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قالتعاىل:
 

َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َواَل  ﴿

ْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل ذَِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َواَل َتتَِّخُذوا آَياِت اللَِّه ُهُزًوا ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلَت

َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه 

 [132صدق اهلل العظيم البقرة اآلية ]  ﴾لِّ َشْيءٍ َعِليٌمَواتَُّقوا اللَّهَ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُك
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إلى العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، وطالب العلم المجتهدين، وأبناء 
 األمة الغيورين.

أسأل اهلل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الُعال أن يكون عملي هذا خالًصا 
  لوجهه الكريم.
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 ديرـــر والتقــــالشك
 

 ، (1)«ال َيْشُكُر اللََّه َمْن ال َيْشُكُر النَّاَس »امتثاال لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

َمْن ُصِنَع إليه َمْعُروٌف َفَقاَل ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا َفَقْد َأْبَلَغ » ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 (2)«ِفي الثََّناءِ 

وجل الذي وفقني لبحث هذا الموضوع ، و أنار لي الدرب، وفتح لي أبواب أشكر اهلل عز 
العلم، وأمدني بالصبر ،  واإلرادة، فله الشكر  ، والفضل ، والمنة أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، ثم 
أتوجه بالشكر الجميل لجامعة األندلس للعلوم والتقنية؛ ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور/ أحمد 

قعان رئيس الجامعة ، والشكر موصول  لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ممثلة بعميدها محمد بر 
األستاذ الدكتور/ عبد اهلل عبد الرحمن بكير،  وعميد الدراسات العليا الدكتور/ يحيى قطران 
ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية في الجامعة الدكتور / مطيع  محمد شبالة المشرف على هذه 

والذي بذل جهده في توجيهي وتذليل ما اعترضني من صعوبات ومشكالت، فأرشدني الرسالة، 
إلى المراجع، ووضح لي العويصات من المسائل، فجلى لي الخفي، وأعطاني األوقات الالزمة 
واإلضافية؛ إلكمال المالحظات والنقاط المهمة، وأشكر له مالحظاته الدقيقة التي أبداها؛ إلتمام 

ذي كان بمثابة األب الناصح واألخ المرشد  الذي أنار لي الطريق فشكر اهلل له هذه الرسالة وال
ذلك وجعله في ميزان حسناته، وحفظه وأهله من كل شر ومكروه ،  وأمده بالصحة والعافية إنه 

 ولي ذلك والقادر عليه. 

 








                                 
  . قال األلباني : صحيح.1111رقم:  5/151أخرجه أبو داود في السنن، كتاب األدب، )باب في شكر المعروف( (1)
 . وقال: هذا حديث حسن جيد غريب.6/115بما لم يعطه( أخرجه الترمذي في السنن، كتاب البر، )باب ما جاء في المتشبع (2)
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 ملخص الرسالة باللغة العربية 
 

على أشرف األنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه  الحمد اهلل رب العالمين، والصالة والسالم
 وبعد                          وصحبه أجمعين.

فإن الرسالة تهددف إلدى بيدان اختيدارات اإلمدام علدي بدن محمدد بدن حدزم الظداهري، واختيدارات 
جددا  فددي أنددواع الفرقددة الزوجيددة الطددالق ومددا يتعلددق بدده أنموذ -رحمهددم اهلل جميعددا -األئمددة األربعددة  

مدددن خدددالل كتابددده المحلدددى باآلثدددار ، ومدددا ينددددرك تحتددده مدددن  المسدددائل ، كمدددا ُيعندددى البحدددث ببيدددان 
المسائل التي وافق فيها األئمدة ، أو بعضدهم ، والمسدائل التدي خدالفهم فيهدا مدن مسدائل الطدالق ، 

ألسدباب عديددة ، -رحمده اهلل تعدالى–ولم أستوعب جميع مسدائل الطدالق عندد ابدن حدزم الظداهري 
سدددبي أندددي اسدددتفرغت طددداقتي وبدددذلت قصدددار جهددددي ، وأبدددرزت علدددم عدددالم مدددن علمددداء األمدددة وح

اإلسالمية ، وال أدعدي الكمدال ، والتسدديد فدي كدل مسدألة بدل الخطدأ وارد ، واآلراء تختلدف ، وكدل 
وقدد حاولدت تقصدي األدلدة التدي ينبندي عليهدا القدول الدراجح   يؤخذ من قولده ويدرد إال رسدول اهلل

اصدددر ، ورحددددم اهلل مدددن أعددددانني علدددى الوصددددول إلدددى الصددددواب، والحمددددد هلل رب حسدددب علمددددي الق
 العالمين.
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The summary of dissertation (M.A) 

Thankful to Allah the lord of the master of the world and ( the peace 

and prayers upon the master of the messenger his mirage , wives and 

followers ) .                      Here after  

This dissertation aims to declare the selections of the Imam Ali bin 

Mohammed bin Hazm Al dhaheri and the four I mams ( The mercy of 

Allah upon them all ) in the kinds of marriage parting ( the divorce 

pattern ) through his refrence book called Al-Muhala and its issues 

related to divorce matter . 

The research also care in clarifying the issues that he agreed with four 

Imams or some of them it also cares on the affairs that he disagreed with 

them in the same matter . 

I don't accommodates all the issues of divorce matter in relation to 

ibn Hazm Al dhaheri  ( Allah's mercy upon his soul ) for many   reasons . 

I concluded my charge and stretched my efforts to display one of 

Islam scholars , I don’t pretend the perfectness and rightness in every 

issue but the falseness may be occur and the opinions differ and every 

person's point of view is taken or rejected except that of the messenger 

of Allah ( peace and prayers be upon him ) . 

I tried investigation the proofs that the right opinion is based on , 

according to my little knowledge , I asked Allah to mercy those who 

help me to reach the true and thankful to Allah the lord of The worlds.          
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 املقدمـــــــــــــة
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 :ةـــالمقدم
عينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، مدن إن الحمد هلل نحمده ونست

يهد اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هدادي لده ، وأشدهد أن ال إلده إال اهلل وحدده ال شدريك لده ، 
ااِه ْ ٱَٱْ اا     َ ﴿  وأشددهد أن محمدددًا عبددده ورسددوله  ََ  َ َِّ ُُ ُُ َِّْٱ ااَّ َُوْ ااَّ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَااٱ َّذِاا

َٰٓ َِ َّل َِل َ نَُاا    يَ  ااَّْ  ََل َْم 

ََّن  ۡسل م  102:آلعمران﴾٢٠١وُّ

َ ُِۡفس  ﴿ َ ي َخلَٱَك   وِّ ُُ َربِك    َّذِ َٰٓأَيُّهَٱ َّذِْٱس  َِّْٱ َّ َدة   يَ   َ هَاٱ  َ   ْۡ ه َماٱ ر َجاَ َخلَاَه و  ْۡ  َٗل ٱَزۡ َجهَاٱ َ بَاِ  و 

َٗ  ُ َ ُ سَ ث يرٗ كَ  ُُ َّ ٱَٰٓ َ ي ََْساٱَٰٓ َ َِّْٱ اَّ ۡ  َر  يٗ اِ َ َّذِا لَاۡيك  ََ اٱََۚ  َّل ِن َِّ َ َكاٱَن  ََ ذ ََّن ب ا    َ َّۡأَۡر َٰٓأَيُّهَاٱ ﴿1النساا::﴾٢ٱ ََ يَ 

ُُ  َااََّۡٗل  ُُ َِّ َ َ   َّذ ااَّ ُُ َِّْٱ ااَّ َُوْ ااَّ ََ  ََ ي  َ يدٗ َّذِاا ااد  ََ اا   َِّ َ ُ ي ۡصاال ۡ     َ َوااَ ي   
ۡ ط ُ ااَّبَك   ُ ااۡ   ااۡ  َ يَۡرف ااۡر ذَك  لَك  َم  َۡ ااۡ  نَ ذَك 

َّذَ  ۥ  َ يًمٱ  َ َر ظ  ََ   11األحزاب:﴾١٢فَٱَۡد فَٱَز فًََّۡزُ 

أراد بهددذه األمددة خيددرًا حددين قددي  لهددا أئمددة هددداة مهتدددين ، جعلددوا  -- : فددإن اهللأمــا بعــد
ه فددي الدددين هددمددن يددرد اهلل بدده خيددرًا يفق ددد»:  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -أعيددنهم قددول النبددي نصددب 

ن هددؤالء النفددر مددن العلمدداء ، مددا يسددر اهلل بدده لكددل ، ولقددد لقددي الفقدده اإلسددالمي عنايددة فائقددة مدد(1)«
صاحب حاجة مطلبها ، ولكدل صداحب مسدألة جوابهدا ، وقدد قدي  اهلل لهدذا الددين علمداء حفظدوا 

، والصددحيح  ومددن بعدددهم فنقحوهددا وبينددوا مشددكلهاالسددابقين مددن الصددحابة والتددابعين  األئمددةأقددوال 
يددة حتددى تجددد أن هددذا األمددر بالددذات علددى رغددم منهددا ومددن هددذه المسددائل مسددألة أنددواع الفرقددة الزوج

خطورته ودقته وأهمية الكلمة فيه وذلك باتصاله بشدكل مباشدر بدأعرا  المسدلمين فدالرأي فيده إن 
مدددمرة ، علددى أي وجدده كددان ، فددإذا كددان بددالتحريم ، ولددم يكددن كددذلك فخطورتدده  تعدددأخطددأ فغايتدده 

باحتهددا لغيدد امددرأةتنصددب مباشددرة علددى تحددريم  ره ، ولدديس األمددر كددذلك فضدداًل علددى علددى زوجهددا وات
وآفدات الطدالق ،  ، هوقوع الدمار األسدري والتشدتت االجتمداعي ، ومدا إلدى ذلدك مدن أخطدار الفرقد

مددن بعدددهم ، ومددن هددؤالء  األئمددةعلمدداء حفظددوا أقددوال الصددحابة والتددابعين و وقددد قددي  اهلل ل مددة 
أبـو مممـد يلـن بـم أممـد بـم صدولي هتمدوا بجمدع أقدوالهم اإلمدام الجليدل الفقيده األاالذين  األئمة

ونظدددرًا لمكانتددده واجتهددداده -عليددده رحمدددة اهلل -ه(156سدددنة ) ىالمتدددوف دلســـنالنســـعيد بـــم مـــ   ا
لإلمدام  ةيكون عنوان بحثي لرسدالة الماجسدتير االختيدارات الفقهيد واهتمامه بهذه المسائل رأيت أن

دراسدة فقهيدة مقارندة   ةيده الزوجابن حزم الظداهري مدن خدالل كتابده المحلدى باآلثدار فدي أندوع الفرقد
وقد استوعبت جميع مسائل الطالق من كتاب المحلى باآلثار ، دراسة مقارنة  بالمذاهب األربعدة 

 .الفرقة الزوجية هي مشروع رسالتي للدكتوراة إن شاء اهلل المشهورة ، وبقية مسائل أنواع

 

                                 
 . باب من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدينمن حديث معاوية  11( برقم:25/ 1( صحيح البخاري )1)
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 :واهميتة  أسباب اختيار البمث
 فهناك عدة أسباب من أهمها :  ذا الموضوعوأما سبب اختياري البمث فن ه

 .خدمة الفقه اإلسالمي ثم ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعالى ، السعي وراء  -1
 .هذا الموضوع دراسة مستقلة  الرغبة في دراسة-2
 معرفة دور العلماء في إصالح األمة .-3
الظاهري عليه رحمة  إظهار مكانة اإلمام الجليل المحدث الفقيه األصولي أبي محمد بن حزم-1

 ومنهجه العلمي من خالل كتابه المحلى باألثار .  اهلل ،
يتصدددل بشدددكل  ألندددهأندددواع الفرقدددة الزوجيدددة ، فلددده أهميدددة بالغدددة أحدددد كدددون هدددذا البحدددث متعلدددق ب-5

 مباشر بأعرا  المسلمين والخطأ فيه يؤدي إلى الدمار األسري والتشتت االجتماعي .
 اإلسالمية يستفيد منها طالب العلم .  إضافة دراسة جديدة للمكتبة-6
 حاجة الناس الملحة لمعرفة مسائل الطالق ، والفراق.-1
مدن غيدر بيدان الدراجح ي هدذا الموضدوع     عند من كتب ف كثرة األقوال في مسائل الطالق-1

 منها مع دليله.
 ، ومعرفة الراجح منها. الرغبة الملحة في تقصي مسائل الطالق ، والفراق-9

 ف البمث:أهدا
 العلمية وقوة أدلته واستدالله  -رحمه اهلل  -إبراز مكانة اإلمام أبي محمد بن حزم الظاهري  -1
فددي مسددائل الطددالق ومقارنتهددا بدد راء األئمددة مددع  -رحمدده اهلل  -جمددع آراء اإلمددام ابددن حددزم  -2

 ترجيح القول الراجح باألدلة .
 ب راء أئمة المذاهب األربعة . ومقارنتهمسائل الطالق بيان رأي اإلمام ابن حزم في  -3
ومسدلمة فدي  ، في إثراء المكتبة اإلسالمية في هذا الموضوع الدذي يحتاجده كدل مسدلم اإلسهام-1

 حياتهم اليومية .
 البمث :طريقة 

 بحثه حسب النفاط اآلتية : منهجية فياتخذ الباحث 
من خالل كتابه  - تعالى رحمه اهلل -الباحث بدراسة االختيارات الفقهية لإلمام ابن حزم  قام -1

 ثار .آلالمحلى با
بدددراز رأي اإلمدددام ابدددن حدددزم -2 عتمدددد افيهدددا ، واألدلدددة التدددي ذكدددر المسدددألة فدددي بدايدددة كدددل مبحدددث وات

وبيددان  األئمددةمناقشددة آرائدده وأقوالدده مددع أراء و  لة ،أفددي المسدد األئمددةإذا خددالف  عليهددا، وذلددك
 الراجح منها بالدليل بعد البحث والدراسة .
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مندده  تفدددأص علددى اختيددار المصددادر األصددلية مددا أمكددن ، وااللتددزام بددالعزو لكددل مصدددر الحددر -3
 من منطلق األمانة العلمية . 

 عزو اآليات إلى سورها واألحاديث إلى مصادرها . -1
إثددراء البحددث باألحاديددث النبويددة فددي الصددحيحين ، ونقددل حكددم العلمدداء علددى األحاديددث خددارك  -5

كثيددر ة فددي الموقوفددة فإنهددا  اآلثدداروأمددا  ،عددن الصددجابة لمرفوعددةوكددذلك اآلثددار ا ،الصددحيحين
ببيدددان حالهدددا ودرجتهدددا ، بدددل غالدددب اآلثدددار فدددي  لدددم تخددددم كاآلثدددار المرفوعدددةهدددذا البحدددث ، و 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، وابن أبي شيبة ،وسنن سدعيد بدن منصدور ، وسدنن البيهقدي 
وكدذلك لدم أضدع  ، م عليهدا فدي الغالدبفلدم أسدتطع الحكدومنقطعدة ،  ، والددارقطني معضدلة ،

 . وذلك لكثرتها ؛لها فهرسا  في نهاية البحث 
في البحدث ، وذلدك بدالرجوع إلدى  وردتشرح الغريب من الكلمات الغامضة من العبارات التي -6

 . وغيرها ، معاجم اللغة العربية
عداد فهرس خاص بهم. التعريف باألعالم-1  من أمات كتب التراجم وات
 منه .ليسهل اإلفادة  ؛ لالزمة للبحثلفهارس اوضع ا-1

 مجال البمث ومدوده :
مسددائل الطددالق كنمددوذك مددن خددالل كتدداب  وحدددوده فددي أنددواع الفرقددة الزوجيددة ، مجددال البحددث

األربعة من مصادرهم  األئمةراء آو  -عليه رحمة اهلل  -ثار لإلمام ابن حزم الظاهري المحلى باآل
 األصلية ما أمكن .

 السابقة : الدراسات 
مددن خددالل التتبددع واالسددتقراء فددي المكتبددات العامددة والجامعيددة ومواقددع الجامعددات علددى الشددبكة 
  العنكبوتيدددة والمواقدددع التدددي تهدددتم بالبحدددث العلمدددي والفقهدددي لدددم أجدددد أي دراسدددة فدددي هدددذا الموضدددوع 

ارنددة بدد راء دراسددة مق - نموذجددًا أالطددالق  - ابددن حددزم فددي أنددواع الفرقددة الزوجيددة)اختيددارات اإلمددام 
 -ولكن وجدت دراسات في الفرقة عموما ومنها:ب األربعة من خالل كتابه المحلى،المذاه

 ماجسدددتير فدددي الفقددده مدددن الجامعدددة اإلسدددالمية المديندددة.حدددق الزوجدددة فدددي الفرقدددة / محمدددد البخددداري 
 .المنورة

 .االختيارات الفقهية في النكاح والطالق بين ابن حزم وابن القيم 

حسدددين مطددداوع :المشدددرف .بدددين الدددزوجين إعدددداد: محمدددود داود محمدددود الخطيدددب التفريدددق للعيدددوب
 .م  الجامعة اإلسالمية غزة2005الترتوري التاريخ:
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 صعوبات البمث:
 :من أهم الصعوبات التى واجهتني أثناء بحثي اآلتي

 ما تمر به البالد من أزمات، وحروب، وخوف، وتشريد، وتغريب، ونزوح.-1

العامة التي تحتوي علدى المصدادر ، والمراجدع  المتعلقدة بموضدوع الرسدالة عدم فتح المكتبات -2
 بسبب الحروب ، وكثرة القذائف مما جعل المكتبة العامة تغلق أبوابها.

ارة الالزمددة التددي نحصددل عليهددا مددن الطاقددة الشمسددية فددي أيددام األمطددار ، وفددي النددفر ااعدددم تددو -3
 الشتاء خاصة.

 :البمث خطة
 ومسائل. ، ومطالب ، وتحتهما مباحث، وفصلين  ،وفصل تمهيد ،  دمة يتكون البحث من مق

: وتشمل أهمية البحدث ، أسدباب اختيدار البحدث ، أهدداف البحدث ، مدنه  البحدث ، آليدة  المقدمة
 هيكل البحث.           صعوبات البحث ، ،البحث ، مجال البحث وحدوده ، الدراسات السابقة 

 :  مبمثام وفيهالشخصية. المياة و : التعريفات تمهيدال

:  التعريدف باإلمددام أبدي محمدد علددي بدن أحمدد بددن سدعيد بدن حددزم االندلسدي عليدده  المبمـث اوول
 رحمة اهلل، وأصول مذهبه وفيه ثالثة مطالب .

 وفاته(.  -نشأته وأسرته  -اسمه،ونسبه  -حياته الشخصية،وفيها: )مولده  أوال :

-مصدنفاته-مذهبده -مذهبدة فدي العقيددة –تالميدذه  -شديوخه- حياته العلمية. وفيها.)نشأتهثانيا :
 ثناء العلماء عليه(.

 وتمته فريام : ثالثا : أصول الظاهرية إجماال، وتفصيال.

 الفرع اوول :أصول الظاهرية إجماال.

 الفرع الثانن :أصول الظاهرية تفصيال.

 الب.  ويحتوي على ثالثة مط ، التعريف بمصطلحات العنوان: المبمث الثانن

 : تعريف االختيارات لغة ، واصطالحا.المطلب اوول

 :تعريف الفقه لغة ، واصطالحا:المطلب الثانن

 :تعريف الفرقة الزوجية لغة ، واصطالحا. المطلب الثالث
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ومقارنتهدددا بددد راء  فدددي أندددواع الطدددالق ، -رحمددده اهلل  -اختيدددارات اإلمدددام ابدددن حدددزم  الفصـــل اوول:
 بحثان .المذاهب األربعة وتحته م

   أربعة مطالب..فيهطالق السنة ،و  : المبمث اوول

 ه ، وفيه مسائل.ألفاظ: تعريف الطالق و  المطلب اوول

 :تعريف الطالق لغة ، واصطالحا.الفرع اوول 

 تعريف طالق السنة. الفرع الثانن :

 الطالق الصريح. ألفاظ:  الفرع الثالث

 .والمكره وفيه مسائل السكران ، ، وطالق الطالق قبل النكاحالمطلب الثانن :

 حكم الطالق قبل النكاح الفرع اوول :

 : حكم طالق السكران.الفرع الثانن 

 .المكرهحكم طالق الفرع الثالث: 

 وتحته مسائل. ، الطالق من غير قصد -التحليل -للمدخول بها ثالثاالطالق  :المطلب الثالث 

بهددا ثددالث تطليقددات متفرقددات وأراد أن مددن طلددق زوجتدده المدددخول  حكددم: ىاوولــالمســةلة 
 وتحته مسألتان.يرجعها.متى تحل له؟

 : هل يشترط لتحليلها للزوك األول الوطء في القبل ؟أو مجرد العقد؟ المسةلة اوولى

من وطأ في نكداح صدحيح فدي حدال ال يحدل فيده الدوطء. هدل يحلهدا  حكم المسةلة الثانية:
 ل ول؟

 ل .التحلي حكم:   ةالثانيالمسةلة 

 من طلق زوجته وهو غير قاصد الطالق لكن أخطأ لسانه. حكم:  ةالثالثالمسةلة 

ـــ   ـــب الراب طدددالق  –تعلدددق الطدددالق بالمشددديئة   –الطدددالق بالنيدددة  -: الكتابدددة بدددالطالقالمطل
 .مسائل فيهالمري  مر  الموت. و 

 من كتب لزوجته بالطالق. حكم : ىاوولالمسةلة 

 .بالنيةالطالق  حكم : ةالثانيالمسةلة 

 الطالق بالمشيئة.تعليق  حكم: ةالثالثالمسةلة 

  طالق المري  مر  الموت. حكم:  ةالرابعالمسةلة 
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 مطالب. سبعةطالق البدعة وتحته  المبمث الثانن :

 : المراد بطالق البدعة  المطلب اوول

ــانن :  مددن طلددق زوجتدده ثالثددا فددي مجلددس واحددد.هل طالقدده طددالق سددنة؟ أو  حكددمالمطلــب الث
 عة محرم.بد

 من طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة .هل تقع واحدة ؟أو ثالثا. حكم المطلب الثالث :

 ونوى اثنتين ، أو ثالثا. من  طلق زوجته ،حكم  :  المطلب الراب 

مددخول بهدا ثالثدا نسددقا ، فقدال : أندت طددالق المدن طلدق زوجتده غيددر  حكددم :خـام المطلـب ال
 أنت طالق أنت طالق .

  ودخل بها. من تزوك امرأة في عدتها ، حكم : د المطلب السا

 .من زنى بحريم زوجته حكم : ساب المطلب ال

ثالثدددة فيدده و  فددي مسددائل الطددالق. األربعددة األئمددة:مددا خددالف ابددن حددزم الظددداهري  الفصــل الثــانن
 مباحث.

مدن الطدالق ، ووقدوع طدالق البدعدة ، والتخييدر بدالطالق . و  ألفداظ: مخالفاتده فدي  المبمث اوول
 مطالب. أربعة تحته قال لزوجته وهبتك ألهلك فقبلوها .

 .الطالق ألفاظ:  مخالفته في  المطلب اوول

 .:مخالفته في وقوع طالق البدعة المطلب الثانن

 .وفيه مسألتانمخالفته في التخيير بالطالق المطلب الثالث :

 من قال لزوجته وهبتك ألهلك فقبلوها.المطلب الراب : 

واليمين بالطالق .وتحته ثالثة ،  :مخالفاته في توقيت الطالق ، والوكالة بالطالق المبمث الثانن
 مطالب.
 :مخالفته في توقيت الطالق المطلب اوول

 الطالق .ب:مخالفته في الوكالة  المطلب الثانن

  : مخالفته في حكم اليمين بالطالق .المطلب الثالث

وتحتده  حدريم الزوجدة ، والنكداح مدع شدرط فاسدد.: مخالفتده فدي الطدالق المعلدق ،وتالمبمث الثالـث
 ثالثة مطالب.
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 لطالق المعلق بشرط ، أو صفة .في ا:مخالفته  المطلب اوول

 : مخالفته في حكم من قال لزوجته أنت علي حرام .المطلب الثانن

  :مخالفته في حكم النكاح على شرط فاسد ، وصداق فاسد . المطلب الثالث

 توصيات.البحث و :وفيهانتائ  الالخاتمة 

 أوال:نتائ  البحث.

 ثانيا:التوصيات.
 . وفيها.البمث ممتويات 

 ية.القرآناآليات محتوى  -1
 .المرفوعة األحاديث النبوية محتوى -2
 األعالم المترجم لهم. محتوى -3
 .الغريبةالمفردات  محتوى  -1
 المصادر والمراجع. محتوى -5
 .الموضوعات محتوى -6
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 دـــــالتمهي

 ه مبحثان : وفي
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  اوولالمبمث 

التعريف باإلما  أبن مممد يلن بم أممد بم سعيد بم م   
 االندلسن، وأصول مذهبه .

 :وفيه  ثالثة مطالب 
 المطلب اوول :مياته الشخصية
 المطلب الثانن  :مياته العلمية.
 المطلب الثالث :أصول مذهبه

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 المطلب اوول
 وفاته( -نشةته وأسرته -اسمه ، ونسبه -.)مولده مياته الشخصية

 أوال: مولده وأسرته.

  شهر رمضان من يوم آخر األربعاء يوم (1)في قرطبة ولد اإلمام  أبو محمد ابن حزم

 .(2)هد 311 سنة

 عمدر أبدو هدو عز وشرف ورئاسة ، فوالده بيت من  فهو محمد ابن حزم؛ أبي أسرة عن أما
كدان وزيدرًا فدي الدولدة العامريدة، ومدن أهدل العلدم  االندلسدي غالدب بدن حدزم بدن سدعيد بدن أحمدد

 واألدب والخير.

 إنه  قيل تدبيره، وحسن عقله، برجاحة معروًفا والبالغة، واألدب أهل العلم ِمن وكان

 .(3)ه  د102ُتوفي في ذي القعدة سنة 

 وذكدر حدزم، بدن يدبدن سدع أحمدد بدن بكدر أبا ُيدَعى: أًخا له أن محمد ابن حزم أبو َذَكرَ  وقد
 .(1)ه، وهو ابن اثنتين وعشرين سنة101في شهر ذي القعدة سنة   قرطبة طاعون في مات أنه

عمومتده  أبنداء مدن أسدرة ابدن حدزم مدن اثندان واألدب والتدأريخ التدراجم كتدب بعد  فدي وُذكدرِ 
 :وهما

 ب،الوزير الكات المغيرة ابن حزم الرحمن، أبو عبد بن أحمد بن الوهاب عبد األول:

 .(5)وأدب علم صاحب كان

 مدن األدب، وكدان أهدل أعيدان أحدد  المغربدي، الوليدد أبدو حزم، بن يحيى بن محمد: والثاني

                                 
ومسدتقر السدلطان؛ وكدان   أميدة بندي لملدوك مقدًرا كاندت ، األنددلس بدالد فدي عظيمدة مدينة وهي لُقُرَطبة نسبة (1)

 علدى فيطلدق االنددلس إسدبانيا. أمدا فدي تقدع اليدوم وقرطبدة. ويين، وبيدوت أهلهدا مدن الحجدارة.ملكها بيد األم
(  ، 112حددود العدالم مدن المشدرق الدى المغدرب )ص:   : انظدر. جنوبهدا مدن إسدبانيا مدن القسم اإلسدالمي

 (.321/ 1:(البلدان معجم
( ، البدايدة والنهايدة ط الفكدر 30/101اإلسدالم ت تددمري) ( ،  تداريخ325/ 3: (األعيدان وفيدات (  انظدر:(2

 (. 11/ 2الطيب: ) ( نفح92/ 12)
 (. 321/ 3 (األعيان: (، وفيات126 :المقتبس )ص ، جذوة (150/ 2: (ماكوال البن اإلكمال ( انظر:(3
 (259الحمامة)ص:  طوق ( انظر:(1
ُحلدى  فدي المُغدِرب ، (1/132:(الجزيدرة أهدل محاسدن فدي (، الدذخيرة202)ص:  :االنفدس مطمدح ( انظدر:(5

 .(351/ 1المَغِرب:)
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 .(1)هد 500 بعد توفي زمنه، في شعًرا الناس أحلى

 الولدد مدن لده ثالثدة أن والتدراجم السدير كتدب فدي ُذكدرِ  فقدد محمدد ابدن حدزم أبدي أوالد عن أما
 :وهم

 أديًبدا فاضدال نبيهًدا كدان القرطبدي، َراِفدع أبدو  حدزم، بن سعيد بن أحمد بن ليع بنُ  الَفْضلُ  -1
قة في وتوفي كثيًرا، علًما بخطه وكتب  يقًظا، ذكًيا   .(3)هد 119 سنة(2)معركة الزَّالَّ

 علدى كدان أنده القرطبدي، ُذِكدرَ  سليمان أبو حزم، بن سعيد بن أحمد بن علي بن المْصَعبُ  -2
 .(1)وحمله العلم طلب ِمن َسَلِفهِ  َسننَ 

 ، النباهة واالستقامة أهل من كان أسامة حزم، أبو بن سعيد بن أحمد بن علي بن َيعُقُوب -3
 .(5)هد 503 سنة توفي وجاللة، علم بيت َسلِيلُ  وهو

   (6)  ثانيا: اسمه ونسبه 
 سدفيان بدن بدن معددان خلدف بن صالح بن غالب بن حزم بن هو : علي بن أحمد بن سعيد

 الُقْرُطبي   ، ثم(1)األموي سفيان أبي بن الفارسي أصال ، اليزيدي بالوالء نسبة ليزيد يزيد بن

 .(1)ُعِرفَ  محمد، وبها فيكنى بأبي كنيته: أما

                                 
 ( 211/ 1المَغِرب: ) ُحلى في اُلمغِرب ، (591/ 1:(الجزيرة أهل محاسن في الذخيرة: ( انظر(1
 مدن قريًبدا غدرب االنددلس أراضدي إحددى وهدي ؛ الزالقدة بطحداء :ويقدال ، الثداني وتشدديد أولده بفدتح :( الزالقدة(2

 تاشدفين بدن يوسدف بين كانت األر  وقد تلكم باسم سميت شهيرة وقعة األر  هذه وعلى ، قرطبة مدينة
 .(116/ 3:(معجم البلدان :انظر .إسبانيا في اليوم وتقع.اإلفرن  وملك

 (.11/ 21:( بالوفيات (، الوافي211/  32:( اإلسالم (، تاريخ329/ 3:( األعيان وفيات ( انظر:(3
 (.111/ 2 :(الصلة لكتاب التكملة ( انظر:(1
 (.  651بشكوال  ) ص: البن الصلة نظر:( ا(5
ويعتبر اإلمام ابن حزم من األعدالم  والمحَدثين، القدامى المؤرخين من كثير لإلمام أبي محمد ابن حزم ( ترجم(6

؛( 1/161:(الجزيدرة أهدل محاسدن فدي (؛ الدذخيرة 301: المقتدبس) ص التدراجم: جدذوة هدذه ومدن المغمدورين
 أخبدار تلخديص فدي ،( المعجدب615/ 5واإليهدام:)  الدوهم ؛ بيدان( 395) ص:  البدن بشدكوال الصدلة
 ،( سير2/306 :(غبر خبر من في ؛( الِعَبر325/ 3األعيان:) (؛ وفيات 13للمراكشي،  )ص:  المغرب
 االنددلس غصدن مدن الطيدب ؛( نفدح11 / 1 : (غرناطدة أخبدار فدي (، اإلحاطدة111/ 11:(الندبالء أعدالم

 (.11/  2الرطيب )
 يزيدد كدان أبي سدفيان، بن معاوية الخليفة األموي، أخو خالد حرب، أبو بن صخر سفيان أبي بن يديز  ( هو:(1

 فدي عمدر  خالفدة فدي بالشدام، مدات األجنداد أمدراء أحدد وهدو الفدتح، مسدلمة مدن الصدحابة فضدالء أحدد
 (. .651/ 6( ، اإلصابة):2111/ 5معرفة الصحابة ألبي نعيم ) :انظر هد 11 سنة َعمواس طاعون

 (.111/ 11النبالء):  أعالم سير ،  ،( 325/ 3 (األعيان: وفيات (، 301 المقتبس): جذوة (  انظر:(1
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 ثالثا:نشةته.

نشأ أبو محمد في قصور الملك في تدنعم ورفاهيدة ، ورغدد مدن العديال مددلال فكدان فدي صدباه 
ل قرطبددة؛ عمددل الددوزارة فددي الدولددة العامريددة ، وكددان  مددن يلددبس الحريددر وكددان والددده مددن كبددراء أهدد

 (1) أهل العلم  ، واألدب ،والخير.

 رابعا : وفاته

 يوم من النهار وفاته آخر ، وكانت(2)ْلَبلة بلدة في اهلل رحمه محمد ابن حزم أبو اإلمام توفي
 إال سدنة وسدبعين اثنتدين ذاك إذ وكدان عمدره هد ، 156 سنة شعبان شهر من بقيتا لليلتين األحد
 155م، وال 1061هدددددد/ 151ولددددديس كمدددددا ذهدددددب الدددددبع  مدددددن أن وفاتددددده كاندددددت سدددددنة  (،3ا)شدددددهرً 
؛ الن أبا رافع َوَلَد ابن حزم هو الذي كتب التاريخ الذي ذكرناه، وهو األعلم من أي (1)م1063هد/

كرهدا ابنده أحد بتاريخ وفاة والده، فضاًل عن أن معظم من ترجم البن حزم ذكروا سنة وفاته كما ذ
 (.5)الفضل 


   

 
 
 

 

                                 
البدايددددددة والنهايددددددة ط هجددددددر ،  (20/93(، الددددددوافي بالوفيددددددات )11/116(  سددددددير أعددددددالم النددددددبالء ط الرسددددددالة)1)

(15/196.) 
 العدرب نزلهدا  وقدد وقرطبدة، إشدبيلية غدرب قدعوت الكبدار، المددن مدن وهدي االندلس، غربي قديمة مدينة ( ْلَبلة:(2

(؛ الدرو  المعطدار فدي 5/10ينظر: معجم البلددان،) إسبانيا. في اليوم وتقع زياد. بن طارق دخلها ما أول
 (.501خبر األقطار )ص: 

(، الصدلة فدي تداريخ أئمدة االنددلس البدن بشدكوال   161/  1الجزيدرة : ) أهدل محاسدن فدي الدذخيرة ( انظدر:(3
 ( 396)ص:

 .(11/211(، سير أعالم النبالء،  )211/ 3:( غبر من خبر في ،( الِعَبر321/ 3، وفيات األعيان: ) 
 .(12/210( انظر: معجم األدباء ياقوت  : ) (1
 (195/ 15(  انظر:البداية والنهاية ط هجر )(5
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 حياته العلمية : المطلب الثاني

 ثناء العلماء يليه( -مذهبه  مصنفاته  -يقيدته  –تالميذه  -شيوخه -وفيها.)نشةته العلمية

 أوال : نشةته العلمية.

 ِعدز   بيدت َتَربَّدى فدي قدد بأنده صدغره، علًمدا فدي هدو للعلدم محمدد ابدن حدزم أبي طلب أول كان
 الِعزَّ  فإن يفاخر ابن حزم، ذلك العلم، وِبِمْثلِ  طلب عن ذلك كل يشغله لم ذلك ومع َتَرف،و  وَجاه  
َئاَسةَ  والَجاهَ   لم أنها إال لدى ابن حزم والرئاسة العز ذلكم توافر طلب العلم، ومع عن َصَواِرفُ  والر 
 مدا ، فكدان أول(1)واآلخدرة الدد ْنياَ  فدي القَدْدرِ  ُعلُدو   وهدو األعظم مقصده عن تلكم الصوارف تصرفه

 كدل الخدط، وتعلدم وروايدة الشدعر، القدرآن  ، قدراءة هدو صدغره فدي العلم طلب من به ابن حزم بدأ
 ذلدك: )ولقدد عدن الجدواري والقريبدات، يقدول ابدن حدزم مدن أبيده قصدر فدي نسداء أيددي علدى ذلدك

بي الني غيري؛ يعلمه ال يكاد ما أسرارهن من وعلمت النس َاء، شَاهدتُ  ، في تُ ر   وَنَشأتُ  ُحُجِورِهنَّ
 َوجِهي،(2)َتَبقَّل الشباب وِحينَ  حد في وأنا إال الر َجالَ  َجاَلستُ  غيرهن، وال أعرف ولم بين أيديهن،

يَنِني القرآن  ، َعلَّمَنني وُهنَّ   .(3)الخط( في ودَّْربَنني األشعار، من كثيًرا وَروَّ

 والشدعر العلوم، وُشدِغَف بداألدب مبادئَ  ُلُمهَتع   هو مضى مما ظهر كما تعليم ابن حزم فأول
قرا  علم من َواِفرٌ  نصيبٌ  له فصار ُأولِع بهما، حتى  ثدم  الخطابدة، وِصدنَاَعةِ  الش دْعِر، اللغة، وات
 موطدأ مشدايخه بعد  عدن ، فدروى(1)األربعمائدة قبدل محمد ابن حزم للحديث أبي سماع ذلك تال

شدافعًيا،  تحدول ثدم المدذهب، مدالكي كدان أنده علدى ليدلد وفيده المسدانيد، وبعد  والمدوندة، مالدك،
 اآلثدار العلدوم، وتقييدد قدراءة علدى فأقبدل الظداهر أهدل مدذهب إلدى تحدول زمًندا، ثدم عليده وأقدام

 .(5)اهلل لقي حتى مذهبه عن ونافح والسنن،

 ثانيا : شيوخه.

 ومعرفة ديث،علم الح عنهم أخذ عصره، علماء من َغِفير   َجم   على محمد ابن حزم أبو درس
 استقصدائهم مقدام المقدام ولديس كثدر، العلمداء األجدالء وهدؤالء والمنطق، واألدب، والفقه، الرجال،

 :منهم فكان جملتهم؛ إيراد عن أشهرهم بذكر ،لذلك استغنيت

                                 
 .(2/11:( الطيب نفح ( انظر:(1
 (.215/ 1مقاييس اللغة ) .الغالم أول ما ينبت البقل اسم لكل ما ينبت أوال. ومنه قيل لوجه  ((2
 (.  166الحمامة) ص:  ( انظر: طوق(3
 30/101:اإلسالم (، تاريخ 301:المقتبس) ص جذوة ( انظر:(1
(، لسددان 30/105:(اإلسددالم (، تدداريخ 16 :المغددرب) ص أخبددار تلخدديص فددي المعجددب ( انظددر:(5

 (.1/191الميزان):
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 الدد ينِ  فدي لده والقددوة الصدالحة حدزم، البدن المدؤدب بمثابدة وكدان الفاسي، علي بن الحسين - 1
 حالده، صدالح فدي سدبًبا بالًغدا، فكدان تدأثيًرا شدخص ابدن حدزم أثر  فديفَد والعلدم، والخلدق

 .(1)وعفته واستقامته

علديهم ابدن  سدمع شديوخ ابدن حدزم الدذين أول مدن وكان عمر، أبو أحمد، بن محمد بن أحمد - 2
 فاضدال َخي دَرا قال ابدن حدزم : وهدو أوشل شديخ سدمعت عليده قبدل األربعمائدة وكدان العلم، حزم
 (2)ه 101ِفي ِذي القعدة َسَنة  توفي مشايخه ، أكبر وهو أحد د،اإلسنا عالي

 َدي َندا كدان الجندة، بابن وجده المعروف القرطبي، بكر أبو مسعود، بن الرحمن عبد بن يحيى- 3
درَ  وقدد الخدز، ةددددددصنع زمددددالت ثقدة، َخي دًرا  تدوفي َدْهدَرا وهدو أكبدر شديخ لقيده ابدن حدزم. ُعم 
 .(3)هد 102سنة

 الدذين الحفداظ الفرضدي، أحدد بدابن القاضدي الشدهير القرطبدي يوسدف بن محمد بن اهلل بدع -1 
بقرطبة ، ومات في الفتنة مقتواًل قتلته البربر يوم فتح قرطبةسنة  الحديث عنهم ابن حزم أخذ
 .(1)ه103ه وقيل سنة 100

دوشافبا أيضدا المصدري،ويعرف القاسدم أبدو األَزدي، خالدد بدن محمدد بدن الدرحمن عبدد - 5  ، لصَّ
 .( 5)هد 110 سنة: والنسب، ُتوفي واألدب، بالرجال، حافظ، عالم إمام

 الدَوْهَراني، القاسدم ابدن الخدرَّازِ  بدأبي المعدروف الهمدذاني، خالدد بدن اهلل عبدد بدن الرحمن عبد - 6
 .( 6)هد 111 توفي سنة: بالتجارة، يتكسب كان ُسنةَّ، صاحب صالح، رجل

 محددثًا العلدم، مدن أهدل كدان محمدد ابدن َبن دوال، أبدو التميمدي، ربيدع بدن محمدد بدن اهلل عبدد - 1
 .(1)هد 115 سنة: توفي قانًتا، َدي ناَ  عدال،

 والشعر، األدب علم قوية في مشاركة له الكتاني، بابن الشهير الَمْذِحِجي، الحسن بن محمد - 1
 المنطدق، فدي موكدان شديخ ابدن حدز  الحكمدة، فدي وكدالم والمنطدق، الطب علوم في تقدم وله

                                 
  .(193)ص: :المقتبس (، جذوة213الحمامة:) ص: طوق ( انظر:(1
( ، تددداريخ اإلسدددالم ت 111/ 11(،  سدددير أعدددالم الندددبالء ط الرسدددالة )101ص: :(المقتدددبس ( انظدددر: جدددذوة(2

 .(3 21/1تدمري )
 (.201/ 11( انظرسير أعالم النبالء ط الرسالة )(3
 (.3/105:(األعيان ، وفيات251 :المقتبس (، جذوة 262)ص:  :الحمامة طوق ( انظر:(1
 .(21/201:(اإلسالم (، تاريخ 260)ص:  :الحمامة طوق ( انظر:(5
 (. 211/ 21:( اإلسالم (، تاريخ 115/ 2:(البن بشكوال الصلة:  ( انظر(6
 .(21/311،   المصدر نفسه  )  ( 102/  2( المصدر نفسه )(1
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 .(1)هد 120 سنة نحو توفي

 والضدبط، العلدم مدن أهدل كدان الطََّلَمْنِكدي، عمدر أبدو القرطبدي، اهلل عبدد بدن محمد بن أحمد - 9
عراًبا، قراءة القرآن   في رأًسا تدوفي  البددع، أهدل علدى سديًفا ضبًطا وحفًظدا، الس نةَّ  في رأًسا وات

 . (2)  هد 129 في ذي الحجة سنة

 ثقدة كدان اهلل ابن َنَبات القرطبي ، عبد بالنباتي أبي المعروف محمد، بن سعيد بن محمد - 10
 هدد ، 100 سدنة بعدد إنده مدات: قيدل الس دنَّة، أهدل من المشاركة، جيد بالعلم، معتنًيا صالًحا،
 .(3)هد 129 سنة وفاته بعضهم وأرخ

دفَّار،الوليدد ا بدأبي المعدروف مغيدث، بدن محمشدد بدن اهلل عبدد بدن يدونس - 11  قاضدي بدن الصَّ
 للشدعر قدائاًل  والعربيدة، اللغدة من علم الحظ وافر الرواية، كثير كان الفقيه، المحدث قرطبة،
   .(1) هد 129 سنة خطبه، توفي في بليًغا الزهد، معاني في النفيس

 ثالثا : تالميذه.

 لده، عصدره َلَمداءِ ِمدن عُ  كِثي در َنْبدذ بدرغم العلمداء مدن َعدٌدد محمدد ابدن حدزم أبدي يدد تتلمدذ علدى
 وأبدو رافدع، الفضدل أبدو: الثالثدة عنده أبنداُؤه أخدذ مدن أوائدل فدي وكدان عنده، األخدذ فدي وَتْزهيدِدهم
بأسدرة ابدن حدزم ، ومدن  التعريدف أثنداء ذكدرهم مضدى يعقدوب، وقدد أسدامة وأبو المصعب، سليمان

 أبرز تالميذه.

 أهل شيوخ ومن أهل قرطبة، من رَّاء،الفَ  بابن الشهير الكاتب، الوليد أبو محمد، بن الحسين - 1
 .(5)األدب

 ، كدان(6)ُطْليَطلدة االندلسدي، قاضدي الَجيَّداِني القاسدم أبدو الدرحمن، عبدد بدن أحمد بن َصاِعد - 2
ًيدا فدي  والنحدل، الملدل أهدل األمدم، ومقداالت طبقدات  :منهدا مصدنفات عددة ولده أمدوره، متحر 

                                 
 .(30/106 (اإلسالم ( انظر: تاريخ(1
 .(3/110 (من غبر خبر في العبر ، ،(315/ 1(:الكبار لقراءا معرفة ، ،(2/312 (المدارك ترتيب ( انظر:(2
دار الجندان  -االنسداب للسدمعاني  ، ،(60:المقتدبس: )ص جدذوة ، ،(1/111:(مداكوال البن اإلكمال:  ( انظر(3

 .(29/261 :(( ، تاريخ اإلسالم152/ 5)
(، التكملة لكتاب 616شكوال )الصلة في تاريخ أئمة االندلس البن ب ، ،(311)ص:  :المقتبس جذوة ( انظر:(1

 .(230/ 1الصلة )
 .(220/ 1:(الصلة لكتاب ( ، التكملة 192  :المقتبس): ص جذوة:  ( انظر(5
 مدن سدكانها أخدالط منيعدة، حصدينة مديندة وهدي بدالمركز، منهدا هدي االنددلس، بدبالد كبيدرة مديندة ( طَلْيَطلَدة:(6

(،  39/ 1 (البلددان معجم :انظر. إسبانيا في اليوم وتقع الروم ، ملك  قاعدة وهي والموالي، والبربر العرب
 .(311ص: :( المعطار الرو 
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 .(1)هد 162 سنة توفي وغيرها،

 والدذكاء، النب دلِ  مدن أهدل كدان القرطبدي، القاسدم أبدو َحيَّدان، بدن خلدف بدن يَّدانحَ  بدن عمدر - 3
 . (2)هد111سنة  مقتواًل  توفي الكاملة، والفصاحة واليقظة، والحفظ

 المدتقن، اإلمدام األثدري الحميددي، األزدي اهلل عبدد أبدو اهلل، عبدد بدن نصدر أبدي بدن محمدد - 1
 صدنف عددة، فندون فدي َوِرَعدا ُمَتبََّحدًرا تقًيدا اإماًمد كدان بصدحبته، وُشدهر صداحب ابدن حدزم،

 .(3)هد 111 سنة االندلس، توفي ذكر والة في المقتبس وجذوة الصحيحين، بين الجمع

 ، وهدو(1)أهدل إشدبيلية مدن الَمَعدافِري محمدد أبدو العربدي، بدن اهلل عبدد بدن محمدد بن اهلل عبد - 5
، (5)القدرآن   وأحكدام رضدة األحدوذيعا صداحب المدالكي القاضدي بكدر ابدن العربدي أبدي والدد
 صحب ابن حزم وقد والوجاهة، النباهة، والجاللة، أهل من أديًبا محمد ابن العربي أبو كان
 .(6)هد 631سنة  توفي عنه، السماع وأكثر

 رابعا : مناصبه.

نما كانت أعماله، عن الحديث في محمد ابن حزم أبي ترجمة مصادر تذكر لم  إلى ُتِشُير وات
 أمراء ألحد الوزارة تولى قد محمد ابن حزم أبا أن ترجمته مصادر بع  َذَكَرت وقد الوزارة، يهَتَول  
 إن ، ثدم(1)بداهلل( )المسدتظهر الخدامس الدرحمن عبدد باألنددلس وهدو الخليفدة زمانده فدي أميدة بندي

 للخليفةوزيًرا  أصبح خروجه بعد ثم السجن، وأودع أثر  ذلك على ُقِتل، واعتُقَل ابن حزم الخليفة

                                 
 .(116/ 3:(  ،  األعالم ( 135/   16 ( بالوفيات: الوافي: ( انظر(1
 (. 516/  2 بشكوال: ) البن الصلة ( انظر:(2
 (. 120/ 19 النبالء: ) أعالم (، سير 111)/ 3:بشكوال البن الصلة: ( انظر(3
شبيلية ، قرطبة غربي وتقع االندلسية الجزيرة مدن أعظم من قديمة ( إشبيلية: مدينة(1  كدان بحرية مدينة شبه وات

 البلدان معجم رددددددددانظ .في إسبانيا ومدددددددالي إشبيلية عددددوتق . طليطلة لدددقب الروم ملك قاعدة أنها بعضهم يزعم
 (.51 (ص:المعطار) ،( الرو 195/ 1:(

 ، وختدام باالنددلس ضدي أشدبيلية قدا ، المعدافري بكدر ابدن العربدي أبدو ، محمدد بدن اهلل عبدد بدن و :محمدد( هد(5
 مدن والعواصدم وأحكام القرآن، ، المسالك: مصنفاته من مترجميه، بع  حكاه كما حفاظها وآخر علمائها،
 .(291/ 1هد. وفيات األعيان ) 513 سنة توفي وغيرها، القواصم،

 (.301/ 11:) ( ، الوافي بالوفيات130/ 19:(النبالء أعالم (، سير259/ 2:(الصلة لكتاب ةالتكمل:( انظر(6
 الثالث عشر في بقرطبة الخالفة ولي الناصر. الرحمن عبد بن الجبار عبد بن هشام بن الرحمن هو : عبد ((1

 :المقتبس. ص جذوة  :انظر .القعدة ذي من بقين لثالث العام نفس في وقتل ، هد 111 سنة رمضان من
 (.136/   1 :( الطيب (، نفح25) 
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 السياسدة أمدر وتدرك َنَبدَذ ابدن حدزم الدوزارة، بهشدام أطديح ، ولمدا(1)-بداهلل المعتدد- محمدد بدن هشدام
 بتعلديم مشدتغاًل  صدار عليده، ثدم وَأَكدبَّ  لده ُمَتَله فَدة ، َوَتفَّدَر  بِدنَفس   العلم على وأقبل أمرها، في وَزِهدَ 

 كمدا تصدانيفه بلغدت ، وقدد(2)نف ينالُمَصد العلمداء كبدار من أصبح الكتب حتى الطالب، وتصنيف
 قرابدة ثمدانين علدى وتشدتمل مجلد، أربعمائة من نحًوا بلغت أنها علي بن الفضل بذلك ابنه أخبر
 .(3)ورقة ألف

 خامسا : مذهبه فن يقيدته.

وكان من أشدد النداس تدأويال فدي بداب األصدول، وآيدات الصدفات  ، وأحاديدث الصدفات، ألنده 
 م المنطق،  ففسد بذلك حاله في باب الصفات.كان أوال قد تضلع من عل

،وينفى خلدود الكفدار فدي الندار،  (5): وكان على مذهب مرجئة المعتزلة (1)قال عنه ابن عقيل
ويقول بدوام العقاب في حق من ال يجوز عليه التشفي ال وجه له مع ما وصف اهلل به نفسه من 

ََ ف يهَٱَٰٓ نَ ﴿قولهتعاىل:الرحمة ويتأول ي ل د  (6). أي أبدا من اآلباد  ، 1البينة :﴾ُۖ بَدٗ َخ 

 سادسا: مذهبه.

قيددل : إندده تفقدده أوال للشددافعي، ثددم انتسددب إلددى داود، ثددم خلددع الكددل، واسددتقل بنفسدده  ،ثددم أداه 
اجتهددداده إلدددى القدددول بنفدددي القيددداس كلددده جليددده، وخفيددده، واألخدددذ بظددداهر الدددنص، وعمدددوم الكتددداب، 

 (1)ة، واستصحاب الحال.والحديث، والقول بالبراءة األصلي

 القيداس الفقهدي، وهدو مدذهب يدرف  بالمدذهب الظداهريولقد أصلَّ ابدن حدزم مدا يعدرف عدادة 

                                 
شدهر ربيدع  بقرطبدة بالخالفدة بويدع الناصدر، الدرحمن عبدد بدن الملدك عبدد بدن محمدد بدن هشدام بكدر هدو : أبدو ((1

 سدنة وقتدل مدن قرطبدة، فخدرك ُخِلدع ثدم شدهرين، إال أعدوام ثالثة بالثغور متردًدا وبقي ، ه 111 األول سنة
 .(21المقتبس. ص) جذوة :انظر أميشة. بني خلفاء آخر وكان ، هد 121

 (. 199/  1:( الميزان  (، لسان 93/ 20:( بالوفيات ، الوافي(511/ )3:األدباء معجم ( انظر:(2
 .( ، سدير 326/ 3 :(األعيدان (  ،وفيدات395( انظر: الصلة في تاريخ أئمة االنددلس البدن بشدكوال ص: )(3

 .(. 111/ 11:(النبالء أعالم
. ومدات ه132قاضي القضاة أبدو الوفداء علدي بدن محمدد بدن عقيدل: الفقيده البغددادي كدان مولدده سدنة ( هو : 1)

 ( 259/ 2.انظر : طبقات الحنابلة )ه513في يوم الجمعة ثاني عشر جمادى 
نما قالوا ذلدك الن دوام ذلدك إنمدا هدو (5)  مرجئة المعتزلة،هم الذين  يعتقدون أن الكفار ال يخلدون في النار  ، وات

للتشددفي وال َمْعَنددى لَددُه ُهَنددا َمددَع أنَّددده قَددْد َوَصددَف نفسدده بأندده غفدددور رحدديم، وأندده َأْرَحددُم الرَّاِحِميَن.انظددر : تددداريخ 
 (369/ 11) البداية والنهاية ط إحياء التراث ) (،13/ 10اإلسالم ت بشار )

 (.191/ 15البداية والنهاية ط هجر )( انظر : 6)
 (.116،119/ 11الء ط الرسالة )(  انظر : سير أعالم النب1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
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أو مددن  القددرآن  الددذي يعتمددده الفقدده اإلسددالمي، وينددادي بوجددوب وجددود دليددل شددرعي واضددح مددن 
جمداع الصدحابة،  السنة لتثبيت حكم ما، وكان اإلمدام ابدن حدزم يندادي بالتمسدك بالكتداب والسدنة وات

، ال يقبل القياس واالستحسان والمصالح المرسلة التي كان يعدها اهللورف  ما عدا ذلك في دين 
 مح  الظن.

ولسان ابن حدزم  الحجاكوكانت الناس تضرب المثل في لسان ابن حزم، فقيل عنه: )سيف  
 المالكيدة، فلقد كان ابن حزم يبسط لسانه في علماء األمة وخاصة خالل مناظراته مع (1)شقيقان)

، وهذه الحدة أورثت نفوًرا فدي قلدوب كثيدر مدن العلمداء عدن ابدن حدزم وعلمده ومؤلفاتده االندلسفي 
 ،.(2)وكثر أعداؤه في األندلس 

 سابعا: مصنفاته.

 عدن َمْشدَغَلةٌ  أنهدا فعلدم ، خدا  غمارهدا، أن بعدد السياسدة أمدر محمدد ابدن حدزم َنَبدذَ  بعدد أن
 ابنده أحصدى وقدد ذلدك، علدى وَأَكدبَّ  والتدأليف للعلدم تفدر  إنده اهتماًمدا، ثدم يولهدا لدم ولدذا العلدم؛

 مدع جدودة هدذا ورقدة، ألدف ثمدانين نحدو فدي مجلدد أربعمائدة ُقَرابدةُ  هدي فدإذا أبيده الفضدل مؤلفدات
  متفدنن، مترجمدوه كمدا ذكدر حدزم وابدن واسدعة، رحمدة هللا رحمه َنَفِسه وطول مصنفات ابن حزم،

 االعتقاد، في مؤلفاته فمنها فنون؛ عدة مؤلفاته في تعددت بل واحد؛ علم على مصنفاته تقف فلم
مدن  وغيرهدا واالنسداب، والتداريخ واألدب، واللغدة وأصدوله، واألثدر، والفقده والحدديث التفسدير، وفدي
 ،بل أ كتفي ،مستقصًيا ولست منها، المطبوعِ  ؤلفات ابن حزمم أشهر هو هنا سأورده وما .الفنون

 وقد استقصتها كتب التراجم والتراث التي تعنى بهذا اإلمام. بأشهرها،

  : يلن ما اإلما  هذا مصنفات أشهر ومم 

:  االعتقاد: علوم  في مصنفاته أوالا
 األئمة. قول من والفروع األصول -1
 اإليمان. حقيقة عن البيان -2
 التخليص. وجوهل التلخيص -3
  الطريق. باختصار النشجاة شارع على التوقيف -1
 الدين. يوم إلى معذشبة الشقاء أهل أرواح إن قال من حكم -5
 المل دة والنحلدة باختصدار فدي بده والقول اعتقاده االنسان يلزم فيما الكالم تحقيق في الد رَّة -6

 وبيان. 

                                 
 (11/199( انظر: سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي) (1
 . 325/ 3: وفيات األعيان البن خلكان نظر:ا   ((2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://www.ibnhazm.net/trajem/details/9
http://www.ibnhazm.net/trajem/details/9
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 إليهودي.(1)ابن النغ ِرَلةعلى  الرَّد   -1

 الفيلسوف.(2)الِكندْشي لىع الَّرد   -1

 الفاسدة. األهواء أهل على الرَّد   في الباهرة الرسالة -9

 الخلفاء. سير قسم في والسياسة اإلمامة أو السياسة، -10

 الصحابة. بين المفاضلة  -11
 القرآن  : علوم في مصنفاته: ثانياا

 مجَيءالتواتر. اآلتُية األمصار في المشهورة القراءات -1
 . -صلى اهلل عليه وسلم -اهلل  رسول سيرة في مصنفاته ثالثاا:

 النبويشة. السيرة أو السيرة، جوامع -1
 الوداع. حجة -2

 الحديث: علوم في مصنفاته رابعاا:

 الَعَدد. من واحد لكل وما الرواة الصحابة أسماء-1
 .(3)كثرة الفتيا في مراتبهم على بعدهم ومن الصحابة من الفتيا أصحاب-2
 والمنطق: وأصوله  قهالف في  مصنفاته :خامساا

 اإلمامة.-1
 الُمَجلَّى. كتابه من الجامع كتاب-2
 اإليصال. كتابه من الجامع كتاب-3
 محظور؟. أم هو أمباح الُمْلِهي: الِغنَاءُ -1
 باالختصار. المجلَّى شرح في باآلثار الُمَحلَّى-5
 والمعامالت. العبادات في اإلجماع مراتب-6

                                 
ة آل أمره إلى ان استوزره إسماعيل بن يوسف بن نغرلة اليهودي من بيت مشهور في اليهود بغرناط هو :  ( (1

فاسددتهزأ بالمسددلمين وأقسددم أن يددنظم جميددع القددرآن فددي أشددعار وموشددحات   بدداديس ابددن حبددوس ملددك غرناطددة
الملدددك ونهبدددوا دور اليهدددود وقتلدددوهم     يغندددي بهدددا فددد ل أمدددره إلدددى أن قتلددده صدددنهاجة أصدددحاب الدولدددة بغيدددر أمدددر

 .(111/ 2انظر:  المغرب في حلى المغرب )
 لده: يقدال والطدب والفلدك، والفلسدفة، المنطدق فدي عصدره فريدد الكنددي، الصدبشاح بدن إسحاق بن قوب( هو : يع(2

 (.331/ 12(النبالء  أعالم .(، سير315 إلبن النديم: )ص: الفهرست انظر: العرب. فيلسوف
 ( ابن حزم الظاهري ليس من المحدثين بل هو من الفقهاء "كالم الباحث".3)
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 الكلب. نجاسة-1
 األحكام. أصول في اإلحكام-1
 الرأي والقياس. أهل مذاهب في الموجودين وااللتباس الحيرة عن اإلعراب-9
 والتعليل. والتقليد واالستحسان والرأي القياس إبطال ملخص-10
 الظاهريشة. فقه أصول قواعد منظومة-11
 الدين. أصول في الكافية النبذة-12
 المنطق. لحد التقريب-13

 .دباأل في مصنفاته : سادساا

 واأُلالف. األُلَفةِ  في الَحَماَمة َطُوق-1
 النفس: علم في مصنفاته سابعاا:

 النفوس. مداواة-1
 بذاتها. وجهلها بغيرها النفس معرفة-2
 :والنسب التاريخ في مصنفاته ثامناا:

 الجمهرة. اختصار-1
 الوالة. وأسماء المؤمنين أمراء واألئمة المهديين الخلفاء أسماء-2
 لفاء.الخ أمهات-3
 اإلسالم. فتوح جمل-1
 العرب. أنساب جمهرة-5
 البربر. نسب جمهرة-6
 رجالها. األندلس وذكر فضل-1
 الُفْرس. نسب من قطعة-1
 الخلفاء. تواريخ في العروس نقط-9
 تقدم: ما سوى مختلفة فنون في مصنفاته: تاسعاا

بطاله. الموت ألم-1  وات
 بعد  من الهاتف الرد على-2
 تعنيف. سؤال فيهما سئل رسالتين عن يهماف أجاب رسالتان-3
 ببع . بعضها وتعلق طلبها وكيفية العلوم مراتب-1

ويددرتبط بمصددنفات ابددن حددزم حادثددة خطيددرة طالمددا تكددررت باالندددلس؛ كلمددا ضدداق أهلهددا بأحددد 
 ممددن يخددالفهم مددن العلمدداء، وهددي إحددراق كتبدده عالنيددة بإشددبيلية، بيددد أنهددا لددم تفقددد مددن جددراء ذلددك،
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ماعة من تالميذه النجبداء الدذين قددروا فكدره، وحدافظوا علدى كتبده التدي كدانوا يمتلكونهدا وكان له ج
وهددو مددن المتددأخرين (1)بنسدخها، ونشددرها بددين الندداس؛ ولدذا فعندددما أحصدداها ابددن مدرزوق اليحصددبى

وجددددها ثمدددانين ألدددف ورقدددة، وهدددو نفدددس إحصددداء أبدددي رافدددع الفضدددل فدددي القدددرن الخدددامس الهجدددري/ 
 ي.الحادي عشر الميالد

 ويمكم أم نرج  أسباب هذه المادثة فن اآلتى:

: ثقددة ابددن حددزم بنفسدده عنددد منازلددة كبددار فقهدداء المالكيددة، وعدددم تددردده فددي تسددفيه آرآئهددم طالمددا  أوالا
 خالفت ما يراه حًقا.

سدنة  (3)للخالفدة بإشدبيلية، ومبايعتده علدى أنده هشدام المؤيدد (2)خلدف الحصدرىتنديدده بواليدة  ثانياـا:
، (5)والدددد المعتضدددد بدددن عبددداد (1)محمدددد بدددن إسدددماعيل القاضددديم فدددي عهدددد  1033هدددد/ 325

فعندما حل بإشبيلية أوقع به المعتضد أشد إيقاع لما صدر منه من إثدارة النداس حدول محمدد 
 بن إسماعيل رأس األسرة العبادية.

ثارة العامة ضده  ثالثاا: ، ومن ثدم معارضة فقهاء المالكية له، وسعيهم لدى السلطان لإليقاع به وات
التقددت أغراضددهم مددع مددا كددان يرمددى إليدده المعتضددد، فكانددت واقعددة إحددراق كتبدده علددى مسددمع 

 ومرأى من الناس.
ــا: نزعددة ابددن حددزم األمويددة ودعوتدده إلعددادة حكددم األمددويين فددي الوقددت الددذي قطددع فيدده معظددم  رابعا

                                 
اهلل بددن محمددد بددن مددرزوق اليحصددبي الظدداهري االندلسددي نزيددل مصددر ودفددين دمشددق، هددو : أبددو محمددد عبددد  ((1

كانت له عناية عظيمة بتحصيل كتب أبي محمد بدن حدزم الظداهري ورسدائله.انظر:  التكملدة لكتداب الصدلة 
 .(  11االجتهاد والمجتهدون باالندلس والمغرب )ص:  ،(253/ 2)

مددن مددوت هشددام المؤيددد بدداهلل، أندده هشددام، فبويددع وخطددب لدده ( خلددف الحصددري، أدعددى بعددد نيددف وعشددرين سددنة (2
على منابر االندلس في أوقدات شدتى، وسدفكت الددماء وتصدادمت الجيدوال فدي أمدره، وأقدام هدذا الدذي أدعدى 

/   29 (ه.انظددر: تدداريخ اإلسددالم لإلمددام الددذهبي 133أندده هشددام فددي األمددر نيفًددا وعشددرين سددنة تددوفي سددنة 
391)  . 

يدددد بددداهلل ابدددن المستنصدددر صددداحب االنددددلس، بدددايعوه صدددبيا، فقدددام بتشدددييد الدولدددة الحاجددددب ( هدددو : هشدددام المؤ (3
قددداما  تددوفي سددنة  المنصددور محمددد بددن أبددي عددامر، فكددان مددن رجددال الدددهر رأيددا وحزمددا، ودهدداء وشددجاعة وات

 ( .123/  11 (ه. انظر:سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي 393
اضددي، ولددي القضدداء بإشددبيلية فأحسددن السياسددة مددع الرعيددة والمالطفددة ( هددو :  الظددافر محمددد بددن إسددماعيل الق(1

 (.22/  5 ( ه. انظر: وفيات األعيان  150ه وقيل سنة 133بهم، فرمقته القلوب توفي سنة 
( هدددو :عبددداد بدددن محمدددد بدددن إسدددماعيل، ابدددن عبددداد اللخمدددي، أبدددو عمدددرو، الملقدددب بالمعتضدددد بددداهلل: صددداحب 5)  

ئدف. كدان فدي أيدام أبيده يقدود جيشده لقتدال بندي االفطدس وغيدرهم. وولدي األمدر إشبيلية، في عهد ملدوك الطوا
 .(. 251/   3(كأبيه بالحاجب.انظر: األعالم للزركلي  -هد فتلقب  133بعد وفاته سنة 
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اًل ملدددوك الطوائدددف كدددل صدددلة باألمويدددة االندلسدددية، وحددداول كدددل واحدددد مدددنهم أن يحقدددق اسدددتقال
سياسًيا، واقتصادًيا، واجتماعًيا، وثقافًيا، خاصة المعتضد الذي ما وافق على خدعة أبيه بعد 
وفاتدده بمبايعددة خلددف الحصددرى بإشددبيلية علددى أندده هشددام المؤيددد؛ إال ليصددبغ الشددرعية علددى 
محاولته االستقاللية، وليرضى أصحاب النزعات األمويدة بإمارتده، فلمدا تحقدق لده ذلدك أعلدن 

 خليفة المزعوم.وفاة ال
أن ابن حزم لم يكن ينظر إلى أمراء عصدره ومدنهم المعتضدد نظدرة إكبدار فهدو وزيدر ابدن  خامساا:

وزيددر، ومددا كددان لدده أن ينظددر إلدديهم أكثددر مددن نظرتدده إلددى مددن دوندده أو مددن ليسددوا أكبددر مندده، 
برأسه  وهم يأنفون من ذلك األمر الذي دفع المعتضد إلى تدبير مؤامرة تجعله ذلياًل ال يشمخ

عليده وال علدى غيدره  أال وهددي إحدراق كتبده، وبددالرغم مدن هدذه المدؤامرة التددي ألمدت بدابن حددزم 
ذاللدده، بددل ظددل الرجددل يشددمخ  فلددم يتحقددق للمعتضددد مددا كددان يصددبو إليدده مددن كسددر كبريائدده وات
بمكانته وعلمه وعقله هنا وهناك دون ضعف وال ذلة، لكنه أثر  السالمة وغادر إشبيلية إلى 

منت (؛ ليشم التي كان يمتلكها ويتردد عليها، وظل بها يمارس التصدنيف والتددريس قريته ) 
 حتى وافته المنية. 

 ثامنا :مكانته العلمية وثناء العلماء يليه:

: كددان ابددن حددزم أجمددع أهددل األندددلس قاطبددة لعلددوم (1)قددال اإلمددام أبددو القاسددم صدداعد بددن أحمددد
لسان، ووفور حظه من البالغة والشدعر، والمعرفدة اإلسالم، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم ال

بالسير واألخبار؛ أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربع مائدة 
مجلد تشتمل على قريب من ثمدانين ألدف ورقدة قدال أبدو عبدد اهلل الحميددي :كدان ابدن حدزم حافظدا 

والسددنة، متفننددا فددي علددوم جمددة، عددامال بعلمدده، مددا للحددديث وفقهدده، مسددتنبطا ل حكددام مددن الكتدداب 
رأيندا مثلدده فيمددا اجتمددع لدده مددن الددذكاء، وسدرعة الحفددظ، وكددرم الددنفس والتدددين، وكددان لدده فددي األدب 

 (2)والشعر نفس واسع، وباع طويل.
 تاسعا : الممم التن واجهته فن مياته:

ن وطنده، فندزل بقريدة لده، وقد امتحن ابن حزم رحمه اهلل لتطويل لسدانه فدي العلمداء، وشدرد عد
منداظرات  (3)وجرت له أمور، وقام عليه جماعة من المالكية، وجرت بينه وبين أبي الوليد البداجي

                                 
ه. انظدر : 362صاعد بن أحمد بن صاعد أبو القاسم الطليطلي القاضدي فقيده مشدهور تدوفى سدنة  ( اسمه :1)

 .(323تاريخ رجال أهل االندلس )ص: ) بغية الملتمس في 
 (.11/111،111( انظر :  سير أعالم النبالء ط الرسالة )2)
أبو الوليد البداجى هدو أبدو الوليدد سدليمان بدن خلدف بدن سدعد بدن أيدوب الت جيبدى  المدالكى االندلسدى مدات سدنة  (3)

  الشاملة آليا(.، بترقيم 199/ 10ه.انظلر : الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي )111
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ومنددافرات، ونفددروا مندده ملددوك الناحيددة، فأقصددته الدولددة، وأحرقددت مجلدددات مددن كتبدده، وتحددول إلددى 
لددى تضددليله، وشددنعوا عليدده، حتددى اسددتهدف لفقهدداء وقتدده، فتمددالؤوا عليدده، وأجمعددوا ع (1)باديددة لبلددة 

وحددذروا سددالطينهم مددن فتنتدده، ونهددوا عددوامهم عددن الدددنو مندده، فطفددق الملددوك يقصددونه عددن قددربهم، 
ويسدديرونه عددن بالدهددم إلددى أن انتهددوا بدده منقطددع أثددره: بلدددة مددن باديددة لبلددة ،  وكددان ممددا يزيددد فددي 

متهم، حتددى نسددب إلددى شددن نه تشدديعه ألمددراء بنددي أميددة ماضدديهم ، وبدداقيهم، واعتقدداده لصددحة إمددا
  (3).(2)النصب

                                 
 ( سبق ذكرها في وفاته.1)
انظدر  .،  والنواصب: قوم يتدينون ببغضة علي بدن أبدي طالدببغ  أهل البيت ومعاداتهم  :النصب هو (2)

 .(111المنتقى من منهاك االعتدال )ص: ( ،162/ 1لسان العرب ) :.
 (.201،200،201/ 11(  انظر :سير أعالم النبالء ط الرسالة )3)
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 المطلب الثالث : أصول الظاهرية إجماال، وتفصيال.وتمته مسةلتام.

 المسةلة اوولى:أصول الظاهرية إجماال.

يقول ابن حزم الظاهري رحمه اهلل تعالى :أن مصادر الفقه االسالمي أربعدة هدي : الكتداب ، 
 والسنة ، واإلجماع ، واالستصحاب .

اهلل تعددالى :) فددإذ قددد بينددا أقسددام المعددارف جملددة ثددم بينددا أقسددام األصددول التددي ال  فيقددول رحمدده
صدلى  -يعرف شيء من الشرائع إال منها وأنها أربعة وهي نص القرآن   ونص كدالم رسدول اهلل 

الذي إنما هو عن اهلل تعالى مما صح عنه عليه السالم نقل الثقات أو التواتر  -اهلل عليه و سلم 
جماع جم  (1)يع علماء األمة أو دليل منها ال يحتمل إال وجها واحدا.(وات

 المسةلة الثانية : أصول الظاهرية تفصيال.

 اوصل اوول: القرآم   الكري  .-1

 وهو مصدر المصادر، وأصل الشريعة األول .

 اوصل الثانن:السنة النبوية المطهرة .-2

 ويقسم ابن حزم السنة، من حيث روايتها إلى قسمين :

متواتر، وآحاد فيقول : )وأما السنة فمنها ما جداء متدواترا ومنهدا خبدر اآلحداد العددل عدن مثلده 
وقدد يقددع فيدده العدددل عدن العدددلين وعددن الثالثددة والثالثدة عددن الواحددد وهددذا كثيدر وهددو صددحيح مسددلم 

فأما ما نقل نقل الكواف فال يختلف اثنان من المسلمين في وجوب الطاعة له  موجود حيث طلب
 (2)كان بعضهم قد خالف في تفصيل ذلك فنقلوا قولهم وأخطؤوا بيقين.( وان

 فيرى العمل بخبر اآلحاد، وأنه حجة ،يعمل به، باألعمال، والمعتقدات .
 اوصل الثالث :اإلجماع .-3

يقرر ابن حزم أن اإلجماع المعتبدر هدو ماكدان فدي عصدر الصدحابة رضدي اهلل عدنهم ، ألنده 
 كان في عصرهم رضوان اهلل عليهم نده ، وال يتصور اإلجماع إال إذايتفق مع حقيقة اإلجماع ع

هددم  (3)فيقددول :)ان أهددل العصددر الددذي اجمدداعهم هددو االجمدداع الددذي أمددر اهلل تعددالى باتباعدده 

                                 
 (.69/ 1دار الحديث ) -حكام البن حزم اإل (1)
 (29النبذة الكافية ) ص:  (2)
ُسوَل ِمن 3)  ِمنِدينَ ۡۡ ُمدؤۡۡ ٱل َسدِبيلِ  َغيدرَ  َوَيتَّبِدع ٱلهُدَدى   لَدهُ  َتَبديَّنَ  َمدا َبعددِ ( أشار الى قول اهلل تعالى ﴿َوَمن ُيَشاِقِق ٱلرَّ

 [115﴾]النساء: ِصيًرامَ  َوَسٓاَءت َجَهنَّمَ   َوُنصِلهِ  َتَولَّى   َما  ُنَول هِ 
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 (1)الصحابة رضى اهلل عنهم فقط.(

 اوصل الراب : االستصماب.-4

 من النصوص يغيره . المراد به هو : بقاء الحكم المبني على النص، حتى يوجد دليل

يرى ابن حزم رحمه اهلل تعدالى أن االستصدحاب الدذي يحدت  بده هدو بقداء الحكدم المبندي علدى 
 النص ،وليس بقاء مجرد األصل .

إذا ورد النص من القرآن   أو السنة الثابتة في أمر ما على حكدم مدا ثدم ادعدى مددع  فقال :)
ذلدك الشديء المحكدوم فيده عدن بعد  أحوالده أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطدل مدن أجدل أنده انتقدل 

أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من ندص 
ثابتددة علدى أن ذلددك الحكدم قددد انتقددل أو   -صدلى اهلل عليدده و سدلم -قدرآن أو سددنة عدن رسددول اهلل 

ن لم يأت به فهو مبطل فيما  ادعى من ذلك والفر  على الجميع بطل فإن جاء به صح قوله وات
ألندده اليقددين ؛ الثبددات علددى مددا جدداء بدده الددنص مددا دام يبقددى اسددم ذلددك الشدديء المحكددوم فيدده عليدده 

والنقلة دعوى وشرع لم يأذن اهلل تعالى به فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما ويلدزم مدن 
ة والزكدداة وعلدى صدحة نكاحدده خالفندا فدي هدذا أن يطلددب كدل حدين تجديدد الدددليل علدى لدزوم الصدال

 (2)(.مع امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك

 اوصول المردودة يند الظاهرية:-5

 الدليل .  -1

هددو مددا أخددذ مددن الددنص ،واإلجمدداع بددداللتهما ذاتهمددا ،ال بالحمددل عليهمددا ، باسددتخراك علددة ، 
إلحسدان  إليهمدا  ، مع األمدر با« أف لهما » كمنع الضرب للوالدين المستفاد من النهي، عن قول

  (3)، فهو مفهوم الموافقة الجلي .
بطاله . -2  رد القيا ، وا 

أهددل الظدداهر ينكددرون القيدداس جملددة وتفصدديال، حتددى لددو نددص علددى العلددة، فددال يوجددب ذلددك 
 تعدية الحكم، وهذا من أهم أسباب الشذوذ في أقوالهم . 

والقدول بده باطدل مقطدوع  فقال ابن حزم رحمه اهلل تعدالى: )وال يحدل الحكدم بالقيداس فدي الددين
علدددى بط نددده عندددد اهلل تعدددالى برهدددان ذلدددك مدددا ذكرنددداه آنفدددا فدددي ابطدددال الدددرأي فدددان قدددالوا ان القدددول 

                                 
 (19،20) النبذة الكافية  ص: ( 1)
 (.5/ 5دار الحديث ) -(اإلحكام البن حزم 2)
 (.91/ 5المصدر نفسه ) (3)
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ُُ  ﴿بالقياس في القرآن   وذكروا قول اهلل تعالى َۡ َ  ر   ََ فَاۡ ْ ي و  ۡۡ ا يه ۡ  َ نَۡيد ي َّۡذم  ي ۡخر ب ََّن ب ي ََّْه   ب أَۡيد 

اار   ااأ ُ ذ ٱ َّۡأَۡبَص 
َٰٓ قلنددا لهددم لديس معنددى اعتبددروا فددي ،  وجددزاء الصدديد وكدذلك الجددروح،  2الحشددر:﴾١يَ 

لغة العرب قيسوا وال عرف ذلدك أحدد مدن أهدل اللغدة وانمدا معندى اعتبدروا تعجبدوا واتعظدوا قدال اهلل 
ۡ َرة  ﴿تعالى  َ ه ۡ   ب ط  ذَٱَۡد َكٱَن ف ٱ  ََصص  ى أي عجب وموعظة وقدال تعدال 111يوسف:﴾أِّ ُ ذ ٱ َّۡأَۡذ َ 

﴿ 
ۖ
ۡ َرٗة َع    ذَع  ُۡ ۡ  ف ٱ َّۡأَ َ  فَاۡر   ُُّۡسٱ يك    َ َّل ِن ذَك  َب بَاۡي ا ِمٱ ف ٱ ب   َُّ ا    و  اٱَِٰٓ رٗ ذِ ًَْاٱ َخٱذ ٗصا َ َدَۚ   وِّ ََ ََ  ٱ  ب ي ار 

ٱ ذِّلِش 

ااَكرٗ  ََ اا    ْۡ َ  َن و  اا ااب  َْ ِخ   َْ َۡ يااۡل  َ َّۡأَ ل  َّذِْخ  ااَ مََمااَر  َُ  ُ َ ر ۡز ًااٱ َ و   َّل ِن ف ااٱ 
َسااًْٱ  يَۡعٱ ل ااََّن  ذِّٱَااََّۡۚ   ذ ااَ  َأَٰٓيَاا ٗ ََ

61النحل:﴾٧١

 رد مفهو  المخالفة مطلقا، وهو دليل الخطاب . -3

فقال ابن حزم رحمه اهلل تعالى :)وال يحل القول بدليل الخطاب وهدو أن يقدول القائدل اذا جداء 
ن نص من اهلل تعالى أو رسوله عليه السالم على صفة أو حال أو زمدان أو مكدان وجدب أن يكدو 

غيره يخالفه ،كنصه عليه السالم على السائمة فوجب ان يكون غيره يخالفده بخدالف السدائمة فدي 
الزكدداة وكنصدده تعددالى علددى إنكدداح الفتيددات المؤمنددات لمددن لددم يجددد طددوال وخشددى العنددت فوجددب أن 
تكون غير المؤمنات بخالف المؤمنات وكنصه تعالى على وجوب الكفارة فدي قتدل الخطدأ فوجدب 

 (1) ير الخطأ بخالف الخطأ.أن يكون غ

 تمري  التقليد . -4

فقال ابدن حدزم رحمده اهلل تعدالى :)والتقليدد حدرام وال يحدل ألحدد ان يأخدذ بقدول أحدد بدال برهدان 
ََط  َل اايٗ  ﴿برهددان ذلددك قولدده تعددالى ااَ د  ُ اا   َٰٓ نَۡ ذ يَااٱَٰٓ ُُ و  ااَّ ااۡ  َ ََل َْ ِ  ع  ااَ ِربِّك  ََ َّل ذَااۡيك   وِّ  ِ اا

ُُ َوااٱَٰٓ نُ  ااَّ ِوااٱ  َِّْ  ع 

ِكر  َن  ََ لَۡي   ﴿وقوله تعالى،3األعراف:﴾٣َْ ََ ُُ بَۡۡل َُ ِ     َوٱَٰٓ نَۡذفَۡيَْٱ  ََ َِّ    َٱذ َّ َِ ُُ َوٱَٰٓ نَُ َّ ُ   يَۡل ذَه    َِّْ  ع  َُ َ َّل 

ه ۡ  ََل يَۡعٱ ل ََّن َشيۡ  ُبَٱَٰٓؤ  ََ  نََ ذََّۡ َكٱَن 
َُٱَٰٓ  ََ ُبَٱَٰٓ لى مادحدا لقدوم لدم تعاوقال 110البقرة:﴾٢١٠يَۡه َد  َن ٱ َ ََل   ٗ ََ
ئ َ  ﴿يقلدوا

َٰٓ َسَْ  ٰٓۥَ  ن ُ ذَ  َۡ ََّن نَ ََ فَيَ ِ  ع  ََّن َّۡذٱََّۡ ع  ََ يَۡس َم  ي  َ َ  َٱد  َّذِ ۡر  ََ فَ َشِّ ي  َ ه    هَ  َّذِ ُُ  َدى  ئ اَ  ه اۡ  ن ُ ذ اَّ
َٰٓ َِّ  ۖ َ ن ُ ذَ 

ب   (2)(18الزَُّمر:﴾٢١َّۡأَۡذ َ 

 
 
 
 

                                 
  (.69النبذة الكافية ) ص: (1)
 (11المصدر نفسه   ) ص: (2)
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 مات العنوامف بمصطلالتعري : الثانن المبمث 
 ويمتوي يلى ثالثة مطالب 

 
 المطلب اوول : تعريف االختيارات لغة ، واصطالما .

 المطلب الثانن : تعريف الفقه لغة ، واصطالما .
 المطلب الثالث : تعريف الفرقة ال وجية لغة ، واصطالما .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 ا.ـالمـواصط ،غة ـيارات لـلب االول: تعريف االختــطـالم
 -لغة: االختيار

  (1)كمغير. خيروتصغير مختار مُ  ،التخييراالصطفاء وكذا  

 -تعريف االختيار اصطالما :

 (2)وتقديمه على غيره ،  الشيءهو ترجيح 

 صطالماوا ،المطلب الثانن :تعريف الفقه لغة 
  -: لغة الفقه

 (3)ه.، والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرف العلم بالشيءهو  : الفاء  بكسر
 -: تعريف الفقه اصطالما

 (1).من أدلتها التفصيلية ةهو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب 
 واصطالما. ،تعريف الفرقة ال وجية لغة المطلب الثالث :

 : لغة الفرقةتعريف 

 (5).االفتراقاسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من  وهو ،االفتراق مصدر 

 طالما:تعريف الفرقة ال وجية اص

 (6).أو مؤبدا،   إنهاء عقد الزوجية بين الزوجين مؤقتا هو:

                                 
ي (، القددددداموس الفقهددددد11/211(، تددددداك العدددددروس، )99( ،مختدددددار الصدددددحاح)ص:1/163) ( انظدددددر : العدددددين1)

 (1/261المعجم الوسيط ) ( ،125)ص:
 (. 20التعريفات الفقهية) ص: (،1/1555( انظر : أصول الفقه البن مفلح)2)
 212(، مختدار الصدحاح) ص:6/2213( ، الصدحاح تداك اللغدة وصدحاح العربيدة )3/310(  انظر: العين )3)

 (.1250القاموس المحيط ص: )  ، (
 ( ،.61( ، الحدود االنيقة والتعريفات الدقيقة ) ص:161عريفات ) ص:( ، الت5/663( انظر : تهذيب اللغة)1)
 (.10/300) ( ،لسان العرب  231) ص: ( ، محتار الصحاح1/193) انظر : مقاييس اللغة  (5)
، شدرح الزركشدي علدى  (103/ 3بدائع الصنائع في ترتيدب الشدرائع )،   (11/261( انظر : الحاوي الكبير )6)

( و هدذا التعريدف مسدتخلص مدن 119/ 1النجم الوهداك فدي شدرح المنهداك )، ( 311/ 5مختصر الخرقي )
 مجموع تعريفات الفقهاء بتصرف من الباحث.
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 الفصل األول 
اختيارات اإلمام ابن حزم الظاهري يف أنواع الطالق ، 

 بآراء املذاهب األربعة ومقارنتها
  

 وتمته مبمثام .
 المبمث اوول :طالق السنة  .
 المبمث الثانن : طالق البدية .
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 طالق السنة  لمبمث اوول :ا

 وتمته أربعة مطالب. 
 ه ، وفيه مسائل.ألفاظالمطلب اوول : تعريف الطالق و 

 .مسائل الطالق قبل النكاح ، وطالق السكرام ،والمكره وفيه المطلب الثانن :
 الطالق مم غير قصد. -التمليل -المطلب الثالث : الطالق الثالث للمدخول بها

 –ق الطــالق بالمشــيئة يــتعل  –الطــالق بالنيــة  -كتابــة بــالطالقالمطلــب الرابــ  : ال
 طالق المريض 
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 .فروع ه ، وفيه ألفاظو المطلب اوول : تعريف الطالق 

 تعريف الطالق لغة ، واصطالما. :ىاوول المسةلة

 تعريف الطالق لغة:-1

 التخلية واإلرسال. ، واآلخر بمعنى لمعنيين: أحدهما حل عقدة النكاحيأتي  طالق النساء 

 (.1) قوطالقة من نسوة طوال ،وطالق المرأة: بينونتها عن زوجها. وامرأة طالق من نسوة طلق
 اصطالما.تعريف الطالق -2

 ، بلفدددظ الطدددالقأو بعضددده  ،كلددده أو المددد ل  ، فدددي الحدددالالثابدددت شدددرعا حدددل قيدددد النكددداح  هدددو
 . (2)وغيره

 تعريف طالق السنة. : ةالثانيالمسةلة 

 طالق السنة: تعريف

 (3)هو أن يطلق الزوك زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة .
 الطالق الصريح. ألفاظ:  ةالثالثالمسةلة 

 تمرير ممل الن اع : 

قدال ا ذفدا ، ع الطدالقو ن لفدظ الطدالق صدريح فدي وقدأعلدى  ، وابدن حدزم األربعدة األئمدةاتفق  -1
 لم ينو . أم ، اء نوى الطالقسو  ، نت طالق وقع الطالق أ: لزوجته  الزوك

أو كنايددة فيدده  هددل هددي صددريحة فددي الطددالق ، لفظتددي السددراح والفددراق ،  العلمدداء فددي اختلددف -2
 .مشهورين على قولين

  هذه المسةلة.فن  -رممه اهلل تعالى  - ي ابم م   الظاهري أبيام ر القول اوول :

 (الطددالق)وهددي لفظدة  ،ألفداظثدة الطددالق ثال ألفداظن أبدد - رحمده اهلل تعدالى - بدن حددزم ايدرى 
ا كنايدة فدي مد( فإنهفدراقالالسدراح    ) وأمدا لفظتدي ، وال تفتقر إلى نيدة ،وهي صريحة في الطالق

                                 
 .(93/ 26(، ، تاك العروس )10/226(  لسان العرب)120/ 3(  انظر : مقاييس اللغة )1)
(، شددرح 119/ 1ح المنهدداك )(، الددنجم الوهدداك فددي شددر 103/ 3انظددر : بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائع ) (2)

( و هددددذا التعريددددف مسددددتخلص مددددن مجمددددوع تعريفددددات الفقهدددداء 311/ 5الزركشددددي علددددى مختصددددر الخرقددددي )
 بتصرف من الباحث.

(، روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين 1/ 2)  (  ، المدونددة11/ 3( انظدر : بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشدرائع )3)
  بتصرف . (351/ 9(، المحلى باآلثار )311/ 5) (،  شرح الزركشي على مختصر الخرقي3/ 1)
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 الطالق وتفتقر إلى نية. 

مدا ألفاظال يقع طالق إال بلفظ من أحد ثالثة ): فقال رحمه اهلل ما السدراح، وات : إما الطالق، وات
 .يالقرآنللنص  وذلك حسب فهمه.( .. (1)الفراق

 (1)(6)الشدافعيلإلمدام  وقدول  (5)(1)مالدك اإلمدام ورواية عند (3)(2)أبي حنيفة اإلماممذهب وهو 
 (9)(1)أحمد اإلمام في القديم والرواية المشهورة عند

                                 
 ( .136/ 9المحلى باآلثار ) (1)
( هدو : النعمدان بددن ثابدت بدن زوطددا بدن مداه، مددولى لتديم اهلل ابدن ثعلبددة ، وكنيتده أبدو حنيفددة . ولدد سدنة ثمددانين 2)

ة؟ قدال: نعدم، ه وهو ابن سبعين سنة. قال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفد150ومات ببغداد سنة 
رأيت رجاًل لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته. وروى حرملة عن الشافعي قال: مدن أراد 

 (. 16الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومدن أراد الجددل فعليده بدأبي حنيفدة .انظدر : طبقدات الفقهداء ) ص:
 (19/ 21الوافي بالوفيات )

(، الهدايددة فددي 105،ا3/101بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائع ) (،6/15،11المبسددوط للسرخسددي ) ( انظددر3)
 (.1/225شرح بداية المبتدى )

( هو : إمام دار الهجرة  مالك بن أنس بن مالك  األصبحي . وكنيته أبو عبد اهلل إمام المذهب ، ومن أشدهر 1)
ال الواقددي: مدات وهدو ابدن ه ولده أربدع وثمدانون سدنة، قد119ه ومدات سدنة 95مؤلفاته المدونة.  ولد سنة 

(، شددجرة النددور الزكيددة فدددي 135/ 1(، وفيددات األعيددان )61/  61تسددعين سددنة. انظددر : طبقددات الفقهدداء )
 (.13/ 1طبقات المالكية )

( ، اإلشدددراف علدددى نكدددت مسدددائل 5/153الندددوادر و الزيدددادات علدددى مدددافي المدوندددة مدددن غيرهدددا مدددن األمهدددات )(5)
 .(1/101( ، الشامل في فقه األمام مالك )515/ 2ه اهل المدينة )( ، الكافي في فق2/113الخالف )

( هو : اإلمام العلم حبر األمة أبو عبد اهلل محمد بن أدريس بن العباس بن عثمدان بدن شدافع ابدن السدائب بدن 6)
ه 150عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، وكنيته أبو عبد اهلل . ولدد 

ه ولدده أربددع وخمسددون سددنة،  إمددام المددذهب  ومددن أشددهر مؤلفاتدده 201ات فددي خددر يددوم مددن رجددب سددنة ومدد
 (.155(، الوفيات البن قنفذ )ص: 11/12كتاب األم  والرسالة.انظر : طبقات الفقهاء )

 (،10/19، البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) (5/312الوسيط في المذهب )(1)
بددن محمدد بدن حنبدل بددن هدالل بدن أسدد، أبددو عبدد اهلل الشديباني ، الناصدر للدددين، ( هدو : إمدام المحددثين أحمدد 1)

ه 161والمناضل عن السنة، والصابر في المحنة إمام أهل السنة والجماعة ، صداحب المسدند ، ولدد سدنة 
( ، طبقدددات 111/ 5ه. انظددر : تدداريخ بغدددداد وذيولدده ط العلميددة )211ومددات فددي رجدددب يددوم الجمعددة سدددنة

(. تدذكرة الحفداظ ط طبقدات الحفداظ 1/63وفيدات األعيدان ) ( ،)1/ 1( ،  ) طبقدات الحنابلدة )91الفقهداء )
 (.265/ 1للذهبي )

( ، المحدرر 115( ، العددة شدرح العمددة )3/111(،الكافي في فقه اإلمام أحمد )1/316المغني ألبن قدامة )(9)
( ، ، المبددع 5/396الخرقدي )( ، شدرح الزركشدي علدى مختصدر 2/53في الفقه على مدذهب اإلمدام أحمدد)

( ، االنصددداف فددددي معرفدددة الدددراجح مدددن الخددددالف 6/309المبدددددع شدددرح المقندددع ) شدددرح المقندددع شدددرح المقندددع
 ( ،1/161للمرداوي )
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 فاذا قدال الرجدل لزوجتده سدرحتك طالق الكناية ، ألفاظوالفراق من  ،إن لفظتي السراح  قالوا:
 ةلدى نيدإالكنايدة التدي تفتقدر  ألفداظمدن  األنهد ؛ عليده شديءندو الطدالق فدال ألدم  :و فارقتك وقالأ ،
 ال يقع الطالق .ف،  ذا لم ينو بها الطالق فإ

 من المعقول.و بأدلة من الكتاب ، استدلوا : اودلة

 أوال: مم الكتاب:

 استدل ابن حزم الظاهري 

50:األحزاب﴾تممموهمنَّ﴿ُثمَّطَلَّقعز وجل: اهلل قولب

َِ ﴿وقولهتعاىل: ت  َو َ   ب  ا﴿،1الطالق﴾فَ َلِّٱ َّه  241البقرة﴾َ ذ ۡلم  َلِٱَ 

.49:األحزاب﴾َفَمتاِّعموهمنََّوَسرِّحموهمنََّسرَاًحاَجَِيالً﴿وقولهتعاىل:

َ ط  ا﴿وقولهتعاىل: َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

.229البقرة:﴾ فَإ ۡوَسٱك ب

َِ ب َمۡعر  ف   ﴿وقولهتعاىل: َِ ب َمۡعر  ٍف نَۡ  فَٱر   َّه  ك َّه  .2آيةالطالق:﴾١فَأَۡوس 

﴿َّ  َ ّ ٗ َ َّل ن يَ َفَِر َٱ ي ۡر َع     ِ   ك  ََ  َ .130آيةالنسا::﴾ وِّ

 وجه الداللة مم اآليات :

يجددوز حددل عقدددة عقدددت ، فددال لفدداظ: لددم يددذكر اهلل تعددالى حددل الددزوك للزوجددة إال بهددذه األ قــال
قدددال اهلل  تعدددالى : إال بمدددا ندددص اهلل عدددز وجدددل عليددده - -بكلمدددة اهلل عدددز وجدددل وسدددنة رسدددوله 

د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلََ  َُۡفَس   ﴿  َ (1).1الطالق:﴾ َ َوَ يَ ََعِد 

 ثانيا: مم المعقول.

فيده  يكوندا صدريحين مفلد ،فدي غيدر الطدالق كثيدر النوالسراح يستعم، الفراق ي تن لفظإقالوا: -1
 كسائر الكنايات 

والكنايددة مددا  ن يستفسددر عندده بلفظدده ،أه ولددم يحسددن علددى معندداه بنفسدد مددا دل: الصددريح  قددالوا-2
 : ردت بقولددك أ شدديءن يقددال أي ال يحسددن أ .أنددت طددالق :يحسددن ذلددك فيدده فلددو قددال لزوجتدده

 أنت طالق . 

؟ وهددددل أردت فرقددددة ردت رقددددة أأي ف :لحسددددن أن يقددددال ،ذا قددددال الرجددددل لزوجتدددده قددددد فارقتددددكإفدددد
 . قلناهفرقة محاسبة ؟ فصح ما  بينكما أوو فرقة عن شركة الطالق ؟ أ

 الن ؛ عددن قيددد النكدداح فددي الطددالق إالن صددريح الطددالق هددو اللفددظ الددذي ال يسددتعمل إقددالوا : -3
                                 

 (.9/131( انظر : المحلى باآلثار)1)
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وفدي غيدره  ،وما كان مسدتعمال فيده ،الصريح في اللغة اسم لما هو  ظاهر المراد عند السامع 
لفراق يستعمل في غير قيدد واح ، ولفظ السرا، بل يكون مستتر المراد  ، ظاهر المراد  يكونال

 .النكاح 

لدى النسداء فدال يسدتعمل فدي غيدر النكداح وهدذا ال باإلضدافة إكان مختصدا  قالوا : الصريح ما-1 
بلدددي وفارقدددت غريمدددي فهمدددا الفدددراق( فدددإن الرجدددل يقدددول سدددرحت إو  ، جدددد فدددي لفظتدددي )السدددراحيو 
 (1) .بالنيةإال  بهما الطالق ال يقعالمبهمة  لفاظئر األكسا

ــانن :  اإلمددام وروايددة عنددد ،(3)الشددافعي اإلمددام مددذهبهددو و  ، (2)مالددكاإلمددام روايددة عنددد القــول الث
 .(1)أحمد 

أو ، فارقتددك  : فمددن قددال لزوجتدده ، والفددراق مددن صددريح الطددالق ، لفظتددي السددراحإن  قددالوا :
  .لم ينو وأ ،سرحتك وقع الطالق نوى 

 .استدلوا بأدلة من الكتاباودلة :

َ ط ﴿:دلوا بقوله تعالىتاس-1 َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

 .229﴾البقرة:فَإ ۡوَسٱك ب

َ  َّ﴿:تعالى هلو قوب-2 ّ ٗ َ َّل ن يَ َفَِر َٱ ي ۡر َع       ِ   ك  ََ  َ  130النسا::﴾ وِّ

، ن بالكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجيوردت  لفاظألا ن هذهإ :: قالوا تيممم اآليوجه الداللة 
َٗ ﴿:كما قال تعالى فيه كلفظ الطالق:فكانا صريحين  اَرُ ََ  َِ ك  َۡ ارِّ ََ َِ َ ن  ََ ن َوا ِّۡعك  ايٗ  فَ ََعاٱذَۡي ﴾ ٱ َجم 

(5).28األحزاب:

وقدد ورد  زواك كان صريحا فيها كالطالققصد الفرقة بين األالقرآن إن كل لفظ ورد به : لوا قا-3
ااه  َوِرَْااٱن ۖ ﴿ه تعددالى :الطددالق فبقولدد أمددا، الثالثددة  لفدداظبهددذه األ

 هوأمددا السددراح فبقولدد، ﴾َّذ ِلَ 
َ ط ﴿:تعالى ا َس  َۡ  ب إ 

 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب
َِ ﴿ :وقولده تعدالى ﴾اا فَإ ۡوَسٱك ب ك  َۡ ارِّ ََ َِ َ ن  ََ ن َوا ِّۡعك  فَ ََعاٱذَۡي

 َٗ َرُ يٗ  ََ (6).﴾ ٱ َجم 

َِ ب َمۡعر  ف  ﴿:تعالى واما الفراق فبقوله َِ ب َمۡعر  ٍف نَۡ  فَٱر   َّه  ك َّه  .﴾افَأَۡوس 

                                 
( ، بددائع الصدنائع فدي 6/11( ، المبسدوط للسرخسدي)2/111( انظر : اإلشراف على نكت مسدائل الخدالف )1)

 ( 315/  1(، ،المغني البن قدامة )3/101،106تيب الشرائع )تر 
 .(2/515الكافي في فقه أهل المدينة )انظر :  (2)
 .(10/150(، الحاوي الكبير )5/211انظر : األم للشافعي )(3)
 . (1/315المغني البن قدامة )انظر :  (1)
 (1/316( انظر :  المغني البن قدامة)5)
 ( 1/315(، المغني البن قدامة )10/151( ، الحاوي الكبير )5/216) ( انظر : األم للشافعي6)
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  المناقشة :  

 النسدتعميوالفدراق  ، تدي السدراح: بدأن لفظقولهم و ول األمناقشة ما استدل به أصحاب القول 
هر المراد عند ظايكون  ال ،وفي غيره ، وما كان مستعمال فيه  ،وفي غير الطالق  ،في الطالق

 لى نية .إحتاك يالسامع بل يكون مستتر المراد فيه ف

الكددريم بمعنددى الفرقددة بددين القددرآن قددد وردت فددي  والفددراق،  لفظتددي السددراح بددأن  : يجددابالــرد :
 ب َمۡعااار  ٍف نَۡ  َْۡسااار ي  ب ﴿:تعدددالى  هفقولددد صدددريحين فيددده كلفدددظ الطدددالق. افكانددد ، الدددزوجين

فَإ ۡوَساااٱك ب

َ ط  َس  َۡ َِ ب َمۡعر  ف  ﴿  ﴾ا ب إ  والحقيقدة الشدرعية ، وهذه حقيقة شدرعية فدي فدراق الزوجدة ﴾انَۡ  فَٱر   َّه 
 .(1)مقدمة على الحقيقة اللغوية

 :صماب القول الثاننأ أدلةمناقشة 

َ ط ﴿باآلية االستداللمناقشة  ا َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

َِ فَ  اا﴿:وقولاهتعااىل  ﴾اا فَإ ۡوَسٱك ب اك َّه  أَۡوس 

َِ ب َمۡعر  ف   .2الطالق:﴾ب َمۡعر  ٍف نَۡ  فَٱر   َّه 

، وقصدد بهمدا الفرقدة بدين األزواك ، والفدراق  ، قدد ذكدر اللفظتدين السدراح القدرآن  ن أوقولهم بد
  .فكان صريحا فيها كالطالق

ــرد  َۡ ﴿:بددأن قولدده تعددالى يجدداب::ال  ب إ 
 ب َمۡعاار  ٍف نَۡ  َْۡساار ي  ب

َ ط فَإ ۡوَسااٱك ب اا لدديس المددراد بدده   ﴾ااا َس 
فإمدا أن يمسدكها برجعدة ،ذا قاربت انقضداء العددة إوهي  ،اآلية في الرجعية  نأل ؛ قطعا الطالق 

مددا أن يتددرك حتددى ،  وهددو  ، رح فيكددون معنددى التسددريح قريددب المعنددى اللغددويتنقضددي عدددتها فيسددوات
 تها .وكذلك المفارقة في اآلية التالية المراد بها ترك مراجع ، اإلرسال

َ  َّ﴿ : تعددالىبقولدده  االســتداللوأمــا  ااّ ٗ َ َّل ن يَ َفَِر َااٱ ي ۡراا ااَع       ِ   ك  ََ ااَ  ك يٗماا وِّ ََ ااًعٱ   َ ٱ َ َكااٱَن َِّ   َ  

 .فليس فيه بيان لما تحصل به الفرقة  130النساء:﴾٢٣٠
وعلدددى هدددذا الوجددده همدددا كنايتدددان ،  الشدددرعي وهدددو مفقدددود  االسدددتعمالثدددم المددددار علدددى عدددرف 

 (2)تان ظاهر 
ـــوله  ـــا ق بقصدددد الفرقدددة بدددين األزواك كدددان صدددريحا فيهدددا  القدددرآن  بدددأن كدددل لفدددظ ورد بددده  وأم

 .كالطالق 
بدل قدد ، والفراق بمعنى الطالق صدريحا  ،  لفظ السراح القرآن  لم يرد في بأنه  يجاب: الرد:
 . (3)العلماء في معنى التسريح بإحسان اختلف 

                                 
 (.201/ 2( انظر : شرح مختصر الروضة )1)
 .(391/ 5انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (2)
 (.113/ 6، التفسير الكبير للرازي ) (311/ 1، تفسير عبد الرزاق ) (312/ 1( انظر : تفسير اإلمام الشافعي )3)
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 : الترجيح

واهلل أعلدم بدأن القدول الدراجح  تبدين للباحدثمناقشدة أدلدة كدل قدول و  عر  األقدوال وأدلتهدابعد 
فقدط ومدا تصدرف منهدا وذلدك  (الطدالق)لفظدة  :صدريح الطدالق هدي بدأن هو القدول الدذي يقضدي 

 :لعدة أمور 

 .يستعمل إال في الطالق عن قيد النكاح  إن صريح الطالق هو اللفظ الذي ال-1

اسددم لفظددة  غيددر وال ظدداهر، اهر المددراد عنددد السددامع الصددريح فددي اللغددة اسددم لمددا هددو ظدد النو -2
بلدددي : سدددرحت إ وغيدددره فيقدددال،  فدددي الطدددالق  النوالفدددراق فيسدددتعم،  مدددا السدددراح ، وأ الطدددالق

  .لى نيةإكناية يفتقران  اوفارقت صديقي فكان

 معنى عدامالنصريحا  لكن بطريق الكناية ال ، والفراق( طالق ،السراح )باآليتين  االستداللو 
 .(1)صريح ال

والكنايدددة مدددا  علدددى معنددداه بنفسددده ولدددم يحسدددن أن يستفسدددر عنددده بلفظددده ، مدددا دلالصدددريح  نألو  -3
يقدال أي شديء فال يحسن أن  عنه بلفظه فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق االستفساريحسن 

 ، لحسن أن يقدال أي فرقدة أردت ، أو سرحتك قد فارقتك  ولو قال أردت بقولك أنت طالق ، 
 .(2)غيره وفي  ، تستعمل في الطالق ألفاظا ألنهسريح أردت وأي ت

َٗ  ﴿:قولهو،﴾َ َّل ن يَ َفَِر َٱ ﴿بقوله تعالى: أما استدالله و  َرُ ََ  َِ ك  َۡ رِّ ََ يٗ  َ ن  ،   21األحزاب:﴾ ٱ َجم 
  . فيه كلفظ الطالق صريحينبأنهما فرقة بين الزوجين فكانا وقولهم 

اس علدى لفدظ الطدالق فإنده مخدتص بالفرقدة الزوجيدة وسدابق يدالق ال يصدحبأنده  يجاب:الرد :
أو لدم ، فمدن أتدى بصدريح الطدالق وقدع ندواه ،  داللدة  وال، إلى األفهام من غير حاجة إلى قريندة 

  (3).ينوه بغير خالف

                                 
 (106/ 3انظر : بدائع الصنائع ) (1)
 (.2/113( انظر : اإلشراف على نكت مسائل الخالف )2)
 (.310/ 6) ( انظر :  المبدع شرح المقنع3)
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 .مسائل والمكره وفيه ،، وطالق السكرام  الطالق قبل النكاح : الثاننالمطلب 

 ق قبل النكاح.: مك  الطال  المسةلة اوولى

 تمرير ممل الن اع:

علدى أن مدن طلدق زوجتده بعدد عقدد النكداح مباشدرة بدأن طالقده  وابدن حدزم األربعدة األئمةاتفق -1
 يقع  وهو صحيح نافذ.

 هل يقع طالقه؟ أو ال يقع. العلماء في حكم من طلق المرأة قبل عقد النكاح اختلف -2

 ة أقوال.العلماء في هذه المسألة على ثالث اختلف وقد 

وسددبب الخددالف هددل مددن شددرط ): -رحمدده اهلل-(1)قددال ابددن رشددد  .فددي المسددألة ســبب الخــالف
وقوع الطالق وجود الملدك متقددما بالزمدان علدى الطدالق أم لديس ذلدك مدن شدرطه ؟ فمدن قدال هدو 

لديس مدن شدرطه إال وجدود الملدك فقدط  من شرطه قدال :ال يتعلدق الطدالق باألجنبيدة ، ومدن قدال :
 (2).(ألجنبية قال يقع با

 بيام رأي ابم م   الظاهري فن هذه المسةلة : : القول اوول

رحمه اهلل تعالى : أن من طلق المرأة  قبل أن يتزوجها فإن طالقه باطل ،  -يرى ابن حزم  
 وال يقع .

فقال رحمه اهلل تعالى:) من طلق المرأة قبل أن يتزوجها فطالقه باطل وله أن يتزوجهدا سدواء 
 (3)عين(  مص أخصم عمم أ

 ، (5)أحمد في المشهور عنه اإلمام و  ، (1)الشافعي اإلمام مذهب وهو    

تزوجهدا أكل امدرأة :فلو قال  عمم .م أ ، عين مأ ، :ال طالق قبل النكاح سواء خصص قالوا

                                 
( هددو : اإلمددام، العالمددة، شدديخ المالكيددة، قاضددي الجماعددة بقرطبددة ابددن رشددد محمددد بددن أحمددد بددن أحمددد ، أبددو 1)

ه،انظدر : سدير 520مات: في ذي القعدة، سنة  ب المعقول.الوليد بن رشد الحفيد القرطبي، المالكي صاح
 (.11/ 2الوافي بالوفيات ) ( ،501/ 19أعالم النبالء ط الرسالة )

 (.3/101بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  (2)
 .(166/  9المحلى باآلثار ) ( 3)
فدددة المحتددداك فدددي شدددرح ( ، تح10/66/61(، البيدددان فدددي مدددذهب الشدددافعي )10/25انظدددر : الحددداوي الكبيدددر )(1)

 (10/111المنهاك وحواشي الشرواني والعبادي)
( 1/116( ، شدرح الزركشدي علدى مختصدر الخرقدي )9/525( ، المغني البن قدامة )119(مختصر الخرقي)5)

. 
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 لم يلزمه شيء. ، هاأو امرأة بعينها فتزوج، فهي طالق 

 .والمأثور  ، والسنة ،:استدلوا بأدلة من الكتاب دلةاو 

 أوال: مم الكتاب.

