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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

 خطبة العدول عنو , حظر اخللوة باملخطوبةحتدثنا يف املقالة السابقة عن     
ونستكمل بعض األحكام املتعلقة بفقه النكاح , حالكفاءة يف النكا, ووأثره املرأة

 .سائلني اهللا عز وجل أن يتقبل جهد املقل وأن ينفع به املسلمني
bÛëc@ZbØäÛa@æb×Šcë@Âë‹’Z 

ًال بد من توافر رشوط وأركان النكاح حتى يكون نكاحا صحيحا, وهي ً : 
 . اإلجياب والقبول من الطرفني) ١(
 . تعني الزوجني) ٢(
 . الويل) ٣(
 .واختلفوا يف اإلشهار واإلعالن) ٤(

Þëþa@ZμÏ‹İÛa@åß@ÞìjÔÛaë@lb°⁄a@Z 
ًال يتم العقد إال بلفظ اإلجياب والقبول, ولكن إذا تقدم السؤال كان مغنيا عن 

َزوجنيها يا رسول قال«القبول كام يف حديث  ََ ُ َ َ َ ْ ِِّ َزوجتكها: َ ْ ََّ ُ وقد كان مثل هذا . )١(»َ
ام النبو  .)٢(ةالغالب يف أ

 ):٥/١٣٣(قال صاحب الرشح املمتع 
 –هو اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه, كأن يقول الويل : اإلجياب

ه –كاألب واألخ وما أشبه ذلك  ً زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي, وسمي إجيابا أل
 .أوجب به العقد
لويل هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه, ويقوم مقام ا: القبول

وكلتك أن تزوج :الوكيل, والوكيل هو الذي أذن له بالترصف يف حياته, كأن يقول
 .ابنتي

                                                 

 .ًسيأيت خترجيه قريبا) ١(
 ).٢/٣٤٤(, بدائع الصنائع )٢/٢٦٣(السيل اجلرار ) ٢(



 ٢

bØäÛa@bèi@‡ÔÈäí@Ûa@ÃbÐÛþa@Z@

 : عىل قولنيتنازع العلامء يف هذه املسألة
 .كاح هي ألفاظ التزويج أو اإلنكاح األلفاظ التي ينعقد هبا الن:القول األول

 :وحجتهم يف ذلك
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 .النكاح أو التزويج: قالوا هذان اللفظان اللذان ورد هبام القرآن
 .واية عن أمحد وهذا مذهب الشافعي ور

 كالبيع والتمليك واهلبة ينعقد النكاح بكل لفظ يقتيض التمليك :القول الثاين
 .والصدقة

 :وحجتهم يف ذلك
حديث سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري يف صحيحه وفيه أن 

َيا رسول اهللا إهنا قد وهبت نفسها لك فر فيها : امرأة قامت فقالت َ َ َ َِ َ َ َّ ُ ََ ْ ََ َ ََ ْْ َ َ ِ ك فلم جيبها ِ َرأ ْ َِ ُ ْ ََ َ َ ْ
ًشيئا ْ َإىل أن قال فقام رجل فقال... َ ٌَ َ َ َُ َ كحنيها: َ َيا رسول اهللا أ ْ َِ ِ ْ َ ِ َ ُ َقال! َ ْهل عندك من : َ ِ َِ َ ْ ْ َ

َيشء? قال َ ٍ ْ َال قال: َ َ َاذهب فاطلب ولو خامتا من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال: َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َْ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ٍَ ِ ِ ً َ َ :
ُما وجدت ْ َ َ َ شيئا وال خامتا من حديد فقالَ َ َ ٍ ِ َِ ْ َ ًْ َ َ َ ً َهل معك من القرآن يشء? قال: َ ْ َْ ٌُ ْ َْ َ ِ ْ َِ َ ِمعي : َ َ

