
 المرحلة الرابعة                              4أحاديث األحكام                         المحاضرة 

 اخلصال التي تنكح املرأة من أجلهااحلديث التاسع : 

َا  ♀َعْن النَّبييِّ ◙ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة * َََمِلي ََسبيَها َوِلي َا َوحلي اِلي َ
ي
َْرَبٍع : ِل ْرأَُة ِلي َقاَل : } ُتنَْكُح امْلَ

ي َبْت َيَداك { ُمتََّفٌق َعَليْهي َوليدي يني َتري  الدِّ
 .نيَها ، َفاْظَفْر بيَذاتي

نَْدُهْم َذاُت  ُرَها عي هي اِْلَْرَبعي ، َوآخي جي َأَحُد َهذي َجاَل إََل التََّزوُّ ي َيْدُعو الرِّ
ذي يُث إْخَباٌر َأنَّ الَّ يني احْلَدي  الدِّ

ُْم إَذا َوَجُدوا َذاَت ال ☺َفَأَمَرُهْم  ُلوا َعنَْهاَأَّنَّ يني َفََل َيْعدي  . 1دِّ

يُّ 
ُر ، َواْلَبيَْهقي ا َها َفَأْخَرَج اْبُن َماَجْه ، َواْلَبزَّ

ْرأَةي ليَغْْيي دييني  َوَقْد َوَرَد النَّْهُي َعْن نيَكاحي امْلَ
ي
 اّلَّ
يثي َعْبدي ْن َحدي  مي

نَّ  ا  وعَمْرفُ ¶ ْبني َعْمٍرو  هي
ُْسني نَّ ،  } ََل َتنْكيُحوا النَِّساَء حلي يهي

ُه ُيْطغي نَّ َفَلَعلَّ
ي اِلي َ
ي
هيينَّ ، َوََل ِل

ُه ُيْردي َفَلَعلَّ

يني ، َوَِلََمٌة َسْوَداُء َخْرَقاُء َذاُت دييٍن َأْفَضُل { ُحوُهنَّ ليلدِّ
 .2َواْنكي

 َما َأْخَرَجُه النََّسائيّي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
ي
َفةي َخْْيي النَِّساء        َقاَل  َأنَّهُ  ◙َوَوَرَد ِفي صي

ي
يَل : َيا َرُسوَل اّلَّ

} قي

 َ
َها َوَماِلي ُه إْن َنَظَر ، َوُتطييُعُه إْن َأَمَر ، َوََل ُُتَاليُفُه ِفي َنْفسي تيي َتُُسُّ  َخْْيٌ َقاَل الَّ

ي
 . 3ا بيََم َيْكَرُه {َأيُّ النَِّساء

                                                           

 ☺الصحيح ِف معنى هذا احلديث أن النبي : "  10/293 حرحه ع ى صحيح مسلم ِف♫ قال اإلمام النووي  1

أخرب بَم يفعله الناس ِف العادة فإَّنم يقصدون هذه اخلصال اِلربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أهيا املسرتشد 

 ".  بذلك ه أمرٌ بذات الدين َل أنَّ 

 حممد شكور أمرير املياديني، ت :  5فصاح عن أحاديث النكاح ص: ِف اإل♫ وقال العَلمة ابن حجر اِليتمي املّكي 

 الغالب قصد نكاحها ِلميعها أو جمموعها من غْي نظرٍ  نَّ أربعة ومعنى كوَّنا تنكح ِلذه اِلـه :" 1406، دار عَمر ، عَمن ، 

نة حسنة مجيلة لكن ديِّ  يتزوَج  أن تزوجيسن ملريد ال ِلنه، فإنه مطلوب ، قصد اِلال غْي حممود بخَلف الثَلثة الباقية  أنَّ  إَل

ن حيمل ع ى أوينبغي ، دى هبا ذلك إَل الفاحشة أفربَم ، ويغلب من الفجرة التطلع ِلا ، تزهو عليه  ِلَّنا، َل ذات مجال بارع 

 " . دهياا يرمجاِلَ  َل تكح املرأة ِلَمِلا فلعلَّ  : " وِف رواية له " َل تنكحوا النساء حلسنهن " هذا حديث ابن ماجه