اَ  َُ اۡل  نَن اا﴿:- -بقدول اهلل ااستدلو  َِ و  اَّه  َْاٱل  م اِ  لَلُِٱ  م  و  ُۡ ُ ََُكُح     ُُذم  َُ ََ آَوْ َُّ َّل  ي  َ يَٱ نَيُّهَٱ ُذِ

َِ فََمٱ  َّه  َِ  ََْمسُّ َّه   َ رِّ ََ  َ َِ َّه  ِدٍة َُْع َدُّ َُهَٱ فََم ِّع   َ  َُ َِ و  لَُيه  ََ   ُ ي ً  ذَك  ٱ َجم  ًَ َرُ .49:ُأَُِب﴾ََ

 وجه الداللة مم اآلية :

 . (1)قبل النكاح فلم يجز أن يكون  ،اآلية اشترطت أن يكون الطالق بعد النكاح  : قالوا 

 . ة: مم السنثانيا

ال ندذر : »--، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اهلل (2)استدلوا بحديث عمرو بن شعيب-1
 .(3)«ملك، وال عتق له فيما ال يملك، وال طالق له فيما ال يملكآدم فيما ال ي البن 

قدال:  -صدلى اهلل عليده وسدلم- حديث  عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسدول اهلل -2
 .(1)«ال طالق فيما ال يملك»

 -- رسدددول اهلل  عدددن -- (3)ومعدداذ (2)وابدددن عبددداس  (1)وعائشددة(5)جدددابر  اسددتدلوا بحدددديث-3

                                 
 (.9/110( ، المحلى باآلثار )10/26( انظر : الحاوي الكبير )1)
و بن العاص القرشدي السدهمي  ، أبدو إبدراهيم، ويقدال: ( هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمر 2)

ه. انظددر :  تهددذيب الكمددال فددي 111أبددو عبددد اهلل المدددني، وعددده بعضددهم فددي أهددل الطددائف ، مددات سددنة 
 . (61/ 22أسماء الرجال )

وقال الترمذي حديث باب ما جاء ال طالق قبل النكاح   ، 1111برقم: (111/ 3(  سنن الترمذي ت شاكر )3)
 .اهلل بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا البابعبد 

البيهقدددددي فدددددي السدددددنن الكبدددددرى بددددداب ال طدددددالق قبدددددل النكددددداح ،،2011بدددددرقم:  (660/ 1(  سدددددنن ابدددددن ماجددددده )1)
 ابددددن حجددددر فددددي كتابددددهوالحددددديث صددددحيح ، وأورده   ، بدددداب الطددددالق قبددددل النكدددداح11111بددددرقم: (1/520)

اري أنده  قدال :أصدح شديء فيده وأشدهره حدديث عمدرو بدن شدعيب،وقد ( عدن البخد3/151التلخيص الحبيدر )
، بدداب مددا جدداء ال طددالق قبددل النكدداح  (1/299ذكدر صدداحب  كتدداب تحفددة األحددوذي شددرح جددامع الترمددذي )

فقال :قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل فقلت :أي شيء اصح في الطالق قبدل النكداح فقدال :حدديث 
واقدره الدذهبي  2120بدرقم:( 2/222فدي المسدتدرك ) وصححه الحاكم ، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 . (6/113،وصححه األلباني في اإلرواء )

( هو : جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حدرام بدن كعدب بدن غدنم بدن كعدب بدن سدلمة يكندى أبدا عبدد اهلل، وقيدل: 5)
ن عمر جابر أربًعدا وتسدعين ه، وكا19ه وقيل 11ه ، وقيل: سنة 11أبو عبد الرحمن ، توفي جابر سنة 

 (.1/192(، أسد الغابة ط العلمية)529/ 2سنة. انظر :  معرفة الصحابة ألبي نعيم )
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 (1)«.ق قبل النكاحطالال  قال:

 ثالثا :مم اإلجماع .

، وقول  –رضي اهلل عنهم –قول علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وجابر  ألنهقالوا: و 
علددي بددن الحسددين ، وشددريح ، وابددن المسدديب ، وعطدداء ، والحسددن  ، وعددروة ، وجددابر بددن زيددد  ، 

 (5)وسوار ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا.
 : مم المةثور . رابعا

 (6)«ال طالق قبل نكاح د:»قال   - -جابرأثر  ب وااستدل-1

ن سدماها « ال طدالق إال بعدد النكداح»قدال :  - - (1)علدي بدن أبدي طالدبأثر  بد وااسدتدل-2 وات

                                                                                            
( هى : الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اهلل، المبرأة من فوق سبع سموات عائشة بنت أبي بكر الصدديق، 1)

ه ،وقددد قيددل: إنهددا 51توفيددت عائشددة سددنة زوك النبددي صددلى اهلل عليدده وسددلم، ، وكانددت تكنددى أم عبددد اللَّدده، و 
ه، ليلددة الثالثدداء لسددبع عشددرة ليلددة خلددت مددن رمضددان. انظددر : معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم 51توفيددت سددنة 

 (.232/ 1(، اإلصابة في تمييز الصحابة )1111/ 1(االستيعاب في معرفة األصحاب )3201/ 6)
بدددن هاشدددم بدددن عبدددد منددداف، أبدددو العبددداس القرشدددي  (  هدددو : حبدددر األمدددة عبدددد اهلل بدددن عبددداس بدددن عبدددد المطلدددب2)

الهاشمي ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم ،وكدان يسدمى البحدر، لسدعة علمده  ، يكندى أبدا العبداس ، 
(، االسدددتيعاب فدددي معرفدددة 2916/ 5ه .انظدددر : معرفدددة الصدددحابة ألبدددي نعددديم )61ومدددات بالطدددائف سدددنة 

 (.291/ 3)( ، أسد الغابة ط العلمية 933/ 3األصحاب )
( هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بدن عائدذ بدن عددي بدن كعدب بدن عمدرو ابدن أدي بدن سدعد بدن علدي 3)

بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرك، االنصاري يكنى أبا عبدد الدرحمن كدان ابدن مسدعود يسدميه: 
ظدر :  معرفدة الصدحابة ألبدي ه . ان11األمة القاندت ، تدوفي معداذ بدن جبدل وهدو ابدن ثمدان وثالثدين سدنة  

 ( .1105/ 3(، االستيعاب في معرفة األصحاب )2131/ 5نعيم )
هددذه األحاديددث ال تخلددو مددن مقددال مجمددوع  و ،2120بددرقم: (222/ 2( المسددتدرك علددى الصددحيحين للحدداكم )1)

وصححه األلباني فدي إرواء ولكن يقوي بعضها بعضا وأصحها طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
 (.152/ 1الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل )

 

 ( وهو الذي نقل اإلجماع.9/526(  انظر: المغني البن قدامة )5)
الرجل يقدول: يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق، باب ، 11120برقم:( 1/63(  اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه )6)

  واألثر موقوف على جابر ،  من كان ال يراه شيئا
ير المؤمنين علي بن أبي طالب بدن عبدد المطلدب بدن هاشدم بدن عبدد منداف بدن قصدي بدن كدالب بدن ( هو: أم1)

مددرة بددن كعددب بددن لددؤي القرشددي الهاشددمي ابددن عددم رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ، وأول خليفددة مددن بنددي 
رة هاشم،.وأول الناس إسالما في قول كثير مدن العلمداء قتدل غيلدة يدوم الجمعدة فدي شدهر رمضدان لتسدع عشد

/ 1/أسددد الغابددة ط العلميددة )1961/ 1ه .انظددر : معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم )10ليلددة مضددت مددن سددنة 
11 .) 
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 .(1)فليس بطالق 

ال طدالق إال مدن  » : --: قدال ابدن عبداس (2)قدال عطداء - -ابن عباسأثر  ب وااستدل-3
  .(3)فإن حلف بطالق مالم ينكح فال شيء :   ء قال عطا « بعد النكاح

أن ابددن  - -قدال :بلدغ ابددن عبداس (1): عددن ابدن جددري  -  -ابددن عبداسأثر  بد وااسدتدل-4
فقدال ابدن عبداس :أخطدأ فدي هدذا إن  يدنكح فهدو جدائز :إن طلق مدالم يقول   -(5)- مسعود
ََ آَوْ َُّ َّل  ا﴿يقول : اهلل  ي  َ َِ يَٱ نَيُّهَٱ ُذِ اَّه  اَ  َُ اۡل  نَن ََْمسُّ َِ و  اَّه  َْاٱل  م اِ  لَلُِٱ  م  و  ُۡ ُ ََُكُحا     ُُذم  َُ

ي ً  ٱ َجم  ًَ َرُ ََ  َِ َّه   َ رِّ ََ  َ َِ َّه  ِدٍة َُْع َدُّ َُهَٱ فََم ِّع   َ  َُ َِ و  لَُيه  ََ   ُ .49:ُأَُِب ﴾ فََمٱ ذَك 

 .(6)ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

وسعيد بن  (9)وعطاء ومجاهد(1)وسعيد بن المسيب  (1)وقد صح عن طاووس :  حزم قال ابن-5

                                 
الرجدل يقدول: يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق،  بداب11116 بدرقم:(63/ 1(  اخرجه ابن أبي شيبة في مصدنفه )1)

 .من كان ال يراه شيئا 
مددولى قددريال أحددد األئمددة األعددالم مددن التددابعين ولددد فددي (  هددو :عطدداء بددن أبددي ربدداح أسددلم أبددو محمددد المكددي 2)

 (.11/ 20ه على الصحيح . انظر : الوافي بالوفيات )111عثمان وتوفي سنة 
 .باب الطالق قبل النكاح .11111برقم: (6/115(  اخرجه عبدالرزاق في مصنفه)3)
ليد وأبو خالد المكي، مولى أمية بن خالد، (  هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جري  القرشي األموي، أبو الو 1)

وقيددل: مددولى عبددد اهلل بددن أميددة بددن عبددد اهلل بددن خالددد بددن أسدديد بددن أبددي العدديص بددن أميددة األمددوي مددات سددنة 
 (.331/339/ 11ه. انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال )151ه وقيل سنة 150ه وقيل سنة 119

يددب بددن شددمخ ابددن فددار بددن مخددزوم بددن صدداهلة بددن كاهددل بددن ( هددو : عبددد اهلل بددن مسددعود بددن غافددل ابددن حب5)
الحارث بن تميم  بن سعد بن هذيل ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بدن مضدر أبدو عبدد الدرحمن مدات سدنة 

(، أسدد الغابدة ط العلميدة 911/ 3ه. أنظر: كتداب االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب )33ه وقيل سنة 32
(3 /311.)  

 باب الطالق قبل النكاح. .11161برقم: (6/119ي مصنفه)(  اخرجه عبدالرزاق ف6)
( هددو : طدداووس بددن كيسددان اليمدداني ، أبددو عبددد الددرحمن الحميددري، مددولى بحيددر بددن ريسددان الحميددري الفقيدده، 1)

ه.  انظدر : تهدذيب الكمدال 105القدوة، عالم اليمن، الفارسي، ثم اليمني، الحافظ من أبناء الفرسمات سدنة 
 (.31/ 5(، سير أعالم النبالء ط الرسالة )351/ 13في أسماء الرجال )

( هدددو : سدددعيد بدددن المسددديب بدددن حدددزن بدددن أبدددي وهدددب  بدددن عمدددرو بدددن عائدددذ بدددن عمدددران بدددن مخدددزوم القرشدددي، 1)
ه.انظر : تهذيب الكمال فدي أسدماء 91ه وقيل 93المخزومي، أبو محمد المدني، سيد التابعين مات سنة 

 . (66/ 11الرجال )
ن جبددر ، وُيقددال: ابددن جبيددر، واألول أصددح، المكددي، َأُبددو الحجدداك القرشددي المخزومددي، مددولي ( هددو : مجاهددد بدد9)

ه .انظدر: تهدذيب الكمدال فدي أسدماء 103ه وقيل سدنة 102السائب ْبن َأبي السائب المخزومي مات سنة 
 (.221/ 21الرجال )
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 (6)وعلدددي بدددن الحسدددين (5)بدددن منبددده ووهدددب (1)والحسدددن(3)وقتدددادة  (2)الزبيدددروعدددروة بدددن  (1)جبيدددر
رضدي اهلل عنهدا -وهو قول عائشة أم المؤمنين – (1)وشريح القاضي (1)والقاسم بن عبدالرحمن

 .(10) (9)وعكرمة -

ال رضاع بعدد الفصدال، وال يدتم بعدد الحلدم، وال صدمت يدوم »قال: -  -علي أثر  دلوا باست-6
 .(11)«وال طالق قبل النكاح إلى الليل، 

ال طالق قبل »سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، قالوا: أثر استدلوا ب-1

                                 
ال: أبددو عبددد اهلل الكددوفي قتلدده (  هددو : سددعيد بددن جبيددر بددن هشددام األسدددي الددوالبي  ، مددوالهم، أبددو محمددد، ويقدد1)

 (.351/ 10ه. انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )95الحجاك سنة 
( هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد  ْبن َعْبدد العدزى بدن قصدي اْلُقَرِشدي األسددي، أبدو عبدد اهلل 2)

  (.11/12/ 20سماء الرجال )ه .انظر : تهذيب الكمال في أ101ه وقيل سنة 99المدني مات سنة 
(  هدددو : قتدددادة بدددن دعامدددة بدددن قتدددادة بدددن عزيدددز بدددن عمدددرو ابدددن ربيعدددة بدددن عمدددرو بدددن الحدددارث بدددن سددددوس 3)

ه  انظددر :  تهددذيب الكمددال فددي أسددماء الرجددال 111ه وقيددل  سددنة 111السدوسدديأبو الخطدداب  مددات سددنة
(23/191،199.) 

ه  انظدر 110أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت مات سنة  ( هو : الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري،1)
 (95،96/ 6: تهذيب الكمال في أسماء الرجال )

(  هو : وْهب بن منبه بن كامل بن سي  ابن ذي كبدار ، وُهدَو األسدوار اليمداني الصدنعاني الدذماري، َأُبدو َعْبدد 5)
دددام ْبدددن منبددده، ومعقدددل بدددن منبددده، وغددديالن ه وقيدددل سدددنة 113بدددن منبددده مدددات سدددنة  اللَّدددِه األ بنددداوي، أخدددو: َهمَّ

 (.110/ 31ه.  انظر :  تهذيب الكمال في أسماء الرجال )111
( هو : علي بن الحسين بدن علدي بدن َأبدي طالدب القرشدي الهاشدمي أبدو الحسدين، وُيقدال: أبدو الحسدن، وُيقدال: 6)

ه 91المة، وُيقدال: غزالدة سدنة أبو محمد، وُيقال: أبو عبد اهلل المدني زين العابدين، وأمه فتاة يقدال لهدا: سد
 (.312/313/ 20وهذا قول اآلكثر .انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )

( هدددو : القاسدددم ابدددن عبدددد الدددرحمن ابدددن محمدددد ابدددن أبدددي بكدددر الصدددديق عدددن أبيددده كدددذا ذكدددره صددداحب األطدددراف 1)
ولدم أجدد مدن تدرجم لده  ،والصواب عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيده وهدو ابدن محمدد ابدن أبدي بكدر الصدديق 

 (.150. انظر : تقريب التهذيب )ص:  غير ابن حجر ولم يذكر وفاته
( هو : شريح ابدن الحدارث ابدن قديس الكدوفي النخعدي القاضدي ويقدال لده: قاضدي المصدرين أبدو أميدة مخضدرم 1)

 .(265مات قبل الثمانين أو بعدها  .  انظر :  تقريب التهذيب )ص: 
ه . انظدر 101اهلل مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسدير  مدات سدنة  ( هو : عكرمة أبو عبد9)

 . (391: تقريب التهذيب )
، المحلدددى باآلثددددار  بددداب الطدددالق قبدددل النكددداح 11159بدددرقم (6/111(  مصدددنف عبدددد الدددرزاق الصدددنعاني )10)

(9/161. ) 
 باب الطالق قبل النكاح. .11151برقم:(116/ 6) المصدر نفسه  (11)
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 .(1)«النكاح

 : مم المعقول.خامسا 

 كالمجنون.،لم تنعقد له صفة ،وعتقه بالمباشرة  ،: من ال يقع طالقه قالوا-1
 . (3)حمدأ اإلمام ورواية عند(2)اإلمام أبي حنيفة  مذهب  لقول الثاننا

فددإذا تزوجهددا  ، عيددانألوا،  والخصددوص  ، :إن الطددالق ينعقددد قبددل النكدداح فددي العمددوم قــالوا 
 .وقع الطالق قبل الجماع 

 .والمعقول  ،مأثوروال،استدلوا بأدلة من الكتاب  -:دلة او

 .مم الكتابوال : أ

َِ ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡح     َّۡذم  َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِ
َٰٓ ﴾يَ 

 :اآلية مموجه الداللة 

 (1). وقبل الجماع،   الطالق بعد النكاح ةقالوا :إن اهلل سبحانه وتعالى حكم بصح 
 -: المةثورمم نيا : ثا

أن رجددال أتددى عمددر بددن الخطدداب فقددال :كددل امددرأة  -- (5)عمددر بددن الخطددابأثر  اسددتدلوا بدد-1
  (6).«دفهو كما قلت »:--تزوجها فهي طالق ثالثا فقال عمرأ

 (2)والشددعبي (1)بدراهيمإلت أقدال : سدد (1)عددن محمدد بدن قدديس - - بددن مسدعوداأثر  اسدتدلوا بد-2
                                 

 باب الطالق قبل النكاح. .11161برقم:  (111/ 6)المصدر السابق (  1)
( ، اللبداب 3/132( ، بددائع الصدنائع )2/169( ، تحفة الفقهداء ))5/111انظر : شرح مختصر الطحاوي )(2)

 (.3/16في شرح الكتاب )
ي معرفدددة ، االنصددداف فددد (1/116شدددرح الزركشدددي علدددى مختصدددر الخرقدددي) ، (9/526المغندددي البدددن قدامدددة )(3)

 (.9/59الراجح من الخالف)
 (.5/111(  انظر : شرح مختصر الطحاوي )1)
ابددن نقيددل بددن عبددد العدزى بددن ربدداح بددن عبددد اهلل بددن  -أميدر المددؤمنين  -عمددر بددن الخطددابالفدداروق  ( هدو :5)

يدوم شدهيدا  قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، أبو حفص أحد العشدرة المبشدرين بالجندة قتدل 
( 13/ 1ه. انظدر :  معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم )23األربعاء ألربع ليال بقين من ذي الحجدة، تمدام سدنة 

 (.131/ 1(،أسد الغابة ط العلمية )1111/ 3،االستيعاب في معرفة األصحاب )
 باب الطالق قبل النكاح. .11111رقم: (ب6/121( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )6)
، ولدم أجدد ألسدي الدوالبي ، أبدو نصدر، ويقدال: أبدو قدامدة، ويقدال أبدو الحكدم، الكدوفي ( هو:  محمد بن قيس ا1)

  .(112/ 9تهذيب التهذيب )، (311/ 26انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) .من تكلم عن وفاته 
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 ن تزوجهدا فهدي طدالق فسدأل عدنإفوقدت  ةامدرأ (3)فقاال :سدمى األسدود عن الطالق قبل النكاح
 (1) .«لى نفسهاإبانت منك فاخطبها  قد»فقال :  -- دذلك ابن مسعو 

 .ثالثا : مم المعقول 

لم يكن مطلقا في النكاح .إذا بنت مني فأنت طالق :  ن من قال لزوجته أفق الجميع قالوا :ات-1
نكداح فصدح طالقده لعمدوم قولده إنده مطلدق بعدد التدك فأندت طدالق فإذا تزوج ةيجنبفإن قال أل ،

َِ ﴿تعالى َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡح     َّۡذم  َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِ
َٰٓ 50األحزاب:﴾يَ 

 :فدإن قدال، ح قالوا : إن من شدرط صدحة الندذر الملدك كمدا أن مدن شدرط صدحة الطدالق النكدا-2
تعليدق  فكمدا جداز،  ثم ملكه لزمتده الصددقة ، ببعضهلله علي أن أتصدق  ماال فإن رزقني اهلل

لدى النكداح مطلدق إالطدالق ف ضديكدذلك م،بده بعدد الملدك  النذر قبل الملك ووجب عليه الوفداء
ن كان غير مالك ف، الملك  يف  .الحال يوات

 وكدذلك المطلدق ، ثدم أتداه المدال صدحت الوصدية،  مال لده  ولو كان ال قالوا : تجوز الوصية-3
 .(5)قدعبعد ال هقبل النكاح يصح طالق

  .(6) ما  مالكإلالقول الثالث: مذهب ا

 ألندده؛ يقدع فدي العمدوم  وال،   (1)واألعيدان ، (1)يقدع الطدالق قبدل النكداح فدي الخصدوصقدال: 
  .يصير بذلك محرما لما أحله اهلل تعالى من النكاح

                                                                                            
عد بدن (  هو:  إبراهيم بدن يزيدد بدن قديس بدن األسدود  بدن عمدرو بدن ربيعدة بدن ذهدل بدن ربيعدة بدن ذهدل بدن سد1)

ه . انظدر :تهدذيب الكمدال فدي 96مالك بن النخع النخعي أبو عمران الكدوفي، فقيده أهدل الكوفدة مدات سدنة 
 (.233/ 2أسماء الرجال )

( هو : عامر بن شراحيل  ، وقيل: ابن عبد اهلل بن شراحيل، وقيل: ابن شراحيل بن عبد، الشعبي، أبو عمرو 2)
 (.21/ 11تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  : ر ه وقيل غير ذلك. انظ101الكوفي مات سنة 

ه وقيدل 11( هو : األسود بن يزيد ين قيس النخعي، أبو عمرو ، ويقال: أبو عبد الدرحمن الكدوفي مدات سدنة 3)
 (.233/ 3ه .  انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )15سنة 

 (1/65،مصددنف بددن ابددي شدديبة )اح بدداب الطددالق قبددل النكدد 11110بددرقم:( 6/120( مصددنف عبددد الددرزاق )1)
 باب من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطالق إذا وقت .11111برقم:

 ( .5/11/15انظر: شرح مختصر الطحاوي ) (5)
، الكدافي  ( 2/129( ، اإلشراف على نكت مسائل الخالف )113انظر :المعونة على مذهب عالم المدينة )(6)

 (.3/103جتهد ونهاية المقتصد )(، بداية الم2/513في فقه أهل المدينة )
 ( المراد بالخصوص أن يخصص نساء قرية معينة أو مدينة معينة.1)
 ( المراد باالعيان أن يقول إن تزوجت فالنه بنت فالن فهي طالق.1)
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 .والمعقول ،: استدل بالمأثور اودلة

 : مم المةثور.والأ

عن محمد بن قيس قال سدألت ابدراهيم والشدعبي عدن الطدالق  - -بن مسعوداأثر  استدل ب-1
امددرأة فوقددت إن تزوجهددا فهددي طددالق فسددأل عددن ذلددك ابددن قبددل النكدداح فقدداال : سددمى األسددود 

 (1)«.قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها»: فقال -- مسعود

كدل امدرأة يتزوجهدا فهدي طدالق قداال:  شدعبي فدي رجدل قدال:وال،  بدراهيم النخعدي إأثر  استدل بد-2
أو  ،مدن مصدر أو النحدرم المحصدنات. فدإذا قدال كدل امدرأة يتزوجهدا مدن بندي فد بشيءليس 
    (2).«فهي طالق كما قال»قبيلة 

 .مم المعقول  :ثانيا

ُُ لَ  اا﴿:طالق قوله إليلزم الطالق مع ا الدليل على أنه ال :قالوا-1 َّ و  اِۡل َِّ   ََل ْ َحرِّ ََ ت  َواٱَٰٓ نَ يِّ َ 

ااۡ   فددي  نأل؛ البضددع فلددم يلزمدده  اسددتباحةسددد علددى نفسدده طريددق  ألنددهو ،   11: المائدددة ﴾ذَك 
  (3) .ذلك تعري  نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك ممنوع

حدرم علدى نفسده مدن النسداء مدا أحدل اهلل  ألنده؛ شديء عليده  : إن عمم دون استثناء فال  قالوا-2
 (1).له

كدل امدرأة أتزوجهدا فهدي طدالق وأوجبندا عليده الطدالق لدم يجدد سدبيال :لو عمم فقدال  ألنهو  الوا:ق-3
  (6).(5)وكأنه من باب نذر المعصية، وحرجا ، عنتا به فكان ذلك ، إلى النكاح الحالل

را بددده إذا ذلدددك اعتبددا حإيقاعدده فصدد ابتدددداءيملددك فيهددا  أضددداف الطددالق إلددى حدددال ألنددهو  :قددالوا -1
 (1). نيعيتلك فصح الطالق مع المالأضافه حال 

 

 
                                 

 باب الطالق قبل النكاح. .11110برقم : (6/120مصنف عبد الرزاق الصنعاني )  (1)
                                                                                             .  باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك، 1016برقم :(  1/295/296(  سنن سعيد بن منصور )2)
 (.2/129(  انظر:االشراف على نكت مسائل الخالف )3)
 (.2/513(  انظر:الكافي في فقه أهل المدينة )1)
عصية : هدو التدزام مدا نهدى عنده الشدارع، كشدرب الخمدر، أو القتدل أو تدرك الصدالة  انظدر : (  المراد بنذر الم5)

 (.112/ 10الموسوعة الفقهية الكويتية )
 (.3/101(  انظر:بداية المجتهد )6)
 (.2/129(  انظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف )1)
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 المناقشة:

 مناقشة اودلة:

 . ورواية عند أحمد،  أبي حنيفة مناقشة أدلة :والأ

َ  َۡ ۡل  ﴿﴿ أما استداللهم بقول اهلل تعالى:-1 َِ و  َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡح     َّۡذم  َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِ
َٰٓ يَ 

َِ نَن ََْمسُّ   وبأن اهلل حكم بصحة الطالق بعد النكاح . 50األحزاب:﴾َّه 

-  -بعد النكداح بددليل قولده إال ال يكونيجاب بأن اآلية بينت أحكام الطالق وبأنه  الرد:
اات  ﴿:  َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡحاا     َّۡذم  َُ َِ  َّل  ااَّه   تدددل علددى العطددف والتراخددي فددال يسددلم لهددم مددا "ثددم" فددإن ﴾ااام ااِ  لَلِۡٱ  م 

قددد احددت  بهددذه  -رضددي اهلل عنهمددا-ابددن عبدداس  النو  ، بددل هددو حجددة علدديهم ال لهددم،ا بدده اسددتدلو 
 .كما سبق ذكره في نفس المسألة الطالق قبل النكاح  الناآلية على بط

ــذلك يجــاب  فددإن  ،حددديث عمددرو بددن شددعيب عددن أبيدده عددن جددده نددص فددي المسددألة بددأن: وك
 ال طالق قبل نكاح . فتى بأنهأقد  ،له  وموضح  ،مبين للقرآن -  -النبي

   .ثار آلثانيا :مناقشة ما استدلوا به مم ا

تزوجهدا فهدي طدالق أفي قول الرجدل كدل امدرأة »-  -عمر بن الخطابأثر  أما استداللهم ب-1
 .«:هو كما قلت - - فقال عمر بن الخطاب

ثدم  ، النسدناده مجهدو إفدي  - - ال يصح عن عمر بن الحطداب ثر  أل:فيجاب بأن االرد 
 .(2)بن حزم اكما ذكر ذلك ،-- وعمر بن الخطاب  (1)بي سلمةأمنقطع بين ثر  ألا

  . «لى نفسهاإقد بانت منك فاخطبها »بأنه قال :-  -بن مسعوداأثر  ب ما استدالله أ -2

فقدال :اخطدأ - -قد بلغه فتوى ابن مسعود -رضي اهلل عنهما-:يجاب بأن ابن عباسالرد 
اات  م ااِ   ﴿:وليقدد - -ن اهلل إ .فددي هددذا  َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡحاا     َّۡذم  َُ َِ  َّل  ااَّه  ولددم يقددل إذا 50األحددزاب:﴾لَلِۡٱ  م 

 . في نفس المسألةثر  ، وقد مر هذا األطلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن
يدوم  :وقولهم في قدول الرجدل ،الرحمن وأبي بكر بن عبد  ،والقاسم ،سالم أثر  ما استداللهم بأ-3

 يتزوجها . ال :فقالوا ، البتةة فهي طالق النتزوك فأ
فال يكون قدول  ، بعدم وقوع الطالق قبل النكاح كثر التابعينأبأنه قد صح عن  :يجاب الرد 

                                 
ي، قيدل: اسدمه عبدد اهلل، وقيدل: إسدماعيل. هو: أبو سدلمة بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف القرشدي الزهدري المددن ( 1)

/ 33ه وقيدل غيدر ذلدك .انظدر: تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال )91وقيل: اسمه وكنيته واحد مات سنة 
310.  ) 

 (.6/121( انظر : المحلى باآلثار  )2)
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وقدد وردت سدنة  ،قدول أحددهما  عدن اآلخدر قدوييأولى من قدول بعد  إال بددليل  بع  التابعين 
  طالق قبل نكاح . بأنه ال ؛ صريحة بذلك

 ه من المعقول .استدلوا ب مناقشة ماثالثا :

إذا بنددت منددي فأنددت طددالق لددم يكددن :  ن مددن قددال لزوجتدده أعلددى اتفددق الجميددع  مددا قددولهم  :أ -1
فإن قال ألجنبيدة إذا تزوجتدك فأندت طدالق فإنده مطلدق بعدد النكداح فصدح  مطلقا في النكاح ،
َٰٓأَيُّهَٱ ﴿طالقه لعموم قوله و   يَ  ۡۡ ُ ََُكۡح     َّۡذم  َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ َِ َّذِ َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م  50األحزاب:﴾َْ 

الدذي يقضدي بعددم وقدوع الطدالق قيسة قد خالفدت الدنص الشدرعي أ: بأن هذه والأيجاب :الرد 
 . (1)والقياس في مقابلة النص فاسد االعتبار ،قبل النكاح 

 لنص.وأوقعه حيث ال يقع فهو باطل با، : يرد على قياسهم  بأنه لم يوقعه حين نطق به ثانيا

 أما قياسهم  الطالق قبل النكاح على النذر قبل الملك .-2

والطدالق  ، (2)وهو ندذر التبدرر ،به لهم ذلك فإن النذر قد ورد فيه نص خاص  ال يسلم :الرد
 -النذر شيء يتقرب به الى اهلل : بأن  أيضاويجاب  كاح لم يرد في نفوذه نص فافترقا  ،قبل الن
-الى اهلل  الطالق مما يتقرب به وليس-(3).   

 متلك.اقبل الملك وبأنها تنفذ إن  بالوصيةما قياسهم الطالق قبل النكاح أ-3

 .عقالبأن الوصية  تنفذ بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم يجز : :فيجاب الرد 

  . (1)ليهإمندوب  الو فر  بالطالق ليس و ،  بل هي فر  --لى اهلل إ قربةوالوصية -
  لمالكية.دلة اأمناقشة 

  .«:قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها »وقوله - -ابن مسعود أثر  أما استداللهم ب-1
يقول)بأنه قد ورد عن ابن عباس بأنه قد خطأ هذه الفتوى ولم يقرها وقال: : أوال يجاب الرد:

ُ  ﴿:- -اهلل َُ َِ  َّل  اَّه  ات  م اِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ لدم يقدل إذا طلقدتم المؤمندات ثدم و  50األحدزاب:﴾ََُكۡحا     َّۡذم 
 .(نكحتموهن 

  .«ال طالق قبل نكاح »: للنص الشرعي النبوي وهو قوله  ة:هذه الفتوى مخالفثانيا 
                                 

 (بتصرف.311( انظر : أصول الشاشي )ص: 1)
فددتح  . انظددر : ، كنددذر فعددل الصددالة والصدديام والحدد و هددو قربددة محضددة    نددذر الطاعددة نددذر التبددرر: هددو (2)

 بتصرف. (1/395الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة )( ،511/ 11الباري البن حجر )
 (.9/169انظر المحلى باآلثار ) (3)
 ( .9/110(  انظر المحلى باآلثار: )1)
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كثددر أفتددى أو خددص ،فقددد أ ،والشددعبي فددي وقددوع الطددالق إذا عددين ،بددراهيم النخعدديإأثددر  مددا وأ-2
فددال ، ال طددالق قبددل نكدداح  بددل قددد ورد نددص صددريح بأندده التددابعين أندده ال طددالق قبددل النكدداح ،

 . - -حجة بقول أحد بعد قول النبي

إذا أوجبنددا  ندداالن؛ عنددد العمددوم  ال يقددعوبأندده  ،أو يخددص ،ن يعددم أمددا قددولهم بددالتفريق بددين أو -3 
وحرجدا وكأنده مدن بداب  ،فكان ذلدك عنتدا بده  ،لى النكاح الحالل إلم يجد سبيال عليه الطالق 
 نذر المعصية .

 الجواب :

 . (1)هذا من باب تخصيص األدلة بالمصالح وهذا أصل مختلف فيه يقال-1

 وحرجا ، ،لكان عنتا به ، بأنه لو أوقعه في العموم  :ما قولهمأو -2

ــرد : وال  ،و التعددينأ ،والتخصدديص ،لكددم ذلددك ولدديس هندداك فددرق بددين التعمدديم ال يسددلم يقددال ال
 ال وكالهمدددا ،لمصددالح المرسددلة وا، االستحسددانبددل غايددة مددا عنددددكم  ،دليددل عندددكم لمددا قررتمدددوه 

وقددد ورد الدددليل الصددحيح  ،يجددوز األخددذ بهمددا إذا كددان هندداك دليددل يخالفهمددا فددي الحكددم عنددد الكددل
  .على عدم صحة الطالق قبل النكاح 

 والمنابلة : ،مناقشة المنفية ودلة الشافعية 

ونحددن ، لنكدداح يقددع قبددل ا ال طددالق : فمعنــاه «قبددل النكدداح ال طددالق »مددا اسددتداللهم بحددديثأ
وعقدد الطدالق قبدل النكداح  ،يقاع قبل النكاح إللكن معناه عندنا على حقيقته وهو ا،نقول بموجبه 
 (2)عقد الطالق ليس بطالق  الن ،لم يتناوله اللفظ

 يجاب :قالوا مم قبل الشافعية  الرد

وال  ، اقددعمددرين فددال طددالق و ألعلددى عمددوم ا « قبددل النكدداح  ال طددالقددد »بأندده يحمددل قولدده  :والأ 
فهو  ، قبل عقد النكاح ال طالقوكذلك  ، ا فال طالق قبل النكاحماللفظ يحتمله الن ،معقود

 .طالقه قبل النكاح  إعلى  هحقيقه في نفي وقوع
ن أ ،عليهدددا  ال نكددداحجنبيدددة التدددي ألفمعلدددوم مدددن حدددال ا ،ذا كدددان رافعدددا للنكددداحإ:إن الطدددالق  ثانيـــا

 عليها  .  ال يقعالطالق 

في هذا فدإن  خطأبأنه قد أ - - قال في فتوى ابن مسعود - -ثبت أن ابن عباس :قد ثالثا
                                 

تحقيدق علدم األصدول )الفكدر( )ص: ( ، إرشاد الفحول إلدى 129/ 1الرسالة ) -( انظر : المستصفى للغزالي 1)
 ( بتصرف.310

 (5/115(  انظر:شرح مختصر الطحاوي )2)
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َِ  ﴿يقدول :  اهلل  َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡح     َّۡذم  َُ ولدم يقدل إذا طلقدتم النسداء 50األحدزاب:﴾َّل 
.ثم نكحتموهن 

ََ ﴿:  اهلل قدال:قال  – مارضي اهلل عنه -عن ابن عباس أخرى وورد في رواية ي  َ أَيُّهَٱ َّذِا
َٰٓ يَ 

ُ ََُكۡح      َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  َِ َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ  .(1)يكون الطالق حتى يكون النكاح فال 50األحزاب:﴾َّۡذم 

 عن صحابي في هذه المسألة.أثر  فهذا 

  .(3) «إذا وقع النكاح وقع الطالق »:أنه قال (2)وثبت عن الزهري

فهددي طددالق قددال: لدديس  ،ةالندديددوم أتددزوك ف »:د بددن جبيددر فددي الرجددل يقددولوقددد  ثبددت عددن سددعي
 .(1)«بشيء إنما الطالق بعد النكاح

 الترجيح:

ومناقشة األدلة تبين للباحث أن القول الراجح في هذه المسألة هو  ادلتهأقوال و ألبعد عر  ا
وذلدك لقدوة . ن عدي مأ ،خصدص  مأ ،سدواء عمدم  ،يقع قبدل النكداح  قول من يقول بأن الطالق ال

ولصدحة حددديث عمدرو بدن شدعيب عددن  ، والتدابعين كدذلك - -كثدر الصددحابةأدلدتهم وهدو قدول أ
قدال عنده المحددثون كدل حدديث عدن عمدرو بدن شدعيب عدن ابيده عدن فهدذا الحدديث أبيه عدن جدده 

   (5).. واهلل أعلم بالصوابدليل الترجيحفهو حسن وهو  جده
  

                                 
 (.11سبق تخريجه ص:)  (1)
بن مسلم بدن عبيدد اهلل بدن عبدد اهلل بدن شدهاب بدن عبدد اهلل بدن الحدارث بدن زهدرة بدن كدالب بدن  (  هو : محمد2)

االعددالم وعددالم الحجدداز والشددام مددات سددنة  مددرة القرشددي الزهددري الفقيدده أبددو بكددر الحددافظ المدددني أحددد األئمددة 
( ، تهذيب 311/ 10إكمال تهذيب الكمال )( ، 111/ 1وفيات األعيان )ه وقيل غير ذلك. انظر : 125

 (. 115/ 9التهذيب )
الرجدل يقدول: يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق، مدن كدان ال بداب ،11111بدرقم:(1/63(  مصنف بدن أبدي شديبة )3)

 .يراه شيئا
الرجدل يقدول: يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق، مدن كدان ال يدراه ، بداب  11126رقم: (بد1/61ر نفسده )(  المصد1)

 شيئا.
 ( .3/321( انظر: نصب الراية )5)
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 م.المسةلة الثانية : مك  طالق السكرا

 -تمرير ممل الن اع:

أو ، علددى أن مددن سددكر بسددبب معددذور فيدده كددأن أكددره علددى شددرب المسددكر  أهددل العلددمأجمددع -1
 .(1)فإنه ال يقع طالقه  ،فطلق وهو ال يعلم ما يقول، شربه وهو ال يعلم أنه مسكر 

فطلددق وهددو ال يعلددم مددا  ، فددذهب عقلدده مددن غيددر عددذر، أهددل العلددم فدديمن شددربه عامدددا اختلددف -2
 .أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين اختلف م ال ؟أل فهل يقع طالقه ؟يقو 

 فن هذه المسةلة.بيام رأي بم م   رممه اهلل تعالى   القول اوول :

 يرى أنه ال يقع طالق السكران إذا كان ال يعلم ما يقول. 

 (2).(وطالق السكران غير الزم )فقال: 

 .(5)ورواية عند اإلمام أحمد (1) قديمالشافعي في ال وقول (3) الحنفيةبع  وهو قول 
 : أدلة هذا القول

 والمعقول. ، ، والمأثور الكتاب ،والسنة استدل أصحاب هذا القول بأدلة من ، 

 والا : اودلة مم الكتاب :أ

ةسورتمْمسمَكاَرىَحَّتََّتَاْعَلممواَْماتَاقمولموَن﴾﴿يَاأَياَُّهاالَِّذيَنآَمنمواْالَتَاْقَربمواْالصَّاَلَةَوأَنتعالى اهللاستدلوا بقول 
.43:النسا:

فجعددل قدددول  ،قددد أخبدددر بددأن السددكران ال يدددري مدددا يقددول بددأن اهلل قـــالوا:وجــه االســتدالل :
مدن لدى أن عقداد اإلجمداع عالننده غيدر مكلدف أوب ؛ال يعلدم مدا يقدول  ألنه ؛ السكران غير معتبر 

مددن ء يلزمدده شدديوغيددر المكلددف ال ،مددا يقددول فلديس بمكلددف  ال يعقددلومددن  ،ط التكليددف العقددلو شدر 
  (6).غير مخاطب ألنه؛وال غيره ،  قاألحكام ال طال

 

                                 
 ( وهو الذي نقل اإلجماع في هذه الصورة.311/ 1( انظر : المغني البن قدامة )1)
 (.111/ 9( المحلى باآلثار )2)
 .(1/110) (، اللباب 5/13انظر: شرح مختصر الطحاوي )(3)
 .(6/59( ، روضة الطالبين )11/169(،نهاية المطلب )10/231/231الحاوي الكبير )(1)
 .(33/102( ، مجموع الفتاوى )1/233المبدع شرح المقنع)(5)
 (.6/211(. نيل االوطار )2/265(، سبل السالم )9/113انظر: المحلى باآلثار )  (6)
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 -ثانياا مم السنة:

 :وفيده فقدال  هفي حديث طويل له فدي قصدة شدارف--علي بن ابي طالب بحديث  استدلوا -1
، وهدا هدو ذا فدي بيدت (1)ماخواصدره (3)أسدنمتهما، وبقدر (2)علدى نداقتي، فأجدب(1)عدا حمدزة »

بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعتده أندا وزيدد بدن حارثدة، -- معه شرب، فدعا النبي 
صدلى اهلل عليده  -فاسدتأذن عليده، فدأذن لده، فطفدق النبدي  حتى جاء البيت الذي فيه حمدزة، 

- -نبدي يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل، محمدرة عينداه، فنظدر حمدزة إلدى ال -وسلم 
حمزة: وهل أنتم  ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال 

- -فدنكص رسدول اهلل  (5)أنده ثمدل -صدلى اهلل عليده وسدلم -إال عبيد ألبي، فعرف النبدي
 . (6) «معه عقبيه القهقرى فخرك وخرجنا على 

 .وجه االستدالل

ولكددن لددم يكفددره  ، الو قالدده غيددر سددكران لكفددر بقولددهقددال وهددو سددكران مدد - -ن حمددزةإقددالوا :
كددان فاقددد العقددل ،ولعدددم القصددد، وجريددان اللفددظ علددى اللسددان مددن غيددر إرادة   ألندده-  -النبددي 
 .(1) المعنى

(1)  - عدن  بريددة  - (1)-استدلوا بحديث مداعز بدن مالدك -2
قدال: جداء مداعز بدن مالدك-

                                 
بد المطلب بن هاشم، عم النبي صلى اهلل عليه وسلم. وكان يقال له أسد اهلل، هو :سيد الشهداء حمزة بن ع ( 1)

ه.انظدر:  3نة وأسد رسوله، يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضا بابنيه عمدارة ويعلدى استشدهد فدي معركدة أحدد سد
(  أسددد الغابددة ط 369/ 1(،    االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب )612/ 2معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم )

 ( .  61/ 2لمية )الع
 (.219/ 1لسان العرب ). انظر : وجب السنام يجبه جبا: قطعه ،  القطع هو الجب: معنى   (2)
تداك العدروس مدن انظدر :  ومنه قيل: بقرت بطنه، إنما هو شققته وفتحتده.:هو الشق ، والفتح   لبقرا عنىم ( 3)

 .بتصرف (106 /6ط الفكر ) -جواهر القاموس 
 .(بتصرف210/ 1خصر ، وهو وسط االنسان . انظر : لسان العرب )الخواصر جمع  (1)
نمددا شدرب حمدزة (5) الخمددرة قبدل تحريمهددا  .انظدر : فدتح البدداري البدن حجددر  ثمدل بكسدر المدديم أي سدكران  ، وات

(1 /95.) 
بدداب تحددريم الخمددر، وبيددان .1919بددرقم: (3/1569، ومسددلم )بدداب 1003رقم: (بدد5/13(  صددحيح البخدداري )6)

 ون من عصير العنب، ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر.أنها تك
 (.3/11(، إعالم الموقعين )9/111(  انظر المحلى )1)
( هدو: مداعز بدن مالددك األسدلمي . وهدو معددود فددي المددنيين، وكتدب لده رسددول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم كتابددا 1)

لقدد تداب   منيبدا، وكدان محصدنا فدرجم وقدال النبدي. بإسالم قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبا
، ولدم أقدف علدى سدنة رجمده ، ولدم أجدده فدي المراجدع الخاصدة  توبة لو تابها طائفة من أمتي ألجزأت عنهم
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 -إلى النبي-  -،ويحدك، ارجدع فاسدتغفر اهلل وتدب »طهرني، فقدال:    ، فقال: يا رسول اهلل
: -  - ، قدال: فرجدع غيدر بعيدد، ثدم جداء، فقدال: يدا رسدول اهلل، طهرندي، فقدال رسدول اهلل«إليده
، قددال: فرجددع غيددر بعيددد، ثددم  جدداء، فقددال: يددا رسددول اهلل، «ويحددك، ارجددع فاسددتغفر اهلل وتددب إليدده»

ل ذلددك حتددى إذا كانددت الرابعددة، قددال لدده رسددول : مثدد-صددلى اهلل عليدده وسددلم -طهرنددي، فقددال النبددي
فددأخبر أندده لدديس « جنددون؟أبدده : »-  -فقددال: مددن الزنددى، فسددأل رسددول اهلل« فدديم أطهددرك؟»اهلل: 

فقام رجدل فاسدتنكهه، فلدم يجدد منده ريدح خمدر، قدال، فقدال رسدول « أشرب خمرا؟»بمجنون، فقال: 
 (2).« به فرجم فقال: نعم، فأمر« أزنيت؟: »- صلى اهلل عليه وسلم -اهلل

م أ أمر أن يستنكهوا ماعزًا ليعلموا هدل هدو سدكران ؟-  -إن النبيقالوا: :  وجه االستدالل
ذا لم يصح إقراره علم أن أقواله با ، ن كان سكران لم يصح إقراره إال؟ ف ، طلة كأقوال المجنون وات

 (3).باطل وكذلك طالقه
 ثالثاا مم المةثور:

لدديس لمجنددون وال لسددكران »: (1)--ليقددًا قددال :وقددال عثمددانروى البخدداري فددي صددحيحه تع -1
 . (5) «طالق السكران والمستكره ليس بجائز»:- -.وقال ابن عباس«طالق

ضي اهلل ر - ،وعبد اهلل بن عباس- -فقد ثبت أن عثمان بن عفان.قالوا:  وجه االستدالل 
 .ال يريان طالق السكران   - عنهما

                                                                                            
/ 3( ،االستيعاب فدي معرفدة األصدحاب )2510/ 5انظر : معرفة الصحابة ألبي نعيم ) بترجمة الصحابة.

 (.521/ 5بة )(، اإلصابة في تمييز الصحا1315
( هو : بريدة بن الحصيب  بن عبد اهلل بن الحارث ابن األعرك بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن 1)

بن الحارث بن سالمان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، يكنى أبا عبد اهلل  ،  وهو آخدر 
( ،االسدتيعاب 131/ 1ة ألبدي نعديم )ه . انظدر : معرفدة الصدحاب62من مات من الصحابة بخراسدان سدنة 

 (.115/ 1في معرفة األصحاب )
 .باب من اعترف على نفسه بالزنى .1695قم: (بر 3/1321صحيح مسلم ) (2)
 (.33/102(  انظر: مجموع الفتاوى )3)
ان بن أمير المؤمنين عثمان بن عف وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وثالث الخلفاء الراشدين( هو : ذو النورين،1)

أبددي العدداص بددن أميددة بددن عبددد شددمس بددن عبددد مندداف ابددن قصددي القرشددي األمددوي، يكنددى أبددا عبددد اهلل، وأبددا 
ه يددوم الجمعددة أوسددط أيددام التشددريق يددوم الجمعددة 35سددنة  مظلومددا شددهيداعمددرو، كنيتددان مشددهورتان لدده قتددل 

(، أسددد 1031/ 3(،  االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب )1952/ 1.انظددر: معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم )
  (.511/ 3الغابة ط العلمية )

عليقا.بددداب الطدددالق فدددي اإلغدددالق والكدددره، والسدددكران والمجندددون وأمرهمدددا، والغلدددط (ت1/15(  صدددحيح البخددداري )5)
 والنسيان في الطالق والشرك وغيره.
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 رابعاا مم المعقول :

  ،زائددل العقددل ألنددهو  بددأن السددكران مفقددود اإلرادة بعلددم ظدداهر، فلددم يقددع طالقدده كددالمكره ، : واقددال -1
  (1).فال يقع طالقه كالصغير ؛غير مميز   ألنهو  فلم يقع طالقه كالمجنون ،

ن كان عاصيًا في الشدرب  النو  -2 ذا لدم يعلدم مدا يقدول  ،فهدو ال يعلدم مدا يقدول  ،السكران وات  ،وات
نما ا ،صحيح لم يكن له قصد  ، وصار هذا كمدا لدو تنداول شديئًا محرمدًا  عمال بالنيات ،ألوات

ن حصددل بمعصددية ف ن ددددددددر ذلددك مدددددددوال غي ،فددال يصدددح طالقدده ،جعلدده مجنونددًا فددإن جنونددده وات
 (2)أقواله .

ال يقددع طالقدده  ،ومددن ال تصددح صددالته  ،ن السددكران ال تصددح صددالته فددي هددذه الحالددة أكمددا -3
ةَ َ نَُ  ۡ  ََل ﴿  : وقد قال ، ُُ َّذِصلََّ  ُُ َوٱ َْٱ َّذ َّنَ  َْۡٱَرب َّ َّ ََ ِى  َْۡعلَم  َرى   َك  43:سورةالنسا:ا ﴾َ 

تغييدددر لحددددود ،فعقوبتددده بغيدددر ذلدددك  ،كمدددا جددداءت بددده الشدددريعة،السدددكران عقوبتددده الجلدددد  النو  -4
 (3).الشريعة 

 ،(6)لشدددافعي فدددي الجديدددد وا ،(5)ومالدددك ،(1)أبدددي حنيفدددة  األئمدددةمدددذهب جمهدددور  القـــول الثـــانن :
 .(1) أحمدوالرواية المشهورة عند 

 .قالوا :يق  طالق السكرام 

 والمعقول . ، والمأثور ، والسنة  ،: استدلوا بأدلة من الكتاب أدلة هذا القول

 .والا: مم الكتابأ

ااواَْماااتَاقمولمااوَن﴾﴿يَاااأَياَُّهاااالَّااِذيَنآَمنمااواْاَلتَاْقَربمااواْالصَّااالَاسددتدلوا بقددول اهلل تعددالى: -1 َةَوأَنااتمْمسمااَكاَرىَحااَّتََّتَاْعَلمم
.43:سورهالنسا:



                                 
 (.60/236انظر: كتاب الحاوي الكبير ) ( 1)
 (.33/102انظر :مجموع الفتاوى ) ( 2)
، فدددتح البددداري البدددن  (10/236(  الحددداوي الكبيدددر )15/1611//5/13رح مختصدددر الطحددداوي )(  انظدددر :شددد3)

( ، سدددبل السدددالم 33/102/103( ، مجمدددوع الفتددداوى )1/519، السدددنن الكبدددرى للبيهقدددي) (9/391حجدددر )
 ( .6/210، نيل االوطار ) (2/265)

 .(1/110) ، اللباب في شرح الكتاب (15/1611//5/13انظر: شرح مختصر الطحاوي )(1)
 .(2/210، المعونة ) (3/129، االشراف ) (3/1213، عيون المجالس ) (3/29/30المدونة)انظر :  (5)
 .(6/59(، روضة الطالبين )11/169نهاية المطلب )انظر :  (6)
 (.33/102/103(، مجموع الفتاوى ) 1/233المبدع شرح المقنع)انظر :  (1)



53 

 

 : وجه االستدالل مم اآلية

نهدداهم عددن قربددان الصددالة وهددم سددكارى وال ينهددى إال مكلددف ، وكددل  قددد- - قددالوا: بددأن اهلل
  (1).شاءاتالنوا، وغيره من العقود  ، الطالق مكلف يصح منه 

َ ط ﴿:- -اهللواستدلوا بقول  -2 َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

ه  َوِرَْٱن ۖ فَإ ۡوَسٱك ب
اۡ   َّذ ِلَ  ۡلُّ ذَك  َ ََل يَح 

 ُُ   َ ِمٱَٰٓ نَن َْۡأخ  َِ َشيۡ  و  َّه  َُْۡي  م  د  َد َِّ  ۖ   ً ََ  َ 229:﴾البقرةٱ َّل َِلَٰٓ نَن يََخٱفَٱَٰٓ نََِل ي ٱ يَمٱ 

 وجه االستدالل : 

 (2).وغيره، السكران طالق إن اآلية عامة تشمل : قالوا 

 .مم السنة -ثانياا:

يقددول: بينددا رجددل نددائم لددم يرعدده إال وامرأتدده  جالسددة علددى  (3)صددفوان األصددماسددتدلوا بحددديث  -1 
صدره، واضعة السكين على فؤاده وهي تقول: لتطلقني أو ألقتلندك ، فطلقهدا، ثدم أتدى رسدول 

 (1)« ال قيلولة في الطالق»ذلك له، فقال:  فذكر  - -اهلل

 أجاز طالق المكره والحديث عام في المكره -  -: بأن رسول اهلل قالوا  : وجه االستدالل
  (5)وغيره ،

ثدالث جددهن جدد،  »: -  -، قدال: قدال رسدول اهلل -(6)- أبدي هريدرةاسدتدلوا بحدديث  -2
 .(1) «د، والرجعة  والطالق ،  وهزلهن جد: النكاح

                                 
 (2/265ل االوطار )(،ني10/236(  انظر: لحاوي الكبير )1)
 (.5/13(  انظر: شرح  مختصر الطحاوي )2)
(   هددو :صددفوان بددن عمددران  األصددم عددن بعدد  الصددحابة فددي طددالق المكددره قددال أبددو حدداتم: لدديس بقددوى وقددال 3)

  (.316/ 2.انظر : ميزان االعتدال )، ولم أجد من ذكر سنة وفاته  البخاري: حديثه منكر، ال يتابع عليه
والحديث ضعيف في اسناده  باب ما جاء في طالق المكره ،1130برقم:( 311/ 1ن منصور )( سنن سعيد ب1)

 صفوان بن عاصم االصم قال عنه البخاري حديثه منكر .
 (.5/15( انظر : شرح مختصر الطحاوي )5)
، ُمْخَتلَدٌف ِفدي اْسدِمِه  صداحب6) . ودوس رسدول اهلل  ( هو: أبو هريرة الدوسي،واسمه : َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َصدْخر 

هو ابن عددنان  بدن عبدد اهلل بدن زهدران بدن كعدب بدن الحدارث بدن كعدب بدن مالدك   بدن نصدر بدن األزد بدن 
/ 1انظددر : معرفدة الصددحابة ألبدي نعدديم )  ه، وهددو ابدن ثمددان وسدبعين،59الغدوث . تددوفي أبدو هريددرة  سدنة 

 (.313/ 6لمية )( أسد الغابة ط الع1161/ 1( االستيعاب في معرفة األصحاب )1116
 / 2، سدنن أبدي داود )، بداب مدن طلدق أو نكدح أو راجدع العبدا .  2039 برقم: (651/ 1(  سنن ابن ماجة )1)

بدداب مددا جدداء فددي  1111بددرقم : ( 3/112،الترمددذي ) بدداب فددي الطددالق علددى الهددزل 2191بددرقم : (259
مختلف فيه والحديث حسدنه ابدن ، وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو  الجد والهزل في الطالق

(، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وله طرق كثيرة تحسن الحديث  3/119حجر في التلخيص الحبير )
 والحديث حسن. .
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سددوى بددين الجدداد والهددازل مددع وجددود اإلرادة مددن -  - إن النبددي :قددالوا -:  لاالســتدال وجــه 
وهدذا المعندى  خدر مدع كونهمدا مدن أهدل التكليدف ،آلوعدمها مدن ا ، يقاع حكم اللفظإ أحدهما في 

  (1).موجود في السكران

رفدع القلدم عدن ثالثدة »قدال :  - -:أن رسدول  -رضدي اهلل عنهدا– عائشدة ستدلوا بحدديثا -3 
 (2)«المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر عن النائم حتى يستيقظ ،وعن :

 وجه االستدالل :  

 .فيقع طالقه ، في معناه  وال ،قالوا :ليس السكران واحدًا من هؤالء     

كدل طدالق جدائز، إال طدالق : »-  -قال: قدال رسدول اهلل-  -استدلوا بحديث أبي هريرة-1
 (3).«قلهعلى ع المغلوب  المعتوه 

  .ثالثاا : مم المةثور

 »قدال : (1)بدن وبدرة الكلبديعدن أ.فدي حدد السدكران  -   -استدلوا بقضاء عمر بن الخطداب-1
فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن  --إلى عمر  -(5)- رسلني خالد بن الوليدأ

فقلدت :إن خالدد بدن  وهدم معده متكئدون فدي المسدجد ، - -(1)والزبيدر (1)وعلي و طلحه (6)عوف

                                 
 (.5/15(  انظر: شرح مختصر الطحاوي )1)
بداب فدي المجندون يسدرق أو يصديب حدا.والحدديث صدحيح بمجمددوع  .1391 بدرقم:(1/139( سدنن ابدي داود )2)

 (1/ 2إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل ) .انظر : طرقه
هذا حديث »قال الترمذي   باب ما جاء في طالق المعتوه.1191 برقم:( 111/ 3( سنن الترمذي ت شاكر )3)

، )وقال ابن «ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن عجالن ضعيف ذاهب الحديث
والحدديث ضدعيف ضدعفه األلبداني فدي إرواء الغليدل فدي اء انه مذكور في الكدذب. حزم في المحلى عن عط

 (.110/ 1تخري  أحاديث منار السبيل )
انظدر:  . ولدم أجدد لده كنيدة ، وال تدأريخ وفداة .( هو :سلمة بن وبرة الكلبي من بني عبدود من أهدل قريدة المدزة 1)

  (.131/ 22تاريخ دمشق البن عساكر )
ه، أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، ( هو : سيف اللَّ 5)

( ،االستيعاب 926/ 2ه.انظر: معرفة الصحابة ألبي نعيم )21أبو سليمان توفي بحمص في بع  قراها 
       (.215/ 2( ،اإلصابة في تمييز الصحابة )121/ 2في معرفة األصحاب )

حمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بدن عبدد الحدارث بدن زهدرة بدن كدالب بدن مدرة بدن كعدب ( هو: أبو م6)
بدددرا والمشددداهد كلهددا ، أحدددد أصددحاب الشدددورى  وهددو أحدددد العشددرة المبشدددرين   بددن لدددؤي، ذو الهجددرتين، شدددهد

(  االسدددتيعاب فدددي 1110/ 1ه بالمديندددة، ، انظدددر :معرفدددة الصدددحابة ألبدددي نعددديم )32بالجندددة ، مدددات سدددنة 
 (.111/ 2فة األصحاب )معر 

( هو : أبو محمد التيمي طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابدن كعدب 1)
ه  فدي معركدة 36فدي رجدب سدنة بن لؤي بن غالب القرشي التيمي ، أحد العشرة المبشرين بالجنة . قتدل

 (.161/ 2) (  ،99/ 1الجمل  .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب)
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 واوتحداقر  ،إن الناس قد انهمكدوا  فدي الخمدر ويقول : وهو يقرأ عليك السالم ،الوليد أرسلني إليك 
، ندراه إذا سدكر هدذى : -  -هدؤالء عنددك فسدألهم فقدال علدي :-  -العقوبة  فيه فقدال عمدر

فجلدد  :قدال .قالأبلغ صاحبك ما  :--لى المفتري ثمانون ،قال فقال عمروع ،واذا هذى افترى
 .(2)«ثمانين  - -وجلد عمر ثمانين -  -خالد

حددد مددنهم علددى أمددن  قددالوا :كددان ذلددك بحضددرة الصددحابة مددن غيددر نكيددر -وجــه االســتدالل :
فلمدا  ،بده  مؤاخدذاكدان  وال ،تداه ألمدا حدد بمدا  ،ولو كدان غيدر مكلدف  وجوب الحد عليه بالقذف ،

    (3)فيقع طالقه كالصاحي  ،امل معاملة الصاحيويع ،نه مكلفأعلم  ،قيم عليه حد القذف أ

 (1) «أجاز طالق السكران بشهادة النسوة نه أ»-  -عن عمر بن الخطاب أثر استدلوا ب  -2

 (5).«ال طالق المعتوهإكل الطالق جائز »:قال  - -علي  ابي طالبأثر  باستدلوا : -5

 قع طالقه .من األثر:قالوا : والسكران ليس بمعتوه ، في وجه الداللة

 -رابعاا مم المعقول :

 .فطالقه الزم له  ،اطب بالصالةقالوا : إن السكران مخ-1

يددؤمر بقضدداء  ألندده ؛وال اإلثددم  ،:إن السددكران عدداص بفعلدده لددم يددزل عندده الخطدداب بددذلك  قددالوا-2
 .الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه  

وال  ،فلدديس هددو كددالمجنون المرفددوع عندده القلددم  ،ى السددكران قددالوا : إن حكددم التكليددف جددار علدد-3
فعلددده  والسدددكران معاقدددب بسدددكره كمدددا ، والندددائم  ، وذلدددك أن القلدددم مرفدددوع عدددن المجندددون؛الندددائم 

 . - -الصحابة

: بدأن ربدط األحكدام بأسدبابها أصدل مدن األصدول المأنوسدة فدي الشدريعة ، والتطليدق سدبب اقالو -1
  .بالسكر كما في الجنايات االعتدادوعدم ، ه وربطه به للطالق فينبغي ترتيبه علي

إذا فعدل حرامدا واحددا  ألنده ؛عدم وقوع الطالق من السكران مخالف للمقاصدد الشدرعية  :قالوا -5

                                                                                            
(  هو : أبو عبد اهلل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي أحدد العشدرة 1)

 (101/ 1ه .  انظر :معرفة الصحابة ألبي نعديم )36يوم الجمل سنة  المبشرين بالجنة   وقتل الزبير 
 (.510/ 2االستيعاب في معرفة األصحاب )

 (.1/161باب ما جاء في عدد حد الخمر، زاد المعاد )،  11539 برقم: (1/555ى للبيهقي )السنن الكبر  (2)
 (.5/15(  انظر :مختصر الطحاوي للجصاص )3)
 باب من أجاز طالق السكران. .11961برقم:( 1/16(  مصنف بن أبي شيبة )1)
 لسكران وعتقه..باب من قال: يجوز طالق ا15111 برقم: (1/519(  السنن الكبرى للبيهقي )5)
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 .وفعل المحرم اآلخر سقط عنه الحكم ،فإذا تضاعف جرمه بالسكر  لزمه حكمه ،

والردة لم يلزمه حكدم الدردة ألجدل  ،بين السكرفإذا جمع ،  ةلو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردف
 سكره 

فمهمدا وقدع منده مدن كدالم  ،طرأ على عقله شيءوالسكر  ،لسكران العقلإن األصل في ا :قالوا-6
 (1).حتى يثبت فقدان عقله ،فهو محمول على األصل  ،مفهوم 

 المناقشة والترجيح:

أن القدول الدراجح هدو القدول  للباحدث تبديندلة لكال القولين والنظر والتأمل فيها ألبعد عر  ا
 وضعف استدالل القدول الثداني ، ول والذي يقضي بعدم وقوع طالق السكران وذلك لقوة أدلتهمألا
 ومناقشة أدلتهم بما يلي: ،

 المناقشة:

دداَلَة َوأَ  :وجدده اسددتداللهم بَقْولدده َتَعدداَلى امددا -1 نددُتْم ُسددَكاَرى َحتَّددَى ﴿َيددا َأي هَددا الَّددِذيَن آَمُنددوْا اَل َتْقَرُبددوْا الصَّ
    13َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن﴾ سوره النساء 

بدل الدذي  ، وبأن السكران مكلدف ،ليس بصحيح بأنه مخاطب أثناء سكره كما يقولون  : الرد
أو نهدي لهدم عدن الشدرب  ، أن يسكروا سكرا يفوتون به الصدالة نه نهي لهم  منأ:يفهم من اآلية 
 فال يخاطب بحال لزوال عقله.، حال السكر وأما في ،قريب الصالة 

 :يعلم ما يقول هو االتي في حال سكره الذي ال تصح تصرفاته على أنه ال والدليل

اسدتنكاه -  -الذي فدي صدحيح مسدلم لمدا أمدر النبدي - -(2)جابر بن سمرةبريدة ، و  حديث-
 ،لدم يصدح إ قدراره  افدإن كدان سدكران، أم ال  ،ليعلمدوا هدل هدو سدكران --   (3)مداعز بدن مالدك

ذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجانين  .وات

ن - نهددى عددن قددرب الصددالة مددع  جمدداع فددإن اهللإلوا ،يالقرآنددعبادتدده كالصددالة ال تصددح بددالنص وات
                                 

( ،  110( ، المعونددة )ص: 3/121(، االختيددار للتعليددل المختددار )5/16( انظددر: شددرح مختصددر الطحدداوي )1)
(، سددبل 33/101(  ، مجمددوع الفتدداوى )6/295(، ، المبدددع شددرح المقنددع)10/236/231الحدداوي الكبيددر )

 (.6/210نيل االوطار ) (،2/265السالم)
ة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن  سواءة بدن عدامر بدن صعصدعة ( هو:  جابر بن سمرة بن جناد2)

العامري ثم السوائي، وقيل: جابر بدن سدمرة بدن عمدرو بدن جنددب، وقدد اختلدف فدي كنيتده، فقيدل: أبدو خالدد، 
ه.انظدر: معرفدة 66ه وقيدل سدنة 11وقيل: أبو عبد اهلل،توفشي فدي واليدة بشدر بدن مدروان علدى العدراق سدنة 

 ( 513/ 1(،اإلصابة في تمييز الصحابة )111/ 1(، أسد الغابة ط العلمية )515/ 2نعيم) الصحابة ألبي
 باب من اعترف على نفسه بالزنى 1692(برقم :1319/ 3( انظر : صحيح مسلم )3)
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     ه واتفق الناس على هذا.السكر حتى يعلم ما يقول

السدكران الدذي اليعلدم ومعلدوم أن  ،فدإن عبادتده تصدح بشدروطها  ،بخالف الشارب غيدر السدكران 
 .  الكريمالقرآن ما يقول كما دل عليه يعلم  لم ألنه ؛صالته إنما لم تصح مايقول 

ونحوهما  ،والمجنون  ،كالنائم ،وأحرى  ،عقوده أولى النفبط ،كل من بطلت عبادته لعدم عقله ف
 .عليه لسفههوالمحجور  ،فإنه قد تصح عبادات من ال يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي

 -دلة مم السنة :وثانياا: مناقشة ا  

 . «ال قيلولة في الطالق»دحديث استداللهم باما -1

صددفوان بددن عاصددم األصددم  إسددناده فإندده حددديث ضددعيف فدي، ال حجددة فيدده :يجدداب بأنده الــرد 
وبقيدة  سدماعيل بدن عيداال ،إفدي سدنده   أيضداو ، حديثه منكدر ال يتدابع عليده   :قال عنه البخاري

 (1)وقد حكم عليه ابن حزم بالوضع  ،ي مجهول النوالغاز بن جبلة الجب الوليد ضعيفان ،بن 

 .«ثالث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطالق والرجعة » واما استداللهم  بحديث-2
ومريدددان لدده مددع علمهمددا بمعندداه ، الجدداد والهددازل فإنهمددا قاصدددان للقددول  فأمددا :يقددال:  الــرد  

إرادة لمدا يقدول  الو  ، نه ليس له قصد صحيح إكران الذي ال يعلم ما يقول ففخالف الس ،وموجبه 
ال نيدة لده إنمدا طلدق  ألندهال يعلدم شديئا ممدا يقدول فإنده  يخالفهمداوبأن السكران  ،فأبطله الشارع  ،

   (2.)وقال قواًل وهو ال يعلم ما يقول هال بقلب ، بلسانه

رفدع القلدم عدن ثالثدة عدن الندائم » :مرفوعداً  -هدا رضدي اهلل عن-ما استداللهم بحديث عائشدة أو -3
 «وعن المبتلى حتي يبرأ وعن الصبي حتي يكبر  يستيقظ ، حتى 
ذا إن المجنددون والنددائم أفالحددديث نددص علددى ، اسددتداللهم بدده لدديس بصددحيح :يجدداب بددأن  الــرد

 قددل لهمددا ،الع ألندده النمددا يقددو فددال يدددريان  ،لفقدددان التكليددف  ال يلزمهمددا ،تلفظددا بصددريح الطددالق 
 فالحديث حجة لمدن قدال بعددم وقدوع طدالق السدكران ، وال يدري ما يتكلم به ،والسكران العقل له 

 .(3)وليس حجة عليهم  ،

طددددالق المعتددددوه  الإكددددل طددددالق جددددائز »:مرفوعددددًا  - -بددددي هريددددرةأأمددددا اسددددتداللهم بحددددديث -5
 «المغلوب على عقله 

                                 
لسدددان الميدددزان  ، (32/19،20(  ، التوضددديح لشدددرح الجدددامع الصدددحيح )9/115انظدددر : المحلدددى باآلثدددار ) ( 1)

(1/322.) 
 ( .2/111انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح )(  2)
 (.2/111( ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح )9/11انظر:  المحلى باآلثار ) (3)
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وهددو ذاهددب الحددديث  النعطدداء بددن عجدد سددنادهإفددي  فددإن يصددح الحددديث اليجدداب بددأن  :الــرد 
فددإن  ،وعلددى فددر  الصددحة ، ندده مددذكور فددي الكددذبأب النوحكددم ابددن حددزم علددى عطدداء بددن عجدد

   .والسكران ال عقل له، المعتوه في اللغة هو الذي ال عقل له  نأل ؛ السكران معتوه بسكره
  -ثار الذي استدل بها اصماب القول الثانن :آلقشه امنا :ثالثاا 

 ،في حد الخمر -  -نه استشار الصحابة أب-  -عمر بن الخطابأثر  ستداللهم بأما ا-1
ذا إندده أ:-رضددى اهلل عنهمددا -وعبددد الددرحمن بددن عددوف ، أبددي طالددب فأشددار عليدده علددي بددن 
ذا هدددذ وكدددان ذلدددك بحضدددرة ، ينذا افتدددرى وجدددب عليددده الحدددد ثمدددانات و  ،افتدددرىى سدددكر هدددذى ،وات

 جماعًا منهم .        إ فكان ،حد منهمأمن غير نكير من  الصحابة

 .فيناقش مم وجوه 

بأندده حددديث معضددل :(1)فقددد قددال الصددنعاني وصددحة ثبوتددهثددر  األمددن حيددث سددند -: ولو الوجــه ا
 .(1)رواء إلفي ا (3)لبانيألوضعفه ا(2)

 .مجهول  وهوسناده ابن وبرة إفي :وقال ابن حزم 

 -رضدي اهلل عنهمدا -عبد الدرحمنو ،هذا  خبر مكذوب قد نزه اهلل تعالى عليًا  : قال ابن حزم
ثدم قدال ابدن حدزم  ،الحدد عليده  والهداذييجاب الحد على من هذى ، إفيه  ألنه  ، هذا الخبر عن

 (5).ذا كفر قتلات و  ،كفر   ىذا هذ: إ: وهال قلتم 

السكران زجرًا وردعًا لده علدى شدرب فإن في زيادة عقوبة  األثر،:على فر  صحة  الوجه الثانن
مددا هذياندده أو  ،اقر العقوبددة فيدده  فضدداعفوا العقوبددة علددى السددكران الخمددر عندددما تحدد

                                 
( هو :السيد محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بدن شدرف الددين بدن صدالح بدن 1)

احمدد بدن يحيدى بدن حمدزة بدن سدليمان بدن الحسن بن المهدي بن محمد بدن ادريدس بدن علدى ابدن محمدد بدن 
حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد اهلل بن الحسين بن القاسم بدن إبدراهيم بدن إسدماعيل ابدن 

الكحالندددي ثدددم الصدددنعاني المعدددروف بددداألمير    إبدددراهيم بدددن الحسدددن بدددن الحسدددن بدددن علدددي بدددن أبدددى طالدددب 
ه في يوم الثالثداء ثالدث شدهر شدعبان منهدا.   1112اهلل سنة اإلمام الكبير المجتهد المطلق ، وتوفي رحمه 

 ( .133/  2انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )
 (.266/ 2( انظر :سبل السالم )2)
(هو :الشيخ المحدث، عالمة الشام أبو عبدد الدرحمن محمدد ناصدر الددين بدن ندوح نجداتي األلبداني تدوفي رحمدة 3)

م . انظدر : 1999ه الموافدق 1120ر يوم السدبت لثمدان بقدين مدن جمدادى األولدى سدنة اهلل عليه بعد عص
 (.361/ 10موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنه  والتربية )

 (.111/ 1( انظر : إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل )1)
 (.9/115( انظر: المحلى باآلثار)5)
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رضددي اهلل -الحددد عليدده بدددليل أن حمددزة  يذالهددا نأل ؛فددي حددال سددكره فغيددر مؤاخددذ
 --النبي  لم يؤاخذه «ال  عبيد  ألبيإ أنتم  وهل»حينما قال وهو ثمل : -عنه 
 .سكران لكان كفرًا ر إذ لو قالها غي،بتجديد إيمانه - -ولم يأمره النبي،بقوله 

ن المضدطجع  أكمدا ،علدى مدن يفتدرى  وال ،متى يفتدرى وال ،يعلم افتراؤه  السكران قد ال وكذلك
  ث .فقام النوم مقام الحد م ال؟أ ؟ ثحدأوال يدرى هل هو  ،يحدث

 ال عمدد ألنده ، ةذا هذى افترى والهاذي ال يعد قوله فريدإ:قال  ألنه ةنكار  وفن معنى المديث
 .ال عن عمد إفرية  الو  ،له 

ندده إ :عدن الصدحابة بددأنهم قدالوا إذا شدرب سددكر...إلى آخدره  فقدد قددال ابدن حدزم  مدا نقددلوبدأن 
 .(1)الحد على من هذى والهاذي الحد عليه  إيجابخبر مكذوب باطل متناق  ، فإن فيه 

 .جعلوه كالصاحي في مؤاخذته بأقواله  ةما قولهم بأن الصحابأو -2
رضددي اهلل -وبددأن عثمددان وابددن عبدداس  ، ذلددك محددل خددالف بددين الصددحابةن أيقددال بدد -: الــرد
ذلددك فددال يكددون قددول بعضددهم حجددة  علينددا كمددا ال يكددون حجددة علددى بعضددهم  ال يريددان-عنهمددا 
    .بعضا 

بتجددويز طددالق   -رضددوان اهلل علدديهم -كددذلك عددن اآلثددار عددن عمددر وعلددي ومعاويددة ويجــاب
  (2). -رضي اهلل عنهما -وابن عباس،كعثمان ، السكران بأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة

 مم المعقوالت مناقشة ما استدلوا به-رابعاا:

 مخاطب بالصالة فطالقه الزم له .أما قولهم بأنه -1

بدل هدو منهدي عنهدا حتدى ،نده غيدر مخاطدب بالصدالة أيبدين  القرآن  يقال : بل نص -: الرد
  .يدري ما يقول

يددؤمر  ألندده ؛وال اإلثددم  ، بفعلدده لددم يددزل عندده الخطدداب بددذلكإن السددكران عدداص وأمددا قددولهم :  -2
 .أو فيه  ، بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر

 :الرد 

النددائم يجددب عليدده  الن؛وذلددك  ،ال يسددلم لهددم ذلددك ، حتجدداك بقضدداء الصددلواتالا بددأن يجدداب  -1
 فافترقا .  طالقه وال يقع  ،قضاء الصالة 

                                 
 (115/ 9( انظر : المحلى باآلثار )1)
 (.16/ 1( ، إرواء الغليل )211/ 6(  ، نيل األوطار )2/111( ، سبل السالم )9/115(  انظر: المحلى باآلثار )2)
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وقدد  ، حكدامأللعدم المناط الذي تدور عليده ا لسكران الذي ال يعقل ال حكم لطالقه ،يقال إن ا-2
فلدديس لنددا أن نتجاوزهددا برأينددا ونقددول يقددع طالقدده عقوبددة لدده  ،عددين الشددارع عقوبتدده وهددي الجلددد 

 .فيجمع له بين عقوبتين 

ن كان عاصيًا في الشرب  وكذلك  ،م ما يقدول ذا لم يعلات و  ، فهو ال يعلم ما يقول ،السكران وات
نما  وقد صدار هدذا كمدا لدو تنداول شديئًا محرمدًا جعلده  ،عمال بالنيات أللم يكن له قصد صحيح وات

ن حصل بمعصي فإن مجنونًا ،  .قواله أغير ذلك من  وال ،فاليصح طالقه  ،هتجنونه وات

ك أن وذلد،الندائم  وال ،فلديس كدالمجنون المرفدوع عنده القلدم إن حكم التكليف جار عليده ؛ :قالوا-3
 وال نائم  فيعاقب . ،وأما السكران فليس بمجنون ،والنائم  ، القلم مرفوع عن المجنون

فدإن مدن  ن السدكران وقدت السدكر يدؤمر وينهدى فهدذا باطدل ،أهذا قول مردود فإن أريدد -:الرد
بدل  نه يؤمر وينهى فهدذا باطدل ،أوال غيره على  ، لم يدر بشرعو  ،وال يفهم الخطاب  ،العقل له 

 .الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا  دلةأ

ن كددون أوذلددك  ، إن هددذا مددن بدداب خطدداب الوضددع واإلخبددار ال مددن خطدداب التكليددف :أيضداو 
وفسدادها ،فدإن العقدود ليسدت مدن ،لديس لده تعلدق بصدحة عقدوده  ،أو غير معاقب ،السكران معاقباً 

بدل هدي مدن التصدرفات التدي  ،وال الجنايات التي يعاقدب عليهدا  ،باب العبادات التي يثاب عليها 
 .وهي من لوازم وجود الخلق  ،والكافر ،والمؤمن  ،والفاجر ،يشترك فيها البر 

 .بأن طالق السكران يقع عقوبة له  قالوا:-1

يحتداك إلدى دليدل  علدى المعاقبدة  للسدكران بفدراق .:يقال : جعل الطالق عقوبدة للسدكران  الرد
يعلم  ال ألنه ؛وكذلك جعل اهلل قول السكران غير معتبر،لحد فإن اهلل لم يجعل عقوبته إال ا ،هلهأ

مدا يعقل  ومن ال ،جماع على أن من شرط التكليف العقلإلعقاد االنوبأنه غير مكلف  ،ما يقول 
ال لقلنا بأنه يلزم أن يقع طالق السكران  ،فليس بمكلف  ،يقول أو  ،ذا كان مكرهدا علدى شدربها إوات

 .يقوله المخالف  ، وال غير عالم بانها خمرة

والتطليدق سدبب  ، حكدام بأسدبابها أصدل مدن األصدول المأنوسدة فدي الشدريعةألقالوا: بدأن ربدط ا-5
 .وعدم االعتداد بالسكر كما في الجنايات  ،للطالق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به 

ل أو إيقاع اللفظ من العاقد ،هل هو إيقاع لفظه مطلقًا  .يستفسر عن السبب للطالق -:الرد 
لزمكم أن تقولوا بوقوعه من .الذي يفهم ما يقول ؟ فإن قلتم السبب للطالق هو إيقاع لفظه مطلقا 

 .والسكران الذي لم يعص بسكره إذا تلفظ أحدهم بالطالق  ،والنائم  ،المجنون 
ن قلتم إنه  يفهدم مدا  وال ، فالسدكران غيدر عاقدل .مدا يقدوليقاع اللفظ من العاقدل الدذي يفهدم إوات

 ه فاقد العقل مثل المجنون تمامًا.ألن؛ال يكون إيقاع لفظ الطالق منه سببا ف ؛يقول
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فعدل حرامدًا لزمده حكمده  إذا هألندعدم وقوع طدالق السدكران مخدالف للمقاصدد الشدرعية -: قالوا-6
فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحدرم اآلخدر سدقط عنده الحكدم ، فلدو أنده ارتدد بغيدر سدكر 

 .لم يلزمه حكم الردة ألجل سكره،والردة  ،بين السكر لزمه حكم الردة فإن جمع
خدر آليقال لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله للمحدرم ا -: الرد

نما  ،فإن ذلك مما ال يقول به عاقل وهو السكر ، ، سقطنا حكم المعصدية لعددم منداط التكليدف أوات
فلدم يكدن   ،ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصداحي ، وهو العقل ، وبيان ذلك أنه لو شرب الخمر

 المسقط.      فعله لمعصية الشرب هو
والسدكر شديء طدرأ علدى عقلده فمهمدا وقدع منده  مدن  ، صدل فدي السدكران العقدلألا أما قولهم :-1

 فهو محمول على األصل حتى يثبت فقدان عقله . ،كالم مفهوم 
 ،فحكمدده حكددم الصدداحي ،ن الددذي لددم يددزل عقلددهيقددال هندداك فددرق بددين السددكران النشددوا -:الــرد 

وبين السكران الثمل الذي ال يعلم ما يقول ، وكالمنا في السكران الثمل الذي ال يعلم ما يقول، ال 
لدذلك فدإن ؛حكام ألقوال كالطالق وغيره لعدم المناط الذي تدور عليه األحكم لما يصدر منه من ا

ال عبيد إنتم أهل  »:عندما قال-  -ةمه حمز صل في السكران مع عأللم يستصحب ا النبي 
 ألصل .ا باستصحابن نتجاوزها برأينا ونقول أ،وقد عين الشارع عقوبته ،فليس لنا «ألبي 

 -ثمرة الخالف :
 -تظهر ثمرة الخالف فن المسائل اآلتية :

يجدب  :إذا قتل السكران الذي ال يعلم شيئا رجال معصوم الدم ؛ فمن قدال بدأن طالقده يقدع قدال-1
، فدال يقتددل السددكران إذا ، ألندده مدن خطدداب الوضددع  ال يقدع ،بددأن طالقدده  :أن يقتدل .ومددن قدال

  قتل حال سكره الذي ال يعلم ما يفعل .
وحددد الزنددى عنددد مددن قددال ،أو زنددى حددال سددكره ؛ فيقددام عليدده حددد السددرقة ، إذا سددرق السددكران  -2

 ألنده ؛ ال يقام عليه الحد :قال ال سكره ، ومن قال بأنه غير مكلف ح بأنه مكلف حال سكره
ه ، وهبتدده ،ووقفدده ، ئ، وكددذلك فددي سددائر عقددوده كبيعدده ، وشددرا غيددر مكلددف وغيددر مخاطددب 

 . (2) (1)وكذلك جميع األحكام المترتبة على تصرفاته
 
 
 

                                 
 ( بتصرف.310/ 1( انظر : المغني البن قدامة )1)
(  هدذا الكددالم  استخلصدده الباحدث مددن  المصددادر والمراجددع المتعلقدة ببحددث هددذه المسددألة وقددُ ذكددرت فددي أثندداء 2)

 .مسألة بحث ال
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 المسةلة الثالثة : مك  طالق المكره.

 :الملجئ  ضابط اإلكراه

   (1)له وال يقدر على االمتناع منه فهو مكره. قيل ضابط اإلكراه إذا كان المكره له قاهرا 

 اإلكراه منها.ضابط آثار عن السلف في  توقد ورد

لديس الرجدل أميندا علدى نفسده إذا أجعتده، أو أوثقتده، أو »قدال: - - عمر بن الخطداب أثر:-1
 « (2)ضربته

 .«أن القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره »وذكر شريح -2

 (3) .«، أو ضربًا شديداً  ذا كان يخاف القتلإ »أحمد:اإلمام وقال 

 تمرير ممل الن اع 

  علددى أن الددزوك العاقددل البددالغ الحددر غيددر المكددره إذااألربعددة وابددن حددزم الظدداهري  األئمددةاتفدق  -1
 .(1)طلق زوجته فإن طالقه يقع

 اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن اإلكددراه بحددق كددالمولي إذا انقضددتمدة اإليددالء فددأجبره -2
 القاضي على الطالق  وقع طالقه .

 . ال يقع طالقه؟ أوكره على الطالق بغير حق  هل يقع أماء على من لالع اختلف -3

 سبب الخالف :  

 ألندهقال ابن رشد :) وسبب الخالف: هل المطلدق مدن قبدل اإلكدراه مختدار أم لديس بمختدار؟ 
كدره علدى الحقيقدة هدو الدذي لدم يكدن لده ليس يكره على اللفظ إذ كدان اللفدظ إنمدا يقدع باختيداره. والم

 .(5)اختيار في إيقاع الشيء أصال(

 . وا في هذه المسألة على قولين مشهوريناختلفوقد 
 

 

                                 
كراه غير ملجئ.(.11/61(  انظر: المجموع شرح المهذب )1)  بل اإلكراه ينقسم إلى قسمين :إكراه ملجئ ، وات
 ، باب طالق الكره. 11121: رقم( ب111/ 6(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )2)
 (.229/ 5(  انظر :اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر )3)
 (101/ 3نهاية المقتصد )بداية المجتهد و ( انظر:1)
 (101/ 3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )5)
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 بيام رأي ابم م    فن هذه المسةلة .:  القول اوول

، طالقدددده  فإندددده ال يقددددع ، اهلل أن الددددزوك إذا طلددددق زوجتدددده وهددددو مكددددره هيددددرى ابددددن حددددزم رحمدددد
 ،  (1)وأحمد  ،(3)والشافعي ، (2)مالك األئمة مذهب  وهو،  (1)«ره غير الزم لهوطالق المك»فقال:

  طالق المكره بغير حق ال يقع . : قالوا
 والمأثور . ،والسنة  ، بأدلة من الكتاب استدلوا: اودلة

 . مم الكتاب :والا

ْ    َٰٓ َّل َِل ﴿استدلوا بقوله تعالى: َب بَۡعد  َّل يَم  ِ   و  ك َ ِوَ َوَ َكفََر بۡ 
َ  َ ذَ  يَم   ۡۡ  بۡ 

َُّب ۡ َمئ  ۡكر ََ َ  َۡل    ۥ و 
َۡ ن   َو

ۡفر  َصۡدرٗ  ۡذك  ََ ََّشَرَح بۡ  ي   ُ فََعلَۡيه ۡ  َغَضب  وِّ ظ  ََ ٌُب  ََ ََ 106النحل: ﴾ِ   َ ذَه ۡ  

قالوا:بددأن اهلل سددبحانه وتعددالى لددم يؤاخددذ مددن أكددره علددى الكفددر فمددن أكددره علددى .  وجــه الداللــة
الشدرك أعظدم مدن »قال عطاء بن أبي رباح : و ير حق ال يقع طالقه من باب أولى ، بغ الطالق
 (5)«الطالق

َ  ﴿قال الشافعي : قال اهلل تعالىو  يَم   ۡۡ  بۡ 
َُّب ۡ َمئ  ۡكر ََ َ  َۡل    ۥ و 

َۡ ن  ْ    َٰٓ َّل َِل َو َب بَۡعد  َّل يَم  ِ   و  َوَ َكفََر بۡ 

ۡفر  صَ  ۡذك  ك َ ِوَ َشَرَح بۡ 
ََ َّۡدرٗ َ ذَ  ا اي   ُ فََعلَاۡيه ۡ  َغَضاب  وِّ ظ  ََ ٌُب  ََ ا ََ بدأن  106النحدل:﴾٢٠٧ ِ   َ ذَه اۡ  

فكدذلك سدقط عدن المكدره  ،سقط عنه أحكام الكفرأكراه و إلاهلل لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال ا
  (6).األعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق األولى نأل ؛مادون الكفر

 

                                 
 (.162/ 9(  المحلى باآلثار )1)
(، 2/111(، النددوادر والزيددادات علددى مددا فددي المدونددة  مددن غيرهددا مددن االمهددات )2/19/13انظددر: المدونددة )(2)

(،بدايدة 6/2665،2666( التبصدرة للخمدي )2/111(،اإلشراف على نكت مسدائل الخدالف )111المعونة )
 .(3/101/102المجتهد ونهاية المقتصد )

( ، البيددددددددددددددان فددددددددددددددي مددددددددددددددذهب اإلمددددددددددددددام 10/221،221،229،230،231الحدددددددددددددداوي الكبيددددددددددددددر )انظددددددددددددددر : (3)
 .(10/10،12الشافعي)

( ، الشدرح الكبيددر 1/312(،المغندي البددن قدامدة)1/1511مسدائل اإلمددام أحمدد واسدحاق بددن راهويده )انظدر :  (1)
( ، المبددع شدرح 5/319،390( ،شدرح الزركشدي علدى مختصدر الخرقدي )1/211،212)على متن المقندع 

 ( .6/296،291المقنع )
وقدد صدححه ابدن حجدر ،اب مدا جداء فدي طدالق المكدره ب ، 1112برقم( 316/ 1(   سنن سعيد بن منصور )5)

 (.9/390العسقالني في الفتح )
بداب مدا جداء فدي طدالق  (بتصدرف1/511للبيهقي )(،السنن الكبرى 9/390(  انظر : فتح الباري البن حجر)6)

 ( 131، شرح األربعين النووية البن دقيق  ص: المكره
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 .مم السنة  :ثانيا

نمدا لكدل» -  -رسول اهللقال   :قال -  -استدلوا بحديث عمر-1  إنما األعمال بالنيدات، وات
  (1)«امرئ ما نوى

 .وجه الداللة مم المديث

نما طلق لفظا فلم يرد معناه قالوا :المكره ال  فهو باطل اليعتد  ، وكل عمل بال نية، نية له وات
   (2).وطالق المكره عمل بال نية فهو باطل،به 

إن اهلل وضدددع عدددن أمتدددي : » -- قدددال :قدددال رسدددول اهلل --اسدددتدلوا بحدددديث بدددن عبددداس -2
  (3)«الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

  (1):حيث تجاوز اهلل عن المكره . وجه الداللة

ال طدالق »يقدول: -  -قالت: سمعت رسول اهلل -رضي اهلل عنها  -استدلوا بحديث عائشة-3
 (5)«وال عتاق في إغالق 

 : وجه الداللة مم المديث

وكأنده يغلدق عليده ويحدبس  ،كدره  انغلدق عليده رأيدهأإذا  ألندهو  ،كراه إلالمراد باإلغالق اقالوا:  
  (6). فال يقع طالقه ،ويضيق عليه حتى يطلق

                                 
بدددددداب كيدددددف كددددددان بدددددددء الددددددوحي إلدددددى رسددددددول اهلل صددددددلى اهلل عليدددددده  1بددددددرقم :(16/ 1(   صدددددحيح البخدددددداري )1)

إنمدددا »بددداب قولددده صدددلى اهلل عليددده وسدددلم:  1901 بدددرقم : (3/1515،وأخرجه مسدددلم فدددي صدددحيحه )وسدددلم؟
 .، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال«األعمال بالنية

 ( ،1/111( ، مسند الفاروق البن كثير )9/162( انظر: المحلى باآلثار )2)
والحديث حسن بمجموع طرقه وأخرجه  باب طالق المكره والناسي. 2015برقم :(659/ 1(  سنن ابن ماجه )3)

وقد حسنة  ابن دقيدق باب ما جاء في طالق المكره ،  15091برقم : (1/511البيهقي في السنن الكبرى )
( ، وقال وجود اسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ،و حسنه النووي 131العيد في شرح األربعين النووية )

 (، 311(، والسخاوي  في المقاصد الحسنة )1/611كما في تلخيص الحبير)
 (9/166(  انظر: المحلى باآلثار )1)
بددداب  2016بدددرقم :  (1/660، سدددنن بدددن ماجدددة )  26360بدددرقم : ( 311/ 13مدددد ط الرسدددالة )(  مسدددند أح5)

وفدي سدنده  ، ،باب في الطالق على غلدط  2193برقم :  (2/251، سنن أبي داود)طالق المكره والناسي 
(، السددنن الكبددرى 1/9محمددد بددن عبيددد بددن أبددي صددالح المكددي ضددعفه ابددو حدداتم فددي كتابدده الجددرح والتعددديل )

من طريدق اخدر غيدر طريدق مخمدد بدن  باب ما جاء في طالق المكره  15091 برقم : (511/ 1يهقي )للب
 . ( 1/111وقد حسنه األلباني في اإلرواء ) ،بطرقه عبيد .فالحديث حسن 

 (.6/111(،عون المعبود )1/312(، المغني البن قدامة )10/229(  انظر : الحاوي الكبير )6)
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 ثالثا مم المةثور :

 (1)«شيئا طالق المكره لم ير»: أنه - -عمر بن الخطابأثر  استدلوا ب-1
  (3)«كانا ال يريان طالق المكره شيئا: »-، والزبير(2)هلل بن عمروعبد اأثر  وب-2
  .(1)«أنه كان ال يرى طالق المكره شيئا»-: -علي بن أبي طالبأثر  وب-3
 . (5)«ليس لمكره، وال لمضطهد طالق»قال:  -رضي اهلل عنهما -بن عباساأثر  وب-1
ال طددالق، وال عتدداق علددى »قددالوا: وعطدداء والحسددن البصددري  (6)عمددر بددن عبددد العزيددزأثر  وبدد-5

 .(1)«مكره
ى تددل-  -أن رجدال علدى عهدد عمدر بدن الخطداب-  -عمدر بدن الخطدابأثر  اسدتدلوا بد-6

ال قطعت  ، عسال  (1)شتاري بحبل فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت: لتطلقنها ثالثا وات
أو يطلقهدا، فطلقهددا ثالثدا، ثددم  ،أو تقطددع الحبدل ، تفعدل فأبدت  الحبدل، فدذكرها اهلل واإلسددالم أن
ارجدددع إلدددى أهلدددك فلددديس هدددذا »فدددذكر ذلدددك لددده، فقدددال:  -  -خدددرك إلدددى عمدددر بدددن الخطددداب

 (9)«بطالق
وهدم علدي بدن  قاله خمسة منهم ولم يعرف لهدم مخدالف-  -جماع الصحابةإ ألنهو  وقالوا :

 – ،وابددن الزبيددر ،وعبددد اهلل بددن عمددرو، والزبيددر بددن العددوام ، وابددن عمددر أبددي طالددب ،وابددن عبدداس 
 (10).رضي اهلل عنهم

                                 
 ، من لم ير طالق المكره شيئا. 11029برقم : (12/ 1(  مصنف ابن أبي شيبة )1)
(  هددو : أبدددو محمدددد عبدددد اهلل بددن عمدددرو بدددن العددداص بدددن وائددل بدددن هاشدددم بدددن سدددعيد بددن سدددهم بدددن عمدددرو ابدددن 2)

ه  وهذ 63هصيص  بن كعب بن لؤي القرشي السهمي وكنيته قيل أبو محمد ، مات ليالي الحرة قيل عام 
(، 1121/ 3ه . انظددر :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم )61ه وقيددل 65القددول رجحدده اإلمددام أحمددد ، وقيددل 
 ( .956/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب )

 .من لم ير طالق المكره شيئا . 11029برقم : (12/ 1(  مصنف ابن أبي شيبة )3)
 .من لم ير طالق المكره شيئا .11021ه برقم :المصدر نفس  (1)
 من لم ير طالق المكره شيئا .  11021برقم : لمصدر السابقا  (5)
اإلمددام أميددر المددؤمنين أبددو حفددص عمددر بددن عبددد العزيددز بددن مددروان بددن الحكددم األمددوي القرشددي الخليفددة :هددو  (6)

ه . انظدددر : تدددذكرة 101الراشددد أمددده أم عاصدددم بنددت عاصدددم بدددن عمددر بدددن الخطددداب مددات فدددي رجدددب سددنة 
 (.133/ 3(، فوات الوفيات )19/ 1الحفاظ ط طبقات الحفاظ للذهبي )

 .من لم ير طالق المكره شيئا .11031( برقم :12/ 1) صنف ابن أبي شيبةم  (1)
  (131/ 1(  معنى يشتار:أي يجتنيه من خالياه ومواضعه. انظر: لسان العرب )1)
بددداب مدددا جددداء فدددي طددالق المكدددره ،البيهقدددي فدددي السدددنن  1121 بددرقم : (313/ 1(  سددنن سدددعيد بدددن منصدددور )9)

 .(1/111باب ما جاء في طالق المكره ،مسند الفاروق البن كثير ) :15099 برقم (1/516الكبرى )
بداب مدا جداء فدي  ،15100برقم : (1/516( ، السنن الكبرى للبيهقي )10/229(  انظر : الحاوي الكبير )10)

 .طالق المكره
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 .(2)للشافعن لإلما  وهو قول  ،(1)أبن منيفة اإلما   القول الثانن :مذهب

  .:يقع طالق المكرهقالوا 

 .والمأثور،والسنة  ،بأدلة من الكتاب : استدلوااودلة

 وال : مم الكتاب:أ

اه  َوِرَْاٱن ۖ فَإ ۡوَساٱ﴿استدلوا بقدول اهلل تعدالى: 
َ ط َّذ ِلَ  ا َس  َۡ  ب إ 

 ب َمۡعار  ٍف نَۡ  َْۡسار ي  ب
اۡ  نَن  ك ب اۡلُّ ذَك  َ ََل يَح 

 ُُ   َ َِ َشيۡ َْۡأخ  َّه  َُْۡي  م  ََ ِمٱَٰٓ  َْاٱَح   ً و  اد  َد َِّ   فَاَ  ج   َ ۡف  ۡ  نََِل ي ٱ يَماٱ  د  َد َِّ  ۖ فَإ ۡن خ   َ ٱ َّل َِلَٰٓ نَن يََخٱفَٱَٰٓ نََِل ي ٱ يَمٱ 

لَۡيه َمااٱ ف يَمااٱ َّفۡ  ااََّن ََ ل م 
ئ ااَ  ه اا   َّذظِ 

َٰٓ ااد  َد َِّ   فَأ ُ ذَ   َ ااد  د  َِّ   فَااَ  َْۡع َااد  هَٱ  َ َوااَ يَ ََعااِد   َ  َااَدۡل ب اا   ط ْ ۡلااَ  

َْاٱَح ﴿.229البقرة:﴾١١٢ ََ ِاى  َْاْك َ  َزۡ ًجاٱ َغۡياَرَ ۥط فَاإ ن لَلِٱَهَاٱ فَاَ  ج  َب بَۡعاد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح 

د  د  َِّ   ي  َيِّْ هَٱ ذ ٱَََّۡۚ  ََ   َ د  َد َِّ  ط َ ْ ۡلَ    َ ََّن  لَۡيه َمٱَٰٓ نَن يَ ََرَُجَعٱَٰٓ َّل ن ظَِْٱَٰٓ نَن ي ٱ يَمٱ  230البقرة:﴾١٣٠يَۡعلَم 

إذ لديس فدي  ،وغيدره  ، قدالوا :عمدوم اآليدة يوجدب وقدوع طدالق المكدره  اآليـةوجه الداللة مم 
  (3).اللفظ داللة على الفرق بينهما

 ثانيا :مم السنة .

ثدالث جدددهن جدد، وهددزلهن جددد: »قددال :  أن رسدول اهلل -  -اسدتدلوا بحددديث أبدي هريددرة-1
 (1)«، والرجعة والطالق ،  النكاح

سددوى بددين حكددم الجدداد والهددازل مددع أن  -  -النبدديإن  قددالوا : . وجــه الداللــة مــم المــديث
أن كددل مكلددف وجددد إيقدداع الطددالق فددي  فدددل علددى ،واآلخددر غيددر قاصددد ،أحدددهما قاصددد الطددالق 

 (5)حكم لفظه . ارتفاعوال تأثير لعدم إرادته في  ،له  لفظه فحكمه الزم

طددالق  كددل طددالق جددائز، إال : »-  -قددال: قددال رسددول - - اسددتدلوا بحددديث أبددي هريددرة-2
 6)«على عقله المعتوه المغلوب 

                                 
(،النتدددددف فدددددي الفتددددداوى للسدددددغدي 5/5،6،1،1،9،10،11انظدددددر : شدددددرح مختصدددددر الطحددددداوي للجصددددداص ) (1)

( ، العنايدة 3/100(، بدائع الصنائع )2/195( ، تحفة الفقهاء )21/10( ، المبسوط للسرخسي )1/311)
 .(3/15(، اللباب في شرح الكتاب )3/111شرح الهداية )

،ولم أجدددد فدددي كتدددب وهدددو الدددذي ذكدددر قدددول الشدددافعي (5/221اإلشدددراف علدددى مدددذاهب العلمددداء البدددن المندددذر ) (2)
 الشافعية من ذكر هذا القول.

 (5/6(  انظر: شرح مختصر الطحاوي )3)
 .(53سبق تخريجه ص :) (1)
 .  (5/1(  انظر:شرح مختصر الطحاوي للجصاص )5)
قدال عنده الترمدذي . و   باب مدا جداء فدي طدالق المعتدوه  1191برقم : (111 / 3(  سنن الترمذي ت شاكر )6)



61 

 

 ىواسددتثن ،ومددنهم المكددره ،يعقددلطددالق كددل مددن  الحددديث :قددالوا :شددمل وجــه الداللــة مــم المــديث
 المعتوه الذي العقل له فقط. 

 أن رجددال كددان نائمددا مددع امرأتدده فقامددت فأخددذت  صددفوان بددن عمددران الطددائي بحددديثاسددتدلوا   -3
ال  سددكينا فجلسددت علددى صدددره ووضددعت السددكين علددى حلقدده وقالددت: لتطلقنددي ثالثددا البتددة وات

صدددلى اهلل عليددده  -فدددذكر ذلدددك لرسدددول اهلل ، فأبدددت عليددده فطلقهدددا ثالثدددا ذبحتدددك، فناشددددها اهلل
 (1).«ال قيلولة في الطالق»فقال:  -وسلم

 بغير حق.طالق المكره  -  -من الحديث :قالوا :حيث أوقع النبي وجه الداللة

 ثالثا :مم المةثور :

تدده فوقفددت علددى الحبددل أشددتار عسددال فجاءتدده امر ين رجددال تدددلى أ -  -عمددرأثر  اسددتدلوا بدد-1
لددى إفرفددع  :فطلقهددا ثالثددا قددال ،ال ذلددك إسددالم فأبددت إللددتطلقن ثالثددا فددذكرها اهلل واو أ ، لتقطعدده
   (2)فأبانها منهعمر 

 .أجاز طالق المكره  -  -بأن عمر :قالوا .ثرو وجه الداللة مم ا

، قددال: كانددت المعددافريعددن عمددر بددن شددرحبيل  -  -آخددر لعمددر بددن الخطددابأثر اسددتدلوا بدد-2
رادتددده علدددى الطدددالق فدددأبى فجددداءت ذات ليلدددة فلمدددا رأتددده نائمدددا، قامدددت امدددرأة مبغضدددة لزوجهدددا فأ

وأخذت سيفه، فوضعته على بطنه ثم حركته برجلها فقدال: ويلدك مدا لدك؟ قالدت: واهلل لتطلقندي 
ال أنفذتك بده، فطلقهدا ثالثدا، فرفدع ذلدك إلدى عمدر بدن الخطداب فأرسدل إليهدا فشدتمها،  - -وات

 (3)طالقها. ضي إياه فأمضى فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت بغ

                                                                                            
عجدددالن ضدددعيف ذاهدددب هدددذا حدددديث ال نعرفددده مرفوعدددا إال مدددن حدددديث عطددداء بدددن عجدددالن، وعطددداء بدددن »

( لديس حديثده 6/335وقال عنه يحيى بدن معدين كمدا فدي كتداب الجدرح والتعدديل البدن أبدي حداتم )« الحديث
 بشيء كذاب والحديث ضعيف ال يحت  به .

فدي باب ما جاء في طالق المكره  ، والحديث ضدعيف   1130برقم :  (311/ 1(  سنن سعيد بن منصور )1)
( عن هذا الحديث هو حدديث منكدر 1/306ني ،قال البخاري في التاريخ الكبير)سنده الغاز بن جبلة الجبال

حديثدده ولدديس بددالقوي وقددال يكتددب ( 1/122ال يتددابع عليدده وقددال ابددن أبددي حدداتم فددي كتابدده الجددرح والتعددديل )
ه وقدال هدو منكدر الحدديث يعندي الغداز بدن يد(  قدال ابدن أبدي حداتم عدن أب3/222الزيلعي في نصب الرآيدة )

 وقال البخاري هو منكر الحديث في طالق المكره.  جبلة ،
( قال ابن كثير األثر منقطع . قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خالفة 116/ 1(  مسند الفاروق البن كثير )2)

 والحديث منقطع  
 باب ما جاء في طالق المكره. . 1129 برقم : (1/313(  سعيد بن منصور في سننه )3)
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  (2)«طالق المكره جائز »قال: - - (1)بن عمراأثر  استدلوا ب-3

 مناقشة اودلة :

  ..من قبل أصحاب القول الثانيمناقشة أدلة القول األول 

أمتدي الخطدأ والنسديان ومدا عدن ان اهلل وضع » - -قالوا :أما استداللهم بحديث ابن عباس-1
 (3)«.استكرهوا عليه 

 .ردود منها ةيليه بعد فةجابوا 

الحسدن  عدنإال لديس يدروى  :قدال عنده اإلمدام أحمدد إن الحديث غير صحيح عند أهدل النقدل ، -
 فسقط احتجاجهم به . ،نا ال يقبلون المراسيلو خالفمو  ،فهو مرسل - - عن النبي

أمتدي  رفدع عدن»معندى حدديث  الن ،فإنه لم ينف طدالق المكدره  ،صحة الحديث   فر  ىوعل -
ولديس  ،ماإلثدفإن المرفدوع عنده  ،وعفى ألمتي عن ذلك  «،الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 . (1)وليس يرفع حكم وقوع الطالق  اإلثمفيرفع عن المكره  الحكم ،

 هذا اللفظ إنما يستعمل في رفع المأثم . الن؛في رفع الحكم  استعماله يجوز وال
 «ال طدالق وال عتداق فدي إغدالق » :-رضدي اهلل عنهدا-ائشدة ما استداللهم بحديث عأ:و  قالوا-2

 نمدا هدو المجندون ،ات و  ،المكدره غيدر مغلدق عليده  نأل ؛فال داللدة فيده علدى حكدم طدالق المكدره 
  (5)مغلق عليه في التصرف من سائر الوجوه . ألنه

 مناقشة أدلة القول الثانن مم قبل أصماب القول اوول:

ه  َوِرَْٱن ۖ ﴿قول اهلل تعالى: أما استداللهم بعموم:قالوا 
﴾...َّذ ِلَ 

بددأن اآليددة دلددت علددى أحكددام الطددالق وثبددت فددي السددنة الصددحيحة عدددم وقددوع  :يقددال : الجــواب
   .طالق المكره

 

                                 
عمددر بددن الخطدداب بددن نفيددل القرشددي العدددوي أبددو عبددد الددرحمن خددال المددؤمنين، مددن أملددك  (  هددو: عبددد اهلل بددن1)

(، 1101/ 3معرفدددة الصددحابة ألبددي نعددديم ) انظددر: ه 11ه وقيددل13شددباب قددريال عدددن الدددنيا تددوفي سدددنة 
 (.156/ 1( اإلصابة في تمييز الصحابة )950/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب )

 اب طالق الكرهب 11121برقم : ( 110/ 6ي )(  مصنف عبد الرزاق الصنعان2)
 (.61( سبق تخريجه ص: )3)
 (.5/11( انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )1)
 (.5/1) هالمصدر نفس  (5)
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 أدلة القول الثانن مم السنة مم قبل أصماب القول اوول . ثانيا: مناقشة
هن جددد  وهددزلهن جددد النكدداح ثددالث جددد»مرفوعددا -  -اسددتداللهم بحددديث أبددي هريددرةأمددا -1

والهددازل فدددل علددى أن كددل مكلددف ،وقددولهم بددأن الحددديث سددوى بددين الجدداد  « والطددالق والرجعددة
  .فحكمه الزم له ،وجد إيقاع الطالق في لفظه 

 وال هازل .، والمكره ليس بجاد ،:قالوا :ونحن نجعل الجد والهزل في وقوع الطالق سواء  الجواب
والمكددره غيددر  ،والهددازل قاصددد للفددظ غيددر مريددد للفرقددة ،ريددد للفرقددة الجدداد قاصددد اللفددظ م النو 

 (1)وال مريد للفرقة. ،قاصد للفظ 
كل طالق جائز إال طدالق المعتدوه المغلدوب »مرفوعا  -- أما استداللهم بحديث أبي هريرة-2

 .وقولهم إن الحديث شمل طالق كل من يعقل ومنهم المكره « على عقله 
 الجواب:

ال يحدت  بده وقدد وصدفه يحيدى بدن  ،النفدي اسدناده عطداء بدن عجد نأل ؛يث ال يصدح الحد :أوال 
 معين بالكذب فال يحت  به .

الندائم  نألو  :على فر  صحة الحديث فإن المكره مغلوب على إرادتده  وناقدل لكدالم غيدره ،ثانيا 
ذا طلق فطالقه ، مغلوب على عقله   باتفاق . ال يقعوات

 «.في الطالق ال قيلولة»عمران الطائي مرفوعا ن بن صفواأما استداللهم بحديث -3
ي قال عنه البخاري حديثه منكر النفي إسناده الغاز بن جبلة الجب ال يصح:الحديث الجواب 

 ، يكتدب حديثده ولديس بدالقوي منكدر الحددديث :ال يتدابع عليده وكدذلك قدال ابدن أبدي حداتم فدي العلدل
ة فدي وقدال ابدن الجدوزي فدي العلدل المتناهيد ،ر وضعف الحديث ابن حزم في كتابه المحلى باآلثدا

  قدال البخداري :صدفوان األصدم عدن أصدحاب النبدي   حاديث الواهية :هذا  حديث ال يصدح.ألا
 ال يتابع عليه في المكره .

 الترجيح:
بعد عر  أدلة كل قول ومناقشتها تبين للباحث أن القول الراجح في هدذه المسدألة واهلل أعلدم هدو 

وذلدك لقدوة أدلدة مدن ذهدب هدذ ؛يقع إذا كان اإلكراه بغيدر حدق  بأن طالق المكره ال القول القاضي
 األقوال واألفعال الصادرة من قبدل المكدره بغيدر نألو ؛المذهب وضعف أدلة من قال بوقوع طالقه 

-فدإن اهلل  ،من األحكدام شيءعليها  ال يترتبالحق قد دلت أدلة الشرع الكلية والجزئية على أنه 
 -   يجعل من كفر مكرها بأنده كدافر فقدال تعدالىلم:﴿   َ يَم   ۡۡ  ب اۡ

َُّب ۡ َمائ  ۡكار ََ َ  َۡل  ا  ۥ و 
َۡ ن  ﴾ َّل َِل َوا

 (2)كراه بما هو دون الكفر مبطال من باب أولى.  إلفيكون ا ،فإذا كان  اإلكراه مبطال للكفر باهلل

                                 
 ( .10/230( انظر: الحاوي الكبير )1)
 (.101( انظر: السيل الجرار للشوكاني )2)
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 مسائل أربعة وفيه : الثالثالمطلب 

ــى : ــات طمكــ  مــم   -المســةلة اوول ــه المــدخول بهــا ثــالث تطليقــات متفرق ــق  وجت وأراد أم ل
 متى تمل له؟.يرجعها

 تمرير ممل الن اع :

ول بهددا ثددالث ك إذا طلددق زوجتدده المدددخو علددى أن الددز وابددن حددزم الظدداهري  األربعددة األئمددةاتفددق -1
 .(1)ل له حتى تنكح زوجا غيرهالتح ،تطليقات متفرقات

 يحلها للزوك األول . أن النكاح الفاسد العلى  وابن حزم األربعة األئمةاتفق -2

يحلهدا للدزوك  ال من قبل الدزوك الثداني على أن وطئها في الدبر وابن حزم األربعة األئمةاتفق -3
 األول .

