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  )في الفقه شرح الآللي المنظومة(                       

  )باب النكاح(                      

  لناظمها فضیلة الشیخ الدكتور فرج علي حسین الفقیه

َنْیَقري. د: قرأه وضبطه وشرحه   المحجوب إبراهیم محمد الزُّ

  جامعة المرقب -العلوم مسالتةكلیة اآلداب و                          

  :المقدمة

كما ینبغي لجالل وجهه وعظیم  الحمد هللا حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه،

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدًا عبد اهللا  .سلطانه

ورسوله، وعلى آله الطیبین وصحابته الطاهرین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم 

آل .َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنتُْم ُمْسِلُمونَ  .الّدین

َیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها  ، 102: عمران

ِرَجاًال َكِثیرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتسَّاَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیًدا  .1:النساء. َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیباً 

 َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُیِطع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر 

  .70،71:األحزاب

  فإن َأْصَدَق اْلَحِدیِث ِكتَاُب اللَِّه، َوَأْحَسَن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َوَشرَّ : أما بعدُ 

 ارـالنَّ  َالَلٍة ِفيـــــــلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة، َوُكلَّ ضَ اْألُُموِر ُمْحَدثَاُتَها، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َوكُ 

لناظمها فضیلة الشیخ الدكتور فرج علي حسین ) الآللي المنظومة(فهذه  :وبعد

الفقیه، وهي منظومة سهلة الحفظ، تبحث في علم الفقه اإلسالمي، وقد رأیت من 
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عم نفعه في الحاضر الوفاء بحق هذا الشیخ أن أقوم بإخراج جزء من تراثه، لی

والمستقبل في ثوب جدیٍد، یسهل إدراك ما یتضّمنه من الفروع الفقهیة، واألسرار 

، وأنا ال أرى نفسي )1(الشرعیة، واآلداب المرعیة، لیكون عونًا لطلبة العلم الشرعي

سهامًا مّني إولكنّي أقدمُت على هذا المیدان  كذلك، فزادي قلیل وبضاعتي ُمزجاة،

لعلمي المنشود بقدر الطاقة والوسع من خالل الجزء المراد شرحه من في البحث ا

  .)3(ابیت مائة وأربعین النكاحوقد بلغ النظم المتعلق بباب ، )2(باب النكاح

  :أهداف البحث

من أهم أهداف هذا العمل هو محاولة إخراج ما یمكن إخراجه من النظم؛ 

  ل بین ــــــــــــي، ولیكون حلقة وصــــــوالمحافظة علیه؛ لیكون عونًا لطلبة العلم الشرع

                                                 

لذلك یوصي كثیر من المربین تالمیذهم باالعتناء بحفظ المنظومات في كل فن؛ألن من أهم  )1(

 .وسائل تقیید العلوم حفظ المنظومات

نظرًا لحجم هذا الباب اقتصرت على شرح هذا الجزء، والدي یبدأ من أول باب النكاح،  )2(

من النظم المتعلق بباب النكاح  - المراد شرحه –وینتهي بأول شروط النكاح، وقد بلغ الجزء 

تعلق بأحكام الطهارة والصالة، محًا مختصرًا الجزَء األول، الوقد شرح الناظم شر  .بیتاً ) 19(

لیكوَن عمًال متكامًال، وجهدًا مثمرًا، تحصل به الفائدة، ویعم به النفع، وقد بلغ النظم المتعلق 

 .اً بیت) 373(العبادات حتى بلغ ، ثم أكمل باب اً بیت)120(بأحكام الطهارة والصالة 

من خالل قراءتي المتواضعة لهذا الباب تبین لي أنه من النظم الجید، ومع هذا فقد أبدیُت  )3(

لم یتعرض -:وفي حدود أدب طالب العلم، منها -بحسب علمي القاصر-بعض المالحظات

ر بعض تكرا –غموض بعض األلفاظ المتقاربة المعاني  -الناظم لضبط النظم بالشكل

التي  -ولعلي لم أظفر بشي منها -هذه بعض المالحظات  -األلفاظ نفسها أو تشابهها

  .أوردتها في هذا الجزء، ال تكاد تذكر أمام تلك المزایا التي امتاز بها هذا النظم
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  .الحاضر والمستقبل، ویعود طلبة اْلِعْلِم على تقبل الخالف واحترام المخالف

إّن خدمَة هذا النظم الفقهي،والعنایَة به دراسًة وشرحًا،نشرًا وتعلیمًا من  ثُمّ   

  .)1(أنفع األعمال

  :وقد جعلُت عملي في مقدمة وقسمین وخاتمة 

  .وبینت فیها أهمیة النظم وسبب االختیار وأهداف البحث :المقدمة

اسمُه، ونسبُه ووالدتُه، :فیه دراسة حول الناظم، والمنظومة وتشمل :القسم األول

  .ومؤلفاتُه، ونسبته، والمنهج المتبع في العمل،والتعریف بالمنظومة

یقات فیه نص النَّْظم مضبوطًا مع الشرح بإیجاز، وبعض التعل :والقسم الثاني

  .علیه، ثم أتبعُت ذلك بخاتمٍة، وفهرس للمصادر والمراجع 

 - ول الرسولوأخیرًا من الواجب علینا االعتراف بالفضل ألهله استجابًة لق

أتقدم بخالص الشكر  ،)2("النَّاَس َال َیْشُكِر اللَّهَ  َمْن َال َیْشُكرِ " :صلى اهللا علیه وسلم

ج علي حسین الفقیه لما رأیته ولمسته منه وعظیم التقدیر لفضیلة الشیخ الدكتور فر 

أن یدیم توفیقه وأن  - جل وعال -من روح وعزم أكید لخدمة هذا الدین، سائًال اهللا

، وصلى میع خیر الجزاء، وبارك اهللا فیهماهللا الج یمد في حیاته لكل خیر، فجزى

  .اهللا وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

                                                 
من علماء زلیتن، قد نالت  - رحمه اهللا-الفطیسيمما هو جدیر بالذكر أن منظومة الشیخ  )1(

 الوا بها درجات الماجستیر، وندعوالعنایة، حیث شرحها عدٌد من الطالب، ون حظًا وافرًا من

جواهر الباحثین من الطلبة لشرح منظومة الشیخ محمد قریو من علماء مصراتة بعنوان 

 .، وكذلك هذه المنظومة، لتعم الفائدة منهماالفقه
    صلى اهللا علیه  -هللا كتاب البر والصلة عن رسول ا من حدیث أبى هریرة، يأخرجه الترمذ )2(

وللحدیث  حسن صحیح: ، وقال  4/339ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك  :، باب-سلمو 

 ."یشكر القلیلمن لم : "أطراف أخرى منها 
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  :)1(الناظم ترجمة/ القسم األول

ُولد بمسالتة  هو فضیلة الشیخ الدكتور فرج علي حسین الفقیه،     

وتلقى تعلیمه  م، وحفظ القرآن الكریم بزاویة جامع میزران بطرابلس،1/1/1943في

، ة في ذلك الحین رفقة أخیه األكبرالدیني في معهد میزران بنظام الحلقات الدراسی

بین دراسة الحلقات الدراسیة ومدارس م، وجمع 1959م إلى سنة 1951من سنة 

  .التعلیم العام، وحفظ العدید من المتون

مسالته، ب رئاسة قسم النفوس بالسجل المدني دخل مجال العمل، حیث تولى      

م، والتحق بمدارس التعلیم بمراحله 1968إلى سنة  م1961وذلك من سنة 

م، وهي آخر سنة في 1974المختلفة إلى أن بلغ السنة السابعة في امتحان سنة 

وتحصل على الشهادة  المرحلة الثانویة بمعهد أحمد باشا العام غیر النظامي،

  .)2(م1975الثانویة من األزهر الشریف سنة 

الشیخ  :ومن أبرزهم تلقى علمه على ید عدد من شیوخ العلم األفاضل،

حبیة عن الهادي سعود الذي أخذ عنه تنقیح األزهریة، وشرح ابن عاشر، وأخذ الر 

وأخذ الفقه بنظام لك بزاویة میزران، ذو  ،)3(محمد الكراتيإأخیه األكبر الشیخ 

الحلقات على مجموعة من المشایخ، ومن ضمن المشایخ في تلك المدة في كلیة 

الشیخ علي بن حسن العربي، والشیخ الطیب المصراتي، والشیخ أحمد : أحمد باشا

المهدي أبو شعالة، والشیخ عبد السالم  الخلیفي، والشیخ خلیل المزوغي، والشیخ

                                                 
 .مصدر الترجمة شفاهة وكتابة من الناظم )1(
القسم  المستوى الدراسي الذي تحصل علیه في امتحانعترف معهد البعوث باألزهر ببعد أن ا )2(

 .السنة السابعة التي تعادل آخر سنة في المرحلة الثانویة: العام بمعهد أحمد باشا أي
م، 1990-1960القضاء لمدة ثالثین سنة من  -رحمه اهللا -وقد تولى الشیخ امحمد الكراتي )3(

  .حیث أحیل إلى التقاعد
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خلیل، والشیخ عمر الجنزوري، والشیخ عبد الكریم الریاني، والشیخ سلیمان 

الكلیة، وغیرهم كثیرون  ، وكالهما تولى مشیخةالزوبي، والشیخ عبد الرحمن قلهود

رحمهم اهللا جمیعًا، ولعلَّ ذلك كان سببًا في ثراء فكره واتساع مداركه العلمیة، 

  . خصوصا الدینیة منهاو 

  .  م1977 - م1973شغل منصب أمین عام بلدیة مسالته، ما بین سنة       

من جامعة بنغازي ) اللیسانس( تحصل على الشهادة الجامعیة األولى      

م، بعد دراسته بكلیة الشریعة والقانون بمدینة البیضاء لمدة سنتین حتى 1980سنة

ماجستیر في الفقه اإلسالمي من جامعة م، ونال درجة ال1978ألغیت سنة 

م، ودرجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي من جامعة الزاویة 1983طرابلس سنة 

