ/ٕ(، كعبدالرزاؽ )ُْْ
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 .(ُ)رابعاً: دليلهم من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:

وبة، فأىنَّ قالوا: النكاح أمر ٧بمود، كالزان فعل ٩بنوع يستحق صاحبو العق -ُ
يستوايف، فمعُب األكؿ ثبوت حرمة ا٤بصاىرة بطريق النًٌعمة كالكرامة، فقد 

(ۆئ ۆئ ۈئ )منَّ هللا عز كجل على عباده بو، فقاؿ 
كىو  (ِ)

معقوؿ فإف أمهاهتا كبناهتا يصٍرف كأمَّهاتو كبناتو حٌب ٱبل هبن كيسافر هبنَّ، 
جب للنسب فكذا كىذا يكوف بطريق الكرامة، فإذا انتفى كوف الزان مو 

هرًٌية.  الصًٌ

قالوا: ال يثبت ابلزان النسب كال العدة، كال احملرمية، ك٫بن متفقوف على ىذا،  -ِ
 فكذا ا٤بصاىرة.

القياس على كطء الصغّبة الٍب ال تيشتهى، فكما أنو ال ٰبٌرًـ عندكم، فكذا  -ّ
 الكبّبة.

 :القول الثالث
 .(ّ)كىو مذىب الظاىرية

ـ نكاحان حبلالن إال ُب موضع كاحد، كىو أف يزين الرجل قالوا: "ال ٰبٌرًـ كطء حرا
ابمرأةو، فبل ٰبل نكاحها ألحد ٩بن تناسل منو أبدان، كأما لو زان االبن هبا ٍب اتبت ٓب 
ٰبىٍـر بذلك نكاحها على أبيو كجده، كمن زان ابمرأة ٓب ٰبىٍـر عليو إذا اتب أف يتزكج 

 أمها كابنتها".

                                 
(، ٕٔ/ٓ(، كا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ِْ/ٓ(، كاألـ )ِٓٗ/ُُالكبّب )انظر: ا٢باكم ( (ُ

 (.َِْ/ْكا٤ببسط )
 (.ْٓسورة الفرقاف، آية: )( (ِ
 (.ُِٖٔ(، برقم )ِّٓ/ٗانظر: احمللى )( (ّ
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 :(ُ)دليل ىذا القول

(  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)تعأب: قولو 
(ِ). 

كجو الداللة من اآلية، قالوا: النكاح ُب اللغة يطلق على العقد، كعلى الوطء كاف 
حرامان أك حبلالن، فأم نكاح نكح الرجل ا٤برأة حرة أك أمة ٕببلؿ أك حراـ فهي حراـ 

 على كلده بنص القرآف، كٓب أيت نص بتحرًن نكاح حبلؿ من أجل كطء حراـ.
حاديث ُب أف كطء ا٢براـ ٧بٌرًـ فهي ضعيفة عند الظاىرية، كاآلاثر الواردة عن أما األ

 السلف متعارضة ال ٲبكن االعتماد عليها.
 :القول الرابع

 .(ّ)كىو مذىب عثماف البٍب
 فقد فرَّؽ بْب الزان قبل التزكج كبعده فقاؿ:

فقد حرمت  إذا زان هبا قبل أف يتزكج البنت، أك زان ابلبنت قبل أف يتزكج األـ
 ، كإذا زان بعد التزكج ال ٙبـر عليو.(ْ)عليو

دليبلن ٥بذا القوؿ، كسببان ٥بذا التفريق، فهو قوؿ ضعيف  –فيما اطَّلعت عليو  –كٓب أجد 
ال يعوَّؿ عليو، كتفريق دكف موجب لذلك، فبل ٱبتلف الوطء ُب ابب التحرًن كالتحليل، كال 

 .لزان ىو زان سواء كقع قبل أك بعد الزكاجيفرَّؽ بْب الزان قبل الزكاد كبعده، فا

                                 
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ُ
 (.ِِسورة النساء، آية: )( (ِ
كقيل سليماف، كىو من أىل الكوفة، كانتقل  فقيو البصرة أبو عمرك، اسم أبيو مسلم كقيل أسلم( (ّ

(، كطبقات ُْٖ/ٔإٔب البصرة، مات سنة مائة كثبلث كأربعوف. انظر: سّب أعبلـ النببلء )
 (.ُٗ(، كطبقات الفقهاء للشّبازم )صُِٓ/ٔ(، كالتاريخ الكبّب )ُِ/ٕابن سعد )

 (.ُّٔ/ِانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ْ
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فهذا القوؿ كالذم قبلو ال نعوًٌؿ عليهما، كبقي الكبلـ عن القوؿ األكؿ كالثاين ُب 
 ا٤بسألة.

 :اظتناقشة
 كما ظهر لنا، أف كل فريق استدؿ ابلكتاب كالسنة كاألثر كا٤بعقوؿ.
ة منو عند إيراد فأما دليل كل فريق من الكتاب فقد سبق الرَّد على كجو الدالل

 الدليل.
كأما الدليل من السنة، فسبق كذلك الرد عليها سندان كمتنان، فهي أقرب إٔب الضعف 

 منها إٔب الصحة.
كبقي الكبلـ عن اآلاثر الواردة عن السلف ُب ىذه ا٤بسألة، فإف اآلاثر ُب ذلك  

ٮبا ٰبٌرًـ كثّبة جدان، لكنها ٨بتلفة، فقد ينسب للشخص الواحد قوالف متناقضاف، أحد
لل كما نسب ذلك البن عباس  ككل فريق يضعًٌف آاثر الفريق اآلخر  -  -كاآلخر ٰبي

 .(ُ)٩با يصعب معو االعتماد على تلك اآلاثر مع صحة بعضا

                                 
 (:ّّٓ – ِّٓ/ٗكأثبت تعارضها فقاؿ )ٝبع ُب احمللى اآلاثر ( (ُ

 قاؿ: "ال ٰبٌرًـ ا٢براـ ا٢ببلؿ". --عن ابن عباس  - أ
كعنو: أنو فرَّؽ بْب رجل كامرأتو بعد أف كلدت لو سبعة رجاؿ كلهم صار رجبل ٰبمل السبلح؛ ألنو 

(، َّ/ُُ(، كإعبلء السنن  )َٔ/ٗأصاب من أمها ما ال ٰبل لو. انظر: فتح البارم )
 (.َُٕ/ٕنقي البن الَبكماين )كا١بوىر ال

 فبذلك تعارضت الركاايت فتساقطت.
كقاؿ ُب إعبلء السنن: احملٌرًـ راجح على ا٤ببيح من حيث التطبيق. ٍب إف ركاية: "ال ٰبٌرًـ ا٢براـ 
ا٢ببلؿ"، مضعَّفة )ابلوقاصي( فقد قاؿ فيو ٰبٓب بن معْب: كذاب، كقاؿ البخارم كالنسائي 

 كأبو داكد: ليس بشيء.
 ن ٦باىد: ال ال يصلح لرجل فجر ابمرأة أف يتزكج أمها. كعنو قاؿ: "ال ٰبٌرًـ ا٢براـ ا٢ببلؿ".ع - ب
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 .(ُ)سبب اطتبلف يف اظتسألة
 االشَباؾ ُب اسم النكاح، كىل يطلق على ا٤بعُب الشرعي أك اللغوم؟.

  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قولو تعأب: فمن راعى الداللة اللغوية ُب 
(ِ) 

 قاؿ: ٰبٌرًـ الزان.
 كمن راعى الداللة الشرعية قاؿ: ال ٰبٌرًـ الزان.

كمثلو من شبَّو ىذا الوطء ابلنسب قاؿ: ال ٰبٌرًـ إلٝباع األكثر على أف النسب ال 
 ييلحق ابلزان.
 :الراجح

كبقي الكبلـ عن  نَبؾ القوؿ الثالث كالرابع فبل يقاكماف قوة القوؿ األكؿ كالثاين،
الَبجيح  –علي  –القوؿ األكؿ كالثاين، كحقيقة ٪بد أف كبلٮبا أقول جدان ٩با يصعب 

بينهما، كمدار ا٤بسألة على حديث: "ال ٰبٌرًـ ا٢براـ ا٢ببلؿ"، فلو صح ىذا ا٢بديث 
لقلت ابلتحرًن، لكن ا٢بديث متكلم فيو كما سبق بيانو، فأتوقف ُب ىذه ا٤بسألة عن 

 .-كهللا أعلم  -لو صح ا٢بديث لقلت بو الَبجيح، ك 
 

                                                                                         
عن سعيد بن ا٤بسيب قاؿ فيمن زان ابمرأة أنو ال يصلح لو أف يتزكج ابنتها أبدان، كمثلو عن عركة  -ج

 بن الزبّب.
 كعنهما قاال: "ا٢براـ ال ٰبٌرًـ ا٢ببلؿ".

براىيم النخعي، كابن معقل، كالشعيب، كأبو سلمة بن عبدالرٞبن بن عوؼ، ك٩بن قالوا أنو ٰبٌرًـ: إ
 كسفياف الثورم.

ك٩بن قالوا أنو ال ٰبٌرًـ: ٰبٓب بن يعمر، كالزىرم، كسعيد بن جبّب، كالليث بن سعد، كأبو سليماف. 
 احمللى. ػفظهر بذلك تعارض اآلاثر ا.ىػ

 (.ٕ(، مسألة )ِِٕعلى األصوؿ للز٪باين )ص(، كٙبريج الفركع ٗٓ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ُ
 (.ِِسورة النساء، آية: )( (ِ
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 :ذترة اطتبلف
 تظهر ٜبرة ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة ُب مسائل كثّبة أٮبها اآلٌب:

إذا زان رجل ابمرأة فعند من يقوؿ الزان ٰبٌرًـ ٙبرـي عليو أصو٥با كفركعها، كٙبرـي  -ُ
و٥با على أصولو كفركعو، كعند من يقوؿ ال ٰبٌرًـ الزان ال ٙبرـي لو نكاح أص

 كفركعها كٰبلُّ ٥با نكاح أصولو كفركعو.

لو زان الرجل أبـ امرأتو أك بنتها، عند من يقوؿ الزان ٧بٌرًـ، ينفسخ نكاح  -ِ
 زكجتو؛ ألنو ال ٰبل لو ا١بمع بْب البنت كأمها.

 كعند من يقوؿ الزان ال ٰبٌرًـ، ال ينفسخ كال أثر لو.

 ند من يقوؿ ٰبٌرًـ.لو كطئ االبن زكجة أبيو، انفسخ نكاح أبيو منها ع -ّ

 :فروع متعلقة ابظتسألة
؟، الفركع اآلتية:  يتعلق ٗبسألة الزان ىل ٰبـر

 :الفرع األول
بْب اإلفضاء كعدمو، كىم القائلوف ابلتحرًن. فقالوا: إذا  -رٞبهم هللا-فرَّؽ ا٢بنفية 

 أفضى الزاين ا٤بزين هبا ٓب ٙبـر عليو كإذا ٓب ييفضها حرمت عليو.
 :(ُ)معٌت اإلفضاء

اإلفضاء ىو: أف يتخرَّؽ ا٢باجز الذم بْب مدخل الذكر، ك٨برج البوؿ. كذلك: 
"ألف مدخل الذكر ُب ٨برج ا٢بيض كا٤بِب، كأما البوؿ فمخرجو من غّبه، كبينهما 
 حاجز، فإذا ابلغ الواطئ ُب إيبلجو خرؽ ا٢باجز بْب ا٤بخرجْب فهذا ىو اإلفضاء".

 :(ِ)قاؿ ُب فتح القدير -رٞبهم هللا–٢بنفية كالتفريق بْب اإلفضاء كعدمو اثبت عن ا
"... كىذا إذا ٓب يػيٍفًضها الزاين، فإف أفضاىا ال تثبت ىذه ا٢برمات، لعدـ تيقن كونو 

                                 
 (.َُٕ(، كانظر: حلية الفقهاء )صُُٕ/ُِا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ُّٔالبن ا٥بماـ )( ِ(
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ُب الفرج، إال إذا حبلت، كعلم كونو منو. كعن أيب يوسف قاؿ: أكره لو األـ 
 بْب أمها".كالبنت، كقاؿ دمحم: التنزُّه أحبُّ إٕبَّ، كلكن ال أيفٌرًؽ بينو ك 

قلت: كىذا التفريق غريب، كيضعًٌف قو٥بم أبف الزان ٧بٌرًـ، فكيف ٬بفف ا٢بكم كقد 
ابلغ الزاين بفعلو حٌب كصل حد اإلفضاء، ككاف من ا٤بناسب عن زايدة الفعل 

 تشديد ا٢بكم.
فلم أقف على تفريق ٥بم بْب اإلفضاء كعدمو، ىذا فيما  -رٞبهم هللا-أما ا٢بنابلة 

 ن مراجع ٥بم.اطلعت علو م
 

 :الفرع الثاين
بْب اجملامعة مباشرة بلمس البشرة، كبْب كضع خرقة  –رٞبهم هللا  –فرَّؽ ا٢بنفية 
 أثناء اجملامعة.

 فقالوا: ٰبٌرًـ اجملامعة مباشرة، كال ٰبٌرًـ اجملامعة كبينهما عازؿ كخرقة.
 :(ُ)قاؿ ُب البحر الرائق

 "."لو جامعها ٖبرقة على ذكره ال تثبت ا٢برمة
 

 :اظتسألة الثانية
البنت من الزان ىل ٙبـر على أبيها )الزاين(؟ كالولد من الزان ىل ٰبـر على أمو الٍب 

 كلدتو؟.
ىذه ا٤بسألة اتبعة للمسألة السابقة، كال شك أف القائلْب ابلتحرًن ىناؾ يقولوف 

نسبة بذلك ىنا من ابب أكٔب، كقد أفردهتا ابلذًٌكر ىا ىنا الختبلؼ القوؿ فيها ابل
 للقائلْب بعدـ التحرًن ُب ا٤بسألة األكٔب.

                                 
 (.ِّ/ّ(، كانظر: رد احملتار )َُٔ/ّالبن ٪بيم )( (ُ
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 متفق عليو، ك٨بتلف فيو. –كا٤بسألة ىنا مكونة من جزئْب 
 اصتزء األول: )اظتتفق عليو(:

 اتفقوا أف الولد من الزان ٍٰبرـي على أمو.
 : "كاالتفاؽ على حرمة االبن من الزان على أمو".(ُ)قاؿ ُب فتحر القدير

ـر على ا٤برأة كلدىا من الزان (ِ)إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاجكقاؿ ُب مغِب احملتاج  : "كٰبى
 ابإلٝباع، كيرثها، كذلك ألنو كالعضو منها، كال ينفصل عنها".

 
 :اصتزء الثاين: )اظتختلف فيو(

ُب جواز نكاح البنت من الزان، كا٤بسألة مصوَّرة  –رٞبهم هللا  –اختلف أىل العلم 
ليست منو، فهل ٯبوز للزاين أف يتزكجها؟ اختلفوا ُب على أنو ٙبقق أف البنت منو أك 

 ذلك:
 :حترير حمل النزاع

إذا ثبت أف البنت ليس منو، نرجع للمسألة األكٔب، كإذا ثبت أف البنت منو أك ٓب 
 نعلم ىل ىي منو أك من غّبه يقع ا٣ببلؼ على قولْب:

كالشافعية ُب  ،(ٓ)، كا٤بالكية(ْ)، كا٢بنابلة(ّ): كىو مذىب ا٢بنفيةالقول األول
 .(ٔ)كجو

                                 
 (.ُِٕ/ّالبن ا٥بماـ )( (ُ
 (.ِٓٓ/ْ) (، كانظر: الذخّبةُٕٓ/ّللشربيِب )( (ِ
 (.ُِٔ/ّانظر: فتح القدير )( (ّ
 (.ُٓ(، كطريق ا٣ببلؼ ُب الفقو بْب األئمة األسبلؼ )صّْٖ/ٕانظر: الشرح الكبّب )( (ْ
 (، كقاؿ: كىو ا٤بشهور، كقاؿ سحنوف: ا١بواز خطأ صراح.ِٖٓ/ْانظر: الذخّبة )( (ٓ
 (.ُٕٓ/ّانظر: مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج ) ((ٔ
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 .(ُ)قالوا: " ٰبـر على الزاين نكاح ابنتو من الزان"
: سواء كطئها )األـ( لوحدىا أك كطئها ٝباعة، فلو كطئها ٝباعة (ِ)كزاد ا٢بنابلة

 حرمت على ٝبيعهم.
 : إذا تيقَّنَّا أهنا من ماءه.(ّ)كقيَّد الشافعية
 :القول الثاين

 .(ٓ)افعية، كالش(ْ)كىو مذىب بعض ا٤بالكية
قالوا: ال ٙبـر عليو ابنتو من الزان، كقد نقل عن الشافعية كراىة ذلك كلو ٙبقق أهنا 

ُب زمانو أهنا من ماءه، أك زان هبا لوحده كحبسها حٌب  من ماءه أبف أخربه النيب 
 كلدت.
 األدلة:

 : )استدلوا ابلكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ(.(ٔ)أدلة أصحاب القول األول
 :من الكتاب أواًل: دليلهم
(ڍ ڌ ڌ ڎ )قولو تعأب: 

(ٕ). 
                                 

 ( لعامة الفقهاء.ِٗٓ/ٗسبو ُب ا٤بغِب )ن( (ُ
 (.ِٗٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ِ
 (.ْا٤بصدر رقم )( (ّ
 (.ِٖٓ/ْىذا قوؿ عبدا٤بلك ا٤بالكي، كٓب يقل بو غّبه. انظر: الذخّبة )( (ْ
 –رٞبها هللا  –(: "كإف زان ابمرأة فأتت منو اببنو فقد قاؿ الشافعي ُِٗ/ُٔقاؿ ُب ا٤بهذب )( (ٓ

(، كقاؿ: كىو َُٗ/ٕها، فإف تزكجها ٓب أفسخ". كانظر: ركضة الطالبْب )أكره أف يتزكج –
(، كاجملموع ِٗٗ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُٕٓ/ّالصحيح، كشرحو مغِب احملتاج )

(ُٔ/ِِِ.) 
 (.ُِٔ/ّ(، كفتح القدير )ِٖٓ/ْ(، كالذخّبة )َّٓ، ِٗٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ٔ
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ٕ
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كجو الداللة: قالوا: ىذه بنتو كىو أنثى ٨بلوقة من مائو، كىذه حقيقة ال ٚبتلف 
 اب٢بلًٌ كا٢برمة فهي بنتو حقيقة لغة.

 :اثنياً: دليلهم من السنة
، (ِ)"(ُ): "انظركا فإف جاءت بو على صفة كذا فهو لشريك بن ٠بحاءقولو 

 يعُب: الزاين.
 كلد الزان للزاين، ٩با يدؿ على أنو بعض منو. قد نسب ف

 :اثلثاً: دليلهم من اظتعقول
 قالوا: ىي ٨بلوقة من ماءه، فأشبو ا٤بخلوقة من كطء الشبهة. -ُ

 كألهنا بعضو منو، فلم ٙبل لو كبنتو من النكاح، فهي ٨بلوقة من ماءه. -ِ

 
 :دليل أصحاب القول الثاين

 ، فقالوا:استدلوا ابظتعقول
ا أجنبية عنو، كال تينسب إليو شرعان، كال توارث بينهم، كال تلزمو نفقتها، فلم ٙبـر ألهن

 .(ّ)عليو كسائر األجانب
 :سبب اطتبلف

                                 
بده بن معتًٌب بن ا٢بد بن العجبلف البلوم، كىو ابن عم ٩بعن كعاصم ابن عدم شريك بن ع( (ُ

بن ا١بد، كىو حليف األنصار، كصاحب اللعاف ا٤بشهور، كقد نيًسب ألمو )٠بحاء( من ذلك 
 (.ِّْْ( برقم )َّٕ/ِاللعاف. انظر: أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )

بلعنة، كا٢بديث متفق عليو. أخرجو البخارم ُب ُب امرأة ىبلؿ بن أمية بعد ا٤ب قاؿ ذلك ( (ِ
(، كمسلم ُب اللعاف ٗٔ/ٕ(، )ُِٔ/ٔ(، )ِّّ/ّالشهادات كالتفسّب كالطبلؽ )

(، كالَبمذم ٖٔٔ/ُ(، كابن ماجو )َُْ/ٔ(، كالنسائي )ُِٓ/ُ(، كأبو داكد )ُُّْ/ِ)
 (.ُِْ/ّ(، )ِّٖ/ُ(، كا٤بسند )َُُِ)

 (.ِٖٓ/ْانظر: الذخّبة )( (ّ
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 ىل يغلَّب كوهنا من ماءه على بقية األحكاـ ا٤بنفيَّة عنها من نسب كنفقة ك٫بوىا.
 :اظتناقشة والًتجيح

ؿ ُب ذلك، مع اتفاؽ ا١بميع ال ٯبوز لو نكاحها، لقوة أدلة أصحاب القوؿ األك 
 .(ُ)أنو: ال توارث بينهما، كال ٘بب عليو نفقتها، كال تصّب أمهاهتا أمهات أكالده

كا٣ببلؼ اثبت عن الشافعية ُب ذلك، كإف أنكره بعض العلماء كجعل ا٤بسألة 
اتفاقية، إال أف نسبو ىذا القوؿ للجمهور صحيحة، كخبلؼ الشافعية موجود 

 حقيقة.
شافعية: أبهنا بنتو من ماءه كلو ٓب تنسب إليو شرعان، فانتفاء بعض كيرد على ال

 األحكاـ عنها ال يوجب انتفاء كل األحكاـ عنها.
 ٜبرة ا٣ببلؼ:

ظاىرة، فلو زان ابمرأة كجاءت ببنت منو حرمت عليو على الراجح، كٓب ٙبـر عليو 
 عند الشافعية، فلو أف ينكحها.

 اظتسألة الثالثة:
 .بر حمّرِم؟، عند القائلني بتحرمي وطء الزانىل الوطء يف الد  

ٌرًـ ال يدخلوف معنا ُب ىذه ا٤بسألة، كأما القائلوف أف الوطء  القائلوف أفَّ الوطء ال ٰبي
احملرَـّ ٧بٌرًـ اختلفوا ُب كطء الدُّبر ىل يقع فيو ٙبرًن أـ ال؟، كا٣ببلؼ ىنا ٧بصور بْب 

 ا٢بنفية كا٢بنابلة فقط.
 

 :حترير حمل النزاع
ُ- .  ا٣ببلؼ بْب القائلْب بتحرًن الوطء احملرَـّ

 اتفقوا على أف الوطء ُب القيبيل ٧بٌرًـ عند القائلْب ابلتحرًن. -ِ

                                 
 (.ُِٕ، ُِٔ/ّفتح القدير ) انظر:( (ُ
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 :واختلفوا يف وطء الدبر على قولني
 :القول األول

 .(ُ)كىو مذىب ا٢بنفية
 .(ِ)قالوا: الوطء ُب الدُّبر ال يتعلَّق بو التحرًن

 
 :القول الثاين

 .(ْ)، كبعض ا٢بنفية(ّ)كىو مذىب ا٢بنابلة
قالوا: الوطء ُب الدُّبر يتعلَّق بو التحرًن، فلو كطئ امرأة حرمت عليو أصو٥با 

 .(ٓ)كفركعها، كحـر عليها أصولو كفركعو

                                 
(: كىو األصح عند ا٢بنفية، َُٔ/ّقاؿ ُب منحة ا٣بالق )حاشية على البحر الرائق( )( (ُ

(، ُِٔ/ّ(، كانظر: فتح القدير )ِّٔ/ُكصححو ُب ٦بمع األٕبر شرح ملتقى األهنر )
 (.ّٓ/ّ(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )ُُّ/ّكالعناية على ا٥بداية )

 ( للجمهور.َٔ/ٗ(، كنسبو ُب الفتح )َُٔ/ّنسبو لعامة العلماء ُب منحة ا٣بالق ) ((ِ
(، كشرح ُٔ/ٕ(: كىو من مفردات ا٤بذىب، كانظر: ا٤ببدع )ُُٕ/ٖقاؿ ُب اإلنصاؼ )( (ّ

(، كقاؿ: الصحيح أنو ال ِٗٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ِْٖ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُٔٔ/ٓالزركشي )
 ينشرىا.

األئمة اآلزجندم من ا٢بنفية، ألنو مس كزايدة، كاألصح عندىم خبلفو،  كاف يفٍب بو مشس( (ْ
 (.َُّ/ّانظر: منحة ا٣بالق شرح كنز الدقائق )

(: كىو مذىب الثورم، كقاؿ ُب فتح القدير ٕٔ/ٓقاؿ ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف )( (ٓ
بن  (: كىو مذىب دمحم بن عليّّٓ/ٗ(: كىو مذىب األكزاعي. كقاؿ ُب احمللى )ُِٔ/ّ)

(: "كيركل عن ٰبٓب الكندم عن الشعيب كأيب ٕٓ/ٗا٢بسْب كاألكزاعي. قاؿ ُب فتح البارم )
جعفر فيمن يلعب ابلصيب إف أدخلو فيو فبل يتزكج أمو"، كقاؿ ا١بصاص ُب أحكاـ القرآف 
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كزادكا: لو الط بغبلـ حـر على البلئط أـ الغبلـ كابنتو، كعلى الغبلـ أـ البلئط 
 .(ُ)كابنتو

 األدلة:
 استدل كل فريق ابظتعقول:

 :(ِ)أصحاب القول األولدليل 
 قالوا: الدبر ليس ٧بل للحرث كال ييفضي إٔب الولد، كلعدـ ا١بزئية.

 :(ّ)دليل أصحاب القول الثاين
 ألف الوطء ُب القبل كالدُّبر كلو ٧برَـّ فيتعلَّق بو التحرًن. -ُ

 ألنو كطء ُب الفرج فينشر ا٢برمة، ُب ا٤برأة ككذا غّبىا. -ِ

 اظتناقشة:
 :(ْ)لقول الثاينمناقشة أدلة أصحاب ا

قالوا: كطء الغبلـ ال ٰبٌرًـ؛ ألنو غّب ا٤بنصوص عليو ُب التحرًن، كليس ىو ُب معُب 
ا٤بنصوص عليو، فبل يثبت حكم التحرًن ىنا، فا٤بنصوص عليو حبلئل األبناء، كمن 
نكحهن اآلابء، كأمهات النساء كبناهتن، كليس ىؤالء منهن. كألف كطء ا٤برأة سبب 

ا٤بهر، كييلحق النسب، كتصّب ا٤برأة فراشان كييثبت أحكامان ال يثبتها البعضية كيوجب 
 اللواط، فلو أرضع الرجل طفبلن ٓب ٰبىٍرـي عليو، ككذا ىنا.

                                                                                         
(: قاؿ عبدهللا بن ا٢بسْب عن اللواط ىو مثل ٙبرًن ا٤برأة بزان، كركل مثلو عن سفياف ُّٔ/ِ)

 كاألكزاعي. الثورم
 (.ّانظر: ا٤بصدر السابق )( (ُ
 (، كبلٮبا شرح على كنز الدقائق.َُٔ/ّ(، كمنحة ا٣بالق )َُٔ/ّانظر: البحر الرائق )( (ِ
 (.َّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ّ
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ْ
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 :الراجح
إف قلنا أف الوطء احملرَـّ أصبلن ىو ٧بٌرًـ، فإف الراجح ىنا القوؿ األكؿ لقوة أدلتهم ُب 

 ىذه ا٤بسألة.
 :ذترة اطتبلف

ئ امرأ ُب دبرىا فإنو ٰبصل بو التحرًن عند أصحاب القوؿ الثاين، تظهر فيما لو كط
 ككذا لو تلوَّط بغبلـ، ككذا تلوَّط اببن زكجتو من غّبىا انفسخ نكاح زكجتو.

 :فرع متعلَّق هبذه اظتسألة
، فلو كطئ ُب  ذىب بعض ا٢بنفية إٔب اشَباط االنزاؿ عند كطء الدُّبر حٌب ال ٙبـر

، ٍب أدعى اإلٝباع على حرمتها لو أاتىا من الدبر كٓب يينزؿ حرمت،  كإف أنزؿ ٓب ٙبـر
 دبرىا كأنزؿ.

: "لو أاتىا من دبرىا ٓب ٰبىٍرـي عليو فركعها (ُ)قاؿ ُب ٦بمع األٕبر شرح ملتقى األهنر
على الصحيح ...، لكن ىذا ليس إبطبلؽ، بل لو أاتىا ُب دبرىا فأنزؿ، أما إذا ٓب 

ٝباع، ألف ا٤بس بشهوة يوجبها إذا ٓب يينزؿ، فاإلتياف يينزؿ تثبت حرمة ا٤بصاىرة ابإل
 ُب دبرىا يوجبها بطريق األكٔب مع عدـ اإلنزاؿ".

 فقاؿ: (ِ)كقد ردَّ ىذا ُب حاشية رد احملتار
"ال فرؽ بْب اإلنزاؿ كعدمو ُب كطء الدبر، فًعلَّة الوطء السبب للولد، كثبوت ا٢برمة 

 كال يتحقق ُب ىذا الوطء". اب٤بس ليس إال لكونو سببان ٥بذا الوطء،
 

 اظتسألة الرابعة:
 .(4)ىل الوطء احملرَّم حمّرِم إذا وطئ ميتة؟

                                 
ُ) )(ُ/ِّٔ.) 
 (.ّٓ/ّالبن عابدين )( (ِ
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ىذه ا٤بسألة خاصة ابلقائلْب أف الوطء احملرَـّ ٧بٌرًـ، فهل الوطء احملٌرًـ يشمل كطء 
 ا٤بيتة؟.

 اختلفوا ُب ذلك:
 :حترير حمل النزاع

تفاؽ عندىم، كخبلفهم ُب كطء ا٤بيتة اتفق القائلوف ابلتحرًن، أف كطء ا٢بية ٧بٌرًـ اب
 الٍب فارقت ا٢بياة، ككاف الوطء بعد مفارقة ا٢بياة على قولْب:

 :القول األول
 .(ِ)كىو مذىب ا٢بنفية، كا٢بنابلة كجو

 ال ينشر كطء ا٤بيتة التحرًن.
 :وذلك ألن

 ليس ذلك سبب للبعضية. -ُ

 نافع.التحرًن يتعلَّق ابستيفاء منفعة الوطء، كا٤بوت ييبطل ا٤ب -ِ

 :القول الثاين
 كىو كجو عند ا٢بنابلة.
 كطء ا٤بيتة ينشر ا٢برمة.

: "ألنو معُب ينشر ا٢برمة ا٤بؤبَّدة، فلم ٱبتص اب٢بياة كالرضاع، فإنو ٰبٌرًـ كلو وذلك
 من لنب ميتة".

: الرضاع ٰبٌرًـ ٤با ٰبصل من إنبات اللحم، كإنشاز العظم، كىذا ٰبصل من لنب الرد
 ا٤بيتة كا٢بية.

 :اجحالر 

                                                                                         
 (.َٔ/ٕ) (، كا٤ببدعَّٓ/ٗانظر: ا٤بسألة ُب: ا٤بغِب )( (ُ
 (: كىو ا٤بذىب، كىو ظاىر كبلـ اإلماـ.ُُٖ/ٖقاؿ ُب اإلنصاؼ )( (ِ
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 القوؿ األكؿ، كالقياس على الرضاع بعيد.
 

 اظتسألة اطتامسة:
 الزان ابلصبيَّة اليت ال جيامع مثلها ىل يوجب التَّحرمي؟.

 إف قلنا أفَّ الزان موجب للتحرًن، فهل الزان ابلصبية يوجب ذلك؟. اختلفوا ُب ذلك.
 

 :حترير حمل النزاع
 الصبيَّة على قسمْب:

شتهي مثلها. كىذه كطئها ٰبٌرًـ كوطء الكبّبة سواء أف تكوف صغّبة، كلكن يي  - أ
 بسواء.

 كتعليل ذلك:
"ألف كوف احملل ميٍنًبتان حقيقة ال ٲبكن الوقوؼ عليو، فييقاـ السَّبب الظَّاىر، كىو  

 .(ُ)كوهنا مشتهاة مقامة"
امع مثلها كىي غّب ميشتهاه، فيجامعها فسواء أٍفضاى - ب ا أف تكوف صغّبة ال ٯبي

 معنا ُب ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة. -يدخل- أك ٓب يػيٍفًضها

 واطتبلف على قولني:
 :القول األول

 .(ُ)، كا٢بنابلة ُب كجو-رٞبهما هللا  - (ِ)كىو مذىب: أبو حنيفة، كدمحم

                                 
 (.َّٓ/ٗ(، كانظر: ا٤بغِب )ٕٔ/ٗا٤ببسوط )( (ُ
(، كالبحر الرائق ُْٔ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )َِٔ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(ّ/َُٔ.) 
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 قالوا: ال ٰبٌرًـ ٝباع الصبية الٍب ال ٘بامع مثلها.
 كاشَبط ا٢بنفية أف ييفضها بذلك ا١بماع.

 
 :القول الثاين

 .(ّ)كا٢بنابلة ُب كجو –رٞبو هللا  – (ِ)وسفكىو مذىب أيب ي
ٌرًـ  كقيَّد )أبو يوسف( بػػػ )استحساانن(. (ْ)قالوا: كطء الصغّبة ٰبي

 :األدلة
 استدؿ كل فريق من ا٤بعقوؿ:
 :(ٓ)دليل أصحاب القوؿ األكؿ

 ألهنا ليست سبب للبعضيَّة، كىو أشبو بوطء ا٤بيتة. -ُ

ل ألنو حرث للولد ك٥بذا ال ثبوت حرمة ا٤بصاىرة ابلوطء ليست لعينو، ب -ِ
يثبت بوطء الصغّبة؛ ألهنا غّب مينبتة للولد، كا٢برث ال يتحقق إال ٗبحل 

 منبت.

 :(ُ)دليل أصحاب القول الثاين
                                                                                         

ىو ا٤بذىب، كىو ظاىر كبلـ اإلماـ (: كقاؿ: ك ُُ/ُٖ(، كاإلنصاؼ )َّٓ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 (.َٔ/ٕأٞبد، كصححو الزركشي، كانظر: ا٤ببدع )

 (.ّانظر: ا٤بصدر )( (ِ
(، َٔ/ٕ(، كا٤ببدع )ُُٖ/ٖىذا اختيار القاضي، كىو ظاىر ما جـز بو، انظر: اإلنصاؼ )( (ّ

 (.َّٓ/ٗكا٤بغِب )
رأة، كإال ٓب ٙبـر عليو، فلو كذلك ىذا مشَبط ُب الذكر، فيلـز أف يكوف مشتهي ابلنسبة للم( (ْ

(، كالشرح الكبّب َُٔ/ّجامع ابن أربع سنْب زكجة أبيو ال تثبت ا٢برمة. انظر: البحر الرائق )
(ٕ/ْٕٗ.) 

 (.َُٔ/ّ(، كالبحر الرائق )ٕٔ/ٗانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
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فكما أنو ٰبٌرًـ كطئها كذلك الصغّبة الٍب  -الشهوىاء-القياس على العجوز  -ُ
 ال تيشتهى.

ج، كالوطء ًعلَّة لوجود حقيقة الوطء، بوجود حقيقة إيبلج الفرج ابلفر  -ِ
 إلٯباب حرمة ا٤بصاىرة.

ٯبب االغتساؿ من كطء الصغّبة الٍب ال تشتهى، كٯبب ٥با ا٤بهر، فكذا  -ّ
ا٢برمة، فالوطء جيًعل حكمان يتعلَّق بو االغتساؿ بنفس اإليبلج من غّب 

 إنزاؿ.

حكمنا هبذا الوطء أنو ٰبٌرًـ من ابب االحتياط للفركج، فباب ا٢بل كا٢برمة  -ْ
 باب مبنًٌيان على االحتياط.ُب ىذا ال

 :اظتناقشة
 :مناقشة أدلة القول الثاين

قياسهم على العجوز الشهوىاء، يردُّ عليو أبف: "العلة كطء سبب للولد كىو  -ُ
، فقد (ِ)منتفو ُب الصغّبة الٍب ال تيشتهي، ٖببلؼ الكبّب ١باز كقوعو"

 حصل لبعض األنبياء.

جوز فحملت ككلدت، كىذا منتف أم حصل لبعض األنبياء، أف كطئت زكجتو الع
 ُب الصغّبة أصبلن.

الرد على ىذا: "اإلمكاف العقلي اثبت فيها، كالعادم منتف عنها، فتساكل، 
رجاف العادة عن  (ّ)كالقصَّتاف على خبلؼ العادة ال توجباف الثبوت العادم، كال ٚبى

                                                                                         
 (.ُِٔ/ّانظر: ا٤بصدر السابق، كفتح القدير )( (ُ
 (.ُِٔ/ّفتح القدير )( (ِ
 عليهما السبلـ. –راىيم كزكراي أم قصة إب( (ّ
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 .(ُ)النفي"
و قياسهم على كجوب االغتساؿ. ا١بواب عنو، أبف االغتساؿ كجوب -ِ

 .(ِ)الستطبلؽ كًكاء ا٤بِب، كىذا يتم ٤بعُب ا٢برارة كاللْب ُب احملل

 : القوؿ األكؿ، مع أف القوؿ الثاين قوم أيضان. كهللا أعلم.الراجح
 :اظتسألة السادسة

جيوز لو اطتلوة والسََّفر واللَّمس : ىل وطء الزان يوجب احملرمية، فعلى ذلك
 م ال يوجب ذلك؟.والنَّظر ألصول وفروع اظتوطوءة بزان، أ

ىذا عند يقوؿ أف الوطء احملرَـّ موجب التحرًن، ا٤بسألة فيها خبلؼ ُب جزء،  
 كاتفاؽ من جزء.

 :اصتزء اظتتفق عليو - أ

أف الزان ال يوجب احملرمية، فبل يباح لو السفر كال ا٤بٌس كال ا٣بلوة بفركع  اتفقوا
 .(ّ)كأصوؿ ا٤بوطوءة بزان، ككذا ىي بفركعو كأصولو

 :-رٞبهم هللا  -النظر على قولْب )عند ا٢بنفية(  ُب جواز اختلفوا - ب

 :(ْ)القول األول
٧برَّمات عليو على التأبيد، فبل أبس ابلنظر إٔب ٧باسنهن، كما  ألهننال أبس بذلك؛ 

 لو كاف ثبوت حرمتو اب٤بصاىرة الصحيحة.
 :القول الثاين

 :وذلك ألن (ُ)ال ٰبل لو النظر

                                 
 (.ّا٤بصدر )( (ُ
 (.ٕٗ/ٗانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
 (.َُٗ، َُٖ/ّ(، كالبحر الرائق )َُٓ/َُ(، )َِٔ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 ( (.َُٓ/َُ)ا٤ببسوط ) -رٞبو هللا–كىو األصح عند السرخسي ( (ْ
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 ى الزاين ال بطريق النًٌعمة.ثبوت ا٢برمة بطريق العقوبة عل -ُ

 ألنو قد جيرًٌب مرة فظهر خيانتو فبل ييؤمن اثنيان. -ِ

، فلم يفيد إابحة النظر، فوطئو ليس ٗبباح،  -ّ كألف ٙبرٲبهن بسبب ٧برَـّ
 كاحملرمية تعلق بكماؿ حرمة الوطء، ألهنا إابحة.

 ألف ا٤بوطوءة ٓب يستبح النظر إليها، فؤلف ال يستبيح النظر إٔب غّبىا بو -ْ
 أكٔب.

 على ىذا القوؿ: اعًتاض
قالوا: "ال ٯبوز أف ييقاؿ ثبوت ا٢برمة بطريق العقوبة ىناؾ، ألان نيثبت ا٢برمة ىناؾ 
ابلقياس على النكاح، فإذا جعلناىا بطريق العقوبة ٓب تكن تلك ا٢برمة، كإثبات 

 .(ِ)ا٢برمة ابتداءن ابلرأم ال ٯبوز"
يب، كفيو فتح لباب عظيم من الفساد، : القوؿ الثاين: بل القوؿ األكؿ غر الراجح

 كمن ا٤بناسب ٙبرًن كالنظر تغليظان ال ًحلًٌو ٚبفيفان مع شناعة الفعل.

                                                                                         
 (.ّْٓ/ٕ) (، كالشرح الكبّبِٖٓ، ْْٗ/ٗانظر: ا٤بصدر السابق، كا٤بغِب )( (ُ
 (.ِا٤بصدر )( (ِ
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 ادلثؽس انراتغ: أشر انٕطء يف اَفطاؾ انُكاغ أٔ تطالَّ
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب انفساخ النكاح الصحيح بطركء مؤبَّد ٙبرًن.
 طء ُب بطبلف النكاح فيما لو نكح بنتان كأمها مرتَّبان.ا٤بطلب الثاين: أثر الو 

ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب انفساخ نكاح األب كاالبن بعد العقد، لو كطئ كل 
 منهما زكجة اآلخر خطأن.
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 ادلطهة األٔل:
ك حترٌى. 

َّ
 أشر انٕطء يف اَفطاؾ انُكاغ انصؽٍػ تطرٔء يؤت
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 .روء مؤبَّد حترميأثر الوطء يف انفساخ النكاح الصحيح بط
الوطء إما أف يكوف مباحان، كىذا ُب النكاح الصحيح، كقد يكن الوطء بنكاح فاسد، 

 كىناؾ كطء شبهة، ككطء زان.
رٞبهما -كقد علمنا أف الوطء بنكاح فاسد ككطء الشبهة ٧بٌرًماف عند عامة أىل العلم 

 .-رٞبهم هللا–العلماء  كأما الوطء احملرَـّ )الزان(، ففي كونو ٧بٌرًـ خبلؼ عند -هللا
كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب عن أتثّب الوطء على النكاح الصحيح ٕبيث يؤدم إٔب انفساخ 
ذلك النكاح كيوجب التَّحرًن ا٤بؤىبَّد، كيدخل معنا ُب ىذا ا٤بطلب: النكاح الفاسد، ككطء 

 الشبهة، ككطء الزان، أما الوطء ُب النكاح الصحيح فغّب متصور )شرعا( ىنا.
ف يكوف النكاح صحيحان، ٍب يطرأ عليو ٙبرًن مؤبد بفسخ النكاح؟. ىذا ما سنعلمو فكي

 .-إف شاء هللا–ىنا 
 :تنبيو ىام

سبق الكبلـ ُب النكاح الفاسد كنكاح الشبهة، كأهنما يوجباف التحرًن عند عامة العلماء، 
 كالكبلـ عن كطء الزان كا٣ببلؼ فيو.

ا٣ببلؼ ىناؾ، فمن يرل أف كطء الزان كالوطء  كىذا ا٤ببحث عبارة عن أثر من آاثر ذلك
ُب النكاح الفاسد كنكاح الشبهة غّب موجب للتحرًن ال يدخل معنا ُب مسائل ىذا ا٤بطلب 

 البتَّة، كمن يرل أف ذلك الوطء موجب للتحرًن يدخل معنا ىنا ُب ىذا ا٤بطلب.
 

 .أثر الوطء يف انفساخ النكاح الصحيح بطروء مؤبَّد حترمي
لكبلـ ىنا ُب ثبلثة أقساـ من النساء، ٕبيث لو حصل كطئهن انفسخ النكاح ينحصر ا

الصحيح ككجب التَّحرًن ا٤بؤبَّد، سواء حصل ذلك الوطء ابلنكاح الفاسد، أك نكاح الشبهة، 
 أك كطء زان، كىنَّ:

 كطء بنت الزكجة. -ُ

 كطء أـ الزكجة. -ِ

 كطء االبن لزكجة أبيو. -ّ

 .القسم األول: وطء أم الزوجة
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 رجل أـ زكجتو، سواء كطء شبهة بنكاح فاسد أك كطء زان. لو كطء
 يصٌور لنا ا٤بسألة: مثال

رجل تزكج امرأة فأيدخلت عليو أمها فوطئها خطأن، أك تزكج امرأة ٍب ظهر أهنا أـ زكجة 
نسبان أك رضاعة، أك زان ابمرأة ٍب ظهر أهنا أـ زكجتو، كيستوم ىنا علم أهنا أـ زكجتو قبل 

 ُب ىذه الصور؟. فما اضتكم. الوطء أك بعد ..
 :وذلك(: تىًبْب منو امرأتو، اصتواب)

ألنو كطئ أـ امرأتو، كذلك ٰبٌرًـ امرأتو على التأبيد، كيستوم ُب ذلك لو كاف كطئ البنت 
بعد العقد أـ ٓب يطأ، فوطء األـ ٰبٌرًـ البنت، كالعقد على البنت ٰبٌرًـ األـ، فعلى ذلك 

كليس لو نكاح البنت كال األـ، فقد حرمتا عليو أتبيدان، البنت  ٙبـر عليو البنت كاألـ معان،
 .(ُ)ابلعقد، كاألـ ابلوطء

 
 .القسم الثاين: وطء بنت الزوجة

الصورة ىنا كالصورة ُب القسم األكؿ، كا٢بكم ىنا كا٢بكم ىناؾ، إال أنو ييفرَّؽ ىنا بْب 
و بعد الدخوؿ كطء بنت الزكجة بعد الدخوؿ ابلزكجة كقبلو، فلو كطئ بنت زكجت

 بزكجتو، كاف ا٢بكم فيو كا٢بكم ُب الصورة األكٔب ٛبامان.
كلكن لو كطئ بنت الزكجة قبل الدخوؿ بزكجتو، انفسخ نكاحو من الزكجة )األـ(، كلو 
أف يتزكج ابنتها بعد ذلك؛ كذلك ألف األـ )الزكجة( ٙبـر ابلدخوؿ ابلبنت، كال ٙبـر 

الدخوؿ كالعقد، أما ٦برَـّ العقد فهو ٧بٌرًـ للنبت  البنت ٗبجرد العقد على األـ كلكن بعد
 .(ِ)على التأبيد

 
 :القسم الثالث: وطء ابن الزوج زوجة أبيو

 لو كطئ رجل زكجة أبيو كطء شبهة أك كطء زان.

                                 
 (.َّْ/ِ(، كبدائع الصنائع )ِِ/ْ(، ك)َّٓ/َّانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ِ
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 يوضح صورة ا٤بسألة: مثال
رجل زان بزكجة أبيو، سواء علم أهنا زكجة أيو أـ ٓب يعلم، أك كطئها كطء شبهة، كقد 

 ا ذلك ُب صورتْب:صوَّرك 
 يطئها ظنان منو أهنا زكجتو. -ُ

أف يتزكج الرجل كابنو زكجتاف، فتدخل كل كاحدة منهما على اآلخر فيطئها. كىذه  -ِ
 .(ُ)بياهنا ُب ا٤بطلب الثالث من ىذا ا٤ببحث  -إف شاء هللا-الصورة سيأٌب 

 ككبلمنا ىنا ٫بصره ُب كطء الزان، ككطء االبن زكجة أبيو شبهة.
 ُب كلتا ا٢بالتْب يبطل نكاح األب من زكجتو. :اضتكم ىنا

ُب ذلك  كيستومكذلك: ألف الزكجة أصبحت موطوءة لبلبن فبل ٰبل لو نكاحها أبدان، 
 .(ِ)ما لو دخل هبا األب أك ٓب يدخل

                                 
 ( من ىذا البحث.ُٖٔصانظر )( ُ(

 (.ُٕٗ/ّ(، كمغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج )َّٖ/َّانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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 ادلطهة انصاًَ:
ثاً أشر انٕطء يف تطالٌ انُكاغ فًٍا نٕ َكػ تُرًا ٔأيٓا ي 

َّ
 رذ
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 يما لو نكح بنتان كأمها مرتَّبان.أثر الوطء ُب بطبلف النكاح ف
ىذا ا٤بطلب اتبع للمطلب الذم قبلو، بزايدة تفصيل، لكن ىنا يطرأ البطبلف على 

 النكاح الصحيح بسبب نكاح آخر.
 : ىل ٲبكن أف ينكح الرجل بنتان كأمها مرتَّبان؟.سؤال

لكن تقع ىذه : ال ٲبكن كال ييتصوَّر شرعان أف ينكح الرجل ا٤برأة ٍب ينكح بنتها اصتواب
 ا٤بسألة على صورتْب:

: أف يكوف نكاح الثانية )األـ( نكاحان فاسدان، أم يتزكج امرأة بعقد صحيح، ٍب األوىل
يظهر أهنا أـ زكجتو كقد دخل هبا ككطئها، كال شك أف ىذا النكاح ابطل كيفرَّؽ بينهما، 

 ككبلمنا ُب مدل أتثّب ىذا النكاح على النكاح الصحيح.
ينكح ا٤بشرؾ بنتان كأمها، كيكوف ذلك جائز ُب دينهم، كما قالوا: أف ذلك : أف الثانية

 .(ُ)جائز عند اجملوس
 كُب نكاح ا٤بشركْب كبلـ طويل، ىل ٯبوز أ ال ٯبوز؟، كىل نتعرَّض ٥بم أـ ال؟.

ُب ا٤ببحث السادس  -إف شاء هللا–كحكم نكاحهم إذا أسلموا ... كغّب ذلك، كسيأٌب 
 ، ٕبيث لو أسلما فما ا٢بكم؟.(ِ)ىذه الصورة شيء من تفصيل ذلك ُب 

ككبلمنا ىنا ٧بصور ُب الصوة األكٔب، فلو نكح رجل بنتان ٍب نكح أمها نكاحا ابطبلن، 
 ككطئها كطء شبهة، فما أتثّب ىذا النكاح على النكاح الصحيح؟.

 أقوؿ من ا٤بتقرر ُب شرعنا أنو من عقد على امرأة حرمت عليو أمها ٗبجرد العقد، كمن
عقد على امرأة كدخل هبا حرمت عليو ابنتها، فبل ٯبوز على ذلك ا١بمع بْب البنت 
كأمها، كابلتإب نكاح األـ بعد الدخوؿ ابلبنت نكاح ابطل، كال يَبتب عليو حكم 

 شرعي.
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ...  )قاؿ تعأب: 

                                 
 (.ِِٓ/ُانظر: ا٥بداية شرح البداية )( (ُ
 (.ِّٕك ُِٔصانظر: ا٤بطلب الرابع من ا٤ببحث السادس ُب الفصل األكؿ )( ِ(
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(ڱ ڱ ڱ ں
(ُ). 

 :(ِ)وال ختلو اظتسألة ىنا من ثبلث صور
خل الزكج هبما )ابلبنت كاألـ(، أم يطأ األـ، كقد كاف دخل أف يدالصورة األوىل: 

 ابلبنت.
 ٙبرما عليو أتبيدان، كينفسخ نكاحو الصحيح، ككطئو لؤلـ كطء شبهة. اضتكم:
 وذلك:

 ألف األـ ٙبـر على التأبيد ابلعقد على البنت، فبالعقد كالدخوؿ من ابب أكٔب. -ُ

ها.كالبنت ٙبـر على التأبيد ابلدخوؿ ابألـ؛ ألف ال -ِ  بنت رىبيبة مدخوؿ أبمًٌ

 : أٝبع على ىذا ا٢بكم كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم.(ّ)قاؿ ابن ا٤بنذر
 
 :الصورة الثانية -

 أف ال يدخل الزكج أبحدٮبا.
 كىذه الصورة ال تدخل معنا ُب ىذا ا٤بطلب، كذكرىا فقط من ابب سىرٍب ٝبيع الصورة.

البنت، فمجرد العقد على أـ الزكجة ال بعد بطبلف العقد األـ، ال ٙبـر عليو  واضتكم:
 يؤثًٌر على نكاح الزكجة.

 الصورة الثالثة: -

 أف يدخل الزكج أبحدٮبا كىذا على ضربْب:
 أف يدخل ابألـ دكف البنت. - أ

 كا٢بكم ىنا كا٢بكم ُب الصورة األكٔب.
 أف يدخل الزكج ابلبنت دكف األـ. - ب

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
(، كاجملموع ّٕٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ََِ/ِ(، كا٤بدكنة )َِٖ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

 (.ِْ/َُ(، كا٤بغِب )ُٕٗ/ّ(، كمغِب احملتاج )ُُٓ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُِّ/ُٔ)
 (.ِْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
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 كا٢بكم ىنا كا٢بكم ُب الصورة الثانية.
أذكرىا ىنا حيث أنِب ٓب أقف عليها مع أٮبيتها كىي صورة االشتباه،  كىناؾ صورة لن

 سواء استيبو ُب العقد )على أيَّهما عقد أكالن(، أك الوطء )أيهما كطئ، كأيهما ٓب يطأ(.
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ئ ادلطهة انصانس: أشر انٕطء يف اَفطاؾ َكاغ األب ٔاالتٍ تؼك انؼقك، نٕ ٔط
 كم يًُٓا زٔظح اَـر ـطؤ
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انفساخ نكاح األب كاالبن بعد العقد، لو كطئ كل منهما زكجة اآلخر أثر الوطء ُب 
 خطأ.

ىذا ا٤بطلب ىو: أثر الوطء ُب انفساخ نكاح األب كاالبن )معان أك أحدٮبا( بعد العقد 
 )الصحيح كقبل الوطء(، لو كطئ كل منهما زكجة اآلخر خطأ )كطء شبهة(.

ى عقد األب كاالبن، لو عقدا على فا٤بطلب ىنا عبارة عن كطء الشبهة كمدل أتثّبه عل
أجنبيتْب أك أختْب أك امرأة كابنتها كٓب يدخل كل منهما على زكجتو بل على زكجة 

 اآلخر.
 

 :صورة اظتسألة
 :صورقالوا: رجل كابنو عقدا على أجنبيتْب أك أختْب أك بنتان كأمها، فا٤بسألة ٥با ثبلث 

أجنبيتْب، ٍب يدخل كل كاحد : أف يعقد رجل كابنو على امرأتْب الصورة األوىل -
 منهما على زكجة اآلخر خطأ.

: أف يعقد رجل كابنو على أختْب، ٍب يدخل كل كاحد منهما على الصورة الثانية -
 زكج اآلخر خطأ.

: أف يعقد رجل كابنو على امرأة كابنتها ٍب يدخل كل كاحد منهما على الصورة الثالثة -
 زكجة اآلخر خطأ.

: فالكبلـ عنهما كاحد، لذا سنجمعهما ُب صورة كاحدة يةأما الصورة األوىل والثان
 كالصورة الثالثة على ذلك تكوف ىي: الصورة الثانية ُب ا٤بسألة.

 ك٪بد ىتاف الصوراتف )ابلسَّرٍب( ا٣بطأ فيهما ُب الدخوؿ ال ٱبلو من أحد ٟبسة أكجو:
 األكؿ: أف يدخل االبن ٍب األب. -

 الثاين: أف يدخل األب ٍب االبن. -

 ث: أف يدخبل معان، أك ال نعلم ا٤بتقدًٌـ منهما.الثال -

 الرابع: أف يدخل أحدٮبا، كٱبلو اآلخر كال ٲبس. -

ا٣بامس: أف ال يدخل أحدٮبا، كىذا الوجو )األخّب(، ال أثر لو اتفاقان إذا ٓب ٰبصل  -
نظر كال مس كال تقبيل، فإف حصل شيء من ذلك ُب ترتب األثر عليو أك عدـ 
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 كال أثر للخلوة إال بعد العقد الصحيح. (ُ)أتثّبه خبلؼ سبق ذكره

 فبقي الكبلـ عن األكجو الباقية، ككل كجو يقع على صورتْب فاجملموع ٜبانية أكجو.
 :(ِ)الصورة األوىل

لو أفَّ رجبلن كابنو تزكجا امرأتْب أجنبيتْب أك أختْب، فأدًخلت كل كاحدة منهما على زكج 
 صاحبها.

 جو كما قلنا:ال ٱبلو ا٢باؿ من أحد أربعة أك 
 :الوجو األول

 :ويًتتب على ذلكأف يدخل االبن ٍب األب. 
 يغـر االبن ا٤بهر المرأة أبيو دكف األب. -ُ

 تبْب من األب امرأتو، ككذا من االبن. -ِ

 ٙبـر على األب أتبيدان؛ ألهنا موطوءة االبن شبهة. -ّ

األب، ليس لواحد منهما أف يتزكج كاحدة من ا٤برأتْب ٕباؿ؛ ألف إحداٮبا موطوءة  -ْ
 كاألخرل موطوءة االبن.

 :الوجو الثاين
: ما ترتَّب على الوجو األكؿ، إال أنو يغـر ويًتتب على ذلكأف يدخل األب ٍب االبن. 

 األب المرأتو ابنو دكف االبن.
 :الوجو الثالث

: ما ويًتتب على ذلكأف يدخبل ٝبيعا كيطئا ٝبيعا معا، أك ال يعلم ا٤بتقدًٌـ منهما. 
 األكؿ، كيغـر كل كاحد منهما للموطوءة ا٤بهر دكف زكجتو. ترتب ُب الوجو

 :الوجو الرابع
 أف يدخل أحدٮبا كٱبلو اآلخر كال ٲبس، كىذا على ضربْب:

 :ويًتتب على ذلكأف يدخل االبن كٱبلو األب،  - أ

                                 
 (.ِٔك ِٓصانظر: ا٤بطلب األكؿ كالثالث من ا٤ببحث الثالث ُب الفصل التمهيدم )( ُ(

 (.ُُْ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َّٔ، َّٓ/َّانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
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 يغـر االبن للٍب كطئ ا٤بهر دكف األب. -ُ

كإ٭با خبل هبا، ك٦برَّد  تيردُّ على االبن زكجتو على النكاح األكؿ؛ ألف أابه ٓب ٲبسها -ِ
 ا٣بلوة ال توجب حرمة ا٤بصاىرة.

 تبْب امرأة األب ا٤بوطوءة  من األب. -ّ

ليس لواحد منهما أف يتزكج ا٤بوطوءة؛ ألهنا كانت ُب نكاح األب فبل ٙبل لبلبن  -ْ
 ٕباؿ، كىي موطوءة االبن شبهة فبل ٙبل لؤلب ٕباؿ.

 :ويًتتب عليوأف يدخل األب كٱبلو االبن،  - ب

 ب للٍب كطئها ا٤بهر دكف االبن.يغـر األ -ُ

 تتنب امرأة االبن منو. -ِ

ال ٰبل لواحد منهما أف يتزكج امرأة االبن ا٤بوطوءة؛ ألهنا كانت ُب نكاح االبن  -ّ
 فبل يتزكجها األب، كقد كطئها األب فبل يتزكجها االبن.

ترد امرأة األب عليو ابلنكاح األكؿ؛ ألف االبن خبل هبا فقط، كذلك ال يوجب  -ْ
 ٤بصاىرة.حرمة ا
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 :(ُ)الصورة الثانية
أف يتزكج رجل كابنو امرأة كابنتها، ٍب أيٍدًخلت كل كاحدة منهما على زكج األخرل 

 خطأن.
 كذلك ال ٱبلو ا٢باؿ من أحد أربعة أكجو:

 :الوجو األول
 :ويًتتب على ذلكأف يطأ االبن أكَّالن ٍب األب، 

هر المرأتو؛ ألف الفرقة على االبن ا٤بهر للموطوءة دكف األب، كعليو نصف ا٤ب -ُ
 منو.

 تبْب من االبن امرأتو؛ ألنو كطئ أمها بشبهة كذلك ٰبٌرًـ البنت عليو. -ِ

تبْب من األب امرأتو؛ ألنو كطئ بنتها، كال يغـر المرأتو شيئان؛ ألهنا ابنت منو منذ  -ّ
 كطئها االبن كالفرقة بسببها ٗبطاكعتها االبن.

 ة منهما.ليس لواحد منهما العقد بعد ذلك على كاحد -ْ

 الوجو الثاين:
 :ويًتتب على ذلكأف يطأ األب أكالن ٍب االبن، 

يَبتب عليو ما ترتَّب على الوجو األكؿ من التحرًن، إال أف األب يغـر مهر ا٤بثل 
للموطوءة كنصف ا٤بهر لزكجتو؛ ألف الفساد منو، كال يغـر االبن سول مهر ا٤بثل 

 طئها األب كطوعتو على ذلك.٤بوطوءتو؛ ألف الفرقة جاءت من قبلها منذ ك 
 :الوجو الثالث

 أف يطئا ٝبيعا، أك ال ييعرؼ ا٤بتقدًٌـ منهما.
يتساكاي ُب ا٢بكم ىنا فيما لو كطئا ٝبيعان، أك ٓب ييعرؼ ا٤بتقدًٌـ منهما، ففي كبل 
ما كطئا ٝبيعا؛ ألف كبل األمرين ظهر كال يعرؼ التاريخ بينهما،  عل كأهنَّ ا٢بالْب ٯبي

 :ويًتتب على ىذاا كقعا معان، فييجعبل كأهنم

                                 
(، كهناية احملتاج ُٕٗ/ّ(، كمغِب احملتاج )َِّ/ُٔ(، كاجملموع )َّٔ، َّٓ/َّانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.ْْٓ/ٗ(، كا٤بغِب )ِٕٕ/ٔٔب شرح ا٤بنهاج )إ
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يغـر كل كاحد منهما للٍب كطئها مهر مثلها دكف زكجتو؛ ألف الفساد جاء منهما  -ُ
 ٗبطاكعة كل كاحدة منهما على الوطء.

 ينفسخ نكاح األـ كالبنت من األب كاالبن. -ِ

ليس لؤلب كال االبن أف يتزكج كاحدة منهما؛ ألف أحدٮبا موطوءة األب  -ّ
 بن.كاألخرل موطوءة اال

كُب كل الوجوه السابقة يتساكل فيها لو كاف األب قد عقد على األـ كاالبن على 
ابنتها، أك كاف االبن قد عقد على األـ، كاألب على ابنتها، فبل ٱبتلف ا٢بكم ُب 

 ذلك.
 :الوجو الرابع

أف يطأ أحدٮبا كٱبلو اآلخر كال ٲبس، كىذا على قسمْب ككل قسم منها ٰبتمل أف 
على األـ كاالبن على ابنتها، أك يكوف األب عقد على البنت،  يكوف األب عقد

 كاالبن على أمها، فاجملموع أربعة أقساـ.
( أف يدخل االبن كٱبلو األب كال يطأ، كيكوف األب قد عقد على القسم األول)

 األـ، كاالبن على ابنتها.
 :فيًتتب عليوىنا االبن كطئ أـ امرأتو، كاألب ٓب يطأ بنت امرأتو، 

 فسخ نكاح االبن من امرأتو؛ ألنو كطئ أمها، كذلك ٰبٌرًـ البنت عليو.ين -ُ

 كينفسخ نكاح األب من امرأتو؛ ألهنا أصبحت موطوءة ابنو شبهة. -ِ

 ٙبـر البنت كأمها على األب كابنو أتبيدان؛ كذلك ألف: -ّ

 االبن: حرمت عليو األـ ابلعقد على البنت، كالبنت بوطء األـ.
 ء االبن ٥با، كالبنت بعقد االبن عليها.األب: حرمت عليو األـ بوط

( أف يدخل األب كٱبلو االبن كال يطأ، كيكوف األب قد عقد على القسم الثاين)
 األـ، كاالبن على ابنتها.

 :فيًتتب عليوىنا األب كطئ ابنة زكجتو، 
 انفساخ نكاح األب من امرأتو؛ ألنو كطئ بنت امرأتو كذلك ٰبٌرًـ عليو امرأتو. -ُ

 االبن من امرأتو؛ ألهنا أصبحت موطوءة األب. انفساخ نكاح -ِ
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 ٙبـر البنت كأمها على األب كابنو أتبيدان، كذلك ألف: -ّ

 االبن: حرمت عليو األـ ابلعقد عليها من األب، كالبنت بوطء األب.
 كاألب: حرمت عليو األـ بوطء ابنتها، كالبنت بعقد ابنو عليها.

ال يطأ، كيكوف األب قد عقد ( أف يدخل االبن كٱبلو األب ك القسم الثالث)
 على البنت كاالبن على أمها.
 :فيًتتب عليوىنا االبن كطئ بنت امرأتو، 

 ينفسخ نكاح االبن من امرأتو؛ ألنو كطئ بنت امرأتو، كذلك ٰبٌرًـ عليو امرأتو. -ُ

 ينفسخ نكاح األب، ألف امرأتو أصبحت موطوءة االبن. -ِ

 التأبيد، كذلك ألف:ٰبـر على األب كاالبن نكاح البنت كأمها على  -ّ

 االبن: حرمت عليو البنت بعقد أبيها عليو، كاألـ بعقد ابنتها.
 األب: حرمت عليو البنت بوطء ابنو، كاألـ بعقد ابنو عليها.

( أف يدخل األب كٱبلو االبن، كيكوف األب قد عقد على البنت القسم الرابع)
 كاالبن على أمها.

 :ويًتتب عليوكىنا األب كطئ أـ امرأتو، 
 ينفسخ نكاح األب من امرأتو؛ ألنو كطئ أمها، كذلك ٰبٌرًـ البنت عليو. -ُ

 ينفسخ نكاح االبن من امرأتو؛ ألهنا موطوءة األب بشبهة. -ِ

 ٙبـر األـ كابنتها على األب كابنو أتبيدان، كذلك ألف: -ّ

 االبن: حرمت عليو البنت بعقد األب، كاألـ بوطء األب.
 كاألـ بعقد االبن. األب: حرمت عليو البنت بعقد األـ،

ُب كل الوجوه ينفسخ النكاح الصحيح كتقع ا٢برمة أتبيدان مع اختبلؼ  فاضتاصل
 تعليل ذلك ُب كل صورة لوحدىا.
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 ادلثؽس اخلايص: أشر انٕطء يف يُغ اَفطاؾ انُكاغ
 كفيو مطالب:

: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح لو حدث عيب موجب للفسخ اظتطلب األول
 بعد الوطء.

: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح فيما لو زكج كليَّاف امرأة لرجلْب اظتطلب الثاين
 معان.

 : أثر الوطء ُب منع انفساخ نكاح العنًٌْب.اظتطلب الثالث
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ادلطهة األٔل: أشر انٕطء يف يُغ اَفطاؾ انُكاغ نٕ ؼكز ػٍة يٕظة 
 ؼك انٕطءنهفطؿ ت
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 عيب موجب للفسخ بعد الوطءأثر الوطء يف منع انفساخ النكاح لو حدث 
كبلمنا ُب ىذا ا٤بطلب يتناكؿ النقاط التالية: كلمة عن عيوب النكاح قبل العقد، 
كضي الزكج ابلعيب، لو حدث عيب بسبب الزكج، خيار الزكجة ُب حدكث 

 العيب بعد العقد، أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح للعيب ا٢بادث بعد الوطء.
 ابختصار. كإليك ا٢بديث عن كل نقطة

 :كلمة عن عيوب النكاح
صى كال تيعد، سواء كانت عيوب ًحسية أك  العيوب عمومان ُب بِب آدـ كثّبة ال ٙبي
معنوية، كالذم يهمنا منها عيوب النكاح، كىي العيوب الٍب ٛبنع الوطء كيبلن أك 
جزءان. كعدد ىذه العيوب ٱبتلف بْب مذىب كآخر، فمنهم من عدىا ٟبسة، 

عليها، كمنهم من اقتصر على بعضها، كمنهم من ٓب يفسخ النكاح كمنهم من زاد 
 أبم عيب كٓب يعترب ىذه العيوب أصبلن.

فيما لو ٓب يعلم أحد الزكجْب –كعموما العيوب الٍب يثبت ألجلها ا٣بيار بعد العقد 
ٟبسة، ثبلثة يشَبؾ فيها الزكجاف كينفرد كل منهما ابثنْب. فأما  -بو قبل العقد
ثة ا٤بشَبكة بينهما فهي: ا١بنوف كا١بذاـ كالربص، كينفرد الرجل اب٢ببًٌ العيوب الثبل

كالعينة، كتنفرد ا٤برأة ابلرَّتىق كالقرف
(ُ). 