 .لزوك األوللالعلماء فيما عدا ذلك فيما يحلها  اختلف -1
 .وتمته مسةلتام 

ــىالمســةلة   اختلددف  أو مجددرد العقددد؟ ء فددي القبددل ؟رط لتحليلهددا للددزوك األول الددوطت: هددل يشدداوول
 . العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين

 بيام رأي بم م   الظاهري فن هذه المسةلة  . : القول اوول 

أن مدن طلدق امرأتده ثالثدا لدم يحدل لده أن يتزوجهدا إال بعدد  -رحمده اهلل تعدالى-بن حدزم ايرى 
 زوك يطؤها في فرجها بنكاح صحيح .

إال بعدد زوك يطؤهدا فدي فرجهدا بنكداح  أن يتزوجهداومن طلق امرأته ثالثا لم يحل لده  ): فقال
 (2)(صحيح

 .(6) وأحمد، (5)والشافعي  ،(1) ومالك ،(3) أبي حنيفة األئمةمذهب وهو 

                                 
 (.3/ 10( انظر :شرح النووي على مسلم )1)
 .(111/ 9اآلثار )(  المحلى ب2)
 .(3/111( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/9انظر: المبسوط للسرخسي )(3)
( ، الدددذخيرة للقرافدددي 2/533( ،الكدددافي فدددي فقددده أهدددل المديندددة )1/121التلقدددين فدددي الفقددده المدددالكي )( انظدددر : 1)

(1/319). 
( ،البيددان فددي مددذهب 3/19للشدديرازي ) (،المهددذب فددي فقدده اإلمددام الشددافعي10/326الحدداوي الكبيددر )نظددر : ا(5)

 .(3/ 10شرح النووي على مسلم )،( 10/251اإلمام الشافعي )
 (.1/515(، المغني البن قدامة )3/152(ا لكافي في فقه األمام أحمد )6)
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 .وتذوق عسيلته التحل للزوك األول حتى يطأها الزوك الثاني في قبلها ويذوق عسيلتهاقالوا :

 واإلجماع.،  والسنة ، لة من الكتاب:استدلوا بأد اودلة

 : مم الكتاب :اوال

ََ ِاا﴿اسددتدلوا بقددول اهلل تعددالى :  َب بَۡعااد   اا ااۡلُّ ذَاا  ۥ و  ﴾٠ى  َْااْك َ  َزۡ ًجااٱ َغۡيااَرَ  فَااإ ن لَلِٱَهَااٱ فَااَ  َْح 
230البقرة:

ضددم النكدداح فددي اللغددة هددو ال نأل ؛ قددالوا المددراد مددن النكدداح الجمدداع : وجــه الداللــة مــم اآليــة
  (1)حقيقة ،وحقيقة الضم في الجماع .

 مم السنة ::  ثانيا 

-  -النبدي (2)قالت: جاءت امرأة رفاعدة القرظدي -رضي اهلل عنها-استدلوا بحديث عائشة -1
إنمدا  (1)، فطلقني، فأبت طالقي، فتزوجت عبد الدرحمن بدن الزبيدر(3)، فقالت: كنت عند رفاعة
، حتددى تددذوقي عسدديلته  ن أن ترجعددي إلددى رفاعددة؟ الأتريدددي»، فقددال:  معدده مثددل هدبددة الثددوب

 (5)«ويذوق عسيلتك

 وجه الداللة مم المديث :

مدع ذوق   فدي قبلهدا لحلها لزوجها األول  وطأها من الزوك الثاني -  -حيث أشترط النبي
 .العسيلة

فددي الرجددل تكددون لدده المددرأة، ثددم يطلقهددا، ثددم --عددن النبددي -  -بددن عمددرا اسددتدلوا بحددديث-2
                                 

 ( .3/111انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )  (1)
ولددم  ظيددة كانددت تحددت رفاعددة أو رافددع القرظددي. فطلقهددا ( اسددم امددرأة رفاعددة القرظددي :تميمددة بنددت أبددي عبيددد القر 2)

 ( 51/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة ) انظر :  .أجد من ذكر سنة وفاتها
( هددو : رفاعددة بددن سددموأل، ويقددال رفاعددة بددن رفاعددة القرظددي، مددن بنددي قريظددة.روى عندده ابندده قددال: نزلددت هددذه 3)

أحدهم، وهو الذي طلق أمرأته ثالثا على عهد رسول  اآلية في عشرة أنا« ولقد وصلنا لهم القول »اآلية  : 
، ولدم أجدد مدن ذكدر   اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فتزوجهدا عبدد الدرحمن بدن الزبيدر، ثدم طلقهدا قبدل أن يمسدها

 (. 500/ 2. انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب )كنيته وال سنة وفاته
الدذي قالدت فيده امرأتده تميمدة بندت وهدب: إنمدا معده مثدل ( هو :عبد الرحمن بن الزبير  بن باطدا القرظدي، هدو 1)

هدبددة الثددوب، وكددان تزوجهددا بعددد رفاعددة ابددن سددموأل، فدداعتر  عنهددا، ولددم يسددتطع أن يمسددها، فشددكته إلددى 
انظددر:   .، ولددم أجددد مددن ذكددر كنيتدده وال سددنة وفاتددهرسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم، فددذكر حددديث العسدديلة

 (.112/ 3( ، أسد الغابة ط العلمية )133/ 2)االستيعاب في معرفة األصحاب 
 1133بددرقم : (2/1055بدداب شددهادة المختبي،صددحيح مسددلم ) 2639بددرقم : (161/ 3(  صددحيح البخدداري )5)

 . باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها
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 »: - -فقدال رسدول اهلل»وجها رجل فيطلقهدا قبدل أن يددخل بهدا، فترجدع إلدى زوجهدا األول؟ يتز 
 (2)« (1)حتى تذوق العسيلة

، عددن رجددل طلددق - -قالددت: سددئل رسددول اهلل  -رضددي اهلل عنهددا -اسددتدلوا بحددديث عائشددة -3
تحدددل فتزوجدددت زوجدددا غيدددره، فددددخل بهدددا، ثدددم طلقهدددا قبدددل أن يواقعهدددا أ -يعندددي ثالثدددا  -امرأتددده 

ال تحدددل لددد ول حتدددى تدددذوق : »- صدددلى اهلل عليددده وسدددلم-لزوجهدددا األول؟ قالدددت: قدددال النبدددي 
 (3)«عسيلة اآلخر، ويذوق عسيلتها

ــة مــم المــديث حتددى  بالقبددل بددالوطءوال تكددون إال  ،شددترط ذوق العسدديلة احيددث : وجــه الدالل
 (1)تحل ل ول.

 ثالثا :مم اإلجماع.  

ن عقد النكاح فال يكون محصنا حتى يددخل لأن الرجوأجمعوا على » :(5)قال ابن المنذر ، وات
 (6) «بها ويصيبها.

سدعيد  أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل لد ول إال وقال صاحب كتاب عون المعبود:
فأخدذ  ،ولعله لم يبلغه الحدديث،من الخوارك  ةوال نعلم أحدا وافقه عليه إال طائف: بن المسيب قال 

  (1).القرآن  بظاهر 
قداال :تحدل للدزوك  -رحمهمدا اهلل تعدالى-وسدعيد بدن جبيدر ،قدول سدعيد بدن المسديب : القول الثانن

                                 
ل عسدديلة المددرأة إذا أولدد  فيهددا إذاقددة حتددى خبددر طيددب جماعهددا، ( معنددي العسدديلة :قددال ابددن منظددور: ذاق الرجدد1)

وذاقت هي عسيلته كذلك لما خالطها. ورجل ذواق مطالق إذا كان كثير النكاح كثيدر الطالق.انظدر: لسدان 
 ( 112/ 10العرب )

 وفي اسناده سالم رزين مجهدول قدالوالحديث ضعيف ،  ،5511برقم :  (106/ 9(  مسند أحمد ط الرسالة )2)
عنه البخاري ال تقوم الحجة بسالم بدن رزيدن وال مدن رزيدن النده اليددرى سدماعه مدن سدالم وال مدن ابدن عمدر 

، إكمددددال  1909 بددددرقم : (9/111الكمددددال )ط ط، تهددددذيب1101بددددرقم : (1/13التدددداريخ الكبيددددر للبخدددداري )
 .1591برقم : (1/310تهذيب الكمال )

 لمبتوتدددة ال يرجدددع إليهدددا زوجهددددا حتدددى تدددنكح زوجدددا غيددددرهبدددداب ا  2309بدددرقم : (291/ 2(  سدددنن أبدددي داود )3)
 .وأصله في البخاري ومسلم  ،الحديث صحيح رجاله ثقات 

 (.9/116( انظر: المحلى باآلثار )1)
ه 309(  هدو: أبدو بكدر محمدد بدن إبددراهيم بدن المندذر النيسدابوري، كدان فقيهددا عالمدا مطلعدا وتدوفي بمكدة سددنة 5)

 ه رحمه اهلل تعالى.310وقيل 
  . (201/ 1انظر : ) وفيات األعيان )     
 (.19 ص:(  اإلجماع البن المنذر ) 6)
 (.6/301( انظر : عون المعبود )1)
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ن لدددم يصدددبها بشددرط  فجعدددال الشدددرط فدددي إباحتهدددا  ، لدد ول  هإحاللدددعددددم نيدددة األول بعقددد الثددداني وات
 (1)دون إصابته  ، ل ول عقد الثاني

 .القرآن  :استدلوا بأدلة من  اودلة

ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط ﴿: استدلوا بقوله تعالى َب بَۡعد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  230البقرة:﴾فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح 

 العقد دون الوطء .: قالوا : اسم النكاح يتناول وجه الداللة مم اآلية

  (2).ثبت به حكم اإلباحة ، المصاهرةلما ثبت بمجرد العقد تحريم  ألنهو 

، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها  أما الناس فيقولون حتى يجامعها »:سعيد بن المسيب قالف
 (3) «.تزويجا صحيحا ال يريد بذلك إحالال لها، فال بأس أن يتزوجها األول 

 :المناقشة 

أصحاب وهم حمه اهلل تعالى ومن وافقه سعيد بن المسيب ر  قبل مناقشة أدلة القول األول من
 .الثانيالقول 

 : باآليةستدالله  وال :مناقشة اأ

  .وحقيقة الضم في الجماع ،هو الضم حقيقة  :وبأن النكاح في اللغة

 .على هذا االستداللوهو سعيد بن المسيب أصحاب القول الثاني  أجاب الرد :

القددرآن حقيقدة فددي العقدد مجددازا فدي الددوطء وبده جدداء  بأنددهالنكداح عنددد الفقهداء  إن حقيقددة: قـالوا
 .(1)العزيز

ََ ِااااى  َْااااْك َ  َزۡ ًجااااٱ َغۡيااااَرَ ۥ﴿عددددالى:وقددددول اهلل ت َب بَۡعااااد   اااا ااااۡلُّ ذَاااا  ۥ و  ﴾ فَااااإ ن لَلِٱَهَااااٱ فَااااَ  َْح 
 ،أي يعقد عليها. حتى تتزوك فمعناها:.230البقرة:

 ثانيا مناقشة االستدالل مم السنة : 

فدي الرجدل تكدون لده المدرأة ثدم يطلقهدا ثدم يتزوجهدا رجدل  --ما اسدتداللهم بحدديث بدن عمدرأ-1

                                 
( ،البيدان فدي مدذهب اإلمدام 10/326( ،الحداوي الكبيدر)3/111دائع الصدنائع فدي ترتيدب الشدرائع )بدانظدر :  (1)

  ( .1/516( ،المغني البن قدامة )10/251الشافعي)
 (.10/326: الحاوي الكبير)( انظر2)
بدداب المددرأة تطلددق ثالثددا فتزوجددت غيددره فيطلقهددا قبددل أن  .1919بددرقم : (15/ 2(  سددنن سددعيد بددن منصددور )3)

 يمسها هل ترجع إلى األول
 (.9/112( انظر :شرح النووي على مسلم ) 1)
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حتددددى تددددذوق  - -فقددددال رسددددول اهلل طلقهددددا قبددددل أن يدددددخل بهددددا فترجددددع إلددددى زوجهددددا األول ؟في
 .وقولهم هذا الحديث نص في المسألة .«العسيلة...
حددديث ضددعيف  ألندده ،ال يصددح بالحددديث  االسددتداللأمددا : أصددحاب القددول الثدداني قددال الــرد :

قال عنه البخداري فدي التداريخ زين أو رزين بن سليمان أو سليمان بن رزين ر في إسناده سالم بن 
ال يددري سدماعه مدن سدالم بدن  ألنهسالم بن رزين أو رزين بن سليمان ال تقوم به الحجة  :الكبير
  فالحديث ضعيف.- -وال من ابن عمر عمر 

القاضي بحل الزوجة لزوجها األول بمجرد عقد الثاني عليهدا فقدط  دلة القول الثاننأقشة منا
 حاب القول األول.من قبل أص .من غير وطء 

 ما استداللهم باآلية وبأن اسم النكاح يتناول العقد دون الوطء .أقالوا : -1
هدذه اآليدة باألحاديددث - -للقددرآن وقدد بدين النبددي هدو المبدين- -فيجداب بددأن النبدي :الـرد 
 (1)وتذوق عسيلته .،بأنها التحل ل ول حتى يذوق الثاني عسيلتها ،الصحيحة 

 .ثبت بمجرد العقد تحريم المصاهرة ثبت به حكم اإلباحة  وأما قولهم لما-2 
ـــرد  يجدددوز أن يعتبدددر بددده حكدددم  تحدددريم المصددداهرة ال أجدددابوا علدددى هدددذا التعليدددل بقدددولهم :إن:ال
التحريم أوسع لحصوله بالوطء من غير عقد كالوطء بشبهة كذلك بالعقد من غيدر  الن ؛اإلباحة 
وال بالفاسدد مدن العقدود لدم يثبدت بمجدرد العقدد  ،عقدد واإلباحة لما لم تثبت بالوطء من غير وطء ،

 (2)من غير وطء .  

 الترجيح : 

القددول الددذي يوجددب  :بعددد النظددر والتأمددل ومناقشددة األدلددة اتضددح للباحددث أن القددول الددراجح هددو-1
الثابتدة  وذلدك ل دلدة الصدحيحة ،  الوطء بالقبل من قبدل الدزوك الثداني حتدى تحدل للدزوك األول

وهذا نص  «التحل ل ول حتى تذوق عسيلة اآلخر ويذوق عسيلتها  :»وقوله- -عن النبي
المعارضددة لمنطددوق العدددول عندده بددالمعقوالت والمفهومددات  ال ينبغدديصددحيح فددي محددل النددزاع 

 النص.

﴾ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥ ﴿بقول اهلل تعدالى:-رحمه اهلل تعالى -واستدالل سعيد بن المسيب  -2
ََ ﴿:تعالى  .على العقد دون الوطء ،كما حمل قوله230البقرة: ا ك   وِّ ُبَاٱَٰٓؤ  ََ ُُ َوٱ ََُكَ   َّ َ ََل َْْك ح 

.على العقد22النساء:﴾ََّذَِّْسٱَٰٓ 

                                 
 (.1/516( انظر: المغني البن قدامة )1)
 (.10/321( انظر : الحاوي الكبير )2)
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ن فهدم منهدا  وكدذلك مفهدوم اآليدة  ،الحدديث مخصدص لةيدة : يجاب بأن الرد   مجدرد أنده يكفديوات
والبدد بعدد  ،البدد بعدد العقدد مدن ذوق العسديلة بل ،بمفهوم اآلية ال عبرةلكن السنة بينت أن  ،العقد

قد اعتذر العلماء على قول سعيد بن المسديب بأنده لعلده لدم يبلغده و ، (1)ذلك من التطليق ثم العدة 
 (2).حديث العسيلة الصحيح الحديث

 مك  مم وطة فن نكاح صميح فن مال ال يمل فيه الوطء. هل يملها لألول؟ المسةلة الثانية:

 . مشهورين اء في هذه المسألة على قولينالعلم اختلف 

 بيام رأي ابم م   فن هذه المسةلة . القول اوول :

يحدل فيدده الدوطء ثددم  الثدداني إذا وطأهدا فدي حددال ال يدرى ابدن حددزم رحمده اهلل تعددالى :أن الدزوك
  األول بهذا الوطءيحلها للزوك  طلقها فإنه ال

 يحل فيه الوطء مدن صدوم فدر  منده، إن كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال ال) :فقال
 .(3) (أو منها، أو إحرام كذلك، أو اعتكاف كذلك، أو وهي حائ : فكل ذلك ال يحلها.

  ،(5)أحمد اإلمام ورواية عند ،(1)مام مالك اإلمذهب  وهو
فإنهدا التحدل لزوجهدا األول بهدذا  ،ثدم طلقهدا  ،يحدل فيده الدوطء :إذا وطئهدا فدي حدال القالوا  
  .الوطء

 .ومن المعقول ،بأدلة من الكتاب  استدلوا: ودلةا

 مم الكتاب : :والأ

ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى : َب بَۡعد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  230البقرة:﴾فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح 

فدال يكدون مدا  ،عدن وطء الحدائ  نهدى قالوا :إن اهلل سبحانه وتعدالى وجه الداللة مم اآلية
وال يكدون زواجدا إال مدا كدان  األزواك ،اآليدة عامدة فدي كدل  النو  ، نهى اهلل عنده يحدل مدا أمدر بده

 (6).زواجه زواجا صحيحا

 
                                 

 (5/251، زاد المعاد ) (33/92مجموع الفتاوى ) ، (1/601انظر : إكمال المعلم ) (1)
 (10/3( انظر : شرح النووي لمسلم )2)
  (. 115، 9/111( المحلى باآلثار )3)
 .(2/1069الكافي في فقه أهل المدينة) ( ،2/201)الكبرى  المدونة  انظر :(1)
 . ( 115، 9/111محلى باآلثار )ال،  (1/511المغني البن قدامة )انظر :  (5)
 (.9/115(، المحلى باآلثار )2/201( انظر : المصدر نفسه )6)
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 ثانيا: مم المعقول:

  (1)كوطء  المرتدة .،فلم يحصل به اإلحالل  ،قالوا: إنه وطء حرام لحق اهلل تعالى

 والروايدددة المشدددهورة عندددد، (3)الشدددافعي  اإلمدددامو ،(2)أبدددي حنيفدددة  اإلمدددام :مدددذهب القـــول الثـــانن
 .(1)أحمد اإلمام
  .ثم طلقها فإنها تحل لزوجها األول،يحل فيه الوطء   إذا وطئها في حال ال قالوا: 

 .والمعقول  ،والسنة  ،استدلوا بأدلة من الكتاب  

 . مم الكتاب :والأ

ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْ ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى: َب بَۡعد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  .230البقرة:﴾ح 

وقد تزوجها ووطئت من الزوك  ،قالوا :اآلية اشترطت نكاح زوك آخر. مم اآليةالداللة  وجه
 (5).الثاني

 ثانيا: مم السنة.

 -يإلددى النبدد قالددت :جدداءت امددرأة رفاعددة القرظددي-رضددي اهلل عنهددا -اسددتدلوا بحددديث عائشددة 
- طالقي، فتزوجت عبد الرحمن بدن الزبيدر إنمدا معده  فبت ، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني

أتريددددين أن ترجعدددي إلدددى رفاعدددة؟ ال، حتدددى تدددذوقي عسددديلته ويدددذوق »مثدددل هدبدددة الثدددوب، فقدددال: 
 (6)«عسيلتك

لتحليلها ل ول أن يدذوق عسديلتها وتدذوق  - -اشترط النبيقالوا : وجه الداللة مم المديث
وثبددت فددي  ،فقددد جعددل اهلل سددبحانه وتعددالى  إباحددة تحليلهددا لدد ول  بشددرط وهددو العقددد    ،عسدديلته 

 (1.) بهذا الوطءفتحل ل ول  ،وقد وجد ذلك  ،السنة ذوق العسيلة 

 

 

                                 
 (.1/511( انظر : المغني البن قدامة )1)
 (.1/101انظر: الحجة على أهل المدينة )(2)
 (.10/330(،  الحاوي الكبير )5/266األم للشافعي )انظر :  (3)
 .(1/511المغني البن قدامة )نظر : ا(1)
 (.1/511انظر :المغني البن قدامة ) ( 5)
 .( 11سبق تخريجه ص:)   (6)
 (.1/511(  انظر:المغني البن قدامة )1)
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 .مم المعقول :ثالثا 

 .كالمباح،فوجب أن يتعلق به التحليل  ، إنه وطء في نكاح صحيح قالوا :-1

ويقدع  ،أو فيهدا  ، يده مدن المدرأة فدي هدذه الحدال إال الجمداع للعلدة التدي فيدهال محرم عل ألنهو  -2 
 يالؤه وطالقه .  ات و ، ظهاره 

والسدنة الصدحيحة ، هدو  العقدد و اهلل سبحانه وتعدالى قدد أبداح نكاحهدا للدزوك األول بشدرط  النو -3
    (1)وقد وجد ذلك فتحل ل ول . ،اشترطت ذوق العسيلة 

 : المناقشة

 قبل أصحاب القول الثاني. من ألولا شة أدلة القولمناقأوال : 

ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط ﴿ بقول اهلل تعالى : استداللهممناقشة    َب بَۡعد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  .230البقرة:﴾فََ  َْح 

وقولهم إن اهلل سبحانه وتعالى نهى عن وطء الحائ  فال يكون مدانهى اهلل عنده يحدل مدأمر 
     اهلل به. 
أن اهلل سدبحانه وتعدالى اشدترط فدي حدل الزوجدة لزوجهدا  :فدي اآليدة :يجداب بدأن غايدة مدا الرد

راط شرط ثان وهو توثبت في السنة الصحيحة اش ،وقد حصل ذلك ،األول هو النكاح بزوك غيره 
 وقد حصل ذلك كله  .،وذوق العسيلة  ،الوطء في القبل

 مناقشة استداللهم من المعقول .ثانيا :

 .المرتدةل كوطء الحإلفلم يحصل به ا ،لهم بأنه وطء حرام لحق اهلل تعالىقو 
فدي حدال  وطئهداسدواء  ، المرتددة  وطء ال يحدل ألنده؛يجاب بعدم التسدليم لهدم بدذلك  :الجواب

  (2)والنكاح باطل. ،نكاحه ال يحل  نألأو وطئ المرتد المسلمة  ،أو ردتها،ردتهما 

 :  الترجيح

واهلل أعلدم  اتضدح للباحدث أن القدول الدراجح  .واسدتداللهم ،لدة كدل قدولمن خالل النظر في أد
كدأن تكدون الزوجدة  ؤهدايجوز وط في حال ال هو القول الثاني القاضي بأن الزوك الثاني لو وطئ

حدددائ  أو صدددائمة صدددوم فدددر  ...ثدددم طلقهدددا فأنهدددا تحدددل للدددزوك األول بهدددذا الدددوطء .وذلدددك لقدددوة 
ََ ِاى  َْاْك َ  ﴿سبحانه وتعالى  :قال اهلل فقد  ،حهاو ووض ،دلتهم أ َب بَۡعاد   ا اۡلُّ ذَا  ۥ و  فَإ ن لَلِٱَهَٱ فَاَ  َْح 

.230البقرة:﴾َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط 

                                 
 (.10/330(الحاوي الكبير )5/266( انظر:األم للشافعي )1)
 .(1/511( انظر :المغني البن قدامة )2)
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لسددنة الصددحيحة فددي اوثبددت  ،النكدداح بددالزوك الثدداني ،فاشددترطت اآليددة إلحاللهددا للددزوك األول
نمددا ات ق الشددرطان ،و وتحقدد ، وقددد حصددل ذلددك شددرط ثددان وهددو الددوطء فددي القبددل مددع ذوق العسدديلة،

يالؤهدا ظهدارهالمحرم عليه مدن الزوجدة فدي هدذه الحدال الجمداع للعلدة التدي فيده أو فيهدا ، ويقدع   ،وات
 وبينها وبينه ما بين الزوجين .

 (1)وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل كالمباح . ألنهو 

 نكاح التمليل.   -: الثالثةالمسةلة 

 تمرير ممل الن اع:

 ،أن الددزوك إذا طلددق زوجتده ثددالث تطليقددات متفرقددات  األربعددة وابدن حددزم األئمددة ف بددينالخدال-1
 فتزوجت برجل آخر نكاح رغبة فوطئها ثم طلقها فإنها تحل ل ول.

بدددون اشددتراط ذلددك فددي  العلمدداء فدديمن تددزوك المطلقددة ثالثددا بنيددة تحليلهددا لزوجهددا األولاختلددف -2
 .مشهورين  على قولينسألة في هذه الم العلماء اختلف وقد العقد. 

 رأى بم م   فن هذه المسةلة. بيام  : القول اوول

يدرى بددن حددزم رحمده اهلل تعددالى :أن الددزوك الثداني إذا تزوجهددا ووطئهددا ثدم طلقهددا ليحلهددا للددزوك 
 األول من غير شرط في نفس العقد فذلك جائز وتحل بهذا الوطء للزوك األول.

مددن يتزوجهددا ويطؤهدا ليحلهددا لدده فددذلك جددائز إذا تزوجهددا  فلددو رغدب المطلددق ثالثددا إلددى ):فقــال
ن شداء  بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيدار إن شداء طلقهدا، وات

 (2)(أمسكها، فإن طلقها حلت ل ول.

 .(1)الشافعياإلمام و  ،(3)أبي حنيفة اإلمام مذهب وهو
فدإن  ،ثنداء العقددأولم يشترط ذلك  ،تحليلها للزوك األولونوى ،ذا تزوجها الزوك الثاني إ: قالوا

 وطئها ثم طلقها حلت للزوك األول. 
 .والمعقول  ،والمأثور ،والسنة ،الكتاب:استدلوا بأدلة من  اودلة

 

                                 
 .(10/330الحاوي الكبير ) ، (5/266( انظر : األم للشافعي )1)
  (.122/ 9لمحلى باآلثار )ا (2)
 .(2/251، الهداية في شرح بداية المبتدي ) (3/111بدائع الصنائع ) ، (6/9انظر : المبسوط للسرخسي )(3)
 .(9/211البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) ، (9/332(، الحاوي الكبير )5/16األم للشافعي )( انظر : 1)
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 مم الكتاب : -1

ََ ِى  َْْك َ  َز ۡ ﴿بقول اهلل تعالى : استدلوا َب بَۡعد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  .230البقرة:﴾ًجٱ َغۡيَرَ ۥط فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح 

ــة قددالوا :اآليددة عامددة فددي كددل زوك تددزوك مددن غيددر فصددل بددين مددا إذا  شددرط فيدده  وجــه الدالل
واآليددة اشددترطت إلحاللهددا لزوجهدددا  ، صددحيحا افكددان النكدداح بهددذا الشددرط نكاحدد ،أو ال ،اإلحددالل

وهددو  ،الشددرعية  وخلوهددا عددن الموانددع ،ورضدداها ،وولديوهددذ نكدداح عقددد بمهددر ، ل عقدد النكدداح األو 
إنمددددا شددددرط لعودهدددا إلددددى األول مجددددرد ذوق - - والنبدددي ، األول لددددى زوجهدددداإراغدددب فددددي ردهدددا 

                                                                                        (1).وقد ذاق العسيلة  ،العسيلة 
 ثانيا: مم السنة. 

 -أن امدرأة رفاعدة القرظدي جداءت إلدى رسدول اهلل: -اهلل عنهدارضي -استدلوا بحديث عائشة  -1
 - ندي نكحدت بعدده عبدد الدرحمن ، فقالت: يا رسول اهلل، إن رفاعة طلقني فبت طالقدي، وات

نمددا معدده مثددل الهدبددة، قددال رسددول  لعلددك تريدددين أن ترجعددي : »- -بددن الزبيددر القرظددي، وات
 (2)«إلى رفاعة؟ ال، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

 . وجه االستدالل مم المديث

 (3)لم يجعل نيتها بالرجوع إلى زوجها األول مانعا إذا وطئها الزوك الثاني. : إن النبيواقال

إن اهلل تجداوز ألمتدي مددا : » - -قدال: قدال رسدول اهلل - - اسدتدلوا بحدديث أبدي هريدرة-2
 (1)«حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا، أو يعملوا به

وقدد ووضدع عدن النداس مدا حددثوا بده أنفسدهم،  ،اهلل قد تجداوز عدن حدديث الدنفس : بأن قالوا 
ن النية ليست بقول ، فيكون الفعل حادثا غير النية ،ويفعله يهينوي الشيء وال يفعله، وينو  وال  ،وات

 (5)وحديث النفس معفي عنه. عمل ،

 

                                 
 ( .6/166( ، نيل األوطار )3/101) ونهاية المقتصد المجتهد(، بداية 3/111انظر : بدائع الصنائع ) (1)
 ( . 11سبق تخريجه ص : )(  2)
 .(9/136انظر : المحلى باآلثار ) (3)
بداب الخطدإ والنسديان فدي العتاقدة والطدالق ونحدوه، وال عتاقدة إال ،  2521 بدرقم : (3/115صحيح البخاري) (1)

اب تجداوز اهلل عدن حدديث الدنفس والخدواطر بالقلدب، إذا بد .121برقم : (1/116لوجه اهلل ، صحيح مسلم )
 واللفظ له.   2010 برقم : (1/651، سنن بن ماجة) لم تستقر بلفظ مقارب

 .(9/133(، المحلى باآلثار)5/16( انظر: األم للشافعي)5)
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 ثالثا: مم المةثور.

ا ثالثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد أن امرأة طلقها زوجه بن سيرين:ا أثراستدلوا ب-1
فجاءته امرأة فقالت له هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلدة فتصدبح فتفارقهدا؟ فقدال نعدم 
وكان ذلك فقالت لده امرأتده إندك إذا أصدبحت فدإنهم سديقولون لدك فارقهدا فدال تفعدل فدإني مقيمدة 

وأتوهددا فقالددت كلمددوه فددأنتم جئددتم بدده فلمددا أصددبحت أتددوه - -لددك مددا تددرى واذهددب إلددى عمددر
وأرسدل إلدى  فداءتنيفقدال: الدزم امرأتدك فدإن رابدوك بريدب  - -فكلموه فأبى وانطلق إلى عمر

المددرأة التددي مشددت بددذلك فنكددل بهددا. ثددم كددان يغدددو إلددى عمددر. ويددروح فددي حلددة فيقددول الحمددد هلل 
 (1)الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح.

عمددر بدددن  النعلدددى صددحة مددن ندددوى التحليددل، ثددر  .قددالوا :دل األثـــر  مــم او وجــه الداللـــة 
 (2).افكان إجماع ولم ينكر أحد على عمر ،أقره على نكاحه - - الخطاب

 رابعا: مم المعقول.

ال بما قصد بدليل مالو اشترى عبدا فشدرط أن يبيعده لدم يصدح  ،قالوا:إن العقد يبطل بما شرط-1
 (3.)ولو نوى ذلك لم يبطل، 

شددرائط  السددتجماعفوقددع النكدداح صددحيحا  ،مجددرد النيددة فددي المعددامالت غيددر معتبددر إن  قددالوا :-2
  (1) فتحل ل ول .  ،الصحة

 .(6)أممد اإلما  و ، (5)القول الثانن : مذهب اإلما  مالك 

ح فإنها التحل بهذا النكا ،ثم طلقها،قالوا : إذا تزوجها الزوك الثاني بنية تحليلها للزوك األول 
  .لزوجها األول

 : اودلة

 والمعقول .  ،واإلجماع ، والمأثور  ،استدلوا بأدلة من السنة  

                                 
، السدددددددددنن الكبدددددددددرى 1999131بدددددددددرقم : (2/16(، سدددددددددنن سدددددددددعيد بدددددددددن منصدددددددددور)11/ 5(  األم للشدددددددددافعي )1)

بددن جددري  أسددقط ابددن سدديرين أسددقط الواسددطة عددن عمددر وكددذلك ا(.واألثددر ال يصددح   الن 1/311للبيهقددي)
 بن سيرين .االواسطة بينه وبين 

 (، 9/219(،البيان في مذهب اإلمام الشافعي)9/131(،المحلى باآلثار)9/331( انظر :الحاوي الكبير )2)
 (. 111/ 1( انظر :  المغني ألبن قدامة )3)
 ( .3/111ئع الصنائع في ترتيب الشرائع )( انظر :  بدا1)
 .(533/ 2انظر :  الكافي في فقه أهل المدينة )(5)
 ( .111/ 1المغني البن قدامة )انظر :  (6)
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 أوال: مم السنة :

 . (1)«المحل والمحلل له لعن رسول اهلل »قال:  - -استدلوا بحديث عبد اهلل بن مسعود-1

 اللعدن إال يكدون ال ألندهدل الحدديث علدى تحدريم التحليدل  :قدالوا االسـتدالل مـم المـديث وجه    
 (2) والنهي يقتضي فساد العقد . وكل محرم منهي عنه،،على فاعل المحرم 

أال أخبركم بالتيس :  »-  -قال رسول اهلل  :قال- - (3)استدلوا: بحديث عقبة بن عامر-2
  (1)«هو المحلل، لعن اهلل المحلل، والمحلل له»، قالوا: بلى، يا رسول اهلل، قال:  « المستعار

فقدددال: إن  - -أن رجددال سدددأل عبدددد اهلل بددن عمدددر (5)بدددن عمدددرااسددتدلوا بحدددديث ندددافع مددولى -3
خددالي فددارق امرأتدده، فدخلدده مددن ذلددك هددم، وأمددر شددق عليدده، فددأردت أن أتزوجهددا، ولددم يددأمرني 

ال، إال أن تددددنكح نكدددداح غبطددددة، إن وافقتددددك »:- -بددددذلك، ولددددم يعلددددم بدددده؟ فقددددال ابددددن عمددددر:
ن كرهت  ال فإنا كنا نعد هذا في زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم فارقت، وات ، أمسكت، وات

                                 
والحددديث لدده عدددة  بدداب مددا جدداء فددي المحددل والمحلددل لدده 1120 بددرقم : (120/ 3( سددنن الترمددذي ت شدداكر )1)

ث وقددد روي   هددذا الحددديث عددن النبددي مددن غيددر وجدده قددال الترمددذي عقددب الحدددي والحددديث صددحيح ،طددرق .
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 

، وصححه األلباني فدي إرواء الغليدل فدي تخدري   وهو قول الفقهاء من التابعين ...اهلل بن عمر  وغيرهم 
 (301/ 6أحاديث منار السبيل )

 

 (.2/111انظر :  سبل السالم ) (2)
عقبة بن عامر بن عبس  بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عديش بدن غدنم بدن الربعدة  (3)

بن رشدان بن قيس بن جهينة يكنى أبا حمداد وقيدل: أبدو أسدد، وقيدل: أبدو عمدرو، وقيدل: أبدو عدبس الجهنديش 
( 51/ 1( ،أسدددددد الغابدددددة ط العلميدددددة )2151/ 1يم )ه انظدددددر: معرفدددددة الصدددددحابة ألبدددددي نعددددد51مددددات سدددددنة 

 (.129/ 1،اإلصابة في تمييز الصحابة )
،   ورواه الترمددذي فددي العلددل الكبيددر  بدداب المحلددل والمحلددل لدده 1936  بددرقم : (623/ 1( سددنن ابددن ماجدده )1)

لعدن  ي .من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبدما جاء في المحل والمحلل له  213برقم : (161)
المحل والمحلل له  .فسدألت محمدد عدن هدذا الحدديث فقدال هدو حدديث حسدن  ، والحدديث فدي اسدناده مشدرح 
بدددن هاعدددان ابدددو مصدددعب المعدددافري البصدددري أختلدددف علمددداء الجدددرح والتعدددديل فيددده وأقدددل  أحوالددده أنددده حسدددن 

رك علدى الصدحيحين ( ، المستد1/132الحديث ووثقه ابن معين في كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم )
وقددال الحدداكم هددذا حددديث صددحيح  كتدداب الطددالق بسددم اهلل الددرحمن الددرحيم 2101بددرقم : (2/211للحدداكم )

 ،والحديث حسن ،اإلسناد ولم يخرجاه 
اختلددف فددي  تددابعي ( هددو :نددافع ، مددولى عبددد اهلل بددن عمددر بددن الخطدداب القرشددي العدددوي، أبددو عبددد اهلل المدددني5)

ه .  انظدر :تهدذيب 120هدورجح هدذا اإلمدام أحمدد ، وقيدل سدنة 119قيدل سدنة ه ، و 111وفاته فقيل سنة 
 (.291/ 29الكمال في أسماء الرجال )
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  (1).«سفاحا

 مم اإلجماع.:نياثا

لعن اهلل المحلل، »-  -فقال: ولنا قول النبي -رحمه اهلل تعالى -(2)نقل اإلجماع ابن قدامة-1
 لهم ،فيكون إجماعا .وال مخالف  -  - ،وقول من سمينا من الصحابة« والمحلل له 

  (1)إجماع السلف على تحريم نكاح التحليل.    (3)ابن القيم رحمه اهلل تعالى ك نقلوكذل-2
 ثالثا: مم المةثور .

ذلددددك »ال: دددددددددددددددأندددده سددددئل  عددددن تحليددددل المددددرأة لزوجهددددا، فق - -ابددددن عمددددر أثر  اسددددتدلوا بدددد-1
 (5) «.احددددالسف

 (6)«محللة إال رجمتهماال أوتى بمحلل وال ب: »- -عمر بن الخطاب  أثر  استدلوا ب-2

عدن رجدل طلدق ابندة عدم لده، ثدم رغدب فيهدا، ونددم  أنه سدئل    --ابن عمر أثر  استدلوا ب-3
ن مكثددا كددذا وكددذا، وذكددر »فددأراد أن يتزوجهددا رجددل يحلهددا لدده، فقددال ابددن عمددر:  كالهمددا زان، وات

 .  (1)«عشرين سنة، أو نحو ذلك إذا كان اهلل يعلم أنه يريد أن يحلها له

ذلددك السددفاح، لددو »أندده سددئل عددن تحليددل المددرأة لزوجهددا قددال:  - -ابددن عمددرأثر  تدلوا بدداسدد-1
  (1)«.أدرككم عمر لثكلكم

                                 
، ،  ورواه البيهقددددددددي فددددددددي السددددددددنن 6216 بددددددددرقم : (223/ 6المعجددددددددم األوسددددددددط )أخرجدددددددده الطبرانددددددددي فددددددددي ( 1)

 (.6/311رواء )،وصححه األلباني في اإلباب ما جاء في نكاح المحلل  11119برقم : (1/339الكبرى)
( هو : موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد اهلل المقدسي، 2)

ه  .انظدر: )ذيدل 620ثم الدمشقي، الصالحي الفقيه، الزاهد اإلمام، شيخ اإلسالم، وأحد األعالم،مات سنة 
 ( .211/ 3طبقات الحنابلة )

و عبد اهلل محمد بن أبي بكر بدن أيدوب بدن سدعد ابدن حريدز الزرعدي ثدم الدمشدقي الفقيده ( هو : شمس الدين أب3)
الحنبلددددي، بددددل المجتهددددد المطلددددق، المفسددددر النحددددوي األصددددولي، المددددتكلم، الشددددهير بددددابن قدددديم الجوزيددددة تددددوفي 

(، شدذرات 110/ 5(، ذيدل طبقدات الحنابلدة )366/ 1ه. انظر : أعيان العصر وأعوان النصدر )151سنة
 (.211/ 1في أخبار من ذهب ) الذهب

 (.3/11( انظر : إعالم الموقعين )1)
  ،ورجاله ثقات .باب التحليل  10116برقم : ( 265/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (5)
مسدألة المحلدل .36191بدرقم  (1/292،مصنف ابدن ابدي شديبة )10111برقم : (265/ 6(  المصدر نفسه )6)

 .والمحلل له
 . 10111برقم : (266/ 6)بقلسا(  المصدر ا1)
،قدال فدي الرجدل يطلدق امرأتده فيتزوجهدا رجدل ليحلهدا لده  11012بدرقم : (552/ 3(  مصنف ابن أبدي شديبة )1)

  (.6/311األلباني في االرواء قلت :واسناده صحيح إرواء الغليل )
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 مم المعقول.: رابعا

 (  1)قالوا :إنه قصد به التحليل، فلم يصح كما لو شرطه.    

 مناقشة اودلة :

 :  الثاننمناقشة أدلة القول 

 أدلتهم من السنة. مناقشة

 . «المحل والمحلل له  لعن رسول اهلل »مرفوعا  - - بحديث ابن مسعودلهم أما استدال-1
نمدا المحلدل الملعدون هدو  :يجاب بأن الحديث ليس على عمومده الرد فدال يتنداول كدل محلدل وات

 (2)الذي يتزوجها ليحلها لزوجها ثم يطلقها ويعقدان النكاح على هذا الشرط..

اح دددددددددددددرب مددن نكددددددددددلعندده إنمددا هددو ض-  -ول اهللددددددددددددوقيددل نكدداح المحلددل الددذي يددروى أن رس
 (3)المتعة .

 مناقشة أدلته  مم المةثور.

  ن تنكح نكاح رغبة . أوقوله: ال إال - -ابن عمرأثر  اما استداللهم ب-2

 ََ ِاى  َْاْك  َ  ﴿:-عز وجدل -:يجاب بان هذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر اهللالرد 

وقددد ذاق مددن عسدديلتها وذاقددت مددن عسدديلته  ،وهددذا زوك آخددر بددال شددك 230البقددرة:﴾َزۡ ًجااٱ َغۡيااَرَ ۥط 
 --ابن عمرأثر  في إحاللها للزوك األول ،وكذلك لم يذكر في  --كما اشترط ذلك النبي ،

أنده أجداز -  -وقدد ثبدت عدن عمدر بدن الخطداب  ،من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم
  (1)محلل .نكاح ال

 مناقشة أدلة القول اوول :

 الكريم. القرآن  أدلتهم من مناقشة 

.وقدولهم بأنهدا 230البقدرة:﴾ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡياَرَ ۥط  ﴿:اما استداللهم بقول اهلل سبحانه وتعدالى-1
 عامة في كل زوك تزوك من غير فصل ...

المدراد مدن اآليدة هدو النكداح الشدرعي الدذي ،بدل سدتدالل ال:يجاب بأنه ال يسلم لهم بهدذا ا الرد

                                 
 (.1/112( انظر: المغني البن قدامة )1)
 (.9/133( انظر: المحلى باآلثار )2)
 (.9/1605(، التجريد للقدوري )5/16ظر: األم للشافعي )( ان3)
 (.9/131( انظر : المحلى باآلثار 1)
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 والمفعول ألجله .يراد به الدوام وهذا ليس بنكاح شرعي بل نكاح ملعون فاعله 

حتدى تدنكح زوجدا غيدره  ،حرم الزوجدة المطلقدة ثالثدا علدى زوجهدا -سبحانه وتعالى -اهلل النو 
بددل حتددى ،ن عقوبتدده عقوبددة لدده ،ولعددن المحلددل والمحلددل لدده لمناقضددتهما مددا قصددده اهلل سددبحانه مدد

 (1)تنكح نكاح رغبة مقصود منه الدوام ال تحليل موجب للعنة اهلل .
 مناقشة أدلته  مم السنة.

حتددى تددذوقي  ال»- : -:وقددول النبددي -رضددي اهلل عنهددا -مددا اسددتداللهم بحددديث عائشددة أ
انعا إذا ول ملم يجعل نيتها بالرجوع إلى زوجها األ وقولهم بأن النبي «عسيلته ويذوق عسيلتك 

 .وطئها الزوك الثاني
فخرك عن محل الندزاع ،  :يجاب بأن زوجها الثاني لم ينكحها نكاح تحليل ولم ينو ذلك  الرد

 ونيتها غير معتبرة.،وبقى نية الزوجة 

إن اهلل تجدداوز ألمتددي عمددا حدددثت بدده :»مرفوعددا  - - بحددديث أبددي هريددرة مــا اســتدالله أ
 بقول وال عمل وأن حديث النفس معفي عنه . وقولهم بأن النية ليست...«أنفسها 
بددل نيددة وعددزم  ،ولدديس مجددرد حددديث الددنفس ،: يجدداب : عندده بأندده قددد عددزم علددى التحليددل الــرد

وبأنده مدن قصدد نكداح التحليدل فإنده ،قد فهموا هدذا الحدديث  -رضوان اهلل عليهم-الصحابة  الن،و 
 ملعون .

 مناقشة أدلته  مم المةثور :

 أقر نكاح التحليل .-رضي اهلل عنه  -بأن عمر(2)ابن سيرين ر   أثأما استداللهم ب-1
رحمده  -محمدد بدن سديرين: اوولـىيصدح وفيده علتدان : ضدعيف الثدر   :يجداب :بدأن األالرد 

  - - لى عمر بن الخطابإلم يسند الحديث -اهلل 

حمد أمام إلا وبين محمد بن سيرين  ،وقد قال،: أن ابن جري   أسقط الواسطة بينه والعلة الثانية
فددإن ذا  ،ثددر   لدديس لدده إسددناد وقيددل بأندده مرسددل ،وعلددى  فددر  صددحة األ: ابددن سدديرين أثددر عددن 

 (3)النزاع . وال نواه ،فهو خارك عن محل  ، الرقعتين لم يقصد التحليل

                                 
 (.122(، السيل الجرار )2/55،51( انظر: إعالم الموقعين )1)
( هو : محمد بن سيرين االنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، أخدو أندس بدن سديرين، ومعبدد بدن سديرين، 2)

ه انظدر : تهدذيب الكمدال 110مة بنت سيرين، مولى أنس بدن مالدك  مدات سدنة وحفصة بنت سيرين، وكري
 (311،315/ 25في أسماء الرجال )

 (1/112( انظر: المغني البن قدامة )3)
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 الترجيح:

بعد مناقشة األدلة والنظر والتأمل يرى الباحدث بدأن الدراجح مدن األقدوال فدي هدذه المسدألة هدو 
لك لالعتبارات وذ،مقصودا  مأ ،كان التحليل مشروطا  اءسو  االقاضي بحرمة التحليل مطلق القول

 اآلتية :

 دلة القائلين بحرمة التحليل مطلقا .أقوة -1

يكدون  ال ،اللعدن الن، صدراحةً علدى تحدريم التحليدل «لعن اهلل المحلل والمحلدل لده » دل حديث-2
الحددديث  النو ،والنهددي يقتضددي فسدداد العقددد وكددل محددرم منهددي عندده؛  ،علددى فاعددل المحددرم الإ

مدده اهلل بعددد حوغيددرهم .قددال الترمددذي ر -  -يشددمل صددور التحليددل كلهددا كمددا فهمدده الصددحابة
مددنهم عمددر بددن أصددحاب النبددي  إخراجدده لهددذا الحددديث :والعمددل عليدده عنددد أهددل العلددم مددن 

 (1)عين.وقول الفقهاء من التاب -رضي اهلل عنهم-الخطاب وعثمان وعبد اهلل بن عمر

مددع أن المسددتمتع لدده غددر  فددي نكدداح الزوجددة إلددى  أهددل السددنة باتفدداقإن زواك المتعددة محددرم -3
 ةفكيف يكون نكاح المحلل الذي قصده أن يمسدكها سداع وقت فحرم من أجل توقيت النكاح ،

بدل غرضده تحليدل الزوجدة لزوجهدا األول ،دونها وال غر  له في النكاح البتدة  ، أو من زمان
مدع أن المتعدة  أبيحددت  .وتحدريم نكداح المتعددة، اأو شدرع تحليدل هددذ ،مدع فدي عقددل ،فكيدف يجت

 ونكاح التحليل لم يبح في ملة من الملل قط .،   - - في أول اإلسالم  وفعلها الصحابة

أنده قدال : -  -وقد صح عن النبدي ،إن نكاح المحلل ال يحلها ل ول عند جماهير السلف -1
 «محلل و محلل له إال رجمتهماب  ال أوتى:»- -وقال عمر«له  لعن اهلل المحلل والمحلل»

إنده ال يبيحهدا إال نكداح :  - -عمدر وغيدرهم  وعلي وابدن عبداس وابدن عثمان  وكذلك قال 
 واهلل أعلم بالصواب. (2)رغبة ال نكاح  محلل .

 

 

 

 

 

                                 
 باب ما جاء في المحل والمحلل له 1119 رقمب (3/120سنن الترمذي )انظر : ( 1)
 (.3/11رب العالمين ) (، إ عالم الموقعين عن32/93،91( انظر: مجموع الفتاوى)2)
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 .مك  مم طلق  وجته وهو غير قاصد الطالق لكم أخطة لسانه  -المسةلة الرابعة :

 تمرير ممل الن اع.

 على أن من طلق بلسانه وهو قاصد الطالق بأن طالقه يقع.وابن حزم   األربعة األئمةاتفق -1

العلمددداء فددديمن طلدددق بلسدددانه وهدددو غيدددر قاصدددد الطدددالق ولكدددن أخطدددأ لسدددانه. هدددل يقدددع اختلدددف -2
  قولين مشهورين: علىالطالق ؟ 

 ن هذه المسةلة.فبم م   رممه اهلل تعالى  بيام رأي : القول اوول

إذا قامت  الإ طالقه.ه اليقع ،بأنيرى ابن حزم رحمه اهلل تعالى أنه من أخطأ لسانه بالطالق 
 .أنه أراد الطالق ةعليه بين

ومددن طلددق وهددو غيددر قاصددد إلددى الطددالق، لكددن أخطددأ لسددانه؟ فددإن قامددت عليدده بينددة  )فقددال:
ن لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتي  .      (1)( ا لم يلزمه الطالققضي عليه بالطالق، وات

 .(1)أحمد في المشهور عنه اإلمام  و ،(3)الشافعياإلمام  و ،(2)مالك مام إلمذهب ا وهو

رائن قدددإذا ثبدددت خطدددؤه بيقدددع طالقددده  ال لدددى الطدددالق ،إق لسدددانه طدددالق المخطدددئ بسدددب قدددالوا:
ذا لم يثبت خطؤه وقع الطالق  ،األحوال   .وات
 والمعقول . ،والمأثور، والسنة  ،كتاباستدلوا بأدلة من ال : اودلة

  :مم الكتاب:اوال 

َْٱح   ﴿:استدلوا بقول اهلل تعالى ۡ  ج  لَۡيك  ََ ۡ   َ َكاٱَن ف يَمٱَٰٓ  َ ذَۡيَس  ك اَ ِواٱ ََْعِماَدۡل   ل اَّب ك 
نَۡخ َۡأْ   ب     َ ذَ 

يًمٱ ُ رِ َِّ   َغف َّرٗ  5األحزاب:﴾٥َ 

ومنده ،علدى أن اهلل رفدع الجنداح عمدن أخطدأ بغيدر قصدد : دلدت  اآليدة وجه الداللة مم اآليـة
 طالق المخطئ 

 

                                 
 (.9/159( المحلى باآلثار )1)
 (.1/32،33(، شرح مختصر خليل للخرشي )111،115(، مختصر خليل )153انظر: القوانين الفقهية )(2)
(، مغني 2/90( ، فتح الوهاب بشرح منه  الطالب )3/210،211أسنى المطالب في شرح رو  الطالب )(3)

 (.6/112(، نهاية المحتاك الى شرح المنهاك )1/161المنهاك )المحتاك إلى معرفة معاني الفاظ 
(، المحدرر فدي الفقده علدى مدذهب 1/316(، المغني البن قدامدة )3/111،115الكافي في فقه اإلمام أحمد )(1)

 (.9/159(، المحلى باآلثار )1/316(، الشرح الكبير على متن المقنع )2/53اإلمام أحمد )
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 :مم السنة  ثانيا

إن اهلل وضددددع عددددن أمتددددي »، قددددال: -  -، عددددن النبددددي- -بددددن عبدددداسااسددددتدلوا  بحددددديث -1
 (1)«الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

 .في الطالق وغيره وهذا عام ، إن اهلل وضع حكم من أخطأ قالوا: من الحديث : وجه الداللة  

نمدا لكدل : »-  -قدال :قدال رسدول اهلل --اسدتدلوا بحدديث عمدر-2 إنمدا األعمدال بالنيدات، وات
  (2.)«امرئ ما نوى

  (3).دل الحديث على أنه ال عمل إال بنية وال نية إال بعمل  ::قالوا  وجه الداللة مم المديث

 . مم المةثور :ثالثا

قالت امرأة لزوجها: سمني؟ فسماها الظبيدة، قالدت:  -  -عمر بن الخطابأثر   استدلوا ب
ما قلت شيئا؟ قال: فهات ما أسميك به؟ قالت: سمني خلية طالق، قال: فأنت خلية طالق، فأتت 
عمدددر بدددن الخطددداب فقالدددت: إن زوجدددي طلقندددي؟ فجددداء زوجهدددا فقدددص عليددده القصدددة؟ فدددأوجع عمدددر 

 (1)رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها.

 .- -فلم يوقعه عمر ،ولم يرده  ، ولكن تلفظ به ،إنه لم يقصد الطالقلداللة :وجه ا

 .مم المعقول :رابعا

طالقهدا  إيقداعقصدد عددم  ألندهو جار مجرى لفدظ الحداكي ، ألنه؛طالق المخطئ ال يقع  :قالوا -1
 .يقع  فوجب أال ،

كي الددذي يحكددي فكددان كالحددا ،مددن سددبق لسددانه بلفددظ الطددالق لدديس لدده قصددد فددي الطددالق النو -2
  (5)طالق غيره.

 .(6)أبن منيفة اإلما  القول الثانن : مذهب

 لم يقصد .   مأ ،سواء  قصد الطالق ،يقع طالق المخطئ  : قال

 
                                 

 ( .61سبق تخريجه ص : )( 1)
 (.61سبق تخريجه ص:)( 2)
 (.9/159( انظر :المحلى باآلثار )3)
 . (5/111(، زاد المعاد البن القيم )160/ 9(  المصدر نفسه )1)
 (،.6/310( ، المبدع شرح المقنع )2/90(  انظر : فتح الوهاب شرح منه  الطالب )5)
 ( .3/250،251وحاشية ابن عابدين )(، الدر المختار 3/100انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(6)



88 

 

 اودلة :

 مم المعقول :استدل 

فدال يحتداك  ،فدي الطدالق عدن قيدد النكداح إالسدتعمل يوال  ، ن لفظ الطالق لفدظ صدريح أقال:ب-1
 .بهام في لفظ الطالق إوال  ، إذ النية عملها في تعيين المبهم ،لى النية لوقوعهإ

اه  َوِرَْااٱن ۖ ﴿اهلل سدبحانه وتعدالى شددرع الطدالق مددن غيدر شددرط النيدة  فقددال: النو -2
:البقاارة﴾َّذ ِلَ 

َِ  ﴿وقال:،229 ِدْ ه  َِ ذ ع  اۡلُّ ذَا﴿وقال:،1الطالق:﴾افَ َلِّٱ َّه  ََ ِاى  فَإ ن لَلِٱَهَاٱ فَاَ  َْح  َب بَۡعاد   ا   ۥ و 

.230البقرة:﴾َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط 

 .بزوال الحل مطلقا عن شرط النية  -  -فقد حكم اهلل 

هدل  -  - لدم يسدأله رسدول اهلل ،وهدي حدائ   تدهزوج -  -وكذلك لما طلدق ابدن عمدر
  نوى الطالق أو لم ينو .

فدددل علددى وقددوع الطددالق  ،عددد وقددوع الطددالق ال بإمراجعددة  وال ،لسددأله  ايددة شددرطكانددت النولددو 
 من غير نية . 

فإنددده خدددالف  ،لتدددف لسددداني فقلدددت طدددالق اأو  ،ت قدددوال آخدددر فسدددبق لسدددانيدأر  :إذا قدددال ألندددهو -3
 (1) .به ر ويصدق فيما بينه وبين  ،يصدق قضاء فال ، الظاهر 

خلص من وقوع بذلك بغير حق للت االدعاءإن في عدم إيقاع طالق المخطئ فتح باب :  قالوا-1
 (2) .يجب سدها ذريعةوهو  ، الطالق
 :المناقشة 

 : تعالى رممه اهللبه أبو منيفة  ستدلاما مناقشة 

  . استدل بالمعقول-1

شرع الطالق من  -  -اهلل  النو  ،قر إلى نية تفي لفظ الطالق لفظ صريح ال أما قوله بأن
لمددا طلددق زوجتدده وهددي  - - عمددرأمددر ابددن - - وكددذلك رسددول اهلل ،غيددر اشددتراط النيددة فيدده 

فدددل علددى أندده ال يشددترط لوقددوع .لددم ينددو أو  ؟حددائ  أن يرجعهددا ولددم يستفصددله هددل نددوى الطددالق
 صريح الطالق نية .

 

                                 
 .(3/101(انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1)
 (.3/212( انظر : صحيح فقه السنة وأدلته )2)
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 :الرد 
 التدددديوهددددو أن هددددذه المعقددددوالت معارضددددة لصددددريح النصددددوص الشددددرعية  ::مددددن حيددددث العمددددوم أوال

صددريح فددي وضددع الطددالق عددن نددص بددل قددد ورد فددي السددنة ، األقددوالاعتبددرت المقاصددد فددي 
َ   ﴿:فقددال تعددالى. المخطددئ يَم   ۡۡ  ب ااۡ

َُّب ۡ َماائ  ۡكاار ََ َ  َۡل  اا  ۥ و 
َۡ ن  فهددذا قددد نطددق 106النحددل:﴾اااَّل َِل َواا

ك ااَ ِوااٱ  ﴿وكددذلك قولدده تعددالى :، لإلكددراهبددالكفر ولكددن غيددر قاصددد لدده فوضددع عندده الكفددر 
َ ذَ 

   ۡ -وكذلك قدول النبدي، لطالق لخطئ غير متعمد مال وطالق،  5 األحزاب:﴾اََْعِمَدۡل   ل َّب ك 
  - «: نص صريح فدي   (1)«إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 والمكره . ، والناسي  ، المخطئوعدم االعتداد بطالق  ،المؤاخذةعدم 
 .:يقال بأن القياس المعار  للنص فاسد االعتبار  ثانيا
والقصدد  ،النيدة  استحضدارمدن البدد بدل  ،بأن اهلل شرع الطالق من غيدر نيدة  لهم  يسلم ال :ثالثا

ال لوقدددع ،عندددد الطدددالق  بدددل قدددد ورد فدددي السدددنة  ، ائم إذا طلدددق زوجتددده وهدددو ندددائمطدددالق النددد وات
نمدددا لكدددل ألنمدددا اإ:» - -الصدددحيحة اعتبدددار النيدددة فقدددال  « مدددا ندددوى مدددرئاعمدددال بالنيدددات وات

 يلحق بمن طلق وهو نائم ف ،وهو غير مريد له ،لطالقأو سبق لسانه با ،اهلذفالمطلق وهو 
 الترجيح :
والمناقشدة تبدين للباحدث بدأن القدول الدراجح هدو قدول مدن ذهدب إلدى ، دلدة ألوا ،األقدوالبعد عر  

غيدددر مريدددد  بأنددده صددددقهعلدددى دلدددت  مدددع وجدددود قريندددة  للطدددالق القاصدددد غيدددرأن طدددالق المخطدددئ 
ذا وجدت قر  ، طالقه يقع ال للطالق بأنه وادعدى  ينة من غضدب أو سدؤال المدرأة الطدالق فطلدقوات

وقدد صدح عدن عمدر ، واإلرادة للطدالق ، القصدد فإن طالقه يقع لوجود قريندة ،أنه لم يرد الطالق 
 :فقددال، ة  طدالق وجتدده سدمني خليددز بطدل طددالق الرجدل الددذي قالدت لده أ أندده - -بدن الخطداب 
خدذ -  -عمدرله ر القصة فقال لعم زوكفقص ال -  -طالق ثم ذهبت إلى عمر أنت خلية 
الدددزوك لدددم يكدددن يقصدددد  الن،بعددددم وقدددوع الطدددالق  --فقدددد حكدددم عمدددر بدددن الخطددداب «بيددددها...
َْاٱح   ﴿:وقدد قدال اهلل تعدالى،  (2)بل قصد لفظا ال يريدد بده الطدالق ،الطالق  ۡ  ج  لَاۡيك  ََ ف يَماٱَٰٓ  َ ذَاۡيَس 

ك َ ِوٱ ََْعِمَدۡل   ل َّب ك  
إن اهلل وضدع عدن » - -وكدذلك قدول النبدي،  5األحدزاب:﴾ااۡ   نَۡخ َۡأْ   ب     َ ذَ 

قدال ...  –رضدي اهلل عنهمدا -ولحديث ابن عبداس ،  «أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
لَۡيهَااٱ َوااٱ َّۡك ََساا َۡتط ﴿فددأنزل اهلل تعددالى: : ََ ااَعهَٱ  ذَهَااٱ َوااٱ َكَساا َۡت َ  َۡ َربَِْااٱ ََل  ََل ي َكلِّاا   َِّ   َُۡفًسااٱ َّل َِل   

يَْٱَٰٓ نَۡ  نَۡخ َۡأَُٱ   َُٱَٰٓ َّل ن ُِس 
َۡ ُخ  َۡ فيلحدق ،لديس لده إرادة  ألندهو  ، (3)«قدال: قدد فعلدت  » 216البقدرة: ﴾ ْ 

 .بالصواب واهلل اعلم  (1). هوالنائم فال يقع طالق،بالمجنون 

                                 
 (.61( سبق تخريجه ص :)1)
 (.5/111انظر :زاد المعاد )  (2)
اك  ۡ  ف ٱَٰٓ  َوٱ د  ُُ َ َّل ن ْ  ۡ  ﴿باب بيان قوله تعالى:  126برقم : (116/ 1(  صحيح مسلم )3)  ﴾د ْ ۡخف اََّ   نَ ۡ  نَُف س 

 . 211البقرة: 
 (.5/216(  انظر :الموسوعة الفقهية الميسرة )1)
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 مسائلأرب   وفيه   :الراب   المطلب

 المسةلة اوولى : الكتابة بالطالق .

 ر ممل الن اع : تمري

 به أثناء الكتابة وتلفظ ،على أن من كتب إلى زوجته بالطالق وابن حزم  األربعة األئمةاتفق -1
 .  هبأنه يقع طالق ؛وكان الخط مستبينا ،

وكددان الخددط  ،ولددم يددتلفظ بدده أثندداء الكتابددة ،العلمدداء فدديمن كتددب إلددى زوجتدده بددالطالق  اختلددف -2
 . العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف  يقع .أو الهل يقع الطالق؟  .مستبينا 

 بم م   فن المسةلة .ابيام رأى  : القول اوول

 بن حزم رحمه اهلل أن من كتب إلى زوجته بدالطالق ولدم يدتلفظ بده أثنداء الكتابدة فإنده الايرى 
الشدافعي  اإلمدام قدول وهـو،   (1)(ومدن كتدب إلدى امرأتده بدالطالق فلديس شديئا. )فقدال:  يقع طالقه
 ، (2)في القديم 

 . ، وال يقع طالقه فليس بطالق ،ولم يتلفظ به  ،قالوا: من كتب إلى امرأته بالطالق 

والمعقول . ، الكتاب:استدلوا بأدلة من  اودلة

 أوال :مم الكتاب . 

ِلِعدَِِّتِنََّفطَلِّقموهم﴿وقال تعالى:،229البقرة﴾َمرَّتَانِلطَّلََٰقمٱ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى :   1:الطالق﴾نَّ

 وجه الداللة : 

اسددم تطليددق علددى أن -  -ورسددوله ،اللغددة التددي خاطبنددا اهلل تعددالى بهددا  ييقددع فدد قددالوا : ال
 (3)يكون الطالق بالكتابة طالقا حتى يلفظ به فال  ،به  ، إنما يقع ذلك إذا تلفظيكتب

 مم المعقول . ثانيا:

ن نواه  ،ةيقع الطالق بالكتاب ال قالوا : فلم يقع به الطالق  ،قادر على النطقمن فعل  ألنه،وات
 (1)كاإلشارة من الناطق .، 

                                 
 (.151/ 9( المحلى باآلثار )1)
 (.9/151( ، المحلى باآلثار )13/369(كفاية النبيه في شرح التنبيه )10/169انظر: الحاوي الكبير )(2)
 (. 151/ 9( انظر: المحلى باآلثار )3)
 (.1/116( ، المغني البن قدامة )13/169انظر : كفاية التنبيه في شرح التنبيه ) (1)
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ــانن : مــذهب ــك اإلمــا  و  (1)أبــن منيفــة اإلمــا  القــول الث اإلمــا   و (3)الشــافعناإلمــا   و (2)مال
 . (1)أممد

طددالق ونددوى ال ،ولددم يددتلفظ بدده  ،ن الخددط مسددتبينااوكدد ، قددالوا: مددن كتددب إلددى زوجتدده بددالطالق
 .هنه يقع طالقفإ

 : استدلوا من المعقول باآلتي . اودلة
 يفهم منه الطالق كالنطق . ةالكتابة عمل جارحقالوا: -1
 (5)الكتابة تسمى كالما في حق الغائب . النو -2
 .وفهم منها ونواه وقع كاللفظ،فإذا أتى فيها بالطالق  ،إن الكتابة حروف يفهم منها الطالق-3
 ،كدددان مدددأمورا بتبليدددغ رسدددالته-  -النبدددي تقدددوم مقدددام قدددول الكاتدددب ، بداللدددة أنالكتابدددة  النو -1

 وفي حق آخرين بالكتابة إلى الملوك . ،في حق البع  بالقول فحصل ذلك 
 (6)والحقوق . ،كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون النو -5

 المناقشة :
 بالكتابة.ال يقع ق ألول :الذين يقولون بأن الطالاأدلة القول  مناقشة

 .بيان أحكام الطالق ،أما استداللهم باآليات فغاية ما فيها 
 كاإلشارة من الناطق . ،فلم يقع به الطالق  ،بأنه فعل من قادر على النطق :وأما قولهم

فدي الطدالق تفتقدر  تينكدافيا مدكالكتابدة بدالطالق فدي كونه ،بأن اإلشارة بالطالق : يجاب الرد
وكددذلك  ، يقددع طالقدده، فإندده ونددوى الطددالق  ،شددارة مفهمددةإشددار لزوجتدده بددالطالق ،فددإذا أ ةإلددى نيدد
 (1)ونوى وقع طالقه .، إذا كتب طالقها  ،الكتابة 

                                 
( ، الدددر 3/261( ، البحددر الرائددق شدرح كنددز الرقددائق )231( ،لسدان الحكددام ) 2/116انظدر: تحفددة الفقهدداء )(1)

 .(3/216المختار وحاشيه ابن عابدين )
(، المعونة على 1/129التلقين في الفقه المالكي )( ، 2/115اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ( انظر :2)

 (.111مذهب عالم المدينة )
( أسددنى المطالددب فددي شددرح 169/ 13(، كفايددة النبيددة فددي شددرح التنبيدده )169/ 10الحدداوي الكبيددر )( انظددر : 3)

 .(3/211رو  الطالب )
( ، الشدرح 151أبي القاسم ) ( ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر1/116المغني البن قدامة ) ( انظر :1)

 (.1/213الكبير على المقنع)
 (.2/116( انظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف )5)
 (.1/116( انظر: المغني البن قدامة )6)
 (. 13/169( انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه )1)
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 الترجيح .

بعدددد مناقشدددة أدلدددة القدددول األول والوقدددوف علدددى مدددا اسدددتدل بددده أصدددحاب القدددول الثددداني ، تبدددين 
 وذلك لةتي :، قه أن من كتب إلى زوجته بالطالق ونوى بأنه يقع طال للباحث

ويحتمل أن يكون كتب حاكيا عن  ،مل امتحان القلم تا تحألنه ؛إن الكتابة بالطالق كناية فيه-1
 فيفتقر إلى نية كسائر الكنايات . ، أو مجربا لخطه ، غيره

فيمتثلدون بمدا  ، كدان يبعدث بالكتدب إلدى القدوم- -النبدي الن ،الكتابة تقوم مقام الكاتدب النو -2
    أعلم.واهلل .فيه 

 المسةلة الثانية : الطالق بالنية .

 تمرير ممل الن اع:

بأندده  ، ةعلددى أن مدن طلددق زوجتدده بلفددظ وعمددل جارحدد األربعددة وابددن حددزم األئمددةالخدالف بددين -1
 يقع طالقه 

 اختلددف وقددد ة .وال عمددل جارحدد ،قلبدده مددن غيددر لفددظ فددي  العلمدداء فدديمن طلددق زوجتدده  اختلددف -2
  .على قولين مشهورين العلماء في هذه المسألة

  .فن هذه المسةلة -رممه اهلل تعالى- بيام رأي ابم م   الظاهري  القول اوول :

 يقع طالقه. بأنه من طلق بقلبه ال-رحمه اهلل تعالى - يرى ابم م  

   (1).(ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطالق): فقال

اإلمدددام و  ،(1)الشدددافعياإلمدددام و  ،(3)مالددك اإلماموروايدددة عندددد ،(2)أبددي حنيفدددة اإلمدددام وهددو مدددذهب
 .(5)أحمد

                                 
 (151/ 9(  المحلى باآلثار )1)
/ 9أجدد فدي مراجدع الحنفيدة هدذه المسدألة.انظر: المحلدى باآلثدار )( نسب ابن حدزم هدذا القدول ألبدي حنيفدة ولدم 2)

151.) 
(، (، وروضددددة المسددددتبين فددددي شددددرح كتدددداب التلقددددين 2/116انظددددر: اإلشددددراف علددددى نكددددت مسددددائل الخددددالف )(3)

 ( .2/365ير )د( ،الشرح الكبير وحاشية الدسوقي للدر 2/125)
(، البيدان فدي مدذهب 3/11مام الشافعي للشديرازي )(، المهذب في فقه اإل 10/112الحاوي الكبير ) نظر : ا(1)

 .(151/ 1(، مغنى المحتاك إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاك )10/91اإلمام الشافعي )
(، كشددداف القنددداع عدددن مدددتن اإلقنددداع 6/301(، المبددددع شدددرح المقندددع )1/315المغندددي ألبدددن قدامدددة ) ( انظدددر :5)

 .(9/151( ،المحلى باآلثار )5/211)
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 ال يقع طالقه . ،قلبه إذا طلق الرجل زوجته في  قالوا :

 والمعقول. ، والمأثور ، استدلوا بأدلة من السنة اودلة :

  أوال: مم السنة.

وجدددل تجددداوز  إن اهلل عدددز »:-  -قدددال :قدددال رسدددول اهلل-  -اسدددتدلوا بحدددديث أبدددي هريدددرة-1
 (1)«.ت بها أنفسها مالم تعمل أو تكلم به عما حدث ألمتي

 :  وجه الداللة

إن اهلل سددبحانه وتعددالى عفددى لهددذه األمددة عددن الخددواطر التددي تعددر  ، وكددذلك حددديث  :قــالوا
لحددديث فا كالكتابددة ، ةأو يسددتخدم جارحدد،لددم  يددتكلم ،القلددب والمطلددق فددي  ،بدده  مددالم تددتكلم ،الددنفس

 . (2)مالم ينطق به  أسقط حديث النفس
 : مم المةثور . نيااث

لدديس طالقدده وعتقدده فددي نفسدده  »قددال :رحمدده اهلل تعددالى  بقددول عطدداء بددن أبددي ربدداح  وااسددتدل-1
 (3).«شيئا

 (1).«بشيءمن طلق امرأته في نفسه فليس طالقه ذلك  »الحسن وقتادة : قاال : أثر استدل ب-2
 .ثالثا : استدلوا مم المعقول 

ن ندواه بقلبده  ،والهبدة ،كدالبيع ،لدم يحصدل بالنيدة ف ،تصرف يزيل الملدك  ألنهقالوا: -1 أشدار و  ،وات
 . أيضالم يقع ،بأصبعه 

لدم ،وأشدار بأصدبعه ،وكدذا إن ندواه فدي قلبده  ،كدالعتق،إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النيدة  ألنهو -2
 (5)يقع 

 

 

                                 
(  1/116، مسلم في صحيحه )باب إذا حنث ناسيا في األيمان   6661برقم : (135/ 1ه البخاري )(  أخرج1)

 . باب تجاوز اهلل عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر121 برقم :
 (.9/151(  انظر:المحلى باآلثار )2)
 رجل يطلق في نفسه. باب ال 11121 برقم : (6/112(  أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه )3)
 .   11131برقم : (6/112(  المصدر نفسه )1)
 (.6/301(، المبدع شرح المقنع )1/351( انظر: المغني ألبن قدامة )5)
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 المشهور ينه. فن  مالك مذهب اإلما القول الثانن : 

 (1)الطالق .قلبه وقع :إذا نوى الطالق في قال 

 والمعقول . ، السنة بأدلة من :استدل اودلة

 .مم السنة أوال :

إنمددا األعمددال بالنيددات » - -قددال: قددال رسددول اهلل-  -اسددتدل بحددديث عمددر بددن الخطدداب-1
نما كل امرئ ما نوى   (2).«وات

يث ودل الحد ،وانطوائه به عليه ،إن الطالق فراق يفتقر إلى قصد القلب قال :: وجه الداللة
 فيقع الطالق في القلب. ،والنية محلها القلب  ،على اعتبار النية 

 ثانيا : مم المعقول. 

ن لم يلفظ به عندد الجميدع ،فهو كافر  ،قال : من اعتقد الكفر بقلبه  ذا كفدر  ، وات  ،قلبدهفدي وات
 (3)قلبه .في  وكذلك من طلق  ،فسخ نكاح زوجته منه

 .  في قلبه طالق من طلق  قوعالذي يقضي بو  مناقشة أدلة القول الثانن

 إنمددا األعمددال » - -قددال: قددال رسددول اهلل - -بحددديث عمددر بددن الخطدداب  هلالأمددا اسددتد-1
ولددم يفدرد فيدده  ،ة مدع العمدلوق الحدديث يدددل علدى النيددطدمن ن؛ ألذلددك  فدال يسددلم لده « بالنيدات

بأحدددهما دون ولددم يفددرد حكمددا  ،ا جميعددامددهبددل جمع ،وال العمددل عددن النيددة  ،العمددل النيددة عددن
 حتى يجمع بين النية والعمل . ،فال يقع الطالق  ،فالحديث حجة لنا  ،اآلخر 

ن لددم يلفددظ ،فددإذا كفددر فسددخ نكدداح زوجتدده  ،فهددو كددافر،قلبدده مددن اعتقددد الكفددر فددي  :وأمددا قولدده-2 وات
 بالكفر.

َٰٓأَ ﴿الكدددريم قدددال تعدددالى : القدددرآن  مدددن اعتقدددد الكفدددر بقلبددده فقدددد كفدددر بدددنص  :: يقدددال الـــرد يُّهَاااٱ يَ 

و   ۡۡ ه ه ۡ  َ ذَاااۡ  ْ ااا َُوِْاااٱ ب اااأَۡفََّ  ََ  ُُ ََ  َاااٱذ ََّٰٓ ي  َ ََ َّذِااا ااا ۡفااار  و  ََّن ف اااٱ َّۡذك   َ ااار  ََ ي َس  ي  َ ُاااَ  َّذِااا  ِ َ  ََل يَۡح اااَّ  َ َ َّذِر

.القرآنبنص  ثبتتفهذه المسألة   11المائدة:﴾  ل َّب ه ۡ   
من أسدر الكفدر و ،- -أثبتت العفو عن حديث النفس عن المسلمين من أمة محمد  والسنة

،فدال يقداس حدديث الدنفس بدالطالق علدى حدديث الدنفس بمسلم فهو خارك عدن هدذه الفضديلة  ،ليس
 بالكفر.

                                 
 ( . 2/125(، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )2/116( انظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف )1)
 .( 61بق تخريجه ص )(  س2)
 (.2/116راف على نكت مسائل الخالف )( انظر: اإلش3)
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 :الترجيح 

منها تبين للباحث أن القول الراجح هدو قدول  االستداللومناقشة ا ، بعد عر  األقوال وأدلته
عدن السدلف بعددم ثدار واآل ،وذلدك ل دلدة الصدحيحة ،قلبدهوقوع طالق مدن طلدق فدي  من قال بعدم

 .قلبه وقوع طالق من طلق في 

 سددان ال يسددتطيع أن يمتنددع عددننإلا نأل ؛حددديث الددنفس ممددا عفددى عندده الشددرع الحنيددف النو 
اهلل سدددبحانه وتعدددالى قدددد خفدددف عدددن هدددذه األمدددة المرحومدددة بعدددد مدددا كلفهدددم  نألو  ، حدددديث الدددنفس 

نفسدهم ثدم نسدخ هدذا الحكدم وعفدى وبأنهم محاسدبون بمدا حددثت بده أ،بالمؤاخذة على حديث النفس 
 ،الندداس مبتلددون بمددا حدددثت بدده أنفسددهم نألو ، أو تددتكلم بدده   ،عمددا حدددثت بدده أنفسددهم مددالم تعمددل

ذناهم بما حدثت به أنفسهم بالطالق لشدق ذلدك آخويكثر حديث النفس بالطالق عند الناس ، فلو 
 بالصواب . واهلل أعلم ، وهذا من تخفيف الدين الحنيف عن هذه األمة  ،عليهم 

 المسةلة الثالثة : تعليق الطالق بالمشيئة .

 تمرير ممل الن اع : 

 على أن الزوك إذا طلق زوجته ولم يستثن بأنه يقع طالقه .وابن حزم   األربعة األئمةاتفق -1

العلمدداء فددي  اختلددف  هددل يقددع طالقدده ؟العلمدداء فدديمن طلددق زوجتدده وعلقدده بمشدديئة اهلل اختلددف -2
 . قولين مشهورين هذه المسألة على

 بيام رأى ابم م   فن هذه المسةلة . القول اوول : 

 فإنه ال يقع طالقه. ،وعلقه بمشيئة اهلل ،يرى ابن حزم رحمه اهلل أن من طلق زوجته 

ومن قال: أنت طالق إن شاء اهلل، أو قال: إال أن يشاء اهلل، أو قدال: إال أن ال يشداء ) فقال:
  (1).(يقع بشيء من ذلك طالق : فكل ذلك سواء، وال-اهلل 

  .(1)أحمد اإلمام ورواية عند (3)الشافعياإلمام و  (2)أبي حنيفة اإلمام  مذهبوهو 

                                 
 (.111/ 9(  المحلى باآلثار )1)
( ، تحفدددة الفقهددداء 166/ 30( ، المبسدددوط للسرخسدددي )5/11انظدددر: شدددرح مختصدددر الطحددداوي للجصددداص )(2)

( ، ، الهدايدددددة فدددددي شدددددرح بدايدددددة المبتددددددي 3/21،151( ، بددددددائع الصدددددنائع فدددددي ترتيدددددب الشدددددرائع )2/191)
(1/211. ) 

(، التهددذيب فددي 251/ 10( ، الحدداوي الكبيددر )119( . اإلقندداع للمدداوردي ) 5/201م للشددافعي )األ( انظددر : 3)
( ، تحفدة المحتداك فدي شدرح المنهداك 1/96(، روضة الطالبين وعمدة المفتيدين )6/95فقه اإلمام الشافعي )

(1 /61 ). 
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 فإنه ال يقع طالقه . ،وعلقه بمشيئة اهلل ،إذا طلق الرجل زوجته  قالوا :

 والمعقول .  ،والسنة  ،: استدلوا بأدلة من الكتاب اودلة 

.أوال : مم الكتاب

ََ َِّ   َصٱب رٗ  َ ﴿دلوا بقول اهلل تعالى :است -1 ُ ٱَٰٓ َّل ن َشٱَٰٓ د  ََ َج   ََ    69الكهف:  ﴾ُ ٱ

ق علددى لددوع ،وعددد بددأن يصددبر - -بددأن نبددي اهلل موسددى  ::قددالوا وجــه الداللــة مــم اآليــة
مدن أن الكدالم يخرك  تصلالم االستثناء نأل؛  ولم يعاتب على ذلك،ولم يصبر ،ذلك بمشيئة اهلل 

ولوال صحة  ،حتى لم يصر مخالفا في الوعد ،هئ، وقد دلت اآلية على صحة استثنا ةيكون عزيم
 (2)لصار مخلفا في الوعد بالصبر، والخلف في الوعد ال يجوز والنبي معصوم .  االستثناء ،

َِ ذ َشٱُيۡ ﴿بقوله تعالى :استدلوا -2 ۡل  َ ََل َْٱ َّذَ  َ ِّٱ فَٱ ذ َ  َغًدُ  ٍَ َّلُ 
 21الكهف:﴾َ ّللِا  َّل َلِ نَن يََشٱ َُ 

ولو لدم يحصدل  ،أن تقول إن شاء اهلل  أي إال:  معنى اآلية   : من اآلية قالوا وجه الداللة 
 .(3)لم يكن ل مر به معنى ،به صيانة الخبر عن الخلف في الوعد 

 مم السنة : :ثانيا

 من حلف علدى يمدين، فقدال: إن شداء»:قال - -عن النبي --استدلوا بحديث ابن عمر
            (1).«اهلل، فقد استثنى د

 (5)مان وفي الطالق والعتق .في األيالحديث على عمومه :من الحديث قالوا  وجه الداللة

 : مم المعقول .ثالثا

وقوع هذا  ءندري أنه شا الو  ، يعلم وجوده قالوا :بأن تعليق الطالق بمشيئة اهلل تعليق بما ال-1
 (6) .الشكفال يقع ب ،أو لم يشأ ،الطالق 

                                                                                            
( ، 9/101ف للمددرداوي )( ، االنصدداف فددي معرفددة الددراجح مددن الحددال1/166المغنددي ألبددن قدامددة ) نظددر :ا (1)

 ( .111/ 9المحلى باآلثار )
 (.151/ 3(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)30/166انظر: المبسوط للسرخسي ) (2)
 (،3/151(، بدائع الصنائع )9/111انظر:المحلى باآلثار ) (3)
( 225/ 3بدي داود )سدنن أ واسناده صحيح رجالده ثقدات ، ،1511برقم : (111/ 1مسند أحمد ط الرسالة ) (1)

بددرقم  (1/25والنسددائي فددي سددننه ) اسددناده صددحيح رجالدده ثقددات ، بدداب االسددتثناء فددي اليمددين ،3261بددرقم :
 .االستثناء 03121:

 (10/251انظر : الحاوي الكبير ) (5)
 (. 6/95(،التهذيب في فقه االمام الشافعي )10/259(، الحاوي الكبير )3/151انظر : بدائع الصنائع ) (6)
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فدي الحرمدة  مدا دوندهرفدع  انلما ارتفع بمشية اهلل حكم اليمدين بداهلل مدع عظدم حرمتهدا كد قالوا :-2
 (1)والطالق أولى . ،من العتق

 . (3)أممد بم منبل اإلما  والرواية المشهورة يم ،(2)مالكاإلما  القول الثانن :مذهب 

 . االستثناءينفعه  وال ،وقع طالقه ،وعلقه بمشيئة اهلل ،من طلق زوجته :قالوا

 اودلة: 

 ومن المعقول : ،استدلوا بأدلة من  المأثور

 أوال: مم المةثور.

إذا قدددال المرأتددده: أندددت طدددالق إن شددداء اهلل، فهدددي »يقدددول:  --ابدددن عبددداسأثر   اسدددتدلوا بددد-1
 (1)«.طالق

حاب كنددا معاشددر أصدد: »قدداال- رضددي اهلل عنهمددا- (5)ابددن عمددر  وأبددي سددعيدأثر   اسددتدلوا بدد-2
 (6)« االستثناء جائزا في كل شيء إال في العتاق والطالق نرى  رسول اهلل  

 كنا معاشدر أصدحاب الرسدول »حيث دل قولهما  ،ابن عمر وأبي سعيدأثر   من  لداللةوجه ا
علدى  اعلى أن  هدذا كدان إجماعد« والطالق،نرى االستثناء جائزا في كل شيء إال في العتاق 

  (1)وال ينفعه االستثناء . ،بأنه يقع طالقه ،واستثنى بمشيئة اهلل ،عهد الصحابة فيمن طلق

 

                                 
 (.10/259( انظر : الحاوي الكبير )1)
( ، مندداه  2/116( ، بدايددة المجتهددد)2/510( ، الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة )2/10،10انظددر : المدونددة)(2)

( ،الشدامل فدي فقده االمدام مالدك 1/309التحصيل ونتائ  لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشدكالته ))
(1/116،116.) 

(،شدرح الزركشدي علدى مختصدر 1/166(،المغندي البدن قدامدة )3/131ه اإلمدام أحمدد)الكافي في فق( انظر : 3)
 (.1/111الخرقي)

 (.115/ 9( انظر : المحلى باآلثار )1)
( هو: سدعد بدن مالدك بدن سدنان بدن ثعلبدة بدن عبيدد بدن األبحدر. وهدو خددرة بدن عدوف بدن الحدارث بدن الخدزرك 5)

( ، 1260/ 3ه. انظدر: معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم )11االنصاري  أبو سعيد الخدري تدوفي يدوم الجمعدة 
 (.1611/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب )

نمددا وجدتدده فددي بعدد  كتددب الفقدده . هدد (6) ذا األثددر لددم أجددده فددي أمهددات كتددب الحددديث حسددب تتبعددي القاصددر ، وات
 (.111/ 1(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )131/ 1الشرح الكبير على متن المقنع ) انظر :

 .(131/ 1الشرح الكبير على متن المقنع ) ( انظر :1)



98 

 

 ثانيا : مم المعقول .

إنشاء  ألنهو  ،ثالثا أنت طالق ثالثا إال :يرفع جملة الطالق فلم يصح كقوله استثناءقالوا :بأنه -1
 والنكاح .  ، كالبيع ،فلم يرتفع بالمشيئة  ،حكم في محل

 (1)صح  تعليقه على مشيئة اهلل .فلم ي ،بأنه إزالة ملكو -2

 فوقع كما لو لم يستثن . ،إنه أوقع الطالق والعتاق في محل قابل قالوا: -3

 (2)والنكاح .،كالبيع ،فلم يرتفع بالمشيئة  ،قالوا :بأنه استثناء حكم في محل-1
 : المناقشة

 مناقشة أدلة القول اوول مم قبل المالكية  : 

مددن حلددف علددى يمددين فقددال إن شدداء اهلل فقددد » --ث ابددن عمددربحدددي االسددتدالل:أمددا  قــالوا
 والعتق .،وغيرها من الطالق ،بأنه عام في األيمان قولهم و «استثنى 

ولددديس يمدددين  ،والعتددداق إنشددداء  ،الطدددالق  نأل؛وال حجدددة لهدددم فيددده  ،يسدددلم لهدددم ذلدددك  ال :الـــرد
ن سمي بذلك فمجازو  ،حقيقية   ال تترك الحقيقة من أجله .و  ،ات

 .«من حلف فقال :إن شاء اهلل فله ثنياه »مرفوعا  -- ةثبت من حديث  أبي هرير بل قد 

 (3) دون غيرها .،فدل الحديث على أن االستثناء بمشيئة اهلل تعالى مختص باأليمان 
 مناقشة أدلة المالكية :

إذا قددال الرجددل المرأتدده انددت طددالق إن شدداء اهلل »وقولدده - -بددن عبدداساأثر أمدا اسددتداللهم بدد
 «طالق هي

 :الرد 

بددل وجدتدده عنددد ابددن حددزم   ، مددات كتددب الحددديثألددم أجددده عنددد أحددد مددن ثددر هددذ األيجدداب بددأن 
 .:فقد استثنى- -فإنه مخالف لقول النبي ،وعلى فر  صحته ،في المحلى

َِ ذ َشٱُيۡ ﴿:وكذلك مردود بقول اهلل سبحانه وتعدالى   اۡل  َ ََل َْٱ َّذَ  َ ِّاٱ فَٱ ذ اَ  َغاًدُ  ٍَ َّلُ 
َلِ نَن َّل  ١٣َُ 

ََ َِّ   َصٱب رٗ  َ ﴿،وقوله تعالى :21الكهف:﴾يََشٱَ ّللِا   ُ ٱَٰٓ َّل ن َشٱَٰٓ د  ََ َج   ََ  .   69الكهف: ﴾ُ ٱ

                                 
 (.131/ 1الشرح الكبير على متن المقنع)  (1)
 (.3/131انظر : الكافي في فقه االمام أحمد ) (2)
 (، 1/166( ، المغني البن قدامة )10/251( انظر : الحاوي الكبير )3)
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 رضي اهلل عنهما.سعيد الخدري أبي ابن عمر و أثر ما استداللهم بأو 

ولكددن لددم أجدددد مددن خرجدده مدددن ،لكدددان نصددا فددي المسدددألة  ،لددو صددحثددر فيجدداب بدددأن األ الــرد:
 ت الحديث .أصحاب أما
 الترجيح :

أن المسألة لديس فيهدا ندص صدريح مدن  .للباحث  بعد النظر في أدلة األقوال ومناقشتها تبين
ولدديس  ،والتددابعين ،وآثددار عددن الصددحابة  ،بددل عمومددات مددن الكتدداب  ،أو سددنة صددحيحة ،كتدداب

ََ  َا﴿الكريم وجدت قول اهلل تعدالى :القرآن ولكن  من خالل نصوص  ،بعضها أرجح من بع  ٱ

ََ َِّ   َصاٱب رٗ  ُ ٱَٰٓ َّل ن َشااٱَٰٓ د  ا َج  ولدم يلددم  ،  --ولدم يصددبر كلديم اهلل موسدى ،  69الكهددف : ﴾ُ ََ
علدى  فددل ،وغيدره  ،مدة ينددرك تحتهدا الطدالقها بأنهدا عاتجددفو   اسدتثناء ، ألنده ،على عدم صدبره

وكددددان  ، هددددو القددددول الددددذي يقضددددي بعدددددم وقددددوع الطددددالق إذا علقدددده بمشدددديئة اهلل أن القدددول الددددراجح 
 واهلل أعلم بالصواب . .االستثناء متصال

 .(1)لمسةلة الرابعة : طالق المريض مرض الموتا

 تمرير ممل الن اع :

ن الدددزوك المدددري  مدددر  المدددوت إذا طلدددق أاألربعدددة وابدددن حدددزم الظددداهري علدددى  األئمدددةاتفدددق -1
  (2)بأن طالقه يقع كطالق الصحيح . ،ثناء مرضه أزوجته 

وهددو صددحيح فددي كددل مددرة  ،علددى أن مددن طلددق زوجتدده ثالثددا  ربعددة وابددن حددزماأل األئمددة اتفددق-2
 فإنه ال توارث بينهما. ، أحدهماثم مات  ،تطليقة 

العدددة إذا طلقهددا  انقضدداءيرثهددا إن ماتددت فددي العدددة والبعددد  أهددل العلددم علددى أن الددزوك ال اتفددق-3
   (3)أو مري  . ،وهو صحيح 

د دخددل بهددا طالقددا بائنددا فددي مرضدده المخددوف الددذي أهددل العلددم فدديمن طلددق زوجتدده وقدد اختلددف -1

                                 
ك عادة واتصل به الموت . انظدر: موسدوعة الفقده (  المقصود بمر  الموت :  هو المر  الغالب فيه الهال1)

 (.1/111اإلسالمي )
( ، األم 2/511( ، الكددددافي فددددي فقدددده أهددددل المدينددددة )2/16( ، المدونددددة)3/100(  انظددددر : بدددددائع الصددددنائع )2)

(، المغندي البدن 2/313،311(،الكافي في فقه اإلمام أحمد)10/263(، الحاوي الكبير )5/210للشافعي )
،الموسددوعة  (116/ 9(، المحلددى باآلثددار )25/231(، التوضدديح لشددرح الجددامع الصددحيح)6/396قدامددة )

 (، 36/361الفقهية الكويتية )
 (.5/22انظر :اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر )  (3)
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أهل العلدم  اختلف  (1)أو ال؟ وهو ما يعرف بمسألة طالق الفار ؟اتصل به الموت هل ترثه 
  في هذه المسألة على قولين

، وذلدك أنده لمدا كدان المدري  يدتهم  : اختالفهم في وجوب العمدل بسدد الدذرائعوسبب الخالف
زوجته ليقطع حظها من الميراث. فمن قال بسد الذرائع أوجدب في أن يكون إنما طلق في مرضه 

   (2)، لم يوجب لها ميراثا. ميراثها ؛ ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطالق
 .بيام رأى ابم م   الظاهري فن هذه المسةلة القول اوول :

 .رثهاوال ي ،ترثه في مر  الموت ال وتةتالمبأن  يرى أبن حزم الظاهري رحمه اهلل:
مات من ذلك المر  أو لم يمت منه  -وطالق المري  كطالق الصحيح، وال فرق ):فقال 
قبدل تمدام  -فإن كان طالق المري  ثالثا، أو آخر ثالث، أو قبل أن يطأها فمات، أو ماتت  -

حتدى مدات أو ماتدت بعدد تمدام العددة، فدال  -أو كان طالقدا رجعيدا فلدم يرتجعهدا  -العدة أو بعدها 
 .(1)هب اإلمام الشافعي في الجديد مذ وهو،  (3) (ي شيء من ذلك كله، وال يرثها أصالترثه ف

 مطلقا.  : ال ترث المبتوتة قاال

 اودلة :

 المعقول .من و  ،ومن المأثور ،السنةبأدلة من  وااستدل
 أوال:مم السنة.

  (5) .«ال ترث المبتوتة»قال:  - -استدلوا بحديث عن النبي 
 ال يسو  خالفه.،ن الحديث قالوا :وهذا نص في عدم توريث المبتوتة م وجه الداللة 

 : مم اآلثار . ثانيا

- انده سدأل ابدن الزبيدر(1)خبرني ابن أبدي مليكدة أابن الزبير عن ابن جري  قال: أثر استدلوا ب-1

                                 
(  طددالق الفددار وهددو أن يطلددق زوجتدده طالقددًا بائنددًا فددي المددر  الددذي يمددوت فيدده بدددون رضدداها، ثددم يمددوت قبددل 1)

 (.19/ 29ضاء عدتها. انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية )انق
 (.102،103/ 3بداية المجتهد ونهاية المقتصد )انظر :   (2)
 (116/ 9(  المحلى باآلثار )3)
(، المحلدددددى 263/ 10( ، الحددددداوي الكبيدددددر )1/299( ، مختصدددددر المزندددددي ) 5/211انظدددددر: األم للشدددددافعي )(1)

 ( .9/116باآلثار )
نما ثبت من قول عبداهلل (،265/ 10حاوي الكبير )( انظر: ال5) ولم أجده في كتب الحديث مع تتبعي القاصر،وات

 بن الزبير رضي اهلل عنهما. 
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 -ها فقال عبد اهلل ابدن الزبيدر طلدق تعن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عد
فبتهدا ثدم مدات عنهدا وهدي فدي  (2)تماضر بنت األصبغ الكلبية- - رحمن بن عوفعبد ال

  (3)ما أنا  فال أرى أن ترث مبتوتة .أو :- -، قال ابن الزبير- -عدتها فورثها عثمان

  (1).أنه قال :ال أورث تماضر شيئا -  -عبد الرحمن بن عوفأثر   استدلوا ب-2

 (5)« .ترث المبتوتة  ال»  -  -علي بن ابي طالبأثر   -3
 ثانيا: مم المعقول .

 فوجب أن تقطع إرثها منه .،قالوا:إنها فرقة تقطع إرثه منها -1

 (   6)فوجب أن ينقطع بالفرقة في حال المر  .؛ إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة  ألنهو -2
الشـافعن فـن قولـه  اإلمـا و ، (1)مالـك اإلمـا  و  ،(1) أبن منيفة اإلما  اوئمةمذهب القول الثانن:

 .(10)أممد واإلما   ،(9) القدي 

إذا مدددات مدددن مرضددده ذلدددك علدددى  ،فدددي مدددر  المدددوت تدددرث مطلقهددداة بتوتدددمال ة:إن المطلقدددقـــالوا 
 ختالف بينهم في غاية المدة التي ترث فيها . ا

                                                                                            
( هو : أبو بكر  عبدد اهلل بدن عبيدد اهلل بدن أبدي مليكدة ، واسدمه زهيدر، بدن عبدد اهلل بدن جددعان بدن عمدرو بدن 1)

ه ، انظدر :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال 111نة كعب بن سعد بن تيم بن مره القرشي التيمي مدات سد
(15 /256) 

(  هي : تماضر بنت األصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبدي وهدي أم سدلمة بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف، وكدان 2)
/ 1. انظدر: االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب )ولم أجدمن ذكر لها تأريخ وفداة األصبغ زعيم قومه ورئيسهم

106. ) 
، باب: طالق المدري   ،12192برقم :  (1/61(، مصنف عبد الرزاق الصنعاني )5/211افعي )( األم للش3)

، مدا قدالوا فدي الرجدل يطلدق امرأتده ثالثدا  19035بدرقم :( 1/111واالثر صحيح ، مصنف ابن أبي شيبة )
تدة باب مدا جداء فدي توريدث المبتو  15121برقم : (1/593، السنن الكبرى للبيهقي )وهو مري ، هل ترثه؟

 .في مر  الموت
  .باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها 1959برقم : (2/66( سنن سعيد بن منصور )1)
 (.9/191( المحلى باآلثار )5)
 (.10/265(  انظر:الحاوي الكبير )6)
 (.6/151(، المبسوط للسرخسي )1/11انظر: الحجه على أهل المدينة )(1)
(، بدايدة المجتهدد 2/511(، الكدافي فدي فقده أهدل المديندة )111يندة )المعوندة علدى مدذهب عدالم المد( انظر : 1)

 (،151(، القوانين الفقهية )3/102ونهاية المقتصد )
 (1/12(، روضة الطالبين وعمدة المفتين )10/261(، الحاوي الكبير )5/210األم للشافعي )( انظر : 9)
 (.6/395المغني البن قدامة )( انظر : 10)
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 ومن المعقول . ،:استدلوا بأدلة من المأثوردلة او

 أوال: مم اآلثار .

، طلدق - - بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف أن عبدد الدرحمن بدن عدوف أبي سدلمةأثر استدلوا ب-1
 .(1)منه، بعد انقضاء عدتها -- امرأته البتة، وهو مري ، فورثها عثمان بن عفان

 -ورث امرأة عبدد الدرحمن بدن عدوف  -  -بأن عثمان من األثر: قالوا: وجه الداللة        
- لصدحابة عثمدان ا فشداور،عندما طلقها ثالثا في مر  موته- -، أنهدا  عليده فأشداروا

خددالف مددع أندده قددد أشددتهر ذلددك فددي  ولددم يعددرف عددن أحددد مددن الصددحابة فددي ذلددك ،تددرث مندده 
  .(2)جماعاإفكان  ، ولم ينكر أحد منهم ،عهدهم 

منه، وكان طلقهن، وهدو   (3)ورث نساء ابن مكمل بأنه،--عثمان بن عفانأثر   استدلوا ب-2
 (1)ري .م

 بنت عيينة بن حصن، كانت تحت عثمان بن عفدان(5)الشعبي أن أم البنين  عنأثر استدلوا ب-3
- - فلمددا حصددر طلقهددا، وقددد كددان أرسددل إليهددا ليشددتري منهددا ثمنهددا، فأبددت، فلمددا قتددل أتددت ،

 (6).، فورثها«تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها»، فذكرت ذلك له، فقال: - - عليا

 

                                 
(. واألثددددر 1/231، الطبقددددات الكبددددرى البددددن سددددعد ) 2113بددددرقم : ( 122/ 1عظمددددي )( موطددددأ مالددددك ت األ1)

 صحيح
(، 395/ 6( ، المغندددي ألبدددن قدامدددة )10/261( ، الحددداوي الكبيدددر )6/155(  انظدددر: المبسدددوط للسرخسدددي )2)

 (. 310/ 31مجموع الفتاوى )
، وقدال: روى ( هو : عبد اللَّه بن مكمل: بن عبد بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بد3) ن كدالب. ذكدره الطشبدريش

عبد اللَّه هذا، وكان عبد اللَّه من أقران عبد الرحمن بن أزهر وابن عمه. وذكره  الزهري عن عبد الرحمن بن
عمر بن شبشة في الصحابة، وذكر أنه اتخذ دارا بالمدينة عند دار القضاء، قدال: وأراه الشدذي تدوفي فدي عهدد 

/ 1مرضدده فددورشثهنش عثمددان مندده،  انظددر : اإلصددابة فددي تمييددز الصددحابة ) عثمددان بعددد أن طلشددق نسدداءه فددي
209 ) 

 .2111برقم : ( 123/ 1موطأ مالك ت األعظمي )   (1)
ة   (5) هي : أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاريش لوالدها صحبة، ولها إدراك، وتزوجها عثمان، وله معها قصش

ة في طبقدات ابدن سدعدفي طبقات ابن سعد. لوالدها صحبة، ولها إ ،  دراك، وتزوجها عثمان، وله معها قصش
 (366/ 1. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة )ولم أجد من ذكر لها تأريخ وفاة

مدن قدال: ترثده مدا دامدت فدي العددة منده إذا طلدق وهدو 19021بدرقم:    (111/ 1مصنف ابن أبي شديبة ) (  6)
 .مري 
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 ثانيا: مم المعقول .

ومدددا أوجدددب مدددن الميدددراث  ،رار عدددن كتددداب اهلل تعدددالىفدددوهدددو ال ،ن قصدددده قصدددد فاسددددقدددالوا : إ-1
يعاقددددب ،ال الميددددراث ددددددددددكالقاتددددل مورثدددده القاصددددد استعج،همددددا تفيعامددددل بنقددددي  قصددددده مددددادام م

 (1)بحرمانه 

بطددال حددق بعددد إجددامع بأو تبددرع لددبع  الورثددة فددي مددر  موتدده  ،قددالوا: لددو وهددب جميددع مالدده-2
وهدو التركدة فيمندع مدن التصدرف  ،دام ممنوعا من التصرف في محدل األرث فما  ،تعلقه بماله
دون  ، اف إلدددى السدددببدددددددم يضدددددددالحك نأل ؛وهدددو الزوجيدددة مدددن بددداب أولدددى ، اإلرثفدددي سدددبب 
 (2)المحل .

الطددالق فددي المددر  ذريعددة إلددى حرمددان يتخددذ  حتددى ال،لذريعددة ل اإن فددي توريددث المطلقددة سددد-3
 . ثاإلر غير المرغوب فيهن من 

 المناقشة 

 مناقشة أدلة أصماب القول اوول :

  «ال ترث المبتوتة »أما استداللهم بحديث -1
 - الصدحابة الن،الدزوك  ةهذا الحديث إذا صح فيحمل على المبتوتة فدي حدال صدح: الرد

 علدى مخالفددة السددنة الصددحيحة . وكدذلك لددم أقددف علددى هددذا -  -ال يقدرون عثمددان بددن عفددان -
  ومراجع الحديث . ،ولم أجده في أحد مصادر،الكتب  الحديث في أمات

  «أورث مبتوتة ال»بقوله - -ابن الزبيرأثر   أما استداللهم ب-2

،  االجتهدادأهدل  وقبدل أن يصدير مدن ، بعدد انعقداد اإلجمداع  كان قوله هذافيجاب بأن :الرد 
المبتوتدة مدن ميراثهدا أنده حدرم  -  -ولم ينقل عن أحد السابقين األولدين مدن صدحابة رسدول اهلل

عنددما - - اعتدر  علدى عثمدان بدن عفدان أنده بل لم ينقدل عدن أحدد مدنهم ،في مر  الموت
 (3)جماعا سكوتيا.إفكان  ورث تماضر 

فتبددين أندده  االستحسددان،لجهلددي بوجدده  أي«مددا ورثتهددا»-  -معنددى قددول ابددن الزبيددريحمددل و 
  .(1)كان يخفي عليه مالم يخفي على عثمان بن عفان 

                                 
 (.6/395(  انظر :  المغني ألبن قدامة )1)
 (.6/155(  انظر : المبسوط للسرخسي )2)
 (.3/111(، إعالم الموقعين عن رب العالمين )31/310( انظر: مجموع الفتاوى )3)
 (.6/155( انظر: المبسوط للسرخسي )1)
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كمدا ثبدت فدي مصدنف ،أنه ال يرى توريث المبتوتدة هو  - -الزبيرابن  لصحيح أن رأي وا
 .« (2)أما أنا فال أرى أن ترث مبتوتة »أنه قال : –بسند صحيح  (1)عبد الرزاق

  .«ال أورث تماضر شيئا »وقوله  عبد الرحمن بن عوفأثر  أما مناقشة -3

 - -عدداد عبددد الددرحمن بددن عددوفأندده  --قددد روى عددن عثمددان بددن عفددان : قددالوا: الــرد 
فهددذا  ،  «.وال فددرارا ،مددا طلقتهددا ضددرارا  ،أعلددم ذلددك  أنددا فقددال: مددت ورثتهددا منددك  لددو »وقددال لدده :

قدامة في كتابه المغندي أنده لدم يثبدت عدن  ابن يقرر أنه لم يعار  توريثها منه بل قد قررثر  األ
  (3)خالف في هذا. - -بن عوف عبد الرحمن

 «.ال ترث المبتوتة »بأنه قال: - -بن أبي طالب علي أثر داللهم بوأما است-1
بأنددده عدددام فددي حدددق طددالق المدددري  والصدددحيح  ،تدددرث المبتوتددة فيجددداب : بدددأن قولدده ال:الــرد 

أنده ورث -  -الثابدت عدن علدي بدن أبدي طالدب نأل؛  وحمله على طالق الصحيح هدو األولدى
 ثم قتل .  صر عندما طلقها وهو محا - - أم البنين من عثمان

 مناقشة أدلة القول اوول مم المعقول .

 أما قولهم إنها فرقة تقطع إرثه منها فوجب أن تقطع إرثها منه .-1
فيجاب : بأن الزوك هو الدذي تسدبب فدي قطدع ميراثده مدن زوجتده بطالقده لهدا فيمضدي  :الرد 
 على ذلك.

أن ينقطددع بالفرقددة فددي حددال  فوجددب ؛ قددولهم : بأندده إرث ينقطددع بالفرقددة فددي حددال الصددحةأمددا -2
 المر  .

فإن التهمدة  ،فيجاب: بأن الطالق هنا يفترق عن الطالق في الصحة من حيث التهمة : الرد
وفددي  ،وأمددا فددي حددال صددحته  ،فيعامددل بنقددي  قصددده سدددا لذريعددة الفسدداد  ،فددي طددالق المددري  
 هذه التهمة . توجدفال  ،حال طلبها الطالق

 :مناقشة أدلة القول الثانن 

فدي توريدث تماضدر بندت  - - المنعقد في خالفة عثمان بدن عفدان باإلجماعأما استداللهم -1
  وقد بت طالقها .  - -زوجة عبد الرحمن بن عوف واشق الكلبية 

                                 
ه . 211( هددو :عبددد الددرزاق بددن همددام بددن نددافع الحميددري ، مددوالهم، اليمدداني، أبددو بكددر الصددنعاني مددات سددنة 1)

 ( .52/ 11ذيب الكمال في أسماء الرجال )انظر :  ته
 باب: طالق المري . 12192( برقم :62/ 1( انظر :مصنف عبد الرزاق الصنعاني )2)
 (.6/395ن قدامة )ب(، المغني ال155/ 6( انظر :  المبسوط للسرخسي )3)
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 (1). رضي اهلل عنهما- فيجاب : بأنه قد خالفه عبد اهلل بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف:الرد 

 المعقول . مناقشة أدلة القول الثانن مم 

فيعامدل ،ومدا أوجدب مدن الميدراث ،وهو الفرار عدن كتداب اهلل ،قولهم : بأن قصده قصدا فاسدا -1
 بنقي  قصده .

ما فر قط عن كتاب اهلل تعالى بدل أخدذ )كما في المحلى :قول ابن حزم رحمه اهلل ب:  فيجاب
قبل الوطء ، جميع حقوق  اهلل تعالي أباح الطالق وقطع بالثالث وبالطالق النبكتاب اهلل واتبعه 

باحة الوطء والتوريث ، إنما كان يفر عن كتاب اهلل تعالى لو قدال : ال تدرث  الزوجية من النفقة وات
 .((2)مني شيئا دون أن يطلقها 

 وأما قولهم : بأن المري  يمنع من التصرف في محل األرث .-2

ا وجب قط منع المدري  هذا احتجاك للخطأ بالخطأ ،وم)بقول ابن حزم الظاهري :  :فيجاب
 (3).(سواء بمن جميع ماله بل هو كالصحيح سواء 

 : الترجيح

هو  ،تبين للباحث بأن القول الراجح  ،ومناقشة األدلة لكل قول ،واألدلة  ،بعد عر  االقوال
بأنها ترثده وذلدك للمرجحدات  القول القاضي بأن من طلق زوجته وبت طالقها  في مر  موته ،

 تية :آلا

 .ول خليفتين راشدين وهما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهمانه قإ-1

 -نساءه وقسم ماله بين بنيده،  (1)بن سلمة الثقفي النقال: طلق غي --ابن عمر ثبت عن-2
طلقددت نسدداءك، وقسددمت مالددك بددين »، فقددال: - -. فبلددغ ذلددك عمددر--فددي خالفددة عمددر 

ى الشيطان فيما يسرق من السمع سدمع بموتدك، فألقداه واهلل إني ألر  »قال: نعم. قال: « بنيك؟
فددي نفسددك، فلعلددك أن ال تمكددث إال قلدديال، وايددم اهلل لددئن لددم تراجددع نسدداءك، وترجددع فددي مالددك، 

قال الزهدري: وأبدو  -ألورثهن منك إذا مت، ثم آلمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال 
فمدددا مكدددث إال سدددبعا حتدددى »قدددال ندددافع:  .«رغدددال أبدددو ثقيدددف قدددال: فراجدددع نسددداءه وراجدددع مالددده 

                                 
 (. 6/155( انظر: المبسوط للسرخسي)1)
 (. 191/ 9(  المحلى باآلثار )2)
 (.9/191) آلثارالمحلى با  (3)
(  هدو : غدديالن بدن سددلمة بددن شدرحبيل الثقفددي. أسددلم يدوم الطددائف، وكدان عنددده عشددر نسدوة، فددأمره رسددول اهلل 1) 

مدنهن أربعدا تدوفي غديالن بدن سدلمة فدي آخدر خالفدة عمدر رضدي اهلل عنده.  صلى اهلل عليه وسدلم أن يتخيدر
 (. 1256/ 3معرفة األصحاب ) ( ،االستيعاب في 2210/ 1.انظر:  معرفة الصحابة ألبي نعيم )
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 .وقد قضى به عثمان بن عفان  (1)«مات

ثدم يمدوت  عدن الرجدل يطلدق المدرأة فيبتهدا،-  -عدن ابدن أبدي مليكدة، أنده سدأل ابدن الزبيدرو -3
طلدق عبدد الدرحمن بدن عدوف ابندة األصدبغ الكلبدي : »--الزبيدروهي فدي عددتها، فقدال ابدن 

وأمدا أندا فدال أرى أن : »--يرابن الزب قال «. ثها عثمانفبتها، ثم مات وهي في عدتها فور 
هددذه  اشددتهرتوهددذه القصددة كانددت فددي حضددور جمددع مددن الصددحابة وقددد  ، (2)«.تددرث المبتوتددة

 (3)وقد عد ابن قدمة ذلك إجماعا. ،ولم يخالف عثمان أحد منهم  ،القصة 

المري  مر  الموت  ولم يحصل الخالف عند السابقين األولين في توريث المبتوتة من قبل-2
 إال بعد انعقاد اإلجماع  السكوتي .

