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ABSTRACT 

Attention to what the Muslim scholars have unanimously studied and applied it increases the 

reunification of the Muslim’s. There is no doubt that a Muslim who adheres to his religion on the 

approach of the nation’s ancestor clings to what the Muslim scholars agreed on, without narration 

and hesitation, except that the nature of the consensus - in the non-prolonged books composed for 

that often - requires a summary with which it is not possible to focus on the point of agreement of 

some writers sometimes, so some readers think that some consensus are merely claims, supported 

by finding a few consensus in their books that have not been proven before the scientific 

investigation; For this reason, the two researchers are trying to present a study of some of the issues 

mentioned in the book "The Basis in Interpretation", which was judged by the author - Sheikh 

Saeed Hauwa - that it was among what scholars agreed upon, and the researchers limited 

themselves to studying what was stated in the interpretation in only one formula, which is his 

saying. There is a consensus on it. "The researchers found this in only five issues, and this is to 

prove the sheikh's scruple and his retention. The paper holds eleven points of discussion, after the 

introduction, and then followed conclusion with the findings. 

 

 ملخص البحث 

مشل األمة احملمدية وال شك أن املسلم املتمسك بدينه   يزيد يف لم   ؛ دراسة وتطبيقا  ء املسلمي االهتمام مبا أمجع عليه علما
على منهج سلف األمة يتشبث مبا اتفق عليه علماء املسلمي من املسائل دون روية وتردد إال أن طبيعة إيراد اإلمجاعات 

فاق عند بعض الرتكيز على نقطة االت  ال ميكن معهتقتضي إجيازا    –املؤلفة من أجل ذلك غالبا  املطولة  يف الكتب غري    -
دعاوى اإلمجاعات  بعض  أن  القراء  بعض  لذلك  فيظن  أحياان  من   ،الكتاب  ثلة  على  العثور  ذلك  على  يساندهم 
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لبعض املسائل   ا دراسةأن يقدم   ان ل تثبت أمام التحقيق العلمي؛ من أجل ذلك حياول الباحث  هااالجتماعات يف كتب
 اتفق أهنا من قبل ما    - الشيخ سعيد حوى    - ها من قبل املؤلف  الواردة يف كتاب " األساس يف التفسري " احملكم علي

الباحث التفسري بصيغة واحدة فقط وهي قوله " جممع عليه " ووجد   ان العلماء عليه، واقتصر  على دراسة ما ورد يف 
ة. التفسري وهذا ليثبت تورع الشيخ واحتفاظه من إطالق اللفظة دون روي  يف كل فقط    ائلمس  مخس ذلك يف    انالباحث

 . مث اخلامتة مع النتائج الورقة حتمل بي دفتيها إحدى عشرة نقطة تعداد اجملمعات عليها بعد املدخل  فا

 . ، التفسرياإلمجاع، العلماء، املسائلالتحقيق،    فتاحية: الكلمات امل

 مقدمة: 

حنمد هللا تعاىل الذي جعلنا خري أمة؛ أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، املأمورة ابالعتصام حببل هللا، ونصلي ونسلم على 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم اهلادي إىل خري ملة؛ أوصاان وأرشدان إىل كل ما حيقق كوننا مع اجلماعة ، وحذران عن 

 عد: ارتكاب ما خيل بوحدة األمة اإلسالمية. وب

تظل األحكام املتفق عليها لدى العلماء أوىل ابالهتمام دراسة واتباعا، وحلسن حظنا املوافق ليسر شريعتنا كان ما أمجع 
 ال    ِإنمك    عليه علماء األمة قليل جدا حبيث أنه قد ال يساوي عشر ما اختلفوا فيه؛ ويف هذا يقول اإلمام الشاطيب : " مُثم 

د   لذا يسهل مجع اجملتمع عليه واستخراجه   (1) اْلق ِليل  "    ِإالم   ِفيهِ   اْختُِلف    م ا   ِإىل    اِبلنِمْسب ةِ   الشمرِيع ةِ   ِمن    ع ل يـْه ا   تـمف ق  اْلمُ   اْلم س اِئل    َتِ 
من أي كتاب ولوا أُلمف يف عشرات اجمللدات. إال أن طبيعة هذه الورقة تفرض على الباحثي اختاذ منط يساعدهم يف 

األقصى لعدد صفحات أوراق املؤمتر فاكتفوا بتحقيق ما أطلق عليه الشيخ سعيد حوى " جممع عليه "   اإللتزام ابحلد
 دون غريه. 