 .(ِ): انسداد الرحم بعظم أك ٢بم ك٫بوه، كا٤برأة الرَّتقاء الٍب ال يصل إليها زكجهافالرََّتق

 .(ّ)ًلذَّة ا١بماعكمثلو )العفل(: كىو ٢بم يكوف ُب الفرج، كقيل: رطوبة ٛبنع 
 .(ْ): مانع ٲبنع سلوؾ الذكر ُب الفرج، إما لغدة غليظة أك ٢بم أك عظموالَقَرن
 .(ُ): ا٬براؽ من بْب ٧بل الوطء ك٨برج البوؿوالَفَتقْ 

                                 
(، كرٞبة األمة ُٕٔ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ّْٔ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ِٖٔ/ُٔانظر: اجملموع )( (ُ

(، ٕٔٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َُُ/ٕ(، كا٤ببدع )ٕٓ/َُ(، كا٤بغِب )ُُّٔب اختبلؼ األئمة )ص
(ُُ/ْٔٔ.) 

 (.َْٖ(، كالكليات )صِّّطلع على أبواب ا٤بقنع )ص(، كا٤بُُٓانظر: أنيس الفقهاء )ص( (ِ
 (.ُّٔانظر: رٞبة األئمة ُب اختبلؼ األئمة )ص( (ّ
 (.ِٖٔ/ُٔ(، كاجملموع )ِٕٗ(، كالكليات )صُُٓانظر: أنيس الفقهاء )ص( (ْ
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 .(ِ)كقيل: ضيق الفرج خلقة ٕبيث ال يدخل الذكر فيو
نكاح، كقد نقل فلو كجد أحد الزكجْب عيب ُب اآلخر ٩با تقدـ كاف لو ا٣بيار ُب فسخ ال

على ذلك فقاؿ: كأٝبعوا على أف اجملبوب إذا نكح  اإلرتاع -رٞبو هللا- (ّ)ابن ا٤بنذر
 امرأة، كٓب تعلم، ٍب علمت أف ٥با ا٣بيار.

 
 :العيب قبل العقد

األصل ُب ا٣بيار عند العيب أف يكوف حدكث العيب قبل العقد، كال يعلم الطَّرؼ اآلخر 
العقد أك بعد العقد كالوطء فجواز أك عدـ جواز ا٣بيار بو، أما إذا حصل العيب بعد 

 . -إف شاء هللا-٨بتلف فيو، كىو ما سنوضًٌحو ُب ىذا ا٤بطلب 
 

 :ِرَضى الزوج ابلعيب
لو رىضي الزكج ابلعيب، سواء قبل العقد أك بعده، أك كجد منو داللة على الرًٌضى بذلك 

ىل يكوف ا٣بيار على  -هللارٞبهم -سقط حقو ُب ا٣بيار، على خبلؼ بْب العلماء 
 الفور أـ الَباخي؟ كيتساكل ُب ذلك الزكج كالزكجة.

 :(ْ)قاؿ ُب ا٤بغِب
"إذا علم ابلعيب كقت العقد، أك بعده ٍب كجد منو رضا، أك داللة عليو، كالدخوؿ 
اب٤برأة، أك ٛبكينها إايه من الوطء، ٓب يثبت الفسخ؛ ألنو رضي إبسقاط حقو فسقط، كما 

َبم ابلعيب فرضيو، كإذا اختلفا ُب العلم، فالقوؿ قوؿ منكره؛ ألف األصل لو علم ا٤بش
 عدمو".

                                                                                               
 (.ِانظر: ا٤بصدر )( (ُ
 (.َْٖانظر: الكليات )ص( (ِ
 (.ِٖٓ(، رقم )ٕٓانظر: اإلٝباع )ص( (ّ
(، كالكاُب ُب ِْْ/ْ(، كالذخّبة )َٖٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َُٗ/ٕ، كانظر: ا٤ببدع )(ْٔ/َُ)( (ْ

 (.ٔٔٓ/ِفقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )
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 :لو حدث عيب ابلزوجة بسبب الزوج نفسو
-لو كاف الزكج ىو ا٤بتسبًٌب ابلعيب بعد العقد ليس لو خيار الفسخ، كقد نص الشافعية 

 على ىذه ا٤بسألة. -رٞبهم هللا
 :(ُ)قاؿ ُب األـ

أصاهبا فأٍفضاىا، ٍب ٓب يلتًئم، فعليو ديَّتها كاملة، كىي امرأتو "... كإذا دخلت عليو ف
ٕبا٥با، ك٥با ٛباـ ا٤بهر، ك٥با أف ٛبتنع من أف يصيبها ُب الفرج حٌب تربأ الربء الذم إذا عاد 
إلصابتها ٓب ينكأىا كٓب يزد ُب جرحها، ٍب عليها إف برأت أ ٚبلى بينها كبْب نفسها ...، 

امع من صار )أم حدث(، أخذت صداقها كديتها، كقيل ىي كإف صارت إٔب حاؿ ال ٯب
 امرأتك، فإف شئت فطلًٌق، كإف شئت فامسك كاجتنبها، إذا كاف مثلها ال ٯبامع.

 :خيار الزوجة يف العيب بعد العقد
أف للزكجة ا٣بيار مطلقان إذا حدث عيب ابلزكج بعد  -رٞبهم هللا- (ِ)نص الشافعية

ؽًٌ الزكج إذا حدث عتقها بعد العقد، كإٔب ذلك ذىب العقد، كما أف ٥با ا٣بيار بر 
 ُب ذلك بْب الزكج كالزكجة، فكبلٮبا عندىم لو ا٣بيار. (ْ)، كٓب يفٌرًؽ ا٢بنفية(ّ)ا٤بالكية

                                 
 (.ُّٗ، ُّٖ/ٓللشافعي )( (ُ
 (.ْْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ِّٖ/ُانظر: إرشاد السالك لعبد الرٞبن بن دمحم ا٤بالكي البغدادم )( (ّ
 (.ْٓٗ/ّد ا٤بختار )انظر: حاشية ر ( (ْ
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 مسألة: أثر الوطء يف منع انفساخ النكاح ابلعيب اضتادث بعد الوطء.
سخ؟، اختلف لو حدث عيب ابلزكج بعد العقد كالوطء، فهل ذلك العيب موجب للف

 ُب ذلك: -رٞبهم هللا-أىل العلم 
 :حترير حمل النزاع

نزاعهم ُب العيب ا٤بوجب للفسخ إذا حدث بعد العقد كالوطء، كٓب يرض بو، كٓب يصدر 
 منو داللة على الرضى، كٓب يكن العيب بسببو.

 واطتبلف يف اظتسألة على قولني:
 :القول األول -

 .(ْ)، كا٢بنابلة كجو(ّ)، كالشافعية ُب القدًن(ِ)، كا٤بالكية(ُ)كىو مذىب ا٢بنفية
قالوا: ال خيار للزكج إذا حدث عيب موجب للفسخ، بعد أف كطئ كلو مرة كاحدة، فإف 

 شاء أمسك أك طلَّق، كعليو النفقة إف أمسكها.
 :القول الثاين -

 .(ٔ)، كظاىر كبلـ ا٣بًرقي(ٓ)كىو قوؿ الشافعية ُب ا١بديد
يب، كعليو مهرىا بدخولو هبا ككطئها، كعليو نفقتها حاؿ قالوا: لو الفسخ بذلك الع

 إقامتو معها كيستمتع هبا ٗبا دكف الفرج.
 

 األدلة:
                                 

(: "فلو جيبَّ بعد كصولو إليها مرة أك صار عنينا ْٓٗ/ّقاؿ ُب تنوير األبصار كشرحو الدر ا٤بختار )( (ُ
بعده )أم الوصوؿ( ال ييفرَّؽ ٢بصوؿ حقها ابلوطء مرة"، فما زاد على ا٤برة مستحق داينة ال قضاء، 

 (.ْٓٗ/ّكانظر: حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )
 (.ِّٖ/ُانظر: أسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك، للكشناكم )( (ِ
 (.َِْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ُٕٗ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ْْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
 (.ُٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ْ
 (.ّانظر: ا٤بصدر ) -رٞبهم هللا–كىذا اختار ا٤بزين من الشافعية ( (ٓ
 .(ُٔ/َُ(، كا٤بغِب )ْْٕ/ُُانظر: الشرح الكبّب )( ٔ(
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 استدل أصحاب القول األول ابظتعقول فقالوا:
 ٓب يكن الزكج مغركران ٕبدكثو فهو قادر على دفع الضرر بطبلقو، فالطبلؽ بيده. -ُ

 ف ا٢بادث، فكذا ا٢برة.ا٣بيار ُب نكاح األمة يتعلَّق اب٤بتقدًٌـ دك  -ِ

 لو القدرة على االستمتاع منها ٗبا دكف الفرج، كقد كطئ مرة كىذا حقها. -ّ

 كألنو عيب حدث اب٤بعقود عليو بعد لزـك العقد، أشبو ا٢بادث اب٤ببيع. -ْ

 :أدلة أصحاب القول الثاين
 استدلوا ابلكتاب كا٤بعقوؿ:
 :أوال: دليلهم من الكتاب

(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )قولو تعأب: 
(ُ). 

كجو الداللة: قالوا: ٤با استحقَّت الزكجة ا٣بيار ىو كذلك استحقَّو، فما استحقَّو ييقابل 
 .(ِ)ما استيًحقَّ عليو

 . استدلوا ابآلٌب:(ّ)اثنياً: دليلهم من اظتعقول
قالوا: ألنو عيب ُب النكاح ييثبت ا٣بيار ميقارانن فأثبتو طارائن، كاإلعسار كالرؽ،  -ُ

 قارف.فإنو مثبت للخيار إذا 

 ألنو عقد منفقة فحدكث العيب هبا ييثبت ا٣بيار كاإلجارة. -ِ

 
 :اظتناقشة

 الفريق الثاين: ٯبعل النكاح كاإلجارة، فإذا فيقدت ا٤بنفعة فيها كاف لو الفسخ.
 كالفريق األكؿ: ٯبعل النكاح كالبيع، فإذا حدث عيب فيو ال خيار بعد العقد.

، ٍب إف كل فريق قاس على مسألة ٨بتلف كحقيقة أف القياس على منفعة اإلجارة أقرب
 فيها:

                                 
 (.ِِٖسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.ْْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.َٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
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ال يعطوف  -رٞبهم هللا-فالقياس على خيار الزكجة، قياس على ٨بتلف فيو، فا٢بنفية 
 الزكجة ا٣بيار أصبل.

كٓب ٯبيزكا  -رٞبهم هللا-كا٣ببلؼ على اإلعسار ٨بتلف فيو أيضا، فقد خالف ا٢بنفية 
 الفسخ لئلعسار.

 
 :سبب اطتبلف

 النكاح على البيع أـ اإلجارة؟. ىل تقاس منفعة
 

 :الراجح
ك٥با الفسخ  -أف لو الفسخ-أف الراجح القوؿ الثاين  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 

 أيضان، كال ضرر على الزكجة فهي استحقت ا٤بهر بوطئها السابق على حدكث العيب.
 :ذترة اطتبلف

أـ ٭بنعو من الفسخ إال  تظهر عند الًفراؽ، ىل ٫بتسبها ًفرقة فسخ فبل تكوف طبلقا،
 ابلطبلؽ.
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اٌ ايرأج 
َّ
ادلطهة انصاًَ: أشر انٕطء يف يُغ اَفطاؾ انُكاغ فًٍا نٕ زٔض ٔنٍ

 نٕظهني يؼاً 
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 أثر الوطء يف منع انفساخ النكاح فيما لو زوج وليَّان امرأة لوجلني معاً 
الية األصل ُب الزكاج أنو ال يتم إال عن طريق كٕب ا٤برأة، كقد رتَّب الشارع ك 

األكلياء، كقدَّـ بعضهم على بعض، كأكؿ األكلياء األب ٍب ا١بد ٍب االبن ... 
ُب أبواب األكلياء، فعلى ىذا   -رٞبهم هللا-كىكذا كما فصَّل ذلك أىل العلم 

 كيف ٲبكن أف يزكج كليَّاف امرأة لرجلْب معا؟
 
 :(ُ)( ٲبكن أف ٰبدث ذلك ُب صور منهااصتواب)
 ككيلْب، ليزكجا ا٤برأة، فيزكًٌجاىا معان لرجلْب. أف يوكًٌل الوٕب الوالد -ُ

ٲبكن أف يكوف للمرأة كليَّْب، كذلك عند التساكم ا٤بطلق ُب صفة الوليَّْب  -ِ
 إذا انتقلت الوالية، كمساكاهتا عند االنتقاؿ لوالية االبن.

 أف أتذف ا٤برأة لوليْب فيزكجاىا معان. -ّ

ثبلثة  ٱبلو حاؿ الزكجْب من فإذا حدث ذلك، كزكج الوليَّاف ا٤برأة معان، فبل
 :(ِ)أقسام

أف يكوان معان غّب كفؤين، فهنا نكاحهما ابطل معان، كإف دخل أحدٮبا  - أ
 فعليو مهر ا٤بثل كال حدَّ ُب ذلك.

اف يكوف أحد الزكجْب كفؤان، كاآلخر غّب كفء، كىنا نكاح غّب الكفء  - ب
ف دخل ابطل، كنكاح الكفء جائز سواء تقدَّـ نكاحو أك أتخَّر، فإف كا

غّب الكفء فعليو مهر ا٤بثل، كىي ٧برَّمة على الكفء حٌب تنتهي عدهتا، 
 كإف جاءت بولد ٢بق ابلداخل منها.

أف يكوف الزكجاف معان كفؤين، كمسألتنا مفركضة على ىذا القسم، كىنا ال  -ج

                                 
 (.ِِٔ، ِٕ، ِٔ/ٓانظر: األـ )( (ُ
 (.ُٖٔ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
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 :(ُ)صورتنيٱبلو األمر من 
أك ال يعلم  : أف يقع العقداف معان ُب كقت كاحد كيعلم ذلك،الصورة األوىل -

ىل كقعا معا أك تقدـ أحدٮبا؟، أك علم أف أحدٮبا متقدـ كٓب يعلم من ىو أك 
 يشك ُب ذلك.

: ىنا ُب ٝبيع الوجوه يبطل النكاحاف سواء دخبل معان أـ ٓب يدخل كاحد اضتكم
 منهما كيفرَّؽ بينهما.

 :الدليل
ق ألف األصل ُب األبضاع التحرًن حٌب يتحقق السبب ا٤ببيح، كٓب يتحق -ُ

 ىنا.

كألنو ال ٯبوز أف تكوف ا٤برأة ذات زكجْب، لًػما ييفًض إليو من اختبلط ا٤بياه  -ِ
 كفساد األنساب.

ليس تصحيح أحد العقدين أبكٔب من تصحيح اآلخر، كال ٲبكن  -ّ
 تصحيحهما معا.

 
 :الصورة الثانية

 أف يتقدَّـ أحد العقدين على اآلخر كييعلم ا٤بتقدًٌـ منهما. كىذه الصورة تقع على
 كجوه:

                                 
جملتهد (، كبداية اُٖ/ّ(، كالدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )ِِٔ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(، ِٔ/ٓ(، كاألـ )َّ/ُ(، كاإلشراؼ )ِّٓ/ْ(، كالذخّبة )ُْٕ/ِ(، كا٤بدكنة )ِٖ/ِ)
(، كمنهاج الطالبْب ٖٖ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ٖ/ِ(، كالوجيز )ُٖٔ/ُُكا٢باكم الكبّب )

(، كالشرح َُْ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِْٖ/ٗ(، كا٤بغِب )َُٔ/ّكشرحو مغِب احملتاج )
 (.ِْ/ٕ(، كا٤ببدع )ٖٖ/ٖصاؼ )(، كاإلنّْْ/ٕالكبّب )
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: أال يدخل هبا كاحد منهما أك يدخل ا٤بتقدـ منهما دكف الوجو األول والثاين
ر.  ا٤بتأخًٌ

: "إذا أنكح : ُب ىذين الوجهْب أهنا لؤلكؿ منهما قطعان. كذلك لقولو واضتكم
 .(ُ)الوليَّاف فاألكؿ أحق"

 كقد نيقل االتفاؽ على ىذه الصورة:
امرأة تزكجت ُب عقدين ٨بتلفْب رجلْب فعيًلم  : "كاتفقوا أف(ِ)قاؿ ُب مراتب اإلٝباع

 أك٥بما كٓب يكن دخل هبا كاحد منهما، فإف األكؿ ىو الزكج كاآلخر أجنيب ابطل".
 : "أٝبعوا أهنا لؤلكؿ إذا ٓب يدخل هبا كاحد منهما".(ّ)كقاؿ ُب بداية اجملتهد

 : أف يدخل هبا الثاين دكف األكؿ.الوجو الثالث
 دخل هبا أـ لؤلكؿ الذم عقد عليها متقدًٌمان؟.فهل تكوف للثاين الذم 

 ُب ذلك. -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم 

                                 
ا٢بديث لو شواىد منها: "أٲبا امرأة زكجها كلياف فهي لؤلكؿ منهما، كمن ابع بيعا من رجلْب ( (ُ

 فالبيع لؤلكؿ.
 كحديث: "أٲبا امرأة زكجها كلياف فهي األكؿ منهما".

، ُٕٖ/ِ(، كالدارمي ُب سننو )ُٖ، ُُ، ٖ/ٓ(، )ُْٗ/ْكا٢بديث أخرجو: أٞبد ُب ا٤بسند )
(، كالَبمذم َِٖٖ(، برقم )َِّ/ِ(، كأبو داكد )ُُِْٗ( ك)ُِّٗ( برقم )ُٖٖ

(، كأبو نعيم ُب ا٢بلية ُٕٓ، ُْٕ/ِ(، كا٢باكم )ِْٖٔ( برقم )ُْٗ، ُْٖ/ّ)
(، كالطرباين ُب الكبّب ِٔ/ٓ(، كالشافعي ُب األـ )ٔٓ/ٗ(، كالبغوم ُب شرح السنة )ُُٗ/ٔ)

(، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ُْٗٗٓ( ك)ُّٗٗٓبرقم ) (، كابن أيب شيبة ُب مصنفوٗٓٗبرقم )
( برقم ّّٖ/ّ(. انظر: تلخيص ا٢ببّب )َُْ/ٕ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )َُِٖٔ)
 (.ُّٖٓ( برقم )ِْٓ/ٔ(، كإركاء الغليل )ُِٕٔ)

 (.ٓٔالبن حـز )ص( (ِ
 (.ِٖ/ِالبن رشد )( (ّ
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 :حترير حمل النزاع
إذا دخل الثاين عليها دكف األكؿ، كقد عقد األكؿ ٍب الثاين، أم تقدَّـ األكؿ ابلعقد، 

 كتقدَّـ الثاين ابلدخوؿ، اختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب:
 :القول األول -

 .(ْ)، كبعض ا٤بالكية(ّ)، كا٢بنابلة(ِ)، كالشافعية(ُ)ذىب ا٢بنفيةكىو م
قالوا: ترجع لؤلكؿ سواء دخل هبا الثاين أـ ٓب يدخل، فنكاح األكؿ صحيح، 

 .(ٓ)كنكاح الثاين ابطل ككذا دخولو
 :القول الثاين -

 .(ٔ)كىو مذىب ا٤بالكية
 .(ٕ)هماقالوا: ما داـ الثاين دخل هبا كٓب يدخل األكؿ فهي للداخل من

 

                                 
 (.ُٖ/ّبصار )(، كالدر ا٤بختار شرح تنوير األِِٔ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
(، كا٢باكم الكبّب ٖ/ِ(، كالوجيز )َُٗ/ٗ(، كا٤بهذب كشرحو اجملموع )ِٔ/ٓانظر: األـ )( (ِ

 (.ٖٖ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُٖٔ/ُُ)
(، كاإلنصاؼ ّْْ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َُْ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِْٖ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ّ

 (.ِْ/ٕ(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ٖٖ/ٖ)
 (، كىو قوؿ ابن عبد ا٢بكم، لعدـ قبوؿ احملل أصبلن.ِّٓ/ْر: الذخّبة )انظ( (ْ
كشريح، كا٢بسن البصرم، كاألكزاعي، كإسحاؽ، كالزىرم، كقتادة،  --كىو مذىب: علي ( (ٓ

 (.ُٖٔ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )َّ/ُكابن سّبين، كالثورم. انظر: اإلشراؼ )
(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي ِّٓ/ْ(، كالذخّبة )ُْٕ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ٔ

 (.ِٖ/ِ(، كبداية اجملتهد )ِٖٓ/ِ)
، كعطاء، كالزىرم، كٰبٓب بن سعيد، كربيعة، كمكحوؿ، كمعاكية. انظر: --كىو قوؿ عمر ( (ٕ

 (.ِٖ/ِ(، كبداية اجملتهد )ُْٕ/ِانظر: ا٤بدكنة )
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 األدلة:
 . (ُ)دليل أصحاب القول األول

 استدلوا ابلكتاب كالسنة كاألثر كا٤بعقوؿ:
 :أواًل: دليلهم من الكتاب

  (ٻ ٻ ٻ ...)قولو تعأب: 
(ِ). 

كجو الداللة: ٓب ييفٌرًؽ هللا عز كجل بْب مزكجة كأخرل، فقد نص على ٙبرًن ا٤بزكَّجة، 
 فلم ٙبل ابلدخوؿ كغّبىا من احملرمات.

 :اثنياً: دليلهم من السنة
 .(ّ): "إذا أنكح الوليَّاف فهي لؤلكؿ"قولو 

 كجو الداللة: ا٢بديث مطلق سواء دخل الثاين أك ٓب يدخل، كىذا نص ُب ا٤بسألة.
 .اثلثاً: دليلهم من األثر

 .(ْ)أهنا لؤلكؿ بعد دخوؿ الثاين --قضى علي 

                                 
 (.ّ(، )ِ( ك)ُانظر: ا٤بصدر )( (ُ
 (.ِْسورة النساء، آية: )( (ِ
 (.ُٖٗصتقدـ ٚبرٯبو ) (ّ(

عن سعيد عن قتادة عن خبلس أف امرأة زكجها أكلياؤىا اب١بزيرة من عبيد هللا بن ا٢بر، كزكجها ( (ْ
ففرَّؽ بينها كبْب زكجها الثاين،  --كزكجها أىلها بعد ذلك ابلكوفة، فرفعوا ذلك إٔب علي 

كجها األكؿ أف ال كردَّىا إٔب زكجها األكؿ، كجعل ٥با صداقها ٗبا أصاب من فرجها، كأمر ز 
 يقرهبا حٌب تنقض عدهتا.

(، ُٓٗٗٓ(، كابن أيب شيبة ُب مصنفو )ُُْ/ٕالقصة أخرجها: البيهقي ُب السنن الكربل )
( برقم ِٓٓ/ٔ(. قاؿ ُب إركاء الغليل )ْٖٓ( ك)ْٕٓ( ك)ْٔٓكسعيد بن منصور ُب سننو )

(، ُٕٗٗٓيب شيبة )(، كابن أَُُّٔ(: رجالو ثقات لكنو منقطع كعند عبدالرزاؽ )ُُُٗ)
 (. قاؿ شريح: "إذا أنكح اجمليزاف فالنكاح لؤلكؿ".ُُْ/ٕكالبيهقي )
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 :رابعاً: دليلهم من اظتعقول
٧بلَّو، كعقد الثاين ٓب يصادؼ ٧بلَّو، فهي ُب  ألف األكؿ صادؼ عقده -ُ

 .(ُ)عصمة رجل آخر فيبطل عقد الثاين، كما لو علم أف ٥با زكجان 

كألف العقد لو عىرىل عن الوطء ٓب يصح، فإذا كاف فيو الوطء كذلك ٓب  -ِ
 .(ِ)يصح، كنكاح ا٤بعتدَّة كاحملرًمة اب٢بج

لْب ُب أف يزكًٌجو كل كاحد قالوا: إلٝباع الفريقْب على أنو لو ككَّل رجل ككي -ّ
منهما امرأة، فزكجاه أختْب، أك ككلهما أف يزكجانو أبربع فزكَّجو كل كاحد 
منهما أبربع، اتفقنا أف نكاح األكؿ صحيح كالثاين ابطل كلو دخل فكذلك 

 .(ّ)ىنا

 :دليل أصحاب القول الثاين
 :(ّ)استدلوا ابألثر كا٤بعقوؿ
 :أواًل: دليلهم من األثر

: "إذا أنكح الوليَّاف فاألكؿ أحق ما ٓب يدخل هبا --قوؿ عمر  -ُ
 .(ْ)الثاين"

 .(ُ)بذلك -- (ٓ)لقضاء معاكية -ِ

                                 
 (.ِْٖ/ٗ(، كا٤بغِب )ِِٔ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 (.َُٗ/ٗ(، كاجملموع )ٖٖ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُٗٔ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب ) (ّ)( ِ(

 (.ُْٕ/٤ِبدكنة )(، كاِْٖ/ٗ(، كا٤بغِب )ُٗٔ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
(: "ٓب أقف عليو". قلت: كقد ٕبثت فلم أجده ُِٖٓ( برقم )ِْٓ/ٔقاؿ ُب إركاء الغليل )( (ْ

(: "األثر ٓب يصححو أصحاب ِْٖ/ٗفيما اطلعت عليو من كتب اآلاثر. قاؿ ُب ا٤بغِب )
 ا٢بديث".

ىو: معاكية معاكية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ القرشي األموم، ك ( (ٓ
بن أيب سفياف، أسلم يـو الفتح، كقيل قبل ذلك لكن كتم إسبلمو، كانت كقعة صفْب بينو 
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، فصار من سواىم ٧بجوابن --قالوا: كأٝبع فقهاء ا٤بدينة على قضاء معاكية 
 أبٝباعهم.

 :اثنياً: دليلهم من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ أبدلة منها:

ف ُب أف تفرَّد بكل كاحد منهما كٕبّّ مأذكف لو، قالوا: ألنو قد تساكل العقدا -ُ
كيرجَّع الثاين ٗبا تعلَّق عليو من أحكاـ النكاح ابلدخوؿ من كجوب ا٤بهر 

 كالعدة ك٢بوؽ النسب فصار أكٔب كأثبت من األكؿ.

، كاف أكٔب كذلك كيدألف ا٤بتنازعْب ُب ا٤بلك إذا انفرد أحدٮبا بتصرُّؼ  -ِ
 الزكجاف.

 ما استحل الفرج بنكاح حبلؿ ال ييعلىم فيو نكاح.كألهنما اختصما بعد  -ّ

 كألف الثاين اتَّصل بعقده القبض فكاف أحق. -ْ

 اظتناقشة:
 :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين

 ا١بواب عنو سندان كمتنان. --أثر عمر  -ُ

                                                                                         
توُب سنة  -رضي هللا عػنهم ٝبيعان –تؤبَّ ا٣ببلفة بتنازؿ ا٢بسن بن علي عنها  --كبْب علي 

(، كسّب أعبلـ النببلء ْٕٕٗ( برقم )ّّْ/ْستْب. انظر: أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )
 (.ِٓ( برقم )ُُٗ/ّ)

قاؿ ابن جريج: أخربين ابن أيب مليكة أف موسى بن طلحة أنكح الشاـ يزيد بن معاكية أـ ( (ُ
إسحاؽ ابنو طلحة، كأنكح يعقوب بن طلحة ا٢بسن بن علي، كأنكحها موسى قبل يعقوب، 

امرأة  فلم ٛبكث إال ليلتْب أك ثبلاث حٌب جامعها ا٢بسن بن علي، فلما بلغ ذلك معاكية قاؿ:
قد جامعها زكجها، دعوىا، قاؿ: كموسى كٕبُّ ما٥با، كٮبا أخواىا ألبيها. أخرجو عبدالرزاؽ برقم 

(، كمثلو عن: عطاء، كالزىرم عند الرزاؽ برقم َٓٓ(، كسعيد بن منصور )َُّٔٔ)
 (.َُّْٔ( ك)َُِّٔ)
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 أما السند فقد سبق عن ٚبريج األثر، فإنو ال يصح.
: "إذا أنكح الولياف ..."، يب : فاألثر جاء على خبلؼ حديث الن(ُ)كأما متنان 

، ٍب األثر ٓب يتعرَّض لؤلثر --كىو معارض ٗبا ركل عن غّبه من الصحابة كعلي 
 ا٤بَبٌتب على دخوؿ الثاين، فلم يصح االستناد عليو.

متنان  --، ا١بواب عنو كا١بواب عن أثر عمر --أثر قضاء معاكية  -ِ
 كسندان.

 جهْب:أدلتهم من ا٤بعقوؿ. ا١بواب عنها من ك  -ّ

 ، كال اجتهاد مع النص.األدلة من ا٤بعقوؿ ىنا معارضة ٢بديثو  - أ

كذلك ىي معارضة أبدلة ا٤بعقوؿ عند أصحاب القوؿ األكؿ، كالتصرؼ  - ب
 كالقبض كالدخوؿ كلو غّب مؤثًٌر مع فساد العقد األصلي.

 
 :(ِ)سبب اطتبلف

ة زكجها ىل يعترب الدخوؿ أـ ال نعتربه؟. فهنا تعارض عمـو حديث: "أٲبا امرأ
..."، مع القياس، فعمـو ا٢بديث يقتضي أهنا لؤلكؿ دخل هبا أك ٓب يدخل هبا الثاين، 

 كالقياس ىو القياس على فوات السلعة ُب البيع كىذا القياس ضعيف.
 :الراجح
ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األكؿ، من بطبلف عقد  -كالعلم عند هللا-الراجح 

 ، للحديث ُب ذلك فهو نص ُب ٧بل النزاع.الثاين مطلقان كعودة الزكجة لؤلكؿ
 :ذترة اطتبلف

الثمرة من ا٣ببلؼ ىنا ظاىرة، فلو عقد رجبلف على امرأة، كدخل العاقد الثاين هبا 

                                 
 (.ِّٓ/ْ(، كالذخّبة )ِْٖ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 (.ِٖ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ِ
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 دكف ا٤بتقدـ فإنو:
عند أصحاب القوؿ األكؿ ينفسخ نكاح الثاين الذم دخل، كتعود الزكجة لؤلكؿ، 

 كال يقرهبا حٌب انتهاء عدهتا.
لقوؿ الثاين تبقى عند الزكج الذم دخل هبا، كييفسخ عقدىا من كعند أصحاب ا

 األكؿ.
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 ادلطهة انصانس:
نيأشر ان 

ِّ
 ٕطء يف يُغ اَفطاؾ َكاغ انؼُ
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 أثر الوطء يف منع انفساخ نكاح العنِّني
مقاصد الشرع من النكاح كثّبة جدان، منها: ًعفَّة الزكجْب، كإشباع الغريزة الفطرية ا١بنسية 

ل اإلنساف، كمن ىنا كاف للزكجْب ا٣بيار ُب فسخ النكاح إف كجد عيب من عيوب ا٤بودكعة لد
النكاح ا٤بانعة من االستمتاع، كحـر الشرع كل طريق ٲبنع ىذا ا٢بق، فمنع اإليبلء كجعل للزكجة 
حق الفراؽ بعد أربعة أشهر، كحرَـّ الظهار كأكجب فيو كفارة غليظة. كالذم يهمنا ُب ىذا 

لعيوب عيب )العينَّة( ا٤بختص ابلرجل دكف ا٤برأة. كسأتناكؿ ىذا ا٤ببحث ُب ا٤بطلب من ىذه ا
 النقاط اآلتية:

تعريف العيٌنة، كخبلؼ العلماء ُب أتجيل العنْب، ىل يؤجل أـ ال يؤجل، كا٣ببلؼ ُب 
 مدة أتجيل العٌنْب، ك٤باذا يؤجل العٌنْب سنة؟ ٍب أثر الوطء ُب منع انفساخ نكاح العنْب.

 ل ىذه الفقرات:كإليك تفصي
 

 :(ُ)تعريف العنِّني
؛ ألف ذكره  مأخوذة من عنَّ إذا حيًبسى ُب العينَّة كىي حظّبة اإلبل، أك من عنَّ إذا عىرىضى

 يعن ٲبينان كمشاالن كال يقصده السَبخائو، كٝبع العنْب عينىٍن.
نة ال يقاؿ: رجل عينًٌْب ال يقدر على إتياف النساء، أك ال يشتهي النساء، كامرأة عني

 تشتهي الرجاؿ.
فالعنْب ىو: من ال يقدر على إتياف النساء مع قياـ اآللة، أك يصل إٔب بعض النساء دكف 

 بعض، أك يصل إٔب الثيًٌب دكف البكر.
كقيل: ىو الذم إذا جذب ا٤برأة أنزؿ قبل أف ٱبالطها، ٍب ال تنتشر آلتو بعد ذلك 

                                 
(، كحاشية شرح العناية على ا٥بداية ُِٖ/ْ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ُِٖ/ْانظر: فتح القدير )( (ُ

(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع ْْٗ/ّ(، كتنوير األبصار )ُِّ/ْ(، كالبحر الرائق )ُِٕ/ْ)
(، َُٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُٖٕ/ُٔ(، كاجملموع )ُْٔ/ُاألهنر، كالدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )

(، كالقاموس َُِ/ٕ(، كا٤ببدع )ُٖٔ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ٗٔٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِٖ/َُكا٤بغِب )
 (.ُّٗ(، كا٤بطلع على أبواب ا٤بقنع )صُْٔ(، كالكليات )صِّٔالفقهي )ص
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خاصة سواء كاف ىذا العجز ٤برض بو أك ١بماعها، أك ىو من ال يقدر على ٝباع فرج زكجتو 
لضعف أك لكرب سن أك سحر، كسواء كانت آلتو تقـو أكال تقـو ُب كل ذلك يوصف أبنو 
عنْب، كابلتإب: من أكِب ا٢بشفة فليس بعنْب، كمن عجز عن ذلك فهو عنْب، كمن قدر على 

 ٝباع بعض زكجاتو دكف بعض، فهو عنْب ُب حق من ٓب يقدر على ٝباعهن.
 

 ألة ىل يؤجل العنني أو ال يؤجل إذا شكت زوجتو عنتو؟مس
 تنهيد:

 قالوا: من كطئ زكجتو سواء بعد ضرب ا٢باكم لو مدة األجل، أك كطئ قبل دعول العنة أصبلن،
 .-رحم هللا ا١بميع-فهو ليس بعنْب عند عامة أىل العلم كخالف ُب ذلك اإلماـ أبو ثور 

 :(ُ)قاؿ ُب ا٤بغِب
لوف: من كطئ امرأتو مرة، ٍب ادعت عجزه، ٓب تسمع دعواه، كٓب أكثر أىل العلم يقو 

 تضرب لو مرة، كىو قوؿ األئمة األربعة.
 كذلك:

ألنو قد ٙبقق قدرتو على الوطء ُب ىذا النكاح، كزاؿ عنو العنة، فبل تضرب لو  -ُ
 مدة كما لو ٓب يعجز.

 جد.كألف حقوؽ الزكجية من استقرار ا٤بهر كالعدة كتثبت بوطء كاحد، كقد ك  -ِ

 كقاؿ أبو ثور: إف عجز عن كطئها بعد الوطئة األكٔب احل ٥با.
 ألنو: عجز عن كطئها فثبت حقها، كما لو جيبَّ بعد الوطء.

 )كا١بواب(: عن ىذا أبف ا١بيب يتحقق بو العجز الدائم، فهو ٱبتلف عن العينة كدعواىا.
 

 خبلف العلماء يف أتجيل العنني. ىل يؤجَّل أم ال يؤجَّل؟.
 :حمل النزاع حترير

                                 
(، كمصنف َٓٓ/ّ(، كمصنف ابن أيب شيبة )ٕٓ/ٕ(، كانظر: الشرح الكبّب )ٖٖ/َُالبن قدامة )( (ُ

 (.ِٓٓ/ٔعبدالرزاؽ )



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

158 

، كال يسقط حقها لو هبااتفقوا أنو إذا علمت بعنتو قبل العقد كرضيت ال خيار  -ُ
 .(ُ)سكتت أك أتخَّرت عن رفع دعواىا

إذا ٓب تعلم بعنتو  واختلفوااتفق ا١بمهور أنو إذا كصل إليها مرة أنو ليس بعنْب،  -ِ
ل أـ ال؟ على قبل العقد كٓب يصلها هبا بعد العقد، كرفعت أمرىا للحاكم ىل يؤج

 ثبلثة أقواؿ:

 القول األول: -

 .(ِ)كىو مذىب عامة الصحابة كٝبهور الفقهاء
 قالوا: يؤجل العنْب سنة من كقت ا٣بصومة، فإف كصل إليها كإال فػيٌرًؽ بينهما.

 القول الثاين: -

 :(ّ)كىو مذىب الظاىرية 
 قالوا: ال خيار المرأة العنْب، فالعنة ال ٛبنع لزـك النكاح.

 ثالث:القول ال -

 .-- (ُ)لعثماف بن عفاف (ٓ)، كنسب(ْ)كبو قاؿ بعض ا٢بنابلة

                                 
 ( ابب: ا٤برأة تنكح الرجل كىي تعلم أنو عنْب.َُُّٕ( برقم )ِٓٓ/ٔانظر: مصنف عبدالرزاؽ )( (ُ
(، ُِٖ/ْ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ُِٖ/ْ(، كفتح القدير )ِٖٖ/ُانظر: البداية كشرحها ا٥بداية )( (ِ

د بن ا٢بسن ا٤بسمَّى، (، كقد نسب ىذا لؤلئمة األربعة، كاألصل حملمُِٖ/ُكالعناية شرح ا٥بداية )
(، كبدائع ََُ/ٓ(، كا٤ببسوط )ُّْ/ْ(، ككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )ْٔ/ّا٤ببسوط )
(، كالوجيز ْٔٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقهة ا٤بدينة )ُْٗ، ُٗٔ/ِ(، كا٤بدكنة )ِِّ/ِالصنائع )

اء، كا٤بغِب (، كقاؿ: كىو إٝباع الصحابة كقوؿ ٝبيع الفقهَُٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )َِ/ِ)
 (.ٗٔٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِٖ/َُ)

(، كقاؿ: كبو قاؿ عمر كعلي كا٢بكم بن عتيبة، كذلك نسب ُٖٗٗ( مسألة )ٖٓ/َُانظر: احمللى )( (ّ
 (.ُٓٓ/ٓىذا القوؿ لعلي ُب األـ )

اؿ، منهم أبو بكر ُب (: كاختار ٝباعة من األصحاب أف ٥با الفسخ ُب ا٢بُٕٖ/ٖقاؿ ُب اإلنصاؼ )( (ْ
 التنبيو كاجملد ُب احملرر، كا٤بذىب كا٤بنصوص كا٤بختار لعامة األصحاب كا٤بقطوع بو القوؿ ابلتأجيل.

 ( كقاؿ: كىو منقطع عن سلماف بن يسار.ٖٓ/َُابن حـز ُب احمللى ) --نسبو لعثماف ( (ٓ
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 قالوا: ييؤمر بفراقها حاالن، دكف توقف كال أتجيل.
 األدلة:

 أدلة أصحاب القول األول:
 استدلوا أبدلة من الكتاب كاإلٝباع كا٤بعقوؿ.

 :(ِ)أواًل: أدلتهم من الكتاب
(  ہ ھ ھ ھ ھ  )قولو تعأب:  -ُ

(ّ). 

: خّبَّ هللا عز كجل الزكج بْب اإلمساؾ ٗبعركؼ أك التسريح إبحساف، كجو الداللة
كاإلمساؾ اب٤بعركؼ ال يكوف بغّب كطء؛ ألنو مقصود النكاح، فإذا تعذَّر عليو ذلك كاف 

 عليو التسريح إبحساف.
(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ... )قولو تعأب:  -ِ

(ْ). 

 ٥با عليو. كجو الداللة: ٤با كاف الوطء حقان لو عليها، كجب أف يكوف حقان 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قولو تعأب:  -ّ

(  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ
(ٓ). 

كجو الداللة: أمر هللا عز كجل الػميوٕب ابلرجوع كإال الطبلؽ ٗبا يلحقها من الضرر، كالعنة 
 ضررىا أكرب، فإذا ثبت الفسخ المرأة ا٤بوٕب فامرأة العنْب من ابب أكٔب.

 .اثنياً: دليلهم من اإلرتاع

                                                                                               
ن عفاف بن أيب العاص، ٯبتمع ىو كرسوؿ ذك النورين، أمّب ا٤بؤمنْب، كاثلث ا٣بفاء الراشدين، عقماف ب( (ُ

–ٍب أبـ كلثـو  -–: رقية اإلسبلـ، كتزكج بنت النيب  أكنسبان ُب "عبد مناؼ"، أسلم  هللا 
اب٤بدينة سنة ٟبس كٜبانوف للهجرة. انظر: أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  --قتل  -

 (.ّّٖٓ( برقم )َْٖ/ّ)
 (.ِٖ/َُكا٤بغِب ) (،َّٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب ) ( (ِ
 (.ِِٗسورة البقرة، آية: )( (ّ
 (.ِِٖسورة البقرة، آية: )( (ْ
 (.ِِٔسورة البقرة، آية: )( (ٓ
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، كٓب يينقل عن أقراف (ُ)على أتجيل العنْب كقضوا بو --قالوا: أٝبع الصحابة 
 .(ِ)الصحابة خبلؼ ُب ذلك فكاف كاإلٝباع 

 ".--: "أٝبع ا٤بسلموف على اتباع قضاء عمر (ّ)قاؿ ُب مغِب احملتاج
 

 :(ْ)اثلثاً: دليلهم من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:

٥با، ألنو ييفسد عليها ابب قضاء الشهوة، كالظلم منهي قالوا: ُب إمساكها ظلم  -ُ
عنو، كىو خبلؼ العشرة اب٤بعركؼ ا٤بأمور بو، فليس من ا٤بعركؼ ُب شيء 

 إمساكها مع كوهنا ٧بركمة ا٢بظ من الزكج.

مقصود ا٤برأة ابلعقد قد فات، كىو االستعفاؼ بو كإحصاف النفس، كفوات  -ِ
 عقد.ا٤بقصود ابلعقد يثبت للعاقد حق رفع ال

ىي ٧بتاجة لتقرير مهرىا، كٛباـ ذلك ٰبصل ابإلنفاؽ عليها، كذلك ٰبصل  -ّ
ابلدخوؿ، فا٤بهر عوض ُب عقد النكاح، كالعجز عن الوصوؿ يوجب عيبان ُب 

                                 
 كمن ىذه اآلاثر: --اآلاثر ُب ذلك كثّبة عن عمر، كابن مسعود، كا٤بغّبة بن شعبة ( (ُ

 ك٥با ا٤بهر كعليها العدة.قاؿ ُب العنْب: ييؤجل سنة فإف قدر عليها كإال فػيٌرًؽ بينهما،  --عن عمر  - أ
 عن ا٤بغّبة بن شعبة ريفع إليو رجل عجز  أف أيٌب امرأتو فأجلو سنة. - ب
 عن ابن مسعود قاؿ: يؤجل العنْب سنة، فإف دخل هبا كإال فػيٌرًؽ بينهما. -ج

كمثل عن ىذا: سعيد بن ا٤بسيب، كعطاء، كا٢بسن البصرم، كإبراىيم النخعي، كعبدا٤بلك بن مركاف، 
(، ابب أجل العنْب، كمصنف ابن أيب شيبة ِِٔ/ٕنظر اآلاثر ُب: سنن البيهقي الكربل )كغّبىم. ا

 ( ٝبيع ىذه اآلاثر كضعفها بعد أف ساقها ٝبيعا.َٔ/َُ(. كقد رد ابن حـز ُب احمللى )ِْٓ/ّ)
 (.ُّٓ/ْانظر: البحر الرائق )( (ِ
(: "كٓب ْٔ/ٓ(. كقاؿ ُب األـ )ِْٗ/ْ(، كالذخّبة )ُٓٗ/ِ(، كانظر: ا٤بدكنة )َِٔ/ّللشربيِب )( (ّ

ت ُب ا٤بقاـ معو أ  أحفظ عن مفت لقيتو خبلفان ُب أف تؤجل امرأة العنْب سنة، فإف أصاهبا كإال خيّبًٌ
 (.َُٓ/ُُ(، ك٨بتصر ا٤بزين )ٗٔٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِٖ/َُفراقو". كانظر: ا٤بغِب )

 (.َّٓ/ُُانظر: ا٤بصادر السابقة، كا٢باكم الكبّب )( (ْ
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 العوض؛ ألنو ٲبنع من أتكيده بيقْب، ١بواز أف ٱبتصما إٔب قاض.

فالضرر فيهما  كألنو ٤با كجب ٥با اب١بيبًٌ ا٣بيار لفقد اإلصابة، فكذا ُب العنة -ْ
 كاحد.

كألنو ٤با كجب لو ا٣بيار ُب فسخ النكاح ابلرتق منها لتعذر ا١بماع مع قدرتو  -ٓ
على فراقها ابلطبلؽ، كاف أكٔب أف ٯبب ٥با بعنة الزكج؛ ألهنا ال تقدر على فراقو 

 ابلطبلؽ.

 :دليل أصحاب القول الثاين
 استدلوا بدليل السنة كاألثر كا٤بعقوؿ:

 :(ُ)السنةأواًل: دليلهم من 
فلم يصل إليها، فجاءت  --حديث امرأة رفاعة، أهنا تزكجت بعبدالرٞبن بن الزبّب 

كقالت: إف رفاعة طلَّقِب فأبتَّ طبلقي، كتزكجت بعبدالرٞبن بن الزبّب فلم  إٔب النيب 
: "لعلك فقاؿ ٥با  –ثويب ٙبكي ضعف حالو ُب ابب النساء  ىديةأجد منو إال مثل 
 .(ِ)إٔب رفاعة، ال، حٌب تذكقي عيسيلتو كيذكؽ عسيلتك" تريدين أف ترجعي

ىا   كىي تريد مفارقتو، كٓب يضرب ٥با أجبلن. كجو الداللة: ٓب ٱبّبًٌ
 

 :اثنيا: دليلهم من األثر
فقالت: اي أمّب ا٤بؤمنْب، ىل لك ُب امرأة ال أًنًٌ  --جاءت امرأة إٔب علي  -ُ

كجها ُب ابب النساء، أهنا تشتكي ضعف ز  --كال ذات بعل، فعرؼ علي 
فقاؿ: من صاحبها؟ فقالوا: فبلف، كىو سيد قومو، فجاء زكجها كىو شيخ كبّب، 
فقاؿ لو علي: أنت صاحب ىذه؟ قاؿ: نعم، كقد ترل ما علينا، قاؿ: ىل مع 
ذلك شيء، قاؿ: ال، قاؿ: كال ابلسَّحر؟ قاؿ: ال، قاؿ: ىلكت كأىلكت. 

                                 
(، كاحمللى ٗٔٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ِٖ/َُ(، كا٤بغِب )َُٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب ) ((ُ

(َُ/َٔ.) 
 (.ُْسبق ٚبرٯبو، انظر: )ص( (ِ
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 .(ُ)اؿ: بتقول هللا كالصرب، ما أفٌرًؽ بينكماقالت ا٤برأة: ما أتمرين أصلحك هللا، ق

 كٓب يؤجل ا٤برأة مع أهنا جاءت شاكية لعنتو. --كجو الداللة: ٓب يفٌرًؽ علي 
أف رجبل زكج ابنتو لعنينان، فقاؿ عمر: آجرؾ هللا ككفَّر لك  --٣برب عمر  -ِ

 .(ِ)ابنتك

 
 .(ّ)اثلثاً: دليلهم من اظتعقول

ميٍنظىرا إبنظار هللا تعأب لو، فبل يكلًٌف هللا نفسا إال  قالوا: ألنو عاجز معذكر فيكوف
 كسعها، فوجب أال ييكلَّف العنْب إال ما يقدر عليو.

 
 :دليل أصحاب القول الثالث

 استدلوا ابلسنة كا٤بعقوؿ.
 :أواًل: دليلهم من السنة

 جاءت امرأة تشكي زكجها أف ما كجدت منو إال كما تيغن ىذه الشعرة، ففرَّؽ 
 .(ْ)مابينه

 .(ٓ)اثنياً: دليلهم من اظتعقول 

                                 
(، كالبيهقي ُب سننو َُّٕٓ( برقم )ِٔٓ/ٔاألثر عن ىانئ ا٥بمداين. أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو )( (ُ

ا ا٢بديث عند أىل العلم اب٢بديث ٩با ال ( كقاؿ: ىانئ بن ىانئ ال ييعرؼ. كىذِِٕ/ٕالكربل )
(، كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلاثر ََِِيثبتونو ١بهالتهم هبانئ. كأخرجو سعيد بن منصور ُب سننو )

 (.ّٓٔ/ٓعن الشافعي )
 (، كٓب أقف عليو ُب غّبه ٩با اطلعت عليو من كتب ا٢بديث.ٗٓ/َُذكره ُب احمللى )( (ِ
 (.ُا٤بصدر رقم )( (ّ
(، كأبو داكد ُب سننو َٔ/َُعن عكرمة عن ابن عباس أخرجو ُب احمللى ) أيب رافع مؤب النيب  عن( (ْ

( برقم ُُُ/ِّ(. كجامع ا٤بسانيد كالسنن ا٥بادم ألقـو سنن، البن كثّب )ُِٔٗ( برقم )ِٗٓ/ِ)
 ( كا٤برأة من ميزيٍنة كزكجها: عبد يزيد أبو ركانة.ِْٖٓ)

 (.َٔ/َُانظر: احمللى )( (ٓ
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قالوا: إ٭با تزكجو للوطء، فإذا عدمتو فهو ضرر هبا، كالضرر ٩بنوع، فنرفع الضرر عنها 
 بفسخ النكاح حاالن.

 
 اظتناقشة:

 أواًل: مناقشة أدلة أصحاب القول األول:
 أدلة أصحاب القوؿ األكؿ، فقاؿ: (ُ)انقش ُب احمللى

الصحابة ال تصح، فهي ضعيفة، إما مرسلة أك ُب  ركاايت أتجيل العنْب عن -ُ
 سندىا ٦بهوؿ أك أكثر، أك فيها كذاب أك كضَّاع.

كغّبىم من الصحابة ما ٱبالف  --ركم عن عثماف كعلي كمعاكية  -ِ
ما  --قولكم ُب التأجيل، كليس بعضهم أكٔب من بعض، بل ركل عن عمر 

 ٱبالف قولكم.

لعدة كىو أملك هبا ما دامت ُب العدة، ركم عن عمر كابن مسعود أهنا عليها ا -ّ
 ُب العدة. أتخذكا يقو٥بماكٓب 

قلتم يكفي كطئها مرَّة، كىذا ضرره أعظم من ترؾ الوطء البػىتَّة، فإف الوطء ُب  -ْ
الدىر مرة أشد ضرران من عدـ الوطء كال ييفرَّؽ بْب سنة أك سنتْب، كأنتم  

 كلَّفتموىا بصرب سنة.

 :لقول الثايناثنياً: مناقشة أدلة أصحاب ا
: أف ا٢بديث خارج موضع النزاع أصبل، فهي (ِ)حديث امرأة رفاعة. ا١بواب عنو -ُ

 جاءت تشكي صغر متاعو ال العنة، كليس ُب مثل ىذا ٚبيّب.

لذا قاؿ ٥با: "حٌب تذكقي عيسيلتو كيذكؽ عسيلتك"، كلو كاف عاجزان ٤با ذاؽ كاحد منهما 
قاؿ امرأة رفاعة:  --هبا. فعن عائشة عيسيلة صاحبو، كقد جاء ُب ا٢بديث أنو أصا

                                 
 (.ُٔ، َٔ/َُانظر: )( (ُ
(، كالشرح الكبّب ِْٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِٖ/َُ(، كا٤بغِب )َُُ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

 (.َُِ/ٕ(، كا٤ببدع )ٗٔٓ/ٕ)
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نىة"  .(ُ)"اي رسوؿ هللا فإنو قد جاء ُب ىى
 كا٥بىنىة: ٥با معنياف:

 أم مرة كاحدة. -ُ

 حقبة من الدىر. -ِ

 ٍب قو٥با ادعاء على زكجها، كٓب يعَبؼ الزكج بذلك الدعول.
 .--حديث ا٤برأة الشاكية إٔب علي  -ّ

 : سندان كمتنان.(ِ)ا١بواب عنو
 ألثر ضعيف كسبق بياف ذلك عند ٚبريج ا٢بديث.أما السند: ا

 كأما ا٤بًب: فمن كجهْب:
٧بموؿ على أنو أصاهبا، ٍب بلغ ىذا السن فصار ال يصيبها، كىذا ال يوجب ٥با التأجيل  - أ

 كال ا٣بيار.

 --. فتعارضت ا٤بنقوالت عنو (ّ)أف العنْب يؤجل سنة --ذيكر عن علي  - ب
 .كليس بعضهما أبكٔب من بعض ُب التقدًن

ليس فيو داللة على مسألتنا، كغايتو أف الزكج عيًلم عيبو قبل الزكاج  --خرب عمر  -ّ
 كريًضيى بو، كذلك ال يوجب التخيّب.

 .(ْ)قو٥بم: ألنو عاجز كمعذكر ... فا١بواب عنو -ْ

نعم ىو معذكر لكن ُب إمساكها ظلم؛ ألنو ينسىدُّ علها ابب قضاء الشهوة بنكاحو ٥با، 
 ، فوجب رفع الظلم عنها.كال حاجة بو إليها

                                 
 (.ِٓٔٓأخرجو: البخارم ُب الطبلؽ )( (ُ
 (.َُُ/ٓ(، كا٤ببسوط )َِٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
ن علي قاؿ: "يؤجل العنْب سنة، فإف أصاهبا كإال فهي نص األثر: عن ا٢بسن بن عمارة عن ا٢بكم ع( (ّ

 أحق بنفسها".
(، كابن أيب شيبة ِِٕ/ٕ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )َُِٕٓ( برقم )ِْٓ/ٔأخرجو: عبدالرزاؽ )

 (.ُْٖٗٔ( برقم )َّٓ/ّ)
 (.َُُ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ
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 :مناقشة القول الثالث
 ال تصح، فبل يعوَّؿ عليو. --القوؿ الثالث ضعيف، بل نسبتو لعثماف 

 :سبب اطتبلف
سبب ا٣ببلؼ يدكر حوؿ ثبوت اآلاثر ُب أتجيل العنْب كعدـ ثبوهتا، فمن صحت عنده 

قاؿ بعدـ أتجيل اآلاثر ُب ذلك اخذ هبا كقاؿ: يؤجل العنْب. كمن ضعَّف ىذه اآلاثر 
 العنْب استنادان لؤلصل من عدـ التأجيل.

 :الراجح
فهذا القوؿ قاؿ بو ٝبع كبّب من الصحابة بل ىذا القوؿ  –العلم عند هللا  –القوؿ األكؿ 

قوؿ  أف، كاعترب آخركف (ُ)أقرب لئلٝباع، كقد نقل بعضهم اإلٝباع على ىذه ا٤بسألة
 ا٤بخالف قوالن شاذان.

 
 ذترة اطتبلف:

 هر ٜبرة ا٣ببلؼ إذا شكت ا٤برأة زكجها أبنو عنْب كٓب يصل إليها.تظ
لو القاضي سنة فإف كصل إليها كإال فػيٌرًؽ بينهما.  فعند أصحاب القوؿ األكؿ: يؤجًٌ

كعند أصحاب القوؿ الثاين: ال يينظر لدعواىا أصبلن. كعند أصحاب القوؿ الثالث: ٥با 
 الفسخ فوران.

 .(ِ)مسألة: شرط أتجيل العّنني
 :شرطانعند القائلْب أف العنْب يؤجل، قالوا يشَبط لتأجليو 

 أف ال يكوف قد أصاهبا قط، فلو أصاهبا مرة زاؿ عنو حكم العنة. -ُ

أف ال يقدر على إيبلج ا٢بشفة مطلقان، فلو قدر على ذلك كلو استعاف بيده زاؿ  -ِ
 عنو حكم العنة.

 .(ُ)مسألة: كم يؤجل العّنني عند القائلني أنو يؤجل؟

                                 
 (.ُّْ/ِانظر: اإلفصاح عن معاين الصحاح )( (ُ
 (.َْٓ/ُُم الكبّب )انظر: ا٢باك ( (ِ
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 تلف القائلوف بتأجيل العنْب ُب ا٤بدة الٍب يؤجلها على أقواؿ:اخ
 كىو مذىب ٝبهور الصحابة. القول األول: -

 قالوا: يؤجل سنة. كسبقت اآلاثر ُب ذلك عنهم ُب مسألة ىل يؤجل العنْب أـ ال؟.

 .(ِ)عشرة أشهر القول الثاين: -

 .(ّ)حديثو العهد سنة، كقدٲبو العهد ٟبسة أشهر القول الثالث: -

 :والراجح
 بذلك. --أنو يؤجل سنة، لقضاء عمـو الصحابة 

 
 .(ْ)مسألة: ظتاذا يؤجل العنني سنة؟

لػًمى لىػٍم نقل أنو يؤجل نصف سنة مثبل، أك سنة كنصف، أك أكثر، فلماذا نصُّوا على 
 السنة؟.

، قالوا: ألف السنة تشمل الفصوؿ األربعة، الصيف كا٣بريف كالشتاء كالربيع. اصتواب
ف حار ايبس، كا٣بريف ابرد ايبس، كىو أردء الفصوؿ، كالشتاء ابرد رطب، كالربيع حر فالصي

رطب، فعجزه عن الوطء إما ألصل ا٣بلقة، أك لعارض، كُب ىذه ا٤بدة يظهر السبب ُب ذلك 
 .منهما

فإف كاف العجز لغلبة الرطوبة، فهذا ييعاِب ُب فصل ا٢بر كاليبوسة من السنة، كإف كاف لغلبة 
، ييعاِب ُب فصل الربد، كإف كاف لغلبة اليبوسة، ييعاِب ُب فصل الرطوبة، كإف كاف لعارضْب ا٢برارة

                                                                                               
(، كاجملموع ُِٖ/ْ(، كفتح القدير )ِِّ/ِ(، كبدائع الصنائع )َُُ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.َُِ/ٕ(، كا٤ببدع )َْٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ِٕٗ/ُٔ)
(، ٖٓ/َُ(، كاحمللى )ُّْٗٔنسب ىذا القوؿ ٢بارثة بن أيب ربيعة. انظر: ا٤بصنف البن أيب شيبة )( (ِ

 عبدهللا بن نوفل كقد اختلف ُب صحبتو. كنسب لػػػػػ:
 (.ّٖ/َُ(، كا٤بغِب )َْٓ/ُُنسب ىذا القوؿ لسعيد بن ا٤بسيب. انظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
(، كحاشية ُّٓ/ْ(، كالبحر الرائق )ُِٗ/ْ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ُِٖ/ْانظر: فتح القدير )( (ْ

(، ّٖ/َُ(، كا٤بغِب )َِٔ/ِّب احملتاج )(، كمغْٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ْٕٗ/ّرد احملتار )
 (.َُِ/ٕ(، كا٤ببدع )َٕٓ/ٕكالشرح الكبّب )
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: الداء ال (ُ)يعاِب ُب فصلْب، كىكذا، فإذا مضت فصوؿ السنة كقد قاؿ بعض أىل الطب
 يستمر ُب البدف أكثر من سنة.

 ؟.(ِ)مسألة: ىل يؤجل العنني سنة مشسية أم قمرية
الشمسيَّة أطوؿ من القمرية ٕبوإب اثنا عشر يومان، فعلى ذلك إف قلنا من ا٤بعلـو أف السنة 

إٔب اعتبار السنة الشمسية، كلعل  (ّ)يؤجل سنة مشية ستكوف ا٤بدة أكرب، كقد ذىب بعضهم
ذلك من ابب الرفق ابلعنْب كإعطائو فرصتو كزمنا أكرب كالصحيح أف ا٤بعترب السنة القمرية فإف 

ة ا٤براج السنة ا٥ببللية، فا٥ببلؿ ىو ا٤بعترب ُب حساب الزمن عند العلماء إذا أطلقوا السن
 ا٤بسلمْب، على خبلؼ ُب األمراض كاألسباب الٍب ال ٙبتسب من السنة إذا أصابتو أثناء ا٤بدة.

 .(ْ)أثر الوطء يف منع انفساخ نكاح العنني
 قط.ال شك أف الوطء مانع من كصف الزكج ابلعنة، كلو حدث منو ذلك مرة كاحدة ف

لعنتو خاصة، ال  يصلها إليهالكن إذا تقدمت ا٤برأة إٔب القاضي فادعت أف زكجها ٓب 

                                 
 ( عن أيب عبيد.ْٖ/َُحكاه ُب ا٤بغِب )( (ُ
(، كالعناية شرح ا٥بداية ُِّ/ْ(، كالكفاية شرح ا٥بداية )ِٖٗ/ُانظر: ا٥بداية شرح البداية )( (ِ

(، كاإلنصاؼ ُّٓ/ْ(، كالبحر الرائق )ِِٔ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )ُِّ، َُّ/ْ)
(ٖ/ُٖٖ.) 

ىذا اختيار السرخسي من ا٢بنفية كىو ركاية عن أيب حنيفة، كظاىر الركاية ُب ا٤بذىب أهنا سنة قمرية. ( (ّ
 (.ُِّ/ْفتح القدير )

(، كفتح ِٖٖ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ِّّ/ِ(، كبدائع الصنائع )َُُ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ
(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية َُّ/ْ(، كالكفاية كالعناية كبلٮبا شرح ا٥بداية )َُّ/ْر )القدي

(، كملتقى ُّْ/ْ(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ِٓ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )ِِٔ/ُ)
 (، كالكاؼ ُب فقو أىلّْٔ – ُْٔ/ُاألٕبر كشرحو ٦بمع األهنر كالدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )

(، َٕٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ِٕٗ/ُٔ(، كاجملموع )ْٔ/ٓ(، كاألـ )ْٔٓ/ِا٤بدينة ا٤بالكي )
(، َِٓ/ّ(، كمنهاج الطالبْب كشرحو مغِب احملتاج )ُٕٗ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َِ/ِكالوجيز )
(، َٕٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )َُِ/ٕ(، كا٤ببدع )ّٖ/َُكا٤بغِب )

 (.ُٖٔ/ٖ)كاإلنصاؼ 
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 :ضربنيإليبلء أك ظهار، فهنا األمر ال ٱبلو من 
: أف يقر الزكج بذلك. فإف أقر أجلو القاضي سنة، سواء كانت الضرب األول -

 زكجتو بكران أـ ثيبان.

وصوؿ. فإذا أنكر توجو القاضي : أف ينكر الزكج ذلك، كيدعي الالضرب الثاين -
 ابلسؤاؿ إٔب الزكجة أبكر ىي أـ ثيب؟.

 :أحد جوابنيكىنا ال ٱبلو جواهبا من 
 : أهنا ثيب: فيكوف على ذلك القوؿ قوؿ الزكج مع ٲبينو. كذلك ألف:األول -

الظاىر من حاؿ الفحل أنو إذا خبل أبنثى نزل عليها، كالقوؿ قوؿ من يشهد لو  -ُ
 الظاىر.

 ة دليل على الوصوؿ ُب ا١بملة.كألف الثيوب -ِ

كألف ا٤بانع من الوصوؿ من جهتو عارض، إذ األصل السبلمة من العيوب، فكاف  -ّ
 الظاىر شاىد لو. كقد استحلفناه دفعا للتهمة.

: أف تقوؿ أهنا بكر، ىنا ييريها القاضي للنساء، على خبلؼ ىل يكفي امرأاتف الثاين -
 ا من غّب ٲبْب.أـ أربع؟، فإف قلن أهنا بكر، فالقوؿ قو٥ب

كذلك ألف: البكارة فيها أصل، ككانت بكارهتا بيًٌنة على عنو زكجها، كىنا يؤجلو القاضي 
 سنة قمرية على الصحيح، كأيمره أف يعاِب نفسو ُب ىذه ا٤بدة.

فإذا مضت السنة، كادعى الزكج أنو كصل إليها كصدقتو الزكجة، كاف ىذا الوطء مانعان من 
على زكاؿ عنة الزكج، أما إذا أنكرت الزكجة ذلك، فبل ٱبلو حا٥با من  انفساخ النكاح، كدليل

 :ضربني
 : أف تكوف ثيبان، كىنا القوؿ قولو.األول
 : أف تكوف بكران، كىن القوؿ قو٥با.الثاين

ىا القاضي بْب البقاء معو أك فراقو.  فإذا ثبتت عنة، خّبَّ
 :أحوال كال ٱبلو حا٥با حينئذ من

 ة، كىنا ال إشكاؿ ُب كقوع الفرقة بينهما ابختيار ذلك منها.أف ٚبتار فراقو صراح - أ

أف ٚبتار البقاء معو صراحة، ككذلك ىنا ال إشكاؿ ُب سقوط حقها ُب الفرقة،  - ب



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

179 

 كال ٰبق ٥با كذلك ا٤بطالبة بو بعد ذلك.

أف تقـو من ٦بلسها كال ٚبتار، فهنا خبلؼ، )فبعضهم( يرل أ، ٥با ا٣بيار على  -ج
، كآخركف يركف أف خيار العيوب على الفور كىذا عند (ُ)ا٢بنابلة الَباخي كىذا عند 

 .(ِ)ا٢بنفية 
 فيقع ا٣ببلؼ ُب ذلك إذا ٓب يظهر منها رضي بعيب الزكج، كا٤بقاـ عند الزكج مطاكعة.

علما أبنو ال يسقط حق ا٤برأة إذا تركت ا٤برافعة ابتداءن زماانن، كال بتأخر ا٣بصومة بعد مضي 
 األجل.

الفرقة، أمره القاضي أف يطلقها، فإف أىب فرؽ القاضي بينهما، كقد اختلفوا  فإف اختارت
 ُب ىذه الفرقة ىل ىي تطليقة ابئنة أـ فسخ؟ على قولْب:

ك٥با ا٤بهر كامبل، كعليها العدة على الصحيح، كذلك لوجود التسليم ا٤بستحق عليها، بناء 
 بذلك. كهللا أعلم. --على قضاء عمر 

                                 
( كقاؿ: كىو الصحيح من ا٤بذىب كعليو ٝباىّب األصحاب كىو أظهر ََِ/ٖانظر: اإلنصاؼ )( (ُ

 الوجهْب.
 (.ِّٔ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ِ
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 أشر انٕطء يف َكاغ ادلرذك ٔادلشرك.ادلثؽس انطاقش: 
 كفيو مطالب:

: أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا ارتدَّ أحد اظتطلب األول -
 الزكجْب.

: أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا أسلمت ككاف اظتطلب الثاين -
 الزكج كافران.

جيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا أسلم الزكج : أثر الوطء ُب منع تناظتطلب الثالث -
 ككانت الزكجة غّب كتابية.

 : أثر الوطء ُب حرمة األـ كالبنت ٤بن نكحها ٍب أسلما كأسلمتا.اظتطلب الرابع -

 : أثر الوطء ُب االختيار ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع نسوة.اظتطلب اطتامس -
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 ٛبهيد ُب نكاح ا٤بشرؾ
حة أـ الفساد ا٤بطلق؟. ) نكاح الكفار فيما بينهم ( ُب ىذا كبلـ اصتوابىل لو حكم الصًٌ

 قد يطوؿ، كملخصو اآلٌب:
 :ثبلثة أضربأنكحة الكفار ال ٚبرج على 

 : أف تكوف جائز عند ا٤بسلمْب، كىو النكاح ا٤بستوُب لشركطو.الضرب األول
 ك:. كذل(ِ)إٔب عدـ صحة ىذا النكاح (ُ): ذىب الشافعية ُب قوؿحكم ىذا النكاح

 .(ّ)ألهنم ٨باطبوف بفركع اإلسبلـ -ُ

 لعدـ توفر بعض الشركط عندىم جزمان، كالوالية كشهادة ا٤بسلمْب. -ِ

 إٔب صحة أنكحتهم. -كىو الصحيح- (ْ)كذىب ا١بمهور
 كىي: وذلك لؤلدلة من الكتاب والسنة واظتعقول

(ڱ ڱ ڱ)لقولو تعأب:  -ُ
ڎ ڎ )كقولو  (ٓ)

(ڈ
(ٔ). 

