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قالتعاىل :

﴿

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّبِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّبِمَعْرُوفٍ وَالَ

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًالِتَعْتَدُوا وَمَنْيَفْعَلْ ذَلِكَ َفقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ وَالَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
كمْمِنَالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِيَعِظُكُمْبِهِ
وَاذْكُرُوانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاأَنزَلَ عَلَيْ ُ

وَاتَّقُوا اللَّهَوَاعْلَمُواأَنَّ اللَّهَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾






أ

صدق اهلل العظيم البقرة اآلية []132

إلى العلماء العاملين ،والدعاة المخلصين ،وطالب العلم المجتهدين ،وأبناء
األمة الغيورين.

خالصا
العال أن يكون عملي هذا
ً
أسأل اهلل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته ُ
لوجهه الكريم.

ب

الشكــــر والتقـــدير
امتثاال لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« :ال َي ْش ُك ُر اللَّهَ َم ْن ال َي ْش ُك ُر َّ
اس»(،)1
الن َ
ال لِفَ ِ
اعلِ ِهَ :ج َز َ
وف فَقَ َ
صنِ َع إليه َم ْع ُر ٌ
اك اللَّهُ َخ ْي ًار فَقَ ْد أَْبلَغَ
ولقوله صلى اهلل عليه وسلمَ « :م ْن ُ
َّ ِ ()2
ِفي الث َناء»
أشكر اهلل عز وجل الذي وفقني لبحث هذا الموضوع  ،و أنار لي الدرب ،وفتح لي أبواب
العلم ،وأمدني بالصبر  ،واإلرادة ،فله الشكر  ،والفضل  ،والمنة أوالً وآخ اًر وظاه اًر وباطناً ،ثم
أتوجه بالشكر الجميل لجامعة األندلس للعلوم والتقنية؛ ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور /أحمد

محمد برقعان رئيس الجامعة  ،والشكر موصول لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ممثلة بعميدها
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

الرسالة ،والذي بذل جهده في توجيهي وتذليل ما اعترضني من صعوبات ومشكالت ،فأرشدني
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

هذه الرسالة والذي كان بمثابة األب الناصح واألخ المرشد الذي أنار لي الطريق فشكر اهلل له

ذلك وجعله في ميزان حسناته ،وحفظه وأهله من كل شر ومكروه  ،وأمده بالصحة والعافية إنه

ولي ذلك والقادر عليه.







()1أخرجه أبو داود في السنن ،كتاب األدب( ،باب في شكر المعروف)  151/5رقم .1111 :قال األلباني  :صحيح.

()2أخرجه الترمذي في السنن ،كتاب البر( ،باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه)  .115/6وقال :هذا حديث حسن جيد غريب.

ج

ملخص الرسالة باللغة العربية
الحمد اهلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وعلى آله وأزواجه

وصحبه أجمعين.

وبعد

فإن الرسالة تهددف إلدى بيدان اختيدارات اإلمدام علدي بدن محمدد بدن حدزم الظداهري ،واختيدارات

األئمددة األربعددة -رحمهددم اهلل جميعددا  -فددي أندواع الفرقددة الزوجيددة الطددالق ومددا يتعلددق بدده أنموذجددا

مددن خددالل كتابدده المحلددى باآلثددار  ،ومددا يندددرك تحتدده مددن المسددائل  ،كمددا ُيعنددى البحددث ببيددان
المسائل التي وافق فيها األئمدة  ،أو بعضدهم  ،والمسدائل التدي خدالفهم فيهدا مدن مسدائل الطدالق ،
ولم أستوعب جميع مسدائل الطدالق عندد ابدن حدزم الظداهري –رحمده اهلل تعدالى-ألسدباب عديددة ،

وحس ددبي أن ددي اس ددتفرغت ط دداقتي وب ددذلت قص ددار جه دددي  ،وأب ددرزت عل ددم ع ددالم م ددن علم دداء األم ددة
اإلسالمية  ،وال أدعدي الكمدال  ،والتسدديد فدي كدل مسدألة بدل الخطدأ وارد  ،واآلراء تختلدف  ،وكدل

يؤخذ من قولده ويدرد إال رسدول اهلل وقدد حاولدت تقصدي األدلدة التدي ينبندي عليهدا القدول الدراجح
حس ددب علم ددي القاص ددر  ،ورح ددم اهلل م ددن أع ددانني عل ددى الوص ددول إل ددى الصد دواب ،والحم ددد هلل رب
العالمين.













د

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.



ه








املقدمـــــــــــــة

0

المقدمـــة:

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،مدن

يهد اهلل فال مضل له  ،ومن يضلل فال هدادي لده  ،وأشدهد أن ال إلده إال اهلل وحدده ال شدريك لده ،
اَُّ َِّْٱا ُ
وأشددهد أن محمددداً عبددده ورسددوله ﴿يََٰٓأَيُّهَااٱ َّذِااَيََ ََُ َوْا ُ
اَُّ َّ ِ َ ََ ا ِ
ه ْٱَٱْ ا َ ََل َْمااَّْ َِ َّل َِل َ نَُ ا
ُّو ۡسلمَّنَ ﴾٢٠١آلعمران 102:
﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْٱس َِّْٱ ُ
ه و ْۡهَاٱ زَ ۡ َجهَاٱ َ بَا ِ و ْۡه َماٱ ر َجاٱ َٗل
َُّ َربِك َّذَِي خَ لَٱَك ِّوَ ُِ ۡفس َ َدَة َ خَ لَا َ
يرُ َ ُ َسٱََٰٓٗ َ َِّْٱ ُ
َكث ٗ
اَُّ َّ ِ َ َّذِاَي َْ َساٱَٰٓ ََذَّنَ با َ َّۡأَ ۡر ََاٱ ََۚ َّل ِن َّ ِ َ َكاٱنَ ََلَ ۡايك ۡ َر ي ٗ اٱ ﴾٢النساا﴿1::يََٰٓأَيُّهَاٱ
اَُّ َّ ِ َ َ َّذا ُ
اَُّ َِّْٱا ُ
َّذِااَيََ ََُ َوْا ُ
اَُّ َا ۡاَّ َٗل ََااد ٗيدُ ي ۡ
صاال ۡ ذَكا ۡ نَ َۡ َملَكا ۡ َ يَ ۡرفا ۡار ذَكا ۡ ُُااَّبَك ۡط َ َوااَ ي ا َّ ِ َ
َ َرََّذَ ۥ فَٱَ ۡد فَٱزَ فَ َّۡ ًزُ ََظي ًمٱ ﴾١٢األحزاب11:
أمــا بعــد :فددإن اهلل  --أراد بهددذه األمددة خي د اًر حددين قددي

لهددا أئمددة هددداة مهتدددين  ،جعل دوا

نصددب أعيددنهم قددول النبددي -صددلى اهلل عليدده وسددلم  « : -د مددن يددرد اهلل بدده خيد اًر يفقهده فددي الدددين
»( ،)1ولقددد لقددي الفقدده اإلسددالمي عنايددة فائقددة مدن هدؤالء النفددر مددن العلمدداء  ،مددا يسددر اهلل بدده لكددل
صاحب حاجة مطلبها  ،ولكدل صداحب مسدألة جوابهدا  ،وقدد قدي

اهلل لهدذا الددين علمداء حفظدوا

أق دوال األئمددة السددابقين مددن الصددحابة والتددابعين ومددن بعدددهم فنقحوهددا وبين دوا مشددكلها  ،والصددحيح
منهددا ومددن هددذه المسددائل مسددألة أندواع الفرقددة الزوجيددة حتددى تجددد أن هددذا األمددر بالددذات علددى رغددم
خطورته ودقته وأهمية الكلمة فيه وذلك باتصاله بشدكل مباشدر بدأع ار

المسدلمين فدالرأي فيده إن

أخطددأ فغايتدده تعددد مدددمرة  ،علددى أي وجدده كددان  ،فددإذا كددان بددالتحريم  ،ولددم يكددن كددذلك فخطورتدده

تنصددب مباش درة علددى تح دريم ام درأة علددى زوجهددا تواباحتهددا لغي دره  ،ولدديس األمددر كددذلك فض دالً علددى
وقوع الدمار األسدري والتشدتت االجتمداعي  ،ومدا إلدى ذلدك مدن أخطدار الفرقده  ،وآفدات الطدالق ،

وقددد قددي

اهلل ل مددة علمدداء حفظ دوا أق دوال الصددحابة والتددابعين واألئمددة مددن بعدددهم  ،ومددن ه دؤالء

األئمة الذين اهتمدوا بجمدع أقدوالهم اإلمدام الجليدل الفقيده األصدولي أبـو مممـد يلـن بـم أممـد بـم

ســـعيد بـــم مـــ االندلســـن المتددوفى سددنة (156ه) -عليدده رحمددة اهلل-ونظ د اًر لمكانتدده واجتهدداده
واهتمامه بهذه المسائل رأيت أن يكون عنوان بحثي لرسدالة الماجسدتير االختيدارات الفقهيدة لإلمدام

ابن حزم الظداهري مدن خدالل كتابده المحلدى باآلثدار فدي أندوع الفرقده الزوجيدة د ارسدة فقهيدة مقارندة

وقد استوعبت جميع مسائل الطالق من كتاب المحلى باآلثار  ،دراسة مقارنة بالمذاهب األربعدة

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

( )1صحيح البخاري ( )25 /1برقم 11:من حديث معاوية  .باب من يرد اهلل به خي ار يفقهه في الدين

1

أسباب اختيار البمث واهميتة :

وأما سبب اختياري البمث فن هذا الموضوع فهناك عدة أسباب من أهمها :

 -1السعي وراء ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعالى  ،ثم خدمة الفقه اإلسالمي .
-2الرغبة في دراسة هذا الموضوع دراسة مستقلة .
-3معرفة دور العلماء في إصالح األمة .
-1إظهار مكانة اإلمام الجليل المحدث الفقيه األصولي أبي محمد بن حزم الظاهري عليه رحمة
اهلل  ،ومنهجه العلمي من خالل كتابه المحلى باألثار .
-5كددون هددذا البحددث متعلددق بأحددد أن دواع الفرقددة الزوجيددة  ،فلدده أهميددة بالغددة ألندده يتصددل بشددكل
مباشر بأع ار

المسلمين والخطأ فيه يؤدي إلى الدمار األسري والتشتت االجتماعي .

-6إضافة دراسة جديدة للمكتبة اإلسالمية يستفيد منها طالب العلم .
-1حاجة الناس الملحة لمعرفة مسائل الطالق  ،والفراق.
-1كثرة األقوال في مسائل الطالق عند من كتب ف ي هدذا الموضدوع مدن غيدر بيدان الدراجح
منها مع دليله.

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

أهداف البمث:

 -1إبراز مكانة اإلمام أبي محمد بن حزم الظاهري  -رحمه اهلل  -العلمية وقوة أدلته واستدالله

 -2جمددع آراء اإلمددام ابددن حددزم  -رحمدده اهلل  -فددي مسددائل الطددالق ومقارنتهددا ب د راء األئمددة مددع
ترجيح القول الراجح باألدلة .

 -3بيان رأي اإلمام ابن حزم في مسائل الطالق ومقارنته ب راء أئمة المذاهب األربعة .
-1اإلسهام في إثراء المكتبة اإلسالمية في هذا الموضوع الدذي يحتاجده كدل مسدلم  ،ومسدلمة فدي
حياتهم اليومية .

طريقة البمث :

اتخذ الباحث منهجية في بحثه حسب النفاط اآلتية :
 -1قام الباحث بدراسة االختيارات الفقهية لإلمام ابن حزم  -رحمه اهلل تعالى  -من خالل كتابه
المحلى باآلثار .
-2ذكددر المسددألة فددي بدايددة كددل مبحددث تواب دراز رأي اإلمددام ابددن حددزم فيهددا  ،واألدلددة التددي اعتمددد
عليهددا ،وذلددك إذا خددالف األئمددة فددي المس دألة  ،ومناقشددة آ ارئدده وأقوالدده مددع أراء األئمددة وبيددان
الراجح منها بالدليل بعد البحث والدراسة .

2

-3الحددرص علددى اختيددار المصددادر األصددلية مددا أمكددن  ،وااللتدزام بددالعزو لكددل مصدددر أفدددت مندده
من منطلق األمانة العلمية .
-1عزو اآليات إلى سورها واألحاديث إلى مصادرها .
 -5إثدراء البحددث باألحاديددث النبويددة فددي الصددحيحين  ،ونقددل حكددم العلمدداء علددى األحاديددث خددارك
الصددحيحين ،وكددذلك اآلثددار المرفوعددة عددن الصددجابة ،وأمددا اآلثددار الموقوفددة فإنهددا كثيددر ة فددي

ه ددذا البح ددث  ،ول ددم تخ دددم كاآلث ددار المرفوع ددة ببي ددان حاله ددا ودرجته ددا  ،ب ددل غال ددب اآلث ددار ف ددي
مصنف عبد الرزاق الصنعاني  ،وابن أبي شيبة ،وسنن سدعيد بدن منصدور  ،وسدنن البيهقدي

 ،والددارقطني معضدلة  ،ومنقطعدة  ،فلدم أسدتطع الحكدم عليهدا فدي الغالدب  ،وكدذلك لدم أضدع
لها فهرسا في نهاية البحث ؛ وذلك لكثرتها.
-6شرح الغريب من الكلمات الغامضة من العبارات التي وردت في البحدث  ،وذلدك بدالرجوع إلدى
معاجم اللغة العربية  ،وغيرها.
-1التعريف باألعالم من أمات كتب التراجم تواعداد فهرس خاص بهم.
-1وضع الفهارس الالزمة للبحث ؛ ليسهل اإلفادة منه .

مجال البمث ومدوده :

مجددال البحددث  ،وحدددوده فددي أندواع الفرقددة الزوجيددة مسددائل الطددالق كنمددوذك مددن خددالل كتدداب

المحلى باآلثار لإلمام ابن حزم الظاهري  -عليه رحمة اهلل  -وآراء األئمة األربعة من مصادرهم
األصلية ما أمكن .

الدراسات السابقة :

مددن خددالل التتبددع واالسددتقراء فددي المكتبددات العامددة والجامعيددة ومواقددع الجامعددات علددى الشددبكة

العنكبوتي ددة والمواق ددع الت ددي ته ددتم بالبح ددث العلم ددي والفقه ددي ل ددم أج ددد أي د ارس ددة ف ددي ه ددذا الموض ددوع

(اختيددارات اإلمددام ابددن حددزم فددي أندواع الفرقددة الزوجيددة  -الطددالق أنموذجداً  -د ارسددة مقارنددة بد راء

المذاهب األربعة من خالل كتابه المحلى،ولكن وجدت دراسات في الفرقة عموما ومنها-:

حددق الزوجددة فددي الفرقددة  /محمددد البخدداري .ماجسددتير فددي الفقدده مددن الجامعددة اإلسددالمية المدينددة

المنورة.

االختيارات الفقهية في النكاح والطالق بين ابن حزم وابن القيم .
التفري ددق للعي ددوب ب ددين ال ددزوجين إع ددداد :محم ددود داود محم ددود الخطي ددب .المش ددرف:حس ددين مط دداوع
الترتوري التاريخ2005:م الجامعة اإلسالمية غزة.
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صعوبات البمث:

من أهم الصعوبات التى واجهتني أثناء بحثي اآلتي:

-1ما تمر به البالد من أزمات ،وحروب ،وخوف ،وتشريد ،وتغريب ،ونزوح.
-2عدم فتح المكتبات العامة التي تحتوي علدى المصدادر  ،والم ارجدع المتعلقدة بموضدوع الرسدالة
بسبب الحروب  ،وكثرة القذائف مما جعل المكتبة العامة تغلق أبوابها.

-3عدددم تددوافر االندارة الالزمددة التددي نحصددل عليهددا مددن الطاقددة الشمسددية فددي أيددام األمطددار  ،وفددي
الشتاء خاصة.

خطة البمث:

يتكون البحث من مقدمة  ،وفصل تمهيد  ،وفصلين ،وتحتهما مباحث  ،ومطالب  ،ومسائل.

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

التمهيد :التعريفات والمياة الشخصية .وفيه مبمثام :
المبمـث اوول  :التعريدف باإلمددام أبدي محمدد علددي بدن أحمدد بددن سدعيد بدن حددزم االندلسدي عليدده
رحمة اهلل ،وأصول مذهبه وفيه ثالثة مطالب .
أوال  :حياته الشخصية،وفيها( :مولده  -اسمه،ونسبه  -نشأته وأسرته  -وفاته).
ثانيا :حياته العلمية .وفيها(.نشأته -شديوخه -تالميدذه – مذهبدة فدي العقيددة -مذهبده-مصدنفاته-
ثناء العلماء عليه).
ثالثا  :أصول الظاهرية إجماال ،وتفصيال .وتمته فريام :
الفرع اوول :أصول الظاهرية إجماال.
الفرع الثانن :أصول الظاهرية تفصيال.
المبمث الثانن :التعريف بمصطلحات العنوان  ،ويحتوي على ثالثة مطالب.
المطلب اوول :تعريف االختيارات لغة  ،واصطالحا.
المطلب الثانن:تعريف الفقه لغة  ،واصطالحا:
المطلب الثالث :تعريف الفرقة الزوجية لغة  ،واصطالحا.
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الفصـــل اوول :اختيددارات اإلمددام ابددن حددزم  -رحمدده اهلل  -فددي أن دواع الطددالق  ،ومقارنتهددا ب د راء
المذاهب األربعة وتحته مبحثان .
المبمث اوول  :طالق السنة ،وفيه.أربعة مطالب.
المطلب اوول  :تعريف الطالق وألفاظه  ،وفيه مسائل.
الفرع اوول :تعريف الطالق لغة  ،واصطالحا.
الفرع الثانن  :تعريف طالق السنة.
الفرع الثالث  :ألفاظ الطالق الصريح.
المطلب الثانن :الطالق قبل النكاح  ،وطالق السكران  ،والمكره وفيه مسائل.
الفرع اوول  :حكم الطالق قبل النكاح
الفرع الثانن  :حكم طالق السكران.
الفرع الثالث :حكم طالق المكره.
المطلب الثالث  :الطالق ثالثا للمدخول بها -التحليل -الطالق من غير قصد  ،وتحته مسائل.

المســةلة اوولــى :حكددم مددن طلددق زوجتدده المدددخول بهددا ثددالث تطليقددات متفرقددات وأراد أن
يرجعها.متى تحل له؟وتحته مسألتان.
المسةلة اوولى :هل يشترط لتحليلها للزوك األول الوطء في القبل ؟أو مجرد العقد؟
المسةلة الثانية :حكم من وطأ في نكداح صدحيح فدي حدال ال يحدل فيده الدوطء .هدل يحلهدا
ل ول؟
المسةلة الثانية  :حكم التحليل .
المسةلة الثالثة  :حكم من طلق زوجته وهو غير قاصد الطالق لكن أخطأ لسانه.
المطلـــب الرابـــ  :الكتاب ددة ب ددالطالق -الط ددالق بالني ددة – تعل ددق الط ددالق بالمش دديئة – ط ددالق
المري

مر

الموت .وفيه مسائل.

المسةلة اوولى :حكم من كتب لزوجته بالطالق.
المسةلة الثانية  :حكم الطالق بالنية.
المسةلة الثالثة :حكم تعليق الطالق بالمشيئة.
المسةلة الرابعة  :حكم طالق المري

مر
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الموت.

المبمث الثانن  :طالق البدعة وتحته سبعة مطالب.
المطلب اوول  :المراد بطالق البدعة
المطلــب الثــانن  :حكددم مددن طلددق زوجتدده ثالثددا فددي مجلددس واحددد.هل طالقدده طددالق سددنة؟ أو
بدعة محرم.
المطلب الثالث :حكم من طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة .هل تقع واحدة ؟أو ثالثا.
المطلب الراب  :حكم من طلق زوجته  ،ونوى اثنتين  ،أو ثالثا.
المطلـب الخـام  :حكددم مدن طلدق زوجتده غيددر المددخول بهدا ثالثدا نسددقا  ،فقدال  :أندت طددالق
أنت طالق أنت طالق .
المطلب الساد

 :حكم من تزوك امرأة في عدتها  ،ودخل بها.

المطلب الساب  :حكم من زنى بحريم زوجته .
الفصــل الثــانن :مددا خددالف ابددن حددزم الظدداهري األئمددة األربعددة فددي مسددائل الطددالق .وفيدده ثالثددة
مباحث.
المبمث اوول  :مخالفاتده فدي ألفداظ الطدالق  ،ووقدوع طدالق البدعدة  ،والتخييدر بدالطالق  .ومدن
قال لزوجته وهبتك ألهلك فقبلوها .تحته أربعة مطالب.
المطلب اوول  :مخالفته في ألفاظ الطالق.
المطلب الثانن :مخالفته في وقوع طالق البدعة.
المطلب الثالث :مخالفته في التخيير بالطالق وفيه مسألتان.
المطلب الراب  :من قال لزوجته وهبتك ألهلك فقبلوها.
المبمث الثانن :مخالفاته في توقيت الطالق  ،والوكالة بالطالق  ،واليمين بالطالق .وتحته ثالثة
مطالب.
المطلب اوول :مخالفته في توقيت الطالق
المطلب الثانن :مخالفته في الوكالة بالطالق .
المطلب الثالث :مخالفته في حكم اليمين بالطالق .
المبمث الثالـث :مخالفتده فدي الطدالق المعلدق ،وتحدريم الزوجدة  ،والنكداح مدع شدرط فاسدد .وتحتده
ثالثة مطالب.
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المطلب اوول :مخالفته في الطالق المعلق بشرط  ،أو صفة .
المطلب الثانن :مخالفته في حكم من قال لزوجته أنت علي حرام .
المطلب الثالث :مخالفته في حكم النكاح على شرط فاسد  ،وصداق فاسد .
الخاتمة :وفيهانتائ البحث والتوصيات.
أوال:نتائ البحث.
ثانيا:التوصيات.
ممتويات البمث  .وفيها.
 -1محتوى اآليات القرآنية.
 -2محتوى األحاديث النبوية المرفوعة.
 -3محتوى األعالم المترجم لهم.
 -1محتوى المفردات الغريبة.

 -5محتوى المصادر والمراجع.
 -6محتوى الموضوعات.


 

1

التمهيـــــد
وفيه مبحثان :
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المبمث اوول
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
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المطلب اوول
مياته الشخصية(.مولده  -اسمه  ،ونسبه -نشةته وأسرته -وفاته)
أوال :مولده وأسرته.
ولد اإلمام أبو محمد ابن حزم في قرطبة

()1

يوم األربعاء آخر يوم من شهر رمضان

سنة  311هد(.)2
أما عن أسرة أبي محمد ابن حزم؛ فهو من بيت عز وشرف ورئاسة  ،فوالده هدو أبدو عمدر

أحمدد بدن سدعيد بدن حدزم بدن غالدب االندلسدي كدان وزيد اًر فدي الدولدة العامريدة ،ومدن أهدل العلدم
واألدب والخير.

وكان ِمن أهل العلم واألدب والبالغة ،معروفًا برجاحة عقله ،وحسن تدبيره ،قيل إنه
تُوفي في ذي القعدة سنة 102ه د(.)3
دعى :أبا بكدر بدن أحمدد بدن سدعيد بدن حدزم ،وذكدر
وقد َذ َك َر أبو محمد ابن حزم أن له ً
أخا ُي َ
أنه مات في طاعون قرطبة في شهر ذي القعدة سنة 101ه ،وهو ابن اثنتين وعشرين سنة(.)1
وُذك ِدر فدي بعد

كتدب التدراجم والتدأريخ واألدب اثندان مدن أسدرة ابدن حدزم مدن أبنداء عمومتده

وهما:

األول :عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ،أبو المغيرة ابن حزم الوزير الكاتب،
كان صاحب علم وأدب(.)5
والثاني :محمد بن يحيى بن حزم ،أبدو الوليدد المغربدي ،أحدد أعيدان أهدل األدب ،وكدان مدن
در لملدوك بندي أميدة ومسدتقر السدلطان؛ وكدان
( )1نسبة لقُُرطَبة وهي مدينة عظيمدة فدي بدالد األنددلس  ،كاندت مق ًا
ملكها بيد األمويين ،وبيدوت أهلهدا مدن الحجدارة ..وقرطبدة تقدع اليدوم فدي إسدبانيا .أمدا االنددلس فيطلدق علدى
القسم اإلسدالمي مدن إسدبانيا مدن جنوبهدا .انظدر  :حددود العدالم مدن المشدرق الدى المغدرب (ص، )112 :

معجم البلدان.)321 /1):
) )2انظدر :وفيدات األعيدان ، )325 /3) :تداريخ اإلسدالم ت تددمري( ، )101/30البدايدة والنهايدة ط الفكدر
( )92 /12نفح الطيب.) 11 /2( :

) )3انظر :اإلكمال البن ماكوال ، )150 /2) :جذوة المقتبس (ص ،)126 :وفيات األعيان.) 321 /3) :
) )1انظر :طوق الحمامة(ص)259 :

المغ ِدرب فدي ُحلدى
) )5انظدر :مطمدح االنفدس( :ص ،)202 :الدذخيرة فدي محاسدن أهدل الجزيدرةُ ، )132/1):
المغ ِرب).351 /1(:
َ
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شعر في زمنه ،توفي بعد  500هد(.)1
أحلى الناس ًا

أما عن أوالد أبدي محمدد ابدن حدزم فقدد ُذك ِدر فدي كتدب السدير والتدراجم أن لده ثالثدة مدن الولدد

وهم:

ِ
أديبدا
 -1الفَ ْ
بن علي بن أحمد بن سعيد بن حدزم ،أبدو َرافدع القرطبدي ،كدان نبيهًدا فاضدال ً
ض ُل ُ
ذكيا يقظًا ،وكتب بخطه علما كثيرا ،وتوفي في معركة ََّّ
الزالقة()2سنة  119هد(.)3
ً
ً
ً
ب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،أبو سليمان القرطبديُ ،ذ ِك َدر أنده كدان علدى
-2
المص َع ُ
ْ
نن َسلَِف ِه ِمن طلب العلم وحمله(.)1
َس َ
َ -3يعقُ ُوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،أبو أسامة كان من أهل النباهة واالستقامة ،
وهو َسليِ ُل بيت علم وجاللة ،توفي سنة  503هد(.)5
ثانيا :اسمه ونسبه

()6

هو  :علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلدف بدن معددان بدن سدفيان

بن يزيد الفارسي أصال  ،اليزيدي بالوالء نسبة ليزيد بن أبي سفيان األموي( ،)1ثم القُ ْرطُبي
ف(.)1
أما كنيته :فيكنى بأبي محمد ،وبها ُع ِر َ

) )1انظر :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، )591 /1):الُ ِ
المغ ِرب)211 /1( :
مغرب في ُحلى َ
) )2الزالقدة :بفدتح أولده وتشدديد الثداني  ،ويقدال :بطحداء الزالقدة ؛ وهدي إحددى أ ارضدي غدرب االنددلس قر ًيبدا مدن
مدينة قرطبة  ،وعلى هذه األر وقعة شهيرة سميت باسم تلكم األر وقد كانت بين يوسدف بدن تاشدفين
وملك اإلفرن .وتقع اليوم في إسبانيا .انظر :معجم البلدان).116 /3):

) )3انظر :وفيات األعيان ،)329 /3 ):تاريخ اإلسالم ،)211 / 32 ):الوافي بالوفيات.)11 /21 ):
) )1انظر :التكملة لكتاب الصلة .)111 /2):

) )5انظر :الصلة البن بشكوال ( ص.) 651:

المحدثين ،ويعتبر اإلمام ابن حزم من األعدالم
) )6ترجم لإلمام أبي محمد ابن حزم كثير من المؤرخين القدامى و َ
المغمدورين ومدن هدذه التدراجم :جدذوة المقتدبس( ص) 301 :؛ الدذخيرة فدي محاسدن أهدل الجزيدرة161/1):؛)
الصدلة البدن بشدكوال ( ص) 395 :؛ بيدان الدوهم واإليهدام )،615 /5 (:المعجدب فدي تلخديص أخبدار
المغرب للمراكشي( ،ص) 13 :؛ وفيات األعيان325 /3(:؛) ِ
العَبر في خبر من غبر )،306/2 ):سير
أعدالم الندبالء ،)111 /11):اإلحاطدة فدي أخبدار غرناطدة11 /1 ) :؛) نفدح الطيدب مدن غصدن االنددلس
الرطيب (.)11/ 2

) )1هو :يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب ،أبو خالد األموي ،أخو الخليفة معاوية بن أبي سدفيان ،كدان يزيدد
أحدد فضدالء الصدحابة مدن مسدلمة الفدتح ،وهدو أحدد أمدراء األجنداد بالشدام ،مدات فدي خالفدة عمدر فدي

طاعون َعمواس سنة  11هد انظر :معرفة الصحابة ألبي نعيم ( ، )2111 /5اإلصابة(). .651 /6:
) )1انظر :جذوة المقتبس( ،) 301 :وفيات األعيان ، )، 325 /3) :سير أعالم النبالء(.)111 /11 :
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ثالثا:نشةته.
نشأ أبو محمد في قصور الملك في تدنعم ورفاهيدة  ،ورغدد مدن العديال مددلال فكدان فدي صدباه
يلددبس الحريددر وكددان والددده مددن كبدراء أهدل قرطبددة؛ عمددل الددو ازرة فددي الدولددة العامريددة  ،وكددان مددن

أهل العلم  ،واألدب ،والخير.

()1

رابعا  :وفاته
توفي اإلمام أبو محمد ابن حزم رحمه اهلل في بلدة ْلَبلة( ،)2وكانت وفاته آخر النهار من يوم

األحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنة  156هد  ،وكدان عمدره إذ ذاك اثنتدين وسدبعين سدنة إال
ا(،)3

دهر
شد د ً
هد1063/م()1؛ الن أبا رافع َولَ َد ابن حزم هو الذي كتب التاريخ الذي ذكرناه ،وهو األعلم من أي
فضال عن أن معظم من ترجم البن حزم ذكروا سنة وفاته كما ذكرهدا ابنده
أحد بتاريخ وفاة والده،
ً

الفضل

ولد دديس كمد ددا ذهد ددب الد ددبع

مد ددن أن وفاتد دده كاند ددت سد ددنة  151ه د دد1061/م ،وال 155

(.)5




( )1س د ددير أع د ددالم الن د ددبالء ط الرس د ددالة( ،)116/11الد د دوافي بالوفي د ددات ( ، )93/20البدايدد ددة والنهايدد ددة ط هجد د ددر
(.)196/15
)ْ )2لَبلة :مدينة قديمة غربي االندلس ،وهدي مدن المددن الكبدار ،وتقدع غدرب إشدبيلية وقرطبدة ،وقدد نزلهدا العدرب
أول ما دخلها طارق بن زياد .وتقع اليوم في إسبانيا .ينظر :معجم البلددان)10/5(،؛ الدرو المعطدار فدي
خبر األقطار (ص.)501 :
) )3انظدر :الدذخيرة فدي محاسدن أهدل الجزيدرة  ،) 161 /1( :الصدلة فدي تداريخ أئمدة االنددلس البدن بشدكوال
(ص) 396:

 ،وفيات األعيانِ )،321 /3( :
العَبر في خبر من غبر ،)211 /3 ):سير أعالم النبالء).211/11( ،
) )1انظر :معجم األدباء ياقوت ).210/12 ( :
) )5انظر:البداية والنهاية ط هجر ()195 /15
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المطلب الثاني :حياته العلمية
وفيها(.نشةته العلمية-شيوخه  -تالميذه – يقيدته  -مذهبه مصنفاته  -ثناء العلماء يليه)

أوال  :نشةته العلمية.
علمدا بأنده قدد تََرَّبدى فدي بيدت ِعدز
كان أول طلب أبي محمدد ابدن حدزم للعلدم هدو فدي صدغرهً ،
وجاه وتَرف ،ومع ذلك لم يشغله كل ذلك عن طلب العلم ،وبِ ِم ْث ِل ذلك يفاخر ابن حزم ،فإن ِ
الع َّز
َ
َ
ف عن طلب العلم ،ومع توافر ذلكم العز والرئاسة لدى ابن حزم إال أنها لم
ص َو ِار ُ
و َ
اسةَ َ
الجاهَ والرَئ َ

تصرفه تلكم الصوارف عن مقصده األعظم وهدو ُعلُدو القَ ْدد ِر فدي الدد ْنياَ واآلخدرة( ،)1فكدان أول مدا
بدأ به ابن حزم من طلب العلم فدي صدغره هدو قدراءة القدرآن  ،وروايدة الشدعر ،وتعلدم الخدط ،كدل
ذلدك علدى أيددي نسداء فدي قصدر أبيده مدن الجدواري والقريبدات ،يقدول ابدن حدزم عدن ذلدك( :ولقدد

أت
ون َش ُ
ت في ُح ُج ِورِه َّنَ ،
هدت النساَء ،وعلمت من أسرارهن ما ال يكاد يعلمه غيري؛ الني ربي ُ
شاَ ُ
ِ
ين تََب َّقل(َ )2وج ِهي،
ست الر َج َ
بين أيديهن ،ولم أعرف غيرهن ،وال َجالَ ُ
ال إال وأنا في حد الشباب وح َ
كثير من األشعارَّ ،
ود ْر َبنني في الخط)(.)3
ورَّو َيننِي ًا
وه َّن َعلَّ َ
ُ
منني القرآن َ ،
ف بداألدب والشدعر
فأول تعليم ابن حزم كما ظهر مما مضى هو تَعلُ ُمه مبادئَ العلوم ،و ُش ِدغ َ
نصيب و ِافر من علم اللغة ،تواق ار الشدع ِرِ ،
وصدناَ َع ِة الخطابدة ،ثدم
ُولع بهما ،فصار له
حتى أ ِ
ْ
ٌ َ ٌ
تال ذلك سماع أبي محمد ابن حزم للحديث قبدل األربعمائدة( ،)1فدروى عدن بعد

مالدك ،والمدوندة ،وبعد

مشدايخه موطدأ

دافعيا،
المسدانيد ،وفيده دليدل علدى أنده كدان مدالكي المدذهب ،ثدم تحدول ش ً

زمندا ،ثدم تحدول إلدى مدذهب أهدل الظداهر فأقبدل علدى قدراءة العلدوم ،وتقييدد اآلثدار
وأقدام عليده ً
والسنن ،ونافح عن مذهبه حتى لقي اهلل(.)5
ثانيا  :شيوخه.

درس أبو محمد ابن حزم على َجم َغ ِفير من علماء عصره ،أخذ عنهم علم الحديث ،ومعرفة
الرجال ،والفقه ،واألدب ،والمنطق ،وهدؤالء العلمداء األجدالء كثدر ،ولديس المقدام مقدام استقصدائهم
،لذلك استغنيت بذكر أشهرهم عن إيراد جملتهم؛ فكان منهم:

) )1انظر :نفح الطيب).11/2 ):
) )2البقل اسم لكل ما ينبت أوال .ومنه قيل لوجه الغالم أول ما ينبت  .مقاييس اللغة (.)215 /1
) )3انظر :طوق الحمامة( ص.) 166 :

) )1انظر :جذوة المقتبس( ص ،) 301:تاريخ اإلسالم101/30:
) )5انظددر :المعجددب فددي تلخدديص أخبددار المغددرب( ص ،) 16 :تدداريخ اإلسددالم ،)105/30):لسددان
الميزان(.)191/1:
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 - 1الحسين بن علي الفاسي ،وكدان بمثابدة المدؤدب البدن حدزم ،والقددوة الصدالحة لده فدي الدد ِ
ين
دببا فدي صدالح حالده،
والخلدق والعلدم ،فَدأثر فدي شدخص ابدن حدزم ت ًا
دأثير ً
بالغدا ،فكدان س ً
واستقامته وعفته(.)1
 - 2أحمد بن محمد بن أحمد ،أبو عمر ،وكان مدن أول شديوخ ابدن حدزم الدذين سدمع علديهم ابدن
در فاضدال
حزم العلم ،قال ابدن حدزم  :وهدو شأول شديخ سدمعت عليده قبدل األربعمائدة وكدان َخي َا
()2
عالي اإلسناد ،وهو أحد أكبر مشايخه  ،توفي ِفي ِذي القعدة َس َنة 101ه

- 3يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ،أبو بكر القرطبي ،المعروف بابن وجده الجندة ،كدان َدي َندا
در وهدو أكبدر شديخ لقيده ابدن حدزم .تدوفي
در ثقدة ،الت د دزم صنع د د دة الخدز ،وقدد ُعم َدر َد ْه َا
َخي ًا
سنة 102هد(.)3

 -1عبد اهلل بن محمد بن يوسدف القرطبدي القاضدي الشدهير بدابن الفرضدي ،أحدد الحفداظ الدذين
أخذ عنهم ابن حزم الحديث بقرطبة  ،ومات في الفتنة مقتوالً قتلته البربر يوم فتح قرطبةسنة
100ه وقيل سنة 103ه(.)1

َّدواف ،
 - 5عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن خالدد َ
األزدي ،أبدو القاسدم المصدري،ويعرف أيضدا بالص ش
إمام حافظ ،عالم بالرجال ،واألدب ،والنسب ،تُوفي سنة 110 :هد(. )5
 - 6عبد الرحمن بدن عبدد اهلل بدن خالدد الهمدذاني ،المعدروف بدأبي القاسدم ابدن الخ َّدرِاز ال َدو ْه َراني،
رجل صالح ،صاحب ُسنةَّ ،كان يتكسب بالتجارة ،توفي سنة 111 :هد(. )6
 - 1عبدد اهلل بدن محمدد بدن ربيدع التميمدي ،أبدو محمدد ابدن َبندوال ،كدان مدن أهدل العلدم ،محددثًا
عدالَ ،ديناَ قانتًا ،توفي سنة 115 :هد(.)1

الم ْذ ِح ِجي ،الشهير بابن الكتاني ،له مشاركة قوية في علم األدب والشعر،
 - 1محمد بن الحسن َ
وله تقدم في علوم الطب والمنطدق ،وكدالم فدي الحكمدة ،وكدان شديخ ابدن حدزم فدي المنطدق،

) )1انظر :طوق الحمامة (:ص ،)213:جذوة المقتبس( :ص.)193:
) )2انظددر :جددذوة

المقتددبس ):ص ،)101:سددير أعددالم النددبالء ط الرسددالة ( ، )111 /11تدداريخ اإلسددالم ت

تدمري (.)3 1/21
) )3انظرسير أعالم النبالء ط الرسالة (.)201 /11

) )1انظر :طوق الحمامة( :ص ،) 262 :جذوة المقتبس ،251 :وفيات األعيان.)105/3):
) )5انظر :طوق الحمامة( :ص ،) 260 :تاريخ اإلسالم.)201/21):
) )6انظر :الصلة البن بشكوال ،) 115 /2):تاريخ اإلسالم.) 211 /21 ):
) )1المصدر نفسه ( ، ) 102 /2المصدر نفسه ( ).311/21
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توفي نحو سنة  120هد(.)1
 - 9أحمد بن محمد بدن عبدد اهلل القرطبدي ،أبدو عمدر الطَّلَ َم ْن ِكدي ،كدان مدن أهدل العلدم والضدبط،
أسا في السنةَّ ضبطًا وحفظًدا ،سديفًا علدى أهدل البددع ،تدوفي
أسا في القرآن قراءة تواعرًابا ،ر ً
رً
في ذي الحجة سنة  129هد (.)2
 - 10محمد بن سعيد بن محمد ،المعروف بالنباتي أبي عبد اهلل ابن َن َبات القرطبي  ،كدان ثقدة
معتنيا بالعلم ،جيد المشاركة ،من أهدل الس َّدنة ،قيدل :إنده مدات بعدد سدنة  100ه د ،
صالحا،
ً
ً
()3
وأرخ بعضهم وفاته سنة  129هد .
محمدد بدن مغيدث ،المعدروف بدأبي الوليدد ابدن الصَّدفَّار ،قاضدي
 - 11يدونس بدن عبدد اهلل بدن ش
دائال للشدعر
قرطبة ،المحدث الفقيه ،كان كثير الرواية ،وافر الحظ من علم اللغدة والعربيدة ،ق ً
بليغا في خطبه ،توفي سنة  129هد (.)1
النفيس في معاني الزهدً ،

ثالثا  :تالميذه.
تتلمدذ علدى يدد أبدي محمدد ابدن حدزم ع ٌددد مدن العلمداء بدرغم َن ْبدذ كثِيدر ِمدن علَم ِ
داء عصدره لده،
َ
ُ َ
ِ
داؤه الثالثدة :أبدو الفضدل ارفدع ،وأبدو
وتَْزهيددهم فدي األخدذ عنده ،وكدان فدي أوائدل مدن أخدذ عنده أبن ُ

سليمان المصعب ،وأبو أسدامة يعقدوب ،وقدد مضدى ذكدرهم أثنداء التعريدف بأسدرة ابدن حدزم  ،ومدن
أبرز تالميذه.
 - 1الحسين بن محمد ،أبو الوليد الكاتب ،الشهير بابن الفَ َّراء ،من أهل قرطبة ،ومن شيوخ أهل
األدب(.)5
ِ
الجَّيدانِي االندلسدي ،قاضدي طُْليطَلدة( ،)6كدان
صاعد بن أحمد بدن عبدد الدرحمن ،أبدو القاسدم َ
َ -2
متحرًيدا فدي أمدوره ،ولده عددة مصدنفات منهدا  :طبقدات األمدم ،ومقداالت أهدل الملدل والنحدل،
) )1انظر :تاريخ اإلسالم )).106/30
) )2انظر :ترتيب المدارك ) ، )،312/2معرفة القراء الكبار) ، )،315 /1:العبر في خبر من غبر )).110/3

) )3انظر :اإلكمال البن مداكوال ، )،111/1):جدذوة المقتدبس( :ص ، )،60:االنسداب للسدمعاني  -دار الجندان
( ، )152 /5تاريخ اإلسالم ).261/29):
) )1انظر :جذوة المقتبس( :ص ، )،311 :الصلة في تاريخ أئمة االندلس البن بشكوال ( ،)616التكملة لكتاب
الصلة (.)230 /1

) )5انظر :جذوة المقتبس( :ص  ، ) 192 :التكملة لكتاب الصلة).220 /1):
) )6طلَْيطَلَدة :مديندة كبيدرة بدبالد االنددلس ،هدي منهدا بدالمركز ،وهدي مديندة حصدينة منيعدة ،سدكانها أخدالط مدن
العرب والبربر والموالي ،وهي قاعدة ملك الروم  ،وتقع اليوم في إسبانيا .انظر :معجم البلددان )،) 39 /1
الرو

المعطار ):ص).311 :
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وغيرها ،توفي سنة  162هد(.)1
 - 3عمدر بدن َحَّيدان بدن خلدف بدن َحَّيدان ،أبدو القاسدم القرطبدي ،كدان مدن أهدل النب ِدل والدذكاء،
والحفظ واليقظة ،والفصاحة الكاملة ،توفي مقتوًال سنة 111هد(.)2
 - 1محمدد بدن أبدي نصدر بدن عبدد اهلل ،أبدو عبدد اهلل األزدي الحميددي ،اإلمدام األثدري المدتقن،
در فدي فندون عددة ،صدنف
َّح ًا
تقيدا َوِرَعدا ُمتَب َ
إمامدا ً
صداحب ابدن حدزم ،و ُشدهر بصدحبته ،كدان ً
الجمع بين الصحيحين ،وجذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ،توفي سنة  111هد(.)3

الم َع ِ
دافري مدن أهدل إشدبيلية( ،)1وهدو
 - 5عبد اهلل بن محمدد بدن عبدد اهلل بدن العربدي ،أبدو محمدد َ
والدد أبدي بكدر ابدن العربدي القاضدي المدالكي صداحب عارضدة األحدوذي وأحكدام القدرآن (،)5
أديبا من أهل النباهة ،والجاللة ،والوجاهة ،وقد صحب ابن حزم
كان أبو محمد ابن العربي ً
وأكثر السماع عنه ،توفي سنة  631هد(.)6
رابعا  :مناصبه.
لم تذكر مصادر ترجمة أبي محمد ابن حزم في الحديث عن أعماله ،توانما كانت تُ ِشُير إلى
تَ َوليه الو ازرة ،وقد َذ َك َرت بع مصادر ترجمته أن أبا محمد ابن حزم قد تولى الو ازرة ألحد أمراء
بندي أميدة فدي زمانده باألنددلس وهدو الخليفدة عبدد الدرحمن الخدامس (المسدتظهر بداهلل)( ،)1ثدم إن
ير للخليفة
اعتق َل ابن حزم على أثر ذلك وأودع السجن ،ثم بعد خروجه أصبح وز ًا
الخليفة قُتِل ،و ُ

) )1انظر :الوافي بالوفيات ، ) 135 / 16 ) :األعالم.)116 /3 ):
) )2انظر :الصلة البن بشكوال.) 516 / 2 ( :
) )3انظر :الصلة البن بشكوال ،) 111 /(3:سير أعالم النبالء.) 120 /19 ( :
) )1إشبيلية :مدينة قديمة من أعظم مدن الجزيرة االندلسية وتقع غربي قرطبة  ،تواشبيلية مدينة شبه بحرية كدان
يزعم بعضهم أنها قاعدة ملك الروم قبد دل طليطلة  .وتق د دع إشبيلية اليد د د دوم في إسبانيا .انظ د د د در معجم البلدان
 )،195 /1):الرو

المعطار(:ص ).)51

) )5هدو :محمدد بدن عبدد اهلل بدن محمدد  ،أبدو بكدر ابدن العربدي المعدافري  ،قدا ضدي أشدبيلية باالنددلس  ،وختدام
علمائها ،وآخر حفاظها كما حكاه بع

مترجميه ،من مصنفاته :المسالك  ،وأحكام القرآن ،والعواصدم مدن

القواصم ،وغيرها ،توفي سنة  513هد .وفيات األعيان (.)291 /1

) )6انظر:التكملة لكتاب الصلة ،)259 /2):سير أعالم النبالء ، )130 /19):الوافي بالوفيات (.)301 /11:
) )1هو  :عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر .ولي الخالفة بقرطبة في الثالث عشر
من رمضان سنة  111هد  ،وقتل في نفس العام لثالث بقين من ذي القعدة .انظر  :جذوة المقتبس .ص :
(  ،)25نفح الطيب .)136 / 1 ):
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هشدام بدن محمدد -المعتدد بداهلل ،)1(-ولمدا أطديح بهشدام

َن َبد َذ ابدن حدزم الدو ازرة ،وتدرك أمدر السياسدة
لده وأَ َك َّ
دتغال بتعلديم
دب عليده ،ثدم صدار مش ً

وزِه َد في أمرها ،وأقبل على العلم بِدنفَس ُمتَلَهفَدةَ ،وتَفَّ َدر
َ
صدنفين( ،)2وقدد بلغدت تصدانيفه كمدا
الم َ
الطالب ،وتصنيف الكتب حتى أصبح من كبدار العلمداء ُ
نحوا من أربعمائة مجلد ،وتشدتمل علدى ق اربدة ثمدانين
أخبر بذلك ابنه الفضل بن علي أنها بلغت ً

ألف ورقة(.)3

خامسا  :مذهبه فن يقيدته.
وكان من أشدد النداس تدأويال فدي بداب األصدول ،وآيدات الصدفات  ،وأحاديدث الصدفات ،ألنده
كان أوال قد تضلع من علم المنطق ،ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
قال عنه ابن عقيل( :)1وكان على مذهب مرجئة المعتزلة

()5

،وينفى خلدود الكفدار فدي الندار،

ويقول بدوام العقاب في حق من ال يجوز عليه التشفي ال وجه له مع ما وصف اهلل به نفسه من

الرحمة ويتأولقولهتعاىلَ ﴿:خلديََ فيهَٱَٰٓ نَبَ ٗد ُۖ ﴾البينة  ،1:أي أبدا من اآلباد  (6).
سادسا :مذهبه.

قيددل  :إندده تفقدده أوال للشددافعي ،ثددم انتسددب إلددى داود ،ثددم خلددع الكددل ،واسددتقل بنفسدده ،ثددم أداه
اجته دداده إل ددى الق ددول بنف ددي القي دداس كل دده جلي دده ،وخفي دده ،واألخ ددذ بظ دداهر ال ددنص ،وعم ددوم الكت دداب،

والحديث ،والقول بالبراءة األصلية ،واستصحاب الحال.

()1

َّ
أصل ابدن حدزم مدا يعدرف عدادة بالمدذهب الظداهري ،وهدو مدذهب يدرف
ولقد

القيداس الفقهدي

) )1هدو  :أبدو بكدر هشدام بدن محمدد بدن عبدد الملدك بدن عبدد الدرحمن الناصدر ،بويدع بالخالفدة بقرطبدة شدهر ربيدع
مترددا بالثغور ثالثة أعدوام إال شدهرين ،ثدم ُخلِدع فخدرك مدن قرطبدة ،وقتدل سدنة
األول سنة  111ه  ،وبقي
ً
أمية .انظر :جذوة المقتبس .ص().21
 121هد  ،وكان آخر خلفاء بني ش
) )2انظر :معجم األدباء ،)511 /(3:الوافي بالوفيات ،) 93 /20 ):لسان الميزان .)199 / 1 ):

) )3انظر :الصلة في تاريخ أئمة االنددلس البدن بشدكوال ص، )395( :وفيدات األعيدان  ، ). 326 /3):سدير
أعالم النبالء.).111 /11):

( )1هو  :قاضي القضاة أبدو الوفداء علدي بدن محمدد بدن عقيدل :الفقيده البغددادي كدان مولدده سدنة 132ه .ومدات
في يوم الجمعة ثاني عشر جمادى 513ه.انظر  :طبقات الحنابلة ()259 /2
( )5مرجئة المعتزلة،هم الذين يعتقدون أن الكفار ال يخلدون في النار  ،توانما قالوا ذلدك الن دوام ذلدك إنمدا هدو
دف نفسدده بأندده غفددور رحدديم ،وأندده أَرحددم َّ ِ ِ
ين.انظددر  :تدداريخ
صد َ
الراحم َ
دع َّأندده قَد ْدد َو َ
للتشددفي وال َم ْعَنددى لَددهُ ُهَنددا َمد َ
َُْ
اإلسالم ت بشار ( ( ،)13 /10البداية والنهاية ط إحياء التراث ()369 /11
( )6انظر  :البداية والنهاية ط هجر (.)191 /15
( )1انظر  :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)116،119 /11
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الددذي يعتمددده الفقدده اإلسددالمي ،وينددادي بوجددوب وجددود دليددل شددرعي واضددح مددن الق درآن أو مددن
السنة لتثبيت حكم ما ،وكان اإلمدام ابدن حدزم يندادي بالتمسدك بالكتداب والسدنة تواجمداع الصدحابة،
ورف

ما عدا ذلك في دين اهلل ،ال يقبل القياس واالستحسان والمصالح المرسلة التي كان يعدها

مح

الظن.
وكانت الناس تضرب المثل في لسان ابن حزم ،فقيل عنه( :سيف الحجاك ولسان ابن حدزم

شقيقان(( ،)1فلقد كان ابن حزم يبسط لسانه في علماء األمة وخاصة خالل مناظراته مع المالكيدة
نفور فدي قلدوب كثيدر مدن العلمداء عدن ابدن حدزم وعلمده ومؤلفاتده
في االندلس ،وهذه الحدة أورثت ًا
وكثر أعداؤه في األندلس (.،)2
سابعا :مصنفاته.
غمارهدا ، ،فعلدم أنهدا َم ْش َدغلَةٌ عدن

بعدد أن َن َبد َذ محمدد ابدن حدزم أمدر السياسدة بعدد أن خدا
اهتمامدا ،ثدم إنده تفدر للعلدم والتدأليف وأَ َك َّ
دب علدى ذلدك ،وقدد أحصدى ابنده
العلدم؛ ولدذا لدم يولهدا
ً
الفضدل مؤلفدات أبيده فدإذا هدي قَُاربدةُ أربعمائدة مجلدد فدي نحدو ثمدانين ألدف ورقدة ،هدذا مدع جدودة
مصنفات ابن حزم ،وطول َنفَ ِسه رحمه اهلل رحمدة واسدعة ،وابدن حدزم كمدا ذكدر مترجمدوه متفدنن،

فلم تقف مصنفاته على علم واحد؛ بل تعددت مؤلفاته في عدة فنون؛ فمنها مؤلفاته في االعتقاد،
وفدي التفسدير ،والحدديث واألثدر ،والفقده وأصدوله ،واللغدة واألدب ،والتداريخ واالنسداب ،وغيرهدا مدن

مستقصيا، ،بل أ كتفي
الفنون .وما سأورده هنا هو أشهر مؤلفات ابن حزم المطبوِع منها ،ولست
ً
بأشهرها ،وقد استقصتها كتب التراجم والتراث التي تعنى بهذا اإلمام.
ومم أشهر مصنفات هذا اإلما ما يلن:
أواال :مصنفاته في علوم االعتقاد:

 -1األصول والفروع من قول األئمة.
 -2البيان عن حقيقة اإليمان.

 -3التلخيص لوجوه التخليص.

النجاة باختصار الطريق.
 -1التوقيف على شارع ش
 -5حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء مع شذبة إلى يوم الدين.

 -6الد َّرة في تحقيق الكالم فيما يلزم االنسان اعتقاده والقول بده فدي الملدة والنحلدة باختصدار
وبيان.

) )1انظر :سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي( )199/11
) )2انظر :وفيات األعيان البن خلكان.325 /3 :
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الرد على ابن النغ ِرلَة()1إليهودي.
َّ -1
 -1الَّرد على ِ
ندي()2الفيلسوف.
الك ْش
الرد على أهل األهواء الفاسدة.
 -9الرسالة الباهرة في َّ
 -10السياسة ،أو اإلمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء.
 -11المفاضلة بين الصحابة.
ثانيا :مصنفاته في علوم القرآن :
ا
مجيءالتواتر.
اآلتية
 -1القراءات المشهورة في األمصار ُ
َ
ثالثاا :مصنفاته في سيرة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم. -
-1
-2

النبوية.
جوامع السيرة ،أو السيرة
ش
حجة الوداع.

ابعا :مصنفاته في علوم الحديث:
را
الع َدد.
-1أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من َ

-2أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا(.)3

خامسا :مصنفاته في الفقه وأصوله والمنطق:
ا
-1اإلمامة.

الم َجلَّى.
-2كتاب الجامع من كتابه ُ

-3كتاب الجامع من كتابه اإليصال.
ِ
المْل ِهي :أمباح هو أم محظور؟.
-1الغناَ ُء ُ
الم َحلَّى باآلثار في شرح المجلَّى باالختصار.
ُ -5
-6مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت.

) )1هو  :إسماعيل بن يوسف بن نغرلة اليهودي من بيت مشهور في اليهود بغرناطة آل أمره إلى ان استوزره
بدداديس ابددن حبددوس ملددك غرناطددة فاسددته أز بالمسددلمين وأقسددم أن يددنظم جميددع الق درآن فددي أشددعار وموشددحات
يغنددي بهددا ف د ل أم دره إلددى أن قتلدده صددنهاجة أصددحاب الدولددة بغيددر أمددر الملددك ونهب دوا دور اليهددود وقتلددوهم

انظر :المغرب في حلى المغرب (.)111 /2

) )2هو  :يعقوب بن إسحاق بدن الص شدباح الكنددي ،فريدد عصدره فدي المنطدق والفلسدفة ،والطدب والفلدك ،يقدال لده:
فيلسوف العرب .انظر :الفهرست إلبن النديم( :ص ،).315 :سير أعالم النبالء ).)331 /12
( )3ابن حزم الظاهري ليس من المحدثين بل هو من الفقهاء "كالم الباحث".
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-1نجاسة الكلب.
-1اإلحكام في أصول األحكام.

-9اإلعراب عن الحيرة وااللتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس.
-10ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل.
-11منظومة قواعد أصول فقه الظاهرشية.
-12النبذة الكافية في أصول الدين.
-13التقريب لحد المنطق.

سادسا :مصنفاته في األدب.
ا

امة في األلُفَ ِة واألُالف.
-1طَ ُوق َ
الح َم َ
سابعا :مصنفاته في علم النفس:
ا
-1مداواة النفوس.

-2معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها.

ثام انا :مصنفاته في التاريخ والنسب:
-1اختصار الجمهرة.

-2أسماء الخلفاء المهديين واألئمة أمراء المؤمنين وأسماء الوالة.
-3أمهات الخلفاء.

-1جمل فتوح اإلسالم.

-5جمهرة أنساب العرب.
-6جمهرة نسب البربر.

-1فضل األندلس وذكر رجالها.
-1قطعة من نسب الفُ ْرس.

-9نقط العروس في تواريخ الخلفاء.

تاسعا :مصنفاته في فنون مختلفة سوى ما تقدم:
ا
-1ألم الموت توابطاله.

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

.

ويدرتبط بمصددنفات ابددن حددزم حادثددة خطيدرة طالمددا تكددررت باالندددلس؛ كلمددا ضدداق أهلهددا بأحددد

ممددن يخددالفهم مددن العلمدداء ،وهددي إحدراق كتبدده عالنيددة بإشددبيلية ،بيددد أنهددا لددم تفقددد مددن جدراء ذلددك،

20

وكان له جماعة من تالميذه النجبداء الدذين قددروا فكدره ،وحدافظوا علدى كتبده التدي كدانوا يمتلكونهدا
بنسدخها ،ونشددرها بددين الندداس؛ ولدذا فعندددما أحصدداها ابددن مدرزوق اليحصددبى()1وهددو مددن المتددأخرين
وجدددها ثمددانين ألددف ورق ددة ،وهددو نفددس إحص دداء أبددي ارفددع الفضددل ف ددي القددرن الخددامس الهج ددري/

الحادي عشر الميالدي.
ويمكم أم نرج أسباب هذه المادثة فن اآلتى:
أواال :ثقددة ابددن حددزم بنفسدده عنددد منازلددة كبددار فقهدداء المالكيددة ،وعدددم تددردده فددي تسددفيه آرآئهددم طالمددا
خالفت ما يراه حقًا.

()2

للخالفدة بإشدبيلية ،ومبايعتده علدى أنده هشدام المؤيدد

()3

سدنة

ثانيـا :تنديدده بواليدة خلدف الحصدرى
ا
()5
()1
 325هد دد 1033/م ف ددي عه ددد محم ددد ب ددن إس ددماعيل القاض ددي وال ددد المعتض ددد ب ددن عب دداد ،
فعندما حل بإشبيلية أوقع به المعتضد أشد إيقاع لما صدر منه من إثدارة النداس حدول محمدد

بن إسماعيل رأس األسرة العبادية.

ثالثاا :معارضة فقهاء المالكية له ،وسعيهم لدى السلطان لإليقاع به تواثارة العامة ضده  ،ومن ثدم
التقددت أغ ارضددهم مددع مددا كددان يرمددى إليدده المعتضددد ،فكانددت واقعددة إح دراق كتبدده علددى مسددمع

ومرأى من الناس.

ابعــا :نزعددة ابددن حددزم األمويددة ودعوتدده إلعددادة حكددم األمددويين فددي الوقددت الددذي قطددع فيدده معظددم
را
) )1هددو  :أبددو محمددد عبددد اهلل بددن محمددد بددن مددرزوق اليحصددبي الظدداهري االندلسددي نزيددل مصددر ودفددين دمشددق،
كانت له عناية عظيمة بتحصيل كتب أبي محمد بدن حدزم الظداهري ورسدائله.انظر :التكملدة لكتداب الصدلة

( ،)253 /2االجتهاد والمجتهدون باالندلس والمغرب (ص. )11 :

) )2خلددف الحصددري ،أدعددى بعددد نيددف وعشدرين سددنة مددن مددوت هشددام المؤيددد بدداهلل ،أندده هشددام ،فبويددع وخطددب لدده
على منابر االندلس في أوقدات شدتى ،وسدفكت الددماء وتصدادمت الجيدوال فدي أمدره ،وأقدام هدذا الدذي أدعدى
أندده هشددام فددي األمددر نيفًددا وعش درين سددنة تددوفي سددنة 133ه.انظددر :تدداريخ اإلسددالم لإلمددام الددذهبي ) / 29
. )391

) )3ه ددو  :هش ددام المؤي ددد ب دداهلل اب ددن المستنص ددر ص دداحب االن دددلس ،ب ددايعوه ص ددبيا ،فق ددام بتش ددييد الدول ددة الحاج ددب
المنصددور محمددد بددن أبددي عددامر ،فكددان مددن رجددال الدددهر أريددا وحزمددا ،ودهدداء وشددجاعة تواقددداما تددوفي سددنة
393ه .انظر:سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي ) . )123 / 11
) )1هددو  :الظددافر محمددد بددن إسددماعيل القاضددي ،ولددي القضدداء بإشددبيلية فأحسددن السياسددة مددع الرعيددة والمالطفددة
بهم ،فرمقته القلوب توفي سنة 133ه وقيل سنة 150ه .انظر :وفيات األعيان ) .)22 / 5

( )5هددو :عبدداد ب ددن محمددد ب ددن إسددماعيل ،ابددن عب دداد اللخم ددي ،أب ددو عم ددرو ،الملقددب بالمعتض ددد بدداهلل :ص دداحب
إشبيلية ،في عهد ملدوك الطوائدف .كدان فدي أيدام أبيده يقدود جيشده لقتدال بندي االفطدس وغيدرهم .وولدي األمدر
بعد وفاته سنة  133هد فتلقب  -كأبيه بالحاجب.انظر :األعالم للزركلي ).). 251 / 3
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ملددوك الطوائددف كددل صددلة باألمويددة االندلسددية ،وحدداول كددل واحددد مددنهم أن يحقددق اسددتقال ًال

وثقافيا ،خاصة المعتضد الذي ما وافق على خدعة أبيه بعد
اجتماعيا،
اقتصاديا ،و
سياسيا ،و
ً
ً
ً
ً
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

وفاة الخليفة المزعوم.