 . 6/50ينظر : ا لبدر املنْي  اإلفريقي عبد الرمحن بن زياد بن أنعم. حديث ضعيف ِلنه من رواية  هوو 2

 .  6/197حديث حسن . ينظر : إرواء الغليل  3



ُجلي َوآَبائيهي ، َوقَ  لرَّ
يُل لي ْعُل اِْلَمي ي َأْخَرَجُه َواحْلََسُب ُهَو اْلفي ذي يثي الَّ الي ِفي احْلَدي َ احْلََسُب بياِْلَ ْد ُفُسِّ

يثي َسُمَرَة  ْن َحدي نَُه مي يُّ ، َوَحسَّ
ذي مي ْ ُد  ا  َمْرُفوع◙ الرتِّ اُل ، َواْلَكَرُم التَّْقَوى { إَلَّ َأنَُّه ََل ُيَرا } احْلََسُب اِْلَ

هي بيَجنْ  ْكري يثي اْلَبابي ليذي اُل ِفي َحدي ُل بيهي اِْلَ  امْلَْعنَى اِْلَوَّ
ُد فييهي  .4بيهي َفامْلَُرا

يدُ  َبُهْم َيْسَتفي َنَّ ُمَصاحي َي اِْلَْوََل ِلي  هي
ٍ
ء يني ِفي ُكلِّ ََشْ يُث َع َى َأنَّ ُمَصاَحَبَة َأْهلي الدِّ ْم  َوَدلَّ احْلَدي ْن َأْخََلقيهي مي

ْوَج  يَََّم الزَّ
ْم ، َوََل سي ئيقيهي ْم ، َوَطَرا يَعُتُه ، َوُأمُّ ، َوَبَرَكتيهي

َا َضجي ََّنَّ
َي َمْن ُيْعَترَبُ ديينُُه ِلي ينَُتُه َع َى  ُة َفهي َأْوََلديهي ، َوَأمي

َها ليهي َوَع َى َنْفسي  . 5َماليهي َوَمنْزي

َجٌة  هي اْلَكليَمُة َخاري ْن اْلَفْقري ، َوَهذي َابي مي َبْت َيَداك { ( َأْي اْلَتَصَقْت بيالرتُّ
َرَج َما َيْعَتاُدُه َوَقْوُلُه ) } َتري ََمْ

 امْلَُخاَطَباتي ََل َأنَُّه 
َعاءَ  ♀النَّاُس ِفي َا الدُّ  . 6َقَصَد هبي

 حكم الويل ِف النكاح :  عاحراحلديث ال

  ¶َعْن َأِبي ُبْرَدَة ْبني َأِبي ُموَسى َعْن َأبييهي *
ي
ٍّ { َروَ  ☺َقاَل : َقاَل َرُسوُل اّلَّ َكاَح إَلَّ بيَويلي

اُه : } ََل ني

ْرَسالي  لَّ بياإْلي بَّاَن .َوُأعي
يُّ ، َواْبُن حي

ذي مي ْ يِّ ، َوالرتِّ
يني َحُه اْبُن امْلَدي  .7َأمْحَُد ، َواِْلَْرَبَعُة ، َوَصحَّ

                                                           

ه  : " 293قال ابن اِلثْي ِف النهاية ِف غريب احلديث واِلثر ص:  4 ف باآلباء وما َيُعدُّ َ الناس من احلَسب ِف اِلصل . الَّشَّ

ف وامَلْجد َل كونان إَلَّ باآلباء  َمفاخرهم . وقيل احلَسب والَكرم يكونان ِف الرُجل وإن مل يكن له آَباء ِلُم حَرف . والَّشَّ

فجعل اِلال بمنزلة حَرف النفس أو اآلباء . واملعنى أن الفقْي ذا احلَسب َل ُيَوقَّر وَل حُيَْتفل به والَغنّي الذي َل َحَسب له 

 .  10/3150وينظر : الكاشف عن حقائق السنن ".قَّر وجييلُّ ِف العيون ُيو

فجعل العمدة ذات الدين، فينبغي أن : "  24/251ِف التوضيح لَّشح اِلامع الصحيح ♫ قال العَلمة ابن امللقن  5