م، وكان أثناء ذلك یعمل مدرسًا ومفتشًا تربویًا حتى سنة 27/1/1999الغربیة في 

  .نهایتها إلى الجامعة األسمریةم، حیث انتقل في 2000

اعظًا ومرشدًا بمساجد مدینة مسالته، وله وباإلضافة إلى ذلك كان یعمل و 

  .م2010 -2009دروس دینیة أسبوعیة یلقیها عبر إذاعة ترهونة المحلیة ما بین 

أحیل على  تىح ،م2006لعلوم الشرعیة بمسالتة سنة تولى عمادة  كلیة ا       

  .التقاعد، وال یزال متعاونًا مع بعض الجامعات

كلیة  :دد من الكلیات والجامعات اللیبیة، منهاعمل عضو هیئة التدریس بع        

الدعوة اإلسالمیة بطرابلس، و كلیة اآلداب جامعة المرقب بالخمس، وكلیة العلوم 

ة بالجامعة األسمریة عیالشرعیة بمسالتة، وكلیة المعلمین بترهونة، وكلیة الشر 

  .زلیتن، وغیرها من الجامعات والمعاهد العلیا

ن الرسائل العلمیة التي تحصل بها أصحاُبها وقد أشرف وناقش عددًا م

رسالة  خمسًا وستینعلى درجة الماجسیر في العلوم الشرعیة، التي بلغ مجموعها 
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بین مناقشة وٕاشراف، وال یزال یقوم بالتدریس في مسجد عبد العزیز بالقریة التي 

  .بحثحتى تاریخ كتابة ال یقطن بها لعدد من الطلبة على طریقة الحلقات القدیمة،

كان للناظم العدید من المصنفات العلمیة التي أضافت جدیدًا للمكتبة       

  :التي ما زالت تتوالى ویمكن تصنیفها إلى )1(اإلسالمیة والعربیة

  :الكتب المطبوعة - أوالً 

  .م1996في رحاب القرآن الكریم، مكتبة البستان،طرابلس،طبع سنة  -

  .م1996طرابلس،طبع سنة  لیبیة،الیتیم في القرآن الكریم، الدار ال -

  .م1998طبع سنة  الوجیز في اللغة العربیة، مطابع عصر الجماهیر، الخمس، -

  .م2000طبع سنة  طرابلس، النحو المیسر، الدار اللیبیة، -

  .م2000طرابلس، طبع سنة  أحكام العبادات، الجامعة المفتوحة، -

سنة  الخمس، شهداء المرقب، دراسات في الثقافة اإلسالمیة مع آخرین، مطبعة -

  .م2012.سنة وطبع طبعة ثانیة بمكتبة الولید بطرابلس، .م2002الطبع 

  .م2003تفسیر قصار المفصل، مطبعة شهداء المرقب، طبع سنة  -

الطبعة  اإلسالمیة، دار قتیبة، دمشق، مظاهر التیسیر ورفع الحرج في الشریعة -

  . م2006م، والطبعة الثانیة سنة 2003األولى 

تأمالت في آیات من القرآن الكریم، الهیئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة، طبع  -

  .م2008سنة 

  .م2010تأمالت في السیرة النبویة، جامعة مصراتة، طبع سنة  -

                                                 
علم الفقه، أصبح  كان ذا همة عالیه منذ صغره في التحصیل والطلب، فهو مع رسوخه في )1(

شاعرًا یملك ناصیَة القوافي، وقد استغّل هذه الملكة في تألیف هذا النظم، كما هي عادة 

 .العلماء المدرسین، وكثیرا ما كان ینصح الطالب بحفظ المتون، وحضور دروس الحلقات
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  .م2011طبع سنة  طرابلس، اختالف الفقهاء وأسبابه، دار الطالب، -

  .م2014النحلة،طبع سنة  اآلداب االجتماعیة في سورتي النور والحجرات، دار -

  .م2015تفسیر سورة الفاتحة، دار الطالب للطباعة طبع سنة  -

  .م2012طبع سنة  أحكام المواریث في الشریعة اإلسالمیة، دار النخلة، -

  .كتب تحت الطبع -ثانیاً 

  .التوثیق وصیاغة الوثائق -

  .المختصر في علوم الحدیث -

  .تفسیر قصار المفصل -

  .اهي في سورة الحجاألوامر والنو  -

  .الوقف الممنوع على رؤوس اآلیات عند الهبطي وأسبابه -

  :كتب تحت المراجعة -ثالثاً 

  .الرهن واالنتفاع بالمرهون في الشریعة اإلسالمیة -

  .المنهج القرآني في حیاة المسلم -

  .الرحمة في القرآن الكریم -

  .محاضرات في مقاصد الشریعة -

، ومنظومة في مقاصد اً بیت) 70(القواعد الفقهیة من  منظومة في شرح تطبیقات -

  .اً بیت) 60(الشریعة من 

 یتضُح أنه كان له باعٌ  - حفظه اهللا - ومن خالل الّنظر في مصنفات الشیخ     

واطالٌع واسع في العلوم الشرعیة، وأن مكانَة الشخص العلمیة تظهر فیما یخلفه 

  .)1(من آثار تنتفع بها األجیال من بعده

                                                 

  .   نشر مقاالت وبحوثًا عدیدة في المجالت المحّكمة -1
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  :نسبة النظم لصاحبه

أما من حیث نسبته لصاحبه، فقد صرَّح الناظم باسمه في أول صفحة من 

على غالف الكتاب في الورقتین  - من أحكام الطهارة والصالة -الجزء األول

األولى والثانیة، وأیضًا األدلة متضافرة ومتنوعة على صحة نسبته للشیخ، ومن 

والدكتور  ،عمران علي العربي اضل الدكتورما جاء من شهادة األساتذة األف :ذلك

الذین اطلعوا على الجزء  ،محمدغریاني، والدكتور بشیر أحمد بشیر عز الدین ال

وشجعوه على إتمام هذه المنظومة، ومنهم من أبدى  -العقائد والعبادات -األول

فهو ما أثبته الناظم ) الآللي المنظومة(مشكورًا بعض المالحظات، أما تسمیته بـ

، وكان الفراغ فاظفر بها تمددك بالمعلومه  ... سمیتها الآلليء المنظومه :بقوله

  .م2014منها نهایة سنة 

  :منهج الدراسة

إن رغبتي الجامحة من وراء هدا العمل هي إخراج هذا الجزء من النظم 

ثقل كاهل أفي هذه الدراسة اإلیجاز، لئال  على وجه صالح مرضي، وقد حاولتُ 

فمن أهم مالمح المنهج أنني ضبطُت النظم ، كون العمل مقبوالً البحث، وحتى ی

بالشكل، وأوضحت كیفیة التعامل معه، وقد اّتبْعُت في ذلك شراح خلیل المتأخرین 

قبل النظم، إشارًة إلى نظم الناظم، ) ظ(، فوضعُت حرف )1(الذین ُطبعت كتبهم

  .قبل الشرح إشارًة إلى ابتداء كالم الّشارح) ش(وحرف 

                                                 
قبل المتن، إشارًة إلى ) ص(شيُ، على سبیل المثال یضعون حرف فخلیُل، والحّطاُب، والخر  )1(

والمّواق، وعلیش، والّدسوقي، والدردیر، یمیزون . قبل الشرح) ش(اختصار خلیل، وحرف 

  .كالم المتن بوضعه بین قوسین 
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میزُت النظم بأنني جعلُت حجم خطه أكبر من حجم الخط في الشرح،  وقد

ولم أثبت في النظم تغییرًا، فلزمت التقید بعبارات الناظم، وأضفُت في الهوامش من 

التعلیقات ما رأیتُه مفیدًا للقارئ، كشرح بعض المفردات اللغویة التي تحتاج إلى 

لمصادر المعتمدة في كتب وقد كاَن اعتمادي في الشرح على ا، شرح وتوضیح

  .قه والحدیثاللغة والف

  :التعریف بالمنظومة

اقتداًء بالقرآن الكریم الذي افتتح  )1(افتتح الناظم نظمه بالبسملة والحمدلة

 .على ما بّین أهل العلم من خالف في البسملة ،بهما

في مقدمة الجزء  -عاماً  ثم تصّدَر الناظم في نظمه هذا مقدمًة ومدخالً 

 ،وتصور دراسة النظم ،بیََّن فیها أهمیَة النظم - من أحكام الطهارة والصالة األول

-لتكون عونًا لطلبة العلم الشرعي المبتدئین؛ والفوائد المهمة المتعلقة بهذا الفن

كما جمع لها من الشواهد واألدلة، وانتقاء األلفاظ  -ولعّل هذا كان سببًا في تألیفه

بیت في أبواب العقیدة والعبادات والنكاح ) 1000(ما یكفي، وقد بلغت المنظومة

والمعامالت، وختمها بالقصاص والدیة والشهادات والجراحات والحدود، والجهاد 

  . )2(والجزیة

  :)3()، باب النكاحنموذج من الآللي المنظومة(

  :قال الناظم 

                                                 
  وباسمه قبل ابتداء الكلم...  الحمد هللا العلي األعظم:    قال الناظم )1(

  صل على محمد وسلم...  و الذي علمنا بالقلمأدع                  
 .الرجز المنظومة من )2(
  .نسخة الناظم  )3(
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  :حكم النكاح

  والخمسة األحكام أنزلها تصب ... وحكمه الندُب وتارة یجب - ا

 :لمحرمات من النساءا

  ومن رضاعة كما بالذكر ... وحرموا من نسب أو صهر - 2

  .وفیه ال تختلف الشرائع  ... في سورة النساء نص قاطع - 3

  .وذات قربى في الجمیع المنع  ... وبین أختین حرام الجمع - 4

  .وحكم زوجها كذاك حكم أب ... واعتبروا المرضع أما من نسب - 5

  .وأخوة الرضیع مثل األجنبي ... قرب النسبوأقرباهما ك - 6

  .بأمها والعقُد قطعا بطل ... وحرموا ربیبة قد دخل - 7

  .یفضي إلى تحریم األمهات ... مجرد العقد على البنات - 8

  :الِخطبة

  .وُحكمها في الشرع أجنبیه ... وتندب الِخطبة للمرضیه - 9

  .عقد مهر یكتملوبعد هذا ال ... حتى الدخول حیث بالعقد تحل - 10

  .مع محرم في حشمة مرغوبه ... وجاز شرعًا نظر المخطوبه - 11

  .مْنعا من األذى ونْشر البغض ... واكتم إذا رأیَت ما ال یرضى - 12

  .خوفًا من البغضاء بین اإلخوة ... وحرموا الِخطبة بعد الِخطبة -13

  .دةویحرم الَعقد على المعت ... وتحرم الِخطبة وقت العدَّة -14

  .ةأو في العد ها من بعدؤ وط ... ةوحرمت بصورة مؤبد -15

ل  -16   .أمًرا ولم یتركه حتى یحصل ...وهكذا ُعوقب من تعجَّ

  .مرضیة الدین كخضراء الدمن ... ویحرم العقد على من لم تكن -17

  ملبیًا أمرا أتى مؤكدا ... واظفر بذات الدِّین تسعد أبدا -18

  .مهما تُك األسباب والدواعي...  وتحرم الخلوة باإلجماع -19
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  :شروط النكاح وأركانه