خامسا :أن ابن حزم لم يكن ينظر إلى أمراء عصدره ومدنهم المعتضدد نظدرة إكبدار فهدو وزيدر ابدن
ا
وزيددر ،ومددا كددان لدده أن ينظددر إلدديهم أكثددر مددن نظرتدده إلددى مددن دوندده أو مددن ليسدوا أكبددر مندده،
ذليال ال يشمخ برأسه
وهم يأنفون من ذلك األمر الذي دفع المعتضد إلى تدبير مؤامرة تجعله ً
عليده وال علدى غيدره أال وهددي إحدراق كتبده ،وبددالرغم مدن هدذه المدؤامرة التددي ألمدت بدابن حددزم

فلددم يتحقددق للمعتضددد مددا كددان يصددبو إليدده مددن كسددر كبريائدده تواذاللدده ،بددل ظددل الرجددل يشددمخ
بمكانته وعلمه وعقله هنا وهناك دون ضعف وال ذلة ،لكنه أثر السالمة وغادر إشبيلية إلى

قريته ( منت )؛ ليشم التي كان يمتلكها ويتردد عليها ،وظل بها يمارس التصدنيف والتددريس
حتى وافته المنية.
ثامنا :مكانته العلمية وثناء العلماء يليه:
قددال اإلمددام أبددو القاسددم صدداعد بددن أحمددد( :)1كددان ابددن حددزم أجمددع أهددل األندددلس قاطبددة لعلددوم
اإلسالم ،وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ،ووفور حظه من البالغة والشدعر ،والمعرفدة
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
للحددديث وفقهدده ،مسددتنبطا ل حكددام مددن الكتدداب والسددنة ،متفننددا فددي علددوم جمددة ،عددامال بعلمدده ،مددا
رأيندا مثلدده فيمددا اجتمددع لدده مددن الددذكاء ،وسدرعة الحفددظ ،وكددرم الددنفس والتدددين ،وكددان لدده فددي األدب
والشعر نفس واسع ،وباع طويل.

()2

تاسعا  :الممم التن واجهته فن مياته:
وقد امتحن ابن حزم رحمه اهلل لتطويل لسدانه فدي العلمداء ،وشدرد عدن وطنده ،فندزل بقريدة لده،

وجرت له أمور ،وقام عليه جماعة من المالكية ،وجرت بينه وبين أبي الوليد البداجي

()3

منداظرات

( )1اسمه  :صاعد بن أحمد بن صاعد أبو القاسم الطليطلي القاضدي فقيده مشدهور تدوفى سدنة 362ه .انظدر :
( بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل االندلس (ص.)323 :
( )2انظر  :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)111،111/11
( )3أبو الوليد البداجى هدو أبدو الوليدد سدليمان بدن خلدف بدن سدعد بدن أيدوب التجيبدى المدالكى االندلسدى مدات سدنة
111ه.انظلر  :الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي ( ،199 /10بترقيم الشاملة آليا).
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ومنددافرات ،ونفددروا مندده ملددوك الناحيددة ،فأقصددته الدولددة ،وأحرقددت مجلدددات مددن كتبدده ،وتحددول إلددى
باديددة لبلددة

()1

حتددى اسددتهدف لفقهدداء وقتدده ،فتمددالؤوا عليدده ،وأجمعدوا علددى تضددليله ،وشددنعوا عليدده،

وحددذروا سددالطينهم مددن فتنتدده ،ونهدوا عدوامهم عددن الدددنو مندده ،فطفددق الملددوك يقصددونه عددن قدربهم،

ويسدديرونه عددن بالدهددم إلددى أن انتهدوا بدده منقطددع أثدره :بلدددة مددن باديددة لبلددة  ،وكددان ممددا يزيددد فددي

شددن نه تشدديعه ألم دراء بنددي أميددة ماضدديهم  ،وبدداقيهم ،واعتقدداده لصددحة إمددامتهم ،حتددى نسددب إلددى
()3( )2

النصب .

( )1سبق ذكرها في وفاته.
( )2النصب هو :بغ

أهل البيت ومعاداتهم  ،والنواصب :قوم يتدينون ببغضة علي بدن أبدي طالدب .انظدر

 .:لسان العرب (، )162 /1المنتقى من منهاك االعتدال (ص.)111 :
( )3انظر :سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)201،200،201 /11
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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 .
فيقددول رحمدده اهلل تعددالى  (:فددإذ قددد بينددا أقسددام المعددارف جملددة ثددم بينددا أقسددام األصددول التددي ال

يعرف شيء من الشرائع إال منها وأنها أربعة وهي نص القرآن ونص كدالم رسدول اهلل  -صدلى
اهلل عليه و سلم  -الذي إنما هو عن اهلل تعالى مما صح عنه عليه السالم نقل الثقات أو التواتر
تواجماع جميع علماء األمة أو دليل منها ال يحتمل إال وجها واحدا).

()1

المسةلة الثانية  :أصول الظاهرية تفصيال.
-1اوصل اوول :القرآم الكري .
وهو مصدر المصادر ،وأصل الشريعة األول .
-2اوصل الثانن:السنة النبوية المطهرة .
ويقسم ابن حزم السنة ،من حيث روايتها إلى قسمين :
متواتر ،وآحاد فيقول ( :وأما السنة فمنها ما جداء متدوات ار ومنهدا خبدر اآلحداد العددل عدن مثلده
وقدد يقددع فيدده العدددل عدن العدددلين وعددن الثالثددة والثالثدة عددن الواحددد وهددذا كثيدر وهددو صددحيح مسددلم

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

()2

فيرى العمل بخبر اآلحاد ،وأنه حجة ،يعمل به ،باألعمال ،والمعتقدات .
-3اوصل الثالث :اإلجماع .
يقرر ابن حزم أن اإلجماع المعتبدر هدو ماكدان فدي عصدر الصدحابة رضدي اهلل عدنهم  ،ألنده
يتفق مع حقيقة اإلجماع عنده  ،وال يتصور اإلجماع إال إذا كان في عصرهم رضوان اهلل عليهم
فيقددول (:ان أهددل العصددر الددذي اجمدداعهم هددو االجمدداع الددذي أمددر اهلل تعددالى باتباعدده

()3

هددم

( )1اإلحكام البن حزم  -دار الحديث (.)69 /1
( )2النبذة الكافية ( ص)29 :

ِِ
ِ
ٱلرس َ ِ
َّن لَدهُ ٱله َددى وَيتَّبِدع َغيدر سدبِ ِ
( )3أشار الى قول اهلل تعالى ﴿و َمن ُي َش ِاق ِ
دين
يل ٱل ۡۡ ُمدؤ ۡۡمن َ
ول من َبعدد َمدا تََبدي َ
َ َ
ق َّ ُ
ُ َ
َ
ِ
ير ﴾[النساء]115:
ُن َول ِه َما تَ َولَّى َوُنصلِ ِه َجهََّن َم َو َسآ َءت َمص ًا
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الصحابة رضى اهلل عنهم فقط).

()1

-4اوصل الراب  :االستصماب.
المراد به هو  :بقاء الحكم المبني على النص ،حتى يوجد دليل من النصوص يغيره .
يرى ابن حزم رحمه اهلل تعدالى أن االستصدحاب الدذي يحدت بده هدو بقداء الحكدم المبندي علدى
النص ،وليس بقاء مجرد األصل .
فقال  (:إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكدم مدا ثدم ادعدى مددع

أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطدل مدن أجدل أنده انتقدل ذلدك الشديء المحكدوم فيده عدن بعد

أحوالده

أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من ندص

قدرآن أو سددنة عدن رسددول اهلل  -صدلى اهلل عليدده و سدلم -ثابتددة علدى أن ذلددك الحكدم قددد انتقددل أو
على الجميع

بطل فإن جاء به صح قوله توان لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفر
الثبددات علددى مددا جدداء بدده الددنص مددا دام يبقددى اسددم ذلددك الشدديء المحكددوم فيدده عليدده ؛ ألندده اليقددين
والنقلة دعوى وشرع لم يأذن اهلل تعالى به فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما ويلدزم مدن

خالفندا فدي هدذا أن يطلددب كدل حدين تجديدد الدددليل علدى لدزوم الصدالة والزكدداة وعلدى صدحة نكاحدده
مع امرأته وعلى صحة ملكه لما يملك).

()2

-5اوصول المردودة يند الظاهرية:
 -1الدليل .
هددو مددا أخددذ مددن الددنص ،واإلجمدداع بددداللتهما ذاتهمددا ،ال بالحمددل عليهمددا  ،باسددتخراك علددة ،

كمنع الضرب للوالدين المستفاد من النهي ،عن قول« أف لهما »  ،مع األمدر باإلحسدان إليهمدا

 ،فهو مفهوم الموافقة الجلي .

()3

 -2رد القيا  ،وابطاله .
أهددل الظدداهر ينكددرون القيدداس جملددة وتفصدديال ،حتددى لددو نددص علددى العلددة ،فددال يوجددب ذلددك

تعدية الحكم ،وهذا من أهم أسباب الشذوذ في أقوالهم .

فقال ابن حزم رحمه اهلل تعدالى( :وال يحدل الحكدم بالقيداس فدي الددين والقدول بده باطدل مقطدوع

علددى بط ندده عنددد اهلل تعددالى برهددان ذلددك مددا ذكرندداه آنفددا فددي ابطددال ال درأي فددان قددالوا ان القددول
( )1النبذة الكافية ص)19،20( :
()2اإلحكام البن حزم  -دار الحديث (.)5 /5
( )3المصدر نفسه (.)91 /5
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بالقياس في القرآن وذكروا قول اهلل تعالى﴿ ي ۡخربَّنَ بيََّْه بأ َ ۡيديه ۡ َ نَ ۡيدي َّۡذم ۡاۡوْيََ فَ ۡ
اَۡ َ ر ُُ
صاار ﴾١الحشددر ، 2:وجدزاء الصدديد وكدذلك الجددروح  ،قلنددا لهددم لديس معنددى اعتبددروا فددي
يََٰٓااأ ُ ذٱ َّۡأَ ۡب َ

لغة العرب قيسوا وال عرف ذلدك أحدد مدن أهدل اللغدة وانمدا معندى اعتبدروا تعجبدوا واتعظدوا قدال اهلل
صصه ۡ َ ۡ َرة ِّأ ُ ذٱ َّۡأَ ۡذ َ طب ﴾يوسف 111:أي عجب وموعظة وقدال تعدالى 
تعالى﴿ذَٱَ ۡد َكٱنَ فٱ َ َ
﴿ َ َّل ِن ذَك ۡ فٱ َّۡأَ ُۡ َع ذَع ۡ َر ٗۖة ُُّ ۡسٱيك ِّو ِمٱ فٱ ب َُّا و باَ بَ ۡايَ فَ ۡار َ دََۚ ذِ ًَْاٱ خَ ٱذ ٗ
صاٱ ََاٱَِٰٓ ٗرٱ ذِّل ِشاربيََ
ارل َّذِْخيااۡل َ َّۡأَ ََْۡااب َْ ِخااَ نَ و ْۡ ا ََ ا َك ٗرُ َ ر ۡز ًااٱ ََ َس اًْٱ َّل ِن فااٱ َُذ ا َ َ َٰٓ
أيَ ا ٗ ذِّٱَا ۡاََّۚ يَ ۡعٱلااَّنَ
َ وااَ مَ َما َ
﴾٧١النحل 61:

 -3رد مفهو المخالفة مطلقا ،وهو دليل الخطاب .
فقال ابن حزم رحمه اهلل تعالى (:وال يحل القول بدليل الخطاب وهدو أن يقدول القائدل اذا جداء
نص من اهلل تعالى أو رسوله عليه السالم على صفة أو حال أو زمدان أو مكدان وجدب أن يكدون
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 طدوال وخشددى العنددت فوجددب أن
تكون غير المؤمنات بخالف المؤمنات وكنصه تعالى على وجوب الكفارة فدي قتدل الخطدأ فوجدب

أن يكون غير الخطأ بخالف الخطأ.

()1

 -4تمري التقليد .
فقال ابدن حدزم رحمده اهلل تعدالى (:والتقليدد حدرام وال يحدل ألحدد ان يأخدذ بقدول أحدد بدال برهدان
اَُّ َو اٱَٰٓ نُااِ ََ َّلذَا ۡايك ِّوااَ ِربِّك ا ۡ َ ََل َْ ِ عا ُ
برهددان ذلددك قولدده تعددالى﴿َِّْ عا ُ
اَُّ وااَ د ُ ا َٰٓ نَ ۡ ذيَ اٱَٰٓ ط ََ َلااي ٗ ِوااٱ
َُّ َوٱَٰٓ نََُِ ََ َّ ِ َٱذ ُ
يۡل ذَه َِّْ ع ُ
َُّ بَ ۡۡل َُ ِ َوٱَٰٓ نَ ۡذفَ ۡيَْٱ ََلَ ۡي
َْ ََ ِكر نَ ﴾٣األعراف،3:وقوله تعالى﴿ َ َّل َُُ َ
ََُبَٱَٰٓ َََُٱَٰٓ نَ َ ذَ َّۡ َكٱنَ ََُبَٱَٰٓؤه ۡ ََل يَ ۡعٱلَّنَ َش ٗۡيٱ َ ََليَ ۡه َد نَ ﴾٢١٠البقرة 110:وقالتعالى مادحدا لقدوم لدم
يقلدوا﴿فَ َ ِّش ۡر َ َٱد َّذَِيََ يَ ۡس َمعَّنَ َّۡذٱَ َّۡ ََ فَيَ ِ عَّنَ نَ َۡ َسَْ َٰٓۥ ن ُ ذََٰٓئ َ َّذَِيََ هَدَىه َّ ِ ۖ َ ن ُ ذََٰٓئا َ ها ۡ ن ُ ذ ُ
اَُّ
الزَمر )2()18:
َّۡأَ ۡذ َب ُّ ﴾٢١

( )1النبذة الكافية ( ص.)69:
( )2المصدر نفسه ( ص)11:
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المبمث الثانن  :التعريف بمصطلمات العنوام
ويمتوي يلى ثالثة مطالب
المطلب اوول  :تعريف االختيارات لغة  ،واصطالما .
المطلب الثانن  :تعريف الفقه لغة  ،واصطالما .

المطلب الثالث  :تعريف الفرقة ال وجية لغة  ،واصطالما .

21

المـطــلب االول :تعريف االختـيارات لـغة  ،واصطـالمـا.
االختيار لغة-:
االصطفاء وكذا التخيير ،وتصغير مختار ُمخير كمغير.

()1

تعريف االختيار اصطالما -:
هو ترجيح الشيء  ،وتقديمه على غيره

()2

المطلب الثانن :تعريف الفقه لغة  ،واصطالما
الفقه لغة -:
بكسر الفاء  :هو العلم بالشيء  ،والفهم له ،والفطنة ،وغلب على علم الدين لشرفه.

)(3

تعريف الفقه اصطالما -:
هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

)(1

المطلب الثالث :تعريف الفرقة ال وجية لغة  ،واصطالما.
تعريف الفرقة لغة :
مصدر االفتراق  ،وهو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي من االفتراق.

()5

تعريف الفرقة ال وجية اصطالما:
هو :إنهاء عقد الزوجية بين الزوجين مؤقتا  ،أو مؤبدا.

()6

( )1انظ د ددر  :الع د ددين (، )163/1مخت د ددار الص د ددحاح(ص ،)99:ت د دداك الع د ددروس ،)211/11( ،الق د دداموس الفقهد د دي
(ص ، )125:المعجم الوسيط ()261/1
( )2انظر  :أصول الفقه البن مفلح( ،)1555/1التعريفات الفقهية( ص.) 20:

( )3انظر :العين ( ، )310/3الصدحاح تداك اللغدة وصدحاح العربيدة ( ،)2213/6مختدار الصدحاح( ص212:
)  ،القاموس المحيط ص.)1250 ( :
( )1انظر  :تهذيب اللغة( ، )663/5التعريفات ( ص ، )161:الحدود االنيقة والتعريفات الدقيقة ( ص.، )61:
( )5انظر  :مقاييس اللغة ( ، )193/1محتار الصحاح ( ص، ) 231:لسان العرب (.)300/10

( )6انظر  :الحاوي الكبير ( ، )261/11بدائع الصنائع في ترتيدب الشدرائع ( ، )103 /3شدرح الزركشدي علدى
مختصر الخرقي ( ، )311 /5النجم الوهداك فدي شدرح المنهداك ( )119 /1و هدذا التعريدف مسدتخلص مدن
مجموع تعريفات الفقهاء بتصرف من الباحث.
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الفصل األول

اختيارات اإلمام ابن حزم الظاهري يف أنواع الطالق ،
ومقارنتها بآراء املذاهب األربعة

وتمته مبمثام .
المبمث اوول :طالق السنة .
المبمث الثانن  :طالق البدية .
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المبمث اوول  :طالق السنة
وتمته أربعة مطالب.
المطلب اوول  :تعريف الطالق وألفاظه  ،وفيه مسائل.
المطلب الثانن  :الطالق قبل النكاح  ،وطالق السكرام ،والمكره وفيه مسائل.
المطلب الثالث  :الطالق الثالث للمدخول بها -التمليل -الطالق مم غير قصد.
المطلــب الراب ـ  :الكتابــة بــالطالق -الطــالق بالنيــة – تعلي ـق الطــالق بالمشــيئة –
طالق المريض
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المطلب اوول  :تعريف الطالق وألفاظه  ،وفيه فروع .
المسةلة اوولى :تعريف الطالق لغة  ،واصطالما.
-1تعريف الطالق لغة:
طالق النساء يأتي لمعنيين :أحدهما حل عقدة النكاح  ،واآلخر بمعنى التخلية واإلرسال.
وطالق المرأة :بينونتها عن زوجها .وامرأة طالق من نسوة طلق ،وطالقة من نسوة طوالق

(.)1

-2تعريف الطالق اصطالما.
هددو حددل قيددد النكدداح الثابددت شددرعا فددي الحددال  ،أو الم د ل كلدده  ،أو بعضدده بلفددظ الطددالق ،

وغيره

()2

.

المسةلة الثانية  :تعريف طالق السنة.
تعريف طالق السنة:
هو أن يطلق الزوك زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة .

()3

المسةلة الثالثة  :ألفاظ الطالق الصريح.
تمرير ممل الن اع :
 -1اتفق األئمدة األربعدة  ،وابدن حدزم علدى أن لفدظ الطدالق صدريح فدي وقدوع الطدالق  ،فداذا قدال
الزوك لزوجته  :أنت طالق وقع الطالق  ،سواء نوى الطالق  ،أم لم ينو .

-2اختلددف العلمدداء فددي لفظتددي السدراح والفدراق  ،هددل هددي صدريحة فددي الطددالق  ،أو كنايددة فيدده
على قولين مشهورين.

القول اوول :بيام أري ابم م الظاهري  -رممه اهلل تعالى  -فن هذه المسةلة.
يدرى ابدن حددزم  -رحمده اهلل تعدالى  -بدأن ألفداظ الطددالق ثالثدة ألفداظ ،وهددي لفظدة (الطددالق)

وهي صريحة في الطالق ،وال تفتقر إلى نيدة  ،وأمدا لفظتدي ( السدراح

الفدراق) فإنهمدا كنايدة فدي

( )1انظر  :مقاييس اللغة ( )120 /3لسان العرب( ، ،)226/10تاك العروس (.)93 /26
( )2انظددر  :بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الش درائع ( ،)103 /3الددنجم الوهدداك فددي شددرح المنهدداك ( ،)119 /1شددرح
الزركش ددي عل ددى مختص ددر الخرق ددي ( )311 /5و ه ددذا التعري ددف مس ددتخلص م ددن مجم ددوع تعريف ددات الفقه دداء

بتصرف من الباحث.
( )3انظدر  :بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الشدرائع ( ، )11 /3المدونددة ( ،)1 /2روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين
( ،)3 /1شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)311 /5المحلى باآلثار ( )351 /9بتصرف .
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الطالق وتفتقر إلى نية.
فقال رحمه اهلل (:ال يقع طالق إال بلفظ من أحد ثالثة ألفاظ :إما الطالق ،تواما السدراح ،توامدا
الفراق( )... )1وذلك حسب فهمه للنص القرآني.
وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة

()3()2

ورواية عند اإلمدام مالدك

في القديم والرواية المشهورة عند اإلمام أحمد

()9()1

()5()1

وقدول لإلمدام الشدافعي

()1()6

( )1المحلى باآلثار (. )136 /9

( ) 2هدو  :النعمدان بددن ثابدت بدن زوطددا بدن مداه ،مددولى لتديم اهلل ابدن ثعلبددة  ،وكنيتده أبدو حنيفددة  .ولدد سدنة ثمددانين
ومات ببغداد سنة 150ه وهو ابن سبعين سنة .قال الشافعي :قيل لمالك :هل رأيت أبا حنيفدة؟ قدال :نعدم،
رأيت رجالً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته .وروى حرملة عن الشافعي قال :مدن أراد
الحديث الصحيح فعليه بمالك ،ومدن أراد الجددل فعليده بدأبي حنيفدة .انظدر  :طبقدات الفقهداء ( ص.) 16:

الوافي بالوفيات ()19 /21

( )3انظددر المبسددوط للسرخسددي ( ،)11،15/6بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الش درائع (،101/3ا ،)105الهدايددة فددي
شرح بداية المبتدى (.)225/1

( ) 1هو  :إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك األصبحي  .وكنيته أبو عبد اهلل إمام المذهب  ،ومن أشدهر
مؤلفاته المدونة .ولد سنة 95ه ومدات سدنة 119ه ولده أربدع وثمدانون سدنة ،قدال الواقددي :مدات وهدو ابدن
تسددعين سددنة .انظددر  :طبقددات الفقهدداء ( ،)61/ 61وفيددات األعيددان ( ،)135 /1شددجرة النددور الزكيددة فددي

طبقات المالكية (.)13 /1

()5الن دوادر و الزيددادات علددى مددافي المدونددة مددن غيرهددا مددن األمهددات ( ، )153/5اإلش دراف علددى نكددت مسددائل
الخالف ( ، )113/2الكافي في فقه اهل المدينة ( ، )515 /2الشامل في فقه األمام مالك (.)101/1

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

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

()1الوسيط في المذهب ( ، )312/5البيان في مذهب اإلمام الشافعي (،)19/10

( )1هدو  :إمدام المحددثين أحمدد بددن محمدد بدن حنبدل بددن هدالل بدن أسدد ،أبددو عبدد اهلل الشديباني  ،الناصدر للدددين،
والمناضل عن السنة ،والصابر في المحنة إمام أهل السنة والجماعة  ،صداحب المسدند  ،ولدد سدنة 161ه

ومددات فددي رجددب يددوم الجمعددة سددنة211ه .انظددر  :تدداريخ بغددداد وذيولدده ط العلميددة ( ، )111 /5طبقددات
الفقهداء ( ( ، )91طبقدات الحنابلدة ( (، )1 /1وفيدات األعيدان ( .)63/1تدذكرة الحفداظ ط طبقدات الحفداظ

للذهبي (.)265 /1

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

ش ددرح المقن ددع ش ددرح المقن ددع المب دددع ش ددرح المقن ددع ( ، )309/6االنص دداف ف ددي معرف ددة الد دراجح م ددن الخ ددالف
للمرداوي (، )161/1
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قالوا :إن لفظتي السراح  ،والفراق من ألفاظ طالق الكناية  ،فاذا قدال الرجدل لزوجتده سدرحتك
 ،أو فارقتك وقال :لدم أندو الطدالق فدال شديء عليده ؛ ألنهدا مدن ألفداظ الكنايدة التدي تفتقدر إلدى نيدة
فإذا لم ينو بها الطالق  ،فال يقع الطالق .
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،ومن المعقول.
أوال :مم الكتاب:
استدل ابن حزم الظاهري
وه َّن﴾األحزاب 50:
بقول اهلل عز وجل :م
﴿ُثَّطَلَّقتم مم م

وقولهتعاىل﴿:فَ َلِّٱَّه َِ﴾الطالق﴿،1ا َ ذ ۡلم َلِٱَت َو َ ب ﴾البقرة 241
وقولهتعاىل﴿:فَمتاِّعوه َّنوسِّرحوه َّنسراح َِ
الً﴾األحزاب .49:
اَجي 
َ م م َ َ م م ََ ً

وقولهتعاىل﴿:ا فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ ﴾البقرة .229:
ٱك ب َم ۡعر ٍ
ف نَ ۡ فَٱر َّه َِ ب َم ۡعر ف ﴾١الطالق:آية .2
وقولهتعاىل ﴿:فَأَوۡ سكَّه َِ ب َم ۡعر ٍ
﴿ َ َّلن يَ َفَ ِر َٱ ي ۡرَ َّ ِ ك ٗ ّ ِّوَ ََ َع ﴾النسا::آية .130
وجه الداللة مم اآليات :
قــال  :لددم يددذكر اهلل تعددالى حددل الددزوك للزوجددة إال بهددذه األلفدداظ ،فددال يجددوز حددل عقدددة عقدددت
بكلمددة اهلل ع ددز وج ددل وس ددنة رس ددوله  - -إال بم ددا ن ددص اهلل ع ددز وج ددل علي دده ق ددال اهلل تع ددالى :
﴿ َ َوَ يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَ َ ُ َۡف َس ﴾الطالق )1(.1:
ثانيا :مم المعقول.
-1قالوا :إن لفظتي الفراق  ،والسراح يستعمالن فدي غيدر الطدالق كثيدر ،فلدم يكوندا صدريحين فيده
كسائر الكنايات

-2قددالوا  :الص دريح مددا دل علددى معندداه بنفس ده ولددم يحسددن أن يستفسددر عندده بلفظدده  ،والكنايددة مددا
يحسددن ذلددك فيدده فلددو قددال لزوجتدده :أنددت طددالق .ال يحسددن أن يقددال أي شدديء أردت بقولددك :

أنت طالق .

فد دإذا ق ددال الرج ددل لزوجت دده ق ددد فارقت ددك ،لحس ددن أن يق ددال :أي فرق ددة أردت ؟ وه ددل أردت فرق ددة

الطالق ؟ أو فرقة عن شركة بينكما أو فرقة محاسبة ؟ فصح ما قلناه .

-3قددالوا  :إن صدريح الطددالق هددو اللفددظ الددذي ال يسددتعمل إال فددي الطددالق عددن قيددد النكدداح ؛ الن
( )1انظر  :المحلى باآلثار(.)131/9
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الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع  ،وما كان مسدتعمال فيده ،وفدي غيدره
ال يكون ظاهر المراد  ،بل يكون مستتر المراد  ،ولفظ الس ارح  ،والفراق يستعمل في غير قيدد

النكاح .

-1قالوا  :الصريح ما كان مختصدا باإلضدافة إلدى النسداء فدال يسدتعمل فدي غيدر النكداح وهدذا ال
يوجددد فددي لفظتددي (الس دراح  ،والف دراق) فددإن الرج ددل يقددول سددرحت إبلددي وفارقددت غريمددي فهم ددا

كسائر األلفاظ المبهمة ال يقع بهما الطالق إال بالنية.
القــول الثــانن :روايددة عنددد اإلمددام مالددك
أحمد (.)1

()2

()1

 ،وهددو مددذهب اإلمددام الشددافعي( ،)3وروايددة عنددد اإلمددام

قددالوا  :إن لفظتددي الس دراح  ،والف دراق مددن ص دريح الطددالق  ،فمددن قددال لزوجتدده  :فارقتددك  ،أو
سرحتك وقع الطالق نوى  ،أو لم ينو.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب.
-1استدلوا بقوله تعالى﴿:فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ﴾البقرة.229:
ٱك ب َم ۡعر ٍ
-2وبقوله تعالىَّ َ ﴿:لن يَ َفَ ِر َٱ ي ۡرَ َّ ِ ك ٗ ّ ِّوَ ََ َع ﴾النسا130::
وجه الداللة مم اآليتيم  :قالوا :إن هذه األلفاظ وردت بالكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين ،
ار ٗ
َُٱ َجماي ٗ ﴾
فكانا صريحين فيه كلفظ الطالق :كما قال تعالى﴿:فَ َ َعاٱذَ ۡيََ ن َوا ِّ ۡعك َِ َ ن ََارِّ َۡك َِ ََ َ
األحزاب )5(.28:
-3قالوا  :إن كل لفظ ورد به القرآن قصد الفرقة بين األزواك كان صريحا فيها كالطالق وقدد ورد
بهددذه األلفدداظ الثالثددة  ،أمددا الطددالق فبقول ده تعددالى َّ﴿:ذ ِلَااه َو ِرَْا ۖ
اٱن ﴾ ،وأمددا الس دراح فبقول ده
تعالى﴿:فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طاَ ا﴾وقولده تعدالى ﴿ :فَ َ َعاٱذَ ۡيََ ن َوا ِّ ۡعك َِ َ ن ََارِّ َۡك َِ
ٱك ب َم ۡعر ٍ
ََ َر ٗ
َُٱ َجمي ٗ ﴾ )6(.

ف نَ ۡ فَٱر َّه َِ ب َم ۡعر فا﴾ .
واما الفراق فبقوله تعالى﴿:فَأَوۡ سكَّه َِ ب َم ۡعر ٍ
( )1انظر  :اإلشراف على نكت مسدائل الخدالف ( ، )111/2المبسدوط للسرخسدي( ، )11/6بددائع الصدنائع فدي
ترتيب الشرائع (، ،)101،106/3المغني البن قدامة () 315 /1
( )2انظر  :الكافي في فقه أهل المدينة (.)515/2

()3انظر  :األم للشافعي ( ،)211/5الحاوي الكبير (.)150/10
( )1انظر  :المغني البن قدامة (. )315/1
( )5انظر  :المغني البن قدامة()316/1
( )6انظر  :األم للشافعي ( ، )216/5الحاوي الكبير ( ،)151/10المغني البن قدامة ()315/1
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المناقشة :
مناقشة ما استدل به أصحاب القول األول وقولهم  :بدأن لفظتدي السدراح  ،والفدراق يسدتعمالن
في الطالق ،وفي غير الطالق  ،وما كان مستعمال فيه  ،وفي غيره  ،ال يكون ظاهر المراد عند
السامع بل يكون مستتر المراد فيه فيحتاك إلى نية .

الــرد :يجدداب  :بددأن لفظتددي السدراح  ،والفدراق قددد وردت فددي القدرآن الكدريم بمعنددى الفرقددة بددين
الددزوجين  ،فكان دا ص دريحين فيدده كلفددظ الطددالق .فقول ده تعددالى ﴿:فَإوۡ َسا ب
ف نَ ۡ ْ َۡساااري ب
ااٱك ب َم ۡعااار ٍ
بإ َۡ َس طَ ا﴾ ﴿نَ ۡ فَٱر َّه َِ ب َم ۡعر ف ا﴾وهذه حقيقة شدرعية فدي فدراق الزوجدة  ،والحقيقدة الشدرعية

مقدمة على الحقيقة اللغوية(.)1

مناقشة أدلة أصماب القول الثانن:
مناقشة االستدالل باآلية﴿فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طاَ ا﴾ وقولاهتعااىل ﴿:ا فَأَوۡ ساكَّه َِ
ٱك ب َم ۡعر ٍ
ف نَ ۡ فَٱر َّه َِ ب َم ۡعر ف ﴾الطالق .2:
ب َم ۡعر ٍ
وقولهم بدأن القدرآن قدد ذكدر اللفظتدين السدراح  ،والفدراق  ،وقصدد بهمدا الفرقدة بدين األزواك ،

فكان صريحا فيها كالطالق.

الــرد :يجدداب :بددأن قولدده تعددالى﴿:فَإوۡ َسا ب
ف نَ ۡ ْ َۡسااري ب بإ َۡ َسا طاَ ا﴾ لدديس الم دراد بدده
اٱك ب َم ۡعاار ٍ
الطالق قطعا ؛ ألن اآلية في الرجعية  ،وهي إذا قاربت انقضداء العددة ،فإمدا أن يمسدكها برجعدة
 ،توامددا أن يتددرك حتددى تنقضددي عدددتها فيسدرح فيكددون معنددى التسدريح قريددب المعنددى اللغددوي  ،وهددو
اإلرسال  ،وكذلك المفارقة في اآلية التالية المراد بها ترك مراجعتها .
وأمــا االســتدالل بقولدده تعددالى َّ َ ﴿ :لن يَ َفَ ِر َااٱ ي ۡرااَ َّ ِ كا ٗ ّ ِّوااَ ََا َع

َ َكااٱنَ َّ ِ َ َاعًٱ ََك ٗيماٱ

﴾٢٣٠النساء 130:فليس فيه بيان لما تحصل به الفرقة .

ث ددم الم دددار عل ددى ع ددرف االس ددتعمال الش ددرعي وه ددو مفق ددود  ،وعل ددى ه ددذا الوج دده هم ددا كنايت ددان

ظاهرتان

()2

وأمـــا قـــوله ب ددأن ك ددل لف ددظ ورد ب دده القد درآن بقص ددد الفرق ددة ب ددين األزواك ك ددان صد دريحا فيه ددا
كالطالق .
الرد :يجاب :بأنه لم يرد في القرآن لفظ السراح  ،والفراق بمعنى الطالق صدريحا  ،بدل قدد
اختلف العلماء في معنى التسريح بإحسان

()3

.

( )1انظر  :شرح مختصر الروضة (.)201 /2
( )2انظر  :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)391 /5

( )3انظر  :تفسير اإلمام الشافعي ( ، )312 /1تفسير عبد الرزاق ( ، )311 /1التفسير الكبير للرازي (.)113 /6
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الترجيح :
بعد عر

األقدوال وأدلتهدا ومناقشدة أدلدة كدل قدول تبدين للباحدث واهلل أعلدم بدأن القدول الدراجح

هو القدول الدذي يقضدي بدأن صدريح الطدالق هدي :لفظدة (الطدالق) فقدط ومدا تصدرف منهدا وذلدك

لعدة أمور :

-1إن صريح الطالق هو اللفظ الذي ال يستعمل إال في الطالق عن قيد النكاح .
-2والن الص دريح فددي اللغددة اسددم لمددا هددو ظ داهر الم دراد عنددد السددامع  ،وال ظدداهر غيددر اسددم لفظددة
الط ددالق  ،وأم ددا السد دراح  ،والفد دراق فيس ددتعمالن ف ددي الط ددالق  ،وغيد دره فيق ددال  :س ددرحت إبل ددي
وفارقت صديقي فكانا كناية يفتقران إلى نية.
واالستدالل باآليتين (السراح  ،والفراق) طالق  ،لكن بطريق الكناية ال صريحا النعدام معنى

الصريح (.)1

 -3وألن الص دريح مددا دل علددى معندداه بنفسدده ولددم يحسددن أن يستفسددر عندده بلفظدده  ،والكنايددة مددا
يحسن االستفسار عنه بلفظه فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فال يحسن أن يقدال أي شديء
أردت بقولك أنت طالق  ،ولو قال قد فارقتك  ،أو سرحتك لحسن أن يقدال أي فرقدة أردت ،
وأي تسريح أردت ألنها ألفاظ تستعمل في الطالق  ،وفي غيره (.)2

وأما استدالله بقوله تعالىَّ َ ﴿:لن يَ َفَ ِر َٱ﴾ ،وقوله َ ﴿:ن ََرِّ َۡك َِ ََ َر ٗ
َُٱ َجمي ٗ ﴾األحزاب، 21:
وقولهم بأنهما فرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطالق .

الرد :يجاب :بأنده ال يصدح القيداس علدى لفدظ الطدالق فإنده مخدتص بالفرقدة الزوجيدة وسدابق
إلى األفهام من غير حاجة إلى قريندة  ،وال داللدة  ،فمدن أتدى بصدريح الطدالق وقدع ندواه  ،أو لدم
ينوه بغير خالف.

()3

( )1انظر  :بدائع الصنائع ()106 /3
( )2انظر  :اإلشراف على نكت مسائل الخالف (.)113/2
( )3انظر  :المبدع شرح المقنع (.)310 /6
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المطلب الثانن  :الطالق قبل النكاح  ،وطالق السكرام  ،والمكره وفيه مسائل.
المسةلة اوولى  :مك الطال ق قبل النكاح.
تمرير ممل الن اع:
-1اتفق األئمة األربعدة وابدن حدزم علدى أن مدن طلدق زوجتده بعدد عقدد النكداح مباشدرة بدأن طالقده
يقع وهو صحيح نافذ.
-2اختلف العلماء في حكم من طلق المرأة قبل عقد النكاح هل يقع طالقه؟ أو ال يقع.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثالثة أقوال.
ســبب الخــالف فددي المسددألة .قددال ابددن رشددد (-)1رحمدده اهلل( :-وسددبب الخددالف هددل مددن شددرط
وقوع الطالق وجود الملدك متقددما بالزمدان علدى الطدالق أم لديس ذلدك مدن شدرطه ؟ فمدن قدال هدو

من شرطه قدال :ال يتعلدق الطدالق باألجنبيدة  ،ومدن قدال  :لديس مدن شدرطه إال وجدود الملدك فقدط

قال يقع باألجنبية ).

)(2

القول اوول  :بيام رأي ابم م الظاهري فن هذه المسةلة :
يرى ابن حزم  -رحمه اهلل تعالى  :أن من طلق المرأة قبل أن يتزوجها فإن طالقه باطل ،

وال يقع .

فقال رحمه اهلل تعالى (:من طلق المرأة قبل أن يتزوجها فطالقه باطل وله أن يتزوجهدا سدواء

عمم أم خصص أم عين)

()3

وهو مذهب اإلمام الشافعي

()1

 ،واإلمام أحمد في المشهور عنه

()5

،

قالوا :ال طالق قبل النكاح سواء خصص  ،أم عين  ،أم عمم  .فلو قال :كل امدرأة أتزوجهدا
( ) 1هددو  :اإلمددام ،العالمددة ،شدديخ المالكيددة ،قاضددي الجماعددة بقرطبددة ابددن رشددد محمددد بددن أحمددد بددن أحمددد  ،أبددو
الوليد بن رشد الحفيد القرطبي ،المالكي صاحب المعقول .مات :في ذي القعدة ،سنة 520ه،انظدر  :سدير

أعالم النبالء ط الرسالة ( ، )501 /19الوافي بالوفيات (.)11 /2
( )2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)101/3
( )3المحلى باآلثار (.)166 / 9

()1انظددر  :الح دداوي الكبيددر ( ،)25/10البي ددان فددي م ددذهب الش ددافعي ( ، )61/66/10تحف ددة المحتدداك ف ددي ش ددرح
المنهاك وحواشي الشرواني والعبادي()111/10
()5مختصر الخرقي( ، )119المغني البن قدامة ( ، )525/9شدرح الزركشدي علدى مختصدر الخرقدي ()116/1
.
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فهي طالق  ،أو امرأة بعينها فتزوجها ،لم يلزمه شيء.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة  ،والمأثور .
أوال :مم الكتاب.
استدلوا بقدول اهلل ﴿: --ايَٱ نَيُّهَٱ ُذَِيََ آ َوَُّْ َّل َُُ َُكَحُ ُُذم ُۡوَْاٱل ما ِ لَلِ ُٱ ماَّه َِ واَ َ ُاۡل نَن
َْ َمسَُّّه َِ فَ َمٱ ذَك ُ ََلَيُه َِ و َُ َ ِد ٍة َْ ُع َ ُّد َُهَٱ فَ َم ِّعَّه َِ َ ََرِّ ََّه َِ ََ َرًَُٱ َجمي ً﴾ُأَُِب .49:
وجه الداللة مم اآلية :
قالوا  :اآلية اشترطت أن يكون الطالق بعد النكاح  ،فلم يجز أن يكون قبل النكاح

()1

.

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

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

-3اسددتدلوا بحددديث جددابر )(5وعائشددة

()1

وابددن عبدداس ()2ومعدداذ

()3

 --عددن رسددول اهلل --

( )1انظر  :الحاوي الكبير ( ، )26/10المحلى باآلثار (.)110/9
( )2هو  :عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص القرشدي السدهمي  ،أبدو إبدراهيم ،ويقدال:
أبددو عبددد اهلل المدددني ،وعددده بعضددهم فددي أهددل الطددائف  ،مددات سددنة 111ه .انظددر  :تهددذيب الكمددال فددي

أسماء الرجال (.)61 /22

( )3سنن الترمذي ت شاكر ( )111 /3برقم ، 1111:باب ما جاء ال طالق قبل النكاح وقال الترمذي حديث
عبد اهلل بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
( )1سد ددنن اب د ددن ماج د دده ( )660 /1ب د ددرقم،2011 :بد دداب ال ط د ددالق قب د ددل النك د دداح ،البيهقد ددي ف د ددي الس د ددنن الكب د ددرى
()520/1ب ددرقم ،11111 :ب دداب الط ددالق قب ددل النك دداح والح ددديث ص ددحيح  ،وأورده اب ددن حجدددر ف ددي كتاب دده

التلخيص الحبيدر ( )151/3عدن البخداري أنده قدال :أصدح شديء فيده وأشدهره حدديث عمدرو بدن شدعيب،وقد
ذكدر صدداحب كتدداب تحفددة األحددوذي شددرح جددامع الترمددذي ( )299/1بدداب مددا جدداء ال طددالق قبددل النكدداح ،
فقال :قال الترمذي :سألت محمد بن إسماعيل فقلت :أي شيء اصح في الطالق قبدل النكداح فقدال :حدديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ،وصححه الحاكم فدي المسدتدرك ( )222/2بدرقم 2120:واقدره الدذهبي

،وصححه األلباني في اإلرواء (. )113/6

( ) 5هو  :جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حدرام بدن كعدب بدن غدنم بدن كعدب بدن سدلمة يكندى أبدا عبدد اهلل ،وقيدل:
بعدا وتسدعين
أبو عبد الرحمن  ،توفي جابر سنة 11ه  ،وقيل :سنة 11ه وقيل 19ه ،وكان عمر جابر أر ً
سنة .انظر  :معرفة الصحابة ألبي نعيم ( ،)529 /2أسد الغابة ط العلمية(.)192/1
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قال :ال طالق قبل النكاح».

()1

ثالثا :مم اإلجماع .
قالوا :وألنه قول علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس وجابر –رضي اهلل عنهم –  ،وقول

علددي بددن الحسددين  ،وش دريح  ،وابددن المسدديب  ،وعطدداء  ،والحسددن  ،وعددروة  ،وجددابر بددن زيددد ،
وسوار  ،ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا.

()5

رابعا :مم المةثور .
-1استدلوا بأثر جابر - -قال «:ال طالق قبل نكاح د»
-2اسدتدلوا بدأثر علدي بدن أبدي طالدب

)(1

()6

 --قدال « :ال طدالق إال بعدد النكداح» توان سدماها

( ) 1هى  :الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اهلل ،المبرأة من فوق سبع سموات عائشة بنت أبي بكر الصدديق،
زوك النبددي صددلى اهلل عليدده وسددلم ، ،وكانددت تكنددى أم عبددد اللَّدده ،وتوفيددت عائشددة سددنة 51ه ،وقددد قيددل :إنهددا
توفيددت سددنة 51ه ،ليلددة الثالثدداء لسددبع عشدرة ليلددة خلددت مددن رمضددان .انظددر  :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم
()3201 /6االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1111 /1اإلصابة في تمييز الصحابة (.)232 /1

( )2هددو  :حبددر األمددة عبددد اهلل بددن عبدداس بددن عبددد المطلددب بددن هاشددم بددن عبددد مندداف ،أبددو العبدداس القرشددي
الهاشمي ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم ،وكدان يسدمى البحدر ،لسدعة علمده  ،يكندى أبدا العبداس ،
وم ددات بالط ددائف س ددنة 61ه .انظ ددر  :معرف ددة الص ددحابة ألب ددي نع دديم ( ،)2916 /5االس ددتيعاب ف ددي معرف ددة
األصحاب ( ، )933 /3أسد الغابة ط العلمية (.)291 /3

( ) 3هو  :معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بدن عائدذ بدن عددي بدن كعدب بدن عمدرو ابدن أدي بدن سدعد بدن علدي
بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرك ،االنصاري يكنى أبا عبدد الدرحمن كدان ابدن مسدعود يسدميه:
األمة القاندت  ،تدوفي معداذ بدن جبدل وهدو ابدن ثمدان وثالثدين سدنة 11ه  .انظدر  :معرفدة الصدحابة ألبدي

نعيم ( ،)2131 /5االستيعاب في معرفة األصحاب (. )1105 /3

( )1المسددتدرك علددى الصددحيحين للحدداكم ()222 /2بددرقم ،2120 :و مجمددوع هددذه األحاديددث ال تخلددو مددن مقددال
ولكن يقوي بعضها بعضا وأصحها طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .وصححه األلباني فدي إرواء
الغليل في تخري أحاديث منار السبيل (.)152 /1
( )5انظر :المغني البن قدامة ( )526/9وهو الذي نقل اإلجماع.
( )6اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( )63/1برقم ،11120:باب الرجل يقدول :يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق،
من كان ال يراه شيئا  ،واألثر موقوف على جابر 
( )1هو :أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بدن عبدد المطلدب بدن هاشدم بدن عبدد منداف بدن قصدي بدن كدالب بدن
م درة بددن كعددب بددن لددؤي القرشددي الهاشددمي ابددن عددم رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم  ،وأول خليفددة مددن بنددي
هاشم.،وأول الناس إسالما في قول كثير مدن العلمداء قتدل غيلدة يدوم الجمعدة فدي شدهر رمضدان لتسدع عشدرة
ليلددة مضددت مددن سددنة 10ه .انظددر  :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم (/1961 /1أسددد الغابددة ط العلميددة (/1
.)11
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فليس بطالق (.)1
-3استدلوا بأثر ابن عباس - -قدال عطداء

()2

 :قدال ابدن عبداس « : --ال طدالق إال مدن

بعد النكاح » قال عطا ء  :فإن حلف بطالق مالم ينكح فال شيء(.)3

-4اسدتدلوا بدأثر ابددن عبداس : -  -عددن ابدن جدري

()1

قدال :بلدغ ابددن عبداس - -أن ابددن

مسعود  )5(--يقول :إن طلق مدالم يدنكح فهدو جدائز فقدال ابدن عبداس :أخطدأ فدي هدذا إن
اهلل  يقول ﴿:ايَٱ نَيُّهَٱ ُذَِيََ آ َوَُّْ َّل َُُ َُكَحُ ا ُُذم ُۡوَْاٱل ما ِ لَلِ ُٱ ماَّه َِ واَ َ ُاۡل نَن َْ َمسُّاَّه َِ
فَ َمٱ ذَك ُ ََلَيُه َِ و َُ َ ِد ٍة َْ ُع َ ُّد َُهَٱ فَ َم ِّعَّه َِ َ ََرِّ ََّه َِ ََ َرًَُٱ َجمي ً ﴾ ُأَُِب .49:

ولم يقل  :إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن).(6
-5قال ابن حزم  :وقد صح عن طاووس

()1

وسعيد بن المسيب ()1وعطاء ومجاهد

()9

وسعيد بن

( )1اخرجه ابن أبي شيبة في مصدنفه ()63 /1بدرقم11116 :بداب الرجدل يقدول :يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق،
من كان ال يراه شيئا .

( )2هددو :عطدداء بددن أبددي ربدداح أسددلم أبددو محمددد المكددي مددولى ق دريال أحددد األئمددة األعددالم مددن التددابعين ولددد فددي
عثمان وتوفي سنة 111ه على الصحيح  .انظر  :الوافي بالوفيات (.)11 /20
( )3اخرجه عبدالرزاق في مصنفه( )115/6برقم .11111:باب الطالق قبل النكاح.

( )1هو :عبد الملك بن عبد العزيز بن جري القرشي األموي ،أبو الوليد وأبو خالد المكي ،مولى أمية بن خالد،
وقيددل :مددولى عبددد اهلل بددن أميددة بددن عبددد اهلل بددن خالددد بددن أسدديد بددن أبددي العدديص بددن أميددة األمددوي مددات سددنة
119ه وقيل سنة 150ه وقيل سنة 151ه .انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)339/331 /11
( )5هددو  :عبددد اهلل بددن مسددعود بددن غافددل ابددن حبيددب بددن شددمخ ابددن فددار بددن مخددزوم بددن صدداهلة بددن كاهددل بددن
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بدن مضدر أبدو عبدد الدرحمن مدات سدنة

32ه وقيل سنة 33ه .أنظر :كتداب االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب ( ،)911 /3أسدد الغابدة ط العلميدة
(.)311 /3
( )6اخرجه عبدالرزاق في مصنفه( )119/6برقم .11161:باب الطالق قبل النكاح.
( ) 1هددو  :طدداووس بددن كيسددان اليمدداني  ،أبددو عبددد الددرحمن الحميددري ،مددولى بحيددر بددن ريسددان الحميددري الفقيدده،
القدوة ،عالم اليمن ،الفارسي ،ثم اليمني ،الحافظ من أبناء الفرسمات سدنة 105ه .انظدر  :تهدذيب الكمدال

في أسماء الرجال ( ،)351 /13سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)31 /5
( )1هددو  :سددعيد بددن المسدديب بددن حددزن بددن أبددي وهددب بددن عم ددرو بددن عائددذ بددن عمد دران بددن مخددزوم القرش ددي،
المخزومي ،أبو محمد المدني ،سيد التابعين مات سنة 93ه وقيل 91ه.انظر  :تهذيب الكمال فدي أسدماء

الرجال (. )66 /11

ويقددال :ابددن جبيددر ،واألول أصددح ،المكددي ،أَُبددو الحجدداك القرشددي المخزومددي ،مددولي
( )9هددو  :مجاهددد بدن جبددر ُ ،
السائب ْبن أَبي السائب المخزومي مات سنة 102ه وقيل سدنة 103ه .انظدر :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء
الرجال (.)221 /21
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جبيددر

()1

وع ددروة ب ددن الزبي ددر

والقاسم بن عبدالرحمن
 -وعكرمة

()9

()1

(.)10

()2

وقت ددادة )(3والحس ددن

وشريح القاضي

()1

()1

ووه ددب ب ددن منب دده

()5

وعل ددي ب ددن الحس ددين

()6

– وهو قول عائشة أم المؤمنين-رضدي اهلل عنهدا

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

-1استدلوا بأثر سعيد بن المسيب ،وسعيد بن جبير ،وعطاء بن أبي رباح ،قالوا« :ال طالق قبل

( )1هددو  :سددعيد بددن جبيددر بددن هشددام األسدددي الدوالبي  ،مدوالهم ،أبددو محمددد ،ويق دال :أبددو عبددد اهلل الكددوفي قتلدده
الحجاك سنة 95ه .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)351 /10

( )2هو  :عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ْبن َع ْبدد العدزى بدن قصدي ا ْلقَُرِشدي األسددي ،أبدو عبدد اهلل
المدني مات سنة 99ه وقيل سنة 101ه .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)12/11 /20

( ) 3ه ددو  :قت ددادة ب ددن دعام ددة ب ددن قت ددادة ب ددن عزي ددز ب ددن عم ددرو اب ددن ربيع ددة ب ددن عم ددرو ب ددن الح ددارث ب ددن س دددوس
السدوسدديأبو الخطدداب مددات سددنة111ه وقيددل سددنة 111ه انظددر  :تهددذيب الكمددال فددي أسددماء الرجددال
(.)191،199/23
( )1هو  :الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري ،أبو سعيد ،مولى زيد بن ثابت مات سنة 110ه انظدر
 :تهذيب الكمال في أسماء الرجال ()95،96 /6

وه َدو األسدوار اليمداني الصدنعاني الدذماري ،أَُبدو َع ْبدد
( )5هو ْ :
وهب بن منبه بن كامل بن سي ابن ذي كبدار ُ ،
اللَّد ِده األ بندداوي ،أخددوَ :ه َّمددام ْبددن منبدده ،ومعقددل بددن منبدده ،وغدديالن بددن منبدده مددات سددنة 113ه وقيددل سددنة
111ه .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)110 /31

ويقدال:
ويقدال :أبدو الحسدنُ ،
( )6هو  :علي بن الحسين بدن علدي بدن أَبدي طالدب القرشدي الهاشدمي أبدو الحسدينُ ،
ويقدال :غ ازلدة سدنة 91ه
ويقال :أبو عبد اهلل المدني زين العابدين ،وأمه فتاة يقدال لهدا :سدالمةُ ،
أبو محمدُ ،
وهذا قول اآلكثر .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)313/312 /20

( ) 1هددو  :القاسددم ابددن عبددد الددرحمن ابددن محمددد ابددن أبددي بكددر الصددديق عددن أبيدده كددذا ذك دره صدداحب األط دراف
والصواب عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيده وهدو ابدن محمدد ابدن أبدي بكدر الصدديق  ،ولدم أجدد مدن تدرجم لده

غير ابن حجر ولم يذكر وفاته  .انظر  :تقريب التهذيب (ص.)150 :

( ) 1هو  :شريح ابدن الحدارث ابدن قديس الكدوفي النخعدي القاضدي ويقدال لده :قاضدي المصدرين أبدو أميدة مخضدرم
مات قبل الثمانين أو بعدها  .انظر  :تقريب التهذيب (ص.)265 :
( )9هو  :عكرمة أبو عبد اهلل مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسدير مدات سدنة 101ه  .انظدر
 :تقريب التهذيب (. )391

( )10مص ددنف عب ددد ال ددرزاق الص ددنعاني ()111/6بد درقم  11159ب دداب الط ددالق قب ددل النك دداح  ،المحل ددى باآلث ددار
(. )161/9
( )11المصدر نفسه ()116 /6برقم .11151:باب الطالق قبل النكاح.
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النكاح»(.)1
خامسا  :مم المعقول.
-1قالوا  :من ال يقع طالقه ،وعتقه بالمباشرة ،لم تنعقد له صفة ،كالمجنون.
القول الثانن مذهب اإلمام أبي حنيفة ()2ورواية عند اإلمام أحمد

()3

.

قــالوا :إن الطددالق ينعقددد قبددل النكدداح فددي العمددوم  ،والخصددوص  ،واألعيددان  ،فددإذا تزوجهددا
وقع الطالق قبل الجماع .
اودلة  -:استدلوا بأدلة من الكتاب ،والمأثور ،والمعقول .
أوال  :مم الكتاب.
استدلوا بقول اهلل تعالى﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ﴾ 
وجه الداللة مم اآلية:
قالوا :إن اهلل سبحانه وتعالى حكم بصحة الطالق بعد النكاح  ،وقبل الجماع .

()1

ثانيا  :مم المةثور -:
-1اسددتدلوا بدأثر عمددر بددن الخطدداب

()5

 --أن رجددال أتددى عمددر بددن الخطدداب فقددال :كددل ام درأة

أتزوجها فهي طالق ثالثا فقال عمر«:--فهو كما قلت د».

-2اسدتدلوا بدأثر ابددن مسدعود  - -عددن محمدد بدن قدديس

()1

()6

قدال  :سدألت إبدراهيم

()1

والشددعبي

()2

( )1المصدر السابق ( )111 /6برقم .11161:باب الطالق قبل النكاح.
()2انظر  :شرح مختصر الطحاوي ( ، )111/5تحفة الفقهداء (( ، )169/2بددائع الصدنائع ( ، )132/3اللبداب
في شرح الكتاب (.)16/3
()3المغنددي البددن قدامددة ( ، )526/9شددرح الزركشددي علددى مختصددر الخرق ددي( ، )116/1االنصدداف ف دي معرفددة
الراجح من الخالف(.)59/9

( )1انظر  :شرح مختصر الطحاوي (.)111/5
( )5هدو  :الفدداروق عمددر بددن الخطدداب -أميدر المددؤمنين  -ابددن نقيددل بددن عبددد العدزى بددن ربدداح بددن عبددد اهلل بددن
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي ،أبو حفص أحد العشدرة المبشدرين بالجندة قتدل شدهيدا يدوم
األربعاء ألربع ليال بقين من ذي الحجدة ،تمدام سدنة 23ه .انظدر  :معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم ()13 /1

،االستيعاب في معرفة األصحاب (،)1111 /3أسد الغابة ط العلمية (.)131 /1
( )6أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ()121/6برقم .11111 :باب الطالق قبل النكاح.

( )1هو :محمد بن قيس األسدي الدوالبي  ،أبدو نصدر ،ويقدال :أبدو قدامدة ،ويقدال أبدو الحكدم ،الكدوفي  ،ولدم أجدد
من تكلم عن وفاته  .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (، )311 /26تهذيب التهذيب (.)112 /9
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عن الطالق قبل النكاح فقاال :سدمى األسدود

()3

امد أرة فوقدت إن تزوجهدا فهدي طدالق فسدأل عدن

ذلك ابن مسعود  --فقال « :قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها».

()1

ثالثا  :مم المعقول .
-1قالوا :اتفق الجميع أن من قال لزوجته  :إذا بنت مني فأنت طالق .لم يكن مطلقا في النكاح
 ،فإن قال ألجنبية إذا تزوجتدك فأندت طدالق فإنده مطلدق بعدد النكداح فصدح طالقده لعمدوم قولده
تعالى﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ﴾األحزاب 50:
-2قالوا  :إن من شدرط صدحة الندذر الملدك كمدا أن مدن شدرط صدحة الطدالق النكداح  ،فدإن قدال:
إن رزقني اهلل ماال فلله علي أن أتصدق ببعضه  ،ثم ملكه لزمتده الصددقة  ،فكمدا جداز تعليدق
النذر قبل الملك ووجب عليه الوفداء بده بعدد الملدك ،كدذلك مضديف الطدالق إلدى النكداح مطلدق

في الملك  ،توان كان غير مالك في الحال.

-3قالوا  :تجوز الوصية ولو كان ال مال لده  ،ثدم أتداه المدال صدحت الوصدية  ،وكدذلك المطلدق
قبل النكاح يصح طالقه بعد العقد(.)5

القول الثالث :مذهب اإلما مالك (.)6
قدال :يقدع الطدالق قبدل النكداح فدي الخصدوص

()1

 ،واألعيدان

()1

 ،وال يقدع فدي العمدوم ؛ ألندده

يصير بذلك محرما لما أحله اهلل تعالى من النكاح.

( ) 1هو :إبراهيم بدن يزيدد بدن قديس بدن األسدود بدن عمدرو بدن ربيعدة بدن ذهدل بدن ربيعدة بدن ذهدل بدن سدعد بدن
مالك بن النخع النخعي أبو عمران الكدوفي ،فقيده أهدل الكوفدة مدات سدنة 96ه  .انظدر :تهدذيب الكمدال فدي

أسماء الرجال (.)233 /2
( )2هو  :عامر بن شراحيل  ،وقيل :ابن عبد اهلل بن شراحيل ،وقيل :ابن شراحيل بن عبد ،الشعبي ،أبو عمرو
الكوفي مات سنة 101ه وقيل غير ذلك .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)21 /11
( )3هو  :األسود بن يزيد ين قيس النخعي ،أبو عمرو  ،ويقال :أبو عبد الدرحمن الكدوفي مدات سدنة 11ه وقيدل
سنة 15ه  .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)233 /3

( )1مصددنف عبددد الددرزاق ( )120/6بددرقم 11110:بدداب الطددالق قبددل النك داح ،مصددنف بددن ابددي شدديبة ()65/1
برقم11111:باب من كان يوقعه عليه ،ويلزمه الطالق إذا وقت .
( )5انظر :شرح مختصر الطحاوي (. )15/11/5

()6انظر :المعونة على مذهب عالم المدينة ( ، )113اإلشراف على نكت مسائل الخالف ( ، ) 129/2الكدافي
في فقه أهل المدينة ( ،)513/2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)103/3
( )1المراد بالخصوص أن يخصص نساء قرية معينة أو مدينة معينة.
( )1المراد باالعيان أن يقول إن تزوجت فالنه بنت فالن فهي طالق.
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اودلة  :استدل بالمأثور ،والمعقول.
أوال :مم المةثور.
-1استدل بأثر ابن مسعود - -عن محمد بن قيس قال سدألت ابدراهيم والشدعبي عدن الطدالق
قبددل النكدداح فقدداال  :سددمى األسددود ام درأة فوقددت إن تزوجهددا فهددي طددالق فسددأل عددن ذلددك ابددن

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

()1

-2استدل بدأثر إبدراهيم النخعدي  ،والشدعبي فدي رجدل قدال :كدل امدرأة يتزوجهدا فهدي طدالق قداال:
ليس بشيء حدرم المحصدنات .فدإذا قدال كدل امدرأة يتزوجهدا مدن بندي فدالن أو مدن مصدر ،أو

قبيلة «فهي طالق كما قال».

()2

ثانيا :مم المعقول .
-1قالوا :الدليل على أنه ال يلزم الطالق مع اإلطالق قوله  ﴿:ا ََل ْ َحرِّ و ُ
َُّ لَيِّ َت َواٱَٰٓ نَ ََا ِۡل َّ ِ

ذَك ا ۡ ﴾ المائدددة  ، 11:وألندده سددد علددى نفسدده طريددق اسددتباحة البضددع فلددم يلزمدده ؛ ألن فددي
ذلك تعري

نفسه للزنا وما أدى إلى ذلك ممنوع.

()3

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

()1

-3قالوا :وألنه لو عمم فقدال :كدل امدرأة أتزوجهدا فهدي طدالق وأوجبندا عليده الطدالق لدم يجدد سدبيال
()6( )5

إلى النكاح الحالل ،فكان ذلك عنتا به  ،وحرجا  ،وكأنه من باب نذر المعصية .