لددذلك كانددت فتددوى  ، المطلددق فددي مددر  موتدده طالقددا ثالثددا مددتهم بحرمانهددا مددن الميددراث نألو -3
 ترثه . االسلف بأنه فار من كتاب اهلل وبأنه

لدم واهلل أع الطالق في هذه الحالدة ذريعدة لحرمانهدا مدن الميدراث فيعاقدب بنقدي  قصدده . نألو -1
 بالصواب.

                                 
باب: تقول: طلقندي وهدو مدري  واآلثر صحيح  12216برقم :  ( 66/ 1(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )1)

  (.161الترمذي في العلل الكبير ) . قاله وتقول الورثة: صحيح
 .باب: طالق المري  12192برقم : (62/ 1) لمصدر نفسه (  ا2)
 (.6/395دامة )(  انظر:  المغني البن ق3)
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 املبحث الثاني : طالق البدعة

 مطالب. سبعة وفيه
 المراد بطالق البدعة : المطلب اوول

 ؟  حكم من طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد.هل طالقه طالق سنة المطلب الثانن : 
 أو بدعة محرم.                
 .هل تقع واحدة ؟أو ثالثا.حكم من طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة   المطلب الثالث :
 :  حكم من  طلق زوجته ،ونوى اثنتين ، أو ثالثا. المطلب الراب 

ثالثا نسقا ، فقال : أنت غير المدخول بها حكم من طلق زوجته :  المطلب الخام 
 طالق أنت طالق أنت طالق .

 . ودخل بها حكم من تزوك امرأة في عدتها ،: المطلب الساد 
 من زنى بحريم زوجته . كمح :. المطلب الساب 
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 المراد بطالق البدية. : المطلب اوول

 هو أن يطلق  الرجل امرأته وهي حائ  أو في طهر مسها فيه .و البدية :  طالق 

 (1)وابن حزم الظاهري  عليهم رحمة اهلل.  ،األربعة األئمةوهذا التعريف متفق عليه عند 
 و بدية ممر .أثا فن مجل  وامد.هل طالقه طالق سنة؟ المطلب الثانن : مك  مم طلق  وجته ثال 

 تمرير ممل الن اع.

في طهر لم يمسها فيه   األربعة وابن حزم على أن من طلق زوجته تطليقة واحدة األئمةاتفق -1
 بأن طالقه طالق سنة .

على أن من طلق زوجتده وهدي حدائ  أو فدي طهدر مسدها فيده اتفق األئمة األربعة وابن حزم -2
 طالق بدعة. بأنه

فيمن طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه ثالث تطليقات في مجلس واحد هدل  العلماءاختلف -3
 .المسألة على قولين العلماء في هذه اختلف ؟ طالق بدعةو أ هو طالق سنة ؟

 سبب الخالف:  :أوال  

الوقدت أو إلدى  ، والعددد ،هدل الطدالق يرجدع إلدى الوقدت  .العلمداء فدي طدالق السدنة اختلف  
كثددر مددن طلقددة فددي أإذا طلددق  فمددن قددال بددأن طددالق السددنة يرجددع إلددى الوقددت والعدددد قددالوا : فقددط ،

 ومددن قددال بددأن طددالق السددنة يرجددع إلددى الوقددت دون العدددد ، ،مجلددس واحددد فطالقدده طددالق بدعددة 
 . (2)كثر من طلقة في مجلس  واحد فطالقه طالق سنةأإذا طلق  قالوا :

 :القول اوول  

 ابم م   فن هذه المسةلة : بيام رأي 

يرى ابن حزم الظاهري رحمه اهلل تعالى في هذه المسألة أن من طلق زوجته أكثدر مدن طلقدة 
 في طهر لم يمسها فيه فهو طالق سنة  .

إن شداء طلقدة  -كيفمدا أوقعده  -فإن طلقها في طهر لدم يطأهدا فيده فهدو طدالق سدنة الزم ):فقال 

                                 
( ، 10/115( ، الحدداوي الكبيددر )512/ 2(، الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة )2/111( انظددر: تحفددة الفقهدداء )1)

 (. 9/351( ، المحلى باآلثار)1/361المغني البن قدامة )
مدددن  ( ، بتصدددرف200/ 3المحددديط البرهددداني فدددي الفقددده النعمددداني )،  (111/ 10( انظدددر : الحددداوي الكبيدددر )2)

 . ثالباح
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ن شدددداء طلقتددددين مجمددددوعتين، ن شدددداء ثالثددددا مجموعددددة. واحدددددة، وات مــــا  إلمــــذهب ا وهــــو،  (1)(وات
 .(3)أممد  اإلما  ورواية يند ، (2)الشافعن

 بدعة.  اله ليس بمحرم و فطالق ، في مجلس واحد  ةطلق من  أكثر امرأته : من طلققالوا 

 ور.مأثوال، والسنة  ،:استدلوا بأدلة من الكتاب دلةوا

 وال:مم الكتاب :أ

ََ ﴿ : اسددتدلوا بقولدده تعددالى-1 َْااٱَح  َِ َِل ج  ُُ ذَه اا ااَّ َِ نَۡ  َْۡفر    ااَّه  ََ َوااٱ ذَااۡ  ََْمسُّ ۡ  َّل ن لَلِۡٱاا     َّذَِّْسااٱَٰٓ لَااۡيك 

 
 
   236 البقرة:﴾ فَر يَضٗ 

الجندداح فددي طددالق غيددر المدددخول بهددا مددن غيددر تمييددز لعدددد  ععلددى رفدد اآليددةدلددت  :وجــه الداللــة
 عداد.ألة بين ايسو تيوجب ال

َِ  ﴿الى :استدلوا بقوله تع-2 ِدْ ه  َِ ذ ع  1الطالق:﴾فَ َلِّٱ َّه 

 .فلو كان الحكم يختلف لبينه ، اأو ثالث ،طلقها واحدة ي:حيث لم يفرق بين أن  وجه االستدالل 

ه  َوِرَْٱن ۖ ﴿تعالى: وقوله
َ َواَ يَۡٱْ اۡت ﴿:في وقتين كما قال تعدالى يقتضي في وقت واحد ال﴾َّذ ِلَ 

ِ  َ رَ     َِ ْك  ل حٗ و  َّذ     َ َْۡعَمۡۡل َص  َۡ َۡدَُٱ ذَهَاٱ ر ۡزٗ اٱ ُُّ َ  َ  َ نَ ْ هَٱَٰٓ نَۡجَرهَٱ َوِرَْۡي  31األحدزاب:﴾٣٢ٱ ٱ َكر يٗماۡۡ
    (1)في وقتين . يعنى أجرين في وقت واحد ال

َفَمايَاأَياَُّهاالَِّذيَنآَمنمواِإَذاَنَكْحتممماْلممْؤِمَناِتُثمَّ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى :-3 طَلَّْقتممموهمنَِّمنقَاْبِلَأنََتَسُّوهمنَّ
ٍةتَاْعَتدُّونَاَها ِمْنِعدَّ .49االحزاب﴾َلكمْمَعَلْيِهنَّ

، وذلك في والواحدة  ،لثنتين وا، إلباحة الثالث من اآلية قالوا :هذه اآلية عامة  وجه الداللة
  عددا .، ولم يحد في طالقها وقتا ، والمدخول بهاالالزوجة غير 

ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡيَرَ ۥط ﴿استدلوا بقوله تعالى :-1 َب بَۡعد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  230البقرة:﴾فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح 

، ومفرقدددة  ،هدددذا ندددص عدددام فدددي الطدددالق فيقدددع علدددى الدددثالث مجموعدددةقدددالوا : وجـــه الداللـــة :
  (5)واليجوز أن يخص بهذه اآلية بع  ذلك  دون بع  بغير نص .

                                 
 (.361/ 9(  المحلى باآلثار )1)
 (.10/11(،البيان في مذهب االمام الشافعي )10/111(انظر:الحاوي الكبير )2)
 (.5/313( ، شرح مختصر الزركشي على  مختصر الخرقي )1/361( انظر : المغني البن قدامة )3)
 (.  10/11( ، البيان في مذهب االمام الشافعي )10/120انظر:الحاوي الكبير ) (1)
 (.9/391،395(  انظر :المحلى باآلثار )5)



110 

 

 انيا: مم السنة .ث

 - -(2)يالندفي حدديث لعدان عدويمر العج (1)--استدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي-1
كدددذبت عليهدددا يدددا رسدددول اهلل إن أمسدددكتها فطلقهدددا قبدددل أن يدددأمره » :مرأتددده. وفيددده  ...قدددال امدددع 

 «.(3) رسول اهلل 

 وجه االستدالل :

عدن بيدان -- تعالى لما سكت رسدول اهلل لو كان طالق الثالث مجموعة معصية هلل قالوا:
فصح يقينا نكره . أل إيقاعه الثالث ، فلو كان محرما ، أو كان ال يقع--ولم ينكر النبي ، ذلك

 .(1)أنها سنة مباحة

واحدة ما أرادت إال  --البتة فاستحلفه النبي امرأته نه طلقأ (5)--بحديث ركانة: استدلوا-2
 .(6)عليه  فحلف فردها 

 جه االستدالل :و   

  الثالث لوقع من غير تحريم  . طالق لو كان أراد -  -دل الحديث أن  ركانة

                                 
( هو:سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبدة بدن حارثدة بدن عمدرو بدن الخدزرك بدن  الحدارث بدن سداعدة بدن 1)

ه. انظدر: االسدتيعاب 91ه وقيدل 11كعب بن الخدزرك السداعدي االنصداري، يكندى أبدا العبداس تدوفي سدنة 
  ( .661/ 2في معرفة األصحاب )

( هدو: عدويمر بدن الحدارث بدن زيددد بدن حارثدة بدن الجلدد العجالندي، هددو لدذي رمدى زوجتده بشدريك بدن سددحماء، 2)
، وكدان قددم تبدوك فوجددها حبلدى.  ه9فالعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهما، وذلك في شعبان سنة 

  (.1226/ 3انظر:االستيعاب في معرفة األصحاب )
اب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبددع ، ومسدلم ب 1301برقم : (9/91( البخاري )3)

 .باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل  1192برقم : (2/1129)
 (.10/11(، البيان في مذهب االمام الشافعي  )10/120( انظر:الحاوي الكبير )1)
لمطلب بن عبد منداف بدن قصدي القرشدي المطلبي.كدان مدن مسدلمة الفدتح، ( هو: ركانة بن يزيد بن هاشم بن ا5)

وكان من أشد الناس، وهو الذي سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يصارعه، وذلك قبل إسالمه ففعل 
وصدرعه رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسدلم مددرتين أو ثالثددا، وطلددق امرأتدده سدهيمة بنددت عددويمر بالمدينددة البتددة 

  (.501/ 2ه . انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )12نة في أول خالفة معاوية سنة وتوفي ركا
.بدداب فددي 2201 (2/263، ورواه أبددو داود ) بدداب طددالق البتددة 2051بددرقم : ( 1/661ابددن ماجددة ) نن( سدد6)

(. قدددال وقدددال البخددداري فيددده اضدددطراب والحدددديث فيددده 110/ 1البتدددة والحدددديث ضدددعفه االلبددداني فدددي اإلرواء )
 . فهو ضعيف ضطرابا
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   .  (1)الفه معنى حست وقعن إذ لو لم يقعن لم يكن ال ، فدل على أنه لو أراد  الثالث

 أن زوجها طلقها البتة وهو غائب » :- رضي اهلل عنها-(2)ستدلوا بحديث فاطمة بنت قيسا-3

 (3)«. لى اليمنإأن زوجها طلقها ثالثا ثم انطلق » فظوفي ل  

 :وجه االستدالل مم المديث

تطليقدات  ثدالثليهدا إلم ينكر على زوجهدا عنددما أرسدل - -دل الحديث على أن النبي  : قالوا
 -كدره النبدي الن ،ولدو كدان ذلدك محرمدا  ،فدل على جواز الطالق الثالث مجموعدة  مجموعة ،

 (1).ولم يقره،-

، ت: أن رجددال طلددق امرأتدده ثالثددا، فتزوجددت فطلقدد -رضددي اهلل عنهددا-اسددتدلوا بحددديث عائشددة -1
 (5)«.ال، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق األول»: أتحل ل ول؟ قال: - -فسئل النبي 

 وجه االستدالل: 
   (6)يجوز الطالق الثالث ألخبر بذلك . لم ينكر هذا السؤال ولو كان ال- -أن النبي   
 مم المةثور:  ثالثا
تده تماضدر بندت األصدبغ الكلبيدة ثالثدا أطلدق امر  --بأن عبد الرحمن بدن عدوف» استدلوا: -1

   (1)«.في مرضه فورثها عثمان بن عفان منه 
 .الداللة مم اوثره وج

ــالوا  تطليقددات بمحضددر  لزوجتدده فددي مرضدده ثددالث- -: كددان طددالق عبددد الددرحمن بددن عددوفق
 . (1)إباحة الجمع بين الثالث على  فدل ذلك  ،فعله أحد على فلم ينكره  ،الصحابة

                                 
 (.10/120( انظر:الحاوي الكبير )1)
( هددي: فاطمددة بنددت قدديس بددن خالددد القرشددية الفهريددة  أخددت الضددحاك بددن قدديس، وكانددت  أسددنش  قددال أبددو عمددر: 2)

كاندددت مدددن المهددداجرات األولط طوكاندددت ذات جمدددال وعقدددل، وكاندددت عندددد أبدددي بكدددر بدددن حفدددص المخزومددديش 
.انظدر: معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم ولدم أجدد مدن ذكدر لهدا تدأريخ وفداة  فطلقها فتزوجت بعدده أسدامة بدن زيدد

 (.221/ 1(، أسد الغابة ط العلمية )216/ 1( ، اإلصابة في تمييز الصحابة )3116/ 6)
 .باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها .1110برقم : (2/1115رواه مسلم في صحيحه ) ( 3)
 (.9/396اآلثار )(،المحلى ب10/120(  انظر:الحاوي الكبير )1)
  1133بدرقم : (2/1055، ومسدلم ) بداب مدن أجداز طدالق الدثالث 5261بدرقم : (13/ 1صحيح البخداري ) (5)

 باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها.
 (.9/396(  انظر :المحلى باآلثار )6)
 ( .3/295صحيح ، شرح الزرقاني على موطأ مالك )واألثر  (1/629(  موطأ مالك )1)
 (.10/120(  انظر:الحاوي الكبير )1)
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طلقدت أ»: قدال: لفداأليده برجدل طلدق  امرأتده إأنه رفع  - -عمر بن الخطابأثر   استدلوا ب-2
   (1)«.إنما يكفيك من ذلك ثالث»نما كنت ألعب، فعاله بالدرة، وقال: إقال: ف« امرأتك؟

 وجه الداللة :

ولدم ينكدر ، وأعلمه أن الثالث تكفدي  ، ى الزيادة على الثالثعل - -إنما ضربه عمر : قالوا 
   (2). عليه الثالث التطليقات 

، فقدال: إندي طلقدت امرأتدي --جاء رجدل إلدى ابدن مسدعود - -ابن مسعود أثر استدلوا ب-3
ني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود وتسعين تسعة  لقد أحبوا أن : »--، وات

ثدالث تبينهدا »، فظدن أنده سديرخص لده، فقدال:  قدال: فمدا تقدول رحمدك اهلل« وبينهدايفرقوا بينك 
 «منك، وسائرها عدوان

: --أن رجددال  قددال: طلقددت امرأتددي ألفددا، فقددال ابددن عبدداس - -بددن عبدداسأثر ااسددتدلوا بدد-1
 (3)«ثالث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزرا. اتخذت آيات اهلل هزوا»

 وجه الداللة مم اآلثار :

ولددم  ،الزيددادة علددى الددثالث  علددى إنكددار- -اآلثددار عددن ابددن مسددعود وابددن عبدداس هددذه دلددت
    (1)الثالث مجموعة أصال. واينكر 

 . (1)أممد اإلما  ورواية يند ، (6)مالكاإلما  و  ،(5)أبن منيفة  اإلما  القول الثانن : مذهب

 الق بدعة .واحدة في المجلس الواحد فطالقه طة : من طلق أكثر من طلققالوا 

 .والمعقول  ،والمأثور  ،والسنة  ،: استدلوا بأدلة من الكتاب اودلة

 .مم الكتاب:وال أ

ُُ ﴿استدلوا بقول اهلل تعدالى:-1 ِدةَۖ َ َِّْٱ اَّ ُُ َّۡذع  َّ ص  َۡ َِ َ نَ ِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ َّه  ُ لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َُ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ َّل 
َٰٓ يَ 

اد  د  َِّ    َِّ َ َربِك    َ َا    َ ْ ۡلاَ   َشا   وُّ َيِّْ ح 
ََ ب فَ  ََ َّل َِلَٰٓ نَن يَاۡأْ ي ۡج َِ َ ََل يَۡخار  َب ب ي اَّْ ه  ا َِ و  اَّه   ۡ ۖ ََل ْ ۡخر ج 

                                 
 باب المطلق ثالثا. . 11310 برقم : (393/ 6(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )1)
 (. 9/399(  انظر: المحلى باآلثار )2)
 .باب المطلق ثالثا .11353برقم : (391/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (3)
 (. 9/100( المحلى باآلثار )1)
 .(3/11(،بدائع الصنائع )5/16انظر: شرح مختصر الطحاوي )(5)
 .(2/513،  الكافي في فقة أهل المدينة ) ( 2/131على نكت مسائل الخالف  )اإلشراف (6)
 ( ، شرح الزركشي علدى مختصدر الخرقدي2/51( ، المحرر في الفقه )1/361( انظر : المغني البن قدامة )1)

(5/313.) 
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ذ َ  نَۡوٗرُ 
 َُ د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلََ  َُۡفَس  ۥ  ََل َْۡدر ي ذََعِۡل َِّ َ ي ۡحد    بَۡعَد   َ 1ق:الطال﴾َ َوَ يَ ََعِد 

 .:تضمنت هذه اآلية تفريق الطالق في األطهار من وجهين  وجه الداللة مم اآلية   

ِدةَۖ  ﴿قوله تعالى:  :اوول  ُُ َّۡذع  َّ ص  َۡ  حصاؤها إنما يكون انتظارا لوقوع الطالق فيها .ات و ﴾اَ نَ

ذ َ  نَۡوٗرُ  ﴿:قوله تعالى : الثانن
 َُ تكون في  ال ، والرجعة ،يد به الرجعة .ير ﴾اذََعِۡل َِّ َ ي ۡحد    بَۡعَد 

نما تكون فيما دون الثالث . ، الثالث    (1)وات
ُُ َِّ َ ﴿قوله تعالى:-2  َ َِّْٱ اَّ

ِدةَۖ ُُ َّۡذع  َّ ص  َۡ َِ َ نَ ِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ َّه  ُ لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َُ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ َّل 
َٰٓ اۡ ۖ ََل يَ   َربِك 

َب  َِ و  َّه  اد   ْ ۡخر ج   َ د  د  َِّ    َ َواَ يَ ََعاِد   َ َ    َ ْ ۡلَ   َش   وُّ َيِّْ ح 
ََ ب فَ  ََ َّل َِلَٰٓ نَن يَۡأْ ي ۡج َِ َ ََل يَۡخر  َد ب ي َّْ ه 

ذ ااَ  نَۡوااٗرُ 
 َُ َِ فَأَ ٢َِّ   فَٱَااۡد ظَلَااَ  َُۡفَساا  ۥ  ََل َْااۡدر ي ذََعااِۡل َِّ َ ي ۡحااد    بَۡعااَد  ََ نََجلَه اا ُ بَلَۡراا َُ َِ فَااإ  ااك َّه  ۡوس 

  ۡ ذ ك 
 َُ    ِ َدةَ    ُُ َّذِشهَ  َّ ۡ  َ نَ  يم  ْك  َ  وِّ ۡد ََ َ ۡي  َُ  ُُ َِ ب َمۡعر  ف  َ نَۡشه د   ظ  ب     َوَ ب َمۡعر  ٍف نَۡ  فَٱر   َّه  ََ ي َّ

ار   َ َواَ يَ ِاه  َِّ َ يَۡجَعاۡل ذِا  ۥ َوۡخَرٗجاٱ  خ 
ِ   َ َّۡذيَََّۡۚ  َّۡأَٰٓ َ  بۡ  و  ۡۡ اب   َ يَ ١َكٱَن ي  ۡيا   ََل يَۡح َس  ََ  َۡ ا ۡ ا   و  ۡرز 

َ   َۡدرٗ  َ     َۡد َجَعَۡل َِّ   ذ ك ۡلِّ َشۡٱ ل غ  نَۡور   َّل ِن َِّ َ بَ 
ۡس    ٰٓۥَ  ََ لَى َِّ   فَه ََّ  ََ ا٣ُ َ َوَ يَ َََِّكۡۡل 

َٰٓ ََ  ـ  ٱَ َّذِ  ا ََ و  يَئ ۡسا

َِ مَ  ِدْ ه  ۡ  َّل ن  َّۡرَْۡ   ۡ  فَع  َ َُِّسٱَِٰٓ ك  يض  و   َّۡذَمح 
َٰٓ ثَ   نَۡشه ر  َ َّذِ 

َِ نَن  ـ  ٱلَ  َ  نََجل ه ا َماٱ َۡ ات  َّۡأَ ََ  َ ن ُ ذَ  ۡض ذَۡ  يَح 

َ   ي ۡسٗرُ  َۡ نَۡور   َ َوَ يَ ِه  َِّ َ يَۡجَعۡل ذِ  ۥ و 
 َِ ۡملَه  ََ  ََ 4الطالق:﴾٤يََضۡع

 :وجه الداللة مم اآلية

 نألو  مكنه تداركده لوقدوع البينوندة ،: أن المطلق قد يحدث له ندم ، فال ي : معنى األية قالوا 
 وال من أمره يسرا . يجعل اهلل له مخرجا ، لم، و  من جمع الثالث لم يبق له أمر يحدث

 .مم السنة :ثانيا 

  عن رجل طلق -- اهلل قال: أخبر رسول -(2)-استدلوا: بحديث محمود بن لبيد-1

« عدب بكتداب اهلل وأندا بدين أظهدركم؟أيل»، فقام غضبانا ثم قدال:  امرأته ثالث تطليقات جميعا
 (3)، أال أقتله؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول اهلل

                                 
 (. 10/119(  انظر:الحاوي الكبير )1)
( هو: محمود بن لبيد بدن رافدع بدن امدرئ القديس بدن زيدد االنصداري األشدهلي. مدن بندي عبدد األشدهل ولدد علدى 2)

(، أسدد الغابدة ط 1311/ 3ه.انظدر: االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب )96. مات سنة عهد رسول اهلل 
 (..112/ 5العلمية )

الثالث المجموعة وما فيه من التغليظ، والحديث صدححه ابدن القديم  ،3101برقم : (112/ 6سائي )( سنن الن3)
أبيدده بكيددر ومخرمددة وثقدده اإلمددام أحمددد واحددت  بدده  وأثبددت سددماع مخرمددة مددن (5/220فددي كتابدده زاد المعدداد )

كاة ، و ضدعفه فدي مشد 261 بدرقم :  (161 ص:) مسلم في صدحيحه، وصدححه األلبداني فدي غايدة المدرام
  ، فالحديث صحيح واهلل أعلم. 3292 برقم : (2/910المصابيح  )
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 جه الداللة:و 

 على من فعل ذلك.-نص الحديث على تحريم جمع الثالث بدليل غضب النبي قالوا:

ثدددم أراد أن يتبعهدددا  ،أنددده طلدددق امرأتددده تطليقدددة وهدددي حدددائ   --اسدددتدلوا بحدددديث ابدددن عمدددر-2
يا ابن عمدر مدا هكدذا أمدرك »، فقال: فبلغ ذلك رسول اهلل ،وين عند القرئين أخرا بتطليقتين 

قال: فدأمرني رسدول « ، طلق لكل قروءتاهلل إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر ف
فقلدت: يدا رسدول اهلل « ، إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك»فراجعتها ، ثم قال:  اهلل 
ال كانددت تبددين منددك وتكددون »الثددا كددان يحددل لددي أن أراجعهددا؟ ، قددال: رأيددت لددو أنددي طلقتهددا ثأ

 (1). «معصية

 وجه الداللة:

 نص الحديث على أن من طلق امرأته ثالثا دفعة واحدة تكون معصية. : قالوا

طلددق »قدال: -  -عدن جددده  (2)عبيددد اهلل بدن عبدادة بددن الصدامت عددن أبيدهاسدتدلوا بحدديث -3
: يدا رسدول اهلل  فقدالوا –صدلى اهلل عليده وسدلم  -نوه إلى رسدول اهلل امرأته فانطلق ب بع  آبائي 

مخرجا باندت منده  له إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرك؟ فقال: إن أباكم لم يتق اهلل فيجعل
 (3) « .بثالث على غير السنة، وتسعمائة وسبع وتسعون إثما في عنقه

 

 

                                 
 والحدديث ضدعفه االلبدانيكتاب الطالق والخلع واإليدالء وغيدره ،   3911برقم :  (51/ 5سنن الدارقطني ) ( 1)

ابدن أبدي مسدلم قدال الحدافظ   فيه علتدان :العلدة األولدى :عطداء الخرسداني وهدو وقال ،(120/ 1)في اإلرواء 
العلدة الثانيدة: شدعيب بدن رزيدق وهدو الشدامي  التقريب صددوق يهدم كثيدرا ويرسدل ويددلس ،وقدد عدنعن هندا في

    والحديث ضعيف., أبو شيبة قال الحافظ:صدوق يخطئ ،وهو منكر بهذا اللفظ 
( هو:عبدادة بددن الصدامت بددن قدديس بدن أصددرم بدن فهددر بددن  ثعلبدة بددن غدنم ابددن سددالم بدن عددوف بدن عمددرو بددن 2)

لخزرك االنصاري السالمي البدري ،يكنى أبدا الوليدد . مدات عبدادة بدن الصدامت بالشدام فدي أر  عوف بن ا
( 1921/ 1ه، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة  انظر: معرفة الصحابة ألبدي نعديم )31فلسطين بالرملة سنة 

 (.101/ 2،االستيعاب في معرفة األصحاب )
زم :أمدا حدديث عبدادة بدن الصدامت ففدي غايدة السدقوط، النده (، وقدال ابدن حد392/ 9( انظر:المحلدى باآلثدار )3)

عدن  -وهدو هالدك  -عدن عبيدد اهلل بدن الوليدد الوصدافي  -ولديس بدالقوي  -إما من طريق يحيى بن العدالء 
وهو مجهول ال يعرف. ثدم هدو منكدر جددا، النده لدم يوجدد قدط  -إبراهيم بن عبيد اهلل بن عبادة بن الصامت 

أدرك اإلسدالم، فكيدف جدده؟ وهدو محدال بدال شدك.  -رضي اهلل عنه  -الد عبادة في شيء من اآلثار: أن و 
 والحديث شديد الضعف.
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 ثالثا مم اآلثار

كددان عمددر إذا أتددي برجددل قددد طلددق امرأتدده ثالثددا فددي مجلددس »قددال:  --(1)أنددسأثر اسددتدلوا بدد-1
 (2)«أوجعه ضربا وفرق بينهما

 (3)«.ما طلق رجل طالق السنة فندم»قال:  - - بن أبي طالب عليأثر استدلوا ب-2

،  من أراد الطالق الذي هو الطدالق فليطلقهدا تطليقدة»: قال: -  -بن مسعودأثر ب استدلوا-3
 (1)«.حي  ثالث حي ثم يدعها حتى ت

، مدا نددم  لدو أن النداس أصدابوا حدد الطدالق»قدال : -  -علي بن أبدي طالدبأثر  استدلوا ب-1
 (5)«.، ثم يتركها حتى تحي  ثالث حي  رجل على امرأة يطلقها واحدة

، وبانددت مندده  مددن طلددق امرأتدده ثالثددا، فقددد عصددى ربدده»قددال:  -  -ابددن عمددرأثر اسدتدلوا بدد -5
 (6).«امرأته

 (1) «.كانوا ينكلون من طلق ثالثا في مقعد واحد»قال:  الحسنأثر ستدلوا با-6

طدالق السدنة أن يطلقهدا فدي كدل طهدر تطليقدة »قدال:  -- عبد اهلل بن مسدعودأثر استدلوا ب-1
 (1)«.ذلك فتلك العدة التي أمر اهلل بها فإذا كان آخر 

 

                                 
( هددو:أنس بددن مالددك بددن النضددر بددن ضمضددم بددن زيددد بددن حددرام بددن جندددب بددن عددامر ابددن غددنم بددن عدددي بددن 1)

ول اهلل النجار بن ثعلبة بدن عمدرو بدن الخدزرك بدن حارثدة االنصداري الخزرجدي النجداري البصدري، خدادم رسد
ه، وهددو آخددر مددن تددوفي 90ه وقيددل91ه وقيددل سددنة93صددلى اهلل عليدده وسددلم، يكنددى أبددا حمددزة  تددوفي سددنة 

( ، االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب 231/ 1بالبصددرة مددن الصددحابة.انظر: معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم )
(1 /109)  

مرأتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد، مددن كددره أن يطلددق الرجددل ا .11190بددرقم : (61/ 1(  مصددنف ابددن أبددي شدديبة )2)
  ( .9/362ابن حجر في الفتح ) صححه ثروأجاز ذلك عليه األ

 ما قالوا في طالق السنة ما ومتى يطلق؟. . 11131برقم : (56/ 1(  المصدر نفسه )3)
 ما يستحب من طالق السنة، وكيف هو؟. .  11139برقم :  (56/ 1)المصدر السابق   (1)
 ما يستحب من طالق السنة، وكيف هو؟. .11112برقم :  (56/ 1) مصنف ابن أبي شيبة  (5)
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثالثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك  . 11192برقم : (61/ 1)المصدر نفسه   (6)

  .عليه
مددن كددره أن يطلددق الرجددل امرأتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد، وأجدداز  .11191بددرقم : (61/ 1) المصدددر السددابق  (1)

 . لك عليهذ
 .كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره .3191برقم : (10/ 5( سنن الدار قطني )1)
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 من هذه اآلثار: وجه الداللة

 طلق ثالثا فقد عصى ربه ، وكانوا ينكلون بمن فعل ذلك. دلت اآلثار على أن منقالوا:

 مم المعقول : :رابعا

واحدددة فددي مجلددس واحددد تحددريم للبضددع بقددول الددزوك مددن غيددر  طلقددة قددالوا :بددأن الطددالق أكثددر مددن
سدددبيل  وهددذا ال ، الظهددار يرتفدددع تحريمدده بدددالتكفير نأل ؛ هددذا أولدددىفحدددرم كالظهددار ،بدددل  ،حاجددة 

 للزوك إلى رفعه بحال .

ضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي . ألنهو -2  ضرر وات

   (1)والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة . ، ن الطالق المسنون هو الطالق لحاجةقالوا:إ-3
 :مناقشة االدلة

 .مناقشة أدلة القول اوول :وال أ

يددز بددين ث مددن غيددر تميدل علددى جددواز جمددع الطددالق الددثالالكددريم القددرآن أمددا اسددتداللهم بددأن 
ولدم يفدرق بدين أن  ،بدل رفدع الجنداح فدي طدالق غيدر المددخول بهدا  ، والدثالث ،والثنتدين ،الواحددة 

 .- -النبي  ولو كان الحكم يختلف لبينه ، اأو ثالث ،يطلقها واحدة 

 :الرد

الكريم  القرآنغاية ما تمسكوا به إطالق  بل ،هذا االستدالل مجرد دعوى غير مقبولة بأن  يجاب
تحتددده طدددالق  يددددخللدددم كمدددا ،والطدددالق المحدددرم  ،وال ينددددرك تحتددده الطدددالق الجدددائز ،للفدددظ الطدددالق

ة الصدحيحة الصدريحة نفدي السد مدا ثبدتبدل قدد عارضدتم ،وطالق الموطوءة في طهرها  ،الحائ 
ال  ،وغيرهدا بهدذه اإلطالقدات  ،وهدو طدالق الحدائ  المددخول بهدا  ، في تحريم الطالق المحرم وات

علددى  اعتمدداداوكددذلك الموطددوءة فددي طهرهددا  ،القددول بجددواز طددالق الحددائ  المدددخول بهددا  للددزمكم
 .وأنتم ال تقولون بجوازه ،هذه النصوص المطلقة 

نمدا دل علدى أحكدام الطدالق فقدطالقرآن بأن ومعلوم   الكريم لم يدل على جواز كل طدالق ، وات
 لهذه اإلطالقات . وموضحة  ،جاءت مبينة  ، ثم السنة 

خددر لمدددخول بهددا إال أن يكددون آلددم يشددرع قددط طالقددا بائنددا بغيددر عددو   وتعددالى سددبحانهندده أو 
       (2)وبينت شروطها وأحكامها . ،قيدتها السنة مطلقة  ألفاظغاية ما تمسكتم به و  العدد  ،

                                 
 (. 1/369( ، المغني البن قدامة )3/19(  انظر:بدائع الصنائع )1)
 (، 5/231(  انظر: زاد المعاد )2)
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 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْسۡ ﴿وأما استداللهم بقول اهلل تعالى :
ه  َوِرَْٱن ۖ فَإ ۡوَسٱك ب

َ ط  ي  ب ر َّذ ِلَ  َس  َۡ سدورة  ﴾ب إ 
َ  ُُّ  ﴿:ال في وقتين كما قال تعدالى ،.وأنه يقتضي في وقت واحد 229البقرة  ْ هَٱَٰٓ نَۡجَرهَٱ َوِرَْۡي ﴾ااۡۡ

 في وقتين . ال ،جرين في وقت واحدأعني يبها  بالمدخول
ي هدو الطدالق الدذ ،بدأن اآليدة بيندت أن الطدالق الدذي ذكدره اهلل تعدالى :علدى اسدتداللهم  فيرد

للمددخول ن الطالق الذي شدرعه اهلل تعدالى فبين أ ،يكون فيه أحق بردها :هو مرتان مره بعد مرة 
 ب َمۡعاار  فٍ ﴿وبعددد المددرتين إمددا ،بهددا هددو الطددالق الرجعددي مرتددان 

بددأن يراجعهددا فتبقددى ﴾فَإ ۡوَسااٱك ب
ما، واحدة  ةوتبقى معه على طلق ،زوجته  َسٱنٍ ﴿وات َُ (1)اإذاانقضتالعدة.بأنيرسله﴾اَُْسر يٌ  ب إ 

ااه  َوِرَْااٱن ۖ  ﴿:وكددذلك قددول اهلل تعددالى
تعقددل فددي لغتهددا وقددوع المددرتين إال  فددإن العددرب ال﴾َّذ ِلَ 

وحمده ثالثا وثالثين  ، من سبح اهلل دبر كل صالة ثالثا وثالثين - -متعاقبتين كما قال النبي
وتحميد متدوال يتلدو بعضده  ،وتكبير ،سبيح فإنه ال   يعقل من ذلك إال ت «وكبره أربعا وثالثين  ،

واهلل أكبر أربعا وثالثين  ،والحمد هلل ثالثا وثالثين  ، سبحان اهلل ثالثا وثالثين فلو قال : ، ابعض
 لكان ثالث مرات فقط . ، بهذا اللفظ

ِ    ﴿وكذلك قول اهلل تعالى : ل ب بۡ  َد  ه ۡ  نَۡربَ   َشهَ  د  ََ َدة  نَ المالعدن  فلو قال الدزوك . 6النور:﴾فََشهَ 
كانت مرة واحدة .،أشهد باهلل أربع شهادات أني لمن الصادقين 

َ  ُُّ  ﴿ ما معنى قوله تعدالى :أو  ْ هَٱَٰٓ نَۡجَرهَٱ َواِرَْۡي وهمدا الدثالث  ، فمعنداه هندا همدا الضدعفان﴾ااۡۡ
َعۡ  ﴿ لقوله تعالى : ،في القدر   َ   ي َض  ۡعفَۡي ُب     ََ .﴾ذَهَٱ َّۡذَع

 .مم السنة بما استدلوا به اوول القول  دلة مناقشة أ

إن كدددذبت عليهدددا  »:لمدددا العدددن امرأتددده فقدددال- -يالندددجامدددا اسدددتداللهم بحدددديث عدددويمر الع-1
  .«هي طالق ثالثا .امسكتها 

ال واحددة بعيدد  بكلمدةواالستدالل به على جدواز طدالق الدثالث  ، الحديث صحيحيقال  :الرد 
 ، ومؤبدد التحدريم ،لدة ابل هو واجب اإلز  ،أثر له  عد اللعان لم يبقالنكاح ب نأل ؛لهم بذلك  يسلم

 ، حتددى تددنكح زوجددا غيددره ه أن يحرمهددا عليددهيتدداغفددإن  ،فددالطالق الددثالث مؤكددد لمقصددود اللعددان 
 .بدألعلى ا عليه وفرقة اللعان تحرمها

نمدا سدكت النبدي مددن  فدالطالق الواقدع ،المالعنددة تبدين بدنفس اللعدان  نأل ؛عدن ذلدك  - -وات
يكدددون  فدددال،  نكدددار مثدددل ذلدددك إيجدددب  وال جنبيدددة ،أفكأنددده طلدددق ، محدددل لددده  ال ، الدددزوك بعدددد ذلدددك

 السكوت عنه تقريرا .

                                 
 (.221، 5/223(، زاد المعاد )33/19( انظر: مجموع الفتاوى )1)
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ولدم ينكدر عليده دليدل  - -بحضرة النبدي اثي طلق امرأته ثالالنعويمر العجبأن وايترضوا 
 وعلى وقوعها .،  على إباحة جمع الثالث

النهددي إنمددا هددو  نأل ؛وال علددى وقددوع الددثالث  ،الجددواز  يقددال :هددذا التقريددر ال يدددل علددى:الــرد 
هددا والمالعددن أوقددع الطددالق علددى ظددن أن ، فيمددا يكددون فددي طددالق رافددع لنكدداح كددان مطلددوب الدددوام

فدددال يددددل علدددى  ، ولدددم يعلدددم أنددده باللعدددان حصدددلت فرقدددة األبدددد ،لددده إمسددداكها باقيدددة فدددي عصدددمته و 
       (1)المطلوب .

ن رجددال طلددق أ -  رضددي اهلل عنهددا- ل ابددن حددزم بحددديث عائشددةعلددى اسددتدال : يــرد كــذلكثانيــا 
 .حتدى تدذوق العسديلةهدل تحدل لد ول قدال: ال  فتزوجدت فسدئل رسدول اهلل  ،امرأته ثالثدا 

 .  الحديثلم ينكر الطالق الثالث بهذا  وقول ابن حزم بأن النبي 

س فيده أنده طلدق الحدديث لدي نأل ؛ باطدل مدردود بده  الحدديث صدحيح ولكدن االسدتداللفيقال 
يقددال  فإندده ال يجددوز جمددع الددثالث بفددم واحددد ، ال :بددل الحددديث حجددة لمددن قددال ،الددثالث بفددم واحددد 

وسدلم عليده  ،وشدتمه ثالثدا  ، قذفده ثالثدا :لاكمدا يقد،ةمن فعل وقدال مدرة بعدد مر  إال افعل ذلك ثالث
 ثالثا .

 (2)ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثالث في مجلس واحد .و 
  -وأنده اأن زوجهدا طلقهدا ثالثد :- رضدي اهلل عنهدا -الرد على حدديث فاطمدة بندت قديس :ثالثا

 .جمع الثالث- -ولم ينكر النبي«.وعليها العدة ةليس لها نفق»لما أخبر بذلك  قال :-

ــرد ولددم  ،:يجدداب عندده بأندده لدديس فددي الحددديث تصددريح بأندده أوقددع الددثالث فددي مجلددس واحددد ال
غالبددا  فددي ذلدك العصددر كدان الواقددع ألندده ؛أو مجددالس ، مجلدسهدل كددان فددي --النبددي يستفصدل

عدم إرسال الثالث بل قد ورد عند مسدلم مدن روايدة الزهدري عدن عبيدد اهلل ابدن عبدد اهلل ابدن عتبدة 
وفددي لفددظ أندده طلقهددا آخددر ثددالث  ،كانددت بقيددت لهددا مددن طالقهددا  ةأن زوجهددا أرسددل اليهددا بتطليقدد

         .  (3)تطليقات

 ل الراب  :مناقشة الدلي  
 واحدة . أراد إالا أنه م أنه طلق امرأته البتة فأحلفه رسول اهلل--ما حديث ركانة أ

  (1). اضطرابفيه :يصح قال عنه البخاري  ضعيف ال بأن الحديث :فيجاب 
                                 

 (.6/210، نيل األوطار ) (2/256، سبل السالم ) (5/239(انظر: زاد المعاد )1)
 (،. 2/256(، سبل السالم )5/239(  انظر: زاد المعاد )2)
 باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها.  1110( برقم 1116/ 2(صحيح مسلم )3)
  (.110سبق تخريجه ص:) ( 1)
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 ثالثا :مناقشة اآلثار التن استدلوا بها :
الكلبية في مر  لزوجته تماضر بنت األصبغ  - -ثر طالق عبد الرحمن بن عوفما أأ
  موته .

 فيجاب ينه 
 وكدددان أخدددر طالقهدددا ابدددن حدددزم الظددداهري فدددي كتابددده المحلدددى باآلثدددار  عدددن ندددافع قدددال :ورد أ: أوال

 (1)تطليقة في مرضه .  
أو تطليقة لم يكن بقدي لده  ،طلقها البتة - -أن  عبد الرحمن بن عوف : في الموطأ دوور 

 (2) عليها من الطالق غيرها . 
نمدا الدذي حصدل بمحضدر مدن الصدحابة ات هم بأنه طلقها ثالثا فدي مجلدس واحدد .و فسقط تمسك

أردت أن تكددون سددنة يهدداب الندداس  - -وقددال عثمددان ،ث المبتوتددة فددي مددر  المددوت يددهددو تور 
  (3)الفرار من كتاب اهلل عز وجل.

 مناقشة اآلثار التن استدل بها أبم م   الظاهري 
وقدددال إن هدددؤالء -  -مسدددعود وابدددن عبددداس بدددنأثدددر   بدددن الخطددداب و  مدددرعأثر   اسدددتدل بددد

نما  ،الطالق الثالث مجموعة ا الصحابة لم ينكرو   .ثالث نكروا الزيادة علىأوات
فقدد ثبدت عندد ابدن  ،كدار علدى مدن طلدق ثالثدا مجموعدة الن: يجاب أنه قدد ثبدت عدنهم ا الرد 

مرأتدده كددان عمددر إذا أتددي برجددل قددد طلددق ا»قددال:  --أنددس عددن بسددند صددحيح ، (1)أبددي شدديبة 
 (5)« ثالثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما

أتدداه رجددل، فقددال: إن عمددي طلددق  -  -وثبددت فددي مصددنف بددن ابددي شدديبة عددن ابددن عبدداس
 (6)«عمك عصى اهلل فأندمه، فلم يجعل له مخرجا إن »امرأته ثالثا فقال: 

                                 
 ( . 9/111( انظر: المحلى باآلثار )1)
( ، شددرح الزرقدداني علددى موطددأ 1/11، المنتقددى شددرح الموطددأ )1635بددرقم : ( 1/629( موطددأ اإلمددام مالددك )2)

 (،.3/296اإلمام مالك )
 (.9/111( المحلى باآلثار )3)
( هو:أبو بكر بن أبي شديبة الحدافظ عدديم النظيدر الثبدت النحريدر عبدد اهلل بدن محمدد بدن أبدي شديبة إبدراهيم بدن 1)

حب المسددند والمصددنف وغيددر ذلددك مددات فددي المحددرم سددنة عثمددان بددن خواسددتي العبسددي مددوالهم الكددوفي صددا
 ( .16/ 2ه رحمه اهلل تعالى .انظر:  )تذكرة الحفاظ ط طبقات الحفاظ للذهبي )235

مددن كددره أن يطلددق الرجددل امرأتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد، . 11190بددرقم : (61/ 1مصددنف ابددن أبددي شدديبة ) (5)
 وأجاز ذلك عليه

مصددنف ابددن أبددي شدديبة  بدداب ، لمطلددق ثالثددا ،  ،11311بددرقم :( 6/391) الصددنعاني مصددنف عبددد الددرزاق (6)
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عصديت ربدك، »أن رجدال طلدق امرأتده وهدي حدائ  ثالثدا، فقدال:  --ابدن عمدرعن وثبت 
  (1)«لك حتى تنكح زوجا غيرك بانت منك، ال تحل و 

، فقدد  مدن طلدق امرأتده ثالثدا»:قدال : - -وثبت في مصنف ابن أبدي شديبة عدن ابدن عمدر
  (2)«، وبانت منه امرأته عصى ربه

طدددالق السدددنة »انددده قدددال:  -- ه عدددن عبدددد اهلل بدددن مسدددعودنفدددي سدددن (3)وثبدددت عندددد النسدددائي
، فدإذا حاضدت وطهدرت  إذا حاضت وطهرت طلقها أخدرى، ف تطليقة وهي طاهر في غير جماع

   (1)« ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة طلقها أخرى

 قد دلت علدى أنهدم -رضوان اهلل عليهم أجمعين-فهذه اآلثار الصحيحة عن الصحابة الكرام 
علدددى مشدددروعية الطدددالق  همسدددقط اسدددتداللف،  نكدددروا علدددى مدددن طلدددق ثالثدددا فدددي مجلدددس واحدددد أ قدددد

 نه طالق السنة .أوب ، س واحدالثالث في مجل

وكدان عبدد اهلل إذا سدئل  » قال وزاد ابن رمدح فدي روايتده في صحيحه (5)وقد ثبت عند مسلم 
اهلل صدلى اهلل عليده -، فدإن رسدول  ، قال ألحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مدرتين عن ذلك
ن كندددت طلقتهدددا ثالثددددا، فقدددد حرمددددت عليدددك، حتدددى تددددن -وسدددلم  كح زوجدددا غيددددرك، أمرندددي بهددددذا، وات

 (6).»وعصيت اهلل فيما أمرك من طالق امرأتك

                                                                                            
، سنن أبي  من كره أن يطلق الرجل امرأته ثالثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه 11119برقم : (61/ 1)

 ،وصححه األلباني ،  2191برقم : (2/260داود )
ثدددا وهدددي حدددائ  أو نفسددداء، أهدددي بددداب الرجدددل يطلدددق امرأتددده ثال10961بدددرقم : (.311/ 6) لمصددددر نفسدددها (1)

 تحتسب بتلك الحيضة؟.
مددن كددره أن يطلددق الرجددل امرأتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد،  . 11192بددرقم : (61/ 1مصددنف ابددن أبددي شدديبة ) (2)

 .وأجاز ذلك عليه
( هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي، الحافظ؛ كدان إمدام أهدل 3)

 (11/ 1ه.انظدر: وفيدات األعيدان )303السدنن حدافظ العصدر تدوفي سدنة ط طي الحدديث صداحبعصدره فد
 (. 101المعين في طبقات المحدثين ) 

ي  فدددي تعليقددده علدددى نفدددس بددداب: طدددالق السدددنة. وصدددححه األلبدددان 3391بدددرقم : (110/ 6سدددنن النسدددائي ) (1)
 .الكتاب

كوشاذ القشيري النيسابوري صاحب الصحيح؛ أحد  هو : أبو الحسين مسلم بن الحجاك بن مسلم بن ورد بن (5)
 األئمة الحفاظ وأعالم 

/ 21( ، تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال )191/ 5ه انظر : وفيدات األعيدان )261المحدثين توفي سنة      
199  .) 

بدداب تحددريم طددالق الحددائ  بغيددر رضدداها، وأندده لددو خددالف وقددع  .1111بددرقم : (1093/ 2صددحيح مسددلم ) (6)
 . طالق، ويؤمر برجعتهاال
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 مم قبل أصماب القول اوول.دلة القول الثانن أمناقشة 

 أدلتهم من السنة .مناقشة 

عددن  -صددلى اهلل عليدده وسددلم -أخبددر رسددول اهللبحددديث محمددود بددن لبيددد عندددما اللهم سددتدأمددا ا-1
أيلعددب بكتدداب اهلل وأنددا بددين »نا ثددم قددال: رجددل طلددق امرأتدده ثددالث تطليقددات جميعددا، فقددام غضددبا

 (1)، أال أقتله؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول اهلل« أظهركم؟

.قالوا : بأن الحديث ضعيف فدي سدنده مخرمدة بدن بكيدر عدن أبيده ولدم يسدمع مخرمدة مدن الرد
 أبيه.

 الرد مم قبل أصماب القول الثانن:

واحدت  بده  مدام مسدلم فدي صدحيحه ،ا: بدل الحدديث صدحيح ومخرمدة ثقدة قدد احدت  بده اإلقالو
 اإلمام أحمد.

يددت لددو طلقهددا أأر --رسددول اهلل  قلددت يددا:»وفيدده قددال --بحددديث ابددن عمددر أمددا اسددتداللهم -2
 « تك أقال :إذا عصيت ربك وبانت منك امر ؟!ثالثا 

 قالوا: الحديث ضعيف في سنده شعيب بن رزيق الشامي ..الرد

عدن رزيدق بدن شدعيب أو  ألندهففدي غايدة السدقوط،  -وأما حديث ابدن عمدر »:  قال ابن حزم
وقددددد ذكرنددددا ضددددعف إسددددماعيل بددددن أميددددة الددددذراع  -وهددددو ضددددعيف  -شددددعيب بددددن رزيددددق الشددددامي 

 (2)«وجهالته

ثالث علدى بدلفدا ...وفيده باندت منده أبائده طلدق آوا بحديث عبدادة بدن الصدامت أن بعد  لاستد-3
  (3).غير السنة

 :  الرد

 ما إ ألنه  السقوط ؛ حديث عبادة  في غاية:المحلى وقال  الحديث ضعفه ابن حزم فيقالوا :
عن إبراهيم الء وليس بالقوي عن عبيد اهلل بن الوليد الوصافي وهو هالك عبن المن طريق يحيى 

م لدد ألندده؛  بددن عبيددد اهلل بددن  عبددادة بددن الصددامت وهددو مجهددول ال يعددرف قددال ثددم هددو منكددر جدددا 
عبددادة  رضددي اهلل عندده أدرك اإلسددالم  فكيددف جددده ؟   أن والدددو ،يوجددد قددط  فددي شدديء مددن اآلثددار 

                                 
الثالث المجموعة ومدا فيده مدن التغلديظ، وقدد صدححه ابدن القديم فدي  3101 برقم : (112/ 6سنن النسائي ) (1)

 .، والحديث صحيح .    261برقم : (161وصححه االلباني في غاية المرام )  (،5/220زاد المعاد )
 (.391/ 9( انظر:المحلى باآلثار )2)
 (5/210وانظر:  زاد المعاد ) ،3913 برقم : (5/36الدار قطني في سننه )أخرجه انظر :  (3)
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 .وهو محال بال شك 

غايددة فددي الحددديث  رواه عبددد الددرزاق وهددو  :وكددذلك الحددديث ضددعفه ابددن القدديم فددي الددزاد قددال
 من طريق يحيى بن العالء . ألنه؛ السقوط 

ي اهلل بدددن الوليدددد الوصددداففدددي  سدددنده عبدددد وقدددال  ،الحدددديث أخرجددده الددددار قطندددي فدددي سدددننه و 
براهيم بن عبيد اهلل بن عبادة الصامت  مجهول   ضعيف وات

 وضعفاء اال شيخنا وابن عبد الباقي  ونلمجهو  تهروا–قال الدار قطني عقيب الحديث 

 الترجيح :

القددول الددراجح هددو القددول الثدداني  للباحددث أنوالتأمددل يظهددر  ،والنظددر  ،دلددة ألوبعددد مناقشدده ا
ه يقدع بدأن طالقد :جلدس واحدد فدي طهدر لدم يمسدها فيدهالقاضي بأن من طلق أكثر من طلقة في م

 ﴿اهلل سددبحانه وتعددالى بددين أن الطددالق الددذي ذكددره بقولدده تعددالى : نأل ؛بدعددة محددرم  وهددو طددالق
ه  َوِرَْٱن ۖ 

 نألو  ،مدرة بعدد مدرة.هو الطدالق الرجعدي الدذي يكدون فيده أحدق بردهدا :هدو مرتدان ﴾َّذ ِلَ 
 .والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة  ،هو الطالق لحاجة  :الطالق المشروع 

لَى  َ َوَ يَ ِه  َِّ َ يَۡجَعۡل ذِ  ۥ َوۡخَرٗجٱ  ﴿وقال تعالى : ََ ب   َ َوَ يَ َََِّكۡۡل  ۡي   ََل يَۡح َس  ََ  َۡ ۡ    و  َ يَۡرز 

 َ   َ َ     َۡد َجَعَۡل َِّ   ذ ك ۡلِّ َشۡٱ ل غ  نَۡور   َّل ِن َِّ َ بَ 
ۡس    ٰٓۥَ  ََ وهدذه اآليدة عامدة فدي كدل 3الطدالق:﴾٣ۡدٗرُ َِّ   فَه ََّ 
فمدن اتقدى اهلل فدي  ، مدن هدذا الدنص العدام ةوسياق اآليدة يددل علدى أن التقدوى مدراد ، من يتق اهلل

ومن يتعد حدود  جعل اهلل له مخرجا مما ضاق على غيره ، ،فطلق كما أمر اهلل تعالى ، الطالق
ل عمدن طلدق ئإذا سد --لهدذا كدان ابدن عبداس و  ، فقدد ظلدم نفسده ، اهلل فيفعل مداحرم اهلل عليده

 (1).«لو اتقيت اهلل لجعل لك مخرجا »امرأته ثالثا يقول له :

بدل قدد ثبدت عدن الصدحابة رضدوان اهلل علديهم بدأنهم كدانوا ينكلدون بمدن طلدق امرأتده ثالثدا فدي 
 واهلل أعلم بالصواب.--كلمة واحدة ، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 
 
 
 

 

                                 
 (.223 /5(، زاد المعاد )33/35انظر: مجموع الفتاوي ) (1)
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 الثالث المطلب 
 هل تق  تطليقة وامدة ؟ أو ثالثا.مك  مم طلق  وجته ثالثا بكلمة وامدة 

 تمرير ممل الن اع :

على أنه من طلق زوجته طلقة واحدة  في طهدر لدم يمسدها فيده  وابن حزم األربعة األئمةاتفق -1
 بأنه طالق سنة وهو، واقع ، والزم.

كلمة واحدة هل يقع طلقه واحدة ، أو ثالث العلماء فيمن طلق زوجته ثالث تطليقات باختلف -2
 على قولين مشهورين. المسألة تلف أهل العلم في هذهخوقد ا تطليقات؟

، (3)، واإلمددام الشددافعي(2)إلمددام مالددك ، و ا(1) اإلمددام أبددي حنيفددة : وهددو مددذهب القــول اوول
 . (5)وهو رأي اإلمام ابن حزم رحمهم اهلل تعالى ،(1)اإلمام أحمد و 

إذا طلددق الرجددل زوجتدده المدددخول بهددا فددي طهددر لددم يمسددها فيدده ثددالث تطليقددات بكلمددة :قــالوا 
 بأنه يقع ثالث تطليقات.  واحدة ،

 ؟  ؟ أو طالق بدعة محرم وقد وقع الخالف بينهم هل هو طالق سنة مباح
 ، وال يعتبر طالق بدعة . فاإلمام الشافعي، وابن حزم يريان بأنه ليس بحرام

، ومالك، وأحمدد قدالوا: طالقده طدالق بدعدة ومحدرم ، وقدد سدبق بحدث هدذه أبو حنيفة  األئمةو 
 المسألة.

 واإلجماع ، والمأثور . :استدلوا بأدلة من الكتاب ، والسنة ، أدلة هذا القول
 أوال : مم الكتاب .

 ب  ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى :
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

ه  َوِرَْٱن ۖ فَإ ۡوَسٱك ب
َ ط َّذ ِلَ  َس  َۡ  .229البقرة:﴾ إ 

ذا جداز جمدع الثنتدين دفعدة ظاهر اآلية   قالوا : وجه الداللة يدل على جواز جمدع الثنتدين، وات
 .(6)جاز جمع الثالث 

                                 
 .(5/61انظر: شرح الطحاوي للجصاص )(1)
 (.3/11، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (2/131إلشراف على نكت ومسائل الخالف )ا نظر : ا(2)
 . (10/111لحاوي الكبير )اانظر :  (3)
 (.1/310، المغني البن قدمة ) (3/101الكافي في فقه اإلمام أحمد )انظر :  (1)
 (.9/391المحلى باآلثار )نظر : ا(5)
(،  الحاوي الكبير 2/131(، االشراف على نكت ومسائل الخالف )5/62( انظر:شرح الطحاوي للجصاص )6)

(10/119.) 
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 وكذلك يقتضي وقوع الثالث في الطهر الواحد ، بأن تطلق ثنتين ثم واحدة .

ۡلُّ ذَ ﴿استدلوا بقوله تعدالى :-2 ََ ِى  َْْك َ  َزۡ ًجٱ َغۡياَرَ ۥط فَاإ ن لَلِٱَهَاٱ فَاَ  فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح  َب بَۡعد     ۥ و 

د  د  َِّ   ي  َيِّْ هَٱ ذ ٱََّۡ   َ د  َد َِّ  ط َ ْ ۡلَ    َ لَۡيه َمٱَٰٓ نَن يَ ََرَُجَعٱَٰٓ َّل ن ظَِْٱَٰٓ نَن ي ٱ يَمٱ  ََ َْٱَح  ََّن  َۚ  ج  ﴾١٣٠يَۡعلَم 
230البقرة:

 :فهذا يقع على الثالث مجموعة ومفرقة . من اآلية قالوا وجه الداللة
اااَ  َۡ اااۡل  نَن ﴿اسددتدلوا بقولددده تعدددالى:-3 َِ و  اااَّه  ااات  م اااِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡحااا     َّۡذم  َُ ُُ َّل  َُوْ ااآََّٰ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَاااٱ َّذِااا

َٰٓ يَ 

 َِ َّه  .50األحزاب:﴾ََْمسُّ

لثنتدددين والواحددددة فدددي مدددن اآليدددة قدددالوا: عمدددوم األيدددة دلددت علدددى إباحدددة الدددثالث وا وجـــه الداللـــة
 مدخول بها .الالزوجة غير 

ت  َو َ   ب ﴿استدلوا بقوله تعالى :-1 ََ َ ذ ۡلم  َلِٱَ  لَى َّۡذم  ِٱ ي ََ ٱًّٱ  ََ ۡذَمۡعر  ف ۖ   211البقرة:﴾١٤٢بۡ 
 .(1)من اآلية قالوا: فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين ، أو ثالث  وجه الداللة

ََ ﴿اهلل تعدالى :استدلوا بقول -5 َْٱَح  َِ َِل ج  ُُ ذَه ا اَّ َِ نَۡ  َْۡفر    اَّه  ََ َواٱ ذَاۡ  ََْمسُّ ۡ  َّل ن لَلِۡٱا     َّذَِّْساٱَٰٓ لَاۡيك 

 
 
 .236البقرة:﴾ فَر يَضٗ 

مدن اآليدة قدالوا :دلدت اآليدة علدى رفدع الجنداح عدن المطلدق مدن غيدر تميدز لعددد  وجه الداللـة
 .(2)يوجب التسوية بين األعداد 

ذ اَ   ﴿وا بقوله تعدالى :استدل-6
 َُ د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلَاَ  َُۡفَسا  ۥ  ََل َْاۡدر ي ذََعاِۡل َِّ َ ي ۡحاد    بَۡعاَد   َ َ َوَ يَ ََعِد 

 .1الطالق:﴾نَۡوٗرُ 
مددن اآليددة: قددالوا معندداه أن المطلددق قددد يحدددث لدده ندددم فددال يمكندده تداركدده لوقددوع  وجــه الداللــة

 ال تقع لم يقع طالقه إال رجعيا فال يندم  . فلو كانت الثالث البينونة ،
 ثانيا: مم السنة .

صددلى اهلل عليدده  -أندده  طلددق امرأتدده سددهيمة البتددة، فددأخبر النبددي --اسددتدلوا بحددديث ركانددة -1
: - صددلى اهلل عليدده وسددلم -بددذلك، وقددال: واهلل مددا أردت إال واحدددة، فقددال رسددول اهلل-وسددلم 

ركاندددة: واهلل مدددا أردت إال واحددددة، فردهدددا إليددده رسدددول اهلل  ، فقدددال«واهلل مدددا أردت إال واحددددة؟»

(3.) 

                                 
 (. 395، 9/391( انظر:المحلى باآلثار)1)
 (.10/119(  انظر:الحاوي الكبير)2)
والحديث ضعيف بهذا اللفدظ ضدعفه االلبداني فدي ، باب في البتة   2206 برقم : (263/ 2سنن أبي داود ) (3)

 تحقيقه لسنن أبي داود .
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ال فلم يكن لتحليفه معنى  أ: قالوا: دل الحديث على أنه لو وجه الداللة  .(1)راد الثالث لوقعن وات

، -(2)-أندده جدداء إلددى عاصددم بددن عدددي - -يالندداسددتدلوا بحددديث عددويمر بددن أشددقر العج-2
د مع امرأته رجال، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم أرأيت رجال وج »فقال له:

يا عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليده وسدلم عدن ذلدك، فسدأل عاصدم رسدول اهلل صدلى اهلل عليده 
المسددائل وعابهددا، حتددى كبددر علددى عاصددم مددا  -صددلى اهلل عليدده وسددلم-وسددلم، فكددره رسددول اهلل 
جع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقدال ، فلما ر -صلى اهلل عليه وسلم -سمع من رسول اهلل

؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، -صلى اهلل عليه وسلم-له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول اهلل 
المسددألة التددي سددألته عنهددا، فقددال عددويمر: واهلل ال -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -قددد كددره رسددول اهلل

وهددو -لى اهلل عليدده وسددلم صدد-أنتهددي حتددى أسددأله عنهددا، فأقبددل عددويمر حتددى أتددى رسددول اهلل 
وسط النداس، فقدال: يدا رسدول اهلل، أرأيدت رجدال وجدد مدع امرأتده رجدال أيقتلده فتقتلونده، أم كيدف 

قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب : »- صلى اهلل عليه وسلم-يفعل؟، فقال رسول اهلل 
ه وسلم، فلما فرغا، قال سهل: فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل صلى اهلل علي«. فأت بها

قبل أن يدأمره النبدي  قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اهلل إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثالثا 
 .- (3)صلى اهلل عليه وسلم-

لدو كدان الطدالق الدثالث مجموعدة معصدية هلل تعدالى لمدا سدكت رسدول :  :قدالوا  وجه الداللـة
 .(1)لم ينكر عليه  هألن ؛عن بيان ذلك فصح أنها سنة مباحة  -- اهلل 

أن امددرأة رفاعددة القرظددي جدداءت  أنهددا أخبددرت  : -رضددي اهلل عنهددا –اسددتدلوا بحددديث عائشددة -3
، فقالت: يا رسول اهلل، إن رفاعة طلقني فبت طالقدي، -صلى اهلل عليه وسلم-إلى رسول اهلل 

نمددا معده مثدل الهدبددة، قدال رسددو  ندي نكحدت بعددده عبدد الدرحمن بددن الزبيدر القرظدي، وات -ل اهلل وات
لعلدددك تريددددين أن ترجعدددي إلدددى رفاعدددة؟ ال، حتدددى يدددذوق عسددديلتك : »- صدددلى اهلل عليددده وسدددلم

 .(5)«وتذوقي عسيلته
 كره.نألهذا السؤال، ولو كان ال يجوز  :قالوا:لم ينكر النبي  وجه الداللة

                                 
 (.10/11(، شرح النووي على مسلم )5/63انظر: شرح مختصر الطحاوي ) (1)
العجالن بن حارثة بدن ضدبيعة العجالندي ثدم البلدوي أبدو عبدد اهلل وقيدل أبدوعمر عاصم بن عدي بن الجد بن  (2)

/ 2( ، االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب )2139/ 1ه.انظددر معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم )15تددوفي سددنة 
111.) 

  ( .110سبق تخريجه في ص :)( 3)
 (.396، 9/395انظر: المحلى باآلثار ) (1)
  ( .16سبق تخريجه ص :) (5)
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طلقهدا - -، أن أبدا عمدرو بدن حفدص  -رضدي اهلل عنهدا-استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس-5
وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشدعير، فسدخطته، فقدال: واهلل مدا لدك عليندا مدن شديء،  ، البتة

، فأمرها «ليس لك عليه نفقة»فجاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: 
، اعتددددي عندددد ابدددن أم  تلدددك امدددرأة يغشددداها أصدددحابي»أن تعتدددد فدددي بيدددت أم شدددريك، ثدددم قدددال: 

 (1)«.تضعين ثيابك، فإذا حللت ف ذنينيمكتوم، فإنه رجل أعمى 
ــة حكددم فددي المطلقددة ثالثددا بددأن طالقهددا نافددذ، ولددم ينكددره ،  --قددالوا: إن النبددي  وجــه الدالل

 وحكم عليها بعدم السكنى، والنفقة .

أنددده طلدددق امرأتددده تطليقدددة وهدددي حدددائ  ثدددم أراد أن يتبعهدددا - -اسدددتدلوا بحدددديث ابدددن عمدددر -6
يدا ابدن »، فقدال: -صلى اهلل عليه وسلم -ين فبلغ ذلك رسول اهلل بتطليقتين أخراوين عند القرئ

« ، عمر ما هكذا أمرك اهلل إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء
إذا هدي طهدرت فطلدق »فراجعتهدا ، ثدم قدال:  -صدلى اهلل عليده وسدلم -قال: فأمرني رسول اهلل
رأيدددت لدددو أندددي طلقتهدددا ثالثدددا كدددان يحدددل لدددي أن أهلل فقلدددت: يدددا رسدددول ا« ، عندددد ذلدددك أو أمسدددك
 (2)«ال كانت تبين منك وتكون معصية»أراجعها؟ ، قال: 

،  قددال: طلددق جدددي امددرأة لدده ألددف تطليقددة -  -اسددتدلوا بحددديث عبددادة عددن بددن الصددامت -1
، فددذكر ذلددك لدده، فقددال النبددي صددلى اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم-فددانطلق أبددي إلددى رسددول اهلل 

أمدددا اتقدددى اهلل جددددك، أمدددا ثدددالث فلددده، وأمدددا تسدددع مائدددة وسدددبع وتسدددعون فعددددوان »سدددلم: عليددده و 
ن شاء غفر له -إن شاء اهلل تعالى -وظلم،  (3)«عذبه، وات

ــة رضددي اهلل –مددن الحددديث قددالوا : نددص حددديث ابددن عمددر وعبددادة بددن الصددامت  وجــه الدالل
 على أن الزوك إذا طلق ثالثا وقعت ثالثا مع اإلثم . -عنهما

 

 

 

                                 
 ( .111سبق تخريجه في ص : ) (1)
والحديث حكم عليه االلباني  كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره  ،3911برقم : ( 56/ 5سنن الدارقطني ) (2)

 (.1/120بأنه حديث منكر بسنده عطاء الخرساني وشعيب بن رزيق الشامي  ، إرواء الغليل )
باب المطلق ثالثا. والحديث اخرجده الددار قطندي 11339 برقم : (393/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (3)

،وضدعفه وقدال رواتده  بألفاظ متقاربة .كتاب الطدالق والخلدع واإليدالء وغيدره 3913برقم : (5/36في سننه )
 (وضعفه . 9/393وأورده ابن حزم في المحلى باآلثار ) مجهولون .
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 الثا :مم اإلجماع .ث

وقوع الثالث بلفظ واحد على المدخول بها، هو إجماع السلف من الصدر األول، ومن  قالوا :-1
 (1)بعدهم من التابعين، وفقهاء األمصار.

علدى ذلدك  - -قالوا :بدأن وقدوع الدثالث قدد انعقدد عليده اإلجمداع الدذي انعقدد فدي عهدد عمدر-2
 (2)الفه في ذلكخ - -،وال يحفظ أن أحدا في عهد عمر

 رابعا :مم المةثور .

طلق امرأته البتة وهدو مدري  فورثهدا عثمدان  »أنه  --عبد الرحمن بن عوفأثر استدلوا ب-1
 (3)«بن عفان منه بعد انقضاء عدتها

:كدان طدالق عبدد الدرحمن لزوجتده ثالثدا بمحضدر مدن الصدحابة  قالوا ثر من األ وجه الداللة
 فلم ينكروا عليه.

: إنددي طلقددت امرأتددي ألفددا قددال:  أندده جدداء رجددل فقددال - -علددي بددن أبددي طالددبأثر اسددتدلوا بدد-2
 (1)«بانت منك بثالث، واقسم سائرها بين نسائك»

 أقر بنفاذ الثالث التطليقات .-  -قالوا: بأن علي وجه الداللة

قددال مجاهددد: كنددت عنددد ابددن عبدداس فجدداءه رجددل، فقددال: إندده - -ابددن عبدداس أثر اسددتدلوا بدد-3
ينطلدق أحددكم، فيركدب  »رأته ثالثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادهدا إليده، ثدم قدال: طلق ام

ن اهلل قدال: َ َوَ يَ ِه  َِّ َ يَۡجَعۡل ذِ  ۥ َوۡخَرٗجٱ  ﴿الحموقة ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس، وات

نك لم تتق اهلل فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك 2الطالق:﴾١  (5) «، وبانت منك امرأتك وات

قددال: قددال: لقددي رجددل رجددال لعابددا بالمدينددة، فقددال: أطلقددت امرأتددك؟  -  -عمددرأثر اسددتدلوا بدد-1
قددال: إنمددا كنددت « فطلقددت امرأتددك؟»قددال: نعددم قددال: كددم؟ قددال: ألفددا قددال: فرفددع إلددى عمددر قددال: 

 (6)«  إنما يكفيك من ذلك ثالث»ألعب، فعاله بالدرة، وقال: 

                                 
  (61/ 5( انظر :شرح مختصر الطحاوي للجصاص )1)
  (365/ 9فتح الباري البن حجر )( انظر : 2)
(، شددرح الزرقدداني علددى الموطددأ 10/120( ، الحدداوي الكبيددر )511/ 2انظددر : موطددأ مالددك ت عبددد البدداقي ) (3)

(3 /295.) 
 .، في الرجل يطلق امرأته مائة، أو ألفا في قول واحد11102 برقم : (62/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) (1)
 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث. .2191 :برقم  (260/ 2سنن أبي داود ) (5)
/ 9المحلددددى باآلثددددار ) بدددداب المطلددددق ثالثددددا ، ،11310بددددرقم :( 393/ 6مصددددنف عبددددد الددددرزاق الصددددنعاني ) (6)

399.) 
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 ضربه على الزيادة على الثالث، ولم ينكرها .- -عمر قالوا: أنثر   من األ وجه الداللة

تأخددذ »أن رجددال جدداء اليدده  فقددال: طلقددت امرأتددي ألفددا، فقددال:  - -ابددن عبدداسأثر اسددتدلوا بدد-5
 (1)«.ثالثا، وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين

انه جاء رجل اليده ، فقدال: إندي طلقدت امرأتدي تسدعة وتسدعين، - -ابن مسعودأثر استدلوا ب-6
ن « لقدد أحبدوا أن يفرقدوا بيندك وبينهدا»، فقدال ابدن مسدعود:  ي سدألت فقيدل لدي: قدد باندت منديوات

ثدددالث تبينهدددا مندددك، و سدددائرها »قدددال: فمدددا تقدددول رحمدددك اهلل، فظدددن أنددده سددديرخص لددده، فقدددال: 
 (2)«عدوان

 ،وتلميذه ابم القي  . (1)، ومم المتةخريم ابم تيمية(3)القول الثانن :مذهب أهل الظاهر

 (5)ذا طلق امرأته ثالثا بكلمة واحدة فإنها تقع واحدة فقط .:إقالوا 

 والمأثور . ، والسنة ، استدلوا بأدلة من الكتاب
 أوال :مم الكتاب .

ه  َوِرَْٱن ۖ ﴿استدلوا بقوله تعالى :-1
.229البقرة:﴾َّذ ِلَ 

الطددالق مددن اآليددة قددالوا :إن اهلل سددبحانه وتعددالى بددين أن الطددالق الشددرعي هددو وجــه الداللــة 
 الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها هو مرتان مرة بعد مرة .

امرأتده  -صدلى اهلل عليده وسدلم -وال نعدرف أن أحددا طلدق علدى عهدد النبدي )قال ابدن تيميدة :
د عليهدا فدي ذلدك مبالثالث ،  وال روي في ذلك حديث صحيح وال حسن وال نقل أهل الكتب المعت

                                 
المحلدددددى باآلثدددددار  بددددداب المطلدددددق ثالثدددددا ، ،11350 بدددددرقم : (391/ 6)مصدددددنف عبدددددد الدددددرزاق الصدددددنعاني   (1)

(9/399.) 
 باب المطلق ثالثا.11313برقم :( 395/ 6)المصدر نفسه   (2)
مامهم هو داود الظاهري أبو سليمان بن علي بن خلف األصبهاني اإلمام 3) ( أهل الظاهر: هم مذهب خامس وات

المشددهور المعددروف بالظدداهري: وكددان صدداحب مددذهب مسددتقل وتبعدده جمددع كثيددر يعرفددون بالظاهريددة ينفددون 
 ( .255/ 2انظر : وفيات األعيان )ه ، 210توفي سنة  القياس ويأخذون بظاهر النص 

ابن تيمية هو : الشديخ اإلمدام العالمدة الحدافظ الناقدد الفقيده المجتهدد المفسدر البدارع شديخ اإلسدالم علدم الزهداد  (1)
نادرة العصر، تقدي الددين أبدو العبداس أحمدد ابدن المفتدي شدهاب الددين عبدد الحلديم ابدن اإلمدام المجتهدد شديخ 

ه  انظر : 121بد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم الحراني أحد األعالم توفي سنة اإلسالم مجد الدين ع
 (.192/ 1تذكرة الحفاظ  طبقات الحفاظ للذهبي )

(، شددرح النددووي علددى 3/11( ، بدايددة المجتهددد ونهايددة المقتصددد )5/22انظددر: إكمددال المعلددم بفوائددد مسددلم ) (5)
 (، مجموع الفتاوى 10/10مسلم )

 ( . 9/362(، فتح الباري البن حجر )3/31(، إعالم الموقعين )33/12)      
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 (1).(شيئا

َ ط  ﴿استدلوا بقوله تعالى-2 َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

.229البقرة:﴾ فَإ ۡوَسٱك ب

 فبين أن الطالق الذي شرعه اهلل تعالى في المدخول بها هو الطالق الرجعي. وجه الداللة :

 ب َمۡعاار  ٍف  ﴿مرتددان وبعددد المددرتين :إمددا 
بددأن يراجعهددا فتبقددى زوجتدده وتبقددى معدده علددى ﴾ااافَإ ۡوَسااٱك ب

ما ةقة واحديطلت َ ط  ﴿وات َس  َۡ  ب إ 
 ( .2)بأن يرسلها إذا انقضت العدة ﴾ا َْۡسر ي  ب

َِ ﴿استدلوا بقوله تعالى-3 ه  ََ ب أَُف س  ت  يَ ََربِۡص َ   َ َّۡذم  َلِٱَ  ثَ َ   ر  َٰٓ
ََ َواٱ َخلَاهَ  مَلَ  َِ نَن يَۡك  ۡم ۡلُّ ذَه   َ ََل يَح 

َِ ب ا و  ۡۡ َِ ي ا َِ َّل ن ك  ه  ٱو  ََ ُُ َِّ   ف ٱَٰٓ نَۡر ذ اَ  َّل ۡن نََرُد  َٰٓ
 َُ َِ ف اٱ  ه  اهُّ ب اَردِّ ََ َِ نَ اَّذَ  ه  ار   َ ب ع  خ 

ِۡ   َ َّۡذيَاََّۡۚ  َّۡأَٰٓ

حٗ  َِ ب اااۡۡذَمۡعر  ف   َّل ۡصااالَ  لَاااۡيه  ََ َ ي  ۡثاااۡل  َّذِااا َِ و   َ ذَه ااا
 ٱ 

ط َِ َدَرَجااا   لَاااۡيه  ََ   َ َجاااٱ ك ااايٌ   َ  َ ذ لرِّ ََ  ٌِ يااا  ِ ََ    َِّ

.228البقرة:﴾١١١

بدأن هدذه اآليدة دلدت علدى أن اهلل لدم يشدرع الدثالث جملدة واحددة  ، بدل :  الوا قد وجه الداللـة:
 يدل على أن كل طالق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة .

دِ ﴿استدلوا بقوله تعالى :-1 ُُ َّۡذع  َّ ص  َۡ َِ َ نَ ِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ َّه  ُ لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َُ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ َّل 
َٰٓ ُُ َِّ َ يَ  ةَۖ َ َِّْٱ َّ

اد    َ َا    َ ْ ۡلاَ   َشا   وُّ َيِّْ ح 
ََ ب فَ  ََ َّل َِلَٰٓ نَن يَاۡأْ ي ۡج َِ َ ََل يَۡخار  َب ب ي اَّْ ه  ا َِ و  َّه  ۡ ۖ ََل ْ ۡخر ج   د  َِّ    َ َواَ َربِك 

د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلََ  َُۡفَس  ۥ  ََل َْۡدر ي ذََعِۡل َِّ َ ي ۡحد      َ َِ  يَ ََعِد  ك َّه  َِ فَأَۡوس  ََ نََجلَه  ُ بَلَۡر َُ ذ َ  نَۡوٗرُ فَإ 
 َُ بَۡعَد 

  ۡ ذ ك 
 َُ    ِ َدةَ    ُُ َّذِشهَ  َّ ۡ  َ نَ  يم  ْك  َ  وِّ ۡد ََ َ ۡي  َُ  ُُ َِ ب َمۡعر  ف  َ نَۡشه د   ظ  ب     َوَ ب َمۡعر  ٍف نَۡ  فَٱر   َّه  ََ ي َّ

ِ   َ َّۡذيَََّۡۚ  َّۡأَٰٓخ   َ  بۡ  و  ۡۡ .2الطالق:﴾١ر   َ َوَ يَ ِه  َِّ َ يَۡجَعۡل ذِ  ۥ َوۡخَرٗجٱ َكٱَن ي 

:بينت هذه اآلية أن الطالق المشروع هو الطالق الرجعي ، فإن اهلل تعدالى إنمدا  وجه الداللة
شرع الطالق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة ومن جمع الثالث في مرة واحدة بكلمة واحدة 

 (3)ظلم نفسه ولعب بكتاب اهلل  .فقد تعدى حدود اهلل و 
 ثانيا :مم السنة .

طلق ركانة بن عبد يزيدد أخدو بندي المطلدب امرأتده  »قال:  -  -استدلوا بحديث ابن عباس-1
صددلى اهلل عليدده -ثالثددا فددي مجلددس واحددد، فحددزن عليهددا حزنددا شددديدا، قددال: فسددأله رسددول اهلل 

قال: نعم قال:  «في مجلس واحد؟  »ال: : كيف طلقتها؟  قال: طلقتها ثالثا، قال: فق- وسلم
يدرى أنمدا الطدالق  »قدال: فرجعهدا فكدان ابدن عبداس:  «فإنما تلك واحددة فأرجعهدا إن شدئت  »

                                 
 (.12/ 33( انظر : مجموع الفتاوى )1)
 (.19/ 33( انظر : مجموع الفتاوى )2)
 (.3/35(، إعالم الموقعين عن رب العالمين )5/221( انظر : زاد المعاد )3)
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راجدددع امرأتدددك أم ركاندددة : » وفدددي روايدددة عندددد أبدددي داود فقدددال رسدددول اهلل  (1)عندددد كدددل طهدددر
خوته؟ أَيُّهَاٱ َّذِْ  اٱُّ ﴿وتدال:« عهداقدد علمدت راج»قال: إني طلقتها ثالثا يا رسول اهلل، قال: « وات

َٰٓ يَ 

اۡ ۖ ََل ْ ۡخر   ُُ َِّ َ َربِك   َ َِّْٱ اَّ
اِدةَۖ ُُ َّۡذع  اَّ ص  َۡ َِ َ نَ اِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ َّه  ُ لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َُ َِ َّل  َب ب ي اَّْ ه  ا َِ و  اَّه  ج 

َا     َ  َشا   وُّ َيِّْ ح 
ََ ب فَ  ََ َّل َِلَٰٓ نَن يَۡأْ ي ۡج اد  َد َِّ   فَٱَاۡد ظَلَاَ  َُۡفَسا  ۥ  ََل َ ََل يَۡخر   َ اد  د  َِّ    َ َواَ يَ ََعاِد   َ ْ ۡلاَ  

ذ َ  نَۡوٗرُ 
 َُ  (2).1الطالق:﴾٢َْۡدر ي ذََعِۡل َِّ َ ي ۡحد    بَۡعَد 

 وجه الداللة :

 دل الحديث على أن المطلق ثالثا إذا طلق امرأته بلفظ الثالث فإنها واحدة .

: وهدذا الحدديث ندص فدي المسدألة ال يقبدل التأويدل الدذي    تعدالىرحمه اهلل -(3)قال ابن حجر
 (1)في غيره من الروايات .

صلى اهلل عليه -كان الطالق على عهد رسول اهلل »قال: - -استدلوا بحديث  ابن عباس -2
، وأبي بكر، وسنتين من خالفة عمر، طالق الثالث واحدة، فقال عمدر بدن الخطداب: - وسلم
اه دددددددداه علدديهم، فأمضددددددددددددد، فلددو أمضين اس قددد اسددتعجلوا فددي أمددر قددد كانددت لهددم فيدده أندداةإن الندد
.(5)«عليهم 

 ثالثا :مم المةثور .

أنت طالق ثالثدا »أنه قال: إذا قال:  -رضي اهلل عنهما -عبد اهلل ابن عباس أثر   استدلوا ب
 (6)«بفم واحد فهي واحدة

                                 
بددداب نسدددخ المراجعدددة بعدددد  2196رقم بددد (259/ 2سدددنن أبدددي داود ) (،215/ 1مسدددند أحمدددد ط الرسدددالة ) (1)

 .هصححو ( 1/115)رواء الغليل إالتطليقات الثالث ، 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقدات الدثالث، والروايدة حسدنها األلبداني  2196برقم  (259/ 2سنن أبي داود ) (2)

 في تعليقه على الكتاب نفسه.
مام الحفاظ في زمانه وح (3) افظ الدديار المصدرية بدل حدافظ الددنيا مطلقدا قاضدي ابن حجر هو : شيخ اإلسالم وات

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بدن محمدود بدن أحمدد الكنداني   القضاة شهاب الدين أبو
ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفدظ فبلغهدا وزاد  حكى أنه شرب ماء زمزم ،العسقالني ثم المصري الشافعي
الهيثمدي   ة قيل لده مدن تخلدف بعددك قدال ابدن حجدر ثدم ابندي أبدو زرعدة ثدمعليها ولما حضرت العراقي الوفا

 (.552ه . انظر :) طبقات الحفاظ للسيوطي ): 152توفي في ذي الحجة سنة 
 (.9/362انظر : فتح الباري البن حجر العسقالني ) (1)
 باب طالق الثالث. .1112برقم :( 1099/ 2صحيح مسلم ) (5)
وقد صححه االلباني فدي باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث .2191برقم : (260/ 2سنن أبي داود ) (6)

  . لكتاب نفسهالتعليق على ا
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 المناقشة :

 األول : أدلة القول مناقشة

 : مناقشة االستدالل من  اآليات .أوال

ه  َوِرَْٱن ۖ ﴿بقوله تعالى:اللهم استدأما -1
ظاهر اآليدة يقتضدي وقدوع الدثالث بأن   وقولهم.﴾َّذ ِلَ 

ذا جددداز جمدددع الثنتدددين دفعدددة جددداز جمدددع  بدددأن تطلدددق ثنتدددين ثدددم واحددددة ، فدددي الطهدددر الواحدددد ، وات
 (1)الثالث دفعة .

جمدع الثنتدين ال يسدتلزم البينوندة  نألهذا قياس مع الفدارق »في الفتح :  : قال ابن حجرالرد 
الكبددرى بدددل تبقدددى لدده الرجعدددة إن كاندددت رجعيدددة ، وتجديددد العقدددد بعدددد انتظددار عددددة إن كاندددت بائندددا 

 «بخالف جمع الثالث .

ه  َوِرَْاٱن ۖ ﴿: ليس المراد من اآليدة أيضاويقال 
ة مدرة دفعدة واحددة بدل طلقدة بعدد طلقد.﴾َّذ ِلَ 

ه  َوِرَْاٱن ۖ فَإ ۡوَساٱك ب ﴿فإن اهلل تعالى لم يقل الطالق طلقتان بل مرتان ،قال تعدالى : بعد مرة ،
َّذ ِلَ 

َ ط  اا َس  َۡ  ب إ 
. فبددين أن الطددالق الددذي شددرع اهلل للمدددخول بهددا هددو 229البقددرة:﴾ ب َمۡعاار  ٍف نَۡ  َْۡساار ي  ب

 ب َمۡعار  ٍف فَإ   ﴿، إما ، وبعد المرتينلرجعي. مرتان الطالق ا
بدأن يراجعهدا فتبقدى زوجتده ﴾ااۡوَساٱك ب

ما وتبقى معه على طلقة واحدة ، َ ط  ﴿وات َس  َۡ  ب إ 
أن يرسلها إذا انقضت العدة.ب﴾ا َْۡسر ي  ب

ََ ﴿وأما استداللهم بقوله تعالى : -2 َْٱَح  َِ نَۡ  َْۡفر  َِل ج  َّه  ََ َوٱ ذَۡ  ََْمسُّ ۡ  َّل ن لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َِ لَۡيك  ُُ ذَه  َّ   

 
 
.236البقرة:﴾١٣٧ فَر يَضٗ 

لتسدوية العددد يوجدب  ييدزدلدت علدى رفدع الجنداح عدن المطلدق مدن غيدر تمبأن اآلية :وقوله  
 عداد.ألبين ا

بل غاية مافي اآلية : إطدالق لفدظ الطدالق ، وال  :يجاب بأن االستدالل غير صحيح  ، الرد
 يدخل تحتده طدالق الحدائ  ، و الموطدوءة فدي كذلك ال،و يندرك تحته الطالق الجائز، والمحرم 

ال للدددزمكم القدددول بجدددواز طدددالق الحدددائ   ، وطدددالق الموطدددوءة فدددي طهرهدددا ، وهدددم ال  طهرهدددا ، وات
 يقولون بذلك.

ــرد  بخصددوص القددرآن  علددى أدلددة ابددن حددزم الظدداهري حيددث اسددتدل بعمومددات  أيضــاوبهــذا ي
ََ ِاى  َْاْك َ  َزۡ ًجاٱ َغۡياَرَ ۥط فَاإ ن فَإ ن لَلِٱَهَٱ فَ ﴿الطالق حيث استدل بقوله تعدالى : َب بَۡعاد   ۡلُّ ذَ  ۥ و  َ  َْح 

د  د  َِّ   ي    َ د  َد َِّ  ط َ ْ ۡلَ    َ لَۡيه َمٱَٰٓ نَن يَ ََرَُجَعٱَٰٓ َّل ن ظَِْٱَٰٓ نَن ي ٱ يَمٱ  ََ َْٱَح  اََّن   َيِّْ هَاٱ ذ ٱَاََّۡۚ  لَلِٱَهَٱ فََ  ج  يَۡعلَم 

  230البقرة:﴾١٣٠

                                 
 (.9/365( انظر : فتح الباري )1)
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َِ :﴿وقوله تعالى اَّه  اَ  َۡ اۡل  نَن ََْمسُّ َِ و  اَّه  ات  م اِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ُ ََُكۡحا     َّۡذم  َُ ُُ َّل  َُوْ آََّٰ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِا
َٰٓ  ﴾يَ 

. 50األحزاب:

ت  َو َ   ب ﴿وقوله تعالى : ََ َ ذ ۡلم  َلِٱَ  لَى َّۡذم  ِٱ ي ََ ٱًّٱ  ََ ۡذَمۡعر  ف ۖ   211البقرة:﴾١٤٢بۡ 

 لسنة .مم امناقشة أدلته  

صدلى اهلل عليده  - لده النبدي »أنه طلق امرأته البتة فقدال  --أما استداللهم بحديث ركانة 
وهددذا أصددح مددن »وقددول أبددي داود:  (1)«مددا أردت إال واحدددة قددال اهلل مددا أردت إال واحدددة -وسددلم 

 «(2)م أهل بيته، وهم أعلم به.ألنهحديث ابن جري  أن ركانة طلق امرأته ثالثا، 

ال فلدددم يكدددن لتحليفددده  وقددولهم : إن الدددثالث كاندددت تقددع بإرادتددده  ، إذ لدددو أراد الدددثالث لددوقعن، وات
 معنى .  

ة طلدق ثالثدا فجعلهدا وأما الرواية التدي رواهدا المخدالفون أن ركاند ): (3)وقول النووي رحمه اهلل
نمددا الصددحيح منهددا مددا قدددمناه أندده طلقهددا البتددة ولفددظواحدددة فروايددة   ضددعيفة عددن قددوم مجهددولين وات

 (1).(مل للواحدة و للثالث دددددددددة محتدددددددددالبت
  :يجابالرد 

: بأن حديث ركانة أنه طلق امرأتده البتدة  ، ضدعيف فقدد سدئل اإلمدام أحمدد عدن حدديث ركاندة أوال
ابددن اسددحاق يرويدده عددن داود بددن الحصددين  نألفقددال: ال ،  ال تثبتدده أندده طلددق امرأتدده البتددة ؟
 (5)ركانة طلق امرأته ثالثا. عن عكرمة عن ابن عباس : أن

ــا بعددد اخراجدده لهددذا الحددديث : هددذا حددديث ال  (1). قددال الترمددذي (6):الحددديث ضددعفه البخدداري ثاني

                                 
 (110 ( سبق تخريجه ص :)1)
 ( .130سبق تخريجه ص : )  (2)
زكريدا يحيددى بدن شددرف بدن مددري ( الندواوي  هدو : اإلمددام الحدافظ األوحددد القددوة شديخ اإلسددالم محيدي الدددين أبدو 3)

ه. انظر : تذكرة الحفاظ ط طبقات 616الحزامي الشافعي، صاحب التصانيف النافعة الحوراني توفي سنة 
 (:111/ 1الحفاظ للذهبي )

 (. 11/ 10( انظر : شرح النووي على مسلم )1)
 (.236انظر : مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السيجستاني )  (5)
مد بن إسماعيل بن إبدراهيم بدن المغيدرة بدن بردزبده الجعفدي، مدوالهم البخداري، اإلمدام العلدم، الحدافظ مح ( هو :6)

اهلل بدددن أبدددي الحسدددن رحمدددة اهلل عليددده  تدددوفي ليلدددة عيدددد الفطدددر سدددنة ط طأميدددر المدددؤمنين فدددي الحديث،أبوعبدددد
 (.  111اصر الدين )(، تحفة اإلخباري بترجمة البخاري البن ن119/ 2ه.انظر :  الوافي بالوفيات )256

(  الترمدذي الكبيددر هددو : محمددد بددن عيسددى بددن سددورة بدن موسددى السددلمي الحددافظ أبددو عيسددى الترمددذي الضددرير 1)
مصددنف الكتدداب الجددامع  وغيددره مددن المصددنفات. أحددد األئمددة الحفدداظ المبددرزين، ومددن نفددع اهلل بِددِه المسددلمين 

 (.250/ 26ذيب الكمال في أسماء الرجال )( ،ته201/ 1ه. انظر :  الوافي بالوفيات )219توفي سنة 
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 ( 1)قال  فيه اضطرابفوسألت محمدا  عن هذا الحديث  نعرفه إال من هذا الوجه ،

 يثه .:هذا الحديث في اسناده علي بن يزيد بن ركانة قال البخاري :لم يصح حدثالثا 

  (3)في الضعفاء. (2)قال ابن حجر: قلت ذكره العقيلي      
 .(1):في اسناده عبد اهلل بن علي بن يزيد قال: العقيلي حديثه مضطرب وال يتابع رابعا 

:فددي اسددناده الزبيددر بددن سددعيد ضددعفه النسددائي والسدداجي وابددن معددين وابددن المددديني  قددال  خامســا
 (   5)ق .العجلي : روى حديثا منكرا في الطال

فالحديث في اسناده رواة مجاهيل فال يصح قول أبدي داود بأنده أصدح مدن حدديث ابدن جدري  
كيدددف يحدددت  بحدددديث مسلسدددل فم أهدددل بيتددده وهدددم أعلدددم بددده ، ألنهددد؛ أن ركاندددة طلدددق امرأتددده ثالثدددا 

بل قد صححه اإلمام أحمد ومال إلى تصدحيحه ابدن ،  ويقدم على حديث أصح منه ، بالضعف 
 وابن تيمة وابن القيم . حجر في الفتح

 مناقشة الدليل الثانن .

فقلددت: يددا رسددول اهلل أرأيددت لددو أنددي طلقتهددا ثالثددا أكددان قددال  --اسددتدلوا بحددديث ابددن عمددر
 «.ال كانت تبين منك وتكون معصية»يحل لي أن أراجعها؟ ، قال: 

ابدن  : الحديث ضعيف ال يصح فقد ضعفه ابن حزم في المحلى وقدال فدي إسدناده رزيدقالرد 
 ( 6)شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف وضعفه ابن القيم في زاد المعاد . 

 «لددو طلقتهددا ثالثددا»قولدده  النقددال ابددن القدديم :وعلددى فددر  صددحة الحددديث لدديس فيدده حجددة ،
 بمنزلة قوله :لو سلمت ثالثا ، أو أقررت ثالثا مما ال يعقل جمعه .

قددال: اسددناده ضددعيف ولدده علتددان األولددى :عطدداء و  (1)لبدداني فددي إرواء الغليددل وقددد ضددعفه األ
الخرسداني وهدو ابدن أبدي مسددلم  قدال الحدافظ فدي التقريدب: صدددوق يهدم كثيدرا ويرسدل ويددلس قلددت 

 وقد عنعنه.
                                 

 ،باب ماجاء في الرجل يطلق امرأته البتة .1111برقم : (3/113( سنن الترمذي  ط أحمد شاكر)1)
عداده في أهل الحجاز  تدوفي « الجرح والتعديل»( هو :أبو جعفر محمد بن عمرو  العقيلي  الحافظ صاحب 2)

 (.111/ 1ر :  )شذرات الذهب في أخبار من ذهب )ه.انظ322بمكشة في شهر ربيع األولى سنة 
 (.1/395( تهذيب التهذيب )3)
 (.5/325) ( المصدر نفسه1)
 (.3/315) مصدر السابق ال (5)
 (.5/210(، زاد المعاد )9/391انظر : المحلى ) (6)
 (.1/120(.إرواء الغليل )5/211انظر :  زاد المعاد ) ( 1)
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 واالخرى شعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة قال الحافظ صدوق يخطئ .

التدي أتدى بهدا عدن عطداء فدي السدنن الكبدرى وقدال: هدذه الزيدادات  (1)والحديث أخرجه البيهقي
  (2)الخرساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه .

:اسددتدلوا بحددديث إبددراهيم عددن عبيددد اهلل بددن عبددادة عددن أبيدده عددن جددده  مناقشــة الــدليل الثالــث
 (3)قال: طلق بع  آبائي امرأته ألفا .... فقال : بانت منه بثالث ... 

الكبدرى ،وقدال رواتده مجهولدون  ،وضدعفاء إال  : الحديث أخرجده الددار قطندي فدي السدننالرد 
 شيخنا  ،وابن عبد الباقي .

يحددي بددن العلددى لدديس )الحددديث ضددعيف وقددد ضددعفه ابددن حددزم فددي كتابدده المحلددى فقددال : قلــت
بددالقوي ، عددن عبيددد اهلل بددن الوليددد الوصددافي، وهددو هالددك عددن ابددراهيم بددن عبيددد اهلل بددن عبددادة بددن 

 .(الصامت وهو مجهول ال يعرف 
  - لدم يوجدد قدط فدي شديء مدن اآلثدار أن والدد عبدادة ألنده؛ ال :ثم الحديث  منكر جدا وق

 «أدرك اإلسالم فكيف جده فالحديث شديد الضعف وال يحت  به -
لمدددا العدددن  --السددداعدي بدددن سدددعد : أمدددا اسدددتداللهم بحدددديث سدددهل مناقشـــة الـــدليل الرابـــ 

 ها هي طالق .ي امرأته ثم قال: كذبت عليها أن أمسكتالنعويمر العج
:يقددال الحددديث عنددد البخدداري ومسددلم ولكددن االسددتدالل بدده علددى وقددوع الطددالق الددثالث ال  الــرد
عددويمر إنمددا طلددق بعددد اللعددان ، واللعددان فرقددة ل بددد وتعتبددر المددرأة بعددد اللعددان أجنبيددة  النيصددح 

 وال يجب أنكار مثل هذا. فطالقه وقع على أجنبية فهو لغو ،
وبددأن  -رضددي اهلل عنهددا-:احتجددوا بقصددة طددالق فاطمددة بنددت قدديس مناقشــة الــدليل الخــام 

 زوجها طلقها ثالثا ثم انطلق إلى اليمين 
بلفدظ واحدد ، بدل ورد  ا:يقال الحدديث صدحيح ، ولكدن لديس فيده تصدريح بأنده طلقهدا ثالثدالرد 

عند مسلم بأن زوجها أرسل إليها تطليقة كانت بقيت لها من طالقهدا وفدي لفدظ : أنده طلقهدا آخدر 
 ثالث تطليقات.  

                                 
العالمدددة شددديخ خراسدددان، أبدددو بكدددر أحمدددد بدددن الحسدددين بدددن علدددي بدددن موسدددى البيهقدددي هدددو : اإلمدددام الحدددافظ  (1)

/ 6ه . انظدددر : الدددوافي بالوفيدددات )151التصدددانيف وتدددوفي سدددنة  الخسدددروجردي البيهقي،الشدددافعي صددداحب
 (.219/ 3(، تذكرة الحفاظ ط طبقات الحفاظ للذهبي )220

قدال ابدن ،  لدزوك أن ال يطلدق إال واحددة باب االختيدار ل ، 11939برقم :  (1/510( السنن الكبرى للبيهقي )2)
( عطدداء بددن أبددي مسددلم أبددو عثمددان الخرسدداني صدددوق يهددم كثيددرا ويرسددل 392) حجددر فددي تقريددب  التهددذيب

 وضعفه ابن حزم .     ويدلس وشعيب بن رزيق الشامي أبو شيبة صدوق يخطئ
 .يرهاب الطالق والخلع واإليالء وغكت .3913برقم:  (5/36( سنن الدار قطني )3)
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 . ثالثا: مناقشة اآلثار

عندددما طلددق زوجتدده تماضددر ثالثددا فددي  - -عبددد الددرحمن بددن عددوفأثر   أمددا اسددتداللهم  بدد-1
 وقولهم :كان بمحضر الصحابة فكان إجماعاً . -  -مر  موته فورثها عثمان بن عفان 

لموطدأ وكدذلك ابدن صدحيح أخرجده اإلمدام مالدك  فدي اأثدر بأنده ثدر   :يجاب عدن هدذا األالرد 
مالك أنه سمع ربيعة بدن أبدي عبدد الدرحمن يقدول بلغندي  اإلمام عنلكن قد ورد  سعد في الطبقات

إذا حضت ثم طهرت ف ذنيني فلم تح   : أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال
بقدي لده أو تطليقدة لدم يكدن : حتى مر  عبد الدرحمن بدن عدوف فلمدا طهدرت آذنتده فطلقهدا البتدة 

يومئدذ مدري  فورثهدا عثمدان بدن -   -وعبدد الدرحمن بدن عدوف ، عليهدا مدن الطدالق غيرهدا 
 .(1)امنه بعد انقضاء عدته --عفان

 وقدد صدرح بأنده قدد طلقهدا تطليقتدين مدن قبدل خرجه بنحوه ابن سعد في الطبقاتأوهذا البال  
عدن جدده قدال: كدان فدي تماضدر قال:  أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا إبراهيم بدن سدعد عدن أبيده ف

سوء خلق وكانت على تطليقين. فلما مر  عبدد الدرحمن جدرى بينده وبينهدا شديء فقدال لهدا: واهلل 
لئن سألتني الطالق ألطلقنك. فقالت: واهلل ألسألنك. فقال: إما ال فدأعلميني إذا حضدت وطهدرت. 

 .(2)قال: فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه...فطلقها
فددي الطبقددات بسددنده قددال :أخبرنددا محمددد بددن مصددعب القرقسدداني.  نــد ابــم ســعدبــل قــد ورد ي

ورث تماضر بنت - -حدثنا األوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد اهلل أن عثمان بن عفان
 (3)وكان طلقها في مرضه تطليقة. وكانت آخر طالقها. األصبغ الكلبية من عبد الرحمن 

طلددق تماضددر طلقددة -  -ن عبددد الددرحمن بددن عددوففهددذه الروايددات الصددريحة الدالددة علددى أ
 واحدة وكانت آخر طالقها .

تماضدددر ثدددالث تطليقدددات دفعدددة  طلدددق --فدددال حجدددة لمدددن قدددال أن عبدددد الدددرحمن بدددن عدددوف
 .واحدة

وفددي الروايددة األخددرى فددي موطددأ مالددك فطلقهددا البتددة ، أو تطليقددة لددم يكددن بقددي لدده عليهددا مددن 
طلددق امرأتدده البتددة وهددو  --د الددرحمن بددن عددوفالطددالق غيرهددا وفددي روايددة عنددد مالددك أن عبدد

 .(1)مري  

                                 
  .1209برقم :( 296/ 3شرح الزرقاني على الموطأ ) (1)
 (.231/ 1الطبقات الكبرى ط العلمية ) (2)
 (.232/ 1الطبقات الكبرى ط العلمية )  (3)
  .1635، 1633برقم :  (629/ 1موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري )  (1)
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 . (1)فيحتمل أنه كان يرى إباحة الثالث  ، ويحتمل أنه طلقها آخر طلقة بقيت له عليها 

، ولدم تجمدع األمدة علدى خالفده، بدل لدم يدزل  بل ادعى بع  أهدل العلدم أن هدذا إجمداع قدديم
 --عبد اهلل بن عبداس القرآن  مة وترجمان فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن، ، فأفتى به حبر األ

 :و كدذلك قدول الزبيدر بدن العدوام «إذا قال أنت طالق ثالثا بفم واحددة فهدي واحددة  »قال-  
روايتدان عنده.بأنها واحددة --وثبدت عدن علدي بدن أبدي طالدب - -وعبد الرحمن بن عوف -

 (2) واألخرى بأنها ثالث.

واحددة إجمداع قدديم ، ولدم يدأت بعدده إجمداع واحدد طلقدة ثالث بلفظ وكذلك القول بأن طالق ال
أن الناس قدد اسدتهانوا بدأمر الطدالق،  -رضي اهلل عنه  -يبطله، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر 

 .(3)ى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهمآوكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فر 
 مناقشة اوثار التن استدلوا بها :

الث لهددا فددي الددذي طلددق امرأتدده مائددة طلقددة فقددال : ثدد --بددي طالددبعلددي بددن أأثددر   منهددا 
، فدي الرجدل طلدق امرأتده ألفدا - -عمر بن الخطداب أثر   وكذلك واقسم الباقي على نسائها ، 

فددي  الرجدددل الدددذي طلدددق -  -ابدددن عبددداسأثددر  وكدددذلك  ، ثدددالث...فقددال إنمدددا يكفيدددك مددن ذلدددك 
في الرجدل  -  -ابن مسعودأثر وكذلك  عليك ،:ثالث تحرمها  امرأته ألفا فقال ابن عباس 

 ث تبينها وسائرهن عدوان .: ثالالذي  طلق امرأته تسعا وتسعين فقال ابن مسعود 
 :الرد 
وبأنده ،  ة واحددة عددف امن طلق ثالثد لىكار عنإلعنهم اأثر بأنهم قد  :آلثارايجاب عن هذه  -1

وابدددن  ، - -أبدددي طالدددب عدددن علدددي بدددنأثدددر وكدددذلك قدددد  معصدددية وعددددوان فدددي الطدددالق ،
بددددأن الطددددالق  - -،وعبددددد الدددرحمن بددددن عدددوف-- والزبيددددر بدددن العددددوام ، - -عبددداس

 الثالث بلفظ واحد تحتسب طلقة واحدة .
وال اجتهدداد مددع الددنص -رضددوان اهلل علدديهم  -ثانيددا يقددال : هددذه اآلثددار تعتبددر اجتهددادات مددنهم-2

حددة تحتسدب طلقدة واحددة كمدا ثبدت بان طالق الدثالث بكلمدة وا-  -الثابت عن رسول اهلل
 . بأسانيد صحيحة في صحيح مسلم وأصحاب السنن -  -من حديث ابن عباس

بأن  طدالق الدثالث بلفدظ واحدد تحتسدب طلقدة واحددة  الذين قالوا : مناقشة أدلة القول الثانن
 ن قبل ابن حزم ومن وافقه على قوله هذا.م

                                 
 (.1/11(  انظر: المنتقى في شرح الموطأ)1)
 (.31/ 3الموقعين عن رب العالمين )انظر:إعالم  ( 2)
 . (35/ 3) لمصدر نفسها  (3)
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 :اوول مناقشة الدليل
زوجتده - - فدي قصدة طدالق ركاندة -   -حدديث ابدن عبداس ب مقدالوا: أمدا اسدتدالله 

 رجعها إن شئت .اإنما تلك واحدة ف -  -ثالثا في مجلس واحد ...وقول النبي

 :الرد 

عددن غيددر مسددمى  مددن بنددي أبددي  ألندده:الحددديث ضددعيف ضددعفه ابددن حددزم فددي المحلددى  وقددال أوال 
من يحدت  بده  إال عبيدد اهلل وحدده   رافع  ، وال حجة في مجهول ، وما نعلم في بني أبي رافع

 (1)، وسائرهم مجهولون.
أصدح -   -:الحديث ضعفه أبو داود وقال : أن ركانة طلق امرأته البتة فردها اليده النبديثانيا 
 (2)ولد الرجل وأهله أعلم به . نأل ؛

 الرد مم قبل أصماب القول الثانن يلى كال  ابم م  .

نإلقالوا: هذا ا الجواب  كان ضعيفا لجهالة البع  من بني أبدي رافدع ، أو ضدعفه ،  سناد وات
  :لكنه قد توبع بطرق

منها ما أخرجه اإلمام أحمد في المسند قال :حدثنا سعد بن إبراهيم حددثنا أبدي عدن محمدد بدن -1
قدال :  طلدق ركاندة  -   -إسحاق حدثني داود بن الحصيني عن عكرمة مولى ابدن عبداس

ب امرأته ثالثا في مجلس واحدد ...قدال فإنمدا تلدك واحددة فارجعهدا بن عبد يزيد أخو بني المطل
 (3)إن شئت 

ومنهدا مددا رواه الترمددذي فدي سددننه فقددال الترمدذي :حدددثنا هندداد قدال: حدددثنا يددونس بدن بكددر عددن -2
-محمددد بددن إسددحاق قددال :حدددثني داود الحصدديني عددن عكرمددة عددن ابددن عبدداس قددال رد النبددي 

- «ربيدددع بعدددد سدددت سدددنين بالنكددداح األول ولدددم يحددددث الن ه زيندددب علدددى أبدددي العددداص بدددبنتدددا
.قدددال الترمدددذي: هدددذا حدددديث لددديس بإسدددناده بدددأس .ففدددي هدددذا االسدددناد قدددد صدددرح ابدددن (1) «نكددداح

.قدد صدرح محمدد  ةبأنده طلدق زوجتده البتد --إسحاق عنده بالتحديث. وكذلك حديث ركاندة 
 .بن إسحاق بالسماع من شيخه.فهذه طرق ترتقي إلى اإلحتجاك بالحديث

                                 
 (. 9/391(  انظر :المحلى باألثار)1)
 (.110 ) سبق تخريجه ص:  (2)
 ( . 130): سبق تحريجه ص ( 3)
.والحدديث صدححه باب ما جاء في الزوجين المشركين يسدلم أحدهما .1113برقم : (3/110( سنن الترمذي )1)

 ليقه على نفس الكتاب.األلباني في تع
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 والحديث صححه األلباني في التعليق على سنن الترمذي، فالحديث بمجموع طرقه حسن

وقددال: واخرجدده أحمددد ، وأبددو يعلددى،  ، وقددد مددال ابددن حجددر إلددى تصددحيحه بعددد ذكددر الحددديث 
وهذا الحديث نص في المسألة ال يقبل التأويل الذي في  »وصححه من طريق محمد بن اسحاق،

 «أي حدديث ركاندة بأنده طلدق امرأتده ثالثدا»ل ابن حجر وقد أجابوا عنه قا  .(1)غيره من الروايات
 بأربعة أشياء .