َسورة كذا وسورة كذا قال َ َ ََ َُ َُ ُ َ كحتكها بام معك من القرآن: َُ ِاذهب فقد أ ْ َُ َ َ ْْ ْ َ َ ْ ِْ َ َ ِ َ َُ ْْ َ قد : قالوا. )٣(»َ
 .)٤(»ملكتكها«جاءت رواية بلفظ 

 . ومالك وإحدى الروايتني عن أمحدوهذا مذهب أيب حنيفة
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcòÛd¾a@À@Z@

bÛëc@Z@åß@bØäÛa@bèi@‡ÔÈäíÅÐÜibØã⁄a@ëc@wíënÛa@Z 
 ):١٧/٣٠٩(جاء يف املجموع 

                                                 

 ).٥١٤٩(أخرجه البخاري ) ٣(
ومحاد بن زيد, رواية عبد العزيز بن أيب حازم ويعقوب بن عبد الرمحن ) ٩/١٢٢(قال احلافظ يف الفتح ) ٤(

 .وهي بمعناها) أملكتكها(ويف رواية معمر 



 ٣

ال ينعقد النكاح عندنا إال بلفظ النكاح أو التزويج ومها اللفظان اللذان ورد 
بيع والتمليك واهلبة واإلجارة وساق اآلية كام تقدم فأما لفظ ال... هبام القرآن

وغريها من األلفاظ فال ينعقد هبا النكاح, وبه قال عطاء وابن املسيب والزهري 
 .وربيعة وأمحد بن حنبل
ينعقد بكل لفظ يقتيض التمليك كالبيع والتمليك واهلبة : وقال أبو حنيفة

: وقال مالكوالصدقة ويف لفظ اإلجارة عنه روايتان وال ينعقد باإلباحة والتحليل, 
إن ذكر املهر مع األلفاظ التي تقتيض التمليك انعقد هبا النكاح, وإن مل يذكر املهر مل 

 .ينعقد هبا النكاح
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ه فذكر أن النبي   خمصوص بالنكاح بلفظ اهلبة, أن غريه ال يساوي, وأل

 .لفظ ينعقد به غري النكاح فلم ينعقد به النكاح كاإلجارة واإلباحة
 :)٤٥/ ٨(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي جاء يف 

قبلت هذا : والقبول, أن يقول, التزويج واح وال ينعقد اإلجياب إال بلفظ النك
أو "قال يف الفروع ". تزوجتها"ومن ألفاظ صيغ القبول . النكاح أو هذا التزويج

 ". رضيت هذا النكاح
أن النكاح ال ينعقد إال باإلجياب والقبول هبذه : اعلم أن الصحيح من املذهب

صاحب : منهم, منهموقطع به كثري . وعليه مجاهري األصحاب. األلفاظ, ال غري
: وقيل. وقدمه يف الفروع وغريه. الرعايتني, واحلاوي الصغري, والوجيز, وغريهم

 .يصح
bĆîãbq@ZÙîÜànÛa@ï›nÔí@ÅÐÛ@ÝØi@bØäÛa@‡ÔÈäíZ@

 :)١٨٥/ ١(اهلداية يف رشح بداية املبتدي جاء يف 
وقال الشافعي " وينعقد بلفظ النكاح والتزويج واهلبة والتمليك والصدقة 

 اهللا ال ينعقد إال بلفظ النكاح والتزويج ألن التمليك ليس حقيقة فيه وال جمازا رمحه
عنه ألن الرتويج للتلفيق والنكاح للضم وال ضم وال ازدواج بني املالك واململوكة 



 ٤

 .أصال
ولنا أن التمليك سبب مللك املتعة يف حملها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت 

هو الصحيح لوجود طريق " وينعقد بلفظ البيع  " بالنكاح والسببية طريق املجاز
ه ليس بسبب مللك املتعة " وال ينعقد بلفظ اإلجارة " املجاز  " و " يف الصحيح أل

ألهنا " الوصية " ال بلفظ " و " ملا قلنا " اإلباحة واإلحالل واإلعارة " ال بلفظ 
 .توجب امللك مضافا إىل ما بعد املوت

