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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@bØäÛa@lbiMæìqýrÛaë@òÈia‹Ûa@òÛbÔ¾a@@

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

حكم و, حكم خطبة املعتدة, ومعنى اخلطبةعن حتدثنا يف املقالة السابقة      
سائلني اهللا عز  نكاحبعض األحكام املتعلقة بفقه الونستكمل  النظر إىل املخطوبة

 وجل أن يتقبل جهد املقل وأن ينفع به املسلمني
bÛëc@Zòiìİƒ¾bi@ñìÜ©a@‹Äy@Z@

اخلطبة ما هي إال وعد بالزواج, وليس بني اخلاطب واملخطوبة صفة رشعية 
ه ال جيوز لرجل أن خيلو بامرأة ال حتل له  .جتعل له احلق أن خيلو هبا, ومن املعلوم أ

ٍال خيلون رجل بامرأة «:  خيطب يقولسمعت النبي : ال عن ابن عباس ق− َ َ ْ َِ ٌ ُُ ََّ ْ َ َ
ٍإال ومعها ذو حمرم وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ٍَ َ ْ ْ َ َ َْ َْ َِ َِ َ َ َ ََّ َ َِّ ُِ َُ َ ْ ) ٥٢٣٣(أخرجه البخاري  −»ُ

 ).١٣٤١(ومسلم 
َأال ال«: قال رسول اهللا :  وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال− َ َ 

ِخيلون رجل بامرأة ال حتل له فإن ثالثهام الشيطان إال حمرم فإن الشيطان مع الواحد  ِ ِ ٍَ َ ْ ْ ُ ُ ُ َْ َ ُّ ٌ َُ َ َ ْ ََ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ ََّّ َِّ ِ ٍِ ْ َ َّ ََ ِ َ َ ِ ْ َ
ُوهو من االثنني أبعد َ ْ َ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ , وصححه الشيخ )١٥٦٩٦(أخرجه أمحد يف املسند  −»ُ

 ).٦/٢١٦(األلباين يف اإلرواء 
ِإياكم والدخول عىل النساء «:  قال عامر أن رسول اهللا  وعن عقبة بن− َ ِّْ َ َ َ ُ ُّ َ َُّ ِ

صار ِفقال رجل من األ َ ْ ُْ َ ْ ِ ٌ ََ َ ِيا رسول اهللا: َ َ ُ َ ت احلمو? قال! َ َأفرأ َ ََ ْْ ََ ْ َ َ ُاحلمو املوت: َ ْ َُ ْ ْ َ ْ«− 
 ).٢١٧٢(ومسلم ) ٥٢٣٢(أخرجه البخاري 

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ê‰çëZ@

@À@õbua@òía‡i@‡—nÔ¾a@òíbèãë@‡ènIS@OSQHZ@

. وأما النظر إىل املرأة عند اخلطبة, فأجاز ذلك مالك إىل الوجه والكفني فقط
. ومنع ذلك قوم عىل اإلطالق. وأجاز ذلك غريه إىل مجيع البدن عدا السوأتني

 .وأجاز أبو حنيفة النظر إىل القدمني مع الوجه والكفني



 ٢

ه ورد األم ر بالنظر إليهن مطلقا, وورد باملنع مطلقا, والسبب يف اختالفهم أ
وال {: ا, أعني بالوجه والكفني, عىل ما قاله كثري من العلامء يف قوله تعاىلًوورد مقيد

ه الوجه والكفان, وقياس] ٣١: النور[} يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ا عىل جواز ًأ
 .م النظر إىل النساءكشفهام يف احلج عند األكثر, ومن منع متسك باألصل وهو حتري

@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIW@OYVH@

 )٩٦/ ٧(املغني البن قدامة 
ومن أراد أن يتزوج امرأة, فله أن ينظر إليها من غري أن خيلو هبا ال نعلم بني 

 وال جيوز له اخللوة ...., أهل العلم خالفا يف إباحة النظر إىل املرأة ملن أراد نكاحها
ه ال يؤمن مع هبا; ألهنا حمرمة ومل  يرد الرشع بغري النظر, فبقيت عىل التحريم; وأل

 .اخللوة مواقعة املحظور
@@À@õbu@ïÓ‹©a@‹—n¬@óÜÇ@ï“×ŠÛa@‹’IU@OQTSH@

 .ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غري أن خيلو هبا
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓIYORTRZH@

َإياكم والدخول«: قوله ُ ُّ َ َّْ ُ ب عىل التحذير, وهو تنبيه املخاطب عىل بالنص» ِ
مفعول بفعل مضمر » إياكم«إياك واألسد, وقوله : حمذور ليحرتز عنه كام قيل