-1قددالوا  :وألندده أضدداف الطددالق إلددى حددال يملددك فيهددا ابتددداء إيقاعدده فص دح ذلددك اعتبددا ار بدده إذا
أضافه حال الملك فصح الطالق مع التعيين .

()1

( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )120/6برقم  .11110:باب الطالق قبل النكاح.
( )2سنن سعيد بن منصور ( )296/295/1برقم  ،1016:باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك .
( )3انظر:االشراف على نكت مسائل الخالف (.)129/2
( )1انظر:الكافي في فقه أهل المدينة (.)513/2

( )5المراد بنذر المعصية  :هدو التدزام مدا نهدى عنده الشدارع ،كشدرب الخمدر ،أو القتدل أو تدرك الصدالة انظدر :
الموسوعة الفقهية الكويتية (.)112 /10
( )6انظر:بداية المجتهد (.)101/3
( )1انظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف (.)129/2
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المناقشة:
مناقشة اودلة:
أوال :مناقشة أدلة أبي حنيفة  ،ورواية عند أحمد .
-1أما استداللهم بقول اهلل تعالى﴿﴿ :يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ وَ َ ۡ ۡل
نَن َْ َم ُّسَّه َِ ﴾األحزاب 50:وبأن اهلل حكم بصحة الطالق بعد النكاح .
الرد :يجاب بأن اآلية بينت أحكام الطالق وبأنه ال يكون إال بعد النكداح بددليل قولده-  -
َّ﴿:ل َُُ َُ َك ۡح ا َّۡذم ۡۡوَْاات م ا ِ لَلِ ۡٱ مااَّه َِ ا﴾ فددإن "ثددم" تدددل علددى العطددف والت ارخددي فددال يسددلم لهددم مددا
اسددتدلوا بدده ،بددل هددو حجددة علدديهم ال لهددم  ،والن ابددن عبدداس -رضددي اهلل عنهمددا -قددد احددت بهددذه
اآلية على بطالن الطالق قبل النكاح كما سبق ذكره في نفس المسألة.

وكــذلك يجــاب  :بددأن حددديث عمددرو بددن شددعيب عددن أبيدده عددن جددده نددص فددي المسددألة ،فددإن
النبي -  -مبين للقرآن ،وموضح له  ،قد أفتى بأنه ال طالق قبل نكاح .
ثانيا :مناقشة ما استدلوا به مم اآلثار .
-1أما استداللهم بأثر عمر بن الخطاب«-  -في قول الرجدل كدل امدرأة أتزوجهدا فهدي طدالق
فقال عمر بن الخطاب:-  -هو كما قلت ».

الرد :فيجاب بأن األثر ال يصح عن عمر بن الحطداب  - -فدي إسدناده مجهدوالن ،ثدم
األثر منقطع بين أبي سلمة

()1

وعمر بن الخطاب ،--كما ذكر ذلك ابن حزم ).(2

 -2أما استدالله بأثر ابن مسعود-  -بأنه قال «:قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها» .
الرد :يجاب بأن ابن عباس-رضي اهلل عنهما -قد بلغه فتوى ابن مسعود- -فقدال :اخطدأ
فددي هددذا .إن اهلل  - -يق دولَّ ﴿:ل َُُ َُ َك ۡح ا َّۡذم ۡۡوَْاات م ا ِ لَلِ ۡٱ مااَّه َِ﴾األح دزاب50:ولددم يقددل إذا
طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ،وقد مر هذا األثر في نفس المسألة .

-3أما استداللهم بأثر سالم  ،والقاسم ،وأبي بكر بن عبد الرحمن  ،وقولهم في قدول الرجدل :يدوم
أتزوك فالنة فهي طالق البتة  ،فقالوا :ال يتزوجها .

الرد يجاب  :بأنه قد صح عن أكثر التابعين بعدم وقوع الطالق قبل النكاح  ،فال يكون قدول

( )1هو :أبو سدلمة بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف القرشدي الزهدري المددني ،قيدل :اسدمه عبدد اهلل ،وقيدل :إسدماعيل.
وقيل :اسمه وكنيته واحد مات سنة 91ه وقيدل غيدر ذلدك .انظدر :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال (/33
. )310
( )2انظر  :المحلى باآلثار (.)121/6
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بع

التابعين أولى من قدول بعد

إال بددليل يقدوي قدول أحددهما عدن اآلخدر ،وقدد وردت سدنة

صريحة بذلك ؛ بأنه ال طالق قبل نكاح .
ثالثا :مناقشة ما استدلوا به من المعقول .

 -1أمددا قددولهم  :اتفددق الجميددع علددى أن مددن قددال لزوجتدده  :إذا بنددت منددي فأنددت طددالق لددم يكددن
مطلقا في النكاح  ،فإن قال ألجنبيدة إذا تزوجتدك فأندت طدالق فإنده مطلدق بعدد النكداح فصدح
طالقه لعموم قوله﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ﴾األحزاب 50:
الرد :يجاب أوال :بأن هذه أقيسة قد خالفدت الدنص الشدرعي الدذي يقضدي بعددم وقدوع الطدالق
قبل النكاح  ،والقياس في مقابلة النص فاسد االعتبار

()1

.

ثانيا :يرد على قياسهم بأنه لم يوقعه حين نطق به  ،وأوقعه حيث ال يقع فهو باطل بالنص.
-2أما قياسهم الطالق قبل النكاح على النذر قبل الملك .
الرد :ال يسلم لهم ذلك فإن النذر قد ورد فيه نص خاص به  ،وهو ندذر التبدرر( ،)2والطدالق

قبل النكاح لم يرد في نفوذه نص فافترقا  ،ويجاب أيضا  :بأن النذر شيء يتقرب به الى اهلل -
-وليس الطالق مما يتقرب به الى اهلل .)3(-

-3أما قياسهم الطالق قبل النكاح بالوصية قبل الملك وبأنها تنفذ إن امتلك.
الرد :فيجاب  :بأن الوصية تنفذ بعد الموت ولو طلق الحي بعد موته لم يجز عقال.
-والوصية قربة إلى اهلل  --بل هي فر

 ،والطالق ليس بفر

وال مندوب إليه

()1

.

مناقشة أدلة المالكية.
-1أما استداللهم بأثر ابن مسعود  --وقوله «:قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها ».
الرد :يجاب أوال  :بأنه قد ورد عن ابن عباس بأنه قد خطأ هذه الفتوى ولم يقرها وقال(:يقول
اهللَّ ﴿: --ل َُُ َُ َك ۡحا َّۡذم ۡۡوَْات ما ِ لَلِ ۡٱ ماَّه َِ﴾األحدزاب 50:ولدم يقدل إذا طلقدتم المؤمندات ثدم
نكحتموهن ).

ثانيا :هذه الفتوى مخالفة للنص الشرعي النبوي وهو قوله « :ال طالق قبل نكاح ».
( )1انظر  :أصول الشاشي (ص)311 :بتصرف.

( )2نددذر التبددرر :هددو نددذر الطاعددة و هددو قربددة محضددة  ،كنددذر فعددل الصددالة والصدديام والح د  .انظددر  :فددتح
الباري البن حجر (، )511 /11الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ( )395/1بتصرف.
( )3انظر المحلى باآلثار (.)169/9
( )1انظر المحلى باآلثار. )110/9( :
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-2وأمددا أثددر إب دراهيم النخعددي ،والشددعبي فددي وقددوع الطددالق إذا عددين ،أو خددص ،فقددد أفتددى أكثددر
التددابعين أندده ال طددالق قبددل النكدداح  ،بددل قددد ورد نددص صدريح بأندده ال طددالق قبددل نكدداح  ،فددال
حجة بقول أحد بعد قول النبي. - -

-3وأمددا قددولهم بددالتفريق بددين أن يعددم  ،أو يخددص ،وبأندده ال يقددع عنددد العمددوم ؛ الننددا إذا أوجبنددا
عليه الطالق لم يجد سبيال إلى النكاح الحالل  ،فكان ذلدك عنتدا بده  ،وحرجدا وكأنده مدن بداب

نذر المعصية .
الجواب :

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

()1

.

-2وأما قولهم :بأنه لو أوقعه في العموم  ،لكان عنتا به  ،وحرجا ،
الــرد  :يقددال ال يسددلم لكددم ذلددك ولدديس هندداك فددرق بددين التعمدديم ،والتخصدديص ،أو التعددين ،وال
دليددل عندددكم لمددا قررتمددوه  ،بددل غايددة مددا عندددكم االستحسددان ،والمصددالح المرسددلة  ،وكالهمددا ال
يجددوز األخددذ بهمددا إذا كددان هندداك دليددل يخالفهمددا فددي الحكددم عنددد الكددل ،وقددد ورد الدددليل الصددحيح
على عدم صحة الطالق قبل النكاح .

مناقشة المنفية ودلة الشافعية  ،والمنابلة :
أمددا اسددتداللهم بحددديث« ال طددالق قبددل النكدداح» فمعنــاه  :ال طددالق يقددع قبددل النكدداح  ،ونحددن
نقول بموجبه ،لكن معناه عندنا على حقيقته وهو اإليقاع قبل النكاح  ،وعقدد الطدالق قبدل النكداح

لم يتناوله اللفظ ،الن عقد الطالق ليس بطالق

()2

الرد مم قبل الشافعية قالوا :يجاب
أوال :بأندده يحمددل قولدده «د د ال طددالق قبددل النكدداح » علددى عمددوم األم درين فددال طددالق واقددع  ،وال
معقود ،الن اللفظ يحتملهما فال طالق قبل النكاح  ،وكذلك ال طالق قبل عقد النكاح  ،فهو
حقيقه في نفي وقوعه على إطالقه قبل النكاح .

ثانيـــا :إن الطددالق إذا كددان رافعددا للنكدداح ،فمعلددوم مددن حددال األجنبيددة التددي ال نكدداح عليهددا  ،أن
الطالق ال يقع عليها .
ثالثا :قد ثبت أن ابن عباس - -قال في فتوى ابن مسعود  - -بأنه قد أخطأ في هذا فدإن
( )1انظر  :المستصفى للغزالي  -الرسالة ( ، )129 /1إرشاد الفحول إلدى تحقيدق علدم األصدول (الفكدر) (ص:
 )310بتصرف.
( )2انظر:شرح مختصر الطحاوي ()115/5

41

اهلل  يقدول َّ ﴿:ل َُُ َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ﴾األحدزاب50:ولدم يقدل إذا طلقدتم النسداء
ثم نكحتموهن  .
وورد في رواية أخرى عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما – قال :قدال اهلل ﴿: يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِاَيََ
ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ﴾األحزاب 50:فال يكون الطالق حتى يكون النكاح(.)1
فهذا أثر عن صحابي في هذه المسألة.
وثبت عن الزهري

()2

أنه قال «:إذا وقع النكاح وقع الطالق» (.)3

وقددد ثبددت عددن سددعيد بددن جبيددر فددي الرجددل يقددول «:يددوم أتددزوك فالندة ،فهددي طددالق قددال :لدديس

بشيء إنما الطالق بعد النكاح»(.)1
الترجيح:
بعد عر

األقوال وأدلتها ومناقشة األدلة تبين للباحث أن القول الراجح في هذه المسألة هو

قول من يقول بأن الطالق ال يقع قبدل النكداح  ،سدواء عمدم  ،أم خصدص  ،أم عدين  .وذلدك لقدوة

أدلدتهم وهدو قدول أكثدر الصددحابة - -والتدابعين كدذلك  ،ولصدحة حددديث عمدرو بدن شدعيب عددن
أبيه عدن جدده فهدذا الحدديث قدال عنده المحددثون كدل حدديث عدن عمدرو بدن شدعيب عدن ابيده عدن

جده فهو حسن وهو دليل الترجيح .واهلل أعلم بالصواب.

()5



( )1سبق تخريجه ص.)11(:
( )2هو  :محمد بن مسلم بدن عبيدد اهلل بدن عبدد اهلل بدن شدهاب بدن عبدد اهلل بدن الحدارث بدن زهدرة بدن كدالب بدن
م درة القرشددي الزهددري الفقيدده أبددو بكددر الحددافظ المدددني أحددد األئمددة االعددالم وعددالم الحجدداز والشددام مددات سددنة

125ه وقيل غير ذلك .انظر  :وفيات األعيان ( ، )111 /1إكمال تهذيب الكمال ( ، )311 /10تهذيب
التهذيب (.)115 /9
( )3مصنف بدن أبدي شديبة ()63/1بدرقم،11111:بداب الرجدل يقدول :يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق ،مدن كدان ال
يراه شيئا.

( )1المصدر نفسده ()61/1بدرقم ، 11126 :بداب الرجدل يقدول :يدوم أتدزوك فالندة فهدي طدالق ،مدن كدان ال يدراه
شيئا.
( )5انظر :نصب الراية (. )321/3
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المسةلة الثانية  :مك طالق السك ارم.
تمرير ممل الن اع-:
-1أجمددع أهددل العلددم علددى أن مددن سددكر بسددبب معددذور فيدده كددأن أك دره علددى شددرب المسددكر  ،أو
شربه وهو ال يعلم أنه مسكر  ،فطلق وهو ال يعلم ما يقول ،فإنه ال يقع طالقه (.)1

-2اختلددف أهددل العلددم فدديمن شدربه عامدددا مددن غيددر عددذر ،فددذهب عقلدده  ،فطلددق وهددو ال يعلددم مددا
يقول فهل يقع طالقه ؟أم ال ؟اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين.
القول اوول  :بيام رأي بم م رممه اهلل تعالى فن هذه المسةلة.
يرى أنه ال يقع طالق السكران إذا كان ال يعلم ما يقول.
فقال (:وطالق السكران غير الزم).
وهو قول بع

الحنفية

()3

()2

وقول الشافعي في القديم

()1

ورواية عند اإلمام أحمد(.)5

أدلة هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من  ،الكتاب ،والسنة  ،والمأثور ،والمعقول.
أوالا  :اودلة مم الكتاب :
َّ ِ
سورة
ماتَا مقولمو َن﴾ 
آمنمواْالَتَا ْقَربمواْ َّ
َّتتَا ْعلَ ممواْ َ
س َك َار َ
الصالَةَ َوأَنتم ْم م
ين َ
استدلوا بقول اهلل تعالى﴿يَاأَياُّ َهاالذ َ
ىح ََّ
النسا .43::
وجــه االســتدالل :قـــالوا:بددأن اهلل  قددد أخبددر بددأن السددكران ال يدددري مددا يقددول ،فجعددل قددول
السكران غير معتبر ؛ ألنه ال يعلدم مدا يقدول ؛ وبأنده غيدر مكلدف النعقداد اإلجمداع علدى أن مدن

شدروط التكليددف العقددل ،ومددن ال يعقددل مددا يقددول فلديس بمكلددف  ،وغيددر المكلددف اليلزمدده شدديء مددن
األحكام ال طالق  ،وال غيره ؛ألنه غير مخاطب.

()6

( )1انظر  :المغني البن قدامة ( )311 /1وهو الذي نقل اإلجماع في هذه الصورة.
( )2المحلى باآلثار (.)111 /9

()3انظر :شرح مختصر الطحاوي ( ،)13/5اللباب (.)110/1
()1الحاوي الكبير (،)231/231/10نهاية المطلب ( ، )169/11روضة الطالبين (.)59/6
()5المبدع شرح المقنع( ، )233/1مجموع الفتاوى (.)102/33
( )6انظر :المحلى باآلثار ( ،)113/9سبل السالم ( .)265/2نيل االوطار (.)211/6

49

ثاني ا مم السنة-:
 -1استدلوا بحديث علي بن ابي طالب--في حديث طويل له فدي قصدة شدارفه وفيده فقدال :
«عدا حمدزة ()1علدى نداقتي ،فأجدب

()2

أسدنمتهما ،وبقدر

()3

خواصدرهما( ،)1وهدا هدو ذا فدي بيدت

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

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

إال عبيد ألبي ،فعرف النبدي -صدلى اهلل عليده وسدلم -أنده ثمدل

على عقبيه القهقرى فخرك وخرجنا معه»

()6

.

()5

فدنكص رسدول اهلل - -

وجه االستدالل.
قددالوا :إن حمدزة - -قددال وهددو سددكران مدالو قالدده غيددر سددكران لكفددر بقولدده  ،ولكددن لددم يكفدره

النبددي - -ألندده كددان فاقددد العقددل ،ولعدددم القصددد ،وجريددان اللفددظ علددى اللسددان مددن غيددر إرادة
المعنى (.)1

 -2استدلوا بحديث مداعز بدن مالدك- -

()1

عدن بريددة  -

)(1

قدال :جداء مداعز بدن مالدك-

( )1هو :سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ،عم النبي صلى اهلل عليه وسلم .وكان يقال له أسد اهلل،
وأسد رسوله ،يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضا بابنيه عمدارة ويعلدى استشدهد فدي معركدة أحدد سدنة 3ه.انظدر:
معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم (،)612 /2
العلمية (. )61 /2

االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب ( )369 /1أسددد الغابددة ط

( )2معنى الجب :هو القطع  ،وجب السنام يجبه جبا :قطعه  .انظر  :لسان العرب (.)219 /1
( )3معنى البقر :هو الشق  ،والفتح ومنه قيل :بقرت بطنه ،إنما هو شققته وفتحتده .انظدر  :تداك العدروس مدن
جواهر القاموس  -ط الفكر ( )106 /6بتصرف.
( )1الخواصر جمع خصر  ،وهو وسط االنسان  .انظر  :لسان العرب ()210 /1بتصرف.

( )5ثمدل بكسدر المدديم أي سدكران  ،توانمددا شدرب حمدزة الخمدرة قبدل تحريمهددا .انظدر  :فدتح البدداري البدن حجددر
(.)95 /1
( )6صددحيح البخدداري ()13/5ب درقم 1003 :بدداب ،ومسددلم ( )1569/3بددرقم.1919:بدداب تح دريم الخمددر ،وبيددان
أنها تكون من عصير العنب ،ومن التمر والبسر والزبيب ،وغيرها مما يسكر.

( )1انظر المحلى ( ،)111/9إعالم الموقعين (.)11/3

( ) 1هدو :مداعز بدن مالددك األسدلمي  .وهدو معددود فددي المددنيين ،وكتدب لده رسددول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم كتابددا
بإسالم قومه ،وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبا منيبدا ،وكدان محصدنا فدرجم وقدال النبدي .لقدد تداب
توبة لو تابها طائفة من أمتي ألجزأت عنهم  ،ولدم أقدف علدى سدنة رجمده  ،ولدم أجدده فدي الم ارجدع الخاصدة
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- إلى النبي ،-  -فقال :يا رسول اهلل ،طهرني ،فقدال« :ويحدك ،ارجدع فاسدتغفر اهلل وتدب
إليده» ،قدال :فرجدع غيدر بعيدد ،ثدم جداء ،فقدال :يدا رسدول اهلل ،طهرندي ،فقدال رسدول اهلل : --
«ويحددك ،ارجددع فاسددتغفر اهلل وتددب إليدده» ،قددال :فرجددع غيددر بعيددد ،ثددم جدداء ،فقددال :يددا رسددول اهلل،

طهرنددي ،فقددال النبددي -صددلى اهلل عليدده وسددلم :-مثدل ذلددك حتددى إذا كانددت الرابعددة ،قددال لدده رسددول

اهلل« :فدديم أطهددرك؟» فقددال :مددن الزنددى ،فسددأل رسددول اهلل« :-  -أبدده جنددون؟» فددأخبر أندده لدديس
بمجنون ،فقال« :أشرب خمرا؟» فقام رجدل فاسدتنكهه ،فلدم يجدد منده ريدح خمدر ،قدال ،فقدال رسدول

اهلل -صلى اهلل عليه وسلم « :-أزنيت؟» فقال :نعم ،فأمر به فرجم ».

()2

وجه االستدالل :قالوا :إن النبي - -أمر أن يستنكهوا ماع اًز ليعلموا هدل هدو سدكران ؟ أم

ال؟ فإن كان سكران لم يصح إق ارره  ،تواذا لم يصح إق ارره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون ،

وكذلك طالقه باطل.

()3

ثالث ا مم المةثور:
 -1روى البخدداري فددي صددحيحه تعليق داً قددال :وقددال عثمددان--

()1

«:لدديس لمجنددون وال لسددكران

طالق».وقال ابن عباس«:- -طالق السكران والمستكره ليس بجائز»

()5

.

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

بترجمة الصحابة .انظر  :معرفة الصحابة ألبي نعيم (، )2510 /5االستيعاب فدي معرفدة األصدحاب (/3
 ،)1315اإلصابة في تمييز الصحابة (.)521 /5

( ) 1هو  :بريدة بن الحصيب بن عبد اهلل بن الحارث ابن األعرك بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن
بن الحارث بن سالمان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر ،يكنى أبا عبد اهلل  ،وهو آخدر
من مات من الصحابة بخ ارسدان سدنة 62ه  .انظدر  :معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم (، )131 /1االسدتيعاب
في معرفة األصحاب (.)115 /1
( )2صحيح مسلم ()1321/3برقم .1695 :باب من اعترف على نفسه بالزنى.
( )3انظر :مجموع الفتاوى (.)102/33

( )1هو  :ذو النورين،وأحد العشرة المبشرين بالجنة  ،وثالث الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن
أبددي العدداص بددن أميددة بددن عبددد شددمس بددن عبددد مندداف ابددن قصددي القرشددي األمددوي ،يكنددى أبددا عبددد اهلل ،وأبددا
عمددرو ،كنيتددان مشددهورتان لدده قتددل شددهيدا مظلومددا سددنة 35ه يددوم الجمعددة أوسددط أيددام التشدريق يددوم الجمعددة
.انظددر :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم ( ،)1952 /1االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب ( ،)1031 /3أسددد

الغابة ط العلمية (.)511 /3
( )5صددحيح البخ دداري ()15/1تعليقا.ب دداب الطددالق ف ددي اإلغ ددالق والكد دره ،والسددكران والمجن ددون وأمرهم ددا ،والغل ددط
والنسيان في الطالق والشرك وغيره.
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رابع ا مم المعقول :
 -1قددالوا  :بددأن السددكران مفقددود اإلرادة بعلددم ظدداهر ،فلددم يقددع طالقدده كددالمكره  ،وألندده ازئددل العقددل،
فلم يقع طالقه كالمجنون  ،وألنه غير مميز ؛ فال يقع طالقه كالصغير.

()1

 -2والن السكران توان كان عاصياً في الشدرب  ،فهدو ال يعلدم مدا يقدول  ،تواذا لدم يعلدم مدا يقدول ،
لم يكن له قصد صحيح  ،توانما األعمال بالنيات  ،وصار هذا كمدا لدو تنداول شديئاً محرمداً ،
فجعلدده مجنون داً فددإن جنوندده توان حصددل بمعصددية ،فددال يصددح طالقدده  ،وال غيد د د در ذلددك مد د د دن
()2
أقواله .

-3كمددا أن السددكران ال تصددح صددالته فددي هددذه الحالددة  ،ومددن ال تصددح صددالته  ،ال يقددع طالقدده
صلََّةَ َ نَُ ۡ َ َك َرى ََ ِى ْ َۡعلَم ُ
،وقد قال ََ ﴿ : ل ْ َۡٱ َرب ُ
َُّ َوٱ َْٱَّذَّنَ ﴾ اسورةالنسا 43::
َُّ َّذ ِ
 -4والن الس ددكران عقوبت دده الجل ددد ،كم ددا ج دداءت ب دده الشد دريعة ،فعقوبت دده بغي ددر ذل ددك ،تغيي ددر لح دددود
الشريعة .

()3

القـــول الثـــانن  :م ددذهب جمه ددور األئم ددة أب ددي حنيف ددة ( ،)1ومال ددك( ،)5والش ددافعي ف ددي الجدي ددد (،)6
والرواية المشهورة عند أحمد (.)1

قالوا :يق طالق السكرام.
أدلة هذا القول :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمأثور  ،والمعقول .
أوالا :مم الكتاب.
َّ ِ
ماااتَا مقولمااو َن﴾
الصا 
آمنماواْالَتَا ْقَربماواْ َّ
اَّتتَا ْعلَ مماواْ َ
سا َك َار َ
الََة َوأَنااتم ْم م
ين َ
 -1اسددتدلوا بقددول اهلل تعددالى﴿:ياَااأَياُّ َهاااالااذ َ
ىحا ََّ
سورهالنسا .43::

( )1انظر :كتاب الحاوي الكبير (.)236/60
( )2انظر :مجموع الفتاوى (.)102/33

( )3انظ ددر :شد درح مختص ددر الطح دداوي ( )1611/15//13/5الح دداوي الكبي ددر ( ، )236/10ف ددتح الب دداري الب ددن
حجددر ( ، )391/9السددنن الكب ددرى للبيهق ددي( ، )519/1مجم ددوع الفت دداوى ( ، )103/102/33سددبل الس ددالم
( ، )265/2نيل االوطار (. )210/6

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

52

وجه االستدالل مم اآلية:
قددالوا :بددأن اهلل - -قددد نهدداهم عددن قربددان الصددالة وهددم سددكارى وال ينهددى إال مكلددف  ،وكددل
مكلف يصح منه الطالق  ،وغيره من العقود  ،واالنشاءات.

()1

َٱن فَإوۡ َس ب
 -2واستدلوا بقول اهللَّ﴿:- -ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ َ ََل يَحۡلُّ ذَكا ۡ
ٱك ب َم ۡعر ٍ
نَن ْ َۡأخَ ُُ و ِمٱَٰٓ ََُْ َۡي مَّه َِ َش ۡيًٱ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَخَ ٱفَٱَٰٓ نَ َِل يٱي َمٱ َد َد َّ ِ ۖ ﴾البقرة 229:
وجه االستدالل :
قالوا  :إن اآلية عامة تشمل طالق السكران  ،وغيره.

()2

ثانيا -:مم السنة.
 -1اسددتدلوا بحددديث صددفوان األصددم

)(3

يقددول :بينددا رجددل نددائم لددم يرعدده إال وام أرتدده جالسددة علددى

صدره ،واضعة السكين على فؤاده وهي تقول :لتطلقني أو ألقتلندك  ،فطلقهدا ،ثدم أتدى رسدول

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

()1

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

()5

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

( )1انظر :لحاوي الكبير (،)236/10نيل االوطار ()265/2
( )2انظر :شرح مختصر الطحاوي (.)13/5
( ) 3هددو :صددفوان بددن عمدران األصددم عددن بعد الصددحابة فددي طددالق المكدره قددال أبددو حدداتم :لدديس بقددوى وقددال
البخاري :حديثه منكر ،ال يتابع عليه  ،ولم أجد من ذكر سنة وفاته .انظر  :ميزان االعتدال (.)316 /2
( )1سنن سعيد بن منصور ( )311 /1برقم ،1130:باب ما جاء في طالق المكره والحديث ضعيف في اسناده
صفوان بن عاصم االصم قال عنه البخاري حديثه منكر .
( )5انظر  :شرح مختصر الطحاوي (.)15/5
ِ
ِ
ِ
اسدمه صداحب رسدول اهلل  .ودوس
( )6هو :أبو هريرة الدوسي،واسمه َ :ع ْب ُد َّ
ص ْدخرُ ،م ْختَلَ ٌ
دف فدي ْ
الر ْح َم ِن ْب ُن َ
هو ابن عددنان بدن عبدد اهلل بدن زهدران بدن كعدب بدن الحدارث بدن كعدب بدن مالدك بدن نصدر بدن األزد بدن
الغدوث  .تددوفي أبدو هريدرة سدنة 59ه ،وهددو ابدن ثمددان وسدبعين ،انظددر  :معرفدة الصددحابة ألبدي نعدديم (/1
 )1116االستيعاب في معرفة األصحاب ( )1161 /1أسد الغابة ط العلمية (.)313 /6
( )1سنن ابن ماجة ( )651 /1برقم ، 2039 :بداب مدن طلدق أو نكدح أو ارجدع العبدا  ،.سدنن أبدي داود (/2
 )259بددرقم  2191:بدداب فددي الطددالق علددى الهددزل ،الترمددذي ( ) 112/3بددرقم  1111:بدداب مددا جدداء فددي
الجد والهزل في الطالق  ،وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه والحديث حسدنه ابدن
حجر في التلخيص الحبير ( ،) 119/3وقال الترمذي حديث حسن صحيح وله طرق كثيرة تحسن الحديث
 .والحديث حسن.
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وجــه االســتدال ل  -:قددالوا :إن النبددي -  -سددوى بددين الجدداد والهددازل مددع وجددود اإلرادة مددن

أحدهما في إيقاع حكم اللفظ  ،وعدمها مدن اآلخدر مدع كونهمدا مدن أهدل التكليدف  ،وهدذا المعندى
موجود في السكران.

()1

 -3استدلوا بحدديث عائشدة –رضدي اهلل عنهدا: -أن رسدول  - -قدال « :رفدع القلدم عدن ثالثدة
:عن النائم حتى يستيقظ ،وعن المبتلى حتى يب أر وعن الصبي حتى يكبر»

()2

وجه االستدالل :
قالوا :ليس السكران واحداً من هؤالء  ،وال في معناه  ،فيقع طالقه .
-1استدلوا بحديث أبي هريرة-  -قال :قدال رسدول اهلل« : - -كدل طدالق جدائز ،إال طدالق
المعتوه المغلوب على عقله».

()3

ثالث ا  :مم المةثور.
-1استدلوا بقضاء عمر بن الخطداب -  -فدي حدد السدكران .عدن أبدن وبدرة الكلبدي
()5

أرسلني خالد بن الوليد - -
عوف

()6

وعلي و طلحه

()1

()1

قدال «:

إلى عمر --فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن

والزبيدر(-  -)1وهدم معده متكئدون فدي المسدجد  ،فقلدت :إن خالدد بدن

( )1انظر :شرح مختصر الطحاوي (.)15/5
( )2سدنن ابدي داود ()139/1بدرقم .1391 :بداب فدي المجندون يسدرق أو يصديب حدا.والحدديث صدحيح بمجمددوع
طرقه .انظر  :إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل ()1 /2
( )3سنن الترمذي ت شاكر ( )111 /3برقم.1191 :باب ما جاء في طالق المعتوه قال الترمذي «هذا حديث
ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن ،وعطاء بن عجالن ضعيف ذاهب الحديث»( ،وقال ابن
حزم في المحلى عن عطاء انه مذكور في الكدذب .والحدديث ضدعيف ضدعفه األلبداني فدي إرواء الغليدل فدي
تخري أحاديث منار السبيل (.)110 /1
( )1هو :سلمة بن وبرة الكلبي من بني عبدود من أهدل قريدة المدزة  .ولدم أجدد لده كنيدة  ،وال تدأريخ وفداة  .انظدر:
تاريخ دمشق البن عساكر (.)131 /22
( )5هو  :سيف اللَّه ،أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي،
أبو سليمان توفي بحمص في بع قراها 21ه.انظر :معرفة الصحابة ألبي نعيم (، )926 /2االستيعاب
في معرفة األصحاب (، )121 /2اإلصابة في تمييز الصحابة (.)215 /2
( )6هو :أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بدن عبدد الحدارث بدن زهدرة بدن كدالب بدن مدرة بدن كعدب
بددن لددؤي ،ذو الهج درتين ،شددهد بددد ار والمشدداهد كلهددا  ،أحددد أصددحاب الشددورى وهددو أحددد العش درة المبش درين
بالجنددة  ،مددات سددنة 32ه بالمدينددة ، ،انظددر :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم ( )1110 /1االسددتيعاب فددي
معرفة األصحاب (.)111 /2
( ) 1هو  :أبو محمد التيمي طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابدن كعدب
بن لؤي بن غالب القرشي التيمي  ،أحد العشرة المبشرين بالجنة  .قتدلفدي رجدب سدنة 36ه فدي معركدة
الجمل .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب(.)161 /2( ، )99 /1

54

الوليد أرسلني إليك ،وهو يق أر عليك السالم ويقول  :إن الناس قد انهمكدوا فدي الخمدر ،وتحداقروا
العقوبة فيه فقدال عمدر :-  -هدؤالء عنددك فسدألهم فقدال علدي :-  -ندراه إذا سدكر هدذى ،
واذا هذى افترى ،وعلى المفتري ثمانون ،قال فقال عمر :--أبلغ صاحبك ما قال .قدال :فجلدد

خالد -  -ثمانين وجلد عمر - -ثمانين »(.)2

وجــه االســتدالل  -:قددالوا :كددان ذلددك بحض درة الصددحابة مددن غيددر نكيددر مددن أحددد مددنهم علددى
وجوب الحد عليه بالقذف  ،ولو كدان غيدر مكلدف  ،لمدا حدد بمدا أتداه  ،وال كدان مؤاخدذا بده  ،فلمدا

أقيم عليه حد القذف  ،علم أنه مكلف ،ويعامل معاملة الصاحي ،فيقع طالقه كالصاحي

()3

 -2استدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب«-  -أنه أجاز طالق السكران بشهادة النسوة »

()1

استدلوا :بأثر علي ابي طالب-  -قال «:كل الطالق جائز إال طالق المعتوه».

()5

-5

وجه الداللة من األثر:قالوا  :والسكران ليس بمعتوه  ،فيقع طالقه .
رابعا مم المعقول -:
-1قالوا  :إن السكران مخاطب بالصالة ،فطالقه الزم له .
-2قددالوا :إن السددكران عدداص بفعلدده لددم يددزل عندده الخطدداب بددذلك  ،وال اإلثددم ؛ ألندده يددؤمر بقضدداء
الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه .

-3قددالوا  :إن حكددم التكليددف جددار عل دى السددكران  ،فلدديس هددو كددالمجنون المرفددوع عندده القلددم  ،وال
النددائم ؛وذلددك أن القلددم مرفددوع عددن المجنددون  ،والنددائم  ،والسددكران معاقددب بسددكره كمددا فعلدده

الصحابة. - -
-1قالوا :بدأن ربدط األحكدام بأسدبابها أصدل مدن األصدول المأنوسدة فدي الشدريعة  ،والتطليدق سدبب
للطالق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به  ،وعدم االعتداد بالسكر كما في الجنايات.

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

( ) 1هو  :أبو عبد اهلل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي أحدد العشدرة
المبشرين بالجنة وقتل الزبير  يوم الجمل سنة 36ه  .انظر :معرفة الصحابة ألبي نعديم ()101 /1
االستيعاب في معرفة األصحاب (.)510 /2

( )2السنن الكبرى للبيهقي ( )555/1برقم ، 11539 :باب ما جاء في عدد حد الخمر ،زاد المعاد (.)161/1
( )3انظر :مختصر الطحاوي للجصاص (.)15/5
( )1مصنف بن أبي شيبة ( )16/1برقم .11961:باب من أجاز طالق السكران.
( )5السنن الكبرى للبيهقي ( )519/1برقم.15111 :باب من قال :يجوز طالق السكران وعتقه.
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لزمه حكمه  ،فإذا تضاعف جرمه بالسكر ،وفعل المحرم اآلخر سقط عنه الحكم .
فلو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة  ،فإذا جمع بين السكر ،والردة لم يلزمه حكدم الدردة ألجدل
سكره

-6قالوا :إن األصل في السكران العقل ،والسكر شيء ط أر على عقله ،فمهمدا وقدع منده مدن كدالم
مفهوم  ،فهو محمول على األصل  ،حتى يثبت فقدان عقله.

()1

المناقشة والترجيح:
بعد عر

األدلة لكال القولين والنظر والتأمل فيها تبدين للباحدث أن القدول الدراجح هدو القدول

األول والذي يقضي بعدم وقوع طالق السكران وذلك لقوة أدلتهم  ،وضعف استدالل القدول الثداني

 ،ومناقشة أدلتهم بما يلي:
المناقشة:

َّ ِ
َّ
دى
آمُندوْا الَ تَ ْق َرُبدوْا َّ
-1امددا وجدده اسددتداللهم بقَ ْولدده تَ َعددالَىَ :
﴿يددا أَيهَددا الددذ َ
ين َ
الصدالَةَ َوأَنددتُ ْم ُسد َك َارى َحتد َ
ون﴾ سوره النساء 13
تَ ْعلَ ُموْا َما تَقُولُ َ
الرد  :ليس بصحيح بأنه مخاطب أثناء سكره كما يقولون  ،وبأن السكران مكلدف  ،بدل الدذي
يفهم من اآلية :أنه نهي لهم من أن يسكروا سك ار يفوتون به الصدالة  ،أو نهدي لهدم عدن الشدرب
قريب الصالة ،وأما في حال السكر  ،فال يخاطب بحال لزوال عقله.
والدليل على أنه ال تصح تصرفاته في حال سكره الذي ال يعلم ما يقول هو االتي:
حديث بريدة  ،وجابر بن سمرة( - -)2الذي فدي صدحيح مسدلم لمدا أمدر النبدي-  -اسدتنكاهمداعز بدن مالدك

()3

--

ليعلمدوا هدل هدو سدكران ،أم ال  ،فدإن كدان سدكرانا لدم يصدح إ قد ارره ،

تواذا لم يصح إق ارره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجانين.

 توان عبادتدده كالصددالة ال تصددح بددالنص القرآندي ،واإلجمدداع فددإن اهلل نهددى عددن قددرب الصددالة مددع( )1انظددر :شددرح مختصددر الطحدداوي ( ،)16/5االختيددار للتعليددل المختددار ( ، )121/3المعونددة (ص، ) 110 :
الحدداوي الكبيددر ( ، ،)231/236/10المبدددع شددرح المقنددع( ، )295/6مجمددوع الفتدداوى ( ،)101/33سددبل

السالم( ،)265/2نيل االوطار (.)210/6
( )2هو :جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بدن عدامر بدن صعصدعة
العامري ثم السوائي ،وقيل :جابر بدن سدمرة بدن عمدرو بدن جنددب ،وقدد اختلدف فدي كنيتده ،فقيدل :أبدو خالدد،

وقيل :أبو عبد اهلل،توفشي فدي واليدة بشدر بدن مدروان علدى العدراق سدنة 11ه وقيدل سدنة 66ه.انظدر :معرفدة
الصحابة ألبي نعيم( ،)515 /2أسد الغابة ط العلمية (،)111 /1اإلصابة في تمييز الصحابة ()513 /1
( )3انظر  :صحيح مسلم ()1319 /3برقم  1692:باب من اعترف على نفسه بالزنى
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السكر حتى يعلم ما يقوله واتفق الناس على هذا.
بخالف الشارب غيدر السدكران  ،فدإن عبادتده تصدح بشدروطها  ،ومعلدوم أن السدكران الدذي اليعلدم

مايقول إنما لم تصح صالته ؛ ألنه لم يعلم ما يقول كما دل عليه القرآن الكريم .

فكل من بطلت عبادته لعدم عقله  ،فبطالن عقوده أولى ،وأحرى ،كالنائم  ،والمجنون  ،ونحوهما
فإنه قد تصح عبادات من ال يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي ،والمحجور عليه لسفهه.
ثانيا :مناقشة اودلة مم السنة -:
-1اما استداللهم بحديث د«ال قيلولة في الطالق» .
الــرد :يجدداب بأنده ال حجددة فيدده  ،فإندده حددديث ضددعيف فدي إسددناده صددفوان بددن عاصددم األصددم
قال عنه البخاري :حديثه منكدر ال يتدابع عليده  ،وأيضدا فدي سدنده إسدماعيل بدن عيداال  ،وبقيدة
بن الوليد ضعيفان  ،والغاز بن جبلة الجبالني مجهول  ،وقد حكم عليه ابن حزم بالوضع

()1

-2واما استداللهم بحديث « ثالث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطالق والرجعة».
الــرد  :يقددال :فأمددا الجدداد والهددازل فإنهمددا قاصدددان للقددول  ،ومريدددان لدده مددع علمهمددا بمعندداه
وموجبه  ،فخالف السكران الذي ال يعلم ما يقول فإنه ليس له قصد صحيح  ،وال إرادة لمدا يقدول

 ،فأبطله الشارع  ،وبأن السكران يخالفهمدا فإنده ال يعلدم شديئا ممدا يقدول ألنده ال نيدة لده إنمدا طلدق
( )2

بلسانه  ،ال بقلبه وقال قوالً وهو ال يعلم ما يقول .

-3وأما استداللهم بحديث عائشدة -رضدي اهلل عنهدا  -مرفوعداً« :رفدع القلدم عدن ثالثدة عدن الندائم
حتى يستيقظ  ،وعن المبتلى حتي يب أر وعن الصبي حتي يكبر »

الــرد :يجدداب بددأن اسددتداللهم بدده لدديس بصددحيح  ،فالحددديث نددص علددى أن المجنددون والنددائم إذا
تلفظددا بصدريح الطددالق  ،ال يلزمهمددا لفقدددان التكليددف  ،فددال يدددريان مددا يقددوالن ألندده العقددل لهمددا ،
والسكران العقل له  ،وال يدري ما يتكلم به  ،فالحديث حجة لمدن قدال بعددم وقدوع طدالق السدكران

 ،وليس حجة عليهم (.)3

-5أمد ددا اسد ددتداللهم بحد ددديث أبد ددي هري د درة - -مرفوع د داً «:كد ددل طد ددالق جد ددائز إال طد ددالق المعتد ددوه
المغلوب على عقله »

( )1انظددر  :المحل ددى باآلث ددار ( ، )115/9التوضدديح لش ددرح الج ددامع الصددحيح ( ، )19،20/32لسددان الميددزان
(.)322/1
( )2انظر  :التوضيح لشرح الجامع الصحيح (. )111/2
( )3انظر :المحلى باآلثار (، )11/9التوضيح لشرح الجامع الصحيح (.)111/2
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الــرد  :يجدداب بددأن الحددديث ال يصددح فددإن فددي إسددناده عطدداء بددن عجدالن وهددو ذاهددب الحددديث
وحكددم ابددن حددزم علددى عطدداء بددن عج دالن بأندده مددذكور فددي الكددذب ،وعلددى فددر

الصددحة ،فددإن

السكران معتوه بسكره ؛ ألن المعتوه في اللغة هو الذي ال عقل له  ،والسكران ال عقل له.
ثالث ا :مناقشه اآلثار الذي استدل بها اصماب القول الثانن -:
-1أما استداللهم بأثر عمر بن الخطاب-  -بأنه استشار الصحابة -  -في حد الخمر ،
فأشددار عليدده علددي بددن أبددي طالددب  ،وعبددد الددرحمن بددن عددوف -رضددى اهلل عنهمددا :-أندده إذا

س ددكر ه ددذى  ،تواذا ه ددذى افت ددرى ،تواذا افت ددرى وج ددب علي دده الح ددد ثم ددانين ،وك ددان ذل ددك بحضد درة
الصحابة من غير نكير من أحد منهم ،فكان إجماعاً منهم .

فيناقش مم وجوه .
الوجــه اوول -:مددن حيددث سددند األثددر وصددحة ثبوتدده فقددد قددال الصددنعاني(:)1بأندده حددديث معضددل
()2وضعفه األلباني

()3

في اإلرواء (.)1

وقال ابن حزم :في إسناده ابن وبرة وهو مجهول .
قال ابن حزم  :هذا خبر مكذوب قد نزه اهلل تعالى علياً ،وعبد الدرحمن -رضدي اهلل عنهمدا-

عن هذا الخبر  ،ألنه فيه إيجاب الحد على من هذى  ،والهداذي الحدد عليده  ،ثدم قدال ابدن حدزم

 :وهال قلتم  :إذا هذى كفر  ،تواذا كفر قتل.
الوجه الثانن :على فر

()5

صحة األثر ،فإن في زيادة عقوبة السكران زج اًر وردعاً لده علدى شدرب

الخمددر عندددما تحداقر العقوبددة فيدده فضدداعفوا العقوبددة علددى السددكران  ،وأمددا هذياندده

( ) 1هو :السيد محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بدن شدرف الددين بدن صدالح بدن
الحسن بن المهدي بن محمد بدن ادريدس بدن علدى ابدن محمدد بدن احمدد بدن يحيدى بدن حمدزة بدن سدليمان بدن
حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد اهلل بن الحسين بن القاسم بدن إبدراهيم بدن إسدماعيل ابدن
إب دراهيم بددن الحسددن بددن الحسددن بددن علددي بددن أبددى طالددب  الكحالنددي ث ددم الصددنعاني المعددروف بدداألمير

اإلمام الكبير المجتهد المطلق  ،وتوفي رحمه اهلل سنة  1112ه في يوم الثالثداء ثالدث شدهر شدعبان منهدا.
انظر  :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (. )133 /2
( )2انظر :سبل السالم (.)266 /2

()3هو :الشيخ المحدث ،عالمة الشام أبو عبدد الدرحمن محمدد ناصدر الددين بدن ندوح نجداتي األلبداني تدوفي رحمدة
اهلل عليه بعد عصر يوم السدبت لثمدان بقدين مدن جمدادى األولدى سدنة 1120ه الموافدق 1999م  .انظدر :

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنه والتربية (.)361 /10
( )1انظر  :إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل (.)111 /1
( )5انظر :المحلى باآلثار(.)115/9
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فددي حددال سددكره فغيددر مؤاخددذ؛ ألن الهدداذي الحددد عليدده بدددليل أن حمدزة -رضددي اهلل
عنه  -حينما قال وهو ثمل «:وهل أنتم إال عبيد ألبي» لم يؤاخذه النبي --
بقوله ،ولم يأمره النبي- -بتجديد إيمانه ،إذ لو قالها غير سكران لكان كف اًر .

وكذلك السكران قد ال يعلم افتراؤه  ،وال متى يفتدرى ،وال علدى مدن يفتدرى ،كمدا أن المضدطجع

يحدث ،وال يدرى هل هو أحدث ؟ أم ال؟ فقام النوم مقام الحدث .

وفن معنى المديث نكارة ألنه قال :إذا هذى افترى والهاذي ال يعد قوله فريدة  ،ألنده ال عمدد
له  ،وال فرية إال عن عمد .
وبدأن مدا نقددل عدن الصدحابة بددأنهم قدالوا إذا شدرب سددكر...إلى آخدره فقدد قددال ابدن حدزم  :إندده

خبر مكذوب باطل متناق

 ،فإن فيه إيجاب الحد على من هذى والهاذي الحد عليه (.)1

-2وأما قولهم بأن الصحابة جعلوه كالصاحي في مؤاخذته بأقواله .
الــرد  -:يقددال بدأن ذلددك محددل خددالف بددين الصددحابة  ،وبددأن عثمددان وابددن عبدداس -رضددي اهلل
عنهمددا -ال يريددان ذلددك فددال يكددون قددول بعضددهم حجددة علينددا كمددا ال يكددون حجددة علددى بعضددهم

بعضا .

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

()2

رابعا-:مناقشة ما استدلوا به مم المعقوالت
-1أما قولهم بأنه مخاطب بالصالة فطالقه الزم له .
الرد -:يقال  :بل نص القرآن يبدين أنده غيدر مخاطدب بالصدالة ،بدل هدو منهدي عنهدا حتدى
يدري ما يقول.
 -2وأمددا قددولهم  :إن السددكران عدداص بفعلدده لددم يددزل عندده الخطدداب بددذلك  ،وال اإلثددم ؛ ألندده يددؤمر
بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر  ،أو فيه .

الرد :
 -1يجدداب بددأن االحتجدداك بقضدداء الصددلوات  ،ال يسددلم لهددم ذلددك ،وذلددك ؛الن النددائم يجددب عليدده
قضاء الصالة  ،وال يقع طالقه فافترقا .

( )1انظر  :المحلى باآلثار ()115 /9

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

فيجمع له بين عقوبتين .

وكذلك السكران توان كان عاصياً في الشرب  ،فهو ال يعلم ما يقول  ،تواذا لم يعلم ما يقدول ،

لم يكن له قصد صحيح توانما ألعمال بالنيات  ،وقد صدار هدذا كمدا لدو تنداول شديئاً محرمداً جعلده
مجنوناً  ،فإن جنونه توان حصل بمعصيته ،فاليصح طالقه  ،وال غير ذلك من أقواله .
-3قالوا :إن حكم التكليف جار عليده ؛ فلديس كدالمجنون المرفدوع عنده القلدم ،وال الندائم ،وذلدك أن
القلم مرفوع عن المجنون  ،والنائم  ،وأما السكران فليس بمجنون ،وال نائم فيعاقب .
الرد-:هذا قول مردود فإن أريدد أن السدكران وقدت السدكر يدؤمر وينهدى فهدذا باطدل  ،فدإن مدن
العقل له  ،وال يفهم الخطاب  ،ولم يدر بشرع  ،وال غيره على أنه يؤمر وينهى فهدذا باطدل  ،بدل
أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا .
وأيضدا :إن هددذا مددن بدداب خطدداب الوضددع واإلخبددار ال مددن خطدداب التكليددف  ،وذلددك أن كددون

السكران معاقباً ،أو غير معاقب ،لديس لده تعلدق بصدحة عقدوده ،وفسدادها ،فدإن العقدود ليسدت مدن
باب العبادات التي يثاب عليها  ،وال الجنايات التي يعاقدب عليهدا  ،بدل هدي مدن التصدرفات التدي

يشترك فيها البر  ،والفاجر ،والمؤمن  ،والكافر ،وهي من لوازم وجود الخلق .
-1قالوا :بأن طالق السكران يقع عقوبة له .

الرد :يقال  :جعل الطالق عقوبدة للسدكران .يحتداك إلدى دليدل علدى المعاقبدة للسدكران بفدراق
أهله ،فإن اهلل لم يجعل عقوبته إال الحد ،وكذلك جعل اهلل قول السكران غير معتبر؛ ألنه ال يعلم
ما يقول  ،وبأنه غير مكلف النعقاد اإلجماع على أن من شرط التكليف العقل ،ومن ال يعقل مدا
يقول ،فليس بمكلف  ،تواال لقلنا بأنه يلزم أن يقع طالق السكران إذا كان مكرهدا علدى شدربها  ،أو
غير عالم بانها خمرة  ،وال يقوله المخالف .

-5قالوا :بدأن ربدط األحكدام بأسدبابها أصدل مدن األصدول المأنوسدة فدي الشدريعة  ،والتطليدق سدبب
للطالق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به  ،وعدم االعتداد بالسكر كما في الجنايات .
الرد  -:يستفسر عن السبب للطالق .هل هو إيقاع لفظه مطلقاً  ،أو إيقاع اللفظ من العاقدل
الذي يفهم ما يقول ؟ فإن قلتم السبب للطالق هو إيقاع لفظه مطلقا .لزمكم أن تقولوا بوقوعه من
المجنون  ،والنائم  ،والسكران الذي لم يعص بسكره إذا تلفظ أحدهم بالطالق .
توان قلتم إنه إيقاع اللفظ من العاقدل الدذي يفهدم مدا يقدول .فالسدكران غيدر عاقدل  ،وال يفهدم مدا
يقول؛ فال يكون إيقاع لفظ الطالق منه سببا ؛ألنه فاقد العقل مثل المجنون تماماً.
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-6قالوا -:عدم وقوع طدالق السدكران مخدالف للمقاصدد الشدرعية ألنده إذا فعدل ح ارمداً لزمده حكمده
فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحدرم اآلخدر سدقط عنده الحكدم  ،فلدو أنده ارتدد بغيدر سدكر
لزمه حكم الردة فإن جمع بين السكر ،والردة ،لم يلزمه حكم الردة ألجل سكره.
الرد  -:يقال لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله للمحدرم اآلخدر

 ،وهو السكر  ،فإن ذلك مما ال يقول به عاقل ،توانما أسقطنا حكم المعصدية لعددم منداط التكليدف
وهو العقل  ،وبيان ذلك أنه لو شرب الخمر  ،ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصداحي ،فلدم يكدن
فعله لمعصية الشرب هو المسقط.
-1أما قولهم  :األصدل فدي السدكران العقدل  ،والسدكر شديء طد أر علدى عقلده فمهمدا وقدع منده مدن
كالم مفهوم  ،فهو محمول على األصل حتى يثبت فقدان عقله .
الــرد  -:يقددال هندداك فددرق بددين السددكران النشدوان الددذي لددم يددزل عقلدده ،فحكمدده حكددم الصدداحي،

وبين السكران الثمل الذي ال يعلم ما يقول  ،وكالمنا في السكران الثمل الذي ال يعلم ما يقول ،ال
حكم لما يصدر منه من األقوال كالطالق وغيره لعدم المناط الذي تدور عليه األحكام ؛لدذلك فدإن
النبي  لم يستصحب األصل في السكران مع عمه حمزة-  -عندما قال «:هل أنتم إال عبيد
ألبي »،وقد عين الشارع عقوبته ،فليس لنا أن نتجاوزها برأينا ونقول باستصحاب األصل .
ثمرة الخالف -:
تظهر ثمرة الخالف فن المسائل اآلتية -:
-1إذا قتل السكران الذي ال يعلم شيئا رجال معصوم الدم ؛ فمن قدال بدأن طالقده يقدع قدال :يجدب
أن يقتدل .ومددن قدال :بددأن طالقدده ،ال يقدع  ،ألندده مدن خطدداب الوضددع  ،فدال يقتددل السددكران إذا
قتل حال سكره الذي ال يعلم ما يفعل .

 -2إذا سددرق السددكران  ،أو زنددى حددال سددكره ؛ فيقددام عليدده حددد السدرقة ،وحددد الزنددى عنددد مددن قددال
بأنه مكلف حال سكره  ،ومن قال بأنه غير مكلف حال سكره قال  :ال يقام عليه الحد ؛ ألنده
غيددر مخاطددب و غيددر مكلددف  ،وكددذلك فددي سددائر عقددوده كبيعدده  ،وش د ارئه  ،وهبتدده ،ووقفدده ،
وكذلك جميع األحكام المترتبة على تصرفاته(. )2( )1

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

61

المسةلة الثالثة  :مك طالق المكره.
ضابط اإلكراه الملجئ :
قيل ضابط اإلكراه إذا كان المكره له قاه ار له وال يقدر على االمتناع منه فهو مكره.

()1

وقد وردت آثار عن السلف في ضابط اإلكراه منها.
:-1أثر عمر بن الخطداب - -قدال« :لديس الرجدل أميندا علدى نفسده إذا أجعتده ،أو أوثقتده ،أو
ضربته(»)2

 -2وذكر شريح« أن القيد كره ،والوعيد كره ،والسجن كره».
وقال اإلمام أحمد «:إذا كان يخاف القتل  ،أو ضرباً شديداً».

()3

تمرير ممل الن اع
 -1اتفدق األئمددة األربعددة وابددن حددزم الظدداهري علددى أن الددزوك العاقددل البددالغ الحددر غيددر المكدره إذا
طلق زوجته فإن طالقه يقع(.)1

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

-3اختلف العلماء على من أكره على الطالق بغير حق هل يقع طالقه؟ أو ال يقع .
سبب الخالف :
قال ابن رشد  (:وسبب الخالف :هل المطلدق مدن قبدل اإلكدراه مختدار أم لديس بمختدار؟ ألنده

ليس يكره على اللفظ إذ كدان اللفدظ إنمدا يقدع باختيداره .والمكدره علدى الحقيقدة هدو الدذي لدم يكدن لده

اختيار في إيقاع الشيء أصال)(.)5

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين .

( )1انظر :المجموع شرح المهذب (.)61/11بل اإلكراه ينقسم إلى قسمين :إكراه ملجئ  ،تواكراه غير ملجئ.
( )2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )111 /6برقم  ، 11121:باب طالق الكره.
( )3انظر :اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر (.)229 /5
( )1انظر:بداية المجتهد ونهاية المقتصد ()101 /3
( )5بداية المجتهد ونهاية المقتصد ()101 /3
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القول اوول  :بيام رأي ابم م

فن هذه المسةلة .

يد ددرى ابد ددن حد ددزم رحم د ده اهلل أن الد ددزوك إذا طلد ددق زوجتد دده وهد ددو مك د دره  ،فإند دده ال يقد ددع طالقد دده ،

فقال«:وطالق المكره غير الزم له»

()1

 ،وهو مذهب األئمة مالك

()2

 ،والشافعي( ،)3وأحمد

()1

،

قالوا  :طالق المكره بغير حق ال يقع .
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمأثور .
اوال :مم الكتاب .
استدلوا بقوله تعالىَ ﴿:وَ َكفَ َر بۡ ِ و بَ بَ ۡعد َّلي َمْ َٰٓ َّل َِل َو َۡ ن ۡكرََ َ َ ۡل ۥ و ۡ َمئ ب َُّ ب ۡۡۡي َمَ َ ذَكَ ِوَ
َضب ِّوََ َّ ِ َ ذَه ۡ ََ ََُبٌ ََظي ﴾ النحل 106:
ص ۡد ٗرُ فَ َعلَ ۡيه ۡ غ َ
َش َر َح ب ۡۡذك ۡفر َ
وجــه الداللــة  .قالوا:بددأن اهلل سددبحانه وتعددالى لددم يؤاخددذ مددن أكدره علددى الكفددر فمددن أكدره علددى
الطالق بغير حق ال يقع طالقه من باب أولى  ،وقال عطاء بن أبي رباح « :الشدرك أعظدم مدن
الطالق»

()5

وقال الشافعي  :قال اهلل تعالى﴿ َوَ َكفَ َر بۡ ِ و بَ بَ ۡعد َّلي َمْ َٰٓ َّل َِل َو َۡ ن ۡكرََ َ َ ۡل ۥ و ۡ َمئ ب َُّ ب ۡۡۡي َمَ
َضاب ِّواََ َّ ِ َ ذَها ۡ ََا ََُبٌ ََظاي ﴾٢٠٧النحدل 106:بدأن
ص ۡد ٗرُ فَ َعلَ ۡايه ۡ غ َ
َ ذَكَ ِوَ َش َر َح ب ۡۡذك ۡفر َ
اهلل لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال اإلكراه وأسقط عنه أحكام الكفر ،فكدذلك سدقط عدن المكدره

مادون الكفر؛ ألن األعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق األولى.

()6

( )1المحلى باآلثار (.)162 /9
()2انظددر :المدونددة ( ،)13/19/2الن دوادر والزيددادات علددى مددا فددي المدونددة مددن غيرهددا مددن االمهددات (،)111/2
المعونة (،)111اإلشراف على نكت مسدائل الخدالف ( )111/2التبصدرة للخمدي (،)2665،2666/6بدايدة
المجتهد ونهاية المقتصد (.)102/101/3
( )3انظد د د د د د ددر :الحد د د د د د دداوي الكبيد د د د د د ددر ( ، )221،221،229،230،231/10البيد د د د د د ددان فد د د د د د ددي مد د د د د د ددذهب اإلمد د د د د د ددام
الشافعي(.)10،12/10

( )1انظدر  :مسدائل اإلمددام أحمدد واسدحاق بددن راهويده (،)1511/1المغندي البددن قدامدة( ، )312/1الشدرح الكبيددر
على متن المقندع (، )211،212/1شدرح الزركشدي علدى مختصدر الخرقدي ( ، )319،390/5المبددع شدرح
المقنع (. )296،291/6

( )5سنن سعيد بن منصور ( )316 /1برقم ، 1112باب مدا جداء فدي طدالق المكدره ،وقدد صدححه ابدن حجدر
العسقالني في الفتح (.)390/9
( )6انظر  :فتح الباري البن حجر(،)390/9السنن الكبرى للبيهقي ()511/1بتصدرف بداب مدا جداء فدي طدالق
المكره  ،شرح األربعين النووية البن دقيق ص)131:
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ثانيا :مم السنة .
-1استدلوا بحديث عمر - -قال  :قال رسول اهلل« -  -إنما األعمال بالنيدات ،توانمدا لكدل
()1
امرئ ما نوى»
وجه الداللة مم المديث.
قالوا :المكره ال نية له توانما طلق لفظا فلم يرد معناه ،وكل عمل بال نية  ،فهو باطل اليعتد

به ،وطالق المكره عمل بال نية فهو باطل.

()2

-2اس ددتدلوا بح ددديث ب ددن عب دداس  --ق ددال :ق ددال رس ددول اهلل « : --إن اهلل وض ددع ع ددن أمت ددي
الخطأ ،والنسيان ،وما استكرهوا عليه»

()3

وجه الداللة :حيث تجاوز اهلل عن المكره .

()1

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

()5

وجه الداللة مم المديث :
قالوا :المراد باإلغالق اإلكراه  ،وألنده إذا أكدره انغلدق عليده أريده ،وكأنده يغلدق عليده ويحدبس

ويضيق عليه حتى يطلق ،فال يقع طالقه .

()6

( )1ص د ددحيح البخ د دداري ()16 /1ب د ددرقم  1:ب د دداب كي د ددف ك د ددان ب د دددء ال د ددوحي إل د ددى رس د ددول اهلل ص د ددلى اهلل علي د دده
وس ددلم؟،وأخرجه مس ددلم ف ددي ص ددحيحه ( )1515/3ب ددرقم  1901 :ب دداب قول دده ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم« :إنم ددا
األعمال بالنية» ،وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال.