 يهما، كاإلضافة تقتضي ا٤بلك.كجو الداللة: أضاؼ إليهما امرأت
 ُب الشرؾ. . كقد كلد (ٕ): "كلدت من نكاح ال من سفاح"لقولو  -ِ

 .(ُ): "أمسك منهن أربعان"أسلم غيبلف كٙبتو عشرة نسوة، فقاؿ  -ّ

                                 
 (، كىذا القوؿ حكاه ا٣برسانيوف.َّٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
ه النسبة فقد ذكر ُب ا٤بدكنة ( ىذا القوؿ للمالكية، كال تصح ىذِّٖ/ّنسب ُب فتح القدير )( (ِ

 (، ما يفيد صحة نكاحهم ىنا.ِّٓ/ْ(، كالذخّبة )ُِٖ/ِ)
 (، القاعدة السابعة.َٗ – ْٖانظر: القواعد البن اللحاـ )ص( (ّ
(، ُِٖ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )َُّ/ِ( كبدائع الصنائع )ّٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ

(، ِْْ، ْٖ، ٕٕ/ٓ(، كاألـ )ِٓٗ/ُٔ(، كاجملموع )ُِٖ/ِة )(، كا٤بدكنِّٖ/ّكفتح القدير )
 (.ُُّ/ٕ(، كا٤ببدع )ٖٖٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ٓ/َُ(، كا٤بغِب )َّٓ/ُُكا٢باكم الكبّب )

 (.ْسورة ا٤بسد، آية: )( (ٓ
 (.ٗسورة القصص، آية: )( (ٔ
 ( من ىذا البحث.ٖٓصسبق ٚبرٯبو، انظر: )( ٕ(
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 .(ِ): "اخَب أحدٮبا"كأسلم فّبز الديلمي على أختْب فقاؿ 
 كمن أدلة ا٤بعقوؿ: -ْ

 لتظافر االعتقادين على صحة ىذه النكاح. - أ

كلعمـو الرسالة، فحيث كقع من الكفار على كفق الشرع العاـ كجب ا٢بكم  - ب
 بصحتو.

عن سبعْب ألف من ا٤بسلمْب غّب النساء، كٓب يينقل قط أف أىل بيت جدَّدكا  توُب  -ج
 أنكحتهم بطريق صحيح كال ضعيف، كلو كاف حصل، لقضت العادة بنقلو.

 طلة عند ا٤بسلمْب، كعند الكفار.: من أنكحة الكفار: األنكحة الباالضرب الثاين
كىذه ال إشكاؿ ُب بطبلهنا، فهي ٓب تصح عندىم أصبلن مع فساد ًملتهم، فكيف تصح 
عندان، لذا كانت فاسدة عندان من ابب أكٔب فلو أسلما على ذلك ٓب يػيقًٌرا على نكاحهما؛ 

 ألنو ٓب ينعقد أصبلن.
 : من أنكحة الكفار:الضرب الثالث

 سدان عند ا٤بسلمْب جائزان عن الكفار.أف يكوف النكاح فا
، نكاح ا٤برأة ُب عدة آخر، كالنكاح بغّب شهود.مثالو  : نكاح احملاـر

 حكم ىذا النكاح: فيو تفصيل من انحيتْب:
 ؟.(ّ)ىل ٫بملهم على حكم اإلسبلـ إذا دخلوا ُب عقد الذمة - أ

ال إذا ترافعا إلينا (: ذىب ا١بمهور إٔب عدـ ذلك، نتعرَّض ٥بم ٤بكاف عقد الذمة إاصتواب)
أك أسلما مع عدـ اعتقادان بصحتها، كما ال نتعرَّض ٥بم ُب أكلهم للخنزير كشرهبم للخمر مع 

 اعتقادان بعدـ جوازه، إال أهنم يعتقدكف جوازه.
كذلك ألف: الوالة كالقضاة من ذلك الوقت إٔب يومنا ىذا ٓب يشتغل أحد منهم بذلك مع 

                                                                                               
 من ىذا البحث.( ّٗصسبق ٚبرٯبو، انظر: )( ُ(
 ( من ىذا البحث.ّٕصسبق ٚبرٯبو، انظر: )( ِ(

(، ُْٖ/ّ(، كتنوير األبصار كشرحو الدر ا٤بختار )ِِِ/ّ(، كالبحر الرائق )ّٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ُّْ/ُٔ(، كا٤بهذب )َّ/ُٔ(، كاجملموع )ِِْ/ُكا٥بداية شرح البداية )
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 .(ُ)علمهم أهنم يباشركف ذلك؟
پ  )أما عند إسبلمهما أك الَبافع إلينا ٫بكم بينهم ٗبا شرع هللا عز كجل، حيث قاؿ: 

(  پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
(ِ). 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )كقولو 

(  ائ ائ 
(ّ). 

أف كل نكاح فسد بْب ا٤بسلمْب فهو فاسد عندىم كيعَبض  (ْ)كذىب بعض ا٢بنفية
ملوف على حكم اإلسبلـ عند د  خو٥بم ُب عقد الذمة.عليهم كٰبي

 ما ذىب إليو ا١بمهور. والصحيح
ما حكم نكاحهم، ىل ىو فاسد أم صحيح؟ وىل إذا أسلموا يقرون عليو أم  - ب

 يُفرَّق بينهم؟.

إٔب صحة نكاح الكفار مطلقان ما داموا يعتقدكف جوازه،  –رٞبو هللا – (ٓ)ذىب أبو حنيفة
 ينهما ٤بكاف احملرمية.إال أنو لو أسلم كقد تزكج امرأة كأمها ييفرَّؽ ب

إٔب التفريق بْب صور كأخرل فالنكاح بغّب شهود  -رٞبهم هللا- (ٔ)كذىب الصاحباف
 مذىبهم فيو كمذىب أيب حنيفة كنكاح ا٤برأة ُب عدة آخر ال يصح عندىم.

                                 
ن عبدالعزيز كتب إٔب ا٢بسن البصرم: ما ابؿ ا٣بلفاء (، فقد ذكر أف عمر بّٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

الراشدين تركوا أىل الذمة كما ىم عليو من نكاح احملاـر كاقتناء ا٣بمور كا٣بنازير، فكتب إليو: إ٭با بذلوا 
 ا١بزية لييَبكوا كما ىم يعتقدكف، كإ٭با أنت متَّبع كليس ٗببتدع كالسبلـ.

 (.ِْسورة ا٤بائدة، آية: )( (ِ
 (.ْٗة ا٤بائدة، آية: )سور ( (ّ
( نسب لزفر أنو ال ِِْ/ُ(، كُب ا٥بداية )َُّ/ِنيسب ىذا القوؿ لزفر )انظر: بدائع الصنائع )( (ْ

 ييتعرَّض ٥بم ال إقراران كال اعَباضان(.
 (.ّٖ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
 (.ِّٖ/ّانظر: فتح القدير )( (ٔ
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أهنا فاسدة كلكن اإلسبلـ يصححها، كقالوا: ما صادؼ  -رٞبهم هللا- (ُ)كذىب ا٤بالكية
 واء أسلموا أـ ال، كما ٓب يصادؼ فباطل أسلموا أـ ال.الشركط فهو صحصح س

أف من تزكجت ُب عدة آخر ٍب أسلما بعد العدة، ككذا  -رٞبهم هللا- (ِ)كذىب الشافعية
من نكح بغّب شهود أنو معفو عنو، أما إف تزكج من ٙبـر عليو بنسب أك رضاع فهو ابطل 

 كيفرؽ بينهما.
، فإف كاف ذلك كأسلما أك كالراجح: إف نكاحهم صحيح ما ٓب يكن ف يو نكاح ٧باـر

ٙباكما إلينا معا حكمنا بينهم ٕبكم اإلسبلـ، فنفٌرًؽ بينهما، أما ُب غّب ذلك، فبل نتعرَّض ٥بم 
 مع اعتقادان فساد نكاحهم ُب ىذه الصورة كهللا أعلم.

كمن ىنا أيتينا مسائل. إسبلـ أحد الزكجْب دكف اآلخر، بناء على صحة نكاحهما ُب 
، ما حكمو كىل ييفرَّؽ بينهما؟، كمٌب؟ ىذا ما سنعلمو  غّب ُب  –إف شاء هللا  –نكاح احملاـر

 ا٤بطالب التالية.

                                 
 (.ِّٓ/ْانظر: الذخّبة )( (ُ
 (.َُٓ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َّٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُّْ/ُٔانظر: ا٤بهذب )( (ِ
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 ادلطهة األٔل: 
 أؼك انسٔظنيأشر انٕطء يف يُغ ذُعٍس انفرقح إىل اَقض

َّ
 اء انؼكج إلا ارذك
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 أثر الوطء يف منع تنجيز الفرقة إىل انقضاء العدة إذا ارتدَّ أحد الزوجني
أمر شنيع، كيَبتب على ا٤برتد أحكاـ كثّبة، كالذم يهمنا ىنا ما  -كالعياذ ابهلل-الٌرًدة 

 يتعلق بنكاحو.
 كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب يدكر حوؿ النقاط التالية:

حكم إنشاء النكاح للمرتد أك ا٤برتدة، كا٢بكم لو ارتد الزكجاف معان، كا٢بكم لو ارتدَّ أحد 
 تفصيل ىذه النقاط: الزكجْب دكف اآلخر، كإليك

 
 .(ُ)مسألة: حكم إنشاء النكاح ألحد اظترتدين

 ىل ٯبوز للمرتد أك ا٤برتدة إنشاء النكاح؟.
ذىب ٝبع كثّب من العلماء إٔب عدـ جواز ابتداء نكاح ا٤برتد، فبل ٯبوز للمرتد أف يتزكج 

 مسلمة كال مرتدة كال كافرة أصلية، ككذا ا٤برتدة.
 

 تعليل عدـ جواز ذلك:
النكاح يعتمد على الػًملة، كال ًملة للمرتد، فإنو ترؾ ما كاف عليو، كال يعترب ما  ألف -ُ

 اعتقده، كما ىو عليو بعد الردة.

النكاح مشركع أصبلن ٤بعُب البقاء، فإف بقاء النسل يكوف ابلنكاح، ككذا بقاء  -ِ
النفوس كالقياـ ٗبصاّب ا٤بعيشة، كا٤برتد مستحق للقتل، فما كاف سبب للبقاء ال 

 يكوف مشركعان ُب حقو.

ا٤برتد كأنو ال حياة لو حكما؛ كذلك ألف قتلو مستىحق بنفس رًدَّتو، كلكن أمهل  -ّ
ثبلثة أايـ ليتأمَّل فيما عيرض لو من الشبهة، فبل يصح منو عقد النكاح، فذلك 

                                 
(، ِٖٔ/ّ(، كفتح القدير )ِِٓ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ْٖ/ٓانظر: ا٤بسألة ُب: ا٤ببسوط )( (ُ

(، ككشف ا٢بقائق ِِْ/ّ(، ككنز الدقائق كشرحو البحر الرائق )ِٗ/ّكالكتاب كشرحو اللباب )
(، ٖٓ/ٓ(، كاألـ )ّْٓ/ُِب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )(، كالكاُِٖ/ُشرح كنز الدقائق )

 (.ُِّ/ُٔكا٤بهذب كشرحو اجملموع )
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 يشغلو عما ألجلو أمهل من التأمل.

 ، فدمو مهدكر.كألف النكاح ييراد لبلستمتاع، كال يوجد ذلك ُب نكاح ا٤برتد -ْ

 كىذا ُب ا٤برتد كا٤برتدة، كيزاد ُب ا٤برتدة:
 أهنا ابلردة صارت ٧برمة، كالنكاح ٨بتص ٗبحل ا٢بل ابتداءن. -ٓ

 مسألة: ما اضتكم فو ارتد الزوجان معاً؟
 لو حصلت رًدة لكبل الزكجْب، فهل ذلك مؤثر ُب نكاحهما؟.

 ُب ذلك. -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم 
 

 :اعحترير حمل النز 
يدخل معنا ُب النزاع ىنا ما لو ارتدَّا معان، أما لو ارتدَّ أحدٮبا فلو حكم آخر، كيساكل ىنا 

 الردة قبل كبعد الدخوؿ.
 كقد اختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب:

 
 :القول األول -

 .(ُ)كىو مذىب ا٢بنفية
 قالوا: إذا ارتد الزكجاف معان فهما على نكاحهما استحساانن ال قياسان.

 :القول الثاين -
 .(ُ)، كا٢بنابلة(ِ)كىو مذىب الشافعية

                                 
(: "كإذا ارتد الزكجاف معا فهما على نكاحهما استحساان عندان... كُب ْٗ/ٓقاؿ ُب ا٤ببسوط )( (ُ

كزايدة، فإذا  ، ألف ُب ردهتما ردة أحدٮبا -رٞبو هللا تعأب–القياس تقع الفرقة بينهما كىو قوؿ زيفر 
(، كالبحر ّّٕ/ِكانت ردهتما تناُب ابتداء النكاح، تناُب البقاء أيضا". كانظر: بدائع الصنائع )

(، ككشف ِٖ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )ِِٕ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ِِّ/ّالرائق )
 (.ّّٕ/ُ(، كملتقى البحر كشرحو ٦بمع األهنر )ُّٖ/ُا٢بقائق شرح كنز الدقائق )

(، كركضة الطالبْب ُْ/ِ(، كالوجيز )ُّٔ/ُٔ(، كاجملموع )َْْ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.َُٗ/ّ(، كمنهاج الطالبْب كشرحو مغِب احملتاج )ُِْ/ٕ)
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فرقوا بْب الدخوؿ كعدمو ُب ا٢بكم، فإف كانت ردَّهتما قبل الدخوؿ بطل النكاح، ككقعت 
الفرقة مباشرة، كإف كانت بعد الدخوؿ، تقع الفرقة ابنقضاء العدة، فيوقف نكاحهما حٌب 

 انقضاء العدة، فإف عادا كإال كقعت الفرقة.
 
 :ل الثالثالقو  -

 :(ِ)كىو مذىب ا٤بالكية
 قالوا: يبطل نكاحهما مطلقان، سواء ارتدا قبل أك بعد الدخوؿ.

 األدلة:
 أدلة أصحاب القول األول:

 .(ّ)استدلوا ابألثر كا٤بعقوؿ
 أواًل: دليلهم من األثر:

كٓب  -–قالوا: ألف بِب حنيفة ارتدكا عن اإلسبلـ ٗبنع الزكاة، فاستتاهبم الصحابة 
، كلو كاف لنقل، كىل كانت ردَّهتم (ْ)كىم بتجديد أنكحتهم بعد توبتهم، كٓب يينقل ذلكأيمر 

 لبعضهم دكف بعض أـ ٥بم ٝبيعان؟.
كم  ما كقعا معان، كٰبي ٓب يشتغلوا بذلك أيضان، فكلُّ أمرين ال ييعرؼ التأريخ بينهما ٯبعل كأهنَّ

 بذلك، كالغرقىى كا٢برقىى كا٥بدمى.
 

 :عقولاثنياً: دليلهم من اظت
قالوا: كقوع الفرقة عند ردة أحدٮبا دكف اآلخر لظهور خبث ا٤برتد عند مقابلتو  -ُ

                                                                                               
 (.َّٔ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِٖ/ٓ(، كشرح الزركشي )َْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ
(، كا١بامع ألحكاـ القرآف ّّٓ/ْ(، كالذخّبة )ّْٓ/ِانظر: الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )( (ِ

(ُٖ/ْٓ.) 
 (.ِِّ/ّ(، كالبحر الرائق )ّّٖ/ِ(، كبدائع الصنائع )ْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
( بعد نقل قصة ارتداد بِب حنيفة قاؿ: غريب، كٓب يتبٌْب ٕب، ىل الغرابة ُِّ/ّقاؿ ُب نصب الراية )( (ْ

 ا؟.تعود إٔب القصة أـ كجو الداللة منه
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بطيب ا٤بسلم، لكن إذا ارتدا معا ال يظهر ىذا ا٣ببث اب٤بقابلة، فكبلٮبا خبيث، 
 كقد تقابل ا٣بيبث اب٣بيٍبث.

ٓب ٱبتلف ٥بما دين كال دار، فيبقى ما كاف بينهما على ما كاف، كما إذا أسلم  -ِ
افراف معان. أم قاسوا ارتدادٮبا على إسبلمهما معان، ٔبامع اٙباد الدين كمساكاة الك

 الدار ُب حاؿ الردة معان كاإلسبلـ معان.

قالوا: ردهتما ال ٛبنع صحة نكاحهما، كنكاح الوثنيْب، أم كما جاز نكاح  -ّ
 الوثنيْب فكذا نكاح ا٤برتدين.

 أدلة أصحاب القول الثاين:
 :وىي (4)عقولاستدلوا أبدلة من اظت

قالوا: كل معُب كقعت بو الفرقة إذا ُب أحدٮبا، كقعت بو الفرقة إذا كجد منهما   -ُ
 كا٤بوت.

كألهنا رًدة طارئة على النكاح، فوجب أف يتعلَّق هبا كقوع الفرقة قياسان على ردة  -ِ
 أحدٮبا.

لدـ كألف كل حكم تعلَّق بردة أحدٮبا ٓب يػىزيؿ بردهتما، قياسان على استباحة ا٤باؿ كا -ّ
 كإحباط العمل.

 أم كما أهنما ٰببط عملهما كيستباح دمهما كما٥بما، كذلك يبطل نكاحهما.
 كىذا كلو إذا كاف قبل الدخوؿ أما بعده فإف الفرقة متعلًٌقة ابنقضاء العدة.

 أدلة أصحاب القول الثالث:
 فقالوا: (ِ)استدلوا ابلكتاب العزيز

(ۇ ۇ ۆ ۆ)قولو تعأب:  -ُ
(ُ). 

                                 
(، كمغِب احملتاج ُِْ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُْ/ِ(، كالوجيز )َْْ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ

(ّ/َُٗ.) 
(، كا١بامع ألحكاـ القرآف ّّٓ/ْ(، كالذخّبة )ّْٓ/ِانظر: الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )( (ِ

(ُٖ/ْٓ.) 
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–٤براد من اآلية الكرٲبة آاثر العمل؛ الستحبللو رفع ا٤بانع من حبوط العمل كجو الداللة: ا
 فبطل بردتو كل عملو، كمن ذلك آاثر عقد النكاح كمنها ا٢ًبل. -كالعياذ ابهلل

ۆئ ۈئ  )إذا كانت ا٤برتدة ىي الزكجة، يزاد على اآلية السابقة قولو تعأب:  -ِ

(ۈئ ېئ
(ِ). 

 ٩بن أمسك ًبًعصىم الكوافر. فلو أصرَّ على نكاحها بعد رًدهتا كاف
 

 اظتناقشة:
 :(ّ)مناقشة أدلة أصحاب القول األول

 استدال٥بم ابتفاؽ الصحابة عند رًدة بِب حنيفة ... . -ُ

ا١بواب عنو، ٓب يفرقوا بينهم كٓب أيمركىم بتجديد أنكحتهم؛ ألهنم أسلموا قبل انقضاء 
غلب منهم، كذلك ٓب يفرقوا بْب من العدة، كٓب يفرقوا بْب ا٤بدخوؿ هبا كغّبىا أخذان ٕبكم األ

 ارتدَّا ٝبيعان أك ارتدَّا أحدٮبا.
 قياسهم على ا٤بشركْب إذا أسلما لعلة انتقا٥بما لدين كاحد. -ِ

ا١بواب عنو، أنو منتقض اب٤بسلم إذا تزكج يهودية ٍب تنصَّرا، فقد اجتمعا على دين كاحد، 
 كالفرقة تقع بينهما.

إٔب الدين ا٢بق، كييقرَّراف عليو ٖببلؼ الٌرًدة، فإهنما ال كذلك ٮبا إذا أسلما فقد انتقبل 
 يقرَّاف عليها.

 استدال٥بم بنكاح الوثنيْب. -ّ

نعاف من ذلك،  نعاف من اإلصابة، ك٫بن متفقوف أف ا٤برتدٍَّين ٲبي ا١بواب عنو، أف الوىثىًنيػٍَّْب ال ٲبي
 لذا جاز إقرار الوثنيػٍَّْب على النكاح دكف ا٤برتدٍَّين.

 استواي ُب موجب إبطاؿ النكاح، فبل فرؽ بْب ردة أحدٮبا أك ردهتما. كذلك ٮبا -ْ

                                                                                               
 (.ٓٔسورة الزمر، آية: )( (ُ
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، آية: )( (ِ
 (.ّّٓ/ْ(، كالذخّبة )َْ/َُ(، كا٤بغِب )َْْ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
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 :الراجح
إف شاء –ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاين من التفريق بْب الدخوؿ كعدمو، كسيأٌب 

 ُب ا٤ببحث التإب مزيد إيضاح لذلك. -هللا
 
 :ذترة اطتبلف 

على ردهتما. فعند أصحاب القوؿ  تظهر إذا ارتد الزكجاف معان ٍب عادا إٔب اإلسبلـ أك بقيا
 األكؿ يبقى نكاحهما على ما ىو عليو مطلقان.

 كعند أصحاب القوؿ الثالث يبطل نكاحهما ٗبجرَّد الٌرًدة مطلقان.
 كعند أصحاب القوؿ الثاين يينظر:

إف كاف ٓب يدخل هبا فقو٥بم كالقوؿ الثالث، كإف كاف قد دخل يينتظر إٔب انتهاء العدة، 
 ل انتهائها فهما على نكاحهما، كإف انتهت العدة كٓب يرجعا انفسخ نكاحهما.فإف عادا قب

 مسألة:
 .اضتكم لو ارتدَّ أحد الزوجني

لو ارتدَّ الزكج لوحده أك الزكجة لوحدىا دكف الزكج، فهل ينفسخ النكاح؟، كما مدل أتثّب 
 ذلك عليو؟.

 فرقوا ىنا بني الد خول وعدمو:
 .ني قبل الدخولأواًل: لو ارتدَّ أحد الزوج

 ، كىو الصحيح أنو: لو ارتد أحدٮبا قبل الدخوؿ انفسخ النكاح حاالن.(ُ)ذىب ا١بمهور
 :ودليل ذلك

(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  )قولو تعأب:  -ُ
، كىذا خاص فيما إذا ارتدَّت الزكجة (ُ)

                                 
(، ّّٓ/ْ(، كالذخّبة )َِِ/ِ(، كا٤بدكنة )ّّٕ/ِ(، كبدائع الصنائع )ْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

(، قاؿ ُب ّٖ/َُ(، كنقل اإلٝباع عليو، كا٤بغِب )َّْ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُّٔ/ُٔكاجملموع )
(: "فإف كاف غّب مدخوؿ هبا فبل نعلم اختبلفان ُب انقطاع العصمة ْٓ/ُٖكاـ القرآف )ا١بامع ألح

 بينهما، إذ ال عدة عليها".
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 دكف الزكج.

ألف اختبلؼ الدين ٲبنع اإلصابة، فانفسخ بو النكاح، كما لو أسلمت الذمية  -ِ
 ٙبت الكافر.

كألف ما أثَّر ُب الفرقة قبل الدخوؿ أبتَّها، فلو طلقها طبلقان رجعيا قبل الدخوؿ  -ّ
 ابنت منو.

أنو: ال تقع الفرقة ىنا حٌب ييستتاب كييعرض على  -رٞبو هللا- (ِ)كذىب ابن أيب ليلى
ا٤برتد منهما اإلسبلـ، فإف عاد كاتب فهي امرأتو كىو على نكاحو، كإف امتنع بطل نكاحو، 

 ت أك قتل قبل ذلك كرثتو.كإف ما
 من ا٤براجع. -فيما اطلعت عليو-كٓب أجد لو دليبلن على ذلك 

 كما تقدـ مذىب ا١بمهور.  والصحيح
 .اثنياً: لو ارتد أحد الزوجني بعد الدخول

 ؟.اختلفوا يف انفساخ نكاح اظترتد مىت يقعلو ارتد أحد الزكجْب بعد الدخوؿ، 
 :حترير حمل النزاع

 ُب زمن كقوع انفساخ نكاحو على قولْب: واختلفواينفسخ،  أف نكاحو اتفقوا
 .(ُ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ْ)، كا٤بالكية(ّ): كىو مذىب ا٢بنفيةالقول األول -

                                                                                               
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، آية: )( (ُ
( لداكد الظاىرم أنو يقوؿ: ال ينفسخ ُّٔ/ُٔ(، كقد نسب ُب اجملموع )ْٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

نصوا أف الردة موجبة لفسخ النكاح  -رٞبهم هللا–الظاىرية النكاح، كىذه النسبة غّب صحيحة، فإف 
 (.ُِْٗ( مسألة رقم )ُِْ/َُمطلقان. انظر: احمللى )

(، كاللباب شرح ِِٕ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ّّٕ/ِ(، كبدائع الصنائع )ْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
قائق شرح كنز الدقائق (، ككشف ا٢بَِّ/ّ(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ِٗ/ّالكتاب )

 (.ِّٕ/ُ(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع األهنر، كالدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )ُّٖ/ُ)
(، ّّٓ/ْ(، كالذخّبة )ّْٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )َِِ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ْ

 (.ْٓ/ُٖكا١بامع ألحكاـ القرآف )
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قالوا: تىبْب منو امرأتو مباشرة، كما لو ارتد أحدٮبا قبل الدخوؿ، فبل فرؽ عندىم بْب 
 .(ِ)الدخوؿ كعدمو، فالعصمة تنقطع مباشرة

 .(ْ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ّ): كىو مذىب الشافعيةالقول الثاين -
 قالوا: يوقف انقطاع الًعٍصمة بينهما إٔب انقضاء العدة.

 األدلة:
 دليل أصحاب القول األول:

، فقالوا: الردة تناُب النكاح، كإذا كاف ا٤برتد الزكجة، فلقولو تعأب: (ٓ)استدلوا ابظتعقول
(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 و ما قبل الدخوؿ كما بعده.، فما أكجب الفسخ يستوم في(ٔ)
 دليل أصحاب القول الثاين:

 ، فقالوا:(ٕ)استدلوا ابظتعقول
ألنو ابلردة يقصد منابذة ا٤بلة ال ا٢بليلة، فبل يكوف ذلك موجبان للفرقة بعد أتكُّده  -ُ

 ما ٓب ينظم إليو سبب أخر، كما لو أسلم أحدٮبا.

 ا٢باؿ، كما لو قالوا: ىذا اختبلؼ دين بعد الدخوؿ، فبل يوجب الفسخ ُب -ِ
أسلمت ا٢بربية ٙبت ا٢بريب، فاختبلؼ الدين بعد اإلصابة ال يوجب الفرقة 

 تعجيبلن، قياسان على إسبلـ أحد الزكجْب.

                                                                                               
النكاح بردة أحدٮبا بعد الدخوؿ ركايتْب ... الثانية: (: ُب انفساخ ُِٔ/ٖقاؿ ُب اإلنصاؼ )( (ُ

 (.ُِِ/ٕتتعجل، كانظر: ا٤ببدع )
( كىو قوؿ: ا٢بسن البصرم، كعمر بن عبدالعزيز، كالثورم، كأبو ثور، كىو ُٖٗ/ُقاؿ ُب اإلشراؼ )( (ِ

 ( (.ُِْٗاختيار ابن ا٤بنذر، كمذىب الظاىرية )احمللى رقم )
 (.ُِْ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُّٔ/ُٔ(، كاجملموع )َّْ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
(، كاإلنصاؼ َُٔ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِٕ/ٓ(، كشرح الزركشي )ّٖ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ْ

(ٖ/ُِٔ.) 
 (.ّٗ/َُ(، كا٤بغِب )ْٗ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، آية: )( (ٔ
 (.ّٗ/َُ(، كا٤بغِب )ّٔ/ٕبّب )(، كالشرح الكَّْ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ٕ
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كألهنا ردة طارئة على نكاح مدخوؿ هبا، فوجب أف ال تبْب هبا قياسان على  -ّ
 ارتدادٮبا معان.

 اظتناقشة:
 :مناقشة دليل القول األول

 اُب النكاح.قو٥بم: الردة تن
اعَبض عليو بقو٥بم: "السبب ا٤بناُب للنكاح موجب للفرقة بنفسو، كاحملرمية، فأما اختبلؼ 
الدين عينو ال يناُب النكاح، حٌب ٯبوز ابتداء النكاح بْب ا٤بسلم كالكتابية، ككذلك اإلسبلـ ال 

 تقع الفرقة ىناؾ إال يناُب النكاح، فإف النكاح نعمة كابإلسبلـ تصّب النًٌعمة ٧برزة لو، فلهذا ال
 .(ُ)بقضاء القاضي بعد إابء اآلخر"

 :الراجح
أفَّ القوؿ الراجح ىو القوؿ الثاين، كىو التفريق بْب الدخوؿ  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 

 كعدـ الدخوؿ، فالدخوؿ الوطء مانع من انفساخ النكاح إذا ارتد الزكجْب إٔب انقضاء العدة.
 :ذترة اطتبلف
 لو ارتد أحد الزكجْب عن اإلسبلـ ٍب رجع إٔب اإلسبلـ قبل انقضاء العدة.تظهر فيما 

فعند أصحاب القوؿ األكؿ انفسخ نكاحو، كلو ٘بديد النكاح ٗبهر كعقد جديد، كعند 
 أصحاب القوؿ الثاين يبقى على نكاحو األكؿ.

 :(ِ)مسألة
ردة أحدٮبا أك كبلٮبا، إذا قلنا أف الفرقة تقع بْب الزكجْب سواء ابنتهاء العدة أك ٗبجرد 

 فهل الفرقة تكوف بطبلؽ أك بغّب طبلؽ.
خبلؼ على قولْب: قيل بطبلؽ، كقيل الفرقة بينهما فسخ ال طبلؽ. كقد ذكرت ىذا ىنا 

 فقط للعلم بذلك دكف تفصيل فيو.

                                 
 (.ْٗ/ٓا٤ببسوط )( (ُ
(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ِٕٕ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ْٔ/ٓانظر ا٤بسألة ُب: ا٤ببسوط )( (ِ

 (.ّْٓ/ِا٤بالكي )
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ادلطهة انصاًَ: أشر انٕطء يف يُغ ذُعٍس انفرقح إىل اَقضاء انؼكج إلا 
 أضهًد ٔكاٌ انسٔض كافرًا.

ادلطهة انصانس: أشر انٕطء يف يُغ ذُعٍس انفرقح إىل اَقضاء انؼكج إلا أضهى 
 انسٔض ٔكاَد انسٔظح غري كراتٍح.
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أثر الوطء يف منع تنجيز الفرقة إىل انقضاء العدة إذا أسلمت وكان الزوج كافراً، أو 
 .إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غري كتابية
ف أنكحة الكفار على ثبلثة أضرب: جائزة عندان تقرر معنا ُب التمهيد ٥بذا ا٤ببحث أ

كعندىم، كجائزة عندىم كال ٘بوز عندان، كابطلة عندىم كعندان، كقلنا أننا ال نتعرَّض ٥بم ما داـ 
أهنم دخلوا معنا ُب عقد الذمة، إال إذا ترافعوا إلينا أك أسلموا، فإذا أسلم الزكجاف معان، فبل 

يكن أصل نكاحهما ابطل عندىم، أك ابطل عندان كنكاح إشكاؿ أهنما على نكاحهما، ما ٓب 
. كقد نقل ابن ا٤بنذر   حيث قاؿ: (ُ)على ذلك ُب اإلشراؼ االتفاقاحملاـر

"أٝبع عواـ أىل العلم على أهنما )أم الذميْب أك الوثنيْب( لو أسلما معان على نكاحهما  
 كانت مدخوال هبا أك ٓب يكن مدخوؿ هبا".

بْب ُب إسبلـ أحدٮبا دكف اآلخر، فهل يؤثر ذلك على النكاح ككبلمنا ُب ىذين ا٤بطل
 كيفرَّؽ بينهما مباشرة أـ ينتظر؟.

 كقد ٝبعت ىذين ا٤بطلبْب الشَباؾ الكبلـ فيهما.
مسألة: إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كافرة، أو أسلمت الزوجة وكان الزوج كافراً 

 مىت تقع الفرقة بينهما؟.
على شطر ا٤بسألة، كىو ما لو كاف اإلسبلـ قبل  االتفاق (ِ)اؼنقل ابن ا٤بنذر ُب اإلشر 

الدخوؿ، فقاؿ: "أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم على أف الوثنيْب الزكجْب إذا أسلم 
أحدٮبا قبل صاحبو كٓب يدخل الزكج ابمرأتو، أف الفرقة تقع بينهما". قلت: ليس ُب ا٤بسألة 

 . -شاء هللا إف-اتفاؽ، كلكن خبلؼ على ما سنذكره 
 :حترير حمل النزاع

 أهنما إذا أسلما فهما على نكاحهما. اتفقوا -ُ

 يدخل معنا ُب النًٌزاع ا٤بدخوؿ هبا كغّب ا٤بدخوؿ هبا. -ِ

 يدخل معنا ُب النًٌزاع من كاان ُب دار اإلسبلـ أك دار ا٢برب. -ّ

                                 
ُ) )(ُ/ُٖٕ.) 
ِ) )(ُ/ُٖٕ.) 
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إذا كاف الزكج ىو ا٤بسلم منهما ككانت الزكجة كتابية فهما على نكاحهما سواء  -ْ
 سلمت أـ ٓب تسلم.أ

: "أٝبع عواـ أىل العلم عن أف النصرانيْب الزكجْب إذا أسلم الزكج قبل (ُ)قاؿ ابن ا٤بنذر
 امرأتو أهنما على نكاحهما، إذ جاز لو ُب ىذه ا٢بالة أف ينوم نكاحها لو ٓب تكن زكجتو".

 كقد اختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على أربعة أقواؿ:
 :القول األول -

 .-رٞبهم هللا- (ِ)ةكىو مذىب ا٢بنفي
 فرَّقوا بْب دار اإلسبلـ كدار ا٢برب، فقالوا:

إذا أسلم أحدٮبا ككاف اآلخر ُب )دار اإلسبلـ(، عيرض عليو اإلسبلـ، فإف أسلم كإال 
كقعت الفرقة بينهما، كإذا أسلم أحدٮبا ككاف اآلخر ُب )دار ا٢برب(، تتوقف الفرقة بينهما إٔب 

ثبلثة أشهر لغّب ا٢بائض، كيستوم ُب ذلك الدخوؿ كعدـ انقضاء ثبلث حيضات للحائض، ك 
 الدخوؿ.

كزادكا: أف العرض يكوف للزكج أك الزكجة البالغْب ٩بن يعقبل األدايف؛ ألف ردة العاقل 
معتربة ككذا إابؤه، كإذا كاف الكافر منهما ٦بنوانن عيرض اإلسبلـ على أبويو، فإف أسلم أحدٮبا 

سلم منهما، كإف كاف الكافر منهما صبيان ال يعقل األدايف، انتيًظر بقي النكاح، فاجملنوف يتبع ا٤ب
 حٌب يعقل؛ ألف الصيب لو غاية معلومة ٖببلؼ اجملنوف.

 أدلة أصحاب ىذا القول:
 .أواًل: أدلتهم أن التفريق يكون إبيباء الكافر منهما، ظتن كان يف دار اإلسبلم

 استدلوا على ذلك إبٝباع الصحابة كا٤بعقوؿ:
                                 

 (.ْٓ/ٓ(، كانظر: ا٤ببسوط )ُٕٖ/ُُب اإلشراؼ )( (ُ
(، ِِٓ/ُ(، كا٥بداية شرح البداية )ّّٖ، ّّٔ/ِ(، كبدائع الصنائع )ْٓ، َْ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

(، ككنز الدقائق كشرحو ِٔ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )ُِٖ/ُككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )
(، ِٖٖ/ّ(، كفتح القدير )ُِٖ/ُ(، ككشف ا٢بقائق شرح كنز الدقائق )ِِٔ/ّالبحر الرائق )

(، كتنوير األبصار كشرحو الدر ا٤بختار كحاشيتو رد احملتار َّٕ/٦ُبمع األهنر )كملتقى األٕبر كشرحو 
(ّ/ُٖٖ – ُُٗ.) 
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 .(ُ)هم من إرتاع الصحابةدليل - أ

 ، كٓب ٱبالفو أحد، فكاف كاإلٝباع حيث ٓب ينكر ذلك.(ِ)بذلك --قالوا قضى عمر 
 :دليلهم من اظتعقول - ب
قالوا: "إف النكاح كاف صحيحان بينهما، فبل يرتفع إال بعد كجود السبب ا٤بوجب  -ُ

اف مانعان لو، كإسبلـ منها ال يصلح سببان لذلك. ألنو كاف موجودان قبل ىذا كما ك
البتداء النكاح كال بقائو، كذلك اختبلؼ الدين، فإف عينو ليس بسبب كما لو  
كاف الزكج مسلمان كا٤برأة كتابية، فبل بد من أف يتقرر السبب ا٤بوجب للفرقة ٤با 
تعذَّر استدامة النكاح بينهما، كذلك السبب عرض اإلسبلـ على الكافر منهما ال 

 .(ّ)بطريق اإلخبار عليو"

وا: "اإلسبلـ ال ٯبوز أف يكوف مبطبلن للنكاح؛ ألنو عيرؼ عاصمان لؤلمبلؾ قال -ِ
فكيف يكوف مبطبلن، كال ٯبوز أف يبطل ابلكفر أيضان؛ ألف الكفر كاف موجودان 

أكٔب، ال ٲبكَّن من  اسهلمنهما كٓب ٲبنع ابتداء النكاح، فؤلف ال ٲبنع البقاء كإنو 
تفراش ا٤بشركة كاجملوسية ٣ببثهما، فلم يكن استفراش ا٤بسلمة، كا٤بسلم ال ٰبل لو اس

                                 
 (.ِٖٖ/ّ(، كفتح القدير )ٔٓ، ْٔ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
(: عن سليماف الشيباين قاؿ: أنبأان ابن ا٤برأة الٍب ََُُٖ( برقم )ّٖ/ٔقاؿ عبدالرزاؽ ُب مصنفو )( (ِ

رض عليو اإلسبلـ فأىب، ففرَّؽ بينهما. قاؿ الطحاكم ُب معاين اآلاثر فرؽ بينهما عمر حْب عي 
(: عن داكد بن كردس قاؿ: "كاف رجل مناف من تغلب نصراين، ٙبتو امرأتو نصرانية، ِٗٓ/ّ)

: "أسلم كإال فرَّقت بينكما"، فقاؿ: لو ٓب أدع إال فأسلمت، فرفعت إٔب عمر، فقاؿ لو عمر 
 ولوف أسلم على ًبضع امرأة لفعلت، قاؿ: فقرؽ عمر بينهما.استحياءن من العرب أهنم يق

أف ييعرض اإلسبلـ على زكجها  (: ريكم أف دىقانة هبز أسلمت، فأمر عمر ْٔ/ٓقاؿ ُب ا٤ببسوط )
 فإف أسلم كإال فرؽ بينهما.

دىقاف (: أسلم ٔٓ/ٓكٓب أجد ىذا األثر هبذا اللفظ فيما اطلعت عليو من كتب اآلاثر. كقاؿ ُب ا٤ببسوط )
فعرض اإلسبلـ على امرأتو فأبىٍت ففرؽ بينهما. كذلك ٓب أقف على ىذا األثر  على عهد علي 

 فيما اطلعت عليو من كتب اآلاثر.
 (.ِِٖ/ّ(، كانظر: فتح القدير )ْٔ/ٓا٤ببسوط )( (ّ
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ُب لقاء ىذا النكاح فائدة، فيفٌرًؽ القاضي بينهما عند إابء اإلسبلـ؛ ألف اليأس 
 .(ُ)من حصوؿ ا٤بقاصد ٰبصل عنده"

 اثنياً: أدلتهم أن التفريق يكون ابضتيض ظتن كان يف دار اضترب.
 :استدلوا ابظتعقول فقالوا

وجب للفرقة، كال كفر من أصرَّ منهما على الكفر، كال "نفس إسبلـ أحدٮبا غّب م -ُ
اختبلؼ الدين نفسو ... إال أف دار اإلسبلـ ٲبكن تقرير سبب الفرقة بعرض 
اإلسبلـ على اآلخر منهما حٌب إذا أىب يصّب مفوًٌاتن اإلمساؾ اب٤بعركؼ، كُب دار 

منهما لييعرض ا٢برب ال يتأتَّى ذلك؛ ألف يد إماـ ا٤بسلمْب ال تصل إٔب ا٤بصرًٌ 
عليو اإلسبلـ، كٰبكم ابلفرقة عند إابئو، فيقاـ ثبلث حيضات مقاـ ثبلث 
عرضات ُب تقرير سبب الفرقة؛ ألنو صار غّب ميريدو ٥با حْب ٓب يساعدىا على 

 .(ِ)اإلسبلـ، كبعد ما صار غّب ميريد ٥با تقع الفرقة ابنقضاء ثبلث حيض"

؛ كذلك لعدـ ٛبكُّن يد إماـ ا٤بسلمْب منو فهم أقاموا ثبلث حيضات مقاـ الثبلث عرضات
 ليعًرض عليو اإلسبلـ، لييعلم ىل ييسلم أـ أيىب؟ ك٥بذا فرقوا بْب دار اإلسبلـ كدار ا٢برب.

القياس على الطبلؽ، فلو طلقها بنفسو كىي كافرة ٓب تبْب منو إال بثبلث حيضات  -ِ
ألف الزكج ابشر إف دخل هبا، كأما إثبات الفرقة ٗبجرَّد الطبلؽ قبل الدخوؿ؛ 

 .(ّ)الطبلؽ بنفسو، كىنا ٓب ييباشر

 القول الثاين: -
 .-رٞبهم هللا - (ٓ)، كا٢بنابلة(ْ)كىو مذىب الشافعية

                                 
 (.ّّٖ، ّّٕ/ِبدائع الصنائع )( (ُ
 (.ِِٔ/ُ(، كانظر: ا٥بداية شرح البداية )ٔٓ/ٓا٤ببسوط )( (ِ
 (.ّ( ك)ِانظر: ا٤بصدر )( (ّ
(، كالوجيز ّْٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ََّ-ّٓٗ/ُٔ(، كاجملموع )ْٕ-ِٕ/ٓانظر: األـ )( (ْ

 (.ُُٗ/ّ(، كمغِب احملتاج )ُْٖ، ُّْ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُْ/ِ)
(، ّٗٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َِّ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُُٕ/ٕ(، كا٤ببدع )ٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ٓ

 ( كقاؿ: عليو ٝباىّب األصحاب كىو األظهر.ُِّ/ٖكاإلنصاؼ )
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 فرَّقوا بْب اإلسبلـ قبل الدخوؿ كبعده، فقالوا:
إف أسلم أحدٮبا قبل الدخوؿ، فإف الفرقة تقع مباشرة إبسبلمو كإف أسلم بعد الدخوؿ 

ما على انقضاء ثبلث حيضات فإف أسلم الكافر منهما كإال كقعت يوقف كقوع الفرقة بينه
 .(ُ)الفرقة دكف عرض لئلسبلـ

 : دليل أصحاب ىذا القول
 استدلوا على قو٥بم ابلسنة كا٤بعقوؿ.

 :(ِ)أكالن: دليلهم من السنة
كاف الرجل ييسلم قبل ا٤برأة،   قالوا: توافرت األخبار من أف الناس على عهد رسوؿ هللا 

أة قبل الرجل، فإف أسلم اآلخر منهما قبل انقضاء العدة فهي امرأتو، كٓب ييفرَّؽ بْب دار كدار كا٤بر 
 .(ّ)كال إسبلـ الرجل أك ا٤برأة أكَّالن 

 كمن ذلك:

                                 
(، كىو قوؿ: قتادة كاألكزاعي، كإسحاؽ، كأيب عبيد، ُٕٖ/ُ(، كاإلشراؼ )ٔ/َُقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ُ

كا٢بسن البصرم، كطاككس، كعكرمة، كا٢بكم، كعمر بن عبدالعزيز، كنصره ابن ا٤بنذر، كالزىرم، 
 اىد، كعبدهللا بن عمر. )قلت كقد نسب لبعضهم غّب ىذا القوؿ(.كالليث، كا٢بسن بن صاّب، ك٦ب

(، كشرح الزركشي ٕٗٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ّٓٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ِٓٗ/ُٔانظر: اجملموع )( (ِ
 (.ٗ/َُ(، كا٤بغِب )َِّ/ٓ)

أيهما أسلم ييسلم الرجل قبل ا٤برأة قبل الرجل، ف قاؿ ابن شربمة: كاف الناس على عهد رسوؿ هللا ( (ّ
قبل انقضاء عدة ا٤برأة فهي امرأتو، فإف أسلم بعد العدة فبل نكاح بينهما. قاؿ ُب إركاء الغليل 

كقاؿ: ككجو النكارة فيو  --(: معضل كمنكر ك٨بالف ٢بديث ابن عباس َُِٗ( برقم )ّّٖ/ٔ)
شربمة غالب ركاايتو قولو: "فإف أسلم بعد العدة فبل نكاح بينهما"، كأما كجو كونو معضبلن فؤلف ابن 

 عن التابعْب، كىو: عبدهللا، ثقة فقيو.
كزكجها كافر مقيم بدار ا٢برب إال  كقاؿ ابن شهاب ا٤بالكي: "ٓب يبلغنا أف امرأة ىاجرت إٔب رسوؿ هللا 

فرَّقت ىجرهتا بينو كبينها إال أف يٍقديـ زكجها مهاجران قبل أف تنقض عدهتا. )انظر: سنن البيهقي 
(، كركم مثل ىذا عن عمر بن ُِٕٓٔ(، كمصنف عبدالرزاؽ )ّّٖ/ٔركاء الغليل )(، كإُٖٔ/ٕ)

 ( (.ُُِٓٔعبدالعزيز، )مصنف عبدالرزاؽ )
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أسلمت زكجتو يـو فتح مكة، كٓب ييسلم، كىرب من اإلسبلـ، فبعث  (ُ)أف صفواف بن أمية
 كامرأتو مسلمة، فلم يفٌرًؽ  لو أماانن، كشهد حنينان، كالطائف كىو كافر  بينهما حٌب أسلم

 بذلك النكاح. عندكاستقرت امرأتو 
 .(ِ)قالوا: ككاف بينو كبْب إسبلـ زكجتو ٫بوان من شهر

 :(ّ)اثنياً: دليلهم من اظتعقول
قالوا: "قد ضىمنَّا بعقد الذمة أف ال نتعرَّض ٥بم ُب اإلجبار على اإلسبلـ، كذلك  -ُ

التفريق عندان ابإلسبلـ، كلكن النكاح قبل الدخوؿ غّب بقطع كالية اإلجبار، ك 
متأٌكد فينقطع بنفس اختبلؼ الدين إذا كاف على كجو ٲبنع ابتداء النكاح، كبعد 
الدخوؿ متأٌكد فبل يرتفع بنفس اختبلؼ الدين حٌب ينضم إليو ما يؤثًٌر ُب الفرقة، 

 .(ْ)كىو انقضاء العدة"

                                 
صفواف بن أمية بن خلف بن كىب بن حذافة القرشي، كأمو صفية بن معمر، قتل أبوه يـو بدر كافران، ( (ُ

فة، مات ٗبكة سنة اثنتْب كأربعْب، كقيل يـو حنْب أمواالن كثّبة فأسلم، ككاف من ا٤بؤلَّ  كقد أعطاه 
(، كسّب أعبلـ النببلء َِٖٓ( برقم )َْٓ/ِغّب ذلك. انظر: أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )

 (.ُُٗ( برقم )ِٔٓ/ِ)
(، كعبدالرزاؽ ُٖٔ/ٕ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل )ْْٓ/ِقصة صفواف أخرجها مالك ُب ا٤بوطأ )( (ِ

(. كانظر: اإلصابة ُب ٛبييز أ٠باء ُٕ/ُِ(، كالتمهيد )ُِِ/ِكنة )(، كا٤بدُُِْٔٔب ا٤بصنف )
( ُُٗٗ( برقم )ّّٕ/ٔ(، كضعَّف ُب إركاء الغليل )ُِِ/ّ(، كنصب الراية )ُٕٖ/ِالصحابة )

ا٢بديث، كقاؿ: إسناده مرسل أك معضل، كنقل عن ابن عبد الرب قولو: "ال أعلمو يتصل من كجو 
ّبى كابن شهاب إماـ أىلها، كشهرة ىذا ا٢بديث  صحيح، كىو حديث مشهور معلـو عند أىل السًٌ

أقول من إسناده إف شاء هللا". كمثل ىذا ركم عن ًعكرمة ابن أيب جهل زكجتو أـ حكم ابنة ا٢برث 
بن ىشاـ، ككذا أسلم أبو سفياف حرب، كامرأتو ىند بنت عتبة أسلمت بعده. انظر ىذه اآلاثر ُب: 

(، ُِِ/ّ(، كنصب الراية )ُٓٔ/ٕ، كمصنف عبدالرزاؽ )(ُٖٔ/ٕالسنن الكربل للبيهقي )
 (. ْٓٓ/ِ(، كا٤بوطأ )ُِّ/ِ(، كا٤بدكنة )ّٗٓ/ّكتلخيص ا٢ببّب )

ٓب أجد فيما اطلعت عليو ألصحاب ىذا القوؿ دليبلن من ا٤بعقوؿ إال أف كتب ا٢بنفية ذكرت ٥بم أدلة ( (ّ
 من ا٤بعقوؿ على قو٥بم فذكرهتا.

 (.ّّٔ/ِر: بدائع الصنائع )(، كانظْٓ/ٓا٤ببسوط )( (ْ
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بل الدخوؿ يرتفع بو النكاح، كبعد الدخوؿ القياس على الطبلؽ، فالطبلؽ نفسو ق -ِ
ال يرتفع إال ابنقضاء العدة، كا١بامع بينهما أف كبل من اإلسبلـ كالطبلؽ تقع هبما 

 .(ُ)الفرقة

 القول الثالث: -
 .-رٞبهم هللا - (ِ)كىو مذىب ا٤بالكية

 فرَّقوا بْب إسبلـ الزكج، كإسبلـ الزكجة، فقالوا:
ى الزكجة، فإف أسلمت كإال فػيٌرًؽ بينهما ُب ا٢باؿ )كىذا  إذا أسلم الزكج عيرض اإلسبلـ عل

 كمذىب ا٢بنفية ُب دار اإلسبلـ(.
كإذا أسلمت الزكجة، يفرًٌقوف بْب الدخوؿ كعدمو )كمذىب الشافعية كا٢بنابلة(، فإف كاف 
ٓب يدخل هبا، كقعت الفرقة ُب ا٢باؿ، كإف كاف دخل هبا، يتوقَّف انفساخ النكاح إٔب انقضاء 

 حيضات.ثبلث 
 :دليل أصحاب ىذا القول

ىذا القوؿ عبارة عن ٝبع بْب القوؿ األكؿ كالثاين، فقد أخذ من كل قوؿ منها جزءان، 
(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)كأدلتو كأدلتهم، كزاد عليها قولو تعأب: 

، ىذا إذا كاف الرجل ىو (ّ)
 ا٤بسلم منهما، فتكوف ا٤برأة كافرة فيحـر عليو اإلمساؾ هبا.

: ا٤بنع من إمساكها بعد انتهاء العدة ال قبلو، كلو أخذان بعمـو اآلية (ْ)كالرد على ىذا
 القتضى ٙبرًن كل كافرة كلو من أىل الكتاب.

 :القول الرابع -

                                 
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ُ
(، كا١بامع ِّٖ/ْ(، كالذخّبة )ْٗٓ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة )ُِِ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ِ

 (.ْٓ/ُٖألحكاـ القرآف )
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، آية: )( (ّ
 (.ٔ/َُ(، كا٤بغِب )ّٓٓ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
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 .(ُ)كىو ركاية عند ا٢بنابلة
 .(ِ)قالوا: ينفسخ النكاح مطلقان، دخل هبا الزكج أـ ٓب يدخل

 :أدلة أصحاب ىذا القول
فيمن أسلم ُب دار ا٢برب يصلح لبلستدالؿ ىنا  -هللا رٞبهم-كل ما ستدؿ بو ا٢بنفية 

أنو قاؿ ُب النصرانية تكوف ٙبت النصراين فتسلم  --كييزاد عليو ما ركم عن ابن عباس 
 .(ّ)ا٤برأة، قاؿ: ال يعلو النصراين ا٤بسلمة، ييفرَّؽ بينهما

 اظتناقشة:
دار كدار يٍضعيف لعدـ كما ىو ظاىر ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة قوم جدان، إال أف التفريق بْب 

الدليل ا٤بثبت ٥بذا التفريق فيما أعلم، كذلك التفريق بْب إسبلـ الزكج كإسبلـ الزكجة كما فرؽ 
ا٤بالكية، كيبقى القوؿ القوم ُب ذلك التفريق بْب الدخوؿ كعدمو، فهذا يسنده اآلاثر من 

 إسبلـ بعض الصحابة كأتخر إسبلـ زكجاهتم أك العكس.
فيما أعلم أنو  أقول ما استيدؿَّ بو ُب ىذه ا٤بسألة، فلم يثبت عن النيب فلعل ىذه اآلاثر 

أنو: ردَّ األزكاج لزكجاهتم  إذا أسلم الزكج أك الزكجة سئل غّب ا٤بسلم منهما، كثبت عنو 
 البلٌب سبقنهم ابإلسبلـ، إال أف ٙبديد ذلك بزمن العدة مشكل أيضان.

 ـو لؤلثر كالقياس.: معارضة العم(ْ)سبب اطتبلف يف اظتسألة
(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)فعمـو قولو تعأب: 

يقتضي ا٤بفارقة على الفور، كاألثر  (ٓ)
ا٤بقتضى ٥بذا العمـو ىو أثر إسبلـ صفواف كغّبه. كأما القياس ا٤بعارض لؤلثر، فؤلنو يظهر أنو 

ترب ال فرؽ بْب أف تيسلم ىي قبلو أك ىو قبلها، فإف كانت العدة معتربة ُب إسبلمها فبل بد أف تع
                                 

(: كىي ركاية ا٣ببلؿ كأبو بكر، ٍب ذكر ركاية اثلثة ُب ا٤بذىب، فقاؿ: إذا ُِّ/ٖنصاؼ )قاؿ ُب اإل( (ُ
 كانت كتابية يوقف النكاح إٔب انقضاء العدة، كإذا كانت غّب كتابية ييفسخ.

كقاؿ  -–( كىو قوؿ: ابن عباس، كركم معناه عن عمر بن ا٣بطاب ُٕٖ/ُقاؿ ُب اإلشراؼ )( (ِ
 يد بن جبّب، كعطاء، كطاككس، ك٦باىد، كأبو ثور، كاختاره ابن ا٤بنذر.بو عكرمة، كا٢بسن، كسع

 (.َََُٖأخرجو عبدالرزاؽ برقم )( (ّ
 (.ّٖ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ْ
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، آية: )( (ٓ
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 ُب إسبلمو أيضا.
أف الراجح ىنا القوؿ الثاين، مع قوة األقواؿ  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر  الراجح:

 األخرل.
 :ذترة اطتبلف

تظهر ٜبرة ا٣ببلؼ إذا أسلم أحد الزكجْب ٍب أسلم اآلخر قبل انتهاء العدة أك قبل انقضاء 
 ثبلثة شهور.

إلسبلـ ينفسخ النكاح ابلعرض على الطرؼ فعند أصحاب القوؿ األكؿ: إذا كاان ُب دار ا
اآلخر، كإذا كاان ُب دار ا٢برب ابنقضاء ثبلثة شهور فتكوف امرأتو، ككذا عند أصحاب القوؿ 
الثاين، أما عند أصحاب القوؿ الثالث فكذلك إذا كانت الزكجة ىي ا٤بسلمة. كعند أصحاب 

 القوؿ الرابع ينقطع النكاح بينهما مطلقان.
ت الفرقة بني الزوجني بسبب إسبلم أحدمها على اطتبلف الذي سبق، مسألة: إذا وقع

 فهل تعتد اظترأة قبل أن تنكح غريه؟.
 كسأذكره ابختصار من ابب الفائدة. -رٞبهم هللا-ُب ذلك خبلؼ بْب العلماء 

أنو ال عدة عليها، كلكن إف كانت حامبلن تتزكج حٌب  -رٞبو هللا- (ُ)ذىب أبو حنيفة
 انت غّب حامل ٥با أف تتزكج ُب ا٢باؿ.تضع ٞبلها، إف ك

فقاؿ: "اعتبار انقضاء العدة قبل الفرقة كإضافة  (ِ)كاعَبض على ىذا ُب فتح القدير
انقطاع النكاح إٔب اإلسبلـ ال نظّب لو ُب الشرع، كال أصل ييلحق بو قياسان ٔبامع صحيح كال 

 ٠بعي ييفيده، بل الثابت شرعان اعتبار العدة بعد الفرقة".
 : أف عليها عدة.-رٞبهما هللا- (ّ)ىب الصاحبافكذ

 : أف عليها عدة، كاختلفوا ىل ىي حيضة أـ ثبلث؟.-رٞبهم هللا- (ْ)كذىب ا٤بالكية

                                 
 (.ٔٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 (.ِٖٖ/ّالبن ا٥بماـ )( (ِ
 .(ّا٤بصدر رقم )( ّ(

 (.َّّ/ْانظر: الذخّبة )( (ْ
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: أف ٥با أف تتزكج ابنتهاء العدة، بناءن على قو٥بم أف -رٞبهم هللا- (ُ)كذىب الشافعية
 الفسخ يقع بعد انتهاء العدة.

 : أف البينونة ٙبسب من إسبلـ األكؿ منهما.-رٞبهم هللا- (ِ)كذىب ا٢بنابلة
 مسألة:

 .(ّ)ىل تكوف الفرقة ىنا بطبلؽ أك بغّب طبلؽ؟
ا٢بنفية،  مذىبخبلفهم ىنا على قولْب كخبلفهم ُب فرقة ا٤برتد، فقالوا: بطبلؽ كىو 

 كالقوؿ الثاين بغّب طبلؽ كىو مذىب ا٢بنابلة كا٤بالكية.
 مسألة:

فلها نصف ا٤بهر، كقيَّد ا٢بنابلة إذا كاف ىو ا٤بسلم، أما إذا حصل التفريق قبل الدخوؿ 
 .(ْ)بعد الدخوؿ فلها ا٤بهر كامبلن 

                                 
 (.ِٕ/ٓانظر: األـ )( (ُ
 (.ُِّ/ٖانظر: اإلنصاؼ )( (ِ
 (.َُ/َُ(، كا٤بغِب )ِّٗ/ْ(، كالذخّبة )ُِِ/ِ(، كا٤بدكنة )ْٔ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ُُٕ/ٕ(، كا٤ببدع )ّّٕ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ْ
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 ادلطهة انراتغ:
 أشر انٕطء يف ؼريح األو ٔانثُد دلٍ َكؽًٓا شى أضهى ٔأضهًرا.
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 أثر الوطء يف حرمة األم والبنت ظتن نكحهما مث أسلم وأسلمتا.
مع بْب األـ كالبنت ُب النكاح، ٤با يؤدم من تقاطع سبق أف علمنا أنو ال ٯبوز شرعان ا١ب

كتباغض؛ لذا ٙبـر األـ ٗبجرَّد العقد على بنتها، كٙبـر البنت ابلدخوؿ ابألـ، قاؿ تعأب: 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
(ُ). 

كا٤بسألة مفركضة ُب ىذا ا٤بطلب على أف الزكج أسلم ككاف ٙبتو أـ كابنتها، كٲبكن أف 
تدخل ا٤بسألة بصورة أخرل، كىي أف يكوف الزكج أسلم كٙبتو كتابية كابنتها كٓب تسلما، كقد 
سبق لنا بياف أ، أنكحة الكفار ا١بائزة عندىم ٥با حكم ا١بواز عندان كال نتعرض ٥بم ٤بكاف عقد 
الذمة مع اعتقادان عدـ جوازىا إذا كانت ابطلة عندان كنكاح األـ كالبنت إذا جاز ذلك ُب 

 ريعتهم، فإذا ترافعوا إلينا أك أسلموا حكمنا بينهم ٕبكم اإلسبلـ.ش
 مسألة:

 إذا أسلم رجل وحتتو أم وابنتها وأسلمتا معو، فما اضتكم؟.
سبق لنا أف تعرضنا ٥بذه ا٤بسألة ُب ا٤بطلب الثاين من ا٤ببحث الرابع ُب ىذا الفصل بعنواف: 

، كقلنا أنو من ا٤بتصور أف ينكح (ِ)أمها مرتبان أثر الوطء ُب بطبلف النكاح فيما لو نكح بنتان ك 
 الرجل بنتان كأمها ُب حالتْب:

 بنكاح شبهة. -ُ

 ُب حالة الكفر. -ِ

كأرجعنا الكبلـ عن ا٢بالة الثانية حٌب نتحدث عنها ُب ىذا ا٤بطلب، كالكبلـ ىنا كالكبلـ 
ت الواردة ُب ىناؾ مع زايدة تفصيل كبياف كإيضاح، كيدخل معنا ُب ىذا ا٤بطلب كل االحتماال

ىذا النكاح، كىي إٝباالن: أف يكوف نكحهما ُب عقدين متفرقْب أك ُب عقد كاحد، كأف يكوف 
 دخل هبما معان أك دخل أبحدٮبا، أك ٓب يدخل بواحدة منهما، أك أف يشتبو ذلك.

 كإليك تفصيل الكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب.

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
 ( من ىذا البحث.ُّٖصانظر: )( ِ(
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 .-رٞبهم هللا- (ُ)أواًل: مذىب اضتنفية
نفية ىنا؛ ألهنم فرَّقا بْب النكاح بعقدين، كالنكاح بعقد كاحد، كىذا لقد أفردت مذىب ا٢ب

أحد فقاال: ال ٱبلو العقد من  -رٞبهما هللا–التفريق خاص أبيب حنيفة كصاحبو أيب يوسف 
 :صورتني

 :الصورة األوىل
 أف يتزكجهما )األـ كالبنت( ُب عقد كاحد.

 ا٢باؿ حينئذ من اآلٌب:: بطل نكاحهما معا ُب ىذه الصورة، كال ٱبلو اضتكم
أال يكوف دخل بواحدة منهما، كىنا لو أف يتزكج البنت دكف األـ؛ ألف العقد الفاسد  - أ

 األكؿ حرَـّ عليو األـ.

أف يكوف دخل هبما معا، كىنا ليس لو أف يتزكج بواحدة منهما؛ ألف الدخوؿ  - ب
 بكل كاحدة منهما يوجب حرمة مصاىرة األخرل أتبيدان.

ألـ فقط، ىنا ليس لو أف يتزكج كاحدة منهما كذلك؛ ألف األـ أف يكوف دخل اب -ج
 حرمت عليو ابلعقد على البنت، كالبنت حرمت ابلدخوؿ ابألـ.

أف يكوف دخل ابلبنت فقط، كىنا لو أف يتزكج البنت دكف األـ؛ ألف ٦برد العقد على  -د
 األـ ال يوجب حرمة البنت.

 :الصورة الثانية
 ُب عقدين. أف يتزكجهما )األـ كالبنت(

: إذا يدخل بواحدة منهما، أك دخل ابلٍب نكح أكالن دكف الدخوؿ ابلثانية منهما، اضتكم
 جاز نكاح األكٔب، كبطل نكاح الثانية، كإذا دخل ابلثانية منهما، فبل ٱبلو ا٢باؿ من اآلٌب:

أف تكوف األكٔب الٍب عقد عليها ىي البنت، كىنا فسد نكاحهما معان؛ ألف األـ حرمت  - أ
 عقد على البنت، كالبنت حرمت ابلدخوؿ ابألـ.ال

أف تكوف األكٔب الٍب عقد عليها ىي األـ، كىنا نكاح البنت صحيح بناء على أف  - ب
نكاح أىل الذمة كالكفار صحيح عندٮبا، فعلى ذلك نكاح البنت كاألـ حاؿ  

                                 
 (.ٔٓ، ٓٓ/ٓوط )انظر: ا٤ببس( (ُ
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كفرٮبا نكاح صحيح عندٮبا، كذلك ألف الدخوؿ ابلبنت ٰبٌرًـ األـ، كالعقد على 
 ال ٰبٌرًـ البنت. األـ

ىذا ابختصار مذىب أيب حنيفة كصاحبو أيب يوسف ُب ىذه ا٤بسألة، أما غّبىم من 
 العلماء، ٓب يفرقوا ىذا التفريق، كساككا بْب كونو عقد عليهما بعقد كاحد أك عقدين ٨بتلفْب.

 .(4)، وبعض اضتنفية(3)، والشافعية(2)، واضتنابلة(4)اثنياً: مذىب اظتالكية
 ذا أسلم الرجل كٙبتو بنتان كأمها، كأسلمتا معو، ال ٱبلو ذلك من أربعة صور:قالوا: إ

 : أال يكوف دخل بواحدة منهما.الصورة األوىل
 ىنا ىل لو أف ٲبيسك األـ أـ البنت؟، قوالف:

: لو أف ٲبيسك البنت، أما األـ فتحـر عليو ابلعقد على البنت؛ ألف القول األول -
الصحيح كاألـ ٙبـر ابلعقد على البنت ُب العقد الصحيح. )كىذا النكاح ُب الشرؾ كالنكاح 

 (.(ٔ)، كا٢بنفية(ٓ)، كبعض الشافعية(ْ)مذىب ا٢بنابلة
: لو أف ٱبتار من شاء منهما؛ ألف عقد الشرؾ إ٭با يثبت لو الصحة إذا القول الثاين -

، فلو اختار أحدٮبا  جعل كأنو عقد عليها، انضم إليو االختيار، فإذا ٓب ينضم إليو فهو كا٤بعدـك
كٓب يعقد على األخرل، فإف اختار البنت كأنو عقد عليها اآلف كٓب يعقد على األـ، فتحـر عليو 
على التأبيد ابلعقد؛ ألهنا أـ امرأتو، كإف اختار األـ حـر عليو أف ٯبمع البنت معها بعد الوطء. 

 .(ٕ))كىذا الصحيح عند الشافعية(
 ا )األـ كالبنت معان(.: أف يدخل هبمالصورة الثانية

                                 
 (.ّّْ/ْانظر: الذخّبة )( (ُ
 (.ُِٕ/ٕ(، كا٤ببدع )ُْٔ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُِْ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِّ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ِ
(، كركضة الطالبْب ُٓ/ِ(، كالوجيز )َّٔ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )َّٗ/ُٔانظر: ا٤بهذب )( (ّ

 (.ُٕٗ/ّ(، كمغِب احملتاج كمنهاج الطالبْب )ُٕٓ/ٕ)
 (.ِانظر: ا٤بصدر )( ْ(

 ( (.َّٔ/ُُىذا اختيار ا٤بزين من الشافعية )انظر: ا٢باكم الكبّب )( (ٓ
 ( (.ٔٓ/ٓىذا قوؿ دمحم بن ا٢بسن من ا٢بنفية )انظر: ا٤ببسوط )( (ٔ
 (.ّانظر: ا٤بصدر رقم )( (ٕ
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: حرمت عليو البنت كاألـ معان، فالبنت ٙبـر بدخولو ابألـ، كاألـ ٙبـر بعقده على اضتكم
 البنت كالدخوؿ هبا، فإذا كانت ٙبرماف عليو بوطء الشبهة فبالنكاح من ابب أكٔب.

لى : "أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم ع(ُ)ُب اإلشراؼ -رٞبو هللا-قاؿ ابن ا٤بنذر 
أف الرجل إذا نكح ا٤برأة كابنتها كدخل هبما كأسلموا، أف عليو أٍف ييفارقهما، كال ينكح كاحدة 

 منهما ٕباؿ".
 : أف يدخل ابألـ دكف البنت.الصورة الثالثة

: ٙبـر على األـ ابلعقد على البنت، كٙبـر عليو البنت ابلدخوؿ ابألـ، كعند من اضتكم
 ؿ ابلبنت بعد العقد، ٙبـر عنده البنت، كيثبت نكاح األـ.يقوؿ أف األـ ال ٙبـر إال ابلدخو 

 : أف يدخل ابلبنت دكف األـ.الصوة الرابعة
: ينفسخ نكاح األـ ابلعقد أك ابلعقد كالدخوؿ، كيثبت نكاح البنت ابلعقد اضتكم
 كالدخوؿ.