كانت هذه املتفقات عليها هبذا النمط املذكور يف كتاب األساس يف التفسري مخسة فقط  بتوفيق هللا تعاىل فاختار 
املؤلف وأخرى عن كتابه األساس. سائلي هللا تعاىل الباحثان إجراء البحث على مخسة مطالب بعد ذكر نبذة عن  

 التوفيق والسداد.

 املطلب األول: وجوب نصف ما مسي من الصداق للمطلقة غري املدخول هبا 

 املطلب الثاين: حترمي الزواج أبكثر من أربع نسوة يف حق غري النيب صلى هللا عليه وسلم 
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 قبل توريث تركة امليت املطلب الثالث: تقدمي الدمين على الوصية  

 املطلب الرابع: حترمي زوجات اآلابء غري املدخول هبا 

 عليها إال املتوىف عنها زوجها   عدمة   ال   هبا   الدخول   قبل  طلقت إذا  املطلب اخلامس: املرأة 

 الشيخ سعيد حوى رمحه للا عن  نبذة 

توفيت والدته وعمره سنتان فرتىب يف م،  1935ى، ولد يف مدينة محاة بسورية سنة  هو الشيخ سعيد بن حممد ديب حوم 
االشرتاكيي  أفكار  شبابه  الفرنسيي، عاصر يف  الشجعان ضد  اجملاهدين  من  الذي كان  والده  برعاية  كنف جدته، 

م، وهو يف الصف 1952والقوميي والبعثيي واإلخوان املسلمي واختار هللا له االنضمام إىل اإلخوان املسلمي سنة  
د درس على يد عدد من املشايخ يف سورية يف مقدمتهم: شيخ محاة وعاملها الشيخ حممد احلامد، األول الثانوي. وق

والشيخ حممد اهلامشي، والشيخ عبدالوهاب دبس وزيت، والشيخ عبدالكرمي الرفاعي، والشيخ أمحد املراد، والشيخ حممد 
املراد،   الزرقا، و و علي  فوزي فيض هللا وغريهم، وقد خترمج يف درس على يد األساتذة: مصطفى السباعي، ومصطفى 

حيث رزقه هللا   (2) ،  م1964م ضابطاً يف االحتياط وتزوج سنة  1963العسكرية سنة    م ودخل اخلدمة1961اجلامعة  
 أبربعة أوالد. 

حاضر وخطب ودرمس يف سورية والسعودية والكويت واإلمارات والعراق واألردن ومصر وقطر والباكستان وأمريكا وأملانيا، 
- 3- 5م مشاركة رئيسية، حيث سجن ملدة مخس سنوات من )1973كما شارك يف أحداث الدستور يف سورية سنة  

جملداً( وعدداً آخر من الكتب   11لتفسري ) م(، وقد ألمف يف السجن كتاب األساس يف ا1978-1-29م ـ  1973
الدعوية. توىل مناصب قيادية يف تنظيم اإلخوان املسلمي على املستوى القطري والعاملي وشارك يف عدة أعمال دعوية 

م أصيب بشلل جزئي إضافة ألمراضه األخرى الكثرية، السكري... الضغط... 1987وسياسية وجهادية، ويف سنة  
م دخل يف غيبوبة 1988-12-14الكلى... مرض العيون... فلجأ للعزلة االضطرارية، ويف يوم    تصلب الشرايي...

   (3) م يف املستشفى اإلسالمي بعمان. 1989- 3- 9ل يصح منها، حيث توفاه هللا ظهر اخلميس 

رة من قبل ل يقف الباحثان على ما يذكر من املآخذ على الشيخ يف هذه العجالة حيث أن جل املآخذ صاداملآخذ:  
املنتقدين جلماعة اإلخوان املسلمي اليوم، وحقيق أن اتريخ اجلماعة ال يتم بدون ذكر الشيخ سعيد حوى إال أن اإلخوان 
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اليوم خيتلفون عن اإلخوان يف زمن الشيخ من انحية؛ مث من انحية أخرى يبدوا الشيخ سعيد حوى جمتهد مستقل وداعية 
 مصلح داخل اجلماعة وخارجها.