 : إن محمد بن إسحاق، وشيخه مختلف فيهما .قالوا-1

وقد أجيدب بدأنهم قدد احتجدوا  بده فدي عددة مدن االحكدام بمثدل  هدذا االسدناد كحدديث أن  : الرد
ول، ولدديس كددل مختلددف فيدده أللنكدداح ارد علددى أبددي العدداص بددن الربيددع زينددب ابنتدده با - -النبددي

 مردودا ؟

 بوقوع الثالث . --إنه معار  لفتوى ابن عباس قالوا :-2

عتبددار بروايددة الددراوي ال برأيدده لمددا يطددرق رأيدده مددن احتمددال النسدديان وغيددر إل:يجدداب بددأن ا الــرد
 ذلك . وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر .

طلدق امرأتده البتدة ...وهدو تعليدل  قدوى لجدواز أن يكدون  قالوا :إن أبا داود رجح أن ركاندة إنمدا-3
نه مذهب شاذ فال يعمل به .  بع  رواته حمل البتة على الثالث فقال طلقها ثالثا .وات

: أجيب بأنه  قد نقل عن علي  وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبيدر رضدي اهلل الرد 
 (2)عنهم بأنها طلقة واحدة 

تة عند أبي داوود، قد ضعفه أئمة الجرح والتعديل، ومنهم اإلمدام بأن حديث الب أيضاويجاب 
 أنه طلق امرأته ثالثا. - -وصحح حديث ركانة  ، أحمد

 مناقشة الدليل الثانن مم قبل أصماب القول اوول.

وأبددي  قددالوا :حددديث بددن عبدداس رضددي اهلل عنهمددا قددال :كددان الطددالق علددى عهددد رسددول اهلل 
 طالق الثالث واحدة ...مردود باآلتي.  -  -مروسنتين من خالفة ع بكر 

 قالوا :إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها .-1
من قبل أصحاب القول الثاني : قالوا : بأن غيدر المددخول بهدا تبدين إذا قدال لهدا زوجهدا  الرد

 لغى العدد لوقوعه بعد البينونة . اأنت طالق فإذا قال ثالث

                                 
 ( .9/362( انظر : فتح الباري )1)
 (.363، 9/362( انظر:  فتح الباري )2)
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كددان طددالق -  -ول :أخددرك البيهقددي فددي السددنن حددديث ابددن عبدداسقددال أصددحاب القددول األ-2
الدثالث ...واحددة ...رواه مسدلم فدي الصدحيح عدن إسدحاق بدن إبدراهيم ، وهدذا الحدديث أحدد مددا 

فيه البخاري ومسدلم فأخرجده مسدلم وتركده البخداري، وأظنده إنمدا تركده لمخالفتده سدائر   اختلف 
م أحمد بن حنبل:كل أصحاب ابن عباس رووا وقد قال اإلما -  -الروايات عن ابن عباس
  (1) خالف ماقاله طاووس.

 : الرد مم قبل أصماب القول الثانن

رأيه  - -يجاب بأن المخالفين لطاووس من أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن ابن عباس
  (2)، وطاووس نقل عنه روايته ، فال مخالفة.

ول  علدى  مدا رواه أبدو داود  فدي سدننه : وقال أصحاب القول األول: حديث ابن عبداس محمد-3
 علددى عهددد رسددول اهلل  ةأن الرجددل إذا طلددق زوجتدده ثالثددا  قبددل أن يدددخل بهددا جعلوهددا واحددد

، فلمدا رأى النداس قدد تتدابعوا فيهدا قدال -رضدي اهلل عنهمدا -وأبي بكر وصددرا مدن إمدارة عمدر 
 (3):أجيزوهن عليهم .

 الرد مم قبل أصماب القول الثانن.

 : بأن الحديث في سنده مبهم ، فهو ضعيف.قالوا 

قددال أصددحاب القددول األول : الحددديث منسددوخ نقدددل البيهقددي عددن الشددافعي أندده قددال: يشدددبه أن -1
 (1)علم شيئا نسخ ذلك .- -يكون ابن عباس 

 

                                 
 . 11911برقم: (1/551( السنن الكبرى للبيهقي )1)
 (216/ 6( انظر : نيل األوطار )2)
للبيهقدي  ، السدنن الكبدرىباب نسخ المراجعة بعد التطليقات الدثالث   2199برقم:  (2/261( سنن أبي داود )3)

باب من جعل الدثالث واحددة ومدا ورد فدي خدالف ذلدك،  عدون المعبدود وحاشدية   11915برقم: (551/ 1)
طداووس مجاهيدل   ،و قدال االلبداني رحمده اهلل  فدي   ( وقدال : قدال المندذري الدرواة عدن191/ 6ابن القيم )

:  ( قلت: هذا إسناد ضعيف؛ وله ثالثُ 233/ 2األم ) -كتابه ضعيف  أبي داود   ِعلل 
، وتفدُرُده بقولده: قبدل -واسمه: محمُد بُن الفْضل -جهالُة الواسطة بين أيوب وطاووس، واختالُط أبي الًنْعمان     

شاذة؛ الن الثقات روْوُه عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن مْيسرة عن طاووس   أن يدخل بها.. فهي زيادة
طدداووس عددن أبيدده ... بدده. أخرجدده مسددلم أيضددًا،    بددن... بدده دونهددا. أخرجدده مسددلم وغيددره، وتابعدده عبددد اهلل

.فالحدديث    إسناده: حددثنا محمدد بدن عبدد الملدك بدن مدروان: ثندا أبدو النعمدان ...قلدت: وهدذا إسدناد ضدعيف
  ضعيف.

 (.9/363( انظر : فتح الباري )1)
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 :الثانن الرد  مم قبل أصماب القول

ن كددان باإلجمدداع ، وات  قددالوا : بددأن النسددخ إن كددان بدددليل مددن كتدداب، أو سددنة فمددا هددو الناسددخ
علدى - -وصددر مدن خالفدة عمدر --فأين هو.ويبعد أن يستمر الناس فدي خالفدة أبدي بكدر

ن كدددان الناسدددخ قدددول عمدددر ال ينسدددخ، ولدددو نسدددخ لبدددادر - -ن عمدددرإفددد --أمدددر منسدددوخ ، وات
 (1) الصحابة إلى إنكاره.

 .-قال  أصحاب القول األول: إنه موقوف على ابن عباس -5
 القول الثانن:الرد مم قبل أصماب 

فددي حكددم المرفددوع علددى -  -قددالوا : بددأن قددول الصددحابي :كنددا نفعددل كددذا علددى عهددد النبددي
 .(2)القول الراجح

مختلدف فدي صدحته ، فكيدف يقددم علدى  - -قال أصحاب القول األول: حدديث ابدن عبداس-6
 اإلجماع؟ 

ال فددأين قددالوا : بأندده ال يوجددد إجمدداع فددي هددذه  : مــم قبــل أصــماب القــول الثــاننالددرد  المسددألة وات
 اإلجماع المعار  للسنة الصحيحة.

ن كان باإلجماع فأين  أيضاويقال  : بأن النسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنة فما هو ؟ وات
على أمر منسدوخ  ،  - -وبع  أيام عمر-  -هو ؟ ويبعد أن يستمر الناس أيام أبي بكر

ن كددان الناسددخ قددول عمددر  سددخ سددنة ثابتددة بمحدد  رأيدده وحاشددا المددذكور فحاشدداه أن ين- -وات
 الصحابة أن يجيبوه إلى ذلك .

والحاصل أن القدائلين بالتتدابع قدد اسدتكثروا مدن األجوبدة علدى حدديث ابدن »: (3)قال الشوكاني
 (1).«عباس وكلها غير خارجه عن دائرة التعسف والحق أحق باالتباع 

كدان الطدالق الدثالث  »- -اسقال أصحاب القول األول :قد رد اإلمام أحمد  حديث ابن عب-
بأي شيء تدفعه قال «واحدة -رضي اهلل عنهما -وأبي بكر وعمر   -  -على عهد رسول اهلل

 : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خالفه.

                                 
 (..بتصرف من الباحث.9/363(انظر : فتح الباري )1)
 (.319/ 1ول )( انظر : قواطع األدلة في األص2)
ه. انظددر: البدددر 1200هددو :محمددد بددن علددي بددن محمددد بددن عبددد اهلل الشددوكاني ثددم الصددنعاني تددوفي سددنة   (3)

 (.1011(،حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر)2/211الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )
 (.211/ 6( انظر : نيل األوطار )1)
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 الرد مم قبل أصماب القول الثانن :

بندا عليهدا أصدل مذهبده وقاعدتده التدي  »قالوا : قدد أجداب ابدن القديم رحمده اهلل تعدالى بقولده : 
له بل األخذ بما رواه ، كما فعل في رواية ابن عباس  ةياأن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة رو 

ه يخدرك لده قدول: إن وفتواه في بيع األمة فأخذ بروايتده أنده ال يكدون طالقدا وتدرك رأيده وعلدى أصدل
عددة مواضدع أن  ، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي وصدرح فديالثالث واحدة 

 (1).«مخالفة الراوي ال توجب ترك الحديث 
 الترجيح : 

بعد المناقشة ل دلدة ، والنظدر، والتأمدل اتضدح للباحدث بدأن القدول الدراجح فدي مسدألة الطدالق 
 الثالث  بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة . للمرجحات اآلتية :

طالق الثالث علدى عهدد النبدي كان ال»وقوله : -رضي اهلل عنهما -صحة حديث ابن عباس -1
 فإنه نص في المسألة.،  «واحدة 

امرأتده ثالثدا فدي مجلدس واحدد، فحدزن عليهدا - -طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلدب-2
قدال: طلقتهدا  «كيدف طلقتهدا؟  »حزنا شدديدا، قدال: فسدأله رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم: 

فإنمددا تلددك واحدددة فأرجعهددا إن  »ل: نعددم قددال: قددا «فددي مجلددس واحددد؟  »ثالثددا، قددال: فقددال: 
 فرجعها فكان ابن عباس: يرى أنما الطالق عند كل طهر. »قال: «شئت 

فهذا الحديث رجاله ثقات إال أن فدي روايدة داود بدن الحصدين عدن عكرمدة كالمدا  لكدن يؤيدده 
رف بدده عتددحددديث  ابددن عبدداس عنددد مسددلم فهددذا الحددديث نددص فددي المسددألة ال يقبددل التأويددل كمددا ا

 الحافظ بن حجر في الفتح 

وهدي دعدوى غيدر  دعدوى اإلجمداع كمدا ادعداه الحدافظ ،  إن أقوى ما اسدتند إليده الجمهدور هدو-3
كمدددا ذكدددر أن الطدددالق الصدددحابة والتدددابعين قائمدددا مشدددهورا ، صدددحيحة حيدددث كدددان الخدددالف بدددين
اهلل رضددي -بددن مسددعود وعبددد الددرحمن بددن عددوف والزبيددر االددثالث واحدددة  منقددول عددن علددي و 

طاوس، وعمرو بن دينار . فأين اإلجمداع المزعدوم ، وأصحاب ابن عباس كعطاء ،و  -هم عن
 . ؟حتى يكون حجة ملزمة

 قال ابم القي  : 

والصددحابة كلهددم معدده فددي عصددره وثددالث  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -وهددذا خليفددة رسددول اهلل )
حدا واحدا لوجدد أنهدم كدانوا سنين من عصر عمر على هذا المذهب؛ فلو عدهم العاد بأسمائهم وا

                                 
 (.3/31)لعالمين عن رب ا(  انظر : إعالم الموقعين 1)
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مدددا بدددإقرار عليهدددا أي » ولهدددذا ادعدددى بعددد  أهدددل العلدددم أن هدددذا يدددرون الدددثالث واحددددة إمدددا بفتدددوى وات
علدددى  -دددددددددوهلل الحم-إجمددداع قدددديم، ولدددم تجمدددع األمدددة  «الطدددالق الدددثالث بكلمدددة واحددددة تقدددع واحددددة

 .(1)( خالفه

يتهاونوا في ذلك ، ورأى المصلحة فإنه رأى تأديب الناس لكي ال  -   -وأما اجتهاد عمر
والدذي يطددابق الحدديث، هددو أن  الطدالق الددثالث بكلمدة واحدددة تكدون واحدددة .واهلل -  -فدي ذلددك

 أعلم بالصواب.

 
 
 
 

 
 

  

                                 
 (.33، 31/ 3( انظر : إعالم الموقعين عن رب العالمين )1)
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 ونوى اثنتيم ، أو ثالثا. ،طلق  وجته  مك   مم  المطلب الراب  :

 تمرير ممل الن اع :
وبأنددده يقدددع بددده  ،ح الطدددالق  هدددو لفدددظ الطدددالقعلدددى أن صدددريوابدددن حدددزم  األربعدددة األئمدددةاتفدددق -1

 لى نية .إيحتاك  وال ،الطالق
 ،ه يقددع طلقددة واحدددة فأندد ، أنددت طددالق: أن مددن قددال لزوجتدده  وابددن حددزم  األربعددة األئمددةاتفددق -2

 أو لم ينو . ،نوى
 هدل يقدع مدا ، اأو ثالثد ،وندوى طلقتدينأندت طدالق : على أن من قال لزوجتده العلماء  اختلف -3

 .اهنو 
 على قولين . 
 القول اوول : 
 .لة أبيان رأى ابن حزم في هذه المس :والأ

: أن من قال لزوجته: أنت طالق ونوى ثنتين، أو ثالثدا - رحمه اهلل -يرى ابن حزم الظاهري
 ع ما نواه.فإنه يق ،

سدواء قدال ذلدك وندواه  -فهدو كمدا ندوى  ،ومدن قدال: أندت طدالق، وندوى اثنتدين أو ثالثدا): فقال
 (1).(طوءة أو في غير موطوءةفي مو 

 .(1) أحمد اإلمام ورواية عند، (3)اإلمام الشافعيو  ،(2) اإلمام مالكمذهب وهو 
 .اأو ثالث،أو ثنتين  ،واحدة،نوى  :يقع ما قالوا

 .والمعقول،استدلوا بةدلة  مم السنة اودلة :
 .مم السنة:أوال  
 إنمدددا »يقدددول: - -ل اهلل قدددال: سدددمعت رسدددو   --اسدددتدلوا بحدددديث عمدددر بدددن الخطددداب -1 

نما لكل امرئ ما نوى  . (5)« األعمال بالنيات، وات

                                 
 (.105/ 9(  المحلى باآلثار )1)
( ، اإلشراف على 150( ، المعونة على مذهب عالم المدينة )2/309انظر: التهذيب في اختصار المدونة )(2)

 (.2/113)  نكت مسائل الخالف
 (.1/15( ، روضة الطالبين وعمدة المفتين)10/162( اانظر :  الحاوي الكبير )3)
 (.1/325( ، الشرح الكبير على متن المقنع )1/113( انظر : ، المغني البن قدامة )1)
 (.61:) صسبق تخريجه  (5)
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أندت :لزوجتده  ،الزوك فلو قال ، باألعمالالنيات  اعتباردل الحديث على  قالوا::وجه الداللة
 عدددا أقدل الطدالق األنهد؛فهدي واحددة  ،من الطدالق ان لم ينو عددات و  ،فثالث  اونوى ثالث ،طالق 

 (1)وال يجوز أن يلزمه زيادة بال يقين . ،فهي اليقين  ،

      -نه طلق امرأته البتة، فأتى رسدول اهللإ :قال --استدلوا بحديث ركانة بن عبد يزيد -2
 :قدال: «  آهلل، مدا أردت بهدا إال واحددة؟»قال: واحدة، قال: « ما أردت بها؟» فسأله، فقال

 (2).آهلل، ما أردت بها إال واحدة، قال: فردها عليه 
لم يكدن السدتحالفه ،يقع الثالث إذا أراده بهذا اللفظ   مل فلو: من الحديث :قالوا  وجه الداللة

     (3).معنى

 .مم المعقول:ثانيا 

 اكددان ثالثدد، افددإذا نددوى بدده ثالثدد ، اقددالوا :بددأن لفددظ الطددالق لددو قددرن بدده لفددظ الددثالث كددان ثالثدد-1
 كالكنايات 

 ،كمددا يقتضدديه الفعددل ،واسددم الفاعددل يقتضددي المصدددر  ،سددم فاعددل ا،قولدده طددالق إن   : قددالوا-2
 والكثير . ،والمصدر يقع على القليل

أنده  ،وبيدان احتمدال اللفدظ للعددد، ذلدك بده  كالكنايدة  قدعفو ،  مدا يحتملدهقالوا :بأنه ندوى بلفظده -3
  (1)نت طالق ثالثا . أيصح تفسيره فيقول 

يجددب أن يفسددر  ألندده ؛ اعددل يحتمددل العددددن قولدده أنددت طددالق عنددد أهددل العربيددة اسددم فإ قددالوا :-1
 ومائة. ،وأنت طالق ثالث تطليقات ،بأعداد المصادر فيقال :أنت طالق طلقتين

 اوكددان قولدده ثالثددا تفسددير ،لددو قددال :أنددت طددالق ثالثددا وقعددت الددثالث ،وبقولدده أنددت طددالق  :قددالوا -5
 للعدد المضمر فيه .

شدارته إونيدة الدثالث أقدوى مدن  ،طلقت ثالثا ،قال أنت طالق وأشار بأصبعه الثالث  لو:قالوا -6
 باإلشدارة فلمدا وقعدت الدثالث ، اإلشدارةتعمل فيها  وال،الكناية تعمل فيها النية  ن؛ ألبالثالث 

  (5).ن تقع بالنيةأفأولى  ،

                                 
 (.150(، المعونة على مذهب عالم المدينة )9/105( انظر :المحلى باآلثار  )1)
 ( .110سبق تخريجه ص:) ( 2)
 (.      1/ 3في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي )انظر: المهذب  (3)
 (،.1/325( ، الشرح الكبير على متن المقنع )1/113( انظر:المغني البن قدامة )1)
 (.10/163( انظر: الحاوي الكبير )5)
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 .(2)ورواية يند اإلما  أممد،(1)أبن منيفة  اإلما  القول الثانن: مذهب

ن ندوى ، فهدي واحددة  ، اأو ثالثد، ق وندوى اثنتدين أندت طدال: إذا قال لزوجته  قالوا :  كثدر أوات
 .من ذلك
 والمعقول . ،من الكتاب  بأدلةاستدلوا  االدلة: 

   مم الكتاب. :والأ

ه  َوِرَْٱن ۖ ﴿استدلوا بقوله تعالى :-1
229البقرة:﴾َّذ ِلَ 

الرجددل لزوجتدده وقددول ، الطددالق  يغةقددالوا :أخبددر اهلل تعددالى بهددذه اآليددة عددن صدد :وجــه الداللــة
نددت أ : تحتمددل دخددول العدددد فددي قددولهم كمددا ال،تحتمددل العدددد  ال،اخبددار عددن صددفة  .:أنددت طددالق 

  وساجد. ،وراكع  ،وقاعد  ،قائم 

َِ ﴿واسددتدلوا:بقوله تعددالى:-2 َّه   َ اارِّ ََ َِ ب َمۡعاار  ٍف نَۡ   ااك َّه  َِ فَأَۡوس  ََ نََجلَه اا ََ فَاا َلَۡر ُ لَلِۡٱاا     َّذَِّْسااٱَٰٓ َُ َ َّل 

َرُرٗ  ۡعر  ف   ب مَ     َِ ك َّه   َ َواَ َ ََل ْ ۡمس 
 ُُ ات  َِّ   ُ ذِّ َۡع َد   ُيَ  ََ  ُُ َٰٓ  َ ا ذ اَ  فَٱَاۡد ظَلَاَ  َُۡفَسا  ۥ  َ ََل َْ ِخ 

 َُ يَۡفَعاۡۡل 

 ٗ  ِ اا ُ  ه اا ظ ك  ۡكَماا   يَع  ااب  َ َّۡذح  ََ َّۡذك  َ  اا لَااۡيك   وِّ ََ  ََ َِ ۡ  َ َوااٱَٰٓ نَُاا لَااۡيك  ََ ُُ ُ ۡعَمااَت َِّ    اار   ك  ُۡ َّ َ  َ َِّ ُُ ب اا     َ َِّْٱ ااَّ

ل ي    ََ  ٍَ ُُ نَِن َِّ َ ب ك ۡلِّ َشۡٱ ََّٰٓ لَم  َۡ 231البقرة:﴾١٣٢ َ َّ

قالوا :بأن اهلل أثبدت الرجعدة حدال قيدام العددة للمطلدق مطلقدا مدن غيدر  :وجه الداللة مم اآلية
 ،تطليق أو لم ينو ، فوجب القول بثبوت حق الرجعة عند مطلق ال ،ما إذا نوى الثالثفصل بين 

 إال بما قيد بدليل .

 .مم المعقول  :ثانيا

يؤدي إلى  ألنه ؛فلم يجز أن يجعل كناية في الثالث ،قالوا :إن لفظ الطالق صريح في الواحد-1
  (3)وهذا فاسد . ،واحدة ةوكناية في حال ،صريحا في الجنس الواحد أن يكون اللفظ الواحد

لوجهين :أحددهما إن طدالق اسدم للدذات ،وذاتهدا ثالث القالوا : بأن قوله :أنت طالق ال يحتمل -2
الطددالق ضددرورة صددحة التسددمية ال يحتمددل العدددد إال أن الطددالق ثبددت مقتضددى ،واحددد، والواحددد 
 .كالضارب بدون الضرب ،يتصور  ال ،الطالق بدون الطالق نأل؛بكونها طالق 

ة والشدرع عبدارة عدن رفدع قالوا :إن سلمنا أن الطالق صار مذكورا على اإلطالق لكنه في اللغ-3
فقدد  ،فدإذا ندوى الدثالث ، قيد النكاح؛ والقيد في نكاح واحد واحدد فيكدون الطدالق واحددا ضدرورة

                                 
 .(3/11انظر: اللباب في شرح الكتاب )(1)
 (.1/325ع )( ،الشرح الكبير على متن المقن1/113المغني البن قدامة )( انظر : 2)
 ( .10/162( انظر:الحاوي الكبير )3)
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وقوعده  نأل؛  فبطلدت نيتده، فكدان ينبغدي أن ال يقدع الدثالث أصدال ،نوى العدد فيمدا ال عددد لده
 (1)بخالف القياس فيقتصر على مورد الشرع. ،ثبت شرعا

 فال تصح نيته . ،ما يحتمله لفظه وى ن ألنهو  قالوا :-1

 المناقشة

  :مم السنةمناقشة أدلة القول اوول 

نما لكل امرى ما نوى ، إنما األعمال بالنيات»-  -أما استداللهم بحديث عمر-1  «وات

 بأن الحديث دل على وقوع ما نوى من عدم الطالق.  :وقولهم 
 ، ةال يفتقر إلى ني ،لطالق باللفظ الصريح وا ، ة: يجاب بأن الحديث عام يفتقر إلى نيالرد 

 وهذا باإلتفاق.بل يقع بمجرد قول الزوك لزوجته :أنت طالق 

وحلف أنه ما أراد إال واحدة  ،أما استداللهم بحديث ركانة ابن عبد يزيد بأنه طلق امرأته البتة -2
وبأنده لدو  ،القالطن هذا الحديث نص في اعتبار النية في إ :وقولهم - -فردها عليه النبي
 ثالثا .أراد ثالثا لوقع 

العقيلدي  عنده الفدي إسدناده علدي بدن يزيدد بدن ركاندة قد فإن : يجاب بأن الحديث ضعيف الرد
لددم يصددح حديثدده وقددد ضددعفه ، قددال : علددي بددن يزيدددالبخدداري  فددي الضددعفاء الكبيددر قددال :سددمعت

عبددد اهلل بددن  اسددناده ،وكددذلك فددي الحددافظ ابددن حجددر فددي التلخدديص وابددن عبددد البددر فددي التمهيددد . 
 علي بن يزيد بن ركانة ، وفي اسناده، الزبير بن سعيد الهاشمي ضعيفان.

 مناقشة أدلته  مم المعقول . ثانيا :

مثددل  ،للنصدوص الصدحيحة ةبدأن هدذه المعقدوالت معارضدد :أمدا اسدتداللهم بدالمعقوالت فيجدداب
مطلددب امرأتدده ثالثددا فددي طلددق ركانددة بددن عبددد يزيددد أخددو بنددي ال »قددال:  - -ابددن عبدداسحددديث 

كيف  »: - صلى اهلل عليه وسلم -مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول اهلل
فإنمددا تلددك »قددال: نعددم قددال:  «فددي مجلددس واحددد؟  »قددال: فقددال: «طلقتهددا ثالثددا »طلقتهددا؟  قددال:

 .  (2)« رجعها إن شئت اواحدة ف

والقيدداس المعددار   ، بمثددل هددذه المعقددوالتوهددذا الحددديث نددص فددي محددل النددزاع فددال يعددار  
 فاسد االعتبار عند جمهور األصوليين . ،للنص

                                 
 (.103/ 3انظر:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)
 (.130سبق تخريجه ص)( 2)
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لزوجتده أندت طدالق وندوى اثنتدين أو  :مدن قدالالدذين يقولدون بدأن  ة القـول الثـاننأدلـ مناقشـة
 ثالثا فهي واحدة .

 أدلته  مم الكتاب . مناقشة

ُ لَلِۡٱااا     َّذِّْ ﴿اسدددتداللهم بقولددده تعدددالى : اأمددد َُ َِ ب َمۡعااار  ٍف نَۡ  َ َّل  اااك َّه  َِ فَأَۡوس  ََ نََجلَه ااا ََ فَااا َلَۡر َساااٱَٰٓ

َِ ب َمۡعر  ف    َّه   َ رِّ ه  َوِرَْٱن  ﴿وقوله تعالى :﴾ََ
﴾َّذ ِلَ 

وجداءت السدنة ،نصوص مطلقة دلت علدى أحكدام الطدالق هي  في اآليات  بأن ما:: يجاب الرد 
وحلدف بأنده مدا  ،طلدق زوجتده سدهمية البتدةالدذي - -حدديث ركاندة  ،وموضحة لها مثدل ،مبينة

 فردها إليه . ،واحدة - -فجعلها النبي ،أراد إال واحدة 

ـــته   ،- -بأنهدددا أقيسدددة معارضدددة لحدددديث ركاندددة :مدددن المعقدددول فيجددداب وأمـــا مناقشـــة أدل
 وطالقه لزوجته البتة والقياس المعار  للنص فاسد االعتبار . 

 الترجيح 

د التأمدل فيهدا تبدين للباحدث أن القدول الدراجح هدو القدول الثداني بعد مناقشدة أدلدة كدل قدول وبعد
وذلدك لقدوة مدا اسدتندوا إليده  ،بأنها واحددة،أو ثالثا ،ونوي اثنتين ،الذي يقول بأنه من طلق زوجته 

 فيكون هذا القول هو الراجح لما يأتي : ،

 كددروأبددي ب ،لددى عهددد النبددي  ع عنددد مسددلم قددال كددان الطددالق-  -حددديث ابددن عبدداس-1
 طالق الثالث واحدة . ،وسنتين من خالفة عمر،

 ،وغيرهمدددا أن ركاندددة طلدددق امرأتددده ثالثدددا ،وأبدددي داود  ،عندددد أحمدددد -  -حدددديث ابدددن عبددداس-2
فددي   ثالثددا فقددال رسددول اهلل :كيددف طلقهددا فقددال: فحددزن عليهددا حزنددا شددديدا فسددأله النبددي 

 ئت .رجعها إن شاإنما هي واحدة ف :مجلس واحد فقال : نعم قال

 ،نص فدي محدل الندزاع فدال ينبغدي العددول عندهفهو  (1)قد صححه اإلمام أحمدوهذا الحديث      
تفات ل قيسة المخالفة لهذه النصوص .إللوا

َ ط ﴿قدال : -حانه وتعالىسب-إن اهلل -3 ا َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعار  ٍف نَۡ  َْۡسار ي  ب

ه  َوِرَْٱن ۖ فَإ ۡوَساٱك ب
فبدين ﴾َّذ ِلَ 

 واهلل الهادي إلى سواء السبيل..الق الشرعي هو الطالق الرجعي  وتعالى أن الط اهلل سبحانه

                                 
 (.11/ 1( انظر : مسند أحمد ط الرسالة )1)
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 خام المطلب ال
 أنت طالق أنت طالق أنت طالقثالثا نسقا ، فقال : مدخول بها الغير  طلق  وجتهمك   مم 

 تمرير ممل الن اع :

ي طهر لم يمسها فيه لزوجته المدخول بها ف :على أن من قالوابن حزم   األربعة األئمةاتفق -1
لهدا أندت  :ثم قدال، ثم أعقبها برجعة ،لها أنت طالق : ثم قال ،ثم أعقبها برجعة  ، أنت طالق
 إنها ثالث تطليقات .،طالق 

أنددت  أنددت طددالق ثالثددا نسددقا كقولدده:غيددر المدددخول بهددا لزوجتدده  :العلمدداء فدديمن قددال اختلددف -2
 و ثالث تطليقات؟.طالق ،أنت طالق ،أنت طالق هل تقع طلقة واحدة ؟أ

ن شدبه تكدرار اللفدظ بلفظده فمد )رحمده اهلل تعدالى: (1):قال ابن رشد سبب الخالف فن المسةلة
قددال: يقددع الطددالق ثالثددا. ومددن رأى أندده باللفظددة الواحدددة قددد «بقولدده طلقتددك ثالثددا »بالعدددد أعنددي: 

  (2)(.ةوالثالث ، نيةبانت منه قال: ال يقع عليها الثا

 فن هذه المسةلة .رأي ابم م   رممه اهلل بيام القول اوول :

أنددت طددالق ،أنددت  : غيددر المدددخول بهددايددرى ابددن حددزم رحمدده اهلل تعددالى فدديمن قددال لزوجتدده  
 طالق ،أنت طالق فهي طلقة واحدة .

 فهدي طلقدة واحددة فقدط،أنت طالق ،أنت طالق ،لو قال لغير موطوءة منه: أنت طالق )فقال:
القرآن  إذ ال عدة على غير موطوءة بنص  -في غير عدة منه  وهي -تكراره للطالق وقع  نأل ؛

اإلمدددام  و ،(1)أبدددي حنيفدددة اإلمدددام مدددذهبوهدددو  ،  (3) (وهدددي أجنبيدددة بعدددد، وطدددالق األجنبيدددة باطدددل
 .(6)أحمداإلمام  و ،(5)الشافعي

                                 
ظدر ( هو : القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: اإِلمام العالم المحقدق المعتدرف لده بصدحة الن1)

وجددودة التددأليف زعدديم الفقهدداء إليدده المرجددع فددي حددل المشددكالت متفننددًا فددي العلددوم بصدديرًا باألصددول والفددروع 
( ، شددجرة النددور الزكيددة فددي 12/ 2ه.انظددر : الددوافي بالوفيددات )595فاضدداًل دينددًا إليدده الرحلددة تددوفي سددنة 

 ( .190/ 1طبقات المالكية )
 (.100/ 3(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد )2)
 . (106/ 9المحلى باآلثار )  (3)
(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/19(،المبسوط للسرخسي )1/161( انظر : االصل للشيباني ط قطر )1)

(3/91.) 
 ( .1/19(، روضة الطالبين وعمدة المفتين )10/119(، الحاوي الكبير )5/191(انظر : األم للشافعي )5)
( ، الكدددددافي فدددددي فقددددده اإلمدددددام أحمدددددد 1/111( ، المغندددددي البدددددن قدامدددددة  )112)( انظدددددر : مختصدددددر الخرقدددددي 6)

(3/121.) 
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طلقدة ا بانت منده بالألنه ؛تقع  ال ، والثالثة ،والطلقة الثانية  ،تقع الطلقة األولى فقط  قالوا :
 وطالق األجنبية ال يقع .  ،وصارت كاألجنبية  ،األولى

 : :استدلوا باآلثاراودلة 

عقدة كانت بيده »في رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل بها قال:  -  -عن ابن عباس -1
ذا كددان تتددرى فلدديس بشدديء  ،أرسددلها جميعددا  ، أنددت  قددال سددفيان: تتددرى يعنددي أنددت طددالق «وات

 (1)، فإنها تبين باألولى والثنتان ليستا بشيء، أنت طالق  طالق

كان كثير السؤال البن عباس قال: أما  (2)طاوس، أن رجال يقال له أبو الصهباءأثر استدلوا ب-2
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل بها جعلوهدا واحددة علدى عهدد رسدول 

ارة عمر؟ قال ابن عباس رضي اهلل عنهمدا: اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إم
بلددى كددان الرجددل إذا طلددق امرأتدده ثالثددا قبددل أن يدددخل بهددا جعلوهددا واحدددة علددى عهددد النبددي  »

صلى اهلل عليده وسدلم وأبدي بكدر رضدي اهلل عنده وصددرا مدن إمدارة عمدر رضدي اهلل عنده، فلمدا 
  « (3)أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم

حتددى تددنكح  ،هددي طددالق ثالثددا، لددم تحددل لدده  »أندده قددال: إذا قددال:  (1)عددن الحكددمأثر دلوا بدداسددت-3
ذا قدددال: أندددت طدددالق زوجدددا غيدددره ، باندددت بددداألولى، ولدددم تكدددن  ، أندددت طدددالق ، أندددت طدددالق ، وات

األخريددان بشدديء. فقيددل لدده: عمددن هددذا يددا أبددا عبددد اهلل؟ فقددال: عددن علددي، وعبددد اهلل، وزيددد بددن 
 (5)«ثابت 

ولددم يكددن دخددل بهددا قددال:  ،فددي الرجددل يطلددق امرأتدده جميعددا  -- ابددن مسددعود أثربدد اسددتدلوا-1
 (6)«ا بانت باألولألنه؛ لم يقع عليها ،وثلث ، ثم ثنى  ،هي ثالث، فإن طلق واحدة»

 

 
                                 

 . باب ما جاء في طالق التي لم يدخل بها . 15011برقم: (512/ 1(  السنن الكبرى للبيهقي )1)
( هدددو :صدددهيب أبدددو الصدددهباء البكدددري البصدددري  ، ويقدددال: المددددني، مدددولى ابدددن عبددداس وتدددوفي رحمددده اهلل قبدددل 2)

 ( .191/ 16( ،الوافي بالوفيات )211/ 13في أسماء الرجال )  ن للهجرة .انظر: تهذيب الكمالالثماني
 (. 111سبق تخريجه ص)(  3)
( هو :الحكم  بدن عتيبدة الكنددي، أبدو محمدد، ويقدال: أبدو عبدد اهلل، ويقدال: أبدو عمدر، الكدوفي مدولي عددي بدن 1)

/ 1ظدر : تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال )ه .ان115ه وقيل 111وقيل   ه113عدي الكنديتوفي سنة 
111) 

 . باب التعدي في الطالق  . 1010برقم: ( 301/ 1(  سنن سعيد بن منصور )5)
 باب التعدي في الطالق.،1016برقم: (305/ 1)المصدر نفسه  (6)
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 : ستدالل مم اآلثارالوجه ا
 ، تبدين منده ،مددخول بهدا أندت طدالق الدلت اآلثار على أن قول  الرجل لزوجته غير  : قالوا

 (1)لغو ساقط . ،وطالقه بعد الطلقة األولى ، ويحل لها الزواك بغيره
 :(2)القول الثانن مذهب اإلما  مالك 

وكدان ذلدك  ،: أنت طالق ،أنت طالق ، أنت طدالق غير المدخول بها  هلزوجت قال : إذا قال
ذا د زوك إال مدن بعد ، تحدل لده الو  إال أن يندوي واحددة ، ، فهي ثالث تطليقدات، نسقا متتابعا  ، وات

  .والثانية ، والثالثة لغو لم يكن نسقا واحدا فإنها تبين باألولى ،
 استدل باآلثار . اودلة :

، أنددت طددالق قددال: إذا كددان  ، أنددت طددالق إذا قددال: أنددت طددالق»: قددال  (3)مغيددرةأثر اسددتدل بدد-1
ذا قددال: أنددت طددالق ثددم سددكت، ثدد كالمددا متصددال لددم تحددل لدده حتددى تددنكح زوجددا غيددره م قددال: ، وات

 (1)«أنت طالق، أنت طالق، بانت باألولى، ولم تكن األخريان شيئا 
 فدي رجدل طلدق امرأتده قبدل أن يددخل بهدا طالقدا متصدال يقدول: ،بدراهيم النخعدي إأثر استدلوا بد-2

 (5)«ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره  »، أنت طالق قال: ، أنت طالق طالقأنت 
 :المناقشة 

تعتبدر  ،ثالثا متتابعاتغير المدخول بها  طالقإن  :يقولون الذين لمناقشة أدلة القول اوو
 واحدة  .

ثالثددا قبددل أن يدددخل بهددا  امرأتددهكددان الرجددل إذا طلددق  »وفيدده  - -ابددن عبدداسأثددر مناقشددة 
 وأبي بكر وصدر من إمارة عمر ؟ .  - -جعلوها واحدة على عهد رسول اهلل

قولده  الن،ينبغدي العددول عنده  ال ،في المسألة الكان نص،ثر   األصح هذا  لو :قال البامث
، لهدددا حكدددم المرفدددوع لكدددن الحدددديث ضدددعيف ، -  -علدددى عهدددد رسدددول اهلل  «واحددددة جعلوهدددا »

الدرواة عدن  :القدضعفه محمد أشدرف العظديم آبدادي فدي عدون المعبدود ونقدل كدالم المندذري حيدث 
 . (6)س مجاهيلو طاو 

                                 
 (. 9/109انظر : المحلى باآلثار ) (1)
( ، البيدان 6/2151( ، التبصرة للخمدي )351/ 2) ( ، التهذيب في اختصار المدونة2/210انظر: المدونة)(2)

 (.3/100( ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )11/ 11و التحصيل )
هددو : المغيددرة بددن مقسددم الضددبي مددوالهم، أبددو هشددام الكددوفي الفقيدده األعمددى، قيددل: إندده ولددد أعمددى تددوفي سددنة  (3)

 ( 391/ 21ه.انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )133ه وقيل 132
 باب التعدي في الطالق. . 1012برقم: (301/ 1سنن سعيد بن منصور ) (1)
 باب التعدي في الطالق.، 1011برقم: (305/ 1المصدر نفسه ) (5)
 (191/ 6( انظر : عون المعبود وحاشية ابن القيم )6)
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قبدل أن يددخل بهدا »، وهدي قولده : الزيدادة  هدذهبقدد تفدرد  ،الفضل أبو النعمدان بن مدمح نألو 
عن ابراهيم بدن ميسدرة  ،أيوب  عن ، الثقات رووه عن حماد نألوقد اختلط في آخر عمره ، و  ،«
 س .و وطاو ، وكذلك جهالة الواسطة بين أيوب «قبل أن يدخل بها  »دون هذه اللفظة ، به

والعبددرة  ، الحكدم بددن عتبدةوعددن  -  -ثدم اسدتدلوا علددى صدحة قددولهم ب ثدار عددن ابدن عبداس
 أو سنة صحيحة . ،من كتاب ،صريحةمن نصوص  ،نيرةفي صحة القول تعتمد على حجة 

 : مناقشة أدلة القول الثانن
وابددراهيم النخعددي بددأن الرجددل إذا قددال لزوجتدده  ، اسددتدلوا ب ثددار عددن عبددداهلل بددن مغفددل المزنددي

تصدال تعتبدر ثدالث تطليقدات وال تحدل أنت طالق ، أنت طالق م أنت طالق ، : الغير مدخول بها
 ،له حتى تنكح زوجا غيره

وابدن  ، وابن مسدعود ، يجاب بأنه قد ورد عن بع  الصحابة منهم علي بن أبي طالبالرد:
: أندت طدالق أندت  بدأن الرجدل إذا قدال لزوجتده : قدالوا –رضي اهلل عنهم -عباس، وزيد بن ثابت 

 انية ، والثالثة لغو.وقولهم مقدم على قول من عداهم.والث طالق أنت طالق فإنها تبين باألولى ،
ــد رد ابــم مــ   والحكددم بددن  ، ابددن مسددعودأثر وغيددرهم كدد ،ثددار عددن الصددحابة آ بأندده قددد وردت وق

 ، وغيدرهم ،وكذلك لم يرد على ما استدل به من آثار بأنهدا قدد قوبلدت ب ثدار عدن صدحابة  ،عتيبة
 ليل الشرعي على صحة المسائل .والحجة بقيام الد ،مقدم على أثرأثر   وليس 

 الترجيح 
 :فإن الراجح واهلل أعلم ، وآثار ،من أدلة  ،من خالل النظر في ما استند إليه كل قول 

. بأنهددا تبددين أنددت طددالق أنددت طددالق  أنددت طددالق :مدددخول بهددا البددأن مددن قددال لزوجتدده غيددر  
ويحددل لدده أن يددنكح أختهددا  ،ما وال يتوارثددان إذا مددات أحددده ،لهددا عليدده  وال عدددة ،األولددى ةبالطلقدد

ا باندت منده بالتطليقدة األولدى ألنهد ؛اوالطلقة الثانية والثالثدة تعتبدر لغدو  أنت طالق : عقب قوله لها
ُ ﴿قال تعالى : الكريم ،القرآن وال عدة عليها بنص  ،وصارت أجنبية عنه ، َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِ

َٰٓ يَ 

ت  م    َْ و  ۡۡ َِ ََُكۡح     َّۡذم  لَاۡيه  ََ اۡ   َِ فََماٱ ذَك  اَّه  َ  َۡ ۡل  نَن ََْمسُّ َِ و  َّه  اِدة  َْۡع َادُّ َُهَۖٱ ِ  لَلِۡٱ  م   َ  َۡ ا  نألو ، ﴾  و 
 وأبي بكر كان الطالق على عهد رسول اهلل:ال قفي صحيح مسلم - -حديث ابن عباس

وجة المدخول بهدا وغيدر يتناول الز  وهذا المديث ، ين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة توسن
أندت طدالق أندت طدالق أندت طدالق  : مددخول بهداالغيدر  فيكدون قدول الدزوك لزوجتده المدخول بها،

 . ، والثانية، والثالثة لغوبأنها تبين بالطلقة األولى
 

                                                                                            
 

 



152 

 

 ودخل بها. : : مك  مم ت وج امرأة فن يدتها ،د الساالمطلب 

 تمرير ممل الن اع:

 ومفسوخ. على أن النكاح في العدة باطل ،بن حزم وا  األربعة األئمةاتفق -1

 ؟ (1)، ودخل بها هل تحرم  عليه على التأبيد فيما إذا تزوك المعتدة في عدتها وا اختلف-2
 سبب الخالف فن هذه المسةلة: 

 ؟(2)( وسبب اختالفهم هل قول الصحابي حجة، أم ليس بحجة )قال ابم رشد :

 لظاهري فن هذه المسةلة .بيام رأي ابم م   ا القول اوول :

أن مددن تددزوك امددرأة فددي عدددتها، فددإن نكاحدده مفسددوخ سددواء  -رحمدده اهلل تعددالى-يددرى ابددن حددزم 
 دخل بها ،أو لم يدخل بها ويفرق بينهما ، فإذا خرجت من عدتها ، فله أن يتزوجها .

مدام ، فدإن تزوجهدا قبدل ت أو وفداة وال يحل ألحد أن يخطب امدرأة معتددة مدن طدالق ،): فقال 
العدة فسخ أبددا دخدل بهدا ، أو لدم يددخل، فدإذا فسدخ النكداح ، وتمدت عددتها ، فلده أن يتزوجهدا إن 

 (3)( أرادت ذلك كسائر الناس.
، واإلمام أحمد فدي المشدهور (5)، واإلمام الشافعي في الجديد (1)مذهب اإلمام أبي حنيفة وهو

 .(6)عنه

 هو القول اوول فن المسةلة . اهذو  

، وتعتددد مددن الددزوجين ، فددإذا  ثندداء عدددتها فددرق بينهمدداأالمعتدددة فددي تددزوك  الرجددل :إذا  قــالوا
 خرجت من العدتين جاز للزوك الثاني خطبتها.

 : استدلوا بأدلة من الكتاب، ومن المأثور ، ومن المعقول . اودلة

 أوال: مم الكتاب.

رِ ﴿:قوله تعدالىاستدلوا بعموم -1 ََ ۡ  ف يَمٱ  لَۡيك  ََ َْٱَح  َ  نَۡ  نَۡكَْْا  ۡ  ف اٱَٰٓ َ ََل ج  ۡ  َا   َّذَِّْساٱَٰٓ َۡ خ  ۡ     ب     و 

                                 
 (.3/10) و نهاية المقتصد  بداية المجتهدانظر : ( 1)
 (.3/10) المصدر نفسه  (2)
  (.61/ 9المحلى باآلثار )  (3)
 (.1/330( النتف في الفتاوى للسغدي )3/115،116انظر :الحجة على أهل المدينة )(1)
 (.1/202منهاك التحصيل ونتائ  لطائف التأويل في شرح المدونة ) ( انظر :5)
 (،11/311(، بحر المذهب للروياني ) 3/133المهذب في فقه  اإلمام  الشافعي للشيرازي)انظر :  (6)



153 

 

ُُ  َاََّۡٗل  ُ َّل َِلَٰٓ نَن َْٱ َّذ َّ ّرً  َ  َِ د  ه   َ ك َ َِل ْ ََُّ
َِ َ ذَ  ك ر  َُه  َۡ َ ََ   ۡ ل َ  َِّ   نَُِك  ََ    ۡ ك  ُُ  ِوۡعر  ٗفانَُف س  اَّ ِ و   َ ََل َْۡع

ٱ 

ََ ِى  يَۡ ل َغ َّ ۡٱَدةَ َّذَِّْكٱح   ُُ نَِن َِّ َ نََجلَا  ۥ   ب   ۡذك  َ َ  آََّٰ لَم  َۡ ر  َ   َ َّ ََ ا َۡ ۡ  فَۡ اك  ُُ نَِن َِّ َ يَۡعلَا   َواٱ ف اٱَٰٓ نَُف س  آََّٰ لَم  َۡ َّ َ

ل ي    ََ  235 البقرة:﴾١٣٥ َغف ٌَّر 

 (1):قالوا :إنه لو زنى بالمعتدة لم تحرم عليه ابدا ، فهذا من باب أولى. وجه الداللة

ۡ  َ بََْٱل  َّۡأَخ  ﴿لى : واستدلوا  بقوله تعدا-3 لَ   ك  ۡ  َ َخ  ِم   ك  ََ  َ  ۡ ْ ك  ۡ  َ نََخََّ  ۡ  َ بََْٱْ ك  ۡ  ن ِوهَ   ك  لَۡيك  ََ َوۡت  رِّ  َ

ۡ  َ رَ  ات  ُ َساٱَِٰٓ ك  اَع   َ ن ِوهَ  ََ َّذِرَ   ا ْ ك   وِّ ۡ  َ نََخاََّ    ٱَٰٓ نَۡرَ اۡعَْك 
ئ ا  ك  َ بََْٱل  َّۡأ ۡخت  َ ن ِوهَ   ك    َّذِ 

َٰٓ   اٱ ف اٱ بَ 
   َّذِ 

 َ   ۡ لَاۡيك  ََ َْاٱَح  َِ فَاَ  ج  ا ُُ َدَخۡلا    ب ه  َُّ اَّ َِ فَاإ ن ذِاۡ  َْك  ا   ٱ َدَخۡل    ب ه 
َ َُِّسٱَِٰٓ ك    َّذِ  َّر ك   وِّ ج  ئ اۡل  نَۡبَْاٱَِٰٓ ك    َ 

َٰٓ لَ  ََ

ااالََ ط  ََ َ  َّل َِل َواااٱ  َاااۡد  ۡخ َاااۡي
ََ َّۡأ  ُُ بَاااۡي اااَّ ۡ  َ نَن َْۡجَمع    ك 

َۡ نَۡصااالَ  ااا ََ و  ي  َ يٗماااَّل ِن َِّ َ َكاااٱَن َغف اااَّرٗ  َّذِااا  َ ٱ ُ ِر

ََ ﴿23النساا::﴾١٣ َُٰٓ ا  ِواٱ َ َر اِۡل ذَك   َ ۡ   َ ن  لَاۡيك  ََ اَب َِّ    ۡ ۖ ك  َ  اْ ك  َ  َّل َِل َوٱ َولََكاۡت نَۡيَم  ََ َّذَِّْسٱَٰٓ ت  و 
ۡحَصَْ   َ َّۡذم 

  ََ ي ف ح  َس  ََ َغۡيَر و  ْ ي ۡحص  ذ ك   وُّ ُُ ب أَۡوََّ  َّ ۡ  نَن َْۡ  َر  ذ ك 
َِ فَ  َُ  ه  ْۡ ا َۡ َۡم َۡع    ب ا    و   فََمٱ َّ

   َا
 
َِ فَر يَضاٗ  اََّره  ج 

َِ ن   ٱْ َّه 

 ََ َْٱَح  ل يًمٱَ ََل ج  ََ َب بَۡعد  َّۡذفَر يَض    َّل ِن َِّ َ َكٱَن  َ ۡي    ب     و  ۡ  ف يَمٱ ََْر  ك يمٗ  لَۡيك   24النسا::﴾١٤ٱ ََ

نكوحة فدي العددة المددخول بهدا فدي جملدة قالوا: إن اهلل عز وجل لم يذكر لنا الم وجه الداللة:
يدة ، والفدي آلماحرم علينا أبتدأ النكاح فيها بعد تمام عدتها ، فإذلم يذكرها اهلل تعالى ال فدي هدذه ا

نصددا بقولدده تعددالىالقدرآن بددل قددد أحلهدا اهلل تعددالى فددي  ، --، وال علددى لسددان رسدول اهلل  غيرهدا
ذ ك   ا﴿:

 َُ  ََ َُٰٓ ِۡل ذَك   ِوٱ َ َر  َ ََ  َ ن  ي ف ح  َس  ََ َغۡيَر و  ْ ي ۡحص  ذ ك   وُّ ُُ ب أَۡوََّ  َّ فدل على جواز خطبتهدا ﴾ۡ  نَن َْۡ  َر 
 (2)ونكاحها بعد خروحها من العدة . ،

 ثانيا: مم المةثور.

أنه أتي بامرأة نكحت في عدتها وبنى بها، ففرق : » - -علي  بن أبي طالبأثر استدلوا ب-1
قدددي مدددن عددددتها األولدددى، ثدددم تعتدددد مدددن هدددذا عددددة مسدددتقبلة، فدددإذا بينهمدددا، وأمرهدددا أن تعتدددد بمدددا ب

ن شاءت فال  .(3)«انقضت عدتها، فهي بالخيار، إن شاءت نكحت، وات

أنه فدرق بينهمدا وجعدل لهدا الصدداق بمدا اسدتحل مدن  » - -وفي لفظ أن علي ابن أبي طالب 
 (1).«فرجها، وقال: إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت

قدال  - -إن ابدن جدري  قدال: أخبدرت أن ابدن مسدعود  --ابدن مسدعود ثر أاستدلوا ب-2

                                 
 (.5/560انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (1)
 (.9/69( انظر : المحلى باآلثار )2)
،سددنن سددعيد بددن منصددور بدداب نكاحهددا فددي عدتها 11532بددرقم: (201/ 6مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ) (3)

مددا  11191بددرقم: (1/1ابدن أبددي شديبة فددي مصدنفه ) ،بدداب المدرأة تددزوك فدي عدددتها  699بدرقم: (220/ 1)
 قالوا: في المرأة تزوك في عدتها ألها صداق أم ال؟.

 باب المرأة تزوك في عدتها. 699برقم :   (220/ 1سنن سعيد بن منصور )  (1)
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 .ولم يعرف لهم مخالف.(1)«تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها: » --فيها بقول علي

وثبددت عددن الحسددن هددذا « ، يتزوجهددا إذا انقضددت عدددتها»ي  قددال: ددددددددددعددن الشعبأثر اسددتدلوا بدد-3
 .(2)القول 

 ثالثاا: مم المعقول : 

، والنسدب الحدق بده هاهندا، فأشدبه  ، وصديانة للمداء لوا :إن العدة إنما شرعت حفظا للنسبقا
 ( 3)ثم نكحها في عدتها .  مالو خالعها ،

لإلمـا  وروايـة ، (5)الشـافعن فـن القـدي  هو قول اإلمـا  و  ، (1)مالكاإلما  مذهب ثانن: ال القول
 .(6)أممد

وحرمدت عليده علدى  ،فسدخ نكاحده،  فدي العددة  ودخدل بهدا ،من تزوك امدرأة فدي عددتها قالوا :
  .التأبيد

 :استدلوا من المأثور، ومن المعقول . اودلة

 أوال :مم المةثور.

أنه  فرق بدين امدرأة نكحدت فدي عددتها وبدين زوجهدا،   --استدلوا بقضاء عمر بن الخطاب-1
، فتعتدد  بينهمدارق  أيما امرأة نكحت في عددتها فلدم يددخل بهدا زوجهدا فإنده يف»ثم قضى أنه: 

ن  ما بقي من عدتها، فإذا انقضت خطب زوجها اآلخر في الخطاب، فإن شداءت نكحتده، وات
نهدا تسدتكمل  ، فدإن كدان دخدل بهدا، فإنده يفدرق بينهمدا، ثدم ال يجتمعدان أبددا شاءت تركته ، وات

 .(1)«عدتها من األول، ثم تعتد من اآلخر

                                 
 .باب نكاحها في عدتها    10533برقم: ( 209/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني )  (1)
  .ها في عدتها باب نكاح .10536،10531برقم: ( 209/ 6المصدر نفسه )  (2)
 (.5/560انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي )  (3)
(، 2/531( ،الكافي في فقه أهل المدينة )193( ، المعونة على مذهب عالم المدينة)2/36انظر : المدونة )(1)

( ، منداه  التحصديل ونتدائ  لطدائف التأويدل فدي شدرح المدوندة وحدل 3/10) بداية المجتهدد ونهايدة المقتصدد
 .(1/202شكالتها )م

 (.3/133انظر : المهذب في فقه اإلمام الشافعي ) (5)
 (.5/560( ،شرح الزركشي على  مختصر الخرقي )3/201الكافي في فقه اإلمام أحمد )( انظر : 6)

 

، سنن سدعيد بدن منصدور باب نكاحها في عدتها  10510 برقم: (210/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (1)
 .691 برقم: (220/ 1)
  .باب المرأة تزوك في عدتها      
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 ثانيا: مم المعقول .

 .(1)النسب ، فتأبد التحريم عليه كالمالعن فيقالوا: إنه أدخل  شبهة -1

سداب ، وشدرع النكداح بعددها صديانة للفدروك  ن حفظدا لو لدرحم لإن اهلل تعالى أوجب العددة بدراءة -2
، واسدتعجل السدبب الدذي رتدب عليده الشدرع إلباحدة فدي د انتهك الحرمة ، وأخل  بالحكمة ، وق

 (2)ه. غير محله ،فعومل بنقي  قصده المؤبد كالقاتل لمورث
 مناقشة أدلة القول الثانن أدلة اإلما  مالك.

يفددرق ،وقولده فددي المعتددة إذا تزوجددت ودخدل بهددا  - -عمددر بدن الخطددابأثر أمدا اسددتدالله بد-1
 بينهما ثم ال يجتمعان ابدا .

أنده تراجدع عدن هدذا القضداء، وعداد إلدى قدول علدي بدن  --: يقال  : إنه قد ورد عن عمدرالرد 
إذا انقضدت  عددتها ، فهدو خاطدب مدن الخطداب يعندي الدزوك الثداني فقدال  ، أنه- -أبي طالب

 (3)وجعلهما يجتمعان .- -ردوا الجهاالت إلى السنة ، ورجع إلى قول علي -  -عمر

 --أنهمددا خالفددا عمددر بددن الخطدداب -رضددي اهلل عنهمددا  -وقددد ثبددت عددن علددي وابددن مسددعود 
 (1)عدة .فقاال: تنكحه إن شاءت أن  تنكحه بعد انتهاء ال

 .  ثانيا : مناقشة أدلته مم المعقول

 أما قوله: بأنه أدخل في  النسب شبهة ، فتأبد التحريم عليه كالمالعن .-1

 (5): يجاب بأن هذا قياس الشبهة ، وهو ضعيف مختلف في أصله . الرد

نددع أمددا قولدده: أندده تعجددل شدديئا قبددل وقتدده فواجددب أن يحددرم عليدده فددي األبددد ،كالقاتددل العامددد يم-2
 الميراث .

وهي أن كدل مدن اسدتعجل شديئا قبدل وقتده عوقدب  يجاب بأن هذه العلة غير مطردة  : الرد :

                                 
 (.3/10( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد )193انظر : المعونة على مذهب عالم المدينة ) (1)
 (.5/561( انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي )2)
االت إلددى السددنة  ( ،لفظددة ردوا الجهدد3/10( ، بدايددة المجتهددد )3/205( انظددر : الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد )3)

بداب مددن راجددع امرأتده وهددو غائددب وهددي ال  1326 بددرقم: (355/ 1سددننه )  أخرجهدا سددعيد بددن منصدور فددي
باب االختالف في مهرها وتحريم نكاحها  15515برقم: (1/126تعلم ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )

 وذكر القصة بأكملها . على الثاني
 باب نكاحها في عدتها. 10533( برقم : 209، 201/ 6 )مصنف عبد الرزاق الصنعاني (  1)
 (  . 3/1) ونهاية المقتصد (  انظر : بداية المجتهد5)
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 ، فيلزم من هذا القول  بحرمانه ، من عدة وجوه

 استعجله قبل وقته .  ألنه ؛ بأن من اغتصب مال مورثه ،فإنه يحرم عليه  ل بد-1

، ومدن تطيدب فدي إحرامده فإنده  ها السدفر أبدداكذلك إذا سافرت المرأة في عدتها فإنه يحرم علي-2
 . (1)وهكذا. فهذه العلة منتقضة وال تستقيم  يحرم عليه الطيب أبدا ،

 الترجيح :

بعد التأمل في األقوال واألدلة ، ومناقشتها تبين للباحث في المسدألة، بدأن القدول الدراجح فيهدا 
مددا وجوبددا. والعقددد مفسددوخ  ،ويجددب أن مددن تددزوك المددرأة فددي عدددتها ،ودخددل بهددا ، فإندده يفددرق بينه

فدإذا خرجددت مدن عدددتهما ،فيجدوز للددزوك الثداني أن يتزوجهددا وذلددك  عليهدا أن تعتددد مدن الددرجلين  ،
 لةتي:

كان يقضي في التي تتزوك في عددتها ، ويددخل بهدا - -إنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب -1
 -  -ي بدن أبدي طالدب بأنهما ال يجتمعان أبدا ، ثم رجع عن هذا القضاء إلى قضاء عل

 .وك الثاني أن يتزوجها بعقد جديدبأنها متى أعتدت من الرجلين جاز للز   - وابن مسعود

أنه إذا تزوجت في   - -قد اتفق علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمر بن الخطاب  ألنهو -2
ا خرجددت ، والثدداني، فددإذ ودخددل بهددا فددي عدددتها بأندده يفددرق بينهمددا ، وتعتددد مددن األول عددتها ،

ويتزوجهددا، ولددم يعددرف لهددؤالء الصددحابة  مددن العدددة مددن الثدداني جدداز للثدداني أن يعقددد عليهددا  ،
 مخالف في هذه المسألة .

األصل إنهدا ال تحدرم علدى الدزوك الثداني إذا خرجدت مدن العددة إال بددليل يددل علدى الحرمدة  ، -3
اِۡل ﴿م قولده تعدالىوال يوجد دليل يمنع من الزواك بهدا بعدد خروجهدا مدن العددة ، بدل عمدو   َ َ ن 

اْۡ  ا َۡم َۡع    ب ا    و  َۡ ََ  فََماٱ َّ ي ف ح  َس  ََ َغۡيَر و  ْ ي ۡحص  ذ ك   وُّ ُُ ب أَۡوََّ  َّ ۡ  نَن َْۡ  َر  ذ ك 
 َُ  ََ َُٰٓ َِ فَ ذَك   ِوٱ َ َر  ه 

َِ   َا ٱْ َّه 

 
 
َِ فَر يَضااٗ  ااََّره  ج 

ََ  ن  َْااٱَح  َب بَۡعااد  َ ََل ج  اا َ ااۡي    ب اا    و  ۡ  ف يَمااٱ ََْر  ل يًمااٱ لَااۡيك  ََ  َّۡذفَر يَضاا    َّل ِن َِّ َ َكااٱَن 

ك يمٗ   يدل على جواز نكاحها بعد خروجها من  العدة .  21النساء: ﴾ٱََ

إذا زنى الرجل بالمرأة لم يحرم عليه نكاحها علدى التأبيدد عندد المالكيدة ، فمدن بداب أولدى  ألنهو -1
 أنه ال تحرم عليه بنكاح فيه شبهة واهلل أعلم بالصواب.

                                 
 (.9/10( انظر : المحلى باآلثار )1)
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 فن مك  مم  نى بمري   وجته  : ساب طلب الالم

 أهل العلم في هذه المسألة على قولين: اختلف 
 بيام رأي ابم م   الظاهري فن هذه المسةلة . القول اوول :

بنتهدددا ، أو. ا:مدددن زندددى بحدددريم  زوجتددده كأمهدددا، أو )أنددده  -رحمددده اهلل تعدددالى-يدددرى ابدددن حدددزم 
 (1).(ال تحرم عليهجدتها..،فإنش عقد الزوجية باق لم يفسخ و 

  .(3)، وهو مذهب اإلمام  الشافعي(2)اإلمام مالك  درواية عن وهو

 الحرام ال يحرم الحالل. ن؛ألمن زنى بحريم زوجته، فإنه ال يؤثر على نكاح زوجته  قالوا : 

 ، ومن المأثور، ومن المعقول . : استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنةاودلة 

 أوال: مم الكتاب .

ۡ  ﴿:تدلوا بقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساءاس-1 ْ ك  ۡ  َ نََخاََّ  ۡ  َ بََْٱْ ك  ۡ  ن ِوهَ   ك  لَۡيك  ََ َوۡت  رِّ  َ

ْ ك    ۡ  َ نََخاََّ    اٱَٰٓ نَۡرَ اۡعَْك 
ا  ك    َّذِ  ۡ  َ بََْاٱل  َّۡأَخ  َ بََْاٱل  َّۡأ ۡخات  َ ن ِوهَ  ا  ك  لَ  ۡ  َ َخ  ِم   ك  ََ اَع   َ  ََ َّذِرَ   ا  وِّ

َِ فَاإ ن ذِاۡ   ا   اٱ َدَخۡلا    ب ه 
اَ َُِّساٱَِٰٓ ك    َّذِ  َّر ك   وِّ ج   َ   ٱ ف ٱ 

ئ   ك    َّذِ 
َٰٓ ۡ  َ َربَ  ت  ُ َسٱَِٰٓ ك  ُُ َدَخۡلا    َ ن ِوهَ  َُّ اَّ َْك 

ُُ بَ  َّ ۡ  َ نَن َْۡجَمع    ك 
َۡ نَۡصلَ  ََ و  ي  َ ئ ۡل  نَۡبَْٱَِٰٓ ك    َّذِ

َٰٓ لَ  ََ  َ  ۡ لَۡيك  ََ َْٱَح  َِ فََ  ج  الََ ط ب ه  ََ َ  َّل َِل َوٱ  َۡد  ۡخ َۡي
ََ َّۡأ  ۡي

يمٗ            َُّل ِن َِّ َ َكٱَن َغف َّرٗ   َ  . 23النسا:: ﴾ٱِر

ذكددر المحرمددات مددن النسدداء مددا كددان تزويجددا ولددم يددذكر  --: قددالوا : إن اهلل  وجــه الداللــة
نمدا حددرم علدى المسددلم تددزوي  أم امرأتده وابنتهددا ، والنكداح شدد رعا إنمدا يطلددق علددى تحدريم الزنددى ، وات

وطء المعقود عليها ال على مجرد الدوطء ، والزاندي بدذات محدرم يقتدل ، وال يحدرم الزندى شديئا مدن 
 .(1)النكاح الحالل 

ََ َّۡذَما﴿استدلوا بقول اهلل تعالى : -2 َ ي َخلََه و  َ  بََشارٗ َ ه ََّ َّذِ اۡهرٗ ََُسا ٗ ُ فََجَعلَا  ۥ ٱَٰٓ ُط َ َكاٱَن َربُّاَ  ٱ َ ص 

يرٗ  .54الفرقان:﴾ُ  َد 

، الصهر، والنسب .فلما انتفى عدن الزندى ءين إن اهلل جمع بين الما : وجه الداللة مم اآلية
 (5)وطء الزنى اليتعلق به تحريم المصاهرة بحال.  نألحكم النسب انتفى عنه حكم المصاهرة ؛

                                 
 (.9/219( انظر : المحلى باآلثار )1)
 .(1/301(، اإلقناع ألبن المنذر )533/ 2انظر: موطأ مالك ت عبد الباقي )(2)
 ( . 9/211، الحاوي الكبير)21/ 5لشافعي )األم لانظر :  (3)
 ( .3/211( ، ، شرح الزرقاني على الموطأ )5/161(، اإلستذكار )211/ 9( انظر : الحاوي الكبير)1)
 (.9/215انظر : الحاوي الكبير ) (5)
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 ثانيا مم السنة :

رجل زندى بدامرأة فدأراد  عن قالت: سئل رسول  -رضي اهلل عنها  -استدلوا بحديث عائشة -2
 .(1)«ال يحرم الحرام الحالل إنما يحرم ما كان بنكاح»أن يتزوجها أو ابنتها ، قال:  

 -صدلى اهلل عليده وسدلم -:  عن النبدي -رضي اهلل عنهما-استدلوا بحديث عبد اهلل بن عمر -2
 .(2)«ال يحرم الحرام الحالل»قال:  

 ثالثا: مم المةثور .

تخطدى حدرمتين ال يحدرم »فدي رجدل فجدر بدأم امرأتده، قدال:  -  - عبداس ابدنأثر اسدتدلوا بد-1
 .(3)«الحرام الحالل

ال تحدرم عليده »، في رجل فجر بأخت امرأته، قال: --علي بن أبي طالب أثر   استدلوا ب-2
ى امرأتدددده ويسددددتغفر ربدددده وال دددددددددرى، ثددددم يرجددددع إلددددددددددا حتددددى تنقضددددي عدددددة األخددددددددددددامرأتدددده، ويعتزله

 (5)« .(1)وديع

عندددما سددئل عددن رجددل وطددئ أم امرأتدده قددال: قددال  -  -علددي بددن أبددي طالددب أثر اسددتدلوا بدد-3
 .(6)«ال يحرم الحرام الحالل »: - -علي بن أبي طالب 

سدددعيد بدددن المسددديب ، وعدددروة  أن رجدددال مدددن قدددريال سدددأل عدددن ذلدددك سدددعيد بدددن أثر اسدددتدلوا بددد-1

                                 
ي الحديث تفرد به عثمان بن عبد الدرحمن الوقاصد،  باب المهر  .3610 برقم: (101/ 1سنن الدارقطني ) (1)

.وقدال ابدن معدين عثمدان بدن 1209(3/206وقد ضعفه يحيى بن معدين كمدا فدي الضدعفاء الكبيدر للعقيلدي )
عبددد الددرحمن الوقاصددي ضددعيف وقددال :فددي موضددع آخددر :لدديس بشدديء حدددثني آدم ابددن موسددى قددال سددمعت 
  /3البخدداري قددال :عثمددان بددن عبددد الددرحمن الوقاصددي تركددوه  وأنظددر ذخيددرة الحفدداظ مددن الكامددل البددن عدددي )

 .والحديث ضعيف           3165برقم: ( 1113
 13961بددرقم:  (211 /1، السددنن الكبىددرى للبيهقددي )بدداب المهددر  3619 بددرقم: (101/ 1) لمصدددر نفسددها (2)

،والحديث ضعيف في اسناده إسحاق بن محمد الفدروي .  قدال ابدن الجدوزي: فدي باب الزنا ال يحرم الحالل 
الواهيددددة ،قددددال يحيددددى ابددددن معددددين: الفددددروي كددددذاب وقددددال البخدددداري :تركددددوه العلددددل المتناهيددددة فددددي األحاديددددث 

 والحديث ضعيف .(.2/126)
بدداب الرجددل يفجددر بددالمرأة، ألدده أن يتددزوك بهددا أو يتددزوك  . 1119بددرقم: (110 / 1سددنن سددعيد بددن منصددور ) (3)

 . أمها
قامة الحكم علدى الزاندي  و 1) لديس مجدال بحثدي إنمايهمندا هندا ( وهذه المسألة ليست في مجال الحكم على الزنا وات

 فيمن زنا بحريم زوجته هل تحرم عليه زوجته أو ال.
 .باب الرجل يفجر بالمرأة، أله أن يتزوك بها أو يتزوك أمها .1122 برقم: ( 111/ 1المصدر نفسه )  (5)
 .باب الزنا ال يحرم الحالل .13963 برقم: (211/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) (6)
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، فدأخبرني مدا يقدول لدك. فسدأل عدروة، فقدال: المسيب، فقدال: ائدت عدروة فاسدأله، ثدم ارجدع إلدي
فرجع إلى سعيد بن المسيب ، فأخبره، فقدال سدعيد: صددق عدروة، « . ال يحرم الحرام الحالل»

 (1)القول ما قال.

 رابعا :مم المعقول .

 (2)، فال يحرم كوطء الصغيرة .اوطء ال تصير به الموطوءة فراش ألنهقالوا :-1

 (3)ل، فال يقاس شيء  على ضده .قالوا: إن الحرام ضد الحال-2

قالوا: إن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة ال نقمة، فالنعمة التدي تثبدت بدالحالل ال تثبدت بدالحرام -3
 (1)الذي جعل اهلل فيه النقمة عاجال وأجال .

، ومذهب اإلما  (6)ا  مالكــــــد اإلمـــــــ،ورواية ين(5)ة ــــــــب اإلما  أبن منيفــــــالقول الثانن :مذه
 .(1)أممد 

 نه تحرم عليه زوجته، ويفسخ العقد .إبنتها...، فاقالوا: من زنا بحريم زوجته أمها أو 

 المعقول .من المأثور، و من السنة ،و من استدلوا بأدلة من الكتاب، و :   االدلة

 أوال : مم الكتاب .

ُُ َواٱ ََُكاَ  ﴿  : ىاستدلوا بقول اهلل تعدال-1 َّ ِا  ۥ َكاٱَن َ ََل َْْك ح  الََ   َّلُ  ََ َ  َّل َِل َواٱ  َاۡد  ََ َّذَِّْساٱَٰٓ ا ك   وِّ ُبَاٱَٰٓؤ  ََ

َش ٗ  ح  ََ َ َوۡٱ ٗ  فَ  ََ  يً  ٱ َ   ََ 22النسا::﴾ٱَٰٓ

، والدوطء فلفدظ  النكداح لفدظ مشدترك بدين الدوطء،  : قدالوا :النكداح يسدتعمل فدي العقدد وجه الداللة
 فيسري الحرمة بالزنا  أن النساء عقدا ،ووطم ؤكموالعقد فيكون معنى اآلية :وال تنكحوا ما نكح آبا

                                 
بداب الرجدل يفجدر بدالمرأة، ألده أن يتدزوك بهدا أو يتدزوك  .1121 بدرقم: ( 111/ 1بدن منصدور )سدنن سدعيد  (1)

 .أمها
  (.111/ 1انظر : المغني البن قدامة ) ( 2)
 (.9/211(  انظر : الحاوي الكبير )3)
 (.5/21(  انظر : األم  للشافعي )1)
( ، تبدين الحقدائق شدرح كندز 2/261(، بددائع الصدنائع )1/321انظر : شرح مختصر الطحاوي للجصداص )(5)

 (.2/106الدقائق )
 (.5/160االستذكار ) (،2/196لمدونة)( انظر : ا6)
المقندع  (، الشرح الكبيدر علدى مدتن3/29(، الكافي في فقه اإلمام أحمد )1/111المغني البن قدامة )نظر : ا(1)

 (.1/111الراجح من الخالف  ) (، االنصاف في معرفة1/111)
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 .(1)كما يسري بالعقد 

، والدوطء ،وهنداك قريندة تددل علدى أن المدراد بده  العقددوطء يسمى نكاحا، واآلية عامة فدي وال
َش ٗ  ﴿:الوطء قال تعالى  ح  ِ  ۥ َكٱَن فَ  ََ َ َوۡٱ ٗ  َّلُ  ََ  يً  ٱ َ   ََ 22النسا::﴾١١ٱَٰٓ

 . (2)يكون في الوطء :وهذا التغليظ إنما قالوا 

 ثانيا :مم السنة.

إذا نظر الرجدل إلدى فدرك المدرأة حرمدت » - -عن  وقيل أم هاني استدلوا بحديث أبي هاني-1
 .  (3)«عليه أمها وابنتها
لديس فيده ذكدر النكداح ولدم يفدرق  ألنده:قالوا  :هذا الحديث نص في المسدألة ؛ وجه االستدالل

 (1)تحريم واقع بالنظر، فبالوطء أحرى أن يقع . بين الحالل والحرام ،فإذا كان ال
 ثالثا: مم المةثور .

مددا اجتمددع الحددرام والحددالل إال غلددب الحددرام علددى  »قددال:  -   -ابددن مسددعودأثر اسددتدلوا بدد-1
  .(5)«الحالل

ة ال ينظددر اهلل إلددى رجددل نظددر إلددى فددرك امددرأ »ال ددددددددددق -  -ودددددددددددددابددن مسعأثر دلوا بدددددددددداست-2
 .(6)«وابنتها 

 .(1)«إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته»قال:  -- جابر بن زيدأثر استدلوا ب-3

 

                                 
 (.2/261بدائع الصنائع )( انظر :1)
 (111، 1/111( انظر : المغني البن قدامة )2)
والحددديث اليصددح قددال عندده البيهقددي : إنمددا ،( بدداب الزنددا ال يحددرم الحددالل 215/ 1السددنن الكبددرى للبيهقددي )  (3)

وهدذا منقطدع ومجهدول  النبي صلى اهلل عليده وسدلم، هانئ أو أم هانئ عن رواه الحجاك بن أرطاة، عن أبي
 يرسله عمن ال يعرف، واهلل أعلم .   ضعيف، الحجاك بن أرطاة ال يحت  به فيما يسنده فكيف بماو 

  (.261/ 2(،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1/321انظر : شرح مختصر الطحاوي ) ( 1)
البيهقدي: الن  األثدر ال يصدح  كمدا قالده ، بداب الزندا ال يحدرم الحدالل  ( و215/ 1السنن الكبرى للبيهقدي )  (5)

 االنقطاع بين  الشعبي و ابن مسعود.  ضعيف وكذلك  في اسناده  جابر الجعفي، وهو
واألثددر ضددعيف فددي سددنده ليدددث  ، بدداب الزنددا ال يحدددرم الحددالل .13969 بددرقم: (215/ 1المصدددر نفسدده )  (6)

 وحماد وهما ضعيفان كما قاله البيهقي .
بداب الرجدل يفجدر بدالمرأة، ألده أن يتدزوك بهدا أو يتدزوك  .1126 بدرقم:  (112/ 1سنن سدعيد بدن منصدور )  (1)

 أمها .
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 رابعا : مم المعقول .

 قالوا: ماتعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائ  .-1

 (1)كاإلحرام . النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة، فأفسده الوطء الحرام نألقالوا: و -2

 قالوا: إنه وطء مقصود، فوجب أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالنكاح .-3

ق بدددالوطء المحظدددور قياسدددا علدددى وطء تحدددريم يتعلدددق بدددالوطء المبددداح ، فوجدددب أن يتعلددد ألندددهو -1
 (2)الشبهة .

: ناقشة اودلةم

 .ه، فإنها تحرم عليه زوجتهزوجت :مناقشة أدلة الحنفية، والمالكية القائلين: بأن من زنا بحريمأوال 

َش ٗ ﴿: استدلوا باآلية  :أوال  ح  ِ  ۥ َكٱَن فَ  لََ   َّلُ  ََ َ  َّل َِل َوٱ  َۡد  ََ َّذَِّْسٱَٰٓ ك   وِّ ُبَٱَٰٓؤ  ََ ُُ َوٱ ََُكَ   َّ  َ ََل َْْك ح 

ََ َ َوۡٱ ٗ  ََ  يً  ٱ َ   ََ .22النسا::﴾١١ٱَٰٓ

 زنا كما يسري في العقد .إن اآلية شملت العقد والوطء فيسري الحرمة في ال وقالوا :

: يجاب بأن النكاح حقيقة فدي العقدد مجداز فدي الدوطء ، والددليل علدى أن المدراد بالنكداح  الرد
ۡ   َّل ن ﴿هددو حقيقددة فددي العقددد قولدده تعددالى : ۡ  َ َّل َوااٱَِٰٓ ك  ك  َ  َااٱد   َۡ اا ََ و  ي اال ح 

ۡ  َ َّذِص  ااْك  َمااى  و  ُُ َّۡأَيَ  ااَّ َ نَُك ح 

ََ ي ۡرْ ه   َُٰٓ ل ي   يَك َُّ َُُّ ف ٱََر ََ   ٌ  َ َ فَۡضل    ط َ َِّ   َ   ُ ﴿،وقولةتعاىل:32النور:﴾٣١    َِّ   و  َُ ُُ َّل  َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِ
َٰٓ يَ 

  َِ لَاۡيه  ََ اۡ   َِ فََمٱ ذَك  َّه  َ  َۡ ۡل  نَن ََْمسُّ َِ و  َّه  ت  م ِ  لَلِۡٱ  م   َْ و  ۡۡ ويريدد بده العقدد دون الدوطء ﴾ََُكۡح     َّۡذم 
لو تناول الوطء مجازا عندنا وحقيقة عندهم فيجوز أن يكدون محمدوال علدى حاللده مخصوصدا  ،ثم

 .(3)فحمل على الوطء الحالل ، في حرامه بدليل اآلية 

فإنمددا حددرم ،  (1): إنمددا يطلددق علددى وطء المعقددود عليهددا العلددى مجددرد الددوطء. والنكدداح شددرعا
 (5)ماكان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا.

َش ٗ  ﴿تعالى وأما قوله ح  ِ  ۥ َكٱَن فَ  ََ َ َوۡٱ ٗ  َّلُ  ََ  يً  ٱ َ   ََ ،وقولهم إن هدذا التغلديظ  22النساء:﴾١١ٱَٰٓ
 إنما هو في الوطء .

                                 
 (. 1/111انظر :  المغني البن قدامة )  (1)
 (.9/215(  انظر : الحاوي الكبير )2)
 (.9/216انظر : الحاوي الكبير )   (3)
 (.3/211(  انظر :شرح الزرقاني على الموطأ)1)
 (2/533موطأ مالك ت عبد الباقي ) ( 5)
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 (2)و  ابدن كثيدر رحمهمدا اهلل تعدالى (1): ال يسلم لهدم ذلدك فدإن اإلمدام ابدن جريدر الطبدري الرد
  (3)هدا نزلدت فدي أبدي قديس ابدن األسدلتوأنتفسديريهما ذكدرا سدبب ندزول اآليدة  عندما ذكرا اآليدة فدي
 (1)صدددار، فخطدددب ابندددة قددديس امرأتددده... ثدددم سددداق القصدددة ونزلدددت اآليدددة .ألن،وكدددان مدددن صدددالحي ا

 فاآلية في النكاح أي في العقد   .

 الرد يلى استدالله  مم السنة :

 لى فرك المرأة حرمت عليه أمها وابتها.إاستدلوا بحديث أبي هاني مرفوعا إذا نظر الرجل 
منقطددع ثددر   ألاوأبو هدداني مجهددول اليعددرف، و : الحددديث ضددعيف اليصددح فيدده مجاهيددل، الــرد

 ،كما رواه البيهقي في السنن الكبرى .
 الرد يلى استدالله  باآلثار :

 ابن مسعود وقوله ما اجتمع الحرام والحالل إال غلب الحرام على الحالل . أثر-1

قطداع بدين الشدعبي وابدن النثدم ا ضدعيف ، ضعيف في سنده جدابر الجعفدي وهدوثر : األ الرد
 كما قرره البيهقي في السنن الكبرى .- -مسعود

 . «الينظر اهلل إلى  رجل نظر إلى فرك امرأه وابنتها»- -ابن مسعود أثر -2

 سنده ليث وحماد وهما ضعيفان كما قرره البيهقي في سننه . فإن فياليصح ثر : األالرد

 «ذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأتهإ»جابر بن زيد قال: أثر  -3

                                 
هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري اإلمام أبو جعفر، رأس المفسرين على اإلطدالق،   (1)

لددم يشدداركه فيدده أحددد مددن أهددل عصددره، فكددان حافظددًا لكتدداب اهلل، بصدديرًا  أحددد االئمددة، جمددع مددن العلددوم مددا 
ا، ناسدخها ومنسدوخها، عالمددًا وسدقيمه  بالمعداني، فقيهدًا فدي أحكدام القددرآن، عالمدًا بالسدنن وطرقهدا، صددحيحها
 ه. انظر : الوافي بالوفيات 310بأحوال الصحابة والتابعين، بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم توفي سنة 

 (.53/ 1شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) (،95(،  طبقات المفسرين للسيوطي )212/ 2)       
اء إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر بددن ضددوء بددن كثيددر بددن هددو: اإلمددام الحددافظ المفسددر المددؤرخ الكبيددر، أبددو الفددد (2)

، تدددوفي سدددنة  و التفسدددير الفقيددده الشدددافعي صددداحب البدايدددة والنهايدددة ضدددوء بدددن درع البصدددروي ثدددم الدمشدددقي،
شددذرات  ، (111/ 1للددداوودي )  (، طبقدات المفسددرين39/ 1ه. انظدر : إنبدداء الغمدر بأبندداء العمددر )111

 .(61/ 1الذهب في أخبار من ذهب )
أبو قيس هو :  صيفي بن األسلت االنصاري، أحد بني وائل بدن زيدد، هدرب إلدى مكدة فكدان فيهدا مدع قدريال  (3)

(، 1131/ 1. انظددر : االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب ) ولددم أجددد مددن ذكددر تددأريخ وفاتدده إلددى عددام الفددتح 
 (.12/ 3أسد الغابة ط العلمية )

 (.2/211( ، تفسير ابن كثير )133، 1/132انظر : تفسير ابن جرير الطبري  ت شاكر )  (1)
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:قد ثبت عن علي بن أبي طالب، وسدعيد بدن المسديب ،وعدروة بدن الزبيدر قدالوا: بأنده اليحدرم  الرد
 الحرام الحالل .

 دلته  مم المعقول :أمناقشة 

 قولهم:  بأنه وطء مقصود كالنكاح.
شدوهاء غيدر مقصدود، وهدو فدي وطء العجدوز ال ألنيجاب بأنه ليس لده تدأثير فدي الحكدم الرد:

ذا سقط اعتباره لعدم تأثيره انتق  بوطء الميتة .  (1)تحريم المصاهرة كوطء الشابة الحسناء، وات

 وأما قولهم إن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة، فأفسده الوطء الحرام كاإلحرام .-2
وطء الزنا يقام  :يقال إن الحرام ضد الحالل فال يقاس شيء على ضده بل هو باطل ثم الرد

 عليه حد ووطء الشبهة مرفوع عنه الحد .
 مناقشة المنفية، والمنابلة يلى أدلة المخالفيم  لقوله  .

ااَ  ﴿قددالوا : أمددا اسددتداللهم بقددول اهلل تعددالى :-1 ااَّر ك   وِّ ج   َ   ااٱ ف ااٱ 
ئ اا  ك    َّذِ 

َٰٓ ۡ  َ َربَ  اات  ُ َسااٱَِٰٓ ك  َ ن ِوهَ 

 إنما حرم على المسلم تزوي  أم امرأته وابنتها ولم يذكر الزنا. --وقولهم : إن اهلل  ﴾َُِّسٱَِٰٓ ك    

التدي هدي بندت امرأتده التددي  ها تقتضددي حرمدة ربيبتدألنهد: بدل اآليدة حجدة علديهم ال لهدم، الـرد 
سددم الدددخول يقددع  علددى الحددالل ادخددل بهددا مطلقددا سددوى دخددل بهددا بعددد النكدداح، أو قبلدده بددالزنى، و 

 (2)والحرام .
 ا به مم السنة مناقشة مااستدلو 

 .«اليحرم الحرام الحالل » –رضي اهلل عنهما -ما استداللهم بحديث عائشة ،وابن عمر أ

 (3)حتجاك بهما .إل:قالوا : الحديثان ضعيفان اليصح االرد 

 مناقشة ما استدلوا به مم اوثار :

 ، وليس قول - -قد ورد مايعارضه عن ابن مسعود  --علي بن أبي طالبأثر قالوا :
 بع  الصحابة حجة على بعضهم البع  .

، فددال حجددة فددي أدلددة متعارضددة  سددعيد وعددروة. قددد ورد مددا يعارضدده عددن جددابر بددن زيدددأثددر و 
 النص من الكتاب، والسنة . فيهوليس  قول أحد حجة على أحد إال ماورد 

                                 
 (.9/216( انظر: الحاوي الكبير )1)
 (.2/261انظر : بدائع الصنائع ) (2)
 (.2/261(، بدائع الصنائع )1/321انظر : شرح مختصر الطحاوي ) (3)
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 الترجيح :

راجح هو قدول مدن بعد النظر والتأمل في األقوال، واألدلة ومناقشتها تبين للباحث أن القول ال
 قال بأنه اليحرم الحرام الحالل، وذلك لعدة مرجحات .

 القدرآن  إن النكاح حقيقة في العقدد إذا أطلدق، وذلدك لكثدرة اسدتعماله فيده ، حتدى أنده لدم يدرد فدي -1
ال حتددى تدذوقي عسدديلته ويددذوق »لغيدره ، واشددتراط الدوطء إنمددا ثبددت فدي السددنة الصدحيحة فقددال:

  (1)«عسيلتك 

وال سنة  ، والإجمداع  ، والقيداس  حريم بذلك موقوف على الدليل ، والدليل من كتاب  ،إن الت-2
 صحيح .

وقياس السفاح على النكاح في ذلك اليصح لما بينهما من الفدروق، واهلل تعدالى جعدل الصدهر -3
حسدانه،  قسيم النسب ،وجعل ذلك من نعمه التي امتن بها على عباده فكالهما مدن نعمده  ، وات

ون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما ال يكون النسدب مدن آثداره ، فكمدا  أن النسدب فال يك
 ال يحصل بوطء الحرام فالصهر أولى أالش يحصل بوطء الحرام .

  ك  ۡ ﴿ ۡۡ يقول اهلل تعالى :  -1
َۡ نَۡصلَ  ََ و  ي  َ ئ ۡل  نَۡبَْٱَِٰٓ ك    َّذِ

َٰٓ لَ  ََ ومن زنى بها االبن ال تسمى حليلة  ﴾َ 
 شرعا ، وال عرفا . لغة، وال

ِاا  ۥ َكااٱَن ﴿والمدراد مددن قولدده تعددالى :-5 االََ   َّلُ  ََ َ  َّل َِل َوااٱ  َااۡد  ََ َّذَِّْسااٱَٰٓ اا ك   وِّ ُبَااٱَٰٓؤ  ََ ُُ َوااٱ ََُكااَ   ااَّ َ ََل َْْك ح 

َش ٗ  ح  ََ َ َوۡٱ ٗ  فَ  ََ  يً  ٱ َ   ََ .22النسا::﴾١١ٱَٰٓ

 لنكاح المراد به الزنا قط .االقرآن إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح ،ولم يأت في 

وممدددا يددددل علدددى صدددحة هدددذا القدددول : أن أحكدددام النكددداح التدددي رتبهدددا اهلل عليددده مدددن العددددة  ، -6
واإلحددداد ، والميددراث ، والحددل، والحرمددة، ولحددوق النسددب، ووجددوب النفقددة ،والمهددر ...اليتعلددق 

  (2)شيء منها بالزنا 

نى بأمهدا أو ابنتهدا . أن النسدب اليثبدت ومما يدل على صحة القول بعدم حرمة الزوجه اذا ز 
 .(3)«الولد للفراال وللعاهر الحجر »--بالزنى، بل يقول النبي

                                 
 .(101/ 2( انظر :الفتاوى الفقهية الكبرى )1)
 (.192، 191، 3/190) عن رب العالمين انظر : إعالم الموقعين (2)
 باب تفسير المشبهات. .2053 برقم: (51/ 3صحيح البخاري )  (3)
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قال به من الصحابة علدي بدن أبدي  ألنهوكذلك ابن المالعنة ينسب ألمه ، والينسب للزاني، و 
ليده وابدن المسديب  رحمده اهلل تعدالى بأنده: ال تحدرم ع - -طالب وابدن عبداس وعدروة بدن الزبيدر

.امرأته إذا  زنى بحريمها . فهذا هو  القول الراجح  واهلل أعلم بالصواب
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 الفصل الثاني 
 يف مسائل الطالق . األربعة األئمةما خالف ابن حزم الظاهري 

 
 وفيه ثالثة مبامث.

الطـالق ، ووقـوع طـالق البديـة ، والتخييـر  ألفـاظالمبمث اوول : مخالفاته فن 
 مم قال ل وجته وهبتك وهلك فقبلوها . بالطالق . و 

ــه فــن توقيــت الطــالق ، والوكالــة بــالطالق،  واليمــيم  المبمــث الثــانن : مخالفات
 بالطالق .

المبمــث الثالــث: مخالفتــه فــن الطــالق المعلــق ، وتمــري  ال وجــة ، والنكــاح مــ  
 شرط فاسد .
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 ل المبمث اوو

 وتمته أربعة مطالب
 الطالق  ألفاظمخالفاته فن  ل :المطلب اوو 

 .وقوع طالق البدية المطلب الثانن : 
 .التخيير بالطالق المطلب الثالث :  

 .مم قال ل وجته وهبتك وهلك فقبلوهاالمطلب الراب  : 
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 الطالق . ألفاظالمطلب اوول :  مخالفته فن 

 تمرير ممل الن اع :
الثالثددة )الطددالق ،   لفدداظى أن الطددالق يقددع بأحددد هددذه األعلددوابددن حددزم   األربعددة األئمددةاتفددق -1

 السراح ، الفراق (.
 على قولين: لفاظالعلماء في وقوع  الطالق بغير هذه األ اختلف -2

 رأي اإلما  ابم م   الظاهري رممه اهلل تعالى . القول اوول :
الكدريم القدرآن الدواردة فدي الثالثدة  لفداظيرى ابن حزم : أنه ال يقع الطالق إال إذا كان بأحد األ

وذلددك حسددب فهمدده للقددرآن  ، السددراح(، ومددا عددداها، فددال يقددع بدده الطددالق -الفددراق -وهددي )الطددالق
 الكريم.

الددثالث الددواردة فددي  لفدداظاليقددع الطددالق بحددال إال إذا كددان بأحددد األ):  فقــال رممــه اهلل تعــالى
ها فددال يقددع بدده الطددالق البتددة سددواء الكددريم  وهددي )الطددالق ، السددراح ، الفددراق ( ومددا عدددا القددرآن  

جدداءت فيهددا آثددار مختلفددة  لفدداظوهددذه األ)األخددرى فقددال : لفدداظوقددد ذكددر األ لددم ينددو أمنددوى الطددالق 
شديء أصدال ، والحجدة  - -ولم يأت فيها عدن رسدول اهلل - -الفتيا  عن نفر من الصحابة 

   (1).(  قول مختلفة ليس بعضها أولى من بعأالسيما في -  -في كالم غيره
 استدل بةدلة مم السنة :

يدأمرك أن تعتدزل - -وفيده: إن رسدول اهلل  »الطويل - - (2)استدل بحديث كعب بن مالك-
امرأتك، فقلت: أطلقها؟  أم ماذا أفعل؟ قال: ال، بل اعتزلها وال تقربها، وأرسدل إلدى صداحبي مثدل 

 .(3)«الحقي بأهلك»ذلك، فقلت المرأتي: 
الطدددالق ، وال يعدددرف لددده  ألفددداظلدددم يدددر الحقددي بأهلدددك مدددن - -:إن كعدددب قدددال  وجـــه الداللـــة :

 . - (1) -مخالف في ذلك من الصحابة

                                 
 . (139/ 9المحلى باآلثار ) (1)
( هو :كعب بن مالك بن أبي كعب. واسم أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بدن غدنم بدن كعدب بدن 2)

اري السدلمي. يكندى أبدا عبدد أسد بن سداردة بدن يزيدد بدن جشدم بدن الخدزرك االنصد سلمة بن سعيدبن علي بن
/ 5ه . انظر : معرفة الصحابة ألبي نعديم )53 ه وقيل سنة50اهلل  وقيل أبا عبد الرحمن توفي قيل سنة 

 ( 1323/ 3اب في معرفة األصحاب )(، االستيع2366
بدداب حددديث كعددب بددن مالددك، وقددول اهلل عددز وجددل:  وعلددى الثالثددة  .1111 بددرقم: (3/ 6صددحيح البخدداري )  (3)

بداب حددديث توبددة كعدب بددن مالددك   .2169 بددرقم: (2125/ 1صدحيح مسددلم )،[111 ذين خلفددوا] ]التوبددة:الد
 .وصاحبيه

 (139/ 9انظر : المحلى باآلثار ) (1)
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 .(1)وأممد (3)والشافعن (2)ومالك(1)أبن منيفة  اوربعة  اوئمةالقول الثانن: مذهب 

 الثالثة مع النية . لفاظقالوا :يقع الطالق بالكناية بغير األ

 السنة، ومن المأثور  . األدلة: استدلوا بأدلة من
 مم السنة . أوال :

فجددداء إبدددراهيم بعددددما تدددزوك  »الحدددديث الطويدددل ...وفيددده -  -اسدددتدلوا بحدددديث ابدددن عبددداس-1
، ثددم  : خددرك يبتغددي لنددا ، فلددم يجددد إسددماعيل، فسددأل امرأتدده عندده فقالددت إسددماعيل يطددالع تركتدده

فشدكت إليده، قدال: فدإذا سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالدت نحدن بشدر، نحدن فدي ضديق وشددة، 
جدداء زوجددك فدداقرئي عليدده السددالم، وقددولي لدده يغيددر عتبددة بابدده، فلمددا جدداء إسددماعيل كأندده آنددس 
شدديئا، فقددال: هددل جدداءكم مددن أحددد؟ قالددت: نعددم، جاءنددا شدديخ كددذا وكددذا، فسددألنا عنددك فأخبرتدده، 
وسددألني كيددف عيشددنا، فأخبرتدده أنددا فددي جهددد وشدددة، قددال: فهددل أوصدداك بشدديء؟ قالددت: نعددم، 
أمرني أن أقرأ عليدك السدالم، ويقدول غيدر عتبدة بابدك، قدال: ذاك أبدي، وقدد أمرندي أن أفارقدك، 

 .(5)«الحقي بأهلك
 وجه الداللة :

أنده يريدد الطدالق فقدال  -عليه السدالم -من قول أبيه   -  -حيث فهم نبي اهلل إسماعيل
الحقدي بأهلدك، وأراد بده لزوجته :الحق بأهلك فطلقهدا، فددل الحدديث علدى أن قدول الدزوك لزوجتده :

 الطالق، فإنه يقع الطالق 

، قدددال: سدددألت الزهدددري، أي (6)، حددددثنا األوزاعدددي-رضدددي اهلل عنهدددا -اسدددتدلوا بحدددديث عائشدددة -2
رضدي  -استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة -صلى اهلل عليه وسلم -أزواك النبي

                                 
(، اللبدداب فددي شددرح 3/111(، بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائع )13، 6/12انظددر : المبسددوط للسرخسددي )(1)

 .(3/11الكتاب )
(، المعونددة علددى مددذهب 115، 2/111( ،اإلشددراف علددى نكددت ومسددائل الخددالف )2/211المدونددة )(انظددر : 2)

(، منداه  التحصديل ونتدائ  لطدائف التأويدل 2/511(، الكافي في فقه أهدل المديندة )1/111عالم  المدينة )
 (.5/29في شرح المدونة وحل مشكالتها )

 (.160، 159، 10/155حاوي الكبير )(، ال321اللباب في الفقه الشافعي ) (  ،5/121األم للشافعي )(3)
(، الشدرح الكبيدر علدى مدتن 1/390قدامدة )   (، المغندي ألبدن3/116الكدافي فدي فقده اإلمدام أحمدد )( انظر : 1)

 (.5/101(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/215المقنع )
 .باب   3361برقم: (113/ 1صحيح البخاري ) (5)
ه. انظر :  التاريخ 151أبي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه، توفي سنة ( هو : عبد الرحمن بن عمرو بن 6)

 . (311، تقريب التهذيب ) (566/ 1الكنى واألسماء لإلمام مسلم )  (  ،326/ 5الكبير للبخاري )
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ودندددا  -صدددلى اهلل عليدده وسدددلم-هلل ، لمدددا أدخلدددت علددى رسدددول ا(1): أن ابندددة الجددون-اهلل عنهددا 
 .(2)«، الحقي بأهلك لقد عذت بعظيم»منها، قالت: أعوذ باهلل منك، فقال لها: 

 .الكناية، وهو قوله: الحقي بأهلكطلق بنت الجون ب -  -ن النبي: إ : قالوا وجه الداللة 
يدأمرك أن - -إن رسدول اهلل  ...»وفيده  استدلوا بحديث كعدب بدن مالدك فدي قصدته الطويلدة-3

تعتددزل امرأتددك، فقلددت: أطلقهددا؟  أم مدداذا أفعددل؟ قددال: ال، بددل اعتزلهددا وال تقربهددا، وأرسددل إلددى 
. فكوني عندهم حتى يقضي اهلل في هدذا «»الحقي بأهلك»صاحبي مثل ذلك، فقلت المرأتي: 

 .(3)«األمر
 وجه الداللة مم المديثيم:

 (1).(، ولم ينو به الطالق، فلم يقع الحقي بأهلك كناية في الطالق )ن قوله:إ : قالوا  
، ولدم يدرده طالقدا ،  : في الحديث داللة علدى أنده إذا قدال لهدا الحقدي بأهلدك(5)وقال الخطابي
 .(6)وكذلك سائر الكنايات كلها على قياسه  أنه ال يكون طالقا ،
 ثانيا :مم المةثور .

 (1). «ي ثالثأنه قال في البائنة ه»- -علي بن أبي طالبأثر   استدلوا ب-1
أن التوأمددة بنددت أميددة  » أن سددليمان بددن يسددار أخبددره- -عمددر بددن  الخطدداب أثر اسددتدلوا بدد-2

 (1)«واحدة - - طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب
 (9).«هي ثالث »أنه قال في البتة : - -عبد اهلل بن عمرأثر   استدلوا ب-3

                                 
اختلدف فددي اسدمها علددى أقدوال فقيددل: أسدماء بنددت النعمدان بددن الحدارث بددن شدراحيل ، وقيددل بندت النعمددان بددن  (1)

وسددلشم  الكنديددة. قددال أبددو عمددر: أجمعددوا أنش رسددول اللَّدده صددلشى اللَّدده عليددهط طبددن الحددارث بددن شددراحيلاألسددود 
اإلصدابة (، 1115/ 1االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب ) انظدر : . ولم أجد من ذكر تأريخ وفاتهدا تزوشجها

 .(19/ 1في تمييز الصحابة )
 هل يواجه الرجل امرأته بالطالق.باب من طلق، و  .5251برقم: (11/ 1صحيح البخاري ) (2)
 ( .169سبق تخريجه ص : )  (3)
 (.6/216(، نيل األوطار )11،95( انظر: شرح النووي على مسلم )1)
( هو : حمد بن محمدد  بدن إبدراهيم بدن خطشداب الخطشدابي البسدتي الشدافعي  أبدو سدليمان كدان أحدد أوعيدة العلدم 5)

ه. انظر : شذرات الذهب في أخبار مدن ذهدب 311ه توفي سنة في زمانه، حافظا، فقيها، مبرزا على أقران
(1 /111.) 

 (. 6/205انظر : عون المعبود وحاشية ابن القيم ) ( 6)
 (، وصححه ابن حزم .9/111المحلى باآلثار )  (1)
 وهو صحيح .باب البتة، والخلية   11113برقم: (6/356مصنف عبد الرزاق ) ( 1)
 سناده صحيح .إباب البتة، والخلية 11111  قم:بر  (6/351المصدر نفسه ) ( 9)
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 المناقشة :

 مناقشة دليل ابن حزم الظاهري :

 ألفداظلزوجته الحقي بأهلدك، وبأنده لدم يدره مدن  - -ن استدالله :بقول كعب بن مالكع أما
 . الطالق ، وال يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة 

ولددم يددرد الطددالق فلددم  قددال لزوجتدده الحقددي بأهلددك ، -  -:يجدداب بددأن كعددب بددن مالددكالــرد 
لزوجتدده  -  -ي اهلل إسدماعيلتطلدق ، ولدو أراد  الطددالق لوقدع عليهددا الطدالق ، بدددليل قدول نبدد

 :الحقي بأهلك ،ونوى به الطالق ، ثم تزوك بغيرها .
 مناقشة أدلة القول الثانن مم قبل ابم م   الظاهري :

قدددال البندددة  -   -بدددأن النبدددي -رضدددي اهلل عنهدددا  -قدددال :أمدددا اسدددتداللهم بحدددديث عائشدددة  
   «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك »الجون : 
الحقدي »  -  -زم  : لديس فدي هدذا الخبدر حجدة لمدن ادعدى بدأن قولده : قدال ابدن حد الـرد
 لفظ يقع به الطالق . «بأهلك 

صلى اهلل عليده  -لما ثبت عند اإلمام مسلم من حديث  سهل بن سعد، قال: ذكر لرسول اهلل
امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أجم بني -وسلم 

حتدى جاءهدا فددخل عليهدا، فدإذا امدرأة منكسدة  -صدلى اهلل عليده وسدلم - اعدة، فخرك رسدول اهللس
قدد أعدذتك »، قالت: أعوذ باهلل مندك، قدال: - صلى اهلل عليه وسلم-رأسها، فلما كلمها رسول اهلل 

 -صدلى اهلل عليدده وسددلم  -، فقددالوا لهدا: أتدددرين مدن هددذا؟ فقالدت: ال، فقددالوا: هدذا رسددول اهلل«مندي
 .(1)جاءك ليخطبك، قالت: أنا كنت أشقى من ذلك

 -صددلى اهلل عليدده وسددلم-رضددي اهلل عندده، قددال: خرجنددا مددع النبددي  (2)ومددن حددديث أبددي أسدديد
 -حتى انطلقنا إلى حائط يقال: له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسدنا بينهمدا، فقدال النبدي

أتدي بالجونيدة، فأنزلدت فدي بيدت فدي نخدل  ودخل، وقدد« اجلسوا ها هنا: »- صلى اهلل عليه وسلم
في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صدلى 

                                 
 ..باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا2001 برقم: (1591/ 3صحيح مسلم )  (1)
هو: أبو أسديد السداعدي، واسدمه مالدك بدن ربيعدة بدن البددن  بدن عدامر بدن عدوف بدن حارثدة بدن عمدرو ابدن  ( 2)

سيد  االنصاري الساعدي وقد اختلف في زمان وفاته اختالفا الخزرك بن ساعدة بن كعب بن الخزرك، أبو أ
ه  وقيددل مددات سددنة 60ه قددال ابددن االثيددر بددأن هددذا وهددم ورجددح أندده مددات سددنة 30متباينددا فقيددل مددات سددنة 

ه ، واهلل أعلم بالصواب ، وهو آخر من مات من البددريين .  انظدر: االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب  65
(3 /1351( ، )1 /1591.) 
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قالت: وهدل تهدب الملكدة نفسدها للسدوقة؟ قدال: فدأهوى بيدده « هبي نفسك لي»اهلل عليه وسلم قال: 
ثدم خدرك عليندا فقدال: « قدد عدذت بمعداذ»يضع يده عليهدا لتسدكن، فقالدت: أعدوذ بداهلل مندك، فقدال: 

 .(1)«يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين، وألحقها بأهلها»

-:فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة فدي امدرأة واحددة فدي مقدام واحدد فثبدت أنده  قال ابم م  
 -. نما دخل عليها ليخطبها  لم يكن  تزوجها بعد ، وات

إنمددا طلقهددا بقولدده - -هددا فلدديس فيدده أنددهولددو صددح أندده عليدده الصددالة والسددالم كددان قددد تزوج
 لحق بأهلك ؟.وال تحل النكاحات الصحاح إال بيقين .إ

فلمدا دخدل عليهدا،  )، وفدي لفدظ  (فدأهوى بيدده ليضدع يدده  عليهدا) بةم قوله : رد الجمهور :
 .(فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة

 .(2) (هبي لي  نفسك ،فإنه قاله تطييبا لخاطرها)وأما قوله 

 : جيحالتر 

،ومناقشة األدلة تبين للباحث، بأن الراجح هو القول القائل  امن خالل عر  األقوال، وأدلته
 سواء قال لها : الحقي بأهلك ،أو أنت بته ،أو بتلة ،أو اعتدي ،... بوقوع الطالق بالكناية ،

 وقوع الطالق بالكناية  منها  :وذلك لقوة األدلة الدالة على 

أن ابندددة الجدددون لمدددا »قالدددت: -رضدددي اهلل عنهدددا   -مدددن حدددديث عائشدددةماثبدددت عندددد البخددداري -1
عقددد عليهددا لقولهددا لمددا -  - ودنددا منهددا ... كالصددريح أندده-  -أدخلددت علددى رسددول اهلل

 .«أدخلت عليه 

 ويؤكد ذلك قولها :ودنا منها . فهذا دخول الزوك بأهله ،

  (1)تزوك  ابنة الجون -ليه وسلم صلى اهلل ع -. أن رسول اهلل (3)نقل  ابن عبد البر اإلجماع-2

 -فدي قصدة نبدي اهلل إسدماعيل -رضدي اهلل عنهمدا -البخاري من حديث ابن عباس  ثبت عند-3

                                 
 .باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق .5255 برقم: (11/ 1صحيح البخاري ) (1)
 (.262/ 2( انظر : سبل السالم )2)
 .(1115/ 1( انظر : االستيعاب في معرفة األصحاب )3)
 ( هي :أسماء بنت النعمان بن األسدود بدن الحدارث بدن شدراحيل بدن النعمدان بدن كنددة  ، أجمعدوا أن رسدول اهلل1)

/ 1صدلى اهلل عليدده وسددلم تزوجهددا. واختلفددوا فددي قصددة فراقده لهددا .انظددر: االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب )
 (19/ 1(، اإلصابة في تمييز الصحابة )1115
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 -  ذاك أبي وقد أمرني  أن أفارقك، الحقي بأهلك »حيث قال لزوجته». 

 -نبدديالتددي يطلددق بهددا  فددي الجاهليددة، واإلسددالم ولددم يغيددره ال لفدداظفدددل علددى أن هددذا اللفددظ مددن األ
- . بل أقرهم عليه 

الطدددالق بالكنايدددة ،نحدددو: أندددت حدددرام ، أمدددرك بيددددك ، واختددداري ، -  -أوقدددع أصدددحاب النبدددي-1
 وهبتك ألهلك ،... وهم القدوة .

؛إن «الحقددددي بأهلددددك  »فددددي قصددددة تخلفدددده، وقولدددده لزوجتدددده: --دل حددددديث كعددددب بددددن مالددددك-5
 (1)م. الطالق ال يقع بهذا اللفظ وأمثاله إال بالنية واهلل أعل



                                 
 (. 5/290(  انظر : زاد المعاد )1)
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 .(1)ية المطلب الثانن :مخالفته فن وقوع طالق البد
 تمرير ممل الن اع :

علددى أن طددالق المدددخول بهددا فددي حيضددتها ، أو فددي طهددر وابددن حددزم   األربعددة األئمددةاتفددق -1
 مسها فيه، بأنه طالق بدعة .

 العلماء في وقوع طالق البدعة هل يقع ؟ أو ال يقع. على قولين : اختلف -2
اعتمددد الجمهددور علددى وقددوع  »: قددال ابددن رشددد رحمدده اهلل تعددالى: خــالف فــن المســةلةســبب ال

قدالوا: والرجعدة ال « . مدره فليراجعهدا: »--في حديث ابدن عمدر -  -طالق الحائ  بقوله 
كدل فعدل :»-  -وأما من لم ير هذا الطالق واقعا فإنه اعتمدد عمدوم قولده تكون إال بعد طالق،

بددرده يشدددعر بعدددم نفدددوذه -  -وقددالوا: أمددر رسدددول اهلل « . فهدددو رد أو عمددل لدديس عليددده أمرنددا
 (2)«ووقوعه.

: اختيار اإلمام ابن حزم الظاهري في المسألة ، وتابعه على ذلك شيخ اإلسالم  القول اوول
 ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم.

 (3)طالق البدعة ال يقع . : قالوا 

 ثور ،والمعقول.استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، والمأ
 أوال: مم الكتاب.