( )2انظر :المحلى باآلثار ( ، )162/9مسند الفاروق البن كثير (، )111/1
( )3سنن ابن ماجه ()659 /1برقم . 2015:باب طالق المكره والناسي والحديث حسن بمجموع طرقه وأخرجه
البيهقي في السنن الكبرى ( )511/1برقم  15091:باب ما جاء في طالق المكره  ،وقد حسنة ابن دقيدق
العيد في شرح األربعين النووية ( ، )131وقال وجود اسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ،و حسنه النووي

كما في تلخيص الحبير( ،)611/1والسخاوي في المقاصد الحسنة (،)311
( )1انظر :المحلى باآلثار ()166/9

( )5مسددند أحمددد ط الرسددالة ( ) 311 /13بددرقم  ، 26360:سددنن بددن ماجددة ( )660/1بددرقم  2016 :بدداب
طالق المكره والناسي  ،سنن أبي داود( )251/2برقم  2193 :باب في الطالق على غلدط  ، ،وفدي سدنده
محمددد بددن عبيددد بددن أبددي صددالح المكددي ضددعفه ابددو حدداتم فددي كتابدده الجددرح والتعددديل ( ،)9/1السددنن الكبددرى

للبيهقي ( )511 /1برقم  15091 :باب ما جاء في طالق المكره من طريدق اخدر غيدر طريدق مخمدد بدن
عبيد .فالحديث حسن بطرقه  ،وقد حسنه األلباني في اإلرواء (. ) 111/1
( )6انظر  :الحاوي الكبير ( ،)229/10المغني البن قدامة (،)312/1عون المعبود (.)111/6
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ثالثا مم المةثور :
-1استدلوا بأثر عمر بن الخطاب :- -أنه «لم ير طالق المكره شيئا»

()1

-2وبأثر عبد اهلل بن عمرو( ،)2والزبير« :-كانا ال يريان طالق المكره شيئا»

()3

-3وبأثر علي بن أبي طالب«:- -أنه كان ال يرى طالق المكره شيئا»(.)1

-1وبأثر ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قال« :ليس لمكره ،وال لمضطهد طالق»
-5وب دأثر عمددر بددن عبددد العزيددز
مكره»(.)1

()6

()5

.

وعطدداء والحسددن البصددري قددالوا« :ال طددالق ،وال عتدداق علددى

-6اسدتدلوا بدأثر عمدر بدن الخطداب - -أن رجدال علدى عهدد عمدر بدن الخطداب-  -تددلى
بحبل يشتار

()1

عسال  ،فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ،فقالت :لتطلقنها ثالثا تواال قطعت

الحبدل ،فدذكرها اهلل واإلسددالم أن تفعدل فأبدت  ،أو تقطددع الحبدل  ،أو يطلقهدا ،فطلقهددا ثالثدا ،ثددم

خ ددرك إل ددى عم ددر ب ددن الخط دداب -  -ف ددذكر ذل ددك ل دده ،فق ددال« :ارج ددع إل ددى أهل ددك فل دديس ه ددذا
بطالق»

()9

وقالوا  :وألنه إجماع الصحابة - -قاله خمسة منهم ولم يعرف لهدم مخدالف وهدم علدي بدن

أبددي طالددب ،وابددن عبدداس ،وعبددد اهلل بددن عمددرو ،والزبيددر بددن العدوام  ،وابددن عمددر ،وابددن الزبيددر –
رضي اهلل عنهم.

()10

( )1مصنف ابن أبي شيبة ( )12 /1برقم  ، 11029:من لم ير طالق المكره شيئا.

( ) 2هددو  :أبددو محمددد عبددد اهلل بددن عمددرو بددن العدداص بددن وائددل بددن هاشددم بددن سددعيد بددن سددهم بددن عمددرو ابددن
هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي وكنيته قيل أبو محمد  ،مات ليالي الحرة قيل عام 63ه وهذ

القددول رجحدده اإلمددام أحمددد  ،وقيددل 65ه وقيددل 61ه  .انظددر :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم (،)1121 /3

االستيعاب في معرفة األصحاب (. )956 /3

( )3مصنف ابن أبي شيبة ( )12 /1برقم  . 11029:من لم ير طالق المكره شيئا.
( )1المصدر نفسه برقم  .11021:من لم ير طالق المكره شيئا.

( )5المصدر السابق برقم  . 11021:من لم ير طالق المكره شيئا

( )6هددو  :اإلمددام أميددر المددؤمنين أبددو حفددص عمددر بددن عبددد العزيددز بددن مددروان بددن الحكددم األمددوي القرشددي الخليفددة
ال ارشددد أمدده أم عاصددم بنددت عاصددم بددن عمددر بددن الخطدداب مددات فددي رجددب سددنة 101ه  .انظددر  :تددذكرة

الحفاظ ط طبقات الحفاظ للذهبي ( ،)19 /1فوات الوفيات (.)133 /3

( )1مصنف ابن أبي شيبة ( )12 /1برقم  .11031:من لم ير طالق المكره شيئا.
( )1معنى يشتار:أي يجتنيه من خالياه ومواضعه .انظر :لسان العرب ()131 /1

( )9سددنن سددعيد بددن منصددور ( )313 /1بددرقم  1121 :بدداب مددا جدداء فددي طددالق المك دره ،البيهقددي فددي السددنن
الكبرى ( )516/1برقم  :15099باب ما جاء في طالق المكره ،مسند الفاروق البن كثير (.)111/1

( )10انظر  :الحاوي الكبير ( ، )229/10السنن الكبرى للبيهقي ( )516/1برقم  ،15100:بداب مدا جداء فدي
طالق المكره.
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القول الثانن :مذهب اإلما أبن منيفة( ،)1وهو قول لإلما للشافعن (.)2
قالوا :يقع طالق المكره.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة ،والمأثور.
أوال  :مم الكتاب:
استدلوا بقدول اهلل تعدالىَّ﴿:ذ ِلَاه َو ِرْ ۖ
ف نَ ۡ ْ َۡساري ب بإ َۡ َس طاَ َ ََل يَحاۡلُّ ذَكا ۡ نَن
َاٱن فَإوۡ َساٱ بك ب َم ۡعار ٍ
ْ َۡأخَ ُُ و ِمٱَٰٓ ََُْ َۡي مَّه َِ َش ۡيًٱ َّل ِ َٰٓ
َاٱح
َل نَن يَخَ ٱفَٱَٰٓ نَ َِل يٱي َمٱ َد َد َّ ِ ۖ فَإ ۡن خ ۡف ۡ نَ َِل يٱي َماٱ َاد َد َّ ِ فَا َ جْ َ
َٰٓ
ََلَ ۡيه َمااٱ في َمااٱ َّۡف َ اد َۡل ب ا ط ْ ۡل ا َ َااد د َّ ِ فَ ا َ ْ َۡع َااد هَٱ َ َوااَ يَ َ َع ا ِد َااد َد َّ ِ فَأ ُ ذَئ ا َ ه ا َّذظِلمااَّنَ
َاٱح
ار طَۥ فَاإن لَلِٱَهَاٱ فَا َ جْ َ
﴾١١٢البقرة﴿.229:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعاد ََ ِاى َْاْك َ زَ ۡ جًاٱ غ َۡي َ
ُج َعٱَٰٓ َّلن ظَِْٱَٰٓ نَن يٱي َمٱ َد َد َّ ِ ط َ ْ ۡل َ َد د َّ ِ ي َيِّْهَٱ ذٱَ ََّۡۚ يَ ۡعلَمَّنَ ﴾١٣٠البقرة 230:
ََلَ ۡيه َمٱَٰٓ نَن يَ ََر َ
وجه الداللة مم اآليـة قدالوا :عمدوم اآليدة يوجدب وقدوع طدالق المكدره  ،وغيدره  ،إذ لديس فدي
اللفظ داللة على الفرق بينهما.

()3

ثانيا :مم السنة .
-1اسدتدلوا بحددديث أبدي هريدرة - -أن رسدول اهلل  قددال « :ثدالث جدددهن جدد ،وهدزلهن جددد:
النكاح  ،والطالق  ،والرجعة»

)(1

وجــه الداللــة مــم المــديث  .قددالوا  :إن النبددي -  -سددوى بددين حكددم الجدداد والهددازل مددع أن
أحدددهما قاصددد الطددالق  ،واآلخددر غيددر قاصددد ،فدددل علددى أن كددل مكلددف وجددد إيقدداع الطددالق فددي
لفظه فحكمه الزم له  ،وال تأثير لعدم إرادته في ارتفاع حكم لفظه .

()5

-2اسددتدلوا بحددديث أبددي هريدرة  - -قددال :قددال رسددول« :-  -كددل طددالق جددائز ،إال طددالق
(6

المعتوه المغلوب على عقله»

( )1انظ د ددر  :ش د ددرح مختص د ددر الطح د دداوي للجص د دداص (،)5،6،1،1،9،10،11/5النت د ددف ف د ددي الفت د دداوى للس د ددغدي
( ، )311/1المبسوط للسرخسي ( ، )10/21تحفة الفقهاء ( ،)195/2بدائع الصنائع ( ، )100/3العنايدة
شرح الهداية ( ،)111/3اللباب في شرح الكتاب (.)15/3
( )2اإلش دراف علددى مددذاهب العلمدداء البددن المنددذر ( )221/5وهددو الددذي ذكددر قددول الشددافعي،ولم أجددد فددي كتددب
الشافعية من ذكر هذا القول.

( )3انظر :شرح مختصر الطحاوي ()6/5
( )1سبق تخريجه ص .)53(:
( )5انظر:شرح مختصر الطحاوي للجصاص (. )1/5
( )6سنن الترمذي ت شاكر ( )111 /3برقم  1191:باب مدا جداء فدي طدالق المعتدوه  .وقدال عنده الترمدذي
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وجــه الداللــة مــم المــديث :قددالوا :شددمل الحددديث طددالق كددل مددن يعقددل ،ومددنهم المك دره ،واسددتثنى
المعتوه الذي العقل له فقط.
 -3اسددتدلوا بحددديث صددفوان بددن عم دران الطددائي أن رجددال كددان نائمددا مددع ام أرتدده فقامددت فأخددذت

سددكينا فجلسددت علددى صدددره ووضددعت السددكين علددى حلقدده وقالددت :لتطلقنددي ثالثددا البتددة تواال

ذبحتددك ،فناش دددها اهلل  ،فأب ددت عليدده فطلقه ددا ثالث ددا ف ددذكر ذلددك لرس ددول اهلل -ص ددلى اهلل علي دده
وسلم -فقال« :ال قيلولة في الطالق».

)(1

وجه الداللة من الحديث :قالوا :حيث أوقع النبي -  -طالق المكره بغير حق.
ثالثا :مم المةثور :
امرتدده فوقفددت علددى الحبددل
-1اسددتدلوا ب دأثر عمددر -  -أن رجددال تدددلى يشددتار عسددال فجاءتدده أ
لتقطعدده  ،أو لددتطلقن ثالثددا فددذكرها اهلل واإلسددالم فأبددت إال ذلددك  ،فطلقهددا ثالثددا قددال :فرفددع إلددى
عمر فأبانها منه

()2

وجه الداللة مم او ثر .قالوا :بأن عمر -  -أجاز طالق المكره .
-2اسددتدلوا بدأثر آخددر لعمددر بددن الخطدداب -  -عددن عمددر بددن شددرحبيل المعددافري ،قددال :كانددت
ام درأة مبغضددة لزوجهددا فأرادتدده علددى الطددالق فددأبى فجدداءت ذات ليلددة فلمددا أرتدده نائمددا ،قامددت
وأخذت سيفه ،فوضعته على بطنه ثم حركته برجلها فقدال :ويلدك مدا لدك؟ قالدت :واهلل لتطلقندي

تواال أنفذتك بده ،فطلقهدا ثالثدا ،فرفدع ذلدك إلدى عمدر بدن الخطداب-  -فأرسدل إليهدا فشدتمها،
()3
فقال :ما حملك على ما صنعت؟ قالت بغضي إياه فأمضى طالقها.

«ه ددذا ح ددديث ال نعرف دده مرفوع ددا إال م ددن ح ددديث عط دداء ب ددن عج ددالن ،وعط دداء ب ددن عج ددالن ض ددعيف ذاه ددب
الحديث» وقال عنه يحيى بدن معدين كمدا فدي كتداب الجدرح والتعدديل البدن أبدي حداتم ( )335/6لديس حديثده
بشيء كذاب والحديث ضعيف ال يحت به .

( )1سنن سعيد بن منصور ( )311 /1برقم  1130 :باب ما جاء في طالق المكره  ،والحديث ضدعيف فدي
سنده الغاز بن جبلة الجبالني ،قال البخاري في التاريخ الكبير( )306/1عن هذا الحديث هو حدديث منكدر
ال يتددابع عليدده وقددال ابددن أبددي حدداتم فددي كتابدده الجددرح والتعددديل ( )122/1يكتددب حديثدده ولدديس بددالقوي وقددال
الزيلعي في نصب الرآيدة ( )222/3قدال ابدن أبدي حداتم عدن أبيده وقدال هدو منكدر الحدديث يعندي الغداز بدن

جبلة ،وقال البخاري هو منكر الحديث في طالق المكره.

( )2مسند الفاروق البن كثير ( )116 /1قال ابن كثير األثر منقطع  .قال ابو عبيد وقد روى عن عمر خالفة
والحديث منقطع
( )3سعيد بن منصور في سننه ( )313/1برقم  . 1129 :باب ما جاء في طالق المكره.
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-3استدلوا بأثر ابن عمر

()1

- -قال« :طالق المكره جائز »

()2

مناقشة اودلة :
مناقشة أدلة القول األول .من قبل أصحاب القول الثاني.
-1قالوا :أما استداللهم بحديث ابن عباس« - -ان اهلل وضع عدن أمتدي الخطدأ والنسديان ومدا
استكرهوا عليه ».

()3

فةجابوا يليه بعدةردود منها .
 إن الحديث غير صحيح عند أهدل النقدل  ،قدال عنده اإلمدام أحمدد :لديس يدروى إال عدن الحسدنعن النبي  - -فهو مرسل ،و مخالفونا ال يقبلون المراسيل ،فسقط احتجاجهم به .

 -وعلى فر

صحة الحديث  ،فإنه لم ينف طدالق المكدره  ،الن معندى حدديث «رفدع عدن أمتدي

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »،وعفى ألمتي عن ذلك  ،فإن المرفدوع عنده اإلثدم ،ولديس

الحكم  ،فيرفع عن المكره اإلثم وليس يرفع حكم وقوع الطالق

()1

.

وال يجوز استعماله في رفع الحكم ؛الن هذا اللفظ إنما يستعمل في رفع المأثم .
-2قالوا :وأما استداللهم بحديث عائشدة -رضدي اهلل عنهدا« :-ال طدالق وال عتداق فدي إغدالق »
فال داللدة فيده علدى حكدم طدالق المكدره ؛ ألن المكدره غيدر مغلدق عليده  ،توانمدا هدو المجندون ،
()5
ألنه مغلق عليه في التصرف من سائر الوجوه .
مناقشة أدلة القول الثانن مم قبل أصماب القول اوول:
قالوا :أما استداللهم بعموم قول اهلل تعالىَّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن ﴾...
الجـواب :يقددال  :بددأن اآليددة دلددت علددى أحكددام الطددالق وثبددت فددي السددنة الصددحيحة عدددم وقددوع
طالق المكره.

( )1هددو :عبددد اهلل بددن عمددر بددن الخطدداب بددن نفيددل القرشددي العدددوي أبددو عبددد الددرحمن خددال المددؤمنين ،مددن أملددك
شددباب ق دريال عددن الدددنيا تددوفي سددنة 13ه وقيددل11ه انظددر :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم (،)1101 /3
االستيعاب في معرفة األصحاب ( )950 /3اإلصابة في تمييز الصحابة (.)156 /1

( )2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( ) 110 /6برقم  11121:باب طالق الكره
( )3سبق تخريجه ص.)61( :
( )1انظر :شرح مختصر الطحاوي للجصاص (.)11/5
( )5المصدر نفسه (.)1/5
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ثانيا :مناقشة أدلة القول الثانن مم السنة مم قبل أصماب القول اوول .
-1أمددا اسددتداللهم بحددديث أبددي هري درة - -مرفوعددا «ثددالث جدددهن جددد وه دزلهن جددد النكدداح
والطددالق والرجعددة» وقددولهم بددأن الحددديث سددوى بددين الجدداد ،والهددازل فدددل علددى أن كددل مكلددف
وجد إيقاع الطالق في لفظه  ،فحكمه الزم له.

الجواب :قالوا :ونحن نجعل الجد والهزل في وقوع الطالق سواء ،والمكره ليس بجاد  ،وال هازل .
والن الجدداد قاصددد اللفددظ مريددد للفرقددة  ،والهددازل قاصددد للفددظ غيددر مريددد للفرقددة ،والمك دره غيددر

قاصد للفظ ،وال مريد للفرقة.

()1

-2أما استداللهم بحديث أبي هريرة  --مرفوعا «كل طالق جائز إال طدالق المعتدوه المغلدوب
على عقله » وقولهم إن الحديث شمل طالق كل من يعقل ومنهم المكره .

الجواب:
أوال :الحديث ال يصدح ؛ ألن فدي اسدناده عطداء بدن عجدالن ،ال يحدت بده وقدد وصدفه يحيدى بدن
معين بالكذب فال يحت به .

ثانيا :على فر

صحة الحديث فإن المكره مغلوب على إرادتده وناقدل لكدالم غيدره  ،وألن الندائم

مغلوب على عقله  ،تواذا طلق فطالقه ال يقع باتفاق .

-3أما استداللهم بحديث صفوان بن عمران الطائي مرفوعا «ال قيلولة في الطالق».
الجواب :الحديث ال يصح في إسناده الغاز بن جبلة الجبالني قال عنه البخاري حديثه منكر

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

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

الترجيح:
بعد عر

أدلة كل قول ومناقشتها تبين للباحث أن القول الراجح في هدذه المسدألة واهلل أعلدم هدو

القول القاضي بأن طالق المكره ال يقع إذا كان اإلكراه بغيدر حدق ؛وذلدك لقدوة أدلدة مدن ذهدب هدذ

المذهب وضعف أدلة من قال بوقوع طالقه ؛وألن األقوال واألفعال الصادرة من قبدل المكدره بغيدر

الحق قد دلت أدلة الشرع الكلية والجزئية على أنه ال يترتب عليها شيء من األحكدام ،فدإن اهلل -
 - لم يجعل من كفر مكرها بأنده كدافر فقدال تعدالىَّ ﴿:ل َِل َو ۡاَ ن ۡكارََ َ َ ۡل ا ۥ و ۡ َمائ ب َُّ ب ۡاۡۡي َمَ ﴾
()2
فإذا كان اإلكراه مبطال للكفر باهلل ،فيكون اإلكراه بما هو دون الكفر مبطال من باب أولى.

( )1انظر :الحاوي الكبير (. )230/10
( )2انظر :السيل الجرار للشوكاني (.)101
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المطلب الثالث  :وفيه أربعة مسائل
المســةلة اوولــى  -:مك ـ مــم طلــق وجتــه المــدخول بهــا ثــالث تطليقــات متفرقــات وأراد أم
يرجعها.متى تمل له؟

تمرير ممل الن اع :
-1اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم الظدداهري علددى أن الددزوك إذا طلددق زوجتدده المدددخول بهددا ثددالث
تطليقات متفرقات ،التحل له حتى تنكح زوجا غيره(.)1

-2اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن النكاح الفاسد ال يحلها للزوك األول .
-3اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن وطئها في الدبر من قبل الدزوك الثداني ال يحلهدا للدزوك
األول .
-1اختلف العلماء فيما عدا ذلك فيما يحلها للزوك األول.
وتمته مسةلتام.
المســةلة اوولــى :هددل يش دترط لتحليلهددا للددزوك األول الددوطء فددي القبددل ؟ أو مجددرد العقددد؟ اختلددف
العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين .
القول اوول  :بيام رأي بم م الظاهري فن هذه المسةلة .
يرى ابن حدزم -رحمده اهلل تعدالى -أن مدن طلدق ام أرتده ثالثدا لدم يحدل لده أن يتزوجهدا إال بعدد

زوك يطؤها في فرجها بنكاح صحيح .

فقال ( :ومن طلق امرأته ثالثا لم يحل لده أن يتزوجهدا إال بعدد زوك يطؤهدا فدي فرجهدا بنكداح
صحيح)

()2

وهو مذهب األئمة أبي حنيفة ( ،)3ومالك ( ،)1والشافعي ( ،)5وأحمد (.)6
( )1انظر :شرح النووي على مسلم (.)3 /10
( )2المحلى باآلثار (.)111 /9
()3انظر :المبسوط للسرخسي (، )9/6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)111/3
( )1انظددر  :التلق ددين فددي الفق دده الم ددالكي (، )121/1الك ددافي ف ددي فق دده أهددل المدين ددة ( ، )533/2ال ددذخيرة للق ارف ددي
(.)319/1

()5انظددر  :الحدداوي الكبيددر (،)326/10المهددذب فددي فقدده اإلمددام الشددافعي للشدديرازي (، )19/3البيددان فددي مددذهب
اإلمام الشافعي (، )251/10شرح النووي على مسلم (.)3 /10
()6ا لكافي في فقه األمام أحمد ( ،)152/3المغني البن قدامة (.)515/1
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قالوا :التحل للزوك األول حتى يطأها الزوك الثاني في قبلها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،واإلجماع.
اوال :مم الكتاب :
ارَ﴾٠
اسددتدلوا بقددول اهلل تعددالى ﴿:فَااإن لَلِٱَهَااٱ فَ ا َ َْحااۡلُّ ذَ ا ۥ وا باَ بَ ۡعااد ََ ِ اى َْااْك َ زَ ۡ ًجااٱ غ َۡيا َ
البقرة 230:
وجــه الداللــة مــم اآليــة  :قددالوا المدراد مددن النكدداح الجمدداع ؛ ألن النكدداح فددي اللغددة هددو الضددم
حقيقة ،وحقيقة الضم في الجماع .

()1

ثانيا  :مم السنة :
-1استدلوا بحديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :جاءت امرأة رفاعدة القرظدي

()2

النبدي-  -

 ،فقالت :كنت عند رفاعة( ،)3فطلقني ،فأبت طالقي ،فتزوجت عبد الدرحمن بدن الزبيدر

()1

إنمدا

معدده مثددل هدبددة الثددوب  ،فقددال« :أتريدددين أن ترجعددي إلددى رفاعددة؟ ال  ،حتددى تددذوقي عسدديلته
ويذوق عسيلتك»

()5

وجه الداللة مم المديث :
حيث أشترط النبي -  -لحلها لزوجها األول وطأها من الزوك الثاني فدي قبلهدا مدع ذوق

العسيلة.

-2اسددتدلوا بحددديث ابددن عمددر -  -عددن النبددي--فددي الرجددل تكددون لدده المدرأة ،ثددم يطلقهددا ،ثددم
( )1انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (. )111/3
( )2اسددم امدرأة رفاعددة القرظددي :تميمددة بنددت أبددي عبيددد القرظيددة كانددت تحددت رفاعددة أو ارفددع القرظددي .فطلقهددا ولددم
أجد من ذكر سنة وفاتها .انظر  :اإلصابة في تمييز الصحابة ()51 /1
( ) 3هددو  :رفاعددة بددن سددموأل ،ويقددال رفاعددة بددن رفاعددة القرظددي ،مددن بنددي قريظددة.روى عندده ابندده قددال :نزلددت هددذه
اآلية « :ولقد وصلنا لهم القول » اآلية في عشرة أنا أحدهم ،وهو الذي طلق أمرأته ثالثا على عهد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فتزوجهدا عبدد الدرحمن بدن الزبيدر ،ثدم طلقهدا قبدل أن يمسدها  ،ولدم أجدد مدن ذكدر

كنيته وال سنة وفاته .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب (.)500 /2
( )1هو :عبد الرحمن بن الزبير بن باطدا القرظدي ،هدو الدذي قالدت فيده ام أرتده تميمدة بندت وهدب :إنمدا معده مثدل
هدبددة الثددوب ،وكددان تزوجهددا بعددد رفاعددة ابددن سددموأل ،فدداعتر

عنهددا ،ولددم يسددتطع أن يمسددها ،فشددكته إلددى

رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،فددذكر حددديث العسدديلة ،ولددم أجددد مددن ذكددر كنيتدده وال سددنة وفاتدده .انظددر:
االستيعاب في معرفة األصحاب ( ، )133 /2أسد الغابة ط العلمية (.)112 /3
( )5صددحيح البخدداري ( )161 /3بددرقم  2639:بدداب شددهادة المختبي،صددحيح مسددلم ( )1055/2بددرقم 1133:
باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ،ويطأها ،ثم يفارقها وتنقضي عدتها .
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يتزوجها رجل فيطلقهدا قبدل أن يددخل بهدا ،فترجدع إلدى زوجهدا األول؟ «فقدال رسدول اهلل« :- -
حتى تذوق العسيلة

()1

»

()2

-3اسددتدلوا بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا  -قالددت :سددئل رسددول اهلل  ،- -عددن رجددل طلددق
ام أرتدده  -يعنددي ثالثددا  -فتزوجددت زوجددا غي دره ،فدددخل بهددا ،ثددم طلقهددا قبددل أن يواقعهددا أتحددل
لزوجه ددا األول؟ قال ددت :ق ددال النب ددي -ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم « :-ال تح ددل لد د ول حت ددى ت ددذوق
عسيلة اآلخر ،ويذوق عسيلتها»

()3

وجــه الداللــة مــم المــديث :حيددث اشددترط ذوق العسدديلة  ،وال تكددون إال بددالوطء بالقبددل حتددى
تحل ل ول.

()1

ثالثا :مم اإلجماع.
قال ابن المنذر(« :)5وأجمعوا على أن الرجل ،توان عقد النكاح فال يكون محصنا حتى يددخل
()6
بها ويصيبها».
وقال صاحب كتاب عون المعبود :أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل لد ول إال سدعيد

بن المسيب قال  :وال نعلم أحدا وافقه عليه إال طائفة من الخوارك ،ولعله لم يبلغه الحدديث ،فأخدذ
بظاهر القرآن .

()1

القول الثانن  :قدول سدعيد بدن المسديب ،وسدعيد بدن جبيدر-رحمهمدا اهلل تعدالى -قداال :تحدل للدزوك
( )1معنددي العسدديلة :قددال ابددن منظددور :ذاق الرجدل عسدديلة الم درأة إذا أول د فيهددا إذاقددة حتددى خبددر طيددب جماعهددا،
وذاقت هي عسيلته كذلك لما خالطها .ورجل ذواق مطالق إذا كان كثير النكاح كثيدر الطالق.انظدر :لسدان

العرب ()112 /10

( )2مسند أحمد ط الرسالة ( )106 /9برقم  ،5511 :والحديث ضعيف  ،وفي اسناده سالم رزين مجهدول قدال
عنه البخاري ال تقوم الحجة بسالم بدن رزيدن وال مدن رزيدن النده اليددرى سدماعه مدن سدالم وال مدن ابدن عمدر
التد دداريخ الكبيد ددر للبخد دداري ( )13/1بد ددرقم  ،1101:تهد ددذيبط طالكمد ددال ( )111/9بد ددرقم  ، 1909 :إكمد ددال
تهذيب الكمال ( )310/1برقم .1591:

( )3س ددنن أب ددي داود ( )291 /2ب ددرقم  2309:ب دداب المبتوت ددة ال يرج ددع إليه ددا زوجه ددا حت ددى ت ددنكح زوج ددا غيد دره
،الحديث صحيح رجاله ثقات وأصله في البخاري ومسلم .
( )1انظر :المحلى باآلثار (.)116/9
( )5هدو :أبدو بكدر محمدد بدن إبدراهيم بدن المندذر النيسدابوري ،كدان فقيهددا عالمدا مطلعدا وتدوفي بمكدة سددنة 309ه
وقيل 310ه رحمه اهلل تعالى.

انظر  ( :وفيات األعيان (. )201 /1
( )6اإلجماع البن المنذر ( ص.)19 :
( )1انظر  :عون المعبود (.)301/6
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األول بعقددد الثدداني توان لددم يصددبها بشددرط عدددم نيددة إحالل ده ل د ول  ،فجعددال الشددرط فددي إباحتهددا
()1
ل ول عقد الثاني  ،دون إصابته
اودلة :استدلوا بأدلة من القرآن .
استدلوا بقوله تعالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ ﴾البقرة 230:
وجه الداللة مم اآلية :قالوا  :اسم النكاح يتناول العقد دون الوطء .
وألنه لما ثبت بمجرد العقد تحريم المصاهرة ،ثبت به حكم اإلباحة .

()2

فقال:سعيد بن المسيب « أما الناس فيقولون حتى يجامعها  ،وأما أنا فإني أقول :إذا تزوجها

تزويجا صحيحا ال يريد بذلك إحالال لها ،فال بأس أن يتزوجها األول ».

()3

المناقشة :
مناقشة أدلة القول األول من قبل سعيد بن المسيب رحمه اهلل تعالى ومن وافقه وهم أصحاب
القول الثاني.
أوال :مناقشة استدالله باآلية :
وبأن النكاح في اللغة :هو الضم حقيقة  ،وحقيقة الضم في الجماع.
الرد  :أجاب أصحاب القول الثاني وهو سعيد بن المسيب على هذا االستدالل.
قـالوا :إن حقيقددة النكداح عنددد الفقهداء بأندده حقيقدة فددي العقدد مجددا از فدي الددوطء وبده جدداء القدرآن

العزيز(.)1

وقدددول اهلل تعد ددالى﴿:فَااااإن لَلِٱَهَااااٱ فَاااا َ َْحااااۡلُّ ذَاااا ۥ وا ب
ااارَۥ ﴾
اااَ بَ ۡعااااد ََ ِااااى َْااااْك َ زَ ۡ ًجااااٱ غ َۡيا َ

البقرة.230:فمعناها :حتى تتزوك ،أي يعقد عليها.
ثانيا مناقشة االستدالل مم السنة :

-1أما اسدتداللهم بحدديث بدن عمدر --فدي الرجدل تكدون لده المدرأة ثدم يطلقهدا ثدم يتزوجهدا رجدل

( )1انظدر  :بددائع الصدنائع فدي ترتيدب الشدرائع (، )111/3الحداوي الكبيدر(، )326/10البيدان فدي مدذهب اإلمدام
الشافعي(، )251/10المغني البن قدامة (. )516/1

( )2انظر :الحاوي الكبير(.)326/10

( )3سددنن سددعيد بددن منصددور ( )15 /2بددرقم  .1919:بدداب الم درأة تطلددق ثالثددا فتزوجددت غي دره فيطلقهددا قبددل أن
يمسها هل ترجع إلى األول
( ) 1انظر :شرح النووي على مسلم (.)112/9

13

فيطلقهد ددا قبد ددل أن يد دددخل بهد ددا فترجد ددع إلد ددى زوجهد ددا األول ؟ فقد ددال رسد ددول اهلل - -حتد ددى تد ددذوق
العسيلة .»...وقولهم هذا الحديث نص في المسألة.
الــرد  :قددال أصددحاب القددول الثدداني :أمددا االسددتدالل بالحددديث ال يصددح  ،ألندده حددديث ضددعيف
في إسناده سالم بن رزين أو رزين بن سليمان أو سليمان بن رزين قال عنه البخداري فدي التداريخ
الكبير :سالم بن رزين أو رزين بن سليمان ال تقوم به الحجة ألنه ال يددري سدماعه مدن سدالم بدن
عمر وال من ابن عمر- -فالحديث ضعيف.

مناقشة أدلة القول الثانن القاضي بحل الزوجة لزوجها األول بمجرد عقد الثاني عليهدا فقدط
من غير وطء  .من قبل أصحاب القول األول.
-1قالوا  :أما استداللهم باآلية وبأن اسم النكاح يتناول العقد دون الوطء .
الـرد  :فيجداب بددأن النبدي- -هدو المبدين للقدرآن وقدد بدين النبددي- -هدذه اآليدة باألحاديددث
الصحيحة ،بأنها التحل ل ول حتى يذوق الثاني عسيلتها ،وتذوق عسيلته .

()1

-2وأما قولهم لما ثبت بمجرد العقد تحريم المصاهرة ثبت به حكم اإلباحة .
الـــرد :أج ددابوا عل ددى ه ددذا التعلي ددل بق ددولهم :إن تحد دريم المص دداهرة ال يج ددوز أن يعتب ددر ب دده حك ددم
اإلباحة ؛ الن التحريم أوسع لحصوله بالوطء من غير عقد كالوطء بشبهة كذلك بالعقد من غيدر
وطء  ،واإلباحة لما لم تثبت بالوطء من غير عقدد ،وال بالفاسدد مدن العقدود لدم يثبدت بمجدرد العقدد

من غير وطء .

()2

الترجيح :
-1بعددد النظددر والتأمددل ومناقشددة األدلددة اتضددح للباحددث أن القددول الدراجح هددو :القددول الددذي يوجددب
الوطء بالقبل من قبدل الدزوك الثداني حتدى تحدل للدزوك األول  ،وذلدك ل دلدة الصدحيحة الثابتدة
عن النبي- -وقوله «:التحل ل ول حتى تذوق عسيلة اآلخر ويذوق عسيلتها » وهذا نص

صددحيح فددي محددل الن دزاع ال ينبغددي العدددول عندده بددالمعقوالت والمفهومددات المعارضددة لمنطددوق
النص.
 -2واستدالل سعيد بن المسيب -رحمه اهلل تعالى -بقول اهلل تعدالىِ ََ ﴿:ى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َرَۥ﴾
البقرة.230:على العقد دون الوطء ،كما حمل قوله تعالى ََ َ ﴿:ل َْْكح ُ
َُّ َوٱ َُ َك َ ََُبَاٱَٰٓؤك ِّواََ
َّذِّْ َسٱََٰٓ﴾النساء.22:على العقد 

( )1انظر :المغني البن قدامة (.)516/1
( )2انظر  :الحاوي الكبير (.)321/10
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الرد  :يجاب بأن الحدديث مخصدص لةيدة  ،وكدذلك مفهدوم اآليدة توان فهدم منهدا أنده يكفدي مجدرد
العقد ،لكن السنة بينت أن ال عبرة بمفهوم اآلية ،بل البدد بعدد العقدد مدن ذوق العسديلة ،والبدد بعدد
ذلك من التطليق ثم العدة ( ،)1وقد اعتذر العلماء على قول سعيد بن المسديب بأنده لعلده لدم يبلغده

الحديث الصحيح حديث العسيلة.

()2

المسةلة الثانية :مك مم وطة فن نكاح صميح فن مال ال يمل فيه الوطء .هل يملها لألول؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين.
القول اوول  :بيام رأي ابم م فن هذه المسةلة .
يدرى ابدن حددزم رحمده اهلل تعددالى :أن الدزوك الثدداني إذا وطأهدا فدي حددال ال يحدل فيدده الدوطء ثددم

طلقها فإنه ال يحلها للزوك األول بهذا الوطء

فقال( :إن كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال ال يحل فيه الوطء مدن صدوم فدر
أو منها ،أو إحرام كذلك ،أو اعتكاف كذلك ،أو وهي حائ

 :فكل ذلك ال يحلها.)3( ).

منده،

وهو مذهب اإلمام مالك ( ،)1ورواية عند اإلمام أحمد(،)5
قالوا :إذا وطئهدا فدي حدال ال يحدل فيده الدوطء ،ثدم طلقهدا  ،فإنهدا التحدل لزوجهدا األول بهدذا
الوطء

.

اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،ومن المعقول.
أوال :مم الكتاب :
استدلوا بقول اهلل تعالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ﴾البقرة 230:
وجه الداللة مم اآلية قالوا :إن اهلل سبحانه وتعدالى نهدى عدن وطء الحدائ

 ،فدال يكدون مدا

نهى اهلل عنده يحدل مدا أمدر بده  ،والن اآليدة عامدة فدي كدل األزواك  ،وال يكدون زواجدا إال مدا كدان
زواجه زواجا صحيحا.

()6

( )1انظر  :إكمال المعلم ( ، )601/1مجموع الفتاوى ( ، )92/33زاد المعاد ()251/5
( )2انظر  :شرح النووي لمسلم ()3/10
( )3المحلى باآلثار (.) 115، 111/9

()1انظر  :المدونة الكبرى ( ، )201/2الكافي في فقه أهل المدينة(.)1069/2
( )5انظر  :المغني البن قدامة ( ، )511/1المحلى باآلثار (. ) 115، 111/9
( )6انظر  :المصدر نفسه ( ،)201/2المحلى باآلثار (.)115/9
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ثانيا :مم المعقول:
قالوا :إنه وطء حرام لحق اهلل تعالى ،فلم يحصل به اإلحالل ،كوطء المرتدة .

()1

القـــول الثـــانن :مددذهب اإلمددام أبددي حنيفددة (،)2واإلمددام الشددافعي ( ،)3والروايددة المشددهورة عنددد

اإلمام أحمد(.)1

قالوا :إذا وطئها في حال ال يحل فيه الوطء ،ثم طلقها فإنها تحل لزوجها األول.
استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمعقول .
أوال :مم الكتاب .
استدلوا بقول اهلل تعالى﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ﴾البقرة .230:
وجه الداللة مم اآلية .قالوا :اآلية اشترطت نكاح زوك آخر ،وقد تزوجها ووطئت من الزوك
الثاني.

()5

ثانيا :مم السنة.
اسددتدلوا بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا -قالددت :جدداءت ام درأة رفاعددة القرظددي إلددى النب دي-

 -فقالت :كنت عند رفاعة ،فطلقني  ،فبت طالقي ،فتزوجت عبد الرحمن بدن الزبيدر إنمدا معده
مث ددل هدب ددة الث ددوب ،فق ددال« :أتري دددين أن ترجع ددي إل ددى رفاع ددة؟ ال ،حت ددى ت ددذوقي عس دديلته وي ددذوق
عسيلتك»

()6

وجه الداللة مم المديث قالوا :اشترط النبي - -لتحليلها ل ول أن يدذوق عسديلتها وتدذوق
عسدديلته  ،فقددد جعددل اهلل سددبحانه وتعددالى إباحددة تحليلهددا لد ول بشددرط وهددو العقددد  ،وثبددت فددي

السنة ذوق العسيلة  ،وقد وجد ذلك  ،فتحل ل ول بهذا الوطء

( )1انظر  :المغني البن قدامة (.)511/1
()2انظر :الحجة على أهل المدينة (.)101/1
( )3انظر  :األم للشافعي ( ،)266/5الحاوي الكبير (.)330/10
()1انظر  :المغني البن قدامة (.)511/1

( )5انظر :المغني البن قدامة (.)511/1
( )6سبق تخريجه ص.) 11 (:
( )1انظر:المغني البن قدامة (.)511/1
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)1(.

ثالثا :مم المعقول .
-1قالوا  :إنه وطء في نكاح صحيح  ،فوجب أن يتعلق به التحليل ،كالمباح.
 -2وألنه ال محرم عليده مدن المدرأة فدي هدذه الحدال إال الجمداع للعلدة التدي فيده  ،أو فيهدا  ،ويقدع
ظهاره  ،توايالؤه وطالقه .

-3والن اهلل سبحانه وتعدالى قدد أبداح نكاحهدا للدزوك األول بشدرط وهدو العقدد  ،والسدنة الصدحيحة
اشترطت ذوق العسيلة  ،وقد وجد ذلك فتحل ل ول .

()1

المناقشة :
أوال  :مناقشة أدلة القول األول من قبل أصحاب القول الثاني.
مناقشة استداللهم بقول اهلل تعالى ﴿ :فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ ﴾البقرة .230:
وقولهم إن اهلل سبحانه وتعالى نهى عن وطء الحائ

فال يكون مدانهى اهلل عنده يحدل مدأمر

اهلل به.
الرد :يجداب بدأن غايدة مدا فدي اآليدة :أن اهلل سدبحانه وتعدالى اشدترط فدي حدل الزوجدة لزوجهدا
األول هو النكاح بزوك غيره  ،وقد حصل ذلك ،وثبت في السنة الصحيحة اشتراط شرط ثان وهو
الوطء في القبل ،وذوق العسيلة ،وقد حصل ذلك كله .
ثانيا :مناقشة استداللهم من المعقول .
قولهم بأنه وطء حرام لحق اهلل تعالى ،فلم يحصل به اإلحالل كوطء المرتدة.
الجواب :يجاب بعدم التسدليم لهدم بدذلك ؛ألنده ال يحدل وطء المرتددة  ،سدواء وطئهدا فدي حدال
ردتهما ،أو ردتها ،أو وطئ المرتد المسلمة ألن نكاحه ال يحل  ،والنكاح باطل.

()2

الترجيح :
من خالل النظر في أدلدة كدل قدول ،واسدتداللهم .اتضدح للباحدث أن القدول الدراجح واهلل أعلدم

هو القول الثاني القاضي بأن الزوك الثاني لو وطئ في حال ال يجوز وطؤهدا كدأن تكدون الزوجدة
حددائ أو صددائمة صددوم فددر ...ثددم طلقهددا فأنهددا تحددل للددزوك األول بهددذا الددوطء .وذلددك لقددوة
أدلتهم  ،ووضوحها ،فقد قال اهلل سبحانه وتعالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَا َ َْحاۡلُّ ذَا ۥ و باَ بَ ۡعاد ََ ِاى َْاْك َ
زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ ﴾البقرة .230:
( )1انظر:األم للشافعي ()266/5الحاوي الكبير (.)330/10
( )2انظر :المغني البن قدامة (.)511/1
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فاشددترطت اآليددة إلحاللهددا للددزوك األول ،النكدداح بددالزوك الثدداني ،وثبددت فددي السددنة الصددحيحة
،وانمددا
شددرط ثددان وهددو الددوطء فددي القبددل مددع ذوق العسدديلة ،وقددد حصددل ذلددك  ،وتحق دق الشددرطان ت

المحرم عليه مدن الزوجدة فدي هدذه الحدال الجمداع للعلدة التدي فيده أو فيهدا  ،ويقدع ظهداره توايالؤهدا،
وبينها وبينه ما بين الزوجين .

وألنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل كالمباح .

()1

المسةلة الثالثة  -:نكاح التمليل.
تمرير ممل الن اع:
-1الخدالف بددين األئمددة األربعددة وابدن حددزم أن الددزوك إذا طلددق زوجتده ثددالث تطليقددات متفرقددات ،
فتزوجت برجل آخر نكاح رغبة فوطئها ثم طلقها فإنها تحل ل ول.
-2اختلددف العلمدداء فدديمن تددزوك المطلقددة ثالثددا بنيددة تحليلهددا لزوجهددا األول بدددون اشددتراط ذلددك فددي
العقد .وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين .
القول اوول  :بيام رأى بم م فن هذه المسةلة.
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.

فقــال (:فلددو رغدب المطلددق ثالثددا إلددى مددن يتزوجهددا ويطؤهدا ليحلهددا لدده فددذلك جددائز إذا تزوجهددا
بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها ،فإذا تزوجها فهو بالخيدار إن شداء طلقهدا ،توان شداء
()2
أمسكها ،فإن طلقها حلت ل ول).
وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة( ،)3واإلمام الشافعي(.)1
قالوا :إذا تزوجها الزوك الثاني ،ونوى تحليلها للزوك األول ،ولم يشترط ذلك أثنداء العقدد ،فدإن
وطئها ثم طلقها حلت للزوك األول.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة ،والمأثور ،والمعقول .

( )1انظر  :األم للشافعي ( ، )266/5الحاوي الكبير (.)330/10
( )2المحلى باآلثار (.)122 /9
()3انظر  :المبسوط للسرخسي ( ، )9/6بدائع الصنائع ( ، )111/3الهداية في شرح بداية المبتدي (.)251/2
( )1انظر  :األم للشافعي ( ،)16/5الحاوي الكبير ( ، )332/9البيان في مذهب اإلمام الشافعي (.)211/9
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 -1مم الكتاب :
استدلوا بقول اهلل تعالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ ﴾البقرة .230:
وجــه الداللــة قددالوا :اآليددة عامددة فددي كددل زوك تددزوك مددن غيددر فصددل بددين مددا إذا شددرط فيدده
اإلحددالل ،أو ال ،فكددان النكدداح بهددذا الشددرط نكاح دا صددحيحا  ،واآليددة اشددترطت إلحاللهددا لزوجهددا
األول عقدد النكدداح  ،وهددذ نكدداح عقددد بمهددر وولدي ،ورضدداها ،وخلوهددا عددن الموانددع الشددرعية  ،وهددو

ارغ ددب ف ددي رده ددا إل ددى زوجه ددا األول  ،والنب ددي - -إنم ددا ش ددرط لعوده ددا إل ددى األول مج ددرد ذوق
العسيلة  ،وقد ذاق العسيلة .

()1

ثانيا :مم السنة.
 -1استدلوا بحديث عائشة -رضي اهلل عنهدا: -أن امدرأة رفاعدة القرظدي جداءت إلدى رسدول اهلل-
 ،- فقالت :يا رسول اهلل ،إن رفاعة طلقني فبت طالقدي ،تواندي نكحدت بعدده عبدد الدرحمن
بددن الزبيددر القرظددي ،توانمددا معدده مثددل الهدبددة ،قددال رسددول « :- -لعلددك تريدددين أن ترجعددي
إلى رفاعة؟ ال ،حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»

()2

وجه االستدالل مم المديث .
قالوا :إن النبي لم يجعل نيتها بالرجوع إلى زوجها األول مانعا إذا وطئها الزوك الثاني.

()3

-2اسدتدلوا بحدديث أبدي هريدرة - -قدال :قدال رسدول اهلل « : - -إن اهلل تجداوز ألمتدي مددا
حدثت به أنفسها ،ما لم يتكلموا ،أو يعملوا به»

()1

قالوا  :بأن اهلل قد تجداوز عدن حدديث الدنفس  ،ووضدع عدن النداس مدا حددثوا بده أنفسدهم ،وقدد
ينوي الشيء وال يفعله ،وينويه ويفعله ،فيكون الفعل حادثا غير النية ،توان النية ليست بقول  ،وال

عمل  ،وحديث النفس معفي عنه.

()5

( )1انظر  :بدائع الصنائع ( ،)111/3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ، )101/3نيل األوطار (. )166/6
( )2سبق تخريجه ص . ) 11( :
( )3انظر  :المحلى باآلثار (.)136/9

( )1صحيح البخاري( )115/3بدرقم  ، 2521 :بداب الخطدإ والنسديان فدي العتاقدة والطدالق ونحدوه ،وال عتاقدة إال
لوجه اهلل  ،صحيح مسلم ( )116/1برقم  .121:بداب تجداوز اهلل عدن حدديث الدنفس والخدواطر بالقلدب ،إذا
لم تستقر بلفظ مقارب  ،سنن بن ماجة( )651/1برقم  2010 :واللفظ له.
( )5انظر :األم للشافعي( ،)16/5المحلى باآلثار(.)133/9
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ثالثا :مم المةثور.
-1استدلوا بأثر ابن سيرين :أن امرأة طلقها زوجها ثالثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد
فجاءته امرأة فقالت له هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلدة فتصدبح فتفارقهدا؟ فقدال نعدم

وكان ذلك فقالت لده ام أرتده إندك إذا أصدبحت فدإنهم سديقولون لدك فارقهدا فدال تفعدل فدإني مقيمدة
لددك مددا تددرى واذهددب إلددى عمددر- -فلمددا أصددبحت أتددوه وأتوهددا فقالددت كلمددوه فددأنتم جئددتم بدده
فكلموه فأبى وانطلق إلى عمر - -فقدال :الدزم ام أرتدك فدإن اربدوك بريدب فداءتني وأرسدل إلدى
المدرأة التددي مشددت بددذلك فنكددل بهددا .ثددم كددان يغدددو إلددى عمددر .ويددروح فددي حلددة فيقددول الحمددد هلل
الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح.

)(1

وجــه الداللـــة مــم او ثـــر .قددالوا :دل األثددر علددى صددحة مددن نددوى التحليددل ،الن عمددر بددن
الخطاب - -أقره على نكاحه ،ولم ينكر أحد على عمر  فكان إجماعا.

()2

رابعا :مم المعقول.
-1قالوا:إن العقد يبطل بما شرط ،ال بما قصد بدليل مالو اشترى عبدا فشدرط أن يبيعده لدم يصدح
( )3

 ،ولو نوى ذلك لم يبطل .

-2قددالوا  :إن مجددرد النيددة فددي المعددامالت غيددر معتبددر ،فوقددع النكدداح صددحيحا السددتجماع شدرائط
الصحة ،فتحل ل ول .

()1

القول الثانن  :مذهب اإلما مالك ( ،)5واإلما أممد (.)6
قالوا  :إذا تزوجها الزوك الثاني بنية تحليلها للزوك األول ،ثم طلقها ،فإنها التحل بهذا النكاح
لزوجها األول.
اودلة :
استدلوا بأدلة من السنة  ،واإلجماع  ،والمأثور  ،والمعقول .
( )1األم للش د د د ددافعي ( ،)11 /5س د د د ددنن س د د د ددعيد ب د د د ددن منص د د د ددور( )16/2ب د د د ددرقم  ،1999131:الس د د د ددنن الكب د د د ددرى
للبيهقددي(.)311/1واألثددر ال يصددح الن ابددن سدديرين أسددقط الواسددطة عددن عمددر وكددذلك ابددن ج دري أسددقط
الواسطة بينه وبين ابن سيرين .
( )2انظر :الحاوي الكبير (،)331/9المحلى باآلثار(،)131/9البيان في مذهب اإلمام الشافعي(،)219/9
( )3انظر  :المغني ألبن قدامة (.)111 /1

( )1انظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (. )111/3
()5انظر  :الكافي في فقه أهل المدينة (.)533 /2
( )6انظر  :المغني البن قدامة (. )111 /1
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أوال :مم السنة :
-1استدلوا بحديث عبد اهلل بن مسعود - -قال« :لعن رسول اهلل  المحل والمحلل له»

)(1

.

وجه االسـتدالل مـم المـديث قدالوا :دل الحدديث علدى تحدريم التحليدل ألنده ال يكدون اللعدن إال
على فاعل المحرم ،وكل محرم منهي عنه ،والنهي يقتضي فساد العقد .
-2استدلوا :بحديث عقبة بن عامر

()3

()2

- -قال :قال رسول اهلل « :-  -أال أخبركم بالتيس

المستعار»  ،قالوا :بلى ،يا رسول اهلل ،قال« :هو المحلل ،لعن اهلل المحلل ،والمحلل له»
-3اسددتدلوا بحددديث نددافع مددولى ابددن عمددر

()5

)(1

أن رجددال سددأل عبددد اهلل بددن عمددر - -فقددال :إن

خددالي فددارق ام أرتدده ،فدخلدده مددن ذلددك هددم ،وأمددر شددق عليدده ،فددأردت أن أتزوجهددا ،ولددم يددأمرني

ب ددذلك ،ول ددم يعل ددم ب دده؟ فق ددال اب ددن عم ددر«:- -:ال ،إال أن ت ددنكح نك دداح غبط ددة ،إن وافقت ددك

أمسكت ،توان كرهت  ،فارقت ،تواال فإنا كنا نعد هذا في زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم

( )1سددنن الترمددذي ت شدداكر ( )120 /3بددرقم  1120 :بدداب مددا جدداء فددي المحددل والمحلددل لدده والحددديث لدده عدددة
طددرق .والحددديث صددحيح  ،قددال الترمددذي عقددب الحددديث وقددد روي هددذا الحددديث عددن النبددي مددن غيددر وجدده
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد
اهلل بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين  ، ...وصححه األلباني فدي إرواء الغليدل فدي تخدري
أحاديث منار السبيل ()301 /6

( )2انظر  :سبل السالم (.)111/2
عدي بدن غدنم بدن الربعدة
( )3عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن
ش
دي
بن رشدان بن قيس بن جهينة يكنى أبا حمداد وقيدل :أبدو أسدد ،وقيدل :أبدو عمدرو ،وقيدل :أبدو عدبس الجهن ش
مد ددات سد ددنة 51ه انظد ددر :معرفد ددة الصد ددحابة ألبد ددي نع د ديم (، )2151 /1أسد ددد الغابد ددة ط العلميد ددة ()51 /1
،اإلصابة في تمييز الصحابة (.)129 /1
( )1سددنن ابددن ماجدده ( )623 /1بددرقم  1936 :بدداب المحلددل والمحلددل لدده  ،ورواه الترمددذي فددي العلددل الكبيددر
( )161برقم  213:ما جاء في المحل والمحلل له .من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبدي  لعدن
المحل والمحلل له .فسدألت محمدد عدن هدذا الحدديث فقدال هدو حدديث حسدن  ،والحدديث فدي اسدناده مشدرح

بددن هاعددان ابددو مصددعب المعددافري البصددري أختلددف علمدداء الجددرح والتعددديل فيدده وأقددل أحوالدده أندده حسددن
الحديث ووثقه ابن معين في كتاب الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ، )132/1المستدرك علدى الصدحيحين
للحدداكم ( )211/2بددرقم  2101:كتدداب الطددالق بسددم اهلل الددرحمن الددرحيم وقددال الحدداكم هددذا حددديث صددحيح

اإلسناد ولم يخرجاه ،والحديث حسن ،

( )5هددو :نددافع  ،مددولى عبددد اهلل بددن عمددر بددن الخطدداب القرشددي العدددوي ،أبددو عبددد اهلل المدددني تددابعي اختلددف فددي
وفاته فقيل سنة 111ه  ،وقيدل سدنة 119هدورجح هدذا اإلمدام أحمدد  ،وقيدل سدنة 120ه  .انظدر :تهدذيب
الكمال في أسماء الرجال (.)291 /29
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سفاحا».

()1

ثانيا:مم اإلجماع.
-1نقل اإلجماع ابن قدامة(-)2رحمه اهلل تعالى  -فقال :ولنا قول النبي« - -لعن اهلل المحلل،
والمحلل له » ،وقول من سمينا من الصحابة-  -وال مخالف لهم ،فيكون إجماعا .

-2وكذلك نقل ابن القيم رحمه اهلل تعالى

()3

إجماع السلف على تحريم نكاح التحليل.

()1

ثالثا :مم المةثور .
-1اسد ددتدلوا ب د دأثر ابد ددن عمد ددر - -أند دده سد ددئل عد ددن تحليد ددل الم د درأة لزوجهد ددا ،فقد د د د د د د دال« :ذلد ددك
السف د داح».

)(5

-2استدلوا بأثر عمر بن الخطاب « :- -ال أوتى بمحلل وال بمحللة إال رجمتهما»
-3استدلوا بأثر ابن عمر --

)(6

أنه سدئل عدن رجدل طلدق ابندة عدم لده ،ثدم رغدب فيهدا ،ونددم

فددأراد أن يتزوجهددا رجددل يحلهددا لدده ،فقددال ابددن عمددر« :كالهمددا زان ،توان مكثددا كددذا وكددذا ،وذكددر
عشرين سنة ،أو نحو ذلك إذا كان اهلل يعلم أنه يريد أن يحلها له»). (1
-1اس دتدلوا ب دأثر ابددن عمددر - -أندده سددئل عددن تحليددل الم درأة لزوجهددا قددال« :ذلددك السددفاح ،لددو
أدرككم عمر لثكلكم».

)(1

( )1أخرجد د د دده الطب ارند د د ددي فد د د ددي المعجد د د ددم األوسد د د ددط ( )223 /6بد د د ددرقم  ، ،6216 :ورواه البيهقد د د ددي فد د د ددي السد د د ددنن
الكبرى( )339/1برقم  11119:باب ما جاء في نكاح المحلل ،وصححه األلباني في اإلرواء (.)311/6

( ) 2هو  :موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد اهلل المقدسي،
ثم الدمشقي ،الصالحي الفقيه ،الزاهد اإلمام ،شيخ اإلسالم ،وأحد األعالم،مات سنة 620ه .انظدر( :ذيدل

طبقات الحنابلة (. )211 /3

( )3هو  :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بدن أيدوب بدن سدعد ابدن حريدز الزرعدي ثدم الدمشدقي الفقيده
الحنبلدددي ،ب ددل المجته ددد المطل ددق ،المفس ددر النح ددوي األصدددولي ،الم ددتكلم ،الش ددهير بدددابن ق دديم الجوزي ددة تدددوفي

سنة151ه .انظر  :أعيان العصر وأعوان النصدر ( ،)366 /1ذيدل طبقدات الحنابلدة ( ،)110 /5شدذرات
الذهب في أخبار من ذهب (.)211 /1

( )1انظر  :إعالم الموقعين (.)11/3

( )5مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( ) 265 /6برقم  10116:باب التحليل ،ورجاله ثقات .

( )6المصدر نفسه ( )265 /6برقم ،10111:مصنف ابدن ابدي شديبة ( )292/1بدرقم .36191مسدألة المحلدل
والمحلل له.

( )1المصدر السابق( )266 /6برقم . 10111:

( )1مصنف ابن أبدي شديبة ( )552 /3بدرقم  11012:فدي الرجدل يطلدق ام أرتده فيتزوجهدا رجدل ليحلهدا لده ،قدال
األلباني في االرواء قلت :واسناده صحيح إرواء الغليل (.)311/6
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رابعا :مم المعقول.
قالوا :إنه قصد به التحليل ،فلم يصح كما لو شرطه.

()1

مناقشة اودلة :
مناقشة أدلة القول الثانن :
مناقشة أدلتهم من السنة.
-1أما استداللهم بحديث ابن مسعود  - -مرفوعا «لعن رسول اهلل  المحل والمحلل له » .
الرد :يجاب بأن الحديث ليس على عمومده فدال يتنداول كدل محلدل توانمدا المحلدل الملعدون هدو

الذي يتزوجها ليحلها لزوجها ثم يطلقها ويعقدان النكاح على هذا الشرط..

()2

وقيددل نكدداح المحلددل الددذي يددروى أن رسد د د د د دول اهلل - -لعندده إنمددا هددو ضد د د د درب مددن نك د د د د د داح

المتعة .

()3

مناقشة أدلته مم المةثور.
-2اما استداللهم بأثر ابن عمر- -وقوله :ال إال أن تنكح نكاح رغبة .
الرد :يجاب بان هذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر اهلل -عز وجدلِ ََ ﴿:-اى َْاْك َ
ار طَۥ ﴾البقدرة 230:وهددذا زوك آخددر بددال شددك ،وقددد ذاق مددن عسدديلتها وذاقددت مددن عسدديلته
زَ ۡ ًجااٱ غ َۡيا َ

،كما اشترط ذلك النبي  --في إحاللها للزوك األول ،وكذلك لم يذكر في أثر ابن عمر--
من هو المحلل الملعون الذي يستحق الرجم ،وقدد ثبدت عدن عمدر بدن الخطداب - -أنده أجداز

نكاح المحلل .

()1

مناقشة أدلة القول اوول :
مناقشة أدلتهم من القرآن الكريم.
ار طَۥ ﴾البقدرة.230:وقدولهم بأنهدا
-1اما استداللهم بقول اهلل سبحانه وتعدالىِ ََ ﴿:ى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َ
عامة في كل زوك تزوك من غير فصل ...

الرد :يجاب بأنه ال يسلم لهم بهدذا االسدتدالل ،بدل المدراد مدن اآليدة هدو النكداح الشدرعي الدذي
( )1انظر :المغني البن قدامة (.)112/1
( )2انظر :المحلى باآلثار (.)133/9
( )3انظر :األم للشافعي ( ،)16/5التجريد للقدوري (.)1605/9
( )1انظر  :المحلى باآلثار .)131/9
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يراد به الدوام وهذا ليس بنكاح شرعي بل نكاح ملعون فاعله والمفعول ألجله .
والن اهلل -سبحانه وتعالى -حرم الزوجدة المطلقدة ثالثدا علدى زوجهدا ،حتدى تدنكح زوجدا غيدره

عقوبددة لدده ،ولعددن المحلددل والمحلددل لدده لمناقضددتهما مددا قصددده اهلل سددبحانه م دن عقوبتدده ،بددل حتددى
تنكح نكاح رغبة مقصود منه الدوام ال تحليل موجب للعنة اهلل .

()1

مناقشة أدلته مم السنة.
أمددا اسددتداللهم بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا : -وقددول النبددي«: - -ال حتددى تددذوقي

عسيلته ويذوق عسيلتك »وقولهم بأن النبي  لم يجعل نيتها بالرجوع إلى زوجها األول مانعا إذا
وطئها الزوك الثاني.
الرد :يجاب بأن زوجها الثاني لم ينكحها نكاح تحليل ولم ينو ذلك  ،فخرك عن محل الندزاع
وبقى نية الزوجة ،ونيتها غير معتبرة.
أمــا اســتدالله بحددديث أبددي هري درة  - -مرفوعددا «:إن اهلل تجدداوز ألمتددي عمددا حدددثت بدده
أنفسها »...وقولهم بأن النية ليست بقول وال عمل وأن حديث النفس معفي عنه .
الــرد :يجدداب  :عندده بأندده قددد عددزم علددى التحليددل  ،ولدديس مجددرد حددديث الددنفس ،بددل نيددة وعددزم
،والن الصحابة -رضوان اهلل عليهم -قد فهموا هدذا الحدديث ،وبأنده مدن قصدد نكداح التحليدل فإنده

ملعون .

مناقشة أدلته مم المةثور :
-1أما استداللهم بأثر ابن سيرين ()2بأن عمر -رضي اهلل عنه -أقر نكاح التحليل .
الرد :يجداب :بدأن األثدر ضدعيف ال يصدح وفيده علتدان :اوولـى :محمدد بدن سديرين -رحمده
اهلل -لم يسند الحديث إلى عمر بن الخطاب - -
والعلة الثانية :أن ابن جري

أسقط الواسطة بينه ،وبين محمد بن سيرين ،وقد قال اإلمام أحمد

عددن أثددر ابددن سدديرين  :لدديس لدده إسددناد وقيددل بأندده مرسددل ،وعلددى فددر
الرقعتين لم يقصد التحليل  ،وال نواه ،فهو خارك عن محل النزاع .