  والمهر والصیغة والزوجان ...ن أركانه الولي شاهدا -20

  أمر من یشهده أن یكتم ... النكاح في السر وماویحرم  -21

  ولیس لألنثى بأي حال ... وال یلي العقد سوى الرجال -22

  فصله أو غیره وشرعنا ....وال یصح عقد محرم له   -23

  صغیرة ومن حجاها ذهب... وثیبا -أب-ویجبر البكر -24

  :المهر

  وقیدوا الكالي بعرف یجرى.. . وربع دینار أقل المهر -25

  كما أتى في األثر المشهور ... ویندب التیسیر في المهور -26

  إال بطیب النفس والتنازل ... ولم یجز تأخیر دفع اآلجل -27

  وبعده استحق واستقر ... مهرقبل الدخول العیب یلغي ال -28

  ویرجع الزوج على من غرر ... ما لم یكن عیب بها قد ستر -29

  أو كان فیما بعد عیب قد حصل ... إن رضیا بالعیب مهر یكتمل -30

  )3(باب النكاح، )2(المنظومة )1(شرح الآللي/ القسم الثاني      

                                                 
لسان :ینظر.اللُّْؤُلَؤُة الدُّرَُّة، والجمع اللُّْؤُلُؤ والَّآلِلُئ، وَتْألَأل النجُم والَقمُر والَبرُق َأضاَء وَلمع: ألأل )1(

  .، مادة ألأل1/150عة األولى،العرب، البن منظور، الناشر دار صادر، بیروت، الطب
تألیف الكلمات والجمل مترتبة : جمع اللؤلؤ في السلك، وفي االصطالح" :في اللغة النظم )2(

البحور  الجمع على بحر من: المعاني متناسبة الدالالت على حسب ما یقتضیه العقل وقیل

دار الكتاب  :رالتعریفات، لعلي بن محمد الجرجاني، الناش". المعروفة عند أهل القریض

  .1/310.ه1405، إبراهیم األبیاري، الطبعة األولى: العربي، بیروت، تحقیق
ا إلى بعض، وعلى تناكحت األشجار إذا انضم بعضه :و في اللغة التداخل والضم، تقوله) 3(

  مجازًا في العقد والوطء جمیعًا؛ ألنه مأخوذ من غیره، فال یستقیم القول بأنه  هذا یكون النكاح
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  :حكم النكاح

  :قال الناظم

  والَخْمَسُة اَألْحَكاُم َأْنِزْلَها ُتِصبْ  ... ارًة َیِجبْ َوُحْكُمُه النَّْدُب وتَ  - ظ

ینقسم : مراد الناظم بهذا أن النكاح على الجملة مندوٌب، وعلى التفصیل - ش

واجٌب لمن قدر علیه بالمال وخاف على نفسه الزنى، ومستحٌب لمن : خمسة أقسام

یخف على نفسه قدر علیه ولم یخف على نفسه الزنى، وحراٌم لمن لم یقدر ولم 

الزنى، ومكروٌه لمن لم یخف الزنى وخاف أن ال یقوم بحقوقه، ومباٌح وهو ما عدا 

  .وبهذا أنهى الناظم الكالم في حكم النكاح، ثم شرع في المحرمات، )1(ذلك

                                                                                                              

المصباح المنیر، ألحمد بن محمد الفیومي، الناشر : ینظر. حقیقة ال فیهما وال في أحدهما=  

  .، مادة نكح2/624المكتبة العلمیة، مكان النشر بیروت 

كل نكاح في كتاب  :ویطلق على العقد مجازًا من باب إطالق المسبب على السبب، ویقال    

: البقرة اآلیة َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه   :الىفالمراد به العقد إال قوله تع -تعالى - اهللا

الناشر دار  تحقیق محمد حجي، لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، الذخیرة،. 330

  .4/188مكان النشر بیروت،  م،1994سنة النشر  الغرب،

ِبَبیَِّنٍة َقْبَلُه ا عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمیة غیر موجب قیمته" :قال ابن عرفة :وشرعاً     

شرح ". لى المشهور أو اإلجماع على اآلخرعاقدها حرمتها إْن حرمها الكتاب ع غیر عالم

هـ  1350مطبعة التونسیة ، ألبي عبد اهللا الشهیر بالرصاع، الحدود اإلمام ابن عرفة

1/311.  
هو واجب، : وقال أهل الظاهر .1/130القوانین الفقهیة، لمحمد بن جزي الكلبي  :ینظر )1(

، َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكْم مَِّن النَِّسآءِ :لظاهر صیغة األمر في الحدیث، وفي قوله تعالى

محمد حجي، الناشر دار الغرب، : الذخیرة، لشهاب الدین القرافي، تحقیق: ینظر .3النساء 

  .4/189م، مكان النشر بیروت 1994سنة النشر 
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  :)1(المحرمات من النساء

َوَحرَّموا مْن َنَسٍب َأْو ِصْهرِ  - ظ
  وِمْن ِرَضاَعٍة َكَما ِبالذِّْكرِ   ...)2(

هذا البیت یتحدث فیه الناظم عن ُبطالن نكاح المحرمات من النساء، سواء  -ش

كانت القرابة عن طریق النسب، أو الرَّضاع، أو المصاهرة، وهذا مجمٌع علیه، 

، )6(،العمات)5(، األخوات)4(، البنات)3(األمهات :فحّرم اهللا َسْبعًا من النسب

                                                                                                              

ا َفاْنِكُحوا مَ : ل تحمل صیغة األمر به في قوله تعالىه:وسبب اختالفهم" :وقال ابن رشد= 

وما " تناكحوا فإني مكاثر بكم األمم: "وفي قوله علیه الصالة والسالم َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ 

بدایة  ".أشبه ذلك من األخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على اإلباحة

بي الولید بن رشد، الحفید، الناشر، مطبعة مصطفى البابي المجتهد ونهایة المقتصد، أل

  .2/2م 1975/هـ1395الحلبي، مصر، الطبعة الرابعة 
ذو : جعله حرامًا، والمحرم: حرم الشيء علیه أو على غیره: جمع محرم، یقال: المحرمات )1(

م الوسیط، المعج: ینظر. الذي یحرم التزوج به لرحمه وقرابته: الحرمة، ومن النساء والرجال

دار : إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار النشر: تألیف

  .، مادة حرم1/169مجمع اللغة العربیة ، : الدعوة، تحقیق
َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا  : قال الزمخشري في تفسیر قوله تعالى )2(

فالن بن : ذكوًرا ینسب إلیهم، فیقال: ذوى نسب، أي: فقسم البشر قسمین" :َوَكاَن َربَُّك َقِدیًرا 

ْوَجْیِن : فالن وفالنة بنت فالن، وذوات صهر، أي إناثًا یصاهر بهّن؛ كقوله َجَعَل ِمْنُه الزَّ

". حدة بشرًا نوعین ذكرًا وُأنثىحیث خلق من النطفة الوا َوَكاَن َربَُّك َقِدیرًا  ،الذََّكَر واألنثى 

دار إحیاء التراث العربي، : الكشاف عن حقائق التنزیل ألبي القاسم الزمخشري، دار النشر

  .3/293عبد الرزاق المهدي : بیروت، تحقیق
 .وهي األم، والجدة من األم ومن األب ما َعَلْون )3(
  .وهي البنت وبنت االبن، وبنت البنت ما سفلن )4(
  .األخت الشقیقة والتي لألب واألخت لألموهي  )5(
  .وهي أخت الوالد وأخت الجد ما علت، شقیقة أو ألب أو ألم  )6(
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َهاُتُكْم  :قال تعالى ،)3(، وبنات األخت)2(، بنات األخ)1(الخاالت َمْت َعَلْیُكْم ُأمَّ ُحرِّ

اُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوَبَناُت اَألِخ َوَبَناُت اُألْختِ    .)( 4َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ

َم أربعًا بالمصاهرة  )6(َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكمْ  :لقوله تعالى )5(أم الزوجة :وحرَّ

َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكْم مِّن  :لقوله تعالى )7(هاوابنة الزوجة المدخول ب

  .)(8نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإن لَّْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْیُكمْ 

  

 ،)10(َالِبُكمْ َوَحَالِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذیَن ِمْن َأصْ  :لقوله تعالى )9(وزوجة االبن

  . )11(وزوجة األب،بمجرد عقد األب علیها وٕان لم یدخل بها

                                                 
  .وهي أخت األم وأخت الجدة ما علت، شقیقة أو ألب أو ألم )1(
 .هو الشقیق، لألب، وما تناسل منهم )2(
ك أنه یحرم على وحاصل ذل. فیدخل كل ما تناسل من األخت الشقیقة، أو لألب أو لألم )3(

الرجل أصوله وٕان علت، وفصوله وٕان سفلت، وفصول أبویه ما سفلت، وأول فصل من كل 

 .أصل متقدم على أبویه
 . 23اآلیة : سورة  النساء )4(
  .، وٕان علت وأم أبیهاوكذا أم أمها  )5(
  . 23اآلیة : النساء سورة )6(
 .وبنات أبنائها، وٕان نزلن  وكذا بنات بناتها، )7(
 . 23: اآلیة: سورة  النساء )8(
 اح المنیر، ألحمد الفیومي،المصب. الزوجة: والحلیلة. وابن االبن، وابن البنت، وٕان نزل )9(

 .1/148بیروت  –المكتبة العلمیة : الناشر
  .23: اآلیة: سورة  النساء )10(
  .22: اآلیة: سورة النساء  "َوَال تَْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النَِّساءِ   :لقوله تعالى )11(
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وأما المحرمات بسبب الّرَضاع فسبٌع كالمحرمات من النسب، للحدیث الذي 

صلى -أن النبي -رضي اهللا عنها - أخرجُه الشیخان في الصحیَحْین عن عائشة

، وجعل هذه )1("ُم ِمَن النَّسبِ َیحُرُم ِمَن الرَّضاَعِة ما َیحرُ " :قال -اهللا علیه وسلم

  .)2(الحرمة مؤبدة ال تحل بحال من األحوال

                                                 
أخرجه البخاري، من حدیث ابِن عباس، الصحیح،ألبي عبد اهللا البخاري، الناشر دار ابن  )1(