ُُ ﴿:بقول اهلل تعدالى  وااستدل-1 ِدةَۖ َ َِّْٱ اَّ ُُ َّۡذع  َّ ص  َۡ َِ َ نَ ِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ َّه  ُ لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َُ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ َّل 
َٰٓ يَ 

ََ َّل   ۡج َِ َ ََل يَۡخر  َب ب ي َّْ ه  َِ و  َّه  ۡ ۖ ََل ْ ۡخر ج  د  د  َِّ    َ َواَ َِّ َ َربِك   َ َ    َ ْ ۡلَ   َش   وُّ َيِّْ ح 
ََ ب فَ  َِلَٰٓ نَن يَۡأْ ي

ذ َ  نَۡوٗرُ 
 َُ د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلََ  َُۡفَس  ۥ  ََل َْۡدر ي ذََعِۡل َِّ َ ي ۡحد    بَۡعَد   َ 1الطالق:﴾٢يَ ََعِد 

عن اهلل مراده مدن كالمده أن المبين  -  -: قد صح عن النبيوا: قالوجه الداللة مم اآلية
، أو بعدد اسدتبانة  الطالق المشروع المأذون فيه هو الطدالق فدي زمدن الطهدر الدذي لدم يجدامع فيده

الحمدل، ومدا عدداهما، فلدديس بطدالق للعددة فدي حددق المددخول بهدا ، فدال يكددون طالقدا فكيدف تحددرم 
تلك العدة التي أمر اهلل المرأة به؟ والمطلق في حال الحي ، أو الطهر الذي وطء فيه لم يطلق ل

                                 
اوي الحددانظددر : هددو أن يطلددق الددزوك زوجتدده المدددخول بهددا فددي حددال حيضددتها ، أو فددي طهددر وطئهددا فيدده .  ( 1)

 (111/ 10الكبير )
 (.11/ 3بداية المجتهد ونهاية المقتصد )انظر:    (2)
( ، زاد 33/91، مجمدوع الفتداوى البدن تيميدة) وما بعدها من الصفحات. (315/ 9انظر :المحلى باآلثار )  (3)

 (،.5/205المعاد)
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 تطليق النساء له كما صرح بذلك الحديث .

َ ط ﴿ابقددددول اهلل تعددددالىوا اسددددتدل-2 اااا َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعاااار  ٍف نَۡ  َْۡساااار ي  ب

ااااه  َوِرَْااااٱن ۖ فَإ ۡوَسااااٱك ب
﴾١١٢ َّذ ِلَ 

 229البقرة:
 وجه الداللة:

فدددل علددى أن ماعددداه لدديس بددأن اهلل أراد الطددالق المددأذون فيدده ، وهددو الطددالق للعدددة ،  : قــال
 بطالق.

َ ط  ﴿بقوله تعالىوا استدل-3 َس  َۡ  ب إ 
 ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

 229البقرة:﴾١١٢ فَإ ۡوَسٱك ب

 وجه الداللة :

   (1)وال أقبح من هذا التسريح  الذي حرمه اهلل في زمن الحي .  قال:

 ثانيا :مم السنة.

يسدأل  (3)، أنده سدمع عبدد الدرحمن بدن أيمدن(2)لزبيرقال أبو ا - -بحديث  ابن عمر وااستدل-1
وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأتده حائضدا؟ فقدال: إن -  -ابن عمر

، فقدال عمدر: يدا رسدول - اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم-ابن عمر طلدق امرأتده علدى عهدد رسدول 
ليراجعهدا  »: - اهلل عليده وسدلمصدلى -اهلل، إن عبد اهلل طلق امرأته وهي حائ ، فقال النبي 

 - ، قدال ابدن عمدر«إذا طهرت فليطلق، أو يمسك  »علي، ولم يرها شيئا، وقال: فردها، «
ُُ ﴿: وقرأ النبي صلى اهلل عليه وسلم:- اَّ ص  َۡ َِ َ نَ اِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ َّه  ُ لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ َُ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ َّل 

َٰٓ يَ 

ِدةَۖ َ َِّْ  َا    َّۡذع  َشا   وُّ َيِّْ ح 
ََ ب فَ  ََ َّل َِلَٰٓ نَن يَاۡأْ ي ۡج َِ َ ََل يَۡخار  َب ب ي اَّْ ه  ا َِ و  َّه  ۡ ۖ ََل ْ ۡخر ج  ُُ َِّ َ َربِك   َ ْ ۡلاَ  ٱ َّ

ااد  َد َِّ   فَٱَااۡد ظَلَااَ  َُۡفَساا  ۥ  ََل َْااۡدر ي ذََعااِۡل َِّ َ ي ۡحااد    بَۡعااَد   َ ااد  د  َِّ    َ َوااَ يَ ََعااِد  ذ ااَ  نَۡوااٗرُ َ 
 َُ٢﴾

 .(1) «وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك  »في قبل عدتهن، قال ابن جري :  1الطالق:

وفدي روايدة عندد أبدي داود فدي سدننه قدال أبدو الزبيدر : أنده سدمع عبدد الدرحمن بدن أيمدن مددولى 
عددروة يسددأل ابددَن عمددر وأبددو الزبيددر َيسددمُع، قددال: كيددف تددرى فددي رجددل طلددق امرأتدده حائضددا؟ قددال: 

                                 
 (. 6/261(، نيل األوطار)5/205انظر : زاد المعاد ) ( 1)
سددلم بددن تددرس القرشددي األسدددي   ، أبدو الزبيددر المكددي، مدولى حكدديم بددن حدزام تددوفي سددنة هدو : محمددد بدن م  (2)

/ 26ه. انظدددر:  تهدددذيب الكمدددال فدددي أسدددماء الرجدددال )129ه ورجدددح الحدددافظ الدددذهبي أنددده مدددات سدددنة 121
 (.129/ 1العبر في خبر من غبر ) (،102

، المكددي، مددولى عددزة، ويقددال: مددولى هددو :عبددد الددرحمن بددن أيمددن . ويقددال: مددولى أيمددن القرشددي المخزومددي  (3)
 (.  539/ 16عروة، واألول أصح . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )

 .وصله في الصحيحين ،الحديث صحيح 5521برقم: (310/ 9مسند أحمد ط الرسالة )  (1)
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فسأل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عبد اهلل بن عمر امرأته وهي حائ  على عهد رسول اهلل طلق 
فقال: إن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته وهي حدائ ،  -صلى اهلل عليه وسلم  -عمر رسول اهلل 

قدال ابدن عمدر:  »إذا طهدرت فليطلدق أو ليمسدك»قال عبد اهلل: فردها علي ولم يرها شديئا، وقدال: 
ُُ ﴿-صلى اهلل عليده وسدلم  - وقرأ النبي اَّ ص  َۡ َِ َ نَ اِدْ ه  َِ ذ ع  ََ فَ َلِّٱ اَّه  ُ لَلِۡٱا     َّذَِّْساٱَٰٓ َُ أَيُّهَاٱ َّذِْ  اٱُّ َّل 

َٰٓ يَ 

ح   ََ ب فَ  ََ َّل َِلَٰٓ نَن يَۡأْ ي ۡج َِ َ ََل يَۡخر  َب ب ي َّْ ه  َِ و  َّه  ۡ ۖ ََل ْ ۡخر ج  ُُ َِّ َ َربِك   َ َِّْٱ َّ
ِدةَۖ اد  د  َش   وُّ َّۡذع   َ َ    َ ْ ۡلَ    َيِّْ

ذ َ  نَۡوٗرُ
 َُ د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلََ  َُۡفَس  ۥ  ََل َْۡدر ي ذََعِۡل َِّ َ ي ۡحد    بَۡعَد   َ في قبل  1الطالق:﴾٢ َِّ    َ َوَ يَ ََعِد 

 (1)«عدتهن.
 وجه الداللة مم المديث.

 ا في حيضتها بدعة باتفاق.: نص الحديث على عدم وقوع طالق الحائ  ،وطالقه واقال
  ثالثا: مم المةثور .

 (2)ال يعتد لذلك. :في الرجل يطلق امرأته، وهي حائ  أنه قال --ابن عمرأثر استدل: ب-1
، و كان  ، ووجه العدة طاووس: أنه كان ال يرى طالقا ما خالف وجه الطالقأثر : ب وااستدل-2

عدن ابدن جدري ، عدن ابدن طداوس، عدن  «ايطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عددته»يقول: 
ذا اسدددددتبان  وجدددده الطدددددالق أن يطلقهددددا طدددداهرا مددددن غيددددر جمدددداع»أبيدددده، أندددده كددددان يقددددول:  ، وات

 .(3)«حملها
في الرجل يطلق امرأتده ،وهدي حدائ ؟  »أنه قال:( 1)عن خالس بن عمرو  قتادةأثر ب وااستدل-3

 (5) «قال: ال يعتد بها.
 ( .6)«ال تعتد بتلك الحيضة» سعيد، وخالس، قاال:أثر ب وااستدل-1

                                 
اود ت ،سدنن أبدي دبداب الرجدل يطلدق امرأتده وهدي حدائ  1552بدرقم: ( 103 /1( سنن سعيد بدن منصدور )1)

بددرقم :  (1/535،السدنن الكبددرى للبيهقدي ) بداب فددي طدالق السددنة 2115بددرقم:  (501،509/ 3األرندؤوط )
ن كدددان بددددعيا . بدددرقم:11921 ، ، ،وصدددححه ابدددن حدددزم فدددي  11929بددداب الطدددالق يقدددع علدددى الحدددائ  وات
بدداني فددي واألل ( ،9/353( وابددن حجددر فددي الفددتح )5/206( ، وابددن القدديم فددي زاد المعدداد)9/312المحلددى )
  (.1/129اإلرواء )

 (.315/ 9المحلى باآلثار ) انظر :  (2)
بددداب وجددده الطدددالق، وهدددو طدددالق العددددة  10923 بدددرقم: (301،302/ 6مصدددنف عبدددد الدددرزاق الصدددنعاني ) (3)

  (.315/ 9والسنة ، المحلى باآلثار )
/ 1فدي أسدماء الرجدال ) خالس بن عمرو الهجري البصدري قيدل مدات قبيدل المائدة. انظدر :  تهدذيب الكمدال ( 1)

 (111/ 3،تهذيب التهذيب )) 361
 ( 311/ 9انظر :المحلى باآلثار )  (5)
 .ما قالوا في الرجل: يطلق امرأته وهي حائ ؟ 11160برقم: (51/ 1مصنف ابن أبي شيبة )  (6)
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 رابعا: مم المعقول.

قالوا :اليزال النكاح المتيقن إال بيقين مثله ،مدن كتداب ، أو سدنة ، أو إجمداع متيقن.فدإذا وجدد -1
ال فال.  واحد من هذه الثالثة ، رفعنا حكم النكاح به ، وات

غيددر  ألنددها لددم يقددع ؛ لددو وكددل وكدديال أن يطلددق امرأتدده طالقددا جددائزا فطلددق طالقددا محرمدد قددالوا :-2
 مأذون له فيه.

إن الشارع قد حجر على الزوك أن يطلق في حدال الحدي  أو بعدد الدوطء فدي الطهدر،  قالوا :-3
فلو صح طالقه ،لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضدي علدى مدن منعده التصدرف 

 (1)أقوى من حجر الشارع ، حيث يبطل التصرف بحجره.
 .(5)، وأممد(1)، والشافعن(3)، ومالك(2)أبن منفية  وئمةاالقول الثانن :مذهب 

 قالوا :طالق البدعة يقع مع اإلثم . 
 :استدلوا بأدلة من، الكتاب، والسنة، واإلجماع  ، والمأثور . اودلة

 أوال: مم الكتاب.
َب بَۡعد  ﴿استدلوا بقول اهلل تعالى : ۡلُّ ذَ  ۥ و  ه  َوِرَْٱن ۖ ﴿ىل:وقولهتعا﴾فَإ ن لَلِٱَهَٱ فََ  َْح 

﴾َّذ ِلَ 

:عمدوم اآليتدين يقتضدي وقدوع طدالق البدعدة ، وثبدوت حكمده  وجه الداللـة مـم اآليتـيم قـالوا
 .(6) في حال الطهر ، والحي  .

 ثانيا مم السنة :
 - -قال: طلق ابن عمر امرأتده وهدي حدائ ، فدذكر عمدر- -استدلوا بحديث ابن عمر-1

قلت: تحتسب؟ قدال: فمده؟ وفدي روايدة عدن ابدن « ليراجعها»فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم-للنبي 
 وفدددي ،  (1)قلددت: تحتسدددب؟ قددال: أرأيدددت إن عجددز واسدددتحمق.« مددره فليراجعهدددا»قدددال:  --عمددر

                                 
 (5/203،201(  انظر : زاد المعاد )1)
(، بداية المبتدي 221/ 1داية في شرح بداية المبتدي )(اله96/ 3انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(2)

(، اللبداب فدي شدرح 31/ 2(، الجوهرة النيرة علدى مختصدر القددوري )161/ 3) (، العناية شرح الهداية61)
 (.31/ 3الكتاب )

( ، روضددة المسددتبين فددي شددرح كتدداب 133عددالم المدينددة )  (، المعونددة علددى مددذهب 5/ 2المدونددة )( انظددر : 3)
 (.33/ 2( ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )111/ 2ين )التلق

 (.6/ 3(، المهذب في فقة اإلمام الشافعي للشيرازي )115/ 10الحاوي الكبير )   ( انظر :1)
 (.253/ 1لمقنع ) (، الشرح الكبير على متن366/ 1المغني البن قدامة ) انظر :   (5)
 (. 5/21طحاوي للجصاص)(  انظر :شرح مختصر ال6)
 (2/1095،مسدددددلم )بددددداب إذا طلقدددددت الحدددددائ  تعتدددددد بدددددذلك الطدددددالق  5252( 11/ 1صدددددحيح البخددددداري ) (1)

 الحائ  بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق، ويؤمر برجعتها. باب تحريم طالق.1111برقم:
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 (1)«.حسبت علي بتطليقة»قال:  - -رواية :عن ابن عمر

 وجه الداللة مم المديث :

فإندده يقددع طالقدده ، لقددول ابددن قددالوا: نددص الحددديث علددى أن مددن طلددق زوجتدده حددال حيضددتها، 
يدداه بمراجعتهددا، إخبدددارا مندده بوقدددوع إ- -أمدددره  أيضدداو ،  «حسددبت علدددي بتطليقددة: » --عمددر
 (2)ال تصح في غير مطلقة . الرجعة ، ألن ؛طالقها

قال: قال لدي رسدول  - -قال: سمعت معاذ بن جبل -  -استدلوا بحديث أنس بن مالك-2
معدداذ مدن طلددق فدي بدعددة واحدددة أو اثنتدين أو ثالثددا ألزمندداه  يددا: »-صدلى اهلل عليدده وسدلم -اهلل

 (3)«.بدعته

أنددده طلدددق امرأتددده تطليقدددة وهدددي حدددائ  ثدددم أراد أن يتبعهدددا  - -اسدددتدلوا بحدددديث ابدددن عمدددر-3
يدا ابدن »، فقدال: -صلى اهلل عليه وسلم  -بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول اهلل

« ، أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء عمر ما هكذا أمرك اهلل إنك قد
إذا هدددي طهدددرت »فراجعتهدددا ، ثدددم قدددال:  - صدددلى اهلل عليددده وسدددلم  - قدددال: فدددأمرني رسدددول اهلل
رأيت لو أني طلقتها ثالثا كدان يحدل لدي أن أ فقلت: يا رسول اهلل« ، فطلق عند ذلك أو أمسك

 (1)«معصيةال كانت تبين منك وتكون »أراجعها؟ ، قال: 

 وجه الدالله مم المديث .

 (  5)قالوا: وهذا نص في وقوع الطالق ، اليتوجه عليه ذلك التأويل المعلول .

                                 
 (2/1095مسدددددلم )،بددددداب إذا طلقدددددت الحدددددائ  تعتدددددد بدددددذلك الطدددددالق  5252( 11/ 1صدددددحيح البخددددداري )  (1)

 .خالف وقع الطالق، ويؤمر برجعتها الحائ  بغير رضاها، وأنه لو باب تحريم طالق.1111برقم:
(، الحداوي 136(، المعوندة علدى مدذهب عدالم المديندة )5/21انظر : شرح مختصر الطحداوي للجصداص )  (2)

 (.10/115الكبير )
وقدددال الددددار قطندددي بعدددد  الخلدددع واإليدددالء وغيدددره.كتددداب الطدددالق و   3911بدددرقم: (31 / 5سدددنن الددددارقطني )  (3)

امية القرشي ضدعيف متدروك الحدديث . ورواه البيهقدي فدي السدنن الكبدرى  إخراجه للحديث إسماعيل بن أبي
 والحديث ضعيف.(. 9/319،وضعف الحديث ابن حزم في المحلى )11932برقم: (1/536)

خلدددع واإليدددالء وغيدددره ،وهدددو حدددديث ضدددعيف فدددي كتددداب الطدددالق وال 3911 بدددرقم: (56/ 5) لمصددددر نفسدددها  (1)
الخرساني ،أخرجه البيهقي في السدنن الكبيدر وقدال هدذه الزيدادات التدي اتدى   إسناده شعيب بن رزيق وعطاء

،وقال األلبداني الحدديث منكدر فيده 11939برقم:  (1/510بها عن عطاء الخرساني ليست في رواية غيره )
 م قال الحافظ صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس علتان عطاء الخرساني وهو ابن ابي مسل

 (. 1/119وقد عنن وشعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة قال الحافظ صدوق يخطئ ،إرواء الغليل)      
 (.10/116انظر : الحاوي الكبير ) ( 5)
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الرجعددة ال تكددون  ألنقددالوا :أمددره بالرجعددة موجددب لوقددوع الطددالق ؛ «يراجعهددا لمددره ف» :قولددهو  
  (  1)إال بعد الطالق

طلقدت امرأتدي وهدي »يقول: - -ن عمر، قال: سمعت اب (2)استدلوا بحديث أنس بن سيرين-1
مدره فليراجعهدا فدإذا »فسدأله فقدال:  - صدلى اهلل عليده وسدلم- النبي  - -حائ  فأتى عمر

: يا رسول اهلل أفتحتسب بتلك التطليقدة؟ ، - -قال: فقال عمر« ، طهرت فليطلقها إن شاء
  (3)«.نعم»قال: 

 . وجه الداللة مم المديث

 (1)فيجب المصير إليه . الخالف ،قالوا : وهذا نص في موضع 

اسددتدلوا بحددديث انددس بددن سدديرين قددال: سددألت ابددن عمددر عددن امرأتدده التددي طلددق، فقددال: طلقتهددا -5
مدره فليراجعهدا، »، فقدال: -صلى اهلل عليده وسدلم -وهي حائ ، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي

لددت: فاعتددددت بتلددك ، ق«فراجعتهددا، ثددم طلقتهددا لطهرهددا»، قددال: «فددإذا طهددرت فليطلقهددا لطهرهددا
ن كنددددددت عجددددددزت »التطليقددددددة التددددددي طلقددددددت وهددددددي حددددددائ ؟ قددددددال:  مددددددا لددددددي ال أعتددددددد بهددددددا، وات

 (5)«واستحمقت

صدلى  -أنده طلدق امرأتده وهدي حدائ  فدأتى عمدر النبدي: »-  -استدلوا بحدديث ابدن عمدر-6
 (6)«فذكر ذلك له فجعلها واحدة-اهلل عليه وسلم 

عددن رجددل طلددق امرأتدده وهددي - -ابددن عمددر ، أندده سددأل(1)اسددتدلوا بحددديث  يددونس بددن جبيددر

                                 
 (.3/6المهذب في فقه اإلمام للشيرازي ) (،10/116انظر : الحاوي الكبير ) ( 1)
ن سديرين االنصداري، أبدو موسدى وقيدل: أبدو عبدد اهلل، وقيدل: أبدو حمدزة البصدري مدولى أندس بدن هو :أنس ب ( 2)

ه. انظدر : تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال 120ه ، وقال اإلمدام أحمدد مدات سدنة 111مالك مات سنة 
 ( .231/ 9الوافي بالوفيات ) ( ،316/ 3)

 .والخلع واإليالء وغيره كتاب الطالق .  3193برقم: (5/10سنن الدارقطني )  (3)
  (352/ 9انظر : فتح الباري البن حجر )  (1)
بداب تحدريم طدالق الحدائ  بغيدر رضداها، وأنده لدو خدالف وقدع  .1111 بدرقم: (1091/ 2صدحيح مسدلم )  (5)

 .الطالق، ويؤمر برجعتها
والحدديث صدححه  3915برقم:   (5/19،وسنن الدار قطني )61برقم: (61/ 1مسند أبي داود الطيالسي )  (6)

 (.126/ 1إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل ) األلباني في
( هو : يونس بن جبير الباهلي  ، أبو غالب البصري، أحد بني معن بن مالك بن أعصدر بدن سدعد بدن قديس 1)

( ، تهدددذيب 191/ 32.قدددال البخددداري: مدددات بعدددد التسدددعين. . انظدددر : تهدددذيب الكمدددال فدددي أسدددماء الرجدددال )
 (. 136/ 11لتهذيب )ا
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إلدى رسدول حائ ، فقال: أتعرف عبد اهلل بن عمر؟ فإنه طلق امرأتده حائضدا،  فدانطلق عمدر 
مدره فليراجعهددا،  »اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم فدأخبره بدذلك، فقددال رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم: 

، فقلدت البدن «أو فدي قبدل طهرهدا » قدال: ابدن بكدر: «ثم إن بدا له طالقها طلقهدا فدي قبدل عددتها
 (1)«نعم، أرأيت إن عجز واستحمق؟ »عمر: أيحسب طالقه  ذلك طالقا؟ قال: 

 : قالوا :نص الحديثين على االعتداد بالطالق في الحي .وجه الداللة مم المديثيم

 .اإلجماع  الثا:ث

 علدى تحدريم   األمدة  أجمعدت )نقل اإلمام الندووي اإلجمداع علدى وقدوع طدالق الحدائ  فقدال:
بدن اويؤمر بالرجعة لحدديث  ،فلو طلقها أثم ووقع طالقه  ، الحائ  الحائل بغير رضاها  طالق
غيدر مدأذون لده  ألندهالمذكور في الباب وشذ بع  أهل الظداهر فقدال ال يقدع طالقده  --عمر

 (2)(.فيه فأشبه طالق األجنبية والصواب األول وبه قال العلماء كافة
 ر .رابعا :مم المةثو 

 (3)«فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها»قال ابن عمر: - -ابن عمرأثر استدلوا ب-1

إذا سددئل عددن الرجددل يطلددق امرأتدده وهددي حددائ ، يقددول: أمددا »-  -ابددن عمددر أثر اسددتدلوا بدد-2
أمددره أن يرجعهددا، ثددم  -صددلى اهلل عليدده وسددلم-أنددت طلقتهددا واحدددة، أو اثنتددين، إن رسددول اهلل 

، ثدم يمهلهدا حتدى تطهدر، ثدم يطلقهدا قبدل أن يمسدها، وأمدا  حتى تحدي  حيضدة أخدرىيمهلها 
 (1)«أنت طلقتها ثالثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طالق امرأتك، وبانت منك 

 (5)«واحدة اعتد بها»نافع قال عبيد اهلل: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: أثر استدلوا ب-3

 .(6)«حسبت عليش بتطليقة» --ابن عمرأثر استدل ب-1

االعتدددداد بدددالطالق فدددي الحدددي ، وهدددو صددداحب القصدددة، - -وقدددالوا: إن مدددذهب ابدددن عمدددر

                                 
  . 5025برقم: (61/ 9مسند أحمد ط الرسالة ) (1)
 (60/ 10شرح النووي على مسلم ) (2)
.بدداب تحددريم طددالق الحددائ  بغيددر رضدداها، وأندده لددو خددالف وقددع  1111بددرقم: (1095/ 2( صددحيح مسددلم )3)

 .الطالق، ويؤمر برجعتها
ق الحددائ  بغيددر رضدداها، وأندده لددو خددالف وقددع بدداب تحددريم طددال 1111 بددرقم: (1091/ 2المصدددر نفسدده ) (1)

 .الطالق، ويؤمر برجعتها
باب تحريم طالق الحائ  بغيدر رضداها، وأنده لدو خدالف وقدع  .1111 برقم: (1091/ 2)لسابق ا ( المصدر5)

 الطالق، ويؤمر برجعتها.
 باب إذا طلقت الحائ  تعتد بذلك الطالق. .5253برقم: (11/ 1( صحيح البخاري )6)
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  (1)وأعلم الناس بها، وأشدهم اتباعا للسنن، وتحرجا من مخالفتها.

 المناقشة :

 مناقشة أدلة القول األول القائلين بعدم وقوع طالق البدعة:
:   مناقشة أدلتهم من الكتاب  أوال :

َِ  ا﴿أما استداللهم بقوله تعالى : ِدْ ه  َِ ذ ع  ه  َوِرَْٱن ۖ  ﴿:وقوله تعالى﴾فَ َلِّٱ َّه 
وقولهتعاىل﴾َّذ ِلَ 

َ ط  فَإ ۡوَسٱك ب   ﴿ : َس  َۡ  ب إ 
و قولهم من طلق في الحي  أو في طهر مسدها فيده ﴾ب َمۡعر  ٍف نَۡ  َْۡسر ي  ب

 فال يقع طالقه.

 الرد :

حينما طلق زوجته ، وهي  - -المبين للقرآن ، قد بين البن عمر-  -بأن النبي فيجاب
حدائ  ،بأنهددا طلقدة واحدددة ،كمدا ثبددت فدي مسددند ابدن وهددب، وسدنن الدددار قطندي، وكددذلك ثبددت أن 

: يدا رسدول اهلل أفتحتسدب بتلدك --عندما طلدق زوجتده وهدي حدائ  قدال عمدر- -ابن عمر
 (2)«.نعم»التطليقة؟ ، قال: 

 مم السنة  :ثانيا : مناقشة أدلته  

 ، ، وسدددعيد بدددن منصدددور ، وأبدددي داود عندددد أحمدددد -  -أمدددا اسدددتداللهم بحدددديث ابدددن عمدددر-1
طلق امرأته وهي حائ  قال عبد اهلل :فردها علي ، ولم يرها  - -البيهقي :بأن ابن عمرو 

احدت  بده مسدلم فدي  ، وقدد ، وأبدو الزبيدر قدد صدرح بالسدماع شيئا. وقولهم بأن الحديث صحيح
 صحيحه ، وله شواهد تقويه .

  الرد: 

يجاب بأن الرواية )ولدم يرهدا شديئا( ليسدت صدريحة فدي وقدوع الطدالق، والروايدات التدي أثبتدت 
- -عنددما طلدق ابدن عمدر - -وقوع طالق الحائ  أصرح من هذه الروايدة. منهدا قدول النبدي

:وكذلك عندما سأل عمر ،( هي واحدة  )زوجته وهي حائ ، فردها عليه وقال--  رسدول
 «.نعم»أفتحتسب بتلك التطليقة؟ ، قال:  -  -اهلل

 بأن العلماء قد ردوا رواية أبي الزبير)ولم يرها شيئا( بعدة ردود. أيضا ويجاب

                                 
  (.210/ 5ر : زاد المعاد في هدي خير العباد )( انظ1)
. والحددددديث أصددددله فددددي كتدددداب الطددددالق والخلددددع واإليددددالء وغيددددره .3193بددددرقم: (10/ 5(  سددددنن الدددددارقطني )2)

 الصحيحين.
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 :تأويل هذه الرواية.أوال

 قال ابن عبد البر :لو صح ،فمعناه )لم يرها شيئا مستقيما (لكونها لم تقع على السنة .-1
 معناه )ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئا جائزا في السنة(. وقال الخطابي :-2
)لم يرها شيئا على أنه لم يعددها شديئا صدوابا غيدر خطدأ بدل يدؤمر صداحبه  وقال الشافعي :  -3

 (  1)ولو كان طلقها طاهرا ،لم يؤمر بذلك . أمره بالمراجعة  ، ألنه؛أن ال يقيم عليه( 

 :ي صحة هذه الرواية القدح ف :انيا ث
 (2)قاال: بأنه حديث منكر . أنهما والخطابي، ذكر ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر -1
وندددافع أثبدددت عدددن ابدددن عمدددر مدددن أبدددي )ونقدددل البيهقدددي فدددي السدددنن الكبدددرى عدددن الشدددافعي قدددال :-2

 ( 3). (ن يقال به إذا خالفه أأولى  الزبير، واألثبت من الحديثين ،
نافع إلى قوله: قال عبيدد اهلل قلدت لندافع مدا صدنعت التطليقدة قدال واحددة  اعتدد أثر ويشير ب      
  (1)بها 

إذا طلددق الرجددل امرأتدده وهددي حددائ : لددم يعتددد بهددا فددي  الشددعبي  وقولدده :أثر وأمددا اسددتداللهم بدد-2
 . --قول ابن عمر

نمدا معنداه :لدم : يجاب بأنده لديس معنداه مدا ذهدب اليده ، الرد تعتدد المدرأة بتلدك الحيضدة فدي  وات
 العدة  ، وليس معناه أنه اليقع الطالق.

 ، اآلثار في مصنف ابن أبي شيبة . منها. على صحة ذلك والدليل
 أي بتلك الحيضة.(5)«إذا طلق الرجل امرأته وهي حائ  فال تعتد بها»عن أبي قالبة قال:  -1
ال تعتدد بتلدك »وهدي حدائ ، قدال:  في الذي يطلق امرأتده - -، عن ابن عمر وعن نافع -2

 (6)«الحيضة
 ( 1)«، لم تعتد بتلك الحيضة إذا طلق الرجل امرأته وهي حائ »وعن شريح قال:  -3

                                 
 (.9/351(  انظر : فتح الباري )1)
 (.9/351)المصدر نفسه  (2)
ن كان بدعيا. باب الطالق 11921( برقم : 1/535( السنن الكبرى للبيهقي )3)  يقع على الحائ  وات
بدداب تحددريم طددالق الحددائ  بغيددر رضدداها، وأندده لددو خددالف وقددع  .  1111بددرقم:( 2/1091( صددحيح مسددلم )1)

 الطالق، ويؤمر برجعتها.
  ما قالوا في الرجل: يطلق امرأته وهي حائ ؟ .11151برقم:(  51/ 1( مصنف ابن أبي شيبة )5)
  11152برقم: ( 51/ 1( المصدر نفسه )6)
  .11153برقم: (51/ 1)لسابق ( المصدر ا1)
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 : مناقشة اآلثار التن استدلوا بها: ثالثا
 -، وقدول ابدن عمدر في الرجل يطلق امرأته وهدي حدائ  --أما استداللهم بقول ابن عمر-1

 -. ال يعتد لذلك: 
 يجاب بأنه قد وردت األحاديث الصحيحة بأنه حسبت عليه التطليقة تلك . د :الر 
وحسدبت لهدا التطليقدة : فراجعتهدا --منها ما ثبدت عندد مسدلم فدي صدحيحه قدال ابدن عمدر 

نددافع عنددد مسددلم فددي صددحيحه قددال عبيددد اهلل: قلددت لنددافع مددا صددنعت أثددر وكددذلك التددي طلقتهددا ، 
  .(واحدة اعتد بها )التطليقة قال :

 مناقشة استداللهم من المعقول.رابعا:
بأنهددا قياسددات فددي مقابلددة الددنص الصددريح ، فهددي فاسدددة االعتبددار، والعبددرة بالنصددوص  يجــاب

فاسدد االعتبدار  ، فإذا عدار  القيداس ندص صدحيح فهدو ، والسنة الصحيحة الشرعية من الكتاب
 اليحت  به.

ة، مددن قبدل ابدن حددزم الظداهري ومددن القدائلين بوقددوع طدالق البدعد مناقشـة أدلــة القـول الثــانن
 وافقه.
 استداللهم من الكتاب . مناقشةوال :أ

فغير صحيح ،بل غاية مافي اآليتدين ، بيدان أحكدام الطدالق  ، أما االستدالل باآليتين فقالوا:
 والموطوءة في طهرها . وال يندرك تحته  الطالق المحرم، وهو طالق الحائ  ،

 ة انيا : مناقشة أدلته  مم السنث
 (يت ان عجز وأستحمق أفمه ،أر )وقوله : - -أما مناقشة الرواية عن ابن عمر-1

ولديس  - -ليسدت مدن كدالم رسدول اهلل (يدت أن عجدز وأسدتحمقأأر )يجاب بأن قولده  الرد :
طدالق  النوهدذا يددل علدى بطد في دين اهلل حكم نافذ سدببه العجدز ، والحمدق عدن امتثدال األمدر ،

 ى صحته واعتباره.من عجز، واستحمق منه عل
 .(فحسبت من طالقها )قول ابن عمر  مناقشة -2

ظهدر وتبدين ، هدل فدي حسدبانه  ، قالوا: بأن هذا فعل مبني للمجهول فدإذا سدمى فاعلده الرد :
ابدن عمدر، أو ندافع، أو مدن دونده ، ولديس فيده بيدان  (فحسبت )وسواء كان القائل حجة ، أو ال ؟
 ،حتى تلزم الحجة به ، وتحرم مخالفته .هو الذي حسبها  - - أن رسول اهلل

-وقد تبدين أن سدائر األحاديدث ال تخدالف حدديث أبدي الزبيدر وأنده صدريح فدي أن رسدول اهلل 
-( .(1)لم يرها شيئا وسائر األحاديث مجملة ال بيان فيها 

                                 
 (.5/201( انظر : زاد المعاد )1)
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أنه حسبت عليده، قدد اضدطربت عنده فدي  --االستدالل بروايات ابن عمر : أيضا وقالوا 
قلدددت تحتسدددب قدددال: فمددده، أرءيدددت إن عجدددز )ا شدددديدا، وكلهدددا صدددحيحة عنددده. منهددداذلدددك اضدددطراب

وهدذا يددل علدى أنده لدم يكدن عندده ندص صدريح عدن ،  (حسدبت علدي بتطليقدة )واستحمق .وقدال :
ذا تعارضدددت تلدددك األ فدددي وقدددوع تلددك الطلقدددة ، --رسددول اهلل نظرندددا إلدددى   لفدداظواالعتدددداد بهددا وات

حديثده صدريحا فددي  ألفداظحا فدي عدددم الوقدوع ووجددنا أحدد مدذهب ابدن عمدر وفتدواه ،فوجددناه صدري
  (1)ذلك، فقد اجتمع صريح روايته ،وفتواه على عدم  االعتداد.

، «أرأيددت إن عجددز واسددتحمق »، وقولدده:«ومددا لددي ال أعتددد بهددا »:--ابددن عمددر  وأمــا قــول-3
 (2)فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع، ويكون عنه روايتان.

 .«وهي واحدة »بحديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: استدالله  وأما-4 

مدا قددمنا عليهدا شديئا، ولصدرنا إليهدا  - -لو كانت هدذه اللفظدة مدن كدالم رسدول اهلل قالوا :
، فدال يجدوز أن  ، ولكن ال ندري أقالها ابدن وهدب مدن عندده أم ابدن أبدي ذئدب، أم ندافع بأول وهلة

 (3) ال يتيقن أنه من كالمه. ما - -يضاف إلى رسول اهلل

وهدي حدائ ، ولدم  ، طلقهدا طلقدة واحددة --بدل يحمدل الحدديث علدى أن ابدن عمدر قالوا :
 (1).يكن ثالثا

فقال : ال نقطع على أنهدا مدن كدالم رسدول  --وقد أجاب ابن حزم على روايات ابن عمر
لدو صدح يقيندا أنهدا  -عليده الصدالة والسدالم  -وممكدن أن تكدون مدن قدول مدن دونده -   -اهلل 

لكددان معندداه  وهددي واحدددة أخطددأ فيهددا ابددن  -صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلم  -مددن كددالم رسددول اهلل 
 عمر، أو وهي قضية واحدة الزمة لكل مطلق.

 «عتد بها وحسبت أن أما يمنعني »-  -أما استداللهم بقول ابن عمر-5
نمدا ات ال قدال لده اعتدد بهدا طلقدة ،و حسدبها تطليقدة، و -  -يقال :لم يقل فيه أن رسدول اهلل الرد

 (5) هو إخبار عن نفسه وال حجة بقوله .
ليسددت مددن ( هددي واحدددة )وبددأن قولدده --علددى قددولهم بددرد روايددات ابددن عمددر وقــد رد الجمهــور 

 .--كالم النبي 
                                 

 (.5/216انظر : زاد المعاد ) (1)
 . (216/ 5المصدر نفسه ) (2)
 . (211/ 5) لسابقالمصدر ا (3)
 . (211/ 5انظر : زاد المعاد ) (1)
 .(310/ 9( انظر : المحلى باآلثار )5)
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بكدذا فإنده ينصدرف إلدى مدن لده - -: بأن قول الصحابي أمرنا على عهد رسول اهلل فقالوا 
-  -فيكدون لده حكددم الرفدع وقدد ورد عندد ابددن وهدب قدال النبددي - -النبددياألمدر حينئدذ وهدو 

وهذا نص في موضدع الخدالف فيجدب «هي واحدة ».وكذلك عند الدار قطني قال: «هي واحدة »
 (1)المصير اليه 

على وقوع طدالق البدعدة وقدول  --.أما استداللهم بحديث أنس  قال أصماب القول اوول-5
 - -، فهدو حدديث باطدل علدى رسدول اهلل«  دعدة ألزمنداه بدعتدهمن طلق في ب» --النبي

في سنده إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الدذي يدذرع ويفصدل، ثدم الدراوي لده عنده عبدد البداقي 
 ، وقد ضعفه البرقاني . بن قانع

 -فموضوع بال شدك  -على حديث أنس فقال: أما حديث أنس المذكور  وقد أجاب ابم م  
،  أصددحاب حمدداد بددن زيددد الثقدات إنمددا هددو مددن طريددق إسددماعيل بددن أميددة الددذراع لدم يددروه أحددد مددن

تغيدر  ألنده، ولديس بحجدة،  فهو ضعيف متروك ، وفي سنده  عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبدة
ِۡل ﴿فمعناه كما  قال عز وجدل: –وعلى فر  صحة الحديث  هب خر  ئ اَرَ ۥ ف اٱ َ ك 

َٰٓ ا   لَ  ۡوَْ  َِ ٍَ نَۡذ َس  َّلُ 

ْ ٱ   ٗ اَ  َما   ك  َ  اًَّرُ ٱ   ۖ  َ ُ ۡخر ج  ذَ  ۥ يَاَََّۡۚ َّۡذٱ يَ  ا   َوْش  أنده يحكدم عليده  -. ولديس فيده  13اإلسدراء:﴾٢٣يَۡلٱَى 
 (2)بإمضاء حكم بدعته، وتجويز ما في الدين، وهذا هو الظاهر.

،  وقددولهم «مددره فليراجعهددا وأمددره بالرجعددة  »- -:وأمددا اسددتداللهم  بحددديث ابددن عمددروقــالوا -6
 الرجعة ال تكون إال  بعد الطالق . ألنأنه موجب لوقوع الطالق ؛ ب

المراجعددة :قددالوا : بأندده لدديس ذلددك دلدديال علددى مددا زعمددتم، بددل يقددال بددأن المددراد بالمراجعددة الــرد 
، ولدديس فددي ذلددك مددا  جتمدداع ،كمددا كددان قبددل الطددالقإلورد إلددى حالددة االحسددية، وهددو االرتجدداع ، 

 (3)تة .يقتضي وقوع الطالق بالحي  الب
، فتحمدل  التسليم لقولهم بأن المراد بالمراجعة هي المراجعة الحسدية رد الجمهور يليه  بعد 

 على الحقيقة اللغوية.

 الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية باتفاق. فقالوا: 

 ثالثا: مناقشة أصماب القول اوول ودلة الجمهور مم اآلثار.

 :«بأن تطليقة عبد اهلل حسبت عليه  »نافع وقوله:أثر لهم بقالوا : أما استدال

                                 
  (.353/ 9بن حجر )( انظر : فتح الباري ال1)
 (.310/ 9( انظر : المحلى باآلثار )2)
 (.5/201( انظر : زاد المعاد )3)
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بقوله : بأنده موقدوف عليده لديس فيده أنده سدمعه مدن ابدن  ثرفقد رد ابن حزم رحمه اهلل هذا األ
 (1)عمر ،فبطل االحتجاك به .

بدأ نده يحتمددل أن يكدون مدن كدالم نددافع، وال  )وكدذلك أجداب ابدن القديم رحمدده اهلل تعدالى فقدال :
وال يجدوز  ؟- -أو رسدول اهلل --الذي حسبها، أهو عبدد اهلل نفسده، أو أبدوه عمدر يعرف من

بالوهم والحسبان، وكيف يعار  صريح قوله: ولم يرها شيئا بهذا -- أن يشهد على رسول اهلل
 -صدلى اهلل عليده وسدلم  -أنا لدو تيقندا أن رسدول اهلل  -وكفى باهلل شهيدا  -المجمل؟ واهلل يشهد 

 (2).(بها عليه، لم نتعد ذلك، ولم نذهب إلى سواههو الذي حس
 .عند مناقشة أدلتهم كالم ابن حزم وابن القيم قد سبق الرد مم قبل الجمهور يلى

 الترجيح :
بعد مناقشة أدلة الفريقين، والتأمل، والنظر ،يظهر للباحدث واهلل أعلدم :بدأن القدول الدراجح هدو 

،  إلثددم المترتددب علددى مددن طلددق فددي حالددة البدعددةالقددول الددذي يقضددي بوقددوع طددالق البدعددة، مددع ا
 وذلك لقوة أدلة من رجح وقوع الطالق ومناقشة أدلة من قال بعدم الوقوع .

 وجه الترجيح :
 عندد أبدي داود- -: أدلة من قال بعدم الوقوع . فإن غاية مدا بأيدديهم حدديث ابدن عمدرأوال

اهلل  طلق امرأته وهي حدائ ؟  الرجل يطلق زوجته وهي حائ   فقال: إن عبدعندما سئل عن 
 قال عبد اهلل : فردها علي ولم يرها شيئا.

واألحاديددث كلهددا علددى  ) للحددديث:  فقددال أبددو داود بعددد إخراجدده وقــد رد العلمــاء هــذه الروايــة
 (3).)خالف  ما قال أبو الزبير 

: ل الخطابي وقا،لم يقله غير أبي الزبير  ةمنكر  ) ولم يرها شيئا )بن عبد البر: قوله: اوقال 
 . الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا قال أهل

،  وأبدو الزبيدر قدد صدرح بالسدماع فدانتفى عنده التددليس الحديث صدحيح ، أي الباحث .قلت: 
كما في المحلى ، وكذلك ابن القديم ،كمدا فدي زاد المعداد ، وابدن حجدر ،كمدا  وقد صححه ابن حزم

د سعيد بن منصور من غير طريق أبدي الزبيدر فالحدديث صدحيح عن  في فتح الباري ، وله شاهد
لددم يرهددا )صددريحه بنفددي الطددالق، وقددد فسددرها الشددافعي بقولدده   ليسددت (لددم يرهددا شدديئا ). لكددن قولدده 

( ولدم يرهدا شديئا  )وفسدرها ابدن عبدد البدر بقولده:   على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ (شيئا
                                 

 (.310/ 9( انظر : المحلى باآلثار )1)
 (.5/211(  انظر : زاد المعاد )2)
 .باب في طالق السنة 2115برقم: (2/256سنن أبي داود ) انظر :   (3)
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    (1)قاله الخطابي . لكونها لم تقع على السنة ، وكذلك

 أحتسبها طلقة ومن هذه األحاديث : -  -صريحة بأن النبي: قد وردت أحاديث صحيحة ثانيا

أنه طلق امرأته وهي حدائ  فدأتى عمدر النبدي صدلى اهلل عليده وسدلم » -  -عن ابن عمر-1
   (2)«فذكر ذلك له فجعلها واحدة

 .(3)«هي واحدة»قال:  -وسلمصلى اهلل عليه -أن رسول اهلل  --عن ابن عمر -2

قال ابن حجدر : وهدذا ندص فدي موضدع الخدالف، فيجدب المصدير إليده ،حيدث ثبدت أن الدذي 
 .  - -أعتد الطالق في الحي  هو رسول اهلل

عدن - -: سدألت ابدن عمدر ، قدال وقد أخرك اإلمام مسلم في صحيحه عن أنس بن سيرين-3
صددلى -، فددذكره للنبددي --كر ذلددك لعمددرامرأتدده التددي طلددق، فقددال: طلقتهددا وهددي حددائ ، فددذ

فراجعتهدا، ثدم »، قدال: «مره فليراجعها، فدإذا طهدرت فليطلقهدا لطهرهدا»، فقال: -اهلل عليه وسلم
مددا لددي ال »، قلددت: فاعتددددت بتلددك التطليقددة التددي طلقددت وهددي حددائ ؟ قددال: «طلقتهددا لطهرهددا

ن كنت عجزت واستحمقت  «. أعتد بها، وات

نعدم،  »ذلدك طالقدا؟ قدال:  فقلت البن عمر: أيحسب طالقهنده وكذلك ورد عند أحمد في مس
 أنه أعتد بتلك التطليقة . --وهذا نص صريح من ابن عمر،  «أرأيت إن عجز واستحمق؟ 

قددال: طلددق ابددن عمددر امرأتدده واحدددة وهددي حددائ  عددن الشددعبي وقددد أورد الدددارقطني فددي سددننه 
أن يراجعهدددا ثدددم »فدددأخبره ، فدددأمره  -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم -إلدددى رسدددول اهلل- -فدددانطلق عمدددر

 .«يستقبل الطالق في عدتها وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة

لرجددع عددن  «وهددي واحدددة» روايددة تبأندده لددو صددح -رحمدده اهلل تعددالى-وقددد اعتددرف ابددن القدديم 
هلل فلعمر اهلل لو كانت هذه اللفظة من كالم رسول ا»فقال : ، قوله إلى القول بوقوع طالق البدعة

، ولكن ال ندري أقالهدا  ، ولصرنا إليها بأول وهلة ما قدمنا عليها شيئا -صلى اهلل عليه وسلم  -
صدلى اهلل  -ابن وهب من عنده ،أم ابن أبي ذئب، أم نافع، فال يجوز أن يضاف إلى رسول اهلل 

ال: هدذا ، ويشدهد بده عليده، وتترتدب عليده األحكدام، ويقد ما ال يتديقن أنده مدن كالمده -عليه وسلم 
 .(1)«من عند اهلل بالوهم واالحتمال

                                 
  (351/ 9انظر : فتح الباري البن حجر )  (1)
 .61برقم: (61/ 1مسند أبي داود الطيالسي )  (2)
 .. كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره 3915 برقم: (5/19سنن الدار قطني )  (3)
 (211/ 5( انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد )1)
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واألصددل المتفددق عليدده بددين يم رحمدده اهلل: بددأن الحددديث صددحيح ، علددى كددالم ابددن القدد ويجــاب
، باالحتمداالت ، والتشدكيك  ، وأنه ال يجوز ردهدا العلماء ،أن األصل قبول رواية الثقة كما رواها
ال لجددداز أن يدددرد حدددديث أبدددي الزبيدددر وقولددده  شدددك ألدددذي أوردوه علدددى .بمثدددل ال«هدددا شددديئا ولدددم ير :»وات

 . وقد تابع ابن وهب على هذه الرواية أبو داود الطيالسي في مسنده حديث ابن وهب ، 

صدلى  -أنده طلدق امرأتده وهدي حدائ  فدأتى عمدر النبدي» -رضدي اهلل عنده -عن ابن عمر 
 «فذكر ذلك له فجعلها واحدة-اهلل عليه وسلم 

نه عدن محمدد بدن إشدكاب ، قدال ابدن أبدي ذئدب فدي حديثده: وكذلك تابعده الددار قطندي فدي سدن
وهذه الطرق تقوي الحدديث إلدى مرتبدة «.هي واحدة فتلك العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء»

 الصحة أو الحسن.

ابدن عمدر عمدل  ألنفيترجح القول بوقوع طالق الحدائ  ) :-تعالى رحمه اهلل-وقال األلباني
يعطي األحاديث بوقوع طالق الحائ  قوة ،وكذلك قوة داللة األحاديث بما في المرفوع وهذا مما 

المرفوعة التي أعتدت بطالق الحائ  على المراد داللة واضحة ال تقبدل التأويدل بخدالف الطدرق 
 تفإنها ممكنة التأويل كما أولها اإلمام الشافعي وغيره وبأنها ليس ، التي لم تعتد بطالق الحائ 

وهددذه مرجحددات قويددة تؤيددد القددول بوقددوع طددالق البدعددة مددع   (1 (رهددا طالقددالددم ينصددا صددريحا بأندده 
 اإلثم. واهلل أعلم بالصواب.

                                 
 (.133،  132/  1إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل ) ( انظر :1)
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  مخالفته فن التخيير بالطالق المطلب الثالث :

 وهي تختار. : هو أن يقول الرجل لزوجته اختاري البقاء معي أو مفارقتي ، صورة المسةلة

 تمرير ممل الن اع:

على أن الزوك إذا طلق زوجته باختياره من غيدر مدانع شدرعي وابن حزم   األربعة األئمةاتفق -1
 فإنه يقع طالقه.

فاختدارت نفسدها ، أو اختدارت زوجهدا ،  أو ملكهدا أمرهدا ،، العلماء فيمن خيدر زوجتده اختلف -2
 . وتمته مسةلتاموا في هذه المسألة على قولين ، اختلففهل يقع الطالق؟ وقد 

 ؟ هل يق  الطالق بمجرد تخييرها م خير  وجته فاختارت  وجها،اوولى: مك  مالمسةلة 

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 رأي اإلما   ابم م   رممه اهلل تعالى فن المسةلة . القول اوول :

 فهو يرى أن من خير زوجته أو ملكها فاختارته أو اختارت نفسها كل ذلك اليقع به الطالق.
، أو  أو لدم تختدر شديئا ، أو اختدارت زوجهدا ، ر الرجل امرأته، فاختارت نفسدهاإذا خي )فقال:

  (1). (وال تطلق بذلك فكل ذلك ال شيء وكل ذلك سواء ، أو جعل أمرها بيدها ، ملكها نفسها ،

نما الطالق للزوك فقط. وذلك حسب فهمه للقرآن الكريم  ، وبأنه ال يطلق أحد عن أحد ، وات

 أثور::استدل بالم دلةوا

أن رجال قال المرأة له: إن أدخلت هذا العدل البيت،  » --عمر بن الخطاب أثر استدل ب-1
 -فأمر صاحبتك بيدك، فأدخلته، ثدم قالدت: هدي طدالق، فرفدع ذلدك إلدى عمدر بدن الخطداب 

فددأخبروه؟ فددذهب بهددم إلددى عمددر فقددال: يددا  - -، فأبانهددا مندده، فمددروا بعبددد اهلل بددن مسددعود-
إن اهلل تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النساء قوامات على  أمير المؤمنين

ا دددد: فمددا تددرى؟ قددال: أراهددا امرأتدده، قددال عمددر: وأنددا أرى ذلددك، فجعله  الرجددال؟ فقددال عمددر
 (2).«واحدة 

-إلددى قدول ابدن مسددعود  - -فقدد رجدع عمددر بدن الخطداب قددال : وجـه الداللـة مــم اوثـر:
- الق من جعل أمر امرأته بيدها .ال ينفذ ط في أن 

                                 
 (.9/291ثار )( المحلى باآل1)
 . (295/ 9المصدر نفسه ) (2)
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كاندددت تحدددت محمدددد بدددن عبدددد  (1)أن رميثدددة الفراسدددية -  -عثمدددان بدددن عفدددانأثر بددد  اسدددتدل-2
فملكهدا أمرهدا، فقالدت: أندت طدالق ثدالث مدرات؟ فقدال عثمدان  (2)الرحمن بن أبي بكدر الصدديق

 (3)بن عفان: أخطأت، ال طالق لها، أال إن المرأة ال تطلق.

، فقالدت: أندت طدالق  فدي رجدل قدال المرأتده: أمدرك بيددك--اهلل بدن عبداس عبدأثر استدل ب-3
 (1)«خطأ اهلل نوأها، لو قالت: أنا طالق ثالثا لكان كما قالت  »ثالثا، فقال ابن عباس: 

وهذا صريح في  --وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس : قال ابن حزم  وجه الداللة :
 عدم وقوع طالق المرأة على الرجل.

بددن طدداووس عددن أبيدده،  أندده سددئل :كيددف كددان أبددوك يقددول فددي رجددل ملددك امرأتدده أثر اسددتدل بدد-1
 (5)«ليس إلى النساء طالق»، كان يقول: «ال»أمرها؟ أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: 

من طريق بن جري  :قلت لعطاء: رجل قدال المرأتده: أمدرك بيددك بعدد يدوم  عطاءأثر استدل ب-5
قلدت: فأرسدل رجدال أن أمرهدا بيددها يومدا أو سداعة. قدال: «. يءلديس هدذا بشد»أو يومين قال: 

حفصددة -رضددي اهلل عنهددا  -قلددت لعطدداء: أملكددت عائشددة« مددا أدري هددذا مددا أظددن هددذا شدديئا»
حين ملكها المنذر بن الزبير أمرها؟ فقال عطداء: ال، إنمدا عرضدت علديهم أيطلقهدا أم ال؟ ولدم 

 (6) يملكها أمرها.

 

 

                                 
اسمها :رميثة بنت الحدارث بدن حذيفدة بدن مالدك بدن ربيعدة بدن أعيدا بدن مالدك بدن علقمدة بدن فدراس مدن بندي  ( 1)

 .(119/ 5. انظر : الطبقات الكبرى ط العلمية )ولم أجد من ذكر لها تأريخ وفاة  كنانة 
ولدم أجدد مدن ذكدر تدأريخ وفاتده بحسدب  أبدي بكدر بدن أبدي قحافدة هو : أبو عتيق محمد بن عبدد الدرحمن بدن ( 2)

. انظددر : اإلكمدال فددي رفددع االرتيدداب عدن المؤتلددف والمختلددف فدي األسددماء والكنددى واالنسدداب تتبعدي القاصددر
 (.201/ 6(، أسد الغابة ط العلمية )1112/ 1(، االستيعاب في معرفة األصحاب )111/ 6)

 (.296/ 9المحلى باآلثار )  (3)
بدداب المددرأة تملددك أمرهددا فردتدده، هددل تسددتحلف؟ ، 11919بددرقم:  (6/521) الصددنعاني صددنف عبددد الددرزاقم  (1)

، فتقددول: أنددت  فيدده إذا جعددل أمددر امرأتدده بيدددها قددالوا ، مددا 11011بددرقم: (11/ 1مصددنف ابددن أبددي شدديبة )
  (.9/296المحلى )،  طالق ثالثا

 مرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟.باب ال 11913برقم :   (519/ 6المصدر نفسه )  (5)
وزيدداده  عنددد ابددن حددزم  بسددندا صددحيح ،بدداب: المملكددة إلددى أجددل 11951بددرقم: ( 5/ 1) لسددابق ا المصدددر  (6)

 (.295/ 9بالمحلى باآلثار )
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 .(1)-، وأممد (3)، والشافعن(2)،ومالك (1)أبن منيفة -االربعة ئمةاو القول الثانن : مذهب 

 إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها أو ردت الخيار ، لم يقع الطالق .قالوا :

 المأثور .من السنة ،و من : استدلوا بأدلة من الكتاب، و اودلة

 أوال: مم الكتاب .

َٰٓأَيُّهَااٱ َّذ﴿ اسددتدلوا بقددول اهلل تعددالى :-1 َِ ْ اار ۡدَن يَ  ْاا   ااَ  َّل ن ك  ج  َۡزَ   يَٱ ِْ  ااٱُّ   ااۡل أِّ ُۡ ةَ َّذاادُّ َّۡذَحيَااَّ 

 َٗ ااَرُ ََ  َِ ك  َۡ اارِّ ََ َِ َ ن  ََ ن َواا ِّۡعك  اايٗ  َ ز يَْ َهَااٱ فَ ََعااٱذَۡي .وثبددت سددبب 21األحددزاب:﴾١١ ٱ َجم 
صددلى اهلل عليدده -، زوك النبددي -رضددي اهلل عنهددا-نزولهددا عنددد البخدداري، ومسددلم عددن عائشددة 

، أخبرتده أن رسددول اهلل صدلى اهلل عليده وسددلم جاءهدا حدين أمددره اهلل أن يخيدر أزواجدده، - وسدلم
إندددي ذاكدددر لدددك أمدددرا، فدددال عليدددك أن ال »فقدددال: -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم -فبددددأ بدددي رسدددول اهلل 

 »وقد علم أن أبوي لم يكونا يدأمراني بفراقده، قالدت: ثدم قدال: « تستعجلي حتى تستأمري أبويك
َزإن اهلل قددال: ﴿يَ ٓ  ِجددكَ ۡۡ َأي هَددا ٱلنَّبِددي  ُقددل أل  إلددى تمددام اآليتددين، فقلددت لدده: ففددي   21﴾األحددزاب:  وَ 

صدلى -أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد اهلل ورسدوله والددار اآلخدرة. ثدم فعدل أزواك رسدول اهلل 
 (5) مثل ما فعلت. -اهلل عليه وسلم

 وجه الداللة مم اآلية :

بتخيير نسائه بين اختيار الفراق،  -صلى اهلل عليه وسلم  -بيه إن اهلل تعالى أمر  ن:  قالوا 
خيدرهن علدى ذلدك، ولدو لدم تقدع الفرقدة بده  -صلى اهلل عليه وسلم  -، والنبي  والبقاء على النكاح

 (6)لم يكن ل مر بالتخيير معنى.
 

 

                                 
 (.3/111(، بدائع الصنائع )6/212(انظر : المبسوط للسرخسي )1)
(، الكدددافي فدددي فقددده أهدددل 111، 110(، المعوندددة )2/151( انظدددر : اإلشدددراف علدددى نكدددت ومسدددائل الخدددالف )2)

 (.2/511المدينة )
 (.3/12(، المهذب )10/111(، الحاوي الكبير )1/111( انظر : ،األم للشافعي )3)
 (.1/313( ، الكافي في فقه اإلمام أحمد ، الشرح الكبير )1/110البن قدامة ) المغني انظر :(1)
َزبددداب قولددده: ،   1115بدددرقم: (111 / 6صدددحيح البخددداري ) (5) َأي هَدددا ٱلنَّبِدددي  ُقدددل أل  ِجدددكَ ۡۡ ﴿يَٓ   نَ ۡۡ تُدددِرد ُكندددُتنَّ  ِإن وَ 

ةَ ۡۡ ٱل صدحيح مسدلم 21ا ﴾األحدزاب:ۡٗ ا َجِميدلۡٗ َسدَراح ُكدنَّ ۡۡ َوُأَسدر ح ُكنَّ ۡۡ ُأَمت ع نَ ۡۡ َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلي َياۡۡ ٱلد ن َحَيو 
 القا إال بالنية.باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون ط.1115برقم: (1103/ 2)

 (.3/111انظر: بدائع الصنائع )  (6)
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 .ثانيا: مم السنة

- صلى اهلل عليه وسدلم -خيرنا رسول اهلل»قالت:  -رضي اهلل عنها-استدلوا بحديث عائشة -1
عدن  -رضي اهلل عنها-وفي لفظ عن عائشة  «، فاخترنا اهلل ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا

، - صدلى اهلل عليده وسدلم - خيرندا النبدي»مسروق، قدال: سدألت عائشدة، عدن الخيدرة، فقالدت: 
وفي ،  (2)«رنيال أبالي أخيرتها واحدة أو مائة، بعد أن تختا: »(1)قال مسروق« أفكان طالقا؟

 صدلى اهلل عليده وسدلم -قد خيرنا رسول اهلل»لفظ عند مسلم عن عائشةرصي اهلل عنها قالت: 
 (3)«، فلم نعده طالقا-

ن اختيارهدددا لنفسدددها ضدددد اختيارهدددا لزوجهدددا، فدددإذا كدددان : إ قدددالوا   وجـــه الداللـــة مـــم المـــديث
اختيدار الدزوك اختيدار النكداح، ال  نألو ،  كان اختيارهدا لده بقداء علدى الزوجيدة ااختيارها نفسها فراقً 

 (1)، فلم يقع به الطالق  . يحتمل غيره

 ثالثا : مم المـةثور .

ن اختارت نفسدها »قال:  --ابن مسعود أثر   استدلوا ب-1 إن اختارت زوجها فليس بشيء، وات
 (5)«فهي واحدة وهو أحق بها

ن ، في الرجدل يخيدر امرأتده قدال: إن اخ إبراهيمأثر استدلوا ب-2 تدارت نفسدها فهدي واحددة بائندة، وات
، وعبد اهلل بدن مسدعود  اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب

ن اختارت زوجها فال شديء: »-رضي اهلل عنهما– قدال: «. إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وات
 (.6)«إن اختارت نفسها فهي ثالث»وقال زيد بن ثابت: 

 صدلى اهلل عليده وسدلم-قد خيرنا رسول اهلل »قالت:  -رضي اهلل عنها- عائشة أثر  استدلوا ب-3
قدال معمدر: وأخبرندي مدن سدمع، الحسدن يقدول: «. ، فاخترنا اهلل ورسوله، فلم يعد ذلك طالقا-

                                 
هو : أبو عائشة مسروق بدن األجددع بدن مالدك بدن أميدة بدن عبدد اهلل بدن مدر بدن سدلمان الهمدداني الدوادعي   (1)

/ 13(، تدداريخ بغددداد وذيولدده ط العلميددة )250ه.  انظددر : الطبقددات لخليفددة بددن خيدداط )ص: 13مدات سددنة 
 (.151/ 21أسماء الرجال ) (، تهذيب الكمال في233

 .1111 بدرقم: (1103/ 2، صدحيح مسدلم ) باب مدن خيدر نسداءه 5262برقم: (13/ 1صحيح البخاري ) (2)
 باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية.

 باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية. .1111 برقم: (1103/ 2صحيح مسلم ) (3)
(،المهدذب فدي فقده 2/511(، الكدافي فدي فقده أهدل المديندة)111ر : المعونة علدى مدذهب عدالم المديندة )( انظ1)

 .(3/12اإلمام الشافعي)
 .باب: الخيار .11913برقم: (1/ 1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (5)
 باب: الخيار. .11915برقم: (9/ 1المصدر نفسه ) (6)
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بددددين الدددددنيا واآلخددددرة، ولددددم يخيددددرهن فددددي  -صددددلى اهلل عليدددده وسددددلم -إنمددددا خيددددرهن رسددددول اهلل»
 (1)«الطالق

هي »يقول: في الرجل يخير امرأته فتختار الطالق قال:  --بر بن عبد اهللجاأثر استدلوا ب-1
 (2)«واحدة، وأكره أن يخيرها

، فاختددارت نفسددها فهددي  إذا ملددك الرجددل امرأتدده أمرهددا»قددال: --زيددد بددن ثابددت أثر اسددتدلوا بدد-5
 (3).«واحدة وهو أحق بها

ارته فهي واحدة وهو أملك بهدا، إذا خيرها فاخت»قال:  - -علي بن أبي طالبأثر ب استدلوا-6
ن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها  (1)«.وات

، أتدي وهدو بالشدام فدي رجدل خيدر امرأتده فاختدارت زوجهدا،  -(5)-أبي الدرداء أثر استدلوا ب-1
 (6)قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك.« ليس بشيء»قال: 

 المناقشة :

 مناقشة أدلة بن حزم الظاهري .

أن رجدال قدال المدرأة لده: إن أدخلدت هدذا العددل »وفيده  - -عمدر بدن الخطداب أثر ة مناقش-1
البيت فأمر صاحبتك بيدك، فأدخلته، ثم قالت: هي طدالق، فرفدع ذلدك إلدى عمدر بدن الخطداب 
فأبانها منه، فمروا بعبد اهلل بن مسعود فأخبروه؟ فذهب بهم إلى عمر فقال: يدا أميدر المدؤمنين 

الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النسداء قوامدات علدى الرجدال؟ فقدال إن اهلل تعالى جعل 
 «عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأته، قال عمر: وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة 

فدأمر صداحبك »جعلهدا واحددة بقدول الدزوك  --محتمدل أن عمدرثدر :يجاب بأن األ الجواب

                                 
 باب: الخيار. .11911رقم:ب (11/ 1(مصنف عبد الرزاق الصنعاني )1)
 باب: الخيار. . 11911برقم: ( 12/ 1)مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (2)
 باب: الخيار. .11916برقم: ( 9/ 1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (3)
.ما  11093برقم: ( 11/ 1، مصنف ابن أبي شيبة )باب: الخيار.  11911برقم: (9/ 1)المصدر نفسه   (1)

 .جل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسهاقالوا: في الر 
( هو : عويمر بن عامر، ويقال عويمر بن قيس بن زيد. وقيل: عويمر ابن ثعلبة بن عدامر بدن زيدد بدن قديس 5)

بن  أمية بن مالك بن عامر بن عدى بن كعب بن الخزرك بن الحارث بن الخزرك، أبو الدرداء االنصاري، 
(، 2102/ 1ه .  انظر : معرفة الصدحابة ألبدي نعديم )33قيل سنة ه و 32وهو مشهور بكنيته مات سنة 

 (.1221/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب )
 .ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها .11095برقم: (11/ 1مصنف ابن أبي شيبة )  (6)
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ا واحددة بقدول ضدرتها : هدي طدالق ، فلديس ويكون كنايدة فدي الطدالق ، ويحتمدل أنده جعلهد «بيدك
 (1)حجة عليه .بن حزم فيما قرره بل هو الدليل  ثرفي هذا األ

،وهددذا يدددل علددى وقددوع «فجعلهددا واحدددة»--عمددر بددن الخطدداب أثددر بددل قددد ورد فددي نفددس 
 الطالق بالوكالة.

 . «المرأة ال تطلق  ألنأخطأت ال طالق لها »وقوله  - -عثمان بن عفانأثر مناقشة -2
ا أضدافته إلدى نفسدها ولدم تضدفه إلدى زوجهدا ، قدال اإلمدام ألنهدنه لم يوقع الطدالق إ: الجواب 

 أحمد إن قالت :طلقتك ثالثا قال : المرأة ال تطلق .

فقدال : لمدا ملكدت امرأتدي أمرهدا  --بدن عبداس أن رجدال جداء ابدن عبداس أثدر اويؤيد ذلك 
 (3) .«ا الطالق لك وليس لها عليك إنم (2)خطأ اهلل نوءها»فقال:  طلقتني ثالثا ،

 وعطاء بعدم وقوع الطالق بالتخيير. ، مناقشة آثار التابعين كطاووس-3
ـــرد : قدددالوا: فقدددد ثبدددت عدددن أكثدددر التدددابعين بوقدددوع الطدددالق بدددالتخيير، أو التمليدددك ،كالحسدددن ال

 ، وليس قول بعضهم حجة على قول بع  . البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري
 األربعة من قبل ابن حزم . األئمةة أدلمناقشة 

 قال : أما استداللهم باآلية -1

إنمدا خيددرهن بددين الددنيا واآلخددرة فددالمعنى إن أردن الددنيا ولددم يددردن اآلخددرة اليســل  لهــ  بــذلك  
 ال أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا .  طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارا للطالق ،

 قوله هذا.  الرد يلى ابم م  

: قددالوا :إنمددا كددان تخييددرا بددين الصددبر معدده علددى الفقددر، وفراقدده ، والدددليل عليدده. أندده قددال الــرد
 (1): إني أريد أن أذكر لك شيئا ، فال تعجلي فيه-رضي اهلل عنها  -لعائشة

-خيرندا رسدول اهلل  قالدت : -رضدي اهلل عنهدا - وكذلك الثابت عند البخاري ومسلم عدن عائشدة 

                                 
 (. 5/261،266(  انظر : زاد المعاد )1)
قال أبو عبيد: النوء هو النجم الذي يكون به المطر  لسان العرب فمن همز الحرف معنى خطأ اهلل نوءها:  ( 2)

أراد الدعاء عليها أي أخطأها المطر أبو سعيد: معنى الندوء النهدو  ال ندوء المطدر، والندوء نهدو  الرجدل 
 (111/ 1إلى كل شيء يطلبه، أراد: خطأ اهلل منهضها ونوءها إلى كل ما تنويه . انظر : لسان العرب )

بداب المدرأة تملدك أمرهدا فردتده، واسناده صحيح .   11911برقم: (6/521عبد الرزاق الصنعاني )مصنف (  3)
 هل تستحلف؟.

 ( . 6/31( ، االستذكار )2/111(  انظر : مختصر اختالف العلماء )1)
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-  طالق .، فلم يكن في ذلك 

ــل ابــم مــ   ــرد مــم قب قددال :دل الحددديث علددى  -رضددي اهلل عنهددا- : علددى حددديث عائشددة ال
ن أختدددرن أنفسدددهن ، والددددار اآلخدددرة ،كدددن أزواجددده ، ، ورسدددوله ، التخييدددر فقدددط، فدددإن اختدددرن اهلل  وات

 ، وطلقهن هو بنفسه . متعهن

صداحبة القصدة  الجواب : يقدال بدل التخييدر كدان بدين الصدبر معده علدى الفقدر ، وفراقده، بدل 
 - -تقدددول: لمددا سدددئلت عددن الخيدددرة قالدددت :خيرنددا رسدددول اهلل -رضددي اهلل عنهدددا -وهددي عائشدددة

فاخترناه أفكان طالقا ؟ 

، فدال يقدع  من التخيير، فأفتوا بأن من خير زوجتده فأختارتده - -بل هذا مفهوم الصحابة 
 الطالق .  

 الترجيح :

: بدأن األئمدةأن القول الراجح هو مدذهب جمهدور  بعد سرد األدلة لكال  الفريقين تبين للباحث
،  ، أو الطدالق يقدع الطدالق ن اختدارت نفسدهاات ، و  ، بأنه ال يقع الطالق من خير امرأته فاختارته

 قول جمهور الصحابة، والتابعين ، وفقهاء االمصار .  ألنهو  ؛وذلك لقوة أدلتهم 

الفددراق، فدداخترن البقدداء ، فلددم  خيددر نسدداءه بددين البقدداء فددي عصددمته ، وبددين - -النبددي ألنو 
 : الحقي بأهلك،  فطلقت بهذه الكلمة. يكن طالقا، وقال البنة الجون

الكناية فدي الطدالق  ألفاظقول الرجل المرأته : أمرك بيدك ، أو ملكتك ، أو خيرتك من  ألنو 
 وقع الطالق . لفاظ،  وال يقع إال بالنية ، فإذا نوى الزوك  الطالق بهذه األ

 –السددراح  –الطددالق  )ثالثددة فقددط وهددي ألفدداظن حددزم ال يددرى وقددوع الطددالق إال بأحددد ابدد ألنو 
، ولدو ندوى ، وكدذلك ال يدرى  لفداظوماعدا ذلك، ال يقع الطالق بأي لفظ  غيدر هدذه  األ  (الفراق 

 ألفداظوالتدابعين بدأن هنداك  ، ، ورأيه هذا مخالف لمدا كدان عليده الصدحابة أن يطلق أحد عن أحد
...إذا ندوى ةالبتدة والبتلدة والحقدي بأهلدك ووهبتدك أهلدك وملكتدك  ومخيدر –نحو  لفاظاأل غير الثالثة

بها الزوك الطالق وقع الطالق ،وفتواهم بوقوع الطالق بالوكالة .وهذا هو القول الراح  واهلل أعلم 
 بالصواب.
 الثانية : فن مك  مم خير  وجته أو ملكها فاختارت نفسها. المسةلة 

 في هذه المسألة. -رحمه اهلل تعالى-بيان رأي اإلمام ابن حزم الظاهري  القول اوول : 

فاختارت نفسها أنده  ، أو ملكها ، أن الزوك لو خير زوجته -رحمه اهلل تعالى-يرى ابن حزم 
 .كما أمر اهلل تعالى  ليس بشيء ، وال يقع به الطالق ، وال طالق إال
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 وولى.فن المسةلة ا هذا وقد ذكر اودلة يلى قوله 

فـن هـذه أبن منيفة ، ومالـك ، والشـافعن ، وأممـد  اوربعة  اوئمةبيام مذهب  القول الثانن :
 المسةلة:

:بأن من خير زوجته ، أو ملكها، فاختارت نفسها ، أو الطالق، فإنه يقع بده الطدالق ، قالوا 
 نفسها.في الفرق بين التخيير، والتمليك ، وعدد التطليقات إذا اختارت  وااختلفوقد 

 يلى ثالثة أقوال.اختلفوا فن هذه المسةلة 
 . أوال :تمرير ممل الن اع 
 بأنه ال يقع الطالق . ، فاختارته ؛ االربعة أن الزوك إذا خير زوجته األئمةاتفق -1
 أو ثددددالث أو بائنددددة ؟ وا فدددديمن خيددددر زوجتدددده فاختددددارت نفسددددها هددددل يقددددع طلقددددة رجعيددددة ؟اختلفدددد-2

 .تطليقات 
 .(1)ب اإلما  أبن منيفةالقول اوول :مذه

 ، أو الطالق ، فهي طلقة بائنة. فاختارت نفسها إذا خير الرجل امرأته ، : قال
 ، والمعقول . :استدل من المأثور دلةاو

 أوال : مم المةثور .
ن اختددارت  إن اختددارت نفسددها فواحدددة بائنددة»قددال :  --أثر علددي بددن أبددي طالددباسددتدل بدد ، وات

 (2)«.هازوجها فواحدة وهو أملك ب
بأنهدا إن اختدارت نفسدها فهدي  --قالوا: أفتى علي بدن أبدي طالدب :ثر وجه الداللة من األ

 ،  وهي أحق بنفسها .  طلقة بائنة
 مم المعقول . ثانيا:
 قالوا : إن اختيارها نفسها إنما يتحقق إذا زال ملك الزوك عنها ، وصارت مالكة أمر نفسها ، -1

 .وذلك بوقوع الواحدة البائنة 
ذا قبلدت ذلدك باالختيدار ،  قالوا : إن تمليكها إياها أمر نفسدها يقتضدي زوال سدلطانه عنهدا ،-2 وات

 (3)وجب أن يزول عنها ، وال يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .
                                 

فددددة (، تح33111(، بدددددائع الصددددنائع )6/112(. ، المبسددددوط )91//5انظددددر : شددددرح مختصددددر الطحدددداوي )  (1)
 (.2/111الفقهاء )

ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها  ،  11093 برقم: (11/ 1مصنف ابن أبي شيبة )  (2)
 .باب: الخيار 11911برقم: (10/ 1) صنف عبد الرزاق الصنعاني،م

 (.1/101(، المغني البن قدامة )6/212( انظر : المبسوط للسرخسي )3)
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 . (1)مذهب اإلما  مالك القول الثانن :

  بهدا، إذا كاندت مددخوال ، فاختارت نفسها وقعت ثدالث تطليقدات إذا خير الرجل امرأته : قال
ن كانت غير مدخول بها وقع ما نوت من واحدة  ، أو أكثر. ، وات

 :استدلوا من المأثور، والمعقول .اودلة 
 أوال :مم المةثور .

ن اختددارت زوجهددا  إن اختددارت نفسددها فددثالث»قددال:  - -زيددد بددن ثابددت  أثراسددتدلوا بدد ، وات
 .(2)«فواحدة

 ثانيا: مم المعقول .
ــالوا-1 ، وال يملددك  ذا أطلددق اقتضددى ظدداهره أن ال يكددون لدده عليهددا سددبيلن اختيددار الددنفس إإ:  ق

 (3.)أو يقيم معها ، ، وأنه قد جعل لها أن تخرك عنه ما يملكه منها منها شيئًا بوجه
، وال يكون ذلك إال بثالث. وكذلك غيدر  إن اختيار نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها ا :قالو-2

 (1)، فاكتفي بها. المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة
 . (6)، واإلما  أممد بم منبل (5)القول الثالث: مذهب اإلما  الشافعن

 : إذا اختارت نفسها فهي طلقة رجعية وهو أحق بها.قالوا
 :استدلوا بأدلة من السنة ، والمأثور ، والمعقول .اودلة 

 أوال :مم السنة .
- -النبي  هفسال البتة (1)ه سهيمةحين طلق امرأت- -ستدلوا بحديث ركانة بن عبد يزيدا-1

 (1). «وردها عليه اواحدة فأحلفه  عليه »عما أراد بالبتة فقال

                                 
(، 119(، المعوندددددة )5/210(،اإلشددددراف علددددى مدددددذاهب العلمدددداء البددددن المنددددذر )2/211ونددددة )انظددددر : المد (1)

 (.6/2103(،التبصرة للخمي )6/13(، االستذكار )2/151اإلشراف على نكت مسائل الخالف)
 ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها.11099برقم  (11/ 1مصنف ابن أبي شيبة )  (2)
 (151/ 2ر : اإلشراف على نكت مسائل الخالف )انظ ( 3)
  (101/ 1انظر : المغني البن قدامة ) ( 1)
 (.1/19(، روضة الطالبين )010/111(، الحاوي الكبير1/111انظر : األم للشافعي )(5)
( 5/111( ، شدرح الزركشدي )3/119( ، الكافي في فقه اإلمام أحمد )1/101المغني البن قدامة )( انظر : 6)

 (.192االنصاف في معرة الراجح ن الخالف )/، 
/ 1. انظددر : اإلصددابة فددي تمييددز الصددحابة ) ولددم أجددد مددن تددرجم لهددا ( هددي : سددهيمة بنددت عددويمر المددازني 1)

 (بتصرف ، ولم أجد لها ترجمة مستقلة.203
 ( . 110سبق تخريجه ص:) (1)
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الكنايدة تقدع واحددة رجعيدة  ألفداظ: قالوا: دل الحديث بأن لفظة البتة من  وجه الداللة مم المديث
 (1)حنيفة ومالك .، وال واحدة بائنة خالفا ألبي  ثا، فال تقع ثال بالنية

 مم المةثور : ثانيا:

إن  »قددداال: -رضدددي اهلل عنهمدددا  -، وعبدددد اهلل بدددن مسدددعود  عمدددر بدددن الخطددداب أثراسدددتدلوا بددد-1
ن اختارت زوجها فال شيء  (2)«.اختارت نفسها فهي واحدة ، وات

ر وعبددد اهلل بددن دددددددأندده كددان يقددول فددي المخيددرة مثددل قددول عم:»- -بددن عبدداس أثراسددتدلوا بدد-2
 (3)«.مسعود 

ن  إن اختددارت نفسددها فواحدددة»قددال:  - -بددن ثابددت زيددد أثر اسددتدلوا بدد-3 ، وهددو أملددك بهددا، وات
 (1)« اختارت زوجها فال شيء

ن اختددددارت زوجهددددا فددددال »عطدددداء بددددن ربدددداح قددددال :أثر اسددددتدلوا بدددد-1 إن اختددددارت نفسددددها فواحدددددة وات
 (5).«شيء

في الخيار وبه نقدول -  -موافق لقول عمر--قول عبد اهلل بن مسعود  :)قال البيهقي 
فددي  -صددلى اهلل عليدده وسددلم-عددن النبددي  -رضددي اهلل عنهددا  -افقتدده السددنة الثابتددة عددن عائشددةلمو 

في البتة  - صلى اهلل عليه وسلم - التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي 
 .(6)(أنها رجعية إذا أراد بها واحدة

 . ثالثا: مم المعقول

ا ألنه، و  ، كان رجعيا في المدخول بها : إن وقوع الطالق إذا  تجرد عن عدد وعو  قالوا 
 .(1)، فوجب أن يملك رجعتها كالمطلقة بالصريح  معتدة يلحقها الطالق

 

                                 
 (.10/160انظر: الحاوي الكبير ) (1)
 (1/565،والسدددنن الكبدددرى للبيهقدددي)بددداب: الخيدددار  11915بدددرقم:  (9/ 1ني )مصدددنف عبدددد الدددرزاق الصدددنعا (2)

 .باب ما جاء في التخيير 15025برقم:
 ،ما قالوا: في الرجل يخير امرأتده فتختداره أو تختدار نفسدها   11101 برقم:( 1/19مصنف ابن أبي شيبة ) (3)

 . باب ما جاء في التخيير (،1/565السنن الكبرى للبيهقي في السنن )
 ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها. 11100برقم: (11/ 1المصدر نفسه ) (1)
 ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها. 11091 برقم: (11/ 1) السابق المصدر (5)
 باب ما جاء في التخيير. 15029برقم: (566/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) (6)
 .(161/ 10( انظر : الحاوي الكبير )1)
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 المناقشة 

 مناقشة أدلة المنفية :

 .«إن اختارت نفسها فواحدة بائنة  :» وقوله --علي بن أبي طالب  أثرأما استداللهم ب-1

 بجوابين :ثر يجاب عن هذا األ لجواب :ا

فيمددا إذا - -كددان قددد وافددق فتددوى عمددر بددن الخطدداب --: إن علددي بددن أبددي طالددب  اوول
وهددذه الفتددوى فددي  ، ومضددى هددذا األمددر ، ةددددددددة رجعيدددددددد؛ بأنهددا واح اختددارت المددرأة نفسددها

 .-  -خالفة عمر

، والتدابعين ،كعمدر،  ت بدأقوال الصدحابةقدد خولفد - -: بدأن فتدوى علدي بدن أبدي طالدب الثانن
وسدددعيد ابدددن  وابدددن عبددداس، وزيدددد بدددن ثابدددت ، ، وعبدددد اهلل بدددن زيدددد ، وعبدددداهلل بدددن مسدددعود

  ، وعطاء، وغيرهم. المسيب
 :مناقشة دليله  مم المعقول

 وقولهم بأن اختيار نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها ، وال يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .

، أو نددوى الرجددل بددالتخيير   يددزول سددلطان الددزوك عنهددا إال إذا كددان بعددو : يقددال الالجــواب 
 ، فإذا لم ينويا ،لم يطلق إال واحدة رجعية .  ثالث تطليقات، أو نوت هي

 مناقشة أدلة المالكية . 

 وقوله إذا اختارت نفسها فثالث . -- زيد بن ثابتأثر أما استداللهم ب
 ه قال : إذا اختارت نفسها فهي واحدة رجعية .أن --يجاب بأنه قد ورد عنه الرد :

جمهدور الصدحابة الدذين يقولدون إن اختدارت نفسدها  --: قد خالف زيد بن ثابت أيضاويقال   
 .  --وغيرهم  ، وابن عباس ، وابن مسعود ، فهي تطليقة واحدة رجعية ، كعمر بن الخطاب

 أما مناقشة أدلته  مم المعقول . 

وال يكددون ذلددك فددي المدددخول بهددا إال  سددها يقتضددي زوال سددلطانه عنهددا ،وقددولهم إن اختيددار نف
 بثالث ، وغير المدخول بها بواحدة بائنة .

، وكذلك الزوجدة  فاختدارت لحنفية ، بأن الزوك لم ينو عددا بما أجيب على تعليل ا فيجاب :
ال يدددزول نفسدددها ، وكدددان اختيدددار نفسدددها بغيدددر عدددو  منهدددا للدددزوك ، فهدددي تطليقدددة واحددددة رجعيدددة و 

، وندوت هدي  وى الطدالق الدثالثسلطان الزوك عنهدا إال إذا كدان بعدو  منهدا لده ، أو كدان قدد ند
 ، فإذا حصل ذلك ، فقد زال سلطانه عنها . بذلك 
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 الترجيح 

بعددد عددر  أدلددة كددل قددول ومناقشددتها تبددين للباحددث بددأن الددراجح مددن هددذه األقددوال هددو مددذهب 
 ا خيرها فاختارت نفسها بأنها طلقة رجعية واهلل أعلم.اإلمامين الشافعي وأحمد بأن الزوجة إذ

 وسبب الترجيح اآلتي :  

 ، وال سنة صحيحة صريحة . هذه المسألة ليس فيها نص صريح من كتاب-1

قول من قال من الصحابة الكرام بأنها إذا اختارت نفسها فهي واحددة رجعيدة أكثدر ممدن ذهدب -2
 ، وابن مسعود ، وابن عبداس ، ول من الصحابة عمرإلى غير هذا القول ، ومن قال بهذا الق

 ، وكثير من التابعين .-رضي اهلل عنهم -، و عبد اهلل  وزيد بن ثابت، وجابر

، وحيدث لدم تحصدل  األربعة ، وهي محتاجة إلى نيدة األئمةالكناية عند  ألفاظإن التخيير من -3
، فهددي  الزوجددة لزوجهددا ولددم يكددن بعددو  مددن قبددل نيددة مددن قبددل الددزوجين بعدددد مددن الطددالق ،

 طلقة رجعية.
 واهلل أعلم بالصواب . 
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 المطلب الراب  :مك   مم قال ل وجته : وهبتك وهلك فقبلوها.

 تمرير ممل الن اع.

األربعدددة وابدددن حدددزم بدددأن الدددزوك إذا قدددال لزوجتددده سدددرحتك ، أو فارقتدددك وندددوى بددده  األئمدددةاتفدددق -1
 الطالق فإنه يقع طالقه.

وندددوى بهدددا الطدددالق هدددل يقدددع ، قدددال لزوجتددده قدددد وهبتدددك ألهلدددك فقبلوهدددا  العلمددداء فددديمن ختلدددفا-2
 أهل العلم في هذه المسألة على قولين . اختلف الطالق؟ 

 القول الثانن :

 اإلمام ابن حزم الظاهري رحمه اهلل في هذه المسألة.بيان رأي 

لديس مدن  يرى ابدن حدزم الظداهري رحمده اهلل تعدالى بدأن قدول الدزوك لزوجتده قدد وهبتدك ألهلدك
 أو لم ينو فال يقع الطالق. ، الطالق سواء نوى بها الطالق ألفاظ
و نوى بها طالقا أ -فال يقع بها طالق ألبتة  لفاظوما عدا هذه األ) : فقال رممه اهلل تعالى 
مثدل: الخليدة، والبريدة، وأندت مبدرأة، وقدد بارأتدك، وحبلدك علدى  ال فدي فتيدا وال فدي قضداء -لم يندو 
 رك، وقد وهبتك ألهلك، أو لمن يذكر غير األهل، والتحريم، والتخيير، والتمليك.، والح غاربك

ولدم  -رضدي اهلل عدنهم  -جاءت فيها آثدار مختلفدة الفتيدا عدن نفدر مدن الصدحابة  ألفاظوهذه 
 -، وال حجددة فددي كددالم غيددره  شدديء أصددال -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -يددأت فيهددا عددن رسددول اهلل 

 (1)(ال سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بع . ، -عليه الصالة والسالم 

نما حسب فهمه لنصوص   .القرآن  وليس له أدلة ، وات

 

 

 

 

 

 

                                 
 .(139/ 9(المحلى باآلثار )1)
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فن  (1)،وأممد (3)، والشافعن(2)، ومالك (1)أبن منيفة  اوربعة اوئمةبيام مذهب  القول الثانن:
  .ونوى الطالق، وقبلها أهلها قول الرجل ل وجته قد وهبتك وهلك ،

 يقع به الطالق. من قال لزوجته وهبتك ألهلك  فقبلوها فإنه   : قالوا

وندددوى بهدددا  وا فيمدددا بيدددنهم فيمدددا إذا قدددال لزوجتددده المددددخول بهدددا قدددد وهبتدددك ألهلدددك ،اختلفدددوقدددد  
 ؟ أو ثالث تطليقات ؟. ؟ أو بائنة الطالق وقبلوها هل هي طلقة رجعية

 تمرير ممل الن اع  :

بأندده مددن كنايددات الطددالق  الددزوك إذا قددال لزوجتدده قددد وهبتددك ألهلددك ،األربعددة أن  األئمددةاتفددق -1
 فيقع الطالق إذا نوى الزوك الطالق . 

، فهدددي  علدددى أن الدددزوك إن أراد بقولدده المرأتددده قدددد وهبتدددك ألهلددك ثدددالث تطليقدددات األئمدددةاتفددق -2
  ثالث.

، أو أطلددق ، وقبلهددا  وا فيمددا إذا أراد الددزوك بقولدده ألهلدده قددد وهبتددك ألهلددك تطليقددة واحدددة اختلفدد-3
 أقوال . ةأهلها فهل تكون طلقة رجعية ، أو بائنة ، أو ثالث تطليقات. على ثالث

 القول اوول : مذهب اإلما  أبن منيفة . 

 (6).(5)قال: إذا قال لزوجته قد وهبتك ألهلك إذا نوى بها الطالق كانت طلقة واحدة بائنة
  استدل بالمأثور ، ومن المعقول  .  اودلة:

 من المأثور. أوال :

 (1)«.إن قبلوها فهي واحدة بائنة»قال: - -بن مسعودعن عبد اهلل أثر استدل ب-1

                                 
( ،  3/133( ، اإلختيدددار لتعليدددل المختدددار )3/101(، بددددائع الصدددنائع )13/ 6( انظددر: المبسدددوط للسرخسدددي )1)

 (.3/12،13اللباب في شرح الكتاب )
 (.5/235بيان والتحصيل )( ، ال516/ 2( ، الكافي في فقه أهل المدينة )2/211( انظر : المدونة )2)
(، العزيز شرح الدوجيز بمعدروف 10/92(،البيان في مذهب اإلمام الشافعي )5/211( انظر : األم للشافعي )3)

 (،1/31( ط،روضةالطالبين )1/533بالشرح الكبير ط العلمية )
، المحدرر فدي الفقده  (102/ 1( ، المغني ألبن قدامة )366(انظر : مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل )1)

 ( .1/191(، ، االنصاف )1/311(، الشرح الكبير على متن المقنع )2/55على مذهب اإلمام أحمد )
وجين فيها العودة بعقد ومهر جديدين، طدالق لده 5) ( البينونة تنقسم إلى قسمين بينونة صغرى: وهي ما يمكن للزَّ

وجة زوًجا آخر، طالق ال رجعة فيه. بينونة كبرى: ال تصحش المراجعة فيها إالش بعد -رجعة  أن تتزوشك الزَّ
 (.3/12،13( ، اللباب في شرح الكتاب )3/101(، بدائع الصنائع )13/ 6المبسوط للسرخسي )انظر :   (6)
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 (2)«.هي واحدة بائنة»عطاء قال: قال: أثر استدل ب-2

فدي الموهوبدة ألهلهدا، إن قبلوهدا فتطليقدة بائندة، » --عن علي بن أبدي طالدب  أثراستدل ب-3
ن ردوها فهي واحدة وهو أحق به  .(3)«اوات

 ثانيا : مم المعقول . 

ا ليسدت ألنهد :إنهدا مدن الكنايدات الخفيدة إذا ندوى بهدا الطدالق كاندت طلقدة واحددة بائندة ؛ قالوا
ا عوامدل فدي حقائقهدا واشدترط ألنهد كناية عن مجرد الطالق بل عدن الطدالق علدى وجده البينوندة ؛

، فإيهمدا ندوى  خففدة وهدي الواحددة، وهدي الدثالث ، و الم النية لتعيين أحد نوعي البينونة المغلظدة
 (1)وقعت الحتمال اللفظ .

 إم قبلوها. (6)، ورواية يند اإلما  أممد (5)القول الثانن :مذهب اوما  مالك

قاال : إذا قال الزوك لزوجته قد وهبتك ألهلك فهي ثالث تطليقات في المدخول بها ، و فدي  
 غير المدخول بها واحدة .

 والمعقول . ،أثور : استدال من الم اودلة

 مم المةثور .: أوال

إن قبلوها فثالث، ال تحل لده حتدى تدنكح زوجدا غيدره، »قال:  --زيد بن ثابت  أثراستدال ب-1
ن ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها  (1)«.وات

ن ردوها فواحدة،»الحسن البصري قال:  أثراستدال ب-2  إذا وهبها ألهلها، فقبلوها فهي ثالث، وات

 (1)«.اوهو أحق به 

                                                                                            
 . اب الرجل يقول المرأته: قد وهبتك ألهلكب . 11212برقم: (311/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني )  (1)
، مصددنف ابددن أبددي  بدداب الرجددل يقددول المرأتدده: قددد وهبتددك ألهلددك 11210بددرقم: (311/ 6المصدددر نفسدده )  (2)

 ما قالوا: في الرجل يهب امرأته ألهلها.. 11215برقم: (1/91شيبة )
 .ما قالوا: في الرجل يهب امرأته ألهلها .11211برقم: (1/91مصنف ابن أبي شيبة )  ( 3)
 (.3/12انظر :اللباب في شرح الكتاب )  (1)
( 151/ 5( ، الندددوادر والزيدددادات علدددى مدددا فدددي المدوندددة مدددن غيدددره مدددن األمهدددات )2/211انظدددر : المدوندددة ) (5)

 ( .235/ 5( ، البيان والتحصيل )516 /2،الكافي في فقه أهل المدينة )
 (. 1/311( ، الشرح الكبير على متن المقنع )55/ 2، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد )( انظر : 6)
بدداب الرجددل يقددول المرأتدده: قددد وهبتددك ألهلددك ، ،  11213بددرقم: (312/ 6مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ) (1)

 ما قالوا: في الرجل يهب امرأته ألهلها.  11211برقم: ( 91 /1ابن أبي شيبه في مصنفه )
 باب الرجل يقول المرأته: قد وهبتك ألهلك.. 1596برقم: (111/ 1سنن سعيد بن منصور ) (1)
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 مم المعقول .: ثانيا 

قددداال : بدددأن قدددول الرجدددل لزوجتددده قدددد وهبتدددك ألهلدددك كنايدددة ظددداهرة ، والنددداس يتلفظدددون بهدددا ، 
، والكنايددات الظدداهرة إذا وردت علددى المدددخول بهددا  ويريدددون بهددا الطددالق وقددد جددرى العددرف بددذلك

 .  (1)كانت طالقا ثالثا

وعددرف  ،لكنايددات كمددا يطلقددون بالصددريح ذه اوقدداال : إن العددرف جددار بددأن الندداس يطلقددون بهدد
 (2)اللغة والشرع جار بذلك .

 . (1)، واإلما  أممد فن المشهور ينه (3) القول الثالث: مذهب اإلما  الشافعن

 قاال : إن نوى بها طالقا فهي واحدة رجعية إال أن ينوي أكثر . 

 : استدال من المأثور، ومن المعقول .  اودلة

 أوال: مم المةثور .

ن لدددم يقبلوهدددا فدددال »قدددال:  --عدددن عبدددد اهلل بدددن مسدددعود أثر اسدددتدال بددد-1 إن قبلوهدددا فواحددددة، وات
 (5)«.شيء

ن لدددم  ، وهدددو أملدددك بهدددا إن قبلوهدددا فهدددي تطليقدددة»و مكحدددول، قدددال:  مسدددروقأثر اسدددتدال بددد-2 ، وات
 (6)« .يقبلوها، فال شيء

 (1)«.جعتهاإن قبلوها فتطليقة يملك ر »عن إبراهيم النخعي قال: أثر استدال ب-3

ن ردوه»زهري قدددال: دددددددددددعددددن الأثر اسدددتدال بددد-1 ا فلدددديس دددددددددإن قبلوهددددا فهدددي واحددددة، وهددددو أملدددك، وات
 (1)« .بشيء

                                 
 (. 111انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة ) (1)
 ( . 111/ 2انظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) (2)
( ، روضددة الطددالبين وعمدددة 92/ 10( ، البيددان فددي مددذهب اإلمددام الشددافعي )211/ 5انظددر: األم للشددافعي )(3)

 .(31/ 1المفتيين )
( ، المحرر في ا لفقه 1/311( ، المغني البن قدامة )366)مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل  ( انظر :1)

 ( .311/ 1( ، ،الشرح الكبير على متن المقنع )55/ 2على مذهب اإلمام أحمد )
وابددن أبددي ،  : قددد وهبتددك ألهلددك ،بدداب الرجددل يقددول المرأتدده1591بددرقم: (111/ 1سددعيد بددن منصددور )نن سدد (5)

 . ا: في الرجل يهب امرأته ألهلها.     ما قالو  11212برقم: ( 1/91شيبة في مصنفه )
 باب الرجل يقول المرأته: قد وهبتك ألهلك.  1600،1601برقم: (111/ 1المصدر نفسه)  (6)
 .، ما قالوا: في الرجل يهب امرأته ألهلها 11211برقم: (1/91مصنف ابن أبي شيبة ) ( 1)
 .رجل يقول المرأته: قد وهبتك ألهلك. باب ال11211برقم: (6/312مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ( 1)
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 ثانيا : مم المعقول . 
، وعو  كان رجعيا في المددخول  قاال  :بأنه من الكنايات ووقوع الطالق إذا تجرد عن عدد-1

 بها قياسا على قوله : أنت طالق .
 مالم يمنع صريحه من الرجعة لم تمنع كنايته من الرجعة . ألنو  قاال:-2
ريح الرجعدددة ، فدددأولى أن ال ترفعهدددا دددددددددددا لدددم يرفدددع الصدددددددددالق مدددن كنايتددده فلمدددددددصدددريح الط ألنو -3

 (1)الكناية .
ن واحدددة كقولدده ق أكثددر مددم يقددع بدده عنددد اإلطددالدددددددددد، فل ريحدددددددددددة كالصددددددددددالكنايددات مددع الني ألنو -1

 (2).:أنت طالق
 لفظ محتمل فال يحمل على الثالث عند اإلطالق كقوله اختاري . ألنهو -5
كقولده:  رجعية لمن عليها عدة بغير عو  قبل اسدتيفاء العددد فكاندت رجعيدةطلقة وعلى أنها -6

 (3)أنت طالق .
 المناقشة :

 .-رممه اهلل تعالى  –مناقشة كال  ابم م   الظاهري 
ه باطددل ال يلزمدده بدده بددأن الرجددل إذا قددال لزوجتدده قددد وهبتددك ألهلددك بأندد -رحمدده اهلل-لدده أمددا قو 

 لم ينوه .الطالق نواه ، أو 
 الطدالق ،السدراح ،» مخصوصدة وهدي  ألفداظفيجاب بأن ابن حزم ال يرى الطالق إال ب الرد:
 -أصحاب النبدي، وهذا القول مخالف لما كان عليه  وما عدا ذلك ال يقع به الطالق« ، والفراق 
-  والعدرف جدار بدأن  الكنايدة وهدي كثيدرة ألفداظاألربعة من أن الطالق يقدع ب األئمةوالتابعين و ،

 ، والشرع جار بذلك .  وعرف اللغة الناس يطلقون بهذه الكنايات كما يطلقون بالصريح ،
لدددى مدددا اهلل سدددبحانه وتعدددالى ذكدددر الطدددالق ، ولدددم يعدددين لددده لفظدددا ، فعلدددم أنددده رد النددداس إ ألنو 

 يتعارفونه طالقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطالق مع النية .
فددإذا تكلددم بلفددظ دال علددى معنددى ،  ال تددراد لعينهددا بددل للداللددة علددى مقاصددد لفظهددا ، لفدداظواأل

، والهنددي  ، والتركدي ، ولهدذا يقدع الطدالق مدن العجمدي وقصد به ذلك المعنى ترتب عليده حكمده
 (1)بألسنتهم .

 

                                 
 (. 10/161(  انظر: الحاوي الكبير )1)
 ( .1/391نظر :المغني البن قدامة ) ( ا2)
 (.1/102) انظر:المغني البن قدامة  (3)
 (. 5/291( انظر : زاد المعاد)1)
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 اوربعة : اوئمةابم م   ودلة  مناقشة

 -جداءت فيهدا آثدار مختلفدة الفتيدا عدن نفدر مدن الصدحابة  ألفداظهدذه  فقال رممـه اهلل تعـالى:
، وال  شدديء أصددال -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -ولددم يددأت فيهددا عددن رسددول اهلل  -رضددي اهلل عددنهم 

فة ليس بعضها أولى من ، ال سيما في أقوال مختل-عليه الصالة والسالم  -حجة في كالم غيره 
 (1)بع .

 : -رممه  اهلل تعالى-مناقشة كال  إلما  أبن منيفة مم قبل اإلما  ابم م   

 أو ردوها إال أن ينو ثالثا فثالث.، قال :أما قول اإلمام أبي حنيفة: بأنها طلقة بائنة قبلوها 

 (2)قبله.، وال نعلمه عن أحد  ، وال رأي له وجه ، وال قياس يضبط فال دليل يعقل
 : مناقشة قول اإلما  مالك مم قبل اإلما  ابم م   

قال: وأما قول اإلمام مالك في التفريق بين المدخول بها ، وغيدر المددخول بهدا فمدا يعلدم هدذا 
 ، وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثالثا؟. التفريق عن أحد قبله

الدثالث؟ فقلندا: وقدد يحرمهدا عنددكم الواحددة البائندة  وقولهم :بأن  المدخول بها ال يحرمها إال 
 .(3)، وال سنة  ، ال قرآنا .قال: وسائر األقوال ال نعلم لشيء منها برهانا
 وغيره: مناقشة أدلة المنفية  مم قبل اإلما  ابم م  

 «.إن قبلوها فهي واحدة بائنة :»- -ابن مسعود أثرما استداللهم بأ
مشروطة بقبول أهلها لها ، فدإن قبلوهدا فهدي واحددة  -- مسعود فتوى ابن يقال :الجواب :

أثددر أولدم يقبلوهددا فلدديس لهدم الدددليل ، وكددذلك  بائندة، والحنفيددة يوقعددون عليهدا الطلقددة سددواء قبلوهددا ،
 مشروط بقبول أهلها لها ، فسقط استداللهم بهذه اآلثار . - -علي بن أبي طالب

 : مناقشة دليل المنفية مم المعقول
ق بدل عدن الطدالق علدى ا ليست كناية عن مجرد الطدالألنهولهم بأنه لفظ يقتضي البينونة وق

 وجه البينونة.
ولدده  ةيجدداب بأنده منددتق  بقولده: أنددت طدالق ، وال رجعددة لدي عليددك؛ بأنهدا  تكددون طالقد الـرد:

ن كان مقتضيا للبينونة عند الجميع الرجعة، فلم يرتفع بهذا اللفظ  (1)، فبطل استداللهم. ، وات
                                 

  (.139/ 9( انظر : المحلى باآلثار )1)
  (.309/ 9( المصدر نفسه )2)
 (.310/ 9باآلثار )(انظر :لمحلى 3)
 (.161/ 10( انظر :الحاوي الكبير )1)
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 مناقشة أدلة المالكية :

ن اآلثدددار لدددم تفدددرق بدددين إفددد أمدددا اسدددتداللهم باآلثدددار: عدددن زيدددد بدددن ثابدددت ، والحسدددن البصدددري ،-1
،  نهددا تشددترط لوقددوع الطددالق الددثالث قبددول أهلهددا لهدداإالمدددخول بهددا، وغيددر المدددخول بهددا ، ثددم 

تددك ألهلددك سددواء والمالكيددة ال يشددترطون ذلددك ، بددل يوجبددون وقددوع الددثالث بمجددرد قولدده قددد وهب
 س لهم حجة في هذه اآلثار .يلم يقبلوها ، فل مقبلوها ، أ

 مناقشة دليل المالكية مم المعقول :

 قولهم: بأن العرف جار بأن الناس يطلقون بهذه الكنايات كما يطلقون بالصريح .
طدددالق إال واحددددة إل:يقدددال: بدددأن الكنايدددات مدددع النيدددة كالصدددريح ، فلدددم يوقدددع بددده عندددد ا لجـــوابا

طدالق علدى الدثالث بدل علدى إل، فال يحمل عندد ا لفظ محتمل ألنهو  : أنت طالق ، جعية كقوله ر 
 اليقين ، وهي الواحدة .

 الترجيح :

دلة تبين للباحث أن القول الراجح في هذه المسألة هو ألومناقشة ا اقوال وأدلتهألبعد عر  ا
 ها طلقة رجعية لةتي:قول من قال لزوجته قد وهبتك ألهلك ونوى الطالق وقبلوها بأن

،  أو مدن السدنة ، القدرآنهذه المسألة من مسائل كنايات الطالق وليس فيها ندص صدريح مدن -1
 فهي قابلة لالجتهاد .

 بأن أكثر السلف على أنها تقع تطليقة واحدة رجعية .و -2

ت ا تطليقدة لمدن عليهدا عدددة بغيدر عدو  قبدل اسدتيفاء العدددد ، فكاندت رجعيدة كقولده : أنددألنهدو -3
 طالق .

 ماال يمنع صريحه من الرجعة ،لم تمنع كنايته من الرجعة من باب أولى واهلل أعلم . ألنهو -1
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 المبمث الثانن

  وتمته ثالثة مطالب. 
 .مخالفاته فن توقيت الطالقالمطلب اوول : 

 .والوكالة بالطالقالمطلب الثانن :  
 واليميم بالطالق .المطلب الثالث :  
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 مخالفته فن توقيت الطالق . المطلب اوول :
 تمرير ممل الن اع:

، فإنهددا تطلددق فددي آلنعلددى أن مددن قددال لزوجتدده أنددت طددالق اوابددن حددزم   األربعددة األئمددةاتفددق -1
 الحال. 

، أو  ، أو آخدددر السدددنة آخدددره ، أو إذا جددداء راس الشدددهر العلمددداء فددديمن قدددال لزوجتددده :اختلدددف -2
 وا على قولين.اختلفموصوف فهل يقع الطالق؟ ثم جاء ال ، أولها

 فن المسةلة . -رممه اهلل تعالى  –بيام رأي ابم م   الظاهري  القول اول :

: أنده إذا قدال  لزوجتده إذا جداء رأس الشدهر: فأندت طدالق  -رحمده اهلل تعدالى–يدرى ابدن حدزم 
 أو ذكر وقتا ما ، فأنه اليقع طالقه إذا حل األجل .

إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا ما؟ فال تكون طالقا بذلك، ال  من قال:)فقال: 
 .(1)(، وال إذا جاء رأس الشهرآلنا

 : دلةاو

 . فقال ليس له أدلة صريحة بل كالم من مفهومه 

 ن الطالق المأمور به هو الطالق المنجز نحو أنت طالق.إ-1

األجدل وقدد علمندا اهلل الطدالق علدى المددخول وقال :إنه لم يدأت قدرآن وال سدنة بوقدوع الطدالق ب-2
 غيدر المددخول بهدا ولديس  هدذا فيمدا علمندا بدل مدن التعددي علدى حددود اهلل :قدال تعدالى :و  بها

د  َد َِّ   فَٱَۡد ظَلََ  َُۡفَس  ۥ  ﴿  َ .1الطالق:﴾َ َوَ يَ ََعِد 

 وقال كل طالق ال يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك-3

 (2)خالف هذا القول يستلزم تحريم فرك بالظن على من أباحه اهلل تعالى له باليقين .ن ات و -1

 

 

 

 

                                 
  (.119/ 9المحلى باآلثار ) (1)
 (.111/ 9) لمصدر نفسه( ا2)
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  (1)،وأممــد (3)،والشــافعن(2)، ومالـك (1)أبـن منيفــة  اوربعــة اوئمـةبيـام مــذهب  القـول الثــانن :
 فن هذه المسةلة .

 فة .، أو صفة وقع الطالق إذا وجد الشرط ، أو الص :إذا علق الطالق بشرطقالوا 

 . يلى قوليم .وا هل يقع الطالق منجزا ، أو حتى يوجد الشرط اختلفثم 

 .(1)، واإلما  أممد (6) ، و اإلما  الشافعن(5)القول اوول : مذهب اإلما  أبن منيفة 

حتى أو  الزمن،، أو  بصفة ال يقع حتى تأتى الصفة :إذا أوقع الطالق في زمن أو علقهقالوا 
    .يأتي الشرط

 ، والمعقول . والمأثور ، والسنة ، :استدلوا بأدلة من الكتاباودلة 

 أوال: مم الكتاب.

 (1)قالوا :وهذا عقد يجب الوفاء به ﴾َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ﴿ :استدلوا بقول اهلل تعالى

 ثانيا: مم السنة.

: -صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم  -قددددال رسدددددول اهلل  : قدددددال --أبدددددي هريدددددرة اسددددتدلوا بحدددددديث  
 . (9)«المسلمون على شروطهم»

                                 
(، 6/111(، ،المسدددوط للسرخسدددي )5/16(، شدددرح الطحدداوي للجصددداص)1/190(انظددر : األصدددل للشددديباني )1)

 .(3/22الصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع 
(المعوندة علدى مدذهب عدالم 5/100يادات على ما في المدوندة مدن غيرهدا مدن األمهدات )النوادر والز ( انظر : 2)

 (.2/511( ،الكافي في فقه أهل المدينة )111، 113المدينة )
، البيددان فددي مددذهب 3/21(، المهددذب فددي فقدده اإلمددام الشددافعي للشدديرازي )10/193الحدداوي الكبيددر )( انظددر : 3)

 .(1/116لبين وعمدة المفتين )( روضة الطا10/112االمام الشافعي )
( شدرح 131، 121، 3/126(، الكدافي فدي فقده اإلمدام أحمدد ) 1/23،21،11المغني البن قدامة )( انظر : 1)

 (.5/111الزركشي على مختصر الخرقي )
 .(5/16انظر : شرح مختصر الطحاوي )( 5)
 (.3/21انظر : المهذب في فقه اإلمام الشافعي )(6)
 (.1/123بن قدامة )انظر : المغني ال(1)
 (.5/16) نظر : شرح مختصر الطحاوي(  ا1)
 بدددرقم: (5/112، إرواء الغليدددل )بددداب فدددي الصدددلح  3591بدددرقم: (116 / 5سدددنن أبدددي داود ت األرندددؤوط )  (9)

 (.112/ 5إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل ) والحديث صححه األلباني في .1303
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 وجه الداللة مم المديث :

 وهذا شرط يجب الوفاء به عند حلوله. : قالوا

 ثالثا : مم المةثور .