()3

صددحة األثددر  ،فددإن ذا

( )1انظر :إعالم الموقعين ( ،)55،51/2السيل الجرار (.)122

( ) 2هو  :محمد بن سيرين االنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ،أخدو أندس بدن سديرين ،ومعبدد بدن سديرين،
وحفصة بنت سيرين ،وكريمة بنت سيرين ،مولى أنس بدن مالدك مدات سدنة 110ه انظدر  :تهدذيب الكمدال
في أسماء الرجال ()311،315 /25
( )3انظر :المغني البن قدامة ()112/1
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الترجيح:
بعد مناقشة األدلة والنظر والتأمل يرى الباحدث بدأن الدراجح مدن األقدوال فدي هدذه المسدألة هدو
القول القاضي بحرمة التحليل مطلقا سواء كان التحليل مشروطا  ،أم مقصودا ،وذلك لالعتبارات
اآلتية :

-1قوة أدلة القائلين بحرمة التحليل مطلقا .
-2دل حديث« لعن اهلل المحلل والمحلدل لده »علدى تحدريم التحليدل صدراحةً ،الن اللعدن ،ال يكدون
إال علددى فاعددل المحددرم ،وكددل محددرم منهددي عندده؛ والنهددي يقتضددي فسدداد العقددد ،والن الحددديث
يشددمل صددور التحليددل كلهددا كمددا فهمدده الصددحابة - -وغيددرهم .قددال الترمددذي رحمدده اهلل بعددد

إخ ارجدده لهددذا الحددديث :والعمددل عليدده عنددد أهددل العلددم مددن أصددحاب النبددي مددنهم عمددر بددن
الخطاب وعثمان وعبد اهلل بن عمر-رضي اهلل عنهم -وقول الفقهاء من التابعين.
-3إن زواك المتعددة محددرم باتفدداق أهددل السددنة مددع أن المسددتمتع لدده غددر

()1

فددي نكدداح الزوجددة إلددى

وقت فحرم من أجل توقيت النكاح  ،فكيف يكون نكاح المحلل الذي قصده أن يمسدكها سداعة

من زمان  ،أو دونها وال غر

له في النكاح البتدة ،بدل غرضده تحليدل الزوجدة لزوجهدا األول

،فكيدف يجتمدع فدي عقددل  ،أو شدرع تحليدل هددذا ،وتحدريم نكداح المتعددة .مدع أن المتعدة أبيحددت
في أول اإلسالم وفعلها الصحابة ، -  -ونكاح التحليل لم يبح في ملة من الملل قط .
-1إن نكاح المحلل ال يحلها ل ول عند جماهير السلف  ،وقد صح عن النبدي - -أنده قدال :

«لعن اهلل المحلل والمحلل له »وقال عمر«:- -ال أوتى بمحلل و محلل له إال رجمتهما»
وكذلك قال عثمان وعلي وابدن عبداس وابدن عمدر وغيدرهم  : - -إنده ال يبيحهدا إال نكداح

رغبة ال نكاح محلل .

()2

واهلل أعلم بالصواب.

( )1انظر  :سنن الترمذي ( )120/3برقم  1119باب ما جاء في المحل والمحلل له
( )2انظر :مجموع الفتاوى( ،)93،91/32إ عالم الموقعين عن رب العالمين (.)11/3
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المسةلة الرابعة  -:مك مم طلق وجته وهو غير قاصد الطالق لكم أخطة لسانه.
تمرير ممل الن اع.
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن من طلق بلسانه وهو قاصد الطالق بأن طالقه يقع.
-2اختلددف العلمدداء فدديمن طلددق بلسددانه وهددو غيددر قاصددد الطددالق ولكددن أخطددأ لسددانه .هددل يق ددع
الطالق ؟ على قولين مشهورين:

القول اوول  :بيام رأي بم م رممه اهلل تعالى فن هذه المسةلة.
يرى ابن حزم رحمه اهلل تعالى أنه من أخطأ لسانه بالطالق ،بأنه اليقع طالقه .إال إذا قامت

عليه بينة أنه أراد الطالق.

فقددال (:ومددن طلددق وهددو غيددر قاصددد إلددى الطددالق ،لكددن أخطددأ لسددانه؟ فددإن قامددت عليدده بينددة

قضي عليه بالطالق ،توان لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتيا لم يلزمه الطالق )(.)1

وهو مذهب اإلمام مالك ( ،)2و اإلمام الشافعي( ،)3و اإلمام أحمد في المشهور عنه (.)1
ق ددالوا :ط ددالق المخط ددئ بس ددبق لس ددانه إل ددى الط ددالق  ،ال يق ددع طالق دده إذا ثب ددت خط ددؤه بقد درائن
األحوال  ،تواذا لم يثبت خطؤه وقع الطالق .
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة  ،والمأثور ،والمعقول .
اوال :مم الكتاب:
س ََلَ ۡيك ۡ جَْٱح في َمٱَٰٓ نَ ۡخ َ ۡأْ ب َ ذَكاَ ِواٱ َْ َع ِماد َۡل لاَّبك ۡ َ َكاٱنَ
استدلوا بقول اهلل تعالى َ ﴿:ذَ ۡي َ
َّ ِ غَف ٗ
َّرُ ِرَي ًمٱ ﴾٥األحزاب 5:
وجه الداللة مم اآليـة :دلدت اآليدة علدى أن اهلل رفدع الجنداح عمدن أخطدأ بغيدر قصدد ،ومنده
طالق المخطئ

( )1المحلى باآلثار (.)159/9
()2انظر :القوانين الفقهية ( ،)153مختصر خليل ( ،)111،115شرح مختصر خليل للخرشي (.)32،33/1
()3أسنى المطالب في شرح رو

الطالب ( ، )210،211/3فتح الوهاب بشرح منه الطالب ( ،)90/2مغني

المحتاك إلى معرفة معاني الفاظ المنهاك ( ،)161/1نهاية المحتاك الى شرح المنهاك (.)112/6
()1الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ،)111،115/3المغني البن قدامدة ( ،)316/1المحدرر فدي الفقده علدى مدذهب
اإلمام أحمد ( ،)53/2الشرح الكبير على متن المقنع ( ،)316/1المحلى باآلثار (.)159/9
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ثانيا :مم السنة
-1اس ددتدلوا بح ددديث اب ددن عب دداس ،- -ع ددن النب ددي ،-  -ق ددال« :إن اهلل وض ددع ع ددن أمت ددي
الخطأ ،والنسيان ،وما استكرهوا عليه»

()1

وجه الداللة من الحديث  :قالوا:إن اهلل وضع حكم من أخطأ  ،وهذا عام في الطالق وغيره .
-2اسدتدلوا بحدديث عمدر --قدال :قدال رسدول اهلل« : - -إنمدا األعمدال بالنيدات ،توانمدا لكدل
( )2

امرئ ما نوى» .

وجه الداللة مم المديث :قالوا  :دل الحديث على أنه ال عمل إال بنية وال نية إال بعمل .

()3

ثالثا :مم المةثور .
استدلوا بأثر عمر بن الخطاب -  -قالت امرأة لزوجها :سمني؟ فسماها الظبيدة ،قالدت:

ما قلت شيئا؟ قال :فهات ما أسميك به؟ قالت :سمني خلية طالق ،قال :فأنت خلية طالق ،فأتت
عمددر بددن الخطدداب فقالددت :إن زوجددي طلقنددي؟ فجدداء زوجهددا فقددص عليدده القصددة؟ فددأوجع عمددر

رأسها ،وقال لزوجها :خذ بيدها وأوجع رأسها.

()1

وجه الداللة :إنه لم يقصد الطالق ،ولكن تلفظ به  ،ولم يرده  ،فلم يوقعه عمر.- -
رابعا :مم المعقول.
 -1قالوا :طالق المخطئ ال يقع ؛ألنه جار مجرى لفدظ الحداكي ،وألنده قصدد عددم إيقداع طالقهدا
،فوجب أال يقع .

-2والن مددن سددبق لسددانه بلفددظ الطددالق لدديس لدده قصددد فددي الطددالق ،فكددان كالحدداكي الددذي يحكددي
طالق غيره.

()5

القول الثانن  :مذهب اإلما أبن منيفة(.)6
قال  :يقع طالق المخطئ  ،سواء قصد الطالق ،أم لم يقصد .

( )1سبق تخريجه ص . )61( :
( )2سبق تخريجه ص.)61(:

( )3انظر :المحلى باآلثار (.)159/9
( )1المصدر نفسه ( ،)160 /9زاد المعاد البن القيم (. )111/5
( )5انظر  :فتح الوهاب شرح منه الطالب ( ، )90/2المبدع شرح المقنع (.،)310/6
()6انظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)100/3الدر المختار وحاشية ابن عابدين (. )250،251/3
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اودلة :
استدل مم المعقول :
-1قال:بأن لفظ الطالق لفدظ صدريح  ،وال يسدتعمل إال فدي الطدالق عدن قيدد النكداح ،فدال يحتداك
إلى النية لوقوعه ،إذ النية عملها في تعيين المبهم  ،وال إبهام في لفظ الطالق .
-2والن اهلل سدبحانه وتعدالى شددرع الطدالق مددن غيدر شددرط النيدة فقددالَّ﴿:ذ ِلَاه َو ِرَْا ۖ
اٱن﴾البقاارة:
،229وقال ﴿:فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ ا﴾الطالق،1:وقال﴿:فَإن لَلِٱَهَاٱ فَا َ َْحاۡلُّ ذَا ۥ و باَ بَ ۡعاد ََ ِاى
َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ﴾البقرة .230:
فقد حكم اهلل  -  -بزوال الحل مطلقا عن شرط النية .
وكذلك لما طلدق ابدن عمدر - -زوجتده وهدي حدائ

نوى الطالق أو لم ينو .

 ،لدم يسدأله رسدول اهلل  -  -هدل

ولددو كانددت النيددة شددرطا لسددأله  ،وال مراجعددة إال بعددد وقددوع الطددالق  ،فدددل علددى وقددوع الطددالق

من غير نية .

-3وألن دده إذا ق ددال :أردت قد دوال آخ ددر فس ددبق لس دداني ،أو الت ددف لس دداني فقل ددت ط ددالق  ،فإن دده خ ددالف
الظاهر  ،فال يصدق قضاء  ،ويصدق فيما بينه وبين ربه .

()1

-1قالوا  :إن في عدم إيقاع طالق المخطئ فتح باب االدعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع
الطالق  ،وهو ذريعة يجب سدها.

()2

المناقشة :
مناقشة ما استدل به أبو منيفة رممه اهلل تعالى :
-1استدل بالمعقول.
أما قوله بأن لفظ الطالق لفظ صريح ال يفتقر إلى نية  ،والن اهلل  -  -شرع الطالق من
غيددر اشددتراط النيددة فيدده ،وكددذلك رسددول اهلل - -أمددر ابددن عمددر  - -لمددا طلددق زوجتدده وهددي

حددائ

أن يرجعهددا ولددم يستفصددله هددل نددوى الطددالق؟ أولددم ينددو .فدددل علددى أندده ال يشددترط لوقددوع

صريح الطالق نية .

()1انظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)101/3
( )2انظر  :صحيح فقه السنة وأدلته (.)212/3
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الرد :
أوال :م ددن حي ددث العم ددوم :وه ددو أن ه ددذه المعقد دوالت معارض ددة لصد دريح النص ددوص الش ددرعية الت ددي

اعتبددرت المقاصددد فددي األق دوال ،بددل قددد ورد فددي السددنة نددص ص دريح فددي وضددع الطددالق عددن
المخطددئ .فقددال تعددالىَّ ﴿:ل َِل َوا ۡاَ ن ۡكاارََ َ َ ۡل ا ۥ و ۡ َماائ ب َُّ با ۡاۡۡي َمَ ا﴾النحددل106:فهددذا قددد نطددق
بددالكفر ولكددن غيددر قاصددد لدده فوضددع عندده الكفددر لإلك دراه ،وكددذلك قولدده تعددالى  َ ﴿:ذَكااَ ِوااٱ
َْ َع ِمد َۡل لَّبك ۡ ا﴾األحزاب ، 5 :وطالق المخطئ غير متعمد للطالق  ،وكذلك قدول النبدي-
 «: -إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »
عدم المؤاخذة ،وعدم االعتداد بطالق المخطئ  ،والناسي  ،والمكره .

ثانيا :يقال بأن القياس المعار

()1

نص صريح فدي

للنص فاسد االعتبار .

ثالثا :ال يسلم لهم بأن اهلل شرع الطالق من غيدر نيدة  ،بدل البدد مدن استحضدار النيدة  ،والقصدد
عن ددد الط ددالق ،تواال لوق ددع ط ددالق الند دائم إذا طل ددق زوجت دده وه ددو ن ددائم  ،ب ددل ق ددد ورد ف ددي الس ددنة
الصددحيحة اعتبددار النيددة فقددال«: - -إنمددا األعمددال بالنيددات توانمددا لكددل امددرئ مددا نددوى »
فالمطلق وهو ذاهل ،أو سبق لسانه بالطالق ،وهو غير مريد له ،فيلحق بمن طلق وهو نائم
الترجيح :
بعد عر األقدوال ،واألدلدة  ،والمناقشدة تبدين للباحدث بدأن القدول الدراجح هدو قدول مدن ذهدب إلدى
أن طددالق المخطددئ غيددر القاصددد للطددالق مددع وجددود قرينددة دلددت علددى صدددقه بأندده غيددر مريددد
للطالق بأنه ال يقع طالقه  ،تواذا وجدت قرينة من غضدب أو سدؤال المدرأة الطدالق فطلدق وادعدى
أنه لم يرد الطالق ،فإن طالقه يقع لوجود قريندة القصدد  ،واإلرادة للطدالق  ،وقدد صدح عدن عمدر
بدن الخطداب - -أندده أبطدل طددالق الرجدل الددذي قالدت لده زوجتدده سدمني خليدة طدالق  ،فقددال:
أنت خلية طالق ثم ذهبت إلى عمر - -فقص الزوك لعمر القصة فقال له عمدر - -خدذ
بي دددها»...فق ددد حك ددم عم ددر ب ددن الخط دداب  --بع دددم وق ددوع الط ددالق ،الن ال ددزوك ل ددم يك ددن يقص ددد
()2
س ََلَ ۡايك ۡ جَْاٱح في َماٱَٰٓ
الطالق  ،بل قصد لفظا ال يريدد بده الطدالق  ،وقدد قدال اهلل تعدالى َ ﴿:ذَ ۡاي َ
نَ ۡخ َ ۡأْ ب َ ذَكَ ِوٱ َْ َع ِمد َۡل لَّبك ۡ ا﴾األحدزاب ، 5:وكدذلك قدول النبدي« - -إن اهلل وضدع عدن

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »  ،ولحديث ابن عبداس -رضدي اهلل عنهمدا – قدال ...
فددأنزل اهلل تعددالىََ ﴿: :ل ي َكلِّ ا َّ ِ ُ َۡف ًسااٱ َّل َِل َۡ ا َعهَٱ ذَهَااٱ َوااٱ َك َس ا َ ۡت َ ََلَ ۡيهَااٱ َوااٱ َّۡك َ َس ا َ ۡطت َربَِْااٱ ََل
َْۡ ُخ ََُۡٱَٰٓ َّلن ُِسيَْٱَٰٓ نَ ۡ نَ ۡخ َ ۡأَُٱ ﴾البقدرة « 216 :قدال :قدد فعلدت »( ، )3وألنده لديس لده إرادة ،فيلحدق
بالمجنون ،والنائم فال يقع طالقه.

()1

واهلل اعلم بالصواب.

( )1سبق تخريجه ص .)61(:
( )2انظر :زاد المعاد (.)111/5
ٱ نَُفساك ۡ نَ ۡ ْ ۡخفاََّ د﴾
( )3صحيح مسلم ( )116 /1برقم  126:باب بيان قوله تعالىَّ َ ﴿ :لن ْ ۡ د ُُ َوٱ ف َٰٓ
البقرة.211 :
( )1انظر :الموسوعة الفقهية الميسرة (.)216/5
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المطلب الراب  :وفيه أرب مسائل
المسةلة اوولى  :الكتابة بالطالق .
تمرير ممل الن اع :
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن من كتب إلى زوجته بالطالق ،وتلفظ به أثناء الكتابة
 ،وكان الخط مستبينا؛ بأنه يقع طالقه .
-2اختلددف العلمدداء فدديمن كتددب إلددى زوجتدده بددالطالق  ،ولددم يددتلفظ بدده أثندداء الكتابددة ،وكددان الخددط
مستبينا  .هل يقع الطالق؟ أو ال يقع .اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين .

القول اوول  :بيام رأى ابم م فن المسةلة .
يرى ابن حزم رحمه اهلل أن من كتب إلى زوجته بدالطالق ولدم يدتلفظ بده أثنداء الكتابدة فإنده ال

يقع طالقه فقدال( :ومدن كتدب إلدى ام أرتده بدالطالق فلديس شديئا) .

في القديم (،)2

()1

 ،وهـو قدول اإلمدام الشدافعي

قالوا :من كتب إلى امرأته بالطالق  ،ولم يتلفظ به  ،فليس بطالق  ،وال يقع طالقه .
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والمعقول  .
أوال :مم الكتاب .
وه َّنلِعِدَِّتِِ َّن﴾الطالق 1:
ان﴾البقرة،229وقال تعالى﴿:فَطَلِّ مق م
استدلوا بقول اهلل تعالى ﴿:ٱلطََّٰلَ مق َمَّرتَ ِ
وجه الداللة :
قددالوا  :ال يقددع فدي اللغددة التددي خاطبنددا اهلل تعددالى بهددا  ،ورسددوله - -اسددم تطليددق علددى أن

يكتب ،إنما يقع ذلك إذا تلفظ به  ،فال يكون الطالق بالكتابة طالقا حتى يلفظ به

()3

ثانيا :مم المعقول .
قالوا  :ال يقع الطالق بالكتابة ،توان نواه ،ألنه فعل من قادر على النطق ،فلم يقع به الطالق

 ،كاإلشارة من الناطق .

()1

( )1المحلى باآلثار (.)151/ 9
()2انظر :الحاوي الكبير ()169/10كفاية النبيه في شرح التنبيه ( ، )369/13المحلى باآلثار (.)151/9
( )3انظر :المحلى باآلثار (.)151/ 9
( )1انظر  :كفاية التنبيه في شرح التنبيه ( ، )169/13المغني البن قدامة (.)116/1
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القــول الثــانن  :مــذهب اإلمــا أبــن منيفــة
أممد

()1

()1

واإلمــا مالــك

.

()2

و اإلمــا الشــافعن

()3

و اإلمــا

قددالوا :مددن كتددب إلددى زوجتدده بددالطالق  ،وكدان الخددط مسددتبينا ،ولددم يددتلفظ بدده  ،ونددوى الطددالق

فإنه يقع طالقه.

اودلة  :استدلوا من المعقول باآلتي .
-1قالوا :الكتابة عمل جارحة يفهم منه الطالق كالنطق .
-2والن الكتابة تسمى كالما في حق الغائب .

()5

-3إن الكتابة حروف يفهم منها الطالق ،فإذا أتى فيها بالطالق ،وفهم منها ونواه وقع كاللفظ.
-1والن الكتاب ددة تق ددوم مق ددام ق ددول الكات ددب  ،بدالل ددة أن النب ددي-  -ك ددان م ددأمو ار بتبلي ددغ رس ددالته،
فحصل ذلك في حق البع

بالقول ،وفي حق آخرين بالكتابة إلى الملوك .

-5والن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ،والحقوق .

()6

المناقشة :
مناقشة أدلة القول األول :الذين يقولون بأن الطالق ال يقع بالكتابة.
أما استداللهم باآليات فغاية ما فيها  ،بيان أحكام الطالق.
وأما قولهم :بأنه فعل من قادر على النطق ،فلم يقع به الطالق  ،كاإلشارة من الناطق .
الرد :يجاب بأن اإلشارة بالطالق  ،كالكتابدة بدالطالق فدي كونهمدا كدافيتين فدي الطدالق تفتقدر

إلددى ني دة ،فددإذا أشددار لزوجتدده بددالطالق إشددارة مفهمددة ،ونددوى الطددالق  ،فإندده يقددع طالقدده  ،وكددذلك

الكتابة  ،إذا كتب طالقها  ،ونوى وقع طالقه .

()1

()1انظدر :تحفددة الفقهدداء (، ) 116/2لسدان الحكددام ( ، )231البحددر ال ارئددق شدرح كنددز الرقددائق ( ، )261/3الدددر
المختار وحاشيه ابن عابدين (.)216/3

( )2انظر  :اإلشراف على نكت مسائل الخالف ( ، )115/2التلقين في الفقه المالكي ( ،)129/1المعونة على
مذهب عالم المدينة (.)111

( )3انظددر  :الحدداوي الكبيددر ( ،)169/ 10كفايددة النبيددة فددي شددرح التنبيدده ( )169 /13أسددنى المطالددب فددي شددرح
رو

الطالب (.)211/3

( )1انظر  :المغني البن قدامة ( ، )116/1عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم ( ، )151الشدرح
الكبير على المقنع(.)213/1

( )5انظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف (.)116/2
( )6انظر :المغني البن قدامة (.)116/1

( )1انظر :كفاية النبيه في شرح التنبيه (.)169/13
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الترجيح .
بعددد مناقشددة أدلددة القددول األول والوقددوف علددى مددا اسددتدل بدده أصددحاب القددول الثدداني  ،تبددين
للباحث أن من كتب إلى زوجته بالطالق ونوى بأنه يقع طالقه  ،وذلك لةتي :
-1إن الكتابة بالطالق كناية فيه؛ ألنها تحتمل امتحان القلم  ،ويحتمل أن يكون كتب حاكيا عن
غيره  ،أو مجربا لخطه  ،فيفتقر إلى نية كسائر الكنايات .
-2والن الكتابة تقوم مقام الكاتدب ،الن النبدي- -كدان يبعدث بالكتدب إلدى القدوم  ،فيمتثلدون بمدا
فيه  .واهلل أعلم.

المسةلة الثانية  :الطالق بالنية .
تمرير ممل الن اع:
-1الخدالف بددين األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن مدن طلددق زوجتدده بلفددظ وعمددل جارحدة  ،بأندده
يقع طالقه

-2اختلددف العلمدداء فدديمن طلددق زوجتدده فددي قلبدده مددن غيددر لفددظ  ،وال عمددل جارحدة .وقددد اختلددف
العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين.

القول اوول  :بيام رأي ابم م الظاهري -رممه اهلل تعالى -فن هذه المسةلة.
يرى ابم م -رحمه اهلل تعالى -بأنه من طلق بقلبه ال يقع طالقه.
فقال( :ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطالق).

()1

وهددو مددذهب اإلمددام أبددي حنيفددة( ،)2وروايددة عنددداإلمام مالددك( ،)3واإلمددام الشددافعي( ،)1واإلمددام

أحمد(.)5

( )1المحلى باآلثار ()151 /9

( )2نسب ابن حدزم هدذا القدول ألبدي حنيفدة ولدم أجدد فدي م ارجدع الحنفيدة هدذه المسدألة.انظر :المحلدى باآلثدار (/9
.)151
()3انظد ددر :اإلش د دراف علد ددى نكد ددت مسد ددائل الخد ددالف ( ،) ،)116/2وروضد ددة المسد ددتبين فد ددي شد ددرح كتد دداب التلقد ددين
(، )125/2الشرح الكبير وحاشية الدسوقي للدردير (. )365/2

()1انظر  :الحاوي الكبير ( ،) 112/10المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشديرازي ( ،)11/3البيدان فدي مدذهب
اإلمام الشافعي ( ،)91/10مغنى المحتاك إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاك (.)151 /1
( )5انظددر  :المغنددي ألبددن قدامددة ( ،)315/1المبدددع شددرح المقنددع ( ،)301/6كشدداف القندداع عددن مددتن اإلقندداع
(، )211/5المحلى باآلثار (.)151/9
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قالوا  :إذا طلق الرجل زوجته في قلبه ،ال يقع طالقه .
اودلة  :استدلوا بأدلة من السنة  ،والمأثور  ،والمعقول.
أوال :مم السنة.
-1اسددتدلوا بح ددديث أب ددي هري درة-  -ق ددال :ق ددال رسددول اهلل «:-  -إن اهلل ع ددز وج ددل تج دداوز
ألمتي عما حدثت بها أنفسها مالم تعمل أو تكلم به ».

()1

وجه الداللة :
قــالوا :إن اهلل سددبحانه وتعددالى عفددى لهددذه األمددة عددن الخدواطر التددي تعددر

 ،وكددذلك حددديث

الددنفس ،مددالم تددتكلم بدده  ،والمطلددق فددي القلددب ،لددم يددتكلم ،أو يسددتخدم جارحدة كالكتابددة  ،فالحددديث
أسقط حديث النفس مالم ينطق به (.)2
ثانيا  :مم المةثور .
-1اسددتدلوا بقددول عطدداء بددن أبددي ربدداح رحمدده اهلل تعددالى قددال  «:لدديس طالقدده وعتقدده فددي نفسدده
شيئا».

()3

-2استدل بأثر الحسن وقتادة  :قاال  « :من طلق امرأته في نفسه فليس طالقه ذلك بشيء».

()1

ثالثا  :استدلوا مم المعقول .
-1قالوا :ألنه تصرف يزيل الملدك  ،فلدم يحصدل بالنيدة ،كدالبيع  ،والهبدة ،توان ندواه بقلبده  ،وأشدار
بأصبعه ،لم يقع أيضا .
-2وألنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النيدة ،كدالعتق ،وكدذا إن ندواه فدي قلبده ،وأشدار بأصدبعه ،لدم
يقع

()5

( )1أخرجه البخاري ( )135 /1برقم  6661:باب إذا حنث ناسيا في األيمان  ،مسلم في صحيحه ()116/1
برقم 121 :باب تجاوز اهلل عن حديث النفس والخواطر بالقلب ،إذا لم تستقر .

( )2انظر:المحلى باآلثار (.)151/9

( )3أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ( )112/6برقم  11121 :باب الرجل يطلق في نفسه.
( )1المصدر نفسه ( )112/6برقم . 11131:
( )5انظر :المغني ألبن قدامة ( ،)351/1المبدع شرح المقنع (.)301/6
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القول الثانن  :مذهب اإلما مالك فن المشهور ينه.
قال :إذا نوى الطالق في قلبه وقع الطالق .

()1

اودلة :استدل بأدلة من السنة  ،والمعقول .
أوال  :مم السنة.
-1اسددتدل بحددديث عمددر بددن الخطدداب-  -قددال :قددال رسددول اهلل« - -إنمددا األعمددال بالنيددات
توانما كل امرئ ما نوى ».

()2

وجه الداللة :قال :إن الطالق فراق يفتقر إلى قصد القلب ،وانطوائه به عليه  ،ودل الحديث
على اعتبار النية  ،والنية محلها القلب  ،فيقع الطالق في القلب.
ثانيا  :مم المعقول.
قال  :من اعتقد الكفر بقلبه  ،فهو كافر  ،توان لم يلفظ به عندد الجميدع  ،تواذا كفدر فدي قلبده،

فسخ نكاح زوجته منه ،وكذلك من طلق في قلبه .

()3

مناقشة أدلة القول الثانن الذي يقضي بوقوع طالق من طلق في قلبه .
-1أمددا اسددتدالله بحددديث عمددر بددن الخطدداب  - -قددال :قددال رسددول اهلل« - -إنمددا األعمددال
بالنيدات » فدال يسددلم لده ذلددك ؛ ألن منطدوق الحدديث يدددل علدى النيدة مدع العمدل ،ولددم يفدرد فيدده

النيددة عددن العمددل ،وال العمددل عددن النيددة  ،بددل جمعهم دا جميعددا ،ولددم يفددرد حكمددا بأحدددهما دون
اآلخر  ،فالحديث حجة لنا  ،فال يقع الطالق  ،حتى يجمع بين النية والعمل .

-2وأمددا قولدده :مددن اعتقددد الكفددر فددي قلبدده ،فهددو كددافر ،فددإذا كفددر فسددخ نكدداح زوجتدده  ،توان لددم يلفددظ
بالكفر.
الـــرد  :يقددال :مددن اعتقددد الكفددر بقلبدده فقددد كفددر بددنص الق درآن الك دريم قددال تعددالى ﴿:يََٰٓأ َيُّهَاااٱ
َّذرَِاااََّ ََل يَ ۡحُِااا َ َّذِاااَيََ ي َسااارََّنَ فاااٱ َّۡذك ۡفااار واااََ َّذِاااَيََ َاااٱذ ََّٰٓ ُُ ََُ َوِْاااٱ باااأ َ ۡف ََّهه ۡ َ ذَااا ۡ ْا ۡااۡوَ
لَّبه ۡ ﴾المائدة 11:فهذه المسألة ثبتت بنص القرآن .
والسنة أثبتت العفو عن حديث النفس عن المسلمين من أمة محمد ،- -ومن أسدر الكفدر

ليس ،بمسلم فهو خارك عدن هدذه الفضديلة ،فدال يقداس حدديث الدنفس بدالطالق علدى حدديث الدنفس
بالكفر.

( )1انظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف ( ،)116/2روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (. )125/2
( )2سبق تخريجه ص (. )61
( )3انظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف (.)116/2
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الترجيح :
بعد عر

األقوال وأدلتها  ،ومناقشة االستدالل منها تبين للباحث أن القول الراجح هدو قدول

من قال بعدم وقوع طالق مدن طلدق فدي قلبده ،وذلدك ل دلدة الصدحيحة ،واآلثدار عدن السدلف بعددم
وقوع طالق من طلق في قلبه .

والن حددديث الددنفس ممددا عفددى عندده الشددرع الحنيددف؛ ألن اإلنسددان ال يسددتطيع أن يمتنددع عددن

ح ددديث ال ددنفس  ،وألن اهلل س ددبحانه وتع ددالى ق ددد خف ددف ع ددن ه ددذه األم ددة المرحوم ددة بع ددد م ددا كلفه ددم
بالمؤاخذة على حديث النفس ،وبأنهم محاسدبون بمدا حددثت بده أنفسدهم ثدم نسدخ هدذا الحكدم وعفدى

عمددا حدددثت بدده أنفسددهم مددالم تعمددل ،أو تددتكلم بدده  ،وألن الندداس مبتلددون بمددا حدددثت بدده أنفسددهم،
ويكثر حديث النفس بالطالق عند الناس  ،فلو آخذناهم بما حدثت به أنفسهم بالطالق لشدق ذلدك

عليهم  ،وهذا من تخفيف الدين الحنيف عن هذه األمة  ،واهلل أعلم بالصواب .
المسةلة الثالثة  :تعليق الطالق بالمشيئة .
تمرير ممل الن اع :
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن الزوك إذا طلق زوجته ولم يستثن بأنه يقع طالقه .
-2اختلددف العلمدداء فدديمن طلددق زوجتدده وعلقدده بمشدديئة اهلل هددل يقددع طالقدده ؟ اختلددف العلمدداء فددي
هذه المسألة على قولين مشهورين .
القول اوول  :بيام رأى ابم م فن هذه المسةلة .
يرى ابن حزم رحمه اهلل أن من طلق زوجته ،وعلقه بمشيئة اهلل ،فإنه ال يقع طالقه.
فقال( :ومن قال :أنت طالق إن شاء اهلل ،أو قال :إال أن يشاء اهلل ،أو قدال :إال أن ال يشداء
اهلل  :-فكل ذلك سواء ،وال يقع بشيء من ذلك طالق).
وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة

()2

واإلمام الشافعي

()1

()3

ورواية عند اإلمام أحمد(.)1

( )1المحلى باآلثار (.)111 /9
()2انظ ددر :ش ددرح مختص ددر الطح دداوي للجص دداص ( ، )11/5المبس ددوط للسرخس ددي ( ، )166/ 30تحف ددة الفقه دداء
( ، )191/2بد دددائع الصد ددنائع فد ددي ترتيد ددب الش د درائع ( ، ، )21،151/3الهداي د ددة فد ددي شد ددرح بدايد ددة المبتد دددي
(. )211/1

( )3انظددر  :األم للشددافعي ( . ) 201/5اإلقندداع للمدداوردي ( ، )119الحدداوي الكبيددر ( ،)251 /10التهددذيب فددي
فقه اإلمام الشافعي ( ،)95/6روضة الطالبين وعمدة المفتيدين ( ، )96/1تحفدة المحتداك فدي شدرح المنهداك
(.) 61 /1
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قالوا  :إذا طلق الرجل زوجته ،وعلقه بمشيئة اهلل  ،فإنه ال يقع طالقه .
اودلة  :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمعقول .
أوال  :مم الكتاب .
صٱب ٗرُ ﴾ الكهف69 :
ٱَ ََ َجدُ َٰٓٱ َّلن َشٱَٰٓ ََ َّ ِ َ
 -1استدلوا بقول اهلل تعالى َ َ ﴿:
وجــه الداللــة مــم اآليــة :قددالوا :بددأن نبددي اهلل موسددى  - -وعددد بددأن يصددبر ،وعلدق علددى
ذلك بمشيئة اهلل ،ولم يصبر ،ولم يعاتب على ذلك ؛ ألن االستثناء المتصل يخرك الكدالم مدن أن
يكون عزيمة  ،وقد دلت اآلية على صحة استثنائه ،حتى لم يصر مخالفا في الوعد ،ولوال صحة

االستثناء  ،لصار مخلفا في الوعد بالصبر ،والخلف في الوعد ال يجوز والنبي معصوم .

()2

-2استدلوا بقوله تعالى ََ َ ﴿:ل َْٱَّذَ َِ ذ َشٱُ ۡي ٍَ َّلُِّٱ فَٱَۡل َُذ َ َغدًُ َّلَلِ نَن يَ َشٱَ ِ
ّللا﴾الكهف21:
وجه الداللة من اآلية قالوا  :معنى اآلية  :أي إال أن تقول إن شاء اهلل  ،ولو لدم يحصدل

به صيانة الخبر عن الخلف في الوعد  ،لم يكن ل مر به معنى(.)3
ثانيا :مم السنة :

استدلوا بحديث ابن عمر --عن النبي:- -قال «من حلف علدى يمدين ،فقدال :إن شداء

اهلل ،فقد استثنى د».

()1

وجه الداللة من الحديث قالوا :الحديث على عمومه في األيمان وفي الطالق والعتق .

()5

ثالثا :مم المعقول .
-1قالوا :بأن تعليق الطالق بمشيئة اهلل تعليق بما ال يعلم وجوده  ،و ال ندري أنه شاء وقوع هذا
الطالق  ،أو لم يشأ ،فال يقع بالشك.

()6

( )1انظددر  :المغنددي ألبددن قدامددة ( ، )166/1االنصدداف فددي معرفددة ال دراجح مددن الحددالف للمددرداوي (، )101/9
المحلى باآلثار (. )111 /9

( )2انظر :المبسوط للسرخسي ( .)166/30بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(.)151 /3
( )3انظر:المحلى باآلثار ( ،)111/9بدائع الصنائع (،)151/3
( )1مسند أحمد ط الرسالة ( )111 /1برقم  ،1511:واسناده صحيح رجالده ثقدات  ،سدنن أبدي داود ()225 /3

بددرقم  ،3261:بدداب االسددتثناء فددي اليمددين اسددناده صددحيح رجالدده ثقددات  ،والنسددائي فددي سددننه ( )25/1ب درقم
 03121:االستثناء.

( )5انظر  :الحاوي الكبير ()251/10
( )6انظر  :بدائع الصنائع ( ،)151/3الحاوي الكبير (،)259/10التهذيب في فقه االمام الشافعي (.)95/6
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-2قالوا  :لما ارتفع بمشية اهلل حكم اليمدين بداهلل مدع عظدم حرمتهدا كدان رفدع مدا دونده فدي الحرمدة
من العتق ،والطالق أولى .

()1

القول الثانن :مذهب اإلما مالك( ،)2والرواية المشهورة يم اإلما أممد بم منبل

()3

.

قالوا :من طلق زوجته ،وعلقه بمشيئة اهلل ،وقع طالقه ،وال ينفعه االستثناء .
اودلة:
استدلوا بأدلة من المأثور ،ومن المعقول :
أوال :مم المةثور.
-1اس ددتدلوا بد دأثر اب ددن عب دداس --يق ددول« :إذا ق ددال الم أرت دده :أن ددت ط ددالق إن ش دداء اهلل ،فه ددي
طالق».

()1

-2اسددتدلوا ب دأثر ابددن عمددر وأبددي سددعيد

()5

-رضددي اهلل عنهمددا -قدداال« :كنددا معاشددر أص دحاب

رسول اهلل  نرى االستثناء جائ از في كل شيء إال في العتاق والطالق »

()6

وجه الداللة من أثر ابن عمر وأبي سعيد ،حيث دل قولهما «كنا معاشدر أصدحاب الرسدول 
نرى االستثناء جائ از في كل شيء إال في العتاق ،والطالق» على أن هدذا كدان إجماعدا علدى
عهد الصحابة فيمن طلق ،واستثنى بمشيئة اهلل ،بأنه يقع طالقه ،وال ينفعه االستثناء .

()1

( )1انظر  :الحاوي الكبير (.)259/10
()2انظددر  :المدونددة( ، )10،10/2الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة ( ، )510/2بدايددة المجتهددد( ، )116/2مندداه
التحصيل ونتائ لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشدكالته ((، )309/1الشدامل فدي فقده االمدام مالدك
(.)116،116/1
( )3انظر  :الكافي في فقه اإلمدام أحمدد(،)131/3المغندي البدن قدامدة (،)166/1شدرح الزركشدي علدى مختصدر
الخرقي(.)111/1

( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)115 /9
( ) 5هو :سدعد بدن مالدك بدن سدنان بدن ثعلبدة بدن عبيدد بدن األبحدر .وهدو خددرة بدن عدوف بدن الحدارث بدن الخدزرك
االنصاري أبو سعيد الخدري تدوفي يدوم الجمعدة 11ه .انظدر :معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم (، )1260 /3

االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1611 /1

( )6هدذا األثددر لددم أجددده فددي أمهددات كتددب الحددديث حسددب تتبعددي القاصددر  ،توانمددا وجدتدده فددي بعد

كتددب الفقدده .

انظر  :الشرح الكبير على متن المقنع ( ،)131 /1شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)111 /1

( )1انظر  :الشرح الكبير على متن المقنع (.)131 /1
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ثانيا  :مم المعقول .
-1قالوا :بأنه استثناء يرفع جملة الطالق فلم يصح كقوله :أنت طالق ثالثا إال ثالثا ،وألنه إنشاء
حكم في محل ،فلم يرتفع بالمشيئة  ،كالبيع  ،والنكاح .
-2وبأنه إزالة ملك ،فلم يصح تعليقه على مشيئة اهلل .

()1

-3قالوا :إنه أوقع الطالق والعتاق في محل قابل  ،فوقع كما لو لم يستثن .
-1قالوا :بأنه استثناء حكم في محل ،فلم يرتفع بالمشيئة ،كالبيع ،والنكاح .

()2

المناقشة :
مناقشة أدلة القول اوول مم قبل المالكية :
قــالوا :أمددا االسددتدالل بحددديث ابددن عمددر «--مددن حلددف علددى يمددين فقددال إن شدداء اهلل فقددد
استثنى »وقولهم بأنه عام في األيمان ،وغيرها من الطالق ،والعتق .
الـــرد :ال يسددلم لهددم ذلددك  ،وال حجددة لهددم فيدده ؛ألن الطددالق  ،والعتدداق إنشدداء  ،ولدديس يمددين
حقيقية  ،توان سمي بذلك فمجاز ،وال تترك الحقيقة من أجله .
بل قد ثبت من حديث أبي هريرة - -مرفوعا «من حلف فقال :إن شاء اهلل فله ثنياه ».
فدل الحديث على أن االستثناء بمشيئة اهلل تعالى مختص باأليمان ،دون غيرها .

()3

مناقشة أدلة المالكية :
أمدا اسددتداللهم بدأثر ابددن عبدداس- -وقولدده «إذا قددال الرجددل الم أرتدده انددت طددالق إن شدداء اهلل

هي طالق»
الرد :

يجدداب بددأن هددذ األثددر لددم أجددده عنددد أحددد مددن أمددات كتددب الحددديث  ،بددل وجدتدده عنددد ابددن حددزم

في المحلى ،وعلى فر

صحته ،فإنه مخالف لقول النبي:- -فقد استثنى.

وكذلك مردود بقول اهلل سبحانه وتعدالى ََ َ ﴿:ل َْٱَّذَ َِ ذ َشٱُ ۡي ٍَ َّلُِّاٱ فَٱَاۡل َُذا َ غَادًُ َّ١٣لَلِ نَن
يَ َشٱَ ِ
صٱب ٗرُ ﴾الكهف. 69 :
ٱَ ََ َجدُ َٰٓٱ َّلن َشٱَٰٓ ََ َّ ِ َ
ّللا﴾الكهف،21:وقوله تعالى َ َ ﴿:

( )1الشرح الكبير على متن المقنع( .)131 /1
( )2انظر  :الكافي في فقه االمام أحمد (.)131/3
( )3انظر  :الحاوي الكبير ( ، )251/10المغني البن قدامة (،)166/1
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وأما استداللهم بأثر ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي اهلل عنهما.
الــرد :فيجدداب بددأن األثددر لددو صددح ،لكددان نصددا فددي المسددألة ،ولكددن لددم أجددد مددن خرجدده مددن
أصحاب أمات الحديث .
الترجيح :
بعد النظر في أدلة األقوال ومناقشتها تبين للباحث  .أن المسألة لديس فيهدا ندص صدريح مدن
كتدداب ،أو سددنة صددحيحة ،بددل عمومددات مددن الكتدداب  ،وآثددار عددن الصددحابة  ،والتددابعين ،ولدديس

ٱَ
 ،ولكن من خالل نصوص القرآن الكريم وجدت قول اهلل تعدالى َ ﴿:ا َ

بعضها أرجح من بع
صاٱب ٗرُ ﴾الكهددف  ، 69 :ولدم يصددبر كلديم اهلل موسدى  ، - -ولدم يلددم
ََا َجدُ َٰٓٱ َّلن َشاٱَٰٓ ََ َّ ِ َ
على عدم صدبره ،ألنده اسدتثناء  ،فوجددتها بأنهدا عامدة ينددرك تحتهدا الطدالق ،وغيدره  ،فددل علدى

أن الق ددول الد دراجح ه ددو الق ددول ال ددذي يقض ددي بع دددم وق ددوع الط ددالق إذا علق دده بمش دديئة اهلل  ،وك ددان
االستثناء متصال .واهلل أعلم بالصواب .
المسةلة الرابعة  :طالق المريض مرض الموت(.)1
تمرير ممل الن اع :
-1اتفددق األئم ددة األربعددة واب ددن حددزم الظ دداهري علددى أن ال ددزوك الم دري
زوجته أثناء مرضه  ،بأن طالقه يقع كطالق الصحيح .

()2

م ددر

المددوت إذا طل ددق

-2اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن مددن طلددق زوجتدده ثالثددا  ،وهددو صددحيح فددي كددل م درة
تطليقة  ،ثم مات أحدهما  ،فإنه ال توارث بينهما.

-3اتفددق أهددل العلددم علددى أن الددزوك ال يرثهددا إن ماتددت فددي العدددة والبعددد انقضدداء العدددة إذا طلقهددا
وهو صحيح  ،أو مري

.

()3

-1اختلددف أهددل العلددم فدديمن طلددق زوجتدده وق دد دخددل بهددا طالقددا بائنددا فددي مرضدده المخددوف الددذي

( )1المقصود بمر

الموت  :هو المر

الغالب فيه الهالك عادة واتصل به الموت  .انظدر :موسدوعة الفقده

اإلسالمي (.)111/1
( )2انظ ددر  :ب دددائع الص ددنائع ( ، )100/3المدون ددة( ، )16/2الكدددافي فد ددي فق دده أه ددل المدين ددة ( ، )511/2األم
للشافعي ( ،)210/5الحاوي الكبير (،)263/10الكافي في فقه اإلمام أحمد( ،)313،311/2المغندي البدن
قدامددة ( ،)396/6التوضدديح لشددرح الجددامع الصددحيح( ،)231/25المحلددى باآلثددار (، )116 /9الموسددوعة
الفقهية الكويتية (،)361/36
( )3انظر :اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر (.)22/5
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اتصل به الموت هل ترثه ؟ أو ال؟ وهو ما يعرف بمسألة طالق الفار

()1

اختلف أهل العلدم

في هذه المسألة على قولين
وسبب الخالف :اختالفهم في وجوب العمدل بسدد الدذرائع  ،وذلدك أنده لمدا كدان المدري

يدتهم

في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث .فمن قال بسد الذرائع أوجدب
ميراثها ؛ ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطالق  ،لم يوجب لها ميراثا.

()2

القول اوول  :بيام رأى ابم م الظاهري فن هذه المسةلة.
يرى أبن حزم الظاهري رحمه اهلل :أن المبتوتة في مر
فقال(:وطالق المري
 -فإن كان طالق المري

الموت ال ترثه ،وال يرثها.

كطالق الصحيح ،وال فرق  -مات من ذلك المر

أو لم يمت منه

ثالثا ،أو آخر ثالث ،أو قبل أن يطأها فمات ،أو ماتت  -قبدل تمدام

العدة أو بعدها  -أو كان طالقدا رجعيدا فلدم يرتجعهدا  -حتدى مدات أو ماتدت بعدد تمدام العددة ،فدال
ترثه في شيء من ذلك كله ،وال يرثها أصال)

()3

 ،وهو مذهب اإلمام الشافعي في الجديد (.)1

قاال  :ال ترث المبتوتة مطلقا.
اودلة :
استدلوا بأدلة من السنة ،ومن المأثور ،ومن المعقول .
أوال:مم السنة.
استدلوا بحديث عن النبي  - -قال« :ال ترث المبتوتة».

()5

وجه الداللة من الحديث قالوا :وهذا نص في عدم توريث المبتوتة ،ال يسو خالفه.
ثانيا  :مم اآلثار .
-1استدلوا بأثر ابن الزبير عن ابن جري قال :أخبرني ابن أبدي مليكدة ()1انده سدأل ابدن الزبيدر -
( )1طددالق الفددار وهددو أن يطلددق زوجتدده طالقداً بائنداً فددي المددر

الددذي يمددوت فيدده بدددون رضدداها ،ثددم يمددوت قبددل

انقضاء عدتها .انظر  :الموسوعة الفقهية الكويتية (.)19 /29

( )2انظر  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)102،103 /3
( )3المحلى باآلثار ()116 /9

()1انظد ددر :األم للشد ددافعي ( ، ) 211/5مختصد ددر المزند ددي ( ، )299/1الحد دداوي الكبيد ددر ( ،)263/ 10المحلد ددى
باآلثار (. )116/9
( )5انظر :الحاوي الكبير (،)265 /10ولم أجده في كتب الحديث مع تتبعي القاصر ،توانما ثبت من قول عبداهلل
بن الزبير رضي اهلل عنهما.
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- عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد اهلل ابدن الزبيدر طلدق
عبد الرحمن بن عوف - -تماضر بنت األصبغ الكلبية

()2

فبتهدا ثدم مدات عنهدا وهدي فدي

عدتها فورثها عثمان ،- -قال ابن الزبير:- -وأما أنا فال أرى أن ترث مبتوتة .

-2استدلوا بأثر عبد الرحمن بن عوف - -أنه قال :ال أورث تماضر شيئا .
-3أثر علي بن ابي طالب« -  -ال ترث المبتوتة » .

()3

()1

()5

ثانيا :مم المعقول .
-1قالوا:إنها فرقة تقطع إرثه منها ،فوجب أن تقطع إرثها منه .
-2وألنه إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة ؛ فوجب أن ينقطع بالفرقة في حال المر

.

()6

القول الثانن:مذهب اوئمة اإلما أبن منيفة ( ،)1واإلمـا مالـك ( ،)1واإلمـا الشـافعن فـن قولـه
القدي ( ،)9واإلما أممد (.)10

قـــالوا :إن المطلقد دة المبتوتد دة ف ددي م ددر

الم ددوت ت ددرث مطلقه ددا ،إذا م ددات م ددن مرض دده ذل ددك عل ددى

اختالف بينهم في غاية المدة التي ترث فيها .
( ) 1هو  :أبو بكر عبدد اهلل بدن عبيدد اهلل بدن أبدي مليكدة  ،واسدمه زهيدر ،بدن عبدد اهلل بدن جددعان بدن عمدرو بدن
كعب بن سعد بن تيم بن مره القرشي التيمي مدات سدنة 111ه  ،انظدر :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال

()256 /15
( ) 2هي  :تماضر بنت األصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبدي وهدي أم سدلمة بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف ،وكدان
األصبغ زعيم قومه ورئيسهم ولم أجدمن ذكر لها تأريخ وفداة .انظدر :االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب (/1

. )106

( )3األم للشافعي ( ،)211/5مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )61/1برقم  ،12192 :باب :طالق المدري

،

واالثر صحيح  ،مصنف ابن أبي شيبة ( )111/1بدرقم  ، 19035:مدا قدالوا فدي الرجدل يطلدق ام أرتده ثالثدا
وهو مري

 ،هل ترثه؟ ،السنن الكبرى للبيهقي ( )593/1برقم  15121:باب مدا جداء فدي توريدث المبتوتدة

في مر

الموت.

( )1سنن سعيد بن منصور ( )66/2برقم  1959:باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها.
( )5المحلى باآلثار (.)191/9
( )6انظر:الحاوي الكبير (.)265/10
()1انظر :الحجه على أهل المدينة ( ،)11/1المبسوط للسرخسي (.)151/6

( )1انظر  :المعوندة علدى مدذهب عدالم المديندة ( ،)111الكدافي فدي فقده أهدل المديندة ( ،)511/2بدايدة المجتهدد
ونهاية المقتصد ( ،)102/3القوانين الفقهية (،)151
( )9انظر  :األم للشافعي ( ،)210/5الحاوي الكبير ( ،)261/10روضة الطالبين وعمدة المفتين ()12/1
( )10انظر  :المغني البن قدامة (.)395/6
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اودلة :استدلوا بأدلة من المأثور ،ومن المعقول .
أوال :مم اآلثار .
-1استدلوا بأثر أبي سدلمة بدن عبدد الدرحمن بدن عدوف أن عبدد الدرحمن بدن عدوف  ،- -طلدق
امرأته البتة ،وهو مري

 ،فورثها عثمان بن عفان - -منه ،بعد انقضاء عدتها(.)1

وجه الداللة من األثر :قالوا :بأن عثمان -  -ورث امرأة عبدد الدرحمن بدن عدوف -
-عندما طلقها ثالثا في مر

موته ،فشداور عثمدان الصدحابة  ،- -فأشداروا عليده أنهدا

تددرث مندده ،ولددم يعددرف عددن أحددد مددن الصددحابة فددي ذلددك خددالف مددع أندده قددد أشددتهر ذلددك فددي
عهدهم  ،ولم ينكر أحد منهم  ،فكان إجماعا(.)2

-2استدلوا بأثر عثمان بن عفان،--بأنه ورث نساء ابن مكمل
مري

.

()1

()3

منه ،وكان طلقهن ،وهدو

-3استدلوا بأثر عن الشعبي أن أم البنين ()5بنت عيينة بن حصن ،كانت تحت عثمان بن عفدان
 ،- -فلمددا حصددر طلقهددا ،وقددد كددان أرسددل إليهددا ليشددتري منهددا ثمنهددا ،فأبددت ،فلمددا قتددل أتددت

عليا  ،- -فذكرت ذلك له ،فقال« :تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها» ،فورثها.

()6

( )1موطد ددأ مالد ددك ت األعظمد ددي ( )122 /1بد ددرقم  ، 2113:الطبقد ددات الكبد ددرى البد ددن سد ددعد ( .)231/1واألثد ددر
صحيح

( )2انظ ددر :المبس ددوط للسرخس ددي ( ، )155/6الح دداوي الكبي ددر ( ، )261/10المغن ددي ألب ددن قدام ددة (،)395 /6
مجموع الفتاوى (.) 310 /31
َّ
ي ،وقدال :روى
( )3هو  :عبد الله بن مكمل :بن عبد بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بدن كدالب .ذكدره الطشبدر ش
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه هذا ،وكان عبد اللَّه من أقران عبد الرحمن بن أزهر وابن عمه .وذكره
شبة في الصحابة ،وذكر أنه اتخذ دا ار بالمدينة عند دار القضاء ،قدال :وأراه الشدذي تدوفي فدي عهدد
عمر بن ش
ثهن عثمددان مندده ،انظددر  :اإلصددابة فددي تمييددز الصددحابة (/1
دور ش
عثمددان بعددد أن طلشددق نسدداءه فددي مرضدده فد ش

)209

( )1موطأ مالك ت األعظمي ( )123 /1برقم .2111:
قصة
ي لوالدها صحبة ،ولها إدراك ،وتزوجها عثمان ،وله معها ش
( )5هي  :أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزار ش
قصة في طبقدات ابدن سدعد ،
في طبقات ابن سعد .لوالدها صحبة ،ولها إدراك ،وتزوجها عثمان ،وله معها ش
ولم أجد من ذكر لها تأريخ وفاة .انظر :اإلصابة في تمييز الصحابة ()366 /1

( )6مصنف ابن أبي شديبة ( )111 /1بدرقم19021 :مدن قدال :ترثده مدا دامدت فدي العددة منده إذا طلدق وهدو
مري

.
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ثانيا :مم المعقول .
-1ق ددالوا  :إن قص ددده قص ددد فاس ددد ،وه ددو الفد درار ع ددن كت دداب اهلل تع ددالى ،وم ددا أوج ددب م ددن الميد دراث
فيعام ددل بنق ددي
بحرمانه

()1

قص ددده م ددادام متهم ددا ،كالقات ددل مورث دده القاص ددد استعجد د د د دال الميد دراث ،يعاق ددب

-2قددالوا :لددو وهددب جميددع مالدده ،أو تبددرع لددبع

الورثددة فددي مددر

موتدده بجددامع إبطددال حددق بعددد

تعلقه بماله ،فما دام ممنوعا من التصرف في محدل األرث  ،وهدو التركدة فيمندع مدن التصدرف

ف ددي س ددبب اإلرث  ،وه ددو الزوجي ددة م ددن ب دداب أول ددى؛ ألن الحكد د د دم يضد د د داف إل ددى الس ددبب  ،دون
المحل .

()2

-3إن فددي توريددث المطلقددة سدددا للذريعددة ،حتددى ال يتخددذ الطددالق فددي المددر

ذريعددة إلددى حرمددان

غير المرغوب فيهن من اإلرث .
المناقشة
مناقشة أدلة أصماب القول اوول :
-1أما استداللهم بحديث «ال ترث المبتوتة »
الرد :هذا الحديث إذا صح فيحمل على المبتوتة فدي حدال صدحة الدزوك ،الن الصدحابة -
 ال يقدرون عثمددان بددن عفددان-  -علدى مخالفددة السددنة الصددحيحة  .وكدذلك لددم أقددف علددى هددذاالحديث في أمات الكتب ،ولم أجده في أحد مصادر ،ومراجع الحديث .
-2أما استداللهم بأثر ابن الزبير- -بقوله «ال أورث مبتوتة»
الرد :فيجاب بأن قوله هذاكان بعدد انعقداد اإلجمداع  ،وقبدل أن يصدير مدن أهدل االجتهداد ،
ولم ينقل عن أحد السابقين األولدين مدن صدحابة رسدول اهلل -  -أنده حدرم المبتوتدة مدن ميراثهدا

في مر

الموت ،بل لم ينقدل عدن أحدد مدنهم أنده اعتدر

ورث تماضر فكان إجماعا سكوتيا.

علدى عثمدان بدن عفدان - -عنددما

()3

ويحمددل معنددى قددول ابددن الزبيددر«-  -مددا ورثتهددا»أي لجهلددي بوجدده االستحسددان ،فتبددين أندده

كان يخفي عليه مالم يخفي على عثمان بن عفان . 

()1

( )1انظر  :المغني ألبن قدامة (.)395/6
( )2انظر  :المبسوط للسرخسي (.)155/6
( )3انظر :مجموع الفتاوى ( ،)310/31إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)111/3
( )1انظر :المبسوط للسرخسي (.)155/6
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والصحيح أن رأي ابن الزبير - -هو أنه ال يرى توريث المبتوتدة ،كمدا ثبدت فدي مصدنف
عبد الرزاق

()1

بسند صحيح – أنه قال  «:أما أنا فال أرى أن ترث مبتوتة

()2

».

-3أما مناقشة أثر عبد الرحمن بن عوف وقوله «ال أورث تماضر شيئا ».
الــرد :قددالوا  :قددد روى عددن عثمددان بددن عفددان --أندده عدداد عبددد الددرحمن بددن عددوف- -
وقددال لدده  «:لددو مددت ورثتهددا منددك فقددال :أنددا أعلددم ذلددك ،مددا طلقتهددا ضد ار ار  ،وال فد ار ار ، ».فهددذا

األثر يقرر أنه لم يعار

توريثها منه بل قد قرر ابن قدامة في كتابه المغندي أنده لدم يثبدت عدن

عبد الرحمن بن عوف - -خالف في هذا.

()3

-1وأما استداللهم بأثر علي بن أبي طالب - -بأنه قال« :ال ترث المبتوتة ».
الــرد :فيجدداب  :بددأن قولدده ال تددرث المبتوتددة ،بأندده عددام فددي حددق طددالق الم دري

والصددحيح

وحمله على طالق الصحيح هدو األولدى ؛ ألن الثابدت عدن علدي بدن أبدي طالدب-  -أنده ورث
أم البنين من عثمان  - -عندما طلقها وهو محاصر ثم قتل .
مناقشة أدلة القول اوول مم المعقول .
-1أما قولهم إنها فرقة تقطع إرثه منها فوجب أن تقطع إرثها منه .
الرد  :فيجاب  :بأن الزوك هو الدذي تسدبب فدي قطدع مي ارثده مدن زوجتده بطالقده لهدا فيمضدي
على ذلك.
-2أمددا قددولهم  :بأندده إرث ينقطددع بالفرقددة فددي حددال الصددحة ؛ فوجددب أن ينقطددع بالفرقددة فددي حددال
المر

.

الرد :فيجاب :بأن الطالق هنا يفترق عن الطالق في الصحة من حيث التهمة  ،فإن التهمدة
فددي طددالق المدري

 ،فيعامددل بنقددي

قصددده سدددا لذريعددة الفسدداد  ،وأمددا فددي حددال صددحته  ،وفددي

حال طلبها الطالق ،فال توجد هذه التهمة .
مناقشة أدلة القول الثانن :

-1أما استداللهم باإلجماع المنعقد في خالفة عثمان بدن عفدان  - -فدي توريدث تماضدر بندت
واشق الكلبية زوجة عبد الرحمن بن عوف - -وقد بت طالقها .
( )1هددو :عبددد الددرزاق بددن همددام بددن نددافع الحميددري  ،م دوالهم ،اليمدداني ،أبددو بكددر الصددنعاني مددات سددنة 211ه .
انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (. )52 /11
( )2انظر :مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )62 /1برقم  12192:باب :طالق المري
( )3انظر  :المبسوط للسرخسي ( ،)155 /6المغني البن قدامة (.)395/6
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الرد :فيجاب  :بأنه قد خالفه عبد اهلل بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف -رضي اهلل عنهما .

()1

مناقشة أدلة القول الثانن مم المعقول .
-1قولهم  :بأن قصده قصدا فاسدا ،وهو الفرار عدن كتداب اهلل ،ومدا أوجدب مدن الميدراث ،فيعامدل
بنقي

قصده .

فيجاب  :بقول ابن حزم رحمه اهلل كما في المحلى (:ما فر قط عن كتاب اهلل تعالى بدل أخدذ
بكتاب اهلل واتبعه الن اهلل تعالي أباح الطالق وقطع بالثالث وبالطالق قبل الوطء  ،جميع حقوق
الزوجية من النفقة تواباحة الوطء والتوريث  ،إنما كان يفر عن كتاب اهلل تعالى لو قدال  :ال تدرث
مني شيئا دون أن يطلقها (.))2
-2وأما قولهم  :بأن المري

يمنع من التصرف في محل األرث .

فيجاب :بقول ابن حزم الظاهري ( :هذا احتجاك للخطأ بالخطأ ،وما وجب قط منع المدري
من جميع ماله بل هو كالصحيح سواء بسواء ).

()3

الترجيح :
بعد عر

االقوال ،واألدلة ،ومناقشة األدلة لكل قول  ،تبين للباحث بأن القول الراجح  ،هو

القول القاضي بأن من طلق زوجته وبت طالقها في مر

اآلتية :

موته  ،بأنها ترثده وذلدك للمرجحدات

-1إنه قول خليفتين راشدين وهما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهما.
-2ثبت عن ابن عمر --قال :طلق غيالن بن سلمة الثقفي

()1

نساءه وقسم ماله بين بنيده- ،

فددي خالفددة عمددر  .--فبلددغ ذلددك عمددر ،- -فقددال« :طلقددت نسدداءك ،وقسددمت مالددك بددين
بنيك؟» قال :نعم .قال « :واهلل إني ألرى الشيطان فيما يسرق من السمع سدمع بموتدك ،فألقداه
فددي نفسددك ،فلعلددك أن ال تمكددث إال قلدديال ،وايددم اهلل لددئن لددم ت ارجددع نسدداءك ،وترجددع فددي مالددك،
ألورثهن منك إذا مت ،ثم آلمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال  -قال الزهدري :وأبدو

رغددال أبددو ثقيددف قددال :ف ارجددع نسدداءه و ارجددع مالدده » .قددال نددافع« :فمددا مكددث إال سددبعا حتددى
( )1انظر :المبسوط للسرخسي(.)155/6
( )2المحلى باآلثار (.)191 /9
( )3المحلى باآلثار (.)191/9

( )1هدو  :غدديالن بدن سددلمة بددن شدرحبيل الثقفددي .أسددلم يدوم الطددائف ،وكدان عنددده عشددر نسدوة ،فددأمره رسددول اهلل
صلى اهلل عليه وسدلم أن يتخيدر مدنهن أربعدا تدوفي غديالن بدن سدلمة فدي آخدر خالفدة عمدر رضدي اهلل عنده.
.انظر :معرفة الصحابة ألبي نعيم (، )2210 /1االستيعاب في معرفة األصحاب (.) 1256 /3
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مات»

()1

وقد قضى به عثمان بن عفان .