في  .مصطفى دیب البغا. د: ،تحقیق1987، 1407كثیر، الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

: وباب، 2/935 الشهادة على األنساب والرضاع المستفیض،: كتاب الشهادات، باب

وأمهاتكم الالتي أرضعنكم  وغیرهما، ومسلم من روایة عروة عن  ،23،5/1960النساء

ولهذا الحدیث . 2/1069تحریم الرضاعة من ماء الفحل : عائشة في كتاب الرضاع، باب

  .أطراف أخرى
 لحكم عظیمة جلیلة تتماشى مع الفطرة، ویؤدي إلى اختالط األنساب نبینها بإیجاز فیماوذلك  )2(

جعل بین الناس ضروبًا من الصلة  - جل ثناؤه-فإن اهللا  من النسب أما تحریم النساء: یلي

یتراحمون بها، ویتعاونون على جلب المنافع ودفع المضار، فلو أبیح الزواج من المحارم 

لتطلعت النفوس إلیهن، وكان فیهن مطمع، والنفوس بطبعها مجبولة على الغیرة، وذلك یدعو 

  .لخصام، وألجل هذا كان تحریم نكاح األمهات هو األشد المقدم في اآلیة إلى النزاع وا

َوُهَو  :أكرم البشریة بهذه الرابطة اإلنسانیة - عز وجل -اهللا وأّما المحرمات بالمصاهرة فإن

 دًا أن تكون ــح جــفمن القب ْهرًا َوَكاَن َربَُّك َقِدیراً الذي َخَلَق ِمَن المآء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َوصِ 

البنت ضرة ألمها، واالبن طامعًا في زوجة أبیه، فإن ذلك ینافي حكمة المصاهرة، ویكون 

  . سبب فساد العشرة فالذي ینبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته وهكذا 

، وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة:فلقوله تعالى وأما المحرمات بالرضاع

: ینظر .هن ظاهرة، وهي أن من رضع من امرأة كان بعض بدنه جزءًا منهافإن الحكمة فی

م، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت، 1980روائع البیان للشیخ الصابوني، الطبعة الثالثة، سنة 

1/211.  
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  .)1(وفیه ال َتْخِتلُف الشَّرَاِئعُ  ... في ُسورِة النِّساِء َنصٌّ َقاِطعُ  - ظ

وهذا نٌص قاطع ال یدع  -یشیر الناظم ألنواع المحرمات التي حرمها اهللا - ش

  .نكاح األصول، ونكاح الفروع:وهي أنواع - لألمَّة المسلمة شكًا فیه

اُتُكْم َوَخاَالُتُكْم  :قال تعالى َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ َمْت َعَلْیُكْم ُأمَّ ُحرِّ

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة  َهاُتُكُم الالَّ َوَبَناُت اْألَِخ َوَبَناُت اْألُْخِت َوُأمَّ

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َوُأمَّ  ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ

ا َتُكوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم َوَحَالِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذیَن ِمْن َأْصَالِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعو 

  .)(2ْخَتْیِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوًرا َرِحیًماَبْیَن اْألُ 

  . وذاُت ُقربى في الجمیِع المنعُ  ... وبیَن أْخَتْیِن حراُم الَجْمعُ  - ظ

أي تحریم الجمع بین  - أجمع أهل العلم على القول به" :قال ابن المنذر -ش

 اختالٌف، إال أن بعض أهل البدع ولیس فیه بحمد اهللا - األختین في عقٍد واحدٍ 

ممن ال تعد مخالفته خالفًا وهم الرافضة والخوارج لم یحرموا ذلك، ولم یقولوا بالسنة 

، وسواء كان الجمع نسبًا، أو )3(..."الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

                                                                                                              

في كتابه  -رحمه اهللا -حیویة عظیمة أشار إلیها اإلمام الغزالي حكمة جسدیةثم إن هناك = 

  .2/41دار المعرفة، بیروت، : یاء علوم الدین ألبي حامد الغزالي، الناشرإح: ینظر .اإلحیاء
 .أي جملة أحكام شرائع االسالم )1(
 . 23اآلیة : سورة  النساء )2(
نقل عن ابن المنذر ابن قدامة، المغني، البن قدامة، الناشر دار الفكر، بیروت، الطبعة  )3(

،ألبي عبد اهللا لمعلم شرح صحیح مسلمإكمال ا - أیضاً  - ، وینظر1405،7/478األولى،

  .4/283األولى، مطبعة السعادة، : ط المعروف باألبي،
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اْألُْخَتْیِن ِإالَّ َما َقْد  َوَأْن َتْجَمُعوا َبْینَ  :أو مختلفتین لآلیة ،)1(رضاعًا بنكاح أو مْلك

ِتَها َوَال اْلَعمَُّة َعَلى ِبْنِت " :وقوِله علیه السَّالم ،))2َسَلفَ  َال تُْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمَّ

كما ال یجوز : أي.)3("َأِخیَها َوَال اْلَمْرَأُة َعَلى َخاَلِتَها َوَال اْلَخاَلُة َعَلى ِبْنِت ُأْخِتَها

تین ال یجوز الجمع بین المرأة وعمتها وٕان علْت، وال بین المرأة الجمع بین األخ

وخالتها وٕان علْت، وال یجوز نكاح المرأة على بنت أختها وال على بنت أخیها وٕان 

سفلْت، وال یجوز نكاح المرأة على عمتها، كذلك ال یجوز نكاح عمتها علیها، 

                                                 
، وهو خالف شاذٌّ استقر اإلجماع بعده على وأمَّا بملك الیمین؛ فروي عن بعض السَّلف جوازه )1(

؛ فهموال ُیعتد بخال ،تین، وبین المرأة وعمتها، وخالتهاخالفه، وأجاز الخوارج الجمع بین األخ

 ،فهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلمالم: ینظر. ألنهم مخالفون للسُّنة الثابتة في ذلك

، طلإلمام المحدُِّث الحافظ،    .5/459 .بال :األنصاريُّ القرطبيُّ
  .23: سورة النساء اآلیة )2(

قوله وهو المشهور عن الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین، والدلیل علیه عموم، " :قال الباجي    

َأْو  :تعالى في آیة التحریم، فهذه اآلیة عامة في الملك، وخاصة في األختین، وقوله تعالى

عامة في األختین، وغیرهما خاصة في ملك الیمین، فكال اآلیتین خاصة  َما َمَلَكْت َأْیَماُنُهمْ 

 من وجه، عامة من وجه آخر، إال أن آیة ملك الیمین قد دخلها التخصیص بإجماع، وهي

في العمة والخالة واألم من الرضاعة، فإنه ال یجوز وطؤهن بملك الیمین، وآیة التحریم لم 

، "، وتخصیص األخرى بها أولى وأحرىیدخلها تخصیص، فوجب حملها على عمومها

ادر أحمد عطا، دار محمد عبد الق :تحقیق ،ح موطأ مالك، ألبي الولید الباجيالُمنتقى شر 

 .3/111 م،1999األولى  :ط ،الكتب العلمیة بیروت
باب ال تنكح المرأة على عمتها  أخرجه الشیخان عن أبي هریرة، البخاري في كتاب النكاح، )3(

تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها : ومسلم في كتاب النكاح، باب ،5/1965

2/1028.  
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، وهو ما )1(ال خالف فیهوكذلك حكم الخالة مع بنت أختها، وهذا كله مجمع علیه 

  .وذات قربى: أشار إلیه الناظم بقوله

  .َوُحْكُم َزْوِجَها َكَذاَك ُحْكُم أبْ  ... واعتََبُروا الُمْرِضَع أّمًا من َنَسبْ  - ظ

  .َوإِخوُة الرَّضیِع ِمْثُل اَألْجَنبي...  َوَأْقِرَباُهَما َكُقْرِب النََّسبِ  - ظ

في هذین البیتین لما جاء في الصحیحین عن تلخیص ما أشار إلیه الناظم  - ش

َیحُرُم ِمَن " :قال -صلى اهللا علیه وسلم -أن النبي - رضي اهللا عنها - عائشةَ 

؛ ألنه معلوم )3(وهذا یقضي بتحریم لبن الفحل ،)2("الرَّضاَعِة ما َیحُرُم ِمَن النَّسبِ 

دهم بما كان من أن األب لم یلد أوالده بالحمل والوضع كما صنعت األم، وٕانما ول

                                                 
میة، بیروت، الطبعة دار الكتب العل: االستذكار، ألبي عمر بن عبد البر، الناشر:ینظر  )1(

 .5/452سالم محمد عطا ، محمد علي معوض : ، تحقیق 2000 -1421األولى،
  ).   206(  سبق تخریجه  ص   )2(
أن یتزوج رجل امرأتین، فتلدا منه، وترضع إحداهما صبیة، واألخرى غالمًا، فمن : وصورته )3(

أخوان من الرضاع ألب،  ذهب إلى أن لبن الفحل یحّرم حّرم الصبیة على الغالم؛ ألنهما

َبْیِر َأنَّ َعاِئَشةَ   – رضى اهللا عنها - وهذا هو المتصّور، لما ثبت في البخاري عن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

َال آَذُن َلُه َحتَّى : اْستَْأَذَن َعَلىَّ َأْفَلُح َأُخو َأِبى اْلُقَعْیِس َبْعَد َما ُأْنِزَل اْلِحَجاُب، َفُقْلتُ : َقاَلتِ 

َفِإنَّ َأَخاُه َأَبا اْلُقَعْیِس َلْیَس ُهَو َأْرَضَعِنى، َوَلِكْن  - صلى اهللا علیه وسلم -ِذَن ِفیِه النَِّبىَّ َأْستَأْ 

َلُه َیا َرُسوَل : َفُقْلتُ  – صلى اهللا علیه وسلم - َأْرَضَعْتِنى اْمَرَأُة َأِبى اْلُقَعْیِس، َفَدَخَل َعَلىَّ النَِّبىُّ 

صلى اهللا  -َأَخا َأِبى اْلُقَعْیِس اْستَْأَذَن، َفَأَبْیُت َأْن آَذَن َحتَّى َأْستَْأِذَنَك َفَقاَل النَِّبىُّ اللَِّه، ِإنَّ َأْفَلَح 

َیا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ الرَُّجَل َلْیَس ُهَو َأْرَضَعِنى، : ُقْلتُ . َوَما َمَنَعِك َأْن تَْأَذِنى َعمُّكِ :  -علیه وسلم