 ، كىي: أف يشك ُب الدخوؿ كىذا على ضربْب:صورة خامسة (ِ)كزاد ُب ا٢باكم الكبّب
 : أف يشك ىل دخل بواحدة منهما أك ٓب يدخل؟.األول
: الورع أف ٰبٌرًمهما احتياطان، فالشك مطركح؛ ألف حكم اليقْب ُب عدـ الدخوؿ اضتكم

أغلب، كبناء عليو صار ُب حكم من ٓب يدخل بواحدة منهما، فيكوف على ما مضى فيمن ٓب 
 يدخل بواحدة منهما.

 كيشك من ىي. : أف يتيقَّن الدخوؿ بواحدة منهما،الثاين
: يكوف نكاحهما ابطبلن؛ ألف ٙبرًن أحدٮبا متيقَّن، فتحرماف عليو كما لو تيقن أف اضتكم

 إحدل ا٤برأين أختو، فتحرما عليو.

                                 
ُ) )(ُ/ُُٗ.) 
 (.ِّٔ، ُّٔ/ُُللماكردم )( (ِ
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 ادلطهة اخلايص:
 أشر انٕطء يف االـرٍار ممٍ أضهى ٔحترّ أكصر يٍ أرتغ َطٕج.
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 أثر الوطء يف االختيار ممن أسلم وحتتو أكثر من أربع نسوة.
اإلسبلـ، أهنم ينكحوف أكثر من أربع نسوة، كينكحوف  -قبل-كاف من عادة ا١باىلية 

، كمن ذلك أف غيبلف بن سلمة أسلم كٙبتو عشر نسوة ، كفّبكز الديلمي أسلم (ُ)ذكات احملاـر
، فلما جاء اإلسبلـ هنى عن ذلك، كحرَـّ الزايدة على أكثر من أربع نسوة، قاؿ (ِ)كٙبتو أختاف

(ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژ ژ)تعأب: 
(ّ). 

 مسألة: لو أسلم رجل وحتتو أكثر من أربع نسوة فما اضتكم؟.
 ا٤بسألة فيها جانباف، جانب متفق عليو، كجانب ٨بتلف فيو.

 :أواًل: اظتتفق عليو
 .(ْ)اتفقوا أنو ال ٯبوز كال ٰبل لو البقاء على أكثر أربع نسوة

 الدليل:
ابختيار أربع  أربع نسوة، فأمره  أسلم غّب كاحد من الصحابة كٙبتو أكثر من -ُ

 كمفارقة الباقي.

من ا٤بعُب، قالوا: ىذه حرمة اعَبضت بعض ا٤بنكوحات بعد صحة النكاح،  -ِ
 فتوجب التخيّب دكف التفريق كما لو طلق إحدل نسائو ال بعينها.

 .اثنيا: اختلفوا يف كيفية فسخ نكاح على ما زاد على األربع على أقوال
 تفصيل: نذكرىا إٝباالن دكف

 :القول األول -
 .(ُ)، كا٤بالكية ُب ركاية(ٓ)كىو مذىب أبو حنيفة، كأبو يوسف

                                 
 ( من ىذا البحث.ّٗصق ٚبريج األثر )كمثلو قيس ابن ا٢بارثة، كقد سب( ُ(
 من ىذا البحث. (ّٕصسبق ٚبرٯبو )( ِ(

 (.ّسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.ْٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ْ
(، كشرح معاين اآلاثر ْٖٔ/ِ(، كاللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب )ّٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ

(ّ/ِّٓ.) 
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فرقوا بْب نكاحهن ُب عقد كاحد أك عقدين. فإف كاف ُب عقد كاحد يفرؽ بينو كبينهن، 
فنكاحهن ابطل، كإف كاف تزكجهن ُب عقود متفرًٌقة فنكاح األربع األكؿ منهن جائز، كنكاح ما 

 .(ِ)فوؽ األربع فاسد
 :القول الثاين -

 .(ٔ)، كا٢بنابلة(ٓ)، كالشافعية(ْ)، كا٤بالكية(ّ)كىو مذىب دمحم بن ا٢بسن من ا٢بنفية
 .(ٕ)قالوا: ٱبّبَّ بينهن، فيختار منهن أربعا مطلقان، كيفارؽ ما زاد على األربع

 كٓب يفرقوا بْب عقد كعقد.
 :القول الثالث -

 .(ٖ)بعدىن دكف ٚبيّب قالوا: ٱبتار األربع األكائل منهن، كيفارؽ ما
 :(ٗ)وسبب اطتبلف يف اظتسألة

 معارضة األثر للقياس.
 فاألثر ىنا قصة غيبلف.

 كالقياس تشبيو العقد على األكاخر قبل اإلسبلـ ابلعقد عليهن بعده.
 فكما أف العقد عليهن فاسد بعد اإلسبلـ فكذا قبلو.

                                                                                               
(، ٚبرٯبان على قوؿ من قاؿ من ا٤بالكية أف أنكحة الكفار ِّٕ/ْذكر الركاية القراُب ُب الذخّبة )( (ُ

 .-رٞبو هللا–ابطلة ما ٓب تتوفر فيها الشركط الصحيحة، كىذا قوؿ خبلؼ مذىب اإلماـ مالك 
 .-رٞبو هللا–كىذا قوؿ الزىرم أيضان ( (ِ
 (.ّٓ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ِّّ/ْ(، كالذخّبة )ُِٖ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ْ
 (.ُّٓ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ِّْ، ٕٔ/ٓنظر: األـ )ا( (ٓ
 (.َٔٔ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َِٗ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ٔ
كىو قوؿ: الليث، كاألكزاعي، كالثورم، كالبصرم، كإسحاؽ، كاختيار ابن ا٤بنذر. )انظر: اإلشراؼ ( (ٕ

(ُ/َُٗ.) ) 
 ( (.َُٗ/ُاإلشراؼ ) كىذا قوؿ: النخعي كقتادة )انظر:( (ٖ
 (.ِٖ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ٗ
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 كىذا القياس فيو ضعف، كالذم يهمنا من ذلك ُب ىذا ا٤بطلب.
 ىل وطئو إلحداىن زمن االختيار يكون اختيار منو للموطوءة؟.

  )اصتواب(:
ال شك أف أصحاب القوؿ األكؿ كالثالث ال دخل ٥بم ىنا؛ ألف االختيار عندىم تلقائي 
لؤلربع األكائل من الزكجات، كيبقى الكبلـ ٧بصور عند أصحاب القوؿ الثاين، لكن قبل ذلك 

 وىي اسًتجاع اظتطلقة الرجعية ابلفعل )الوطء( ىل يصح؟.ال بد من معرفة مسألة مشهورة، 
 خبلؼ، ك٦بملو اآلٌب:

 :اضتنفية
ىم أكسع الناس ُب ذلك، فتصح الرجعة عندىم ابلوطء، كالقبلة بشهوة، كا٤بس، كالنظر 

 إٔب فرجها بشهوة.
ء كلكن ا٢بنفية يركف أف الكافر ال يصح اختياره ابلوطء، إذا كاف عنده أكثر من أربع، بنا

على مذىبهم أف األربع األكائل منهن يصح عقدىن، كيبطل نكاح ما زاند على األربع تلقائيان، 
 كقد تقدـ بياف ىذا.

 :(ُ)اظتالكية
 .(ِ)تصح الرجعة عندىم ابلوطء مع نًيَّة اإلرجاع

 :(ّ)الشافعية
ال تصح الرجعة عندىم ابلفعل، سواء ابلوطء أك ا٤بس، نول بو اإلرجاع أـ ٓب ينوم 

 .(ْ)ذلك

                                 
(، ِِٔ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )ِْٖ/ِ(، كمقدمات ابن رشد )ِِْ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ُ

 (.ُْْ/ِكبداية اجملتهد )
 كىذا مذىب: إسحاؽ ابن راىوية.( (ِ
 (.ِّٔ/ُٕانظر: اجملموع )( (ّ
 ور، كظاىر كبلـ ا٣ًبرقي.كىذا مذىب: أبو قبلبة، كأبو ث( (ْ
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 :(ُ)اضتنابلة
 .(ِ)تصح الرجعة ابلوطء إذا نول ذلك عند الوطء

 :(ّ)وسبب اطتبلف
 ىل الطبلؽ الرجعي ييزيل ملك النكاح من كجو فبل يصح الوطء؟، أك ال ييزيلو فيصح؟.

قلت: ٱبرج من مسألة الوطء ىل يكوف اختياران ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع نسوة؟، كل 
على الصحيح، إال أنو عندىم كجو قالوا فيو بصحة الرجوع ابلفعل  من ا٢بنفية، كالشافعية

)الوطء(. كيبقى الكبلـ منحصر بْب مذىيب ا٤بالكية كا٢بنابلة، كالشافعية ُب كجو؛ كسنذكر 
 أيضان معها مذىب ا٢بنفية لتماـ الفائدة.

ر من يف أثر الوطء يف االختيار ممن أسلم وحتتو أكث -رزتهم هللا–بيان مذىب العلماء 
 أربع نسوة.

 .-رزتهم هللا–أواًل: مذىب اضتنفية 
 اتفقوا على صحة االختيار ابلقوؿ، كاختلفوا ُب الفعل، كاآلٌب:

أبو حنيفة كأبو يوسف من ا٢بنفية ٱبرجوف من ىذه ا٤بسألة بقو٥بم: يصح نكاح األكائل 
 منهن.

ٙبتو أكثر من أربع كأما دمحم بن ا٢بسن من ا٢بنفية فقياس ا٤بذىب أنو إذا أسلم الرجل ك 
نسوة فإنو مىن كطئها منهن أك قبَّلها أك ٤بسها بشهوة أك نظر إٔب فرجها بشهوة، كل ذلك يػيعىدُّ 

 اختياران منو.
 .-رٞبهم هللا- (ْ)اثنياً: مذىب اظتالكية

ذىب ا٤بالكية أف الزكج إذا أسلم ككاف ٙبتو أكثر من أربع نسوة إذا كطئ إحداىن بنية 

                                 
 (.ٗٓٓ، ُٕ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 كىذا مذىب: سعيد بن ا٤بسيب، كا٢بسن البصرم، كابن سّبين، كاألكزاعي، كابن أيب ليلى.( (ِ
( "الرجعة"، كشرح الزركشي ُ(، مسألة رقم )ِّٗانظر: ٚبريج الفركع على األصوؿ للز٪باين )ص( (ّ

 (.ْٕٓ/ٖ(، كالشرح الكبّب )ْْٖ/ٓ)
 (.ّّْ/ْانظر: الذخّبة )( (ْ
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 اختياران منو كييلحق ابلصريح. اإلرجاع يكوف ذلك
 . -رٞبهم هللا-اثلثاً: مذىب الشافعية 

ذىب الشافعية ُب كجو عندىم أف الزكج إذا أسلم ككاف ٙبتو أكثر من أربع نسوة إذا كطئ 
إحداىن يعترب ذلك منو اختياران للموطوءة، كالصحيح عندىم أنو ال يعترب االختيار إال ابلقوؿ 

 الصريح.
 :(ُ)الكبّبقاؿ ُب ا٢باكم 

الرجل ييسلم كعنده أكثر من أربع نسوة، عليو أف ٱبتار منهن أربعان، كلو أجرب على ذلك 
اب٢ببس كالتعزير؛ ألنو حق توجَّو عليو ال تدخلو النًٌيابة فييجرب عليو، كعليو نفقتهنَّ ٝبيعان إٔب أف 

 ٱبتار، ألهنن ٧ببوسات عليو ٕبكم النكاح.
ت نكاح ىؤالء األربع، فينفسخ نكاح البواقي، أك يقوؿ كصفة االختيار أف يقوؿ: اخَب 

 اخَبت فراؽ ىؤالء، فيثبت نكاح البواقي، أك يطلًٌق ما زاد عن األربع.
 كىل يكوف كطئو اختياران منو؟، فيو كجهاف:

: أنو اختيار؛ ألف الوطء ال ٯبوز إال ُب ا٤بلك، فدؿ كطئو إف كطئ على االختيار،  األول
 ا٤ببيعة بشرط ا٣بيار. كوطء البائع ا١بارية

: كىو الصحيح، أنو ليس ابختيار؛ ألنو اختيار للنكاح، كاالختيار ٯبرم ٦برل عقد الثاين
النكاح، كالنكاح ال يعقد إال ابلقوؿ دكف الفعل، فكذلك االختيار. كخالف البيع؛ ألنو 

ز أف ييستفاد استفادة ملك، كاإلمبلؾ فيو قد ييستفاد ابلفعل كالسَّيب، كابلقوؿ كالبيع، فجا
 ملكو ابلقوؿ كالفعل.

قلت: كىذا يوافق مذىب الشافعية، فإذا كاف الوطء عندىم ال ييعترب إرجاعان للزكجة ا٤بعتدة 
 من طبلؽ رجعي، فمن ابب أكٔب ىنا.

 .(ِ)ذترة اطتبلف: )عند الشافعية(

                                 
(، كمغِب احملتاج َُّ/ُٔ(، كاجملموع )ُٕٔ/ٕ(، كانظر: ركضة الطالبْب )ّّٖ/ُُللماكردم )( (ُ

(ّ/ُٗٗ.) 
 (.َّْ/ُٔانظر: اجملموع )( (ِ
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 واقي.إذا قلنا أنو اختيار للموطوءة، فوطئ أربعان منهن لـز نكاحهن، كانفسخ نكاح الب
كإذا قلنا ال يكوف اختياران للنكاح، قلنا لو: اخَب أربعان ابلقوؿ، فإف اختار ا٤بوطوءة فبل 

 شيء عليو، كإف اختار أربعان غّبىا لزمو للموطوءة مهر مثلها لوطئو ٥با بعد اإلسبلـ.
 .-رٞبهم هللا- رابعاً: مذىب اضتنابلة

 ربع يػيعىدُّ اختياران للموطوءة.قالوا: إف َّ كطء الزكج إذا أسلم كعنده أكثر من أ
 :(ُ)قاؿ ُب ا٤بغِب

"كإف كطئ إحداىن كاف اختياران ٥با ُب قياس ا٤بذىب؛ ألنو ال ٯبوز إال ُب ملك، فدؿ 
 على االختيار، كوطء ا١بارية ا٤ببيعة بشرط ا٣بيار، ككطء الرجعية أيضان اختياران ٥با".

                                 
(، كقد ذكر َِِ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ُِٓ/ٕ(، كا٤ببدع )َٗٔ/ٕ(، كانظر: الشرح الكبّب )ُٕ/َُ)( (ُ

 و ال يكوف اختيار بناء على أف الرجعة عنده ال تكوف إال ابلوطء.كجهان عن القاضي أن
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 انفصم انصاًَ: أشر انٕطء يف انصكاق
 كأربعة مباحث:كيشمل ٛبهيد 

 : معُب الصداؽ، كدليل كجوبو، كأ٠بائو.التمهيد يف
 : أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ.اظتبحث األول -
 : أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل.اظتبحث الثاين -
 : أثر الوطء ُب ا٤بتعة.اظتبحث الثالث -
 : أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ.اظتبحث الرابع -
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 انصكاق، ٔقنٍم ٔظٕتّ، ٔأمسائّ.انرًٍٓك يف: يؼىن 
 كفيو مطلباف:

 : معُب الصداؽ لغةن كاصطبلحان، كأ٠بائو.اظتطلب األول -
 : دليل كجوب الصداؽ.اظتطلب الثاين -
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 ٔاصطالؼًا، ٔأمسائّ.
ً
 ادلطهة األٔل: يؼىن انصكاق نغح
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 معٌت الصَّداق لغًة واصطبلحاً، وأشتائو
 :معٌت الصَّداق لغةً 

داؽ: مهر ا٤برأة، كٝبعها: أصدقو كصيديؽ، كقد أصدؽ ا٤برأة حْب الصٍَّدقة، الصَّ  داؽ كالصًٌ
 تزكَّجها، أم جعل ٥با صداقان.

 .(ُ)كقيل: أصدقها ٠بَّى ٥با صداقان 
 كالصداؽ فيو ٟبس لغات:

–، كا١بمع ىنا صيديؽ -بكسر الصاد-، كالثانية: ًصداؽ -بفتح الصاد-األكٔب: صىداؽ 
، كىي لغة ا٢بجاز، كٝبعها -بفتح الصاد كصم الداؿ-لثة: صىديقىة ، كالثا-بضم الصاد كالداؿ

(  ڻ ۀ ۀ)صىديقات كما ُب القرآف 
بضم الصاد كإسكاف -، كالرابعة: صيٍدقة (ِ)

بفتح الصاد -، كىي لغة ٛبيم، كٝبعها صيديقات، مثل: غيٍرفة كغيريفات، كا٣بامسة: صىٍدقة -الداؿ
 .(ّ)، مثل: قرية كقرل-بضم الصاد-كٝبعها صيدؽ  -كإسكاف الداؿ

بفتح الصاد –كأصدقتها أعطيتها صداقها، كأصدقها، تزكجها على صداؽ، كشيء صىدىؽ 
 ، ًكزاف فػىلىس، أم صلب.-كالداؿ

 .معٌت الصَّداق اصطبلحاً 
الصداؽ بتعريفات كثّبة متقاربة، كسأذكر ىنا بعض تلك  -رٞبهم هللا-عرَّؼ العلماء 
 التعريفات، فمنها:

"اسم للماؿ الذم ٯبب ُب عقد النكاح على الزكج ُب مقابلة البضع إما  ( الصداؽ:ُ)
 .(ْ)ابلتسمية أك ابلعقد"

                                 
 (.َِٗ(، مادة )صدؽ(، كالقاموس الفقهي )صُٕٗ/َُانظر: لساف العرب )( (ُ
 (.ْسورة النساء، آية: )( (ِ
(، كاجملموع ُْٖ(، كمفردات ألفاظ القرآف )صِّٔانظر: ا٤بطلع على أبواب ا٤بقنع )ص( (ّ

(ُٔ/ِّْ.) 
 (.ََُ/ّد احملتار على الدر ا٤بختار )حاشية ر ( (ْ
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على التعريف أبنو: ال يشمل للواجب  (ُ)كاعَبض ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار
 بوطء الشبهة، ٍب عرَّفو بقولو: "اسم ٤با تستحقو ا٤برأة بعقد النكاح أك الوطء".

 .(ِ)ىو: "العوض ا٤بستحق ُب عقد النكاح"( الصداؽ ِ)
 .(ّ)( ىو: "اسم للماؿ الواجب للمرأة على الرجل ابلنكاح أك الوطء"ّ)
( الصداؽ ق: "ما كجب بنكاح أك كطء أك تفويت يضع قهران، كرضاع، كرجوع ْ)
 .(ْ)شهود"
 .(ٓ)( "الصداؽ ىو ما تستحقو ا٤برأة بدال ُب النكاح"ٓ)
 .(ٔ)٤بسمَّى ُب عقد النكح، كما قاـ مقامهم"( الصداؽ ىو: "العوض أ)
 .(ٕ)( الصداؽ ىو: "العوض الواجب ُب عقد النكاح، أك ما قاـ مقامو"ٕ)

 فقو٥بم: )الواجب(، ليشمل ا٤بسمَّى كمهر ا٤بثل، إف ٓب يكن مسمَّى.
 .(ٖ)كقو٥بم )ما قاـ مقاـ النكاح(، ليدخل كطء الشبهة

عُب فيها كاحد كاللفظ ٨بتلف، فقد ٝبعها أف قلت: ىذه التعريفات كلها متقاربة، فا٤ب
الصداؽ: ماؿ أك عوض، كىو مستىحىق للمرأة، كسبب استحقاقو النكاح أك الوطء بنكاح 

 فاسد أك بشبهة.
كلعل أيس ىذه التعريفات أف الصداؽ ىو: "اسم ٤با تستحقو ا٤برأة بعقد النكاح أك 

 الوطء".
 :(ُ)أشتاء الصداق

                                 
 (.َُُ/ّالبن عابدين )( (ُ
 (.ٔ/ُِا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ِْٗ/ٕركضة الطالبْب )( (ّ
 (.َِِ/ّمغِب احملتاج )( (ْ
 (.ِّْ/ُٔاجملموع )( (ٓ
 (.َُّ/ٕ(، كانظر: ا٤ببدع )ِّٔا٤بطلع على أبواب ا٤بقنع )ص( (ٔ
 (.ِٕٕ/ٓشرح الزركشي )( (ٕ
 ا٤بصدر السابق.انظر: ( (ٖ
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أ٠باءن كثّبةن للصداؽ، منها ما كرد ُب الكتاب العزيز، كمنها  -رٞبهم هللا-ذكر أىل العلم 
 ما كرد ُب السنة، كمنها ما كرد ُب لساف العرب، كمن ىذه األ٠باء:

األجر، الفىريضة، ا٤بٍهر، العىبلًئق، العىقيور، النًٌحلة، ا٢بًباء، كالعىًطيَّة، الطٍَّوؿ، النًٌكاح، 
 الصَّدقة.

 فقالوا: كقد نظم بعض ىذه األ٠باء،
 صداؽ كمهر ٫ًبلة كفريضة        ًحباء كأجر ٍب عىٍقر عبلًئق.

 كزاد آخركف:
 مهر صداؽ ٫بلة كفريضة        طوؿ ًحباء عىٍقر أجر عبلئق.

 : الصدقة، كاألجر، كالفريضة، كالنكاح.الكتاب العزيزكقد كرد من ىذه األ٠باء ُب 
  (ڻ ۀ ۀ ہ )ففي الصدقة، قولو تعأب: 

(ِ). 
(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  )ألجر، قولو تعأب: كُب ا

(ّ). 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )كُب الفريضة، قولو تعأب: 

  (ى ى ائ 
(ْ). 

(  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)كُب النكاح، قولو تعأب: 
(ٓ). 

 فهما ا٠باف: ا٤بهر كالعبلئق. السنةكأما ما جاء ُب 
 .(ُ): "فلها ا٤بهر ٗبا استحلَّ من فرجها"أما ا٤بهر، فلقولو 

                                                                                               
(، َُُ/ّ(، كالدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )َُُ/ّانظر: حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )( (ُ

(، كاجملموع ِْٗ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َِِ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٔ/ُِكا٢باكم الكبّب )
٤بطلع على (، كإٗ/َُ(، كا٤بغِب )َُّ/ٕ(، كا٤ببدع )ِٕٕ/ٓ(، كشرح الزركشي )ِّْ/ُٔ)

 (.َّٗ/ُ(، كأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب فقو إماـ األئمة مالك )ِّٔأبواب ا٤بقنع )ص
 (.ْسورة النساء، آية: )( (ِ
 (.ِْسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ْ
 (.ّّسورة النور، آية: )( (ٓ
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: "أدكا العبلئق"، قالوا: اي رسوؿ هللا، كما العبلئق؟، قاؿ: "ما لعبلئق، فلقولو كأما ا
 .(ِ)تراضى بو األىلوف"

٥با عقر  --فاسم كاحد كىو العقور فقد قاؿ  --عن عمر  األثركأما ما جاء ُب 
 .(ّ)نسائها"

عيشر قيمة  كقد قالوا: العقر ُب ا٢برائر مهر ا٤بثل، كُب اإلماء عيشر قيمة البكر، كنصف
 .(ْ)الثيًٌب

 .(ٓ)كقيل: "الصداؽ ما كجب بتسمية ُب العقد، كا٤بهر ما كجب بغّب ذلك"
ك٠بي الصداؽ هبذا االسم: "إلشعاره بصدؽ رغبة ابذلو ُب النكاح الذم ىو أصل ُب 

 .(ٔ)إٯباب ا٤بهر"

                                                                                               
(، كا٥بيثمي ُب ٦بمع ََٕد ُب ا٤بنتقى برقم )(، كابن ا١بارك َِِ/ُُأخرجو الطرباين ُب الكبّب )( (ُ

 (.ِٖٓ/ْالزكائد )
(، كالطربم ُب تفسّبه ِٕٔ/ّا٢بديث عن عبدهللا بن عمر، أخرجو: ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )( (ِ

(، كسعيد بن منصور ُب سننو ِّٗ/ٕ(، كالبيهقي )ّْْ/ّ(، كالدار قطِب ُب سننو )ُِِ/ْ)
(، كٝبع ا١بوامع ْْٖٔٗ(، كانظر: كنز العماؿ )ُٖٔ/ْفو )(، كابن أيب شيبة ُب مصنَُٕ/َُ)

 (.ُِٕٔ( برقم )ّٖٓ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ّٖٓٗللسيوطي )
إال أف  --( ٓب أجد أثر عمر ُٖٕٔ( برقم )ّٖٗ/ّقاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب تلخيص ا٢ببّب )( (ّ

(، كٓب أجده فيما ٔ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ٖٗ/َُالفقهاء أكردكه ُب كتب الفقو. انظر: ا٤بغِب )
 اطلعت عليو من كتب اآلاثر.

 (.َُُ/ّانظر: الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )( (ْ
 (.َِِ/ّمغِب احملتاج )( (ٓ
 ا٤بصدر السابق.( (ٔ
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كاق
َّ
 ادلطهة انصاًَ: قنٍم ٔظٕب انص
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 دليل كجوب الصداؽ
 على كجوب الصداؽ، أبدلة من الكتاب كالسنة كاإلٝباع -رٞبهم هللا-استدؿ العلماء 

 :(ُ)أكالن: دليلهم من الكتاب
  (ڻ ۀ ۀ ہ )قولو تعأب:  -ُ

(ِ). 

و إٔب األزكاد عند األكثرين، "كالنًٌحلة" ىي -كجو الداللة من اآلية:  قالوا: ا٣بطاب متوجًٌ
 ا٥ببة، كا٤بعُب: آتوىن صىديقاهتن ًدينان، أك بطيب نفس.

 ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)أب: قولو تع -ِ
(ّ). 

كجو الداللة: قالوا: يريد بذلك الصداؽ، كعربَّ عنو ابألجر؛ ألنو ُب مقابلة منفعة، 
 كالفريضة، ما فرضو هللا عز كجل، أم كجوابن عند األكثرين.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قولو تعأب:  -ّ

(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
(ْ). 

عز كجل عن أخذ الصداؽ لو أراد الزكج استبداؿ قالوا: هنى هللا -كجو الداللة من اآلية: 
زكجتو، فقد ملكتو، حٌب كلو أعطاىا قنطاران، كذًٍكر القنطار ىنا من ابب ا٤ببالغة، فإذا ٓب ٰبل لو 
اسَبجاعو عند استبداؿ الزكجة، فمن ابب أكٔب عند بقائها ُب عصمتو، كإذا كاف ال ٰبل لو 

كاف قليبلن، كعلل عدـ جواز اسَبجاعو بقولو:   اسَبجاعو إف كاف كثّبا، فمن ابب أكٔب إف
(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

(ٓ). 

                                 
(، كا٢باكم الكبّب َّٗ/ُانظر: أسهل ا٤بدارؾ إٔب شرح إرشاد السالك ُب فقو إماـ األئمة مالك )( (ُ

(، كا٤بغِب ّٓ/ُ(، كاإلشراؼ )َِِ/ّ(، كمغِب احملتاج )ِّٕ، ٕٖ/ٓ(، كاألـ )ٓ – ّ/ُِ)
 (.ِٕٗ – ِٕٕ/ٓ(، كشرح الزركشي )َُّ/ٕ(، كا٤ببدع )ٕٗ/َُ)

 (.ْسورة النساء، آية: )( (ِ
 (.ِْسورة النساء، آية: )( (ّ
 (.َِسورة النساء، آية: )( (ْ
 (.ُِسورة النساء، آية: )( (ٓ
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(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )قولو تعأب:  -ْ
(ُ). 

 .(ِ)اثنياً: دليلهم من السنة
: "أدكا العبلئق"، قالو: اي رسوؿ هللا، كما العبلئق؟ قاؿ: "ما تراضى بو قولو  -ُ

 .(ّ)األىلوف"

 يعلم منو أنو ال ييريد أدائو إليها فغرَّىا ابهلل، : "من أصدؽ امرأة صداقا كهللاقولو  -ِ
 .(ْ)كاستحل فرحها ابلباطل، لقي هللا عز كجل يـو القيامة كىو زاف"

 .(ٓ)ٓب أراد أف يتزكج ا٤بوىوبة: "التمس كلو خاٛبان من حديد" قولو  -ّ

درع زعفراف، فقاؿ: "مهيم"، أم  (ٔ)على عبدالرٞبن بن عوؼ رأل سوؿ هللا  -ْ
كما حالك؟ قاؿ: اي رسوؿ هللا تزكجت امرأة، فقاؿ: "ما أصدقتها"؟  ما شأنك

 .(ٕ)قاؿ" كزف نواة من ذىب، فقاؿ: "ابرؾ هللا لك، أكٓب كلو بشاة"

ما تزكج أحدان من نسائو، كال زكَّد  قالت: "إف النيب  – -عن عائشة  -ٓ
أتدركف ما كاحدة من بنانتو على أكثر من اثنٍب عشرة أكقيَّة كنىشِّا، ٍب قالت: 

                                 
 (.َُسورة ا٤بمتحنة، آية: )( (ُ
(، كا٤بغِب ّٓ/ُ(، كاإلشراؼ )َِِ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٔ، ٓ/ُِنظر: ا٢باكم الكبّب )ا( (ِ

 (.ِٕٗ/ٓ(، كشرح الزركشي )َُّ/ٕ(، كا٤ببدع )ٕٗ/َُ)
 (.ِِٓصتقدـ ٚبرٯبو )( ّ(

 (، عن صهيب بن سفياف مرفوعان كمثلو عن أيب ىريرة.ِِْ/ٕأخرجو البيهقي )( (ْ
 (.ُِِ/ٗ(، كمسلم )ُْٗٓ(، )َُِّ، أخرجو البخارم )ا٢بديث متفق عليو عن سهل بن سعد( (ٓ
عبدالرٞبن بن عوؼ بن عبد عوؼ بن عبد بن ا٢بارث بن زىرة بن كبلب، كاف ا٠بو ُب ا١باىلية: ( (ٔ

عبد عمرك أك عبد الكعبة، كلد بعد الفيل بعشر سنْب، ككاف أحد الثمانية الذين سبقوا إٔب اإلسبلـ، 
٤بشاىد كلها، كىو أحد العشرة ا٤بشهود ٥بم اب١بنة، توُب سنة إحدل كمن ا٤بهاجرين األكلْب، كشهد ا

 (. ّّْٔ(، برقم )ّٕٔ/ّكثبلثْب ُب ا٤بدينة. انظر: أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )
، َُِْ/ِ(، كمسلم )َُِ، ِٕ، ِٓ/ٕا٢بديث عن أنس، متفق عليو، أخرجو البخارم )( (ٕ

(. ُِٗ/ٔ(، كالنسائي )ُّْ/ِ(، كالدارمي )ُٓٔ/ُ(، كابن ماجو )ُِٔ/ْ(، كالَبمذم )َُّْ
 (.ُُٕٔ(، برقم )ّٖٓ/ّكانظر: تلخيص ا٢ببّب )
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 .(ُ)النَّش؟ النَّش نصف أكقية عشركف درٮبا"

 .اثلثاً: دليلهم من اإلرتاع
–أٝبعت األمة على أف الصداؽ للزكجات مستحق، كقد نقل غّب كاحد من أىل العلم 

 .(ِ)اإلٝباع على ذلك -رٞبهم هللا
 

                                 
(، كالشافعي ِّْ/ٕ(، كالبيهقي )َُِٓ(، كأبو داكد )ُِٓ/ٗا٢بديث عن أنس أخرجو: مسلم )( (ُ

(، كا٢باكم ُُْ/ِ(، كالدارمي )ُٖٖٔ(، كابن ماجو )ُُٔ/ٔ(، كالنسائي )َُٔ/ُٓب األـ )
(. كانظر: تلخيص ا٢ببّب َِّْ(، كالبغوم ُب شرح السنة برقم )ِِِ/ّدار قطِب )(، كالُُٖ/ِ)
 (.ُْٕٔ(، برقم )ّٖٔ/ّ)

أعتق صفية كجعل عتقها صداقها". متفق عليو، أخرجو البخارم  كعن أنس أيضان: "اف النيب 
(، كابن ْْٕ/ُ(، كأبو داكد )َُْٔ، َُْْ/ِ(، كمسلم )ُّ، ِٖ، ٖ، ٕ/ٕ(، )ُٖٔ/ٓ)

 (.ُٓٔ، ٗٗ/ّ(، كأٞبد )ُْٓ/ِ(، كالدارمي )ِٗٔ/ُماجو )
(، كا٤بغِب ِٖٕ/ٓ(، كشرح الزركشي )َِِ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ

(َُ/ٕٗ.) 
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كاق.
َّ
 ادلثؽس األٔل: أشر انٕطء يف اضرؽقاق انص

 كفيو مطالب:
 أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا كاف النًٌكاح صحيحان. :اظتطلب األول -
أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا كاف النًٌكاح فاسدان أك نكاح  اظتطلب الثاين: -
 شبهة.

 أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا كاف الزكاج ًسرِّا. اظتطلب الثالث: -
 اؽ لو ىلكت الزكجة أك قتلت نفسها.: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداظتطلب الرابع -
: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ لكوهنا زائدة عن األربع ا٤بختارات اظتطلب اطتامس -

 ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع.
 : أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا ظهر رضاع ٧بٌرًـ بْب الزكجْب.اظتطلب السادس -
قاؽ الصَّداؽ إذا ادَّعى أحد الزكجْب الرَّضاع : أثر الوطء ُب استحاظتطلب السابع -

 كأنكر اآلخر.
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 ادلطهة األٔل:
كاغ صؽٍؽًا.

ِّ
كاق إلا كاٌ انُ

َّ
 أشر انٕطء يف اضرؽقاق انص
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 أثر الوطء يف استحقاق الصَّداق إذا كان النِّكاح صحيحاً 
لك ما ييبطل األصل أف الزكجة تستحق ا٤بهر ا٤بسمَّى ٗبجرَّد العقد، إال أنو قد ٰبصل بعد ذ

استحقاقها للمهر أك بعضو، كالطبلؽ قبل الدخوؿ كا٣بلوة، ككل فسخ من قبلها قبل الدخوؿ 
. أما إذا (ُ)كا٣بلوة موجب لبطبلف الصداؽ، كمثلوا لذلك: ابرتدادىا كتقبيلها ابن الزكج بشهوة

كاحد من حصل دخوؿ ككطء للزكجة بعد العقد الصحيح لـز ا٤بهر كامبلن حينئذو، كقد نقل غّب 
 على ذلك. االتفاق -رٞبهم هللا-أىل العلم 

 :(ِ)قاؿ ُب بداية اجملتهد
 "كاتفق العلماء على أف الصداؽ ٯبب كلو ابلدخوؿ أك ا٤بوت".

 :(ّ)كقاؿ ُب بدائع الصنائع
"ا٤بهر يتأكد أبحد معاف ثبلثة: الدخوؿ، كا٣بلوة الصحيحة، كموت أحد الزكجْب، سواء  

حٌب ال يسقط شيء منو بعد ذلك ابإلبراء من صاحب ا٢بق. أما كاف مسمَّى أك مهر مثل، 
 التأكد ابلدخوؿ فمتفق عليو"

كمن ىنا قالوا: إذا كانت ا٤بنكوحة صغّبة أك كبّبة ٦بنونة أك سفيهة، فلؤلب كا١بد أف 
يقبض صداقها، ٤با لو من كالية على ما٥با، كإف كانت عاقلة رشيدة، سيلًٌم ا٤بهر إليها أك إٔب 

 .(ْ)، كليس لوليها قبضة بغّب إذهناككيلها
 .األدلة على استحقاق الصداق ابلوطء يف النكاح الصحيح

                                 
(: "فإنو كاف قبل الزمان لكن على شرؼ السقوط ابرتدادىا َِٗ/ّقاؿ ابن ا٥بماـ ُب فتح القدير )( (ُ

 كتقبيلها ابن الزكج بشهوة".
(: "ا٤بهر كجب بنفس العقد، لكن مع احتماؿ َُِ/ّكقاؿ ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )

سقوطو بردَّهتا أك تقبيلها ابنو، أك تنصيفو بطبلقها قبل الدخوؿ، كإ٭با يتأكد لزـك ٛبامو ابلوطء ك٫بو". 
األئمة مالك (، كأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب فقو إماـ ّّٗ/ُٔكانظر: اجملموع )

(ُ/ّٗٓ.) 
ِ) )(ِ/َْ.) 
ّ) )(ِ/ُِٗ.) 
 (.ّّٗ/ٔانظر: اجملموع )( (ْ
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 .(ُ)استدلوا على ذلك أبدلة من الكتاب كا٤بعقوؿ
 :أواًل: دليلهم من الكتاب

(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)قولو تعأب:  -ُ
. كقد فسَّر (ِ)

 بعضهم اإلفضاء ا١بماع.

ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قولو تعأب:  -ِ

  (ائ 
(ّ). 

قالوا: ٤با ثبت الرجوع بنصف الصداؽ ابلطبلؽ قبل ا٤بسيس، دؿَّ على أنو ال يرجع عليها 
 بشيء منو بعد ا٤بسيس.

  (ڻ ۀ ۀ ہ )قولو تعأب:  -ّ
(ْ). 

نَّ ملٍكنو، ٤با أمر هللا عز كجل بتسليمو إليهنَّ.  قالوا: لوال أهنَّ
 ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قولو تعأب:  -ْ

(ٓ). 

 فما انتفعتم كتلذٍَّذًب اب١بماع من النساء ُب النكاح الصحيح" فتتوىن قالوا: "ا٤بعُب
أجورىن" أم مهورىن، فإذا جامعها مرة كاحدة فقد كجب ا٤بهر كامبلن إف كاف مسمَّى، أك مهر 

"  .(ٔ)مثلها إف ٓب يسمًٌ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قولو تعأب:  -ٓ

(  ڀ ڀ ڀ ڀ 
(ٕ). 

                                 
(، َْ/ِ(، كبداية اجملتهد )ُِٗ/ِ(، كبدائع الصنائع )َِٖ/ّانظر: البداية كشرحها ا٥بداية )( (ُ

 (.ّْٔ/ُٔ(، كاجملموع )ّْٓ/ُٔ(، كا٤بهذب )ٖٓ/ٓكا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )
 (.ُِة: )سورة النساء، آي( (ِ
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ّ
 (.ْسورة النساء، آية: )( (ْ
 (.ِْسورة النساء، آية: )( (ٓ
 . -رٞبهما هللا–(، نقبلن عن ا٢بسن ك٦باىد ٖٓ/ٓالقرطيب ُب تفسّبه )( (ٔ
 (.َِسورة النساء، آية: )( (ٕ
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الصداؽ عند استبداؿ الزكجة، فمن ابب أكٔب ينهى قالوا: هنى هللا عز كجل عن اسَبداد 
 عن ذلك عند بقائها ٙبتو.

 :اثنياً: دليلهم من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:

قالوا: ا٤بهر قد كجب ابلعقد، كصار دينان ُب ذمتو، كابلدخوؿ يتحقق تسليم ا٤ببٌدؿ  -ُ
 د.فبل يسقط؛ ألنو ابستيفاء ا٤بعقود عليو يتقرر البدؿ كيتأكَّ 

ألف ا٤بهر يتأكَّد بتسليم ا٤ببدىؿ من غّب استيفائو، فؤلف يتأكَّد ابلتَّسليم مع  -ِ
 االستيفاء أكٔب.

كألف البضع عوض عن مقابلة معوَّض، فميلك ُب الوقت الذم ٛبلَّك بو ا٤بعوَّض،   -ّ
 كاألٜباف ُب البيع.

 ؟مسألة: ىل يستقر اظتهر ابلوطء يف الد بر
 ُب ذلك كجهاف: -رٞبهم هللا- (ُ)ذكر الشافعية
 : يستقر؛ ألنو موضع ٯبب ابإليبلج فيو ا٢بد، فأشبو الفرج.الوجو األول
لك ابلعقد، كالوطء ُب الدُّبر غّب ٩بلوؾ الوجو الثاين : ال يستقر؛ ألف ا٤بهر ُب مقابلة ما ٲبي

 فلم يستقر بو ا٤بهر.

                                 
 (.ّْٓ/ُٔانظر: ا٤بهذب للشّبازم )( (ُ
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 :ادلطهة انصاًَ
كاق إلا ك

َّ
كاغ فاأشر انٕطء يف اضرؽقاق انص

ِّ
 ضكًا أٔ َكاغ شثٓحاٌ انُ
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 أثر الوطء يف استحقاق الصَّداق إذا كان النِّكاح فاسدًا، أو نكاح شبهة.
 

سبق الكبلـ عن كطء الشبهة، كالنكاح الفاسد، كبياف بعض األحكاـ ا٤بتعلًٌقة هبما، 
 .(ُ)كاألمثلة على ذلك

ُب  كحديثنا ُب ىذا ا٤بطلب ٧بصور ُب استحقاؽ الصداؽ إذا حصل كطء شبهة أك كطئ
 نكاح فاسد.

فإذا حصل نكاح فاسد، كقبل الدخوؿ عيًلم فساده، فإنو ييفرَّؽ بينهما كليس ٥با مهر كلو  
 كاف مسمَّى قبل ذلك.

 :(ِ)قاؿ ُب بدائع الصنائع
"كُب النكاح الفاسد ٯبب ا٤بهر كلكن ال بنفس العقد، بل بواسطة الدخوؿ، لعدـ حدكث 

الدخوؿ مطلقان، كالنعداـ ا٤بعاكضة قبل الدخوؿ  ا٤بلك قبل الدخوؿ أصبلن كعدـ حدكثو بعد
 رأسان، كانعدامهما بعد الدخوؿ مطلقان".

كذلك إذا نكح نكاحان فاسدان، أك ابطبلن، كعيًلم بذلك قبل الوطء، ٍب كطئ مع علمو 
بتحرًن الوطء كفساد النكاح، كقد طاكعتو ا٤برأة على ذلك مع علمها اب٢باؿ أيضا، ىنا ال مهر 

. لكن (ّ)، كعليهما ا٢بد؛ ألنو زان صريح، كليس فيو أدىن شبهة تدرأ ا٢بد عنهمابذلك الوطء
إذا حصل كطء بينهما قبل العلم بفساد النكاح، ٍب ظهر فساده، فإنو ييفرَّؽ بينهما حاالن، كىل 

 . -إف شاء هللا–تستحق بذلك ا٤بهر؟ ىذا ما سنبينو ُب ىذا ا٤بطلب 
 .داق إذا كان النِّكاح فاسدًا، أو نكاح شبهةمسألة: أثر الوطء يف استحقاق الصَّ 

أف ا٤برأة إذا كيًطئت كطء شبهة أك بنكاح فاسد، فإف ٥با  -رٞبهم هللا تعأب-العلماء  اتفق
ا٤بهر ٗبا استحل من فرجها، بشرط عدـ علمهما بفساد النكاح قبل الوطء، إال أف ٥بم شيء 

ًحدا، بعد بياف ا٤بتفق عليو ىنا، ، كل مذىب على  -إف شاء هللا-من التفصيل سنذكره 

                                 
 ذا البحث.من ى (َُٓ( ك)َُّ-ٕٗ)صانظر: ( ُ(

 (.ُُّ/ّ(، كانظر: حاشية ابن عابدين )ِٖٖ/ِللكاساين )( (ِ
 (.ُْٔ/ْ(، )ُُٖ/ّ(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ّّٓ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ّ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

225 

 كدليلهم على ذلك االتفاؽ.
 :(ُ)قاؿ ُب ا٤بغِب

"كٯبب ا٤بهر للمنكوحة نكاحان صحيحان، كا٤بوطوءة ُب نكاح فاسد، كا٤بوطوءة بشبهة بغّب 
 خبلؼ نعلمو".

 :(ِ)كقاؿ ُب ا٤ببدع
 "كٯبب مهر ا٤بثل للموطوءة بشبهة بغّب خبلؼ علمناه، كبدؿ متلىف".

 :(ّ)على وجوب الصداق للموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد الدليل
: "أٲبا امرأة أنكحت نفسها بغّب إذف مواليها، فنكاحها ابطل، فإف دخل قولو  -ُ

 .(ْ)هبا فلها مهر مثلها"

مهر ا٤بثل  كجو الداللة من ا٢بديث: ىذا ا٢بديث أصل لكل نكاح فاسد، فقد جعل 
 حقاؽ ا٤بهر ابلدخوؿ هبا، فدؿَّ أفَّ كجوبو متعلًٌق بو.للمرأة ا٤بوطوءة بنكاح فاسد، كعلَّق است

٥با الصداؽ، كُب لفظ  ريًكمى أف رجبلن نكح امرأة، فولدت ألربعة أشهر، فجعل  -ِ
 .(ٓ)قاؿ: "٥با الصداؽ ٗبا استحل من فرجها فإذا كلدت فاجلدكىا"

 .(ٔ)بذلك  --لقضاء علي ابن أيب طالب  -ّ

                                 
 (.ّٖٓ/ُٔ(، كا٤بهذب )ٖٗ/ٕ(، كانظر: الشرح الكبّب )ُٖٔ/َُالبن قدامة )( (ُ
 (.ٓٓ/ُ(، كانظر: اإلشراؼ )ُّٕ/ٕالبن مفلح )( (ِ
 (.ُْٔ/ْ(، )ُُٖ/ِ(، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )ّّٓ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ّ
 من ىذا البحث. (ِِٓصسبق ٚبرٯبو )( ْ(

 (.ُْٗ/ُركاه أبو داكد إبسناده ُب كتاب النكاح،  ابب: الرجل يتزكج ا٤برأة فيجدىا حبلى )( (ٓ
من قومو يقاؿ ٥با الدرداء، فانطلق عبيد هللا فلحق ٗبعاكية  عن عمراف بن كثّب أف عبيد هللا تزكج جارية( (ٔ

-- كمات أبو ا١بارية، فزكَّجها أىلها من رجل يقاؿ لو عكرمة، فبلغ ذلك عبيد هللا )زكجها ،
، فقصُّوا عليو قصتهم، فردَّ عليو ا٤برأة، ككانت حامبلن من --األكؿ(، فقدـ، فخاصم إٔب علي 

: أان أحق ٗبإب أك عبيد هللا --ضعت ُب يد عدؿ، فقالت ا٤برأة لعلي عكرمة )زكجها الثاين(، فوي 
)تعِب مهرىا(؟ قاؿ: بل أنت أحق ٗبالك، فقالت: فأشهدكا أف ما كاف ٕب على عكرمة من صداؽ 

 فهو لو، فلما كضعت ما ُب بطنها ردَّىا على عبيد هللا، كأ٢بق الولد أببيو.
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على استحقاؽ ا٤برأة للصداؽ كطئت كطء شبهة أك  -رٞبهم هللا-بياف مذاىب أىل العلم 
ل قوؿ كل مذىب على ًحدا  بنكاح فاسد، إال أف بينهم شيء من االختبلؼ ٩با جعلِب أفصًٌ

 كبيانو كاآلٌب:
 .-رزتهم هللا–أواًل: مذىب اضتنفية 
أف للمرأة ا٤بوطوءة بشبهة أك نكاح فاسد األقل من  -ٞبهم هللا-ذىب عامة ا٢بنفية 

 أك مهر ا٤بثل. ا٤بسمَّى
 من ا٢بنفية أف ٥با مهر ا٤بثل ابلغان ما بلغ. (ُ)كذىب زفر

 فيمن عقد على أختْب مرتَّبان: (ِ)قاؿ ُب ا٤ببسوط
"كإف نكح إحداٮبا قبل األخرل، فنكاح األكٔب جائز؛ ألف هبذا العقد ال يصّب جامعان، 

فتعْبَّ فيو جهة البطبلف، فيفرَّؽ كنكاح الثانية فاسد؛ ألف هبذا العقد يصّب جامعان بْب األختْب، 
بينهما، فإف ٓب يكن دخل فبل شيء عليو، كإف كاف قد دخل هبا فعليها العدة، ك٥با األقل من 
ا٤بسمى كمن مهر ا٤بثل ... فأما كجوب األقل من ا٤بسمى كمن مهر ا٤بهر فهو مذىبنا، كعند 

 زفر ٯبب مهر ا٤بثل ابلغان ما بلغ".
 :(ّ) ا٥بدايةقاؿ ُب بداية ا٤ببتدم كُب

 "فإف دخل هبا )أم ُب العقد الفاسد( فلها مهر مثلها، كال ييزاد على ا٤بسمَّى".
 األدلة:

                                                                                               
 ابب: من قاؿ ال نكاح إال بوٕب.(، ُِٓ/ُكركاه سعيد بن منصور ُب سننو )

لو، ( (ُ لو كيبجًٌ زفر بن ا٥بذيل بن قيس العنربم البصرم، أحد أصحاب اإلماـ أيب حنيفة، ككاف اإلماـ يفضًٌ
كلد سنة عشر كمائة، كتوُب سنة ٜباف كٟبسْب كمائة ابلبصرة، كلو ٜباف كأربعوف سنة. انظر: الطبقات 

(، ٔٗٓ(، كا١بواىر الػميضيَّة ُب تراجم ا٢بنفية برقم )ٕٖٗرقم )( بِْٓ/ّالسَّنية ُب تراجم ا٢بنفية )
 (.ُّٓ(، كطبقات الفقهاء للشّبازم )صُِٖٕ/ِككشف الظنوف )

 (.َُِ/ْللسرخسي )( (ِ
(، ككنز ْٖ، ِِ/ّ(، كالكتاب كشرحو اللباب )ِْٓ، ِّْ/ّ(، كانظر: فتح القدير )ِّْ/ّ)( (ّ

(، كملتقى األٕبر كشرحو ٦بمع ُُٓ/ْ(، )ُْٖ، ُّٖ، ُُٖ/ّالدقائق كشرحو البحر الرائق )
 (.ّٓٓ/ُ(، كالدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى )ّٔٓ، ّٓٓ/ُاألهنر )
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 من قاؿ: أف ٥با األقل من مهر ا٤بثل أك ا٤بسمى: دليل
قالوا: "إف العاقدين ما قوَّما ا٤بنافع أبكثر من ا٤بسمَّى، فبل ييتقىوَّـ أبكثر من ا٤بسمَّى، 

اة من غّب عقد، فلم تكن ٥با قيمة، إال أف مهر ا٤بثل إذا كاف أقل من فحصلت الزايدة مستوف
 .(ُ)ا٤بسمى ال يبلغ بو ا٤بسمى؛ ألهنا رضيت بذلك القدر لرضاىا ٗبهر ا٤بثل"

 من قاؿ أف ٥با مهر ا٤بثل ابلغان ما بلغ:دليل 
ثر قاؿ: "ا٤بنافع تيتقوَّـ ابلعقد الصحيح كالفاسد ٝبيعان، كاألعياف، فيلـز إظهار أ -ُ

التَّقوًن، كذلك إبٯباب مهر ا٤بثل ابلغان ما بلغ؛ ألنو قيمة منافع البضع، كإ٭با 
العدكؿ إٔب ا٤بسمى عند صحة التسمية، كٓب تصح، ٥بذا ا٤بعُب أكجبنا كماؿ القيمة 

 .(ِ)ُب العقد الفاسد، كذا ىاىنا"

ف الواجب القياس على البيع الفاسد، فإنو ٘بب فيو القيمة إذا امتنع الرد. قاؿ: "أل -ِ
عند فساد العقد بدؿ ا٤بتلىف، أال ترل أف ا٤بقبوض ٕبكم الشراء الفاسد يكوف 
مضموانن ابلقيمة ابلغة ما بلغت عند االتبلؼ، فكذلك ا٤بستوَب ابلنكاح 

 .(ّ)الفاسد

الرد على ىذا القياس. قالوا: البيع متقوَّـ ُب نفسو، كا٤بستوَبى ىنا ليس ٗباؿ لكن تقوٲبو 
 .(ْ)ابلتسمية

 . -رزتهم هللا– (5)اثنياً: مذىب اظتالكية
ُب النكاح الفاسد، ىل تستحق بو مهر ا٤بثل  -رٞبو هللا-اختلفت الركاية عن اإلماـ مالك 

 أك ا٤بسمى إذا كاف ا٤بهر صحيحا؟
 : ا٤بهر ا٤بسمَّى، كىو ظاىر مذىبو.فقال مرة

                                 
 (.ّّٓ/ِبدائع الصنائع )( (ُ
 ا٤بصدر السابق.( (ِ
 (.ِّْ/ّ(، كانظر: البداية كا٥بداية كفتح القدير )َُِ/ْا٤ببسوط )( (ّ
 انظر: ا٤براجع السابقة.( (ْ
 (.ُٖٔ، ََُ/ِ(، ا٤بدكنة )ٖٓ/ٓرطيب )انظر: تفسّب الق( (ٓ
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ييرجع إٔب ما تيقَّناه؛  كذلك ألف ا٤بسمى تراضوا عليو بيقْب، كمهر ا٤بثل اجتهاد، فيجب أف
 ألف األمواؿ ال تيستحق ابلشك.

: ٥با مهر ا٤بثل، ذلك للحديث: "أٲبا امرأة نكحت بغّب إذف كليها فنكاحها وقال مرة
 .(ُ)ابطل، فإف دخل هبا فلها مهر مثلها ٗبا استحل من فرجها"

 . -رزتهم هللا– (3)، اضتنابلة(2)اثلثاً: مذىب الشافعية
نابلة أف للموطوءة بنكاح فاسد ككطء شبهة ا٤بهر ا٤بسمى إف كاف ذىب الشافعية كا٢ب

 ىناؾ مسمَّى، كإال فمهر ا٤بثل.
 ، أف للموطوءة ُب الدُّبر ا٤بهر أيضان.(ْ)كزاد الشافعية

 .؟(5)مسألة: ىل يرجع الواطئ ابظتهر على اظتتسبب يف النكاح الفاسد أو وطء الشبهة
 .؟(5)الشبهة

 قالوا: ال يرجع عليو اب٤بهر.
ب على الواطئ ًعوضا ٗبا استوَب من اللَّذة بوطئو، فبل يرجع ابلعوض على غّبه،  ألنو كج

كما لو كأخربه آخر أبمن الطريق فسلكو حٌب أخذ اللصوص متاعو، ٓب يضمن مع أنو السبب 
 ُب ذلك.

 ؟.مسألة: مىت يعترب قيمة مهر اظتثل للموطوءة يف النكاح الفاسد ووطء الشبهة
 بلؼ عل قولْب:إف قلنا ٯبب مهر ا٤بثل خ

 :القول األول
 .(ٔ)ا٤بعترب ُب قيمة مهر ا٤بثل كقت التفريق

                                 
 (.ِِٓصسبق ٙبرٯبو )( ُ(

 (.ٓٓ/ُ(، كاإلشراؼ )ُْٕ/ُٖ(، )ّٖٓ/ُٔ(، كا٤بهذب )ّٕ/ٓانظر: األـ )( (ِ
 (.ُّٕ/ٕ(، كا٤ببدع )َْٕ/ُُ(، )ُٖٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
 (.ُْٕ/ّانظر: مغِب احملتاج )( (ْ
 (.ْٔ/َُ(، كا٤بغِب )ِِ/ٓ(، )ِِ/ْانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ
 (.ِّْ/ّانظر: ا٥بدية شرح البداية )( (ٔ
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 :القول الثاين
 ا٤بعترب ُب قيمة مهر ا٤بثل يـو الوطء.

دت الشبهة ٓب وىو الصحيح ؛ ألف كجوبو يتقرر عند الوطء األكؿ، فلو كطئ ًمراران اٙبَّ
دت الشبهة كاختلف أحو  (ُ)ٯبب إال مهران كاحدان  حة أما إذا اٙبَّ اؿ ا٤بوطوءة ابلغُب كالفقر كالصًٌ

كالسَّقم، ٩با يوجب اختبلؼ مهر ا٤بثل ُب تلك األحواؿ، فإف ا٤بعترب ا٢باؿ عند الوطأة األكٔب 
 .(ِ)مهما كانت بزايدة أـ بنقص

 .(ّ)مسألة: اجتماع نصف اظتهر اظتسمى، ومهر اظتثل يف موطوءة واحدة
ءة كاحدة، كمثاؿ ذلك: ؿ طيلًٌقت امرأة قبل قد ٯبتمع مهر ا٤بثل، كا٤بهر ا٤بسمى ُب موطو 

 الدخوؿ طلقة، كظن أهنا ال تبْب هبا، فوطئها ىنا يلزمو مهر ا٤بثل كنصف ا٤بهر ا٤بسمى.
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )كذلك ألف ا٤بفرض ينتصف بطبلقو قبل الدخوؿ، لقولو تعأب: 

( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ
، ككطؤه بعد ذلك عىرم عن العقد، (ْ)

 كما لو كطئها غّبه بشبهة.  فوجب بو مهر ا٤بثل،

                                 
 (.َّٕ/ْانظر: الذخّبة )( (ُ
 (.ُّٕ/ْانظر: ا٤بصدر السابق )( (ِ
 (.ُٖٖ/َُ(، كا٤بغِب )ّٕ/ٓانظر: األـ )( (ّ
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ْ
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 ادلطهة انصانس:
ٔاض ضِرًا.

َّ
كاق إلا كاٌ انس

َّ
 أشر انٕطء يف اضرؽقاق انص
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 أثر الوطء يف استحقاق الصَّداق إذا كان الزَّواج ِسراً 
 الكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب يدكر حوؿ النقاط التالية:

ر، تعريفو، -كخبلؼ العلماء  ا٤بستحب إعبلف النكاح مع الدليل على ذلك، نكاح السًٌ
ر. -رٞبهم هللا  ُب جوازه، كأثر الوطء ُب نكاح السًٌ

 :استحباب إعبلن النِّكاح
 .(ُ)إعبلف النكاح، كإظهاره، إشهاره إبطعاـ الطعاـ -رٞبهم هللا- عامة الفقهاءاستحب 

 :الدليل
 .(ِ): "أظهركا النكاح كاضربوا عليو ابلًغٍرابؿ"قولو  -ُ

ر حٌب كره الرسوؿ  -ِ  ييضرب عليو ابلدؼنكاح السًٌ
(ّ). 

فاح. -ّ  حٌب يفرَّؽ كٲبيَّز بْب النًٌكاح السًٌ

 إٔب كجوب إعبلف النكاح كإال كاف نكاح ًسر عندىم. -رٞبهم هللا- (ْ)اظتالكيةكذىب 
 :(ُ)ُب الفتاكل (ٓ)قاؿ شيخ اإلسبلـ

                                 
(، ُٕٗ/ّ(، كا٣برشي على ٨بتصر خليل )ِٖٗ/ِْ(، )ِِٔ/ٓانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( (ُ

 (.َْٖ/ّ(، كمواىب ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ُِٔ/ِكحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )
كُب ركاية: "أعلنوا النكاح"، كركاية: "أفشوا النكاح اضربوا عليو ابلدؼ". أخرجو: البيهقي ُب السنن ( (ِ

لباس (. كانظر: كشف ا٣بفاء مزيل اإلّٓٔ(، كسعيد بن منصور ُب سننو )صَِٗ/ٕالكربل )
 (.ِّٕ(، كتلبيس إبليس البن ا١بوزم )صْْٖٕٓ(، ككنز العماؿ )ُٗٓ/ُللعجلوين )

 ( بسنده.ُٗٓ/ِا٢بديث عن أيب حىٍبس، ركاه مالك ُب ا٤بدكنة )( (ّ
( حيث قاؿ: "قلت أرأيت الرجل ينكح ببيًٌنة كأيمرىم أف يكتموا ذلك، أٯبوز ُٖٓ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ْ

حيث قاؿ: إعبلف النكاح  -رٞبو هللا–قاؿ: ال". كإٔب ذلك ذىب الزىرم ىذا النكاح ُب قوؿ مالك؟ 
فرض، حٌب أنو إذا نكح نكاح ًسر، كأشهد رجلْب، كأمرٮبا ابلكتماف كجب التفريق بْب الزكجْب ... 

 (.ِِٔ/ٓ)انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )
٣بضّب النًٌمّبم ا٢برَّاين الدًٌمشقي ٍب أٞبد بن عبدا٢بليم بن عبدالسبلـ بن عبدهللا بن أيب القاسم ا( (ٓ

ىػ(، كتوُب مسجوانن ُٔٔا٢بنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية شيخ اإلسبلـ، كلد ٕبرٌاف سنة )
 (.ُْْ/ُىػ(، كتصانيفو تزيد على أربعة آالؼ كراسة. انظر: األعبلـ للزركلي )ِٖٕبدمشق عاـ )
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: "أعلنوا النكاح اضربوا عليو "كمن شعائر النكاح إعبلنو، النكاح إعبلنو، كما قاؿ 
لدؼ"، ك٥بذا يكفي ُب إعبلنو الشهادة عليو عند طائفة من العلماء، كطائفة أخرل توجب اب

 اإلشهاد كاإلعبلف، فإف تواصا ابلكتماف بطل".
ر.  تعريف نكاح السِّ

 السر لغة:
ما ييكتم ُب النفس، استعماؿ الفقهاء لو اب٤بعُب اللغوم

(ِ). 
ر  :تعريف نكاح السِّ

زكج الشهود بكتمو عن امرأتو أك عن ٝباعة كلو أىل ىو النكاح "الذم يوًصي فيو ال
. فنكاح السر يوصف بذلك إذا تواصوا ابلكتماف مع كجود الشهود، أما إذا حصل (ّ)منزؿ"

ر أيضان.  نكاح كٓب ييشهدكا أصبلن، فذلك نكاح ابطل كيوصف بنكاح السًٌ
 :(ْ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب الفتاكل

ر الذم يتواصوا بكت مانو كال يشهدكف عليو أحدان، فهو ابطل عند عامة "كأما نكاح السًٌ
فاح، قاؿ هللا تعأب:  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )العلماء، كىو من جنس السًٌ

(  ٹ ٹ ٹ 
(ٓ). 

كذلك النكاح الذم ٓب تكتمل فيو نصاب الشهادة نكاح سرًٌ، كقد هنى عنو عمر بن 
هد عليو إال رجل امرأة، ُب نكاح ٓب يىش --ففي األثر، أيٌبى برجل إٔب عمر  --ا٣بطاب 

ر، كال ٪بيزه، كال كنت تقدمت فيو لرٝبت"  .(ٔ)فقاؿ عمر: "ىذا نكاح السًٌ
                                                                                               

ُ) )(ِّ/ْٗ.) 
 (.ِٕٖ/ِْالكويتية ) انظر: ا٤بوسوعة الفقهية( (ِ
 (.ُٕ/ٕالفقو اإلسبلمي كأدلتو لوىبة الزحيلي )( (ّ
ْ) )(ّّ/ُٖٓ.) 
 (.ِْسورة النساء، آية: )( (ٓ
البن األثّب  (، كانظر: جامع األصوؿ من أحاديث الرسوؿ ّْٓاألثر أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ برقم )( (ٔ

ر غّب عمر: ٕٖٔٗ(، برقم )ُّٗ/ُِ) عركة، كعبيد هللا بن عتبة، كالشعيب، (. ك٩بن كره نكاح السًٌ
 (.ْٗٔ/ٗكانفع ابن عمر )ا٤بغِب 
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 :(ُ)قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب الفتاكل
ر من جنس اٚباذ  --"كاف عمر بن ا٣بطاب  ر، فإف نكاح السًٌ يضرب على نكاح السًٌ

د، ككتماف ذلك، فهذا مثل خداف شبيو بو، ال ًسيَّما إذا زكَّجت نفسها ببل كٕب كال شهو األ
الذم يتَّخذ صديقو، ليس بينهما فرؽ ظاىر معركؼ عند الناس يتميز بو عن ىذا، فبل يشاء 
من يزين ابمرأة صديقو لو إال قاؿ: تزكجتها، كال يشاء أحد أف يقوؿ ٤بن تزكج ُب السر: أنو يزين 

 هبا إال قاؿ ذلك، فبل بد أف يكوف بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ فرؽ مبْب".
ر ييطلق على النكاح بغّب شهود، على النكاح الذم أيشًهد عليو فاطتبلصة : أف نكاح السًٌ

لكن تواصوا ابلكتماف، حديثنا حوؿ النوع الثاين، أم النكاح الذم أيشًهد عليو كلكن تواصوا 
 عليو ابلكتماف، أما النكاح بغّب شهود فو ابطل عند أكثر أىل العلم.

رخبلف العلماء يف حكم نكاح   .السِّ
إذا حصل نكاح ميكتمل من حيث الشركط كالشهود، لكن تواصوا ابلكتماف ىل يصح 

 ذلك النكاح؟. خبلؼ على قولْب:
 :القول األول

 . -رٞبهم هللا- (ّ)، كالشافعية، كا٢بنابلة(ِ)كىو مذىب ا٢بنفية
 :القول الثاين

 .(ٓ)، كبعض ا٢بنابلة(ْ)كىو مذىب ا٤بالكية
 .(ُ)اح كييفسخقالوا: ال يصح ىذا النك

                                                                                               
ر حٌب ييعًلن بو كييشهد عليو" ا٤بدكنة ) --كعن أيب بكر الصديق   (.ُٗٓ/ِقاؿ: "ال ٯبوز نكاح السًٌ

ُ) )(ِّ/ُِٔ ،ُِٕ.) 
 (، كاختاره ابن ا٤بنذر.ُْْ/ّانظر: مغِب احملتاج )( (ِ
هي )أم النكاح( بوٕب كشاىدين، فأسُّركه، أك تواصوا بكتمانو، كره (: ْٗٔ/ٗقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ّ "فإف عىقىدى

 ذلك، كصح النكاح".
 (.ُٖٓ/ِ(، كا٤بدكنة )ّْ/ِانظر: التفريع البن ا١ببلب )( (ْ
فيمن تزكج بوٕب كشاىدين قاؿ:  -رٞبو هللا–ىو قوؿ أبو بكر عبدالعزيز ا٢بنبلي، ٚبرٯبا من قوؿ أٞبد ( (ٓ

ل قوؿ أٞبد على الكراىة حيث صرَّح ابستحباب اإلعبلف. )ا٤بغِب ال حٌب ييعلن  (.ْٗٔ/ٗو. لكن ٞبي
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 األدلة:
 .(ِ)أدلة أصحاب القول األول

 .استدلوا على قو٥بم من السنة كا٤بعقوؿ
 :أواًل: دليلهم من السنة

 .(ّ): "ال نكاح إال بوٕب"قولو 
 قالوا: مفهـو ا٢بديث انعقاد النكاح كإف ٓب يوجد اإلظهار.-كجو الداللة من ا٢بديث: 

 
 :اثنياً: دليلهم من اظتعقول

 من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:استدلوا 
 قالوا: ألف النكاح عقد معاكضة، فلم يشَبط إظهاره كالبيع.

 :(ْ)دليل أصحاب القول الثاين
 استدلوا على قو٥بم من السنة كا٤بعقوؿ.

