
 

 
1 

  

 املطلب الثالث عرش : ما يراه اخلاطب من خمطوبته 

عىل  باإلقداميستحب النظر اىل املخطوبة ، ملا يف ذلك من اسرتاحة النفس 

الزواج منها ، فان هذا يؤدي غالبا اىل دوام العرشة ، وكالم العلامء يف النظر اىل 

  .(1)املخطوبة دائر بني االباحة واالستحباب 

واالستحباب هو قول مجهور العلامء من احلنفية واملالكية والشافعية ورواية 

 (2)0واملشهور من مذهب احلنابلة هو االباحة ، أمحد عن 

ز النظر اىل الوجه والكفني   .وال خيتلف هؤالء يف جوا

ز النظر ♫ قال ابن قدامة املقديس  :"ال خالف بني اهل العلم يف جوا

ليس بعورة ، وهو جممع املحاسن وموضع النظر وال يباح  هألناىل وجهها ، وذلك 

 . (3)له النظر اىل ما ال يظهر عادة "

 والنظر اىل ما سوى الوجه والكفني فيه خالف : 

                                                           

عصام الدين الصبابطي ، سبل السالم ، الصنعاين ، ت:  394ينظر : بداية املجتهد ، ص:  (1)

، الفقه  53-50،أحكام الزواج ، ص: 3/154م ، 2004وعامد السيد، دار احلديث ، القاهرة ، 

 . 6/69، املفصل ،  9/6506االسالمي وادلته ، 

ينظر : توضيح االحكام رشح بلوغ املرام ، عبد اهلل البسام ، مكتبة االسدي ، مكة املكرمة ،  (2)

 . 5/248م ، 5/2003ط

ونحوه يف :أحكام القران ، اجلصاص ، ت: حممد الصادق قمحاوي ، دار . 7/342املغني   (3)

 . 5/173ـه ، 1405احياء الرتاث العريب ، بريوت ، 
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 .انه ينظر اىل ما يظهر منها عادة ♫ أمحد فعن االمام 

لعموم أمحد : ينظر اليها كلها ، وهو رواية عن االمام ♫ وعن داود 

  .(4)ظر اليها " " ان ♀قوله 

:"والسبب يف اختالفهم : انه ورد االمر بالنظر اليهن ♫ قال ابن رشد 

مطلقا ، وورد باملنع مطلقا ، وورد مقيدا اعني بالوجه والكفني عىل ما قاله كثري 

أنه   چىئ     ںڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ  من العلامء يف قوله تعاىل 

كشفهام يف احلج عند االكثر ، ومن منع متسك  والكفان ، وقياسا عىل جوازالوجه 

 .(5)، وهو حتريم النظر اىل النساء " باألصل

أن  اآليةبحكم ألفاظ  يل: ويظهر (6)ال ابن عطية: " ق♫ قال القرطبي 

ة  مأمورة بأال تبدي وأن جتتهد يف االخفاء لكل ما هو زينة، ووقع االستثناء املرأ

  بد منه، أو صصالح شأن ونحو ذلك. فيام يظهر بحكم رضورة حركة فيام ال

 .فام ظهر عىل هذا الوجه مما تؤدي صليه الرضورة يف النساء فهو املعفو عنه

قلت: هذا قول حسن، صال أنه ملا كان الغالب من الوجه والكفني ظهورمها 

 .وذلك يف الصالة واحلج، فيصلح أن يكون االستثناء راجعا صليهام عادة وعبادة

: أن أسامء بنت أبى بكر ▲رواه أبو داود عن عائشة  يدل عىل ذلك ما

،  وعليها ثياب رقاق ☻دخلت عىل رسول اهلل  ▲

                                                           

 . 1424رقم  4/142صحيح مسلم  (4)

 . 5/512وينظر: اضواء البيان  0 394بداية املجتهد ، ص:  (5)

 .  4/178يف املحرر الوجيز  (6)
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ة وقال هلا: "يا أسامء صن ☻فأعرض عنها رسول اهلل  صذا  املرأ

 .(7)بلغت املحيض مل يصلح أن يرى منها صال هذا وأشار صىل وجهه وكفيه"

ة لناس فال تبدي فهذا أقوى من جانب االحتياط، وملراعاة فساد ا من املرأ

ه"   .(8)زينتها صال ما ظهر من وجهها وكفيها، واهلل املوفق ال رب سوا

" اال ما ظهر منها : يعني اال ما جرت العادة ♫ : وقال الزخمرشي 

 .(9)واجلبلة عىل ظهوره ، واالصل فيه الظهور "

 

 

                                                           

، قال ابو داود : هذا مرسل  4104رقم  1760برشحه عون املعبود ، ص :  –داود سنن ايب  (7)

 ، خالد بن دريك مل يدرك عائشة .

واحلديث حسنه بشواهده العالمة االلباين يف : ارواء الغليل ، املكتب االسالمي ، بريوت ،  

ـه ، ص: 1/1413ط املسلمة ، املكتبة االسالمية ، عامن ، ملرأةا، جلباب  6/203ـه ، 2/1405ط

51  . 

 .  12/229تفسري القرطبي  (8)

 . 4/494ونحوه يف : فتح البيان ،  0 727تفسري الكشاف ، ص: (9)