: َقاَل ُعْرَوةُ ". اْئَذِنى َلُه َفِإنَُّه َعمُِّك، َتِرَبْت َیِمیُنكِ : َفَقالَ . ْمَرَأُة َأِبى اْلُقَعْیسِ َوَلِكْن َأْرَضَعْتِنى ا

ُموَن ِمَن النََّسبِ  :َفِلَذِلَك َكاَنْت َعاِئَشُة َتُقولُ  َضاَعِة َما ُتَحرِّ أخرجه البخاري في ".َحرُِّموا ِمَن الرَّ

تحریم : ، ومسلم في كتاب الرضاع، باب4/1801حزاب تفسیر سورة األ: باب كتاب التفسیر،

  .2/1096الرضاعة من ماء الفحل 
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مائه المتولد منه الحمل واللبن، فصار بذلك والدًا كما صارت األم بالحمل والوالدة 

، ویحرم علیه جمیع )1(أّمًا، فإذا أرضعت بلبنها طفًال كانت أمه وكان هو أباه

وٕالیه ذهب ،أوالدها ما تقّدم وما تأّخر، وتحرم علیه هي وأخواتها من نسٍب ورضاع

حابة والتابعین وفقهاء األمصار كأبي حنیفة، ومالك والشافعي الجمهوُر من الص

  .)3(،ولم یخالف في هذا إال أهل الظاهر)2(وأحمد

َوَحرَُّموا َرِبیبةً  - ظ
  .ِبُأّمها والَعقُد قْطعًا بطلَ  ... قْد َدخلَ  )4(

                                                 
االستذكار و، 1/205األنكحة الفاسدة، للشیخ عبد الرحمن األهدل، الطبعة األولى : ینظر )1(

6/243 . 
شرح الزرقاني على موطأ مالك، الناشر دار الكتب :ینظر. وحجتهم الحدیث الصحیح المذكور )2(

، وعون المعبود شرح سنن أبي 3/319، مكان النشر بیروت 1411یة، سنة النشر العلم

عبد الرحمن محمد عثمان، : داود، ألبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي، المحقق

  .6/59م 1968هـ ، 1388الثانیة، سنة الطبع: المكتبة السلفیة، الطبعة: دار النشر
لم یقل أحٌد من أئمة الفقهاء، وأهل الفتیا بإسقاط " :لقال القاضي أبو الفض: القرطبي قال )3(

وفي  ،1/1المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ". حرمة لبن الفحل إال أهل الظاهر

بیروت، سنة دار الكتب العلمیة،  :، لناشر"الكیاهراسى"أحكام القرآن،ألبي الحسن المعروف

النخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن  وخالف سعید بن المسیب، وٕابراهیم" هـ 1405: الطبع

  .394/ 2 "لبن الفحل ال یحرم شیئا من قبل الرجل: وقالوا
مؤنث الربیب، جمعها ربائب، وهي بنت امرأة الرجل من غیره؛ سمیت بذلك؛ ألنه : الربیبة )4(

القاموس : ینظر .یربیها في ِحجره، فهي مربوبة، فسمى بنت الزوجة َرِبیبة لتربیة الزوج لها

لفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو جیب، الناشردار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة تصویر ا

، والثمر الداني في شرح رسالة ابن أبي زید 1/142م،1988م، الطبعة الثانیة 1993

  .1/477القیرواني، لصالح عبد السمیع اآلبي األزهري، الناشر المكتبة الثقافیة، بیروت، 
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أجمعِت األمُة على أن الرجل إذا تزوج امرأًة ولها ابنٌة أنه ال تحل له  -ش

وٕان لم یدخل باألم حتى  ،)2(بعد موت األم أو فراقها، إن كان دخل بها )1(االبنة

ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم  :فارقها حل له نكاح الربیبة، لقوله تعالى َوَرَباِئُبُكُم الالَّ

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْیكُ    . )( 3مْ الالَّ

ِبیبة حرام سواء " :- رحمه اهللا -)4(بن كثیراقال  فالجمهور على أن الرَّ

وهذا الخطاب خرج مخرَج : كانت في حجر الرجل، أو لم تكن في حجره، قالوا

  .)5(..."الغالب فال مفهوَم له 

  .ُیْفضي إلى َتحریِم اُألمََّهاتِ ...  ُمَجرَُّد الَعْقِد على الَبَناتِ  - ظ

                                                 
 .وحالئل أبنائكمبنیها وأحفادها مهما بعدن لقوله تعالى  وكذا بناتها وبنات )1(
 .وال یشترط حصول الوطء بالفعل، بل تحرم الربیبة بمجرد التلذذ بأمها الحاصل بعد العقد )2(
 . 23اآلیة : سورة  النساء )3(
الناشر دار  سامي بن محمد سالمة،: تفسیر القرآن العظیم، ألبي الفداء بن كثیر، المحقق )4(

  .2/251. م1999هـ، 1420طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

ال تحرم علیه الربیبة إالَّ إن تكون : وشّذ بعض المتقّدمین وأهل الظاهر فقالوا" :قال القرطبي

في حجر المتزّوج بُأمها؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق اُألم بعد الدخول فله أن یتزّوج بها؛ 

أحدهما أن تكون في ِحجر المتزّوج : حّرم اهللا تعالى الربیبة بشرطین: واحتجوا باآلیة فقالوا

الجامع ألحكام القرآن، ". بُأّمها، والثاني الدخول باُألّم؛ فإذا عدم أحد الشرطین لم یوجد التحریم

الناشر دار عالم الكتب، الریاض،  المحقق هشام سمیر البخاري، ألبي عبد اهللا القرطبي،

  .5/112م، 2003هـ، 1423سعودیة، المملكة العربیة ال
فإن القتل الغالب علیه أن ال یقع في األوالد  َوَال َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالقٍ  :كقوله تعالى )5(

إال لتوقع ضرورة اإلمالق الذي هو الفقر أو نحو ذلك من الفضیحة فال تكون له داللة على 

  .جواز القتل عند عدم خوف اإلمالق
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م  تضى ما ذكره الناظم اإلشارة إلىومق - ش أمر معلوم أن الَعقد على البنات یحرِّ

حتى یدخل باألم أو یتلذذ بها،  -أي فروعها - األمهات وال تحرم علیه بناتها

م البنات، أما العقد على األمهات بمجرده ثم مفارقتهن قبل  والدخول باألمهات یحرِّ

َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي  :ول اهللا تعالى، وذلك لق)1(الدخول فال یحرم نكاح بناتهن

ُحُجوِرُكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح 

  .))2َعَلْیُكمْ 

  :الِخطبة

  .َنِبیَّهْ وُحْكُمَها في الشَّْرِع َأجْ  ...)3(وتُْنَدُب الِخْطَبُة ِلْلَمْرِضّیهْ  - ظ

یعني یستحب ِخطبة صاحبة الدین، ألن الدین أعظم الصفات المقصودة،  - ش

 )4(وألن من مبادئ اإلسالم اختیار الزوجة على مبدأ الدین، ومهما یكن، فالِخْطَبةُ 

  لیست َعقدًا له قوة اإللزام التي في العقود، وٕانما هي مجرد وعد بالزواج، فال یترتب 

                                                 
وعلیه فال حرج على المرأة أن تسافر مع من كان زوجًا ألمها بالشرط السابق، وبشرط أمن  )1(

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، للنفراوي المالكي، الناشر دار :ینظر. الفتنة

 .2/18هـ، 1415بیروت،  الفكر،
  . 23: اآلیة: سورة  النساء  )2(
 .....وتُْنَدُب ِخْطَبُة اْلَمْرِضّیْه : اللغوي لعل األنسب للسیاق )3(
): بالكسر(خطبت المرأة خطبة : هي طلب النكاح والكالم فیه، یقال منه): بالكسر( الِخْطبة )4(

القاموس الفقهي لغة واصطالحًا :ینظر. م الخطباءهي كال): بالضم( واْلُخْطبة. طلبتها منه

1/118.  

التي هي الثناء على اهللا والصالة على نبیه ) بالضم( وتستحب الُخطبة:" قال الشیخ زروق

 مواهب الجلیل" وما خف منها أحسن:" وقراءة آیة مناسبة عند الِخطبة بالكسر، وقال مالك

م 2003للحطاب الرُّعیني، المحقق، زكریا عمیرات، الناشر، دار عالم الكتب، طبعة خاصة 

  .4/197الذخیرة : ، وینظر3/407
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  . )1(الزواج؛ ألنها ما تزال أجنبیًة عن الَخاطبعلیها شيء من أحكام 

  .َوَبْعَد هذا الَعْقــِد َمْهٌر َیْكَتِملْ  ... حتىَّ الدُُّخوِل َحْیُث ِبالَعْقِد َتِحلْ  - ظ

،ولذا )2(یعني أن المرأة المعقود علیها صارت زوجة حالًال لمن عقد علیها -ش

یحقق له الذیوع والشهرة، وأن  فان الشارع الحكیم ندب إلى إعالن عقد الزواج بما

  .المرأة تستحق المهر بالدخول 

.ةِحْشَمٍة َمْرُغوَبـ َمْحـَرٍم في َمعْ ...  ةُر الَمْخُطـوبَ َنظَ َوَجاَز َشْرعًا  - ظ  

اتفق األئمُة على أن من أراد أن یتزوج امرأة فله أن ینظر منها ما لیس  - ش

صلى اهللا علیه  -ُكْنت ِعْنَد النبي:"ْیَرَة َقالَ ؛ فعن َأِبى ُهرَ )4(كالوجه والكفین )3(بعورة

                                                 
 المعاشرة والخلوة بالمرأة قبل الزواج، والذهاب معًا إلى األماكن العامة وغیرها، وعلى ذلك فان )1(

فهو كله ممنوع شرعًا، بل إنه ال یحقق الغایة المرجوة، إذ كل منهما یظهر بغیر حقیقته، كما 

كل خاطب كاذب؛ وألن الخاطب قد یتعجل األمور، وقد یستجیب اإلنسان لتلبیة الغریزة، : قیل

مقاومتها في حال االنفراد بالمرأة، فیقع الضرر بها، وتتأثر سمعتها عند العدول ویضعف عن 

كما یجب علیها أن تلبس ما یستر جمیع بدنها خال القدر الذي یباح للخاطب . عن الخطبة

ینظر الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبه  .أن ینظر إلیه، وقد اختلف الفقهاء في هذا القدر

 .9/18سوریة، الطبعة الرابعة،  فكر،دمشق،الزحیلي، الناشر دار ال
بناء على ذلك یجوز للخاطبین الحدیث معًا، وأن یفعال ما یفعل األزواج، إال إذا جرت عادة  )2(