 عن كتاب"األساس يف التفسري"  نبذة

يف رقم متسلسل واحد.   11هـ وعدد جملداته :  1398األساس يف التفسري للشيخ سعيد حوى مت أتليفه يف سنة:  
م ، القاهرة ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع . والطبعة الثانية : سنة 1985  - هـ  1405وطبعته األوىل كانت سنة  

هذا املصنف التفسريي فيه اجلديد الكثري، تفرد أبشياء ل يسبق إليها،   هـ. 1312لثة : سنة  هـ . مث الطبعة الثا1409
وميزته الرئيسة تقدمي نظرية جديدة يف موضوع الوحدة القرآنية،  وهو موضوع حاوله كثريون ، وألفوا فيه الكتب ووصلوا 

ة يف السورة الواحدة، أو مناسبة أخرى يف السورة إىل أشياء كثرية ، ولكن أكثر ما اشتغلوا فيه يدور حول مناسبة اآلي
السابقة، لبداية السورة الالحقة، واملوضوع األول اندراً من استوعبه والتزم به يف تفسري كامل للقرآن. وكتب رسالة يف 

 إبراز هذه امليزة هلذا التفسري. 

بعد هذه النقطة  للقرآن، مع مالحظة ما حيتاج اليه العصر بعبارات سهلة.  إنه تفسري أكد فيه اجلهة الرتبوية واهلدائية  
 (4) اليت هي يف بعض جوانبها متيز هذا التفسري عن غريه اهتم املؤلف يف مقدمة الكتاب ببيان مميزات أخرى لتفسريه  

بعبارات املفسرين ودقة طرائقهم   فرأيت تلخيصها لتعرفنا ابلتفسري: ومن مميزاته أنه حاول التبسيط والتقريب مع االحتفاظ 
يف األداء، وال يدرك صعوبته إال من عاانه، فكثري من العبارات ل تستقر على ما هي عليه إال بعد عمليات تنقيح أجريت 
عليها خالل العصور، وكل من حاول االنطالق يف التعبري وقع يف حماذير ينتقده عليها العلماء، ويف احلاالت اليت وجدت 

بد من التبسيط والتقريب فيها حاولت ما استطعت أن أبسط مع االحتفاظ مبقاصد العلماء نفسها ومالحظة   أنه ال 
 احرتازاهتم يف ختري اللفظ املناسب واملعىن املناسب. 

االستفادة كذلك و  ومن مميزاته أنه ليس فيه حشو إال ما له عالقة بصلب التفسري استبعد منه كل قضية ل تعترب علمية،
زية العصر الكربى: من علوم ودقائق وحقائق يف كل جانب من جوانب احلياة والكون واإلنسان.فإنه تيسرت لنا من م

علوم إبمكاننا من خالهلا أن نلحظ كثريا من املعجزات القرآنية وأسراره وكأثر من آاثر هذه املزية واليت قبلها فقد حرر 
هم القرآن، مما جنده عند كثري من املفسرين وحاول أال يقع يف مثل املؤلف هذا التفسري من أتثري ثقافات خاطئة على ف

حاول أن يبي كيف أن القرآن أعطى اجلواب و   أخطائهم، حبمل النصوص القرآنية على فرضيات أو نظريت ل تثبت.
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رف هبا على كل شئ إما بشكل مباشر أو مبا أحال عليه من سنة أو مبا أحال القرآن والسنة على طرائق ووسائل يع
 حكم هللا. 

املكتبة   ىل إكتابه حول احتياجات عصران ابلنسبة للقرآن الكرمي من جهة ما ينبغي أن يضاف  مقدمة  املؤلف يف    تكلم
وكانت طريقته يف التفسري ،   القرآنية مستفاداً مما قدممه املؤلفون يف عصور سابقة ، مع مالحظة ما حيتاج اليه العصر.

 قسم املفصل. مث قسم الطوال املئي املثاين   سام :تقسيم القرآن على أربعة أق

لقرآن بناءا  على هذا التقسيم: ذكر بيان فقرات السورة، مث بيان أتليف سورة من الفقرات، مث ذكر هذه ل ه تفسري كان و 
مث الورود يف   الفقرات، مث يدخل يف بيان ما ورد يف الفقرة والسورة، مث بيان معان العام والكلية، مث بيان املعىن احلريف،

املباحث واملوضوعات املناسبة للسورة والفقرة يف ذيل فصول الكالم، ويف هناية الفقرة ذكر فوائد السورة وبيان سياق 
 . (5) الفقرة.  