فسكم أن تدخلوا عىل النساء والنساء أن » اتقوا«تقديره  وتقدير الكالم اتقوا أ
ِال تدخلوا عىل النساء«: يدخلن عليكم, ووقع يف رواية ابن وهب بلفظ َ ِّ َ َ ُ ُ ْ َ تضمن و» َ

 .منع الدخول منع اخللوة هبا بطريق األوىل
@ÝîäÛa@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓIVOQSTZH@

واخللوة باألجنبية جممع عىل حتريمها كام حكى ذلك احلافظ يف الفتح, وعلة 
 .التحريم ما يف احلديث من كون الشيطان ثالثهام وحضوره يوقعهام يف املعصية

@bĆîãbq@ZåÇ@Þë‡ÈÛa@òjİ‚@ñc‹¾a@ê‹qcë@Z@

للمخطوبة ثم عدل عن اخلطبة أو عدلت هي ) ًمهرا(ًذا قدم اخلاطب صداقا إ
ه دفعه مقابل الزواج,  عن اخلطبة, ففي كلتا احلالتني جيب رد الصداق للخاطب أل

 .وحيث إن الزواج مل يتم فله احلق يف اسرتداد ماله كله



 ٣

س له أن أما ما يقدمه اخلاطب من هدايا فإن كانت عىل سبيل اهلبة املطلقة فلي
ِالعائد يف هبته كالعائد يف قيئه«: يرجع فيها لقول رسول اهللا  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ِْ َْ ِ أخرجه البخاري  −»ُ

ِليس لنا مثل السوء الذي يعود يف هبته «:  ويف رواية).١٦٢٢(ومسلم ) ٢٦٢٢( ِ َِ ُ ُ َ ْ َ ِْ ِ َّ ُ َ َِ َّ ََ َ
ِكالكلب يرجع يف قيئه ْ ُ ََ ِ ِ ْ ِ ْ َْ  ).١٦٢٠ (ومسلم) ٢٦٢٣(أخرجه البخاري  −»َ

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ê‰çëZ@

@À@õbu@òãë‡¾aIT@OTQTH@

كون لواحد منا أن يرجع يف  ت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها, أ  أرأ
 قال ال يشء مما أعطى يف قول مالك?

@@@@@@À@õbu@l‰è¾a@‹’@ÊìàaIQU@OSXSHZ@

هور العلامء إال هبة وإىل القول بتحريم الرجوع يف اهلبة بعد أن تقبض ذهب مج
 .الوالد لولده
@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIV@OVUH@

وال حيل لواهب أن يرجع يف هبته, وال ملهد أن يرجع يف هديته, وإن مل يثب 
ه قد ذكر أن لألب . يعني وإن مل يعوض عنها) عليها وأراد من عدا األب; أل

 .جوع يف هبته وال هديتهفأما غريه فليس له الر". أمر برده : " الرجوع, بقوله
@À@õbu@óÜaây@åiüI@X@OWQH@

 )٧١/ ٨(املحىل باآلثار 
ومن وهب هبة صحيحة مل جيز له الرجوع فيها أصال مذ يلفظ هبا إال الوالد, 

 . الصغري والكبري سواء−ا ًواألم فيام أعطيا, أو أحدمها لولدمها فلهام الرجوع فيه أبد
زوجا, داينا عليها أو مل ىل تلك العطية أو مل يتوسواء تزوج الولد أو االبنة ع

 .يداينا
@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓ@À@ŠbçŒþa@Õöa‡y@óÜÇ@ÕÏ‡n¾a@Ša‹§a@ÝîÛaI™@ZVRYH@

فإن هذا احلديث : "العائد يف هبته كالعائد يعود يف قيئه"بعد أن ساق حديث 
وأعظم ما املشمل عىل هذا التشبيه املفيد للتكريه للرجوع بأبلغ ما يكرهه اإلنسان 

 .تنفر عنه نفوس بني آدم يدل أبلغ داللة عىل عدم جواز الرجوع فيها



 ٤

@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓIUORWYZH@

 .وإىل القول بتحريم الرجوع يف اهلبة بعد أن تقبض
 .انتهى كالم احلافظ. ذهب مجهور العلامء إال هبة الوالد لولده

ذا مل يتم الرشط, كالذي أما إذا قدم اهلدية برشط فله احلق يف الرجوع فيها إ
ام, يقدم اخلاطب شبكة للعروس تأكيدا لرغبة يف إمتام الزواج  ًحيدث يف هذه األ