 أواًل: دليلهم من السنة:
 .(ٓ): "فٍصل ما بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ، الصوت كالدؼ ُب النكاح"قولو  -ُ

 اح ا٢ببلؿ، كا٢براـ.قالوا: اإلعبلف حد فاصل بْب نك
 .(ٔ): "أظهركا النكاح كاضربوا عليو ابلًغرابؿ"قولو  -ِ

ل أصحاب القوؿ األكؿ ىذه األخبار على االستحباب ال الوجوب، بدليل أمره  كقد ٞبى
                                                                                               

 (.ِِٔ/ٓكىو مذىب الزىرم. )انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( (ُ
 (.ْٗٔ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ِ
(، كابن ماجو َُُِ(، )َُُُ(، الَبمذم )ُْٖ/ُ(، كأبو داكد )ُٗ/ٕأخرجو البخارم )( (ّ

 (.َِٔ/ٔ(، )ّْٗ/ْ(، )َِٓ/ُ(، أٞبد )ُّٕ/ِلدارمي )(، كآَٔ/ُ)
 (.ْٖٔ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ْ
(، ُْٖ/ّ(، كأٞبد )ُُٔ/ُ(، ابن ماجو )َُٖٖ(، كالَبمذم )َُْ/ٔأخرجو النسائي )( (ٓ

(ْ/ِٓٗ.) 
 (.ِٗٔصتقدـ ٚبرٯبو )( ٔ(
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  فيها ابلضرب ابلدؼ كالصوت، ليس ذلك بواجب، كذلك ما عيلًٌق عليو، كذلك إعبلف
ا يكوف ُب الغالب بعد عقد النكاح، كلو كاف شرطان فيو العتيرب  النكاح كالضرب فيو ابلدؼ إ٭بَّ

 .(ُ)حاؿ العقد، كسائر الشركط
 .اثنياً: دليلهم من اظتعقول

فاح. فاح ال بد من إعبلف النكاح، كإال كاف كالسًٌ  قالوا: حٌب ييفرَّؽ بْب النًٌكاح كالسًٌ
ر ىم ا٤بالكية ذكرت ىذه ا٤بسألة من ابب بياف أف القائلْب بعد جواز نكاح ال قلت/ -سًٌ
ل القوؿ ُب ا٤بسألة مكتفيا ٗبا أكردتو،  -رٞبهم هللا دكف غّبىم من بقية األئمة األربعة، ٓب أيفصًٌ

حيث أنو كاؼ ليعلم أف ىذا ا٤بطلب ٨بتص ٗبذىب ا٤بالكية دكف غّبه، أما من يرل جواز 
ر  يزه.فإنو ال دخل لو ىنا ُب ىذا ا٤بطلب ما داـ أنو  -كلو كرىو-نكاح السًٌ  ٯبي

ر، ما ا٢بكم إذا كطئ الزكج زكجتو ُب ذلك النكاح؟. ٌوًز نكاح السًٌ  فنقوؿ عند من ال ٯبي
 مسألة: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ إذا كاف النكاح سران.

ر عند ا٤بالكية نكاح ابطل، كابلتإب يوجب الفسخ، كإذا حصل كطء فيو، كاف  نكاح السًٌ
ر إذا حصل دخوؿ فيو  القوؿ ىنا كالقوؿ ُب كطء الشبهة  أك الوطء ُب نكاح فاسد، فنكاح السًٌ

كاف كالنكاح الفاسد يوجب ا٤بهر، قد تقدـ ُب ا٤بطلب السابق، أثر الوطء ُب النكاح 
 ، كىذا ضرب منو عند ا٤بالكية خصوصا.(ِ)الفاسد

 :(ّ)قاؿ ُب التفريع -رٞبهم هللا-كإليك بياف أقواؿ ا٤بالكية 
ر، كييفسخ بطلقة، فإف بُب هبا فلها الصداؽ ا٤بسمَّى، كييعاقب  "كال ٯبوز نكاح السًٌ

 الزكجاف، كالوٕب البينة".
 . -رٞبهم هللا- (ْ)كهبذا قاؿ: ٝبع من فقهاء ا٤بالكية

                                 
 (.ْٗٔ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 ( من ىذا البحث.ِّٔصانظر: )( ِ(

 (.ّْ/ِ) البن ا١ببلب( (ّ
(: عن "يونس أنو سأؿ ابن شهاب عن رجل نكح ًسران كأشهد ُٗٓ، ُٖٓ/ِقاؿ ُب ا٤بدكنة )( (ْ

رجلْب. قاؿ: إف مٌسها فػيٌرًؽ بينهما كاعتدت حٌب تنقض عدهتا كعوقب الشاىداف ٗبا كتما من ذلك، 
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ؽ بينهما، كال كللمرأة مهر مثلها، ٍب إف شاءت نكحتو حْب تنقض عدهتا ... كإف ٓب يكن مسَّها فػيرًٌ 

ر".بعقوبة، كالشاىدين بعقوبةصداؽ ٥با، كنرل أف ينكلهما اإلماـ   ، فإنو ال يصلح نكاح السًٌ
 كمثل ذلك عن ابن كىب، عن ٰبٓب بن عبد هللا بن سآب. أ.ىػ.
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 ادلطهة انراتغ:
هد َفطٓا. 

َ
ر
َ
ٔظح، أٔ ق

َّ
د انس

َ
ك
َ
ه
َ
كاق نٕ ْ

َّ
 أشر انٕطء يف اضرؽقاق انص
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 .تحقاق الصَّداق لو َىَلَكت الزَّوجة، أو قـََتلت نفسهاأثر الوطء يف اس
إذا ىلكت الزكجة حتف أنفها، فإهنا تستحق ا٤بهر ا٤بسمى دكف خبلؼ ُب ذلك، سواء  

 كاف قبل الدخوؿ أك بعده.
 :(ُ)قاؿ ُب بدائع الصنائع

"ال خبلؼ ُب أف أحد الزكجْب إذا مات حتف أنفو قبل الدخوؿ ُب نكاح فيو تسمية، 
أٌكد ا٤بسمى، سواء كانت ا٤برأة حرة أك أمة، ألف ا٤بهر كاف كاجبا ابلعقد، كالعقد ٓب أنو يت

ينفسخ اب٤بوت بل انتهى بنهايتو، ألنو عقد للعمر، فتنتهي هنايتو عند انتهاء العمر، إذا انتهر 
يتأكد فيما مضى كيتقرر ...؛ ألف كل ا٤بهر ٤با كجب بنفس العقد صار دينان عليو، كا٤بوت ٓب 

عرؼ ميسقطان للدين ُب أصوؿ الشرع فبل يىسقط شيء منو اب٤بوت كسائر الديوف، ككذا إذا قيتل يي 
 أك قتل أحدٮبا صاحبو أك قتل الزكج نفسو". أجنيبأحدٮبا، سواء كاف قػىتػىلىو 

إذان إذا ىلكت الزكجة حتف نفسها، أك قتلها أجنيب كجب ٥با الصداؽ قبل الدخوؿ، 
بلـ عن ىبلؾ الزكجة بقتل نفسها، فإذا قتلت الزكجة نفسها ىل كبعده من ابب أكٔب، بقي الك

 تستحق الصداؽ أـ ال تستحقو؟.
 ، ال ٱبلو ذلك من ضربْب:اصتواب

 : أف يكوف قتلها لنفسها قبل الدخوؿ، كىذا ٨بتلف فيو.الضرب األول
 : أف يكوف ذلك بعد الدخوؿ، كىذا متفق عليو.الضرب الثاين

 ن الضربْب.كإليك تفصيل الكبلـ عن ىذي
 :الضرب األول

 إذا قىتلت الزكجة نفسها قبل الدخوؿ، ففي استحقاقها للصداؽ خبلؼ على قولْب:
 :القول األول

 . -رٞبهم هللا- (ُ)، ككجو عند الشافعية(ِ)كىو مذىب ا٢بنفية

                                 
 (.ِْٗ/ِللكاساين )( (ُ
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ِ
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 قالوا: ال يسقط عن الزكج شيء من ا٤بهر بل يتأكَّد ٝبيعو.
 :القول الثاين

 .(ّ)، قوؿ زفر من ا٢بنفية(ِ)كىو كجو عند الشافعية
 قالوا: يسقط ا٤بهر بقتل ا٤برأة نفسها.

 األدلة:
 :استدل أصحاب القول األول ابظتعقول، فقالوا

"إف القتل إ٭با يصّب تفويتان للحق عند زيىوؽ الركح؛ ألنو إ٭با يصّب قتبلن ُب حق احملل عند 
بفعلها كما إذا قتلها زكجها أك ذلك، كا٤بهر ُب تلك ا٢بالة ملك الورثة، فبل ٰبتمل السقوط 

 .(ْ)أجنيب"
 :استدل أصحاب القول الثاين ابظتعقول، فقالوا

ألف الفسخ جاء من قبلها قبل الدخوؿ، كقد فوَّتت على الزكج حقو ُب ا٤ببدؿ، فيسقط ُب 
 .(ٓ)البدؿ، كما إذا ارتدَّت قبل الدخوؿ، أك قبَّلت ابن زكجها أك أابه بشهوة

ليل. قالوا: ُب الٌرًدة كالتقبيل ا٤بهر كقتها كاف ملكها، فاحتمل ا١بواب: على ىذا الد
 .(ٔ)السقوط بفعلها، كما إذا قتلها زكجها

 :الراجح
أف القوؿ الراجح ىو القوؿ األكؿ، كىو استحقاؽ ا٤برأة  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 

از أف يغـر للصداؽ قبل الدخوؿ لو قتلت نفسها؛ كذلك ألف الزكج سيغنم من مّباثها، فج

                                                                                               
كأبو حامد ا٤بركزم: كىو ا٤بذىب ا٤بنصوص كىو قوؿ أبو إسحاؽ ا٤بركزم، كأبو سعيد اإلصطخرم، ( (ُ

 (.ِّٓ، ِّْ/ُُ(، كا٢باكم الكبّب )ُِٖ/ُّب ا٢بيرَّة. انظر: مغِب احملتاج )
 ( (.ِّٓ/ُُكىو أحد القولْب عند أيب العباس بن سريج. )انظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ِْٗ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ّ
 ا٤بصدر السابق.( (ْ
 (.ِّٓ/ُُلسابق، كا٢باكم الكبّب )انظر: ا٤بصدر ا( (ٓ
 (.ِانظر: ا٤بصدر رقم )( (ٔ
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 .(ُ)مهرىا
 :الضرب الثاين

 إذا قيًتلت الزكجة بعد الدخوؿ.
 على استحقاقها للصداؽ. -رٞبهم هللا-ىنا اتفق أىل العلم 

 :(ِ)قاؿ ُب ا٢باكم الكبّب
"اعلم أف الزكجة إذا ىلكت بعد الدخوؿ، فلها ٝبيع ا٤بهر؛ ألهنا قد استكملتو ابلدخوؿ، 

 حرة أك أمة". سواء ماتت أك قيًتلت، كسواء كانت
 :(ّ)كقاؿ ُب ا٤بغِب

"كإف قتلت ا٤برأة، استقر ا٤بهر ٝبيعو؛ ألهنا فرقة حصلت اب٤بوت، كانتهاء النكاح، فبل 
يسقط ا٤بهر، كما لو كانت حتف نفسها، سواء قتلها زكجها أك أجنيب أك قتلت نفسها، أك 

 قتل األمة سيدىا".

                                 
 (.ُِٖ/ّانظر: مغِب احملتاج )( (ُ
 (.ُِٖ/ّ(، كمغِب احملتاج )َّٓ/ُٔ(، كانظر: ا٤بهذب )ِّّ/ُُللماكردم )( (ِ
 (.ُٖٗ/َُالبن قدامة )( (ّ
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كاق
َّ
نكَٕٓا زٔظح زائكج ػٍ  ادلطهة اخلايص: أشر انٕطء يف اضرؽقاق انص

 األرتغ ادلفراراخ ممٍ أضهى ٔحترّ أكصر يٍ أرتغ.
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أثر الوطء يف استحقاق الصَّداق لكوهنا زوجة زائدة عن األربع اظتختارات ممن أسلم 
 وحتتو أكثر من أربع

سبق الكبلـ ُب الفصل األكؿ أنو إذا أسلم الرجل ككاف ٙبتو أكثر من أربع نسوة فإف عليو 
 ؟.(ُ)بعان منهنَّ على خبلؼ ُب صفة االختيار، كىل يصح أف يكوف ابلفعل )الوطء(اختيار أر 

كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب يدكر حوؿ نقطة ٧بصورة، كىي استحقاؽ الزكجات الزائدات عن 
، (ِ)الزكجات األربع ا٤بختارات للصداؽ، أما الٍب فارقها منهن قبل البناء فلها نصف الصداؽ

ا بعد الدخوؿ كالبناء هبا، ىل ٯبب ٥با الصداؽ لكوهنا زائدة عن األربع ككبلمنا ُب الٍب فارقه
 نسوة؟.

 :متفق عليهاا٤بسألة 
 قاؿ أكثر الفقهاء:

 ٯبب الصداؽ كامبلن على الزكج بعد الدخوؿ ف كاف مسمَّى، كمهر ا٤بثل إف ٓب ييسىمَّ.
 :(ّ)قاؿ ُب مغِب احملتاج

ٓب يكن )ا٤بسمى( صحيحان إف اختار  "كللموطوءة ا٤بسمى الصحيح، أك مهر ا٤بثل إف
 غّبىا"

 :(ْ)كقاؿ ُب ا٤ببدع
يلزمو "ا٤بهر ٤بن انفسخ نكاحهن ابالختيار". كبناء على ذلك ال ٱبلو حاؿ ا٤بهر من 

 حالْب:
أف يكوف مسمَّى معلومان، فإذا قبضتو الزكجة فبل شيء ٥با بعد ذلك، سواء كاف حبلالن  - أ

 أيلزًـ الزكج بدفعو ٥با، كإذا كاف حرامان كخمر أـ حرامان، كإذا ٓب تقبضو ككاف حبلالن 

                                 
 (.ِّْك ِِْصانظر: ا٤بطلب ا٣بامس من ا٤ببحث السادس، ُب الفصل األكؿ )( ُ(

(،  كنقل عن ابن حبيب ا٤بالكي أنو يقوؿ: ال مهر للمفارقات قبل ّّّ/ْانظر: الذخّبة للقراُب )( (ِ
 الدخوؿ؛ ألنو مغلوب على الًفراؽ.

 (.ُٗٗ/ّللشربيِب )( (ّ
 (.ِّْ، ِِْ/ُُ(، كانظر: ا٢باكم الكبّب )ُِْ/ٕالبن مفلح )( (ْ
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ك٫بوه، أيلزًـ الزكج بدفع ا٤بهر ا٤بثل. كإذا قبضت بعضو دكف بعض ككاف حبلالن، 
أيلزًـ الزكج بدفع الباقي ٥با، كإذا كاف حرامان ٰبكم ٥با ابلباقي بقسطو من مهر ا٤بثل 

 ُب ذلك. -هللا رٞبهم-٤بهر على خبلؼ بْب العلماء أك بقيمة ما بقي من ا

 أف يكوف ا٤بهر غّب مسمى، كىنا ٰبكم للزكجة ٗبهر ا٤بثل، كييلـز الزكج بدفعو ٥با. - ب

 :(ُ)قالت ا٤بالكية
س  "فإف ٓب ٱبىٍَب حٌب مات عن ٝبيعهن، فللمدخوؿ هبا صداقها، كلغّب ا٤بدخوؿ هبا ٟبي

لك لعدـ صداقها إف كن عشرة؛ ألف عليو أربع صداقات، تنقسم على عشرة، كيسقط نصف ذ
."  الدخوؿ، كذلك لو طلقهن أك بعضهن غّب معْبَّ

 
مسألة: اجتماع الصداق ومهر اظتثل معًا ظتن كانت زائدة عن األربع اظتختارات، ممن 

 .أسلم وحتتو أكثر من أربع  نسوة
على صورة ٯبتمع فيها الصداؽ كا٤بهر لغّب ا٤بختارات ٩بن  -رٞبهم هللا- (ِ)نص الشافعية

ر من أربع نسوة، كىذا بناء على قو٥بم ُب أحد الوجهْب: أف الرجل إذا أسلم أسلم كٙبتو أكث
ككاف ٙبتو أكثر من أربع نسوة عليو اختيار أربعا منهن ابلقوؿ ال ابلفعل )الوطء(، بناء على 

 ذلك قالوا:
 إذا كطئ إحداىن بعد إسبلمو ال يكوف اختياران ٥با منو، ٍب إف حالو ال ٱبلو من ضربْب:

ف ٱبتار بعد ذلك إمساؾ ا٤بوطوءة، كيكوف اختياره ابلقوؿ، كىنا ال إشكاؿ ُب : أاألول
ثبوت نكاحها، كتكوف إصابتو ٥با إصابة ُب زكجية، كال ٯبب هبا ٥با مهر أكثر من ا٤بهر األكؿ 

 الذم أخذتو عند عقد النكاح، كليس عليها عدة.
ختارىا ابلقوؿ، كينفسخ الثاين: أف ٱبتار إمساؾ غّب ا٤بوطوءة، كىنا يثبت نكاح من ا

نكاح ا٤بوطوءة، كتكوف إصابتو ٥با إصابة شبهة ألجنبية، كال حد عليو للشبهة، كعليو مهر 
 مثلها زايدة على مهرىا األكؿ الذم أخذتو عند عقد النكاح، عليها العدة.

                                 
 (.ّّّ/ْالذخّبة للقراُب )( (ُ
 (.ّٖٗ/ُُ) انظر: ا٢باكم الكبّب( (ِ
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كعلى ذلك اجتمع ٥با ا٤بهر األصلي كمهر ا٤بثل، كيستوم ُب ذلك كوف ا٤بوطوءة ىنا زكجة 
 ة أـ أكثر من زكجة.كاحد
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 ادلطهة انطاقش:
ٔظنيأشر انٕطء يف اضرؽقاق انصكاق إل

َّ
و انس

ِّ
 رِضاع حمر
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َ
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َ
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 أثر الوطء يف استحقاق الصداق إذا َظَهَر ِرضاع حمّرِم الزَّوجني.
 

ڍ ڌ )ال ٯبوز للرجل نكاح أختو من الرضاع اتفاقان، لقولو تعأب: 

( ک ک ک ک گ گ ... ڌ ڎ
(ُ) .

 .(ِ): "ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر من النسب"كلقولو 
فما ا٢بكم لو نكح رجل امرأة، ٍب ظهر أهنا أختو من الرضاعة، كٮبا ال يعلماف ذلك؟، كما 

 أثر ذلك الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ حينئذ؟.
 :حالني، ال ٱبلو ثبوت ظهور الرضاع احملٌرًـ بْب الزكجْب من (ّ)اصتواب
الزكجْب عند عدـ البينة، أك عند ظهور بينة غّب مكتملة، : أف يثبت ذلك إبقرار األول

 فاإلقرار حجة كافية عليهما كال يقبل رجوعهما. 
ُب عدد  -رٞبهم هللا-: أف يثبت ذلك ببينة، على خبلؼ كبّب بْب العلماء الثاين

ُب ابب الرضعات احملٌرًمة، كزماف الرضاع، كصفة اللنب احملٌرًـ، كىل يصح انفراد النساء ابلشهادة 
–الرضاع؟، كعند من يقوؿ ٔبواز شهادتْب، كم العدد ا٤بشَبط لذلك؟، كما بْبَّ ذلك العلماء 

قبوؿ خرب ا٤برأة  -كالعلم عند هللا-ُب كتب الرضاع كإف كاف الراجح  -رٞبهم هللا مفصبلن 
 .(ْ)شهادة القابلة بذلك الواحدة ُب الرضاع، كذلك لقبولو 

                                 
 (.ِّسورة النساء، آية: )( (ُ
 ( من ىذا البحث.ّٕصتقدـ ٚبرٯبو )( ِ(

 (.ِّْ/ُانظر: مغِب احملتاج )( (ّ
عن أيب ميليكة أف عقبة بن ا٢بارث أخربه أنو نكح أـ ٰبٓب بنت أيب إىاب، فقالت لو أىمىة سوداء: قد ( (ْ

عنها، قاؿ: فجئت فذكرت ذلك  فذكرت ذلك لو، فأعرض أرضعتكما، قاؿ: فجاءت رسوؿ هللا 
 لو، فقاؿ: "كيف كقد زعمت السَّوداء أهنا أرضعتكما"، كقاؿ: "دعها ال خّب لك فيها".

(، كالنسائي َْْٔ(، )َّّٔ(، كأبو داكد )ُُُٓ(، كالَبمذم )َُْٓا٢بديث أخرجو البخارم )
(، ُّٕٔٗاؽ )(، كعبدالرز ُٕٕ/ْ(، كالدار قطِب )ٕ/ْ(، كأٞبد )ّْٔ/ٕ(، كالبيهقي )َُٗ/ٔ)
(ُّْٓٔ.) 
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 :(ُ)ا فػيٌرًؽ بينهما مباشرة، ٍب يينظرعمومان إذا ثبت الرضاع بينهم
إف كاف ٓب يدخل هبا ال شيء ٥با؛ لفساد النكاح، فليس للمرأة ُب النكاح الفاسد شيء  - أ

 ما ٓب يدخل هبا.

إذا كاف دخل هبا، فلها الصداؽ ٗبا استحلَّ من فرجها، بعد ظهور فساد  - ب
نهما نكاحهما، كال حد عليهما للشبهة ُب الوطء بشرط عدـ علمهما أف بي

 رضاع، كإال كاان زانيْب كعليهما ا٢بد.

 :(ِ)قاؿ ُب مغِب احملتاج
 إذا أقر الزكجاف ابلرضاع فػيٌرًؽ بينهما عمبلن بقو٥بما، كيسقط ا٤بسمَّى:

إذا أضيف الرضاع إٔب ما قبل الوطء؛ لفساده، كألنو ٓب يصادؼ ٧ببلن، ك٥با مهر ا٤بثل إف  - أ
 ئ ببل عذر ٓب ٯبب ٥با شيء.كطئها بعذر كنم كإكراه، فإف ٓب يطأ أك كط

 كإذا أضيف اإلرضاع إٔب ما بعد الوطء، فالواجب ا٤بسمى. - ب

 :(ّ)كقاؿ ُب ا٤ببسوط
"كإف شهد رجبلف أك رجل كامرأاتف ابلرضاع ٓب يسعهما أف ييقيما على النكاح بعد ذلك؛ 

فرؽ ُب ألهنما لو شهدا بذلك عند القاضي فرَّؽ بينهما، ككذلك إذا شهدا بو عند النكاح، كال 
 الفصلْب بْب أف تكوف الشهادة بعد عقد النكاح أك قبلو".

 غري مكتملة برضاع الزوجني فما اضتكم؟ بينةمسألة: إذا شهدت 
قلنا ىناؾ خبلؼ كبّب ُب صفة البيًٌنة ا٤بثبتة للرضاع، فمن العلماء من ٓب أيخذ بشهادة 

جْب مثبل عند من ال يعترب ا٤برأة الواحدة ُب الرضاع، فلو شهدت امرأة كاحدة برضاع الزك 
 شهادهتا كافية ُب إثبات ذلك، فما ا٢بكم؟.

 :(ْ)قالوا: ىنا يينظر للزكجْب، فبل ٱبلو حا٥بما من أربعة أحواؿ

                                 
 (.َِّ/َّ(، كا٤ببسوط )ّّْ/ُُانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 (.ِّْ/ّللشربيِب )( (ِ
 (.َّّ/َّللسرخسي )( (ّ
 (.َِّ/َّانظر: ا٤بصدر السابق )( (ْ
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 :اضتالة األوىل
أف ييصدًٌقها الزكج كالزكجة. ىنا تقع الفرقة بينهما، ال بشهادهتا بل بتصديق الزكجْب ٥با 

مهر مثلها عند الدخوؿ كما سبق؛ ألهنما تصادقا على أنو على بطبلف النكاح بينهما، ك٥با 
 دخل هبا ٗبا يشبو النكاح من غّب عقد صحيح.

 :اضتالة الثانية
أف ييصىدًٌقها الزكج كحده دكف الزكجة، كا٢بكم ىنا كا٢بكم ُب ا٢بالة األكٔب؛ ألف الزكج أقر 

الدخوؿ، فإف إقراره ٕبرمتها على نفسو كىو ٲبلك ذلك، كعليو ٝبيع الصداؽ ا٤بسمى بعد 
 عليها غّب مقبوؿ.

 :اضتالة الثالثة والرابعة
أف يكذًٌهبا الزكج كحده أك يكذهبا الزكج كالزكجة معا. ىنا قالوا: يستحب لو أف يفارقها 

 بطلقة، الحتماؿ صدؽ ا٤بخرب.
 :(ُ)قاؿ ُب ا٤ببسوط

ر على التَّزكُّج بغّبه، "ينبغي لو أف يطلقها؛ ألهنا منكوحتو ُب ا٢بكم، فإذا ٓب يطلقها ال تقد
فتبقى معلَّقة، ٍب يعطيها نصف الصداؽ بعد الدخوؿ، كإف ٓب يكن دخل هبا، ألهنا استوجبت 
ُب ا٢بكم ذلك عليو فبل ينبغي لو أف ٲبنعها بنظره لنفسو، كا٤بستحب ٥با أف ال أتخذ شيئا إف  

نعقدان بينهما، كإف كاف كاف ٓب يدخل هبا، ١بواز أف يكوف ا٤بٍخرب صادقان، كالنكاح ٓب يكن م
دخل هبا فبل أبس أبف أتخذ مقدار مهر مثلها ٗبا استحل من فرجها، كينبغي أف ال أتخذ 
الزايدة على ذلك إٔب ٛباـ ا٤بسمى كلكن تيربئو عن ذلك، ألنو ميستحىق ٥با ُب ا٢بكم فبل يسقط 

 تعأب أثبت نصف إال إبسقاطها، كال يبعد أف ييندب كل كاحد منهما إٔب ما قلنا كما أف هللا
 الصداؽ ابلطبلؽ قبل الدخوؿ ٍب ندب كل كاحد من الزكجْب إٔب العفو".

                                 
 (.َُٕ/َُللسرخسي )( (ُ
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ٔظني 
َّ
ػى أؼك انس

َّ
كاق إلا اق

َّ
ادلطهة انطاتغ: أشر انٕطء يف اضرؽقاق انص

ضاع ٔأَكر اَـر.
َّ
 انر



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

250 

 أثر الوطء يف استحقاق الصَّداق إذا ادَّعى أحد الزَّوجني الرَّضاع وأنكر اآلخر.
ا٤بطلب السابق قلنا أف البينة ا٤بثبتة للرضاع قد تكوف بشهادة الزكجْب، كقد تكوف بينة ُب 

من غّب الزكجْب، كُب ىذا ا٤بطلب نبسط القوؿ ٗبا يتيسَّر عن البيًٌنة ا٤بثبتة للرضاع ا٣باصة إبقرار 
 أحد الزكجْب.

ا عقد نكاح، أك فنقوؿ إذا أقرَّ رجل أفَّ فبلنة من الناس أختو من الرضاع، كليس بينهم
أقرت امرأة أفَّ فبلانن من الناس أخوىا من الرضاع، ككذلك ليس بينهما عقد نكاح، ُب كبل 
ا٢بالْب، كسواء صدَّقو الطرؼ اآلخر أـ كذَّبو، ال ٯبوز ٥بما النكاح؛ ألف ذلك إقراران من ا٤بقر 

ل لو نكاح الطرؼ اآلخر، حيث إف إقرار كل كاحد منهما  ُب التحرًن منهما أبنو ال ٰبى
 أال يرجع عن قولو فيقوؿ: كٮًبت أك نىسيت أك أخطأت. (ِ). كاشَبط ا٢بنفية(ُ)مقبوالن 

كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب خاص فيما إذا أقرَّ أحد الزكجْب ابلرضاع، كأنكر اآلخر منهما، 
ركضة فلو أقر أحدٮبا ككاف معو بينة على قولو، ال إشكاؿ ُب أنو ييعمل ابلبينة، كلكن ا٤بسألة مف

 أنو ال بينة للمقر منهما كا٤بطلب ىنا ينقسم إٔب قسمْب ابعتبار ا٤بقر.
 :(ّ)القسم األول: إذا أقرَّ الزوج ابلرضاع، وأنكرت الزوجة

 إذا أقر الزكج ابلرضاع، يَبتب على إقراره اآلٌب:
رٞبو - (ْ)ينفسخ نكاحو إبقراره مباشرة؛ ألف الفرقة بيده ابتداءن. كزاد الشافعي -ُ

 قولو: "أحب أف ييطلًٌق كاحدة ليىستبيح األزكاج بيقْب". -هللا

إذا ٓب يدخل هبا فلها نصف ا٤بسمى، كإذا دخل هبا كاف ٥با كامل ا٤بهر ا٤بسمى إف   -ِ
كاف صحيحان، كإال فمهر ا٤بثل  الستقراره ابلدخوؿ، فنحن نقبل قولو مطلقان على 

بينة؛ ألف ا٤بهر حق عليو، دعواه فنفسخ نكاحو، أما ا٤بهر فلم نقبل قولو فيو إال ابل

                                 
 (.ّّْ/ُُ(، كا٤بغِب )َْٕ/ُْ(، ا٢باكم الكبّب )ٕٓ، ٔٓ/ٓ(، كاألـ )ِِٗ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ُ
 (.ُْ/ْانظر: بدائع الصنائع )( (ِ
(، ٕٓ/ٓ(، كاألـ )ِّْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ُْ/ْ(، كبدائع الصنائع )ُْْ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ

 (.ََٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )ّّْ/ُُ(، كا٤بغِب )ْٕٔ/ُْكا٢باكم الكبّب )
 (.ْٕٔ/ُْا٢باكم الكبّب )( (ْ
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 فلم ييقبل قولو فيو إال ببينة، كالفرقة حق لو، فييقبل قولو دكف بينة.

 القسم الثاين:
 .(4)إذا أقرَّت الزوجة ابلرضاع

 كىذا ال ٱبلو من أحد ثبلث صور:
 :الصورة األوىل

مى أف يصدقها الزكج، فإذا صدقها بذلك انفسخ النكاح بتصديقو ٥با، كيسقط ا٤بهر ا٤بس
 بدعواىا، كٙبل لؤلزكاج بعد ذلك.

 :الصورة الثانية
أف يكذًٌهبا الزكج، كىنا ال يقبل قو٥با ُب فسخ النكاح إال ببينة، كال بينة؛ ألف النكاح حق 

 عليها كالفرقة ال ٛبلكها كليست بيدىا.
 :(ِ)-رٞبو هللا-قاؿ الشافعي 

ل كيدع نكاحها بتطليقة يوقعها "كلو كانت ىي ا٤بدعية لذلك أفتيتو أبف يتَّقي هللا عز كج
عليها لتحل هبا لغّبه، إف كانت كاذبة، كال يضرُّه إف كانت صادقة، كال أيجربه ُب ا٢بكم على 
أف يطلًٌقها؛ ألنو قد لزمها نكاحو، فبل أيصدًٌقها على إفساده، كأيحلًٌفو ٥با على دعواىا ما ىي 

تها، فإف حلفت فسخت النكاح أختو من الرضاعة، فإف حلف أثبت النكاح كإف نكل أحلف
 كال شيء ٥با، كإف ٓب ٙبلف فهي امرأتو ٕبا٥با".

 أف ٰبلف ٥با الزكج كُب صفة اليمْب عندىم كجهاف: -رٞبهم هللا- (ّ)كاشَبط الشافعية
 أف ٰبلف على العلم بعد الرضاع، كيمْب الزكجة إذا أنكرت الرضاع. - أ

 على البت كالقطع. - ب

اليمْب إٔب الزكجة، كحلفت على البت ألنو ٲبْب إثبات،  فإف نكل الزكج عن اليمْب، ريدت

                                 
(، كمغِب ٕٓ، ٔٓ/ٓ(، كاألـ )ّْٕ، ِْٕ، ْٕٔ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُْْ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ُ

 (.َُٔ/ٓ(، كشرح الزركشي )ّْٓ/ُُ(، كا٤بغِب )ِّْ/ّاحملتاج )
 (.ٕٓ/ُٓب األـ )( (ِ
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ّ
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، فإذا حلفت الزكجة بعد نكوؿ الزكج، ال ٱبلو حا٥با من   :ضربنيفكانت على البتًٌ
 األول:

أف تكوف دعواىا قبل الدخوؿ، كىنا ال مهر ٥با؛ ألهنا تقر أبهنا ال تستحقو، فإف كانت 
 نو حق ٥با.قبضتو، ٓب يكن للزكج أخذه منها، ألنو يقر أب

 :الثاين
 أف تكوف دعواىا بعد الدخوؿ، كىذا على حالْب:

أف تقر أبهنا كانت عا٤بة أبهنا أختو كبتحرٲبها عليو، قبل النكاح، كمطاكعة لو ُب  - أ
 الوطء، كىنا ال مهر ٥با؛ إلقرارىا أهنا زانية مطاكعة.

ا ا٤بهر؛ أف تينكر علمها أبهنا أختو قبل العقد، كلكن علمت بعد العقد، كىنا ٥ب - ب
 ألنو كطء شبهة.

كإذا حلف الزكج تبقى زكجتو قضاءن، أما داينةن، فيما بينهما كبْب هللا تعأب، إف علمت 
ًصحة ما أقرَّت بو، ٓب ٰبل ٥با مساكنتو كٛبكينو من كطئها، كعليها أف تفر منو، كتفتدم نفسها 

 ٗبا أمكنها؛ ال، كطئها زىن، كعليها التخلُّص منو ما أمكنها.
 تفصيل آخر ُب ذلك: -رٞبهم هللا- الشافعية وعند

 :(ُ)قاؿ ُب مغِب احملتاج
 :أحد حالنيال ٱبلو حاؿ الزكجة ا٤بدَّعية للرضاع من 

 :األول
 أف تتزكجو برضاىا، سواء عيَّنتو أك عيْبًٌ ٥با فسكتت.

 ىنا ال ييقبل قو٥با، يكفي قوؿ الزكج مع ٲبينو، فإف سكوهتا متضمَّن رضاىا بو، كاإلقرار
ٕبلها لو ال ييقبل نقيضو منها، فإف حلف الزكج على نفي الرضاع، استمرت زكجتو ظاىران، 

 كعليها منع نفسها منو ما أمكن إف كانت صادقة.
 :الثاين

 إذا زيكًٌجت بغّب رضاىا، كأف زكَّجها اجملرب ١بنوف أك بكارة أك أذنت مطلقان كٓب تعْبًٌ الزكج.

                                 
 (.ِّْ/ّللشربيِب )( (ُ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

253 

 ن كطئها ٨بتارة.ىنا عندىم كجهاف، إذا ٓب ٛبكنو م
األصح عندىم تصديقها مع ٲبينها؛ الحتماؿ صحة ما تدعيو، كٓب يسبق منها ما  - أ

 ييناقضو، فأشبو ما لو ذكرتو قبل النكاح.

 يصدؽ الزكج بيمينو، الستدامة النكاح ا١بارم على الصحة ظاىران. - ب

 :الصورة الثالثة
جواز إحبلفو عند  أف يسكت الزكج، فبل يقع ُب نفسو صدقها كال كذهبا، كىنا ُب

 الشافعية كجهاف، بناء على الوجهْب ُب صفة اليمْب.
 : ليس لو أف ٰبلف، إذا قيل: أف ٲبينو على البىٍت، كيكوف اب٣بيار بْب أمرين:الوجو األول

 إما أف ييرد عليها اليمْب، فإذا حلفت فسخ النكاح بينهما. - أ

فق عليو؛ ألهنا إف كانت أف يطلقها، طلقة كاحدة لتحل لغّبه من األزكاج بيقْب مت - ب
ُب دعول الرضاع صادقة، فالنكاح مفسوح، كالطبلؽ كإف ٓب يقع فليس بضار. 

 كإف كانت كاذبة، حلت ابلطبلؽ لؤلزكاج.

: ٯبوز أف ٰبلف إذا قيل أف ٲبينو على نفي العلم، كلو أف يستمتع هبا حكمان، الوجو الثاين
 كلو فراقها كرعان.
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  ٔظٕب يٓر ادلصم.ادلثؽس انصاًَ: أشر انٕطء يف
 كفيو مطالب:

 ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح سفيو بغّب إذف ليًٌو.
 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بغيب مقارًف للعقد أك حاًدث.

 ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بسبب رًدَّة.
 أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح بغّب صداؽ )نكاح ا٤بفوًٌضة(.ا٤بطلب الرابع: 

 ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل ؿ اختلفا ُب مقدار الصداؽ.
 ا٤بطلب السادس: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو تلف الصداؽ ا٤بعْبَّ قبل القبض.
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 أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل
 دتهيد

تاج   -رٞبهم هللا-د ُب كتب الفقهاء كثّبان ما ٪ب كلمة مهر ا٤بثل، كذلك ألف مهر ا٤بثل ٰبي
فقاؿ: "ٰبتاج إليو )أم مهر ا٤بثل( ُب  (ُ)لو ُب مواضع عدة، ذكر بعضها ُب ركضة الطالبْب

مواضع، منها: ا٤بفوًٌضة، كُب التفويض الفاسد، كُب التسمية الفاسدة، كفيما إذا نكح نسوة ٗبهر 
يوزَّع على مهور أمثالو، كُب كطء الشبهة، كاإلكراه على الزان"، كىناؾ مواضع كاحد كقلنا: 

كُب  -إف شاء هللا–أخرل ٯبب فيها مهر ا٤بثل، سنتناكؿ ُب ا٤بطالب التالية بعض ىذه ا٤بواضع 
 ىذا التمهيد نقتصر على تعريف مهر ا٤بثل، كتفسّبه.

 أواًل: تعريف مهر اظتثل.
 .(ِ)ا٤بهر: سبق تعريفو

 : ا٤بثل أعم األلفاظ ا٤بوضوعة للمشاهبة.(ّ)ًمثل: قاؿ ُب الكلياتالػ
كمهر ا٤بثل: ىو مهر امرأة ٛباثلها من قـو أبيها، كقت العقد أك ىو ما يػيٍرغب بو ُب أمثا٥با 

 .(ْ)عادة من نساء عصابتها
 :(ٓ)اثنياً: تفسري وتقدير مهر اظتثل

عنوف: مهر من كاف ُب صفاهتا كمنصبها مهر ا٤بثل، فإهنم ي -رٞبهم هللا-إذا قاؿ العلماء 
عند العقد أك عند الوطء، كقد اختلفوا ىنا ُب مواضع منها: ىل ا٤بعترب نظّباهتا ُب البلد أـ 

                                 
 (.ِٖٔ/ٕللنوكم )( (ُ
 ( من ىذا البحث.َِٓص انظر: )( ِ(

 (.ُٖٓأليب البقاء )ص( (ّ
 (.ُّْس الفقهي )صانظر: القامو ( (ْ
(، ِْٔ/ّ(، كالبداية ا٥بداية كفتح القدير )ِٕٖ/ِ(، كبدائع الصنائع )ْٔ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ

(، كبداية َُٖ/ِ(، كا٤بدكنة )ِّٗ/ُكأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب فقو إماـ األئمة مالك )
كركضة الطالبْب  (،ُُٖ-ُُٓ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ْٕٔ/ْ(، كالذخّبة )َٓ/ِاجملتهد )

(، كشرح الزركشي َُٓ/َُ(، ا٤بغِب )ّٕ/ُ(، كاإلشراؼ )ّٕٓ/ُٔ(، كا٤بهذب )ِٖٔ/ٕ)
(ٓ/ُِّ.) 
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النَّسب؟، كإذا قلنا أف ا٤بعترب ُب ذلك النسب، فهل ا٤بعترب ُب ذلك النسب، فهل ا٤بعترب فيو 
األبوين ُب تقدير ذلك؟، كعمومان يراعى  نسب األـ أك األب، أك ٮبا معان؟، كىل يدخل أقرابء

 ُب تقدير مهر ا٤بثل صفات ا٤برأة كحا٥با، كقد عدكا من ذلك اآلٌب:
ن، فالصغّبة أرجى للولد، كألذ ُب االستمتاع، فيكوف مهرىا أكثر من الكبّبة  أواًل: السًٌ

 سنان.
 : العقل كا٢بمق، فالعاقلة مهرىا أكثر من ا٢بمقاء.اثنياً 
 كالقبح، فا١بميلة مهرىا أكثر من القبيحة. : ا١بماؿاثلثا
: اليسار اإلعسار، فمهر ا٤بوسرة أكثر من مهر ا٤بعسرة؛ ألف ذلك ا٤بلك مطلوب رابعاً 

 كمرغوب فيو بعكس ا٤بعسر.
 : اإلسبلـ كالكفر، فا٤بسلمة مهرىا أكثر من الكافرة.خامساً 
 أكثر من الفاجرة. : الًعفَّة كالفجور، فالرغبة ُب العفيفة أكرب، كمهرىاسادساً 
 : ا٢بيرًٌيَّة كالٌرًؽ، فا٢برة مهرىا أكثر من األمة، حملل نقصاف األمة ابلعبودية.سابعاً 
 : البكارة كالثيوبة، فالرغبة ُب البكر أكرب من الرغبة ُب الثيًٌب، فزاد مهرىا بذلك.اثمناً 

يئة مهركب منها فنقص : األدب كالبذائة، فاألديبة أكثر مهر؛ احملل الرغبة فيها كالبذاتسعاً 
 مهرىا.

 : الفىصيحة كمعلمة النَّسب، كمن كاف أبوىا عربياف أكثر مهران من غّبىا.عاشراً 
كييراعى مع ذلك البلد كالعصر كالزمن، فإف ا٤بهور ٚبتلف من مكاف إٔب مكاف كمن زماف 

 ، كمن بلد لبلد.كزماف
ف العادة التخفيف عن الصاّب، أنو: "يعترب حاؿ الرجل أيضا ُب ذلك؛ أل (ُ)كزاد ا٤بالكية

 كالتثقيل على الطاّب".
إٔب بعض ىذه الصفات فقاؿ: "يينكح ا٤برأة ألربع، ٤با٥با، ك٢بسبها ك١بما٥با،  كقد أشار 

                                 
 (.ِٖٔ/ٕالذخّبة للقراُب )( (ُ
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 .(ُ)كلدينها، فعليك بذات الدين ترًبت يداؾ"

                                 
(، َِْٕ( ُب الرضاع، كأبو داكد )ُْٔٔ( ُب النكاح، كمسلم )ََٗٓمتفق عليو، أخرجو البخارم )( (ُ

(، كأٞبد ٕٗ/ٕ(، كالبيهقي )ُُّ/ِرمي )(، كالدآُٖٖ(، ابن ماجو )ٖٔ/ٔكالنسائي )
(ْ/ِْٖ.) 
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 ادلطهة األٔل:
ّأشر انٕطء يف ٔظٕب يٓر ادلصم نٕ َكػ ض

ِّ
 فٍّ تغري إلٌ ٔنٍ
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 يف وجوب مهر اظتثل لو نكح سفيو بغري إذن وليِّو. أثر الوطء
ىو: "العمل ٖببلؼ موجب الشرع، كىو اتباع ا٥بول كترؾ ما يدؿ عليو العقل  السَّفو

 .(ُ)كا٢ًبجى"
جر عليو، قاؿ تعأب:  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )كالسَّفيو ُب الشريعة ٰبي

  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
(ِ). 
كىذا حجره ٢بق نفسو، كإما ألنو مديوف، كىذا حجره كسبب ا٢بجر: إما ألنو مبذًٌر ٤بالو، 

 .(ّ)٢بق غّبه 
 كبلمنا ُب ىذا ا٤بطلب ٧بصور ُب نكاح السفيو.

السفيو احملجور عليو ال ٱبلو حالو من حيث احتياجو للنكاح كعدـ احتياجو من 
 :(ْ)حالني

مو ابلنكاح : أف ال يكوف ٕباجة للزكاج، كىذا ال ٯبوز تزكٯبو؛ كذلك ٤با يلز اضتال األول
 من مهر كنفقة كعشرة كمبيت كسيٍكُب، ككل ذلك يكلًٌف ماالن.

: أف يكوف ٕباجة للزكاج، كىذا ٯبوز لوليًٌو؛ كذلك لصيانة دينو كعرضو اضتال الثاين
 كنفسو، كحٌب ال يتعرَّض لئلٍب ابلزىن، كرٗبا تعرض للحد كىىٍتك الًعرض.

اؿ ُب جواز النكاح، كلكن ال يدفع ٥با أكثر فإذا كاف ٕباجة للزكاج كزكَّجو كليو، فبل إشك
 .(ٓ)من مهر مثلها، فإف زاد عن مهر ا٤بثل بطلت الزايدة، كٯبوز زكاجو أبقل من مهر ا٤بثل

 ألف الزايدة ٧باابة ٗبالو، كىو ال ٲبلكها. -ُ: وذلك
الزايدة على مهر ا٤بثل التـز هبا ابلتسمية، ال نظر لو ُب ىذا االلتزاـ، فبل تثبت ىذه  -ّ

                                 
 (.ُٕٓ/ِْا٤ببسوط )( (ُ
 (.ٓسورة النساء، آية: )( (ِ
 (.ُانظر: ا٤بصدر رقم: )( (ّ
 (.َِْ، ُْٗ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ْ
(، كالتفريع البن ُُٕ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٔٗ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ْ(، ك)ُانظر: ا٤بصدر رقم )( (ٓ

 (.َٓٓ(، فصل )ٔٓ/ِا١ببلب )
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الزايدة، كا٤بريض إذا تزكج امرأة أبكثر من صداؽ مثلها، يلزمو من ا٤بسمَّى مقدار 
 مثلها.

كعلى ىذا إذا طلَّقها قبل الدخوؿ، كجب ٥با نصف ا٤بهر ُب مالو؛ ألف التسمية صحيحة 
 .(ُ)ُب مقدار مهر ا٤بثل، كتنصف ا٤بفركض ابلطبلؽ قبل الدخوؿ حكم اثبت ابلنص

 عليو بغّب إذف كليو ففي ذلك خبلؼ. أما إذا تزكَّج احملجور
 مسألة: إذا نكح احملجور عليو لسفو بغري إذن وليِّو، فما اضتكم؟.

 على جواز نكاح احملجور عليو إبذف كليًٌو عند حاجتو لذلك. اتفقوا
 كاختلفوا ُب نكاحو بغّب إذف كليًٌو على قولْب:

 :القول األول
 . - ا١بميعرحم هللا- (ّ)، كا٢بنابلة(ِ)كىو مذىب ا٢بنفية

قالوا: يصح نكاحو. كاشَبط ا٢بنابلة أف يكوف ٧بتاجان للنكاح كإال ٓب يصح، كقد توسَّع 
ا٢بنفية ُب ذلك فقالوا: يصح كلو تزكج أربع نسوة أك تزكج كل يـو كاحد ٍب طلقها، كٓب يشَبطوا  

 و أيًذف لو.كونو ٧بتاجان للنكاح أك غّب ٧بتاج، كُب كل ذلك ال ييزاد على مهر ا٤بثل كما ل
 :القول الثاين

 .-رحم هللا ا١بميع - (ٓ)، كالشافعية(ْ)كىو مذىب ا٤بالكية
قالوا: ال ٯبوز نكاح السَّفيو إال إبذف كليًٌو، فإذا نكح بغّب إذف، فقد نص الشافعية على 

 بطبلف النكاح.
 ادان.كأما ا٤بالكية فقالوا: كليُّو اب٣بيار إف شاء فسخ نكاحو كإف شاء تركو إف كاف سد

 األدلة:
                                 

 (.َُٕ، ُٗٔ/ِْانظر: ا٤ببسوط )( (ُ
 (.ُٖٗ/ٖ(، كالبداية كشرحها ا٥بداية )َُٕ، ُٗٔ/ِْانظر: ا٤ببسوط )( (ِ
(، قاؿ ابن قدامة: كىو قوؿ أبو بكر، كأكمأ إليو أٞبد إذا كاف ٧بتاجان، َِْ، ُْٗ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ّ

 غّب فائدة. أما إذا عيدمت ا٢باجة ٓب ٯبز؛ ألنو إتبلؼ ماؿ من
 (.َٓٓ(، فصل )ٔٓ/ِانظر: التفريع البن ا١ببلب )( (ْ
 (.ُُٕ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٔٗ/ُِ(، )َُّ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ٓ
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 استدؿ كل أصحاب قوؿ اب٤بعقل.
 .(ُ)دليل أصحاب القول األول من اظتعقول

 قالوا:
ألف التزكُّج من حوائجو، كمن ضركرة صحة النكاح كجوب مقدار مهر ا٤بثل دكف  -ُ

 الزايدة على ذلك.

كألف حقو متعْبًٌ ُب النكاح، فصح استيفاؤه بنفسو كما لو استوَب دينو ا٢باؿ عند  -ِ
 كليو من استيفائو. امتناع

 :(ِ)دليل أصحاب القول الثاين من اظتعقول
قالوا: ألنو ٧بجور عليو، ككٍقع ا٢بجر عليو مانع لو من التصرؼ ُب العقود، عقد النكاح 

 من ٝبلتها.
 :الراجح

نع  كل قوؿ من القولْب السابقْب لو قوَّة، ٕبيث يصعب الَبجيح بينهما، فاحملجور عليو ٲبي
، كمن ٝبلتها عقد النكاح، ككذلك ىو ُب نفس الوقت ٧بتاج للنكاح، لذا من التصرؼ ا٤بإب

أنو إذا احتاج للنكاح لدرجة ٱباؼ على نفسو من الوقوع ُب الزان،  -العلم عند هللا-أقوؿ 
رب كليو على دفع مهر ا٤بثل   . -كالعلم عند هللا-كامتنع كليُّو عن تزكٯبو جاز لو تزكيج نفسو، كٯبي

 :ذترة اطتبلف
 ند أصحاب القوؿ األكؿ: يصح نكاحو كٯبب على كليو دفع مهر ا٤بثل، كال ييزاد عليو.ع

 .-إف شاء هللا-كعند الشافعية: يفرَّؽ بينهما قبل الدخوؿ كبعده على تفصيل سنذكره 
كعند ا٤بالكية: إذا اختار الوٕب الفسخ يفسخ النكاح، ككذا عند ا٢بنابلة إذا نكح بغّب 

 حاجتو للنكاح.
 .أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو نكح سفيو بغري إذن وليِّو مسألة:

 لو نكح سفيو بغّب إذف كليو، كقلنا أنو ال يصح ذلك، فما ا٢بكم لو نكح ككطئ؟.

                                 
 (.ِ(، ك)ُانظر: ا٤بصدر رقم )( (ُ
 (.ْانظر: ا٤بصدر )( (ِ
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 إذا ٓب يدخل هبا فٌرؽ بينهما كال شيء عليو. اصتواب
، كإذا دخل هبا، ال حد عليو للشبهة ببل خبلؼ، كييلحق نسب ا٤بولود بو إف جاءت بولد

 أما ا٤بهر:
)إذا اختار كلٌيو فسخ النكاح(، قالوا: ٥با قدر ما استحل بو من فرجها،  (ُ)فعند اظتالكية

 كييؤخذ الفضل عن ذلك منها، كال تتبع السفيو بشيء من صداقها بعد فك حجره.
)إذا نكح بغّب حاجة(، قالوا: عليو مهر ا٤بثل؛ ألنو أتلف بضعها بشبهة،  (ِ)وعند اضتنابلة

 و عوض ما أتلف، كما لو أتلف ما٥با.فيلزم
 التفصيل اآلٌب:- (ّ)وعند الشافعية

 قالوا: ال ٱبلو حاؿ دخولو من حالْب:
: أف يكوف قد أكرىها على نفسها، كىنا عليو مهر مثلها؛ ألف إكراىو لو  اضتال األول

 منو يضمن هبا. كا١بنابة
 قواؿ عندىم:: أف تطاكعو من غّب إكراه على الوطء، كفيو أاضتال الثاين

 : كىو ا٤بنصوص عليو، ال مهر ٥با عليو.القول األول
 ا٢بجر قد أبطل ذمتو ُب ا٢بقوؽ، كما لو اشَبل سلعة كاستهلكتها ٓب يضمن قيمتها. ألن

 : كىو القدًن، عليو مهر مثلها.القول الثاين
 ا٤بهر. البضع ال يينتهك إال ٗبهر ُب الشُّبهة، أك حد ُب الزان، فلما سقط ا٢بد كجبألن 

 كخالف ىذا السلع ُب البيوع؛ ألف السلع ٛبلك ابإلابحة، كال ٲبلك البضع ابإلابحة.
 : قالوا عليو أقل متموَّؿ.القول الثالث

 ىل يعترب علمها بسفهو وحجره؟.كعلى ٝبيع ىذه األقواؿ ُب ا٢باؿ الثاين، 
هر ٥با؛ ألف من الشافعية إٔب اشَباط جهلها بذلك، أما العا٤بة فبل م ذىب البصريون

 ٛبكينها مع العلم ٕبالو إبراء لو.

                                 
 (.َٓٓ(، فصل )ٔٓ/ِانظر: التفريع )( (ُ
 (.َِْ، ُْٗ/ٗانظر: ا٤بغِب )( (ِ
 (.ُُٕ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٔٗ/ُِ(، )َُّ/ُُر: ا٢باكم الكبّب )انظ( (ّ
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من الشافعية إٔب التسوية بْب العا٤بة كا١باىلة ٕبالو، ألنو غيٍرـ يعترب  وذىب البغداديون
 فعلو.

 .(ُ)مسألة: ىل عليو شيء بعد فك حجره "عند من يقول ال شيء عليو"
فكاؾ حجره، إال أف  : عليو ا٤بهر، عند ٯبب ا٤بهر حاالن، كٓب ينتظر إٔبعند من يقول

 يكوف معسران فػىيينظر إٔب كقت يساره.
: ال شيء عليو، ال يلزمو شيء حاالن، ال بعد فكاؾ حجره "حكما" ُب وعند من يقول

 القضاء.
 ، كجهاف:أما فيما بينو وبني هللا تعاىل بعد فكاك حجره

يلزمو ُب  : ال شيء عليو؛ ألنو فعل ظاىر، فإذا ٓب يلزمو بو حق ُب الظاىر، ٓباألول
 الباطن.

: عليو فيما بينو كبْب هللا تعأب ما يستحل بو البضع؛ لئبل يكوف مستبيحا لبعضها الثاين
 بغّب بذؿ.

ٗبا يصّب البضع  ىل يلزمو مهر اظتثل، أم ما يستطيب بو نفسهاكعلى ىذا الوجو، 
 لك عندىم.ميستباحان بو من غّب تقدير ٤بهر ا٤بثل ما ٓب يزد على مهر ا٤بثل، قوالف ُب ذ

                                 
 (.ٔٗ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
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 ادلطهة انصاًَ:
 فطؿ تؼٍة يقارٌِ نهؼقك، أٔ ؼاقِزأشر انٕطء يف ٔظٕب يٓر ادلصم نٕ 



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

275 

 أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو فسخ بعيب مقاِرن للعقد، أو حاِدث
تقدَّـ الكبلـ عن عيوب النكاح الٍب تكوف ُب الزكجْب أك أحدٮبا قبل النكاح، كالعيوب 

تقدَّـ أف للزكج الفسخ بسبب العيب قبل النكاح عند ا١بمهور، كأما الٍب تطرأ بعد النكاح، ك 
 .(ُ)العيب ا٢بادث ففيو خبلؼ

كالكبلـ ُب ىذا ا٤بطلب عن أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بعيب مقارًف للعقد 
 أك حادث.

ذلك إذا حدث عيب ابلزكجة أك الزكج عند العقد أك بعده، كاختار اآلخر منهما الفسخ، 
 :خيلو من ضربني ال

، كىنا ال مهر للزكجة كال ميتعة، سواء كاف الفسخ (ِ): أف ٱبتار الفسخ قبل الدخوؿاألول
 من ًقبىًلها أك من ًقبىًلو.

ألنو إف كاف منها سقط بو مهرىا كما لو ارتدَّت، كإف كاف من الزكج فهو لعيب  وذلك:
ب نصف ا٤بهر فيها، فصار مضافان إليها، لذا خالف ىذا الفسخ الطبلؽ قب ل الدخوؿ الذم ٯبي

 ا٤بسمى.
 : الفسخ بعد الدخوؿ كالوطء.الثاين

إذا دخل الزكج ابلزكجة ككطئها ٍب حدث هبا عيب، أك كجد هبا عيب سابق، ففي كبل 
، كا٣ببلؼ ُب (ّ)ا٢بالْب الوطء مضموف ببل خبلؼ، فالوطء ُب النكاح ال ٱبلو عن مقابل

 كجوب ا٤بهر ا٤بسمى أك مهر ا٤بثل.
 قد اختلفوا يف ذلك على قولني:و 

 :القول األول
 .(ُ)، بعض ا٢بنابلة(ْ)األصح عند الشافعية

                                 
 (.ُْٗك ُّٗصانظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث ا٣بامس ُب الفصل األكؿ )( ُ(

 (.َّْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ِْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ُٔ/ُانظر: ا٤بصدر السابق، كاإلشراؼ )( (ّ
 (.َّْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ِّٕ/ُٔ(، كاجملموع )ِْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
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 قالوا: ٯبب ٥با مهر ا٤بثل.
 :القول الثاين

 .(ّ)، كقوؿ عند الشافعية(ِ)كىو الصحيح عند ا٢بنابلة
 قالوا: ٯبب ٥با ا٤بهر ا٤بسمى.

 األدلة:
 أدلة أصحاب القول األول:

 .(ْ)كا٤بعقوؿاستدلوا أبدلة من السنة 
 .أواًل: دليلهم من السنة

: "أٲبا امرأة نكحت بغّب إذف كليها فنكاحها ابطل، فإف مسَّها فلها ا٤بهر ٗبا قولو 
 .(ٓ)استحل من فرجها"

كجو الداللة: قالوا الفسخ يستند إٔب سبب قبل العقد، فيصّب الوطء كا٢باصل ُب نكاح 
 ا٢بديث. فاسد، كالنكاح الفاسد ٯبب بو مهر ا٤بثل بنص

 .(ٔ)اثنياً: دليلهم من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:

ألنو قد استمتع هبا، كىو قد بذلك ا٤بسمى على ظن السبلمة، كٓب ٰبصل، فكأفَّ  -ُ
عل مهر ا٤بثل القَبانو ابلوطء.  العقد جرل ُب األكؿ ببل تسمية، كٯبي

لو إف تلف، فعْب ألف الفسخ رجوع من كل كاحد منهما إٔب عْب حقو، أك إٔب بد -ِ
                                                                                               

ذكر ىذه الركاية القاضي ُب اجملرَّد بناءن على الركايتْب ُب ا٤بذىب ُب العقد الفاسد. )انظر: ا٤بغِب ( (ُ
(َُ/ّٔ.) ) 

 (.ُُُ/ٕكا٤ببدع ) (،ُٖٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )َُِ/ٖ(، كاإلنصاؼ )ّٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ِ
(: "كحكى ا٤بسعودم قوالن آخر ٨برجان أنو ٯبب ا٤بسمَّى"، كانظر: مغِب ِٕٓ/ُٔقاؿ ُب اجملموع )( (ّ

 (.َّْ/ّاحملتاج )
 (.ِٕٓ/ُٔ(، كاجملموع )َّْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ِْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
 (.ِِٓصتقدـ ٚبرٯبو )( ٓ(

 (.ُانظر ا٤بصدر رقم )( (ٔ
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جع لبدلو، كىو مهر  حق الزكج ا٤بسمَّى، كعْب حق الزكجة فات ابلدخوؿ، فّبي
 ا٤بثل.

 :(4)أدلة أصحاب القول الثاين
 استدلوا على قوعتم من اظتعقول فقالوا:

ألف ا٤بهر كجب ابلعقد، كاستقر ابلدخوؿ، فبل يسقط ٕبادث بعده، الستقراره  -ُ
 ابلوطء قبل كجود سبب ا٣بيار.

لفسخ رفع للعقد ُب حالو، كليس رفع ألصل العقد، كحدكث العيب بعد الوطء، فا
 حدكث بعد استقرار ا٤بسمَّى ابلدخوؿ، فبل يتغّبَّ ٗبا طرأ.

كألهنا فرقة بعد الدخوؿ ُب نكاح صحيح، فيو مسمَّى صحيح فوجب ا٤بسمَّى   -ِ
فكاف صحيحان،   كغّب ا٤بعًيبة، ككا٤بٍعتىقة ٙبت العبد، فالنكاح كيجد بشركطو كأركانو

 كما لو ٓب يفسخو.

كألنو يَبتَّب على ىذا النكاح أحكاـ النكاح الصحيح من ثبوت إحصاف، كإابحة  -ّ
 للزكج األكؿ، كسائر أحكاـ النكاح الصحيح.

كألنو لو ٓب يىفسخ النكاح لكاف صحيحان، كلوجب ا٤بهر ا٤بسمى فكذلك إذا  -ْ
 فسخو.

 اظتناقشة:
 :(2)مناقشة أدلة أصحاب القول األول

 أدلة أصحاب القوؿ األكؿ ٘بعل ىذا الفسخ، كالفسخ ُب العقد الفاسد، كىذا ييردُّ عليو:
لو كاف العقد فاسدان ٤با جاز إبقاؤه، كتعْبَّ فسخو قوالن كاحدان، كىذا ٯبوز فسخو،  -ُ

 كٯبوز إبقاؤه.

الفسخ ابلعيب يىثبت حْب ظهور العيب، كليس قبل ذلك، كما كقع على ًصفة  -ِ

                                 
(، َّْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ُٖٓ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ُُُ/ٕ(، كا٤ببدع )ّٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ

 (.ِٕٓ/ُٔكاجملموع )
 (.ْٔ، ّٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ِ
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ف كاقعان على غّبىا، ككذلك لو فسخ البيع بعيب، ٓب يصّب العقد يستحيل أف يكو 
 فاسدان، كال يكوف النَّماء لغّب ا٤بشَبم.

 :الراجح
على كبل القولْب الوطء ُب النكاح مضموف، ٖببلؼ الوطء ُب البيع، فلو كطئ أمة قد 

موف، أما اشَباىا ٍب ردىا بعيب، ٓب يلزمو بوطئها شيء؛ كذلك ألف الوطء ُب ا٤بلك غّب مض
 .(ُ)الوطء ُب النكاح مضموف اب٤بهر، فا٤بعقود عليو ُب البيع الرقبة، كُب النكاح ا٤بنفعة

كلعل األقرب ىنا كجوب ا٤بهر ا٤بسمَّى؛ كذلك قياسان على ما لو فسخ بعد ا٤بس ٍب علم 
، كذلك لقوؿ عمر (ِ)بوجود عيب فيها، حيث عدَّ بعض العلماء كجوب ا٤بهر ا٤بسمى إٝباعان 

: "أٲبا رجل نكح امرأة كهبا جنوف أك جذاـ أك برص فمسَّها فلها صداقها، --ي كعل
 ، كليس ٥بما ٨بالف، فكاف كاإلٝباع.(ّ)كذلك لزكجها غـر على كليها"

                                 
 (.ِْٕ/ُُانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ِْٓ/ْانظر: الذخّبة للقراُب )( (ِ
(، كابن أيب شيبة ُب ِْْ/ُٔب مصنفو )(، عبدالرزاؽ ُْٗ،ُْٓ، ُِْ/ٕاألثر أخرجو: البيهقي )( (ّ

 (.ُٕٓ/ْمصنفو )
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 ادلطهة انصانس:
جأشر انٕطء يف ٔظ

َّ
 ٕب يٓر ادلصم نٕ فطؿ تطثة رِق
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 أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو فسخ بسبب رِدَّة
كأهنا موجبة لفسخ النكاح إذا ارتدَّ أحد الزكجْب أك   -كالعياذ ابهلل-ـ عن الردة تقدـ الكبل

كبلٮبا قبل الدخوؿ، كذا بعد الدخوؿ إذا انقضت العدة، كٓب يرجع ا٤برتد منهما، كذكران 
 .(ُ)خبلؼ العلماء ُب ذلك، كقد فصلنا القوؿ ىناؾ ٗبا يكفي، فبل نعيده ىنا

 ٤بطلب، ما ٱبص ا٤بهر.كالذم يهمنا من ذلك ُب ىذا ا
فنقوؿ الٌرًدة إما أف تكوف قبل الدخوؿ أك بعده، كُب كل حاؿ من ذلك، إما أف تكوف من 

 أحد الزكجْب أك كبلٮبا.
 :أواًل: الردة قبل الدخول

كل ًفرقة قبل الدخوؿ بسبب الزكج كطبلؽ كخلع، كإسبلـ،   -رٞبهم هللا-قاؿ العلماء 
 نصفو أك ا٤بتعة لغّب من ٠بى ٥با.كرًدة، يسقط بو نصف ا٤بهر، كٯبب 

ككل فرقة كانت بسبب الزكجة قبل الدخوؿ، مثل إسبلمها، أك ردهتا، ك٫بوه مسقط ٤بهرىا 
كليس ٥با متعة؛ كذلك ألهنا أتلفت ا٤بعوض قبل تسليمة، فسقط البدؿ كلو، كالبائع ييتلف ا٤ببيع 

 .(ِ)قبل تسليمو
 :(ّ)قاؿ ُب ا٤ببسوط

د فلها نصف ا٤بهر إف كاف ٓب يدخل هبا، كنفقة العدة إف كاف دخل "إذا كاف الزكج ىو ا٤برت
هبا ... كإف كانت الزكجة ىي الٍب ارتدَّت فبل مهر ٥با إف كاف قبل الدخوؿ، كليس ٥با نفقة 

 العدة بعد الدخوؿ".
 :(ْ)اثنياً: الردة بعد الدخول

ٓب يرجعا أك يرجع ا٤برتد منهما إذا ارتدَّ الزكج أك الزكجة، أك ارتدَّ معان بعد الدخوؿ كالوطء، ك 
إٔب اإلسبلـ، يثبت ٥با كامل ا٤بهر ا٤بسمى ٢بصوؿ الوطء، كإذا ٓب يكن ٠بَّى ٥با، كجب مهر 

                                 
 (.َِِصانظر: ا٤بطلب األكؿ من ا٤ببحث السادس ُب الفصل األكؿ )( ُ(

 (.ُٖٗ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ِ
 (.ِٖ/ٔ(، كمصنف عبدالرزاؽ )ِٖٗ/ّ(، كانظر: البداية كا٥بداية كفتح القدير )ْٗ/ٓللسرخسي )( (ّ
 (.ُِِ/ٕ(، كا٤ببدع )َُٖ/ِ(، كا٤بدكنة )ّ( ك)ِانظر: ا٤بصدر رقم )( (ْ
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ا٤بثل، فإف كانت قبضتو فبل شيء ٥با بعد ذلك، كإف ٓب تقبضو أيلزًـ الزكج بتسليم ا٤بهر ٥با، كىذا 
، ما داـ أنو حصل كطء كٓب ٰبصل رجوع كتوبة عند ا١بميع، كال فرؽ ُب ذلك بْب رًدَّهتا أك رًدَّتو

 للمرتد.
 :(ُ)قاؿ ُب مغِب احملتاج

"كلو انفسخ النكاح بردَّة منو أك منها بعد الوطء، أبف ٓب ٯبمعهما اإلسبلـ ُب العدة، 
 فا٤بسمى ىو الواجب؛ ألف الوطء قرر ا٤بسمَّى قبل كجودىا، كالٌرًدة ال تستند إٔب ما تقدـ".