 املطلب األول: وجوب نصف ما مسي من الصداق للمطلقة غري املدخول هبا 

 النِمساء    ط لمْقُتمُ   ِإنْ   ع ل ْيُكمْ  ُجناح    وردت هذه املسألة يف الفائدة الثالثة من ضمن الفوائد املذكورة عقب تفسري قوله : }ال 
 .(6) ف رِيض ًة .....{ إخل.    هل ُنم   تـ ْفرُِضوا  أ وْ   مت  سُّوُهنم   ل ْ  ما

 مسي   ما   نصف  هلا   جيب  فإنه  هبا،  دخوله  قبل  فارقها   مث  صداق  هلا   مسي  إذا  املطلقة   أن   قال الشيخ سعيد حوى : "رأينا
 اجلماع،   حكم   حكمها   هبا   اخللوة  أن  وأمحد  ومالك،  حنيفة،  أب :  الثالثة  األئمة  وعند .  عليه  جممع  أمر  وهذا .  الصداق  من
 القدمي،   يف   الشافعي  مذهب  وهو.  هبا  يدخل  ل  وإن   الزوج،  هبا   خال  إذا  الصداق  مجيع  عندهم  فيجب.  مجاع  حيدث  ل   ولو
 املرأة   يتزوج   الرجل   يف :  يقول  الذي   عباس   ابن  مذهب   إىل   اجلديد  يف   ذهب   الشافعي   ولكن.  الراشدون   اخللفاء   حكم   وبه

 . (7)   . الكتاب"  ظاهر  وهو:  أقول  هبذا  الشافعي   قال.  الصداق  نصف   إال   هلا   ليس  يطلقها،  مث ميسها،  وال  هبا،  فيخلو

و ِإْن ط لمْقُتُموُهنم حيتاج إىل أي نقاش؛ وذلك أنه ثبت بظاهر النص القرآين يف قوله تعاىل: }وهذا اإلمجاع مسلم به ال  
ُة النِمكاِح و  ِمْن قـ ْبِل أ ْن مت  سُّوُهنم و ق ْد فـ ر ْضُتْم هل ُنم ف رِيض ًة ف ِنْصُف ما فـ ر ْضُتْم ِإالم أ ْن يـ ْعُفون  أ ْو يـ ْعُفو   أ ْن تـ ْعُفوا  ا المِذي بِي ِدِه ُعْقد 

ن ُكْم ِإنم اَّللم  مبا تـ ْعم ُلون  ب ِصرير   .(8)   { أ قْـر ُب لِلتـمْقوى و ال تـ ْنس ُوا اْلف ْضل  بـ يـْ
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سألة ال فـ ر ْضُتْم { نص ظاهر يف امل  ما  ف ِنْصفُ   ف رِيض ةً   هل ُنم   فـ ر ْضُتمْ   و ق دْ   مت  سُّوُهنم   أ نْ   قـ ْبلِ   ِمنْ   فقوله تعاىل: } ط لمْقُتُموُهنم 
 حيتمل التأويل. 

 ما  آخر  موضع يف  تعاىل  ذكر وقد . معقول ظاهر   ووجهه  التفصيل، هذا يف   ظاهرة اآلية  يقول الشيخ الشنقيطي " فهذه 
 ن ك ْحُتمُ   ِإذ ا  آم ُنوا  المِذين    أ يُـّه ا  ي  : }تعاىل  قوله  يف   وذلك  هلا،  مفروضا   كان   وإن   الدخول  قبل  للمطلقة   ابملتعة  األمر  على  يدل

يالً   س ر احاً   و س رمُِحوُهنم   ف م تِمُعوُهنم   تـ ْعت دُّوهن  ا   ِعدمة    ِمنْ   ع ل ْيِهنم   ل ُكمْ   ف م ا  مت  سُّوُهنم   أ نْ   قـ ْبلِ   ِمنْ   ط لمْقُتُموُهنم   مُثم   اْلُمْؤِمن اتِ   ؛(9)   {مجِ 
 العلماء ".   من   مجاعة   أخذ الثالث  اآليت   من   واحدة   وبكل وغريها،  الصداق   هلا  املفروض   يشمل  عمومها  ظاهر  ألن

 املطلب الثاين: حترمي الزواج أبكثر من أربع نسوة يف حق غري النيب صلى للا عليه وسلم 

اآليت اخلمسة   تفسري  يف كتاب األساس يف التفسري عقب   املذكورة   الفوائد   ضمن  من  اثنية  كفائدة  املسألة  هذه  وردت
 النِمساءِ   ِمن    ل ُكمْ   طاب    ما  ف اْنِكُحوا  اْلي تامى  يف   تـُْقِسطُوا  أ الم   ِخْفُتمْ   ... و ِإنْ : }تعاىل  قولهيف مطلع سورة النساء. ومنها  

ةً   تـ ْعِدُلوا  أ الم  ِخْفُتمْ   ف ِإنْ   و ُرابع    و ُثالث   م ْثىن  .(10) تـ ُعوُلوا .....{    أ الم  أ ْدىن  ذِلك    أ مْيانُُكمْ   م ل ك تْ  ما  أ وْ  ف واِحد 