-3وعدن ابدن أبدي مليكدة ،أنده سدأل ابدن الزبيدر - -عدن الرجدل يطلدق المدرأة فيبتهدا ،ثدم يمدوت
وهي فدي عددتها ،فقدال ابدن الزبيدر« :--طلدق عبدد الدرحمن بدن عدوف ابندة األصدبغ الكلبدي

فبتها ،ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان» .قال ابن الزبير« :--وأمدا أندا فدال أرى أن

تددرث المبتوتددة».

()2

 ،وهددذه القصددة كانددت فددي حضددور جمددع مددن الصددحابة وقددد اشددتهرت هددذه

القصة  ،ولم يخالف عثمان أحد منهم  ،وقد عد ابن قدمة ذلك إجماعا.

()3

-2ولم يحصل الخالف عند السابقين األولين في توريث المبتوتة من قبل المري
إال بعد انعقاد اإلجماع السكوتي .

-3وألن المطلددق فددي مددر

مر

الموت

موتدده طالقددا ثالثددا مددتهم بحرمانهددا مددن المي دراث  ،لددذلك كانددت فتددوى

السلف بأنه فار من كتاب اهلل وبأنها ترثه .

-1وألن الطالق في هذه الحالدة ذريعدة لحرمانهدا مدن الميدراث فيعاقدب بنقدي
بالصواب.

قصدده  .واهلل أعلدم

( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )66 /1برقم  12216 :واآلثر صحيح باب :تقول :طلقندي وهدو مدري
وتقول الورثة :صحيح .قاله الترمذي في العلل الكبير (.)161
( )2المصدر نفسه ( )62 /1برقم  12192:باب :طالق المري
( )3انظر :المغني البن قدامة (.)395/6
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املبحث الثاني  :طالق البدعة
وفيه سبعة مطالب.
المطلب اوول  :المراد بطالق البدعة
المطلب الثانن  :حكم من طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد.هل طالقه طالق سنة ؟
أو بدعة محرم.
المطلب الثالث  :حكم من طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة .هل تقع واحدة ؟أو ثالثا.
المطلب الراب  :حكم من طلق زوجته ،ونوى اثنتين  ،أو ثالثا.
المطلب الخام

 :حكم من طلق زوجته غير المدخول بها ثالثا نسقا  ،فقال  :أنت
طالق أنت طالق أنت طالق .

المطلب الساد  :حكم من تزوك امرأة في عدتها  ،ودخل بها .
المطلب الساب  .:حكم من زنى بحريم زوجته .

101

المطلب اوول  :المراد بطالق البدية.
طالق البدية  :وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائ

أو في طهر مسها فيه .

وهذا التعريف متفق عليه عند األئمة األربعة ،وابن حزم الظاهري عليهم رحمة اهلل.
المطلب الثانن  :مك مم طلق وجته ثال ثا فن مجل

()1

وامد.هل طالقه طالق سنة؟ أو بدية ممر .

تمرير ممل الن اع.
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن من طلق زوجته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
بأن طالقه طالق سنة .

أو فدي طهدر مسدها فيده

-2اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن من طلق زوجتده وهدي حدائ
بأنه طالق بدعة.

-3اختلف العلماء فيمن طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه ثالث تطليقات في مجلس واحد هدل
هو طالق سنة ؟ أو طالق بدعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.
أوال :سبب الخالف:
اختلف العلمداء فدي طدالق السدنة .هدل الطدالق يرجدع إلدى الوقدت  ،والعددد  ،أو إلدى الوقدت

فقددط  ،فمددن قددال بددأن طددالق السددنة يرجددع إلددى الوقددت والعدددد قددالوا  :إذا طلددق أكثددر مددن طلقددة فددي
مجلددس واحددد فطالقدده طددالق بدعددة  ،ومددن قددال بددأن طددالق السددنة يرجددع إلددى الوقددت دون العدددد ،

قالوا  :إذا طلق أكثر من طلقة في مجلس واحد فطالقه طالق سنة

()2

.

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

فقال (:فإن طلقها في طهر لدم يطأهدا فيده فهدو طدالق سدنة الزم  -كيفمدا أوقعده  -إن شداء طلقدة

( )1انظددر :تحفددة الفقهدداء ( ،)111/2الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة ( ، )512 /2الحدداوي الكبيددر (، )115/10
المغني البن قدامة ( ، )361/1المحلى باآلثار(.)351/9
( )2انظ ددر  :الح دداوي الكبي ددر ( ، )111 /10المح دديط البره دداني ف ددي الفق دده النعم دداني ( ، )200 /3بتص ددرف م ددن
الباحث.
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واحد دددة ،توان شد دداء طلقتد ددين مجمد ددوعتين ،توان شد دداء ثالثد ددا مجموعد ددة).

الشافعن

()2

()1

 ،ورواية يند اإلما أممد (.)3

 ،وهــــو مــــذهب اإلمــــا

قالوا  :من طلق امرأته أكثر من طلقة في مجلس واحد  ،فطالقه ليس بمحرم وال بدعة.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة  ،والمأثور.
أوال:مم الكتاب :
اٱح ََلَا ۡايك ۡ َّلن لَلِ ۡٱ ا َّذِّْ َس اٱَٰٓ ََ َوااٱ ذَ ا ۡ َْ َم ُّسااَّه َِ نَ ۡ ْ َۡفر ا ُ
اَُّ ذَها ِ
اَ
-1اسددتدلوا بقولدده تعددالى َِ ﴿ :ل جَْا َ
يض ٗ ﴾البقرة236 :
فَر َ
وجــه الداللــة :دلددت اآليددة علددى رفدع الجندداح فددي طددالق غيددر المدددخول بهددا مددن غيددر تمييددز لعدددد
يوجب التسوية بين األعداد.
-2استدلوا بقوله تعالى  ﴿:فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ﴾الطالق 1:
وجه االستدالل :حيث لم يفرق بين أن يطلقها واحدة  ،أو ثالثا  ،فلو كان الحكم يختلف لبينه.
َٱن ﴾يقتضي في وقت واحد ال في وقتين كما قال تعدالىَ َ ﴿:واَ يَ ۡٱْ ۡ
وقوله تعالىَّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
ات
صل ٗحٱ ُُّ ْۡۡهَٱَٰٓ نَ ۡج َرهَٱ َو ِرْ َۡيَ َ نَ َۡ َۡدَُٱ ذَهَاٱ ر ۡز ٗ اٱ َكر ٗيماٱ ﴾٣٢األحدزاب31:
وْك َِ ِ َ َرََّذ َ ْ َۡع َم ۡۡل َ
يعنى أجرين في وقت واحد ال في وقتين .

()1

َّ ِ
ِ ِ
ُثَّطَلَّ ْقتم ِ
وه َّنفَ َما
وه َّنمنقَاْب ِلأَنَتََ ُّس م
آمنمواإِ َذانَ َك ْحتم ممالْ مم ْؤمنَات م م م م
ين َ
-3استدلوا بقول اهلل تعالى ﴿:يَاأَياُّ َهاالذ َ
لَ مكمعلَي ِه َّن ِمن ِ
عدَّةٍتَا ْعتَدُّوناَ َها﴾االحزاب .49
ْ َْ
ْ
وجه الداللة من اآلية قالوا :هذه اآلية عامة إلباحة الثالث  ،والثنتين  ،والواحدة  ،وذلك في
الزوجة غير المدخول بها ،ولم يحد في طالقها وقتا  ،وال عددا .
-1استدلوا بقوله تعالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َر طَۥ﴾البقرة 230:
وجـــه الداللـــة :قددالوا  :هددذا نددص عددام فددي الطددالق فيقددع علددى الددثالث مجموعددة ،ومفرقددة ،
واليجوز أن يخص بهذه اآلية بع

ذلك دون بع

بغير نص .

()5

( )1المحلى باآلثار (.)361 /9

()2انظر:الحاوي الكبير (،)111/10البيان في مذهب االمام الشافعي (.)11/10
( )3انظر  :المغني البن قدامة ( ، )361/1شرح مختصر الزركشي على مختصر الخرقي (.)313/5
( )1انظر:الحاوي الكبير ( ، )120/10البيان في مذهب االمام الشافعي (.)11/10
( )5انظر :المحلى باآلثار (.)391،395/9
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ثانيا :مم السنة .
-1استدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي--

()1

في حدديث لعدان عدويمر العجالندي-

()2

-

مددع ام أرتدده .وفيدده ...قددال « :كددذبت عليهددا يددا رسددول اهلل إن أمسددكتها فطلقهددا قبددل أن يددأمره
رسول اهلل ».)3( 

وجه االستدالل :
قالوا :لو كان طالق الثالث مجموعة معصية هلل تعالى لما سكت رسدول اهلل --عدن بيدان
ذلك  ،ولم ينكر النبي--إيقاعه الثالث  ،فلو كان محرما  ،أو كان ال يقع ألنكره  .فصح يقينا
أنها سنة مباحة(.)1

-2استدلوا :بحديث ركانة--
فحلف فردها عليه (.)6

()5

أنه طلق امرأته البتة فاستحلفه النبي --ما أرادت إال واحدة

وجه االستدالل :
دل الحديث أن ركانة -  -لو كان أراد طالق الثالث لوقع من غير تحريم .

( ) 1هو:سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبدة بدن حارثدة بدن عمدرو بدن الخدزرك بدن الحدارث بدن سداعدة بدن
كعب بن الخدزرك السداعدي االنصداري ،يكندى أبدا العبداس تدوفي سدنة 11ه وقيدل 91ه .انظدر :االسدتيعاب
في معرفة األصحاب (. )661 /2

( ) 2هدو :عدويمر بدن الحدارث بدن زيددد بدن حارثدة بدن الجلدد العجالندي ،هددو لدذي رمدى زوجتده بشدريك بدن سددحماء،
فالعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهما ،وذلك في شعبان سنة 9ه ،وكدان قددم تبدوك فوجددها حبلدى.
انظر:االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1226 /3
( )3البخاري ( )91/9برقم  1301:باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ،والغلو في الدين والبددع  ،ومسدلم
( )1129/2برقم  1192:باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ،وغيرها بوضع الحمل .

( )1انظر:الحاوي الكبير ( ،)120/10البيان في مذهب االمام الشافعي (.)11/10

( )5هو :ركانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منداف بدن قصدي القرشدي المطلبي.كدان مدن مسدلمة الفدتح،
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 مدرتين أو ثالثددا ،وطلددق ام أرتدده سدهيمة بنددت عددويمر بالمدينددة البتددة

وتوفي ركانة في أول خالفة معاوية سنة 12ه  .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب (.)501 /2

( )6س دنن ابددن ماجددة ( )661/1ب درقم  2051 :بدداب طددالق البتددة  ،ورواه أبددو داود (.2201 )263/2بدداب فددي
البتددة والحددديث ضددعفه االلبدداني فددي اإلرواء ( .)110 /1قددال وقددال البخ دداري فيدده اضددطراب والحددديث فيدده
اضطراب فهو ضعيف .

110

فدل على أنه لو أراد الثالث  ،وقعن إذ لو لم يقعن لم يكن ال ستحالفه معنى

()1

.

-3استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس(-)2رضي اهلل عنها  «:-أن زوجها طلقها البتة وهو غائب
وفي لفظ «أن زوجها طلقها ثالثا ثم انطلق إلى اليمن».

()3

وجه االستدالل مم المديث:
قالوا  :دل الحديث على أن النبي - -لم ينكر على زوجهدا عنددما أرسدل إليهدا ثدالث تطليقدات
مجموعة  ،فدل على جواز الطالق الثالث مجموعدة  ،ولدو كدان ذلدك محرمدا  ،النكدره النبدي -
،-ولم يقره.

()1

-1اسددتدلوا بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا : -أن رجددال طلددق ام أرتدده ثالثددا ،فتزوجددت فطلق دت،
فسئل النبي  :- -أتحل ل ول؟ قال« :ال ،حتى يذوق عسيلتها كما ذاق األول».

()5

وجه االستدالل:
أن النبي- -لم ينكر هذا السؤال ولو كان ال يجوز الطالق الثالث ألخبر بذلك .

()6

ثالثا مم المةثور:
امرتده تماضدر بندت األصدبغ الكلبيدة ثالثدا
-1استدلوا « :بأن عبد الرحمن بدن عدوف --طلدق أ
في مرضه فورثها عثمان بن عفان منه ».

()1

وجه الداللة مم اوثر.
قــالوا  :كددان طددالق عبددد الددرحمن بددن عددوف- -لزوجتدده فددي مرضدده ثددالث تطليقددات بمحضددر
الصحابة ،فلم ينكره أحد على فعله ،فدل ذلك على إباحة الجمع بين الثالث

()1

.

( )1انظر:الحاوي الكبير (.)120/10
( )2هددي :فاطمددة بنددت قدديس بددن خالددد القرشددية الفهريددة أخددت الضددحاك بددن قدديس ،وكانددت أسد شدن قددال أبددو عمددر:
دي
كانددت مددن المهدداجرات األولط طوكانددت ذات جمددال وعقددل ،وكانددت عنددد أبددي بكددر بددن حفددص المخزومد ش

فطلقها فتزوجت بعدده أسدامة بدن زيدد ولدم أجدد مدن ذكدر لهدا تدأريخ وفداة .انظدر :معرفدة الصدحابة ألبدي نعديم

( ، )3116 /6اإلصابة في تمييز الصحابة ( ،)216 /1أسد الغابة ط العلمية (.)221 /1
( )3رواه مسلم في صحيحه ( )1115/2برقم  .1110:باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها.
( )1انظر:الحاوي الكبير (،)120/10المحلى باآلثار (.)396/9

( )5صحيح البخداري ( )13 /1بدرقم  5261:بداب مدن أجداز طدالق الدثالث  ،ومسدلم ( )1055/2بدرقم 1133:
باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ،ويطأها ،ثم يفارقها وتنقضي عدتها.

( )6انظر :المحلى باآلثار (.)396/9
( )1موطأ مالك ( )629/1واألثر صحيح  ،شرح الزرقاني على موطأ مالك (. )295/3
( )1انظر:الحاوي الكبير (.)120/10
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-2استدلوا بأثر عمر بن الخطاب - -أنه رفع إليده برجدل طلدق ام أرتده ألفدا :قدال« :أطلقدت
امرأتك؟» فقال :إنما كنت ألعب ،فعاله بالدرة ،وقال« :إنما يكفيك من ذلك ثالث».

()1

وجه الداللة :
قالوا  :إنما ضربه عمر - -على الزيادة على الثالث  ،وأعلمه أن الثالث تكفدي  ،ولدم ينكدر
عليه الثالث التطليقات .

()2

-3استدلوا بأثر ابن مسعود  - -جاء رجدل إلدى ابدن مسدعود ،--فقدال :إندي طلقدت ام أرتدي
تسعة وتسعين  ،تواني سألت فقيل لي :قد بانت مني ،فقال ابن مسعود« :--لقد أحبوا أن
يفرقوا بينك وبينهدا» قدال :فمدا تقدول رحمدك اهلل  ،فظدن أنده سديرخص لده ،فقدال« :ثدالث تبينهدا
منك ،وسائرها عدوان»
-1اسددتدلوا ب دأثر ابددن عبدداس - -أن رجددال قددال :طلقددت ام أرتددي ألفددا ،فقددال ابددن عبدداس:--
«ثالث تحرمها عليك ،وبقيتها عليك وزرا .اتخذت آيات اهلل هزوا»

()3

وجه الداللة مم اآلثار :
دلددت هددذه اآلثددار عددن ابددن مسددعود وابددن عبدداس- -علددى إنكددار الزيددادة علددى الددثالث  ،ولددم

ينكروا الثالث مجموعة أصال.

()1

القول الثانن  :مذهب اإلما أبن منيفة ( ،)5واإلما مالك

()6

 ،ورواية يند اإلما أممد

()1

.

قالوا  :من طلق أكثر من طلقة واحدة في المجلس الواحد فطالقه طالق بدعة .
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمأثور  ،والمعقول .
أوال :مم الكتاب.
َُّ َّۡذع ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
-1استدلوا بقول اهلل تعدالى﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ َّل َُُ لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ َ نَ َۡص ُ
اَُّ
َل نَن يَ ۡاأْيََ بفَح َشا ُّو َيَِّْا َ ْ ۡلا َ َاد د َّ ِ
َّ ِ َ َربِك ۡۖ ََل ْ ۡخرجاَّه َِ و باَ بياَّْه َِ َ ََل يَ ۡخار ۡجََ َّل ِ َٰٓ
( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )393 /6برقم  . 11310 :باب المطلق ثالثا.
( )2انظر :المحلى باآلثار (.)399/9
( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )391 /6برقم  .11353:باب المطلق ثالثا.
( )1المحلى باآلثار (.)100/9

()5انظر :شرح مختصر الطحاوي (،)16/5بدائع الصنائع (.)11/3
()6اإلشراف على نكت مسائل الخالف ( ، )131/2الكافي في فقة أهل المدينة (.)513/2
( )1انظر  :المغني البن قدامة ( ، )361/1المحرر في الفقه ( ، )51/2شرح الزركشي علدى مختصدر الخرقدي
(.)313/5
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َ َوَ يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَ َ ُ َۡف َس ۥ ََل ْ َۡدري ذَ َع ِۡل َّ ِ َ ي ۡحد بَ ۡع َد َُذ َ نَوۡ ٗرُ ﴾الطالق 1:
وجه الداللة مم اآلية :تضمنت هذه اآلية تفريق الطالق في األطهار من وجهين .
اوول  :قوله تعالى َ ﴿ :نَ َۡص ُ
َُّ َّۡذع ِد ۖةَ ا﴾ تواحصاؤها إنما يكون انتظا ار لوقوع الطالق فيها .
الثانن  :قوله تعالى ﴿:ذَ َع ِۡل َّ ِ َ ي ۡحد بَ ۡع َد َُذ َ نَوۡ ٗرُ ا﴾.يريد به الرجعة  ،والرجعة  ،ال تكون في
()1

الثالث  ،توانما تكون فيما دون الثالث .
َُّ َّۡذع ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
-2قوله تعالى﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ َّل َُُ لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ َ نَ َۡص ُ
اَُّ َّ ِ َ َربِكا ۡۖ ََل
ْ ۡخرجَّه َِ و بَ بيَّْه َِ َ ََل يَ ۡخر ۡجََ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَ ۡأْيََ بفَح َش ُّو َيَِّْ َ ْ ۡل َ َد د َّ ِ َ َواَ يَ َ َعا ِد َاد َد
َّ ِ فَٱَا ۡاد َ
ظلَ ا َ ُ َۡف َس ا ۥ ََل َْا ۡادري ذَ َع ا ِۡل َّ ِ َ ي ۡحااد بَ ۡع ا َد َُذ ا َ نَوۡ ا ٗارُ ٢فَااإ َُُ بَلَ ۡرااََ نَ َجلَها ِ
اَ فَأ َوۡ سااكَّه َِ
ف نَ ۡ فَٱر َّه َِ ب َم ۡعر ف َ نَ ۡشهد ُُ َُ َ ۡي َ َۡدَ ِّوْك ۡ َ نَ يم ُ
َُّ َّذ ِشهَ َدةَ ِ َُذك ۡ يَََّظ ب َوَ
ب َم ۡعر ٍ
َكٱنَ ي ۡۡوَ بۡ ِ َ َّۡذيَ ََّۡۚ ۡ َٰٓ
َّأخار َ َواَ يَ ِاه َّ ِ َ يَ ۡج َعاۡل ذِا ۥ َو ۡخ َر ٗجاٱ  َ ١يَ ۡرز ۡ ا و ۡاَ ََ ۡيا ََل يَ ۡح َساب
َٰٓ
َ َوَ يَ َََّ ِك ۡۡل ََلَى َّ ِ فَه ََّ ََ ۡس َٰٓۥ َّل ِن َّ ِ َ بَلغ نَوۡ رَ َ ۡد َج َع َۡل َّ ِ ذكۡلِّ َش ۡٱَ َ ۡد ٗرُ َّ َ ٣ذِاـٱ يَئ ۡساََ واََ
َٰٓ
َّۡذ َمحيض وَ ُِّ َسٱَِٰٓك ۡ َّلن َّۡرَْ ۡ ۡ فَع ِدْه َِ مَلَثَ نَ ۡشهر َ َّذِـٱ ذَ ۡ يَح ۡ
ضََ َ ن ُ ذَات َّۡأَ َۡ َماٱَ نَ َجله ِ
اَ نَن
ض ۡعََ ََمۡ لَه َِ َ َوَ يَ ِه َّ ِ َ يَ ۡج َعۡل ذِ ۥ و َۡ نَوۡ رَ ي ۡس ٗرُ ﴾٤الطالق 4:
يَ َ
وجه الداللة مم اآلية:
قالوا  :معنى األية  :أن المطلق قد يحدث له ندم  ،فال يمكنه تداركده لوقدوع البينوندة  ،وألن
من جمع الثالث لم يبق له أمر يحدث  ،ولم يجعل اهلل له مخرجا  ،وال من أمره يس ار .

ثانيا :مم السنة .
()2

-1استدلوا :بحديث محمود بن لبيد--

قال :أخبر رسول اهلل --عن رجل طلق

امرأته ثالث تطليقات جميعا  ،فقام غضبانا ثم قدال« :أيلعدب بكتداب اهلل وأندا بدين أظهدركم؟»
حتى قام رجل وقال :يا رسول اهلل  ،أال أقتله؟

()3

( )1انظر:الحاوي الكبير (.)119/10
( ) 2هو :محمود بن لبيد بدن ارفدع بدن امدرئ القديس بدن زيدد االنصداري األشدهلي .مدن بندي عبدد األشدهل ولدد علدى
عهد رسول اهلل  .مات سنة 96ه.انظدر :االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب ( ،)1311 /3أسدد الغابدة ط
العلمية (..)112 /5

( )3سنن النسائي ( )112 /6برقم  ،3101:الثالث المجموعة وما فيه من التغليظ ،والحديث صدححه ابدن القديم
فددي كتابدده زاد المعدداد ( )220/5وأثبددت سددماع مخرمددة مددن أبيدده بكيددر ومخرمددة وثقدده اإلمددام أحمددد واحددت بدده
مسلم في صدحيحه ،وصدححه األلبداني فدي غايدة المدرام (ص )161 :بدرقم  ، 261 :و ضدعفه فدي مشدكاة
المصابيح ( )910/2برقم  ، 3292 :فالحديث صحيح واهلل أعلم.
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وجه الداللة:
قالوا:نص الحديث على تحريم جمع الثالث بدليل غضب النبي -على من فعل ذلك.
-2اسددتدلوا بحددديث ابددن عمددر --أندده طلددق ام أرتدده تطليقددة وهددي حددائ

 ،ثددم أراد أن يتبعهددا

بتطليقتين أخ اروين عند القرئين ،فبلغ ذلك رسول اهلل  ،فقال« :يا ابن عمدر مدا هكدذا أمدرك
اهلل إنك قد أخطأت السنة ،والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قروء»  ،قال :فدأمرني رسدول

اهلل  فراجعتها  ،ثم قال« :إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك»  ،فقلدت :يدا رسدول اهلل

أ أريددت لددو أنددي طلقتهددا ثالثددا كددان يحددل لددي أن أراجعهددا؟  ،قددال« :ال كانددت تبددين منددك وتكددون
معصية» .

()1

وجه الداللة:
قالوا  :نص الحديث على أن من طلق امرأته ثالثا دفعة واحدة تكون معصية.
-3اسدتدلوا بحدديث عبيددد اهلل بدن عبدادة بددن الصدامت عددن أبيده
بع

()2

عدن جددده - -قدال« :طلددق

آبائي امرأته فانطلق بنوه إلى رسدول اهلل  -صدلى اهلل عليده وسدلم – فقدالوا  :يدا رسدول اهلل

إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرك؟ فقال :إن أباكم لم يتق اهلل فيجعل له مخرجا باندت منده
بثالث على غير السنة ،وتسعمائة وسبع وتسعون إثما في عنقه» .

()3

( )1سنن الدارقطني ( )51 /5برقم  3911 :كتاب الطالق والخلع واإليدالء وغيدره  ،والحدديث ضدعفه االلبداني
في اإلرواء ( ،)120 /1وقال فيه علتدان :العلدة األولدى :عطداء الخرسداني وهدو ابدن أبدي مسدلم قدال الحدافظ
في التقريب صددوق يهدم كثيد ار ويرسدل ويددلس ،وقدد عدنعن هندا العلدة الثانيدة :شدعيب بدن رزيدق وهدو الشدامي
أبو شيبة قال الحافظ:صدوق يخطئ ،وهو منكر بهذا اللفظ  ,والحديث ضعيف.
( ) 2هو:عبدادة بددن الصدامت بددن قدديس بدن أصددرم بدن فهددر بددن ثعلبدة بددن غدنم ابددن سددالم بدن عددوف بدن عمددرو بددن
عوف بن ا لخزرك االنصاري السالمي البدري ،يكنى أبدا الوليدد  .مدات عبدادة بدن الصدامت بالشدام فدي أر

فلسطين بالرملة سنة 31ه ،وهو ابن اثنتين وسبعين سنة انظر :معرفة الصحابة ألبدي نعديم ()1921 /1
،االستيعاب في معرفة األصحاب (.)101 /2
( )3انظر:المحلدى باآلثدار ( ،)392 /9وقدال ابدن حدزم :أمدا حدديث عبدادة بدن الصدامت ففدي غايدة السدقوط ،النده
إما من طريق يحيى بن العدالء  -ولديس بدالقوي  -عدن عبيدد اهلل بدن الوليدد الوصدافي  -وهدو هالدك  -عدن
إبراهيم بن عبيد اهلل بن عبادة بن الصامت  -وهو مجهول ال يعرف .ثدم هدو منكدر جددا ،النده لدم يوجدد قدط
في شيء من اآلثار :أن والد عبادة  -رضي اهلل عنه  -أدرك اإلسدالم ،فكيدف جدده؟ وهدو محدال بدال شدك.
والحديث شديد الضعف.
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ثالثا مم اآلثار
-1اسددتدلوا بدأثر أنددس( --)1قددال« :كددان عمددر إذا أتددي برجددل قددد طلددق ام أرتدده ثالثددا فددي مجلددس
أوجعه ضربا وفرق بينهما»

()2

-2استدلوا بأثر علي بن أبي طالب  - -قال« :ما طلق رجل طالق السنة فندم».

()3

-3استدلوا بأثر بن مسعود :-  -قال« :من أراد الطالق الذي هو الطدالق فليطلقهدا تطليقدة ،
ثم يدعها حتى تحي

ثالث حي

».

()1

-1استدلوا بأثر علي بن أبدي طالدب - -قدال « :لدو أن النداس أصدابوا حدد الطدالق  ،مدا نددم
رجل على امرأة يطلقها واحدة  ،ثم يتركها حتى تحي

ثالث حي

».

()5

 -5اسدتدلوا بدأثر ابددن عمددر -  -قددال« :مددن طلددق ام أرتدده ثالثددا ،فقددد عصددى ربدده  ،وبانددت مندده
امرأته».

()6

-6استدلوا بأثر الحسن قال« :كانوا ينكلون من طلق ثالثا في مقعد واحد».

()1

-1استدلوا بأثر عبد اهلل بن مسدعود  --قدال« :طدالق السدنة أن يطلقهدا فدي كدل طهدر تطليقدة
فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر اهلل بها».

()1

( ) 1هددو:أنس بددن مالددك بددن النضددر بددن ضمضددم بددن زيددد بددن ح درام بددن جندددب بددن عددامر ابددن غددنم بددن عدددي بددن
النجار بن ثعلبة بدن عمدرو بدن الخدزرك بدن حارثدة االنصداري الخزرجدي النجداري البصدري ،خدادم رسدول اهلل

صددلى اهلل عليدده وسددلم ،يكنددى أبددا حمدزة تددوفي سددنة 93ه وقيددل سددنة91ه وقيددل90ه ،وهددو آخددر مددن تددوفي
بالبص درة مددن الصددحابة.انظر :معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم ( ، )231 /1االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب
()109 /1
( )2مصددنف ابددن أبددي شدديبة ( )61 /1بددرقم  .11190:مددن ك دره أن يطلددق الرجددل ام أرتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد،
وأجاز ذلك عليه األثر صححه ابن حجر في الفتح (. )362/9

( )3المصدر نفسه ( )56 /1برقم  . 11131:ما قالوا في طالق السنة ما ومتى يطلق؟.
( )1المصدر السابق ( )56 /1برقم  . 11139 :ما يستحب من طالق السنة ،وكيف هو؟.
( )5مصنف ابن أبي شيبة ( )56 /1برقم  .11112 :ما يستحب من طالق السنة ،وكيف هو؟.
( )6المصدر نفسه ( )61 /1برقم  . 11192:من كره أن يطلق الرجل امرأته ثالثا في مقعد واحد ،وأجاز ذلك
عليه .

( )1المصدددر السددابق ( )61 /1بددرقم  .11191:مددن ك دره أن يطلددق الرجددل ام أرتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد ،وأجدداز
ذلك عليه .
( )1سنن الدار قطني ( )10 /5برقم  .3191:كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره.
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وجه الداللة من هذه اآلثار:
قالوا:دلت اآلثار على أن من طلق ثالثا فقد عصى ربه  ،وكانوا ينكلون بمن فعل ذلك.
رابعا :مم المعقول :
قددالوا :بددأن الطددالق أكثددر مددن طلقددة واحدددة فددي مجلددس واحددد تحدريم للبضددع بقددول الددزوك مددن غيددر
حاجددة  ،فحددرم كالظهددار ،بددل هددذا أولددى ؛ ألن الظهددار يرتفددع تحريمدده بددالتكفير  ،وهددذا ال سددبيل

للزوك إلى رفعه بحال .

-2وألنه ضرر تواضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي .
-3قالوا:إن الطالق المسنون هو الطالق لحاجة  ،والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة .

()1

مناقشة االدلة:
أوال :مناقشة أدلة القول اوول .
أمددا اسددتداللهم بددأن الق درآن الك دريم دل علددى ج دواز جمددع الطددالق الددثالث مددن غيددر تمييددز بددين
الواحددة ،والثنتدين  ،والدثالث  ،بدل رفدع الجنداح فدي طدالق غيدر المددخول بهدا  ،ولدم يفدرق بدين أن
يطلقها واحدة  ،أو ثالثا  ،ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي .- -

الرد:
يجاب بأن هذا االستدالل مجرد دعوى غير مقبولة  ،بل غاية ما تمسكوا به إطالق القرآن الكريم

للفددظ الطددالق ،وال ين دددرك تحتدده الطددالق الج ددائز ،والطددالق المح ددرم ،كمددا لددم ي دددخل تحتدده ط ددالق
الحائ

 ،وطالق الموطوءة في طهرها ،بدل قدد عارضدتم مدا ثبدت فدي السدنة الصدحيحة الصدريحة

في تحريم الطالق المحرم  ،وهدو طدالق الحدائ

للددزمكم القددول بجدواز طددالق الحددائ

المددخول بهدا  ،وغيرهدا بهدذه اإلطالقدات  ،تواال

المدددخول بهددا  ،وكددذلك الموطددوءة فددي طهرهددا اعتمددادا علددى

هذه النصوص المطلقة  ،وأنتم ال تقولون بجوازه.

ومعلوم بأن القرآن الكريم لم يدل على جواز كل طدالق  ،توانمدا دل علدى أحكدام الطدالق فقدط
 ،ثم السنة جاءت مبينة  ،وموضحة لهذه اإلطالقات .
وأندده سددبحانه وتعددالى لددم يشددرع قددط طالقددا بائنددا بغيددر عددو

لمدددخول بهددا إال أن يكددون آخددر

العدد  ،وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة  ،وبينت شروطها وأحكامها .

( )1انظر:بدائع الصنائع ( ، )19/3المغني البن قدامة (.)369/1
( )2انظر :زاد المعاد (،)231/5

116

()2

َٱن فَإوۡ َس ب
وأما استداللهم بقول اهلل تعالى َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
ف نَ ۡ ْ َۡسر ي ب بإ َۡ َس طَ﴾ سدورة
ٱك ب َم ۡعر ٍ
البقرة . 229وأنه يقتضي في وقت واحد ،ال في وقتين كما قال تعدالىْۡۡ ُُّ ﴿:هَٱَٰٓ نَ ۡج َرهَٱ َو ِرْ َۡيَ ا﴾
بالمدخول بها يعني أجرين في وقت واحد ،ال في وقتين .

فيرد علدى اسدتداللهم  :بدأن اآليدة بيندت أن الطدالق الدذي ذكدره اهلل تعدالى ،هدو الطدالق الدذي
يكون فيه أحق بردها :هو مرتان مره بعد مرة  ،فبين أن الطالق الذي شدرعه اهلل تعدالى للمددخول
بهددا هددو الطددالق الرجعددي مرتددان  ،وبعددد الم درتين إمددا﴿فَإوۡ َس ب
ف﴾بددأن يراجعهددا فتبقددى
ااٱك ب َم ۡعاار ٍ
ٱنا﴾بأنيرسلهاإذاانقضتالعدة )1(.
زوجته  ،وتبقى معه على طلقة واحدة  ،تواما﴿َْسُري ٌ بإَُ َس ٍ
وكددذلك قددول اهلل تعددالىَّ ﴿:ذ ِلَااه َو ِرَْا ۖ
اٱن﴾فددإن العددرب ال تعقددل فددي لغتهددا وقددوع الم درتين إال

متعاقبتين كما قال النبي - -من سبح اهلل دبر كل صالة ثالثا وثالثين  ،وحمده ثالثا وثالثين

 ،وكبره أربعا وثالثين » فإنه ال يعقل من ذلك إال تسبيح  ،وتكبير ،وتحميد متدوال يتلدو بعضده
بعضا  ،فلو قال  :سبحان اهلل ثالثا وثالثين  ،والحمد هلل ثالثا وثالثين  ،واهلل أكبر أربعا وثالثين

بهذا اللفظ  ،لكان ثالث مرات فقط .
وكذلك قول اهلل تعالى  ﴿:فَ َشهَدَة نَ ََده ۡ نَ ۡربَ َشهَ َد بل بۡ ِ ﴾النور . 6:فلو قال الدزوك المالعدن

أشهد باهلل أربع شهادات أني لمن الصادقين ،كانت مرة واحدة  .

وأما معنى قوله تعدالى ْۡۡ ُُّ ﴿ :هَٱَٰٓ نَ ۡج َرهَٱ َوا ِرْ َۡيَ ا﴾فمعنداه هندا همدا الضدعفان  ،وهمدا الدثالث
ض َع ۡ ذَهَٱ َّۡذ َع ََُب ۡعفَ ۡيَ﴾ .
في القدر  ،لقوله تعالى ﴿ :ي َ
مناقشة أدلة القول اوول بما استدلوا به مم السنة .
-1ام ددا اس ددتداللهم بح ددديث ع ددويمر العجالند دي- -لم ددا الع ددن ام أرت دده فق ددال «:ك ددذبت عليه ددا إن
امسكتها .هي طالق ثالثا ».

الرد  :يقال الحديث صحيح  ،واالستدالل به على جدواز طدالق الدثالث بكلمدة واحددة بعيدد ال
اإلزلدة  ،ومؤبدد التحدريم ،
يسلم لهم بذلك ؛ ألن النكاح بعد اللعان لم يبق له أثر  ،بل هو واجب ا
فددالطالق الددثالث مؤكددد لمقصددود اللعددان  ،فددإن غايت ده أن يحرمهددا عليدده حتددى تددنكح زوجددا غي دره ،
وفرقة اللعان تحرمها عليه على األبد.

توانمدا سدكت النبدي - -عدن ذلدك ؛ ألن المالعنددة تبدين بدنفس اللعدان  ،فدالطالق الواقدع مددن
الددزوك بعددد ذلددك  ،ال محددل لدده  ،فكأندده طلددق أجنبيددة  ،وال يجددب إنكددار مثددل ذلددك  ،فددال يكددون
السكوت عنه تقري ار .

( )1انظر :مجموع الفتاوى ( ،)19/33زاد المعاد (.)221 ،223/5
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وايترضوا بأن عويمر العجالني طلق امرأته ثالثا بحضرة النبدي - -ولدم ينكدر عليده دليدل
على إباحة جمع الثالث  ،وعلى وقوعها .
الــرد :يقددال :هددذا التقريددر ال يدددل علددى الجدواز  ،وال علددى وقددوع الددثالث ؛ ألن النهددي إنمددا هددو
فيمددا يكددون فددي طددالق ارفددع لنكدداح كددان مطلددوب الدددوام  ،والمالعددن أوقددع الطددالق علددى ظددن أنهددا
باقيددة ف ددي عص ددمته ول دده إمس دداكها  ،ول ددم يعل ددم أندده باللع ددان حص ددلت فرق ددة األب ددد  ،ف ددال ي دددل عل ددى

المطلوب .

()1

ثانيــا  :يــرد كــذلك علددى اسددتدالل ابددن حددزم بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا  -أن رجددال طلددق
امرأته ثالثدا  ،فتزوجدت فسدئل رسدول اهلل  هدل تحدل لد ول قدال :ال حتدى تدذوق العسديلة.
وقول ابن حزم بأن النبي  لم ينكر الطالق الثالث بهذا الحديث .

فيقال الحدديث صدحيح ولكدن االسدتدالل بده باطدل مدردود ؛ ألن الحدديث لديس فيده أنده طلدق
الددثالث بفددم واحددد  ،بددل الحددديث حجددة لمددن قددال :ال يجددوز جمددع الددثالث بفددم واحددد  ،فإندده ال يقددال

فعل ذلك ثالثا إال من فعل وقدال مدرة بعدد مرة،كمدا يقدال :قذفده ثالثدا  ،وشدتمه ثالثدا  ،وسدلم عليده
ثالثا .
وليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثالث في مجلس واحد .

()2

ثالثا :الرد على حدديث فاطمدة بندت قديس -رضدي اهلل عنهدا  :-أن زوجهدا طلقهدا ثالثدا وأنده -
لما أخبر بذلك قال «:ليس لها نفقة وعليها العدة».ولم ينكر النبي- -جمع الثالث.الــرد :يجدداب عندده بأندده لدديس فددي الحددديث تص دريح بأندده أوقددع الددثالث فددي مجلددس واحددد ،ولددم
يستفصدل النبددي--هدل كددان فددي مجلدس  ،أو مجددالس؛ ألندده كدان الواقددع فددي ذلدك العصددر غالبددا
عدم إرسال الثالث بل قد ورد عند مسدلم مدن روايدة الزهدري عدن عبيدد اهلل ابدن عبدد اهلل ابدن عتبدة

أن زوجهددا أرسددل اليهددا بتطليق دة كانددت بقيددت لهددا مددن طالقهددا  ،وفددي لفددظ أندده طلقهددا آخددر ثددالث

تطليقات

()3

.

مناقشة الدليل الراب :
أما حديث ركانة --أنه طلق امرأته البتة فأحلفه رسول اهلل أنه ما أراد إال واحدة .
فيجاب :بأن الحديث ضعيف ال يصح قال عنه البخاري :فيه اضطراب .
()1انظر :زاد المعاد ( ، )239/5سبل السالم ( ، )256/2نيل األوطار (.)210/6
( )2انظر :زاد المعاد ( ،)239/5سبل السالم (.،)256/2
()3صحيح مسلم ( )1116 /2برقم  1110باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها.
( )1سبق تخريجه ص.)110(:
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()1

ثالثا :مناقشة اآلثار التن استدلوا بها :
أما أثر طالق عبد الرحمن بن عوف - -لزوجته تماضر بنت األصبغ الكلبية في مر
موته .
فيجاب ينه
أوال :أورد ابددن حددزم الظدداهري فددي كتابدده المحلددى باآلثددار عددن نددافع قددال  :وكددان أخددر طالقهددا
تطليقة في مرضه .

()1

وورد في الموطأ  :أن عبد الرحمن بن عوف- -طلقها البتة  ،أو تطليقة لم يكن بقدي لده

عليها من الطالق غيرها .

)(2

.وانمدا الدذي حصدل بمحضدر مدن الصدحابة
فسقط تمسكهم بأنه طلقها ثالثا فدي مجلدس واحدد ت
هددو توريدث المبتوتددة فددي مددر المددوت  ،وقددال عثمددان - -أردت أن تكددون سددنة يهدداب الندداس

الفرار من كتاب اهلل عز وجل.

()3

مناقشة اآلثار التن استدل بها أبم م الظاهري
اس ددتدل بد دأثر عم ددر ب ددن الخط دداب وأث ددر ب ددن مس ددعود واب ددن عب دداس-  -وق ددال إن هد دؤالء

الصحابة لم ينكروا الطالق الثالث مجموعة  ،توانما أنكروا الزيادة على ثالث.

الرد  :يجاب أنه قدد ثبدت عدنهم االنكدار علدى مدن طلدق ثالثدا مجموعدة  ،فقدد ثبدت عندد ابدن

أبددي شدديبة

()1

بسددند صددحيح  ،عددن أنددس --قددال« :كددان عمددر إذا أتددي برجددل قددد طلددق ام أرتدده

ثالثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما»

)(5

وثبددت فددي مصددنف بددن ابددي شدديبة عددن ابددن عبدداس -  -أتدداه رجددل ،فقددال :إن عمددي طلددق
امرأته ثالثا فقال« :إن عمك عصى اهلل فأندمه ،فلم يجعل له مخرجا»

)(6

( )1انظر :المحلى باآلثار (. ) 111/9
( )2موطددأ اإلمددام مالددك ( ) 629/1بددرقم  ،1635:المنتقددى شددرح الموطددأ ( ، )11/1شددرح الزرقدداني علددى موطددأ
اإلمام مالك (.،)296/3

( )3المحلى باآلثار (.)111/9
( ) 1هو:أبو بكر بن أبي شديبة الحدافظ عدديم النظيدر الثبدت النحريدر عبدد اهلل بدن محمدد بدن أبدي شديبة إبدراهيم بدن
عثمددان بددن خواسددتي العبسددي م دوالهم الكددوفي صدداحب المسددند والمصددنف وغيددر ذلددك مددات فددي المحددرم سددنة

235ه رحمه اهلل تعالى .انظر( :تذكرة الحفاظ ط طبقات الحفاظ للذهبي (. )16 /2

( )5مصددنف ابددن أبددي شدديبة ( )61 /1بددرقم . 11190:مددن ك دره أن يطلددق الرجددل ام أرتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد،
وأجاز ذلك عليه
( )6مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ( )391/6بددرقم  ،11311:بدداب  ،لمطلددق ثالثددا  ،مصددنف ابددن أبددي شدديبة
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وثبت عن ابدن عمدر --أن رجدال طلدق ام أرتده وهدي حدائ
وبانت منك ،ال تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك»

)(1

ثالثدا ،فقدال« :عصديت ربدك،

وثبت في مصنف ابن أبدي شديبة عدن ابدن عمدر:- -قدال « :مدن طلدق ام أرتده ثالثدا  ،فقدد
عصى ربه  ،وبانت منه امرأته»
وثبددت عنددد النسددائي

()3

)(2

فددي سددننه عددن عبددد اهلل بددن مسددعود  --اندده قددال« :طددالق السددنة

تطليقة وهي طاهر في غير جماع  ،فإذا حاضت وطهرت طلقها أخدرى  ،فدإذا حاضدت وطهدرت
طلقها أخرى  ،ثم تعتد بعد ذلك بحيضة»

()1

فهذه اآلثار الصحيحة عن الصحابة الكرام -رضوان اهلل عليهم أجمعين -قد دلت علدى أنهدم
قددد أنكددروا علددى مددن طلددق ثالثددا فددي مجلددس واحددد  ،فسددقط اسددتداللهم علددى مشددروعية الطددالق
الثالث في مجلس واحد  ،وبأنه طالق السنة .
وقد ثبت عند مسلم

()5

في صحيحه قال وزاد ابن رمدح فدي روايتده « وكدان عبدد اهلل إذا سدئل

عن ذلك  ،قال ألحدهم :أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مدرتين  ،فدإن رسدول -اهلل صدلى اهلل عليده

وس ددلم  -أمرن ددي به ددذا ،توان كن ددت طلقته ددا ثالث ددا ،فق ددد حرم ددت علي ددك ،حت ددى ت ددنكح زوج ددا غي ددرك،
()6
وعصيت اهلل فيما أمرك من طالق امرأتك«.
( )61 /1برقم  11119:من كره أن يطلق الرجل امرأته ثالثا في مقعد واحد ،وأجاز ذلك عليه  ،سنن أبي
داود ( )260/2برقم ،2191:وصححه األلباني ،

( )1المصدددر نفسدده ( .)311 /6بددرقم 10961:بدداب الرجددل يطل ددق ام أرتدده ثالث ددا وهددي ح ددائ
تحتسب بتلك الحيضة؟.

أو نفسدداء ،أهددي

( )2مصددنف ابددن أبددي شدديبة ( )61 /1بددرقم  . 11192:مددن ك دره أن يطلددق الرجددل ام أرتدده ثالثددا فددي مقعددد واحددد،
وأجاز ذلك عليه.

( ) 3هو :أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي ،الحافظ؛ كدان إمدام أهدل
عصدره فدي الحدديث صداحبط طالسدنن حدافظ العصدر تدوفي سدنة 303ه.انظدر :وفيدات األعيدان ()11 /1
المعين في طبقات المحدثين ( .)101

( )1س ددنن النس ددائي ( )110 /6ب ددرقم  3391:ب دداب :ط ددالق الس ددنة .وص ددححه األلب دداني ف ددي تعليق دده عل ددى نف ددس
الكتاب.

( )5هو  :أبو الحسين مسلم بن الحجاك بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري صاحب الصحيح؛ أحد
األئمة الحفاظ وأعالم

المحدثين توفي سنة 261ه انظر  :وفيدات األعيدان ( ، )191 /5تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال (/21
.)199

( )6صددحيح مسددلم ( )1093 /2بددرقم  .1111:بدداب تح دريم طددالق الحددائ
الطالق ،ويؤمر برجعتها .

120

بغيددر رضدداها ،وأندده لددو خددالف وقددع

مناقشة أدلة القول الثانن مم قبل أصماب القول اوول.
مناقشة أدلتهم من السنة .
-1أمددا اسددتداللهم بحددديث محمددود بددن لبيددد عندددما أخبددر رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -عددن
رجددل طلددق ام أرتدده ثددالث تطليقددات جميعددا ،فقددام غضددبانا ثددم قددال« :أيلعددب بكتدداب اهلل وأنددا بددين

أظهركم؟» حتى قام رجل وقال :يا رسول اهلل  ،أال أقتله؟

()1

الرد.قالوا  :بأن الحديث ضعيف فدي سدنده مخرمدة بدن بكيدر عدن أبيده ولدم يسدمع مخرمدة مدن
أبيه.
الرد مم قبل أصماب القول الثانن:
قالوا :بدل الحدديث صدحيح ومخرمدة ثقدة قدد احدت بده اإلمدام مسدلم فدي صدحيحه  ،واحدت بده
اإلمام أحمد.
أريددت لددو طلقهددا
-2أمددا اسددتداللهم بحددديث ابددن عمددر --وفيدده قددال «:قلددت يددا رسددول اهلل  --أ
امرتك »
ثالثا ؟!قال :إذا عصيت ربك وبانت منك أ
الرد.قالوا :الحديث ضعيف في سنده شعيب بن رزيق الشامي .
قال ابن حزم « :وأما حديث ابدن عمدر  -ففدي غايدة السدقوط ،ألنده عدن رزيدق بدن شدعيب أو
ش ددعيب بد ددن رزيد ددق الشد ددامي  -وهدددو ضد ددعيف  -وق ددد ذكرند ددا ضد ددعف إسدددماعيل بدددن أميد ددة الدددذراع
وجهالته»

()2

-3استدلوا بحديث عبدادة بدن الصدامت أن بعد
غير السنة.

()3

آبائده طلدق ألفدا ...وفيده باندت منده بدثالث علدى

الرد :
قالوا :الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى وقال :حديث عبادة في غاية السقوط ؛ ألنه إما

من طريق يحيى بن العالء وليس بالقوي عن عبيد اهلل بن الوليد الوصافي وهو هالك عن إبراهيم
بددن عبيددد اهلل بددن عبددادة بددن الصددامت وهددو مجهددول ال يعددرف قددال ثددم هددو منكددر جدددا ؛ ألندده لدم

يوجددد قددط فددي شدديء مددن اآلثددار ،وأن والددد عبددادة رضددي اهلل عندده أدرك اإلسددالم فكيددف جددده ؟

( )1سنن النسائي ( )112 /6برقم  3101 :الثالث المجموعة ومدا فيده مدن التغلديظ ،وقدد صدححه ابدن القديم فدي
زاد المعاد ( ،)220/5وصححه االلباني في غاية المرام ( )161برقم  ، 261:والحديث صحيح . .
( )2انظر:المحلى باآلثار (.)391 /9
( )3انظر  :أخرجه الدار قطني في سننه ( )36/5برقم  ،3913 :وانظر :زاد المعاد ()210/5
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وهو محال بال شك .
وكددذلك الحددديث ضددعفه ابددن القدديم فددي ال دزاد قددال :الحددديث رواه عبددد الددرزاق وهددو فددي غايددة

السقوط ؛ ألنه من طريق يحيى بن العالء .

والح ددديث أخرج دده ال دددار قطن ددي ف ددي س ددننه  ،وق ددال ف ددي س ددنده عب ددد اهلل ب ددن الولي ددد الوص ددافي

ضعيف توابراهيم بن عبيد اهلل بن عبادة الصامت مجهول

قال الدار قطني عقيب الحديث –رواته مجهولون وضعفاء اال شيخنا وابن عبد الباقي
الترجيح :
وبعددد مناقشدده األدلددة  ،والنظددر  ،والتأمددل يظهددر للباحددث أن القددول ال دراجح هددو القددول الثدداني

القاضي بأن من طلق أكثر من طلقة في مجلدس واحدد فدي طهدر لدم يمسدها فيده :بدأن طالقده يقدع
وهددو طددالق بدعددة محددرم ؛ ألن اهلل سددبحانه وتعددالى بددين أن الطددالق الددذي ذكدره بقولدده تعددالى ﴿:
َّذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن﴾هو الطدالق الرجعدي الدذي يكدون فيده أحدق بردهدا :هدو مرتدان .مدرة بعدد مدرة ،وألن

الطالق المشروع  :هو الطالق لحاجة  ،والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة .

وقال تعالى َ َ ﴿:وَ يَ ِه َّ ِ َ يَ ۡج َعۡل ذِ ۥ َو ۡخ َر ٗجٱ َ يَ ۡرز ۡ و َۡ ََ ۡي ََل يَ ۡح َسب َ َوَ يَ َََّ ِك ۡۡل ََلَى
َّ ِ فَه ََّ ََ ۡس َٰٓۥ َّل ِن َّ ِ َ بَلغ نَوۡ رَ َ ۡد َج َع َۡل َّ ِ ذكۡلِّ َش ۡٱَ َ ۡد ٗرُ ﴾٣الطدالق3:وهدذه اآليدة عامدة فدي كدل
من يتق اهلل  ،وسياق اآليدة يددل علدى أن التقدوى مدرادة مدن هدذا الدنص العدام  ،فمدن اتقدى اهلل فدي

الطالق  ،فطلق كما أمر اهلل تعالى ،جعل اهلل له مخرجا مما ضاق على غيره  ،ومن يتعد حدود
اهلل فيفعل مداحرم اهلل عليده  ،فقدد ظلدم نفسده  ،ولهدذا كدان ابدن عبداس  --إذا سدئل عمدن طلدق

امرأته ثالثا يقول له «:لو اتقيت اهلل لجعل لك مخرجا ».

()1

بدل قدد ثبدت عدن الصدحابة رضدوان اهلل علديهم بدأنهم كدانوا ينكلدون بمدن طلدق ام أرتده ثالثدا فدي

كلمة واحدة  ،منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب--واهلل أعلم بالصواب.

( )1انظر :مجموع الفتاوي ( ،)35/33زاد المعاد (.)223 /5
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المطلب الثالث
مك مم طلق وجته ثالثا بكلمة وامدة هل تق تطليقة وامدة ؟ أو ثالثا.
تمرير ممل الن اع :
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أنه من طلق زوجته طلقة واحدة في طهدر لدم يمسدها فيده
بأنه طالق سنة وهو ،واقع  ،والزم.

-2اختلف العلماء فيمن طلق زوجته ثالث تطليقات بكلمة واحدة هل يقع طلقه واحدة  ،أو ثالث
تطليقات؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين.

القــول اوول  :وهددو مددذهب اإلمددام أبددي حنيفددة ( ،)1و اإلمددام مالددك ( ،)2واإلمددام الشددافعي(،)3

واإلمام أحمد ( ،)1وهو رأي اإلمام ابن حزم رحمهم اهلل تعالى

()5

.

قــالوا :إذا طلددق الرجددل زوجتدده المدددخول بهددا فددي طهددر لددم يمسددها فيدده ثددالث تطليقددات بكلمددة
واحدة  ،بأنه يقع ثالث تطليقات.
وقد وقع الخالف بينهم هل هو طالق سنة مباح ؟ أو طالق بدعة محرم ؟
فاإلمام الشافعي ،وابن حزم يريان بأنه ليس بحرام  ،وال يعتبر طالق بدعة .
واألئمة أبو حنيفة  ،ومالك ،وأحمدد قدالوا :طالقده طدالق بدعدة ومحدرم  ،وقدد سدبق بحدث هدذه

المسألة.

أدلة هذا القول :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،واإلجماع  ،والمأثور .
أوال  :مم الكتاب .
َٱن فَإوۡ َس ب
استدلوا بقول اهلل تعالى َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ ﴾البقرة.229:
ٱك ب َم ۡعر ٍ
وجه الداللة قالوا  :ظاهر اآلية يدل على جواز جمدع الثنتدين ،تواذا جداز جمدع الثنتدين دفعدة
جاز جمع الثالث (.)6

()1انظر :شرح الطحاوي للجصاص (.)61/5

()2ا نظر  :اإلشراف على نكت ومسائل الخالف ( ، )131/2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)11/3
( )3انظر  :الحاوي الكبير (. )111/10

( )1انظر  :الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ، )101/3المغني البن قدمة (.)310/1
()5انظر  :المحلى باآلثار (.)391/9

( )6انظر:شرح الطحاوي للجصاص ( ،)62/5االشراف على نكت ومسائل الخالف ( ،)131/2الحاوي الكبير
(.)119/10
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وكذلك يقتضي وقوع الثالث في الطهر الواحد  ،بأن تطلق ثنتين ثم واحدة .
ار طَۥ فَاإن لَلِٱَهَاٱ فَا َ
-2استدلوا بقوله تعدالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد ََ ِى َْْك َ زَ ۡ جًٱ غ َۡي َ
ُج َعٱَٰٓ َّلن ظَِْٱَٰٓ نَن يٱي َمٱ َد َد َّ ِ ط َ ْ ۡل َ َد د َّ ِ ي َيِّْهَٱ ذٱَ ََّۡۚ يَ ۡعلَمَّنَ ﴾١٣٠
َٱح ََلَ ۡيه َمٱَٰٓ نَن يَ ََر َ
جْ َ
البقرة 230:
وجه الداللة من اآلية قالوا :فهذا يقع على الثالث مجموعة ومفرقة .
ااَّ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡحااا َّۡذم ۡۡوَْااات مااا ِ لَلِ ۡٱ ماااَّه َِ واااَ َ ۡ اااۡل نَن
-3اسددتدلوا بقولدده تعددالى﴿:يََٰٓأَيُّهَاااٱ َّذِاااَيََ ََُ َوْا َٰٓ
َْ َمسَُّّه َِ﴾األحزاب .50:
وجـــه الداللـــة مددن اآليددة قددالوا :عمددوم األيددة دلددت علددى إباحددة الددثالث والثنتددين والواحدددة فددي
الزوجة غير المدخول بها .
-1استدلوا بقوله تعالى  َ ﴿:ذ ۡلم َلِٱَت َو َ ب ب ۡۡذ َم ۡعر ۖ
ف ََٱًّٱ ََلَى َّۡذم ِٱيََ ﴾١٤٢البقرة211:
وجه الداللة من اآلية قالوا :فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة اثنتين  ،أو ثالث (.)1
ُ
اَُّ ذَه ِ
اَ
َٱح ََلَ ۡايك ۡ َّلن لَلِ ۡٱا َّذِّْ َساٱَٰٓ ََ َواٱ ذَا ۡ َْ َمسُّاَّه َِ نَ ۡ ْ َۡفر
-5استدلوا بقول اهلل تعدالى َِ ﴿:ل جْ َ
يض ٗ ﴾البقرة.236:
فَر َ
وجه الداللـة مدن اآليدة قدالوا :دلدت اآليدة علدى رفدع الجنداح عدن المطلدق مدن غيدر تميدز لعددد

يوجب التسوية بين األعداد (.)2

-6استدلوا بقوله تعدالى َ َ ﴿:وَ يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَا َ ُ َۡف َسا ۥ ََل ْ َۡادري ذَ َعا ِۡل َّ ِ َ ي ۡحاد بَ ۡعا َد َُذا َ
نَوۡ ٗرُ ﴾الطالق.1:
وجــه الداللــة مددن اآليددة :قددالوا معندداه أن المطلددق قددد يحدددث لدده ندددم فددال يمكندده تداركدده لوقددوع
البينونة  ،فلو كانت الثالث ال تقع لم يقع طالقه إال رجعيا فال يندم .
ثانيا :مم السنة .
-1اسددتدلوا بحددديث ركانددة  --أندده طلددق ام أرتدده سددهيمة البتددة ،فددأخبر النبددي -صددلى اهلل عليدده
وسددلم -بددذلك ،وقددال :واهلل مددا أردت إال واحدددة ،فقددال رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم :-

«واهلل مددا أردت إال واحدددة؟» ،فقددال ركانددة :واهلل مددا أردت إال واحدددة ،فردهددا إليدده رسددول اهلل
() 3

. 

( )1انظر:المحلى باآلثار(.)395 ،391/9
( )2انظر:الحاوي الكبير(.)119/10
( )3سنن أبي داود ( )263 /2برقم  2206 :باب في البتة  ،والحديث ضعيف بهذا اللفدظ ضدعفه االلبداني فدي
تحقيقه لسنن أبي داود .
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وجه الداللة :قالوا :دل الحديث على أنه لو أراد الثالث لوقعن تواال فلم يكن لتحليفه معنى (.)1
-2اسددتدلوا بحددديث عددويمر بددن أشددقر العجالندي - -أندده جدداء إلددى عاصددم بددن عدددي،)2(--
فقال له «:يا عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال ،أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ سل لي
يا عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليده وسدلم عدن ذلدك ،فسدأل عاصدم رسدول اهلل صدلى اهلل عليده

وسددلم ،فكدره رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -المسددائل وعابهددا ،حتددى كبددر علددى عاصددم مددا
سمع من رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-فلما رجع عاصم إلى أهله ،جاءه عويمر ،فقدال

له :يا عاصم ،ماذا قال لك رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-؟ فقال عاصم :لم تأتني بخير،
قددد ك دره رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -المسددألة التددي سددألته عنهددا ،فقددال عددويمر :واهلل ال
أنتهددي حتددى أسددأله عنهددا ،فأقبددل عددويمر حتددى أتددى رسددول اهلل -ص دلى اهلل عليدده وسددلم -وهددو
وسط النداس ،فقدال :يدا رسدول اهلل ،أ أريدت رجدال وجدد مدع ام أرتده رجدال أيقتلده فتقتلونده ،أم كيدف

يفعل؟ ،فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم « :-قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن ،فاذهب

فأت بها» .قال سهل :فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فلما فرغا،
قال عويمر :كذبت عليها يا رسول اهلل إن أمسكتها ،فطلقها عويمر ثالثا قبل أن يدأمره النبدي

-صلى اهلل عليه وسلم.(3) -

وجه الداللـة :قدالوا  :لدو كدان الطدالق الدثالث مجموعدة معصدية هلل تعدالى لمدا سدكت رسدول

اهلل  --عن بيان ذلك فصح أنها سنة مباحة ؛ ألنه لم ينكر عليه (.)1

-3اسددتدلوا بحددديث عائشددة –رضددي اهلل عنهددا  -أنهددا أخبددرت  :أن ام درأة رفاعددة القرظددي جدداءت
إلى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-فقالت :يا رسول اهلل ،إن رفاعة طلقني فبت طالقدي،

تواندي نكحدت بعددده عبدد الدرحمن بددن الزبيدر القرظدي ،توانمددا معده مثدل الهدبددة ،قدال رسددول اهلل -
ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم « :-لعل ددك تري دددين أن ترجع ددي إل ددى رفاع ددة؟ ال ،حت ددى ي ددذوق عس دديلتك
وتذوقي عسيلته»).(5

وجه الداللة :قالوا:لم ينكر النبي  هذا السؤال ،ولو كان ال يجوز ألنكره.
( )1انظر :شرح مختصر الطحاوي ( ،)63/5شرح النووي على مسلم (.)11/10
( )2عاصم بن عدي بن الجد بن العجالن بن حارثة بدن ضدبيعة العجالندي ثدم البلدوي أبدو عبدد اهلل وقيدل أبدوعمر
تددوفي سددنة 15ه.انظددر معرفددة الصددحابة ألبددي نعدديم ( ، )2139 /1االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب (/2
.)111

( )3سبق تخريجه في ص . )110(:
( )1انظر :المحلى باآلثار (.)396 ،395/9
( )5سبق تخريجه ص . )16(:

125

-5استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس-رضدي اهلل عنهدا ، -أن أبدا عمدرو بدن حفدص  --طلقهدا
البتة  ،وهو غائب ،فأرسل إليها وكيله بشدعير ،فسدخطته ،فقدال :واهلل مدا لدك عليندا مدن شديء،
فجاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فذكرت ذلك له ،فقال« :ليس لك عليه نفقة» ،فأمرها

أن تعت ددد ف ددي بي ددت أم شد دريك ،ث ددم ق ددال« :تل ددك امددرأة يغش دداها أص ددحابي  ،اعت دددي عن ددد اب ددن أم

مكتوم ،فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ،فإذا حللت ف ذنيني».