 .هر ومهر اظتثل لزوجة واحدةمسألة: اجتماع اظت
ىناؾ صورة ٯبتمع فيها ا٤بهر كمهر ا٤بثل للزكجة، كىي متصٌورة عند من يقوؿ أف مدَّة 
الفسخ بْب الزكجْب بعد الدخوؿ ٛبتد إذا ارتدَّ أحدٮبا إٔب انقضاء العدة، كما ىو مذىب 

 .(ِ)الشافعية، كا٢بنابلة ُب ركاية
نع فقد قالوا: إذا ارتدَّ أحد الزكجْب  بعد الوطء، فإنو ٯبب على الزكج ا٤بهر ا٤بسمَّى، كٲبي

الزكج من كطء زكجتو حٌب انقضاء العدة، كظهور ا٢باؿ من بقائها معو أك فسخ نكاحو، فإف 
كطئ ُب تلك الفَبة )أم ما بْب الردة إٔب انتهاء العدة( انتظران إٔب انقضاء العدة، فإف أسلم 

ناء العدة، فبل مهر ٥با على ذلك الوطء ا٢بادث بعد الردة ا٤برتد منهما أك أسلما ٝبيعان ُب أث
أثناء العدة؛ كذلك ألنو تبْبَّ لنا أف النكاح ٓب يزؿ قائمان، كأنو كطئها كىي زكجتو، كإف ثبت 
ا٤برتد منهما على ردَّتو أك ثبتا على الٌرًدة معان حٌب انقضت العدة، فلها عليو مهر ا٤بثل لذلك 

٤بهر األصلي؛ كذلك ألنو كطئ ُب غّب نكاح، بشبهة النكاح، كقد الوطء ا٢بادث مع كجوب ا
 .(ّ)ظهر لنا أف الفرقة كقعت منذ اختلف الدًٌيناف. كهبذا ٯبتمع على الزكج ا٤بهر كمهر ا٤بثل

                                 
 (.َِٓ/ّللشربيِب )( (ُ
 ( من ىذا البحث.ِِٓصانظر: ا٤بسألة ُب )( ِ(

 (.ُْ، َْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
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 ادلطهة انراتغ:
ضح(أشر انٕطء يف ٔظٕب يٓر ادلصم نٕ َ

ِّ
 كػ تغري صكاق )َكاغ ادلفٕ
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 كح بغري صداق )نكاح اظتفوِّضة(أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو ن
ىذا ا٤بطلب يشمل الفقرات اآلتية: تعريف التفويض، كحكمو، كأقسامو، كمٌب تستحق 
ا٤بفوضة ا٤بهر؟، كأثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح بغّب صداؽ )نكاح ا٤بفوضة(. كإليك 

 تفصيل ىذه الفقرات.
 تعريف التفويض:

وَّضىٍت أمرىا لوليها كجعلت التصرؼ فيو. كا٤بفوَّضة مأخوذ من فػى  -بكسر الواك- اظتفوِّضة
 مأخوذ من فوَّضت ا٤برأة كليًٌها إٔب الزكاج دكف مهر. -بفتح الواك-

، مأخوذ من قو٥بم فوَّضت األمر إٔب فبلف أم رددتو. (ُ): رد األمر إٔب الغّبفالتفويض
، أك ىي الٍب: (ِ)ببل مهر"كا٤بفوًٌضة: "ىي الٍب فوَّضت بضعها إٔب زكجها، أم زكَّجتو نفسها 

 .(ّ)"نيكحت ببل ذكر مهر أك على أف ال مهر ٥با"
 لو تعريفات منها: ونكاح التفويض

 .(ْ)"أف يعقد النكاح دكف مهر" -ُ

 .(ٓ)"ما عقد دكف تسمية مهر كال إسقاطو كال صرفو ٢بكم أحد" -ِ

مهران، أك يقوؿ "أف يتزكج الرجل ا٤برأة الثيًٌب ا٤بالكة ألمرىا برضاىا، كال ييسمَّى ٥با  -ّ
 .(ٔ)٥با: أتزكجك على غّب مهر"

كالتفويض الصحيح: "أف أتذف ا٤برأة ا١بائزة األمر لوليها ُب تزكٯبها بغّب مهر، أك بتفويض 

                                 
 (.َِٗ(، كالقاموس الفقهي )صّٖٗانظر: القاموس احمليط )ص( (ُ
 (.ُٖٓأنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقهاء )ص( (ِ
 (.ْٕ/ُشرح كقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )( (ّ
 (.ْٓ/ُ(، كانظر: بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )َّٔالقاموس الفقهي )ص( (ْ
 (.ّٖٗ/ُأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك )( (ٓ
 (.َُُ/ٓاألـ للشافعي )( (ٔ
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 .(ُ)قدرة، أك يزكجها أبو كذلك"
 :حكم التفويض

 ىل ٯبوز للمرأة أف تزٌكًج نفسها أك ييزكجها كليُّها، كال ييذكر ا٤بهر عند العقد؟.
ٍب ييفرض ٥با مهر ا٤بثل بعد ذلك،  -رٞبهم هللا-: ٯبوز ذلك ابتفاؽ أىل العلم باصتوا

 كقد نقل االتفاؽ على ذلك غّب كاحد من العلماء.
 : "كأٝبعوا على أف نكاح التفويض جائز".(ِ)قاؿ ُب بداية اجملتهد

 : "يصح النكاح من غّب تسمية صداؽ ُب قوؿ عامة أىل العلم".(ّ)كقاؿ ُب ا٤بغِب
 .ليل على جواز نكاح التَّفويضالد

 .(ْ)استدلوا على ذلك أبدلة من الكتاب كالسنة ا٤بعقوؿ
 :أواًل: دليلهم من الكتاب

(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )قولو تعأب: 
(ٓ). 

كجو الداللة من اآلية: نفى هللا عز كجل ا١بناح عن ا٤بؤمنْب إذا طلَّقوا النساء قبل فرض 
" مقاـ )ٓب( أو تفرضواإال بعد نكاح صحيح، كقد أقاـ )أك( ُب قولو " ا٤بهر، كالطبلؽ ال يكوف

 على كجو البدؿ، فا٤بعُب: كٓب تفرضوا.
 .اثنياً: دليلهم من السنة

ُب امرأة ٓب ييفرض ٥با صداؽ كٓب يدخل هبا حٌب ماتت أ،: ٥با صداؽ نسائها ال  قضى 

                                 
(، كمغِب احملتاج ُّٕ/ُٔ(. كانظر: )تعريفات أخرل للتفويض ُب: اجملموع )ُّٗ/َُا٤بغِب )( (ُ

(، كالتعريفات للجرجاين ِّٕ(، كا٤بطلع على أبواب ا٤بقنع )صٕٗ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ِِٖ/ّ)
 ( (.َُُ/ّ(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )ّْ)ص

 (.ْٓ/ِالبن رشد )( (ِ
ّ) )(َُ/ُّٕ.) 
 (.ِٕٓ، ِْٕ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُّٕ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ْ
 (.ِّٔالبقرة، آية: )سورة ( (ٓ
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 .(ُ)ككس كال شطط
 .اثلثا: دليلهم من اظتعقول

د من النكاح الوىصلة كاالستمتاع دكف الصداؽ، فصح النكاح من غّب ذكره،  قالوا: القص
 كالنفقة.

 :(ِ)أقسام التفويض
 ينقسم التفويض إٔب قسمْب: تفويض بضع، كتفويض مهر.

: كىو أف يتزكج الرجل ا٤برأة الثيب من كليها إبذهنا كرضاىا على أف أواًل: تفويض الِبضع
 ال مهر ٥با.

 ض، كىو ا٤بقصود ُب ىذا ا٤بطلب، كىو جائز كما سبق بيانو.كىذا ىو نكاح التفوي
: كىو أف يتزكجها الزكج، كٓب يسم ٥با مهر ُب العقد، كٓب يشَبط أال اثنياً: تفويض اظتهر

مهر ٥با. أك ٯبعبل الصداؽ إٔب رأم أحدٮبا أك رأم أجنيب فيقوؿ: زكجتك على ما شئت، أك 

                                 
عن رجل تزكج امرأة كٓب يىفرض ٥با صداقا كٓب يدخل هبا حٌب مات، فقاؿ:  --سيئل ابن مسعود ( (ُ

-"٥با صداؽ نسائها ال ككس كال شطط، كعليها العدة ك٥با ا٤بّباث"، كقد قاؿ ذلك اجتهادان منو 
-  فقاـ رجل فشهد أف رسوؿ هللا ك، فسيرَّ ابن مسعود قضى ُب بركع بنت كاشق ٗبثل ذل-
-  ٤بوافقة اجتهاده ٢بكمو. 

(، كالَبمذم َٗٔ/ُ(، كابن ماجو )ُْٔ/ٔ(، كالنسائي )ْٕٖ/ُكا٢بديث أخرجو: أبو داكد )
 (.ِْٔ، ِْٓ/ٕ(، كالبيهقي )َُٖ/ِ(، كا٢باكم )ُٓٓ/ِ(، كالدارمي )ُُْٓ)

كقد اختلفوا اختبلفان كبّبان ُب  (،ُٕٔٔ( برقم )ّٕٖ/ّ(، كتلخيص ا٢ببّب )ُّٗٗكانظر: إركاء الغليل )
ثبوت حديث بركع بنت كاشق، فذىب قـو إٔب تضعيفو كأنو مضطرب، كذىب آخركف إٔب تصحيحو، 

ل رد فقاؿ: أعرايب يبوؿ على عقبيو ال نقبل شهادتو على رسوؿ هللا  --كقد ردَّه علي  ، كقد ٞبًي
 على أنو مذىب خاص بو. --علي 

(، فقد أطاؿ َُٕ/ُِ. كانظر: ا٢باكم الكبّب )--لو ابن مسعود كلكن ا٢بديث مشهور كقد قب
 النفس ُب ذكر طرؽ ا٢بديث الضَّعيفة كرد الضَّعيف، كذكر الطرؽ الصحيحة للحديث ٍب صححو.

(، كا٤بغِب ُّٕ/ُٔ(، كاجملموع )ِِٖ/ّ(، كمغِب احملتاج )ٕٗ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ُٔٔ/ٕ(، كا٤ببدع )ُّٖ/َُ)
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 على حكمك أك حكم أجنيب.
 ق اظتفوِّضة مهر اظتثل؟.مسألة: مىت تستح

قلنا أنو ٯبوز النكاح دكف ذكر مهر عند عقد النكاح، ٍب ييفرض للمرأة مهر ا٤بثل، كلكن 
 مٌب تستحق ا٤برأة ا٤بفوضة مهر ا٤بثل؟.

 :ثبلثة أقوالُب ىذه ا٤بسألة على  -رٞبهم هللا-اختلف العلماء 
 .(ّ)د الشافعية، كقوؿ عن(ِ)، كا٢بنابلة(ُ): كىو مذىب ا٢بنفيةالقول األول

 قالوا: ٯبب مهر ا٤بثل للمفوًٌضة ابلعقد، فهو مستىحىق ابلدخوؿ، ككاجب ابلعقد.
 .(ْ): كىو مذىب ا٤بالكيةالقول الثاين

 قالوا: ٯبب مهر ا٤بثل للمفوًٌضة ابلدخوؿ كالًبناء ٥با، كقبلو ال يكوف ٥با عليو صداؽ.
 .(ٓ): كىو قوؿ عند الشافعيةالقول الثالث

 مهر ا٤بثل للمفوضة بواحد من أربعة أمور: قالوا: ٯبب
 أف يفرضو الزكجاف عن مرضاة منهما. -ُ

 أف يفرضو ا٢باكم. -ِ

 أف يدخل الزكج بزكجتو. -ّ

 أف ٲبوت أحد الزكجْب )ُب أحد القولْب عندىم. -ْ

                                 
 (.ِٔ/ٓ(، كا٤ببسوط )ِْٕ/ِنظر: بدائع الصنائع )ا( (ُ
(: "كىو ا٤بذىب ِٕٗ/ٓ(، كقاؿ ُب شرح الزركشي )ُٕٔ/ٕ(، كا٤ببدع )ُْٕ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ِ

 ا٤بنصوص ا٤بعركؼ اجملزـك بو عند األكثرين".
ر: ا٤بهذب (: "كاألظهر أهنا ال تستحق مهر ا٤بثل بنفس العقد". كانظُِٖ/ٕقاؿ ُب ركضة الطالبْب )( (ّ

(ُٔ/َّٕ.) 
 (.ُُٖ/ِانظر: ا٤بدكنة )( (ْ
( حيث قاؿ: "كىو األظهر الصحيح"، أم ُب ا٤بذىب، كا٢باكم ُّٖ/ٕانظر: ركضة الطالبْب )( (ٓ

(: كىو الصحيح، كزاد َّٕ/ُٔ(، قاؿ ُب ا٤بهذب )َُُ، َٗ/ٓ(، كاألـ )ٖٗ، ٕٗ/ُِالكبّب )
ج بوطء الدُّبر أيضا، كذلك بتغييب حشفة أك قدرىا (: يستقر ا٤بهر على الزك ِِْ/ُّب مغِب احملتاج )

 من مقطوعها، ككذا لو كطئها كطأن ٧برَّمان كوطء ا٢بائض، كل ذلك يوجب ا٤بهر الستيفائو ابلوطء.
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 األدلة:
 .(4)استدل أصحاب القول األول ابلسنة اظتعقول

 أواًل: دليلهم من السنة.
ٓب ييفرض ٥با صداؽ كٓب يدخل هبا زكجها حٌب مات عنها  فيمن تزكَّجت قضاء الرسوؿ 

لقضائو  --أف ٥با صداؽ نسائها، كموافقة ابن مسعود 
، كقد نص ُب ا٤بسألة، فلو ٓب (ِ)

 ٥با ذلك، كىو ٓب يدخل هبا حٌب مات عنها. ٯبب ٥با الصداؽ ابلعقد ٤با فرض 
 .اثنياً: دليلهم من اظتعقول

ة ٗبهر ا٤بثل من حْب العقد، فدؿَّ على أنو ٯبب ابلعقد  قالوا: الزكجة ٛبلك ا٤بطالب -ُ
 كا٤بسمَّى، كإال ٤با جاز ٥با ذلك.

 لو ٓب ٯبب ابلعقد ٤با استقر اب٤بوت، كما ُب العقد الفاسد. -ِ

ألف النكاح ال ٯبوز أف ٱبل عن ا٤بهر، كالقوؿ بعدـ كجوبو حْب العقد يفضي  -ّ
 ء، كال مهر ُب ذلك.لذلك، مع انعقاد النكاح صحيحان، كملك الزكج للوط

إظهار لًًعزَّة الزكجة، فإف الزكج ال يىصل إليها إال ٗباؿو لو خىطىره عنده، فإف ما ضاؽ  -ْ
ُب طريق إصابتو عزَّ ُب األعْب، فيعٌز إمساكو، كما تيسَّر طريق إصابتو يهوف ُب 

 األعْب فيهوف إمساكو.

حصوؿ أدىن كٍحشة  لو قلنا ال ٯبب ا٤بهر ابلعقد، ٓب ييبإب الزكج ابلطبلؽ عند -ٓ
 كًشقاؽ بينهما.

 لو ٓب ٯبب ابلعقد ٤با استقرَّ ابلدخوؿ. -ٔ

ألف النكاح عقد معاكضة، كىو معاكضة البضع اب٤بهر، فيقتضي كجوب العوض   -ٕ
 كالبيع.

 كألف العقد إحداث للملك، كا٤بهر ٯبب ٗبقابلة إحداث ا٤بلك. -ٖ

 :دليل أصحاب القول الثاين

                                 
 (.ِٕٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ُْٕ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 ( من ىذا البحث.َّٕا٢بديث تقدـ ٚبرٯبو )ص( (ِ
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لكن قو٥بم يدخل ٙبت قوؿ  -عليو من كتبهم فيما اطلعت-ٓب أقف على دليل ٥بم 
 أصحاب القوؿ الثالث جزئيان، كٲبكن أف تكوف بعض أدلة أصحاب ذلك القوؿ أدلة ٥بم.

 .(4)دليل أصحاب القول الثالث
 استدلوا على قوعتم أبدلة من الكتاب واظتعقول.

 أواًل: دليلهم من الكتاب.
(  ڻ ۀ ۀ ہ )قولو تعأب: 

(ِ). 
اآلية: قالوا النًٌحلة ىي العًطيَّة، فدؿ أف ا٤بهر ًصلة زائدة ُب ابب النكاح كجو الداللة من 
 فبل ٘بب بنفس العقد.

 .اثنياً: دليلهم من اظتعقول
قالوا: النكاح عقد ازدكاج؛ ألف لفظو ال يينبئ إال عن ذلك، فيقتضي ذلك ثبوت الزكجية 

لنكاح، إال أف للزكج عليها نوع بينهما، كًحل االستمتاع لكل كاحدة منهما ٙبقيقان ٤بقاصد ا
ملك ُب منافع البضع ضركرة ٙبقق ا٤بقاصد، كال ضركرة ُب إثبات ملك ا٤بهر ٥با عليو، فكاف 

 ا٤بهر عيهدةن زائدة ُب حق الزكج صلة ٥با، فبل يصّب عوضان إال ابلتسمية.
 اظتناقشة:

 :(ّ)مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث
 .  ( ...  ڻ ۀ)ية ا١بواب على كجو الداللة من اآل -ُ

قالوا: النًٌحلة ٥با معاف، فهي ٗبعُب العطيَّة كما ذىب إٔب ذلك أصحاب القوؿ الثالث، 
كأتٌب ٗبعُب الدًٌين، فيقاؿ: ما ٫ًبٍلىتك؟، أم ما دينك؟، فكاف معُب اآلية على ذلك ٫بلة أم 

ي أف يكوف كجوب ًدينان، أم انتحلوا ذلك، فتكوف اآلية هبذا التفسّب حجة عليهم، ألهنا تقتض
 ا٤بهر ًدينان، كمع االحتماؿ بطل االستدالؿ.

 قو٥بم ُب دليلهم من ا٤بعقوؿ: النكاح يينبئ عن االزدكاج ... . -ِ

                                 
 (.ِْٕ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٕٗ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ْسورة النساء، آية: )( (ِ
 (،ِٕٓ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ّ
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ا١بواب عنو أبف ذلك مسلَّم، كلكنو شيرًع ٤بصاّب ال تصلح إال اب٤بهر، فيجب ا٤بهر، أال 
 ٙبصل بدكنو، تثبت ٙبصيبلن ترل أنو ال ينبئ عن ا٤بلك أيضا، لكن ٤با كانت مصاّب النكاح ال

 للمصاّب، ككذا ا٤بهر.
 :الراجح

رجحاف القوؿ األكؿ، كذلك لقوة أدلتهم، فعمدة ا٤بسألة  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 
ُب ا٢بديث ا٤بتقدًٌـ، كا٢بديث مشهور  لقضاء النيب  --، كموافقة ابن مسعود قضاءه 

، للحديث --، أما رد على علي (ُ)صحيحة كقد تلقاه الصحابة ابلقبوؿ، كفيو ثبلثة طرؽ
، فما داـ صح ا٢بديث فهو الفاصل ُب ذلك، كىو نص ُب -- (ِ)فهو ٤بذىب خاص بو

 ٧بل النزاع.
 .(3)ذترة اطتبلف يف اظتسألة

إذا حصل كطء من الزكج بعد العقد ال يكوف حينئذو ٜبرة للخبلؼ ُب ا٤بسألة عند ا١بميع، 
صل كطء كٓب يَباضيا على ا٤بهر، كٓب ييفرض من ًقبل ا٢باكم، حٌب كتظهر ٜبرة ا٣ببلؼ إذا ٓب ٰب

 مات الزكج أك الزكجة كذلك بعد العقد.
 فعند أصحاب القوؿ األكؿ ٥با مهر مثلها، كيعترب حا٥با حْب العقد.

، (ْ)كعند أصحاب القوؿ الثالث ليس ٥با مهر ا٤بثل، ىذا ُب أحد الوجهْب عن الشافعية
قدير مهر ا٤بثل حا٥با حْب الوطء أك الفرض، كال يعترب حا٥با عند العقد، كا٤بعترب عندىم ُب ت

 فيما لو تغّبَّ حا٥با بزايدة أك نقص.
 كعموما ال خبلؼ أنو ٯبب ٥با مهر ا٤بثل لو حصل كطء بعد العقد ٤بن ٓب يسمًٌ ٥با مهران.

 مسألة: أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو نكح بغري صداق )نكاح اظتفوِّضة(.
                                 

كىي: طريق منصور بن إبراىيم عن علقمة عن ابن مسعود، كطريق: داكد بن أيب ىند، عن الشعيب عن ( (ُ
 (.َُٕ/ُِعلقمة، كطريق: طبلس كأبو إسحاؽ عن عبدهللا بن عتبة. انظر: ا٢باكم الكبّب )

لًٌف  --قالوا رد علي ( (ِ حديث بركع بنت كاشق ال لضعفو، لكن ٤بذىب تفرد بو، كىو أنو كاف ٰبي
لًٌفو. انظر: ا٤ببسوط )  (.َُٕ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ّٔ/ٓالراكم، كٓب ير راكم ا٢بديث لييحى

 (.ُْٕ/َُ(، كا٤بغِب )ِٔ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 (.ٖٗ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
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لو نكح الزكج زكجتو بغّب صداؽ ٍب كطئها، كجب عليو مهر ا٤بثل ٥با اتفاقان، كقد نقل ُب 
 االتفاؽ على ذلك فقاؿ: (ُ)مراتب اإلٝباع

 "كل موطوءة بنكاح صحيح ٥با مهر مثلها إذا ٓب ييسنمًٌ ٥با مهران".
 .(ِ)الدليل على وجوب مهر اظتثل للموطوءة يف نكاح صحيح بغري صداق

 ى ذلك من السنة كا٤بعقوؿ.استدلوا عل
 .أواًل: دليلهم من السنة

 .(ّ): "فلها ا٤بهر ٗبا استحل من فرجها"قولو 
 .اثنياً: دليلهم من اظتعقول

 قالوا: لتخرج من حكم الزان الذم ال ييستحق فيو ا٤بهر عند الوطء. -ُ

 من نكاح ا٤بوىوبة بغي مهر. كلتخرج ابلتزاـ ٩با خيصَّ بو النيب  -ِ

ا كجب بوطء الشبهة، فمن ابب أكٔب أف ٯبب ابلوطء ُب النكاح كألف ا٤بهر ٤ب -ّ
 الصحيح.

 .(ْ)اعًتاضات متعلِّقة ابظتسألة واصتواب عليها
اعَبض على فرض ا٤بهر ابلوطء بعد السكوت عنو عند العقد ابعَباضات فيها كجاىة، 

 لذا ذكرهتا ىا ىنا من ابب الفائدة كإٛبامان للمسألة.
 لتفويض إبراء من ا٤بهر، فىًلمى كجب ابلدخوؿ؟.: أليس اأواًل: اعًتاض

ا يصح ٩با كجب، كىذا مهر كجب ابلدخوؿ، فلم يصح اإلبراء ابلعقد.اصتواب  : اإلبراء إ٭بَّ
: أليس لو بذلت لو يدىا فقطعها ٓب يلزمو ديتها؟، كىذا إبراء قبل الوجوب، اثنياً: اعًتاض

 ككذا إذا بذلت لو ًبضعها فهو إبراء قبل الوجوب.
: الفرؽ بينهما أف إذهنا بقطع يدىا، نيابة عنها؛ ألنو يصح منها أف تتواله اصتواب

                                 
 (.ٗٔالبن حـز )ص( (ُ
 (.ُّٗ/َُ(، كا٤بغِب )ُُِ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )َُِ/ّانظر: البداية كشرحها ا٥بداية )( (ِ
 (، من ىذا البحث.ِِٓصتقدـ ٚبرٯبو )( ّ(

 (.َُُ، ََُ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
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بنفسها، فصارت كالقاطعة ليدىا بنفسها، فسقط غرمها. كليس البضع كذلك؛ ألنو ال يصح 
االستمتاع ببضع نفسها، فصار الزكج مستمتعان بو ُب حق نفسو ال نفسها، فلذا ٓب يربأ ابإلذف 

 من مهرىا.
 : لًػمى لىػٍم ٯبب مهر الزانية ٥بذا التعليل؟.: اعًتاضاثلثاً 

ألف الزان مغلظ اب٢بد ليكوف زاجرا عنو، فغلظ بسقوط ا٤بهر، كلو كجب ٥با ا٤بهر  اصتواب:
 ابلزان لدعاىا ذلك لفعلو، فحسمت ىذه الذريعة بسقوط ا٤بهر ككجوب ا٢بد.
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 ادلطهة اخلايص:
كاق صم نٕ اـرهفاأشر انٕطء يف ٔظٕب يٓر ادل

َّ
 يف يقكار انص
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 أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو اختلفا يف مقدار الصَّداق
لو اختلف الزكجاف ُب مقدار ا٤بهر، فقاؿ الزكج: تػىزىكٍَّجتيك على صداؽ ألف، كقالت 
الزكجة: بل تػىزىكَّجتىك على صداؽ ألفْب، ككذا لو اختلفا ُب جنس ا٤بهر، كصفتو، كالتأجيل 

 ُب كل ذلك؟. كا٢بلوؿ، فما ا٢بكم
 يف ىذه اظتسألة. -رزتهم هللا–اختلف العلماء 
 .(4)حترير حمل النزاع

اتفقوا أنو ُب حاؿ كجود بيًٌنة ألحد الزكجْب فإنو ييعمل ابلبينة حينئذ، فالعربة  -ُ
 ابلبيًٌنة ال ابلقوؿ اجملرَّد عنها.

ية أف يكوف االختبلؼ ُب مقدار ا٤بهر ال أصل التسمية، فإف اختلفا ُب التسم -ِ
كعدمها ال بينة، فإنو ييردُّ إٔب مهر ا٤بثل عن األكثرين؛ ألف الواجب األصلي ُب 
ابب النكاح مهر ا٤بثل، فهو قيمة البضع، كقيمة الشيء مثلو من كل كجو، فكاف 
ىو العدؿ، كإ٭با تسمية ا٤بهر تقديران ٤بهر ا٤بثل، فإذا ٓب تثبت التسمية لوقوع 

٤بوجب األصلي، كذلك بعد حلفهما كنكو٥بما االختبلؼ فيها، كجب ا٤بصّب إٔب ا
 معان، كال سبيل للفسخ، فإف حلف أحدٮبا دكف اآلخر، قيًضيى على اآلخر منهما.

يدخل معنا ُب ا٣ببلؼ، ا٣ببلؼ حاؿ ا٢بياة بْب الزكجْب، كبعد ا٤بمات بْب  -ّ
ككذا بعد  -رٞبو هللا-الورثة، كيستوم ىنا الدخوؿ كعدمو إال عند اإلماـ مالك 

 وة عند من يعترب ا٣بلوة كالدخوؿ.ا٣بل

 . اختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على أربعة أقواؿ:األقوال يف اظتسألة
 القول األول:

 .(ُ)، كقوؿ لبعض ا٢بنابلة(ِ)كىو مذىب الشافعية

                                 
(، َّٖ/ْلذخّبة )(، إٔ/ٓ(، كا٤ببسوط )َّٓ/ِ(، بدائع الصنائع )َِٓ/ّانظر: فتح القدير )( (ُ

 (.ّْٗ/ُكأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب فقو إماـ األئمة مالك )
(، كركضة الطالبْب َّٖ/ُٔ(، كا٤بهذب )َُٔ/ٓ(، كاألـ )ُِِ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ

 (.ِِْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ِّّ/ٕ)



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

294 

قالوا: يتحالف الزكجاف، فإف حلفا بطل الصداؽ كرجعنا إٔب مهر ا٤بثل، كإف نىكىل أحدٮبا 
 .(ِ)ثبت قوؿ منهما

لشافعية تفصيل ُب ذلك كخبلؼ، فهل يثبت مهر ا٤بثل كيبطل الصداؽ بفسخ كعند ا
ا٢بًلف أك بفسخ ا٢باكم؟ خبلؼ عندىم، ككذا اختلفوا: ىل يبدأ الزكج أـ الزكجة اب٢بلف؟، 
كىل ٰبلف كل كاحد منهما ٲبينان أـ ٲبينْب؟، كىل ييصرًٌح كل كاحد منهما بنفي دعول اآلخر أـ 

 ال ييصرًٌح؟.
 . ب ىذا القولدليل أصحا

 .(ّ)استدؿ أصحاب ىذا القوؿ أبدلة من السنة كا٤بعقوؿ
 :أواًل: دليلهم من السنة

 .(ْ): "البينة على ا٤بدعي كاليمْب على من أنكر"قولو 
، كميدَّعى عليو، فإف الزكج  كجو الداللة من ا٢بديث. قالوا: كل كاحد من الزكجْب ميدعو

، كالزكجة تقوؿ تزكجتِب أبلفْب، كما تزكجتِب أبلف. يقوؿ: تزكجتك أبلف، كما تزكجتك أبلفْب
كٓب يَبجح أحدٮبا على صاحبو، كتساكل ُب الدَّعول كاإلنكار، فتحالفا؛ ألف اختبلفهما على 

 عوض مستحق بعقد كال بينة، فيسوغ التحالف كا٤بتبايعْب.
 :اثنياً: دليلهم من اظتعقول

يَبجَّح أحدٮبا على صاحبو بشيء  لو تداعيا ُب دار ُب أيديهما، تساكل فيو، كٓب -ُ
 ٙبالفا، كذلك اختبلؼ الزكجْب عند تساكيهما يوجب ٙبالفهما.

                                                                                               
الشّبازم. كقاؿ ُب ا٤ببدع  (: حكى ىذا القوؿَّّ/ٓقاؿ ُب شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )( (ُ

 (: األصح ال ٙبالف؛ ألنو عقد ال ينفسخ ابلتحالف، فلم يشرع فيو كالعفو عن دـ العمد.ُّٔ/ٕ)
 (.ْٔ/ُىو مذىب الثورم أيضان، انظر: اإلشراؼ )( (ِ
 (.ُّٖ/ُٔ(، اجملموع )ُِْ، ُِِ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
(، كُب ِٕ/ِ(، كالدار قطِب )ِِٓ/َُهقي ُب سننو )حديث ابن عباس أخرجو هبذا اللفظ البي( (ْ

(. كا٢بديث لو ركاية أخرل متفق عليها ٓٗ/ْسنده مسلم بن خالد متكلم فيو، كانظر: نصب الراية )
: "البينة على ا٤بدعي كاليمْب على ا٤بدَّعى عليو"، أخرجها البخارم، انظر: الفتح من قولو 

 (.ِ/ُِالنوكم ) (، كصحح مسلم بشرحِٖٔٔ(، برقم )ُّّ/ٓ)
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يَبدَّد الصداؽ بْب أف يكوف ألفان بيمْب الزكج، كبْب أف يكوف ألفْب بيمْب الزكجة،  -ِ
فصار كما لو تزكَّجا على صداؽ ألف أك ألفْب، فيكوف ابطبلن للجهل بو، كذلك 

 إذا ٙبالفا.

 :لثاينالقول ا
 

 .(ِ)، كركاية عند ا٢بنابلة(ُ)كىو مذىب اإلماـ أبو حنيفة، صاحبو دمحم بن ا٢بسن
قالوا: القوؿ قوؿ من يدعي مهر ا٤بثل منهما، فإف ادعت ا٤برأة مهر مثلها أك أقل، فالقوؿ 

 .(ّ)قو٥با، كإف ادعى الزكج مهر ا٤بثل أك أكثر، فالقوؿ قولو مع ٲبينو
 .(ْ)دليل أصحاب ىذا القول

 استدلوا على قو٥بم من ا٤بعقوؿ، فقالوا:
القوؿ ُب الدعاكل قوؿ من يشهد لو الظاىر، كالظاىر شاىد ٤بن يشهد لو مهر  -ُ

ا٤بثل؛ ألف مهر ا٤بثل ىو ا٤بوجب األصلي ُب ابب النكاح، فلو اختلف الصبَّاغ مع 
رب الثوب ُب مقدار األجر، ٰبكم فيو قيمة الصبغ، كعلى مدعي الزايدة منهما 

مهر ا٤بثل البينة على دعواه. كىذا قياسا على ا٤بنكر ُب سائر الدعاكل، كعلى  على
ا٤بودىع إذا ادَّعى التَّلف أك الرَّد، فا٣ببلؼ خبلؼ على بدؿ ُب عقد، فالقوؿ قوؿ 

 ا٤بنكر مع ٲبينو.

 كألف العقد عقد ال ينفسخ ابلتَّحالف، فبل ييشرع فيو، كالعفو عن دـ العمد. -ِ

حالف ييفضي إٔب إٯباب أكثر ٩با يدعيو، أك أقل ٩با ييقر بو الزكج كألف القوؿ ابلتَّ  -ّ
                                 

(، كبدائع الصنائع ٓٔ/ٓ(، كا٤ببسوط )َِٓ/ّانظر: البداية كشرحها ا٥بداية كفتح القدير )( (ُ
(ٓ/َّٓ.) 

(: كىو قوؿ عامة َِّ/ٓ(، كقاؿ ُب شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ُِّ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ِ
 ُب الوجيز. (: نصرة القاضي كأصحابو جـز بؤُّ/ٕاألصحاب، كقاؿ ُب ا٤ببدع )

 (.ُِّ/َُكىو قوؿ: ا٢بسن البصرم، كالنخعي، كٞباد ابن أيب سليماف، كأبو عبيد. انظر: ا٤بغِب )( (ّ
(، َِٓ/ّ(، كفتح القدير )َّٓ/ٓ(، كبدائع الصنائع )ُِٓ/ّانظر: ا٥بداية شرح البداية )( (ْ

 (.َّّ، َِّ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُّّ، ُِّ/َُ(، كا٤بغِب )ٓٔ/ٓكا٤ببسوط )
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للزكجة، فإنو لو كاف مهر مثلها من النساء مائة، فادَّعت الزكجة أف مهرىا ٜبانْب، 
كادعى الزكج أف ا٤بهر ٟبسوف، فإنو يوجب ٥با عشرين، كقد اتفقا أهنا غّب كاجبة. 

وف، كمهر مثلها مائة، فأجبنا مائة، كلو ادعت مائتْب، كقاؿ الزكج: بل مائة كٟبس
 ألسقطنا ٟبسْب يتفقاف على كجوهبا.

كألف مهر ا٤بثل إف ٓب ييوافق دعول أحدٮبا، فبل حاجة ُب إٯبابو إٔب ٲبْب من ينفيو،  -ْ
 ألهنا ال تؤثر ُب إٯبابو.

 القول الثالث:
 .(ُ)كىو مذىب ا٤بالكية

 كقد فرقوا بْب الدخوؿ كعدمو، فقالوا:
 ؼ قبل الدخوؿ، ٙبالفا كفيسخ النكاح.إف كاف االختبل

 كإف كاف االختبلؼ بعد الدخوؿ، فالقوؿ قل الزكج مع ٲبينو.
 .(2)دليل أصحاب ىذا القول

ُب البيع، كذلك ألنو ييفٌرًؽ ُب  -رٞبو هللا-ىذا القوؿ مبِب على أصل اإلماـ مالك 
الف البيع، فالبي ع ينفسخ ابلتحالف، التحالف بْب ما قبل القبض كبعده. لكن النكاح ٱبي

 .(ّ)كيرجع كل كاحد منهما ُب مالو، كالنكاح ال ينفسخ ابلتحالف
قالت ا٤بالكية: الزكجة مكَّنتو من نفسها، كتدَّعي شغل ذمتو، كاألصل براءة الذمة، كقد 

 سلَّمت نفسها لو بغّب إشهاد، فقد رضيت بذلك أبمانتو كذمتو.
اب على ىذا تسليم نفسها لو بغّب إشهاد على ا٤بهر ال يلـز منو الٌرًضا أبمانتو كذمتو،  كٯبي

كأنو أمْب عندىا، فلو كاف أمينان ٥با لوجب أف تكوف أمينة لو، حيث أنو ىو كذلك ٓب ييشهد 

                                 
(، فصل ّْ/ِ(، التفريغ البن ا١ببلب )ُِٖ/ِ(، كا٤بدكنة )َّٖ/ْانظر: الذخّبة للقراُب )( (ُ

 (.ّْٗ/ُ(، كأسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب مذىب اإلماـ مالك للكشناكم )ُٓٓ)
 انظر: ا٤بصادر السابقة.( (ِ
 (.ُّّ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
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 .(ُ)عليها أيضان 
 القول الرابع:

 .(ّ)، كراية عند ا٢بنابلة(ِ)كىو مذىب اإلماـ أبو يوسف
كقٌيد أبو يوسف قولو أبف ال يدَّعي الزكج ، (ْ)قالوا: القوؿ قوؿ الزكج بكل حاؿ مع ٲبينو

 .(ٓ)مهران ال ييتزكَّج ٗبثلو عادة
 .(ٔ)كاليمْب على الزكج، ىو أحد الوجهْب عند ا٢بنابلة

 .(ٕ)دليل أصحاب ىذا القول
: "كاليمْب على ا٤بدعى ألف الزكج منكر للزايدة، كمدَّعىى عليو، فيدخل ُب عمـو قولو 

 .(ٖ)عليو"
 .(9)سبب اطتبلف

 تلخَّص سبب ا٣ببلؼ ُب نقطتْب: ي
 بناء على أصل كل كاحد منهم عند اختبلؼ ا٤بتبايعْب ُب قدر الثَّمن أك ا٤بٍثمن. -ُ

                                 
 انظر: ا٤بصدر السابق.( (ُ
 (.ُِٓ/ّ(، كا٥بداية )َّٓ/ِ(، كبدائع الصنائع )ٓٔ/ٓ) انظر: ا٤ببسوط( (ِ
 (: كقدَّـ ىذه الركاية صاحب احملرر كالفركع.ُّٔ/ٕ(، كقاؿ ُب ا٤ببدع )ُِّ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
(، كا٤بغِب ْٔ/ُكىذا قوؿ: الشعيب، كابن أيب ليلى، كابن شربمة، كأبو ثور، )انظر: اإلشراؼ )( (ْ

(َُ/ُِّ.) 
وسف ُب ا٤برأة تدعي الزايدة كالزكج يينكر، قاؿ: القوؿ قوؿ ا٤بنكر مع ٲبينو، إال أف أيٌب قاؿ: أبو ي( (ٓ

الزكج بشيء ييكذًٌبو الظاىر فيو كىذا ألف تقوًن منافع البضع ضركرم، فمٌب أمكن إٯباب شيء من 
 (.ُِٓ/ّا٤بسمَّى ال يصار. )انظر: ا٥بداية شرح البداية، كفتح القدير )

(: كٓب يذكر أٞبد اليمْب فخرَّج أصحابو ُب كجوهبا كجهْب، َّّ، َِّ/ٓلزركشي )قاؿ ُب شرح ا( (ٔ
 بناءن على أف الدعول يينظر إليها من انحيتْب: أهنا ماؿ، أك نكاح.

 (.َِّ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُِّ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ٕ
 (.ُّٓصسبق ٚبرٯبو )( ٖ(

 (.ُِِ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُٓ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ٗ
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بناء على اختبلفهم ُب مفهـو ا٢بديث: "البينة على ا٤بدعى ..."، ىل ذلك معلل  -ِ
 أك غّب معلل؟.

 كتفاسخا. فمن قاؿ أنو معلل، قاؿ: ٰبلف أبدان أقواٮبا شبهة، فإف استواي ٙبالفا
كمن قاؿ غّب معلل، قاؿ: ٰبلف الزكج؛ ألهنا تقر لو ابلنكاح، كجنس الصداؽ، كتدَّعي 

 عليو قدران زائدان فهو مدَّعى عليو. كٰبتمل أيضان أف يكوف كل كاحد مدع كمدعى عليو.
 الراجح:

 أعلم.أف أقول األقواؿ من انحية الدليل القوؿ الرابع، كهللا  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

311 

 ادلطهة انطاقش:
ٍ قثم انقثضأشر انٕطء يف ٔظٕب يٓر ادلصم نٕ 

َّ
كاق ادلؼٍ

َّ
 ذهف انص
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 أثر الوطء يف وجوب مهر اظتثل لو تلف الصَّداق اظتعنيَّ قبل القبض
إذا كاف الصداؽ معينان، من عركض، أك حبوب، أك عبد بعينو، أك ًحنطة أك شعّب، أك من 

 :ال خيلو اضتال من ضربنيك٫بو ذلك، كتلف،  هبيمة األنعاـ كإبل كبقر كغنم
 : أف يتلف ُب يد الزكجة بعد القبض.الضرب األول

كىنا ال إشكاؿ ُب سقوط الصَّماف عن الزكج ابلقبض، فالضماف بعد القبض يصّب على 
. فإف كاف التَّلف بسببها، فليس على الزكج (ُ)الزكجة، كتلفو ُب يدىا غّب مضموف على الزكج

رٞبهم -اف بتعدًٌ من الغّب رجعت ابلضماف على ا٤بتعدم على كفق ما بينَّو العلماء شيء، كإف ك
 ُب الضماف عند التعدم. -هللا

: أف يتلف ا٤بهر ا٤بعْبَّ ُب يد الزكج قبل قبض الزكجة لو. كىذا النوع من الضرب الثاين
لى أف ا٤بهر ع اتفقواالتلف، هبذه الصورة ىو ا٤بقصود ُب البحث ُب ىذا ا٤بطلب. فنقوؿ: 

 مضموف على الزكج.
 ، سواء قبل الوطء أك بعده من ابب أكٔب على قولْب:واختلفوا يف كيفية ضمانو

 :القول األول
 عندىم. (ِ)ُب ا١بديد -رٞبهم هللا-كىو مذىب الشافعية 

 قالوا: يبطل الصداؽ ا٤بسمَّى بتلفو قبل القبض، كللزكجة مهر مثلها فقط دكف قيمة ا٤بهر.
 :اينالقول الث

 .(ٔ)، كالقدًن عند الشافعية(ٓ)، كا٢بنابلة(ْ)، كا٤بالكية(ّ)كىو مذىب ا٢بنفية
                                 

 (.ّّْ/ُٔانظر: اجملموع )( (ُ
ىذا اختيار ا٤بزين كأيب إسحاؽ ا٤بركزم كالقاضي أبو الطيب من الشافعية. انظر: ا٢باكم الكبّب ( (ِ

 (ِّْ/ُٔ(، كاجملموع )ِٗ/ٓ(، كاألـ )َٕ/ُِ)
 (.َٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
 الشنقيطي على ٨بتصر خليل بن انظر: نصيحة الضعفاء كإرشاد األغوايء، كىو شرح حملمد األمْب( (ْ

 (.ّٕ، ِٕ/ِإسحاؽ ا٤بالكي )
 (.ُِٓ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
 (.ِىذا اختيار أبو حامد الغزإب كابن الصباغ من الشافعية. انظر: ا٤بصادر ُب رقم )( (ٔ
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قالوا: ال يبطل الصداؽ بتلفو قبل القبض، كترجع الزكجة على الزكج ٗبثلو إف كاف مثاليان، 
 كبقيمتو إذا ٓب يكن من ذكات األمثاؿ.

ى أحد بشيء، كإذا كاف كعلى كبل القولْب إذا كاف التلف بسبب الزكج نفسو ال يرجع عل
 بتعدًٌ من الغّب رجع ابلضماف على ا٤بتعد.

 األدلة.
 استدؿَّ أصحاب كل قوؿ من ا٤بعقوؿ.

 .دليل أصحاب القول األول من اظتعقول
قالوا: "الصداؽ عوض تعْب ُب عقد معاكضة، فوجب أف يبطل بتلفو قبل القبض،  -ُ

ف يبيع الرجل عبدان بثوب كييستحق الرجوع اب٤بعوَّض دكف الًعوض، كالبيع، كىو أ
يسلًٌمو، كيتلف الثوب قبل أف يتسلَّمو، فيكوف لو الرجوع بعيده ال بقيمة الثوب 
الذم ُب مقابلتو، كذلك تلف الصداؽ، كاف يقتضي تلفو الرجوع ابلبضع الذم 
ُب مقابلتو، لكنو تعذَّر الرجوع بو للزـك العقد منو، فوجب الرجوع ببدلو، كليس لو 

 .(ُ)لرجوع بقيمتو، كقيمتو مهر ا٤بثل"مثل، فوجب ا

قالوا: "٤با كاف بطبلف الصداؽ ٔبهالتو أك ٙبرٲبو يوجب الرجوع ٗبهر ا٤بثل دكف  -ِ
القيمة، كجب أف يكوف بطبلنو ابلتلف ٗبثابتو ُب الرجوع ٗبهر ا٤بثل دكف 

 .(ِ)قيمتو"

 .دليل أصحاب القول الثاين من اظتعقول
و إذا ىلك مضموانن مع بقاء سبب قالوا: "كل ما كجب تسليمو مع بقائ -ُ

 .(ّ)استحقاقو، يوجب ضماف قيمتو، كا٤بغصوب كالعوارًم"

"٤با كاف الصداؽ ُب مقابلة البضع، ككاف ملك الزكج على البضع مستقران قبل  -ِ
القبض، كال يفسد العقد عليو لو تلف، كجب أف يكوف ملك الزكجة للصداؽ 

                                 
 (.ِّْ/ُٔ(، كانظر: ا٤بهذب )ُٕ، َٕ/ُِا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ُانظر: ا٤برجع رقم )( (ِ
 (.َٕ/ُِالكبّب ) ا٢باكم( (ّ
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 .(ُ)ف تلف"مستقران قبل القبض، كال يفسد العقد عليو إ

"ألنو عْب ٯبب تسليمها، كال يسقط ا٢بق بتلفها، فوجب الرجوع على بد٥با   -ّ
 .(ِ)كا٤بغصوب"

 :(ّ)سبب اطتبلف
قياسهم على ا٤ببيع إذا تلف قبل القبض، ىل تبطل التسمية ُب قيمتو، أـ يرجع ٤بثلو أك 

 قيمتو.
 :الراجح

كىو القوؿ بعدـ بطبلف  أف الراجح ىو القوؿ الثاين، -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 
الصداؽ، كأف للزكج ا٢بق ُب الرجوع اب٤بثل إف كاف مثليِّا، كإال فالقيمة؛ كذلك ألف ىذا القوؿ 
أقرب لباب الضماف ُب الشريعة اإلسبلمية، فالعْب عند التعدم تيضمن اب٤بثل ٍب ابلقيمة إف ٓب 

ت كا٤بتلىفات، كذلك حٌب ال يكن ٥با مثليان، كما بْبَّ العلماء ذلك ُب ابب ضماف ا٤بغصيواب
 يتغّب الصداؽ بزايدة أك نقص فيما لو كاف ا٤بهر التالف أقل أك أكثر من مهر ا٤بثل.

 ذترة اطتبلف:
 ٜبرة ا٣ببلؼ ظاىرة، فلو تلف الصداؽ ا٤بعٌْب قبل القبض، فما ا٢بكم؟
 عند أصحاب القوؿ األكؿ ترجع الزكجة على الزكجة ٗبهر ا٤بثل مطلقان.

القوؿ الثاين، يينظر: إف كاف الصداؽ لو مثل رجعت عليو ٗبثلو، كإف ٓب  كعند أصحاب
 يكن لو مثل رجعت عليو بقيمتو.

كعلى ىذا عند أصحاب القوؿ األكؿ قد يزيد الصداؽ أك ينقص فيما لو كاف قد فيرض ٥با 
 أكثر من صداؽ ا٤بثل أك أقلَّ منو، كأما عند أصحاب القوؿ الثاين فالصداؽ اثبت ال يتغّبَّ 

 فا٤بثل أك القيمة كالصداؽ األصلي.

                                 
 ا٤بصدر السابق.( (ُ
 (.ِّْ/ُٔا٤بهذب )( (ِ
 (.َٕ/ٓانظر: ا٤ببسوط )( (ّ
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رؼح.
ُ
 ادلثؽس انصانس: أشر انٕطء يف انـً

 كيشمل:
 أكالن: ٛبهيد ُب تعريف الػميتعة، كدليل مشركعيَّتها.
 اثنيان: أثر الوطء ُب سقوط ميتعة غّب ا٤بدخوؿ هبا.
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رؼح، ٔقنٍم
ُ
رٓا أٔالً: متٍٓك يف ذؼرٌف انـً

َّ
 يشرٔػٍ
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 الـُمتعة، ودليل مشروعيَّتهاأواًل: دتهيد يف تعريف 
ا٤بتعة من مزااي شريعتنا اإلسبلمية، كىي مشركعة ُب حق الزكجة عند الفرقة ُب النكاح 

 .(ُ)الذم ال ييشطَّر فيو ا٤بهر، كطبلؽ ا٤بفوًٌضة قبل الدخوؿ كغّبىا
 :تعريف الـُمتعة

بو كيتمتَّع بو من  كحكى كسرىا، ميشتقَّة من ا٤بتاع، كىو ما ييستمتع -بضم ا٤بيم-الػميتعة 
 .(ِ)الصيد كالطعاـ ك٫بوه، ٝبعو ميتىٍع، كيقاؿ: أٍمتػىعىها كمىتػَّعىها

 .(ّ): ما كصلت بو بعد الطبلؽومتعة اظترأة
 بتعريفات متقاربة، منها: متعتو اظتطلقةكقد عرؼ العلماء 

"ما ييعطى ا٤بطلقة لتنتفع بو مدة عدهتا" -ُ
(ْ). 

 .(ٓ)دة على الصداؽ ١برب خاطرىا""ما ييعطيو الزكج لزكجتو ا٤بطلقة زاي -ِ

 .(ٔ)"ما ٯبب على الزكج دفعو المرأتو ٤بفارقتو إايىا ُب حاؿ ا٢بياة لشركط" -ّ

 .(ٕ)"اسم للماؿ الذم يدفعو الرجل إٔب امرأتو ٤بفارقتو إايىا" -ْ

 :نستنتج من تعريفات اظتتعة
أعطاىا من  أف ا٤بتعة عبارة عن ماؿ يعطيو الزكج لزكجتو عند طبلقو ٥با زايدة على ما

 الصداؽ، كقد يكوف بدؿ الصداؽ، كذلك ُب ا٤بفوَّضة غّب ا٤بدخوؿ هبا.
 :(ٖ)دليل مشروعية اظتتعة

                                 
 (.ُِّ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َُُ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ٕٕٓ(، كمفردات ألفاظ القرآف )صّّٓانظر: القاموس الفقهي )ص( (ِ
 (.ٖٓٗانظر: القاموس احمليط )ص( (ّ
 (.ٕٕٓرآف لؤلصفهاين )صمفردات ألفاظ الق( (ْ
 (.ّّٓالقاموس الفقهي )ص( (ٓ
 (.ُِْ/ّا٤بصدر السابق، كانظر: مغِب احملتاج )( (ٔ
 (.ُِّ/ٕركضة الطالبْب )( (ٕ
(، صحيح البخارم ٖٓٓ/ُ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )َُِ، َُُ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ٖ

 (.َْٓ/ٗ)انظر: فتح البارم )
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على مشركعية ا٤بتعة ُب ا١بملة، كقد اختلفوا ىل ىي كاجبة أـ  -رٞبهم هللا-اتفق العلماء 
، -هللاإف شاء -مستحبة؟ ك٤بن تشرع من الزكجات ا٤بطلقات على ما سنذكره ُب ىذا ا٤بطلب 

كقد استدلوا على مشركعيتها أبدلة من الكتاب كمن اإلٝباع السكوٌب من الصحابة رضواف هللا 
 ك٦بمل تلك األدلة ىي اآلٌب: عليهم، كاستدلوا كذلك بدليل السنة كالفعلية من فعلو 

 أواًل: دليلهم من الكتاب.
(  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قولو تعأب:  -ُ

(ُ). 

 : البلـ ُب ا٤بطلقات للتمليك، فدؿ على استحقاقهن للمتعة.كجو الداللة من اآلية، قالوا
ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ )قولو تعأب:  -ِ

(﮻
(ِ). 

ڀ  )كقد خص هللا عز كجل ا٤بتقْب كاحملسنْب من ابب التشريف، ال التخصيص، كقولو 

(ڀ
 ىنا من ابب التَّشريف كليس التَّخصيص ٥بم دكف غّبىم. ا٤بتقوف، فذًٍكر (ّ)
(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ):  على لساف نبيو قولو تعأب -ّ

(ْ). 

 .اثنياً: دليلهم من السنة
حْب أيدًخلت عليو، فقاؿ  تزكج امرأة فتعوذت منو  أف النيب  --عن عائشة 

 لقد عذت ٗبعاذ" أم عظيم، فطلقها" :كأمر ٗبتعة ٥با ثبلثة أثواب رازًًقيَّة ،(ٓ). 

                                 
 (.ُِْسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.ِّٔسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ِسورة البقرة، آية: )( (ّ
 (.ِٖسورة األحزاب، آية: )( (ْ
(، َِّٕ(، برقم )ٕٓٔ/ُا٤برأة ا٤بتعوًٌذة ا٠بها: عمرة بنت ا١بوف، ا٢بديث أخرجو ابن ماجو ُب سننو )( (ٓ

عن صاحب (. كنقل ابن ماجو تضعيفو ّّٗ/ْ(، كٗبعناه أخرجو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )َِّٕ)
الزكائد فقاؿ: "ُب إسناده عبيد بن القاسم. قاؿ ابن معْب فيو: كاف كذاابن خبيثان. كقاؿ صاّب بن دمحم:  
كذاب، كاف يضع ا٢بديث. كقاؿ ابن حباف: ٩بن يركل ا٤بوضوعات عن الثقات، حدث عن ىشاـ 
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 :(ُ)اثلثاً: دليلهم من اإلرتاع
كغّبٮبا من الصحابة، كٓب  --ّب كاحد من الصحابة كعمر كعلي قالوا: قاؿ بو غ

 يعرؼ ٥بم ٨بالف فكاف كاإلٝباع.

                                                                                               
ىم. قاؿ ُب ٦بمع بن عركة من نسخو موضوعة، كضعفو البخارم كأبو زيرعة كأبو حاًب كالنسائي كغّب 

 عشرة آالؼ. الزكائد اسم ا٤برأة: أمينة، ككانت متعتها منو 
 (.ٖٓٓ/ُ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )َُِ، َُُ/ِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
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 اثنيا: أثر الوطء يف سقوط ُمتعة اظتطلَّقة اظتدخول هبا.
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 أثر الوطء ُب سقوط ميتعة ا٤بطلَّقة ا٤بدخوؿ هبا اثنيا:
دخوؿ كا٣بلوة، أك بعد ا٣بلوة؛ ال ٘بب ا٤بتعة ُب النكاح الفاسد إذا فػيٌرًؽ بْب الزكجْب قبل ال

ألف كجوب ا٤بتعة إما ٤براعاة حق النكاح أك ليكن خىلىفان عن مهر ا٤بثل، كما ىو األصل )ا٤بهر( 
 ال ٯبب ُب النكاح الفاسد قبل الدخوؿ، فكذلك ما ىو خىلىف لو )ا٤بتعة(.

شرع إال بعد ككبلمنا ُب ىذا ا٤بطلب عن ا٤بتعة ُب النكاح الصحيح، علمان أبف ا٤بتعة ال تي 
 الطبلؽ ال قبلو، كبناءن على ذلك نقوؿ:

 ا٤بطلَّقة على قسمْب: مطلَّقة غّب مدخوؿ هبا، كمطلَّقة مدخوؿ هبا.
كا٤بطلقة غّب ا٤بدخوؿ هبا: إما أف تكوف مفوًٌضة أك غّب مفوًٌضة، كا٤بفوًٌضة إما أف يكوف 

 فيًرض ٥با مهر أك ال يكوف فيًرض ٥با.
ض ٥با مهر أك ٓب يػيٍفرىض ىي ميستحقة للمهر ا٤بسمَّى أك مهر ا٤بثل، كا٤بدخوؿ هبا سواء فيرً 

 أما ا٤بتعة ففيها خبلؼ، كإليك التفصيل.
 .أقسام اظتطلقات من حيث استحقاق اظتتعة أو عدم استحقاقها
 ا٤بطلقة هبذا االعتبار على قسمْب: غّب مدخوؿ هبا، كمدخوؿ هبا.

 أواًل: اظتطلقة غري اظتدخول هبا.
 ة غّب ا٤بدخوؿ هبا إما أف تكوف مفوًٌضة أك غّب مفوًٌضة.ا٤بطلق

 اظتطلقة غري اظتدخول هبا )غري اظتفوِّضة(. - أ

لو طيلًٌقت غّب ا٤بفوًٌضة قبل الدخوؿ هبا، فإنو ٯبب ٥با نصف الصداؽ ا٤بسمَّى كليس ٥با 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )؛ كذلك لقولو تعأب: -رٞبهم هللا- (ُ)متعة عند أكثر أىل العلم

(ې ى ى ائ ۉ ې ې ې 
(ِ). 

 اظتطلقة غري اظتدخول هبا )اظتفوِّضة(. - ب

                                 
كىذا قوؿ ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة كا٤بالكية كىو مذىب ابن عمر كعفاف كالشعيب كالنخعي كأبو ( (ُ

(. كانظر: البداية ا٥بداية كفتح القدير ِٕٗ/ِشايخ ُب بدائع الصنائع )عبيد، نسبو لعامة ا٤ب
 (.ّٖٔ/ْ(، كالذخّبة )َُْ/َُ(، كا٤بغِب )ُّٖ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُِٗ، َِٗ/ّ)

 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ِ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

300 

 ا٤بطلقة غّب ا٤بدخوؿ هبا ا٤بفوًٌضة على قسمْب:
 مطلقة مفوًٌضة غّب مدخوؿ هبا كٓب ييفرض ٥با مهر.

مطلقة مفوًٌضة غّب مدخوؿ هبا، كقد فرض ٥با مهر بعد العقد سواء تراضى عليو الزكجاف 
 أك فرضو ا٢باكم.

 .غري اظتدخول هبا، ومل يُفرض عتا مهراظتطلقة اظتفوِّضة  (ُ

إذا طيلًٌقت ا٤بفوًٌضة قبل الدخوؿ، كٓب ييفرض ٥با الصداؽ عند العقد كال فيًرض ٥با بعد 
 . -رٞبهم هللا- (ُ)العقد، ٥با ا٤بتعة عند ٝبهور العلماء

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )الدليل قولو تعأب: 

(  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
(ِ). 

 د اختلفوا ىنا يف مسألتني:وق
 اظتسألة األوىل: ىل اظتتعة ىنا واجبة أم مستحبة؟.

 ؟(3)اظتسألة الثانية: ىل جتب اظتتعة للمطلقة ىنا ابلعقد أم ابلطبلق 
                                 

لقرطيب ُب (: "كادعى اإلماـ فيو اإلٝباع"، كقد نقل اإلٝباع على ىذا اُِْ/ّقاؿ ُب مغِب احملتاج )( (ُ
(، كا٤بدكنة ُٕٓ/ُ(، ككقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )ِٖ/ٓ(، كانظر: ا٤ببسوط )ُِّ/ّتفسّبه )

(، كا٢باكم الكبّب ّٕٖ/ُٔ(، كا٤بهذب )َٗ، َٔ/ٓ(، األـ )ّٖٗ/ُ(، كأسهل ا٤بدارؾ )ُُٖ/ِ)
عنو، أف ُب ركاية  -رٞبو هللا–(. كذىب اإلماـ أٞبد َّٓ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُِٖ، َُِ/ُِ)

الواجب ٥با نصف مهر مثلها؛ ألنو نكاح صحيح يوجب مهر ا٤بثل بعد الدخوؿ، فيوجب نصفو 
ابلطبلؽ قبل الدخوؿ، كما لو ٠بى ٥با ٧برَّمان، كلكن الركاية األكٔب كىي أف ٥با ا٤بتعة ىي منصوص 

 (.ُّٗ/َُُب ركاية ا١بماعة. انظر: ا٤بغِب ) -رٞبو هللا–أٞبد 
 (.ِّٔة: )سورة البقرة، آي( (ِ
فمن قاؿ: ٘بب ا٤بتعة ابلعقد، قاؿ ذلك؛ ألف متعة ا٤بفوًٌضة بدؿ من مهر غّب ا٤بفوًٌضة، كا٤بهر ٯبب ( (ّ

 ابلعقد، فكذا ا٤بتعة.
كمن قاؿ: ٘بب ابلطبلؽ، قاؿ ذلك؛ ألنو حا٥با قبل الطبلؽ مَبدًٌد بْب كجوب ا٤بهر أك ا٤بتعة، فدؿ على 

ڭ ۇ )هللا عز كجل قرف ا٤بتعة ُب قولو تعأب: أف الطبلؽ ىو ا٤بوجب للمتعة، كألف 

(. انظر: ا٤بسألة ُب: ا٥بداية شرح البداية ِٖ)سورة األحزاب، آية:   (ۇ ۆ ۆ
 



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

301 

سواء تراضى  اظتطلقة اظتفوِّضة غري اظتدخول هبا، اليت ُفِرض عتا اظتهر بعد العقد، (ِ
 الزكجاف عليو أـ ٕبكم ا٢باكم.

 ت ىذه ا٤بفوًٌضة بعد الفرض كقبل الدخوؿ، ففي استحقاقها للمتعة قوالف:لو طيلًٌق
 :القول األول

يبطل ا٤بهر ا٤بفركض ابلطبلؽ قبل الدخوؿ، كيثبت حكم التَّفويض ُب كجوب ا٤بتعة، كالٍب 
ٓب ييفرض ٥با مهر

(ُ). 
 :القول الثاين

 .(ِ)ويصّب ا٤بفركض كا٤بسمى، ك٥با ابلطبلؽ بعد الفرض كقبل الدخوؿ نصف

                                                                                               
(، كا٤بغِب ُِّ/ٕ(، كركضة الطالبْب )َٔ/ٓ(، كاألـ )َُِ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُُِ/ّ)
(َُ/ُْٕ.) 

و ركاية عند ا٢بنابلة كىذا بناء على األصل ىذا القوؿ كىو مذىب ا٢بنفية رجع إليو أبو يوسف، كى( (ُ
عندىم: أف ا٤بفوًٌضة ٯبب ٥با ا٤بهر ابلعقد، كيسقط ابلطبلؽ. لذا قالوا: نكاح خبل عن ذكر مهر، 
فوجب أف ييستحق فيو ابلطبلؽ قبل الدخوؿ الػميتعة، قياسان على غّب ا٤بفركض ٥با. انظر: فتح القدير 

 (.َُْ/َُ(، كا٤بغِب )ٓٔ/ٓ(، كا٤ببسوط )ُّّ/ّلقدير )(، كالبداية كا٥بداية كفتح اُِْ/ّ)
ىذا قوؿ الشافعية، كأبو يوسف ُب ركاية رجع عنها إٔب مذىب ا٢بنفية، ا٤بالكية كقد قالوا هبا القوؿ، ( (ِ

 لؤلدلة اآلتية:
)سورة  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )لقولو تعأب:  -ُ

لو طلَّق بعد الفرض كقبل الدخوؿ فلها نصف ( (. كىذا نص ُب ٧بل النزاع فِّٕالبقرة، آية: )
 ا٤بسمى، سواء كاف الفرض قبل أك بعد العقد.

: "أدكا العبلئق إٔب أىلها"، قيل كما العبلئق؟، قاؿ: "ما تراضى بو األىلوف" )سبق ٚبرٯبو لقولو  -ِ
 (.ِِٓص

 كمن ا٤بعقوؿ: -ّ
 وؿ، كا٤بسمَّى ُب العقد.قالوا: ألنو فرض يستقر ابلدخوؿ، فوجب أف ال يسقط ابلطبلؽ قبل الدخ - أ

 كألف ا٤بفركض ٗبنزلة ا٤بسمَّى ُب استقراره، فوجب أف يكوف ٗبنزلتو ُب الطبلؽ قبل الدخوؿ. - ب
 كألف الفرض بعد العقد ييلحق ابلعقد، فوجب أف يتنصف ابلطبلؽ كا٤بقَبف ابلعقد. -ج
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: إذا طلق الرجل زكجتو كقد دخل هبا، كجب ٥با ا٤بهر ا٤بسمى اثنياً: اظتطلقة اظتدخول هبا
قوالن كاحدان، كإذا ٓب ييسمًٌ مهران ُب العقد فإنو ٯبب ٥با مهر ا٤بثل، بدخولو هبا. كىل ٯبب ٥با مع 

 .-رٞبهم هللا-ا٤بهر ا٤بتعة؟ خبلؼ بْب العلماء 
 عة اظتطلَّقة اظتدخول هبا.مسألة: أثر الوطء يف سقوط مت

 :حترير حمل النزاع
ُ- .  اتفقوا أف للمدخوؿ هبا ا٤بهر أك مهر ا٤بثل ٤بن ٓب ييسمًٌ

ا٣ببلؼ ُب الفرقة الواقعة من الزكج، أما الفرقة بسبب الزكجة ال يوجب ا٤بتعة  -ِ
 .(ُ)اتفاقان 

 كذىب األكثر أف غّب ا٤بدخوؿ هبا ا٤بفوًٌضة ٥با ا٤بتعة. -ّ

 ل هبا ىل عتا اظتتعة مع الصداق على قولني:واختلفوا يف اظتدخو 
، كظاىر مذىب (ْ)، الشافعية ُب القدًن(ّ)، كا٤بالكية(ِ): ىو مذىب ا٢بنفيةالقول األول

 .(ٓ)ا٢بنابلة
 قالوا: ال متعة ٥با كجوابن، كلكن استحباابن.

 :القول الثاين

                                                                                               
(، ٓٔ/ٓ، كا٤ببسوط )(ُِّ/ّ(، كا٥بداية شرح البداية )َُٓ/ُِانظر: ا٤بسألة ُب: ا٢باكم الكبّب )

 (.ُْٕ/ُ(، كا٤بدكنة )ِِٖ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ّٖٔ/ْكالذخّبة )
(: "فلو جاءت )أم الفرقة( من ًقبلها، كردَّهتا، َُُ/ُقاؿ ُب حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار )( (ُ

ة، فإنو ال متعة ٥با كإابئها اإلسبلـ، كتقبيلها ابنو بشهوة، كالرضاع، كخيار البلوغ، كالعتق، كعدـ الكفاء
(، كركضة ْْٗ/ْال كجوابن كال استحباابن ... كما ال ٯبب نصف ا٤بسمى لو كاف". كانظر: الذخّبة )

 (.ُِْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ّٕٖ/ُٔ(، كا٤بهذب )ِِّ/ٕالطالبْب )
(، كحاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار ُِٗ/ّ(، كالبداية كا٥بداية )ُٔ/ٔانظر: ا٤ببسوط )( (ِ

 (.َٗٓ/ُ(، كأحكاـ القرآف للجصاص )ُٕٓ/ُ(، كشرح كقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية )َُُ/ّ)
 (.َٖٕ(، ك)ُْٓ(، فصل )ُُّ، ِٓ/ِانظر: التفريع البن ا١ببلب )( (ّ
 (.ّٕٖ/ُٔ(، كا٤بهذب )ُّٖ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ْ
 (، كقاؿ: ىو ا٤بنصوص عن أٞبد.َُْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ٓ
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 .(ِ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ُ)كىو مذىب الشافعية ُب ا١بديد
 .(ّ)ب ٥با ٤بتعة، كلكل مطلقة متعةقالوا: ٯب
 األدلة:

 أدلة أصحاب القول األول.
 .(ْ)استدؿ أصحاب ىذا القوؿ أبدلة من القرآف كالسنة

 .أواًل: دليلهم من الكتاب
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )قولو تعأب: 

(ے
(ٓ). 

 كجو الداللة من اآلية: أكجب هللا عز كجل ا٤بتعة للمطلقة بشرطْب ٮبا:
 ا٤بهر، كعدـ الدخوؿ، فلم ٯبز أف ٯبب بفقدٮبا، كىذه اآلية خاصة اب٤بتعة. عدـ

(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )ٍب قاؿ 
(ٔ) 

كىذه خاصة بنصف الصداؽ. فقد قسم هللا عز كجل النساء إٔب قسمْب، كأثبت لكل قسم 
 حكمان، فدؿ ذلك على اختصاص كل قسم ٕبكمو.

 اثنيا: دليلهم من ا٤بعقوؿ:
 ا من ا٤بعقوؿ أبدلة منها:استدلو 

                                 
 (.ُّْ/ّ(، كمغِب احملتاج )ّٕٖ/ُٔ(، كا٤بهذب )ُّٖ/ُِنظر: ا٢باكم الكبّب )ا( (ُ
، كلكن الركاايت ا٤بتواترة عن اإلماـ خبلؼ ىذه -رٞبهما هللا–ىذه ركاية حنبل عن اإلماـ أٞبد ( (ِ

يو، الركاية، قاؿ اإلماـ "أان أكجبها على من ٓب يسمًٌ ٥با صداقان، فإف كاف ٠بَّى صداقان فبل أكجبها عل
تًٌع، كأف ييسمًٌي ٥با صداقان". ا٤بغِب )  (.ُُْ/َُكاستحب أف ييػمى

، كا٢بسن البصرم، كسعيد بن جبّب، كأبو قبلبة --(: كىو قوؿ: علي َُْ/َُقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ّ
 . -رحم هللا ا١بميع –الزىرم، كقتادة، كالضحاؾ، كأبو ثور 

(، كا٤بغِب ُّٖ، ُِٖ/ُِ، ا٢باكم الكبّب )(ِٔ/ٔ(، ا٤ببسوط )َّّ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ْ
(َُ/َُْ ،ُُْ.) 