 ال   أنه  هللا   رسول   عن   املبينة  صلى هللا عليه وسلم  هللا   رسول  سنة  دلت   وقد : »الشافعي  يقول الشيخ سعيد حوى: "قال
 عليه  جممع   الشافعي،  قاله   الذي  وهذا  «نسوة  أربع  من  أكثر  بي  جيمع  أن  صلى هللا عليه وسلم  هللا   رسول  غري  ألحد  جيوز 
. حصر  بال :  بعضهم  وقال .  تسع   إىل  أربع،   من  أكثر  بي   اجلمع   جيوز  أنه  الشيعة،  من  طائفة   عن   حكي  ما  إال  العلماء،   بي
 هللا   رسول  أن   أنس،   ذكره  ما   وأما .  األمة  وإمجاع  السنة،  وصحيح   القرآن،  بنص  منقوض   فاسد،   مرذول،   مذهب   وهو

 عن   ومات   عشرة،   إحدى   عنده   واجتمع  عشرة،   بثالث  منهن،  ودخل   امرأة،  عشرة   خبمس  تزوج   صلى هللا عليه وسلم 
 رواه  ما   ذلك   من  أربع،  على االقتصار   وجوب   يفيد  السنة  يف   ورد  وما .  صلى هللا عليه وسلم  خصائصه  من   فذلك .  تسع 
 صلى هللا عليه وسلم  للنيب  فذكرت.  نسوة  مثان   وعندي  أسلمت،:  قال  األسدي  عمرية  أن   حسن  إبسناد  وغريه  داود،  أبو

صلى هللا عليه   الرسول   فأمره  أربع،   من  أكثر  عنده   كان   واحد  من   ألكثر  هذا  مثل  حدث   وقد.  «أربعا   منهن  اخرت »:فقال
 على  دل : »الباب  هذا   يف   حديث   من  أكثر  ذكر  ما  بعد  كثري   ابن  قال  ذلك،   على  زاد  ما  وتطليق   األربع  ابختيار   وسلم

 .(11)   . «واألحرى  األوىل   بطريق  االستئناف  ففي   الدوام  يف هذا كان   فإذا  . حبال أربع   من  أكثر بي  اجلمع  جيوز   ال   أنه
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 اإلمجاع   فإن  أربع؛  من   أبكثر  ابلزواج  وممن ذكر هذا اإلمجاع أ.د. عياض بن انمي السلمي حيث قال: "...كاخلطاب
 ميسك   أن   نسوة،  عشر  وحتته  أسلم  حي  غيالن  أمر  أنه  ثبت   ملا  وسلم؛  عليه  هللا  صلى  ابلرسول  اختصاصه  على  قائم

 .( 12)   .سائرهن  ويفارق أربعا  منهن

 يتعداه ال  السالم  عليه به خاصا  ثبت ما أن  يف أيضا بينهم خالف وهذا اإلمجاع ظل صامدا منذ عصر الصحابة إذ ال 
 واملشاورة.   التهجد  ووجوب  هبن حالال   ودخوله   نسوة  أربع من أبكثر  كتزوجه  أمته إىل

الكثري من أعداء اإلسالم ال ميل عن احلديث يف املسألة مثريين الشكوك وسيظل هذا اإلمجاع شاخما على الرغم من أن 
على الرغم من الردود املتتالية من جانب العلماء لتفنيد شبهات حول املسألة مثبتي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ل 

ماعية وتشريعية وسياسية قد يكن زواجه رغبة يف كثرة النساء، وإمنا يرجع زواجه صلى هللا عليه وسلم إىل أسباب اجت
 فصلت يف مظان ذلك. 

 املطلب الثالث: تقدمي الدَّين على الوصية قبل توريث تركة امليت 

 . العلماء"  بي  عليه  جممع   أمر  وهذا.  املرياث  مث  وبعده الوصية،  الوصية،  على  مقدم  يقول الشيخ سعيد حوى: "والدين
(13).  