:  : أنددت طددالق إلددى رأس السددنة مددن قددال المرأتدده»  كددان يقددول:--ابددن عبدداس أثراسددتدلوا بدد-1
إلدددى  »قدددال:  --ظ عدددن ابدددن عبددداسددددددددددددوفدددي  لف«. ةدددددددددددأنددده يطؤهدددا مدددا بينددده وبدددين رأس السن

 . (1) «األجل

 (2).«هو عتيق إلى الحول»أنه قال لغالم له:  --أبي ذر أثر -2

، أيصديبها بدين ذلدك؟ قدال:  عطاء بدن ربداح عدن رجدل قدال المرأتده: أندت طدالق إذا ولددتأثر -3
 (3).«وال تطلق حتى يأتي األجل نعم،»

 (1)«.بطالق حتى يأتي األجل، ويتوارثان فيما بين ذلك ليست»عطاء قال: أثر -1

 (5).«إذا طلق إلى أجل وقع»الزهري قال: أثر -5

، عددن رجددل قددال المرأتدده: إذا أهللددت شددهر كددذا وكددذا فددامرأتي طددالق إلددى  سددئل جددابر بددن زيددد -6
 (6)«أراها طالق إلى األجل الذي سمى، وتحل فيما دون ذلك»، قال:  رأس السنة

إن : »--قال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابدن عمدر - -عمر ابنأثر -1
ن لم تخرك فليس بشيء خرجت فقد بتت منه  (1).«، وات

إذا قدال: إذا حملدت فأندت طدالق ثالثدا، يغشداها عندد كدل طهدر مدرة، فدإن اسدتبان  »قتدادة: أثر -1
 (1)«حملها فقد بانت  منه 

                                 
، المحلددى باآلثددار مددن قددال: ال يطلددق حتددى يحددل األجددل  11191 بددرقم: (10/ 1مصددنف ابددن أبددي شدديبة )  (1)

(9 /119. ) 
 من قال: ال يطلق حتى يحل األجل. .11196 برقم: (10/ 1المصدر نفسه )  (2)
 باب الطالق إلى أجل..11301 برقم: (316/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (3)
 .باب الطالق إلى أجل .11311قم:بر  (311/ 6) مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (1)
 من قال: ال يطلق حتى يحل األجل. .11190 برقم: (10/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) (5)
 .من قال: ال يطلق حتى يحل األجل .11195برقم: (10/ 1المصدر نفسه ) (6)
الغلط والنسديان باب الطالق في اإلغالق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، و  ( .15/ 1صحيح البخاري ) (1)

 في الطالق والشرك وغيره.
باب الطدالق فدي اإلغدالق والكدره، والسدكران والمجندون وأمرهمدا، والغلدط والنسديان  ( .15/ 1المصدر نفسه ) (1)

 في الطالق والشرك وغيره.
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 رابعا مم المعقول :

 ، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها، كالعتق. إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات قالوا :بأنه-1

، فلددم يقددع، كمددا لددو قددال: أنددت طددالق إذا قدددم  الق بصددفة لددم توجدددددددددددددددتعليددق للط ألنددهوقددالوا :-2
 (1)الحاك. 

ثدم العتدق إذا علدق علدى شدرط  لكدل واحدد منهمدا قدوة وسدراية ، ألنالطالق كدالعتق  ألنقالوا :و -3
 . (2)ولم يقع قبل وجوده فكذلك الطالق ، وقع بوجوده
 مذهب اإلما  مالك. القول الثانن :

،  من طلق إلى أجل فإن كان األجل آتيا ال محالة وقع الطالق في الوقت حدين تكلدم قال : 
 ( 3)ولم ينتظر به ألجل .

 ، والمعقول . بالمأثور وااستدل دلة:او

  .وال : مم المةثور أ

فدال يقدرب امرأتده حتدى »سعيد المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكدذا قدال: أثر باستدلوا -1
 .«، فإن مات قبل أن يفعل فال ميراث بينهما يفعل الذي قال

، فهدي طدالق حدين يقدول  إذا قال: أنت طالق إلدى سدنة»سعيد بن المسيب قال: أثر استدلوا ب -2
 .«كيقول ذل أيضاوسمعت الزهري ». قال معمر:  «ذلك 

يقددع عليهددا »فددي الرجددل يطلددق امرأتدده إلددى أجددل قددال:  سددعيد بددن المسدديب قددال :أثر اسددتدلوا بدد-3
 .(1)«الطالق حينئذ

 (5).«أنه كان ال يؤجل في الطالق»الحسن  أثراستدلوا ب-1

 (6).«تعتد من يوم قال»الزهري كان يقول: أثر استدلوا ب-5

                                 
 (.121، 123/ 1( انظر : المغني البن قدامة )1)
 .(21/ 3( انظر : المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي )2)
( ، المعونة على مذهب عالم 5/100( انظر : النوادر والزيادات على مافي المدونة  من غيرها من االمهات)3)

(، منهداك التحصديل ونتدائ  لطدائف التأويدل 511/ 2(الكافي في فقده أهدل المديندة )111، 1/113المدينة )
 (. 392/ 1في شرح المدونة )

 .باب الطالق إلى أجل .11311،11311، 11311برقم: (311/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (1)
 .في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟ .11119 برقم: (10/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) (5)
 في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟. .11191 برقم: (10/ 1المصدر نفسه ) (6)
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 ثانيا مم المعقول :

، وهددذا غيددر  ضددي توقيددت اسددتباحة الددوطء بمدددة يحددرم عنددد مجيئهدداقددالوا أن تأجيددل الطددالق يقت-1
 (1)جائز قياسا  بنكاح المتعة.

 (2)قالوا إن الطالق إلى أجل باطل كالنكاح إلى أجل. -2

 المناقشة :

 :-رممه اهلل تعالى-أوال: مناقشة أدلة ابم م   الظاهري 

 هذا الطالق .أو سنة بمثل  ، نص من كتاب أما قول ابن حزم بأنه لم يأت -1

لم يرد نص بتخصيص الوقوع بالحال ، بل وردت النصوص مطلقدة كمدا  أيضا فيجاب بةنه:
ََ ﴿قدددال تعدددالى َْاااٱَح  َِ َِل ج  اااَّه  ََ َواااٱ ذَاااۡ  ََْمسُّ ۡ  َّل ن لَلِۡٱااا     َّذَِّْساااٱَٰٓ َ َّل ن ﴿وقولاااهتعااااىل236البقااارة:﴾لَاااۡيك 

 َِ اَّه  َ  َۡ اۡل  نَن ََْمسُّ َِ و  َّه  َِ ﴿وقولده :  231البقدرة :  ﴾لَلِۡٱ  م  اه  ََ ب أَُف س  ات  يَ ََربِۡصا ثَا َ َ َّۡذم  َلِٱَ  مَلَ 

   َ  .221البقرة:﴾   ر  َٰٓ
لددم يددرد دليددل يقيددد  ألندده ؛ أيضددا، وباألجددل  فيحمددل اإلطددالق علددى صددحة الطددالق فددي الحددال

 المطلق ، فوجب العمل بالمطلق .
ن المحال أن يقدع بعدد ذلدك فدي حدين لدم يقدع : بأن كل طالق ال يقع حين إيقاعه فموأما قوله-2

 فيه. 
فال يسلم له بأن الطالق باألجدل ال يقدع حدين ، يجاب بأن هذه دعوى مجردة عن دليل  الرد:

 .    إيقاعه بل يقع الزما لمن أوقعه معلقا على حلول األجل
وابدن  ويقال كذلك  بأن السلف قد أجازوا مثل وقوع هذا الطالق المعلق بأجدل مثدل ابدن عمدر

 -وغيدرهم ، والزهدري ، وعطداء ،والحسدن  ،من التابعين كسعيد بن المسديب  وكثير - -عباس
أو بصدفة ، أو االتفاق أن الطالق إلى أجل  ،بل قد نقل ابن حزم اإلجماع ،  -رحمهم اهلل تعالى

 .(3)واقع إن وافق وقت طالق
 مناقشة أدلة المالكية :

، وقدولهم بوقدوع الطدالق مدن  والزهدري ، والحسدن ، ن المسديبأما استداللهم بأثار التابعين كاب-1
  .يوم ما قال

                                 
 (.111لمدينة )( انظر : المعونة على مذهب عالم ا1)
 (.1/292( انظر :  مناه  التحصيل )2)
  (.12) ص:( انظر : مراتب اإلجماع 3)
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ومدن التدابعين  --وابدن عبداسه قد صح عن بعد  الصدحابة كدابن عمدر فيجاب بأن الرد:
بأنده يقدع الطدالق عندد حلدول األجدل فدال يكدون قدول التدابعين  عن عطاء والزهري وجابر بن زيد ،

 قول بع  التابعين حجة على بعضهم البع  .وكذلك ليس ، مقدم على قول الصحابة 

 أما قياسهم تأجيل الطالق على تأجيل النكاح والمتعة-2
يدداهم نقددول : ال يجددوز أن يكددون النكدداح مؤقتددا بوقددتألن،  :يقددال بددأن هددذا باطددل الــرد  ،  نددا وات

 ، نكاح مؤقت. أما توقيدت الطدالق بوقدت فلديس كتوقيدت النكداح ألنهوكذلك نكاح المتعة محرم ؛ 
ال  والمتعة ، بل يقع الطالق إذا جاء األجل ، ويسدتمر إلدى األبدد إال إذا كدان لده عليهدا رجعدة ، وات
 فإنها تحرم عليه حتي تنكح زوجا غيره  

 من قبل ابن حزم. (أبي حنيفة ،والشافعي، وأحمد )مناقشة أدلة الجمهور

ُُ ﴿قال: أما استداللهم باآلية َُوْ ََّٰٓ ََ  ََ ي  َ أَيُّهَٱ َّذِ
َٰٓ ۡ  يَ  ٱ َّد     ۡذع  ُُ بۡ   .1املائدة:﴾نَۡ ف َّ

ولدديس فددي  –، أو ندددب إليده  هددذه اآليدة فددي كددل عقدد أمددر اهلل تعددالى بالوفداء بدده قدال : الــرد :
 (1)، فال يحل الوفاء به. ، وهذا طالق مخالف لما أمر اهلل تعالى به ، وال في معصية كل عقد

فإندده محمددول بالشددروط الجددائزة ولدديس  «المسددلمون عنددد شددروطهم »وأمددا اسددتداللهم بالحددديث -3
والطددالق إلدى أجددل مشددترط ،  (2)« المحرمدة لحددديث: كدل شددرط لديس فددي كتداب اهلل فهددو باطدل

 .في كتاب اهلل فهو باطل بشرط ليس 
،  كدان حقدا فقدد ورد فدي العتدق العتق بالتوقيت فقال: القياس باطدل ثدم لدو ورد يلى قياسه  

 ذلك في الطالق .ولم يأت ، وجواز التوقيت فيه نص 

  الرد يلى ابم م  

،  : بل اآليدة عامدة فدي كدل عقدد جدائز وكدذلك الحدديث ، والطدالق المؤقدت بأجدل جدائزيقال 
أو بصددفة واقددع ، وقددد أورد ابددن حددزم رحمدده اهلل فددي كتابدده مراتددب اإلجمدداع أن الطددالق إلددى أجددل 

 . (3)باتفاق إن وافق وقت الطالق

اس صددحيح بجددامع علددة إزالددة ملددك ، فكمددا يصددح فددي وكددذلك قيدداس الطددالق علددى العتددق قيدد
 العتق يصح في الطالق.

                                 
 (.112/ 9انظر : المحلى باآلثار ) ( 1)
 بدرقم: (1112/ 2، صدحيح مسدلم )بداب البيدع والشدراء مدع النسداء  2155بدرقم:  (3/11صحيح البخاري )  (2)

 .باب إنما الوالء لمن أعتق 1501
 .(12ص:مراتب اإلجماع )انظر :   (3)
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 الترجيح :

ومناقشددة األدلددة. تبدين للباحددث بددأن الددراجح واهلل أعلددم  بعدد عددر  األقددوال واألدلددة لكدل قددول ،
وكددذلك  ،ذلددك لقددوة أدلددتهم ، و  هددو قددول مددن قددال بددأن الطددالق المؤقددت بوقددت يقددع إذا جدداء الوقددت

حابة ددددالص ألن، و  اعددددددوقدوع ذلدك كمدا نقلده ابدن حدزم فدي كتابده مراتدب اإلجم لوجود اإلجماع علدى
قددالوا بوقددوع الطددالق عنددد  وجددود األجددل، وكددذلك كثيددر مددن - - اسددددددددددددمر وابددن عبدددددددكددابن ع
المدراد مدن الطدالق إزالدة ملدك فيجدوز تنجيدزه ،كمدا  ألنو  وقولهم مقدم على من بعدهم ، التابعين ،
.جيله كالعتق واهلل أعلم بالصوابيجوز تأ
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 مخالفته فن الوكالة فن الطالق  المطلب الثانن :
 تمرير ممل الن اع :

علددى أن الددزوك إذا طلددق زوجتدده بنفسدده مددن غيددر واسددطة بددأن وابددن حددزم   األربعددة األئمددةاتفدق -1
 طالقه يقع .

 ؟  أهل العلم فيمن وكل في طالق زوجته .فهل يقع طالق الوكيلاختلف -2
 وا يلى قوليم .اختلف

 .-رممه اهلل تعالى–القول اوول :قول اإلما  ابم م   الظاهري 
، بدل التوكيدل  فدي الطدالق  : ال تجوز الوكالة في الطالق -رممه اهلل تعالى-قال ابم م   

 .(1)(وال تجوز الوكالة في الطالق )فقال :، وال يصح ، وال ينفذ طالقه ،  باطل
 لة من الكتاب ، وتعليالت .استدل بأد اودلة:

 من الكتاب . أوال :
ب  ك ۡلُّ  ﴿:استدل بقول اهلل تعالى: ِ ر  َ ُز َرة  َ ََل َْۡكس   َ ََل َْ

لَۡيهَٱ  ََ  م اِ  َّل ذَاى   َُۡفٍس َّل َِل 
  ۡزَر ن ۡخَرى  

ْ  ۡ  ف ي   َْۡخ َل ف ََّن َربِّك    َ ِّئ ك   ب َمٱ ك  ۡ  فَيْ  ك  ع   .161عام:ألنا﴾٢٧٤ِوۡرج 
ــة  ــة مــم اآلي ، أو القددرآن : قددال: ال يجددوز عمددل أحددد عددن أحددد إال حيددث أجددازه  وجــه الدالل

،ولم يأت في طالق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ، وال سدنة  -- السنة الثابتة عن رسول اهلل
 ؛ فهو باطل.

 ثانيا: التعليالت التن استدل بها .
بددالطالق ال غيددرهم فددال يجددوز أن ينددوب غيددرهم قددال: إن اهلل سددبحانه وتعددالى خاطددب األزواك -1

اد  د  َِّ    ﴿:وقدد قدال تعدالى ،تعد لحددود اهلل عدز وجدل ألنه ؛عنهم ال بوكالة وال بغيرها   َ ْ ۡلاَ  

ََّن  ل م 
ئ َ  ه    َّذظِ 

َٰٓ د  َد َِّ   فَأ ُ ذَ   َ ر . فدال خيدا 229البقدرة: آيدة رقدم ﴾١١٢فََ  َْۡع َد  هَٱ  َ َوَ يَ ََعِد 
الطدددالق عدددن أحدددد مدددن  ومدددا نعلدددم إجدددازة التوكيدددل فدددي ،ألحدددد فدددي خدددالف مدددا جددداء بددده الدددنص 

 ، والحسن. المتقدمين إال عن إبراهيم
وال ، واإليدالء كدالم ،  ، واللعدان كدالم م، والظهار كدال قال: معلوم بالضرورة أن الطالق كالم-2

، وال أن  أحددد عددن أحددد ، وال أن يالعددن يختلفددون فددي أندده ال يجددوز أن يظدداهر أحددد عددن أحددد
  (2) ، وال بغيرها. ، ال بوكالة يولي أحد عن أحد

                                 
 (.153/ 9المحلى باآلثار ) (1)

 

 (..9/153،151المحلى باآلثار )  ( 2)
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 (1)، وأممد (3) والشافعن ،(2)، ومالك (1) اوربعة أبن منيفة اوئمةالقول الثانن : مذهب 

 الطالق . فن مك  الوكالة فن            

 ل . يجوز للرجل أن يوكل رجال أخر بطالق زوجته وينفذ طالق الوكي قالوا :

 والمعقول . والمأثور ، :استدلوا بأدلة من السنة ،اودلة 

 أوال : مم السنة.

، أن أبددا عمددرو بددن حفددص -رضددي اهلل عنهددا -اسدتدلوا بقصددة فاطمددة بنددت قدديس
طلقهددا  (5)

البتددة، وهددو غائددب، فأرسددل إليهددا وكيلدده بشددعير، فسددخطته، فقددال: واهلل مددا لددك علينددا مددن شدديء، 
، «لدديس لددك عليدده نفقددة»، فددذكرت ذلددك لدده، فقددال: -هلل عليدده وسددلم صددلى ا -فجدداءت رسددول اهلل 

 .(6)فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك
 من قصة فاطمة بنت قيس قالوا :بأنه طلقها وكيدل زوجهدا بمشدهد رسدول اهلل  وجه الداللة
فأمضاه رسول اهلل

(1) . 
 : ثانيا مم المةثور

 (1).«هو كما قال»، قال:  مر امرأته بيد رجلالحسن البصري في الرجل يجعل أأثر استدلوا ب-1

هدو جدائز، إن »، قدال:  ةالندعطاء في الرجل يقول للرجدل: انطلدق فطلدق عندي فأثر ب استدلوا-2

                                 
(، ، المبسددوط 5/13( ، شدرح مختصددر الطحداوي للجصدداص )11/111انظدر : األصددل للشديباني ط قطددر ) (1)

 .(6/39(، بدائع الصنائع )19/125للسرخسي )
( ، 1/69(، شدرح مختصدر اخليدل للخرشدي )2/365الدسدوقي ) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشديةنظر : ا(2)

 .(595، 2/591حاشية الصاوي على الشرح الصغير )
 (.5/126(، المهذب في فقه األمام الشافعي )10/111الحاوي الكبير )( انظر : 3)
بير علدى (، الشرح الك3/120(، الكافي في فقه اإلمام أحمد )1/112(، )5/63المغني البن قدامة )(انظر : 1)

(، 6/299( ، المبددع شدرح المقندع )1/139(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/216متن المقنع )
 (.1/111االنصاف في معرفة الراجح من الخالف )

هو : أبو عمرو بن حفص بدن المغيدرة ويقدال: أبدو عمدرو بدن حفدص بدن عمدرو ابدن حفدص بدن المغيدرة بدن   (5)
رشددي المخزومددي قيددل: اسددمه عبددد الحميددد. وقيددل اسددمه أحمددد. وقيددل: بددل عبددد اهلل بددن عمددرو بددن مخددزوم الق

 .( 1119/ 1. االستيعاب في معرفة األصحاب )ولم أجد أحدا ذكر تأريخ وفاته اسمه كنيته
 ( .110سبق تخريجه ص :) ( 6)
 (.10/111انظر :  الحاوي الكبير ) ( 1)
ا: فدي الرجدل جعدل أمدر امرأتده بيدد رجدل فيطلدق، ما قدالو .  11010برقم: ( 15/ 1مصنف ابن أبي شيبة )  (1)

 ما قالوا فيه؟.
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 .(1)«طلق جاز
 ، أو بيدد أحدد ، أو أبيهدا ، أو أخيهدا الزهري في الرجل يجعل طالق امرأته بيددهاأثر استدلوا ب-3

ن طلقهددددا ثنتدددين فثنتددددين دة فواحدددددةإن طلقهدددا واحدددد»، فدددالقول مددددا قددددال:  ن طلددددق ثالثددددا  ، وات ، وات
 (2).«فثالثا

  ثالثا : مم المعقول.
 (3). لىقالوا: إنه لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه كان جوازها في الطالق أو -1
اهلل أمددر نبيدده: أن يخيددر زوجاتدده،  ألن؛  يجددوز للددزوك أن يفددو  إلددى زوجتدده الطددالق قددالوا :-2

 (1)رنه.فاخت
،  ، فصدددح التوكيدددل فيددده إزالدددة ملدددك ألنددده؛  قدددالوا: يصدددح تفدددوي  الطدددالق إلدددى غيدددر الزوجدددة-3

 (5)كالعتق.
 المناقشة :

 ليه ابن حزم  في عدم جواز الوكالة في الطالق.إمناقشة مااستند 
 وال سنة . بأنه لم يرد في طالق أحد عن أحد كتاب ، أما قوله 

ُُ َ َّل  ﴿:ن اهلل تعدالى قدالأل ذلك ؛بعدم التسدليم لده بد : فيجاب الرد اٱَٱَ  بَۡيْ ه َماٱ فَاۡۡبَعث َّ ۡفا  ۡ  ش  ۡن خ 

َكٗماا َكٗمااََ ََ َۡ نَۡهل اا    َ  اا َۡ نَۡهل هَااٱَٰٓ ٱ وِّ اا حٗ  ٱ وِّ َُٰٓ َّل ۡصاالَ  يااَد ل يًمااٱ َخ  ياارٗ  ِ   بَۡيَْه َمااٱَٰٓط ٱ ي ََّفِّااه  ََّّل ن ي ر  ََ ُ َّل ِن َِّ َ َكااٱَن 

 35النساء:﴾٣٥
أو ، :بأن اهلل أمر الحكام عند شقاق الزوجين بإرسدال الحكمدين ل صدالح  وجه الداللة مم اآلية

 . (6)، وينفذ طالقهما إن رأيا ذلك النالطالق فهما وكي
واللعدان كدالم فدال يجدوز أن يظداهر  بدأن الطدالق كدالم ، والظهدار كدالم ، وأما قـول ابـم مـ  -2

 أحد عن أحد، وال أن يالعن أحدا عن أحد .

                                 
.ما قدالوا: فدي الرجدل جعدل أمدر امرأتده بيدد رجدل فيطلدق، مدا 11011برقم: (16/ 1)مصنف ابن أبي شيبة   (1)

 .قالوا فيه؟
وا مدا قدالوا: فدي الرجدل جعدل أمدر امرأتده بيدد رجدل فيطلدق، مدا قدال . 11011بدرقم: (16/ 1) المصدر نفسه  (2)

 .فيه؟
 (.10/111( الحاوي الكبير )3)
 (.12/ 10البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) (1)
 . (120/ 3الكافي في فقه اإلمام أحمد ) (5)
 (.1/219( اإلشراف على مذاهب العلماء ألبن المنذر)6)
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 -أن النبدي --مدن حدديث عقبدة بدن عدامركدالم وقدد ثبدت  أيضداالدزواك ب بدأن يجدا الرد :
، وقدددال للمدددرأة:  ، قدددال: نعدددم«ة؟الندددأترضدددى أن أزوجدددك ف»قدددال لرجدددل:  -صدددلى اهلل عليددده وسدددلم 

، قالت: نعم، فزوك أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفر  لها «ا؟النأترضين أن أزوجك ف»
د الحديبيدة وكدان مدن شدهد الحديبيدة لده سدهم بخيبدر فلمدا ، ولم يعطها شيئا وكان ممن شده صداقا

 ، ولم أفر  لها صداقا ةالنزوجني ف -صلى اهلل عليه وسلم -حضرته الوفاة قال: إن رسول اهلل
ني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سدهمي بخيبدر، فأخدذت سدهما فباعتده  ، ولم أعطها شيئا، وات

 (1)بمائة ألف.

، فكما جازت  كان وكيال للزوجين في الزواك- -إن النبيلوا :قا من الحديث: وجه الداللة
 الوكالة في النكاح فتجوز في الطالق من باب أولى .

، أنها كاندت تحدت عبيدد اهلل بدن جحدال (2)-رضي اهلل عنها-وكذلك ثبت من حديث أم حبيبة -2
ه أربعدة وأمهرهدا عند -صدلى اهلل عليده وسدلم -فزوجهدا النجاشدي النبدي »فمات بأر  الحبشدة 

 (3)«.مع شرحبيل ابن حسنة -صلى اهلل عليه وسلم - آالف وبعث بها إلى رسول اهلل
في الزواك بأم  --كان وكيال للنبي -(1)-:قالوا :بأن النجاشي وجه الداللة مم المديث

 حبيبة رضي اهلل عنها.

الحسدن ، و  بدأن التوكيدل بدالطالق قدد ثبدت عدن إبدراهيم النخعدي :أيضداويجاب علدى ابدن حدزم 
 .عطاء ، والزهري رحمهم اهلل تعالى البصري  ،و 

 بأن اهلل تعالى خاطب األزواك بالطالق الغيرهم . وأما قول ابم م   

َِ ْ ر ۡدَن ﴿:- -الجواب: يجاب عنه بأن اهلل تعالى قال لنبيه   ْ َ  َّل ن ك  ج  َۡزَ   أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ   ۡل أِّ
َٰٓ يَ 

                                 
 سدددنهح بددداب فددديمن تدددزوك ولدددم يسدددم صدددداقا حتدددى مدددات واسدددناده . 2111 بدددرقم: (231/ 2سدددنن أبدددي داود )  (1)

 فقال : مرسل حسن (253/ 6في إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل )األلباني 
رملددة بنددت أبددي سددفيان صددخر بددن حددرب بددن أميددة، أم حبيبددة، زوك النبددي صددلى اهلل عليدده وسددلم، اختلددف فددي  (2)

توفيدت لسدير والمشهور رملدة، وهدو الصدحيح عندد جمهدور أهدل العلدم بالنسدب وا اسمها، فقيل رملة وقيل هند
 ( 1113     /1االستيعاب في معرفة األصحاب ) ه . انظر:11سنة 

 بدددرقم: ( فدددي السدددنن6/119واخرجددده النسدددائي ) بددداب الصدددداق ، .2101 بدددرقم: (235/ 2سدددنن أبدددي داود ) (3)
  . الحديث صححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داوودو القسط في األصدقة .3350

النجاشيش ملدك الحبشدة، واسدمه بالعربيدة عطيشدة. والنجاشديش لقدب لده، أسدلم علدى عهدد أصحمة بن أبحر هو :  (1)
يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين نافعا، وقصته مشهورة في المغازي فدي   النبي صلشى اللَّه عليه وسلم، ولم

ه وقيدل 9نة اختلفدوا  فدي تداريخ وفاتده قيدل سد  إحسانه إلى المسلمين الدذين هداجروا إليده فدي صددر اإلسدالم
 (.311/ 1)اإلصابة في تمييز الصحابة ) انظر : .قبل الفتح
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يَٱ َ ز يَْ  ُۡ ةَ َّذدُّ َٗ َّۡذَحيََّ  َرُ ََ  َِ ك  َۡ رِّ ََ َِ َ ن  ََ ن َو ِّۡعك  يٗ   َهَٱ فَ ََعٱذَۡي  21األحزاب:﴾١١ ٱ َجم 

أن يخيدر أزواجده فدي الطدالق أو فدي البقداء --: بدأن اهلل أمدر نبيده ة مـم اآليـةوجـه الداللـ
 الطالق إلى زوجاته  --فلم يكن طالقا فقد فو  النبي ه ،فاخترن

 الترجيح :

األربعددة ، بأندده  األئمددةلددة والمناقشددة تبددين أن القددول الددراجح هددو قددول بعددد عددر  األقددول واألد
 ؛أدلدتهم ، وفتدوى التدابعين بددالجواز وذلدك لقدوة  يجدوز للدزوك أن يوكدل رجدال آخدر بطدالق امرأتدده ،

 (3) (2) - رضي اهلل عنها - في قبول نكاح ميمونة (1)--قد وكل أبا رافع  --النبي ألن و 

، فددعت الحاجدة  يمكدن لكدل  واحدد أن يفعدل مدا يحتداك اليده ال ألندهذلدك الحاجة داعية إلى ألن و 
 اليها .

وتوكيددل األجنبددي ، وال معنددى لمنددع توكيددل  الفددرق بددين توكيددل المددرأه فددي طددالق نفسددها ، ألنددهو 
وتعددالى  هوقددد جعددل اهلل سددبحان، والخلددع ،  األجنبددي فددي الطددالق ،كمددا يصددح توكيلدده فددي النكدداح

، وأن رأيددا الجمددع جمعددا،  الددزوجين عنددد الشددقاق إن رأيددا التفريددق ، فرقدداللحكمددين النظددر فددي حددال 
..واهلل أعلم بالصواب (1)، أو فسخ من غير الزوك  وهو طالق









                                 
أسلم مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أبو رافع، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه. فقيل: أسلم كما  (1)

ي واحتلفددوا فددي وقددت وفاتدده قيددل قبددل قتددل عثمددان وقيددل بخالفددة علددي بددن أبدد  ذكرنددا، وهددو أشددهر مددا قيددل فيدده
 (. 13/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب ) طالب . انظر:

ميمونة بنت الحارث الهاللية، زوك النبي صلى اهلل عليه وسلم،هي ميموندة بندت الحدارث بدن حدزن بدن بجيدر  (2)
هددالل بددن عددامر ابددن صعصددعة بددن معاويددة بددن بكددر بددن هددوازن بددن  بددن الهددرم بددن رويبددة بددن عبددد اهلل بددن

ه ، وقيدل  63اختلفوا في تاريخ  الوفاة قيدل سدنة  بن قيس عيالن بن مضر منصور بن عكرمة بن حفصة
 (. 1911/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب )انظر :  . ه 66

.ط الرسالة وهو حسن الن في إسناده مطر بن طهمدان الدوراق 21191برقم: (51/111( مسند اإلمام أحمد )3)
، السدددددنن الكبدددددرى للبيهقدددددي 1166بدددددرقم: ( 2/1151الددددددارمي فدددددي السدددددنن ) وهدددددو حسدددددن الحدددددديث وأخرجددددده

 باب نكاح المحرم. . 11201برقم: (1/311)
 (.5/213( زاد المعاد )1)
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 المطلب الثالث: مخالفته فن مك  اليميم بالطالق .
 تمرير ممل الن اع : 

 بأنه يقع الطالق . أن الطالق إذا كان بصفة التنجيز وابن حزم   األربعة األئمةاتفق -1
العلمدداء إذا كددان الطددالق بصدديغة القسددم إذا أقسددم ثددم حنددث هددل يقددع الطددالق ؟ أويقددع  اختلددف-2

 يمينا مكفرة .
العلمداء إذا كدان الطدالق بصديغة التعليدق ، وهدو مدا يسدمى بدالطالق بالصدفة. هدل هدو  اختلف-3

 طالق ؟ أو يمين مكفرة ؟
 .بسبب الخالف إلى مسةلتيم  ويتفرع 
 .صور صيغ الطالق . ثالثة أنواع ال :أو   
 : وهو إيقاع الطدالق مطلقدا مدن غيدر تقييدد بصدفة وال يمدين نحدو :أندت طدالق ، صيغة تنجي -1

 طلقتك.
أو ال أفعددل كددذا فهددو يمددين  :نحددو أن يقددول : إن الطددالق يلزمنددي ألفعلددن كددذا ، صــيغة القســ -2

 بل يمين مكفرة . وقيل ، قيل يقع الطالق ، فإذا حنث بإتفاق أهل اللغة ،
 (1)ويسمى هذا طالق بصفة . نحو قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، : صيغة تعليق-3

 فن هذه المسةلة . -تعالى رممه اهلل-رأي ابم م   الظاهري القول اوول: 
: بدأن اليمدين فدي الطدالق ال يقدع بده الطدالق سدواء -رحمده اهلل تعدالى-ابن حزم الظاهري قال
واليمدين بدالطالق ال  ):-رحمده اهلل تعدالى - فقـال وليس عليده كفدارة إذا حندث ،  ، حنث  بر، أو
ال يقع به طالق، وال طالق إال كما أمر اهلل عز وجدل، وال يمدين إال  -سواء بر أو حنث  -يلزم 

 ).(2)كما أمر اهلل عز وجل على لسان رسوله 
 :استدل بأدلة من الكتاب، والسنة، ومن المأثور.اودلة 

  ال : مم الكتاب.أو 
  ﴿استدل بقوله تعالى :

ذ َ  َكفِ 
لَۡف  ۡ   َُ  ََ  ُ َُ ۡ  َّل  ْ ك    19المائدةآية رقم ﴾َرة  نَۡيَم 

ـــة وجميدددع المخدددالفين لندددا هاهندددا ال يختلفدددون فدددي أن اليمدددين  مدددن اآليدددة : قدددال : وجـــه الدالل
فدي حنثده فدي شديء  ، وصددقة المدال فإنده ال كفدارة عنددهم ، والعتداق ،والمشدي إلدى مكدة بالطالق

 ، أو الوفاء باليمين. منه إال بالوفاء بالفعل

                                 
 (.33/11،15،16( مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ألبن تيمية )1)
 (.111، 116/ 9المحلى باآلثار ) (2)
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 ثانيا: مم السنة.

أال من كان حالفا فال »قال:  - -، عن النبي -رضي اهلل عنهما-استدل بحديث ابن عمر
 (1)«.ال تحلفوا ب بائكم»، فقال:  ، فكانت قريال تحلف ب بائها«يحلف إال باهلل

،  دل الحديث أن كل حلف بغيدر اهلل عدز وجدل فأنده معصديةقال : من الحديث  وجه الداللة
 حالف بغير اهلل تعالى فال يلزمه كفارة . ألنهو  وليس يمينا ؛

 ثالثا : مم المةثور.

، فجعلهدا طالقدا  أن رجال تزوك امرأة وأراد سفرا فأخذه أهدل امرأتده البصري الحسن بأثراستدل -1
، فلمدا قددم خاصدموه إلدى  ولدم يبعدث إليهدا بشديء، فجاء األجدل  إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر

 (2).«اضطهدتموه حتى جعلها طالقا، فردها عليه »:فقال علي علي 

،  شدددريح: أنددده خوصدددم إليددده فدددي رجدددل طلدددق امرأتددده إن أحددددث حددددثا فدددي اإلسدددالمأثر اسدددتدل بددد-2
شدربها، فاكترى بغال إلى حمام أعين، فتعدى به إلى أصبهان، فباع البغل، واشدترى بده خمدرا ف

قال: فجعلوا يدرددون عليده القصدة، ويدردد علديهم فلدم « إن شئتم شهدتم أنه طلقها»قال شريح: 
 (3)يره حدثا.

 الحلف بالطالق ليس شيئا، قلت: كان يراه يمينا؟»طاووس أنه كان يقول: أثر استدل ب-3

 «قال: ال أدري  

زيددا فمدات زيدد ، أو مدات عطداء فديمن حلدف بطدالق امرأتده ثالثدا إن لدم يضدرب أثر واستدل ب-1
 (1). «، وترثه إن مات ، وأنه يرث امرأته إن ماتت أنه ال طالق عليه أصال » هو:

ــة :  وطدداووس ، وشددريح ، ،--قددال ابددن حددزم : فهددؤالء علددي بددن أبددي طالددب  وجــه الدالل
فدي ذلدك مخالفدا  - -وعطاء ال يقضون بدالطالق علدى مدن حلدف بده فحندث ، وال يعدرف لعلدي

 .ة من الصحاب

                                 
 1616بدرقم: (3/1261يحه )بداب أيدام الجاهليدة ،ومسدلم فدي صدح 3136برقم: (12/ 5صحيح البخاري )  (1)

 . باب النهي عن الحلف بغير اهلل تعالى 
واألثددر منقطددع فددإن السددمع الحسددن البصددري لددم يسددمع مددن علددي بددن أبددي طالددب  (111/ 9( المحلددى باآلثددار ) 2)

 (.6/91الكمال في أسماء الرجال ) كما قاله الحافظ المزي في تهذيب
 .باب الرجل يحلف أن ال يحدث في اإلسالم .11322قم:بر  (311/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني )  (3)
 (.111/ 9المحلى باآلثار )  (1)
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فــن (1)، وأممــد  (3)، والشــافعن(2)، ومالــك(1) اوربعــة أبــن منيفــة اوئمــةالقــول الثــانن :مــذهب  
  .مك  الطالق بصيغة القس 

 إذا حلف بالطالق بصيغة القسم ثم حنث وقع عليه الطالق. قالوا :

 ، ومن المعقول. : استدلوا باإلجماعاودلة 

 أوال : مم اإلجماع :

 : -رحمددده اهلل تعدددالى–ذر اإلجمددداع علدددى وقددوع الطدددالق إذا حندددث فقددال نقددل ابدددن المنددقـــالوا :
 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطالق على زوجته في أمر أال يفعله)

 (5) . (، أن الطالق يقع عليها ، ففعله
 ثانيا: مم المعقول.

 (6)الق صريح الطالق ، فيقع به الط ألفاظقالوا : بأن هذا اللفظ من  
 المناقشة :

 أدلة ابن حزم الظاهري رحمه اهلل تعالى.  أوال :مناقشة

مدن كدان حالفدا فدال يحلدف »- -قال: قدال: رسدول اهلل --أما استدالله بحديث ابن عمر -1
 «إال باهلل ...

عقدد اليمدين  ألندهيجاب: بأن الحديث ورد فيمن حلف بالمخلوقات ، ولهذا جعله شدركا ؛  الرد

                                 
(، البنايددة 1/319(، البحددر الرائددق شددرح كنددز الدددقائق)3/253الدددر المختددار وحاشددية ابددن عابدددين )( انظددر : 1)

 (.5/252شرح الهداية )
(، مواهددب 1/103قده اإلمدام مالدك )(، الشدامل فدي ف2/559علدى الشدرح الصدغير ) حاشدية الصداوي( انظدر : 2)

 (.1/61الجليل في شرح مختصر خليل )
(، اسدنى المطالددب فددي 3/326(، حاشدديتا  قليدوبي وعميددرة )1/192الددنجم الوهداك فددي شدرح المنهدداك ) (انظدر :3)

 (.3/291،()1/255شرح رو  الطالب )
(، 1/321(، الشددرح الكبيددر )3/121(، الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد )1/111البددن قدامددة ) المغنددي  (انظددر :1)

(مطالدددب اولدددى النهدددى  فدددي شدددرح  غايدددة المنتهدددى 9/1،5،1)   االنصددداف فدددي معرفدددة الدددراجح مدددن الخدددالف
(5/316.) 

 .(115/ 1اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر ) (5)
ندي البدن قدامدة (، المغ9/1(، االنصاف في معرفة الدراجح مدن الخدالف )1/16( اإلقناع في فقه اإلمام أحمد)6)

(، الددددر المختدددار 1/103(، الشدددامل فدددي فقددده اإلمدددام مالدددك )3/326وعميدددرة ) ، حاشدددية فليدددوبي (1/111)
 (.3/252وحاشية ابن عابدين )
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، وهذا  الحالف عقد اليمين هلل وعقد اليمين هلل أبلغ مدن عقددها بداهلل ، ولهدذا كدان الندذر  بغير اهلل
 (1)أبلغ من اليمين فوجوب الكفارة فيما عقد هلل أولى من وجوبها فيما عقد باهلل تعالى .

الحلددف بالشدديء يقتضددي تعظيمدده ، ألن ،  الحددديث نددص علددى تحددريم الحلددف بغيددر اهللألن و 
 .فنهاهم رسول اهلل حقيقة إنما هي هلل وحدة ، وكانت قريال تحلف ب بائها ،والعظمة في ال

، بددل هددو قسددم بدداهلل ،كأندده  : الطددالق يلزمنددي.ليس بحلددف بددالطالق وأمــا قــول الرجــل ل وجتــه
 فعلت كذا فأنت طالق.ن إللم أفعل كذا فأنت طالق ، أو واهلل ألن قال :واهلل 

 (2). «اضطهدتموه حتى جعلها طالقا»وقوله:  - -علي ابن أبي طالبأثر أما مناقشة 

لدم يسدمع مدن علدي  -تعدالى رحمده اهلل -منقطع فدأن الحسدن البصدريثر يجاب بأن األ الرد :
 (3)ضعيف .أثر فال حجة ب ، يكما قاله الحافظ المز --بن أبي طالب

ــال ــذلك يق ،  إنمددا أنكددر علدديهم اضددطهادهم للرجددل حتددى حلددف بددالطالق --بددأن عليددا  وك
 أو ال. س فيه أنه أوقع الطالق ؟ولي

، فإنهم لم  «بأنه ال طالق عليه إذا حلف بالطالق»طاووس وعطاء وشريح أثر أما مناقشة 
 يتطرقوا لوجوب الكفارة وعدمها .

قد ورد عن قتادة والشدعبي فديمن حلدف بطدالق أحدد نسدائه ولده أربدع نسدوة ، الرد :يجاب بةنه 
 بع  التابعين مقدم على قول بع . وليس قول (1)فقاال: يطلقهن جميعا .

 ثانيا :مناقشة أدلة الجمهور .

 أما استداللهم باإلجماع.
ولدديس اإلجمدداع المعددروف الددذي هددو حجددة بعددد  ، األئمددةبددأن هددذا مجددرد اتفدداق بددين  فيجــاب:

بدل الحجدة هدو مدا  وليس قدولهم حجدة ، األربعة إجماعا ، األئمةالكتاب، والسنة، وال يعتبر اتفاق 
 ليه األمة.أجمعت ع

 الطالق الصريح  فيقع . ألفاظبأن هذا اللفظ من  وأما قوله 

وهدي  اليمدين هلل ، ألفداظ، بل من  الطالق الصريح ألفاظيجاب بأن هذا اللفظ ليس من  الرد:
                                 

 (.33/15مجموع الفتاوى ) (1)
 (115/ 1( انظر : اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر )2)
 .( 6/91الكمال في أسماء الرجال ) ( انظر : تهذيب3)
بدداب الرجددل يحلددف بطددالق امرأتدده ولدده  .11295،11296بددرقم: (6/312) الصددنعاني ( مصددنف عبددد الددرزاق1)

 .أربع نسوة ال يدري بأيتهن حلف
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 فإن أيمان المسلمين ، على قسمين .، من أيمان المسلمين 

يمددين محترمددة منعقدددة ففيهددا  أن يحلددف باسددم مددن أسددماء اهلل أو بصددفة مددن صددفاته وهددي إمــا-1
 الكفارة إذا حنث. 

مـــا-2 إن فعلدددت كدددذا فنسدددائي طوالدددق ، فدددإذا كاندددت مدددن ايمدددان أن يعقدددد اليمدددين هلل بدددأن يقدددول:  وا 
 .المسلمين ففيها كفارة يمين 

من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الدذي هدو خيدر، »قال:  --النبيألن و -3 
، وهدددذا يعدددم جميدددع أيمدددان المسدددلمين فمدددن حلدددف بيمدددين مدددن أيمدددان (1) .«وليكفدددر عدددن يمينددده

ۡ   َ َِّ   ﴿:اهلل تعالىويقول ، وحنث أجزأته كفارة يمين ،  المسلمين ْ ك  لِ َ نَۡيَم  ۡ  َْح   َۡد فََرَض َِّ   ذَك 

ۡ ۖ َ ه ََّ َّۡذَعل ي   َّۡذَحك ي    ك  ا ﴿وقاالتعااىل:2التحرمي:﴾َوَّۡذَى 
ذ َ  َكفِ 

ۡ    َرة  َُ  اَْك  ُُ نَۡيَم  فَظ آََّٰ َۡ لَۡفا  ۡ   َ َّ ََ  ُ َُ ۡ  َّل  اْ ك  نَۡيَم 

ۡ  َْۡشك ر  َن  ُيَ       ذََعلِك  ََ   ۡ َ  َِّ   ذَك  ذ َ  ي  َيِّ
 ََ  .19المائدة:﴾َك

 الترجيح :

واهلل أعلددددم بددددأن الطددددالق ال يقددددع بددددالحلف بدددده ، بددددل الحلددددف بددددالطالق مددددن أيمددددان  والددددراجح  
ۡ   ﴿داخل في جملة األيمان كما قال تعدالى:  المسلمين المكفرة ، وهو اْ ك  لِا َ نَۡيَم  ۡ  َْح   َۡد فََرَض َِّ   ذَك 

ۡ ۖ َ ه ااََّ َّۡذَعل ااي   َّۡذَحك ااي    ك  اا ﴿وقااالتعاااىل:2التحاارمي:﴾١َ َِّ   َوااَّۡذَى 
ذ ااَ  َكفِ 

 َُ ُُ فَظ اآََّٰ َۡ لَۡفاا  ۡ   َ َّ ََ  ُ َُ ۡ  َّل  ااْ ك  َرة  نَۡيَم 

ذ  َ 
 ََ ۡ   َك َْك  ۡ  َْۡشك ر  َن  نَۡيَم  ُيَ       ذََعلِك  ََ   ۡ َ  َِّ   ذَك  .فمن حلف بالطالق فقدال الطدالق 19المائدة:﴾١٢ي  َيِّ

خالفا لقول ابم مـ   أنـه لـي  يليـه يلزمني ألفعلن كذا...فإذا لم يفعل وحلف فعليه كفارة يمدين 
 .من أيمان المسلمين  ألنه؛ وال يق  الطالق ، كفارة

 مهور بالوقوع .وخالفا لقول الج

، فددرأى غيرهددا خيددرا منهددا، فليددأت الددذي هددو  مددن حلددف علددى يمددين»قددال:  - -النبدديألن و 
، وهددذا عددام فددي جميددع أيمددان المسددلمين ، فمددن حلددف بيمددين مددن أيمددان «خيددر، وليكفددر عددن يميندده

 المسلمين وحنث ، أجزأته كفارة يمين. واهلل أعلم بالصواب.

 
 

  
                                 

باب ندب من حلدف يميندا فدرأى غيرهدا خيدرا منهدا، أن يدأتي الدذي  1650برقم: (1212 / 3(  صحيح مسلم )1)
 هو خير، ويكفر عن يمينه.



226 

 

 
 

 
 
 

 

 

  المبمث الثالث

 ته ثالثة مطالب.وتم 
 الطالق المعلق .مخالفته فن  : المطلب اوول

 تمري  ال وجة.مخالفته فن  المطلب الثانن :
 النكاح م  شرط فاسد ، أو صداق فاسد.مخالفته فن  : المطلب الثالث
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 لطالق المعلق بشرط ، أو صفة .فن االمطلب اوول :مخالفته 
 تمرير ممل الن اع .

 مع صورة المسألة. ، سألة حكم اليمين بالطالققد مضى في م

 القول اوول: رأي اإلما  ابم م   فن هذه المسةلة 

ه كفداره كمدا بأنه ال يقدع الطدالق بصدفة التعليدق ، ولديس فيد -رحمه اهلل تعالى-يرى ابن حزم 
 المنجزة بالطالق .هو رأيه في اليمين 

كمدا هددو الطدالق بداليمين، كدل ذلددك ال  والطدالق بالصدفة عنددنا):  -رممـه اهلل تعــالى-فقـال 
 .(1)(يلزم

ومناقشدتها عنددد ذكددر  ، قدد سددبق ذكرهدداو مسددألة اليمدين بددالطالق  تده فددي: هدي نفددس أدلاودلــة 
 مسألة الحلف بالطالق .
 .(5)، وأممد  (1)، والشافعن(3)، ومالك (2)اوربعة أبن منيفة  اوئمةالقول الثانن: مذهب 

 بالصدددفة علدددى زوجتددده إذا تحققدددت الصدددفة ، فإنددده يقدددع الطدددالق ،قدددالوا :إن الحدددالف بدددالطالق 
 وكذلك إذا علقه بشرط ، فتحقق الشرط . 

 :استدلوا بأدلة من المأثور، والمعقول .  اودلة

 من المأثور.  أوال:

  -قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر --ابن عمر أثراستدلوا ب-1
ن لم تخرك فليس بشيءإن خرجت فقد بتت : »-  (6)« منه، وات

 

                                 
  (.111/ 9ر )( المحلى باآلثا1)
(، 2/301( ، تحفددددة الفقهدددداء )6/11( ، المبسددددوط للسرخسددددي )1/312انظددددر :شددددرح مختصددددر الطحدددداوي ) (2)

 (.1/321) الهداية في شرح بداية المبتدي
 .(112(، المعونة )1/11( ، النوادر والزيادات )2/60المدونة )انظر :  (3)
 .(10/20(، الحاوي الكبير )1/291) ( ، مختصر المزني191، 5/196األم للشافعي )( انظر : 1)
(، شدددرح الزركشدددي علددددى 3/121(، الكدددافي فددددي فقددده اإلمدددام أحمددددد )1/331المغندددي البددددن قدامدددة )( انظدددر : 5)

 (. 5/111الخرقي ) مختصر
 

بددداب الطدددالق فدددي اإلغدددالق والكدددره، والسدددكران والمجندددون  ( .15/ 1أخرجددده البخددداري فدددي صدددحيحه معلقدددا  ) (6)
 الطالق والشرك وغيره لنسيان فيوأمرهما، والغلط وا
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 وجه الداللة مم اوثر: 

 على الحالف بالطالق عند تحقق وقوع الشرط وقوع الطالق.  --قالوا : أوقع ابن عمر

وفيدده ...فأقبددل فلمددا رآه   --فددي قصددة الزبيددر   (1)--عبددد اهلل بددن الزبيددر أثر اسددتدلوا بدد-2
،  فاقتحم عليه« أتجعل أمي عرضة ليمينك؟: »قال: أمك طالق إن دخلت، فقال له عبد اهلل

 (2)«ولقد كنت غالما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير»، فبانت منه، قال:  فخلصها منه

في رجل قال المرأته : إن فعلت كدذا وكدذا فهدي طدالق فتفعلده -  -ابن مسعود أثراستدلوا ب-3
 .(3)«هي واحدة وهو أحق بها  » قال: 

 ثانيا: مم المعقول .

 قالوا : بأنه التزم الطالق عند الشرط فيلزمه .-1

آيددة الطددالق. فيهددا تفددوي  األمددر للددزوك وهددي مطلقددة لددم تفددرق بددين منجددز، ومعلددق ،  قددالوا :-2
 .(1)واألصل أن يعمل بالمطلق على إطالقه حتي يأتي مايقيده 

 المناقشة :

 اوربعة : اوئمةمناقشة أدلة 

ه أراد الطالق ، ولدم يحمل على أن --ابن مسعودأثر و  --ابن عمرأثر استداللهم ب أما-1
، قهدددا فهدددذا موقدددع للطدددالق عندددد الصدددفة ، فدددإذا وجدددد الشدددرط ، فإنددده يختدددار طاليدددرد اليمدددين 

رضدددي اهلل -عددن الصددحابة كدددابن مسددعود وابددن عمددرالحددالف بددالطالق ، وهددذا هدددوا المددأثور 
    (5).-عنهما 

 الطالق عند الشرط فيلزمه عند تحقق الشرط . استداللهم من المعقول : بأنه التزام وأما-2

                                 
( هو : عبد اهلل بدن الزبيدر بدن العدوام بدن خويلدد بدن أسدد بدن عبدد العدزى بدن قصدي القرشدي األسددي أبدو بكدر، 1)

ه. فدي مكدة.انظر : 13ولد في اإلسالم للمهداجرين بالمديندة   وقتدل سدنة   وقيل: أبو خبيب هو أول مولود
 ( .905/ 3األصحاب ) االستيعاب في معرفة (  ،1611/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيم )

ذكره  ( وقال ضعيف ،و2/216، ميزان اإلعتدال )231 برقم: (121/ 1(  انظر : المعجم الكبير للطبراني )2)
 (.1/6105)  ابن األثير في أسد الغابة

ين إبددراهيم وفيدده انقطدداع بدد بدداب الطددالق بالوقددت والفعددل ، 15090بددرقم: (513/ 1السددنن الكبددرى للبيهقددي ) (3)
 النخعي وعبد اهلل بن مسعود .

 ( 3/301انظر : صحيح فقه السنة وأدلته ) (1)
 (.65، 33/61( انظر : مجموع الفتاوى )5)
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 يجاب بأن هذا الكالم منقو  باآلتي:الجواب :

، وقددول الددذمي:  ، أو نصددراني إن الحددالف بددالكفر واإلسددالم كقولدده :إن فعلددت كددذا فأنددا يهددودي-1
، وال يلزمده ذلدك باإلتفداق ، لتزام للكفر واإلسالم عندد الشدرط إن فعلت كذا فأنا مسلم : وهو ا

لم يقصد وقوعه عند الشرط ، بل قصد الحلف به  وهذا المعنى موجود في سائر انواع  نهأل
 الحلف بصيغة التعليق .

 ، لم يلزمه أن يطلقها باإلتفاق إذا فعل . إنه إذا قال :إن فعلت كذا فعليش أن اطلق امرأتي-2

إذا وجددا الشدرط وهنا الحالف بالطالق: هو التدزام وقوعده علدى وجده اليمدين وهدو يكدره وقوعده 
 ،كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به .

 الترجيح :

تبددين للباحددث بددأن القددول الددراجح هددو: أن مددن قددال   األئمددةبعددد مناقشددة كددالم ابددن حددزم وكددالم 
 لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق بأنه يرجع إلى نية المتكلم .

القدده عنددد وجددود الصددفة فإمددا أن يكددون قصددد صدداحبه الطددالق عنددد وجددود الصددفة فهددذا يقددع ط-1
ما أن يقصد صاحبه الحلف بالطالق ، وهو يكره وقوع الطالق إذا وجدت الصفة  باإلتفاق ، وات

 بل عليه كفارة يمين . الحلف بالطالق فال يقع الطالق ، فهذا حكمه حكم

 واألدلة على ذلك اآلتي:

ااااْ  ﴿قددددول اهلل تعددددالى :-1 لِاااا َ نَۡيَم  ااااۡ  َْح  ااااي    َااااۡد فَااااَرَض َِّ   ذَك  ۡ ۖ َ ه ااااََّ َّۡذَعل ااااي   َّۡذَحك  ك  ۡ   َ َِّ   َوااااَّۡذَى  ك 

  ﴿وقولهتعااىل:2التحرمي:﴾١
ذ َ  َكفِ 

ُيَ   ا    َُ  ََ اۡ   َ  َِّ   ذَك  ذ َ  ي  َايِّ
 ََ ۡ   َك َْك  ُُ نَۡيَم  فَظ ََّٰٓ َۡ لَۡف  ۡ   َ َّ ََ  ُ َُ ۡ  َّل  ْ ك  َرة  نَۡيَم 

ۡ  َْۡشك ر  َن  .89املائدة:﴾١٢ذََعلِك 

، ثدم رجدع إلدى - صدلى اهلل عليده وسدلم-قال: أعدتم رجدل عندد النبدي  --يث أبي هريرة حد-2
أهله فوجد الصدبية قدد نداموا، فأتداه أهلده بطعامده، فحلدف ال يأكدل مدن أجدل صدبيته، ثدم بددا لده 

، فقددال رسددول اهلل صددلى اهلل  فددذكر ذلددك لدده -صددلى اهلل عليدده وسددلم-فأكددل، فددأتى رسددول اهلل 
 .(1)«على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه من حلف»عليه وسلم: 

في أهله  (2)من استل : »-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  --حديث أبي هريرة-3

                                 
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرهدا خيدرا منهدا، أن يدأتي الدذي  .16590برقم: (1211/ 3صحيح مسلم ) (1)

 هو خير، ويكفر عن يمينه.
لغدة هدو : اإلصدرار علدى الشديء .ومعنددى الحدديث: أنده يتدرك اللجداك فيمدا حلدف ويفعدل المحلددوف معندى اللجداك فدي ال( 2)

 (.11/519عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث . انظر :  فتح الباري البن حجر )
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 يعني الكفارة.(1)« بيمين، فهو أعظم إثما، ليبر

مددوالتي ليلددى ابنددة  قددال: أخبرنددي أبددو رافددع قددال: قالددت لددي (2)حددديث بكددر بددن عبددد اهلل المزنددي-1
العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتدك 

أو تفرق بينك وبين امرأتك   قال: فأتيت زينب ابندة أم سدلمة، وكاندت إذا ذكدرت امدرأة بفقده  -
ا فقالددت: يدد« أفددي البيددت هدداروت، ومدداروت؟»ذكددرت زينددب قددال: فجدداءت معددي إليهددا، فقالددت: 

زيندددب جعلندددي اهلل فدددداك، إنهدددا قالدددت: كدددل مملدددوك لهدددا حدددر وهدددي يهوديدددة ونصدددرانية، فقالدددت: 
قدال: فكأنهدا لدم تقبدل ذلدك قدال: فأتيدت حفصدة « يهودية ونصرانية؟ خلي بين  الرجدل وامرأتده»

فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المدؤمنين جعلندي اهلل فدداك، إنهدا قالدت: كدل مملدوك لهدا حدر 
يهوديددة ونصددرانية؟ خلددي »هدددي، وهددي يهوديددة ونصددرانية قددال: فقالددت حفصددة:  وكددل مددال لهددا

، فأتيت عبد اهلل بن عمدر فدانطلق معدي إليهدا فلمدا سدلم عرفدت «بين الرجل وامرأته فكأنها أبت
أمددن حجددارة أنددت أم مددن حديددد أم مددن أي »صددوته، فقالددت: بددأبي أنددت وب بددائي أبددوك، فقددال: 

قالددت: يددا أبددا عبددد الددرحمن، « المددؤمنين، فلددم تقبلددي منهمددا شدديء أنددت؟ أفتتددك زينددب، وأفتتددك أم
جعلني اهلل فداك، إنها قالت: كدل مملدوك لهدا حدر وكدل مدال لهدا هددي وهدي يهوديدة ونصدرانية 

 .(3)«يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته»قال: 
يندددب بندددت أم سدددلمة ، ز  - -: قدددالوا: بدددأن ثالثدددة مدددن الصدددحابة ثـــر وجـــه الداللـــة مـــم او 

أفتوا بأنه العتق عليها  ، بل عليها كفارة يمين ، وال  -  -وحفصة أم المؤمنين ، وابن  عمر 
تفدددرق بدددين أبدددي رافدددع  وامرأتددده  ، فدددإذا أفتدددوا بدددالحلف بدددالعتق الدددذي هدددو أحدددب إلدددى اهلل تعدددالى مدددن 

 باب أولى .الطالق، ففي الطالق الذي هو أبغ  إلى اهلل تعالى، ال يقع الطالق من 
علددى أندده مددن حلددف بددالكفر، واإلسددالم أندده ال يلزمدده كفددر  ، وال إسددالم إذا  اتفــق المســلموم-5

 حنث.

فلو قال: إن فعلدت كدذا فأندا يهدودي وفعلده لدم يصدر يهوديدا باالتفداق ، وهكدذا كدل مدن حلدف  
 (1)بطالق أو غيره إنما يقصد بيمينه أنه ال يلزمه لفرط بغضه له .

فددإذا كددان مددن أيمددان المسددلمين دخددل  المسددلمين : وهددو مددا عقددده بدداهلل أو هلل ، مددن أيمددان ألنددهو -6
                                 

  .  6626برقم: (121/ 1صحيح البخاري ) (1)
عبد اهلل البصري قال أبو حاتم: بكر بن عبد اهلل المزني، وهو ابن عمرو بن بكر بن عبد اهلل المزني  ، أبو  (2)

انظدددر : تهدددذيب الكمدددال فدددي أسدددماء ه .106مدددات سدددنة اهلل المزندددي.  طهدددالل، وهدددو أخدددو علقمدددة بدددن عبدددد 
 (.121تقريب التهذيب )ص:  (،216/ 1الرجال )

 ل: مالي في سبيل اهلل.باب: من قا.16000 برقم: (116/ 1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (3)
 (131/ 33( انظر : مجموع الفتاوى )1)
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ۡ ۖ َ ه ََّ َّۡذَعل ي   َّۡذَحك ي   :﴿تحت عموم قول اهلل تعالى   ك  ۡ   َ َِّ   َوَّۡذَى  ْ ك  لِ َ نَۡيَم  ۡ  َْح  ﴾ َۡد فََرَض َِّ   ذَك 
اا ﴿وقولاهتعاااىل:2التحارمي:

ذ ااَ  َكفِ 
ااْ  َُ  ُيَ   اا    َرة  نَۡيَم  ََ ااۡ   َ  َِّ   ذَك  ذ َ  ي  َاايِّ

 ََ ۡ   َكاا ااَْك  ُُ نَۡيَم  فَظ اآََّٰ َۡ لَۡفاا  ۡ   َ َّ ََ  ُ َُ ۡ  َّل  ك 

ۡ  َْۡشك ر  َن   .89املائدة:﴾١٢ذََعلِك 

واألصددل فددي هددذا: أن ينظددر إلددى مددراد المددتكلم ، ومقصددوده ، فددإن كددان مقصددوده أن تقددع هددذه -1
ن كددان مقصددوده أن  األمددور، وقعددت منجددزة ، أو معلقددة إذا قصددد وقوعهددا عنددد وقددوع الشددرط. وات

ن وقدددع الشدددرط فهدددذا حدددالف بهدددا ، ال موقدددع لهدددا  يحلدددف بهدددا؛ وهدددو يكدددره وقوعهدددا إذا حندددث ، وات
فالحدالف هدو الدذي يلتدزم مدا يكدره   ال مدن  بداب التطليدق والندذر ،باب اليمين فيكون قوله من 

، وعبيدي  نصراني، ونسائي طوالق وقوعه عند المخالفة كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو
؛ بخالف من يقصد وقوع الجزاء مدن نداذر ومطلدق ومعلدق فدإن ذلدك  أحرار. فهذا ونحوه يمين

ن  يقصددد ، ويختددار لددزوم مددا التزمدده ، وكالهمددا ملتددزم ، لكددن هددذا الحددالف يكددره وقددوع الددالزم وات
فددإن هددذا يكددره الكفددر  وجدد الشددرط الملددزوم كمددا إذا قدال: إن فعلددت كددذا فأنددا يهددودي أو نصدراني

ولددو وقددع الشددرط: فهددذا حددالف. والموقددع يقصددد وقددوع الجددزاء الددالزم عنددد وقددوع الشددرط الملددزوم؛ 
سددواء كددان الشددرط مددرادا لدده أو مكروهددا أو غيددر مددراد لدده. فهددذا موقددع لدديس بحددالف. وكالهمددا 

حاب ملتددزم معلددق؛ لكددن هددذا الحددالف يكددره وقددوع الددالزم. والفددرق بددين هددذا وهددذا ثابددت عددن أصدد
 . (1)، وأكابر التابعين، وعليه دل الكتاب ، والسنة -صلى اهلل عليه وسلم  - رسول اهلل

 وهذا هو القول الراجح واهلل أعلم بالصواب.




















                                 
 .(60/ 33انظر:مجموع الفتاوى )  (1)
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 لمطلب الثانن: مخالفته فن مك  مم قال ل وجته أنت يلن مرا  .ا
 تمرير ممل الن اع:

زوجتدده أنددت مسددرحة ، أو سددرحتك ، أو فارقتددك أن مددن قددال ل وابددن حددزم األربعددة األئمددةاتفددق -1
 فإنه يقع الطالق. ؛وأراد به الطالق 

يمدين مكفدرة  مظهدار؟ أ مأ العلماء فيمن قال لزوجته أنت عليش حرام .هل يقع طدالق ؟اختلف -2
 أو ليس بشيء. ؟

؟ أو لديس بيمدين وال  هدل هدو يمدين، أو كنايدة)قدال ابدن رشدد : سبب الخالف  فن المسةلة :
 (1)؟. ( ةكناي

 القول اوول :

 فن المسةلة . -رممه اهلل تعالى -بيام رأي اإلما   ابم م   الظاهري

قال : من قال لزوجته: أنت على حرام ال تحرم عليه ، وال يقع به طالق نوى بده الطدالق  ، 
 أو لم ينو، وليس عليه كفارة.

، فهدو كلده باطدل وكدذب،  من قال لزوجته: أنت على حرام ال تكون بذلك عليه حدرام )فقال :
لددم ينددو ولدديس فيدده  أو ، نددوى بددذلك طالقددا -وال تكددون بددذلك عليدده حرامددا، وهددي امرأتدده كمددا كانددت 

 (2)(كفارة .
 . المأثور استدل بأدلة من الكتاب ، ومن اودلة:

 أوال: مم الكتاب .

ا﴿:استدل بقول اهلل تعدالى-1 ََ َۚ  َواٱَٰٓ نَ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ ذ اَ  ْ َحارِّ
َٰٓ اَ   َ َِّ   يَ  ج  اٱ َوۡرَ اٱَل نَۡزَ   ِۡل َِّ   ذَاَ ۖ َْۡ  َر 

ي     َ 1التحرمي:﴾٢َغف َّر  ِر

ة ممدا أحدل ، والزوجله  تحريم ما أحله --قال : أنكر اهلل تعالى  على نبيه وجه الداللة :
 ، واالستغفار. منكر مردود الحكم له إال  التوبة، وال اهلل  ، فتحريمها منكر

َب ﴿بقوله تعالى :  واستدل-2  َ َْ  ك    َّۡذَك ُُ ذ َمٱ َْص    نَۡذس  ۡل  َ ََل َْٱ َّذ َّ لَ  ََ  ُ ََ لَى  هَ  ََ  ُُ َرَُۚ  ذِّ َۡف َر   ََ  ُ ََ َ هَ 

ََّن َّ َب ََل ي ۡفل ح   َ لَى َِّ   َّۡذَك ََ ََ يَۡف َر  َن  ي  َ َب  َّل ِن َّذِ  َ  .116النحل:﴾٢٢٧ِ   َّۡذَك

                                 
 (.3/99بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (1)
 (.302/ 9المحلى باآلثار ) (2)
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، وافتدرى ، وال تكدون  ، فقدد كدذب ته: الحالل بحكم اهلل حرام: قال فمن قال لزوجوجه الداللة
 (1)عليه حراما بقوله .

 . المةثور ثانيا: مم

ذِٱَاۡد َكاٱَن ﴿وقدال تعدالى :« إذا حدرم امرأتده لديس بشديء»يقول:  -- ابن عباس أثراستدل ب-1

َّ  َ َّ  َ ۡ  ف ٱ َر َسَْ   ذَك  ََ ََّةٌ  َۡ  .(2) 21﴾    األ حز اب : ِ   ن 

  (3)«.ما أبالي أحرمت امرأتي علي، أو حرمت جفنة من ثريد»مسروق قال: أثر استدل ب-2   

 .(1)«ما أبالي أحرمتها، أو حرمت جفنة ثريد»وفي لفظ عن مسروق قال: 

مدددا أبدددالي أحرمتهدددا، أو حرمدددت مددداء »أبدددي سدددلمة بدددن عبدددد الدددرحمن أنددده قدددال:  أثراسدددتدل بددد  -3
 (5)«النهر

 .(6)(إن قال: أنت علي حرام، فهي أهون علي من نعلي  )الشعبي قال: أثر استدل ب-1
 القول الثانن :

 ،(9)، ورواية ينـد اإلمـا  الشـافعن (1)، ومالك فن رواية ينه  (1)أبن منيفة اوئمةبيام مذهب 
 .(10)ورواية يند اإلما  أممد

نايدات األربعة على أن من قدال لزوجتده: أندت علدىش حدرام ، فهدي كنايدة مدن ك األئمةفقد اتفق 
ن أراد بهدددا  الطدددالق، فدددإن ندددوى بهدددا الطدددالق ، فهدددو طدددالق ،ثدددم إن أراد بددده ثالثدددا فهدددي ثدددالث ، وات

ن أراد بها يمين فهي يمين .  الظهار فهو ظهار  ، وات
                                 

 (.301/ 9المحلى باآلثار ) (1)
 .[1]التحريم: باب  لم تحرم ما أحل اهلل لك]  . 5266برقم: (11/ 1صحيح البخاري ) (2)
 باب البتة والبرية والخلية والحرام. 1102برقم: (131/ 1سنن سعيد بن منصور ) (3)
 ..باب الحرام11315برقم: (102/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (1)
 باب الحرام. .11316 برقم: (102/ 6المصدر نفسه ) (5)
 باب الحرام. .11311 برقم: (103/ 6) لسابقالمصدر ا (6)
( ، بدددددائع الصددددنائع فددددي ترتيددددب 6/10(، المبسددددوط للسرخسددددي )2/191(، )2/116انظددددر : تحفددددة الفقهدددداء )(1)

 (.3/169الشرائع )
(، روضددة المسددتبني فددي شددرح التلقددين 2/516(، الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة )2/215( انظددر : المدونددة  )1)

(2/121.) 
( ، البيان 131، 112//10(، ، الحاوي الكبير )1/291(، مختصر المزني )5/219األم للشافعي )(انظر : 9)

 . (10/99في مذهب اإلمام الشافعي )
 (.115، 111، 1/113(، المغني البن قدامة)3/111)     الكافي في فقه اإلمام أحمد( انظر : 10)
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 دلة :او

 . استدلوا بةدلة مم المةثور،  والمعقول 

 أوال: مم المةثور.

ال فهي يمينإن كان نوى طالقا، و »قال:  - -بن مسعودأثر استدلوا ب-1  .(1)«ات

ن لم يرد الطالق فهي يمين»طاوس  قال:  أثراستدلوا ب-2  .(2)«إن أراد الطالق فهو طالق، وات

ن نوى ثالثا فثالث»إبراهيم قال: أثر استدلوا ب-3  (3)«.إن كان نوى واحدة فهي واحدة، وات

 : ثانيا: مم المعقول

باعتبدددار أنددده ندددوى حرمدددة، وهدددي قدددالوا : فأمدددا صدددحة نيدددة الدددثالث، فلددديس باعتبدددار العددددد، بدددل 
 الحرمة الغليظة ،فإنها ال تثبت بما دون الثالث.

زالة الملك من غير بدل ، وال عدد . وقالوا :إن الزوك يملك اإلبانة  ، وات

، أو سددببا كددان  ، ولهددا أسددباب، فددإذا نددوى نوعددا وصددفها بالحرمددة والحرمددة أنددواع ألنددهو  قددالوا :
      (1) ه.المنوي من محتمالت كالمه فتصح نيت

قالوا : أن الطالق نوع تحريم ، فصدحَّ أن يكندى بده عنده كسدائر كنايدات الطدالق لمدن يشدترط 
 لوقوعه النية،

ااٱ ﴿فدإن لددم توجددد نيدة الطددالق فهددو يمدين لقولدده تعددالى: ااِۡل َِّ   ذَااَ ۖ َْۡ  َر  ََ َۚ  َوااٱَٰٓ نَ أَيُّهَااٱ َّذِْ  ااٱُّ ذ ااَ  ْ َحاارِّ
َٰٓ يَ 

   َِّ َ   َ ج  ي   َوۡرَ ٱَل نَۡزَ    َ .(5)1التحرمي:﴾ َغف َّر  ِر

ــ   ــث ــنه اختلف بأنهددا مددن  بعددد اتفدداقهم بددأن قددول الرجددل لزوجتدده :أنددت علدديش حددرام ، وا فيمــا بي
،  كناتات الطالق التي تفتقر إلدى نيدة.فهل يقدع ثدالث تطليقدات ، أو طلقدة بائندة ، أوطلقدة رجعيدة

 أربعة أقوال.  وا يلى اختلفو ظهار ،أو يمين مكفرة. أ

 

 

                                 
 باب الحرام. (.101/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (1)
 لحرام.. باب ا11361برقم: (.101/ 6)المصدر نفسه  (2)
 باب الحرام. .11369برقم: (101/ 6)المصدر السابق  (3)
 (.10،11/ 6انظر : المبسوط للسرخسي ) 1)
  (255/ 3( انظر : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة )5)
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 . مذهب اإلما  مالك فن المشهور ينه فن هذه المسةلة: القول اوول

إذا قال لزوجته : أنت علدي حدرام ، فإنده يقدع ثدالث تطليقدات علدى المددخول بهدا ندوى    قال :
، أو ثددددالث  يندددددددد، أو اثنت ، واحدددددة ،  أو لددددم ينددددو، وفددددي غيددددر المدددددخول بهددددا يقددددع حسددددب مددددانوى

 .(1)تطليقات 
 وا بالمةثور ، والمعقول .دلة : استدلاو

 . أوال: مم المةثور

إذا قدال الرجدل المرأتده: أندت علدي حدرام  »قدال:  -  -علدي بدن أبدي طالدب أثر استدلوا  بد
 .(2)«فهي ثالث 

 ثانيا :مم المعقول .

قالوا: قول الرجل لزوجته : أنت على حرام كناية ظاهرة تقع ثالث تطليقات، وال يقبل منه أنده -1
عدرف الشدرع جدار بدأن النسداء يطلقددون ألن طالقدا ، وال أنده أراد مدا دون الدثالث ؛  لدم يدرد بهدا

قولده :  أنددت ألن بهدا ابتدداء ، أو جوابدا عددن مسدألة الطدالق، فددال يصددق فيمدا ينفيدده العدرف ؛ 
على حرام كأنه قال : أنت طالق طالقا تحرمين به عليش ، وهذا ال يكون في المدخول بها إال 

 (3)ثالثا.

، وغير المددخول بهدا تحرمهدا الواحددة ، فالزائددة  وا : أن المدخول بها ال يحرمها إال الثالثقال-2
 .(1)عليها ليست من لوازم التحريم

 (5)، فكان وقوع الثالث من ضرورة كونها حراما عليه. قالوا:ال تحرم عليه إال بالثالث-3
 . مذهب اإلما  الشافعن فن هذه المسةلة: القول الثانن

ن  قددال : إذا أراد بقولدده لزوجتدده : أنددت علدديش حددرام تحريمهددا بددال طددالق، فعليدده كفددارة يمددين ، وات
ن لددم  يكددن لدده إرادة ، ولددم ينددو شدديئا فهددل  ، ولزمدده كفددارة يمددينيحددرم  أراد بدده تحددريم وطئهددا لددم ، وات
 : النتجب فيه كفارة فيه قو 

                                 
 (.516، 2/515(، الكافي في فقه أهل المدينة )216/ 2( انظر : المدونة )1)
ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أندت علدي حدرام، مدن رآه  .11119برقم: (95/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) (2)

 طالقا.
  (.2/111(، اإلشراف على نكت مسائل الخالف )111،119انظر : المعونة على مذهب عالم المدينة ) (3)
 (.211/ 5( انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد )1)
  (.51/ 3) ( انظر : إعالم الموقعين عن رب العالمين5)
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 .(1)تجب فيه  الكفارة ، وقيل ال يجب عليه شيئا 
 . والقيا  ، ورة مم الكتاب ، والسنة ، والمةثدلاودلة استدل بة

 أوال: مم الكتاب .
اَ   َ َِّ   ﴿استدل بقوله تعالى : ج  اٱ َوۡرَ اٱَل نَۡزَ   اِۡل َِّ   ذَاَ ۖ َْۡ  َر  ََ َۚ  َواٱَٰٓ نَ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ ذ اَ  ْ َحارِّ

َٰٓ يَ 

ي     َ لِ َ نَۡيَم   َغف َّر  ِر ۡ  َْح  ۡ ۖ َ ه ََّ َّۡذَعل ي    َۡد فََرَض َِّ   ذَك  ك  ۡ   َ َِّ   َوَّۡذَى  2التحرمي: ﴾َّۡذَحك ي    ْ ك 

وأوقدع التحدريم علدى  قدالوا :إذا لدم يدرد الدزوك بتحدريم امرأتده طالقدا ، وجه الداللة مـم اآليـة :
 .(2)فرك مباح له لم يحرم بتحريمه له ، فلزمته كفارة فيه

 ثانيا: مم السنة .
صلى اهلل عليده  -، قال: دخل رسول اهلل --عن عمر --باساستدلوا:  بحديث ابن ع

بددأم ولددده ماريددة فددي بيددت حفصددة ، فوجدتدده حفصددة معهددا ، فقالددت لدده: تدددخلها بيتددي مددا -وسددلم 
ال تدذكري هدذا لعائشدة فهدي علدي »صنعت بي هذا من بين نسائك إال مدن هدواني عليدك ، فقدال: 

وهي جاريتك؟ ، فحلف لها ال يقربهدا ، فقدال قالت حفصة: وكيف تحرم عليك « ، حرام إن قربتها
فذكرته لعائشة ف لى ال يدخل على نسدائه شدهرا فداعتزلهن تسدعا « ، ال تذكريه ألحد» -- النبي

ِۡل َِّ   ذََ ۖ ﴿وعشرين ليلة ، فأنزل اهلل ََ َۚ  َوٱَٰٓ نَ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ ذ َ  ْ َحرِّ
َٰٓ .(3)1التحرمي:﴾يَ 

 : وجه الداللة مم القصة
 ا في معناها فدي تحليدل البضدع  ،ألنهقالوا :إذا ثبت هذا في األمة ، فتقاس الزوجة عليها ؛ 

 وتحريمه.
 ثالثا :مم المةثور .

، وقال ابن عباس:«يمين يكفرها»أنه كان يقول في الحرام: -- ابن عباس أثراستدلوا : ب
﴿َّ  َ َّ  َ ۡ  ف ٱ َر َسَْ   ذِٱَۡد َكٱَن ذَك  ََ ََّةٌ  َۡ َكاَر َِّ َ  ِ   ن  َُ اَر َ  ُُ َِّ َ َ َّۡذيَاَََّۡۚ َّۡأَٰٓخ  اَّ ﴾َُكث يارٗ      ذَِّمَ َكاٱَن يَۡرج 

 . (1) 21األحزاب:

                                 
( ، 131، 112//10(، ، الحدددداوي الكبيددددر )1/291(، مختصددددر المزنددددي )5/219( انظددددر : األم للشددددافعي )1)

 ( .10/99البيان في مذهب اإلمام الشافعي )
 (219/ 5انظر : األم للشافعي )  (2)
/ 1منصدور ) ، سدنن سدعيد بدنكتداب الطدالق والخلدع واإليدالء وغيدره  1013برقم:( 15/ 5سنن الدارقطني ) (3)

 (3/116، التلخددددديص الحبيدددددر البدددددن حجدددددر )بددددداب  البتدددددة والبريدددددة والخليدددددة والحدددددرام 1101 بدددددرقم: (131
 أصال فهي صحيحة . قال ابن حجر ومن بجموع هذه الطرق تبن أن للقصة 1595برقم:

ۡلِ ﴿بداب  1911برقم: (6/165صحيح البخاري ) (1) ََ َۚ  َوٱَٰٓ نَ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ ذ َ  ْ َحرِّ
َٰٓ اٱ َِّ   ذَا َۖ  يَ   َوۡرَ اٱلَ  َْۡ  َر 
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 رابعا: مم القيا .
والددم  ،  ، وهدو قولده: أندت علدي كالميتدة ، قال : كفارة التحدريم لمدا وجبدت بالكنايدة مدع النيدة

 .(1)، وهو قوله: أنت علي حرام ريح، وجب  أن يكون لهذه الكفارة ص ونوى به تحريم عينها
 مذهب اإلما  أممد فن المشهور ينه .:  القول الثالث

 (  2)، نوى الطالق ، أو لم ينوه. ، فإنه ظهار قال :إذا قال الزوك لزوجته: أنت علي حرام
 استدل بةدلة مم المةثور، والمعقول .:  االدلة

 . أوال :مم المةثور
، أو  ، أو صديام شدهرين متتدابعين عتدق رقبدة»لحرام قال: في ا --ابن عباس أثراستدل ب

 .(3)«إطعام ستين مسكينا
 . ثانيا :مم المعقول

قولدده : أنددت علددي كظهددر أمددي معندداه: أنددت علددي حددرام كتحددريم ألن قددال : إن معندداه الظهددار: 
 ،  والزور في زوجته أشبه مالوا قال: أندت علدي كظهدر أتى بالمنكر من القول ألنهظهر أمي ، و 

 .(1)أمي 
، فوجبت بده كفدارة الظهدار كمدا لدو قدال : أندت علدي  تحريم  للزوجة بغير طالق ألنهوقال : 

 .     ( 5)كظهر أمي  حرام 
 .   (6)مذهب اإلمام أبي حنيفة  القول الراب :

قددال :إذا قددال الرجددل المرأتدده: أنددت علددي حددرام فإندده يسددأل عددن نيتدده ، فددإن نددوى الطددالق فهددو 
ن ندوى اثنتدين، فهدي طالق ، ثم إن نو  ن ندوى واحددة فهدي واحددة بائندة ، وات ى ثالثا فهو ثالث ، وات
 واحدة بائنة . 

                                                                                            
   َ ج  اي    َغف اَّر   َ َِّ    نَۡزَ    َ بداب وجدوب الكفدارة علدى   .1113 بدرقم: (1100/ 2مسدلم )   صدحيح  ،﴾ِر

 من حرم امرأته، ولم ينو الطالق.
 (.102/ 10( انظر : البيان في مذهب اإلمام الشافعي )1)
(، الشددرح الكبيددر علددى مددتن 1/113(، المغنددي البددن قدامددة )3/111) (  انظددر : الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد2)

 (.6/320( المبدع شرح المقنع )5/119(، شرح الزركشي )9/11(، الفروع )1/300المقنع )
( بدرقم 11/ 5سدنن الددارقطني )، باب الحدرام  11315برقم :   (103/ 6مصنف عبد الرزاق الصنعاني )  (3)

 واألثر صحيح . واإليالء وغيره  كتاب الطالق والخلع  1016:
  (.119/ 5انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ( 1)
 (.1/111انظر :  المغني البن قدامة ) ( 5)
(، بددددددائع الصدددددنائع  فدددددي ترتيدددددب الشدددددرائع 2/191(، تحفدددددة الفقهددددداء )6/10( انظدددددر : المبسدددددوط للسرخسدددددي )6)

 (.2/260المبتدي )  (،الهداية في شرح بداية3/161)
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 اودلة : استدل بةدلة مم المةثور، والمعقول .
 أوال: مم المةثور.  

إن نوى طالقدا فدأدنى مدا يكدون نيتده فدي ذلدك بائندة واحددة إن شداء »إبراهيم قال: أثر استدل ب
ن نوى ث  .(1)«الثا فثالثوشاءت تزوجها، وات

 ثانيا: مم المعقول .
ــالوا -1 ه نددوى حرمددة ، وهددي ، بددل باعتبددار أندديددة الددثالث ، فلدديس باعتبددار العدددد :فأمددا صددحة نق

ن نددوى واحددددة فهدددي بائنددة ؛،  فإنهدددا التثبددت بمدددا دون الدددثالث ، الحرمددة المغلظدددة ندددوى  ألنددده وات
.بالتطليقة البائنة ، وال يحصل ذلك إال  بزوال الملك الحرمة

زالة الملك من غير بدلألن : و قالوا -2  (2)، وال عدد . من أصلنا أن الزوك يملك اإلبانة ، وات
ثبدات حكدم اللفدظ ألن و  اللفظ ينبئ عن الحرمة ، والطالق الرجعي اليوجب الحرمدة للحدال ، وات

 (3)الذي ينبئ عنه اللفظ أولى .
 المناقشة:

 . -تعالى  رحمه اهلل– مناقشة أدلة اإلما  ابم م   الظاهري
 . مناقشة االستدالل مم آية التمري  والنمل

نمددا ذلددك إليدده تعددالى :قددالوا :لددم يجعددل للمكلددف التحددريم ، والتحليددلالــرد  نمددا جعددل لدده  ، وات ، وات
، وحكمدده  مباشددرة األفعددال ، واألقددوال التددي يترتددب عليهددا التحددريم ، والتحليددل ، فالسددبب إلددى العبددد

فقدد قدال المنكدر مدن القدول والدزور، وكدذب فددإن  «أندت علدي حدرام  »إلدى اهلل تعدالى ، فدإذا  قدال: 
 .(1)، فأوجب عليه بهذا القول من المنكر الكفارة مثل الظهار   اهلل لم يجعلها عليه حراما

 .«إذا حرم امرأته فليس بشيء »وقوله  --ابن عباس أثر مناقشة
كددان يقددول فددي »- -: قددالوا :قددد ثبددت عنددد اإلمددام مسددلم فددي صددحيحه أن ابددن عبدداسالــرد 

،  بدل قدد ثبدت عدن بعد  الصدحابة :مثدل ابدن مسدعود ،كمدا ثبدت عندد عبدد  «الحرام يمين يكفرها
ال فهو يمين ، إن نوى الطالق فهو طالق ،اق الصنعاني في المصنف أنه قال: الرز   وات
أندده قددال إذا قددال الرجددل المرأتدده: أنددت علددي حددرام  --وكددذلك ثبددت عددن علددي بددن أبددي طالددب  

 الث .فهي ث

                                 
 ما قالوا: في البرية ما هي؟ وما قالوا فيها؟. .11161برقم: (91/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) ( 1)
 (.6/10( انظر : المبسوط للسرخسي )2)
 (.3/161( انظر :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3)
 (.59/ 3( انظر : عالم الموقعين عن رب العالمين )1)
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  مناقشة آثار التابعيم

 :بأن التحريم ليس بشيء .قوله  و

، وغيدره أنده إن ندوى الطدالق، فطدالق إال فهدو  : قدد ثبدت عدن بعد  التدابعين كطداوس الرد 
 يمين،  وليس قول بع  التابعين مقدم على قول البع  اآلخر .

 . مم قبل ابم م   اوئمةمناقشة أدلة أقوال 

 ، وللظهدار قدوال الموجبدة للطدالق ، ولليمدينع األيد:إن جم -تعـالى رممـه اهلل-قال ابـم مـ  
قد أنكر على من  القرآنبل  ، وال سنة ، وال حجة في سواهما ،كلها أقوال لم تأتي في نص قرآن 
 ، فقد كذب وافترى ، وال تكون  عليه حراما . أحل اهلل تعالى حرم ما أحل اهلل ، بل من حرم ما

 (1)، فوجب أن يرد .-  -حداث حدث ليس في أمر اهلل ، إ تحريم الحاللألن و 
 الذي فرق بين المدخول بها ، وغير المدخول بها . مناقشة أدلة اإلما  مالك

المدددخول بهددا تبينهددا ألن :ال فددرق بددين المدددخول بهددا ، وغيددر المدددخول بهددا ، وكددذلك الجــواب 
 مدخول بها .الواحدة تماما ، مثل التي لم يدخل بها ، كالمخالع زوجته ال

 . مناقشة أدلة اإلما  أممد بقوله إنه ظهار

يقال قد ورد عند البخاري ومسلم فدي صدحيحهما أنده قدال: فدي  --ابن عباس أثر مناقشة 
 .«سوة حسنة ألقد كان لكم في رسول اهلل »:--الحرام يكفرها وقال ابن عباس

ال ألمرأتده  :أندت علدي حدرام ال أي إذا قد «فدي الحدرام يكفدر»وقد فسر ابدن حجدر المدراد مدن قولده 
 (2)تطلق ، وعليه كفارة يمين .

 مناقشة ما أستدل به  اإلما  أممد مم المعقول.

 ليس فيه تشبيه بمن تحرم عليه.  ألنه تحرم الزوجة ليس بظهار صريح  ، يجاب :بةم

ِۡل َِّ   ﴿اهلل تعالى يقول :ألن و  ََ َۚ  َوٱَٰٓ نَ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ ذ َ  ْ َحرِّ
َٰٓ اَ   َ َِّ   َغف اَّر  يَ  ج  اٱ َوۡرَ اٱَل نَۡزَ    ذَاَ ۖ َْۡ  َر 

ۡ ۖ َ ه ََّ َّۡذَعل ي   َّۡذَحك ي    ك  ۡ   َ َِّ   َوَّۡذَى  ْ ك  لِ َ نَۡيَم  ۡ  َْح  ي    َۡد فََرَض َِّ   ذَك   َ .2التحرمي: ﴾ِر

لدى أن التحدريم لدم فأنكر اهلل تعالى على نبيده مدا حرمده علدى نفسده ممدا أحلده اهلل لده ، فددل ع
 يقع ، فبطل قول من جعله  طالقا ، أو ظهارا .

                                 
 (.9/301(  انظر : المحلى باآلثار )1)
 (. 1/656) انظر : فتح الباري ( 2)
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ۡ ۖ َ ه ااََّ َّۡذَعل ااي   َّۡذَحك ااي   ﴿وقددول اهلل تعددالى : ك  ۡ   َ َِّ   َوااَّۡذَى  ااْ ك  لِاا َ نَۡيَم  ااۡ  َْح  ﴾١ َااۡد فَااَرَض َِّ   ذَك 
.2التحرمي:

لتحدريم ، وأمدر بالكفدارة فدي دليل على أنه حرم ما أحل اهلل له بيمين حلف بها ، فعوتدب فدي ا
   (1)اليمين.

  مناقشة أدلة اإلما  أبن منيفة  

ال فهي واحدة بائنة .بقوله  :  إن أراد طالقا ، فهي ثالث ، وات

حدرم أم ولدده إبدراهيم  --النبديألن بأن تحريم الزوجة ليس بطدالق صدريح  ، و  الرد: يجاب
 ، فعاتبه اهلل على ذلك ، وأوجب عليه كفارة يمين .

 الترجيح :

بعددد النظددر فددي أقددوال أهددل العلددم فددي المسددألة ، وأدلددتهم ، والمناقشددة ل دلددة لددوحظ ؛ بأندده ال 
صدريحة صدحيحة فدي هدذه المسدألة لدذلك تعدددت األقدوال ، أو سدنة  يوجد ندص صدريح مدن كتداب

 فيها .

يدرد أن من حرم زوجتده علدى نفسده ، ولدم  أن القول الراجح في هذه المسألة وقد تبين للباحث
، بأنه ال يقع الطالق بالتحريم ، بل عليه كفارة يمين ، وذلك ل دلة الدالدة علدى ذلدك  به  الطالق

 منها.

بده كاندت لده أمدة يطؤهدا، فلدم تدزل-صلى اهلل عليه وسلم  -، أن رسول اهلل --حديث أنس-1
َٰٓأَ ﴿:حتى حرمها على نفسه، فأنزل اهلل تعالى -رضي اهلل عنهما -عائشة وحفصة  يُّهَاٱ َّذِْ  اٱُّ يَ 

ي     َ َ   َ َِّ   َغف َّر  ِر ج  ٱ َوۡرَ ٱَل نَۡزَ   ِۡل َِّ   ذََ ۖ َْۡ  َر  ََ َۚ  َوٱَٰٓ نَ (2).1التحرمي:﴾ذ َ  ْ َحرِّ

 وهذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه اآلية قصة الجارية.    

يومهددا، فلمددا جدداء  أنهددا  زارت أباهددا ذات يددوم ، وكددان» -رضددي اهلل عنهددا  -وحددديث حفصددة -2
فلم يرها في المنزل، أرسدل إلدى أمتده ماريدة القبطيدة، فأصداب منهدا فدي بيدت  --رسول اهلل 

حفصددة، وجدداءت حفصددة علددى  تلددك الحددال، فقالددت: يددا رسددول اهلل، أتفعددل هددذا فددي بيتددي وفددي 
رضدي اهلل  -فانطلقدت إلدى عائشدة « . فإنهدا علدي حدرام، وال تخبدري بدذاك أحددا»يدومي؟ قدال: 

                                 
 (.10/111(  انظر : الحاوي الكبير )1)
 ،الغيدددرة  3959بدددرقم:  (1/11، سدددنن النسدددائي )الغيدددرة   1151بدددرقم: (151/ 1السدددنن الكبدددرى للنسدددائي ) (2)

 في تعليقه على سنن النسائي.الحديث صحح إسناده األلباني 
. 
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اااٱ ﴿:--فأخبرتهددا بدددذلك، فددأنزل اهلل  -هدداعن اااِۡل َِّ   ذَاااَ ۖ َْۡ  َر  ََ َۚ  َواااٱَٰٓ نَ أَيُّهَاااٱ َّذِْ  اااٱُّ ذ اااَ  ْ َحاارِّ
َٰٓ يَ 

ي     َ َ   َ َِّ   َغف َّر  ِر ج  َماۖٱ ﴿إىلقولاه:1التحارمي:﴾َوۡرَ ٱَل نَۡزَ   َّل ن َْ  َّبَاٱَٰٓ َّل ذَاى َِّ   فَٱَاۡد َصاَرۡت   ل َّب ك 

هَاارَ  ذ ااَ  ظَه يااٌر َ َّل ن َْظَ 
 َُ ئ َكاا   بَۡعااَد 

َٰٓ ََۖ َ َّۡذَملَ  ْ ي و  ۡۡ اا اال    َّۡذم  ۡ ر يااۡل  َ َص  اا   َ ج  لَۡياا   فَااإ ِن َِّ َ ه ااََّ َوَّۡذَى  ََ  ُ

 .(1) «، فأمر أن يكفر عن يمينه، ويراجع أمته  11التحريم:﴾

ن أم إبددراهيم علدددي »لحفصدددة  - -قددال:  قدددال النبددي --وحددديث عمدددر-3 ال تحدددثي أحددددا وات
م ، فقالددت: أتحددرم مددا أحددل اهلل لددك قددال : فددواهلل ال أقربهددا . قددال فلددم يقربهددا حتددى أخبددرت حددرا

 .(2)«عائشة فأنزل اهلل عز وجل قد فر  اهلل لكم تحلة أيمانكم

ي في فتح الباري: وهذه طرق يقوي بعضها بعضا فيحتمل أن تكون اآلية النقال ابن حجر العسق
 .(3)(اريته أم إبراهيم، وشربه للعسل تحريم وطء ج )نزلت في السببين معاً 

 وطء جاريتده أم إبدراهيم ، - -فدلت هدذه القصدة علدى أن اآليدة نزلدت بسدبب تحدريم النبدي 
 فقد امر بتكفير يمينه والرجوع إلى أمته .

، «إذا حددرم الرجدددل عليددده امرأتددده، فهدددي يمدددين يكفرهدددا»أنددده قدددال:  --ثبددت عدددن ابدددن عبددداس -1
َ  َّذِٱَۡد َكٱَن ذَك  ﴿وقدال: اَّ  َ َساَْ   ۡ  ف ٱ َر ََ اََّةٌ  َۡ َكاَر َِّ َ  ِ   ن  َُ اَر َ  ُُ َِّ َ َ َّۡذيَاَََّۡۚ َّۡأَٰٓخ  اَّ ذَِّماَ َكاٱَن يَۡرج 

(1).21األحزاب:﴾١٢ُ َكث يرٗ 

اَ   ﴿قول اهلل تعدالى: - 5 ج  اٱ َوۡرَ اٱَل نَۡزَ   اِۡل َِّ   ذَاَ ۖ َْۡ  َر  ََ َۚ  َواٱَٰٓ نَ أَيُّهَٱ َّذِْ  ٱُّ ذ َ  ْ َحارِّ
َٰٓ َ َِّ   َغف اَّر   يَ 

ي     َ باحده اهلل تعدالى يشدمل أسدان عليده ممدا النآية  فهدذا عدام فدي كدل مدا يحدرم ا1التحريم:﴾ِر
 تحريم الزوجة ، واألمة ، والطعام، والشراب وغيره .

ذا نددوى بهددذه الكلمددة مددن كنايددات  ألندده،  الطددالق ، فهددو طددالق بالكنايددة (أنددت علددي حددرام )وات
 الطالق،  فيقع ذلك .

واختداري  –وأمرك بيدك  –الطالق بالكناية نحو: أنت علي حرام  --  وقد أوقع الصحابة
 أنت خلية ... –وهبتك ألهلك  –

ذا أراد بقوله لزوجتد حدرام ، وأراد بهدا الطدالق فهدو كنايدة بدالطالق ، ويقدع عندد ه: أندت علدي وات
  األئمةجمهور 

                                 
 باب البتة والبرية والخلية والحرام. .1101م:برق (131/ 1سنن سعيد بن منصور ) (1)
/ 1ألحاديددث المختددارة  المسددتخرك مددن األحاديددث المختددارة ممددا لددم يخرجدده البخدداري ومسددلم فددي صددحيحيهما )ا (2)

 ( )إسناده صحيح(300
 (.1/651( انظر :  فتح الباري)3)
 رأته، ولم ينو الطالق.باب وجوب الكفارة على من حرم ام  .1113 برقم: (1100/ 2صحيح مسلم ) (1)
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،  فعلددم أندده رد الندداس إلددى مايتعارفوندده طالقددا، ولددم يعددين لدده لفظددا معينددًا ،  وقددد شددرع اهلل الطددالق
 مع النية .لفظ جرى عرفهم به وقع به الطالق ي أف

    (1)، والهندي بألسنتهم. ، والتركي ولهذا يقع الطالق من األعجمي

معنددداه معندددى ألن  ؛فهدددو ظهدددار ،الظهدددار(حدددرام  يأندددت علددد )وكدددذلك لدددو ندددوى بقولددده لزوجتددده:
أتدى  ألندهمعناه أنت علي حرام كتحريم ظهر أمدي ؛ و  (هر أميأنت علي كظ )قوله:ألن الظهار، 

، والدددزور فدددي زوجتددده أشدددبه مدددالو قدددال :أندددت علدددي كظهدددر أمدددي. واهلل أعلدددم  بدددالمنكر مدددن القدددول
 بالصواب.







                                 
 (.291، 5/290( انظر : زاد المعاد )1)
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 المطلب الثالث 
  مخالفته فن مك  النكاح يلى شرط فاسد ، وصداق فاسد .

  :تمرير ممل الن اع

،  علدددى أن النكددداح إذا وقدددع صدددحيحا بشدددروطه -حمهدددم اهلل تعدددالى ر  - األربعدددة األئمدددةاتفدددق -1
نمدددا سدددمي بعدددد انعقددداده ، فإنددده يكدددون نكاحدددا  وأركانددده ، ولدددم يسدددم فيددده المهدددر الفاسدددد ابتدددداًء ، وات

 صحيحا ، ويثبت للزوجة مهر المثل إذا دخل بها . 

أو ال  لعقددد ؟العلمدداء فيمددا إذا سددمى المهددر الفاسددد فددي ذات العقددد ابتددداء هددل يصددح ااختلددف -2
 يصح ؟ على قولين :

 القول اوول : رأي اإلما  ابم م   الظاهري فن هذه المسةلة .

علدى أندده مددن نكددح علددى صددداق فاسددد ، أو شددرط فاسددد  -رممــه اهلل تعــالى -يــرى ابــم مــ   
 وال عدة. ، وال صداق ، وال يجب فيه نفقة، فنكاحه فاسد مفسوخ 

، مثدل أن يؤجدل إلدى أجدل  ، أو علدى شدرط فاسدد وكل نكاح عقدد علدى صدداق فاسدد )فقال :
، أو على خنزير فهو نكاح  ، أو على خمر ، أو بعضه إلى أجل كذلك مسمى ، أو غير مسمى

ن ولددددت لددده األوالد ، وال صدددداق وال  ، وال يتوارثدددان ، وال يجدددب فيددده نفقدددة فاسدددد مفسدددوخ أبددددا ، وات
 (1)(عدة.

 عقل .اودلة : استدل بةدلة مم السنة ،وضرورة ال

 من السنة . أوال :

ثم خطب رسدول اهلل صدلى اهلل عليده  000قالت:  -رضي اهلل عنها  -استدل بحديث عائشة -1
أما بعدد، فمدا بدال أقدوام يشدترطون »وسلم عشية، فحمد اهلل، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: 

 (2)«.باطلشروطا ليست في كتاب اهلل، ما كان من شرط ليس في كتاب اهلل عز وجل فهو 
 وجه الداللة : 

 فهي باطلة . فتبطل الشروط كلها .   -  -: والشروط الفاسدة ليست في كتاب اهلل قال 

                                 
 (16/ 9المحلى باآلثار )  (1)
، ومسلم في صحيحه باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد  156برقم: (1/91(  صحيح البخاري )2)

المسددند ط  ،في معندداه وأصددل الحددديث عنددد أحمددد فدديبدداب إنمددا الددوالء لمددن أعتددق 1501بددرقم: (2/1111)
 (.13/321الرسالة  )
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، قالددت: قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم: -رضددي اهلل عنهددا  -واسددتدل بحددديث عائشددة -2
  (1) «.من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»

  -فهو مردود بنص كالمه -  -ر الفاسد ليس عليه أمر النبي: قال:والمه وجه الداللة

 ﴿اهلل تعالى يقول: ألن وكذلك تأجيل الصداق ، أو بعضه ، -3
 
َِ ُ ۡحلَٗ    ه 

ََ َصد  َ  ُُ َّذَِّْسٱَٰٓ َّ ُْ ََ فَإ ن  َ 

  َ َ َشۡٱ ََ   ۡ ََ ذَك   ۡ ْۡ   َُۡفسٗ  ل  ل ََّ  وِّ يَٰٓ   ٗ هَْ يَٰٓ ٱ فَك  .4النسا::﴾٤ٱ   ٗ ٱ ِور 

أو بعضه مدة ما ، فقد اشترط خالف ما أمر اهلل تعالى بده ، رط أن اليؤتيها صداقها فمن ش
  (2).القرآن  في 

 ثانثا: ضرورة العقل.

، فكل  ، فإنه ال يصح فقال: يعلم كل ذي عقل أن كل ما عقدت صحته بصحة ما ال يصح
ال صددحة لدده نكدداح عقددد علددى أن ال صددحة لدده إال بصددحة الشددروط الفاسدددة ، فددال صددحة لدده فددإذ 

 فليست بزوجة.
 .(3)القول الثانن :مذهب اإلما  مالك فن رواية ينه

، وفدي  ، ويصح بعدد الددخول مدع مهدر المثدل قال :يفسد النكاح بالصداق الفاسد قبل الدخول
 رواية، يفسخ قبل الدخول وبعده.

 اودلة :استدل بةدلة مم الكتاب، والمعقول. 
 أوال: مم الكتاب .

ِۡل  ﴿هلل تعدالى :استدل بقول ا--1  َ ۡ   َ ن  لَۡيك  ََ َب َِّ    ۡ ۖ ك  َ  ْ ك  َ  َّل َِل َوٱ َولََكۡت نَۡيَم  ََ َّذَِّْسٱَٰٓ ت  و 
ۡحَصَْ  َ َّۡذم 

اْۡ  ا َۡم َۡع    ب ا    و  َۡ ََ  فََماٱ َّ ي اف ح  َس  ََ َغۡياَر و  اْ ي ۡحص  ذ ك   وُّ ُُ ب اأَۡوََّ  َّ ۡ  نَن َْۡ  َر  ذ ك 
 َُ  ََ َُٰٓ َِ فَ ذَك   ِوٱ َ َر  ه 

َِ   َا ٱْ َّه 

 
 
َِ فَر يَضٗ  ََّره  ج 

ََ  ن  َْٱَح  ل يًماٱَ ََل ج  ََ َب بَۡعد  َّۡذفَر يَضا    َّل ِن َِّ َ َكاٱَن  َ ۡي    ب     و  ۡ  ف يَمٱ ََْر  ك يٗما لَۡيك  ٱ ََ

.24النسا::﴾١٤

: إن اهلل علددق اإلحدالل بشددرط أن نبتغددي بأموالنددا ، والصددداق الفاسددد  وجــه الداللــة مــم اآليــة
 .، وعليه فإذا سمى الصداق الفاسد في النكاح فالنكاح غير صحيح  ليس بمال

 
                                 

، وصددحيح  بدداب إذا اصدطلحوا علددى صدلح جددور فالصدلح مددردود 2691 بدرقم: (111/ 3( صدحيح البخدداري )1)
 اب نق  األحكام الباطلة، ورد محدثات األمور.ب 1111برقم:  (1313/ 3مسلم )

 (. 11،  16/ 9انظر : المحلى باآلثار )  (2)
/ 2(،الكدددافي فدددي فقددده أهدددل المديندددة )152(.المعوندددة)2/111ائل الخدددالف)( انظدددر : األشدددراف علدددى نكدددت مسددد3)

 (.3/291(، المنتقى شرح الموطأ)553
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 ثانيا : مم المعقول .

   - -قددال: إندده عقددد نكدداح بمهددر فاسددد فوجددب أن يكددون بدداطال كالشددغار ، وقددد نهددى النبددي-1
 عن نكاح الشغار وذلك لفساد المهر فيه .

العو  في النكاح ألن البيع ، و قال :بأنه عقد معاوضة ببدل فاسد ، فوجب أن يكون باطاًل ك-2
 آكد بدليل أنه يجب بحق اهلل تعالى ، فكان فساد العقد بفساده أولى منه في سائر العقود .

أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به »قال:  --لحديث عقبة عن النبي 
 .(1)«الفروك

صحة العقد ، فلم يفسخ، ويجب مهر  قال : إذا وقع البناء والدخول فيجب الصداق على وجه-3
المثددل، ويفسددخ قبددل الدددخول مددن بدداب الددردع للددزوك ، فددذلك بمددا يلزمدده مددن الطلقددة ، فإندده إن 

 (2)تزوجها بعد ذلك رجعت اليه على طلقتين .
 (5)واإلمــا  الشــافعن.(1)وروايــة ينــد اإلمــا  مالــك،(3): مــذهب اإلمــا  أبــن منيفــة القــول الثالــث
  ،(6)،واإلما  أممد 

 قالوا:  النكاح صحيح بالصداق الفاسد ، ولها  مهر المثل. 
 مم السنة ، ومم المعقول . لة : استدلوا بةدلة مم الكتاب ، واود

 أوال : مم الكتاب . 

ََ ﴿اسددتدلوا بقولدده تعددالى :-1 َْااٱَح  ُُ َِل ج  ااَّ َِ نَۡ  َْۡفر    ااَّه  ََ َوااٱ ذَااۡ  ََْمسُّ ۡ  َّل ن لَلِۡٱاا     َّذَِّْسااٱَٰٓ َِ لَااۡيك  ذَه اا

 
 
لَى  فَر يَضٗ  ََ  َِ َّه  ََ َ َو ِّع  اْ ي ۡحس  لَاى َّۡذم  ََ ٱًّاٱ  ََ اٱ ب اۡۡذَمۡعر  ف ۖ  َعب

َ ۥ َو َ  ۡٱ  ر   ََدر  لَى َّۡذم  ََ َ ۥ َ  َ     ََدر  َّ َّۡذم 

236البقرة:﴾١٣٧

َِ ﴿وقوله تعالى :  َِ َ  َۡد فََرۡ   ۡ  ذَه  َّه  َ  َۡ ۡل  نَن ََْمسُّ َِ و  َّه  فَْ ۡص   َوٱ فََرۡ   ۡ   فَر يَض ٗ َ َّل ن لَلِۡٱ  م 

                                 
اإلشدددددراف علدددددى نكدددددت مسدددددائل  بددددداب الشدددددروط فدددددي النكددددداح ،  5151 بدددددرقم:( 20/ 1صدددددحيح البخددددداري ) ( 1)

 . 1290برقم: (2/111الخالف)
 (3/292(  انظر : المنتقى في شرح الموطأ )2)
( ،العنايدة فدي شدرح الهدايدة 2/151(، تبدين الحقدائق  شدرح كندز الددقائق )5/19لمبسوط للسرخسي )انظر : ا(3)

(3/351). 
 1290برقم: (2/111اإلشراف على مسائل الخالف)( انظر : 1)
 .(395، 9/391(، الحاوي الكبير )11، 5/16األم للشافعي )( انظر : 5)
(، شدرح الزركشدي علدى مختصدر الخرقدي 223/ 1قدامة )(، ، المغني ألبن 106مختصر الخرقي )انظر :  (6)

(5/290،291.) 
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ُُ َّۡذفَۡضاَۡل بَۡياَّل َِلَٰٓ نَن يَۡعف ََّن   َ ََل ََْْساَّ 
ُُ نَۡ َرب  ذ ل ِۡٱََّى   ۡٱَدة  َّذَِّْكٱح   َ نَن َْۡعف ََّٰٓ  َ    َ َ ي ب يَد 

ُُ َّذِ ۡ   َّل ِن نَۡ  يَۡعف ََّ َْك 

يٌر  .231﴾البقرة:١٣١َِّ َ ب َمٱ َْۡعَمل ََّن بَص 

الطدالق ،  :قدالوا : أخبدر اهلل تعدالى  أن التدي لدم يفدر  لهدا الصدداق يقدع عليهدا وجه الداللة
والزوجدة ال تكدون إال ونكاحهدا ثابدت  ، الطالق إال علدى زوجدةواليقع  ، وكذلك التي قد فر  لها

ذا طلقهددا ، ولددم يسددم  لهددا مهددرا وقددع الطددالق ،  ن أصدديبت فلهددا مهددر المثددل ،  ،ولهددا المتعددة ، وات وات
ذلك لدددم يجدددز أبددددا أن يفسدددد النكددداح مدددن جهدددة المهدددر بحدددال أبددددا ، فدددإذا نكحهدددا بمهدددر فدددإذا كدددان كددد

أو حددرام بكددل حددال ، وعقددد النكدداح  مجهددول ، أو مهددر محددرم البيددع فددي حالدده التددي نكحهددا فيهددا  ،
 (1، فلها مهر مثلها.) ثابت ، والمهر باطل
 ثانيا : مم السنة .

ال نكدداح إال بددولي »قددال:  --ول اهلل أن رسدد -رضددي اهلل عنهددا  -اسددتدلوا بحددديث عائشددة -1
 ( 2).«، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وشاهدي عدل

 وجه الداللة مم المديث :
، وشداهدين  ، ولي والشداهدين ، وهدذا نكداح بدولي تضمن الحديث نفي النكاح بعدم ال قالوا: 

 (.3)فوجب أن يكون صحيحا. 
 . ثالثا :  مم المعقول

صددل إن التددزوي  يضددمن بنفسدده ال بددالعو  بدددليل تجددويز اهلل تعددالى النكدداح بغيددر األ قــالوا:-1
.صداق

ََ ﴿قددالوا: وقددول اهلل تعددالى: َْااٱَح  َِ َِل ج  ُُ ذَه اا ااَّ َِ نَۡ  َْۡفر    ااَّه  ََ َوااٱ ذَااۡ  ََْمسُّ ۡ  َّل ن لَلِۡٱاا     َّذَِّْسااٱَٰٓ لَااۡيك 

 
 
 ؛لددى صددحة النكدداح دون تسددمية صددداق فلمددا أوقددع اهلل  الطددالق دل ع. 236:  البقددرة﴾ فَر يَضااٗ 
الطالق غير واقع إال على الزوجات ، فإذا كن زوجدات دل علدى صدحة النكداح بغيدر تسدمية ألن 

 (1)صداق .

                                 
  (.16/ 5انظر : األم للشافعي ) ( 1)
(،وابن حبان في كتابة اإلحسان في تقريب 3/11(  أخرجه الشافعي في مسنده ترتيب سنجر عن ابن عباس )2)

ي الكبيدددر ( ،الحددداو 9/316(،وابدددن حبدددان فدددي صدددحيحه مدددن حدددديث عائشدددة )9/316صدددحيح ابدددن حبدددان )
( والحديث قد تعددت طرقه وال يخلو 213/ 6( ،  إرواء الغليل )3/161(، نصب الراية للزيلعي )9/391)

وهو حديث حسن كما حكم عليه األلبداني فدي إرواء الغليدل فدي تخدري  من مقال وبمجموع طرقه يحت  به ، 
 (.213/ 6أحاديث منار السبيل )

 

 (. 9/391( انظر : الحاوي الكبير )3)
 (.5/16(، األم للشافعي )5/161( انظر :  االستذكار )1)
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، وهدددو شدددرط فاسدددد إال أن النكددداح ال يبطدددل بالشدددروط  : الخمدددر، والخنزيدددر شدددرطا قبدددولقـــالوا -2
لم يكن بطلت التسمية ، فكأنه لم الفاسدة ، وشرط صحة التسمية أن يكون المسمى ماال، فإذا 

 (1)يسم لها عوضا ، فلها مهر المثل .

ألن فساد العو  ال يزيد على عدمه ، ولو عدم كان العقد صدحيحا، فكدذلك إذا فسدد ، و ألن و -3
 (2)النكاح قد يخلو من مهر بدليل تزوي  عبده من أمته .