 .فإن مل يتم الزواج فله احلق أن يأخذ الشبكة
@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@òîàîm@åia@âý⁄a@„î’@Ý÷ISQORXSZH@

 ًعام إذا وهب إلنسان شيئا ثم رجع فيه, هل جيوز ذلك أم ال?
ه قالاحلمد هللا, يف السنن عن النبي : فأجاب ِليس لواهب أن يرجع يف «:  أ َ َ َ َ ِْ ْ ْ َ ٍ ِ ِ َ

ِهبته إال الوالد فيام وهبه لولده ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ْ َ ََ َ ُ َّ ِ بنحوه, وصحيح ) ٣٥٣٩(صحيح سنن أيب داود  − »ِ
 .وغريهم) ٢٣٧٧(وصحيح سنن ابن ماجه ) ٢١٣٢(الرتمذي 

, إال أن يكون املقصود باهلبة وهذا مذهب الشافعي ومالك وأمحد وغريهم
ًاملعاوضة, مثل من يعطي رجال عطية ليعاوضه عليها أو يقيض له حاجة, فهذا إذا 
ًمل يوف بالرشط املعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع يف هبته أو قدرها, واهللا أعلم ً. 

bĆrÛbq@ZbØäÛa@À@ñõbÐØÛaZ@

ْتنكح املر«:  قال عن النبي عن أيب هريرة  َ ْ ُ َ ْ َأة ألربع ملاهلا وحلسبها وَمجَاهلا ُ َِ َِ َ َِ َ َْ ِ َ ِ ٍ َ َ ِ ُ َ
َولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك َ َ َِّ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ومسلم ) ٥٠٩٠(  أخرجه البخاري−»ْ

)١٤٦٦.( 
ُما تقولون يف هذا, قالوا«:  فقالمر رجل عىل رسول اهللا : وعن سهل قال َُ َ َ َُ ِ َ َ :

ٌّحري ُإن خطب أن ال ي َِ ََ ْ َ َْ َ َنكح, وإن شفع أن ال يشفع, وإن قال أن ال يستمع فقال ِ ََ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ ََ َْ َ ََ َِ َِ َ َ ْ
ِرسول اهللا  ُ ُ َهذا خري من ملء األرض مثل هذا: �َ ْ ََ ََ ِْ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ْ ٌ ْ  ).٥٠٩١(  أخرجه البخاري−»َ
أن املسلمة مرأة لاتفق الفقهاء عىل اعتبار الكفاءة يف الدين فال حيل ل: ًأوال
 .كافر بالتتزوج



 ٥

ٍوال تنكحوا املْرشكات حتى يؤمن وألمة مؤمنة خري من مْرشكة {: لقوله تعاىل ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُِ ُ َْ َ َّ ُ َ ُ ُ ٌَ ْ َ ٌ ٌَ ْْ َْ َ ََّ َْ
ٍولو أعجبتكم وال تنكحوا املْرشكني حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مْرشك  ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ْْ ٌ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ ٌَ ْ َ ْ ْ ٌْ َّ ُ َْ َُ َْ ْ َ ُ َ {

 .]٢٢١: البقرة[
|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓI@YOSU@ZH 

وقد جزم ... اعتبار الكفاءة يف الدين متفق عليه, فال حتل املسلمة لكافر أصال
مالك بأن اعتبار الكفاءة خمتص بالدين ونقل عن ابن مسعود ومن التابعني عن 

 .حممد بن سريين وعمر بن عبد العزيز
 :النكاح عىل قولنييف  ينغري الداختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف  :ًثانيا

  فال يشرتط لصحة الزواج  غري معتربة,النسبالكفاءة يف  :القول األول
فإذا تزوجت لدليل الصحيح الدال عىل اعتبارها, لعدم ورود ا التكافؤ يف النسب;

 .املرأة من غري كفء فالنكاح صحيح
ضا واستدلوا   فذكرت له فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي  بحديثًأ

َأما أبو جهم فال «: ن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أيب سفيان خطباها, فقالأ َ ٍ ْ َ ُ َ ََّ
ٍيضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ُ َُّ َْ َ َ َُ ٌ ِ

َفكرهته ثم قال َ ُ ََّ ُ ُ ْ ِ َ انكحي أسامة:َ َ َ ُ ِ ِ  ).٢٢٨٤(أبو داود و) ١٤٨٠( أخرجه مسلم −»ْ
 رسول ومع ذلك زوجهاشية  كان من املوايل, وفاطمة قر أسامة أنومعلوم

 . منه  فدل ذلك عىل الكفاءة يف النسب غري معتربةاهللا 
 .املالكية والشافعيةوإىل هذا القول ذهب 