د ْين { )سورة النساء. آية:  أ وْ  هِب ا  يُوِصي  و ِصيمة    بـ ْعدِ  القرآين يف أربعة مواضع: }ِمنْ وهذا خالف الرتتيب الظاهر للنص 
 د ْين    أ وْ   هِب ا  يُوص ى  و ِصيمة    بـ ْعدِ   ِمنْ   ...  د ْين    أ وْ   هِب ا   تُوُصون    و ِصيمة    بـ ْعدِ   د ْين  .... ِمنْ   أ وْ   هِب ا  يُوِصي    و ِصيمة    بـ ْعدِ   (. }ِمنْ 11
 .(14) ح ِليمر{    ع ِليمر  و اَّللمُ   اَّللمِ   ِمن   و ِصيمةً  ُمض ارم   غ رْي  

 وإىل القارئ عبارات بعض املفسرين يف إثبات هذا اإلمجاع: 
 .(15) ،"    الوصيمة  على  مقدمم  الدمْين  أنم   على   العلماءُ   "وأمجع   -1
 ونداب  هبا   اهتماما   الدين،  من   لزوما   أقل   هي   إذ   الوصية  قدم  إنه:    هذا   يف  أقول   والذي   إبمجاع،  الوصية  على   مقدم   "والدمين -2

 . (16) "  {كبرية  وال  صغرية   يغادر   ال :}تعاىل  قال   كما  إليها
 .(17)   . الكرمية"  اآلية  ف ْحو ى  من  يفهم  النظر  إمعان  عند  وذلك  الوصية،  على   مقدم   الدمْين  أن:  وخلًفا  سلًفا   العلماء  "أمجع -3
 كأنه  الشيئي  ألحد  هي  وإمنا  .الرتتيب  توجب   ال  أو  لفظه  ألن   احلكم  يف  ال   اللفظ  يف  الدمين  على  مقدم  الوصية  وذكر -4

 وبدأ .  الدين  قبل   الوصية  تقرؤون  إنكم :  رضي هللا عنه  علي  قال   اآلخر   إىل  مضموانً   أو   مفرداً   هذين   أحد   بعد  من   قال
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 عنهما  مؤخر  واإلرث  الوصية على  مقدم   الدين أن  على  إمجاع وهذا  الوصية قبل  ابلدين صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول
 .(18)   . الورثة  حق   على  يتقدمان   ومها   له حق  والوصية  امليت  على  حق   الدين   ألن

 .الوصية  قبل  ابلدين  قضى  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن  علي   عن   الرتمذي   روى   بدليل ما  الوصية،  على   مقدم   الدمين -5
 .(19)   . عليه  جممع  وهذا

 أتويل  ابب  ) هذا؛ وقد كان عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه، ففي كتاب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري "  
 املقدم  هو  الدين  أن   مع   الدين  على  الذكر  يف  الوصية  بتقدمي   املراد  بيان   أي(     دين  أو  هبا  يوصى  وصية  بعد   من  تعاىل   قوله

 هذا  الوصية  قبل  ابلدين  قضى  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن   ويذكر  قوله  الرتمجة  هذه  تكرار  يف  السر  يظهر  وهبذا  األداء  يف
 حممد  قضى   قال   طالب   أب   بن   علي   عن   األعور   وهو  احلارث   طريق   من   وغريمها   والرتمذي   أمحد  أخرجه   حديث   من   طرف 
 قال  لكن   ضعيف   إسناد  وهو  أمحد  لفظ  الدين  قبل  الوصية  تقرؤون   وأنتم  الوصية  قبل  الدين   أن   وسلم  عليه  هللا  صلى

 .   (20) العلم "   أهل عند   عليه العمل  أن   الرتمذي 

 املطلب الرابع: حترمي زوجات اآلابء غري املدخول هبا 

و ال  تـ ْنِكُحوا م ا ن ك ح  ثبت يف ظاهر اآلية القرآنية الكرمية حترمي زواج األبناء مبا نكح آابؤهم هبن؛ وهي قوله تعاىل : }
ؤُُكْم ِمن  النِمس اِء ِإالم م ا ق ْد س ل ف  ِإنمُه ك ان  ف اِحش ًة و م ْقًتا و س اء  س ِبياًل   .(21)   {آاب 

 هلم،  تكرمة   اآلابء،   زوجات  نكاح   عن   وجل  عزم   هللا   "هنى   ية يقول الشيخ سعيد حومى: ويف صدد الكالم عن تفسري اآل  
 وقد.  عليه  جممع   أمر  وهذا .  عليها   العقد   مبجرد  االبن  على   لتحرم   إهنا  حت .  بعده  من   ولده  من   توطأ   أن   واحرتاما   وإعظاما 

 . (22)  .الناس"  من   سلكه   ملن طريقا بئس  وأنه  .عليه  ميقت  هللا   وأن   فاحشة،   أبنه  فوصفه   .التبشيع   غاية  هللا  بشعه

حُي رم تعاىل زوجات اآلابء تكرمة هلم، وهذه العبارة للشيخ سعيد حومى أسوة اببن كثري فيها؛ وإىل القارئ نص ابن كثري: "
 .(23)   . "واحرتاًما أن توطأ من بعده، حت إهنا لتحرم على االبن مبجرد العقد عليها، وهذا أمر جممع عليه  وإعذظاًما 