()1

وجــه الداللــة قددالوا :إن النبددي  --حكددم فددي المطلقددة ثالثددا بددأن طالقهددا نافددذ ،ولددم ينك دره ،
وحكم عليها بعدم السكنى ،والنفقة .
 -6اس ددتدلوا بح ددديث اب ددن عم ددر- -أن دده طل ددق ام أرت دده تطليق ددة وه ددي ح ددائ

ث ددم أراد أن يتبعه ددا

بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فقدال« :يدا ابدن

عمر ما هكذا أمرك اهلل إنك قد أخطأت السنة ،والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء» ،

قال :فأمرني رسول اهلل -صدلى اهلل عليده وسدلم -فراجعتهدا  ،ثدم قدال« :إذا هدي طهدرت فطلدق
عنددد ذلددك أو أمسددك»  ،فقلددت :يددا رسددول اهلل أ أريددت لددو أنددي طلقتهددا ثالثددا كددان يحددل لددي أن

أراجعها؟  ،قال« :ال كانت تبين منك وتكون معصية»

()2

-1اسددتدلوا بحددديث عبددادة عددن بددن الصددامت  - -قددال :طلددق جدددي ام درأة لدده ألددف تطليقددة ،
فددانطلق أبددي إلددى رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم ،-فددذكر ذلددك لدده ،فقددال النبددي صددلى اهلل
عليدده وسددلم« :أم ددا اتقددى اهلل جدددك ،أم ددا ثددالث فلدده ،وأم ددا تسددع مائددة وس ددبع وتسددعون فع دددوان

وظلم -،إن شاء اهلل تعالى -عذبه ،توان شاء غفر له»

)(3

وجــه الداللــة مددن الحددديث قددالوا  :نددص حددديث ابددن عمددر وعبددادة بددن الصددامت –رضددي اهلل
عنهما -على أن الزوك إذا طلق ثالثا وقعت ثالثا مع اإلثم .

( )1سبق تخريجه في ص . )111( :
( )2سنن الدارقطني ( )56 /5برقم  ،3911 :كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره والحديث حكم عليه االلباني
بأنه حديث منكر بسنده عطاء الخرساني وشعيب بن رزيق الشامي  ،إرواء الغليل (.)120/1

( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )393 /6برقم 11339 :باب المطلق ثالثا .والحديث اخرجده الددار قطندي
في سننه ( )36/5برقم  3913:بألفاظ متقاربة .كتاب الطدالق والخلدع واإليدالء وغيدره ،وضدعفه وقدال رواتده
مجهولون  .وأورده ابن حزم في المحلى باآلثار ()393/9وضعفه .
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ثالثا :مم اإلجماع .
-1قالوا  :وقوع الثالث بلفظ واحد على المدخول بها ،هو إجماع السلف من الصدر األول ،ومن
بعدهم من التابعين ،وفقهاء األمصار.

()1

-2قالوا :بدأن وقدوع الدثالث قدد انعقدد عليده اإلجمداع الدذي انعقدد فدي عهدد عمدر - -علدى ذلدك
،وال يحفظ أن أحدا في عهد عمر - -خالفه في ذلك

()2

رابعا :مم المةثور .
-1استدلوا بأثر عبد الرحمن بن عوف --أنه « طلق امرأته البتة وهدو مدري
بن عفان منه بعد انقضاء عدتها»

()3

فورثهدا عثمدان

وجه الداللة من األثر قالوا :كدان طدالق عبدد الدرحمن لزوجتده ثالثدا بمحضدر مدن الصدحابة
فلم ينكروا عليه.
-2اسددتدلوا بدأثر علددي بددن أبددي طالددب - -أندده جدداء رجددل فقددال  :إنددي طلقددت ام أرتددي ألفددا قددال:
«بانت منك بثالث ،واقسم سائرها بين نسائك»

()1

وجه الداللة قالوا :بأن علي-  -أقر بنفاذ الثالث التطليقات .
-3اسددتدلوا بدأثر ابددن عبدداس  --قددال مجاهددد :كنددت عنددد ابددن عبدداس فجدداءه رجددل ،فقددال :إندده

طلق امرأته ثالثا ،قال :فسكت حتى ظننت أنه رادهدا إليده ،ثدم قدال « :ينطلدق أحددكم ،فيركدب
الحموقة ثم يقول يا ابن عباس ،يا ابن عباس ،توان اهلل قدالَ َ ﴿:وَ يَ ِه َّ ِ َ يَ ۡج َعۡل ذِ ۥ َو ۡخ َر ٗجٱ
﴾١الطالق 2:توانك لم تتق اهلل فلم أجد لك مخرجا ،عصيت ربك  ،وبانت منك امرأتك»

()5

-1اسددتدلوا بدأثر عمددر -  -قددال :قددال :لقددي رجددل رجددال لعابددا بالمدينددة ،فقددال :أطلقددت ام أرتددك؟
قددال :نعددم قددال :كددم؟ قددال :ألفددا قددال :فرفددع إلددى عمددر قددال« :فطلقددت ام أرتددك؟» قددال :إنمددا كنددت

ألعب ،فعاله بالدرة ،وقال« :إنما يكفيك من ذلك ثالث»

()6

( )1انظر :شرح مختصر الطحاوي للجصاص ()61 /5
( )2انظر  :فتح الباري البن حجر ()365 /9
( )3انظددر  :موطددأ مالددك ت عبددد البدداقي ( ، )511 /2الحدداوي الكبيددر ( ،)120/10شددرح الزرقدداني علددى الموطددأ
(.)295 /3

( )1مصنف ابن أبي شيبة ( )62 /1برقم  ،11102 :في الرجل يطلق امرأته مائة ،أو ألفا في قول واحد.
( )5سنن أبي داود ( )260 /2برقم  .2191 :باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث.
( )6مص ددنف عب ددد ال ددرزاق الص ددنعاني ( )393 /6ب ددرقم  ،11310:ب دداب المطل ددق ثالث ددا  ،المحل ددى باآلث ددار (/9
.)399
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وجه الداللة من األثر قالوا :أن عمر- -ضربه على الزيادة على الثالث ،ولم ينكرها .
-5اسددتدلوا ب دأثر ابددن عبدداس - -أن رجددال جدداء اليدده فقددال :طلقددت ام أرتددي ألفددا ،فقددال« :تأخددذ
ثالثا ،وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين».

()1

-6استدلوا بأثر ابن مسعود- -انه جاء رجل اليده  ،فقدال :إندي طلقدت ام أرتدي تسدعة وتسدعين،
تواني سدألت فقيدل لدي :قدد باندت مندي  ،فقدال ابدن مسدعود« :لقدد أحبدوا أن يفرقدوا بيندك وبينهدا»
ق ددال :فم ددا تق ددول رحم ددك اهلل ،فظ ددن أن دده س دديرخص ل دده ،فق ددال« :ث ددالث تبينه ددا من ددك ،و س ددائرها
عدوان»

()2

القول الثانن :مذهب أهل الظاهر( ،)3ومم المتةخريم ابم تيمية

()1

قالوا :إذا طلق امرأته ثالثا بكلمة واحدة فإنها تقع واحدة فقط .

،وتلميذه ابم القي .

()5

استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمأثور .
أوال :مم الكتاب .
-1استدلوا بقوله تعالى َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن ﴾البقرة .229:
وجــه الداللــة مددن اآليددة قددالوا :إن اهلل سددبحانه وتعددالى بددين أن الطددالق الشددرعي هددو الطددالق
الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها هو مرتان مرة بعد مرة .
قال ابدن تيميدة  (:وال نعدرف أن أحددا طلدق علدى عهدد النبدي -صدلى اهلل عليده وسدلم -ام أرتده

بالثالث  ،وال روي في ذلك حديث صحيح وال حسن وال نقل أهل الكتب المعتمد عليهدا فدي ذلدك
( )1مصد ددنف عبد ددد الد ددرزاق الصد ددنعاني ( )391 /6ب د ددرقم  ،11350 :بد دداب المطلد ددق ثالثد ددا  ،المحلد ددى باآلث د ددار
(.)399/9
( )2المصدر نفسه ( )395 /6برقم .11313:باب المطلق ثالثا
( )3أهل الظاهر :هم مذهب خامس توامامهم هو داود الظاهري أبو سليمان بن علي بن خلف األصبهاني اإلمام
المشددهور المعددروف بالظدداهري :وكددان صدداحب مددذهب مسددتقل وتبعدده جمددع كثيددر يعرفددون بالظاهريددة ينفددون
القياس ويأخذون بظاهر النص توفي سنة 210ه  ،انظر  :وفيات األعيان (. )255 /2

( )1ابن تيمية هو  :الشديخ اإلمدام العالمدة الحدافظ الناقدد الفقيده المجتهدد المفسدر البدارع شديخ اإلسدالم علدم الزهداد
نادرة العصر ،تقدي الددين أبدو العبداس أحمدد ابدن المفتدي شدهاب الددين عبدد الحلديم ابدن اإلمدام المجتهدد شديخ
اإلسالم مجد الدين عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم الحراني أحد األعالم توفي سنة 121ه انظر :

تذكرة الحفاظ طبقات الحفاظ للذهبي (.)192 /1

( )5انظددر :إكمددال المعلددم بفوائددد مسددلم ( ، )22/5بدايددة المجتهددد ونهايددة المقتصددد ( ،)11/3شددرح النددووي علددى
مسلم ( ،)10/10مجموع الفتاوى
( ،)12/33إعالم الموقعين ( ،)31/3فتح الباري البن حجر (. )362/9
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شيئا).

()1

-2استدلوا بقوله تعالى﴿ فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ ﴾البقرة .229:
ٱك ب َم ۡعر ٍ
وجه الداللة  :فبين أن الطالق الذي شرعه اهلل تعالى في المدخول بها هو الطالق الرجعي.
مرتددان وبعددد المدرتين :إمددا﴿ فَإوۡ َسا ب
ف ا﴾بددأن يراجعهددا فتبقددى زوجتدده وتبقددى معدده علددى
اٱك ب َم ۡعاار ٍ
(. )2
تطليقة واحدة تواما﴿ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ ا﴾بأن يرسلها إذا انقضت العدة
-3استدلوا بقوله تعالى﴿ َ َّۡذم َلِٱَت يَ ََرب ۡ
ه
ِصََ بأَُفسه َِ مَلَثَ َ ر َٰٓ َ َ ََل يَحۡلُّ ذَه َِ نَن يَ ۡك مۡ ََ َواٱ خَ لَا َ
َّ ِ ف َٰٓٱ نَ ۡر ََٱوه َِ َّلن ك َِ ي ۡاۡو َِ باۡ ِ َ َّۡذيَ ۡاََّۚ ۡ َٰٓ
َّأخار َ بعاَّذَ ه َِ نَ ََا ُّ
اردِّه َِ فاٱ َُذا َ َّل ۡن نَ َرُد َٰٓ ُُ
هب َ
ط
ااَ و ۡثاااۡل َّذِاااَي ََلَا ۡاايه َِ با ۡ
َّل ۡ
صااالَ ٗحٱ َ ذَها ِ
ااۡذ َم ۡعر ف َ ذلرِّ َجاااٱَ ََلَا ۡاايه َِ د ََر َجااا َ َّ ِ ََِيااا ٌِ ََكاااي ٌ
﴾١١١البقرة .228:
وجه الداللـة :قدالوا  :بدأن هدذه اآليدة دلدت علدى أن اهلل لدم يشدرع الدثالث جملدة واحددة  ،بدل
يدل على أن كل طالق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة .
َُّ َّۡذع ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
-1استدلوا بقوله تعالى ﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ َّل َُُ لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ َ نَ َۡص ُ
َُّ َّ ِ َ
َربِك ۡۖ ََل ْ ۡخرجَّه َِ و باَ بياَّْه َِ َ ََل يَ ۡخار ۡجََ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَ ۡاأْيََ بفَح َشا ُّو َيَِّْا َ ْ ۡلا َ َاد د َّ ِ َ َواَ
يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَ َ ُ َۡف َس ۥ ََل ْ َۡدري ذَ َع ِۡل َّ ِ َ ي ۡحد بَ ۡع َد َُذ َ نَوۡ ٗرُ فَإ َُُ بَلَ ۡرََ نَ َجلَه َِ فَأَوۡ سكَّه َِ
ف نَ ۡ فَٱر َّه َِ ب َم ۡعر ف َ نَ ۡشهد ُُ َُ َ ۡي َ َۡدَ ِّوْك ۡ َ نَ يم ُ
َُّ َّذ ِشهَ َدةَ ِ َُذك ۡ يَََّظ ب َوَ
ب َم ۡعر ٍ
َكٱنَ ي ۡۡوَ بۡ ِ َ َّۡذيَ ََّۡۚ ۡ َٰٓ
َّأخر َ َوَ يَ ِه َّ ِ َ يَ ۡج َعۡل ذِ ۥ َو ۡخ َر ٗجٱ ﴾١الطالق .2:
وجه الداللة :بينت هذه اآلية أن الطالق المشروع هو الطالق الرجعي  ،فإن اهلل تعدالى إنمدا
شرع الطالق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة ومن جمع الثالث في مرة واحدة بكلمة واحدة

فقد تعدى حدود اهلل وظلم نفسه ولعب بكتاب اهلل .

()3

ثانيا :مم السنة .
-1استدلوا بحديث ابن عباس -  -قال « :طلق ركانة بن عبد يزيدد أخدو بندي المطلدب ام أرتده
ثالثددا فددي مجلددس واحددد ،فحددزن عليهددا حزنددا شددديدا ،قددال :فسددأله رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده
وسلم  :-كيف طلقتها؟ قال :طلقتها ثالثا ،قال :فقال « :في مجلس واحد؟ » قال :نعم قال:
« فإنما تلك واحددة فأرجعهدا إن شدئت » قدال :فرجعهدا فكدان ابدن عبداس « :يدرى أنمدا الطدالق

( )1انظر  :مجموع الفتاوى (.)12 /33
( )2انظر  :مجموع الفتاوى (.)19 /33
( )3انظر  :زاد المعاد ( ،)221/5إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)35/3
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عن ددد ك ددل طه ددر

()1

وف ددي رواي ددة عن ددد أب ددي داود فق ددال رس ددول اهلل  « : ارج ددع ام أرت ددك أم ركان ددة

اٱ
تواخوته؟» قال :إني طلقتها ثالثا يا رسول اهلل ،قال« :قدد علمدت راجعهدا» وتدال﴿:يََٰٓأَيُّهَاٱ َّذِْ ُّ
اَُّ َّۡذعا ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
َّل َُُ لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱَّه َِ ذعا ِدْه َِ َ نَ َۡص ُ
اَُّ َّ ِ َ َربِكا ۡۖ ََل ْ ۡخرجاَّه َِ و باَ بياَّْه َِ
َ ََل يَ ۡخر ۡجََ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَ ۡأْيََ بفَح َشا ُّو َيَِّْا َ ْ ۡلا َ َاد د َّ ِ َ َواَ يَ َ َعا ِد َاد َد َّ ِ فَٱَ ۡاد ظَلَا َ ُ َۡف َسا ۥ ََل
()2
ْ َۡدري ذَ َع ِۡل َّ ِ َ ي ۡحد بَ ۡع َد َُذ َ نَوۡ ٗرُ ﴾٢الطالق.1:
وجه الداللة :
دل الحديث على أن المطلق ثالثا إذا طلق امرأته بلفظ الثالث فإنها واحدة .
قال ابن حجر( -)3رحمه اهلل تعدالى  :وهدذا الحدديث ندص فدي المسدألة ال يقبدل التأويدل الدذي

في غيره من الروايات .

()1

 -2استدلوا بحديث ابن عباس- -قال« :كان الطالق على عهد رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم  ،-وأبي بكر ،وسنتين من خالفة عمر ،طالق الثالث واحدة ،فقال عمدر بدن الخطداب:

إن الن داس قددد اسددتعجلوا فددي أمددر قددد كانددت لهددم فيدده أندداة  ،فلددو أمضيند د د د د د داه علدديهم ،فأمض د د د داه
عليهم »( .)5

ثالثا :مم المةثور .
استدلوا بأثر عبد اهلل ابن عباس  -رضي اهلل عنهما -أنه قال :إذا قال« :أنت طالق ثالثدا
بفم واحد فهي واحدة»

()6

( )1مسددند أحم ددد ط الرس ددالة ( ،)215 /1س ددنن أب ددي داود ()259 /2

بد درقم  2196ب دداب نس ددخ المراجع ددة بع ددد

التطليقات الثالث  ،إرواء الغليل ( )115/1وصححه.
( )2سنن أبي داود ( )259 /2برقم  2196باب نسخ المراجعة بعد التطليقدات الدثالث ،والروايدة حسدنها األلبداني
في تعليقه على الكتاب نفسه.
( )3ابن حجر هو  :شيخ اإلسالم توامام الحفاظ في زمانه وحافظ الدديار المصدرية بدل حدافظ الددنيا مطلقدا قاضدي
القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بدن محمدود بدن أحمدد الكنداني
العسقالني ثم المصري الشافعي ،حكى أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفدظ فبلغهدا وزاد
عليها ولما حضرت العراقي الوفاة قيل لده مدن تخلدف بعددك قدال ابدن حجدر ثدم ابندي أبدو زرعدة ثدم الهيثمدي
توفي في ذي الحجة سنة 152ه  .انظر  (:طبقات الحفاظ للسيوطي (.)552 :

( )1انظر  :فتح الباري البن حجر العسقالني (.)362/9

( )5صحيح مسلم ( )1099 /2برقم  .1112:باب طالق الثالث.
( )6سنن أبي داود ( )260 /2برقم .2191:باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث وقد صححه االلباني فدي
التعليق على الكتاب نفسه .
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المناقشة :
مناقشة أدلة القول األول :
أوال :مناقشة االستدالل من اآليات .
-1أما استداللهم بقوله تعالىَّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن ﴾.وقولهم بأن ظاهر اآليدة يقتضدي وقدوع الدثالث

فددي الطهددر الواحددد  ،بددأن تطلددق ثنتددين ثددم واحدددة  ،تواذا جدداز جمددع الثنتددين دفعددة جدداز جمددع
الثالث دفعة .

()1

الرد  :قال ابن حجر في الفتح « :هذا قياس مع الفدارق ألن جمدع الثنتدين ال يسدتلزم البينوندة
الكبددرى بددل تبقددى لدده الرجعددة إن كانددت رجعيددة  ،وتجديددد العقددد بعددد انتظددار عدددة إن كانددت بائنددا
بخالف جمع الثالث ».
ويقال أيضا  :ليس المراد من اآليدة﴿َّذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َاٱن ﴾.دفعدة واحددة بدل طلقدة بعدد طلقدة مدرة
َاٱن فَإوۡ َس ب
بعد مرة  ،فإن اهلل تعالى لم يقل الطالق طلقتان بل مرتان ،قال تعدالى َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
اٱك
ف نَ ۡ ْ َۡسااري ب بإ َۡ َس ط
ااَ ﴾البق درة .229:فبددين أن الطددالق الددذي شددرع اهلل للمدددخول بهددا هددو
ب َم ۡعاار ٍ
الطالق الرجعي .مرتان  ،وبعد المرتين  ،إما﴿ فَإوۡ َس ب
ف ا﴾بدأن يراجعهدا فتبقدى زوجتده
اٱك ب َم ۡعار ٍ
وتبقى معه على طلقة واحدة  ،تواما﴿ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ ا﴾بأن يرسلها إذا انقضت العدة .
َٱح ََلَ ۡيك ۡ َّلن لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ َوٱ ذَ ۡ َْ َمسَُّّه َِ نَ ۡ ْ َۡفر ُ
َُّ ذَه َِ
 -2وأما استداللهم بقوله تعالى َِ ﴿:ل جْ َ
يض ٗ ﴾١٣٧البقرة .236:
فَر َ
وقوله :بأن اآلية دلدت علدى رفدع الجنداح عدن المطلدق مدن غيدر تمييدز لعددد يوجدب التسدوية
بين األعداد.
الرد :يجاب بأن االستدالل غير صحيح  ،بل غاية مافي اآلية  :إطدالق لفدظ الطدالق  ،وال
يندرك تحته الطالق الجائز ،والمحرم ،و كذلك ال يدخل تحتده طدالق الحدائ

طهرهددا  ،تواال للددزمكم القددول بج دواز طددالق الحددائ
يقولون بذلك.

 ،و الموطدوءة فدي

 ،وطددالق الموطددوءة فددي طهرهددا  ،وهددم ال

وبهــذا يــرد أيضــا علددى أدلددة ابددن حددزم الظدداهري حيددث اسددتدل بعمومددات الق درآن بخصددوص
ار طَۥ فَاإن
الطالق حيث استدل بقوله تعدالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعاد ََ ِاى َْاْك َ زَ ۡ جًاٱ غ َۡي َ
ُج َعٱَٰٓ َّلن ظَِْٱَٰٓ نَن يٱي َمٱ َد َد َّ ِ ط َ ْ ۡل َ َد د َّ ِ ي َيِّْهَاٱ ذٱَ ۡاََّۚ يَ ۡعلَماَّنَ
َٱح ََلَ ۡيه َمٱَٰٓ نَن يَ ََر َ
لَلِٱَهَٱ فَ َ جْ َ
﴾١٣٠البقرة230:

( )1انظر  :فتح الباري (.)365/9
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وقوله تعالى﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِاَيََ ََُ َوْ َٰٓاَّ ُُ َّل َُُ َُ َك ۡحا َّۡذم ۡۡوَْات ما ِ لَلِ ۡٱ ماَّه َِ واَ َ ۡ اۡل نَن َْ َمسُّاَّه َِ﴾
األحزاب .50:
وقوله تعالى  َ ﴿:ذ ۡلم َلِٱَت َو َ ب ب ۡۡذ َم ۡعر ۖ
ف ََٱًّٱ ََلَى َّۡذم ِٱيََ ﴾١٤٢البقرة211:
مناقشة أدلته مم السنة .
أما استداللهم بحديث ركانة  --أنه طلق امرأته البتة فقدال «لده النبدي  -صدلى اهلل عليده

وسددلم  -مددا أردت إال واحدددة قددال اهلل مددا أردت إال واحدددة»

()1

وقددول أبددي داود« :وهددذا أصددح مددن

حديث ابن جري أن ركانة طلق امرأته ثالثا ،ألنهم أهل بيته ،وهم أعلم به»)2(.

وقددولهم  :إن الددثالث كانددت تقددع بإرادتدده  ،إذ لددو أراد الددثالث لددوقعن ،تواال فلددم يكددن لتحليفدده

معنى .

وقول النووي رحمه اهلل

()3

 (:وأما الرواية التدي رواهدا المخدالفون أن ركاندة طلدق ثالثدا فجعلهدا

واحدددة فروايددة ضددعيفة عددن قددوم مجهددولين توانمددا الصددحيح منهددا مددا قدددمناه أندده طلقهددا البتددة ولفددظ
()1
البتد د د د دة محتد د د د دمل للواحدة و للثالث ).
الرد يجاب:
أوال :بأن حديث ركانة أنه طلق ام أرتده البتدة  ،ضدعيف فقدد سدئل اإلمدام أحمدد عدن حدديث ركاندة
ال تثبتدده أندده طلددق ام أرتدده البتددة ؟ فقددال :ال  ،ألن ابددن اسددحاق يرويدده عددن داود بددن الحصددين
عن عكرمة عن ابن عباس  :أن ركانة طلق امرأته ثالثا.

ثانيــا :الحددديث ضددعفه البخدداري

()6

 .قددال الترمددذي

()1

()5

بعددد اخ ارجدده لهددذا الحددديث  :هددذا حددديث ال

( )1سبق تخريجه ص )110 (:
( )2سبق تخريجه ص . )130( :
( )3الندواوي هدو  :اإلمددام الحدافظ األوحددد القددوة شديخ اإلسددالم محيدي الدددين أبدو زكريدا يحيددى بدن شددرف بدن مددري
الحزامي الشافعي ،صاحب التصانيف النافعة الحوراني توفي سنة 616ه .انظر  :تذكرة الحفاظ ط طبقات
الحفاظ للذهبي (:)111 /1
( )1انظر  :شرح النووي على مسلم (.)11 /10
( )5انظر  :مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السيجستاني (.)236
( )6هو  :محمد بن إسماعيل بن إبدراهيم بدن المغيدرة بدن بردزبده الجعفدي ،مدوالهم البخداري ،اإلمدام العلدم ،الحدافظ
أميددر المددؤمنين فددي الحديث،أبوعبدددط طاهلل بددن أبددي الحسددن رحمددة اهلل عليدده تددوفي ليلددة عيددد الفطددر سددنة
256ه.انظر  :الوافي بالوفيات ( ،)119 /2تحفة اإلخباري بترجمة البخاري البن ناصر الدين (.)111
( ) 1الترمدذي الكبيددر هددو  :محمددد بددن عيسددى بددن سددورة بدن موسددى السددلمي الحددافظ أبددو عيسددى الترمددذي الضدرير
مصددنف الكتدداب الجددامع وغيدره مددن المصددنفات .أحددد األئمددة الحفدداظ المبددرزين ،ومددن نفددع اهلل بِد ِده المسددلمين
توفي سنة 219ه .انظر  :الوافي بالوفيات (، )201 /1تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)250 /26
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نعرفه إال من هذا الوجه  ،وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب

()1

ثالثا :هذا الحديث في اسناده علي بن يزيد بن ركانة قال البخاري :لم يصح حديثه .
قال ابن حجر :قلت ذكره العقيلي

()2

في الضعفاء.

()3

رابعا :في اسناده عبد اهلل بن علي بن يزيد قال :العقيلي حديثه مضطرب وال يتابع (.)1
خامســا :فددي اسددناده الزبيددر بددن سددعيد ضددعفه النسددائي والسدداجي وابددن معددين وابددن المددديني قددال
العجلي  :روى حديثا منك ار في الطالق .

()5

فالحديث في اسناده رواة مجاهيل فال يصح قول أبدي داود بأنده أصدح مدن حدديث ابدن جدري

أن ركان ددة طل ددق ام أرت دده ثالث ددا ؛ ألنهد دم أه ددل بيت دده وه ددم أعل ددم ب دده  ،فكي ددف يح ددت بح ددديث مسلس ددل
بالضعف  ،ويقدم على حديث أصح منه  ،بل قد صححه اإلمام أحمد ومال إلى تصدحيحه ابدن

حجر في الفتح وابن تيمة وابن القيم .
مناقشة الدليل الثانن .
اسددتدلوا بحددديث ابددن عمددر --قددال فقلددت :يددا رسددول اهلل أ أريددت لددو أنددي طلقتهددا ثالثددا أكددان
يحل لي أن أراجعها؟  ،قال« :ال كانت تبين منك وتكون معصية».
الرد  :الحديث ضعيف ال يصح فقد ضعفه ابن حزم في المحلى وقدال فدي إسدناده رزيدق ابدن
شعيب أو شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف وضعفه ابن القيم في زاد المعاد .
قددال ابددن القدديم :وعلددى فددر

()6

صددحة الحددديث لدديس فيدده حجددة ،الن قولدده «لددو طلقتهددا ثالثددا»

بمنزلة قوله :لو سلمت ثالثا  ،أو أقررت ثالثا مما ال يعقل جمعه .
وقددد ضددعفه األلبدداني فددي إرواء الغليددل

()1

وقددال :اسددناده ضددعيف ولدده علتددان األولددى :عطدداء

الخرسداني وهدو ابدن أبدي مسددلم قدال الحدافظ فدي التقريدب :صدددوق يهدم كثيد ار ويرسدل ويددلس قلددت

وقد عنعنه.

( )1سنن الترمذي ط أحمد شاكر( )113/3برقم ،1111:باب ماجاء في الرجل يطلق امرأته البتة .
( )2هو :أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحافظ صاحب «الجرح والتعديل» عداده في أهل الحجاز تدوفي
بم شكة في شهر ربيع األولى سنة 322ه.انظر ( :شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)111 /1

( )3تهذيب التهذيب (.)395/1
( )1المصدر نفسه (.)325/5

( )5المصدر السابق (.)315/3
( )6انظر  :المحلى ( ،)391/9زاد المعاد (.)210/5
( )1انظر  :زاد المعاد (.)211/5إرواء الغليل (.)120/1
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واالخرى شعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة قال الحافظ صدوق يخطئ .
والحديث أخرجه البيهقي

()1

فدي السدنن الكبدرى وقدال :هدذه الزيدادات التدي أتدى بهدا عدن عطداء

الخرساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه .

()2

مناقشــة الــدليل الثالــث :اسددتدلوا بحددديث إبدراهيم عددن عبيددد اهلل بددن عبددادة عددن أبيدده عددن جددده
قال :طلق بع

آبائي امرأته ألفا  ....فقال  :بانت منه بثالث ...

()3

الرد  :الحديث أخرجده الددار قطندي فدي السدنن الكبدرى ،وقدال رواتده مجهولدون ،وضدعفاء إال
شيخنا ،وابن عبد الباقي .
قلــت الحددديث ضددعيف وقددد ضددعفه ابددن حددزم فددي كتابدده المحلددى فقددال (:يحددي بددن العلددى لدديس
بددالقوي  ،عددن عبيددد اهلل بددن الوليددد الوصددافي ،وهددو هالددك عددن ابدراهيم بددن عبيددد اهلل بددن عبددادة بددن
الصامت وهو مجهول ال يعرف ).
وقال :ثم الحديث منكر جدا ؛ ألنده لدم يوجدد قدط فدي شديء مدن اآلثدار أن والدد عبدادة  -
أدرك اإلسالم فكيف جده فالحديث شديد الضعف وال يحت به »مناقشـــة الـــدليل الرابـــ  :أمددا اسددتداللهم بحددديث سددهل بددن سددعد السدداعدي --لمددا العددن
عويمر العجالني امرأته ثم قال :كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق .
الــرد :يقددال الحددديث عنددد البخدداري ومسددلم ولكددن االسددتدالل بدده علددى وقددوع الطددالق الددثالث ال

يصددح الن عددويمر إنمددا طلددق بعددد اللعددان  ،واللعددان فرقددة ل بددد وتعتبددر الم درأة بعددد اللعددان أجنبيددة
فطالقه وقع على أجنبية فهو لغو  ،وال يجب أنكار مثل هذا.
مناقشــة الــدليل الخــام

:احتجدوا بقصددة طددالق فاطمددة بنددت قدديس-رضددي اهلل عنهددا -وبددأن

زوجها طلقها ثالثا ثم انطلق إلى اليمين

الرد :يقال الحدديث صدحيح  ،ولكدن لديس فيده تصدريح بأنده طلقهدا ثالثدا بلفدظ واحدد  ،بدل ورد

عند مسلم بأن زوجها أرسل إليها تطليقة كانت بقيت لها من طالقهدا وفدي لفدظ  :أنده طلقهدا آخدر

ثالث تطليقات.

( )1البيهق ددي ه ددو  :اإلم ددام الح ددافظ العالم ددة ش دديخ خ ارس ددان ،أب ددو بك ددر أحم ددد ب ددن الحس ددين ب ددن عل ددي ب ددن موس ددى
الخس ددروجردي البيهقي،الش ددافعي ص دداحب التص ددانيف وت ددوفي س ددنة 151ه  .انظ ددر  :الد دوافي بالوفي ددات (/6
 ،)220تذكرة الحفاظ ط طبقات الحفاظ للذهبي (.)219 /3

( )2السنن الكبرى للبيهقي ( )510/1برقم  ، 11939 :باب االختيدار للدزوك أن ال يطلدق إال واحددة  ،قدال ابدن
حجددر فددي تقريددب التهددذيب ( )392عطدداء بددن أبددي مسددلم أبددو عثمددان الخرسدداني صدددوق يهددم كثي د ار ويرسددل
ويدلس وشعيب بن رزيق الشامي أبو شيبة صدوق يخطئ

وضعفه ابن حزم .

( )3سنن الدار قطني ( )36/5برقم .3913 :كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره.
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ثالثا :مناقشة اآلثار .
-1أمددا اسددتداللهم ب دأثر عبددد الددرحمن بددن عددوف - -عندددما طلددق زوجتدده تماضددر ثالثددا فددي
موته فورثها عثمان بن عفان  -  -وقولهم :كان بمحضر الصحابة فكان إجماعاً .

مر

الرد :يجاب عدن هدذا األثدر بأنده أثدر صدحيح أخرجده اإلمدام مالدك فدي الموطدأ وكدذلك ابدن
سعد في الطبقات لكن قد ورد عن اإلمام مالك أنه سمع ربيعة بدن أبدي عبدد الدرحمن يقدول بلغندي
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال  :إذا حضت ثم طهرت ف ذنيني فلم تح
حتى مر

عبد الدرحمن بدن عدوف فلمدا طهدرت آذنتده فطلقهدا البتدة :أو تطليقدة لدم يكدن بقدي لده

عليهدا مدن الطدالق غيرهدا  ،وعبدد الدرحمن بدن عدوف -
عفان --منه بعد انقضاء عدته

ا).(1

-يومئدذ مدري

فورثهدا عثمدان بدن

وهذا البال أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات وقدد صدرح بأنده قدد طلقهدا تطليقتدين مدن قبدل
فقال :أخبرنا يزيد بن هارون .أخبرنا إبراهيم بدن سدعد عدن أبيده عدن جدده قدال :كدان فدي تماضدر
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.

قال :فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه...فطلقها(.)2

بــل قــد ورد ينــد ابــم ســعد فددي الطبقددات بسددنده قددال :أخبرنددا محمددد بددن مصددعب القرقسدداني.
حدثنا األوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد اهلل أن عثمان بن عفان- -ورث تماضر بنت
األصبغ الكلبية من عبد الرحمن  وكان طلقها في مرضه تطليقة .وكانت آخر طالقها.

()3

فهددذه الروايددات الصدريحة الدالددة علددى أن عبددد الددرحمن بددن عددوف-  -طلددق تماضددر طلقددة

واحدة وكانت آخر طالقها .

فددال حجددة لمددن قددال أن عبددد الددرحمن بددن عددوف --طلددق تماضددر ثددالث تطليقددات دفعددة

واحدة.

وفددي الروايددة األخددرى فددي موطددأ مالددك فطلقهددا البتددة  ،أو تطليقددة لددم يكددن بقددي لدده عليهددا مددن

الطددالق غيرهددا وفددي روايددة عنددد مالددك أن عب دد الددرحمن بددن عددوف --طلددق ام أرتدده البتددة وهددو

مري

(.)1

( )1شرح الزرقاني على الموطأ ( )296 /3برقم .1209:
( )2الطبقات الكبرى ط العلمية (.)231 /1
( )3الطبقات الكبرى ط العلمية (.)232 /1
( )1موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري ( )629 /1برقم .1635 ،1633 :
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فيحتمل أنه كان يرى إباحة الثالث  ،ويحتمل أنه طلقها آخر طلقة بقيت له عليها
بل ادعى بع

()1

.

أهدل العلدم أن هدذا إجمداع قدديم  ،ولدم تجمدع األمدة علدى خالفده ،بدل لدم يدزل

فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن ، ،فأفتى به حبر األمة وترجمان القرآن عبد اهلل بن عبداس- -
قال « :إذا قال أنت طالق ثالثا بفم واحددة فهدي واحددة » و كدذلك قدول الزبيدر بدن العدوام -
-وعبد الرحمن بن عوف  - -وثبدت عدن علدي بدن أبدي طالدب--روايتدان عنده.بأنها واحددة

واألخرى بأنها ثالث.

()2

وكذلك القول بأن طالق الثالث بلفظ واحدد طلقدة واحددة إجمداع قدديم  ،ولدم يدأت بعدده إجمداع

يبطله ،ولكن رأى أمير المؤمنين عمر  -رضي اهلل عنه  -أن الناس قدد اسدتهانوا بدأمر الطدالق،

فرى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم).(3
وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ آ
مناقشة اوثار التن استدلوا بها :

منهددا أثددر علددي بددن أبددي طالددب --فددي الددذي طلددق ام أرتدده مائددة طلقددة فقددال  :ث دالث لهددا

واقسم الباقي على نسائها  ،وكذلك أثر عمر بن الخطداب  ،- -فدي الرجدل طلدق ام أرتده ألفدا

...فقددال إنمددا يكفيددك مددن ذلددك ثددالث  ،وكددذلك أثددر ابددن عبدداس-  -فددي الرجددل الددذي طلددق
امرأته ألفا فقال ابن عباس : ثالث تحرمها عليك  ،وكذلك أثر ابن مسعود -  -في الرجدل
الذي طلق امرأته تسعا وتسعين فقال ابن مسعود  :ثالث تبينها وسائرهن عدوان .

الرد :
 -1يجاب عن هذه اآلثار :بأنهم قد أثر عنهم اإلنكار على من طلق ثالثدا دفعدة واحددة  ،وبأنده
معص ددية وع دددوان ف ددي الط ددالق  ،وك ددذلك ق ددد أث ددر ع ددن عل ددي ب ددن أب ددي طال ددب ، - -واب ددن

عب دداس ، - -والزبي ددر ب ددن العد دوام ،--وعب ددد ال ددرحمن ب ددن ع ددوف - -ب ددأن الط ددالق

الثالث بلفظ واحد تحتسب طلقة واحدة .

-2ثانيددا يقددال  :هددذه اآلثددار تعتبددر اجتهددادات مددنهم -رض دوان اهلل علدديهم -وال اجتهدداد مددع الددنص
الثابت عن رسول اهلل-  -بان طالق الدثالث بكلمدة واحددة تحتسدب طلقدة واحددة كمدا ثبدت
من حديث ابن عباس -  -في صحيح مسلم وأصحاب السنن بأسانيد صحيحة .

مناقشة أدلة القول الثانن الذين قالوا  :بأن طدالق الدثالث بلفدظ واحدد تحتسدب طلقدة واحددة
من قبل ابن حزم ومن وافقه على قوله هذا.
( )1انظر :المنتقى في شرح الموطأ(.)11/1
( )2انظر:إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)31 /3
( )3المصدر نفسه (. )35 /3
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مناقشة الدليل اوول:
قدالوا :أمدا اسدتداللهم بحدديث ابدن عبداس -  -

فدي قصدة طدالق ركاندة - -زوجتده

ثالثا في مجلس واحد ...وقول النبي -  -إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت .
الرد :

أوال :الحددديث ضددعيف ضددعفه ابددن حددزم فددي المحلددى وقددال ألندده عددن غيددر مسددمى مددن بنددي أبددي
رافع  ،وال حجة في مجهول  ،وما نعلم في بني أبي رافع من يحدت بده إال عبيدد اهلل وحدده

 ،وسائرهم مجهولون.

()1

ثانيا :الحديث ضعفه أبو داود وقال  :أن ركانة طلق امرأته البتة فردها اليده النبدي-  -أصدح
؛ ألن ولد الرجل وأهله أعلم به .

()2

الرد مم قبل أصماب القول الثانن يلى كال ابم م .
الجواب قالوا :هذا اإلسناد توان كان ضعيفا لجهالة البع

لكنه قد توبع بطرق:

من بني أبدي ارفدع  ،أو ضدعفه ،

-1منها ما أخرجه اإلمام أحمد في المسند قال :حدثنا سعد بن إبراهيم حددثنا أبدي عدن محمدد بدن
إسحاق حدثني داود بن الحصيني عن عكرمة مولى ابدن عبداس -  -قدال  :طلدق ركاندة

بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثالثا في مجلس واحدد ...قدال فإنمدا تلدك واحددة فارجعهدا
إن شئت

()3

-2ومنهدا مددا رواه الترمددذي فدي سددننه فقددال الترمدذي :حدددثنا هندداد قدال :حدددثنا يددونس بدن بكددر عددن
محمددد بددن إسددحاق قددال :حدددثني داود الحصدديني عددن عكرمددة عددن ابددن عبدداس قددال رد النبددي -

« -ابنت ده زينددب علددى أبددي العدداص ب دن الربيددع بعددد سددت سددنين بالنكدداح األول ولددم يحدددث

نكدداح» (.)1قددال الترمددذي :هددذا ح ددديث لدديس بإسددناده بددأس .ففددي ه ددذا االسددناد قددد صددرح اب ددن
إسحاق عنده بالتحديث .وكذلك حديث ركاندة  --بأنده طلدق زوجتده البتدة .قدد صدرح محمدد
بن إسحاق بالسماع من شيخه.فهذه طرق ترتقي إلى اإلحتجاك بالحديث.

( )1انظر :المحلى باألثار(.)391/9
( )2سبق تخريجه ص.)110 ( :

( )3سبق تحريجه ص. )130( :
( )1سنن الترمذي ( )110/3برقم  .1113:باب ما جاء في الزوجين المشركين يسدلم أحدهما.والحدديث صدححه
األلباني في تعليقه على نفس الكتاب.
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والحديث صححه األلباني في التعليق على سنن الترمذي ،فالحديث بمجموع طرقه حسن
وقددد مددال ابددن حجددر إلددى تصددحيحه بعددد ذكددر الحددديث  ،وقددال :واخرجدده أحمددد  ،وأبددو يعلددى،

وصححه من طريق محمد بن اسحاق «،وهذا الحديث نص في المسألة ال يقبل التأويل الذي في

غيره من الروايات( .)1قال ابن حجر وقد أجابوا عنه «أي حدديث ركاندة بأنده طلدق ام أرتده ثالثدا»

بأربعة أشياء .

-1قالوا :إن محمد بن إسحاق ،وشيخه مختلف فيهما .
الرد  :وقد أجيدب بدأنهم قدد احتجدوا بده فدي عددة مدن االحكدام بمثدل هدذا االسدناد كحدديث أن
النبددي - -رد علددى أبددي العدداص بددن الربيددع زينددب ابنتدده بالنكدداح األول ،ولدديس كددل مختلددف فيدده
مردودا ؟
-2قالوا  :إنه معار

لفتوى ابن عباس --بوقوع الثالث .

الــرد :يجدداب بددأن اإلعتبددار بروايددة الدراوي ال ب أريدده لمددا يطددرق أريدده مددن احتمددال النسدديان وغيددر
ذلك  .وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر .
-3قالوا :إن أبا داود رجح أن ركاندة إنمدا طلدق ام أرتده البتدة ...وهدو تعليدل قدوى لجدواز أن يكدون
بع

رواته حمل البتة على الثالث فقال طلقها ثالثا  .توانه مذهب شاذ فال يعمل به .

الرد  :أجيب بأنه قد نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبيدر رضدي اهلل
عنهم بأنها طلقة واحدة

()2

ويجاب أيضا بأن حديث البتة عند أبي داوود ،قد ضعفه أئمة الجرح والتعديل ،ومنهم اإلمدام
أحمد  ،وصحح حديث ركانة  - -أنه طلق امرأته ثالثا.
مناقشة الدليل الثانن مم قبل أصماب القول اوول.
قددالوا :حددديث بددن عبدداس رضددي اهلل عنهمددا قددال :كددان الطددالق علددى عهددد رسددول اهلل  وأبددي

بكر  وسنتين من خالفة عمر -  -طالق الثالث واحدة ...مردود باآلتي.
-1قالوا :إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها .

الرد من قبل أصحاب القول الثاني  :قالوا  :بأن غيدر المددخول بهدا تبدين إذا قدال لهدا زوجهدا
أنت طالق فإذا قال ثالثا لغى العدد لوقوعه بعد البينونة .

( )1انظر  :فتح الباري (. )362/9
( )2انظر :فتح الباري (.)363 ،362/9
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-2قددال أصددحاب القددول األول :أخددرك البيهقددي فددي السددنن حددديث ابددن عبدداس-  -كددان طددالق
الدثالث ...واحددة ...رواه مسدلم فدي الصدحيح عدن إسدحاق بدن إبدراهيم  ،وهدذا الحدديث أحدد مددا

اختلف فيه البخاري ومسدلم فأخرجده مسدلم وتركده البخداري ،وأظنده إنمدا تركده لمخالفتده سدائر
الروايات عن ابن عباس - -وقد قال اإلمام أحمد بن حنبل:كل أصحاب ابن عباس رووا

خالف ماقاله طاووس.

()1

الرد مم قبل أصماب القول الثانن :
يجاب بأن المخالفين لطاووس من أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن ابن عباس - -رأيه
 ،وطاووس نقل عنه روايته  ،فال مخالفة.

()2

-3وقال أصحاب القول األول :حديث ابن عبداس محمدول علدى مدا رواه أبدو داود فدي سدننه :
أن الرجددل إذا طلددق زوجتدده ثالثددا قبددل أن يدددخل بهددا جعلوهددا واحدددة علددى عهددد رسددول اهلل 
وأبي بكر وصدد ار مدن إمدارة عمدر -رضدي اهلل عنهمدا  ،-فلمدا رأى النداس قدد تتدابعوا فيهدا قدال

:أجيزوهن عليهم .

()3

الرد مم قبل أصماب القول الثانن.
قالوا  :بأن الحديث في سنده مبهم  ،فهو ضعيف.
-1قددال أصددحاب القددول األول  :الحددديث منسددوخ نقددل البيهقددي عددن الشددافعي أندده قددال :يشددبه أن
يكون ابن عباس  --علم شيئا نسخ ذلك .

()1

( )1السنن الكبرى للبيهقي ( )551/1برقم. 11911:
( )2انظر  :نيل األوطار ()216 /6
( )3سنن أبي داود ( )261/2برقم 2199 :باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الدثالث  ،السدنن الكبدرى للبيهقدي
( )551 /1برقم 11915:باب من جعل الدثالث واحددة ومدا ورد فدي خدالف ذلدك ،عدون المعبدود وحاشدية

ابن القيم ( )191 /6وقدال  :قدال المندذري الدرواة عدن طداووس مجاهيدل ،و قدال االلبداني رحمده اهلل فدي
ثالث ِعلل:
كتابه ضعيف أبي داود  -األم ( )233 /2قلت :هذا إسناد ضعيف؛ وله
ُ

الفضل ،-وتف ُدرُده بقولده :قبدل
بن
الن ْعمان -واسمه:
ُ
ْ
جهالةُ الواسطة بين أيوب وطاووس ،واختالطُ أبي ً
محمد ُ
ميسرة عن طاووس
رووهُ عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ْ
أن يدخل بها ..فهي زيادة شاذة؛ الن الثقات ْ
 ...بدده دونهددا .أخرجدده مسددلم وغي دره ،وتابعدده عبددد اهلل بددن طدداووس عددن أبيدده  ...بدده .أخرجدده مسددلم أيض داً،

إسناده :حددثنا محمدد بدن عبدد الملدك بدن مدروان :ثندا أبدو النعمدان ...قلدت :وهدذا إسدناد ضدعيف .فالحدديث

ضعيف.
( )1انظر  :فتح الباري (.)363/9
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الرد مم قبل أصماب القول الثانن:
قددالوا  :بددأن النسددخ إن كددان بدددليل مددن كتدداب ،أو سددنة فمددا هددو الناسددخ  ،توان كددان باإلجمدداع
فأين هو.ويبعد أن يستمر الناس فدي خالفدة أبدي بكدر --وصددر مدن خالفدة عمدر- -علدى

أم ددر منس ددوخ  ،توان ك ددان الناس ددخ ق ددول عم ددر --فد دإن عم ددر- -ال ينس ددخ ،ول ددو نس ددخ لب ددادر

الصحابة إلى إنكاره.

()1

 -5قال أصحاب القول األول :إنه موقوف على ابن عباس.-
الرد مم قبل أصماب القول الثانن:
قددالوا  :بددأن قددول الصددحابي :كنددا نفعددل كددذا علددى عهددد النبددي- -فددي حكددم المرفددوع علددى

القول الراجح(.)2

-6قال أصحاب القول األول :حدديث ابدن عبداس - -مختلدف فدي صدحته  ،فكيدف يقددم علدى
اإلجماع؟
الددرد مــم قبــل أصــماب القــول الثــانن  :قددالوا  :بأندده ال يوجددد إجمدداع فددي هددذه المسددألة تواال فددأين
اإلجماع المعار

للسنة الصحيحة.

ويقال أيضا  :بأن النسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنة فما هو ؟ توان كان باإلجماع فأين

هو ؟ ويبعد أن يستمر الناس أيام أبي بكر- -وبع

أيام عمر - -على أمر منسدوخ ،

توان كددان الناسددخ قددول عمددر  --المددذكور فحاشدداه أن ينسددخ سددنة ثابتددة بمح د
الصحابة أن يجيبوه إلى ذلك .
قال الشوكاني

()3

أريدده وحاشددا

«:والحاصل أن القدائلين بالتتدابع قدد اسدتكثروا مدن األجوبدة علدى حدديث ابدن

عباس وكلها غير خارجه عن دائرة التعسف والحق أحق باالتباع ».

()1

قال أصحاب القول األول :قد رد اإلمام أحمد حديث ابن عباس «- -كدان الطدالق الدثالثعلى عهد رسول اهلل -  -وأبي بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -واحدة »بأي شيء تدفعه قال
 :برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خالفه.

()1انظر  :فتح الباري (..)363/9بتصرف من الباحث.
( )2انظر  :قواطع األدلة في األصول (.)319 /1

( )3هددو :محمددد بددن علددي بددن محمددد بددن عبددد اهلل الشددوكاني ثددم الصددنعاني تددوفي سددنة 1200ه .انظددر :البدددر
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (،)211/2حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر(.)1011
( )1انظر  :نيل األوطار (.)211 /6
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الرد مم قبل أصماب القول الثانن :
قالوا  :قدد أجداب ابدن القديم رحمده اهلل تعدالى بقولده  «:أصدل مذهبده وقاعدتده التدي بندا عليهدا
أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة رواية له بل األخذ بما رواه  ،كما فعل في رواية ابن عباس
وفتواه في بيع األمة فأخذ بروايتده أنده ال يكدون طالقدا وتدرك أريده وعلدى أصدله يخدرك لده قدول :إن

الثالث واحدة  ،فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي وصدرح فدي عددة مواضدع أن
مخالفة الراوي ال توجب ترك الحديث ».

()1

الترجيح :
بعد المناقشة ل دلدة  ،والنظدر ،والتأمدل اتضدح للباحدث بدأن القدول الدراجح فدي مسدألة الطدالق
الثالث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة  .للمرجحات اآلتية :
-1صحة حديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -وقوله «:كان الطالق الثالث علدى عهدد النبدي
 واحدة»  ،فإنه نص في المسألة.
-2طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلدب- -ام أرتده ثالثدا فدي مجلدس واحدد ،فحدزن عليهدا
حزنا شدديدا ،قدال :فسدأله رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم « :كيدف طلقتهدا؟ » قدال :طلقتهدا

ثالثددا ،قددال :فقددال « :فددي مجلددس واحددد؟ » قددال :نعددم قددال « :فإنمددا تلددك واحدددة فأرجعهددا إن

شئت » قال «:فرجعها فكان ابن عباس :يرى أنما الطالق عند كل طهر.

فهذا الحديث رجاله ثقات إال أن فدي روايدة داود بدن الحصدين عدن عكرمدة كالمدا لكدن يؤيدده

حددديث ابددن عبدداس عنددد مسددلم فهددذا الحددديث نددص فددي المسددألة ال يقبددل التأويددل كمددا اعت درف بدده

الحافظ بن حجر في الفتح

-3إن أقوى ما اسدتند إليده الجمهدور هدو دعدوى اإلجمداع كمدا ادعداه الحدافظ  ،وهدي دعدوى غيدر
صددحيحة حيددث كددان الخددالف بددين الصددحابة والتددابعين قائمددا مشددهو ار ،كمددا ذكددر أن الطددالق
الددثالث واحدددة منقددول عددن علددي وابددن مسددعود وعبددد الددرحمن بددن عددوف والزبيددر -رضددي اهلل

عنهم  ، -وأصحاب ابن عباس كعطاء ،وطاوس ،وعمرو بن دينار  .فأين اإلجمداع المزعدوم

حتى يكون حجة ملزمة؟ .
قال ابم القي :

(وهددذا خليفددة رسددول اهلل  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -والصددحابة كلهددم معدده فددي عصدره وثددالث

سنين من عصر عمر على هذا المذهب؛ فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا لوجدد أنهدم كدانوا
( )1انظر  :إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)31/3
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أهددل العلددم أن هددذا «أي

يددرون الددثالث واحدددة إمددا بفتددوى توامددا بددإقرار عليهددا ولهددذا ادعددى بع د
الطددالق الددثالث بكلمددة واحدددة تقددع واحدددة» إجمدداع قددديم ،ولددم تجمددع األمددة -وهلل الحمد د د دد -علددى
خالفه )(.)1

وأما اجتهاد عمر -  -فإنه رأى تأديب الناس لكي ال يتهاونوا في ذلك  ،ورأى المصلحة

فدي ذلددك-  -والدذي يطددابق الحدديث ،هددو أن الطدالق الددثالث بكلمدة واحدددة تكدون واحدددة .واهلل
أعلم بالصواب.



( )1انظر  :إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)33 ،31 /3
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المطلب الراب  :مك

مم طلق وجته  ،ونوى اثنتيم  ،أو ثالثا.

تمرير ممل الن اع :
-1اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن ص دريح الطددالق هددو لفددظ الطددالق ،وبأندده يقددع بدده
الطالق ،وال يحتاك إلى نية .

-2اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم أن مددن قددال لزوجتدده  :أنددت طددالق  ،فأنده يقددع طلقددة واحدددة ،
نوى ،أو لم ينو .

-3اختلف العلماء على أن من قال لزوجتده  :أندت طدالق وندوى طلقتدين ،أو ثالثدا  ،هدل يقدع مدا
نواه.

على قولين .
القول اوول :
أوال :بيان رأى ابن حزم في هذه المسألة .
يرى ابن حزم الظاهري -رحمه اهلل  :-أن من قال لزوجته :أنت طالق ونوى ثنتين ،أو ثالثدا

 ،فإنه يقع ما نواه.

فقال (:ومدن قدال :أندت طدالق ،وندوى اثنتدين أو ثالثدا ،فهدو كمدا ندوى  -سدواء قدال ذلدك وندواه

في موطوءة أو في غير موطوءة).

()1

وهو مذهب اإلمام مالك ( ،)2واإلمام الشافعي

()3

،ورواية عند اإلمام أحمد (.)1

قالوا :يقع ما نوى ،واحدة ،أو ثنتين ،أو ثالثا.
اودلة :استدلوا بةدلة مم السنة ،والمعقول.
أوال :مم السنة.
-1اسددتدلوا بحددديث عمددر بددن الخطدداب  --قددال :سددمعت رسددول اهلل --
األعمال بالنيات ،توانما لكل امرئ ما نوى »

()5

.

يقددول« :إنمددا

( )1المحلى باآلثار (.)105 /9
()2انظر :التهذيب في اختصار المدونة ( ، )309/2المعونة على مذهب عالم المدينة ( ، )150اإلشراف على
نكت مسائل الخالف (.)113/2

( )3اانظر  :الحاوي الكبير ( ، )162/10روضة الطالبين وعمدة المفتين(.)15/1
( )1انظر  ، :المغني البن قدامة ( ، )113/1الشرح الكبير على متن المقنع (.)325/1
( )5سبق تخريجه ص .)61(:
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وجه الداللة:قالوا :دل الحديث على اعتبار النيات باألعمال  ،فلو قال الزوك ،لزوجتده :أندت
طالق  ،ونوى ثالثا فثالث  ،توان لم ينو عددا من الطدالق ،فهدي واحددة ؛ألنهدا أقدل الطدالق عدددا

 ،فهي اليقين  ،وال يجوز أن يلزمه زيادة بال يقين .

()1

-2استدلوا بحديث ركانة بن عبد يزيد  --قال :إنه طلق امرأته البتة ،فأتى رسدول اهلل-
فسأله ،فقال« :ما أردت بها؟» قال :واحدة ،قال« :آهلل ،مدا أردت بهدا إال واحددة؟ » قدال:
آهلل ،ما أردت بها إال واحدة ،قال :فردها عليه .

()2

وجه الداللة من الحديث :قالوا  :فلو لم يقع الثالث إذا أراده بهذا اللفظ ،لم يكدن السدتحالفه
معنى.

()3

ثانيا :مم المعقول.
-1قددالوا :بددأن لفددظ الطددالق لددو قددرن بدده لفددظ الددثالث كددان ثالث دا  ،فددإذا نددوى بدده ثالث دا ،كددان ثالث دا
كالكنايات

-2قددالوا  :إن قولدده طددالق ،اسددم فاعددل  ،واسددم الفاعددل يقتضددي المصدددر ،كمددا يقتضدديه الفعددل ،
والمصدر يقع على القليل ،والكثير .

-3قالوا :بأنه ندوى بلفظده مدا يحتملده  ،فوقدع ذلدك بده كالكنايدة  ،وبيدان احتمدال اللفدظ للعددد ،أنده
يصح تفسيره فيقول أنت طالق ثالثا .

()1

-1قددالوا  :إن قولدده أنددت طددالق عنددد أهددل العربيددة اسددم فاعددل يحتمددل العدددد ؛ ألندده يجددب أن يفسددر
بأعداد المصادر فيقال :أنت طالق طلقتين ،وأنت طالق ثالث تطليقات ،ومائة.
دير
 -5قددالوا :لددو قددال :أنددت طددالق ثالثددا وقعددت الددثالث ،وبقولدده أنددت طددالق ،وكددان قولدده ثالثددا تفسد ا
للعدد المضمر فيه .

-6قالوا :لو قال أنت طالق وأشار بأصبعه الثالث ،طلقت ثالثا  ،ونيدة الدثالث أقدوى مدن إشدارته

بالثالث ؛ ألن الكناية تعمل فيها النية ،وال تعمل فيها اإلشدارة  ،فلمدا وقعدت الدثالث باإلشدارة

 ،فأولى أن تقع بالنية.

()5

( )1انظر :المحلى باآلثار ( ،)105/9المعونة على مذهب عالم المدينة (.)150
( )2سبق تخريجه ص. )110(:

( )3انظر :المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي (.)1 /3
( )1انظر:المغني البن قدامة ( ، )113/1الشرح الكبير على متن المقنع (.،)325/1
( )5انظر :الحاوي الكبير (.)163/10
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القول الثانن :مذهب اإلما أبن منيفة (،)1ورواية يند اإلما أممد(.)2
قالوا  :إذا قال لزوجته  :أندت طدالق وندوى اثنتدين  ،أو ثالثدا  ،فهدي واحددة  ،توان ندوى أكثدر
من ذلك.
االدلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والمعقول .
أوال :مم الكتاب.
-1استدلوا بقوله تعالى َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن ﴾البقرة 229:
وجــه الداللــة :قددالوا :أخبددر اهلل تعددالى بهددذه اآليددة عددن صديغة الطددالق  ،وقددول الرجددل لزوجتدده
:أنددت طددالق  .اخبددار عددن صددفة ،ال تحتمددل العدددد ،كمددا ال تحتمددل دخددول العدددد فددي قددولهم  :أنددت
قائم  ،وقاعد  ،وراكع  ،وساجد.
-2واسددتدلوا:بقوله تعددالىَّ َ ﴿:ل َُُ لَلِ ۡٱ ا َّذِّْ َس اٱَٰٓ ََ فَا َلَ ۡرََ نَ َجلَها ِ
ف نَ ۡ ََاارِّ ََّه َِ
اَ فَأَوۡ سااكَّه َِ ب َم ۡعاار ٍ
ب َم ۡعر ف َ ََل ْمۡ سكَّه َِ َر ُٗرُ ذِّ َۡع َد ُُ َ َواَ يَ ۡف َع ۡاۡل َُذا َ فَٱَ ۡاد ظَلَا َ ُ َۡف َسا ۥ َ ََل َْ ِخاَ َٰٓ ُُ ََُيَات َّ ِ
هااِ ٗ ُ َ َُّۡكاار ُُ ُ ۡع َمااتَ َّ ِ ََلَا ۡايك ۡ َ َواٱَٰٓ نَُااَِ ََ ََلَا ۡايك ِّوااََ َّۡذك َااب َ َّۡذح ۡك َما يَعظكا با َ َِّْٱا ُ
اَُّ َّ ِ َ
َ ۡ
ََّلَم ََّٰٓ ُُ نَ ِن َّ ِ َ بكۡلِّ َش ۡٱ ٍَ ََلي ﴾١٣٢البقرة 231:
وجه الداللة مم اآلية :قالوا :بأن اهلل أثبدت الرجعدة حدال قيدام العددة للمطلدق مطلقدا مدن غيدر
فصل بين ما إذا نوى الثالث ،أو لم ينو  ،فوجب القول بثبوت حق الرجعة عند مطلق التطليق ،
إال بما قيد بدليل .

ثانيا :مم المعقول .
-1قالوا :إن لفظ الطالق صريح في الواحد ،فلم يجز أن يجعل كناية في الثالث؛ ألنه يؤدي إلى
أن يكون اللفظ الواحد في الجنس الواحد صريحا ،وكناية في حالة واحدة ،وهذا فاسد .