 :)٣٢/ ٣(بداية املجتهد وهناية املقتصد جاء يف 
واتفقوا عىل أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ, وكذلك بلفظ 

واختلفوا يف انعقاده بلفظ اهلبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة, فأجازه . التزويج
ال ينعقد إال بلفظ النكاح أو : وقال الشافعي. قوم, وبه قال مالك, وأبو حنيفة

 .التزويج
وسبب اختالفهم هل هو عقد يعترب فيه مع النية اللفظ اخلاص به? أم ليس 

ال نكاح : من صحته اعتبار اللفظ? فمن أحلقه بالعقود التي يعترب فيها األمران قال
إن اللفظ ليس من رشطه اعتبارا بام : ومن قال. منعقد إال بلفظ النكاح أو التزويج
ح بأي لفظ إذا فهم املعنى الرشعي من ذلك, ليس من رشطه اللفظ أجاز النكا

ه إذا كان بينه وبني املعنى الرشعي مشاركة  .أعني أ
 ):٢/٢٦٣(جاء يف السيل اجلرار 

ينبغي أن يكون هذا اللفظ الذي وقع به العقد بلفظ النكاح أو التزويج أو ما 
 وما يفهم من ُيفيد هذا املفاد مما يتعارف به الناس بينهم ولو مل يكن يفيد التمليك,

األعراف املصطلحة بني القوم مقدم عىل غريه ألن التفاهم بينهم هو اعتبار ذلك 
ه ال جيزئ يف هذا إال لفظ أو  االصطالح ومل يأت يف الكتاب والسنة ما يدل عىل أ

 ".ملكتكها: "ثم ساق حديث الباب بلفظ... ألفاظ خمصوصة
 
 
bĆîãbq@Z_kznß@âc@kuaë@òyìØä¾a@bšŠ@Ýç@@



 ٥

م أحق بنفسها من وليها والبكر «:  قالعن ابن عباس, أن النبي  − ُاأل ُْ ِ ِْ َ َ ِّ َ ْ َ َ ِِّ ِ ِ ْ َ ُّ َ َ ْ
َتستأذن يف نفسها وإذهنا صامهتا َُ ُ َْ ُ َ َْ ْ ُ َِ ِ َ َ ُِ ْ«)٥(. 

صارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت −  وعن خنساء بنت خدام األ
 .)٦( فرد نكاحهاذلك, فأتت رسول هللا 

ِتزوجني رسول اهللا « : ت وعن عائشة, قال− ُ ُ َ ِ َ َّ َ ا بنت �َ ُ لست سنني وبنى يب وأ ِّْ َِ َ َ َ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ
َتسع سنني ِ ِ ِِ ْ«)٧(. 

ذهب مجهور أهل العلم إىل أن رضا الثيب واجب وحجتهم حديث خنساء 
 .املتقدم

 : عىل قولنيواختلفوا يف زواج البكر
ان مستحب جواز تزويج البكر بغري استئذاهنا وأن االستئذ :القول األول

 .تئذانًوليس واجبا يف حق األب أو اجلد, وإن كان غريمها من األولياء وجب االس
 . الشافعي ومالك ورواية عن أمحد:  إليه مجهور الفقهاءذهبا وهذا م

 بغري استئذاهنا −ما مل تبلغ−لألب أن يزوج ابنته الصغرية البكر  :القول الثاين
 . البابوحجتهم يف ذلك حديث عائشة املتقدم يف

 .مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر ورواية عن أمحدهذا و
وأمجع املسلمون عىل جواز تزوجيه بنته البكر الصغرية هلذا : قال النووي

 .)٨(احلديث
أما البكر البالغة فال جيوز لألب وال لغريه من األولياء تزوجها بغري استئذاهنا, 

ِوالب... «وحجتهم حديث ابن عباس املتقدم وفيه  ْ َكر تستأذن يف نفسهاَ ِ ْ ُ ََ َ ُِ ْ ْ ُ ْ«. 
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcòÛd¾a@À@Z@