 " . العمدة ِف الرجل مثل ذلك يكونَ 

ب الرُجل إذا افْ " 170قال ابن اِلثْي ِف النهاية ص:  6 اب . وأتَْرَب إذا اْسَتْغنَى وهذه الكلمة جارية َتري ق بالرتُّ َتَقر أي َلصي

نة العرب َل ُيريدون هبا الدعاء ع ى املُخاَطب وَل ُوُقوع اِلمر به كَم يقولون قاتله اّّل . وقيل  ك . : ع ى أْلسي معناها ّّل َدرُّ

 " . ن خالفه فقد أساءوأنه إ، أراد به امَلَثل لَْيي اِلأُموُر بذلك اِلدَّ : وقيل 



مْ  َماُم َأمْحَُد َعْن احْلََسني َعْن عي َن ْبني احْلَُصْْيي َوَرَوى اإْلي ٍّ َوَشاهي  ا  َمْرُفوع◙ َرا َكاَح إَلَّ بيَويلي
َدْيني } ََل ني

. } 

ُهْم ميْن ◙ حديث أِب موسى : َقاَل اْبُن َكثيٍْي  يُّ َواْبُن َماَجْه ، َوَغْْيُ
ذي مي ْ َقْد َأْخَرَجُه َأبُو َداُود َوالرتِّ

ئييَل  ا يثي إْْسَ  .َحدي

بييعي ، َوُيوُنُس ْبُن َأِبي إيْسَحاَق ،  يٌك اْلَقاِضي ، َوَقْيُس ْبُن الرَّ َنَة ، َوحَري َيَة ُكلُُّهْم َوَأبُو َعَوا َوُزَهْْيُ ْبُن ُمَعاوي

 َعْن َأِبي إيْسَحاَق .

ي نْدي ُل عي يُّ َعْن َأِبي إيْسَحاَق ُمْرَسَل  َقاَل ، َواِْلَوَّ يُّ ، َوَرَواُه ُشْعَبُة َوالثَّْوري
ذي مي ْ َك َقاَل الرتِّ

َأَصحُّ َهَكَذا  َكَذلي

يٍّ فييََم َح 
مْحَني ْبُن َمْهدي َحُه َعْبُد الرَّ يِّ َصحَّ

يني ُّ ْبُن امْلَدي
يُث : َكاُه اْبُن ُخَزْيَمَة َعْن َأِبي امْلَُثنَّى َعنُْه ، َوَقاَل َعِلي َحدي

اظي َقاَل ، َوَرَواُه أَ  ْن احْلُفَّ ٍد مي يُّ ، َوَغْْيُ َواحي
َحُه اْلَبيَْهقي يٌح ، َوَكَذا َصحَّ

ئييَل ِفي النَِّكاحي َصحي ا بُو َيْع َى إْْسَ

ُّ ِفي 
ِلي هي َعْن َجابيٍر َمْرُفوعمُ  امْلَْوصي َياءُ ،  ا  ْسنَدي ُظ الضِّ

ُهْم ثيَقاٌت : َقاَل احْلَافي َجاُلُه ُكلُّ  .بيإيْسنَاٍد ري

يُث َأِبي ُهَرْيَرَة  :ُقْلت  يُث ◙ َوَيْأِتي َحدي ْرأَُة َنْفَسَها { َوَحدي ُج امْلَ َة ، َوََل ُتَزوِّ ُة امْلَْرأَ ْرأَ ُج امْلَ } ََل ُتَزوِّ

ٍّ َباطيٌل { ▲ َعائيَشَة   َويلي
ْن َغْْيي  .} إنَّ النَِّكاَح مي

 َعْن َأْزَواجي النَّبييِّ : َقاَل احْلَاكيُم 
َواَيُة فييهي ْت الرِّ ، َوُأمِّ َسَلَمَة  ▲ َعائيَشةَ  ♀َوَقْد َصحَّ

ٍّ ▲ ، َوَزْينََب بينْتي َجْحٍش ▲ 
مَّ ثُ ¶  ، َواْبني َعبَّاسٍ ◙ َقاَل : َوِفي اْلَبابي َعْن َعِلي