  .الناس على أنه ال یتم الدخول على الزوجة إال بعد الحفل أو نحو ذلك، فیحسن التقید بذلك
إلیها على غفلة وغرة من حیث ال تشعر، مخافة  ن ینظرأ: ه له مالك أن یستغفلها، ومعناهوكر  )3(

  .4/297إكمال المعلم ". أن یطلع على عورتها
فیدل . تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمه -الوجه والكفین -ألن رؤیتهما  )4(

الوجه على الجمال أو ضده، ألنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن، وأما بقیة 

یة فتعرف بالوصف، والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار، أو بواسطة الصفات الخلق

  .بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من األقرباء كاألم، واألخت
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صلى  -َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّهِ  َفَأتَاُه َرُجٌل َفَأْخَبَرُه َأنَُّه َتَزوََّج اْمَرَأة ِمَن اَألْنَصاِر، -وسلم

نَّ في َأْعُیِن َفإِ  َفاْذَهْب َفاْنُظْر ِإَلْیَها، :َال، َقالَ  :َأَنَظْرَت ِإَلْیَها، َقالَ " :-اهللا علیه وسلم

  .)1("األَْنَصاِر َشْیًئا

صلى اهللا علیه  -َقاَل َرُسوُل َاللَّهِ " :َقالَ  -رضي اهللا عنه -َوَعْن َجاِبرٍ 

ِإَلى  ِإَذا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة، َفِإْن ِاْسَتَطاَع َأْن َیْنُظر ِمْنَها َما َیْدُعوهُ  :-وسلم

الحدیثان على أنه یندب تقدیم النظر إلى من یرید  دلَّ ، )2("َفْلَیْفَعلْ  ِنَكاِحَها،

  .)4(، وهو مذهب جماهیر العلماء)3(نكاحها

  .َمْنعًا ِمَن اَألَذى وَنْشر الُبْغض ... واْكُتْم إذا رأیَت ما ال ُیْرِضي - ظ

                                                                                                              

لم تعین مواضع النظر، بل أطلقت لینظر إلى ما  - التي ذكرت في هذا الباب -واألحادیث=  

ى عنه، وفیه إطالق اإلذن ، وقد یحصل له المقصود بالنظر إلیه لحدیث جابر رضي اهللا تعال

  .تخبأ جابر للمرأة التي خطبها حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها 
ندب النظر إلى وجه المرأة وكفیها، : رواه مسلم من حدیث أبى حازم في كتاب النكاح، باب )1(

2/1040. 
یرید تزوجها  ندب النظر إلى وجه المرأة وكفیها لمن: أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب )2(

إذا استشار الرجل رجال في  :باب والنسائي في السنن الكبرى في كتاب النكاح، ،4/142

 .، جمیعًا عن أبى هریرة3/272المرأة هل یخبره بما یعلم 
، فلها أن تنظر إلى -أیضا -  لیس هذا الحكم مقصورًا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة )3(

  .عجبه منهانه یعجبها منه مثل ما یخاطبها فا
ینظر : هذا ولم یشترط جمهور العلماء لمشروعیة النظر أمن الفتنة أو الشهوة، بل قالوا  )4(

لغرض التزوج وٕان خاف أن یشتهیها، أو خاف الفتنة؛ ألن األحادیث بالمشروعیة لم تقید 

رح المنهاج ش: ینظر. یمالنظر بذلك، وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحر 

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، : ألبي زكریا النووي، الناشر ،صحیح مسلم

1392 9/210 . 
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حتى ال تتأذى بما  وال یقل شیئًا، ولم تعجبه فلیسكت، یعني إذا نظر إلیها، - ش

  .لذي ال یعجبه منها قد یعجب غیرهولعّل ا یذكر عنها،

  .َخْوفًا ِمَن الَبْغضاِء بیَن اِإلْخَوةِ  ... َوَحرَُّموا الِخْطَبَة بعَد الِخْطَبةِ  - ظ

لما في ذلك من  نهى الشارع الحكیم أن یخطب الرجل على ِخطبة أخیه؛ - ش

-  عنهرضي اهللا - فَعن أبي ُهَرْیَرة ،توریث العداوات، وتأجیج األحقاد بین الناس

َال َیْخُطُب الرَُّجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخیِه َحتَّى " :قال -صلى اهللا علیه وسلم -أن النبي

  .)1("َیْنِكَح َأْو َیْتُركَ 

  : )2("ال َیْخُطُب َأَحُدُكْم َعَلى ِخْطَبِة َأِخیهِ " :قال اإلمام مالك في تفسیر قوله

                                                 
ال یخطب من خطب : أخرجه الشیخان وغیرهما عن أبى هریرة، البخاري في كتاب النكاح،باب )1(

المرأة  تحریم الجمع بین: ، ومسلم في كتاب النكاح، باب5/1976أخیه حتى ینكح أو یدع 

 . 2/1028وعمتها أو خالتها في النكاح 
اختلف أهل العلم هل النهي في الحدیث عام أو خاص؟، بمعنى هل تحرم خطبة كل رجل  )2(

على خطبة كل رجل، فتحرم خطبة المؤمن على خطبة البر والفاجر، وال تحرم إّال خطبة 

النهي خاص، : خرونالنهي عام، وقال آ: الرجل على خطبة أخیه الصالح  فقال بعضهم

، واألخوة بین المؤمن الصالح "على خطبة أخیه:"وحجة المخصصین أن الحدیث یقول

ینظر . افر والفاسقوالفاسق منحلة عراها أو تكاد، فال إثم في خطبة المؤمن على خطبة الك

  .2/217بیروت  محمد علیش، دار الفكر،: قألبي البركات الدردیر، تحقیالشرح الكبیر،

صلى اهللا علیه  -تضیه سماحة اإلسالم، ویتمشى مع الغرض من تحذیر الرسولتق والذي

مسببة للبغضاء والنفور بین  -مهما كانت -عموم النهي؛ ألن الِخطبة على الِخطبة  -وسلم

قال ابن . الناس، وفیها من قلة الحیاء وعدم الكرامة ما یأباه اإلسالم، ویحث على منعه

  .5/463المفهم : ینظر".في هذا ال ینبغي أن یختلف :" العربي
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  .)1(ق واحدویتفقان على صدا أن یخطب الرجل المرأة فتركن إلیه،

لحدیث  ،)2(وجازت الِخطبة على ِخطبة الغیر إذا لم یحصل رضا وركون

ا َحَلْلُت َذَكْرُت َلهُ : فاطمة بنت َقیس َقاَلتْ  َأنَّ ُمَعاِوَیَة ْبَن َأِبي ُسْفَیاَن َوَأَبا َجْهٍم " :َفَلمَّ

َفَال َیَضُع : َأمَّا َأُبو َجْهمٍ : - َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  - َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  َخَطَباِني،

َعَصاُه َعْن َعاِتِقِه َوَأمَّا ُمَعاِوَیُة َفُصْعُلوٌك َال َماَل َلُه، اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبن َزْیٍد، َفَكِرَهْتُه 

  .)3("ِبهِ  تْ َفَجَعَل اللَُّه ِفیِه َخْیًرا، َواْغتََبطَ  اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَن َزْیٍد، َفَنَكَحْتُه، :ثُمَّ َقالَ 

  .َوَیْحُرُم الَعْقُد على الُمْعَتدَّةِ  ... َوَتْحُرُم الِخْطَبُة وقَت الِعدَّةِ  - ظ

َوَال  :قال تعالى ،)4(یعني ال یجوز للرجل التصریح بالِخْطَبة وقَت الِعدَّة - ش

ُیْضَمر في النفس دون ، أّما ما )(5﴾ُ َتْعِزُموْا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى َیْبُلَغ اْلِكتَاُب َأَجَله

، كما )7(، فیجوز للمعتدة من وفاة أو طالق بائن ال من طالق رجعي)6(التصریح

                                                 
البیان والتحصیل، ".وهو قول ابن نافع، وظاهر قول مالك في الموطأ :" قال محمد بن رشد )1(

محمد حجي وآخرون، الناشر دار الغرب اإلسالمي، بیروت، . د :ألبي الولید بن رشد،حققه

 .18/150. م 1988لبنان، الطبعة الثانیة، 
 .اتفاق: أي )2(
،  والترمذي في كتاب 4/195المطلقة ثالثا ال نفقة لها : ه مسلم في كتاب الطالق، بابأخرج )3(

 . 3/440النكاح، باب ما جاء أن ال یخطب الرجل على خطبة أخیه
  .سواء كانت معتدة من وفاة أو طالق )4(
 . 236. اآلیة:سورة البقرة  )5(
فهم منه طلب النكاح، والذي مال إلیه وهو الكالم الذي ی المأذون به في العدة، أي التعریض )6(

وهذا عندي أقوى : قال. إني بك لمعجب ولك محب وفیك راغب: مالك في التعریض أن یقول

في التعریض بالنكاح في العدة فهو م یختلف العلماء وعلیه فل .التعریض وأقرب إلى التصریح

  .5/385الذخیرة  : ینظر. هأویله إال أنهم اختلفوا في ألفاظمن المحكم المجتمع على ت
 .ألن المعتدة من طالق رجعي هي في حكم الزوجة  )7(
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على تحریم المواعدة سر�ا إذا كانت من   (1)ال ُتواِعُدوُهنَّ ِسر�ا: دلت اآلیة

، واتفق العلماء على فساد )2(فإذا كانت من جانب واحد فهي مكروهةٌ  الجانبین،

عتدة ووجوب فسخه، فإذا عقد علیها في عّدتها یفرق بینهما اتفاقًا العقد على الم

  .)3(ویتأبد تحریمها علیه

  .ةمن بعد أو في الِعدَّ  َهاؤ َوطْ  ... ةوُحرَِّمْت ِبُصوَرٍة ُمَؤبَّدَ   - ظ

ل   - ظ   .أمرًا ولم یتركه حتى یحصلَ  ...َوَهَكَذا ُعوِقَب َمْن َتَعجَّ

َوَال َتْعِزُموْا  :لقوله تعالى ي العدة باإلجماع،یعني ال یجوز عقد النكاح ف -  ش

فإن دخل بها حرمت علیه على التأبید  (4)ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى َیْبُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ 

أو بعدها ما دام العقد قبل  )5(سواء دخل بها ووطأها أثناء عدتها ،عند اإلمام مالك

ه عوقب بحرمانه، كما جاء في القواعد قبل تمام العدة، فمن تعجل شیئا قبل أوان

  .)6(الفقهیة

                                                 
 . 235: سورة البقرة اآلیة )1(
مواهب : وهذه روایة المدونة، وظاهر كالم اللخمي وكالم ابن رشد،نقله الحطاب، ینظر )2(