واألمر يف هذا اإلمجاع كما قال الشيخان اجلليالن، فإن هللا تبارك وتعاىل حيث أراد املدخول هبا بيم ذلك صرحيا فقال:   
ئُِبُكمُ  ِت   }و ر اب  ِت   ِنس اِئُكمُ   ِمنْ  ُحُجورُِكمْ  يف  الالم ْلُتمْ   الالم ْلُتمْ   ت ُكونُوا  ل ْ   ف ِإنْ  هِبِنم   د خ   .(24) ع ل ْيُكْم{   ُجن اح   ف ال    هِبِنم   د خ 

 ابملصاهرة   احملرمات  ويبسط الفقهاء القول يف اتفاق علماء املسلمي يف ابب احملرمات ابملصاهرة، فيقول ابن رشد : " وأما
ؤُُكمْ   ن ك ح    م ا  تـ ْنِكُحوا  و ال: } تعاىل  قوله  فيه  واألصل  اآلابء  زوجات:  أربع   فإهنن  وزوجات األبناء  .اآلية{  النِمس اءِ   ِمن    آاب 
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 ذلك   يف   واألصل   أيضا  النساء  وأمهات{  أ ْصالِبُكمْ   ِمنْ   المِذين    أ بـْن اِئُكمُ   و ح الِئلُ :}    تعاىل  قوله  أيضا   ذلك  يف  واألصل
ئُِبُكمُ :}  تعاىل  قوله   فيه  واألصل   الزوجات   وبنات{  ِنس اِئُكمْ   و أُممه اتُ :}  تعاىل   قوله ِت   و ر اب   ِنس اِئُكمُ   ِمنْ   ُحُجورُِكمْ   يف   الالم

ْلُتمْ   الالمِت   واألبناء   اآلابء  زوجات   حترمي  وهو   العقد  بنفس   منهن  اثني  حترمي  على   املسلمون  اتفق  األربع  فهؤالء {  هِبِنم   د خ 
 (. 25) الزوجة... "    ابنة  وهي   ابلدخول  وواحدة 

وهذا اإلمجاع يتوافق مع الطبيعة البشرية السليمة اليت فطر هللا الناس عليها؛ فصاحب العقل الرشيد والقلب اللبيب حيجم 
عن أي امرأة من النساء اليت طمح فيها نفس والده انهيك أن خيطبها بله يتزوج هبا حيث ترتقي فتتحول إىل مرتبة أم 

 وجيلها بكل ما جيل به والدته اليت ولدته سعيا يف رضى والده الذي فيه رضى املوىل جل جالله. له يكرمها  

 عليها إل املتوىف عنها زوجها  عّدة  ل   هبا  الدخول   قبل   طلقت   إذا  املطلب اخلامس: املرأة

ا{   ِعدمة    ِمنْ   ع ل ْيِهنم   ل ُكمْ   }ف ما :  وجل  عزم   يقول الشيخ سعيد حوى: "وقوله  أن:  العلماء  بي  عليه  جممع  أمر   هذا  تـ ْعت دُّوهن 
 املتوىف   إال   هذا  من  يستثىن  وال  شاءت،   من   فورها   من   فتتزوج   فتذهب   عليها،   عدمة   ال  هبا  الدخول   قبل  طلقت   إذا  املرأة
 .(26) أيضا.   ابإلمجاع   هبا   دخل يكن  ل   وإن  وعشرا،  أشهر أربعة  منه تعتد   فإهنا  زوجها،  عنها

هذه اآلية اليت استدل هبا الشيخ سعيد؛ الزوجة غري املدخول هبا، ِإْن طُلقْت، فال ِعدمة عليها؛  مستند احلكم على أن  و 
 فاحلكم ظاهر يف اآلية بدون أي أتويل. 

دمة ل هللا تعاىل: }ي أيها الذين آمنوا ِإذا نكحتم املؤمنات مثم طلقتموهنم من قبل أن متسوهنم فما لكم عليهنم من عاق
  .(27) تعتدوهنا{ 

 قبل   املطلقة  املرأة    :منها  كثرية  { أحكام..  اْلُمْؤِمناِت مث طلقتموهن    ن ك ْحُتمُ   } ِإذا  آية  يقول الدكتور وهبة الزحيلي: " يف
 .(28) ذلك"    على   األمة   وإمجاع   الكتاب  بنص  عليها   عدة   ال   الدخول 