üëc@ZòÌÛbjÛa@‹ØjÛa@æa‰÷na@lìuë@¶g@kçˆ@åßZ@

 ):٢/٣٦١(جاء يف بدائع الصنائع 
                                                 

نة ) ١٤٢١(أخرجه مسلم ) ٥(  .وغريهم) ٢٠٨٩(وأبو داود ) ١١٠٨(والرتمذي ) ٤٢٤١(وأبو عوا
 ).٥١٣٨(أخرجه البخاري ) ٦(
 ).١٤٢٢(ومسلم ) ٣٨٩٦(أخرجه البخاري ) ٧(
 ).٥/٢٢٤(مسلم برشح النووي ) ٨(



 ٦

أن األب واجلد ال يملكان إنكاح البكر البالغة بغري رضاها عندنا وقال 
 . الثيب البالغة بغري رضاهايملكانه, وال خالف يف أهنام ال يملكان إنكاح: الشافعي

 )٩/٣٨(قال أبو حممد بن حزم يف املحىل 
وإذا بلغت ...  بغري إذهنا– ما مل تبلغ –ولألب أن يزوج ابنته الصغرية البكر 

البكر والثيب مل جيز لألب وال لغريه أن يزوجها إال بإذهنا, فإن وقع فهو مفسوخ 
 .ًأبدا

 ):٢/٢٧٤(جاء يف السيل اجلرار 
 .إلخ... ُ رضاء املكلفة:...قوله
ه ال يتم نكاح إال برضا : أقول قد دلت األحاديث الصحيحة عىل أ
 .وساق حديث ابن عباس املتقدم... املنكوحة

 ):٨/٥٢(قال املرداوي يف اإلنصاف 
هو : ال جيوز تزوج ابنة تسع سنني إال بإذهنا, قال الرشيف أبو جعفر: وعنه

وهي أظهر, وأطلقها يف اهلداية :  قال الزركيشاملنصوص عن اإلمام أمحد رمحه اهللا,
قال بعض املتأخرين من : إىل أن قال... واملذهب واملستوعب واخلالصة واملحرر

 .وهو األقوى: األصحاب
 ):٩/١٠١(قال احلافظ يف فتح الباري 

 ...يف ثنايا رشحه حديث خنساء املتقدم
د, هكذا أطلق إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردو: قوله باب

ه أشار إىل ما ورد  فشمل البكر والثيب, لكن حديث الباب مرصح فيه بالثيوبة, فكأ
ًيف بعض طرقه كام سأبينه, ورد النكاح إذا كانت ثيبا فزوجت بغري رضاها إمجاع ّ. 

bĆîãbq@Zbèãˆg@Ìi@òÌÛbjÛa@‹ØjÛa@wíëm@Œaìu@¶g@kçˆ@åßZ@

 ):٢/١٠٠(جاء يف املدونة 
ًحدا عىل النكاح عند مالك إال األب يف ابنته البكر ويف ابنه ال جيرب أحد أ

 .الصغري ويف أمته وعبده والويل يف يتيمه
 ):٥/٤٠١(جاء يف روضة الطالبني 



 ٧

فلألب تزويج البكر الصغرية والكبرية بغري إذهنا ويستحب استئذان البالغة 
 .ولو أجربها صح النكاح

 ):٨/٥٣(ويف اإلنصاف 
ضا, عىل الصحيح من املذهبالبكر البالغة له إ  .ًجبارها أ

|îu‹më@kîÔÈm@

ما تطمئن له النفس وينرشح له الصدر يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه 
اإلمامان أبو حنيفة وابن حزم والراجح من مذهب اإلمام أمحد ومن وافقهم من 
عدم جواز تزويج البكر البالغة بغري إذهنا ألن األحاديث جاءت صحيحة ورصحية 

لك وقد ذكرنا منها حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم وغريه, واهللا تعاىل بذ
 .أعلم
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