 (.ِّٔسورة البقرة، آية: )( (ٓ
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ٔ
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ألنو نكاح ٓب ٱٍبل من ًعوض، فلم ٯبب فيو متعة، كا٤بطلقة قبل الدخوؿ إذا كاف  -ُ
٥با مهر مسمَّى ال ٯبب ٥با ا٤بتعة اتفاقان، فا٤بطلقة بعد الدخوؿ ال ٯبب ٥با ذلك 
من ابب أكٔب؛ ألف األيكٔب ميستًحقَّة لبعض ا٤بهر، كالثانية ميستًحقَّة ١بميعو، 

قاؽ بعض ا٤بهر ٤با مىنىع من استحقاؽ ا٤بتعة، كاف استحقاؽ الكل مانع من فاستح
 ابب أكٔب.

كألف ا٤بتعة مستحقة للمطلقة غّب ا٤بدخوؿ هبا ا٤بفوَّضة حٌب ال تصّب ميبتذىلىة بغّب  -ِ
 عوض، قد صارت ىذه إٔب عوض، فلم ٯبمع ٥با بْب عوضْب.

، فلم ٘بب ٥با عند الفرقة  كألف ا٤بتعة ال ٘بب قبل الفرقة كال ما يقـو مقامها -ّ
 كا٤بوت.

ا٤بتعة كجبت ابلنكاح بدالن عن البضع، ذلك أما بدال عن نصف ا٤بهر، أك ابتداءن،  -ْ
فإذا استحقَّت ا٤بسمَّى أك مهر ا٤بثل بعد الدخوؿ، كأكجبنا ا٤بتعة، ألدل إٔب أف 

 يكوف للملك بدالف، كإٔب ا١بمع بْب البدؿ األصل ُب حالة كاحدة، كىذا ٩بتنع.

 .(ُ)أدلة أصحاب القول الثاين
 استدلوا على قو٥بم ابلكتاب كاإلٝباع كا٤بعقوؿ.

 .أواًل: دليلهم من الكتاب
(  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)عمـو قولو تعأب:  -ُ

(ِ). 

جو الداللة من اآلية، قالوا: اآلية عامة، إال خصو الدليل من ا٤بطلقة قبل الدخوؿ، كليس 
 ٥با مهر مسمَّى.

  (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) ج النيب قولو تعأب ُب أزكا -ِ
(ّ). 

كجو الداللة من اآلية، قالوا: اآلية فيها تقدًن كأتخّب، كتقديرىا: فتعالْب أيسىٌرًٍحكين 
 ، فدؿ ذلك على كجوب ا٤بتعة للمدخوؿ هبا.-نهنع هللا يضر-كىأيمىتًٌعكنَّ، كقد كنَّ كلهنَّ مدخوالت هبن 

                                 
 (.ُُْ، َُْ/َُ(، كا٤بغِب )ّٕٖ/ُٔ(، كا٤بهذب )ُّٖ، ُِٖ/ِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ
 (.ُِْسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ِٖسورة األحزاب، آية: )( (ّ
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 .اثنياً: دليلهم من اإلرتاع
تعة للمطلقة، كأهنا لكل مطلقة عن غّب كاحد من الصحابة، كٓب ٱبالف قالوا: ركل فرض ا٤ب

 .(ُ)ُب ذلك أحد فكاف كاإلٝباع
 .اثلثاً: دليلهم من اظتعقول

 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:
قالوا: ألنو طبلؽ ٓب يسقط بو شيء من ا٤بهر، فجاز أف ٘بب ٥با ا٤بتعة، كا٤بطلقة  -ُ

 قبل الفرض، كقبل الدخوؿ.

ؿ ا٤بهر ُب مقابلة الدخوؿ، بدليل استحقاقو بوطء الشُّبهة، فاقتضى كألف استكما -ِ
 أف ييستحق ُب مقابلة العقد الذم ابتذلت بو بدؿ، فتستحق ا٤بتعة.

كألف النكاح الصحيح أغلظ من النكاح الفاسد ُب استحقاؽ العوض، بدليل أهنا  -ّ
تحقو ُب النكاح الصحيح تستحق ابلطبلؽ فيو قبل الدخوؿ من العوض ماال تس

 ُب النكاح الفاسد، كلو سقطت ا٤بتعة كقد استواي ُب ا٤بهر ٓب يتغلَّظ الًعوض فيو.

 :اظتناقشة
٪بد أف أدلة كل قوؿ من القوة ٗبكاف ٩با يعسر معو الَبجيح بْب األقواؿ، إال أف ٞبل آية 

(  ڈ ژ)
  (ڭ ۇ)، كآية (ِ)

، كٚبصيصها بقولو تعأب:  (ّ) على العمـو
(ې ى ى ائ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )

، أكٔب، كىذا (ْ)
فيو ٝبع بْب األدلة، كٲبكن ٞبل األمر اب٤بتاع ُب غّب ا٤بفوًٌضة على االستحباب كالندب، لداللة 

                                 
عن غّب كاحد من الصحابة كمن التابعْب أهنم قالوا: "لكل مطلقة متعة" أك "لكل مطلقة متاع"،  ركل( (ُ

كمن ىؤالء: عمر كابنو عبدهللا، كعبيد هللا بن انفع، كا٢بسن بن علي، كحفص بن ا٤بغّبة، كشريح، كابن 
(، كمصنف ِٕٓ/ٕسّبين كغّبىم. كركل عن غّبىم ما ٱبالف ذلك. انظر: سنن البيهقي )

 (.ٖٔ/ٕعبدالرزاؽ )
 (.ُِْسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ِٖسورة األحزاب، آية: )( (ّ
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ْ
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، كما ييندب إٔب أداء ا٤بهر كامبلن ُب غّب ا٤بدخوؿ (ُ)غّبىا من اآلايت على نفي كجوب ا٤بتعة
 هبا.

حاؿ قياـ العدة؛ ألف كل متاع، كٲبكن ٞبل عمـو آايت ا٤بتعة على النفقة كالكسوة ُب 
 .(ِ)فا٤بتاع اسم ٤با يينتفع بو، كىذا فيو ٝبع بْب ٝبيع األدلة

 :سبب اطتبلف
ڈ قلت سبب ا٣ببلؼ ُب اآلايت العامة اآلمرة اب٤بتعة لكل مطلقة، كقولو تعأب: 

( ژ ژ 
ڻ ڻ ڻ )، ىل ٙبمل على عمومها؟، أـ ىي ٨بصصة بقولو تعأب: (ّ)

(ۀ ۀ ہ 
 العمـو على الندب. ، فييحمل(ْ)

 :الراجح
أف الراجح القوؿ األكؿ، فإنو ييستحب أف ٛبتَّع الزكجة  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 

 ا٤بطلقة ا٤بدخوؿ هبا كال ٯبب ذلك.
 :ذترة اطتبلف

 ٜبرة ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة ظاىرة، فلو طلَّق الرجل زكجتو ا٤بدخوؿ هبا:
 تعة بل يستحب.عند أصحاب القوؿ األكؿ، ال ٯبب عليو ا٤ب

 كعند أصحاب القوؿ الثاين، ٯبب عليو ا٤بتعة.
مسألة: إذا قلنا أن متعة اظتطلَّقة اظتدخول هبا مستحبَّة أو واجبة، فهل خيتلف ذلك 

 ؟.(ٓ)ابختبلف حال الزوجني
أف ا٤بتعة ال ٱبتلف حكمها ابختبلؼ حاؿ الزكجْب،  -رٞبهم هللا- ذىب رتهور العلماء

                                 
 (.ُُْ، َُْ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ُ
 (.َّْ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ِ
 (.ُِْسورة البقرة، آية: )( (ّ
 (.ِّٔسورة البقرة، آية: )( (ْ
(، كمغِب احملتاج ِِّ/ٕ(، كركضة الطالبْب )ُّٖ/٢ُِباكم الكبّب )(، كأْ/ٔانظر: ا٤ببسوط )( (ٓ

 (.ُِّ/ّ(، كا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب )ُِْ/َُ(، كا٤بغِب )ُِْ/ّ)
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كج من حر كعبد كمسلم ككافر، كلكل زكجة من حرة أك أمة مسلمة فهي مستحقة على كل ز 
 أك كافرة.

 ألف السبب ا٤بوجب ٥با كاحد، كىو النكاح نفسو.
إٔب إنو إذا كاف الزكجاف ٩بلوكْب أك أحدٮبا،  -رٞبهما هللا- (ُ)كذىب الثورم كاألكزاعي

 فبل متعة بينهما.

                                 
 (.ُّٖ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُِّ/ّانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف )( (ُ
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 ادلثؽس انراتغ: أشر انٕطء يف انُكاغ تغري صكاق
 كفيو مطلباف:

إف -منع الوٕب من العفو عن الصَّداؽ ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب 
 . -قلنا العفو بيده

 ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب منع الفسخ لئلعسار ابلصَّداؽ.
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ٕ ػٍ ادلطهة األٔل: أشر انٕطء يف انُكاغ تغري صكاق يف يُغ انٕيل يٍ انؼف
كاق 

َّ
 . -إٌ قهُا انؼفٕ تٍكِ–انص
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إف قلنا العفو -منع الوٕب من العفو عن الصَّداؽ أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب 
 . -بيده

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )قاؿ هللا تعأب: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

(  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
(ُ). 

 .(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)فقولو تعأب: 
 خطاب لؤلزكاج، ُب طبلؽ النساء قبل الدخوؿ. ىذا

 . (ې ې ې ې)كقولو تعأب: 
 أم ٠بَّيتم ٥بن صداقان.

 (ى ى ائ)قولو تعأب: 
 أم أتخذ ا٤برأة نصف ما فيرض من الصداؽ عند الطبلؽ قبل الدخوؿ.

 .(ائ ەئ ەئ )كقولو تعأب: 
لزكجات، ندهبنَّ إٔب ىذا خطاب للزكجات، فقد عدىؿ ُب اآلية بعد ًذكر األزكاج إٔب ذًكر ا

العفو عن نصف الصداؽ ا٤بفركض ٥بنَّ ابلطبلؽ بعد الفرض كقبل الدخوؿ، ليكوف ذلك أدعى 
 إٔب خطبتها بعد ذلك، لّبغب األزكاج فيها.

 .(ِ)وىذا متفق عليو
 .(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )كقولو تعأب: 

ُب  -هم هللارٞب-الوٕب أـ الزكج؟، اختلف العلماء من الذم بيده عقدة النكاح؟، ىل ىو 
، كآطاؿ العلماء النػَّفىس (ّ)ذلك اختبلفان كبّبان، كقد كيًصفت ىذه ا٤بسألة اب٤بٍشًكلة كاب٤بعًضلة

 فيها ابألخذ الرد كا٤بناقشة كاالعَباض ... .

                                 
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ُ
 (.ُْٕ/ْانظر: الذخّبة )( (ِ
 (.ِّٗ/ُ: أحكاـ القرآف البن العريب )انظر( (ّ



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

311 

ا٤بسألة ابختصار، ذاكران األقواؿ كنسبتها، كأدلة كل قوؿ، كسبب ا٣ببلؼ، دكف التعرض 
من  -إف شاء هللا-َبجيح، كأما ٜبرة ا٣ببلؼ فستظهر ت، كالللمناقشة، كالردكد، كاالعَباضا
 خبلؿ البحث ُب ىذا ا٤بطلب.

 مسألة: من الذي بيده عقدة النكاح.
 يف ىذه اظتسألة على قولني: -رزتهم هللا–اختلف العلماء 

 القول األول:
 .(ّ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ِ)، كالشافعية ُب القدًن(ُ)ىو مذىب ا٤بالكية

، كىو أبو البكر الصغّبة، أك جدُّىا، فاهلل عز الويلذم بيده عقدة النكاح ىو قالوا: ال
 .(ْ)كجل ٤با ندب الكبّبة إٔب العفو ندب كٕب الصغّبة إٔب ذلك كذلك

 :القول الثاين
 .(ٕ)، كا٢بنابلة ُب ركاية(ٔ)، كالشافعية ُب ا١بديد(ٓ)كىو مذىب ا٢بنفية

فقد ندبو هللا عز كجل إٔب العفو كما ندب  ،الزوجقالوا: الذم بيده عقدة النكاح ىو 
الزكجة إٔب ذلك، ليكوف عفو الزكج ترغيبان للنساء فيو، كما كاف عفو الزكجة ترغيبان للرجاؿ 

                                 
 ( كقد رجَّحو.ِٓٗ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )ُْٕ/ْانظر: الذخّبة )( (ُ
 (.ّْٔ/ُٔ(، كا٤بهذب )ُْْ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (، حيث قاؿ: نقلو ابن منصور ٚبرٯبان.ُِّ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُُٔ/َُانظر: ا٤بغِب )( (ّ
ابن عباس، كا٢بسن، كعكرمة، كطاككس، كعطاء، كأبو الزاند، كزيد بن أسلم، كربيعة،  كىذا قوؿ:( (ْ

–كعلقمة، كدمحم بن كعب، كابن شهاب، كأسود بن يزيد، شريح الكندم، كالشعيب، كقتادة، كإبراىيم 
(، كأحكاـ القرآف البن العريب َٓ/ُ(، كاإلشراؼ )ُُٔ/َُ. انظر: ا٤بغِب )-رحم هللا ا١بميع

 (.ََٔ/ُ، كأحكاـ القرآف للجصاص )(ِْٗ/ُ)
 (.ََٔ/ُانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ٓ
 (.َُُ/ٓ(، كاألـ )ُْٔ، ُْٓ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ٔ
(: كىو ظاىر ا٤بذىب، كعليو اإلماـ أٞبد. كقاؿ ُب شرح الزركشي َُٔ/َُقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ٕ

 ضي كأصحابو.(: عليو األصحاب، كا٣برقي، كأبو حفص، كالقاَِّ/ٓ)
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 .(ُ)فيها
 األدلة:

 استدؿ أصحاب كل قوؿ أبدلة من الكتاب كالسنة كاألثر كا٤بعقوؿ.
 كسأذكر أدلة كل قوؿ سردان، من ابب االختصار ُب ا٤بسألة.

 .(ِ)أواًل: أدلة أصحاب القول األول
ائ ەئ )هللا عز كجل افتتح اآلية ٖبطاب األزكاج مواجهة، ٍب عىدىؿى بقولو  -ُ

(ەئ
وئ وئ ۇئ ۇئ )، إٔب خطاب الزكجات كناية ٍب أرسل قولو (ّ)

(ۆئ ۆئ
، خطاابن ٤بكٌِب غّب مواجو، كا٣بطاب إذا عيًدؿ بو عن ا٤بواجهة (ّ)

إٔب غّب ا٤بواجو، كالزكج مواجو، فلم تعد إليو إٔب الكناية، اقتضى ظاىره أف يتوجَّو 
 الكناية.

كذلك لفظ الكناية مذكَّر، فلم ٯبز أف يعود للزكجة، فلم يبق من يتوجو ا٣بطاب إليو غّب 
 الوٕب.

(ائ ەئ ەئ)قولو  -ِ
وئ وئ )، أم ييسقطن، كعلى ذلك قولو بعد ذلك (ْ)

(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
، أم ييسقط، كال يػيتىصوَّر اإلسقاط إال من الوٕب، (ٓ)

 حيث إف معُب اللفظ الثاين ىو معناه األكؿ.

لآلية، حيث قاؿ: "الذم بيده عقدة النكاح ىو  --تفسّب ابن عباس  -ّ
 .(ْ)الوٕب"

                                 
كىذا قوؿ: علي، كابن عباس، كجبّب بن مطعم، كانفع بن جبّب، كانفع مؤب ابن عمر، ك٦باىد، كإايس ( (ُ

. انظر: ا٤بغِب  -رحم هللا ا١بميع–بن معاكية، كجابر بن زيد، كابن سّبين، كالثورم، كإسحاؽ 
 (.ِّٗ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )ْٗ/ُ(، كاإلشراؼ )َُٔ/َُ)

(، كا٤بهذب للشّبازم ُْٓ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ِٓٗ، ِْٗ/ُانظر: أحكاـ القرآف البن العريب )( (ِ
 (.ُُٔ/َُ(، كا٤بغِب )ّْٔ/ُٔ)

 (.ِّٕشورة النساء، آية: ) (ٓ(، )ْ(، )ّ، )(ّ(
 (.ِِٓ/ٕ(، كالبيهقي )ُِٗ( برقم )َِٖ/ّأخرجو الدار قطِب )( (ْ
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 كاستدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب: -ْ

قالوا: ليس ألحد بعد الطبلؽ بيده عقدة النكاح إال الوٕب؛ ألنو ٲبلك أف يزكجها،  - أ
يس بيده عقدة النكاح فبل يتوجو فاقتضى أف يتوجَّو ا٣بطاب إليو، كالزكج ل

 ا٣بطاب إليو.

قالوا: عقدة النكاح بيد الوٕب، كىو الذم ٲبلكو، أما الزكج فالذم ٱبتص بو  - ب
االستمتاع، فاقتضى توجو ا٣بطاب للوٕب الذم ٲبلك عقدة النكاح، كليس للزكج 

 ا٤بالك لبلستمتاع بعده عقدة النكاح.

داؽ ُب حق الزكجة، تقبضو الكبّبة بنفسها، قالوا: الزكج غاـر للباقي من نصف الص -ج
.  كيقبضو كٕب الصغّبة، فكاف توجُّو العفو إٔب مستحق الغـر أكٔب من توجُّهو إٔب ملتـز الغيـر

قالوا: هللا عز كجل ندب الزكجة إٔب العفو؛ حٌب ٙبظى برغبة األزكاج، فاقتضى أف  -د
ة؛ ليتساكاي ُب عود ا٢بظ إليهما بَبغيب يكوف كٕب الصغّبة مندكابن إٔب مثل ما ندب إليو الكبّب 

 األزكاج فيها.
 .(ُ)اثنياً: أدلة أصحاب القول الثاين

(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)قالوا: اآلية  -ُ
، ٦بملة، فنفسرىا بغّبىا من (ِ)

رة ٥با: قولو تعأب:  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )اآلايت، كمن اآلايت ا٤بفسًٌ

(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
قبوؿ ، فقد أذف هللا عز كجل للزكج ُب (ّ)

 الصداؽ إذا طابت نفس ا٤برأة بَبكو.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )كقولو تعأب: 

                                                                                               
 (، كقاؿ كىو ضغيف.ُِٖٔ( برقم )ُّٗ/ّكانظر: تلخيص ا٢ببّب )

(، ا٢باكم الكبّب ِْٗ/ُ(، كأحكاـ القرآف البن العريب )ََٔ/ُانظر: أحكاـ القرآف للجصاص )( (ُ
 (.ُُٔ/َُ(، كا٤بغِب )َِّ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُْٔ، ُْٓ/ُِ)

 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ِ
 (.ْسورة النساء، آية: )( (ّ
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(  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
، فقد هنى هللا تعأب الزكج أف أيخذ ٩با (ُ)

 أعطى ا٤برأة إذا طلقها.
 فدؿ أف الذم بيده عقدة النكاح الزكج.

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  )قولو تعأب ُب آخر اآلية  -ِ

(ی
ول ٕبفظ ماؿ من يليو كليس أبف يعفو عنو كييربء . فالقيرب من التق(ِ)

منو. كذلك ليس ألحد ُب ًىبة مالك آلخر فضل إال فيما يهبو اإلنساف من ماؿ 
نفسو، كالوٕب ليس لو حق ُب الصداؽ، فدؿ ذلك أف الذم بيده عقدة النكاح 

 الزكج.

 .. كىذا نص ُب ٧بل النزاع(ّ): "كٕب عقدة النكاح الزكج"كمن السنة قولو  -ّ

 دليلهم من ا٤بعقوؿ. استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب: -ْ

قالوا: العقدة عبارة عن األمر ا٤بنعقد، كمنو قو٥بم: حبل معقود، كعهد معقود، ٤با قد  - أ
 استقرَّ عٍقده ك٪بز، كالنكاح بعد العقد يكوف بيد الزكج دكف الوٕب.

 الوٕب. ىذا أمر ابلعفو، كاألمر ابلعفو ٤بن ملك، كالزكج ىو ا٤بالك للعف دكف - ب

إذا توجهنا ابلعفو إٔب األزكاج كاف ا٣بطاب ٧بموال على عمومو لكل األزكاج، كإذا  -ج
توجو إٔب الوٕب كاف ٧بموالن على بعض األكلياء ُب بعض الزكجات، كىو األب كا١بد من بْب 
سائر األكلياء مع الصغّبة البكر الٍب ٓب يدخل هبا دكف سائر الزكجات، فكاف ٞبل ا٣بطاب 

 ا يوجب العمـو أكٔب.على م
 .(ُ)سبب اطتبلف

                                 
 (.َِسورة النساء، آية: )( (ُ
 (.ِّٕالبقرة، آية: )سورة ( (ِ
(، كالبيهقي ُِٕ( برقم )ِٕٗ/ّ(، كالدار قطِب )ُِٖ/ْا٢بديث عن علي أخرجو ابن ايب شيبة ) ( (ّ

( برقم ُّٗ/ّ(: كقاؿ غّب ٧بفوظ، كابن ٥بيعة غّب ٧بتج بو. قاؿ ُب تلخيص ا٢ببّب )ُِٓ/ٕ)
، كٓب يسمع من عمر.  ( ا٢بديث من ركاية ابن ٥بيعة، عن عمرك بن شعيب، كابن ٥بيعة ضعيفُّٖٔ)

 (.َُُ/ٓ(، كالشافعي ُب األـ )ِٔٗ/ُكذلك أخرجو ابن كثّب ُب تفسّبه )
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(  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)االحتماؿ ُب قولو تعأب: 
. كذلك (ِ)

، فإهنا تيقاؿ ُب كبلـ العرب مرَّة ٗبعُب ييسقط، كمرَّة ٗبعُب (  وئ )االحتماؿ ُب قولو تعأب: 
 ، ىل يعود الضمّب على األزكاج أـ على الوٕب؟.(  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)يىهب، كُب قولو: 

 ٗبعُب يهب. (وئ )اؿ: على الزكج، جعل فمن ق
 ٗبعُب ييسقط.  (وئ )كمن قاؿ: على الوٕب، جعل 

إن –مسألة: أثر الوطء يف النكاح بغري صداق يف منع الويل من العفو عن الصداق 
 . -قلنا العفو بيده

اختلفوا فيمن بيده عقدة النكاح على قولْب، فمنهم من  -رٞبهم هللا-عرفنا أف علماء 
 الزكج، كآخركف قالوا: ىو الوٕب.قاؿ: ىو 

 فمن قاؿ أف الذم بيده عقدة النكاح ىو الزكج ال يدخل معنا ُب ىذا ا٤بطلب أصبلن.
كمن قاؿ أف الذم بيده عقدة النكاح ىو الوٕب يدخل معنا ُب ىذا ا٤بطلب، فا٤بسألة 

 مفركضة على ىذا القوؿ، كٜبرة ا٣ببلؼ ىناؾ تظهر ىنا.
ج كٕب موليَّتو بغّب صداؽ )نكاح ا٤بفوًٌضة(، فإنو ييندب لو أف يعفو كبناءن على ذلك، لو زكَّ 

عن نصف الصداؽ إذا طيلًٌقت ميولًيَّتو قبل الدخوؿ، كما ندب الزكج إٔب ذلك، ىذا مشركط 
يصح بعدـ الدخوؿ كالوطء، فإذا دخل الزكج ككطئ، فليس للوٕب العفو بعد ذلك، لذا قالوا: 

 كىي: (ّ)طعفو الويل ابجتماع ستسة شرائ
 :الشرط األول

أف يكوف الوٕب أابن أك جدان ٩بن يلي على بضعها كما٥با، فإف عفا غّبٮبا من العصبات ٓب 
 يصح.

                                                                                               
 (.ْْ/ِانظر: بداية اجملتهد )( (ُ
 (.ِّٕسورة البقرة، آية: )( (ِ
(، ِٕٕ/ِ(، كالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ا٤بالكي )ّٓٓ(، فصل )َٓ/ِانظر: التفريع البن ا١ببلب )( (ّ

(، كاإلنصاؼ ِِّ/ٓ(، كشرح الزركشي )ُِٔ/َُ(، كا٤بغِب )ُْٕ/ُِكا٢باكم الكبّب )
(ٖ/ِِٕ.) 
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 :الشرط الثاين
أف تكوف الزكجة صغّبة تثبت الوالية على ما٥با، فإف كانت كبّبة ٛبلك النظر ُب ما٥با ٓب 

 يصح.
 الشرط الثالث:

ألب ٥با على النكاح، فإف كانت ثيبان ٓب يصح؛ ألنو ال أف تكوف ا٤برأة بكر يصح إجبار ا
 يصح أف يزكجها بغّب رضاىا أصبلن.

 الشرط الرابع:
 أف يكوف عفو الوٕب بعد الطبلؽ الذم ٛبلك بو نفسها، فإف كاف قبلو ٓب يصح.

 الشرط اطتامس:
أف يكوف الطبلؽ قبل الدخوؿ، لئبل ييستهلك عليها بضعها، فإف كاف بعد الدخوؿ ٓب 
يصح عفوه؛ ألف ابلدخوؿ أتلف البضع، فبل يعفو عن بدؿ متلف، فالدخوؿ كالوطء مانع من 

 عفو الوٕب عن الصداؽ.
 :(ُ)قاؿ ُب الذخّبة

"كلؤلب أف يعفو إذا طيلًٌقت قبل البناء؛ ألنو مورد النص، دكف قبل الطبلؽ أك بعد 
ألصل، فىسيٌلط األب الدخوؿ. كالفرؽ: أف استحقاقو بعد الطبلؽ قبل الدخوؿ على خبلؼ ا

 عليو إذا رآه نظر، ٖببلؼ الدخوؿ أك قبل الطبلؽ، لتعيْب االستحقاؽ، فغلب حق الزكجة".

                                 
 (.ّّٕ/ْللقراُب )( (ُ
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 ادلطهة انصاًَ:
كاق أشر انٕطء يف انُكاغ تغري صكاق

َّ
 يف يُغ انفطؿ نإلػطار تانص
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 أثر الوطء يف النكاح بغري صداق يف منع الفسخ لئلعسار ابلصَّداق
 

بغّب صداؽ، ٍب أعسر الزكج فلم يستطع دفع صداقها، فهل ٯبوز للمرأة  إذا تزكجت ا٤برأة
 أف تفسخ نكاحها؟.

: ىذه ا٤بسألة ٨بتلف فيها، كا٣ببلؼ ىنا مبِب على مسألة أخرل ٨بتلف فيها اصتواب
 أيضان، كىي مسألة: امتناع ا٤برأة عن تسليم نفسها حٌب تستلم مهرىا ا٢باؿ، ىل ٯبوز؟.

ل القوؿ ُب ىذه ا٤بسألة، ٍب نعود للمسألة األكٔب ا٤بتعلقة هبذا ا٤بطلب، إليك  فنفصًٌ
 التفصيل.

 .حكم امتناع اظترأة )الزوجة( عن تسليم نفسها حىت تستلم صداقها اضتال
ىل ٯبوز للمرأة أف ٛبتنع من تسليم نفسها للزكج حٌب تستلم كامل صداقها ا٢باؿ؟، سواء  

 عيسرة أـ بسبب آخر.كاف امتناع الرجل عن تسليم ا٤بهر ٥با بسبب 
 : امتناع ا٤برأة عن ذلك على قسمْب:اصتواب

 أف ٛبتنع عن ذلك قبل تسليم نفسها أصبلن، أك بعد تسليم نفسها كقبل الوطء.
 أف ٛبتنع عن ذلك بعد تسليم نفسها ككطئها من الزكج.

 كلكل قسم من القسمْب السابقْب حكم مستقل.
 القسم األول:

 سها قبل التسليم، أو بعده وقبل الوطء.امتناع اظترأة عن تسليم نف
: اتفقوا ُب ىذه الصورة على جواز امتناع ا٤برأة حٌب تستلم مهرىا ا٢باؿ كامبلن، كقد اضتكم

 نقل غّب كاحد من أىل العلم االتفاؽ على ىذا.
"كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم يقوؿ: للمرأة أف ٛبنع من  -رٞبو هللا-قاؿ ابن ا٤بنذر 

 .(ُ)عليها حٌب يعطيها مهرىا"دخوؿ الزكج 

                                 
(، ُِٔ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ُُٕ/َُ(، كقد نقل االتفاؽ ُب ا٤بغِب )ْٗ/ُانظر: اإلشراؼ )( (ُ

(، مغِب احملتاج ُّّ/ٓ(، كاألـ )ّّٕ/ْ(، كالذخّبة )ِْٖ/ّكانظر: ا٥بداية فتح القدير )
(ّ/ِِّ.) 
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 ألف القبض ُب النكاح يكوف ابلوطء الذم يستقر بو كماؿ ا٤بهر دكف التسليم.وذلك 
: تضرب لو األايـ على حسب حالو، فإف قدر على دفع ا٤بهر، كإال فػيٌرًؽ (ُ)كزاد ا٤بالكية

 بينهما إذا طلبت ذلك.
 القسم الثاين:

 سلَّمت ووطئها الزوج.امتناع اظترأة عن تسليم نفسها بعد ما 
 عن تسليم نفسها للزكج بعد ما سلَّمت ككطئها الزكج. اختلفوا يف حكم امتناع اظترأة

 :(ِ)حترير حمل النزاع
 اتفقوا أنو ال ٯبوز ٥با االمتناع عن ذلك بسبب ا٤بهر ا٤بؤجَّل. -ُ

اتفقوا أنو إذا كطئها الزكج أكؿ مرة ككانت مكرىة أك صبية أك ٦بنونة، ال ييعترب  -ِ
 ذلك التَّسليم كذلك الوطء، تلحق ابلقسم األكؿ.

: إذا سلَّمت ا٤برأة نفسها مطاكعة، ٍب امتنعت، كذلك االمتناع بسبب ا٤بهر فمحل النزاع
 ا٤بعٌجل ال ا٤بؤجل.

 :األقوال يف اظتسألة
 اختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب:

 :القول األول
 .(ٔ)، كبعض ا٢بنابلة(ٓ)، كالصاحباف(ْ)، الشافعية(ّ)كىو مذىب ا٤بالكية

 قالوا: ليس ٥با أف ٛبتنع عليو بعد ما سلَّمت نفسها أكؿ مرة ككطئها طائعة ٨بتارة.
 ، لو كطئها أكؿ مرة ُب الدُّبر فكذلك.(ُ)كزاد الشافعية

                                 
 (.ّّٕ/ْانظر: الذخّبة )( (ُ
 (.ُُٕ/َُ(، كا٤بغِب )ِٖٖ/ِ(، بدائع الصنائع )ِْٗ، ِْٖ/ّانظر: فتح القدير )( (ِ
 (.ّْٕ، ّّٕ/ْ(، كالذخّبة )ِْٗ/ُانظر: أسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك )( (ّ
 (.ُّّ/ٓ(، كاألـ )ُّٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّبة )( (ْ
 (.ِْٗ/ّ(، كا٥بداية شرح البداية )ِٖٗ/ِ)انظر: بدائع الصنائع ( (ٓ
(: كىو قوؿ أبو عبدهللا بن بطة، كأبو إسحاؽ بن شاقبل، كقد توقف اإلماـ ُُٕ/َُقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ٔ

 أٞبد عن ا١بواب ُب ىذه ا٤بسألة.
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 :القول الثاين
 .(ّ)، قوؿ لبعض ا٢بنابلة(ِ)ىو مذىب اإلماـ أبو حنيفة

 ء، كما لو امتنعت عن ذلك قبل التسليم الوطء.قالوا: ٯبوز ٥با االمتناع عنو بعد الوط
 :األدلة

 استدؿ أصحاب كل قوؿ أبدلة من ا٤بعقوؿ.
 .(ْ)أواًل: أدلة أصحاب القول األول من اظتعقول

 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:
قالوا: ألف تسليم نفسها تسليم رضان استقرَّ بو الًعوض، فوجب أف يسقط بو حق  -ُ

: "إف ا٤بعقود كلو قد صار (ٓ)ا٤ببيع. قاؿ ُب ا٥بداية اإلمساؾ قياسان على تسليم
مسلَّمان إليو ابلوطأة الواحدة ... ك٥بذا يتأكَّد هبا ٝبيع ا٤بهر، فلم يبق ٥با حق 

 ا٢ببس، كالبائع إذا سلَّم البيع".

فا٤بعقود عليو ىنا )ىو البضع( ُب حكم العْب الواحدة، ٥بذا يتأكَّد ٝبيع ا٤بهر ابلوطء مرةن 
، كمعلـو أف ٝبيع البدؿ ال يتأكَّد بتسليم بعض ا٤بعقود عليو، كما يتكرر من الوطتت كاحدةن 

 ملتحق ابالستخداـ، فبل يقابل بشيء من ا٤بهر.
قالوا: أحكاـ العقد إذا تعلَّقت ابلوطء، اختصت ابلوطء األكؿ، ككاف ما بعده  -ِ

 حق من تبعان، كقد رفع الوطء األكؿ حكم اإلمساؾ ُب حقو، فوجب أف يرفعو ُب
 تبعو، كاإلحبلؿ.

دخو٥با عليو ببل صداؽ رضان بذمتو، كما يكوف رضان الرجل ُب عْب ماؿ ٯبده  -ّ
 بذمة غرٲبو، أك تفوت عند غرٲبو، فبل يكوف لو إال ذمة غرٲبو.

                                                                                               
 (.ِِّ/ّانظر: مغِب احملتاج )( (ُ
 (.ْانظر: ا٤برجع رقم )( (ِ
 ب أبو عبدهللا ابن حامد.(: كىو مذىُُٕ/َُقاؿ ُب ا٤بغِب )( (ّ
(، ا٢باكم الكبّب ُّّ/ٓ(، كاألـ )ِْٗ/ّ(، كا٥بداية شرح البداية )ِٖٗ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ْ

 (.ُُٕ/َُ(، ا٤بغِب )ُّٔ/ُِ)
 (.ِْٗ/ّللمرغناين )( (ٓ
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 .(ُ)اثنياً: أدلة أصحاب القول الثاين من اظتعقول
 استدلوا من ا٤بعقوؿ ابآلٌب:

 ُب النكاح، كذلك ألمرين:قالوا: الصداؽ ُب مقابلة كل كطء  -ُ

 أنو لو كاف ُب مقابلة الوطء األكؿ، لوجب للوطء الثاين مهر آخر. - أ

أنو لو كاف ُب مقابلة الوطء األكؿ، ١باز ٥با أف ٛبنعو نفسها بعد الوطء األكؿ،  - ب
 الستيفاء حقو بو.

فإذا ثبت ذلك، ٓب يكن تسليمها لبعض ا٢بق ميسقطان ٢بقها ُب منع ما بقي، كمن ابع 
 ة أثواب فسلَّم أحدىا قبل قبض الثمن، كاف لو حبس ابقيها، كذلك ىنا.عشر 

قالوا: ألف الزكجة ٓب تستوؼ مهرىا مع استحقاؽ ا٤بطالبة، فجاز ٥با أف ٛبتنع من  -ِ
تسليم نفسها، قياسان على ما قبل الوطء، فهي سلَّمت نفسها ابلعقد، فجاز ٥با 

 االمتناع ٗبنع ا٤بهر عنها.

: "إهنا منعت منو ما قابل البدؿ؛ ألف كل كطأة تيصرؼ ُب -و هللارٞب-قاؿ أبو حنيفة 
، فبل ٚبلى عن العوض إابنة ٣بطره، التَّأكيد ابلواحدة ١بهالة ما كرائها، فبل يصلح  البضع احملَـب
  ، ، ٍب إذا كجد آخر صار معلومان ٙبققت ا٤بزاٞبة، كصار ا٤بهر مقاببلن ابلكلًٌ مزاٞبان للمعلـو

نابة ييدفع كلو هبا، ٍب إذا جُب جنابة أخرل، أخرل ييدفع ٔبميعها"كالعبد إذا جُب ج
(ِ). 

 اظتناقشة:
 .(ّ)مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين

 استدال٥بم أبف ا٤بهر ُب مقابلة كل كطء. -ُ

ا١بواب عنو، ا٤بهر "قد استبيح بو كل الوطء، لكنو قد استقر ابلوطء األكؿ، فقاـ فيو مقاـ  
رتدَّت بعد الوطء األكؿ، ٓب يؤثر ُب سقوط ا٤بهر، كإف ٓب يستوؼ كل كل كطء، أال تراىا لو ا

                                 
 (.ُّٔ/ُِ(، كا٢باكم الكبّب )ِْٗ/ّ(، كا٥بداية شرح البداية )ِٖٗ/ِانظر: بدائع الصنائع )( (ُ
 (.ِْٗ/ّا٥بداية شرح البداية )( (ِ
 (.ُُٕ/َُ(، كا٤بغِب )ُّٔ/ُِانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ّ
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 .(ُ)كطء ُب النكاح، لو عادت إٔب اإلسبلـ حل لو كطؤىا اب٤بهر ا٤بتقدـ"
 قياسهم على ما قبل الوطء األكؿ. -ِ

ا١بواب عنو، "ا٤بعُب ُب األصل: أهنا ٓب تسٌلم ما استقر بو ا٤بهر، فجىرل ٦ٍبرىل البيع قبل 
كليس كذلك بعد الوطء؛ ألهنا قد سلَّمت ما استقر بو ا٤بهر، فىجىرىل ٦بىٍرل ا٤ببيع بعد التسليم، 

 .(ِ)التسليم
 الراجح:

أف الراجح القوؿ األكؿ، كىو عدـ جواز امتناع ا٤برأة عن  -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 
 قوؿ.تسليم نفسها، بعد ما سلمت أكؿ مرة ٨بتارة طائعة كذلك لقوة أدلة أصحاب ىذا ال

 :أثر اطتبلف
 . -إف شاء هللا-يظهر أثر ا٣ببلؼ ُب مسألة ىذا ا٤بطلب كما سيأٌب بيانو 

 .مسألة: أثر الوطء يف النكاح بغري صداق يف منع الفسخ لئلعسار ابلصَّداق
 إذا أعسر الزكج ابلصداؽ ا٢باؿ، فهل للزكجة طلب الفسخ؟

ا٤بسألة السابقة، كىي مسألة منع  الكبلـ ُب ىذه ا٤بسألة مبِب ُب ا١بملة على الكبلـ ُب
 ا٤برأة عن تسليم نفسها للزكج حٌب تستلم مهرىا ا٢باؿ.

 لكن كقفت ىنا على أقواؿ عدة ُب ا٤بسألة:
 :(ّ)قاؿ ُب ركضة الطالبْب

"اإلعسار اب٤بهر فيو طرؽ منتشرة، كا٤بذىب منها عند ا١بمهور يثبت الفسخ إف كاف قبل 
بت فيهما قطعان ... كقيل اب٤بنع قطعان، كقيل قوالف، كقيل الدخوؿ، كال يثبت بعده، كقيل يث

 يثبت قبلو كُب بعده قوالف، كقيل ال يثبت بعده، كُب قبلو قوالف".
 :(ْ)كقاؿ ُب ا٤بغِب

                                 
 (.ُّٔ/ُِا٢باكم الكبّب )( (ُ
 ا٤بصدر السابق.( (ِ
 (.ٕٓ/ٗللنوكم )( (ّ
 (.ّٗٔ، ّٖٔ/ُُانظر: )( (ْ
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 إذا أعسر الزكج ابلصداؽ ففيو ثبلثة أكجو:
 األكؿ: ليس ٥با الفسخ مطلقان.

 الثاين: ٥با الفسخ مطلقان.
 خوؿ، كليس ٥با ذلك بعد الدخوؿ.الثالث: ٥با الفسخ قبل الد

 قلت ا٤بنقوالت ُب ا٤بسألة متعددة، كملخصها اآلٌب:
 :إعسار الزوج ابلصداق اضتال على قسمني

أف يكوف ذلك قبل التسليم كالدخوؿ، أك بعده، كما قسَّمنا امتناع تسليم ا٤برأة نفسها إٔب 
 امتناع قبل الدخوؿ، كامتناع بعده.

 :منيحترير حمل النزاع يف القس
قالوا: ٧بل النزاع إذا ٓب تقبض من ا٤بهر شيئان، فلو قبضت بعضو قبل الدخوؿ  -ُ

كأعسر ابلباقي ال ييفسخ؛ ألنو استقر لو من البضع بقسطو، فلو فسخت لعاد ٥با 
البضع بكمالو لتعذر الشركة فيو فيؤدم إٔب الفسخ فيما استقر للزكج، كأفٌب 

 .(ُ)هر ابلعجز عن بعضوآخركف أبف ٥با الفسخ؛ لصدؽ العجز عن ا٤ب

 إذا تزكجتو عا٤بة بعسرتو، فبل خيار ٥با ُب الفسخ؛ ألهنا رضيت بو كذلك. -ِ

أما إذا علمت بعسرتو بعد العقد كرضيت اب٤بقاـ عنده، ففي جواز الفسخ قوالف، فمنهم 
، كمنهم من قاؿ: ال (ِ)من قاؿ: ال يكوف رضاىا بعشرتو إسقاط ٢بقها ُب االمتناع كالفسخ

 .(ّ)ا؛ ألهنا رضيت إبسقاط حقها بعد كجوبو، فسقط كما لو رضيت بعينَّتوخيار ٥ب
 .القسم األول: إعسار الزوج ابلصداق قبل الدخول

 إذا أعسر الزكج ابلصداؽ قبل الدخوؿ، ُب جواز الفسخ قوالف:

                                 
 (.ْْْ/ّانظر: مغِب احملتاج )( (ُ
 (.ُُٔ، َُٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ِ
 (.ّٗٔ/٤ُُبغِب )انظر: ا( (ّ
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 . -رٞبهم هللا- (ُ): كىو مذىب ٝبهور العلماءالقول األول
 قالوا: ٯبوز ٥با الفسخ قبل الدخوؿ.

 :الدليل
ألنو تعذَّر الوصوؿ إٔب عوض العقد قبل تسليم ا٤بعوض، فكاف ٥با الفسخ كما لو  -ُ

أعسر ا٤بشَبم ابلثمن قبل تسليم ا٤ببيع، ككما لو أفلس ا٤بشَبم كا٤ببيع ٕبالو، فهو 
 عقد معاكضة يلحقو الفسخ.

كألنو ٤با جاز ٥با منع نفسها قبل الصداؽ اتفاقان، جاز ٥با الفسخ بعسرتو قبل  -ِ
 الدخوؿ.

 .(ِ): كىو اختيار بعض ا٢بنابلةالقول الثاين
 قالوا: ليس ٥با الفسخ مطلقان، ال قبل كال بعد الدخوؿ.

 :(3)الدليل
 ألنو دين، فلم يفسخ النكاح لئلعسار بو، كالنفقة ا٤باضية. -ُ

 كألف أتخّبه ليس فيو ضرر ٦بًحف، فأشبو نفقة ا٣بادـ كالنفقة ا٤باضية. -ِ

 .(ْ)قول األولالرد على أدلة أصحاب ال
ال يصح قياسو على الثمن ُب ا٤ببيع، ألف الثمن مقصود للبائع، كالعادة تعجيلو،  - أ

كالصداؽ فضلة ك٫بلة )ىبة(، كليس ىو ا٤بقصود ُب النكاح، لذا ال يفسد النكاح 
 بفساده، كال بَبؾ ذكره، كالعادة أتخّبه.

ٗبهر يكوف  أكثر من يشَبم بثمن حاؿ يكوف موسران بو، كليس أكثر من يتزكج - ب
 موسران بو.

                                 
(، كا٤بغِب ُٕٕ/ٕ(، كا٤ببدع )ْٗ/ُ(، كاإلشراؼ )ّٕٕ/ُٔ(، كا٤بهذب )ُانظر: ا٤بصدر رقم )( (ُ

(َُ/ُِٕ.) 
 (.ّٗٔ، ّٖٔ/ُُىذا اختيار ابن حامد، كصححو ُب ا٤بغِب )( (ِ
 (.ِٕٔ/ٗ(، )َُّ/ٕانظر: ا٤بصدر السابق، كالشرح البّب )( (ّ
 (.ٓانظر: ا٤برجع رقم )( (ْ
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 :الراجح
 أف القوؿ الراجح ىنا قوؿ ا١بمهور، فدليلهم ىنا أقول. -كالعلم عند هللا-الذم يظهر 

 .القسم الثاين: إعسار الزوج ابلصَّداق بعد الدخول والوطء
إذا أعسر الزكج ابلصداؽ بعد الدخوؿ، ففيو كجهاف مبنياف على ا٣ببلؼ ُب مسألة جواز 

ها بعد التسليم كالوطء، كٗبعُب آخر نقوؿ: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب منع ا٤برأة نفس
 منع الفسخ لئلعسار ابلصداؽ.

، على ما سبق بيانو من ٙبرير ٧بل النزاع ُب القسم اختلفوا يف ىذه اظتسألة على قولني
 .(ُ)األكؿ من مسألة: إعسار الزكج ابلصداؽ قبل الدخوؿ

 :(ِ)القول األول
 س ٥با الفسخ لئلعسار ابلصداؽ بعد الوطء.قالوا: لي

 كىذا قوؿ من قاؿ: ليس ٥با أف ٛبتنع عليو بعد ما سلَّمت نفسها برضاىا.
 :(ّ)القول الثاين

 قالوا: ٥با الفسخ لئلعسار ابلصداؽ بعد الوطء.
 كىذا قوؿ من قاؿ: ٥با أف ٛبنع نفسها بعد ما سلَّمت برضاىا.

 :األدلة
 قوؿ.استدؿ أصحاب كل قوؿ اب٤بع

 .(ْ)أدلة أصحاب القول األول من اظتعقول
ييستدؿ ألصحاب ىذا القوؿ، ابألدلة الٍب استدؿ هبا القائلوف ليس ٥با الفسخ مطلقان، ال 

                                 
(، كا٤ببدع ْٗ/ُ(، كاإلشراؼ )ّٕٕ/ُٔ(، كا٤بهذب )ُُٔ، َُٔ/ُٓظر: ا٢باكم الكبّب )ان( (ُ

(ٕ/ُٕٕ.) 
 (: كىو األظهر.ْْْ/ّقاؿ ُب مغِب احملتاج )( (ِ
(، َُّ/ٕ(، كالشرح الكبّب )ّٗٔ، ّٖٔ/ُُكىذا اختيار ابن حامد من ا٢بنابلة. )انظر: ا٤بغِب )( (ّ

 (.ّٕٕ/ُٔكصححو الشّبازم ُب ا٤بهذب )
 (.ّانظر: ا٤بصادر ُب رقم )( (ْ
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 قبل الدخوؿ كال بعده، ُب القسم األكؿ كيزاد عليها:
قالوا: ألف البضع صار مستهلىكان ابلوطء، فلم تفسخ ابإلفبلس كالبيع بعد ىبلؾ  -ُ

 بعضها. السلعة أك

 كلتلف ا٤بعوَّض بعده، كصّبكرة العوض دينان ُب الذمة. -ِ

 .(ُ)أدلة أصحاب القول الثاين من اظتعقول
 القياس على ما قبل الدخوؿ، فكما جاز ٥با الفسخ ىناؾ جاز ٥با الفسخ ىنا. -ُ

 كألف البضع ال يتلف بوطء كاحد، فجاز الفسخ كالرجوع إليو. -ِ

 ُب ا٤بعوَّض، كما لو أعسر بثمن مبيعها.كألنو أعسر ابلعوض، فكاف لو الرجوع  -ّ

 :الراجح
الَبجيح ىنا مبِب على الَبجيح ُب ا٤بسألة األكٔب ُب ىذا ا٤بطلب، كىي مسألة امتناع ا٤برأة 
عن تسليم نفسها بعد ما سلَّمت راضية، كقد رجحنا ىناؾ أنو ال ٯبوز ٥با منع نفسها، كبناء 

لفسخ لئلعسار ابلصداؽ بعد تسليم نفسها للزكج على ذلك الَبجيح، يَبجح ىنا أنو ليس ٥با ا
 ككطئها. كهللا أعلم.

                                 
(، ّٖٔ/ُُ(، )ُِٕ/َُ(، كا٤بغِب )ّٕٕ/ُٔ(، كا٤بهذب )َُٔ/ُٓانظر: ا٢باكم الكبّب )( (ُ

 (.ِٕٔ/ٗكالشرح الكبّب )
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 اخلامتح
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 اخلامتح
 نسأؿ هللا عز كجل لنا كلكم حسن ا٣باٛبة.

جرت عادة الباحثْب عند كتابة مثل ىذه الرسائل أف ٱبتموا إٔباثهم ٖباٛبة تتضمن أىم 
وصيات متعلقة ٗبوضوع ٕبثو، أك النتائج الٍب توصل إليها كاتب البحث، كمنهم من ٱبتم ٕبثو بت

 إرشادات أك توجيهات أك غّب ذلك.
كقد اخَبت من ذلك أف أختم ٕبثي ىذا أبىم النتائج الٍب توصلت ٥با من خبلؿ كتابة 
ىذا البحث، تكوف فيها كفاية للمقتصد، مع اإلحالة إٔب صفحة كل فقرة من تلك الفقرات ُب 

وسع الرجوع للفقرة الٍب يريد، إال فما كتب ُب موضعها من البحث حٌب يستطيع القارئ ا٤بت
 ا٣باٛبة كاؼ ُب ذلك.

حٌب يستطيع ٥بذا البحث، كمن خبلؿ اطبلعي كجهدم ا٤بتواضع توصلت إٔب النتائج 
 التالية:
الوطء: "ىو تغيب ا٢بشفة ُب الفرج قببلن أك دبران"، فهذا أكسع معُب للوطء كىو  -ُ

، ككطء  شامل لوطء القبل كالدبر، كالوطء الصحيح كالفاسد، كالوطء ا٤بباح كاحملـر
 (.ُٔاآلدمي لآلدمي، كلغّب اآلدمي، فكل ذلك يسمى كطئان.     )ص

األلفاظ ذات الصلة ابلوطء كثّبة، منها ما ىو مرادؼ ٥با، كمنها ما ىو من  -ِ
مقدماتو كلوازمو، كمن ىذه األلفاظ: ا١بماع، النكاح، الزان، الدخوؿ، ا٤بباشرة، 

 (.ُٗ-ُٕلة، اللمس، النظر، ا٣بلوة.                 )ص ا٤بعانقة، القب

ا٤بقصود من ىذا البحث، ىو )آاثر الوطء( ما يتعلق من أحكاـ أتٌب بعد حصوؿ  -ّ
الوطء ٗبعناه الواسع، كٗبعُب أكضح نعرب كما عرب السيوطي كابن ٪بيم ُب كتابيهما 

 تبة على غيبوبة ا٢بشفة.)األشباه كالنظائر( فنقوؿ ا٤بقصود هبذا البحث: اآلاثر ا٤بَب 

كاآلاثر ُب ذلك كثّبة جدان، تصل إٔب أكثر من مائة كٟبسوف حكمان، كٕبثنا متعلق ٗبا 
 (.ِِ-ُِٱبص النكاح كالصداؽ منها.                              )ص

ُب مسألة: ىل ٯبب الوطء على الزكج ُب النكاح  -رٞبهم هللا–اختلف أىل العلم  -ْ
كالصحيح ما ذىب إليو ا١بمهور من أف ذلك كاجب على الصحيح أك ال ٯبب، 

 (.ِٕ-ِٓالزكج لدليل اإلٝباع كا٤بعقوؿ على ذلك.        )ص
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إذا قلنا أنو ٯبب على الزكج ُب النكاح الصحيح أف يطأ زكجتو فإنو ال ٙبديد ُب  -ٓ
ذلك على الصحيح ال ٗبرة ُب العمر كال ٗبرة كل أربعة أايـ كال ُب كل طهر مرة، 

لك مَبكؾ حسب ا٢باجة، ما ٓب يبلغ بو ذلك إٔب اإليبلء، لقولو تعأب: كلكن ذ
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 (.ِٗ-ِٕ(.  )صِِٕ-ِِٔ، )سورة البقرة، آية: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

يندب ٤بن كاف عنده أكثر من زكجة أف يسوم بينهن ُب كل شيء حٌب الوطء،  -ٔ
ان؛ الختبلؼ ميل القلب لبعضهن دكف لكن ال ٯبب عليو التسوية ُب الوطء اتفاق

 (.ِّ-ُّبعض.     )ص

ابب الوطء احملرَـّ ابب كاسع جدا، فالوطء ا٤بباح ٧بصور، كالوطء احملـر غّب  -ٕ
٧بصور، فقد يكوف العقد صحيحان لكن الوطء ٧برما كوطء الزكجة ا٢بائض، كقد 

تلخص ٦بمل يكوف العقد ٧برما كابلتإب الوطء ٧برما كالوطء ُب نكاح الشغار، كي
 الوطء احملـر ُب اآلٌب:

كل من حـر نكاحها حـر كطئها، كاحملـر نكاحهن كثّبات كمنهن: احملرمات أتبيدا  - أ
بسبب القرابة، كبسبب ا٤بصاىرة، كبسبب الرضاع، احملرمات بسبب ا١بمع كا١بمع بْب 

 األختْب.

الذمية، ٰبـر نكاح ما فوؽ األربع، كنكاح ا٤برأة ُب عدهتا، كنكاح الكافرة غّب  - ب
كنكاح ا٤برتدة، كا٢ببلى من الغّب، كا٤بوطوءة بشبهة، كنكاح ا٣بنثى ا٤بشكل، كنكاح 

 ا١بنية، كالزانية، كمنكوحة الغّب، كا٤بطلقة ثبلاثن.

، كقبل  -ج ٰبـر كطء الزكجة ُب القبل حاؿ ا٢بيض كالنفاس، كحاؿ اإلحراـ كالصـو
جة، ككذا إذا أسلمت الزكجة أك التفكّب ُب الظهار، كحاؿ االعتكاؼ، كعند تضرر الزك 

 الزكج ككانت غّب كتابية.
 ٰبـر كطء البهيمة، كالوطء ُب الدبر مطلقان. -د
 (.ّْ-ّْٰبـر كطء الزكجة ُب غّب يومها كليلتها.                 )ص -ىػ
يوصف الوطء ابلكراىة ال لذاتو، كلكن إذا اقَبف بو أكصاؼ أخرل، كالوطء  -ٖ

االنتقاؿ من كطء آلخر حٌب تسكن نفسو كغّب ذلك.      حيث ييرل أك ييسمع ككذا 
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 (.ْٔ-ْٓ)ص

الوطء ا٤بباح ٧بصور ُب النكاح الصحيح أك ملك اليمْب، كىذا الوطء يتعلق بو  -ٗ
 (.ْٖأحكاـ ا٤بصاىرة.                )ص

ُب النظر بشهوة ىل يوجب التحرًن، سواء نظر  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -َُ
أك ا٤برأة إٔب الرجل، على خبلؼ عندىم ُب احملل ا٤بنظور إليو ىل الرجل إٔب ا٤برأة 

ىو للفرج خاصة أـ سائر البدف، كعلى خبلؼ عندىم ُب تفسّب الشهوة ا٤بعتربة 
ُب ذلك، كالصحيح من ذلك أف النظر ال يوجب التحرًن لعدـ ثبوت ا٢بديث من 

فرؽ ُب ذلك بْب  : "من نظر إٔب فرج امرأة حرمت عليو أمها كابنتها"، القولو 
النظر مع اإلنزاؿ أك دكف إنزاؿ، كذلك ال فرؽ بْب النظر ا٤بباشر كغّب ا٤بباشر.   

 (.َٔ-ِٓ)ص

ُب اللمس بشهوة ىل يوجب التحرًن، سواء مس  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ُُ
الرجل ا٤برأة أك ا٤برأة الرجل، كسواء كاف ا٤بس ابليد أك يغّب اليد لسائر البدف، 

اف ا٤بس حراما أـ حبلال، كالصحيح ُب ذلك أنو ال يوجب التحرًن، كما كسواء ك
أف النظر ال يوجبو كذلك، كذلك لعدـ الدليل ا٤بوجب لذلك ال فرؽ ُب ذلك بْب 

 (.ٕٔ-ِٔاإلنزاؿ مع اللمس أك عدـ اإلنزاؿ.        )ص

أف الرجل إذا  -رٞبهم هللا–كٝبهور العلماء  --ذىب عمـو الصحابة  -ُِ
و بعد العقد الصحيح خلوة صحيحة كليس ىناؾ مانع من موانع خلى بزكجت

الوطء )ا٢بسية، كالطبيعة، كالشرعية(، فإنو ٯبب ا٤بهر كامبل سواء كطئها أـ ال، 
 -رٞبهم هللا–فيكفي ُب ذلك إرخاء الستور، كنقل غّب كاحد من أىل العلم 

كم عمـو اإلٝباع على ذلك، إال أف ُب ا٤بسألة خبلؼ، لكن العمدة ُب ذلك ح
الصحابة. إال أف تلك ا٣بلوة ال توجب اإلحصاف، كال توجب ا٤بصاىرة كال تنشر 

 (.َٖ-ٗٔا٢برمة ما داـ أنو ٓب ٰبصل فيها كطء.      )ص

 النكاح يطلق لغة على: الضم، كا١بمع، كالوطء، كالعقد، كالتزكيج، كالبلوغ. -ُّ

 كىل يطلق حقيقة على العقد أـ الوطء؟، خبلؼ.
و "عقد بْب الزكجْب ٰبل بو الوطء على الوجو ا١بائز شرعان"      كالنكاح شرعا ى

 (.ٖٖ-ْٖ)ص
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دؿ على مشركعية النكاح أدلة كثّبة من الكتاب كالسنة كاإلٝباع كا٤بعقوؿ.       -ُْ
 (.ِٗ-َٗ)ص

 النكاح ينقسم إٔب أقساـ ثبلثة: -ُٓ

نكاح صحيح. كىذا يَبتب عليو ٝبيع أحكاـ النكاح، من حل كطء، كمباشرة،  - أ
 نفقة كمهر، كيَبتب عليو أحكاـ ا٤بصاىرة من ٧برمية كغّبىا. ككجوب

نكاح فاسد، كىذا ال يَبتب عليو حكم إذا كاف ٦بردا عن ا٣بلوة، كالوطء. أما  - ب
مع ا٣بلوة فإنو ٯبب ٥با ا٤بهر إذا جاءت بولد منو كال ٯبب ٥با ا٤بهر بغّب ذلك، كأما 

لنسب، ككجوب العدة، ككجوب إذا كطئ مع النكاح الفاسد فإنو يَبتب عليو: ثبوت ا
 ا٤بهر كامبل، كذلك يَبتب على ذلك أحكاـ أخرل.

نكاح )كطء( الشبهة: سواء كانت شبهة ُب الفعل، أك احملل، أك ا٤بلك، أك العقد. إذا  -ج
 حصل كطء شبهة فإنو يَبتب عليو من األحكاـ ما ترتب على النكاح الفاسد.

 (.َُّ-ْٗ)ص
كقد  ٙبـر على زكج األـ إال ابلدخوؿ بعد العقد،الربيبة، كىي بيت الزكجة، ال  -ُٔ

 االتفاؽ على ذلك. -رٞبهم هللا-نقل غّب كاحد من أىل العلم 

 (.َُٕ-َُٔ)ص

ُب تفسّب الدخوؿ الذم ٙبـر بو الربيبة على زكج  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ُٕ
 األـ على أحد عشر قوال، كالصحيح منها أف الدخوؿ ىو الوطء بعينو.

 (.َُُ-َُٖ)ص

حرًن الربيبة، ُب اشَباط ا٢بجر كعدـ اشَباطو لت -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ُٖ
ُب معُب ا٢بجر، كالصحيح ما ذىب إليو  -رٞبهم هللا-مع توسع الظاىرية 

ا١بمهور من عدـ اشَباطو، كذلك ألف ذكر ا٢بجر ُب قولو تعأب: 
(. خرج ٨برج ِّ، )سورة النساء، آية: (ڳ ڳ ڳ ڳ)

 (.ُُْ-َُُالشرط.          )صالغالب ال 

يثبت نسب ا٤بولود للزكج ُب النكاح الصحيح، كالنكاح الفاسد، ككطء الشبهة،  -ُٗ
 أما كلد الزان فبل يثبت نسبو للزاين كلو أقر أنو ابنو من ابب العقوبة كالزجر.
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 (.ُُٕ-ُُٔ)ص

ُب ثبوت النسب، ىل ىو متعلق ابلعقد نفسو أـ  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -َِ
و األئمة الثبلثة خبلفا ابلتمكْب من الوطء بعد العقد؟ كالصحيح ما ذىب إلي

من أف ثبوت النسب متعلق ابلتمكن من الوطء بعد  -رٞبهم هللا ٝبيعا-للحنفية 
العقد؛ كذلك حٌب ال ٫بكم بثبوت النسب ُب صور مستحيلة الوقوع فبل ننسب 

ا٤بشرؽ كبينهما مسّبة أكثر من الولد ٤بن تزكج ابلوكالة كىو ُب ا٤بغرب كزكجتو ُب 
 (.َُِ-ُُٖستة أشهر كقد جاءت بو لستة أشهر.              )ص

أف ا٣بصي يلحقو نسب ا٤بولود، ككذا اجملبوب ا٤بقطوع  -رٞبهم هللا-نص ا٢بنفية  -ُِ
ذكره أك أثنييو، أحدٮبا ال كبلٮبا، كذلك ينسب ا٤بولود للرجل إذا كانت زكجتو 

ذلك لو أقر أبحد الولدين كقد كلدا ُب بطن كاحد، صغّبة كادعت ا٢بمل منو، ك
فإنو ينسب لو االثنْب، ككذلك لو ادعى الزكج نسب ا٤بولود بعد ما نفاه ابلزان، 

 (.ُِٖ-ُُِككذا لو قبل التهنئة اب٤بولود، ُب كل ذلك ينسب الولد ألبيو.  )ص

د دؿ النفقة، كىي الطعاـ كالشراب كالكسوة كالسكن ٘بب على الزكج لزكجتو كق -ِِ
 (.ُِٖ-ُِْعلى كجوهبا دليل الكتاب السنة كاإلٝباع ا٤بعقوؿ.      )ص

كجوب النفقة للزكجة مشركط بتسليم نفسها للزكج كعدـ ا٤بنع إال ٕبق، حٌب لو   -ِّ
كاف الزكج صغّب ال يطأ مثلو ٘بب النفقة عليو. أما الزكجة الناشز: كىي العاصبة 

٥با، فالنفقة مقابل االستمتاع.  للزكج ا٤بانعة نفسها منو بغّب حق، ال نفقة 
 (.ُُّ-ُِٖ)ص

ُب الصغّبة الٍب ال يوطأ مثلها، ىل ٥با نفقة؟  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ِْ
كاألقرب أهنا كاجبة؛ لعمـو األدلة الدالة على كجوب النفقة للزكجة غّب الناشز.   

 (.ُّٓ-ُُّ)ص

على  ا٢باكم بينهم بطلبها إذا أعسر الزكج بنفقة زكجتو كطلبت الزكجة الفراؽ، فرؽ -ِٓ
 (.ُّٕ-ُّٔخبلفا للحنفية. )ص -رٞبهم هللا-الصحيح من أقواؿ أىل العلم 

دؿ دليل الكتاب كا٤بعقوؿ على كجوب نفقة األبناء على أبيهم، كيشمل ذلك:  -ِٔ
األبناء الصغار ذكورا كإاناث، كاإلانث الكبار حٌب يتزكجن، كالذكور البالغْب ا٤برضي 

م، كتسقط النفقة عند بلوغ ا٢بلم كالقدرة على الكسب. الذين ال ماؿ عندى
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 (.ُُْ-ُّٖ)ص

مور ُب الظاىر، إال أف العلماء العدؿ بْب الزكجات كاجب، كىذا شامل ١بميع األ -ِٕ
قالوا بوجوب العدؿ ُب النفقة كا٤ببيت لدليل الكتاب كالسنة، كما  -رٞبهم هللا-

فإذا كطئ إحداىن  عدا ذلك يستحب فيو العدؿ كال ٯبب، كمن ذلك الوطء،
يستحب لو كطء البواقي كال ٯبب عليو ذلك، كىذا كلو ٤بن عنده أكثر من زكجة. 

 (.ُْٕ-ُّْ)ص

النكاح الفاسد إما أف يكوف فاسدا لعقده، أك لصداقو، أك القَبانو ابلشرط  -ِٖ
الفاسد، ككذا كطء الشبهة، ككبلٮبا موجب للتحرًن كما يوجب ذلك النكاح 

االتفاؽ على ذلك، إال  -رٞبهم هللا-احد من أىل العلم كقد نقل غّب ك  الصحيح،
 (.ُٓٓ-َُٓأف ُب ا٤بسألة خبلؼ ليس ابلقوم.      )ص

اختبلفا قواي ُب الوطء احملرَـّ )الزان( ىل ىو  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ِٗ
موجب للتحرًن كالوطء ُب النكاح الصحيح، ىذا إذا كاف الوطء ُب القبل، 

ت ٗبيتة، كمثلها ٔبامع، كعمدة خبلفهم حديث "ال ٰبـر ا٢براـ كا٤بوطوءة حية ليس
ا٢ببلؿ"، كتفسّب الدخوؿ، فإذا فرضنا صحة ا٢بديث فإف القوؿ ابلتحرًن ىو 
الصحيح، كإال األصل أنو ال يوجبو، كال فرؽ ُب ذلك بْب اإلفضاء كعدمو، 

-ُٗٓكاجملامعة مباشرة أك يوضع حاجز أثناء ا٤بباشرة كخرقة ك٫بوه.   )ص
ُٔٗ.) 

اتفق ا١بميع أف االبن من الزان ٰبـر على أمو، كاختلفوا ُب حرمة البنت من الزان  -َّ
-ر خبلفا للشافعية كبعض ا٤بالكية على أبيها، كالصحيح ما ذىب إليو ا١بمهو 

من القوؿ بتحرًن البنت على أبيها من الزان، لعمـو قولو تعأب:  -رحم هللا ا١بميع
(.     ِّية: ، سورة النساء، آ(ڍ ڌ ڌ ڎ )

 (.ُُٕ-ُٗٔ)ص

 القائلوف أبف الوطء احملرَـّ ٧بٌرًـ اختلفوا ُب مسائل: -ُّ

ىو الوطء ُب الدبر ىل ىو ٧بـر كوطء القبل؟ كاألقرب أنو ال يتعلق بو التحرًن كما  - أ
 (.ُْٕ-ُِٕ.    )ص -رحم هللا ا١بميع-مذىب ا٢بنفية خبلفا للحنابلة 
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ء ا٤برأة ا٢بية، كالصحيح أنو ال ينشر اختلفوا ُب كطء ا٤بيتة ىل ىو ٧بٌرًـ كوط - ب
 (.ُْٕا٢برمة.    )ص

إذا كانت ا٤بزين هبا صبية ال ٯبامع مثلها لكن يشتهى لكن مثلها فإف كطئها كوطء  -ج
الكبّبة، أما الٍب ال تشتهى فقد اختلفوا ُب كطئها، ىل ىو موجب للتحرًن؟ كاألقرب أنو ال 

 (.ُٕٔ-ُٕٓيوجب التحرًن.       )ص
أف الوطء احملرَـّ ال يوجب احملرىميَّة، فبل ٯبوز السفر كال ا٣بلوة كال ٤بس الصحيح  -ِّ

ا٤بوطوءة كال ٧بارمها كذلك ال ٰبل لو النظر إليهن، كذلك ألف التحرًن بسبب 
كطئو إف قلنا أنو موجب للتحرًن، كجب من ابب العقوبة ال النعمة.    