َد َثََلثيَْي َصَحابييّ   . ا  َْسَ

                                                                                                                                                                      

َل  ينظر : التحقيق ِف أحاديث اخلَلف ، ابن اِلوزي  7 ، تنقيح  260 -2/256ِف ُتريج احلديث والكَلم عليه مفصَّ

ية  297 – 4/289التنقيح ، ابن عبد اِلادي  / 4جممع الزوائد ،  95 -6/94، البدر املنْي  233 -3/232، نصب الرا

 .  243 -6/235إرواء الغليل ،  3/162التلخيص احلبْي ،  376 -374



ةي ََل  حَّ  النَّْفيي َنْفُي الصِّ
َنَّ اِْلَْصَل ِفي ٍّ ِلي حُّ النَِّكاُح إَلَّ بيَويلي

يُث َدلَّ َع َى َأنَُّه ََل َيصي  . 8اْلَكََملي  َواحْلَدي

ي َأرْ  ْن َعَصَبتيَها ُدوَن َذوي ْرأَةي مي ُّ ُهَو اِْلَْقَرُب إََل امْلَ َها .َواْلَويلي  َحامي

ُج   ، َوَأنَُّه ََل ُتَزوِّ
اطيهي َ

ِّ ِفي النَِّكاحي َفاِْلُْمُهوُر َع َى اْشرتي  اْلَويلي
َاطي
ْرأَُة َنْفَسَها ،  َواْخَتَلَف اْلُعَلََمُء ِفي اْشرتي امْلَ

ري  َي َعْن اْبني امْلُنْذي ََلُف َذلي  َوُحكي َحاَبةي خي ْن الصَّ
 . 9َوَعَلْيهي َدلَّْت اِْلََحادييُث ، َك َأنَُّه ََل ُيْعَرُف َعْن َأَحٍد مي

َج َنْفَسَها  َفَلَها َأْن ُتَزوِّ
يَعةي يَفةي ََل اْلَوضي ي ُط ِفي َحقِّ الَّشَّ ٌك ُيْشرَتَ

1َوَقاَل َمالي

0

 . 

يَُّة إََل 
ُط ُمْطَلق َوَذَهَبْت احْلَنَفي َ  ا  َأنَُّه ََل ُيْشرَتَ َّنَّ

َياسي َع َى اْلَبْيعي َفإي َْي بياْلقي َتجِّ ْلَعتيَها ، َوُهَو حُمْ ا َتْسَتقيلُّ بيَبْيعي سي

ْعتيَباري إْذ ُهَو قيَياٌس َمَع َنصٍّ  ُد اَلي  . قيَياٌس َفاسي

َها {  } الثَّيُِّب َأْوََل بينَْفسي
يثي َدي ُّ ِفي َحقِّ اْلبيْكري حلي ُة ُيْعَترَبُ اْلَويلي يَّ

ري نُْه اْعتيبَ  ، معَوَقاَلْت الظَّاهي َد مي  ارُ َأنَّ امْلَُرا

َضاَها مَجْع ِّ  ا  ري  اْلَويلي
 .َبْينَُه َوَبْْيَ َأَحادييثي اْعتيَباري

                                                           

ومن تدبر حال عقد النكاح ، وما حيتاج إليه من عناية ، وطلب مصالح ، وابتعاد عن مضار العَّشة ، وعن حال الزوج ،  8

ة ، وقرب تفكْيها ، واغرتارها باملناظر ، وعلم حرص أوليائها ورغبتهم ِف إسعادها  وكفاءته من عدمها ، وقرص نظر املرأ

 . 5/267د نظر الرجال علمنا احلاجة إَل الويل . توضيح اِلحكام ، وبع

، ت: عبد اهلل حممد نجيب ، دار احياء الرتاث العرِب ، بْيوت ،  152،  11/47الكبْي قال اإلمام اِلاوردي ِف احلاوي  9

فكذلك َل جيوز  لنفسها ، وَل جيوز للمرأة ان تعقد نكاحها بويل ذكر ، يصلح النكاح اَل َل" : " م 2009ـه 1430،  1ط/