 ممن ليس بكفء نكاح املرأةال جيوز  فءة يف النسب معتربةالكفا :القول الثاين
 .بهلا يف النس

أال ال يزوج النساء إال األولياء وال  " :قوله صىل اهللا عليه وسلم  :وحجتهم
ليس :  ضعيف فيه مبرش بن عبيد,قال البخاري وأمحد−"يزوجن إال من األكفاء 

, املجروحني البن )٤/٢٣٥(الضعفاء الكبري للعقييل :  انظر−بيشءيضع احلديث
, واملعجم األوسط )٧/١٣٣(, والسنن الكربى للبيهقي )٢/٣٧٠(حبان 
 ).١/٦(للطرباين



 ٦

 .ألن الرشيفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فال بد من اعتبارهاو
 .وإىل هذا القول ذهب احلنفية واإلمام أمحد

@À@õbu@ð‡nj¾a@òía‡i@‹’@À@òía‡aIQ@OQYUH@

أال ال يزوج النساء " قال عليه الصالة والسالم " الكفاءة يف النكاح معتربة " 
وألن انتظام املصالح بني املتكافئني عادة " األولياء وال يزوجن إال من األكفاء إال

ألن الرشيفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فال بد من اعتبارها بخالف جانبها 
 ."ألن الزوج مستفرش فال تغيظه دناءة الفراش 

@õbu@ÙÛb¾a@l‹Óþ@ÙÛbÛa@òÌÜiIR@OTPPH@

ا ً احلاصل أن األوصاف التي اعتربوها وفاق....الكفاءة املطلوبة يف النكاح
 :ا ستة أشار هلا بعضهم بقولهًوخالف

 فقد العيوب ويف اليسار تردد... نسب ودين صنعة حرية 
فإن ساواها الرجل يف تلك الستة فال خالف يف كفاءته وإال فال, واقترص املصنف    

وال يشرتط فيها املامثلة يف غري عىل ثالثة منها وهي املامثلة يف الدين واحلال واحلرية 
 .ذلك عىل املعتمد فمتى ساواها الرجل يف تلك الثالثة كان كفئا

@l‰è¾a@‹’@À@õbuIQWORXRZH@

فإن زوجت املرأة من غري كفؤ برضاها وريض سائر األولياء صح النكاح وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم, وقال سفيان وأمحد وعبد امللك بن 

يا :  فقالتما روي أن فاطمة بنت قيس أتت النبي : دليلنا .ال يصح: اجشونامل
رسول اهللا إن معاوية وأبا اجلهم خطباين عىل حد الرواية التي ساقها املصنف أو 

بإرشاك أسامة يف خطبتها ثم اختار النبي  عىل حد الرواية التي أخرجها أكثر اجلامعة
ه كان من املوايل,  أسامة هلا خللوه من صعلكة معاوية و قسوة أيب جهم مع أ

 .فتزوجت أبا زيد, وفاطمة قريشية وأسامة موىل رسول اهللا : قالت
ُّ يف اليافوخ فقال النبي حجم أبو هند رسول اهللا :  قالوروى أبو هريرة  ِ َّ َ َْ َ ُِ َ ِ

كحوا إليه: � كحوا أبا هند وأ ِيا بني بياضة أ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ ُ َ ََ ِ ْ َْ َ َْ ِ َ َ ََ  ).٢١٠٢(ن أيب داود  صحيح سن−»َ



 ٧

رواه أبو داود واحلاكم وحسنه ابن حجر يف التلخيص فندهبم إىل التزوج من  
 .حجام وليس بكفؤ هلم

@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIW@OSSH@

وإذا زوجت من غري كفء, فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن أمحد يف 
 .اشرتاط الكفاءة لصحة النكاح, فروي عنه أهنا رشط له

 )٣٥ :ص(ويف 
واختلفت . والكفء ذو الدين واملنصب يعني باملنصب احلسب, وهو النسب

. الرواية عن أمحد يف رشوط الكفاءة, فعنه مها رشطان; الدين, واملنصب, ال غري
 .وعنه أهنا مخسة; هذان, واحلرية, والصناعة, واليسار

@ðŠbjÛa@|nÏ@À@õbuIYOSU@ZH@

 .واعترب الكفاءة يف النسب اجلمهور
: وقال الثوري... ًقريش أكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك: ال أبو حنيفةوق

: إذا نكح املوىل العربية يفسخ النكاح وبه قال أمحد يف رواية, وتوسط الشافعي فقال
ُّليس نكاح غري األكفاء حراما فأرد به النكاح, وإنام هو تقصري باملرأة واألولياء فإذا  ً