 (.ُٕٕ)ص

ء احملرَـّ عند من يقوؿ أنو ٧بٌرًـ يؤثر الوطء بشبهة أك ُب النكاح فاسد، ككذا الوط -ّّ
ُب فسخ النكاح الصحيح ُب ثبلثة أصناؼ من النساء كىن: بنت الزكجة، كأـ 
الزكجة، ككطء االبن لزكجة أبيو، فلو كطئ رجل بنت زكجتو أك أمها بوطء فاسد 
أك بوطء شبهة، فإف نكاحو من زكجتو ينفسخ، ككذا لو كطئ كطئا ٧برما عند من 

 (.ُُٖ-٧َُٖبٌرًـ.        )صيقوؿ أنو 

لو نكح الرجل بنتا، ٍب نكح أمها بنكاح فاسد فإف نكاحو من البنت ينفسخ لو  -ّْ
كطئ األـ بعد العقد، كإذا كاف قد دخل ابلبنت فقد حرمتا عليو ٝبيعا، فاألـ 

 (.ُْٖ-ُّٖكالبنت كبلٮبا ٙبرماف ابلوطء.     )ص

ا كأمها، كدخل كل كاحد منهما لو نكح األب كاالبن أختْب أك أجنبيتْب أك بنت -ّٓ
على زكجة اآلخر خطأ، ككطئ، انفسخ نكاحهما، ألف إحداٮبا موطوءة األب 
كاألخرل موطوءة االبن، فإف دخل إحداٮبا، فإف ا٤بوطوءة منهما ٙبـر عليهما 

ٝبيعا، كإف ٓب يدخل كاحد منهما فبل إشكاؿ. كُب ا٤بسألة تفصيل كتقسيم.    
 (.ُٖٗ-ُٖٔ)ص

ا٤بوجبة للفسخ كثّبة، منها: الرتق، كالقرف، كالفتق، كالعنة. فلو  عيوب النكاح -ّٔ
رضي اآلخر ابلعيب فبل إشكاؿ، كذلك لو كاف العيب قد حصل قبل العقد ال 
إشكاؿ ُب إعطاء الطرؼ اآلخر ا٣بيار ُب الفسخ، اما العيب ا٢بادث بعد العقد 

ر حق كالوطء، ففي جواز الفسخ بسببو خبلؼ، كالصحيح أف للطرؼ اآلخ
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 (.ُٓٗ-ُِٗالفسخ، ما داـ أنو ٓب يرض ابلعيب.       )ص

إذا زكَّج كلياف امرأة لرجلْب معان، بعقدين، ككاان كفؤين، فإهنا لؤلكؿ منهما قوال  -ّٕ
: "إذا أنكح الولياف فاألكؿ أحق". كقد كاحدا ما ٓب يدخل هبا الثاين، لقولو 

 لى ىذا.االتفاؽ ع -رٞبهم هللا-احد من أىل العلم نقل غّب ك 

لكن إف دخل الثاين منهما دكف األكؿ، فقد اختلفوا ٤بن تكوف، ىل تكوف للمتقدـ 
 ابلعقد؟ أـ للمتقدـ ابلوطء؟.

كالصحيح ما ذىب إليو األئمة الثبلثة خبلفا للمالكية من أهنا للمتقدـ ابلعقد منهما 
 (.َِِ-ُٕٗمطلقا، لظاىر ا٢بديث.          )ص

إتياف النساء يؤجل سنة إذا شكت زكجتو عنتو كأقر العنْب كىو من ال يقدر على  -ّٖ
بذلك أك كانت بكرا، كىذا مذىب عامة الصحابة كٝبهور الفقهاء، كىو 

فإف كصل إليها مرة  --الصحيح الذم قضى بو غّب كاحد من الصحابة 
كاحدة، حكمنا بزكاؿ عنتو، كإال جاز ٥با الفسخ، بعد سنة قمرية، فعلى ذلك 

 (.ُِْ-َِْثبات زكاؿ عنو العنْب.    )صيكفي كطئو كاحدة إل

 أنكحة الكفار على ثبلثة أضرب: -ّٗ

 جائزة عند ا٤بسلمْب، كىذه ال إشكاؿ ُب صحتها. - أ

 ابطلة عند ا٤بسلمْب كعند الكفار، كىذه ال إشكاؿ ُب بطبلهنا. - ب

ابطلة عند ا٤بسلمْب، كجائزة عند الكفار، كىذا الضرب مع حكمنا ببطبلنو ال  -ج
 (.ِِٖ-ُِٔموا ُب عقد الذمة إال إذا أسلما أك ترافعا إلينا.        )صنتعرض ٥بم ما دا

ال ٯبوز للمرتد إنشاء النكاح، ككذا ا٤برتدة، سواء أراد نكاح مسلمة أك كافرة أك  -َْ
 (.َِِمرتدة، فا٤برتد ال ملة لو، كالنكاح يعتمد على ا٤بلة.      )ص

 -رٞبهم هللا-العلماء  نفسخ نكاحهما، خبلؼ بْبإذا ارتد الزكجاف معا، فهل ي -ُْ
 (.ِِْ-ُِِكالصحيح أنو ينفسخ ابنقضاء العدة.               )ص

لو ارتد أحد الزكجْب دكف اآلخر، فهذا ال ٱبلو إما أف يكوف ذلك قبل الدخوؿ  -ِْ
أك بعده. فإف كاف قبل الدخوؿ، فإف النكاح ينفسخ حاال عند ا١بمهور. كإف كاف 

انقضاء العدة على القوؿ الصحيح. بعد الدخوؿ، فإف النكاح يوقف إٔب 
 (.ِِٔ-ِِْ)ص
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لزكج كافرا، إذا أسلم الزكج ككانت الزكجة غّب كتابية، أك أسلمت الزكجة ككاف ا -ّْ
إف النكاح ينفسخ بينهما، كاختلفوا مٌب ينفسخ  -رٞبهم هللا-فقد اتفق أىل العلم 

 على أربعة أقواؿ، كالصحيح منهما:

ف إسبلـ ا٤بسلم منهما قبل الدخوؿ، انفسخ النكاح التفريق بْب الدخوؿ كعدمو، فإف كا
حاال، كإف كاف بعد الدخوؿ يوقف فسخ النكاح إٔب انقضاء العدة، فإف أسلم الكافر منهما 
كإال فرؽ بينهما على خبلؼ مٌب ٙبسب العدة بعد التفريق، ىل من اإلسبلـ أـ من زمن 

 (.ِّْ-ِِٖالتفريق؟.           )ص
 ٙبتو بنتا كأمها، فبل ٱبلو ا٢باؿ من أربعة صور:إذا أسلم الرجل ككاف  -ْْ

أال يكوف دخل بواحدة منهما، كىنا اختلفوا، ىل لو أف ٲبسك األـ أـ البنت؟ كاألقرب  - أ
 أف لو إمساؾ البنت؛ ألف األـ ٙبـر ابلعقد على البنت.

 أ، يكوف دخل هبما، كىنا ٙبرماف عليو أتبيدان ابالتفاؽ. - ب

كذلك ٙبرماف عليو، فاألـ ٙبـر ابلعقد على البنت، أف يدخل ابألـ دكف البنت،   -ج
 البنت ٙبـر ابلدخوؿ ابألـ.

أف يدخل ابلبنت دكف األـ، كىنا يثبت نكاح البنت كينفسخ نكاح األـ.   -د
 (.َِْ-ِّٕ)ص

أف الرجل إذا أسلم ككاف ٙبتو أكثر من أربع نسوة  -رٞبهم هللا-اتفق أىل العلم  -ْٓ
 ر من أربع.فإنو ال ٰبل لو البقاء على أكث

كاختلفوا ُب كيفية فسخ نكاح ما زاد على األربع على ثبلثة أقواؿ، كالذم يهمنا من 
ذلك، ىل كطئو إلحداىن زمن االختيار يكوف اختيار للموطوءة؟ خبلؼ مبِب على ا٣ببلؼ 

 ُب مسألة اسَبجاع ا٤بطلقة الرجعية ابلفعل )الوطء( ىل يصح؟.
لكية كأحد الوجهْب عند الشافعية كاألقيس ٤بذىب كالقوؿ أبنو اختيار منو ىو قوؿ ا٤با

 (.ِْٔ-ِِْا٢بنابلة.       )
الصداؽ ىو: "اسم ٤با تستحقو ا٤برأة بعقد النكاح أك الوطء"، كلو أ٠باء كثّبة  -ْٔ

منها: األجر، الفريضة، ا٤بهر، العبلئق، العقور، النحلة، ا٢بباء... كقد جاء ُب 
 (.ِِٓ-َِٓسنة كاألثر.     )صالكتاب بعض ىذه األ٠باء، كبعضها ُب ال

دؿ على كجوب الصداؽ أدلة كثّبة من الكتاب كالسنة كاإلٝباع.        -ْٕ
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 (ِٔٓ-ِْٓ)ص

أف الصداؽ ٯبب على الزكج لزكجتو ابلعقد  -رٞبهم هللا-اتفق أىل العلم  -ْٖ
كالدخوؿ، كذلك ُب النكاح الصحيح، كقد دؿ على ذلك دليل الكتاب كا٤بعقوؿ. 

 (.َِٔ-ِٗٓ)ص

أف الصداؽ ٯبب لكل موطوءة بوطء شبهة أك  -رٞبهم هللا-ل العلم اتفق أى -ْٗ
بنكاح فاسد، على خبلؼ بينهم ىل ٯبب ا٤بهر ا٤بسمى أك مهر ا٤بثل، أك األقل 

 منهما؟.

كال يرجع الواطئ اب٤بهر على ا٤بتسبب ُب النكاح الفاسد أك كطء الشبهة، فقد استوُب 
 (.ِٕٔ-ِّٔقيمتو زمن الوطء.        )ص ذلك ٗبا انؿ من كطء، كا٤بعترب ُب مهر ا٤بثل

 إعبلف النكاح، كإشهاره، ألمر النيب  -رٞبهم هللا-استحب عامة الفقهاء  -َٓ
 (.ِٗٔفأكجبوا إعبلنو.    )ص -رٞبهم هللا-بذلك، كخالف ا٤بالكية 

ُب حكم نكاح السر، كىو النكاح الذم يوصي  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ُٓ
، فذىب األئمة الثبلثة أنو صحيح مع الكراىة، كخالف فيو الزكج الشهود بكتمو

ُب ذلك ا٤بالكية فقالوا بفساده، كبناء على مذىب ا٤بالكية إذا كطئ الزكج زكجتو 
ُب ذلك النكاح الفاسد عندىم فإف ٯبب ٥با مهر ا٤بثل، كا٢بكم ُب النكاح الفاسد 

 (.ِّٕ-َِٕككطء الشبهة.            )ص

 نفسها بعد الدخوؿ، فإهنا تستحق الصداؽ كامبل، لو ىلكت الزكجة أك قتلت -ِٓ
االتفاؽ على ذلك، كأما إذا  -رٞبهم هللا-كقد نقل غّب كاحد من أىل العلم 

حقاقها للصداؽ خبلؼ بْب ىلكت أك قتلت نفسها قبل الدخوؿ، ففي است
 (.ِٕٕ-ِٕٓكالصحيح أهنا ال تستحقو.     )ص -رٞبهم هللا-العلماء 

ٙبتو أكثر من أربع نسوة كلهن مدخوالت هبن، فإف عليو أف إذا أسلم الزكج ككاف  -ّٓ
ٱبتار أربعا منهن كيفارؽ الباقي، كمن فارقها ٯبب عليو أف يدفع ٥با الصداؽ كامبل 
إف ٓب تكن أخذتو كىذا كلو متفق عليو، كقد ٯبتمع على الزكج الصداؽ كمهر ا٤بثل 

ر غّبىا. كذلك عند من فيما لو كطئ إحداىن بعد اإلسبلـ كقبل االختيار ٍب اختا
 (.َِٖ-ِٕٗيقوؿ ال يصح االختيار ابلفعل.        )ص

إذا ظهر رضاع ٧بـر بْب الزكجْب كقد عقد الزكج كدخل، فإنو يفرؽ بينهما حاال،  -ْٓ
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كتستحق الزكجة بذلك الدخوؿ كامل الصداؽ، كيكوف كطئو ٥با كطء شبهة، 
ى خبلؼ كبّب بْب ضاع، علكىذا إذا أقر بذلك أك ظهرت بينة تثبت ذلك الر 

ُب شركط تلك البينة، كيكفي ُب البينة أف يصدقها الزكجاف  -رٞبهم هللا-العلماء 
أك الزكج كحده لتكوف معتربة، أما إذا كذابىا أك كذهبا الزكج كحده فإنو من ابب 

 (.ِْٖ-ِِٖالورع كاالحتياط يستحب التفريق بينهما كال ٯبب ذلك.    )ص

 كإنكاح اآلخر منهما على ضربْب:ادعاء أحد الزكجْب الرضاع  -ٓٓ

أف يدعي ذلك الزكج، كتنكر الزكجة، كىذا يعترب إقرار من الزكج، فيفسخ النكاح،  - أ
 كتستحق ا٤برأة كامل الصداؽ إف كاف قد دخل هبا، كنصفو إف ٓب يدخل.

 أف تدعي الزكجة الرضاع، كىذا ال ٱبلو من أحد ثبلثة أضرب: - ب

 ُب الصورة األكٔب. أف يصدقها الزكج، كا٢بكم ىنا كا٢بكم -ُ

 أف يكذهبا الزكج، فبل يقبل قو٥با قضاء إال ابلبينة، كيستحب تركها كال ٯبب. -ِ

 أم يسكت الزكج، فبل يقع ُب نفسو صدقها كال كذهبا، كا٢بكم ىنا ٨بتلف فيو. -ّ

 (.ِٖٗ-ِٖٔكُب ا٤بسألة تفصيبلت كتفريعات.         )ص
صبها عند العقد أك الوطء، كيراعى مهر ا٤بثل ىو مهر ا٤برأة ٩بن كاف ُب صفاهتا كمن -ٔٓ

 ُب ذلك أمور منها:

السن، كالعقل، كا١بماؿ، كاليسار، كاإلسبلـ، كالعفة، كا٢برية، كالبكارة، كاألدب، 
 (.ِِٗ-ُِٗكالفصاحة، كالبلد، كالعصر، كغّب ذلك.           )ص

كاف السفيو احملجور عليو لسفهو ال ٯبوز تزكٯبو إذا ٓب يكن ٕباجة للزكاج، فإذا   -ٕٓ
ٕباجة لذلك جاز لوليو تزكٯبو اتفاقا، نظرا ٢باجتو لذلك، كلعصمتو من الوقوع ُب 

اج للزكاج، فقد اختلف أىل الفواحش، أما إذا تزكج السفيو بغّب إذف كليو كىو ٧بت
ُب صحة ذلك الزكاج، كالصحيح أنو جائز ما داـ أنو بلغ ٢بد  -رٞبهم هللا-العلم 

كٓب يرض كليو أف يزكجو كُب كل ذلك ال يتزكج إال ٱباؼ معو الوقوع ُب الفاحشة، 
 (.ِٕٗ-ِْٗٗبهر ا٤بثل كال يزيد.          )ص

إذا دخل الرجل بزكجتو ٍب حدث عيب موجب للفسخ، كقلنا أف لو الفسخ، فإف  -ٖٓ
كطئو مضموف بكل حاؿ على خبلؼ لو ٯبب عليو مهر ا٤بثل اـ ا٤بهر ا٤بسمى؟. 

 (.َُّ-ِٗٗ)ص
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الدخوؿ فبل مهر ٥با كال متعة، كال يتنصف ا٤بسمى، أما إذا ارتدت الزكجة قبل  -ٗٓ
 بعد الدخوؿ فلها ا٤بهر قوال كاحدا.

أما إذا كاف ا٤برتد ىو الزكج، فلها نصف ا٤بهر قبل الدخوؿ، ككامل ا٤بهر بعد الدخوؿ كال 
 (.َّْ-َّّخبلؼ ُب ذلك.                )ص

 ية مهر، كىذا جائز،نكاح التفويض ىو: أف يعقد الزكج على زكجتو دكف تسم -َٔ
االتفاؽ على جوازه، كذلك لقولو  -رٞبهم هللا-كقد نقل غّب كاحد من أىل العلم 

. )سورة   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)تعأب: 
 (. ِّٔالبقرة، آية: 

 (.َّٕ-َّٔكالتفويض على قسمْب: تفويض بضع، كتفويض مهر.     )ص

ا٤بثل للمفوضة، ىل ٯبب ذلك مٌب ٯبب مهر  -رٞبهم هللا-تلف أىل العلم اخ -ُٔ
ابلعقد أـ ابلدخوؿ أـ ابلفرض....؟. كالصحيح من ذلك أنو ٯبب ابلعقد، 

لو ُب قصة بركع بنت  بذلك، كموافقة قضاء عبدهللا بن مسعود  لقضائو 
 كاشق، مع اتفاقهم أف مهر ا٤بثل للمفوضة ٯبب ابلدخوؿ قوال كاحدا.

هر، كال بينة، فإنو يصار إٔب مهر ا٤بثل لو اختلف الزكجاف ُب أصل التسمية ُب ا٤ب -ِٔ
 قوال كاحدا. 

ُب ذلك على أربعة  -رٞبهم هللا-دار ا٤بهر، فقد اختلف أىل العلم أما إذا ُب مق
أقواؿ، كالصحيح منها أف القوؿ قوؿ الزكج بكل حاؿ مع ٲبينو؛ ألنو منكر للزايدة 

٤بدعى عليو".              : "البينة على ا٤بدعي كاليمْب على اكمدعى عليو، كقد قاؿ 
 (.ُّٕ-ُّْ)ص

إذا تلف الصداؽ ا٤بعْب بيد الزكجة فبل إشكاؿ ُب عدـ ضمانو، أما إذا تلف بيد  -ّٔ
الزكج قبل القبض، فقد اتفقوا على ضمانو، كاختلفوا ُب كيفية ضمانو، ىل ترجع 
على الزكج ٗبثلو، أـ ترجع إٔب مهر ا٤بثل؟. كالصحيح من ذلك الرجوع ٤بثلو إف  

 (.ُِّ-ُّٗاف مثليا، كبقيمتو إذا ٓب يكن من ذكات األمثاؿ.       )صك

رٞبهم -على الصداؽ، كقد اتفقو العلماء  ا٤بتعة ىي: ما يعطى للمرأة ا٤بطلقة زايدة -ْٔ
على مشركعية دفع ا٤بتعة للزكجة ا٤بطلقة غّب ا٤بدخوؿ هبا كٓب يعطى ٥با مهر  -هللا

 (.ِّٓ-ِّْ)ص     كدؿ على ذلك الكتاب كالسنة كاإلٝباع.   
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 ا٤بطلقات على قسمْب من حيث استحقاؽ ا٤بتعة أك عدـ استحقاقها: -ٓٔ

 مطلقة غّب مدخوؿ هبا كىذه على قسمْب: - أ

غّب مدخوؿ هبا، كىي ليست مفوضة، كىذه ٯبب ٥با نصف ا٤بسمى ابلطبلؽ قبل  -ُ
 الدخوؿ عند ا١بمهور.

 ا١بمهور. غّب مدخوؿ هبا مفوضة كٓب يفرض ٥با مهر، كىذه ٥با ا٤بتعة عند -ِ

أما إذا فرض ٥با مهر ٍب طلقت قبل الدخوؿ، فقد اختلفوا ىل يصّب ا٤بفركض كا٤بسمى، 
 أـ يبطل ا٤بهر ا٤بفركض على قولْب.

ا٤بطلقة ا٤بدخوؿ هبا ىل ٯبب ٥با ا٤بتعة؟ خبلؼ، كالصحصح أنو يستحب ٥با ا٤بتعة  -ب
 (.ّّّ-ِّٕكال ٯبب كال ٱبتلف ذلك ابختبلؼ حاؿ الزكجْب.           )ص

وئ وئ ۇئ ۇئ )ُب ا٤بقصود ُب قولو تعأب:  -رٞبهم هللا-اختلف أىل العلم  -ٔٔ

(. ىل ىو الزكج أـ الوٕب؟، فإف قلنا أنو ِّٕ. )سورة البقرة، آية: (  ۆئ ۆئ 
الوٕب فقد ندبو هللا عز كجل أف يعفو عن نصف الصداؽ إذا طلقت موليتو 

 (.ُّْ-ّّٔا٤بفوضة قبل الدخوؿ بشركطو.              )ص

ٯبوز للمرأة أف ٛبنع نفسها من الزكج ابتداء حٌب تستلم ٝبيع مهرىا ا٢باؿ  -ٕٔ
 ابالتفاؽ.

أما إذا أسلمت نفسها طائعة، ككطئها الزكج ٨بتارة قبل أف تستلم مهرىا فهل ٥با بعد ذلك 
أف ٛبنع نفسها؟، خبلؼ، كالصحيح عدـ جواز ذلك لرضاىا أكال بتسليم نفسها ٨بتارة، كىذا 

رضيت بذمتو كيستوم ُب ذلك امتناع الزكج عن تسليم ا٤بهر بسبب عسرتو أك يدؿ على أهنا 
 (.َّٓ-ّّْبسبب آخر، فالقوؿ فيهما كاحد.                       )ص

 
ىذا آخر ما تيسر كتابتو ُب موضوع ىذا البحث، فما كاف من صواب فمن توفيق هللا عز 

كهللا كرسولو منو بريئاف، كآخر دعواان كجل لعبده، كما كاف فيو من خطأ فمِب كمن الشيطاف، 
 أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب.

 
 كتبو: ظاىر بن فخرم الظاىر.

 ىػُُْٕ/ٕ/ِٖاالثنْب 
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 انفٓارش
 كتشمل:

 فهرس اآلايت. -ُ

 فهرس األحاديث. -ِ

 فهرس األعبلـ. -ّ

 فهرس األلفاظ كا٤بصطلحات. -ْ

 .فهرس ا٤بسائل -ٓ

 فهرس ا٤براجع. -ٔ

 فهرس ا٤بواضيع. -ٕ
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 أٔالً: فٓرش اٌَاخ انقرآٍَح
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 شاًٍَا: فٓرش األؼاقٌس ٔاَشار
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 شانصًا: فٓرش األػالو
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 راتؼًا: فٓرش األنفاظ ٔادلصطهؽاخ
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 ـايطًا: فٓرش ادلطائم
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 ضاقضًا: فٓرش ادلراظغ
 أواًل: القرآن الكرمي 

 اثنياً: كتب التفسري
أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص. مكة ا٤بكرمة: ا٤بكتبة أحكاـ القرآف. أبو بكر  -ُ

 التجارية مصطفى أٞبد الباز.

أحكاـ القرآف. أبو بكر دمحم بن عبدهللا )ابن العريب(. بّبكت/ لبناف: دار الكتب  -ِ
 العلمية، ط. أكٔب.

تفسّب القرآف العظيم. عماد الدين، أبو الفداء إ٠باعيل بن كثّب القرشي  -ّ
 تبة دار الَباث.الدمشقي. القاىرة: مك

جامع البياف عن أتكيل آم القرآف. أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم. بّبكت/  -ْ
 ىػ(.َُْٖلبناف: دار الفكر، ط. )

ا١بامع ألحكاـ القرآف. أبو عبدهللا دمحم بن أٞبد األنصارم القرطيب. بّبكت/  -ٓ
 ىػ(.َُْٖلبناف: دار الكتب العلمية، ط. )

لرٞبن السيوطي، بّبكت/ لبناف: دار الكتب الدر ا٤بنتثر. جبلؿ الدين عبدا -ٔ
 العلمية.

 
 اثلثاً: كتب اضتديث

إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل. دمحم انصر الدين األلباين، بّبكت/  -ُ
 ىػ(.ُّٗٗكدمشق: ا٤بكتب اإلسبلمي، ط. أكٔب )

إعبلء السنن. ظفر أٞبد العثماين التهانوم، ابكستاف/ كراتشي: إدارة القرآف  -ِ
 ىػ(.ُُْٓكالعلـو اإلسبلمية، ط. )اثلثة( )

بلوغ ا٤براـ من أدلة األحكاـ. أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين. القصيم/  -ّ
 ىػ(.َُْٗبريدة: دار البخارم للنشر كالتوزيع، ط. أكٔب )
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الَبغيب كالَبىيب من ا٢بديث الشريف. زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوم  -ْ
 ىػ(.َُْٕث، )ا٤بنذرم، القاىرة: دار ا٢بدي

تلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب. أٞبد بن علي بن حجر  -ٓ
 ىػ(.ُُْٔالعسقبلين، مؤسسة قرطبة، ط. أكٔب )

التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد. أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن دمحم  -ٔ
 الرب، ا٤بدينة النبوية: مكتبة األكس. بن عبد

على موطأ مالك. جبلؿ الدين عبدالرٞبن السيوطي، تنوير ا٢بوالك شرح  -ٕ
 بّبكت/ لبناف: ا٤بكتبة الثقافية.

الدرر ا٤بنتثرة ُب األحاديث ا٤بشتهرة. جبلؿ الدين عبدالرٞبن السيوطي،  -ٖ
 ىػ(.ُُْٓالسعودية/ الرايض: مكتبة الوراؽ، ط. أكٔب )

األثّب جامع األصوؿ من أحاديث الرسوؿ. أبو السعادات مبارؾ بن دمحم )ابن  -ٗ
 ىػ(.ََُْا١بزرم(. بّبكت/ لبنا: دار إحياء الَباث العريب، ط. اثنية )

جامع ا٤بسانيد كالسنن ا٥بادم ألقـو سنن. عماد الدين أيب الفداء إ٠باعيل   -َُ
بن عمرك ابن كثّب القرشي، بّبكت/ لبناف: دار الفكر للطباعة كالنشر، 

(ُُْٓ.) 

ئدة كالكبّب(. جبلؿ الدين ٝبع ا١بوامع )أك جامع األحاديث الصغّب كزا -ُُ
 ىػ(.ُُْْعبدالرٞبن السيوطي. بّبكت/ لبناف: دار الفكر، )

ا١بوىر النقي. عبلء الدين بن علي بن عثماف ا٤بارديِب )ابن الَبكماف(.  -ُِ
 )مطبوع مع سنن البيهقي الكربل(. بّبكت/ لبناف: دار ا٤بعرفة.

كت/ دمشق: سلسلة األحاديث الضعيفة. دمحم انصر الدين األلباين. بّب  -ُّ
 ىػ(.َُْٓا٤بكتب اإلسبلمي، ط. خامسة )

سنن ابن ماجو. أبو عبدهللا دمحم بن يزيد القزكيشي، دار الرايف للَباث، ٙبقيق  -ُْ
 فؤاد عبدالباقي.
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سنن أيب داككد. أبو داككد سليماف بن األشعث السجستاين. دار الرايف  -ُٓ
 ىػ(.َُْٖللَباث. )

ا٢بسْب بن علي البيهقي، بّبكت/  سنن البيهقي )الكربل(. أبو بكر أٞبد بن -ُٔ
 لبناف: دار ا٤بعرفة.

سنن الَبمذم )ا١بامع الصحيح( أبو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة الَبمذم.  -ُٕ
 بّبت/ لبناف: دار الكتب العلمية.

سنن الدار قطِب. علي بن عمرك الدار قطِب. بّبكت/ لبناف: دار الفكر.  -ُٖ
 ىػ(.ُُْْ)

ن عبدالرٞبن بن الفضل بن هبراـ الدارمي. دار سنن الدارمي. أبو دمحم عبدهللا ب -ُٗ
 إحياء السنة النبوية، كدار الكتب العلمية.

سنن النسائي )الصغرل(، أك )اجملتىب(. أبو عبدالرٞبن أٞبد بن شعيب بن  -َِ
 علي بن ٕبر النسائي. اإلسكندرية: دار الرايف للَباث.

علي النسائي. سنن النسائي )الكربل(. أبو عبدالرٞبن بن أٞبد بن شعيب بن  -ُِ
 ىػ(.ُُُْبّبكت/ لبناف: دار الكتب العلمية. ط. أكٔب )

سنن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ا٣برساين. ا٥بند: الدار السلفية. ط.  -ِِ
 ىػ(.ُُِْأكٔب )

شرح السنة. ا٢بسْب بن مسعود البغوم. بّبكت/ دمشق: ا٤بكتب اإلسبلمي.   -ِّ
 ىػ(.َُّْط. اثنية )

ر أٞبد بن دمحم بن سبلمة الطحاكم. بّبكت: شرح مشكل اآلاثر. أبو جعف -ِْ
 ىػ(.ُُْٓمؤسسة الرسالة. ط. )

شرح مشكل معاين اآلاثر. أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن سبلمة الطحاكم.  -ِٓ
 ىػ(.َُْٕبّبكت/ لبناف: دار الكتب العلمية. ط. اثنية )

صحيح ابن حباف )ا٤بسمى التقاسم كاألنواع( بَبتيب ابن بلباف. دمحم بن حباف  -ِٔ
. بّبكت: مؤسسة الرسالة. ط. ا١بستاينأٞبد بن حباف التميمي البسٍب  بن

 (.ىػُُْاثنية )
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صحيح ابن خزٲبة )ا٤بسمى ٨بتصر ا٤بختصر من ا٤بسند الصحيح عن النيب  -ِٕ
( ،أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن خزٲبة السلمي النيسابورم. بّبكت .)

 ىػ(.ُُِْدمشق، عماف: ا٤بكتب اإلسبلمي. ط. اثنية )

البخارم. أبو عبدهللا دمحم بن إ٠باعيل البخارم. )مطبوع مع فتح  صحيح -ِٖ
 ىػ(.َُْٕالبارم(. القاىرة: ا٤بكتبة السلفية. ط. اثلثة )

صحيح مسلم. مسلم بن ا٢بجاج النيسابورم. )مطبوع مع شرح النوكم(.  -ِٗ
 ىػ(.ُُّٕا٤بطبعة ا٤بصرية ابألزىر. ط. أكٔب )

 بن دمحم بن إ٠باعيل البخارم. فتح البارم بشرح صحيح اإلماـ أيب عبدهللا -َّ
أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين. القاىرة: ا٤بكتبة السلفية. ط. اثلثة 

 ىػ(.َُْٕ)

الكتاب ا٤بصنف ُب االحاديث كاآلاثر. أبو بكر عبدهللا بن دمحم بن أيب شيبة  -ُّ
 ىػ(.َُْٗالكوُب العبسي. بّبكت/ لبناف: دار التاج. ط. أكٔب )

باس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس. كشف ا٣بفاء كمزيل اإلل -ِّ
إ٠باعيل بن دمحم العجلوين ا١براحي. بّبكت: مؤسسة الرسالة. ط. خامسة 

 ىػ(.َُْٖ)

كنز العماؿ ُب سنن األقواؿ كاألفعاؿ. عبلء الدين ا٤بتقي بن حساف الدين  -ّّ
 ىػ(.َُْٗا٥بندم. بّبت: مؤسسة الرسالة. )

الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي. بّبكت/  ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد. نور -ّْ
 ىػ(.َُِْلبناف: دار الكتاب العريب. ط. اثلثة )

ا٤براسيل. أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين. )مطبوع مع سلسلة  -ّٓ
الذىب فيما ركاه اإلماـ الشافعي عن مالك عن انفع(. بّبت/ لبناف: دار 

 ىػ(.َُْٔا٤بعرفة. ط. أكٔب )

يحْب. أبو عبدهللا دمحم بن عبدهللا ا٢باكم النيسابورم. ا٤بستدرؾ على الصح -ّٔ
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 ىػ(.ُُُْبّبكت/ لبناف: دار الكتب العلمية. ط. أكٔب )

 مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل. أٞبد بن حنبل الشيباين. دار الفكر. -ّٕ

مسند ا٢بميدم. أبو بكر عبدهللا بن الزبّب ا٢بميدم. بّبكت/ لبناف: دار  -ّٖ
 ىػ(.َُْٗالكتب العلمية. ط. أكٔب )

مسند الشافعي. أبو عبدهللا بن إدريس الشافعي. بّبت/ لبناف: دار الكتب  -ّٗ
 العلمية.

مشكاة ا٤بصابيح. دمحم بن عبدهللا ا٣بطيب التربيزم. بيت كدمشق: ا٤بكتب  -َْ
 ىػ(.َُْٓاإلسبلمي. ط. اثلثة )

ا٤بصنف. أبو بكر عبدالرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين. بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي.  -ُْ
 ىػ(.َُّْ) ط. اثنية

ا٤بعجم األكسط. أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين. القاىرة: دار ا٢برمْب.  -ِْ
 ىػ(.ُُْٓط. )

ا٤بعجم الصغّب. أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين. بيوت/ لبناف: مؤسسة  -ّْ
 ىػ(.َُْٔالكتب الثقافية. ط. أكٔب )

اؽ: كزارة األكقاؼ ا٤بعجم الكبّب. أبو القاسم سليماف بن أٞبد الطرباين. العر  -ْْ
 كالشؤكف الدينية. ط. اثنية.

معرفة السنن كاآلاثر عن اإلماـ أيب عبدهللا دمحم بن إدريس الشافعي. أبو بكر  -ْٓ
أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي. بّبكت/ لبناف: دار الكتب العلمية. ط. 

 ىػ(.ُُِْأكٔب )

ن سعد بن ا٤بنتقى شرح موطأ اإلماـ مالك. أبو الوليد سليماف بن خلف ب -ْٔ
أيوب الباجي. بّبكت/ لبناف: دار الكتاب العريب. طبعة مصورة عن الطبعة 

 األكٔب.

ا٤بنتقى من أخبار ا٤بصطفى )صلى هللا عليو كسػلم(. ٦بد الدين أيب الربكات  -ْٕ
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 عبدالسبلـ بن تيمية ا٢براين. بّبكت/ لبناف: دار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر.

هللا )صلى هللا عليو كسػلم(. أبو دمحم  ا٤بنتقى من السنن ا٤بسندة عن رسوؿ -ْٖ
عبدهللا بن ا١باركد. بّبكت/ لبناف: مؤسسة الكتب الثقافية، كدار ا١بناف 

 ىػ(.َُْٖللطباعة. ط. أكٔب )

موطأ اإلماـ مالك. أبو عبدهللا مالك بن أنس األصبحي. بّبكت/ لبناف: دار  -ْٗ
 القلم.

عبدهللا بن يوسف  نصب الراية ألحاديث ا٥بداية. ٝباؿ الدين أيب دمحم -َٓ
 الزيلعي. القاىرة: دار ا٢بديث.

نيل األكطار شرح منتقى األخبار. دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين. بّبكت/  -ُٓ
 ىػ(.َُُْلبناف: دار الفكر. )

 
 رابعاً: كتب الفقو

 .كتب الفقو اضتنفي   - أ

األصل )ا٤بعركؼ اب٤ببسوط(. أبو عبدهللا دمحم بن ا٢بسن الشيباين. كراتشي/  -ُ
 اف: إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية.ابكست

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن ٪بيم ا٢بنفي. بّبكت/ لبناف:  -ِ
 ىػ(.ُُّْدار ا٤بعرفة. ط. اثلثة )

بدائع الصنائع بَبتيب الشرائع. عبلء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين  -ّ
 ا٢بنفي. بّبكت/ لبناف: ا٤بكتبة العلمية.

م. أبو ا٢بسْب علي بن أيب بكر بن عبدا١بليل الراشداين بداية ا٤ببتد -ْ
 ا٤برغيناين. )مطبوع مع ا٥بداية(. بّبكت/ لبناف: دار الفكر كا٤بكتبة التجارية.

البناية ُب شرح ا٥بداية. أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد العيِب. بّبكت/ لبناف: دار  -ٓ
 ىػ(.ُُُْالفكر. ط. اثنية )
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التمراتشي الغزم ا٢بنفي. )مطبوع مع حاشية  تنوير األبصار. دمحم بن عبدهللا -ٔ
 ىػ(.ُُِْرد احملتار(. بّبكت/ لبناف: دار الفكر. )

ا١بامع الصغّب. أبو عبدهللا دمحم بن ا٢بسن الشيباين. كراتشي/ ابكستاف:  -ٕ
 ىػ(.ُُُْإدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية. )

/ ابكستاف: ا١بامع الكبّب. أبو عبدهللا دمحم بن ا٢بسن الشيباين. كراتشي -ٖ
 ىػ(.ُُُْإدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية. )

حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار. دمحم أمْب )ابن عابدين(. بّبكت/ لبناف:  -ٗ
 ىػ(.ُُِْدار الفكر )

الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار ُب فقو مذىب اإلماـ أيب حنيفة النعماف.  -َُ
ا٢بصكفي(. )مطبوع من دمحم بن علي بن دمحم بن علي بن عبدالرٞبن )

 ىػ(.ُُِْحاشية رد احملتار(. بّبكت/ لبناف: دار الفكر )

الدر ا٤بنتقى شرح ا٤بلتقى. دمحم بن علي بن دمحم بن علي بن عبدالرٞبن  -ُُ
)عبلء الدين ا٢بصكفي(. )مطبوع مع ٦بمع األهنر(. دار إحياء الَباث 

 العريب.

عبدهللا بن مسعود )صدر شرح الوقاية )كقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية(.  -ُِ
الشريعة الثاين، األصغر(. مطبوع مع كشف ا٢بقائق شرح كنز الدقائق(. 

 ابكستاف/ كراتشي: إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية.

العناية شرح ا٥بداية. دمحم ٧بمود ا٢بنفي. )مطبوع مع فتح القدير(. بّبكت/  -ُّ
 لبناف: دار إحياء الَباث العريب.

دين دمحم بن عبدالواحد، )الكماؿ بن ا٥بماـ(. بّبكت/ فتح القدير. كماؿ ال -ُْ
 لبناف: دار إحياء الَباث العريب.

الكتاب. أبو ا٢بسْب أٞبد بن دمحم القدكرم. )مطبوع مع اللباب(. بّبكت/  -ُٓ
 ىػ(.ُُِْلبناف: دار إحياء الَباث العريب )
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كشف ا٢بقائق شرح كنز الدقائق. عبدا٢بكيم األفغاين. ابكستاف/ كراتشي:  -ُٔ
 إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية.

الكفاية شرح ا٥بداية. جبلؿ الدين ا٣بوارزمي الكرالين. )مطبوع مع فتح  -ُٕ
 القدير(. بّبكت/ لبناف: دار إحياء الَباث العريب.

كنز الدقائق. عبدهللا بن أٞبد النسفي أبو الربكات. )مطبوع مع البحر  -ُٖ
 ىػ(.ُُّْالرائق(. بّبكت/ لبناف: دار ا٤بعرفة. )

اللباب ُب شرح الكتاب. عبدالغِب الغنيمي الدمشقي ا٤بيداين ا٢بنفي.  -ُٗ
 ىػ(.ُُِْبّبكت/ دار إحياء الَباث العريب. )

اللباب ُب ا١بمع بْب السنة كالكتاب. أبو بكر دمحم بن زكراي ا٤بنجيب. ا٤بملكة  -َِ
 ىػ(.َُّْالعربية السعودية. جدة: دار الشركؽ. ط. أكٔب )

بن أيب سهيل )السرخسي(. بّبكت/ لبناف: دار ا٤ببسوط. دمحم بن أٞبد  -ُِ
 ىػ(.َُْٗا٤بعرفة. )

٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر. عبدالرٞبن بن دمحم بن سليماف )شيخ  -ِِ
 زادة(. دار إحياء الَباث العريب.

ملتقى األٕبر. إبراىيم بن دمحم بن إبراىيم ا٢بليب. )مطبوع مع ٦بمع األهنر(.  -ِّ
 دار إحياء الَباث العريب.

منحة ا٣بالق على البحر الرائق شحر كنز الدقائق. دمحم أمْب )ابن عابدين(.  -ِْ
)مطبوع مع البحر الرائق(. بّبكت/ لبناف: دار ا٤بعرفة. ط. اثلثة 

 ىػ(.ُُّْ)

النتف ُب الفتاكل. أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن دمحم السعدم. بّبكت:  -ِٓ
 ػ(.ىَُْْمؤسسة الرسالة، كعماف: دار الفرقاف. ط. اثنية )

النافع الكبّب شرح ا١بامع الصغّب. أبو ا٢بسنات عبدا٢بي اللكنوم.   -ِٔ
 ىػ(.ُُُْكراتشي/ ابكستاف: إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية. )
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ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدم. أبو ا٢بسْب علي بن أيب بكر بن عبدهللا ا١بليل  -ِٕ
 ا٤برغيناين. دار الفكر.

الشريعة. ٧بمود بن أٞبد صدر  كقاية الركاية ُب مسائل ا٥بداية. برىاف -ِٖ
. كراتشي/ ابكستاف: إدارة القرآف احملبوينالشريعة األكؿ )األكرب( عبيد هللا 

 كالعلـو اإلسبلمية.

 
 كتب الفقو اظتالكي - ب

إرشاد السالك ُب فقو إماـ األئمة مالك. عبدالرٞبن بن دمحم بن عساكر  -ِٗ
ناف: دار الكتب ا٤بالكي البغدادم. )مطبوع من أسهل ا٤بدارؾ(. بّبكت/ لب

 ىػ(.ُُْٔالعلمية. ط. أكٔب )

أسهل ا٤بدارؾ شرح إرشاد السالك ُب فقو إماـ األئمة مالك. أبو بكر بن  -َّ
حسن الكشناكم. بّبكت/ لبناف: دار الكتب العلمية. ط. أكٔب 

 ىػ(.ُُْٔ)

بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد. ابن رشد القرطيب. مكة ا٤بكرمة، كالرايض:  -ُّ
 ىػ(.ُُْٓفى الباز. )مكتبة نزار مصط

البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ُب ا٤بسائل ا٤بستخرجة. أبو الوليد  -ِّ
 ىػ(.َُْٖبن رشد القرطيب. دار الغرب. ط. اثنية )

التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل. أبو عبدهللا دمحم بن يوسف بن أيب القاسم  -ّّ
فكر. ط. اثلثة العبدرم )ا٤بواؽ(. )مطبوع مع مواىب ا١بليل(. دار ال

 ىػ(.ُُِْ)

التفريع. أبو القاسم عبدهللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن بن ا١ببلب البصرم.  -ّْ
 ىػ(.َُْٖبّبكت/ لبناف: دار الغرب اإلسبلمي. ط. أكٔب )

حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب. مشس الدين دمحم بن عرفة الدسوقي.  -ّٓ
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 دار الفكر للطباعة.

بن عبدهللا ا٣برشي. دار الفكر  ا٣برشي على ٨بتصر سيدم خليل. دمحم -ّٔ
 للطباعة.

الذخّبة. شهاب الدين أٞبد بن إدريس القراُب. دار الغرب اإلسبلمي. ط.  -ّٕ
 ـ(.ُْٗٗأكٔب )

شرح حدكد بن عرفة )ا٥بداية الكافية الشافية(. أبو عبدهللا دمحم األنصارم  -ّٖ
 ـ(.ُّٗٗالرصاع. بّبكت/ لبناف: دار الغرب اإلسبلمي. ط. أكٔب )

ألحكاـ الشرعية كمسائل الفركع الفقهية. دمحم بن أٞبد بن جزم قوانْب ا -ّٗ
 ىػ(.َُْٔ-َُْٓالغرانطي ا٤بالكي. عآب الفكر. ط. أكٔب )

ا٤بدكنة الكربل لئلماـ مالك بن أنس ركاية سحنوف بن سعيد التنوخي عن  -َْ
 ىػ(.ُُُْعبدالرٞبن بن قاسم: بّبكت/ لبناف: دار الفكر )

تو ا٤بدكنة من األحكاـ. أبو الوليد دمحم بن مقدمات بن رشد لبياف ما اقتض -ُْ
أٞبد بن رشد )ا١بد(. )مطبوع مع ا٤بدكنة(. بّبكت/ لبناف: درا الفكر 

 ىػ(.ُُُْ)

مواىب ا١بليل لشرح ٨بتصر خليل. أبو عبدهللا دمحم بن دمحم بن عبدالرٞبن  -ِْ
 ىػ(.ُُِْا٤بغريب: دار الفكر. ط. اثلثة )

ح خليل بن إسحاؽ(. دمحم األمْب بن نصيحة الضعفاء كإرشاد األغوايء )شر  -ّْ
 ىػ(.ُُّْأٞبد زيداف ا١بكِب الشنقيطي. ط. أكٔب )

 
 كتب الفقو الشافعي -ج

األـ. أبو عبدهللا دمحم بن إدريس الشافعي. بّبكت/ لبناف: دار الكتب  -ْْ
 ىػ(.ُُّْالعلمية. ط. أكٔب )

اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم. أبو بكر دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر  -ْٓ
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 ىػ(.ُُْْالنيسابورم. بّبكت/ لبناف: دار الفكر )

حاشية القليويب على منهاج الطالبْب. شهاب الدين أٞبد بن أٞبد بن  -ْٔ
 سبلمة القليويب. دار الفكر.

ا٢باكم الكبّب. أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن حبيب ا٤باكردم. بّبكت/ لبناف:  -ْٕ
 ىػ(.ُُْْدار الفكر )

ي الدين بن شرؼ النوكم. بيوت كدمشق ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب. ٧بي -ْٖ
 ىػ(.ُُِْكعماف: ا٤بكتب اإلسبلمي. ط. اثلثة )

 اجملموع شرح ا٤بهذب )التكملة الثانية(. دمحم ا٤بطيعي. دار الفكر. -ْٗ

٨بتصر ا٤بزين. أبو إبراىيم إ٠باعيل بن ٰبٓب ا٤بزين. )مطبوع ضمن كتاب  -َٓ
 ىػ(.ُُْْا٢باكم الكبّب(. بّبكت/ لبناف: دار الفكر )

مغِب احملتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج. دمحم أٞبد الشربيِب ا٣بطيب.  -ُٓ
 مكة ا٤بكرمة: مكتبة الفيصلية.

منهاج الطالبْب. أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ النوكم. )مطبوع مع مغِب احملتاج(  -ِٓ
 مكة ا٤بكرمة: مكتبة الفيصلية.

 .ا٤بهذب. أبو إسحاؽ الشّبازم. )مطبوع مع اجملموع(. دار الفكر -ّٓ

هناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج. مشس الدين دمحم بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة  -ْٓ
بن شهاب الرملي ا٤بنوُب: بّبكت/ لبناف: دار الفكر. ط. أخّبة 

 ىػ(.َُْْ)

 الوجيز. أبو حامد الغزإب. مطبوع مع اجملموع. دار الفكر. -ٓٓ

 
 كتب الفقو اضتنبلي  -د

ى مذىب اإلماـ ا٤ببجل أٞبد بن اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ عل -ٔٓ
حنبل. عبلء الدين أيب ا٢بسْب علي بن سليماف ا٤برداكم. دار إحياء الَباث 
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 ىػ(.ََُْالعريب. ط. اثنية )

زاد ا٤بستقنع. شرؼ الدين ا٢بجاكم. )مطبوع مع حاشية الركض ا٤بربع(.  -ٕٓ
 ىػ(.َُُْط. رابعة )

إلماـ أٞبد بن شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ُب الفقو على مذىب ا -ٖٓ
حنبل. مشس الدين دمحم بن عبدهللا الزركشي. الرايض: مكتبة العبيكاف. ط. 

 ىػ(.ُُّْأكٔب )

الشرح الكبّب. عبدالرٞبن بن دمحم بن قدامة. )مطبوع مع ا٤بغِب(. بّبكت/  -ٗٓ
 ىػ(.َُّْلبناف: دار الكتاب العريب )

ىرة: مكتبة بن الفركع. مشس الدين ا٤بقدسي أيب عبدهللا دمحم بن مفلح. القا -َٔ
 تيمية.

كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب.  -ُٔ
 ىػ(.َُِْبّبكت/ لبناف: دار الفكر )

ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع. أبو إسحاؽ برىاف الدين إبراىيم بن دمحم بن عبدهللا  -ِٔ
 ـ(.َُٖٗبن دمحم بن مفلح ا٢بنبلي. بّبكت كدمشق: ا٤بكتب اإلسبلمي )

مًب( ا٣برقي على مذىب أيب عبدهللا أٞبد بن حنبل الشيباين. أبو ٨بتصر ) -ّٔ
القاسم عمر بن ا٢بسْب ا٣برقي. طنطا: دار الصحابة للَباث. ط. أكٔب 

 ىػ(.ُُّْ)

ا٤بغِب. أبو دمحم عبدهللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا٤بقدسي )ٙبقيق الَبكي(.  -ْٔ
 ىػ(.ُُِْللطباعة كالنشر. ط. اثنية ) ىجرالقاىرة: 

٤بقنع ُب شرح ٨بتصر ا٣برقي. أبو علي ا٢بسن بن أٞبد بن عبدهللا بن البنا. ا -ٓٔ
 ىػ(.ُُْٓالرايض: مكتبة الرشد. ط. اثنية )

منتهى اإلرادات ُب ٝبع ا٤بقنع مع التنقيح كالزايدات. أٞبد شهاب الدين  -ٔٔ
 ىػ(.ُُْْبن النجار الفتوحي ا٢بنبلي. بّبكت: عآب الكتب. ط. أكٔب )
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ذيب شرح عمدة الطالب. عبدهللا آؿ بساـ. مكة ا٤بكرمة. نيل ا٤بترب ُب هت -ٕٔ
 مكتبة النهضة ا٢بديثة.

 
 كتب الفقو الظاىري  -ىـ

. القاىرة: دار الَباث. -ٖٔ  احمللى. أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز

 
 كتب الفقو اضتديثة  -و

الفقو اإلسبلمي كأدلتو. كىبة الزحيلي. سوراي. دمشق: دار الفكر. ط.  -ٗٔ
 ىػ(.َُْٗ)اثلثة. 

ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية. كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. مصر: دار  -َٕ
 ىػ(.ُُْْالصفوة للطباعة. ط. رابعة )

 
 كتب اإلرتاع واالتفاق  -ي

 ىػ(.َُِْاإلٝباع. ابن ا٤بنذر. اإلسكندرية: دار الدعوة. ط. اثلثة ) -ُٕ

٧بد بن ىبّبة.  اإلفصاح عن معاين الصحاح. عوف الدين أيب ا٤بظفر ٰبٓب بن -ِٕ
 الرايض: ا٤بؤسسة السعيدية.

رٞبة األمة ُب اختبلؼ األئمة. أبو عبدهللا دمحم بن عبدالرٞبن الدمشقي  -ّٕ
 ىػ(.ُُْٔالعثماين الشافعي. بّبكت/ لبناف: دار الفكر. ط. أكٔب )

. )مطبوع مع ٧باسن  -ْٕ مراتب اإلٝباع. أبو دمحم علي بن أٞبد بن حـز
 ىػ(.َُْٔالكتاب العريب. ط. اثلثة )اإلسبلـ( بّبكت/ لبناف: دار 

نوادر الفقهاء. دمحم بن ا٢بسن التميمي ا١بوىرم. دمشق كبّبكت: دار القلم  -ٕٓ
 ىػ(.ُُْْكالدار الشامية. ط. أكٔب )
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 خامساً: كتب القواعد الفقهية وسبب اطتبلف
األشباه كالنظائر على  مذىب أيب حنيفة النعماف. زين العابدين بن إبراىيم بن  -ُ

 ىػ(.َُْٓبّبكت/ لبناف: دار الكتب العلمية ) ٪بيم.

األشباه كالنظائر ُب قواعد كفركع فقو الشافعية. جبلؿ الدين عبدالرٞبن  -ِ
السيوطي. مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب. ط. األخّبة 

 ىػ(.ُّٖٕ)

التمهيد ُب ٚبريج الفركع على األصوؿ. ٝباؿ الدين أيب دمحم عبدالرحيم بن  -ّ
 ىػ(.َُْْسن األسنوم. بّبكت: مؤسسة الرسالة. ط. اثلثة )ا٢ب

طريق ا٣ببلؼ ُب الفقو بْب األئمة األسبلؼ. دمحم بن عبدا٢بميد األ٠بندم.  -ْ
 القاىرة: مكتبة دار الَباث.

القواعد. عبلء الدين علي بن عباس البعلي )ابن اللحاـ(. القاىرة: دار  -ٓ
 ىػ(.ُُْٓا٢بديث. ط. أكٔب )

 
 لغة واظتصطلحات الفقهيةسادساً: كتب ال

أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا٤بتداكلة بْب الفقهاء. قاسم القونوم.  -ُ
 ىػ(.َُْٕبّبكت/ لبناف: مؤسسة الكتب الثقافية. ط. اثنية )

 ـ(.ُٖٓٗالتعريفات. علي بن دمحم الشريف ا١برجاين: بّبكت: مكتبة لبناف ) -ِ

ددم الربكٍب. )مطبوع ضمن كتاب التعريفات الفقهية. دمحم عميم اإلحساف اجمل -ّ
قواعد الفقو(. ابكستاف/ كراتشي: سلسلة مطبوعات ١بنة النقابة كالنشر 

 ىػ(.َُْٕكالتأليف. ط. أكٔب )

حدكد ابن عرفة. دمحم بن عرفة الورغمي. )مطبوع مع شرح حدكد ابن عرفة(.  -ْ
 ـ(.ُّٗٗبّبكت لبناف: دار الغرب اإلسبلمي. ط. أكٔب )

ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكراي الرازم. بّبكت: الشركة  حلية الفقهاء. أبو -ٓ
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 ىػ(.َُّْا٤بتحدة للتوزيع. ط. أكٔب )

الدر النقي ُب شرح ألفاظ ا٣برقي. ٝباؿ الدين أيب احملاسن يوسف بن حسن بن  -ٔ
عبدا٥بادم ا٢بنبلي )ابن ا٤بربد(. جدة: دار اجملتمع للنشر كالتوزيع. ط. أكٔب 

 ىػ(.ُُُْ)

كصحاح العربية. إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم. بّبكت: دار  الصحاح اتج اللغة -ٕ
 ىػ(.َُْْالعلم للمبليْب. ط. اثلثة )

القاموس الفقهي لغة كاصطبلحا. سعدم أبو حبيب. كراتشي/ ابكستاف: إدارة  -ٖ
 القرآف كالعلـو اإلسبلمية.

القاموس احمليط. ٦بد الدين دمحم بن يعقوب الفّبكزاابدم. بّبكت: مؤسسة  -ٗ
 ىػ(.َُْٕط. اثنية )الرسالة. 

الكليات معجم ُب ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية. أبو البقاء أيوب بن موسى  -َُ
 ىػ(.ُُِْا٢بسِب الكفوم. بّبكت: مؤسسة الرسالة. ط. أكٔب )

لساف العرب. أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور اإلفريقي.  -ُُ
 بّبكت: دار صادر.

هللا مشس الدين دمحم ابن أيب الفتح البعلي ا٤بطلع على أبواب ا٤بقنع. أبو عبد -ُِ
 ىػ(.َُُْا٢بنبلي. بّبكت كدمشق: ا٤بكتب اإلسبلمي )

مفردات ألفاظ القرآف. الراغب األصفهاين. دمشق كبّبكت: دار العلم كالقلم  -ُّ
 ىػ(.ُُِْكالدار الشامية. ط. أكٔب )

ف بن النظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غريب ألفاظ ا٤بهذب. بطاؿ بن أٞبد بن سليما -ُْ
 ىػ(زَُْٖبطاؿ الركيب. مكة ا٤بكرمة: ا٤بكتبة التجارية. مصطفى أٞبد الباز )

النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر. ٦بد الدين ا٤ببارؾ بن دمحم ا١بزرم. لبناف/  -ُٓ
 بّبكت: دار الفكر للطباعة كالنشر.
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 سابعاً: كتب الًتاجم والتأريخ
 بن عبد الرب. القاىرة.االستيعاب ُب معرفة األصحاب. يوسف بن عبدهللا   -ُ

 اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة. أٞبد بن علي العسقبلين )ابن حجر( القاىرة.  -ِ

األعبلـ. خّب الدين الزركلي. بّبكت/ لبناف: دار العلم للمبليْب. ط. عاشرة   -ّ
 ـ(.ُِٗٗ)

أسد الغابة ُب معرفة الصحابة. عز الدين بن األثّب أيب ا٢بسن علي بن دمحم   -ْ
 ىػ(.َُْٗلبناف: دار الفكر ) ا١بزرم. بّبكت/

البداية كالنهاية. أبو الفداء ا٢بافظ بن كثّب الدمشقي. القاىرة: دار الرايف  -ٓ
 ىػ(.َُْٖللَباث. ط. أكٔب )

 التاريخ الصغّب. دمحم بن إ٠باعيل البخارم. حلب. -ٔ

 التاريخ الكبّب. دمحم بن إ٠باعيل البخارم. ا٥بند. -ٕ

 غدادم. القاىرة.اتريخ بغداد. أٞبد بن علي ا٣بطيب الب -ٖ

 اتريخ دمشق: ابن عساكر. بّبكت/ لبناف: دار الفكر. -ٗ

هتذيب التهذيب. شهاب الدين أيب الفضل أٞبد بن حجر العسقبلين. بّبكت/  -َُ
 ىػ(.ُُّْلبناف: دار إحياء الَباث. ط. الثانية )

ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية. ٧بيي الدين أيب دمحم عبدالقادر بن دمحم بن دمحم  -ُُ
 ىػ(.ُُّْللطباعة النشر. ط. اثنية ) ىجرن نصر هللا بن سآب القرشي. ب

حلية األكلياء كطبقات األصفياء. أبو نعيم األصفهاين. بّبكت/ لبناف: دار  -ُِ
 الفكر.

سّب أعبلـ النببلء. مشس الدين دمحم بن أٞبد بن عثماف الذىيب. بّبكت:  -ُّ
 ىػ(.َُُْمؤسسة الرسالة. ط. سابعة )

البن ىشاـ. أبو دمحم عبدا٤بلك ابن ىشاـ ا٤بعافرم. القاىرة: دار السّبة النبوية  -ُْ
 ىػ(.َُُْا٤بنار )
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شجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية. دمحم بن دمحم ٨بلوؼ. بّبكت/ لبناف: دار  -ُٓ
 الفكر.

شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب. أبو الفبلح عبدا٢بي بن العماد ا٢بنبلي.  -ُٔ
 ىػ(.ُُْْبّبكت/ لبناف: دار الفكر )

طبقات ابن سعد الكربل. دمحم بن سعد بن منيع البصرم الزىرم أبو عبدهللا.  -ُٕ
 بّبكت: دار صادر.

 طبقات ا٢بفاظ. مشس الدين دمحم بن أٞبد بن عثماف الذىيب. دمشق. -ُٖ

الطبقات السنية ُب تراجم ا٢بنفية. تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الدارم  -ُٗ
 ىػ(.َُّْلرفاعي. ط. أكٔب )العزم ا٤بصرم ا٢بنفي. الرايض: دار ا

طبقات الشافعية الكربل. أبو نصر عبدالوىاب بن علي بن عبد الكاُب  -َِ
 السبكي. دار إحياء الكتب العربية.

 طبقات الفقهاء. أبو إسحاؽ الشّبازم. بّبكت/ لبناف: دار القلم. -ُِ

 طبقات ا٤بفسرين. جبلؿ الدين السيوطي. حلب. -ِِ

 بدهللا بن مصطفى ا٤براغي. بّبكت.الفتح ا٤ببْب ُب طبقات األصوليْب. ع -ِّ

 الفهرست. دمحم بن إسحاؽ )ابن الندًن(. -ِْ

 الكامل ُب الضعفاء. ابن عدم. -ِٓ

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف. مصطفى بن عبدهللا الركمي ا٢بنفي  -ِٔ
 )حاجي خليفة(. مكة ا٤بكرمة: ا٤بكتبة التجارية.

س الدين أٞبد بن أيب بكر بن كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف. أبو العباس مش -ِٕ
 ا٣بلكاف. بّبكت: دار صادر.

 
 اثمناً: كتب منوعة

زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد. ابن قيم ا١بوزية. بّبكت: مؤسسة الرسالة. ط.  -ُ
 ىػ(.َُْٕخامسة عشر )



  آثار الوطء يف النِّكاح  والصَّداق

 

374 

الزىد. أبو عبدهللا أٞبد بن دمحم بن حنبل الشيباين. بّبكت/ لبناف: دار الكتب  -ِ
 ىػ(.َُّْالعلمية. ط. أكٔب )

٦بموع الفتاكل. شيخ اإلسبلـ أٞبد بن تيمية. الرايض: دار عآب الكتب  -ّ
 ىػ(.ُُِْ)

ا٤بنقى النفيس من تلبيس إبليس. ابن ا١بوزم. الدماـ: دار ابن ا١بوزم. ط. أكٔب  -ْ
 ىػ(.َُُْ)
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 اضٍغضاتؼًا: فٓرش ادلٕ
 ّ ...................................................................... ا٤بقدمة

 ٓ ................................................... أكالن: سبب اختيار ا٤بوضوع:
 ٔ .......................................................... اثنيان: منهج البحث:

 ٕ .......................................................... ان: خطة البحث:اثلث
 ُّ ........................................................ رابعان: شكر كتقدير:

 ُْ ........................................................... الفصل التمهيدم
 ُٓ .. ا٤بطلب األكؿ: معُب الوطء لغة كاصطبلحان، كالفرؽ بينو كبْب األلفاظ ذات الصلة

 ُٕ .................................... الفرؽ بْب الوطء كبْب األلفاظ ذات الصلة:
 ِِ ........................................... ا٤بطلب الثاين: ا٤بقصود آباثر الوطء

 ِٔ ........................................ ا٤ببحث الثاين: ا٢بكم التكليفي للوطء
 ِٕ ............................................... ا٤بطلب األكؿ: الوطء الواجب
 ّْ ................................................ ا٤بطلب الثاين: الوطء ا٤بندكب

 ّٕ ................................................. ا٤بطلب الثالث: الوطء احملرَـّ
 ّٓ ................................................. ا٤بطلب الرابع: الوطء ا٤بكركه

 ٔٓ ................................................ ا٤بطلب ا٣بامس: الوطء ا٤بباح
 ٖٓ ....................................... ا٤ببحث الثالث: مقدمات الوطء، كآاثره

 َٔ .................................................. ا٤بطلب األكؿ: النَّظر كأثره.
 ْٕ .................................................. ا٤بطلب الثاين: اللمس كأثره

 ِٖ ................................................. ا٤بطلب الثالث: ا٣بلوة كأثرىا
 ٗٗ ........................................... الفصل األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح

 ََُ ............................ ٛبهيد ُب: معُب النكاح، كدليل مشركعيتو، كأنواعو.
 َُُ .................................. ا٤بطلب األكؿ: معُب النكاح لغةن كاصطبلحان.
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 َُُ ........................................ ا٤بطلب الثاين: دليل مشركعية النكاح
 ُُٓ .................................... ا٤بطلب الثاين: أنواع النكاح كأثر كل نوع.

 َُّ .................................بحث األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الصحيحا٤ب
 ُُّ ................... ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب ٙبرًن الربيبة.

 ُْْ ............. ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الصحيح ُب ثبوت نسب ا٤بولود
 ُٓٓ .................... ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب كجوب النفقة للزكجة كاألكالد

 ُٕٗ ............ ُب النكاح الصحيح ُب القىٍسم بْب الزكجاتا٤بطلب الرابع: أثر الوطء 
 ُٖٖ ........... ا٤ببحث الثاين: أثر الوطء ُب النكاح الفاسد كالنكاح بشبهة ُب التحرًن

 ُٖٗ .................................. ا٤ببحث الثالث: أثر الوطء احملرَـّ ُب التحرًن.
 ُِّ ......................... ا٤ببحث الرابع: أثر الوطء ُب انفساخ النكاح أك بطبلنو

 ِِّ ........ النكاح الصحيح بطركء مؤبَّد ٙبرًن.ا٤بطلب األكؿ:  أثر الوطء ُب انفساخ 
 ِّٔ ........ ا٤بطلب الثاين:  أثر الوطء ُب بطبلف النكاح فيما لو نكح بنتان كأمها مرتَّبان 

ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب انفساخ نكاح األب كاالبن بعد العقد، لو كطئ كل منهما 
 َِْ .......................................................... زكجة اآلخر خطأ

 ِْٕ ............................ نكاحا٤ببحث ا٣بامس: أثر الوطء ُب منع انفساخ ال
ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح لو حدث عيب موجب للفسخ بعد 

 ِْٖ .................................................................... الوطء
 ِٓٓ .... ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب منع انفساخ النكاح فيما لو زكج كليَّاف امرأة لوجلْب معان 

 ِٓٔ ....................... ا٤بطلب الثالث:  أثر الوطء ُب منع انفساخ نكاح العنًٌْب
 َِٖ .......................... لوطء ُب نكاح ا٤برتد كا٤بشرؾ.ا٤ببحث السادس: أثر ا

 ِٖٓ ... ا٤بطلب األكؿ:  أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا ارتدَّ أحد الزكجْب
ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب منع تنجيز الفرقة إٔب انقضاء العدة إذا أسلمت ككاف الزكج  

 ِٓٗ .................................................................... كافران.
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لفرقة إٔب انقضاء العدة إذا أسلم الزكج ككانت ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب منع تنجيز ا
 ِٓٗ ......................................................... الزكجة غّب كتابية.

 َّٔ .... ا٤بطلب الرابع: أثر الوطء ُب حرمة األـ كالبنت ٤بن نكحهما ٍب أسلم كأسلمتا.
 ُُّ ..... ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب االختيار ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع نسوة.

 ُّٖ ......................................... الفصل الثاين: أثر الوطء ُب الصداؽ
 ُّٗ ............................ التمهيد ُب: معُب الصداؽ، كدليل كجوبو، كأ٠بائو.

 َِّ ......................... ا٤بطلب األكؿ: معُب الصداؽ لغةن كاصطبلحان، كأ٠بائو.
 ِّٓ ......................................... ا٤بطلب الثاين: دليل كجوب الصَّداؽ

 ِّٗ ..............................ا٤ببحث األكؿ: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ.
 َّّ ........ حيحان.ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا كاف النًٌكاح ص

 ّّْ ... ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا كاف النًٌكاح فاسدان أك نكاح شبهة
 ُّْ ............ ا٤بطلب الثالث: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا كاف الزَّكاج ًسران.

 ّْٖ . .ا٤بطلب الرابع:  أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ لو ىىلىكىت الزَّكجة، أك قػىتىلت نفسها
ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ لكوهنا زكجة زائدة عن األربع 

 ِّٓ ..................................... ا٤بختارات ٩بن أسلم كٙبتو أكثر من أربع.
 ّٔٓ ... ا٤بطلب السادس: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصداؽ إذا ظىهىرى رًضاع ٧بٌرًـ الزَّكجْب

حد الزَّكجْب الرَّضاع كأنكر ا٤بطلب السابع: أثر الوطء ُب استحقاؽ الصَّداؽ إذا ادَّعى أ
 َّٔ ................................................................... اآلخر.

 ّٓٔ ............................... ا٤ببحث الثاين: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل.
 ّٗٔ ....... ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح سفيو بغّب إذف كليًٌو

 ّٕٓ ... ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بعيب مقارًف للعقد، أك حاًدث
 َّٖ ............. : أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو فسخ بسبب رًدَّةا٤بطلب الثالث

 ّّٖ .... ا٤بطلب الرابع: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو نكح بغّب صداؽ )نكاح ا٤بفوًٌضة(
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 ّّٗ .... ا٤بطلب ا٣بامس: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو اختلفا ُب مقدار الصَّداؽ
 ََْ .... لف الصَّداؽ ا٤بعْبَّ قبل القبضا٤بطلب السادس: أثر الوطء ُب كجوب مهر ا٤بثل لو ت

 َْْ ........................................ ا٤ببحث الثالث: أثر الوطء ُب الػميتعة.
 َْٓ ............................... أكالن: ٛبهيد ُب تعريف الػميتعة، كدليل مشركعيَّتها
 ُْٗ .............................. ا٤ببحث الرابع: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ

-ؽ ا٤بطلب األكؿ: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب منع الوٕب من العفو عن الصَّدا
 َِْ ...................................................... . -إف قلنا العفو بيده

 ِْٖ .... ا٤بطلب الثاين: أثر الوطء ُب النكاح بغّب صداؽ ُب منع الفسخ لئلعسار ابلصَّداؽ
 ّْٖ .................................................................... ا٣باٛبة
 ّْٗ .................................................................... ا٣باٛبة

 ِْٓ .................................................................. الفهارس
 ّْٓ ................................................. أكالن: فهرس اآلايت القرآنية

 ْْٓ .............................................. اثنيان: فهرس األحاديث كاآلاثر
 ْٓٓ ....................................................... اثلثان: فهرس األعبلـ
 ْٔٓ .......................................... كا٤بصطلحات رابعان: فهرس األلفاظ

 ْٕٓ ..................................................... خامسان: فهرس ا٤بسائل
 ْٖٓ ..................................................... سادسان: فهرس ا٤براجع
 ْٕٔ ..................................................... سابعان: فهرس ا٤بواضيع

 
 