 ..5/33الجلیل، 
ه خطبتها بعد أنها تحل ل -أیضا –وروي عن مالك : وفیه  237-236الكافي ص  :ینظر )3(

انقضاء عدتها، وهو قول المغیرة، ومحمد بن إبراهیم بن دینار،وقال ابن الماجشون وعلى 

 .المغیرة وابن دینار كانت تدور الفتیا بالمدینة یعني بعد مالك
  . 236اآلیة :سورة البقرة  )4(
على معتدة من و ال یتأبد التحریم . ومثل الوطء في العدة مقدمات الوطء في تأبید التحریم )5(

طالق رجعي من غیره ووطئها في العدة،ألنها بمنزلة وطئه لها، ألن المطلقة طالقا رجعیا 

  .هي في حكم الزوجة
األشباه والنظائر لعبد ) من استعجل شیئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه( :القاعدة الثالثون:ینظر )6(

 .1/152، 1403یروت، الرحمن بن أبي بكر السیوطي، الناشر دار الكتب العلمیة، ب
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فراقها أحبُّ إلّي، ثم " :قال مالك فیمن یخطب في الِعّدة ثم یتزوج بعدها

، ففي الموطأ قال )2(یجب فراقها: ، وقال ابن القاسم)1("یكون خاطبًا من الخطاب

َنَكَحْت ِفي ِعدَِّتَها َفِإْن َكاَن َأیَُّما اْمَرَأٍة " - رضي اللَُّه َعْنهُ  -ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ 

َق َبْیَنُهَما ثُمَّ اْعَتدَّْت َبِقیََّة ِعدَِّتَها ِمْن َزْوِجَها  َزْوُجَها الَِّذي َتَزوََّجَها َلْم َیْدُخْل ِبَها ُفرِّ

ِل ثُمَّ َكاَن اْآلَخُر َخاِطًبا ِمْن اْلَخطَّاِب ثُمَّ اْعَتدَّْت َبِقیََّة ِعدَِّتَها ِل،  اْألَوَّ ِمْن َزْوِجَها اْألَوَّ

ِل ثُمَّ اْعَتدَّْت ِمْن  َق َبْیَنُهَما ثُمَّ اْعَتدَّْت َبِقیََّة ِعدَِّتَها ِمْن اْألَوَّ َوإِْن َكاَن َدَخَل ِبَها ُفرِّ

  .)3("اْآلَخِر ثم ال یجتمعان أبدا

إن كان الناكح لها في العدة عالمًا بالتحریم، ودخل " :)4(قال ابن عبد البر

إنه زاٍن وعلیه الحد، وال یلحق به الولد، وله أن یتزوجها إذا  :ا في الِعدَّة، فقیلبه

الحد عنه ساقط والمهر لها الزم، والولد به الحق، ویفرق  :انقضت عدتها، وقیل

  ".بینهما، وال یتزوجها أبدًا، وهو تحصیل مذهبه عند جمهور أصحابه

                                                 
بل تحل   وروي أنه ال یتأبد تحریمها علیه،:" ونقل ابن عبد البر في الكافي روایة أخرى فقال )1(

مدینة ال الكافي في فقه أهل ال". وهو قول المغیرة وابن دینار له خطبتها بعد انقضاء عدتها،

 .1/237هـ،1407، الناشر دار الكتب العلمیة، بیروت، بن عبد البر
محمد بن أحمد بن محمد  نقل ذلك عن ابن القاسم ابن جزي في التسهیل لعلوم التنزیل، )2(

مكان النشر  م،1983 - هـ1403سنة النشر  الناشر دار الكتاب العربي، الغرناطي الكلبي،

  .1/85لبنان 
محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر دار : أخرجه مالك في الموطأ، روایة یحیى اللیثي، تحقیق )3(

-، وللمزید ینظر7/441، والبیهقي في السنن الكبرى 2/536إحیاء التراث العربي، مصر 

التلخیص الحبیر، تحقیق،حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، دار المشكاة للبحث  -أیضاً 

 .3/471م، 1995هـ، 1416العلمي، الطبعة األولى 
ألقل من ستة أشهر من  ولو جاءت المنكوحة في العدة بولد" :، وفي الكافي237الكافي ص )4(

  ".یوم عقد علیها الثاني فرق بینه وبینها ولم تحل له أبدا
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  .)2(َمْرِضیََّة الدِّین َكَخْضرَاِء الدَِّمنْ  ... نْ على مْن لْم َتكُ  )1(َوَیْحُرُم الَعْقدُ  - ظ

  .ُمَلبِّیًا َأْمرًا َأَتى ُمَؤكَّدا...واظفر بذات الدِّین َتْسَعْد أََبدا - ظ

، فقد )3(أشار الناظم إلى تحریم العقد على من لم یكن الدیُن مطمح نظرها -ش

وهي المرأُة الَحْسناء في  بَخْضراء الدَِّمْن، -صلى اهللا علیه وسلم  -شبهها الرسول

  .)4(َمْنِبت السُّوءِ 

                                                 
  ..........الَعْقُد على مْن لْم َتُكنْ  َوُیكره: لعل األنسب والصواب )1(
واحدتها دمنة، وهي آثار الناس، وما سودوا وآثار الدار ): بكسر الدال وفتح المیم(والدِّمنُ  )2(

َبالَ    .1/298المعجم الوسیط . ِة، وما ُیْسَتْفّذُر، فقد َیْنُبت منها ما َیْسَتْحِسُنُه الرائيوَمَطارُح الزِّ
لم یقل به أحٌد من العلماء فیما علمُت،  -) تحریم العقد( الذي أشار إلیه الناظم -والتحریم )3(

والظاهر إباحة النكاح؛ لقصد مجموع الخصال األربعة المذكورة في الحدیث، أول واحدة 

فاظفر : (ذلك قاللكن قصد الدِّین أولى وأهم، وألن الدین أعظم الصفات المقصودة، ول ها،من

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، ال خالف في إجازة نكاح الكتابیة، ألن ). بذات الدِّین

النكاح من باب المعاملة، ومما یدل على جواز ذلك ما روي أن الصحابة كانوا یتزوجون 

ن نقل أ .ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك، فكان هذا إجماعًا على الجواز بالكتابیات، وما

  .حذیفة تزوج بیهودیة أو نصرانیة

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم یروا بذلك بأسًا أخذًا : "قال ابن كثیر    

سیر القرآن العظیم، فت" ِمْن َقْبلُكمْ وُتوا اْلِكتَاب بهذه اآلیة الكریمة، َواْلُمْحَصَنات ِمْن الَِّذیَن أُ 

الفخر الرازي ، الناشر دار تفسیر  ، و ینظر5/83د محمد وآخرون مصطفى السی: بتحقیق

  . 1/895دار إحیاء التراث العربي  ،النشر

على العقد محرمًا،  كان اإلقدام ،أو خیف منها إال إذا ترتب على هذا النكاح مفاسد، :أقول    

  .د الذرائع في المذهب المالكيوهذا مبني على س
یكنى بها عن جمیل الظاهر قبیح الباطن؛ ألنها تنبت على المزابل و نحوها، فتكون حسنة   )4(

  )ن.م.د( مادة ،13/157لسان العرب  .المنظر قبیحة المخبر
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صلى اهللا علیه  -قال رسول اهللا" :قالت -رضي اهللا عنها -فعن عائشة

  .)1("َتَخیَُّروا ِلُنَطِفُكْم َواْنِكُحوا اْألَْكَفاَء َوَأْنِكُحوا ِإَلْیِهمْ  :-وسلم

الالئق : ، أيإلى صفات المرأة التي یسن نكاحها -أیضا -كما أشار الناظم       

بذي الدین ذوي المروءات، وأرباب الدیانات أن یكون الدین مطمح نظرهم في كل 

صلى  -ففي الصحیح ًعْن أِبى ُهَرْیَرَة َعِن النبي .السیما فیما یعظم خطره شيء،

 ِدیِنَها،ِلَماِلَها، َولًحَسِبَها، َوِلَجَماِلَها، َولِ : تنًكُح الَمْرأُة ألْرَبع" :َقالَ  -اهللا علیه وسلم

  .)2("َفاظَفْر بذات الدِّین َتِرَبْت یداك

  .َمْهَما َتُك اَألْسباُب والدَّواِعي...  َوَتْحُرُم الُخْلَوُة باإلجماعِ  - ظ

عن الُخْلوة  -صّلى اهللا علیه وسلم -معناه أن الُخلوة حرام، وقد نهى الرسول - ش

، قال )3(أو عمها أخیها، أو وعن الجلوس معها إال مع َمْحَرم كأبیها، باألجنبیة،

                                                                                                              

ِن، إیَّاُكْم وَخْضَراَء الدِّمَ :" قال - صلى اهللا علیه وسلم -الحدیث الضعیف أن النبي وجاء في  =

ضعیف جدًا : قال األلباني". الَمْرأُة الَحْسَناُء في الَمْنَبِت السُّوءِ : وَما َخْضَراُء الدَِّمِن؟، قال :ِقیلَ 

مكتبة المعارف، الریاض  حمد ناصر الدین األلباني، الناشرالسلسلة الضعیفة لم :ینظر

1/69 .  
قال األلباني في السلسلة و  ،1/633األكفاء : كتاب النكاح، بابأخرجه ابن ماجه في  )1(

رواه ابن  ،"تخیروا لنطفكم فإن العرق دساس" ، وروي بلفظ3/56صحیح اإلسناد  الصحیحة

 ".فإن العرق:" شة مختصرًا دون قولهمن حدیث عائ  1/633األكفاء : ماجه باب
، 5/1958األكفاء في الدین : أخرجه الشیخان عن أبى هریرة، البخاري في كتاب النكاح، باب )2(

الحث : معناه وتربت یداك.2/1086استحباب نكاح ذات الدین : ومسلم في الرضاع، باب

بل الكلمة جاریة على ألسنة العرب ال یریدون بها  والتحریض، وأصله الدعاء باالفتقار،

ظاهرها الذم، وٕانما یریدون  ألفاظ وكثیرًا ترد للعربالدعاء على المخاطب وال وقوع األمر به، 