 وب .: إن فساد المهر ال يوجب فساد العقد كالمهر المغص قالوا-1
 . كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبدا فبان حراً ألن و -5
لدديس فسدداد المهددر أكثددر مددن سددقوطه ، ولدديس فددي سددقوطه أكثددر مددن فقددد ذكددره ، ولددو فقددد  ألنددهو -6

 (3)ذكره لم يبطل النكاح ، فكذلك إذا ذكر فاسدا . 
 :مناقشة اودلة

 .   لظاهريمناقشة أدلة ابم م   ا:  أوال
 مناقشة ما استدل به مم اوماديث . 

وقولده وهدذه شدروط ليسدت  «كدل شدرط لديس فدي كتداب اهلل فهدو  باطدل »أما استدالله بحدديث -1
 فهي باطلة .   --في كتاب اهلل 

ــرد : ، أو تفسددد عقددد  فيجدداب بددأن الشددروط الفاسدددة فددي النكدداح فاسدددة بنفسددها ، ولددم تبطددل ال
 اح يصح من غير مهر بنص اآلية . عقد النكألن النكاح ؛ 

  «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  »أما استدالله بحديث -2
، والنكداح مدن غيدر مهدر جدائز، ولدم يكدن مخالفدا ألمدره فيجداب بدأن هدذا الحدديث عدام  الرد :
ََ ﴿:لقوله تعدالى َْٱَح  ََ َوٱ ذَۡ  ََْمسُّ َِل ج  ۡ  َّل ن لَلِۡٱ     َّذَِّْسٱَٰٓ  لَۡيك 

 
َِ فَر يَضاٗ  ُُ ذَه  َّ َِ نَۡ  َْۡفر    َِ  َّه  اَّه  َ َو ِّع 

لَى  ََ ََ ْ ي ۡحس  لَى َّۡذم  ََ ٱًّٱ  ََ ۡذَمۡعر  ف ۖ  ٱ بۡ  َعب
َ ۥ َو َ  ۡٱ  ر   ََدر  لَى َّۡذم  ََ َ ۥ َ  َ     ََدر  َّ .236البقرة:﴾١٣٧َّۡذم 

 فيجوز النكاح من غير تسمية مهر ، فإذا دخل بها  ،فلها مهر المثل ،
وأماقولده : بأنده إذا أجددل الصدداق كلده ، أو بعضدده بدأن النكداح فاسددد واسدتدالله بقولده تعددالى :-3

﴿ 
 
َِ ُ ۡحلَٗ    ه 

ََ َصد  َ  ُُ َّذَِّْسٱَٰٓ َّ ُْ ََ  َ﴾.

                                 
 (. 5/19( انظر : المبسوط للسرخسي )1)
(،شددرح الزركشددي علددى مختصددر الخرقددي 223/ 1(، المغنددي ألبددن قدامددة )9/391( انظددر : الحدداوي الكبيددر )2)

(5/291 . ) 
 (.9/391) لمصدر نفسه(  ا3)
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فيجدداب بأننددا نقددول بددأن المددرأة إذا دخددل بهددا ، ولددم يسددم لهددا مهددرا فلهددا مهددر المثددل فلددم  الــرد :
 يخالف االمر اإللهي .

 له بضرورة العقل .وأما استدال 

كدددل نكددداح صدددح ألن و  ؛بدددأن: فسددداد المهدددر اليوجدددب فسددداد العقدددد كدددالمهر المغصدددوب  فيجـــاب
 بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبدا فبان حرا  .

 مناقشة أدلة المالكية 

َُُّ  ﴿استداللهم بقوله تعالى :-1 ۡ  نَن َْۡ  َر  ذ ك 
 َُ  ََ َُٰٓ ِۡل ذَك   ِوٱ َ َر  َ ذ ك   َ ن  .﴾ب أَۡوََّ 

وقدددولهم: بدددإن اهلل علدددق اإلحدددالل بشدددرط أن نبتغدددي بأموالندددا ، والصدددداق الفاسدددد لددديس بمدددال ، 
 (1)، فالنكاح غير صحيح .ذا سمي الصداق الفاسد في النكاح وعليه فإ

ن الصددداق الفاسددد  الــرد : يجدداب أن غايددة مددا فددي اآليددة الكريمددة تعليددق اإلحددالل بدداألموال ، وات
ولكدددن تسدددميته فدددي العقدددد ال يبطدددل العقدددد ، بدددل يجدددب مهدددر المثدددل الدددذي تحقدددق بددده  لددديس بمدددال ،

يجددداب مهدددر  اإلحددالل المنصدددوص فدددي اآليدددة  ،ويصددددق عليددده وصددف المدددال ، فتصدددحيح العقدددد وات
 المثل ال يتعار  مع منطوق اآلية. 
 ثانيا :مناقشة أدلته مم المعقول . 

 وذلك لفساد المهر فيه .؛ ار نهى عن نكاح الشغ - -أما قوله : بأن رسول اهلل-1

 وقوله :بأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطال كالشغار.-2
نما بطل بالتشريك . ، يجاب بأن الشغار لم يبطل بفساد المهر الرد :  (2)وات

 فوجب أن يكون باطال كالبيع .  ،ه: بأنه عقد معاوضة بددبدل فاسد اما قول-3
يبطدل بتدرك  ألنده ؛ وذلدك لفاسد على البيدع قيداس مدع الفدارق ،يجاب بأن قياس المهر االرد :

 ، فلم يبطل بفساده. وأما النكاح ال يبطل بترك المهر ،الثمن ، فبطل بفساده 

: بأن المعنى في البيع أنه يبطل بترك الثمن، فبطدل بفسداده ،والنكداح ال يبطدل  أيضاويجاب 
 بترك المهر ، فلم يبطل بفساده .

أندده إذا وقددع البندداء والدددخول فيجددب الصدداق علددى وجدده صددحة العقددد ، فلددم يفسددخ وأمدا قولدده : ب-1
ويجب مهر المثل ، ويفسخ قبل الدخول من باب الردع للزوك ، وذلك بما يلزمه مدن الطلقدة ، 

                                 
 ( 3/291انظر :  المنتقى شرح الموطأ ) ( 1)
 (. 9/395(   انظر : الحاوي الكبير )2)
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 (1)فإنه إن تزوجها بعد ذلك رجعت إليه على طلقتين .

فاسددا قبدل الددخول ، فكدذلك يجاب بأن يقال بأن هدذا التعليدل ال يصدح ، فدإن مدا كدان  الرد :
، أو  ، أو لعدمده ، أو لتحريمده يفسد بعده كنكداح ذوات المحدارم ، فأمدا إذا فسدد الصدداق لجهالتده

 ولها مهر المثل.عجز عن تسليمه ، فإن النكاح ثابت لل

 وقد رد ابم م   يلى المالكية  هذا التعليل .

أو غيددر صددحيح ، فالصددحيح ال يخلددو كددل نكدداح فددي العددالم مددن أن يكددون صددحيحا ) فقــال:
 صحيح أبدا إال أن يوجب فسخه نص من كتاب ، أو سنة . 

الفرك الحدرام ال يحلده الددخول بده ، وال طدول البقداء ألن  ؛صحيح فال يصح أبدا بوالذي ليس 
 (2). (على استحالله بالباطل ، بل هو حرام أبدا 

 الترجيح :

بددين للباحددث بددأن القددول الددراجح هددو قددول مددن ، ومناقشددة األدلددة ت ا، و أدلتهدد بعددد سددرد األقددوال
، وذلك  ، فإن العقد صحيح ، ويجب للزوجة مهر المثلأن النكاح إذا كان على مهر فاسد يرى ب

 واهلل أعلم بالصواب .م ، ومناقشة أدلة المخالفين لهم ، لقوة أدلته








                                 
 (.3/291(  انظر : المنتقى شرح الموطأ )1)
 (. 90،19/ 9انظر : المحلى باآلثار ) ( 2)



250 

 

 ةــــــــــــالخاتم
علددى هددذه الصددورة، فالفضددل والمنددة لددده أواًل الحمددد هلل الددذي أعددانني علددى إتمددام هددذا البحدددث 

وآخددًرا، فبعددد هددذه الرحلددة المباركددة التددي طفددت مددن خاللهددا فددي البحددث عددن: )اختيددارات ابددن حددزم 
األربعددة ( مددن خددالل كتابدده:  األئمددةالظدداهري فددي أنددواع الفرقددة الزوجيددة ،دراسددة مقارنددة بيندده وبددين 

فهددذا مددا مددن  ا مددن كتدداب المحلددى باآلثددار .وقددد اسددتوعبت مسددائل الطددالق كلهدد)المحلدى باآلثددار( ،
اهلل بده ، ثددم مددا وسدعه الجهددد، وسددمح بدده الوقدت، وتوصددل إليدده الفهددم المتواضدع، فددإن يكددن صددواًبا 

ن يكدددن فيددده خطدددأ، أو نقدددص فتلدددك سدددنة اهلل فدددي بندددي ا سدددان، فالكمدددال هلل وحدددده ، نإلفمدددن اهلل، وات
نس البشددري، وال أدعددي الكمددال، والددنقص ، والقصددور ، واخددتالف وجهددات النظددر مددن صددفات الجدد

والسدددداد ، وحسدددبي أندددي قدددد حاولدددت بدددذل الجهدددد مدددا اسدددتطعت بتوفيدددق اهلل تعدددالى ، وأسدددأل اهلل أن 
 ينفعني بذلك ، وينفع به جميع المسلمين ؛ إنه على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير.

عدد الدراسدة، وهدي وأخيًرا أختم هذا البحث بذكر أهم النتدائ  والتوصديات التدي توصدلُت إليهدا ب
 على النحو اآلتي:

: نتائج البمث:  أوالا
 أما أهم النتائ  التي أعانني اهلل ويسر لي التوصل إليها في هذا البحث فمنها ما يلي:

 أو مع بعضهم. وهي اآلتي.  األئمةالمسائل التي اتفق اإلمام ابن حزم الظاهري مع  أوال :

 .تعريف طالق السنة ، تعريف طالق البدعة -1

 الطالق الصريح . ألفاظ -2

 حكم الطالق قبل النكاح .والراجح عدم وقوع الطالق.-3 

 حكم طالق السكران . والراجح عدم وقوع طالقه.-1

 حكم طالق المكره . والراجح عدم وقوع طالقه .-5

حكددم مددن طلددق زوجتدده المدددخول بهددا ثددالث تطليقددات متفرقددات .متددي تحددل لدده . والددراجح إنهددا -6
 د نكاح شرعي صحيح مع الوطء في القبل .تحل له بع

حكم من طلق زوجته ثالثا فرغب إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلهدا لده .والدراجح أنهدا ال تحدل  -1
 للزوك األول بهذا النكاح.

 حكم من طلق زوجته وهو غير قاصد الطالق. والراجح أنه ال يقع طالقه. -1

 نه يقع طالقه.حكم من كتب إلى زوجته بالطالق . والراجح أ -9



251 

 

 حكم من طلق زوجته في قلبه . والراجح أنه ال يقع طالقه .-10

 حكم الطالق المعلق بالمشيئة . . والراجح أنه ال يقع الطالق.-11

 حكم طالق المري  مر  الموت . . والراجح أنه يقع طالقه .-12

لدددراجح أن حكدددم مدددن طلدددق زوجتددده ثالثدددا فدددي مجلدددس واحدددد .مدددن حيدددث السدددنة ،والبدعدددة . وا -13
 طالقه طالق بدعة.

 حكم من قال لزوجته أنت طالق ونوى اثنتين ،أو ثالث .والراجح أنها طلقة واحدة . -11

. أنت طالق أنت طالق أنت طالق . والدراجح أنهدا غير المدخول بها حكم من قال لزوجته  -15
 تقع الطلقة األولى فتبين منه ، والثانية والثالثة لغو .

امرأة في عدتها ، ودخل بها . والراجح أن النكاح باطل أثناء العدة، ويجدوز  حكم من تزوك -16
 الزواك بها بعد الخروك من العدة.

ألن  حكددم مددن زنددى بحددريم زوجتدده ، أمهددا ، أو ابنتهددا .والددراجح أن زوجتدده ال تحددرم عليدده ؛ -11
 الحرام ال يحرم الحالل.

أو ثالثددا .والددراجح أنهددا تحسددب  احدددة ؟حكددم مددن طلددق زوجتدده ثالثددا بكلمددة واحدددة هددل تقددع و  -11
 طلقة واحدة فقط.

 األربعة . األئمة –رحمه اهلل تعالى  –المسائل التي خالف فيها ابن حزم الظاهري  ثانيا :

 –الفدددراق  –التدددي يقدددع بهدددا الطدددالق .والدددراجح بدددأن الطدددالق يقدددع بغيدددر لفدددظ )الطدددالق  لفددداظاأل-1
 مهور.السراح(  إذا نوى به الطالق كما قرره الج

 حكم وقوع طالق البدعة . والراجح هو وقوع طالق البدعة كما قرره الجمهور.-2

حكم من خير زوجتده ، أو ملكهدا بدالطالق . والدراجح فديمن اختدارت نفسدها وقدوع الطدالق كمدا -3
 قرره الجمهور.

 حكم من قال لزوجتده وهبتدك ألهلدك فقبلوهدا . والدراجح بأنده مدن كنايدات الطدالق فيقدع الطدالق-1
 إذا نوى الطالق كما قرره الجمهور.

حكم من قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر أو حددد وقتدا ، فأندت طدالق فيقدع الطدالق إذا تحقدق -5
 الشرط كما قرره الجمهور.

 حكم الوكالة في الطالق .والراجح وقوع الطالق كما قرره الجمهور.-6

ذا  حكم اليمين في الطالق .والراجح بأنه يقدع بحسدب نيتده ،-1 فدإن أراد الطدالق وقدع الطدالق ،وات
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 أراد اليمين ففيه الكفارة .

حكم من قال لزوجته أنت علي حرام . والراجح بأنه من كنايات الطالق فيقع الطالق إذا نوى -1
 الطالق كما قرره الجمهور.

حكم النكاح على شرط فاسد ، أو صداق فاسد . والراجح بأن النكاح صحيح ولها مهر المثدل -9
 قرره الجمهور . كما

 ثانياا: التوصيات. 
 وبعد عر  النتائ  التي تم التوصل إليها من خالل  مفردات هذه الرسالة فإني أوصي بالتالي:

،  العنايددة بمؤلفددات اإلمددام ابددن حددزم فددي الفددروع واألصددول رغددم كثددرة الرسددائل التددي كتبددت فيهددا-1
ا الفقهيددة بحاجددة إلددى مزيددد بسددط ، واختياراتدده إال أن هندداك بعدد  القضدداي وفددي جهددوده وفكددره

 وعناية وتحقيق ؛كون اإلمام ابن حزم مدرسة مستقلة غير مطمورة.

أوصددددي البدددداحثين بإقامددددة رسددددائل علميددددة يدددددرس مددددن خاللهددددا المقارنددددة بددددين مددددذهب األحندددداف -2
والمددذهب الظدداهري؛ التفاقهمدددا فددي كثيدددر مددن أصددول االسدددتدالل وخاصددة فيمدددا يتعلددق باألدلدددة 

 تطبيقها على الفروع. النقلية وكيفية

هناك مفردات لإلمام ابدن حدزم خدالف فيهدا الجمهدور فيمدا يتعلدق بمسدألة أندواع الفرقدة الزوجيدة -3
من كتاب النكاح  ، والطالق ، والخلع  ، واإليدالء ، واللعدان ،وأندواع العددد ، واآلثدار المترتبدة 

 عليها  ، وهي بحاجة إلى أن تنال عناية الباحثين.

 ثين في مؤلفات اإلمام ابن حزم أن يتجنبوا حدته ، وبسط لسانه على العلماء.أوصي الباح-1
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 يةالقرآناآليات  محتوى

 رقم الصفحة السورة رقم اآلية طرف اآلية م
1.  ﴿ ُ  62 البقرة 071 ﴾0..َوإَِذا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعوْا َمآ أَنَزَل ٱَّللَّ

ُت يَتََربَّۡصَن بِأَ ﴿  .2  202، 021 البقرة 662 ﴾....نفُِسِهنَّ َوٱۡلُمطَلَّقََٰ

تَاِنِۖ فَإِۡمَساُكُۢ ﴿  .3 ُق َمرَّ
،  025،  007،   66،  35 البقرة 221 ﴾.....ٱلطَّلََٰ

050  ،027 ، 076  

 البقرة 251 ﴾....فَإِن طَلَّقََها فَََل تَِحلُّ لَهُۥ﴿  .4
66  ،70  ،75  ،73  ،76  ،
77  ،71  ،88 ،011  ،022 

 ،050  ،078 

ۡضتُم بِهِۦ وَ ﴿  .5  035 البقرة 253 ﴾ََل ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرَّ
،  202،  050،  022،  011 البقرة 256 لَۡيُكۡم إِن طَلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآءَ َلَّ ُجنَاَح عَ ﴿  .6

226  ،227  ،228 

وُهنَّ ﴿  .1  226 ، 202 البقرة 257 ﴾َوإِن طَلَّۡقتُُموُهنَّ ِمن قَۡبِل أَن تََمسُّ

ُعُۢ َولِ ﴿  .8 ِت َمتََٰ  052 ، 022 البقرة 220 ﴾.........بِٱۡلَمۡعُروِفِۖ ۡلُمطَلَّقََٰ

 81 البقرة 283 ﴾........َربَّنَا ََل تَُؤاِخۡذنَآ إِن نَِّسينَآ أَۡو أَۡخطَۡأنَۚا ﴿  .9

َ َحقَّ تُقَاتِهِۦ﴿  .10 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱَّللَّ آل  0 ﴾ .........يََٰ
 0 عمران

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم ﴿  .11  0 النساء 0 ﴾ ..يََٰ
12.  ﴿ 

تِِهنَّ نِۡحلَة ۚ  228 ،  223 النساء 2 ﴾ ...... َوَءاتُوْا ٱلنَِّسآَء َصُدقََٰ

 063،  062،  061،  72 النساء 22 ﴾ .....َوََل تَنِكُحوْا َما نََكَح َءابَآُؤُكم﴿  .13

َمۡت عَ ﴿  .14 تُُكمُحرِّ َهَٰ  038 ، 032 النساء 25 .... ﴾لَۡيُكۡم أُمَّ

نُُكم﴿  .15 ُت ِمَن ٱلنَِّسآِء إَِلَّ َما َملََكۡت أَۡيَمَٰ  223 ، 032 النساء 22 ﴾َوٱۡلُمۡحَصنََٰ

 201 النساء 53 ﴾ ...ۡن ِخۡفتُۡم ِشقَاَق بَۡينِِهَما َوإِ ﴿  .16
ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا ََل تَۡقَربُوْا ٱلصَّ ﴿  .11 ةَ َوأَنتُۡم يََٰ  32 النساء 25 ﴾لَوَٰ
قَا يُۡغِن ٱ﴿  .18 ُ َوإِن يَتَفَرَّ  53،  52،  55 النساء 051 ﴾ .....َّللَّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا أَۡوفُوْا بِٱۡلُعقُودِ ﴿  .19   203 المائدة 0 ﴾ ... يََٰ

20.  ﴿ 
لَِك َكفََّٰ

َٰ
نُِكۡم إَِذا َحلَۡفتُمۚۡ َذ  252،  251،  226، 222 المائدة 81 ﴾َرةُ أَۡيَمَٰ
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 رقم الصفحة السورة رقم اآلية طرف اآلية م
 26 األعراف 5 ﴾ ....ٱتَّبُِعوْا َمآ أُنِزَل إِلَۡيُكم﴿  .21
22.  ﴿  ٞ  26 يوسف 000 ﴾........َرة لَقَۡد َكاَن فِي قََصِصِهۡم ِعۡب
ِت ٱلنَِّخيِل ﴿  .23  26 النحل 67 ﴾......َوِمن ثََمَرَٰ
ِ ِمنُۢ بَۡعِد ﴿  .24  65 النحل 016 ﴾........َمن َكفََر بِٱَّللَّ
 255 النحل 006 ﴾......ولُوْا لَِما تَِصفُ َوََل تَقُ ﴿  .25
ئَِرهُۥَوُكلَّ ﴿  .26

ٓ هُ طََٰ ٍن أَۡلَزۡمنََٰ  086 اإلسراء 05 ﴾......إِنَسَٰ
ُ قَ ﴿  .21  11،  18،  16 الكهف 61 ﴾اَل َستَِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّللَّ

ِتُۢ بِ  ﴿  .28 َدَٰ َدةُ أََحِدِهۡم أَۡربَُع َشَهَٰ ِ ٱفََشَهَٰ  007 النور 6 ﴾...... َّللَّ
َمىَٰ وَ ﴿  .29  062 النور 52 ﴾...أَنِكُحوْا ٱۡۡلَيََٰ
 038 الفرقان 32 ﴾......اآِء بََشر  َوُهَو ٱلَِّذي َخلََق ِمَن ٱۡلمَ ﴿  .30
ِ أُۡسَوةٌ َحَسنَة  لَّقَۡد َكاَن لَُكۡم فِي َرُسوِل ٱ﴿  .31  222،  257،  252 األحزاب 20 ﴾َّللَّ

ِجكَ ﴿  .32 َۡزَوَٰ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ قُل ۡلِّ  221،  012 األحزاب 28 ﴾........... يََٰ

ِ َوَرُسولِهِۦ۞﴿  .33  011 األحزاب 50 ﴾... َوَمن يَۡقنُۡت ِمنُكنَّ َّلِلَّ
ُ َعۡنُهۡم َوَرُضوْا َعۡنهُۚ ﴿  .34 ِضَي ٱَّللَّ اِۖ رَّ لِِديَن فِيَهآ أَبَد   07 البينة 8 ﴾َخَٰ
ِت ثُ ﴿  .35 ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إَِذا نََكۡحتُُم ٱۡلُمۡؤِمنََٰ ،  28،  26،  23،  25،  22 األحزاب 31 ﴾...مَّ يََٰ

022،052 ،030 ،062 

رۡ ﴿  .36  26 الزمر 07 ﴾ .....  ِعبَادِ  فَبَشِّ
 26 الزمر 08 ﴾... ٱلَِّذيَن يَۡستَِمُعوَن ٱۡلقَۡوَل فَيَتَّبُِعونَ ﴿  .31
 26 الحشر 2 ﴾.......يُۡخِربُوَن بُيُوتَُهم بِأَۡيِديِهۡم ﴿  .38
ٓأَيَُّها ٱلنَّبِ ﴿  .39 ،  051،  021،  005،  002 الطالق 0 ....﴾يُّ إَِذا طَلَّۡقتُُم ٱلنَِّسآَء فَطَلِّقُوُهنَّ يََٰ

073  ،076  ،077 

 021،  005 الطالق 2 ﴾ ......فَإَِذا بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ فَأَۡمِسُكوُهنَّ ﴿  .40

 022،  005 قالطال 5 ﴾ ....َويَۡرُزۡقهُ ِمۡن َحۡيُث ََل يَۡحتَِسُبۚ َوَمن يَتََوكَّلۡ ﴿  .41

ُ لََكِۖ ﴿  .42 ُم َمآ أََحلَّ ٱَّللَّ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ ،  221،  257، 253، 255 التحريم 0 ﴾يََٰ
220  ،222  
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نُِكمۚۡ  ﴿  .43 ُ لَُكۡم تَِحلَّةَ أَۡيَمَٰ ،  257،  252،  251،  226 التحريم 2 ﴾...قَۡد فََرَض ٱَّللَّ
221  ،220 

ِ فَقَۡد َصَغۡت قُلُوبُُكَماِۖ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱ ﴿  .44  222 التحريم 2 ﴾...َّللَّ
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  النبوية األحاديث محتوى

 رق  الصفمة راوي المديث طرف المديث  
 223 عبد اهلل بن عمر اال من كان حالفا فال يحلف ...  .1
  220 عقبة بن عامر ة  ...النأترضى أن أزوجك ف  .2
 246 عقبة  أحق ما أوفيتم من الشروط  .3
 121 محمود بن لبيد رعن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات ...أخب  .1
 161 أم هاني  إذا نظر الرجل إلى فرك المرأة ...  .5
 81 عقبة بن عامر أال أخبركم بالتيس المستعار ...  .6
 244 عائشة أم المؤمنين  أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا  .1
 111 بنت قيسفاطمة  أن  زوجها طلقها البته وهو غائب ...  .1
 81 نافع مولى ابن عمر إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك ...  .9
 120 عائشة أم المؤمنين أن رجال طلق امرأته     .10
 66 صفوان بن عمران  أن رجال كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت...   .11
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ا الختيار لتعليل المختار  تأليف:   عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجدد  -2

أبدددي دقيقدددة )مدددن هدددد( عليهدددا تعليقدددات: الشددديخ محمدددود 613: )تالددددين أبدددي الفضدددل الحنفدددي 
القداهرة )وصدورتها  -علماء الحنفية ومدرس بكليدة أصدول الددين سدابقا( الناشدر: ط  الحلبدي 

 بيروت، وغيرها( -دار الكتب العلمية 
والمغرب تأليف : محمد إبراهيم بدن أحمدد بدن جعفدر الكتداني األندلس االجتهاد والمجتهدون ب -3

  1يوجد ط : ال يوجد عدد األجزاء :الحسني تح : الشريف حمزة الكتانى الناشر : ال 
:  هددد( تددح319:  )تاإلجمدداع تددأليف  : أبددي بكددر محمددد بددن إبددراهيم بددن المنددذر النيسددابوري  -1

 2001هد/ 1125فؤاد  عبد المنعم أحمد   ط : دار المسلم للنشر والتوزيع  ط: 
مسدلم فدي األحاديث المختارة أو المستخرك مدن األحاديدث المختدارة ممدا لدم يخرجده البخداري و  -5

هدد( 613: )تصحيحيهما تأليف: ضياء الدين أبي عبد اهلل محمد بدن عبدد الواحدد المقدسدي 
 لبنان . –تح : أ.د/عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيال ط، بيروت 

اإلحسددان فددي تقريددب صددحيح ابددن حبددان  تددأليف : محمددد بددن حبددان بددن أحمددد بددن حبددان بددن  -6
هددد( ترتيددب: األميددر عددالء 351: )ترمي، الُبسددتي معدداذ بددن َمْعبددَد، التميمددي، أبددي حدداتم، الدددا

هدددد( حققددده وخدددرك أحاديثددده وعلدددق عليددده: شدددعيب  139: )تالددددين علدددي بدددن بلبدددان الفارسدددي 
 م 1911 -هد  1101األرناؤوط  الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ط: األولى، 

الناشدر: دلسدي أبدي محمدد   الناإلحكام في أصول األحكام تأليف : علي بن أحمد بن حزم ا -1
 .1101دار الحديث   القاهرة   ط: 

دلسدي النمحمدد علدي بدن أحمدد بدن سدعيد بدن حدزم ا ياإلحكام في أصول األحكدام تدأليف: أبد -1
هددد( تددح: الشدديخ أحمددد محمددد شدداكر قدددم لدده: األسددتاذ الدددكتور 156: )تالقرطبددي الظدداهري 

 1إحسان عباس الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت عدد األجزاء: 
د الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول تأليف: محمد بن علدي بدن محمدد بدن عبدد إرشا -9

كفدر بطندا قددم  -هد( تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 1250: )تاهلل الشوكاني اليمني 
له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور الناشر: دار الكتاب العربي ط: ط 

 2دد األجزاء: م ع1999 -هد 1119األولى 
:  )تإرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل   تأليف : محمد ناصر الدين األلباني  -10

 بيروت االستذكار –إشراف: زهير الشاويال ط: المكتب اإلسالمي  هد(1120
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عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بدن عاصدم النمدري  ياالستذكار تأليف: أب -11
تددح: سددالم محمددد عطددا، محمددد علددي معددو  الناشددر: دار الكتددب هددد( 163: )تالقرطبددي 
 9عدد األجزاء:  2000 - 1121بيروت ط: األولى،  -العلمية 

االستيعاب فدي معرفدة األصدحاب   ا تدأليف: أبدي عمدر يوسدف بدن عبدد اهلل بدن محمدد بدن  -12
هدددد(تح: علدددي محمدددد البجددداوي ط: دار 163: )تعبدددد البدددر بدددن عاصدددم النمدددري القرطبدددي 

 بيروتالجيل، 
أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  -13

هددد( تددح :  630: )تعبددد الكددريم بددن عبددد الواحددد الشدديباني الجددزري، عددز الدددين ابددن األثيددر 
 عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية ط: األولى -علي محمد معو  

صداري، زيدن النرو  الطالب تأليف: زكريا بن محمد بن زكريدا ا أسنى المطالب في شرح -11
الناشددر: دار الكتدداب اإلسددالمي  1هددد( عدددد األجددزاء: 926: )تيحيددى السددنيكي أبي الدددين 

 ط: بدون طبعة وبدون تاريخ
اإلشددددددراف علددددددى مددددددذاهب العلمدددددداء تددددددأليف: أبددددددي بكددددددر محمددددددد بددددددن إبددددددراهيم بددددددن المنددددددذر  -15

 صاري أبي  حمادالنحمد اهد( تح: صغير أ319: )تالنيسابوري
اإلشراف على نكت مسائل الخالف تأليف: القاضدي أبدي محمدد عبدد الوهداب بدن علدي بدن  -16

 هد(تح : الحبيب بن طاهر ط: دار ابن حزم122نصر البغدادي المالكي )
اإلصابة في تمييز الصدحابة  تدأليف: أبدي الفضدل أحمدد بدن علدي بدن محمدد بدن أحمدد بدن  -11

( تدح : عدادل أحمددد عبدد الموجدود وعلدى محمدد معددو  ط: هدد152: )تي النحجدر العسدق
 بيروت -دار الكتب العلمية 

هدددد( تدددح:  119: )تاأَلْصدددُل تدددأليف: أبدددي عبدددد اهلل محمدددد بدددن الحسدددن بدددن فرقدددد الشددديباني  -11
 ط قطر   لبنان –الدكتور محمَّد بوينوكالن ، الناشر : دار ابن حزم، بيروت 

: )تي أحمددد بددن محمددد بددن إسددحاق الشاشددي علدد يأصددول الشاشددي تددأليف: نظددام الدددين أبدد -19
 1عدد األجزاء:  1990بيروت سنة النشر: -هد( الناشر: دار الكتاب العربي 311

تددأليف: محمددد بددن مفلددح بددن محمددد بددن مفددرك، أبددي عبددد اهلل، شددمس الدددين   أصددول الفقدده -20
هددددد( تددددح: الدددددكتور فهددددد بددددن محمددددد 163: )تالمقدسددددي الرامينددددى ثددددم الصددددالحي الحنبلددددي 

 َحان ط: مكتبة العبيكانالسَّدَ 
إعدالم المددوقعين عدن رب العددالمين  تدأليف: محمددد بدن أبددي بكدر بددن أيدوب بددن سدعد شددمس  -21

هدددد( تدددح: محمدددد عبدددد السدددالم إبدددراهيم ط : دار الكتدددب 151: )تالددددين ابدددن قددديم الجوزيدددة 
 ييروت –العلمية 

ب البصري الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبي ياإلقناع في الفقه الشافعي تأليف: أب -22
 1هد( عدد األجزاء: 150: )تالبغدادي، الشهير بالماوردي 
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اإلقنددداع فدددي مسدددائل اإلجمددداع تدددأليف: علدددي بدددن محمدددد بدددن عبدددد الملدددك الكتدددامي الحميدددري  -23
هددد(تح : حسددن فددوزي الصددعيدي ط: الفدداروق 621: )تالفاسددي، أبددي الحسددن ابددن القطددان 

 الحديثة للطباعة والنشر
: )تبكدددر محمدددد بددددن إبدددراهيم بددددن المندددذر النيسددددابوري  أبددددي تدددأليف:اإلقنددداع البدددن المنددددذر  -21

هدددد( تددددح: الددددكتور عبددددد اهلل بددددن عبدددد العزيددددز الجبددددرين الناشدددر: )بدددددون( ط: األولددددى، 319
 2هد عدد األجزاء:  1101

إكمال تهذيب الكمال في أسدماء الرجدال   تدأليف: مغلطداي بدن قلدي  بدن عبدد اهلل البكجدري  -25
هد( تح: أبي  عبدد الدرحمن 162: )تد اهلل، عالء الدين المصري الحكري الحنفي، أبي عب

 أبي محمد أسامة بن إبراهيم ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -عادل بن محمد 
سدداب تددأليف: الناإلكمدال فددي رفددع االرتيداب عددن المؤتلددف والمختلدف فددي األسددماء والكندى وا -26

هددد( الناشددر: دار 115: )تنصددر علددي بددن هبددة اهلل بددن جعفددر بددن مدداكوال أبي سددعد الملددك، 
 1عدد األجزاء:  -م1990-هد1111لبنان ط: ط األولى -بيروت-الكتب العلمية 

 -ذيدل تداريخ بغدداد، البدن النجدار -المختصر المحتاك إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للدذهبي -21
الددرشد علددى أبددي بكددر الخطيددب البغدددادي، البددن -المسددتفاد مددن تدداريخ بغددداد، البددن الدددمياطي

بكر أحمدد بدن علدي بدن ثابدت بدن أحمدد بدن مهددي الخطيدب البغددادي  تأليف: أبير ،النجا
 بيروت –هد( الناشر: دار الكتب العلمية 163: )ت

األم تدأليف: الشددافعي أبدي عبددد اهلل محمدد بددن إدريددس بدن العبدداس بدن عثمددان بدن شددافع بددن  -21
 -لمعرفددة هددد( ط: دار ا201:  )تعبددد المطلددب بددن عبددد مندداف المطلبددي القرشددي المكددي 

 بيروت
إنباء الغمر بأبناء العمر تأليف : أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدد بدن حجدر  -29

هدددددد(  تدددددح : د حسدددددن حبشدددددي الناشدددددر: المجلدددددس األعلدددددى للشدددددئون 152: )تي النالعسدددددق
 م1969هد، 1319لجنة إحياء التراث اإلسالمي، مصر عام النشر: -اإلسالمية 

سدعد  أبدي محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي،  ساب تأليف: عبد الكريم بنالنا -30
هددد( تددح: عبددد الددرحمن بددن يحيددى المعلمددي اليمدداني وغيددره الناشددر: مجلددس دائددرة 562: )ت

 1م عدد األجزاء:  1962 -هد  1312المعارف العثمانية، حيدر آباد ط: األولى، 
سن علي بدن سدليمان صاف في معرفة الراجح من الخالف تأليف: عالء الدين أبي الحالنا -31

 هد( ط: دار إحياء التراث العربي115: )تالمرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
البحددر الرائددق شددرح كنددز الدددقائق تددأليف: زيددن الدددين بددن إبددراهيم بددن محمددد، المعددروف بددابن  -32

هددد( وفددي آخددره: تكملددة البحددر الرائددق لمحمددد بددن حسددين بددن علددي 910: )تنجدديم المصددري 
 هد( 1131قادري )ت بعد الطوري الحنفي ال
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بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( تأليف: الروياني، أبي المحاسن عبد الواحد بدن  -33
 هد( تح: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية 502إسماعيل )ت 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف: أبي  الوليد محمد بن أحمدد بدن محمدد بدن أحمدد بدن  -31
 القاهرة -هد( الناشر: دار الحديث 595: )تي الشهير بابن رشد الحفيد رشد القرطب

البدايدددة والنهايدددة تدددأليف: أبدددي الفدددداء إسدددماعيل بدددن عمدددر بدددن كثيدددر القرشدددي البصدددري ثدددم  -35
 هد( تح: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ط : دار هجر  111: )تالدمشقي 

، أبددي بكددر بددن مسددعود بددن أحمددد بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشددرائع تددأليف : عددالء الدددين -36
 هد( ط : دار الكتب العلمية511: )تالكاساني الحنفي 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع تأليف : محمد بن علي بن محمد بدن عبدد اهلل  -31
 بيروت -هد(الناشر: دار المعرفة 1250الشوكاني اليمني )ت : 

 : أحمدد بدن يحيدى بدن أحمدد بدن عميدرة، تدأليفاألنددلس بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل  -31
القدددداهرة عددددام النشددددر:  -هددددد( الناشددددر: دار الكاتددددب العربددددي 599: )تجعفددددر الضددددبي  أبددددي

 م 1961
بلغدددة السدددالك ألقدددرب المسدددالك المعدددروف بحاشدددية الصددداوي علدددى الشدددرح الصدددغير )الشدددرح  -39

َمدددددداِم الصددددددغير هددددددو شددددددرح الشدددددديخ الدددددددردير لكتابدددددده المسددددددمى أقددددددرب المسددددددالك ِلَمددددددْذَهِب اإْلِ 
) : )تأبدددي  العبددداس أحمدددد بدددن محمدددد الخلدددوتي، الشدددهير بالصددداوي المدددالكي تدددأليف: َماِلك 
 هد(ط: دار المعارف1211

البناية شدرح الهدايدة: تدأليف أبدي  محمدد محمدود بدن أحمدد بدن موسدى بدن أحمدد بدن حسدين  -10
بيدددروت،  -ه ( ط : دار الكتدددب العلميدددة 155: )تالغيتدددابى الحنفدددى بددددر الددددين العيندددى 

 بنانل
البيدددان فدددي مدددذهب اإلمدددام الشدددافعي تدددأليف: أبدددي الحسدددين يحيدددى بدددن أبدددي الخيدددر بدددن سدددالم  -11

 هد(تح : قاسم محمد النوري551: )تالعمراني اليمني الشافعي 
البيددان والتحصدديل والشددرح والتوجيدده والتعليددل لمسددائل المسددتخرجة تددأليف: أبددي الوليددد محمددد  -12

حمدددد حجدددي وآخدددرون ط: دار الغدددرب هدددد(تح: د م520: )تبدددن أحمدددد بدددن رشدددد القرطبدددي 
 لبنان -اإلسالمي، بيروت 

تاك العروس من جواهر القاموس  تأليف : محمشد بن محمشد بن عبد الرزشاق الحسيني، أبي  -13
بيدددددي  هددددد( تددددح: مجموعددددة مددددن تحددددين ط: دار 1205: )تالفددددي ، الملقشددددب بمرتضددددى، الزَّ

 الهداية
يف : شددمس الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن تدداريخ اإلسددالم َوَوفيددات المشدداهير َواألعددالم تددأل -11

هدددد( تدددح : الددددكتور بشدددار عدددوشاد معدددروف 111: )تأحمدددد بدددن عثمدددان بدددن َقاْيمددداز الدددذهبي 
 م 2003الناشر: دار الغرب اإلسالمي ط: األولى، 
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التدداريخ الكبيددر تددأليف: محمددد بددن إسددماعيل بددن إبددراهيم بددن المغيددرة البخدداري، أبددي عبددد اهلل  -15
 الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد  هد( ط: دائرة256: )ت

: )تتاريخ دمشق تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعدروف بدابن عسداكر  -16
 هد(تح: عمرو بن غرامة العمروي ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع511

د( هد 111: )تالحسدن، المعدروف بداللخمي  أبدي التبصرة تأليف: علي بن محمدد الربعدي،  -11
دراسدددددة وتحقيدددددق: الددددددكتور أحمدددددد عبدددددد الكدددددريم نجيدددددب الناشدددددر: وزارة األوقددددداف والشدددددؤون 

فدي تدرقيم مسلسدل  11م عددد األجدزاء:  2011 -هد  1132اإلسالمية، قطر ط: األولى، 
 جزءا ومجلد فهارس( 13واحد )

دددْلِبي  تدددأليف: عثمدددان بدددن علدددي بدددن محجدددن  -11 تبيدددين الحقدددائق شدددرح كندددز الددددقائق وحاشدددية الش 
 -هددددد( ط: المطبعددددة الكبددددرى األميريددددة  113: )تلبددددارعي، فخددددر الدددددين الزيلعددددي الحنفددددي ا

 بوالق، القاهرة
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي تأليف: أبي العالء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  -19

بيدددروت  تحفدددة اإلخبددداري بترجمدددة  –هدددد( ط: دار الكتدددب العلميدددة 1353: )تالمبددداركفورى 
هدد(  تدح : محمدد بدن ناصدر العجمدي  الناشدر:  112ف : ابن ناصر الددين )البخاري  تألي

 -هددد  1113دار البشدائر اإلسددالمية ]طبددع مدع التنقدديح فددي صددالة التسدبيح لدده[ ط: األولددى 
 م 1993

هد( تح: محمدد بدن ناصدر  112تحفة اإلخباري بترجمة البخاري تأليف: ابن ناصر الدين ) -50
المية ]طبدددع مدددع التنقددديح فدددي صدددالة التسدددبيح لددده[ ط: العجمدددي الناشدددر: دار البشدددائر اإلسددد

 1م عدد األجزاء:  1993 -هد  1113األولى 
: )تتحفة الفقهاء تأليف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر عالء الددين السدمرقندي  -51

 لبنان -هد( ط: دار الكتب العلمية، بيروت 510نحو 
اك للنددووي( تددأليف: ابددن الملقددن سددراك تحفددة المحتدداك إلددى أدلددة المنهدداك )علددى ترتيددب المنهدد -52

هدد( تدح: عبدد اهلل 101: )تحفص عمر بن علي بدن أحمدد الشدافعي المصدري  أبي الدين 
عدددددددد  1106ة ط: األولددددددى، مكددددددة المكرمدددددد -بددددددن سددددددعاف اللحيدددددداني الناشددددددر: دار حددددددراء 

 2األجزاء:
ح: تحفة المحتاك في شدرح المنهداك تدأليف: أحمدد بدن محمدد بدن علدي بدن حجدر الهيتمدي تد -53

علددى عدددة نسددخ بمعرفددة لجنددة مددن العلمدداء ط: المكتبددة التجاريددة الكبددرى بمصددر لصدداحبها 
 مصطفى محمد

تددذكرة الحفدداظ تددأليف: شددمس الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان بددن َقاْيمدداز  -51
 -هددد1119لبنددان  ط: األولددى، -هددد(الناشر: دار الكتددب العلميددة بيددروت111: )تالددذهبي 
 .1اء: م عدد األجز 1991
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الفضل القاضي عيا  بن موسدى اليحصدبي  تأليف: أبيترتيب المدارك وتقريب المسالك  -55
: عبددد القددادر 1، 3، 2م جددزء  1965: ابددن تاويددت الطنجددي، 1هددد( تددح: جددزء 511: )ت

: سددعيد أحمددد 1، 1، 6: محمددد بددن شددريفة جددزء 5م جددزء  1910 - 1966الصددحراوي، 
 المحمدية، المغرب ط: األولى - م الناشر: مطبعة فضالة1913-1911أعراب 

التعريفات الفقهية  تأليف : محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي ط: دار الكتب العلمية  -56
 م(1916 -هد 1101)إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 

عبددد اهلل محمددد بددن إدريددس بددن العبدداس بددن  أبددي تفسددير اإلمددام الشددافعي تددأليف: الشددافعي  -51
هددد( 201: )تن عبددد المطلددب بددن عبددد مندداف المطلبددي القرشددي المكددي عثمددان بددن شددافع بدد

جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفدرَّان )رسدالة دكتدوراه( الناشدر: دار التدمريدة 
 3م عدد األجزاء:  2006 - 1121المملكة العربية السعودية ط األولى:  -

إسماعيل بن عمدر بدن كثيدر القرشدي العظيم )ابن كثير( تأليف: أبي الفداء  القرآن  تفسير  -51
هد( تح: محمد حسين شمس الدين ط: دار الكتب العلمية، 111: )تالبصري ثم الدمشقي 

 بيروت -منشورات محمد علي بيضون 
بكدددر عبدددد الدددرزاق بدددن همدددام بدددن ندددافع الحميدددري اليمددداني  تدددأليف: أبددديتفسدددير عبدددد الدددرزاق  -59

دراسدددة وتحقيدددق: د. محمدددود محمدددد  هدددد( الناشدددر: دار الكتدددب العلميدددة211: )تالصدددنعاني 
 3هد عدد األجزاء: 1119بيروت. ط: األولى، سنة  -عبده الناشر: دار الكتب العلمية 

ي النالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسق تأليف: أبيتقريب التهذيب  -60
 - 1106سددددوريا ط: األولددددى،  -هددددد( تددددح: محمددددد عوامددددة الناشددددر: دار الرشدددديد 152: )ت

 1عدد األجزاء:  1916
التكملدددة لكتددداب الصدددلة تدددأليف: ابدددن األبدددار، محمدددد بدددن عبدددد اهلل بدددن أبدددي بكدددر القضددداعي  -61

لبندان سدنة  -هد( تدح: عبدد السدالم الهدراس الناشدر: دار الفكدر للطباعدة 651: )تالبلنسي 
 1م عدد األجزاء: 1995 -هد1115النشر: 

يف: أبي الفضل أحمد بن علدي بدن التلخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبير تأل -62
 هد(ط: دار الكتب العلمية152: )تي النمحمد بن أحمد بن حجر العسق

التلقدددين فدددي الفقددده المدددالكي تدددأليف: أبدددي محمدددد عبدددد الوهددداب بدددن علدددي بدددن نصدددر الثعلبدددي  -63
هد( تح: ابي أويس محمدد بدو خبدزة الحسدني التطدواني ط: دار 122: )تالبغدادي المالكي 

 الكتب العلمية
الفضددددل أحمددددد بددددن علددددي بددددن محمددددد بددددن أحمددددد بددددن حجددددر  تددددأليف: أبدددديهددددذيب التهددددذيب ت -61

هددد( الناشددر: مطبعددة دائددرة المعددارف النظاميددة، الهنددد ط: ط األولددى، 152: )تي النالعسددق
 12هد عدد األجزاء: 1326
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تهددددذيب الكمددددال فددددي أسددددماء الرجددددال تددددأليف: يوسددددف بددددن عبددددد الددددرحمن بددددن يوسددددف، أبددددي   -65
هد( تح: د. 112: )تن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي الحجاك، جمال الدين اب

 بيروت -بشار عواد معروف ط: مؤسسة الرسالة 
هددد( 310: )تتهددذيب اللغددة  تددأليف: محمددد بددن أحمددد بددن األزهددري الهددروي، أبددي منصددور  -66

 بيروت -تح: محمد عو  مرع ط: دار إحياء التراث العربي 
لف بدن أبدي القاسدم محمدد، األزدي القيرواندي، أبدي التهذيب في اختصار المدونة تأليف: خ -61

هددد تدح: الددكتور محمدد األمددين ولدد محمدد سدالم بددن 312: )تسدعيد ابدن البراذعدي المدالكي 
حياء التراث، دبي  الشيخ ط: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وات

التوضيح لشرح الجامع الصحيح تأليف: ابن الملقن سراك الدين أبي حفص عمر بن علي  -61
هددد( تددح : دار الفددالح للبحددث العلمددي وتددح  التددراث 101: )تن أحمددد الشددافعي المصددري بدد

 سوريا -ط: دار النوادر، دمشق 
تدددأليف: محمدددد بدددن جريدددر بدددن يزيدددد بدددن كثيدددر بدددن غالدددب  القدددرآن  جدددامع البيدددان فدددي تأويدددل  -69

 هد( تح: أحمد محمد شاكر ط: مؤسسة الرسالة310: )تاآلملي، أبي جعفر الطبري 
لمسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامده الجامع ا -10

ط صددحيح البخدداري تددأليف :محمددد بددن إسددماعيل أبددي عبددداهلل البخدداري الجعفددي تددح: محمددد 
زهير بن ناصر الناصر ط: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة تدرقيم محمدد 

 فؤاد عبد الباقي(
تأليف: محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميدد األندلس ر والة جذوة المقتبس في ذك -11

هددددد( الناشددددر: الدددددار 111: )تعبددددد اهلل بددددن أبددددي نصددددر  أبددددي األزدي الميددددورقي الَحِميدددددي 
 م 1966القاهرة عام النشر:  -المصرية للتأليف والنشر 

ميمدددي، الجدددرح والتعدددديل: أبدددي محمدددد عبدددد الدددرحمن بدددن محمدددد بدددن إدريدددس بدددن المندددذر الت -12
هددددد( الناشددددر: طبعددددة مجلددددس دائددددرة المعددددارف 321: )تالحنظلددددي، الددددرازي ابددددن أبددددي حدددداتم 

بيددروت ط: األولددى،  –الهنددد دار إحيدداء التددراث العربددي  –بحيدددر آبدداد الدددكن  -العثمانيددة 
 م 1952هد  1211

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية  تأليف: د. قاسم علدي سدعد  الناشدر: دار البحدوث للدراسدات  -13
حياء التراث، دبي  ط: األولى، ا  م . 2002 -هد  1123إلسالمية وات

الجددوهرة النيددرة تددأليف: أبددي محمددد عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن إدريددس بددن المنددذر التميمددي،  -11
هددددد( الناشددددر: طبعددددة مجلددددس دائددددرة المعددددارف 321: )تالحنظلددددي، الددددرازي ابددددن أبددددي حدددداتم 

 بيروت -التراث العربي الهند دار إحياء  –بحيدر آباد الدكن  -العثمانية 
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حاشددية الدسددوقي علددى الشددرح الكبيددر تددأليف: محمددد بددن أحمددد بددن عرفددة الدسددوقي المددالكي  -15
 هد( الناشر: دار الفكر1230: )ت

حاشديتا قليددوبي وعميددرة تددأليف: أحمددد سدالمة القليددوبي وأحمددد البرلسددي عميددرة  الناشددر: دار  -16
 م1995-هد1115بيروت  ط: بدون طبعة،  –الفكر 

الكبيددر فددي فقدده مددذهب اإلمددام الشددافعي وهددو شددرح مختصددر المزنددي تددأليف: أبدددي  الحدداوي -11
: )تالحسددن علددي بددن محمددد بددن محمددد بددن حبيددب البصددري البغدددادي، الشددهير بالمدداوردي 

الشديخ عدادل أحمدد عبدد الموجدود الناشدر: دار  -هد( تح: الشيخ علدي محمدد معدو  150
 لبنان -الكتب العلمية، بيروت 

: )تلمدينددة تددأليف: أبددي عبددد اهلل محمددد بددن الحسددن بددن فرقددد الشدديباني الحجددة علددى أهددل ا -11
 بيروت -ي القادر الناشر: عالم الكتب النهد( تح: مهدي حسن الكي119

صداري، النيقة والتعريفدات الدقيقدة تدأليف: زكريدا بدن محمدد بدن أحمدد بدن زكريدا االنالحدود ا -19
المبددارك الناشددر: دار الفكددر  هددد( تددح: د. مددازن926: )تزيددن الدددين أبددي يحيددى السددنيكي 

 بيروت -المعاصر 
هدد( محقدق ومتدرجم 312حدود العالم من المشرق إلى المغرب تأليف: مجهول )توفي: بعدد  -10

الكتدداب )عددن الفارسددية( : السدديد يوسددف الهددادي الناشددر: الدددار الثقافيددة للنشددر، القدداهرة ط: 
 1هد عدد األجزاء:  1123

عشر تأليف: عبد الرزاق بن حسن بدن إبدراهيم البيطدار  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث -11
 -هد( حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطدار 1335: )تالميداني الدمشقي 

 -هددد  1113مددن أعضدداء مجمددع اللغددة العربيددة الناشددر: دار صددادر، بيددروت ط: الثانيددة، 
 1م عدد األجزاء:  1993

الحات الفنون تأليف: القاضي عبد النبي بن عبد دستور العلماء ط جامع العلوم في اصط -12
هد( عرب عباراتده الفارسدية: حسدن هداني فحدص الناشدر: 12: ق )تالرسول األحمد نكري 
 لبنان / بيروت -دار الكتب العلمية 

ذخيدرة الحفدداظ )مدن الكامددل البدن عدددي(تأليف: أبددي الفضدل محمددد بدن طدداهر بدن علددي بددن  -13
هدددد( تدددح: د. عبدددد الدددرحمن 501: )تبدددابن القيسدددراني أحمدددد المقدسدددي الشددديباني، المعدددروف 

 الريا  -الفريوائي الناشر: دار السلف 
تددأليف  أبددي العبدداس شدددهاب الدددين أحمددد بددن إدريدددس بددن عبددد الددرحمن المدددالكي الددذخيرة :  -11

: سددددعيد 6، 2: محمددددد حجددددي جددددزء 13، 1، 1هددددد(تح :جددددزء 611: )تالشددددهير بددددالقرافي 
 -بددددو خبددددزة الناشددددر: دار الغددددرب اإلسددددالمي : محمددددد12 - 9، 1، 5 - 3أعددددراب جددددزء 

 بيروت
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: )تالحسدددن علدددي بدددن بسدددام الشدددنتريني  تدددأليف: أبددديالدددذخيرة فدددي محاسدددن أهدددل الجزيدددرة  -15
 - 1تدونس ط: الجدزء:  -هد( تح: إحسان عباس الناشر: الدار العربية للكتاب، ليبيدا 512
ط:  - 1الجدزء:  1911، 1ط:  - 3الجدزء:  1911، 1ط:  - 2الجزء:  1911، 1ط: 
، 1ط:  - 1الجددزء:  1911، 2ط:  - 6الجددزء:  1911، 1ط:  - 5الجددزء:  1911، 2

 1عدد األجزاء:  1919، 1ط:  - 1الجزء:  1919
رد المحتار على الدر المختار تأليف: ابدن عابددين، محمدد أمدين بدن عمدر بدن عبدد العزيدز  -16

 بيروت-هد( الناشر: دار الفكر1252: )تعابدين الدمشقي الحنفي 
عبد اهلل محمد بن عبدد اهلل بدن عبدد المدنعم  تأليف: أبيرو  المعطار في خبر األقطار ال -11

 -بيددروت  -هددد( تددح: إحسددان عبدداس الناشددر: مؤسسددة ناصددر للثقافددة 900: )تالِحميددرى 
 1م عدد األجزاء:  1910طبع على مطابع دار السراك ط: الثانية، 

يددي الدددين يحيددى بددن شددرف النددووي زكريددا مح تددأليف: أبدديروضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين  -11
عمان  -دمشق -هد( تحقيق: زهير الشاويال الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت616: )ت

 12م                 عدد األجزاء: 1991هد / 1112ط: الثالثة، 
روضة المستبين فدي شدرح كتداب التلقدين تدأليف: أبدي محمدد، وأبدي فدارس، عبدد العزيدز بدن  -19

هدد( تددح: عبددد  613: )ترشددي التميمدي التونسددي المعددروف بدابن بزيددزة إبدراهيم بددن أحمدد الق
 اللطيف زكا   الناشر: دار ابن حزم

زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سدعد شدمس الددين  -90
مكتبدددددة المندددددار  -هدددددد( الناشدددددر: مؤسسدددددة الرسدددددالة، بيدددددروت 151: )تابدددددن قددددديم الجوزيدددددة 
 تاإلسالمية، الكوي

ي ثدددم الندددسدددبل السدددالم: تدددأليف محمدددد بدددن إسدددماعيل بدددن صدددالح بدددن محمدددد الحسدددني، الكح -91
هدد( الناشدر : 1112: )تالصنعاني، أبي إبراهيم، عدز الددين، المعدروف كأسدالفه بداألمير 

 دار الحديث
سنن ابن ماجه : تأليف ابن ماجة أبي عبد اهلل محمد بن يزيدد القزويندي، وماجدة اسدم أبيده  -92

فيصدل  -( تح: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتدب العربيدة هد213: )تيزيد 
 عيسى البابي الحلبي

سنن أبدي داود تدأليف : أبدي داود سدليمان بدن األشدعث بدن إسدحاق بدن بشدير بدن شدداد بدن  -93
هددددد(  تددددح: محمددددد محيددددي الدددددين عبددددد الحميددددد الناشددددر: المكتبددددة 215: )تعمددددرو األزدي 
 بيروت -العصرية، صيدا 

الترمددذي تددأليف محمددد بددن عيسددى بددن َسددْورة بددن موسددى بددن الضددحاك، الترمددذي، أبددي  سددنن -91
(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جد 2، 1هد( تح و وتع: أحمد محمد شاكر )جد 219: )تعيسى 
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بددراهيم عطددوة عددو  المدددرس فددي األزهددر الشددريف )جددد  (3 (الناشددر: شددركة مكتبددة 5، 1وات
 م 1915 -هد  1395الثانية، مصر ط :  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

سددنن الدددارقطني تددأليف أبددي الحسددن علددي بددن عمددر بددن أحمددد بددن مهدددي بددن مسددعود بددن  -95
هد( تح و تع :  شعيب األرنداؤوط، حسدن 315: )تالنعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 

 –عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بيدروت 
 م 2001 -هد  1121ان ط: األولى، لبن

السنن الكبرى  تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسداني، أبدي  -96
هدددد( تدددح: محمدددد عبدددد القدددادر عطدددا الناشدددر: دار الكتدددب العلميدددة، 151: )تبكدددر البيهقدددي 

 م 2003 -هد  1121لبنان ط: الثالثة،  –بيروت 
أبدددي عثمدددان سدددعيد بدددن منصدددور بدددن شدددعبة الخراسددداني سدددنن سدددعيد بدددن منصدددور  : تدددأليف  -91

الهنددد   –هددد( تددح : حبيددب الددرحمن األعظمددي الناشددر: الدددار السددلفية 221: )تالجوزجدداني 
 م1912-هد 1103ط: األولى، 

سير أعالم النبالء تأليف شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بدن أحمدد بدن عثمدان بدن َقاْيمداز  -91
من تحين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر : هد( تح : مجموعة 111:  )تالذهبي 

 م 1915هد /  1105مؤسسة الرسالة ط : الثالثة ، 
السديل الجددرار المتدددفق علدى حدددائق األزهددار تددأليف محمدد بددن علددي بدن محمددد بددن عبددد اهلل  -99

 هد(الناشر: دار ابن حزم ط : ط األولى1250: )تالشوكاني اليمني 
بهدددرام بدددن عبدددد اهلل بدددن عبدددد العزيدددز بدددن عمدددر بدددن  يف :تدددأل الشدددامل فدددي فقددده اإلمدددام مالدددك -100

هدد( ضدبطه 105: )تعو ، أبدي البقداء، تداك الددين السدلمي الددَِّميِريش الدد ْمَياِطيش المدالكي 
وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: مركدز نجيبويده للمخطوطدات وخدمدة التدراث 

 م  2001 -هد 1129ط : األولى، 
ي طبقددات المالكيددة تددأليف: محمددد بددن محمددد بددن عمددر بددن علددي ابددن شددجرة النددور الزكيددة فدد -101

هد( علق عليه: عبد المجيدد خيدالي الناشدر: دار الكتدب العلميدة، 1360: )تسالم مخلوف 
 2م عدد األجزاء:  2003 -هد  1121لبنان ط: األولى، 

شدددجرة الندددور الزكيدددة فدددي طبقدددات المالكيدددة محمدددد بدددن محمدددد بدددن عمدددر بدددن علدددي ابدددن سدددالم  -102
هد( علق عليه: عبد المجيد خيالي الناشر: دار الكتدب العلميدة، لبندان 1360: )توف مخل

 م.  2003 -هد  1121ط: األولى، 
شددذرات الددذهب فددي أخبددار مددن ذهددب تددأليف: عبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد ابددن العمدداد  -103

ح: محمدود األرنداؤوط خدرك أحاديثده: عبددد تدهدد( 1019: )تالفدالح  أبدي الَعكدري الحنبلدي، 
 -هددددد  1106بيددددروت ط: األولددددى،  -قددددادر األرندددداؤوط الناشددددر: دار ابددددن كثيددددر، دمشددددق ال

 11م عدد األجزاء:  1916
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شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية تأليف : تقي الدين أبي الفتح محمد  -101
هدد( الناشدر: 102: )تلمعدروف بدابن دقيدق العيدد ابن علي بن وهب بن مطيدع القشديري،  

 الريان مؤسسة
شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك محمد بن عبد الباقي بدن يوسدف الزرقداني المصدري  -105

القدداهرة ط األولددى،  –األزهددري تددح : طدده عبددد الددرؤوف سددعد الناشددر: مكتبددة الثقافددة الدينيددة 
 م2003 -هد 1121

اء، شرح الزركشي تأليف : بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عو ، أبي البقد -106
هدد( ضدبطه وصدححه: أحمدد بددن 105: )تتداك الددين السدلمي الددَِّميِريش الدد ْمَياِطيش المدالكي 

عبددددد الكددددريم نجيدددددب الناشددددر: مركدددددز نجيبويدددده للمخطوطددددات وخدمدددددة التددددراث ط: األولدددددى، 
 م2001 -هد 1129

ِلم   تدأليف: عيدا  َشْرُح َصدِحيح ُمْسدِلِم للقاضدي ِعَيدا  الُمَسدمَّى ِإكَمداُل الُمْعِلدِم بَفَوائِدِد ُمْسد -101
هدددد( تدددح: 511: )تبدددن موسدددى بدددن عيدددا  بدددن عمدددرون اليحصدددبي السدددبتي، أبدددي الفضدددل 

الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل  الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيدع، مصدر ط: األولدى، 
 م 1991 -هد  1119

 ري، شددرح مختصددر الروضددة تددأليف : سددليمان بددن عبددد القددوي بددن الكددريم الطددوفي الصرصدد -101
هددد( تددح : عبددد اهلل بددن عبددد المحسددن التركددي الناشددر : 116:  )تالربيددع، نجددم الدددين  أبددي

 3م عدد األجزاء :  1911هد /  1101مؤسسة الرسالة ط : األولى ، 
: )تشرح مختصر الطحاوي تدأليف  :أحمدد بدن علدي أبدي بكدر الدرازي الجصداص الحنفدي  -109

د محمددد عبيددد  -أ. د. سددائد بكددداال  -هددد( تددح : د. عصددمت اهلل عنايددت اهلل محمددد  310
د زينب محمد حسن فالتة أعد الكتاب للطباعدة وراجعده وصدححه: أ. د. سدائد  -اهلل خان 

 م 2010 -هد  1131ودار السراك ط: األولى  -بكداال الناشر: دار البشائر اإلسالمية 
: )تاهلل عبدد أبي شرح مختصر خليل للخرشي تأليف: محمد بن عبدد اهلل الخرشدي المدالكي  -110

بيددددروت ط: بدددددون طبعددددة وبدددددون تدددداريخ عدددددد  -هددددد( الناشددددر: دار الفكددددر للطباعددددة 1101
 1األجزاء: 

الصدددحاح تددداك اللغدددة وصدددحاح العربيدددة تدددأليف : أبدددي نصدددر إسدددماعيل بدددن حمددداد الجدددوهري  -111
بيروت  –هد( تح:  أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للماليين 393: )تالفارابي 

 م 1911 -  هد 1101ط : الرابعة 
صحيح ابن حبدان بترتيدب ابدن بلبدان صدحيح ابدن حبدان بترتيدب ابدن بلبدان تدأليف : محمدد  -112

بددن حبددان بددن أحمددد بددن حبددان بددن معدداذ بددن َمْعبددَد، التميمددي، أبددي حدداتم، الدددارمي، الُبسددتي 
بيددددروت ط: الثانيددددة،  –هددددد( تددددح : شددددعيب األرندددداؤوط الناشددددر: مؤسسددددة الرسددددالة 351: )ت

1111 – 1993. 
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تددأليف: محمددد بددن حبددان بددن أحمددد بددن  األئمددةصددحيح فقدده السددنة وأدلتدده وتوضدديح مددذاهب  -113
هددد(  تددح :  351: )ت، الُبسددتي  ، الدددارمي حبددان بددن معدداذ بددن َمْعبددَد، التميمددي، أبددي حدداتم

 1993 - 1111بيروت ط: الثانية،  –شعيب األرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة 
: )تالقاسدم خلدف بدن عبدد الملدك بدن بشدكوال  يف: أبديتدألاألنددلس الصلة في تاريخ أئمدة  -111

هد( عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني الناشر: مكتبدة  511
 1م عدد األجزاء:  1955 -هد  1311الخانجي ط: الثانية، 

الضعفاء الكبير تأليف : أبي جعفدر محمدد بدن عمدرو بدن موسدى بدن حمداد العقيلدي المكدي  -115
بيددروت ط   –د( تددح:  عبدد المعطددي أمددين قلعجدي الناشددر: دار المكتبدة العلميددة هد322: )ت

اإلمددارات العربيددة  -ط:  مكتبددة مكددة الثقافيددة، رأس الخيمددة  م1911 -هددد 1101األولددى، 
 جدة -المتحدة ط: دار المنهاك 

هددد( 911: )تطبقددات الحفدداظ تددأليف: عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر، جددالل الدددين السدديوطي  -116
 1عدد األجزاء:  1103بيروت ط: األولى،  -دار الكتب العلمية الناشر: 

هدد(  تدح : 526: )تطبقات الحنابلة تأليف: أبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد  -111
 بيروت. –محمد حامد الفقي الناشر: دار المعرفة 

 هدد(  هذبدُه: محمدد116: )تطبقات الفقهاء تأليف أبي إسدحاق إبدراهيم بدن علدي الشديرازي  -111
هد(  تح: إحسان عباس الناشر: دار الرائد العربي، بيروت 111: )تبن مكرم ابن منظور 

 . 1910لبنان ط: األولى،  –
الطبقات الكبرى تأليف: أبي عبد اهلل محمد بدن سدعد بدن منيدع الهاشدمي بدالوالء، البصدري،  -119

ار هددد( تددح : محمددد عبددد القددادر عطددا الناشددر: د230: )تالبغدددادي المعددروف بددابن سددعد 
 م.  1990 -هد  1110بيروت ط: األولى،  –الكتب العلمية 

: )تطبقات المفسرين العشرين تأليف: عبد الدرحمن بدن أبدي بكدر، جدالل الددين السديوطي  -120
 . 1396القاهرة ط: األولى،  –هد( تح : علي محمد عمر الناشر: مكتبة وهبة 911

مس الددددين الدددداوودي طبقدددات المفسدددرين للدددداوودي تدددأليف: محمدددد بدددن علدددي بدددن أحمدددد، شددد -121
بيدددددروت راجدددددع النسدددددخة وضدددددبط  -هدددددد( الناشدددددر: دار الكتدددددب العلميدددددة 915: )تالمدددددالكي 

 2أعالمها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر عدد األجزاء: 
محمددد علددي بددن أحمددد بددن سددعيد بددن حددزم  تددأليف: أبدديطددوق الحمامددة فددي األلفددة واألالف  -122

: د. إحسان عباس دار النشر: المؤسسة هد( تحقيق156: )تدلسي القرطبي الظاهري النا
 1م عدد األجزاء:  1911 -بيروت / لبنان ط: الثانية  -العربية للدراسات والنشر 

عبد اهلل محمد بدن أحمدد بدن عثمدان بدن  أبي العبر في خبر من غبر تأليف: شمس الدين  -123
لناشددر: هدداجر محمددد السددعيد بددن بسدديوني زغلددول اأبددي  هددد( تددح: 111: )تَقاْيمدداز الددذهبي 

 1بيروت عدد األجزاء:  -دار الكتب العلمية 
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محمدددد بهددداء الددددين أبدددي  العددددة شدددرح العمددددة تدددأليف: عبدددد الدددرحمن بدددن إبدددراهيم بدددن أحمدددد،  -121
هددددد( الناشددددر: دار الحددددديث، القدددداهرة ط: بدددددون طبعددددة تدددداريخ النشددددر: 621: )تالمقدسددددي 
 1م عدد األجزاء:  2003هد 1121

األحكدام :  تدأليف علدي بدن إبدراهيم بدن داود بدن سدلمان العدة في شرح العمدة في أحاديدث  -125
هدددد( وقدددف علدددى طبعددده  121: )تبدددن سدددليمان، أبدددي الحسدددن، عدددالء الددددين ابدددن العطدددار 

والعنايددة بدده: نظددام محمددد صددالح يعقددوبي الناشددر: دار البشددائر اإلسددالمية للطباعددة والنشددر 
 م 2006 -هد  1121لبنان ط: األولى،  –والتوزيع، بيروت 

شدددرح الدددوجيز المعدددروف بالشدددرح الكبيدددر  تدددأليف  عبدددد الكدددريم بدددن محمدددد بدددن عبدددد  العزيدددز -126
عادل أحمد  -هد( تح : علي محمد عو  623: )تالكريم، أبي القاسم الرافعي القزويني 

 -هدددد  1111لبندددان ط : األولدددى،  –عبدددد الموجدددود الناشدددر: دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت 
 م 1991

مددددد بددددن عيسددددى بددددن َسددددْورة بددددن موسددددى بددددن الضددددحاك، علددددل الترمددددذي الكبيددددر  تددددأليف  مح -121
هددد( رتبدده علددى كتددب الجددامع: أبددي طالددب القاضددي تددح : 219: )تالترمددذي، أبددي عيسددى 

صبحي السامرائي ، أبي المعداطي الندوري ، محمدود خليدل الصدعيدي الناشدر: عدالم الكتدب 
 1109بيروت ط: األولى،  –، مكتبة النهضة العربية 

حاديث الواهية تأليف جمدال الددين أبدي الفدرك عبدد الدرحمن بدن علدي العلل المتناهية في األ -121
،  هددد( تددح : إرشدداد الحددق األثددري الناشددر: إدارة العلددوم األثريددة591: )تبددن محمددد الجددوزي 

 م 1911هد/1101فيصل آباد، باكستان ط: الثانية، 
 ابددن العنايددة شددرح الهدايددة تددأليف : محمددد بددن محمددد بددن محمددود، أكمددل الدددين أبددي عبددد اهلل -129

هددد(الناشر: دار 116: )تالشدديخ شددمس الدددين ابددن الشدديخ جمددال الدددين الرومددي البددابرتي  
 الفكر ط: بدون طبعة وبدون تاريخ

ح أيضداعون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود و  -130
الددرحمن، عبددد أبددي  عللدده ومشددكالته تددأليف: محمددد أشددرف بددن أميددر بددن علددي بددن حيدددر، 

 -هدددد( الناشدددر: دار الكتدددب العلميدددة 1329: )تشدددرف الحدددق، الصدددديقي، العظددديم آبدددادي 
 11هد عدد األجزاء:  1115بيروت ط: الثانية، 

: )تالعين تأليف أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  -131
 ر: دار ومكتبة الهالل . هد ( تح : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناش110

: )تغاية المرام في تخري  أحاديث الحدالل والحدرام تدأليف : محمدد ناصدر الددين األلبداني  -132
 1105 -بيروت ط: الثالثة  –هد(  الناشر: المكتب اإلسالمي 1120

فددددتح البدددداري شددددرح صددددحيح البخدددداري  تددددأليف :  أحمددددد بددددن علددددي بددددن حجددددر أبددددي الفضددددل  -133
رقددم كتبدده وأبوابدده وأحاديثدده:  1319بيددروت،  -دار المعرفددة ي الشددافعي الناشددر: النالعسددق

محمددد فددؤاد عبددد البدداقي قددام بإخراجدده وصددححه وأشددرف علددى طبعدده: محددب الدددين الخطيددب 
 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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صدداري، النزكريددا بددن محمددد بددن أحمددد بددن زكريددا اتددأليف  فددتح الوهدداب بشددرح مددنه  الطددالب -131
هدددد( الناشدددر: دار الفكدددر للطباعدددة والنشدددر ط : 926: )تالددددين أبدددي يحيدددى السدددنيكي زيدددن 
 م1991هد/1111

عبدد اهلل، شدمس أبدي  الفروع وتصحيح الفروع تأليف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرك،  -135
/ سدنة الوفداة 111هد( سنة الوالدة 163: )تالدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 

مكدان  1111زهراء حازم القاضي الناشر: دار الكتب العلمية سنة النشدر التح  أبي  162
 6النشر بيروت عدد األجزاء 

الفواكه الددواني علدى رسدالة ابدن أبدي زيدد القيرواندي  تدأليف  أحمدد بدن غدانم )أو غنديم( بدن  -136
هدد( الناشدر: دار الفكدر 1126: )تسالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 

 بدون طبعة ط: 
القداموس الفقهدي لغدة واصدطالحا تدأليف : الددكتور سدعدي أبدي حبيدب الناشدر: دار الفكددر.  -131

 م  1993م تصوير:  1911هد ط  1101سورية ط: الثانية  –دمشق 
: )تالقددداموس المحددديط  تدددأليف مجدددد الددددين أبدددي طددداهر محمدددد بدددن يعقدددوب الفيروزآبدددادى  -131

سددالة بإشددراف: محمددد نعدديم العرقُسوسددي هددد( تددح : مكتددب تددح  التددراث فددي مؤسسددة الر 111
هد  1126لبنان ط : الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م  2005 -
القددوانين الفقهيددة تددأليف : أبددي القاسددم، محمددد بددن أحمددد بددن محمددد بددن عبددد اهلل، ابددن جددزي  -139

 هد(111: )تالكلبي الغرناطي 
د  : أبددي محمددد موفددق الدددين عبددد اهلل بددن أحمددد بددن محمددد بددن الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمدد -110

: )تقدامددددة الجمدددداعيلي المقدسددددي ثددددم الدمشددددقي الحنبلددددي، الشددددهير بددددابن قدامددددة المقدسددددي 
 م 1991 -هد  1111هد( الناشر: دار الكتب العلمية ط : األولى، 620

ن عبدد البدر الكافي في فقه أهل المدينة: تدأليف أبدي عمدر يوسدف بدن عبدد اهلل بدن محمدد بد -111
هد( تدح : محمدد  محمدد أحيدد ولدد ماديدك الموريتداني 163: )تبن عاصم النمري القرطبي 

الناشددددددر: مكتبددددددة الريددددددا  الحديثددددددة، الريددددددا ، المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية ط: الثانيددددددة، 
م كتاب التعريفدات كتداب الفدروع ومعده تصدحيح الفدروع لعدالء الددين علدي 1910هد/1100

 بن سليمان المرداوي.
هدد(  116: )تكتاب التعريفات  تأليف : علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجداني  -112

–تح: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر  : دار الكتدب العلميدة بيدروت 
 م.1913-هد 1103لبنان ط: األولى 
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حمدد تأليف : أبدي م« عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»كتاب الهادي أو  -113
موفدددق الددددين عبدددد اهلل بدددن أحمدددد بدددن محمدددد بدددن قدامدددة الجمددداعيلي المقدسدددي ثدددم الدمشدددقي 

خراجدا:  620: )تالحنبلي، الشهير بدابن قدامدة المقدسدي  هدد( اعتندى بده تحقيقدا وضدبطا وات
هدد  1121نور الدين طالب الناشر: وزارة األوقداف والشدؤون اإلسدالمية، قطدر ط: األولدى، 

 م 2001 -
عن متن اإلقناع تأليف : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بدن كشاف القناع  -111

 هد( الناشر: دار الكتب العلمية1051: )تإدريس البهوتى الحنبلى 
صداري، أبدي العبداس، النكفاية النبيه في شرح التنبيده  تدأليف : أحمدد بدن محمدد بدن علدي ا -115

د سرور باسلوم الناشدر: هد( تح : مجدي محم110: )تنجم الدين، المعروف بابن الرفعة 
 2009دار الكتب العلمية ط: األولى، م 

تددأليف  عبددد الغنددي بددن طالددب بددن حمددادة بددن إبددراهيم الغنيمددي  اللبدداب فددي شددرح الكتدداب : -116
حواشيه: محمد محيي الددين   قهد( تح ،وضب وعل1291: )تالدمشقي الميداني الحنفي 

 نلبنا -عبد الحميد الناشر: المكتبة العلمية، بيروت 
لسان الحكام في معرفة األحكام تأليف: أحمد بن محمد بن محمد، أبي الوليد، لسان الدين  -111

القدداهرة ط : الثانيددة،  –هددد( ا لناشددر: البددابي الحلبددي 112: )تابددن الش ددْحَنة الثقفددي الحلبددي 
1393 - 1913 

الفضددل، جمددال الدددين ابددن منظددور أبددي  لسددان العددرب تددأليف: محمددد بددن مكددرم بددن علددى،  -111
 -بيددروت ط: الثالثددة  -هددد( الناشددر: دار صددادر 111: )تصدداري الرويفعددى اإلفريقددى نالا

 15هد عدد األجزاء:  1111
ي النلسان الميزان تأليف  أبي الفضل أحمد بدن علدي بدن محمدد بدن أحمدد بدن حجدر العسدق -119

الهند  الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات  –هد(  تح: دائرة المعرف النظامية 152: )ت
 م.1911هد /1390لبنان ط: الثانية،  – بيروت

المبددع فدي شدرح المقندع تددأليف : إبدراهيم بدن محمدد بدن عبددد اهلل بدن محمدد ابدن مفلدح، أبددي  -150
لبندددان ط:  –هدددد(  الناشدددر: دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت 111: )تإسدددحاق، برهدددان الددددين 

 م 1991 -هد  1111األولى، 
هددد( 113: )تالسرخسددي  األئمددةمس المبسددوط تددأليف : محمددد بددن أحمددد بددن أبددي سددهل شدد -151

 بيروت ط: بدون طبعة –الناشر: دار المعرفة 
القاسدم عمدر  تدأليف: أبديمتن الخرقي  على مذهب ابي عبد اهلل أحمد بدن حنبدل الشديباني  -152

هددددددد( الناشددددددر: دار الصددددددحابة للتددددددراث ط: 331: )تبددددددن الحسددددددين بددددددن عبددددددد اهلل الخرقددددددي 
 م.1993-هد1113
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اإلمام أبي حنيفة  متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفدة  متن بداية المبتدي في فقه -153
تأليف: علي بدن أبدي بكدر بدن عبدد الجليدل الفرغداني المرغينداني، أبدي الحسدن برهدان الددين 

 القاهرة. –هد( الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 593: )ت
يم بن تيمية الحراني تح مجموع الفتاوى  تأليف : تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحل -151

:  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملدك فهدد لطباعدة المصدحف الشدريف، 
 م1995هد/1116المدينة النبوية،  لمملكة العربية السعودية عام النشر: 

المجموع شدرح المهدذب ))مدع تكملدة السدبكي والمطيعدي(( تدأليف : أبدي زكريدا محيدي الددين  -155
هد( الناشر: دار الفكر )طبعة كاملة معها تكملة السبكي 616: )تووي يحيى بن شرف الن

 والمطيعي(
تدأليف : عبدد السدالم بدن عبدد اهلل  –المحرر في الفقده علدى مدذهب اإلمدام أحمدد بدن حنبدل  -156

هدددد( 652: )تبدددن الخضدددر بدددن محمدددد، ابدددن تيميدددة الحراندددي، أبدددي البركدددات، مجدددد الددددين 
 مد1911-هد 1101الثانية  الريا  ط: ط -الناشر: مكتبة المعارف

 تددأليف: أبدديالمحدديط البرهدداني فددي الفقدده النعمدداني فقدده اإلمددام أبددي حنيفددة رضددي اهلل عندده  -151
المعالي برهان الددين محمدود بدن أحمدد بدن عبدد العزيدز بدن عمدر بدن َمداَزَة البخداري الحنفدي 

لبندان  -هد( تح: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلميدة، بيدروت 616: )ت
 9م عدد األجزاء:  2001 -هد  1121ط: األولى، 

مختدددار الصدددحاح  .تدددأليف زيدددن الددددين أبدددي عبدددد اهلل محمدددد بدددن أبدددي بكدددر بدددن عبدددد القدددادر  -151
 هد(666: )تالحنفي الرازي 

مختصر اختالف العلماء. تدأليف: أبدي  جعفدر أحمدد بدن محمدد بدن سدالمة بدن عبدد الملدك  -159
هددد( تددح : د. عبددد اهلل 321: )تروف بالطحدداوي بددن سددلمة األزدي الحجددري المصددري المعدد
 1111بيروت ط: الثانية،  –نذير أحمد الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

مختصر العالمة خليل تأليف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضدياء الددين الجنددي المدالكي  -160
هدددددددد( تددددددح: أحمدددددددد جددددددداد الناشددددددر: دار الحدددددددديث/القاهرة ط: األولدددددددى، 116: )تالمصددددددري 
 1مد عدد األجزاء: 2005/هد1126

هدددد( 119: )تالمدوندددة .تدددأليف: مالدددك بدددن أندددس بدددن مالدددك بدددن عدددامر األصدددبحي المددددني  -161
 م1991 -هد 1115الناشر: دار الكتب العلمية ط: األولى، 

مراتددب اإلجمدداع فددي العبددادات والمعددامالت واالعتقددادات .  تددأليف  : أبددي محمددد علددي بددن  -162
هدد( الناشدر : دار الكتدب 156:  )تبدي الظداهري دلسدي القرطالنأحمد بدن سدعيد بدن حدزم ا

 بيروت. –العلمية 
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مسددائل أحمددد بددن حنبددل روايددة ابندده عبددد اهلل  . تددأليف : أبددي عبددد اهلل أحمددد بددن محمددد بددن  -163
هددد(  تددح : زهيددر الشدداويال الناشددر: المكتددب 211: )تحنبددل بددن هددالل بددن أسددد الشدديباني 

 م. 1911هد 1101بيروت ط: األولى،  –اإلسالمي 
سائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني  تأليف: أبي داود سليمان بدن األشدعث بدن م -161

: أبددي معدداذ  هددد( تددح215: )تإسددحاق بددن بشددير بددن شددداد بددن عمددرو األزدي الس ِجْسددتاني 
هدد  1120طارق بن عو  اهلل بن محمدد الناشدر: مكتبدة ابدن تيميدة، مصدر  ط: األولدى، 

 م 1999 -
كتدداب الددروايتين والددوجهين .تددأليف : القاضددي أبددي يعلددى، محمددد بددن  المسددائل الفقهيددة مددن -165

هدد( تدح : د. عبدد الكدريم بدن 151: )تابن الفدراء لحسين بدن محمدد بدن خلدف المعدروف بددا
 م(1915 -هد 1105محمد الالحم  الناشر: مكتبة المعارف، الريا   ط: األولى )

محمد بن عبد اهلل بدن محمدد بدن  المستدرك على الصحيحين .تأليف : أبي عبد اهلل الحاكم -166
: )تحمدويددده بدددن ُنعددديم بدددن الحكدددم الضددددبي الطهمددداني النيسدددابوري المعدددروف بدددابن البيددددع 

بيدددروت  ط:  –هددد(  تدددح : مصدددطفى عبددد القدددادر عطدددا  الناشددر: دار الكتدددب العلميدددة 105
 . 1990 – 1111األولى، 

: )تي الطوسددي حامددد محمددد بددن محمددد الغزالدد تددأليف: أبدديالمستصددفى فددي علددم األصددول  -161
هدددد( تدددح: محمدددد بدددن سدددليمان األشدددقر الناشدددر: مؤسسدددة الرسدددالة، بيدددروت، لبندددان ط:  505

 م 1991هد/ 1111األولى، 
مسدددند أبدددي داود الطيالسدددي .تدددأليف : أبدددي داود سدددليمان بدددن داود بدددن الجدددارود الطيالسدددي  -161

 –ر هد( تح: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركدي  الناشدر: دار هجد201: )تالبصرى 
 م. 1999 -هد  1119مصر  ط: األولى، 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل. تأليف : أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بدن هدالل بدن  -169
عددادل مرشددد، وآخددرون  إشددراف: د  -هددد( تددح: شددعيب األرندداؤوط 211: )تأسددد الشدديباني 

 -هدددد  1121عبدددد اهلل بدددن عبدددد المحسدددن التركدددي  الناشدددر: مؤسسدددة الرسدددالة  ط: األولدددى، 
 م. 2001

مسدند اإلمددام الشددافعي )ترتيددب سددنجر( .تددأليف  : الشدافعي أبددي عبددد اهلل محمددد بددن إدريددس  -110
بن العباس بدن عثمدان بدن شدافع بدن عبدد المطلدب بدن عبدد منداف المطلبدي القرشدي المكدي 

هددد(  115: )تهددد(. رتبدده: سددنجر بددن عبددد اهلل الجدداولي، أبددي سددعيد، علددم الدددين 201: )ت
خرك أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل  الناشر: شركة غراس للنشر حقق نصوصه و 

 م 2001-هد  1125والتوزيع، الكويت  ط: األولى، 
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المسددند الصددحيح المختصددر بنقددل العدددل عددن العدددل إلددى رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم  -111
 هددد(  تددح : محمددد261: )ت.تددأليف : مسددلم بددن الحجدداك أبددي الحسددن القشدديري النيسددابوري

 بيروت. –فؤاد عبد الباقي  الناشر: دار إحياء التراث العربي 
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأقواله على أبواب العلم  -112

الفددداء إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر القرشددي البصددري ثددم الدمشددقي تددح: عبددد  تددأليف: أبددي
م 1991 -هدددد 1111ط: األولدددى،  المنصدددورة -المعطدددي قلعجدددي دار النشدددر: دار الوفددداء 

 2عدد األجزاء: 
مشكاة المصابيح .تأليف: محمد بن عبدد اهلل الخطيدب العمدري، أبدي عبدد اهلل، ولدي الددين،  -113

بيدددروت ط:  –تدددح: محمدددد ناصدددر الددددين األلبددداني  الناشدددر: المكتدددب اإلسدددالمي  التبريدددزي 
 .1915الثالثة، 

بدن أبدي شديبة، عبدد اهلل بدن محمدد بددن المصدنف فدي األحاديدث واآلثدار .تدأليف : أبدي بكددر  -111
 –إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي تح : كمال يوسف الحوت  الناشر: مكتبة الرشد 

 . 1109الريا   ط: األولى، 
هددد  تددح : مركددز البحددوث 211: -المصددنف. تددأليف: عبددد الددرزاق بددن همددام الصددنعاني ت -115

 م .2015 -هد 1136األولى، القاهرة  ط:  –بدار التأصيل  الناشر: دار التأصيل 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى تدأليف: مصدطفى بدن سدعد بدن عبدده السديوطي  -116

شددددهرة، الرحيبددددانى مولدددددا ثددددم الدمشددددقي الحنبلددددي الناشددددر: المكتددددب اإلسددددالمي ط: الثانيددددة، 
 6م عدد األجزاء:1991 -هد 1115

بي نصر الفتح بن محمد بن تأليف: أاألندلس فس ومسرح التأنس في ملح أهل النمطمح ا -111
عبيددد اهلل بددن خاقددان ابددن عبددد اهلل القيسددي اإلشددبيلي تددح: محمددد علددي شددوابكة الناشددر: دار 

 1م عدد األجزاء:  1913 -هد  1103مؤسسة الرسالة ط: األولى،  -عمار 
إلددى آخددر عصددر الموحدددين األندددلس المعجددب فددي تلخدديص أخبددار المغددرب مددن لدددن فددتح  -111

هدد( تدح: الددكتور 611: )تن علدي التميمدي المراكشدي، محيدي الددين تأليف: عبد الواحدد بد
 -هددد 1126بيددروت ط: األولددى، -صدالح الدددين الهددواري الناشدر: المكتبددة العصددرية، صديدا

 1م عدد األجزاء: 2006
عبدددد اهلل أبدددي  معجدددم األدبددداء ط إرشددداد األريدددب إلدددى معرفدددة األديدددب تدددأليف: شدددهاب الددددين  -119

هدد( تدح: إحسدان عبداس الناشدر: دار الغدرب 626: )تالحموي ياقوت بن عبد اهلل الرومي 
 1م عدد األجزاء:  1993 -هد  1111اإلسالمي، بيروت ط: األولى، 
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المعجددم األوسددط. تددأليف: : سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخمددي الشددامي، أبددي  -110
 هددد(  تددح: طددارق بددن عددو  اهلل بددن محمددد ، عبددد المحسددن بددن360: )تالقاسددم الطبرانددي 

 القاهرة -إبراهيم الحسيني  الناشر: دار الحرمين 
: )تعبد اهلل ياقوت بدن عبدد اهلل الرومدي الحمدوي أبي  معجم البلدان تأليف: شهاب الدين  -111

 1م عدد األجزاء:  1995هد( الناشر: دار صادر، بيروت ط: الثانية، 626
شدامي، أبدي القاسدم المعجم الكبير .تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيدر اللخمدي ال -112

هد(  تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي  دار النشر: مكتبدة ابدن تيميدة 360: )تالطبراني 
ويشدددمل القطعدددة التدددي نشدددرها الحقدددا تدددح الشددديخ   25القددداهرة  ط: الثانيدددة عددددد األجدددزاء: –

 -هددددد  1115الريددددا  / ط األولددددى،  -)دار الصددددميعي  13حمدددددي السددددلفي مددددن المجلددددد 
 م 1991

الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. تأليف :   )إبراهيم مصطفى / أحمدد الزيدات المعجم  -113
 / حامد عبد القادر / محمد النجار(  الناشر: دار الدعوة.

الحسددين أبددي  معجددم مقدداييس اللغددة تددأليف: أحمددد بددن فددارس بددن زكريدداء القزوينددي الددرازي،  -111
 -هدد 1399الفكدر عدام النشدر: هد( تح: عبد السدالم محمدد هدارون الناشدر: دار 395: )ت

 6م. عدد األجزاء: 1919
نعدديم أحمدد بددن عبددد اهلل بددن أحمددد بدن إسددحاق بددن موسددى بددن  تددأليف: أبدديمعرفدة الصددحابة  -115

هددد( تحقيددق: عددادل بددن يوسددف العددزازي الناشددر: دار الددوطن 130: )تمهددران األصددبهاني 
 6) 1جدددزاء: م عددددد األجدددزاء: عددددد األ 1991 -هدددد  1119للنشدددر، الريدددا  ط: األولدددى 

 أجزاء ومجلد فهارس(
عبد اهلل محمدد بدن أبي  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار تأليف: شمس الدين  -116

هدد( الناشدر: دار الكتدب العلميدة ط: األولدى 111: )تأحمد بدن عثمدان بدن َقاْيمداز الدذهبي 
 1م عدد األجزاء: 1991 -هد 1111

تأليف :أبي محمد عبد الوهاب «  ام مالك بن أنساإلم»المعونة على مذهب عالم المدينة  -111
هدددد(   تددح : حمددديال عبددد الحدددقش  122: )تبددن علدددي بددن نصدددر الثعلبددي البغددددادي المددالكي 

مكددة المكرمددة  أصددل الكتدداب: رسددالة  -الناشددر: المكتبددة التجاريددة، مصددطفى أحمددد البدداز 
 دكتوراه  بجامعة أم القرى بمكة المكرمة   ط: بدون

المحدثين تأليف: شمس الدين أبي عبد اهلل محمدد بدن أحمدد بدن عثمدان  المعين في طبقات -111
 -هددد( تددح: د. همددام عبددد الددرحيم سددعيد الناشددر: دار الفرقددان 111: )تبددن َقاْيمدداز الددذهبي 

 1101األردن ط: األولى،  –عمان 
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دلسدي النالحسن على بن موسى بن سعيد المغربدي ا تأليف: أبيالمغرب في حلى المغرب  -119
 1955القدداهرة ط: الثالثددة،  -( تددح: د. شددوقي ضدديف الناشددر: دار المعددارف هددد615: )ت

 2عدد األجزاء: 
المغني البن قدامة .تأليف : أبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بدن قدامدة  -190

هدددد(  620: )تالجمددداعيلي المقدسدددي ثدددم الدمشدددقي الحنبلدددي، الشدددهير بدددابن قدامدددة المقدسدددي 
 رة  ط: بدون طبعةالناشر: مكتبة القاه

عبدددد اهلل محمدددد بدددن عمدددر بدددن الحسدددن بدددن  تدددأليف: أبددديمفددداتيح الغيدددب ط التفسدددير الكبيدددر  -191
هدد( الناشدر: دار 606: )تالحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الدرازي خطيدب الدري 

 هد 1120 -بيروت ط: الثالثة  -إحياء التراث العربي 
يددث المشددتهرة علددى األلسددنة .تددأليف : شدددمس المقاصددد الحسددنة فددي بيددان كثيددر مدددن األحاد -192

هددد(  تددح : محمددد 902: )تالدددين أبددي الخيددر محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن محمددد السددخاوي 
 م1915 -هد  1105بيروت ط: األولى،  –عثمان الخشت  الناشر: دار الكتاب العربي 

نددة وَحددل   -193 ُمشددِكالتها .تددأليف : أبددي  مَندداِهُ  التَّحِصدديِل ونتددائ  لطددائف التَّْأِويددل فددي َشددرِح المَدوَّ
 -هدد( اعتنددى بده: أبددي الفضدل الدددشمَياطي 633: بعدد )تالحسدن علدي بددن سدعيد الرجراجددي 

 م 2001 -هد  1121أحمد بن عليش  الناشر: دار ابن حزم ط : األولى، 
المنتقددى شددرح الموطددأ تددأليف : أبددي الوليددد سددليمان بددن خلددف بددن سددعد بددن أيددوب بددن وارث  -191

بجددددوار  -هددددد(  الناشددددر: مطبعددددة السددددعادة 111: )تدلسددددي النبدددداجي االتجيبددددي القرطبددددي ال
 هد 1332محافظة مصر ط : األولى، 

 المنتقى مدن منهداك االعتددال فدي نقد  كدالم أهدل الدرف  واالعتدزال تدأليف: شدمس الددين  -195
هد( تدح: محدب الددين 111: )تعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي أبي 

 1جزاء: الخطيب عدد األ
المنهاك شرح صحيح  مسلم بن الحجاك  تأليف :أبي  زكريا محيي الدين يحيى بن شدرف  -196

 1392بيروت  ط: الثانية،  –هد(  الناشر: دار إحياء التراث العربي 616: )تالنووي 
زكريدا محيددي الدددين يحيدى بددن شددرف  تددأليف: أبدديالمنهداك شددرح صدحيح مسددلم بددن الحجداك  -191

عدد  1392بيروت ط: الثانية،  -: دار إحياء التراث العربي هد( الناشر616: )تالنووي 
 مجلدات( 9)في  11األجزاء: 

المهذب في فقه  اإلمام الشافعي تأليف : أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  -191
 هد(  الناشر: دار الكتب العلمية.116: )ت
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اهلل محمد بن محمد  عبدأبي  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل تأليف: شمس الدين  -199
هدد( 951: )تبن عبدد الدرحمن الطرابلسدي المغربدي، المعدروف بالحطداب الر عيندي المدالكي 

 6م عدد األجزاء: 1992 -هد 1112الناشر: دار الفكر ط: الثالثة، 
موسددوعة الفقدده اإلسددالمي تددأليف: محمددد بددن إبددراهيم بددن عبددد اهلل التددويجري الناشددر: بيددت  -200

 5م عدد األجزاء:  2009 -هد  1130ولى، األفكار الدولية ط: األ
الكويدت عددد  -الموسوعة الفقهية الكويتية صدادر عدن: وزارة األوقداف والشدئون اإلسدالمية  -201

 جزءا 15األجزاء: 
الموسدددوعة الفقهيدددة الميسدددرة فدددي فقددده الكتددداب والسدددنة المطهدددرة. تدددأليف : حسدددين بدددن عدددودة  -202

لبنددان(   -ألردن(، دار ابدن حدزم )بيدروت ا -العوايشدة  الناشدر: المكتبدة اإلسدالمية )عمددان 
 هد )ينظر التفصيل بأول كل جزء( 1129 - 1123ط : األولى، من 

الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي نقال عدن: موسدوعة سدفير للتداريخ اإلسدالمي عددد  -203
 مالحق( 1عصور، و  9) 16األجزاء: 

موقدف ألكثدر مدن  9000ر مدن موسدوعة مواقدف السدلف فدي العقيددة والمدنه  والتربيدة )أكثد -201
قرًنددا( تددأليف : أبددي سددهل محمددد بددن عبددد الددرحمن المغددراوي  15عددالم علددى مدددى  1000

 -مصددر، النددبالء للكتدداب، مددراكال  -الناشددر: المكتبددة اإلسددالمية للنشددر والتوزيددع، القدداهرة 
 10المغرب ط: األولى عدد األجزاء:

هدد( تدح: 119: )تصدبحي المددني الموطأ .تأليف : مالك بن أنس بدن مالدك بدن عدامر األ -205
محمددد مصددطفى األعظمددي  الناشددر: مؤسسددة زايددد بددن سددلطان آل نهيددان ل عمددال الخيريددة 

 م 2001 -هد  1125اإلمارات  ط: األولى،  –أبي ظبي  -سانية النوا
: )تموطدددأ اإلمدددام مالدددك تدددأليف: مالدددك بدددن أندددس بدددن مالدددك بدددن عدددامر األصدددبحي المددددني  -206

حاديثدده وعلددق عليدده: محمددد فددؤاد عبددد البدداقي الناشددر: دار هددد( صددححه ورقمدده وخددرك أ119
 1م عدد األجزاء:  1915 -هد  1106لبنان عام النشر:  -إحياء التراث العربي، بيروت 

ميددزان االعتدددال فددي نقددد الرجددال تددأليف : شددمس الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن أحمددد بددن  -201
بجدداوي  الناشددر: دار المعرفددة هددد( تددح: علددي محمددد ال111عثمددان بددن َقاْيمدداز الددذهبي )ت: 

 م 1963 -هد  1312لبنان  ط: األولى،  –للطباعة والنشر، بيروت 
محمدد علدي بدن  يالنبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ فدي أصدول الفقده( تدأليف: أبد -201

هدد( تدح: محمدد أحمدد عبدد 156: )تدلسدي القرطبدي الظداهري النأحمد بن سعيد بدن حدزم ا
 1عدد األجزاء:  1105بيروت ط: األولى،  -ار الكتب العلمية العزيز الناشر: د
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: )تالنتف في الفتداوى تدأليف : أبدي الحسدن علدي بدن الحسدين بدن محمدد الس دْغدي، حنفدي  -209
هددد(  تددح : المحددامي الدددكتور صددالح الدددين الندداهي  الناشددر: دار الفرقددان / مؤسسددة 161

 . 1911 – 1101، عمان األردن / بيروت لبنان  ط: الثانية -الرسالة 
النجم الوهاك في شرح المنهاك  تأليف :كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علدي  -210

هد(  الناشر: دار المنهاك )جدة ( تح : لجنة علمية  101: )تالدَِّميري أبي البقاء الشافعي 
 م.2001 -هد 1125ط: األولى، 

ي تخري  الزيلعي  تأليف :جمدال نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي ف -211
هدد(  قددم للكتداب: محمدد 162: )تالدين أبي محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعدي 

يوسدددف الَبُندددوري صدددححه ووضدددع الحاشدددية: عبدددد العزيدددز الديوبنددددي الفنجددداني، إلدددى كتددداب 
الحدد ، ثددم أكملهددا محمددد يوسددف الكدداملفوري  تددح: محمددد عوامددة  الناشددر: مؤسسددة الريددان 

السددعودية  ط:  –جدددة  -لبنددان/ دار القبلددة  للثقافددة اإلسددالمية-بيددروت  -لطباعددة والنشددر ل
 م 1991هد/1111األولى، 

الرطيددب، وذكدر وزيرهددا لسددان الدددين بددن الخطيددب تددأليف: األندددلس نفدح الطيددب مددن غصددن  -212
هددددد( تددددح: إحسددددان عبدددداس 1011: )تشددددهاب الدددددين أحمددددد بددددن محمددددد المقددددري التلمسدددداني 

 1900، 0ط:  - 1ط: الجددددددزء:  10لبنددددددان ص. ب  -بيددددددروت  -ادرالناشددددددر: دار صدددددد
 1991، 1ط:  - 1الجدددددددزء:  1991، 1ط:  - 3الجدددددددزء:  1991، 1ط:  - 2الجدددددددزء: 
 1961ط األولى  6الجزء:  1991، 1ط:  - 5الجزء: 

نهاية المحتاك إلى شرح المنهاك  . تدأليف :شدمس الددين محمدد بدن أبدي العبداس أحمدد بدن  -213
 -هد(    الناشر: دار الفكدر، بيدروت  ط: ط أخيدرة 1001: )تالرملي حمزة شهاب الدين 

 م 1911هد/1101
نهايددة المطلددب فددي درايددة المددذهب تددأليف : عبددد الملددك بددن عبددد اهلل بددن يوسددف بددن محمددد  -211

هددد(  حققدده وصددنع 111: )تالجددويني، أبددي المعددالي، ركددن الدددين، الملقددب بإمددام الحددرمين 
-هددد1121الددشيب  الناشددر: دار المنهداك  ط: األولدى،  فهارسده: أ. د/ عبدد العظدديم محمدود

 م. 2001
نة من غيرهدا مدن اأُلمهداِت :تدأليف أبدي محمدد عبدد اهلل  -215 يادات على َما في المَدوَّ النَّوادر والز 

: 2، 1هددد(  تددح:  جددد 316: )تبددن )أبددي زيددد( عبددد الددرحمن النفددزي، القيروانددي، المددالكي 
ددد حجددي جددد 1، 3جددد  الدددكتور/ عبددد الفتشدداح محمددد الحلددو  ، 10، 9، 1، 5: الدددكتور/ محمَّ

: الدددكتور/ عبددد اهلل المددرابط الترغددي، 6: األسددتاذ/ محمددد عبددد العزيددز الدددبا   جددد 13، 11
: الددكتور/ 12: األستاذ/ محمد األمين بدوخبزة  جدد 1األستاذ/ محمد عبد العزيز الدبا  جد 

)الفهددارس(: الدددكتور/  15، 11جددد  أحمددد الخطددابي، األسددتاذ/ محمددد عبددد العزيددز الدددبا  
 م  1999محمَّد حجي  الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت  ط: األولى، 



286 

 

: )تنيدددل األوطدددار   تدددأليف : محمدددد بدددن علدددي بدددن محمدددد بدددن عبدددد اهلل الشدددوكاني اليمندددي  -216
هدددد(  تدددح: عصدددام الددددين الصدددبابطي  الناشدددر: دار الحدددديث، مصدددر  ط: األولدددى، 1250
 م 1993 -هد 1113

الهدايدددة فدددي شدددرح بدايدددة المبتددددي تدددأليف :  علدددي بدددن أبدددي بكدددر بدددن عبدددد الجليدددل الفرغددداني  -211
هددد(  تدددح : طددالل يوسددف  الناشدددر: دار 593: )تالمرغيندداني، أبددي الحسددن برهدددان الدددين 

 لبنان .  –بيروت  -احياء التراث العربي 
هدد(  161: )ت الوافي بالوفيات تأليف : صالح الدين خليل بدن أيبدك بدن عبدد اهلل الصدفدي -211

بيدددددروت عدددددام  –تدددددح : أحمدددددد األرنددددداؤوط وتركدددددي مصدددددطفى  الناشدددددر: دار إحيددددداء التدددددراث 
 م. 2000 -هد1120النشر:

هددد(  505: )تالوسدديط فددي المددذهب تددأليف : أبددي حامددد محمددد بددن محمددد الغزالددي الطوسددي  -219
القدددداهرة  ط:  –تددددح : أحمددددد محمددددود إبددددراهيم ، محمددددد محمددددد تددددامر  الناشددددر: دار السددددالم 

 . 1111ولى، األ
العبدداس  يالوفيددات )معجددم زمنددي للصددحابة وأعددالم المحدددثين والفقهدداء وتددأليفين( تددأليف: أبدد -220

هدددد( تدددح: عدددادل 110: )تأحمدددد بدددن حسدددن بدددن الخطيدددب الشدددهير بدددابن قنفدددذ القسدددنطيني 
م عددددد  1913 -هدددد  1103ندددويه  الناشدددر: دار اآلفددداق الجديددددة، بيدددروت ط: الرابعدددة، 

 1األجزاء: 
يان وأنباء أبناء الزمان تأليف :  أبي العباس شدمس الددين أحمدد بدن محمدد بدن وفيات األع -221

هدددد( تدددح : إحسدددان عبددداس 611: )تإبدددراهيم بدددن أبدددي بكدددر ابدددن خلكدددان البرمكدددي اإلربلدددي 
 الناشر: دار صادر .
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 10 .............................................................أوال: مولده وأسرته.
 11 ............................................................  ثانيا: اسمه ونسبه 

 12 .................................................................... ثالثا:نشأته.
 12 ................................................................... رابعا : وفاته

 13 .................................................. المطلب الثاني: حياته العلمية
ثناء العلماء  -مذهبه  مصنفاته  -عقيدته  –تالميذه  -شيوخه -وفيها.)نشأته العلمية

 13 ...............................................................................عليه(
 13 ....................................................... أوال : نشأته العلمية.

 13 ............................................................. ثانيا : شيوخه.

 15 ............................................................ ثالثا : تالميذه.
 16 ........................................................... رابعا : مناصبه.

 11 ................................................ خامسا : مذهبه في عقيدته.
 11 ............................................................ سادسا: مذهبه.
 11 .......................................................... سابعا: مصنفاته.

 22 .................................... ثامنا :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
 22 ..................................... ته:تاسعا : المحن التي واجهته في حيا
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 21 ............. المطلب الثالث : أصول الظاهرية إجماال، وتفصيال.وتحته مسألتان.
 21 .....................................المسألة األولى:أصول الظاهرية إجماال.

 21 .................................. المسألة الثانية : أصول الظاهرية تفصيال.
 21 ..................................... المبحث الثاني  : التعريف بمصطلحات العنوان

 21 .......................... المدطددلب االول: تعريف االختديارات لدغة ، واصطدالحدا.
 21 .................................. المطلب الثاني :تعريف الفقه لغة ، واصطالحا

 21 ........................ ة الزوجية لغة ، واصطالحا.المطلب الثالث :تعريف الفرق
 29 ...................................................................... الفصل األول

 29 اختيارات اإلمام ابن حزم الظاهري في أنواع الطالق ، ومقارنتها ب راء المذاهب األربعة
 ................................................................................... 30 

 30 ....................................................... المبحث األول : طالق السنة
 31 .......................... ، وفيه فروع . المطلب األول : تعريف الطالق وألفاظه

 31 .......................... المسألة األولى: تعريف الطالق لغة ، واصطالحا.
 31 .......................................المسألة الثانية : تعريف طالق السنة.

 31 .................................... المسألة الثالثة : ألفاظ الطالق الصريح.
 31 .... المطلب الثاني : الطالق قبل النكاح ، وطالق السكران ، والمكره وفيه مسائل.

 31 .................................. المسألة األولى : حكم الطالق قبل النكاح.
 19 ...................................... المسألة الثانية : حكم طالق السكران.

 62 ........................................ الق المكره.المسألة الثالثة : حكم ط
 10 ............................................. المطلب الثالث : وفيه أربعة مسائل

حكم من طلق زوجته المدخول بها ثالث تطليقات متفرقات   -المسألة األولى :
 10 ................................................... رجعها.متى تحل له؟وأراد أن ي

المسألة الثانية: حكم من وطأ في نكاح صحيح في حال ال يحل فيه الوطء. هل 
 15 ................................................................... يحلها ل ول؟

 11 .......................................... التحليل. نكاح  -المسألة الثالثة :
حكم من طلق زوجته وهو غير قاصد الطالق لكن أخطأ   -المسألة الرابعة :

 16 .......................................................................... لسانه.
 90 ............................................. المطلب الرابع :  وفيه  أربع مسائل

 90 ......................................... المسألة األولى : الكتابة بالطالق .
 92 ............................................ المسألة الثانية : الطالق بالنية .
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 95 ...................................المسألة الثالثة : تعليق الطالق بالمشيئة .
 99 ............................. المسألة الرابعة : طالق المري  مر  الموت.

 101 .....................................................المبحث الثاني : طالق البدعة
 101 ......................................... المطلب األول : المراد بطالق البدعة.

المطلب الثاني : حكم من طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد.هل طالقه طالق سنة؟ 
 101 .................................................................... أو بدعة محرم.

 123 ................................................................ المطلب الثالث
 123 ........ حكم من طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة هل تقع تطليقة واحدة ؟ أو ثالثا.

 113 .............. المطلب الرابع : حكم  من  طلق زوجته ، ونوى اثنتين ، أو ثالثا.
 111 .............................................................. المطلب الخامس

ها ثالثا نسقا ، فقال : أنت طالق أنت طالق حكم  من طلق زوجته غير المدخول ب
 111 ......................................................................... أنت طالق

 152 ................ المطلب السادس: : حكم من تزوك امرأة في عدتها ، ودخل بها.
 151 .............................. في حكم من زنى بحريم زوجته المطلب السابع : 

 166 ..................................................................... الفصل الثاني
 161 .................................................................... المبحث األول

 161 .................................. مطلب األول :  مخالفته في ألفاظ الطالق .ال
 111 ............................... المطلب الثاني :مخالفته في وقوع طالق البدعة 

 119 ................................. طالقالمطلب الثالث : مخالفته في التخيير بال
المسألة األولى: حكم من خير زوجته فاختارت زوجها، هل يقع الطالق بمجرد 

 119 ....................................................................... ؟تخييرها
 195 ......... ملكها فاختارت نفسها. المسألة الثانية : في حكم من خير زوجته أو

في هذه  -رحمه اهلل تعالى-بيان رأي اإلمام ابن حزم الظاهري  القول األول :
 195 ....................................................................... المسألة.

 201 .............. من قال لزوجته : وهبتك ألهلك فقبلوها.المطلب الرابع :حكم  
 201 .................................................................... المبحث الثاني

 209 .................................. المطلب األول : مخالفته في توقيت الطالق .
 216 ............................. المطلب الثاني : مخالفته في الوكالة في الطالق .
 221 ............................ المطلب الثالث: مخالفته في حكم اليمين بالطالق .

 226 .................................................................... المبحث الثالث
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 221 ................. المطلب األول :مخالفته في الطالق المعلق بشرط ، أو صفة .
 232 .............. أنت علي حرام .المطلب الثاني: مخالفته في حكم من قال لزوجته 

 213 ................................................................ المطلب الثالث
 213 ..................... مخالفته في حكم النكاح على شرط فاسد ، وصداق فاسد .

 213 ........................................................... تحرير محل النزاع:
 250 .................................................................... الخاتمددددددددددددة

 250 ........................................................ أواًل: نتائ  البحث:
 252 ......................................................... ثانًيا: التوصيات.
 253 ............................................................ ممتوى اآليات القرآنية

 256 .......................................................... ممتوى اوماديث النبوية
 251 ................................................................... ممتوى االيال 

 263 .......................................................... ممتوى المفردات اللغوية
 261 ........................................................ ممتوى المصادر والمراج 

 211 .............................................................. ممتوى الموضويات
 

 