 اخللوة ابملرأة مسيسا هلا للتمكن من ذلك، ويف ذلك يقول بعض علماء جند : " العدة  ومما َتدر اإلشارة إليه إعتبار 
 قبل  املطلقة  أن على  أمجعوا  قد:  قولك  وأما   .لآلية ذلك  يف  معارضة وال املذهب،  على  وطء،   بدون  اخللوة   مبجرد  َتب 

 هكذا،  الشرح  خمتصر  يف  عندكم  العبارة   هذه   أن :  اإليهام  سبب   أن  وأظن;  بصواب  ذلك فليس  عليها،   عدة ال  املسيس
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 املسيس  قبل  املطلقة   أن  على   أمجعوا:  العبارة   يف  فالصواب  اخللوة؛ :  لفظ  العبارة   من   وسقط  كذلك،  عندان  هي   كما 
 .(29) عليها "    عدة ال  واخللوة

اإليالج دخوال ابملرأة أو غري وال خيل هذا ابإلمجاع على عدم عدة غري املدخول هبا، وإمنا االختالف يف اعتبار غري  
 دخوال هبا، ولسنا مبحل جيدر به التحليل يف املسألة. 

واحلمد هلل على هذه الشريعة السمحة الغراء حتافظ على الناس حقوقهم فوق تصور املتصورين؛ فاملرأة املطلقة تنقص 
هبا من حيث أكرب منفذ إلدخال الغرية   قيمتها يف أعي الرجال فلما كانت املطلقة غري املدخول هبا ختتلف عن املدخول 

يف قلوب الرجال أعطاها املوىل جل وعال حكما يظهر وبقوة سالمتها من مس بشر لتتمتع ببكارهتا كما ل تكن تزوجت 
 رجال قط. 

احلمل، فإن   من  املرأة  رحم  استرباء  عدمه، أي  أو  احلمل  وجود  من   التأكد   العدة  من  من ضمن احلكمة  كانت  مث إنه إذا
  املدخول هبا مستغنية عن العدة متاما. غري

 اخلامتة:

احلمد هلل أوال وآخرا؛ فإن هبذا أتينا على هناية هذه الورقة وقد غطينا أماكن االتفاق يف مسائل األحوال الشخصية يف  
كتاب األساس يف التفسري اليت وردت بصيغة "جممع عليه" واقتصران على ذلك لتكون الورقة خمتصرة تفي ابلغرض إبذن 

 التالية:   هللا وال متل قارئها، وقد خلصت إىل النتائج
 الصداق  من  مسي  ما  نصف  اهلداي املقدمة للمخطوبة ليست من مهر الزواج يف شيء مهما كثرت؛ فال يعترب هبا يف  .1

هبا؛ وعلى هذا فما يطالب به اخلاطب من اهلداي اليت قدمها عند فشل الزواج قبل فرض   املدخول  غري   للمطلقة 
 الصداق ليس شرعيا. 

منزلة األب حيث أن اقرتابه المرأة جيعل الشريعة اإلسالمية حتكم على أبنائه ابحرتامها لتقارهبا إىل منزلة األمومة  .2
 هبا.   املدخول   املطلقة غري   اآلابء  بزوجات   وذلك بتحرمي الزواج 

ل بشيء منها املسائل اجملمع عليها لدى العلماء يف ابب األحوال الشخصية ختدم الرتابط األسري؛ فما من أحد خي .3
إال وشق صف أسرته وأحدث هبا شقاقا يظهر ذلك جليا يف مثل أانس يعرضون عن أداء دين على والدهم قبل 

 قسمة تركته مث يودي هبم التنازع يف الرتكة إىل احملكمة. 
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إىل يوصي الباحثان إبجراء البحوث حول مسائل تساعد يف وقف كثري من املسلمي عند حدهم يف التنازع املؤدي  و
الفشل وذلك ابالهتمام امللح ملا أمجعت عليه العلماء من املسائل، وابألخص يف مسألتي مهمتي يكثر َتاوز احلد فيها 

 ففي جمتمعنا اإلفريقي من تزوج بعشرات النساء متجاوزا   نسوة  أربع  من  أبكثر  الزواج  يف بعض اجملتمعات اإلسالمية. أوهلا: 
الالمباالة ابلديون املرتاكمة على بعض األموات :  يف التزوج أبربع وبشروط. واثنيها  صلى هللا عليه وسلم  النيب   غري   حق

يف قلوب   امليت؛ وذلك حت يتغرس   تركة  توريث   قبل  الوصية  على   الدمين  متجاهلي حكم الشريعة اإلسالمية يف تقدمي
 املسلمي النفور التام ملا ل يكن أخذه الزما من الديون. 
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