 .1/227لسان العرب  .بها المدح
  .الزنى ودواعیه وهذا ما حرص اإلسالم علیه باب الشر، ومنع لوقوعوفي ذلك سد ل )3(
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، َفِإّن َمْحَرمٍ ذو ِإالَّ  َلهُ  َال َیْخُلَوّن َرُجٌل ِباْمَرَأٍة َال َتِحلُّ  َأال" :صلى اهللا علیه وسلم

  .)1(..."َوُهَو ِمَن االْثَنْیِن َأْبَعدُ  الشَّْیَطاَن َمَع اْلَواِحِد، ، َفِإنَّ  ثَاِلَثُهَما الشَّْیَطاُن،

ى هذا الحدیث تحریم الُخْلوة باألجنبیة، وٕاباحة الخلوة وف" :قال النووي     

  .)2("بمحارمها، وهذان األمران مجمع علیهما

إن شاء  - شروط النكاح وأركانه -اكتمل بعون اهللا هذا الجزء ویلیه الجزء اآلخر

  .وصلى اهللا على سیدنا محمد، اهللا

  

  الخاتمة

شكرُه على توفیقه لي حتى تمكنُت فإني كما حمدُت اهللا أوًال أحمده آخرًا، وأ      

كما  النفع لكل من یطلع علیها، ه الورْیقات التي آمل منها حصولمن كتابة هذ

همُت في هذه المجلة ولو بشيء قلیل، ومن خالل سأنأمُل من اهللا أن أكون قد 

  :حي الموجز لهذا النظم یتضح اآلتيشر 

 لة فبكونها جامعة للفقه،من النظم الجید، منظومة طوی) الآللي المنظومة(إن  -

بیت في العقائد والعبادات والنكاح والمعامالت ) 1000(بلغت في مجموعها 

  .والقصاص والدیة والشهادات والجراحات والحدود، والجهاد والجزیة

                                                 
ال یخلون رجل بامرأة إال ذو محرم والدخول :البخاري في كتاب النكاح، باب:رواه الشیخان )1(

، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره 5/2005على المغیبة 

  ..، وللحدیث أطراف أخرى 2/97
ابن حجر  -أیضاً  -و حكى اإلجماع.14/153) المنهاج( شرح النووي على صحیح مسلم )2(

: ني، تحقیقوغیره، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ألبي الفضل شهاب الدین العسقال

 .4/77 ،هـ1379، دار المعرفة بیروت محمد فؤاد عبد الباقي
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 -صلى اهللا علیه وسلم - إن هذا النظم هو شرح لكتاب اهللا، وسنة رسوله -

  .مسلمینبحیاة ال كلفین، ومتصلمبأفعال المتعلق 

ألن النظم أیسر ...إن النظم یسهل حفظه غالًبا واستحضاره ویروق للسامع -

  .على األلسنة، ویستطیع الطالب من خالله استحضار الحكم الفقهي بسهولة

دراسة وشرح النظم مهمة صعبة وعمل شاق یحتاج إلى أمانة وصبر، لكنه في  -

  .مقابل ذلك كثیر النفع وغزیر الفائدة

والوقوف على  احثین من طلبة العلم لشرح المنظومات، لتعم الفائدة،دعوة الب -

  .الحكم الشرعي

 جهدي هذا ة العلم وأهله، وأنا أعلم أنوفي الختام فإني أقدم هذه الوریقات لطلب

ألنه عمل بشري، فأسأل  ؛وعملي المتواضع الذي ال یخلو من النقص والتقصیر

ینفع به المسلمین  حسناتي یوم القیامة وأن أن یجعله في میزان -جلَّ جالله - اهللاَ 

  .من طلبة العلم
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  :المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم -

أحكام القرآن، ألبي الحسن المعروف الكیاهراسى، الناشر دار الكتب العلمیة،  -

  .هـ 1405بیروت، 

 . إكمال المعلم شرح صحیح مسلم، للقاضي عیاض أبو الفضل الیحصبي -

شباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، الناشر دار الكتب األ -

  .هـ1403العلمیة، بیروت، 

للشیخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن شمیلة ) دراسة فقهیة مقارنة(األنكحة الفاسدة  -

  .األهدل، الطبعة األولى 

سالم محمد :االستذكار ألبي عمر یوسف بن عبد البر النمري، تحقیق -

حمد علي معوض، الناشر دار الكتب العلمیة،بیروت، الطبعة األولى، عطا،م

2000..  

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ألبي الولید بن رشد القرطبي، الشهیر بابن رشد  -

الرابعة، :الحفید، الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،مصر، الطبعة

  .م 1975ه، 1395

د محمد حجي وآخرون، :لید بن رشد القرطبي، حققهالبیان والتحصیل، ألبي الو  -

  .م1988الناشر دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 

التسهیل لعلوم التنزیل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ابن جزي الكلبي،  -

م، مكان النشر 1983 -هـ1403الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 

  .لبنان

إبراهیم األبیاري، الناشر : ات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیقالتعریف -

  .دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة األولى



لوم الشرعیةمجلة الع  

            1لعدد ا)                                  باُب النِّكاحِ (شرُح اآللي المنظومة في الفقه 

 -224-

حسن : التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، البن حجر، تحقیق -

عباس قطب، الناشر مؤسسة قرطبة، دار المشكاة للبحث العلمي، الطبعة 

  .م1995هـ، 1416األولى 

تفسیر القرآن العظیم، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي،  -

سامي بن محمد سالمة، الناشر دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة : المحقق

مصطفى السید محمد : والطبعة األخرى، بتحقیق. م1999هـ، 1420الثانیة 

عبد الباقي،دار النشر،  ومحمد السید رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي أحمد

  مؤسسة قرطبة، مكتبة أوالد الشیخ للتراث

تفسیر الفخر الرازي ، المشتهر بالتفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب، الناشر دار  -

  دار إحیاء التراث العربي / النشر 

الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، لصالح عبد  -

  .السمیع األزهري، الناشر المكتبة الثقافیة،بیروت 

الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد شمس الدین القرطبي، المحقق هشام  -

لسعودیة، سمیر البخاري، الناشر دار عالما لكتب، الریاض، المملكة العربیة ا

  .م2003هـ، 1423

مصطفى دیب .د:الجامع الصحیح المختصر،ألبي عبد اهللا البخاري، تحقیق - 

 .1987البغا، الناشر دار ابن كثیر، الیمامة،بیروت، الطبعة الثالثة 

الجامع الصحیح، لمحمد أبي عیسى الترمذي السلمي، الناشر دار إحیاء التراث  -

 .د شاكر وآخرونأحمد محم: العربي، بیروت، تحقیق

محمد حجي، الناشر دار الغرب،بیروت، : الذخیرة، لشهاب الدین القرافي، تحقیق -

  .م1994

   م،1980عة الثالثة، ـــــــــروائع البیان تفسیر آیات األحكام، للشیخ الصابوني، الطب -
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  .ومؤسسة مناهل العرفان، بیروت   

  .المعارف،الریاضالناشر مكتبة صر الدین األلباني،السلسلة الضعیفة، لمحمد نا -

سنن أبي داود، ألبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني، الناشر دار الكتاب  -

  .بیروت  العربي،

 بیروت العلمیة، إلمام مالك، الناشر دار الكتبشرح الزرقاني على موطأ ا -

 .هـ1411

كسروي عبد الغفار سلیمان البنداري، سید.د :سنن النسائي الكبرى، تحقیق -

  .م1991دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، حسن، الناشر،

شرح حدود اإلمام ابن عرفة ألبي عبد اهللا الشهیر بالرصاع، المطبعة التونسیة  -

 .هـ1350

ألبي زكریاء یحیى بن شرف النووي، ) المنهاج(شرح النووي على صحیح مسلم  -

  .م 2001مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة األولى 

 :صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق -

  .محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر دار إحیاء التراث العربي، بیروت

شرح سنن أبي داود، ألبي الطیب محمد شمس الحق العظیم  عون المعبود، -

لسلفیة، الطبعة عبد الرحمن محمد عثمان، دار النشر المكتبة ا: آبادي، المحقق

  .م1968هـ، 1388الثانیة، 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، ألبي الفضل شهاب الدین العسقالني أحمد  -

محمد فؤاد عبد الباقي محب الدین الخطیب، دار : بن علي بن حجر ، تحقیق

                                                                                                                             .                                                            هـ  1379المعرفة بیروت 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، للنفراوي المالكي، الناشر دار  -

  .هـ1415فكر،بیروت، ال
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 دمشق، القاموس الفقهي لغًة واصطالحًا لسعدي أبوجیب،الناشر دار الفكر، -

  .م1988 هـ،1408الثانیة  الطبعة م1993الطبعة، تصویر - سوریة

 . القوانین الفقهیة لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي -

  .عة األولىالناشر دار صادر، بیروت، الطب ابن منظور، لسان العرب، -

 الكافي في فقه أهل المدینة البن عبد البر القرطبي، الناشر دار الكتب العلمیة، -

  .هـ1407بیروت 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، ألبي القاسمم  -

عبد الرزاق المهدي، دار النشر : حمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقیق

  .بیروت ث العربي،دار إحیاء الترا

المصباح المنیر ألحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، الناشر المكتبة  -

  . بیروت العلمیة،

حامد عبد القادر، محمد  المعجم الوسیط إلبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، -

  .النجار، دار النشر دار الدعوة، تحقیق مجمع اللغة العربیة 

عبد الفتاح أبوغدة، الناشر مكتب :حقیقالمجتبى من السنن للنسائي، ت -

  . 1986هـ، 1406المطبوعات اإلسالمیة، حلب، الطبعة الثانیة، 

أحمد محمد شاكر، دار الحدیث القاهرة، : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، شرح -

  .                                               م1995الطبعة األولى 

بیروت،  د بن حنبل الشیباني، الناشر دار الفكر،المغني في فقه اإلمام أحم -

 .هـ1405الطبعة األولى، 

المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، لإلمام المحدُِّث الحافظ، األنصاريُّ  -

  .القرطبيُّ 
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تحقیق محمد عبد القادر أحمد  الُمنتقى شرح موطأ مالك، ألبي الولید الباجي، -

  .  م1999الطبعة األولى لمیة، بیروت،عطا، دار الكتب الع

زكریا عمیرات، :مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل للحطاب الرُّعیني، المحقق -

 .م2003هـ، 1423الناشر دار  عالم الكتب، الطبعة طبعة خاصة 

اشر دار إحیاء محمد فؤاد عبد الباقي، الن: الموطأ بروایة یحیى اللیثي،تحقیق -

 .مصر التراث العربي،

  

  

  

     

  

  

 

 

 

 