 ." وهذا امجاع منتَّش بْي الصحابة ن تِل نكاح غْيها َل بوَلية وَل وكالة ،أ

ةي َأْن َتَضَع َنفْ : " 50 - 11/49قال اِلاوردي  10 ْرأَ ْفظي امْلَ ي ُد حلي َّ ُيَرا  بيَأنَّ اْلَويلي
يَّةي
ني يَفةي َوالدَّ ي َق َبْْيَ الَّشَّ ٌك َفَفرَّ

ا َمالي ِفي َغْْيي  َسَهاَوَأمَّ

يَِّها َنَظٌر َواْحتيَياٌط ِفي َطَلبي اِْلَكْ 
 ، َفَلْم َيْبَق ليَولي

ي
يَُّة ُمَكافيَئٌة ليُكلِّ اِْلَْدنييَاء

ني  ، َوالدَّ
ٍ
ْز َعْقُد ُكْفء ٍّ َومَلْ جَيُ  َويلي

 ، َفَجاَز َعْقُدَها بيَغْْيي
ي
َفاء

ٍّ ، َوَهَذا اْلَقْوُل َغْْيُ  َلَّ بيَويلي
يَفةي إي ي نَْها ، الَّشَّ َجالي َمْن ُهَو َأْدَنى مي  الرِّ

يٍَّة إيَلَّ َوَقْد جَيُوُز َأْن َيُكوَن ِفي
ْن َدني َنَُّه َلْيَس مي يٍح ، ِلي  َصحي

يَفُة َيْمنَُعَها َكَرُم أَ  ي يَل : الَّشَّ يَها ، ُثمَّ َلْو َغَلَب َعَلْيهي َفْرٌق َفقي
ِّ في  اْلَويلي

 ،  ْصليَهاَفاْحتييَج إيََل اْحتيَياطي
ٍ
َها ِفي َغْْيي ُكْفء ْن َوْضعي َنْفسي مي

َها ِفي َغْْيي كُ  يَُّة َيْمنَُعَها ُلْؤُم َأْصليَها َع َى َوْضعي َنْفسي
ني ِّ ، َوالدَّ  اْلَويلي

َتْج إيََل اْحتيَياطي ا ليَقْوليهي ، َفَوَجَب إيْسَقاُط َفَلْم حُيْ ي   َلَكاَن ُمَساوي
ٍ
ْفء

 َبْينَُهََم ، ُثمَّ يُ 
 ، َفَهَلَّ َكاَن َغْْيَ َمانيعٍ اْلَفْرقي

َهاَدةي ََم ِفي الشَّ ئيهي ني اْستيَوا ا مي ع 
ِّ َقاُل َلُه : َِلَّا مَلْ َيُكْن َهَذا اْلَفْرُق َماني  اْلَويلي

ََم ِفي ئيهي َن اْستيَوا  مي

ْثلي َهَذا اْلَفْرقي  ة  ََل ُُتَصُّ بيمي ِّ َعامَّ  اْلَويلي
 ". َمَع َكْوني النُُّصوصي ِفي



َْفُهومي ْ 
ي
يَِّها مل

ةي َأْن ُتنْكيَح َنْفَسَها بيإيْذني َولي يثي َوَقاَل َأبُو َثْوٍر ليْلَمْرأَ  َحدي
ي
: } َأيََُّم ☺َقاَلْت : َقاَل َرُسوُل اّلَّ

ٍة َنَكَحْت بيَغْْيي إْذني َولي  َها ، َفإيْن اْمَرأَ ْن َفْرجي َا َفَلَها امْلَْهُر بيََم اْسَتَحلَّ مي يَِّها َفنيَكاُحَها َباطيٌل ، َفإيْن َدَخَل هبي

َّ َلُه { . ُّ َمْن ََل َويلي ْلَطاُن َويلي  اْشَتَجُروا َفالسُّ

َنَة ، ، َواْبنُ   َحُه َأبُو َعَوا ّي ، َوَصحَّ
بَّاَن ، َواحْلَاكيُم . َأْخَرَجُه اِْلَْرَبَعُة إَلَّ النََّسائي

حي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