 .فلو رضوا إال واحد فله فسخهرضوا صح ويكون حقا هلم تركوه, 
 .ومل يثبت يف اعتبار الكفاءة بالنسب حديث: ثم قال احلافظ

@âýÛa@Ýj@À@ïãbÈä—Ûa@ÞbÓISOQXY@ZH@

ا والذي يقوى هو ما ذهب ًا كثريًوقد اختلف العلامء يف املعترب من الكفاءة اختالف
مر بن عبد إليه زيد بن عيل ومالك ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سريين وع

 #$!» βÎ) ö/ä3tΒtò2r& y‰ΨÏã¨ ®: أن املعترب الدين لقوله تعاىل: العزيز وهو أحد قويل النارص
öΝä39s)ø?r& 〈َالناس كلهم ولد آدم«:  وحلديث َ ُ َُ ُ َ ُّ ُ ٍوآدم من تراب ٍ«: , ومتامه»َّ َ ُُ ْ َ َِ أخرجه ابن » َ

ُكلهم«وليس فيه لفظ ) أيب هريرة(سعد من حديث  ُّ َّوالنا«, »ُ َس كأسنان املشط ال َ ِ ْ َِ ِ َ ْ َ ُ
َفضل ألحد عىل أحد إال بالتقوى َ َْ ََّ َّ ِ ٍ ٍَ َ َ َْ ِ أخرجه ابن الل بلفظ قريب من لفظ حديث سهل » َ

 .بن سعد
باب اإلكفاء يف الدين وقوله :وأشار البخاري إىل نرصة هذا القول حيث قال



 ٨

uθèδ ®: تعاىل uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ø9$# # Z|³ o0 〈,فاستنبط من اآلية الكريمة  اآلية 
املساواة بني بني آدم ثم أردفه بإنكاح أيب حذيفة من سامل بابنة أخيه هند بنت الوليد 

صار, وقد تقدم حديث فعليك بذات «: بن عتبة بن ربيعة وسامل موىل المرأة من األ
َاحلمد هللا الذي أذهب ع«:  يوم فتح مكة فقالوقد خطب النبي » الدين َ َ ْ ََ ِ َّ ِ ُ ْ ُنكم َ ْ
َعبية ْ ِ اجلاهلية وتكربها يا أهيا الناس إنام الناس رجالن −بضم املهملة وكرسها−ُ ُ ُ ُ َ َ ََّ َّ ََّ َّ َِ َ ُّ َ َ َ ُّ َ ِ ِ ِ َّ

ِمؤمن تقي كريم عىل اهللا وفاجر شقي هني عىل اهللا َِ َ َ ْْ ّ ٌ ٌ ّ َُ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ ٌِ ْمن «: ثم قرأ اآلية وقال » َ َ
َرسه أن يكون أكرم الناس فل َ ِْ َّ َ َ َ َ َُ َ ُ َّ َيتق اهللاَ ِ َّ ساب من عبية فجعل » َ ُ االلتفات إىل األ

: ًاجلاهلية وتكربها, فكيف يعتربها املؤمن ويبني عليها حكام رشعيا, ويف احلديث
ُأربع من اجلاهلية ال يرتكها الناس« َ َ َّ ْ ٌَّ ُ ُ ْ َ ِ ِِ ِ َّ َ ْ ساب«ثم ذكر منها » َ ِالفخر باأل َ ُْ َ ِ ْ َ أخرجه ابن » ْ

 ويف األحاديث يشء كثري من ذم االلتفات إىل الرتفع جرير من حديث ابن عباس,
ِإنام هو امرؤ من «:  بني بياضة بإنكاح أيب هند احلجام وقالهبا, وقد أمر  ُ ُ َ َّ ِ

ْاملسلمني ِْ ِ فنبه عىل الوجه املقتيض ملساواهتم وهو االتفاق يف وصف اإلسالم  »ُ
اء والرتفع وال إهل إال وللناس يف هذه املسألة عجائب ال تدور عىل دليل غري الكربي

 ...ُاهللا, كم حرمت املؤمنات النكاح لكربياء األولياء 
|ua‹Ûa@

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يرتجح لدي القول األول القائل بعدم 
صحيح يدل عىل اشرتاط الكفاءة يف لعدم ورود نص  ,اعتبار الكفاءة يف النسب

 .واهللا تعاىل أعلم وأن املعترب  هو  الكفاءة يف الدين,النسب, 
                      من فقه املرأةقالة الرابعة والثالثونامل −جملة التوحيد
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