()3

-2قالوا  :بأن قوله :أنت طالق ال يحتمل الثالث لوجهين :أحددهما إن طدالق اسدم للدذات ،وذاتهدا
واحددد ،والواحددد ،ال يحتمددل العدددد إال أن الطددالق ثبددت مقتضددى الطددالق ضددرورة صددحة التسددمية

بكونها طالق ؛ألن الطالق بدون الطالق ،ال يتصور ،كالضارب بدون الضرب .

-3قالوا :إن سلمنا أن الطالق صار مذكو ار على اإلطالق لكنه في اللغة والشدرع عبدارة عدن رفدع
قيد النكاح؛ والقيد في نكاح واحد واحدد فيكدون الطدالق واحددا ضدرورة  ،فدإذا ندوى الدثالث ،فقدد

()1انظر :اللباب في شرح الكتاب (.)11/3
( )2انظر  :المغني البن قدامة (، )113/1الشرح الكبير على متن المقنع (.)325/1
( )3انظر:الحاوي الكبير (. )162/10
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نوى العدد فيمدا ال عددد لده ،فبطلدت نيتده ،فكدان ينبغدي أن ال يقدع الدثالث أصدال ؛ ألن وقوعده
ثبت شرعا ،بخالف القياس فيقتصر على مورد الشرع.

()1

-1قالوا  :وألنه نوى ما يحتمله لفظه  ،فال تصح نيته .
المناقشة
مناقشة أدلة القول اوول مم السنة:
-1أما استداللهم بحديث عمر«-  -إنما األعمال بالنيات  ،توانما لكل امرى ما نوى »
وقولهم :بأن الحديث دل على وقوع ما نوى من عدم الطالق.
الرد  :يجاب بأن الحديث عام يفتقر إلى نية  ،والطالق باللفظ الصريح  ،ال يفتقر إلى نية ،
بل يقع بمجرد قول الزوك لزوجته :أنت طالق وهذا باإلتفاق.
-2أما استداللهم بحديث ركانة ابن عبد يزيد بأنه طلق امرأته البتة  ،وحلف أنه ما أراد إال واحدة
فردها عليه النبي - -وقولهم :إن هذا الحديث نص في اعتبار النية في الطالق ،وبأنده لدو

أراد ثالثا لوقع ثالثا .
الرد  :يجاب بأن الحديث ضعيف فإن فدي إسدناده علدي بدن يزيدد بدن ركاندة قدال عنده العقيلدي
فددي الضددعفاء الكبيددر قددال :سددمعت البخدداري قددال  :علددي بددن يزيددد ،لددم يصددح حديثدده وقددد ضددعفه
الحددافظ ابددن حجددر فددي التلخدديص وابددن عبددد البددر فددي التمهيددد  .وكددذلك فددي اسددناده  ،عبددد اهلل بددن
علي بن يزيد بن ركانة  ،وفي اسناده ،الزبير بن سعيد الهاشمي ضعيفان.
ثانيا  :مناقشة أدلته مم المعقول .
أمدا اسدتداللهم بدالمعقوالت فيجدداب :بدأن هدذه المعقدوالت معارضدة للنصدوص الصدحيحة ،مثددل
حددديث ابددن عبدداس - -قددال « :طلددق ركانددة بددن عبددد يزيددد أخددو بنددي المطلددب ام أرتدده ثالثددا فددي
مجلس واحد ،فحزن عليها حزنا شديدا ،قال :فسأله رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  « :-كيف

طلقتهددا؟ قددال «:طلقتهددا ثالثددا»قددال :فقددال « :فددي مجلددس واحددد؟ » قددال :نعددم قددال« :فإنمددا تلددك
واحدة فارجعها إن شئت »

()2

.

وهددذا الحددديث نددص فددي محددل الندزاع فددال يعددار
للنص ،فاسد االعتبار عند جمهور األصوليين .

( )1انظر:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)103 /3
( )2سبق تخريجه ص(.)130
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بمثددل هددذه المعقدوالت  ،والقيدداس المعددار

مناقشـة أدلـة القـول الثـانن الدذين يقولدون بدأن مدن قدال :لزوجتده أندت طدالق وندوى اثنتدين أو
ثالثا فهي واحدة .
مناقشة أدلته مم الكتاب .
أم دا اسددتداللهم بقولدده تعددالى َّ َ ﴿:ل َُُ لَلِ ۡٱااا َّذِّْ َساااٱَٰٓ ََ فَااا َلَ ۡرََ نَ َجلَها ِ
ف نَ ۡ
ااَ فَأَوۡ ساااكَّه َِ ب َم ۡعااار ٍ
ََرِّ ََّه َِ ب َم ۡعر ف﴾وقوله تعالى َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرَْٱن﴾ 
الرد  :يجاب :بأن ما في اآليات هي نصوص مطلقة دلت علدى أحكدام الطدالق ،وجداءت السدنة
مبينة ،وموضحة لها مثدل ،حدديث ركاندة  --الدذي طلدق زوجتده سدهمية البتدة ،وحلدف بأنده مدا

أراد إال واحدة  ،فجعلها النبي - -واحدة ،فردها إليه .

وأمـــا مناقشـــة أدلـــته م ددن المعق ددول فيج دداب :بأنه ددا أقيس ددة معارض ددة لح ددديث ركان ددة،- -
وطالقه لزوجته البتة والقياس المعار

للنص فاسد االعتبار .

الترجيح
بعد مناقشدة أدلدة كدل قدول وبعدد التأمدل فيهدا تبدين للباحدث أن القدول الدراجح هدو القدول الثداني

الذي يقول بأنه من طلق زوجته ،ونوي اثنتين ،أو ثالثا ،بأنها واحددة ،وذلدك لقدوة مدا اسدتندوا إليده
 ،فيكون هذا القول هو الراجح لما يأتي :
-1حددديث ابددن عبدداس-  -عنددد مسددلم قددال كددان الطددالق علددى عهددد النبددي  ،وأبددي بكددر
،وسنتين من خالفة عمر ،طالق الثالث واحدة .
-2حددديث ابددن عبدداس -  -عنددد أحمددد ،وأبددي داود  ،وغيرهمددا أن ركانددة طلددق ام أرتدده ثالثددا،
فحددزن عليهددا حزنددا شددديدا فسددأله النبددي : كيددف طلقهددا فقددال :ثالثددا فقددال رسددول اهلل فددي
مجلس واحد فقال  :نعم قال :إنما هي واحدة فارجعها إن شئت .
وهذا الحديث قد صححه اإلمام أحمد

()1

فهو نص فدي محدل الندزاع فدال ينبغدي العددول عنده،

واإللتفات ل قيسة المخالفة لهذه النصوص  .
َٱن فَإوۡ َس ب
-3إن اهلل -سبحانه وتعالى -قدال َّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
ف نَ ۡ ْ َۡساري ب بإ َۡ َس طاَ﴾فبدين
اٱك ب َم ۡعار ٍ
اهلل سبحانه وتعالى أن الطالق الشرعي هو الطالق الرجعي .واهلل الهادي إلى سواء السبيل.

( )1انظر  :مسند أحمد ط الرسالة (.)11 /1
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المطلب الخام
مك مم طلق وجته غير المدخول بها ثالثا نسقا  ،فقال  :أنت طالق أنت طالق أنت طالق
تمرير ممل الن اع :
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن من قال :لزوجته المدخول بها في طهر لم يمسها فيه
أنت طالق  ،ثم أعقبها برجعة ،ثم قال  :لها أنت طالق ،ثم أعقبها برجعة  ،ثم قدال :لهدا أندت
طالق ،إنها ثالث تطليقات .

-2اختلددف العلمدداء فدديمن قددال :لزوجتدده غيددر المدددخول بهددا أنددت طددالق ثالثددا نسددقا كقولدده :أنددت
طالق ،أنت طالق ،أنت طالق هل تقع طلقة واحدة ؟أو ثالث تطليقات؟.
سبب الخالف فن المسةلة :قال ابن رشد

()1

رحمده اهلل تعدالى (:فمدن شدبه تكدرار اللفدظ بلفظده

بالعدددد أعنددي« :بقولدده طلقتددك ثالثددا »قددال :يقددع الطددالق ثالثددا .ومددن رأى أندده باللفظددة الواحدددة قددد
بانت منه قال :ال يقع عليها الثانية  ،والثالثة).

()2

القول اوول :بيام رأي ابم م رممه اهلل فن هذه المسةلة .
يددرى ابددن حددزم رحمدده اهلل تعددالى فدديمن قددال لزوجتدده غيددر المدددخول بهددا  :أنددت طددالق ،أنددت

طالق ،أنت طالق فهي طلقة واحدة .

فقال(:لو قال لغير موطوءة منه :أنت طالق ،أنت طالق ،أنت طالق ،فهدي طلقدة واحددة فقدط

؛ ألن تك ارره للطالق وقع  -وهي في غير عدة منه  -إذ ال عدة على غير موطوءة بنص القرآن
وهددي أجنبيددة بع ددد ،وطددالق األجنبيددة باط ددل)

الشافعي( ،)5و اإلمام أحمد(.)6

()3

 ،وهددو مددذهب اإلم ددام أبددي حنيفددة( ،)1و اإلم ددام

( )1هو  :القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيِ :
اإلمام العالم المحقدق المعتدرف لده بصدحة النظدر
وجددودة التددأليف زعدديم الفقهدداء إليدده المرجددع فددي حددل المشددكالت متفنن داً فددي العلددوم بصددي اًر باألصددول والفددروع
فاض دالً دين داً إليدده الرحلددة تددوفي سددنة 595ه.انظددر  :ال دوافي بالوفيددات ( ، )12 /2شددجرة النددور الزكيددة فددي
طبقات المالكية (. )190 /1
( )2بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)100 /3
( )3المحلى باآلثار (. )106 /9
( )1انظر  :االصل للشيباني ط قطر (،)161/1المبسوط للسرخسي ( ،)19/6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
(.)91/3
()5انظر  :األم للشافعي ( ،)191/5الحاوي الكبير ( ،)119/10روضة الطالبين وعمدة المفتين (. )19/1
( )6انظد ددر  :مختصد ددر الخرقد ددي ( ، )112المغن د ددي البد ددن قدام د ددة ( ، )111/1الكد ددافي ف د ددي فقد دده اإلمد ددام أحم د ددد
(.)121/3
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قالوا  :تقع الطلقة األولى فقط  ،والطلقة الثانية  ،والثالثة  ،ال تقع ؛ ألنها بانت منده بالطلقدة
األولى ،وصارت كاألجنبية  ،وطالق األجنبية ال يقع .
اودلة :استدلوا باآلثار :
 -1عن ابن عباس -  -في رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل بها قال« :عقدة كانت بيده
أرسددلها جميعددا  ،تواذا كددان تتددرى فلدديس بشدديء » قددال سددفيان :تتددرى يعنددي أنددت طددالق  ،أنددت
)(1
طالق  ،أنت طالق  ،فإنها تبين باألولى والثنتان ليستا بشيء

-2استدلوا بأثر طاوس ،أن رجال يقال له أبو الصهباء

()2

كان كثير السؤال البن عباس قال :أما

علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل بها جعلوهدا واحددة علدى عهدد رسدول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبي بكر وصد ار من إمارة عمر؟ قال ابن عباس رضي اهلل عنهمدا:

« بلددى كددان الرجددل إذا طلددق ام أرتدده ثالثددا قبددل أن يدددخل بهددا جعلوهددا واحدددة علددى عهددد النبددي
صلى اهلل عليده وسدلم وأبدي بكدر رضدي اهلل عنده وصدد ار مدن إمدارة عمدر رضدي اهلل عنده ،فلمدا

أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال :أجيزوهن عليهم
-3اسددتدلوا ب دأثر عددن الحكددم

()1

)(3

»

أندده قددال :إذا قددال « :هددي طددالق ثالثددا ،لددم تحددل لدده  ،حتددى تددنكح

زوجددا غيد دره  ،تواذا ق ددال :أن ددت طددالق  ،أن ددت ط ددالق  ،أن ددت طددالق  ،بان ددت ب دداألولى ،ول ددم تك ددن
األخريددان بشدديء .فقيددل لدده :عمددن هددذا يددا أبددا عبددد اهلل؟ فقددال :عددن علددي ،وعبددد اهلل ،وزيددد بددن
ثابت »

)(5

-1اسددتدلوا ب دأثر ابددن مسددعود  --فددي الرجددل يطلددق ام أرتدده جميعددا  ،ولددم يكددن دخددل بهددا قددال:
«هي ثالث ،فإن طلق واحدة ،ثم ثنى  ،وثلث ،لم يقع عليها ؛ ألنها بانت باألول»

()6

( )1السنن الكبرى للبيهقي ( )512 /1برقم . 15011:باب ما جاء في طالق التي لم يدخل بها.

( )2هددو :صددهيب أبددو الصددهباء البكددري البصددري  ،ويقددال :المدددني ،م ددولى ابددن عب دداس وتددوفي رحمدده اهلل قبددل
الثمانين للهجرة .انظر :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (، )211 /13الوافي بالوفيات (. )191 /16
( )3سبق تخريجه ص(.)111
( ) 1هو :الحكم بدن عتيبدة الكنددي ،أبدو محمدد ،ويقدال :أبدو عبدد اهلل ،ويقدال :أبدو عمدر ،الكدوفي مدولي عددي بدن
عدي الكنديتوفي سنة 113ه وقيل 111ه وقيل 115ه .انظدر  :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال (/1

)111
( )5سنن سعيد بن منصور ( ) 301 /1برقم . 1010:باب التعدي في الطالق .
( )6المصدر نفسه( )305 /1برقم،1016:باب التعدي في الطالق.
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وجه االستدالل مم اآلثار :
قالوا  :دلت اآلثار على أن قول الرجل لزوجته غير المددخول بهدا أندت طدالق  ،تبدين منده ،

ويحل لها الزواك بغيره  ،وطالقه بعد الطلقة األولى ،لغو ساقط .

()1

القول الثانن مذهب اإلما مالك (:)2
قال  :إذا قال لزوجته غير المدخول بها  :أنت طالق ،أنت طالق  ،أنت طدالق  ،وكدان ذلدك

نسقا متتابعا  ،فهي ثالث تطليقدات  ،إال أن يندوي واحددة  ،وال تحدل لده  ،إال مدن بعدد زوك  ،تواذا
لم يكن نسقا واحدا فإنها تبين باألولى  ،والثانية  ،والثالثة لغو.

اودلة  :استدل باآلثار .
-1اسددتدل ب دأثر مغي درة

()3

قددال « :إذا قددال :أنددت طددالق  ،أنددت طددالق  ،أنددت طددالق قددال :إذا كددان

كالمددا متصددال لددم تحددل لدده حتددى تددنكح زوجددا غيدره  ،تواذا قددال :أنددت طددالق ثددم سددكت ،ثدم قددال:
أنت طالق ،أنت طالق ،بانت باألولى ،ولم تكن األخريان شيئا »

()1

-2استدلوا بدأثر إبدراهيم النخعدي  ،فدي رجدل طلدق ام أرتده قبدل أن يددخل بهدا طالقدا متصدال يقدول:
أنت طالق  ،أنت طالق  ،أنت طالق قال «:ال تحل له حتى تنكح زوجا غيره »

()5

المناقشة :
مناقشة أدلة القول اوول الذين يقولون :إن طالق غير المدخول بها ثالثا متتابعات ،تعتبدر

واحدة .

مناقشددة أثددر ابددن عبدداس - -وفيدده « كددان الرجددل إذا طلددق ام أرتدده ثالثددا قبددل أن يدددخل بهددا

جعلوها واحدة على عهد رسول اهلل - -وأبي بكر وصدر من إمارة عمر ؟ .

قال البامث :لو صح هذا األثر ،لكان نصا في المسألة ،ال ينبغدي العددول عنده ،الن قولده

«جعلوه ددا واح دددة » عل ددى عه ددد رس ددول اهلل  ،-  -له ددا حك ددم المرف ددوع لك ددن الح ددديث ض ددعيف ،
ضعفه محمد أشدرف العظديم آبدادي فدي عدون المعبدود ونقدل كدالم المندذري حيدث قدال :الدرواة عدن

طاووس مجاهيل

()6

.

( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)109/9
()2انظر :المدونة( ، )210/2التهذيب في اختصار المدونة ( ، )351 /2التبصرة للخمدي ( ، )2151/6البيدان
و التحصيل ( ، )11 /11بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)100/3
( )3هددو  :المغيدرة بددن مقسددم الضددبي مدوالهم ،أبددو هشددام الكددوفي الفقيدده األعمددى ،قيددل :إندده ولددد أعمددى تددوفي سددنة
132ه وقيل 133ه.انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال ()391 /21

( )1سنن سعيد بن منصور ( )301 /1برقم . 1012:باب التعدي في الطالق.
( )5المصدر نفسه ( )305 /1برقم ،1011:باب التعدي في الطالق.
( )6انظر  :عون المعبود وحاشية ابن القيم ()191 /6
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وألن محمد بن الفضل أبو النعمدان ،قدد تفدرد بهدذه الزيدادة  ،وهدي قولده «:قبدل أن يددخل بهدا
» ،وقد اختلط في آخر عمره  ،وألن الثقات رووه عن حماد  ،عن أيوب  ،عن ابراهيم بدن ميسدرة
به  ،دون هذه اللفظة« قبل أن يدخل بها »وكذلك جهالة الواسطة بين أيوب  ،وطاووس .

ثدم اسدتدلوا علددى صدحة قددولهم ب ثدار عددن ابدن عبداس -  -وعددن الحكدم بددن عتبدة  ،والعبدرة

في صحة القول تعتمد على حجة نيرة ،من نصوص صريحة ،من كتاب ،أو سنة صحيحة .
مناقشة أدلة القول الثانن :

اسددتدلوا ب ثددار عددن عبددداهلل بددن مغفددل المزنددي  ،واب دراهيم النخعددي بددأن الرجددل إذا قددال لزوجتدده

الغير مدخول بها  :أنت طالق  ،أنت طالق  ،أنت طالق متصدال تعتبدر ثدالث تطليقدات وال تحدل
له حتى تنكح زوجا غيره،

الرد:يجاب بأنه قد ورد عن بع

الصحابة منهم علي بن أبي طالب  ،وابن مسدعود  ،وابدن

عباس ،وزيد بن ثابت -رضي اهلل عنهم – قدالوا  :بدأن الرجدل إذا قدال لزوجتده  :أندت طدالق أندت
طالق أنت طالق فإنها تبين باألولى  ،والثانية  ،والثالثة لغو.وقولهم مقدم على قول من عداهم.

وقــد رد ابــم م ـ بأندده قددد وردت آثددار عددن الصددحابة  ،وغيددرهم ك دأثر ابددن مسددعود  ،والحكددم بددن

عتيبة ،وكذلك لم يرد على ما استدل به من آثار بأنهدا قدد قوبلدت ب ثدار عدن صدحابة  ،وغيدرهم ،

وليس أثر مقدم على أثر ،والحجة بقيام الدليل الشرعي على صحة المسائل .
الترجيح

من خالل النظر في ما استند إليه كل قول  ،من أدلة  ،وآثار  ،فإن الراجح واهلل أعلم:
بددأن مددن قددال لزوجتدده غيددر المدددخول بهددا :أنددت طددالق أنددت طددالق أنددت طددالق  .بأنهددا تبددين
بالطلق دة األولددى ،وال عدددة لهددا عليدده  ،وال يتوارثددان إذا مددات أحدددهما  ،ويحددل لدده أن يددنكح أختهددا

عقب قوله لها  :أنت طالق والطلقة الثانية والثالثدة تعتبدر لغدوا؛ ألنهدا باندت منده بالتطليقدة األولدى
،وصارت أجنبية عنه  ،وال عدة عليها بنص القرآن الكريم  ،قال تعالى ﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ
َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ وَ َ ۡ ۡل نَن َْ َمسُّاَّه َِ فَ َماٱ ذَكا ۡ ََلَ ۡايه َِ و ۡاَ َا ِدة ْ َۡع َا ُّد َُهَ ۖٱ ﴾ ،وألن
حديث ابن عباس- -في صحيح مسلم قال :كان الطالق على عهد رسول اهلل وأبي بكر

وسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة  ،وهذا المديث يتناول الزوجة المدخول بهدا وغيدر
المدخول بها ،فيكدون قدول الدزوك لزوجتده غيدر المددخول بهدا  :أندت طدالق أندت طدالق أندت طدالق
بأنها تبين بالطلقة األولى ،والثانية ،والثالثة لغو .
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المطلب الساد  : :مك مم ت وج امرأة فن يدتها  ،ودخل بها.
تمرير ممل الن اع:
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن النكاح في العدة باطل  ،ومفسوخ.
-2اختلفوا فيما إذا تزوك المعتدة في عدتها  ،ودخل بها هل تحرم عليه على التأبيد ()1؟
سبب الخالف فن هذه المسةلة:
قال ابم رشد  (:وسبب اختالفهم هل قول الصحابي حجة ،أم ليس بحجة) ()2؟
القول اوول  :بيام رأي ابم م الظاهري فن هذه المسةلة .
يددرى ابددن حددزم -رحمدده اهلل تعددالى -أن مددن تددزوك امدرأة فددي عدددتها ،فددإن نكاحدده مفسددوخ سدواء

دخل بها ،أو لم يدخل بها ويفرق بينهما  ،فإذا خرجت من عدتها  ،فله أن يتزوجها .

فقال ( :وال يحل ألحد أن يخطب امدرأة معتددة مدن طدالق  ،أو وفداة  ،فدإن تزوجهدا قبدل تمدام
العدة فسخ أبددا دخدل بهدا  ،أو لدم يددخل ،فدإذا فسدخ النكداح  ،وتمدت عددتها  ،فلده أن يتزوجهدا إن

أرادت ذلك كسائر الناس) .

()3

وهو مذهب اإلمام أبي حنيفة( ،)1واإلمام الشافعي في الجديد ( ،)5واإلمام أحمد فدي المشدهور

عنه(.)6

وهذا هو القول اوول فن المسةلة .
قــالوا :إذا تددزوك الرجددل المعتدددة فددي أثندداء عدددتها فددرق بينهمددا  ،وتعتددد مددن الددزوجين  ،فددإذا
خرجت من العدتين جاز للزوك الثاني خطبتها.
اودلة  :استدلوا بأدلة من الكتاب ،ومن المأثور  ،ومن المعقول .
أوال :مم الكتاب.
َٱح ََلَ ۡيك ۡ في َمٱ ََ ِر ۡ
-1استدلوا بعموم قوله تعدالىََ َ ﴿:ل جْ َ

اٱ
ب و َۡ خ ۡ َا َّذِّْ َساٱََٰٓ نَ ۡ نَ ۡكَْْا ۡ ف َٰٓ

( )1انظر :بداية المجتهد و نهاية المقتصد (.)10/3
( )2المصدر نفسه (.)10/3

( )3المحلى باآلثار (.)61 /9
()1انظر :الحجة على أهل المدينة ( )115،116/3النتف في الفتاوى للسغدي (.)330/1
( )5انظر  :منهاك التحصيل ونتائ لطائف التأويل في شرح المدونة (.)202/1
( )6انظر  :المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي( ،) 133/3بحر المذهب للروياني (،)311/11
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َُّ َ ۡاَّ َٗل ِو ۡعر ٗفاٱ َ ََل ْ َۡعِو ُ
َل نَن َْٱَّذ ُ
نَُفسك ۡ ََل َ َّ ِ نَُِك ۡ ََ ََۡكر َُه َِ َ ذَكَ َِل ْ َََُّد ه َِ َ ًّرُ َّل ِ َٰٓ
اَُّ
َۡا ََر َ َ ۡ
َ ۡٱ َدةَ َّذِّْ َكٱح ََ ِى يَ ۡ ل َغ َّ ۡذك َب نَ َجلَا ۥ َ ۡ
اٱ نَُفساك ۡ فَ ۡ
ََّلَم َٰٓاَّ ُُ نَ ِن َّ ِ َ
ََّلَم َٰٓاَّ ُُ نَ ِن َّ ِ َ يَ ۡعلَا َواٱ ف َٰٓ
غَفَّ ٌر ََلي ﴾١٣٥البقرة235 :
وجه الداللة :قالوا :إنه لو زنى بالمعتدة لم تحرم عليه ابدا  ،فهذا من باب أولى.

()1

-3واستدلوا بقوله تعدالى َ﴿ :رِّ َو ۡت ََلَ ۡيك ۡ ن ِوهَ ك ۡ َ بََْٱْك ۡ َ نَخَ ََّْك ۡ َ ََ ِم ك ۡ َ خَ لَ ك ۡ َ بََْٱل َّۡأَخ
َ بََْٱل َّۡأ ۡخت َ ن ِوهَ ك َّذِ َٰٓٱ نَ ۡر َ ۡاعَْك ۡ َ نَخَ َاَّْك ِّواََ َّذ ِر َ ا َع َ ن ِوهَات ُ َساٱَِٰٓك ۡ َ َربََٰٓئا ك َّذِ اٱ فاٱ
َٰٓ
اَ فَاإن ذِا ۡ َْكَُّ ُ
اَُّ َدخَ ۡلا به ِ
َجَّرك ِّوَ ُِّ َسٱَِٰٓك َّذِ ٱ َدخَ ۡل به ِ
َاٱح ََلَ ۡايك ۡ َ ََلَئاۡل نَ ۡبَْاٱَِٰٓك
اَ فَا َ جْ َ
صااالَ ك ۡ َ نَن ْ َۡج َمعا ُ
َّذِاااَيََ وا ۡ
ااَ نَ ۡ
ااَُّ بَا ۡاايََ َّۡأ ۡخ َا ۡاايَ َّل َِل َواااٱ َا ۡااد ََااالَ ط َ َّل ِن َّ ِ َ َكاااٱنَ غَفا ٗ
ااَّرُ رَِ ٗيماااٱ
صَْت وََ َّذِّْ َسٱََٰٓ َّل َِل َوٱ َولَ َك ۡ
اب َّ ِ ََلَ ۡايك ۡ َ نَا ِۡل ذَكا ِواٱ َ َر َُٰٓ ََ
ات نَ ۡي َماْك ۡۖ ك َ َ
﴾١٣النسااَّۡ َ ﴿23::ذم ۡح َ
َُذك ۡ نَن َْ ۡ َر ُ
يضا ٗ
َُّ بأَوۡ ََّذك ُّو ۡحصْيََ غ َۡي َر و َسفحيََ فَ َمٱ ۡ
اَّره َِ فَر َ
ََّ َمۡ َۡع با و ۡاْه َِ فَ َٱَّْه َِ نج َ
يض َّل ِن َّ ِ َ َكٱنَ ََلي ًمٱ ََك ٗيمٱ ﴾١٤النسا24::
َٱح ََلَ ۡيك ۡ في َمٱ ْ ََر َ ۡي ب و بَ بَ ۡعد َّۡذفَر َ
َ ََل جْ َ
وجه الداللة :قالوا :إن اهلل عز وجل لم يذكر لنا المنكوحة فدي العددة المددخول بهدا فدي جملدة
ماحرم علينا أبتدأ النكاح فيها بعد تمام عدتها  ،فإذلم يذكرها اهلل تعالى ال فدي هدذه اآليدة  ،والفدي
غيرهدا  ،وال علددى لسددان رسدول اهلل  ، --بددل قددد أحلهدا اهلل تعددالى فددي القدرآن نصددا بقولدده تعددالى
﴿:ا َ نَ ِۡل ذَك ِوٱ َ َر َُٰٓ ََ َُذك ۡ نَن َْ ۡ َر ُ
َُّ بأَوۡ ََّذك ُّو ۡحصْيََ غ َۡي َر و َسفحيََ ﴾فدل على جواز خطبتهدا

 ،ونكاحها بعد خروحها من العدة .

()2

ثانيا :مم المةثور.
-1استدلوا بأثر علي بن أبي طالب « :- -أنه أتي بامرأة نكحت في عدتها وبنى بها ،ففرق
بينهمددا ،وأمرهددا أن تعتددد بمددا بقددي مددن عدددتها األولددى ،ثددم تعتددد مددن هددذا عدددة مسددتقبلة ،فددإذا

انقضت عدتها ،فهي بالخيار ،إن شاءت نكحت ،توان شاءت فال»(.)3

وفي لفظ أن علي ابن أبي طالب  « - -أنه فدرق بينهمدا وجعدل لهدا الصدداق بمدا اسدتحل مدن

فرجها ،وقال :إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت».

()1

-2استدلوا بأثر ابدن مسدعود  --إن ابدن جدري قدال :أخبدرت أن ابدن مسدعود  - -قدال
( )1انظر  :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)560/5
( )2انظر  :المحلى باآلثار (.)69/9

( )3مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ( )201 /6بددرقم 11532:بدداب نكاحهددا فددي عدتها،سددنن سددعيد بددن منصددور
( )220 /1بدرقم 699:بدداب المدرأة تددزوك فدي عدددتها  ،ابدن أبددي شديبة فددي مصدنفه ( )1/1بددرقم 11191:مددا
قالوا :في المرأة تزوك في عدتها ألها صداق أم ال؟.
( )1سنن سعيد بن منصور ( )220 /1برقم  699 :باب المرأة تزوك في عدتها.
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فيها بقول علي« : --تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها»).(1ولم يعرف لهم مخالف.
-3اسددتدلوا ب دأثر عددن الشعب د د د د دي قددال« :يتزوجهددا إذا انقضددت عدددتها»  ،وثبددت عددن الحسددن هددذا
القول ).(2

ثالثا :مم المعقول :
قالوا :إن العدة إنما شرعت حفظا للنسب  ،وصديانة للمداء  ،والنسدب الحدق بده هاهندا ،فأشدبه

مالو خالعها  ،ثم نكحها في عدتها .
القول الثانن :مذهب اإلما مالك
أممد(.)6

()1

()3

 ،وهو قول اإلمـا الشـافعن فـن القـدي ( ،)5وروايـة لإلمـا

قالوا :من تزوك امدرأة فدي عددتها  ،ودخدل بهدا فدي العددة  ،فسدخ نكاحده ،وحرمدت عليده علدى
التأبيد.
اودلة :استدلوا من المأثور ،ومن المعقول .
أوال :مم المةثور.
-1استدلوا بقضاء عمر بن الخطاب --أنه فرق بدين امدرأة نكحدت فدي عددتها وبدين زوجهدا،
ثم قضى أنه« :أيما امرأة نكحت في عددتها فلدم يددخل بهدا زوجهدا فإنده يف رق بينهمدا  ،فتعتدد

ما بقي من عدتها ،فإذا انقضت خطب زوجها اآلخر في الخطاب ،فإن شداءت نكحتده ،توان

شاءت تركته  ،فدإن كدان دخدل بهدا ،فإنده يفدرق بينهمدا ،ثدم ال يجتمعدان أبددا  ،توانهدا تسدتكمل
عدتها من األول ،ثم تعتد من اآلخر»).(1

( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( ) 209 /6برقم 10533:باب نكاحها في عدتها .
( )2المصدر نفسه ( ) 209 /6برقم .10536،10531:باب نكاحها في عدتها .
( )3انظر  :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)560/5
()1انظر  :المدونة ( ، )36/2المعونة على مذهب عالم المدينة(، )193الكافي في فقه أهل المدينة (،)531/2
بداية المجتهدد ونهايدة المقتصدد ( ، )10/3منداه التحصديل ونتدائ لطدائف التأويدل فدي شدرح المدوندة وحدل

مشكالتها (.)202/1
( )5انظر  :المهذب في فقه اإلمام الشافعي (.)133/3
( )6انظر  :الكافي في فقه اإلمام أحمد (، )201/3شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)560/5
( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )210 /6برقم 10510 :باب نكاحها في عدتها  ،سنن سدعيد بدن منصدور
( )220 /1برقم.691 :
باب المرأة تزوك في عدتها .
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ثانيا :مم المعقول .
-1قالوا :إنه أدخل شبهة في النسب  ،فتأبد التحريم عليه كالمالعن(.)1
-2إن اهلل تعالى أوجب العددة بدراءة للدرحم وحفظدا ل نسداب  ،وشدرع النكداح بعددها صديانة للفدروك

 ،وقد انتهك الحرمة  ،وأخل بالحكمة  ،واسدتعجل السدبب الدذي رتدب عليده الشدرع إلباحدة فدي
غير محله ،فعومل بنقي

قصده المؤبد كالقاتل لمورثه.

()2

مناقشة أدلة القول الثانن أدلة اإلما مالك.
-1أمدا اسددتدالله بدأثر عمددر بدن الخطدداب، - -وقولده فددي المعتددة إذا تزوجددت ودخدل بهددا يفددرق
بينهما ثم ال يجتمعان ابدا .

الرد  :يقال  :إنه قد ورد عن عمدر --أنده ت ارجدع عدن هدذا القضداء ،وعداد إلدى قدول علدي بدن
أبي طالب ،- -أنه إذا انقضدت عددتها  ،فهدو خاطدب مدن الخطداب يعندي الدزوك الثداني فقدال
عمر -  -ردوا الجهاالت إلى السنة  ،ورجع إلى قول علي- -وجعلهما يجتمعان .

()3

وقددد ثبددت عددن علددي وابددن مسددعود  -رضددي اهلل عنهمددا  -أنهمددا خالفددا عمددر بددن الخطدداب--

فقاال :تنكحه إن شاءت أن تنكحه بعد انتهاء العدة .

()1

ثانيا  :مناقشة أدلته مم المعقول .
-1أما قوله :بأنه أدخل في النسب شبهة  ،فتأبد التحريم عليه كالمالعن .
الرد :يجاب بأن هذا قياس الشبهة  ،وهو ضعيف مختلف في أصله .

()5

-2أمددا قولدده :أندده تعجددل شدديئا قبددل وقتدده فواجددب أن يحددرم عليدده فددي األبددد ،كالقاتددل العامددد يمنددع
الميراث .

الرد  :يجاب بأن هذه العلة غير مطردة  :وهي أن كدل مدن اسدتعجل شديئا قبدل وقتده عوقدب

( )1انظر  :المعونة على مذهب عالم المدينة (، )193بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)10/3
( )2انظر  :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)561/5
( )3انظددر  :الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد ( ، )205/3بدايددة المجتهددد (، )10/3لفظددة ردوا الجهداالت إلددى السددنة
أخرجهدا سددعيد بددن منصدور فددي سددننه ( )355 /1بددرقم 1326 :بداب مددن ارجددع ام أرتده وهددو غائددب وهددي ال
تعلم ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( )126/1برقم 15515:باب االختالف في مهرها وتحريم نكاحها
على الثاني وذكر القصة بأكملها .
( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني (  )209، 201 /6برقم  10533 :باب نكاحها في عدتها.
( )5انظر  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد (. )1/3
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بحرمانه  ،من عدة وجوه  ،فيلزم من هذا القول
-1بأن من اغتصب مال مورثه ،فإنه يحرم عليه ل بد ؛ ألنه استعجله قبل وقته .
-2كذلك إذا سافرت المرأة في عدتها فإنه يحرم عليها السدفر أبددا  ،ومدن تطيدب فدي إح ارمده فإنده
يحرم عليه الطيب أبدا  ،وهكذا .فهذه العلة منتقضة وال تستقيم (.)1

الترجيح :
بعد التأمل في األقوال واألدلة  ،ومناقشتها تبين للباحث في المسدألة ،بدأن القدول الدراجح فيهدا

أن مددن تددزوك الم درأة فددي عدددتها ،ودخددل بهددا  ،فإندده يفددرق بينهمددا وجوبددا .والعقددد مفسددوخ ،ويجددب
عليهدا أن تعتددد مدن الددرجلين  ،فدإذا خرجددت مدن عدددتهما ،فيجدوز للددزوك الثداني أن يتزوجهددا وذلددك

لةتي:

-1إنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب - -كان يقضي في التي تتزوك في عددتها  ،ويددخل بهدا

بأنهما ال يجتمعان أبدا  ،ثم رجع عن هذا القضاء إلى قضاء علي بدن أبدي طالدب -  -

وابن مسعود  -بأنها متى أعتدت من الرجلين جاز للزوك الثاني أن يتزوجها بعقد جديد.
-2وألنه قد اتفق علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمر بن الخطاب  - -أنه إذا تزوجت في

عددتها  ،ودخددل بهددا فددي عدددتها بأندده يفددرق بينهمددا  ،وتعتددد مددن األول  ،والثدداني ،فددإذا خرجددت

مددن العدددة مددن الثدداني جدداز للثدداني أن يعقددد عليهددا  ،ويتزوجهددا ،ولددم يعددرف لهدؤالء الصددحابة

مخالف في هذه المسألة .

-3األصل إنهدا ال تحدرم علدى الدزوك الثداني إذا خرجدت مدن العددة إال بددليل يددل علدى الحرمدة ،
وال يوجد دليل يمنع من الزواك بهدا بعدد خروجهدا مدن العددة  ،بدل عمدوم قولده تعدالى﴿ َ نَا ِۡل
ا
ذَك ِوٱ َ َر َُٰٓ ََ َُذك ۡ نَن َْ ۡ َر ُ
َُّ بأَوۡ ََّذك ُّو ۡحصْيََ غ َۡي َر و َسفحيََ فَ َماٱ ۡ
ََّا َمۡ َۡع با و ۡاْه َِ فَ ٱَّْه َِ
يض ا َّل ِن َّ ِ َ َكااٱنَ ََلي ًمااٱ
اٱح ََلَا ۡايك ۡ في َمااٱ ْ ََر َ ا ۡاي ب ا وا باَ بَ ۡعااد َّۡذفَر َ
يض ا ٗ َ ََل جَْا َ
اَّره َِ فَر َ
نجا َ
ََك ٗيمٱ﴾ النساء 21:يدل على جواز نكاحها بعد خروجها من العدة .
-1وألنه إذا زنى الرجل بالمرأة لم يحرم عليه نكاحها علدى التأبيدد عندد المالكيدة  ،فمدن بداب أولدى
أنه ال تحرم عليه بنكاح فيه شبهة واهلل أعلم بالصواب.

( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)10/9
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المطلب الساب  :فن مك مم نى بمري

وجته

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول اوول  :بيام رأي ابم م الظاهري فن هذه المسةلة .
يددرى ابددن حددزم -رحمدده اهلل تعددالى -أندده (:مددن زنددى بح دريم زوجتدده كأمهددا ،أو ابنتهددا  ،أو.

جدتها،..فإن عقد الزوجية باق لم يفسخ وال تحرم عليه).
ش

()1

وهو رواية عند اإلمام مالك ( ،)2وهو مذهب اإلمام الشافعي(.)3
قالوا  :من زنى بحريم زوجته ،فإنه ال يؤثر على نكاح زوجته ؛ألن الحرام ال يحرم الحالل.
اودلة  :استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة  ،ومن المأثور ،ومن المعقول .
أوال :مم الكتاب .
-1استدلوا بقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساءَ﴿:رِّ َو ۡت ََلَ ۡيك ۡ ن ِوهَ ك ۡ َ بََْٱْك ۡ َ نَخَ َاَّْك ۡ
اٱ نَ ۡر َ ۡاعَْك ۡ َ نَخَ َاَّْك ِّواََ َّذ ِر َ ا َع
َ ََ ِم ك ۡ َ خَ لَا ك ۡ َ بََْاٱل َّۡأَخ َ بََْاٱل َّۡأ ۡخات َ ن ِوهَا ك َّذِ َٰٓ
اَ فَاإن ذِا ۡ َْكَُّ ُ
َ ن ِوهَت ُ َسٱَِٰٓك ۡ َ َربََٰٓئ ك َّذِ ٱ فٱ َجَّرك ِّواَ ُِّ َساٱَِٰٓك َّذِ اٱ َدخَ ۡلا به ِ
اَُّ َدخَ ۡلا
صلَ ك ۡ َ نَن ْ َۡج َمع ُ
َٱح ََلَ ۡيك ۡ َ ََلََٰٓئۡل نَ ۡبَْٱَِٰٓك َّذَِيََ و َۡ نَ ۡ
َُّ بَ ۡيََ َّۡأ ۡخ َۡيَ َّل َِل َوٱ َ ۡد ََالَ ط َ
به َِ فَ َ جْ َ
َّل ِن َّ ِ َ َكٱنَ غَف ٗ
رَِ ٗيمٱ﴾ النسا.23::
َّرُ
وجــه الداللــة  :قددالوا  :إن اهلل  --ذكددر المحرمددات مددن النسدداء مددا كددان تزويجددا ولددم يددذكر
تحدريم الزنددى  ،توانمدا حددرم علدى المسددلم تددزوي أم ام أرتده وابنتهددا  ،والنكداح شدرعا إنمدا يطلددق علددى
وطء المعقود عليها ال على مجرد الدوطء  ،وال ازندي بدذات محدرم يقتدل  ،وال يحدرم الزندى شديئا مدن

النكاح الحالل (.)1

ه وََ َّۡذ َماٱََٰٓ بَ َش ٗارُ فَ َج َعلَا ۥ َُ َسا ٗ ٱ َ ص ۡاه ٗر طُ َ َكاٱنَ َربُّا َ
 -2استدلوا بقول اهلل تعالى  َ ﴿:ه ََّ َّذَِي خَ لَ َ
َد ٗ
يرُ ﴾الفرقان .54:
وجه الداللة مم اآلية  :إن اهلل جمع بين الماءين  ،الصهر ،والنسب .فلما انتفى عدن الزندى
حكم النسب انتفى عنه حكم المصاهرة ؛ألن وطء الزنى اليتعلق به تحريم المصاهرة بحال.
( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)219/9

()2انظر :موطأ مالك ت عبد الباقي ( ،)533/ 2اإلقناع ألبن المنذر (.)301/1
( )3انظر  :األم للشافعي ( ،21 /5الحاوي الكبير(. ) 211/9
( )1انظر  :الحاوي الكبير( ،)211 /9اإلستذكار ( ، ، )161/5شرح الزرقاني على الموطأ (. )211/3
( )5انظر  :الحاوي الكبير (.)215/9
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()5

ثانيا مم السنة :
-2استدلوا بحديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالت :سئل رسول  عن رجل زندى بدامرأة فدأراد
أن يتزوجها أو ابنتها  ،قال« :ال يحرم الحرام الحالل إنما يحرم ما كان بنكاح»(.)1

-2استدلوا بحديث عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما : -عن النبدي -صدلى اهلل عليده وسدلم-
قال« :ال يحرم الحرام الحالل»(.)2

ثالثا :مم المةثور .
-1اسدتدلوا بدأثر ابدن عبداس  -  -فدي رجدل فجدر بدأم ام أرتده ،قدال« :تخطدى حدرمتين ال يحدرم
الحرام الحالل»).(3

-2استدلوا بأثر علي بن أبي طالب  ،--في رجل فجر بأخت امرأته ،قال« :ال تحدرم عليده
ام أرت دده ،ويعتزلهد د د د د دا حت ددى تنقض ددي ع دددة األخد د د د درى ،ث ددم يرج ددع إل د د د دى ام أرت دده ويس ددتغفر رب دده وال
يعود(. »)1

)(5

-3اسددتدلوا بدأثر علددي بددن أبددي طالددب  -  -عندددما سددئل عددن رجددل وطددئ أم ام أرتدده قددال :قددال
علي بن أبي طالب « :- -ال يحرم الحرام الحالل »).(6

-1اس ددتدلوا بد دأثر س ددعيد ب ددن المس دديب  ،وع ددروة أن رج ددال م ددن قد دريال س ددأل ع ددن ذل ددك س ددعيد ب ددن

( )1سنن الدارقطني ( )101 /1برقم .3610 :باب المهر  ،الحديث تفرد به عثمان بن عبد الدرحمن الوقاصدي
وقد ضعفه يحيى بن معدين كمدا فدي الضدعفاء الكبيدر للعقيلدي (.1209)206/3وقدال ابدن معدين عثمدان بدن
عبددد الددرحمن الوقاصددي ضددعيف وقددال :فددي موضددع آخددر :لدديس بشدديء حدددثني آدم ابددن موسددى قددال سددمعت
البخدداري قددال :عثمددان بددن عبددد الددرحمن الوقاصددي تركددوه وأنظددر ذخيدرة الحفدداظ مددن الكامددل البددن عدددي (/3
 ) 1113برقم. 3165:والحديث ضعيف
( )2المصدددر نفسدده ( )101 /1بددرقم 3619 :بدداب المهددر  ،السددنن الكبىددرى للبيهقددي ( )211 /1بددرقم13961 :
باب الزنا ال يحرم الحالل ،والحديث ضعيف في اسناده إسحاق بن محمد الفدروي  .قدال ابدن الجدوزي :فدي
العلد ددل المتناهيد ددة فد ددي األحاديد ددث الواهيد ددة ،قد ددال يحيد ددى ابد ددن معد ددين :الفد ددروي كد ددذاب وقد ددال البخد دداري :تركد ددوه

(.)126/2والحديث ضعيف .
( )3سددنن سددعيد بددن منصددور ( )110 /1بددرقم . 1119:بدداب الرجددل يفجددر بددالمرأة ،ألدده أن يتددزوك بهددا أو يتددزوك
أمها .

( )1وهذه المسألة ليست في مجال الحكم على الزنا تواقامة الحكم علدى ال ازندي ولديس مجدال بحثدي إنمايهمندا هندا
فيمن زنا بحريم زوجته هل تحرم عليه زوجته أو ال.

( )5المصدر نفسه ( ) 111 /1برقم .1122 :باب الرجل يفجر بالمرأة ،أله أن يتزوك بها أو يتزوك أمها.
( )6السنن الكبرى للبيهقي ( )211 /1برقم .13963 :باب الزنا ال يحرم الحالل.
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المسيب ،فقدال :ائدت عدروة فاسدأله ،ثدم ارجدع إلدي ،فدأخبرني مدا يقدول لدك .فسدأل عدروة ،فقدال:
«ال يحرم الحرام الحالل»  .فرجع إلى سعيد بن المسيب  ،فأخبره ،فقدال سدعيد :صددق عدروة،

القول ما قال.

()1

رابعا :مم المعقول .
-1قالوا :ألنه وطء ال تصير به الموطوءة فراشا ،فال يحرم كوطء الصغيرة .
-2قالوا :إن الحرام ضد الحالل ،فال يقاس شيء على ضده .

()2

()3

-3قالوا :إن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة ال نقمة ،فالنعمة التدي تثبدت بدالحالل ال تثبدت بدالحرام
الذي جعل اهلل فيه النقمة عاجال وأجال .

()1

القول الثانن :مذهــــــب اإلما أبن منيفــــــــة (،)5ورواية ينـــــــد اإلمــــــا مالك( ،)6ومذهب اإلما
أممد (.)1

قالوا :من زنا بحريم زوجته أمها أو ابنتها ،...فإنه تحرم عليه زوجته ،ويفسخ العقد .
االدلة  :استدلوا بأدلة من الكتاب ،ومن السنة ،ومن المأثور ،ومن المعقول .
أوال  :مم الكتاب .
-1استدلوا بقول اهلل تعدالى ََ َ ﴿ :ل َْْكح ُ
َُّ َواٱ َُ َكا َ ََُبَاٱَٰٓؤك ِّواََ َّذِّْ َساٱََٰٓ َّل َِل َواٱ َ ۡاد ََالَ َ َّلُِا ۥ َكاٱنَ
فَح َش ٗ َ َو ۡٱ ٗ ٱ َ ََٱَٰٓ ََ ََ ي ً ﴾النسا 22::
وجه الداللة  :قدالوا :النكداح يسدتعمل فدي العقدد  ،والدوطء فلفدظ النكداح لفدظ مشدترك بدين الدوطء،
والعقد فيكون معنى اآلية :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عقدا ،ووطأ فيسري الحرمة بالزنا
( )1سدنن سدعيد بدن منصدور ( ) 111 /1بدرقم .1121 :بداب الرجدل يفجدر بدالمرأة ،ألده أن يتدزوك بهدا أو يتدزوك
أمها.
( )2انظر  :المغني البن قدامة (.)111 /1
( )3انظر  :الحاوي الكبير (.)211/9
( )1انظر  :األم للشافعي (.)21/5
()5انظر  :شرح مختصر الطحاوي للجصداص ( ،)321/1بددائع الصدنائع ( ، )261/2تبدين الحقدائق شدرح كندز
الدقائق (.)106/2

( )6انظر  :المدونة( ،)196/2االستذكار (.)160/5
()1انظر  :المغني البن قدامة ( ،)111/1الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ،)29/3الشرح الكبيدر علدى مدتن المقندع
( ،)111/1االنصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)111/1
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كما يسري بالعقد (.)1
والوطء يسمى نكاحا ،واآلية عامة فدي العقدد  ،والدوطء ،وهنداك قريندة تددل علدى أن المدراد بده
الوطء قال تعالى َّ ﴿:لُِ ۥ َكٱنَ فَح َش ٗ َ َو ۡٱ ٗ ٱ َ ََٱَٰٓ ََ ََ ي ً ﴾١١النسا 22::
قالوا :وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء (.)2
ثانيا :مم السنة.
-1استدلوا بحديث أبي هاني وقيل أم هاني عن « - -إذا نظر الرجدل إلدى فدرك المدرأة حرمدت
عليه أمها وابنتها»

()3

.

وجه االستدالل :قالوا :هذا الحديث نص في المسدألة ؛ألنده لديس فيده ذكدر النكداح ولدم يفدرق
بين الحالل والحرام ،فإذا كان التحريم واقع بالنظر ،فبالوطء أحرى أن يقع .

()1

ثالثا :مم المةثور .
-1اسددتدلوا بدأثر ابددن مسددعود-
الحالل»(.)5

 - قددال « :مددا اجتمددع الحدرام والحددالل إال غلددب الحدرام علددى

-2استد د د ددلوا بدأثر ابددن مسعد د د د د دود -  -قد د د د دال « ال ينظددر اهلل إلددى رجددل نظددر إلددى فددرك امد أرة
وابنتها »).(6

-3استدلوا بأثر جابر بن زيد - -قال« :إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته»(.)1

( )1انظر :بدائع الصنائع (.)261/2
( )2انظر  :المغني البن قدامة ()111 ،111/1
( )3السددنن الكبددرى للبيهقددي ( )215 /1بدداب الزنددا ال يحددرم الحددالل ،والحددديث اليصددح قددال عندده البيهقددي  :إنمددا
رواه الحجاك بن أرطاة ،عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي صلى اهلل عليده وسدلم ،وهدذا منقطدع ومجهدول

وضعيف ،الحجاك بن أرطاة ال يحت به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن ال يعرف ،واهلل أعلم .
( )1انظر  :شرح مختصر الطحاوي ( ،)321/1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)261 /2

( )5السنن الكبرى للبيهقدي ( )215 /1و بداب الزندا ال يحدرم الحدالل  ،األثدر ال يصدح كمدا قالده البيهقدي :الن
في اسناده جابر الجعفي ،وهو ضعيف وكذلك االنقطاع بين الشعبي و ابن مسعود.

( )6المصدددر نفسدده ( )215 /1بددرقم .13969 :بدداب الزنددا ال يحددرم الحددالل  ،واألثددر ضددعيف فددي سددنده ليددث
وحماد وهما ضعيفان كما قاله البيهقي .
( )1سنن سدعيد بدن منصدور ( )112 /1بدرقم .1126 :بداب الرجدل يفجدر بدالمرأة ،ألده أن يتدزوك بهدا أو يتدزوك
أمها .
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رابعا  :مم المعقول .
-1قالوا :ماتعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائ

.

-2قالوا :وألن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ،فأفسده الوطء الحرام كاإلحرام .

)(1

-3قالوا :إنه وطء مقصود ،فوجب أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالنكاح .
-1وألن دده تحد دريم يتعل ددق ب ددالوطء المب دداح  ،فوج ددب أن يتعلد دق ب ددالوطء المحظ ددور قياس ددا عل ددى وطء
الشبهة .

()2

مناقشة اودلة  :
أوال :مناقشة أدلة الحنفية ،والمالكية القائلين :بأن من زنا بحريم زوجته ،فإنها تحرم عليه زوجته.
أوال  :استدلوا باآلية ََ َ ﴿:ل َْْكح ُ
َُّ َوٱ َُ َك َ ََُبَٱَٰٓؤك ِّوََ َّذِّْ َسٱََٰٓ َّل َِل َوٱ َ ۡد ََلَ َ َّلُِ ۥ َكٱنَ فَح َش ٗ
َ َو ۡٱ ٗ ٱ َ ََٱَٰٓ ََ ََ ي ً ﴾١١النسا .22::
وقالوا  :إن اآلية شملت العقد والوطء فيسري الحرمة في الزنا كما يسري في العقد .
الرد  :يجاب بأن النكاح حقيقة فدي العقدد مجداز فدي الدوطء  ،والددليل علدى أن المدراد بالنكداح
هددو حقيقددة فددي العقددد قولدده تعددالى  َ ﴿:نَُكحا ُ
صاالحيََ وا ۡاَ َ َااٱدك ۡ َ َّل َو اٱَِٰٓك ۡ َّلن
اَُّ َّۡأَيَ َمااى وااْك ۡ َ َّذ ِ
يَكَُّ ُ
َُّ فٱَ َر َُٰٓ ََ ي ۡرْه َّ ِ وَ فَ ۡ
ضل ط َ َّ ِ َ َ ٌ ََلي ﴾٣١النور،32:وقولةتعاىل﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ َّل َُُ
َُ َك ۡح َّۡذم ۡۡوَْت م ِ لَلِ ۡٱ مَّه َِ وَ َ ۡ ۡل نَن َْ َمسَُّّه َِ فَ َمٱ ذَكا ۡ ََلَ ۡايه َِ ﴾ويريدد بده العقدد دون الدوطء

،ثم لو تناول الوطء مجا از عندنا وحقيقة عندهم فيجوز أن يكدون محمدوال علدى حاللده مخصوصدا
في حرامه بدليل اآلية  ،فحمل على الوطء الحالل (.)3

والنكدداح شددرعا  :إنمددا يطلددق علددى وطء المعقددود عليهددا العلددى مجددرد الددوطء.

ماكان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا.

()5

()1

 ،فإنمددا حددرم

وأما قوله تعالى﴿ َّلُِ ۥ َكٱنَ فَح َش ٗ َ َو ۡٱ ٗ ٱ َ ََٱَٰٓ ََ ََ ي ً ﴾١١النساء، 22:وقولهم إن هدذا التغلديظ

إنما هو في الوطء .

( )1انظر  :المغني البن قدامة (.)111/1
( )2انظر  :الحاوي الكبير (.)215/9

( )3انظر  :الحاوي الكبير (.)216/9
( )1انظر :شرح الزرقاني على الموطأ(.)211/3
( )5موطأ مالك ت عبد الباقي ()533/2
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الرد  :ال يسلم لهدم ذلدك فدإن اإلمدام ابدن جريدر الطبدري

()1

و ابدن كثيدر رحمهمدا اهلل تعدالى

عندما ذك ار اآليدة فدي تفسديريهما ذكد ار سدبب ندزول اآليدة وأنهدا نزلدت فدي أبدي قديس ابدن األسدلت
،وكددان مددن صددالحي األنصددار ،فخطددب ابنددة قدديس ام أرتدده ...ثددم سدداق القصددة ونزلددت اآليددة .

()2
()3
()1

فاآلية في النكاح أي في العقد .

الرد يلى استدالله مم السنة :
استدلوا بحديث أبي هاني مرفوعا إذا نظر الرجل إلى فرك المرأة حرمت عليه أمها وابتها.
الــرد  :الحددديث ضددعيف اليصددح فيدده مجاهيددل،وأبو هدداني مجهددول اليعددرف ،واألثددر منقطددع
،كما رواه البيهقي في السنن الكبرى .
الرد يلى استدالله باآلثار :
-1أثر ابن مسعود وقوله ما اجتمع الحرام والحالل إال غلب الحرام على الحالل .
الرد  :األثر ضعيف في سنده جدابر الجعفدي وهدو ضدعيف  ،ثدم االنقطداع بدين الشدعبي وابدن
مسعود- -كما قرره البيهقي في السنن الكبرى .
-2أثر ابن مسعود «- -الينظر اهلل إلى رجل نظر إلى فرك امرأه وابنتها» .
الرد :األثر اليصح فإن في سنده ليث وحماد وهما ضعيفان كما قرره البيهقي في سننه .
-3أثر جابر بن زيد قال« :إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته»

( )1هو  :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري اإلمام أبو جعفر ،رأس المفسرين على اإلطدالق،
أحددد االئمددة ،جمددع مددن العلددوم مددا لددم يشدداركه فيدده أحددد مددن أهددل عص دره ،فكددان حافظ داً لكتدداب اهلل ،بصددي اًر

بالمعداني ،فقيهداً فدي أحكدام القدرآن ،عالمداً بالسدنن وطرقهدا ،صددحيحها وسدقيمها ،ناسدخها ومنسدوخها ،عالمداً

بأحوال الصحابة والتابعين ،بصي اًر بأيام الناس وأخبارهم توفي سنة 310ه .انظر  :الوافي بالوفيات
( ،)212 /2طبقات المفسرين للسيوطي ( ،)95شذرات الذهب في أخبار من ذهب (.)53 /1

( )2هددو :اإلمددام الحددافظ المفسددر المددؤرخ الكبيددر ،أبددو الفددداء إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر بددن ضددوء بددن كثيددر بددن
ضددوء بددن درع البصددروي ث ددم الدمشددقي ،الفقيدده الشددافعي ص دداحب البدايددة والنهايددة و التفسددير  ،تددوفي سددنة
111ه .انظدر  :إنبدداء الغمدر بأبندداء العمددر ( ،)39 /1طبقدات المفسدرين للددداوودي ( ، )111 /1شددذرات
الذهب في أخبار من ذهب (.)61 /1

( )3أبو قيس هو  :صيفي بن األسلت االنصاري ،أحد بني وائل بدن زيدد ،هدرب إلدى مكدة فكدان فيهدا مدع قدريال
إلددى عددام الفددتح ولددم أجددد مددن ذكددر تددأريخ وفاتدده  .انظددر  :االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب (،)1131 /1
أسد الغابة ط العلمية (.)12 /3
( )1انظر  :تفسير ابن جرير الطبري ت شاكر ( ، )133 ،132/1تفسير ابن كثير (.)211/2
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الرد :قد ثبت عن علي بن أبي طالب ،وسدعيد بدن المسديب ،وعدروة بدن الزبيدر قدالوا :بأنده اليحدرم
الحرام الحالل .
مناقشة أدلته مم المعقول :
قولهم :بأنه وطء مقصود كالنكاح.
الرد:يجاب بأنه ليس لده تدأثير فدي الحكدم ألن وطء العجدوز الشدوهاء غيدر مقصدود ،وهدو فدي
تحريم المصاهرة كوطء الشابة الحسناء ،تواذا سقط اعتباره لعدم تأثيره انتق

بوطء الميتة .

()1

-2وأما قولهم إن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ،فأفسده الوطء الحرام كاإلحرام .
الرد :يقال إن الحرام ضد الحالل فال يقاس شيء على ضده بل هو باطل ثم وطء الزنا يقام
عليه حد ووطء الشبهة مرفوع عنه الحد .
مناقشة المنفية ،والمنابلة يلى أدلة المخالفيم لقوله .
-1قددالوا  :أمددا اسددتداللهم بقددول اهلل تعددالى  َ ﴿:ن ِوهَاات ُ َس اٱَِٰٓك ۡ َ َربََٰٓئ ا ك َّذِ ااٱ فااٱ َجااَّرك ِّوااَ
ُِّ َسٱَِٰٓك ﴾ وقولهم  :إن اهلل  --إنما حرم على المسلم تزوي أم امرأته وابنتها ولم يذكر الزنا.
الـرد  :بدل اآليدة حجدة علديهم ال لهدم ،ألنهدا تقتضددي حرمدة ربيبتده التدي هدي بندت ام أرتده التددي
دخددل بهددا مطلقددا سددوى دخددل بهددا بعددد النكدداح ،أو قبلدده بددالزنى ،واسددم الدددخول يقددع علددى الحددالل
والحرام .

()2

مناقشة مااستدلوا به مم السنة
أما استداللهم بحديث عائشة ،وابن عمر -رضي اهلل عنهما – «اليحرم الحرام الحالل ».
الرد :قالوا  :الحديثان ضعيفان اليصح اإلحتجاك بهما .

()3

مناقشة ما استدلوا به مم اوثار :
بع

قالوا :أثر علي بن أبي طالب --قد ورد مايعارضه عن ابن مسعود  ، - -وليس قول
الصحابة حجة على بعضهم البع

.

وأثددر سددعيد وعددروة .قددد ورد مددا يعارضدده عددن جددابر بددن زيددد  ،فددال حجددة فددي أدلددة متعارضددة
وليس قول أحد حجة على أحد إال ماورد فيه النص من الكتاب ،والسنة .
( )1انظر :الحاوي الكبير (.)216/9
( )2انظر  :بدائع الصنائع (.)261/2
( )3انظر  :شرح مختصر الطحاوي ( ،)321/1بدائع الصنائع (.)261/2
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الترجيح :
بعد النظر والتأمل في األقوال ،واألدلة ومناقشتها تبين للباحث أن القول الراجح هو قدول مدن
قال بأنه اليحرم الحرام الحالل ،وذلك لعدة مرجحات .
-1إن النكاح حقيقة في العقدد إذا أطلدق ،وذلدك لكثدرة اسدتعماله فيده  ،حتدى أنده لدم يدرد فدي القدرآن
لغيدره  ،واشددتراط الدوطء إنمددا ثبددت فدي السددنة الصدحيحة فقددال«:ال حتددى تدذوقي عسدديلته ويددذوق
عسيلتك »

()1

-2إن التحريم بذلك موقوف على الدليل  ،والدليل من كتاب  ،وال سنة  ،والإجمداع  ،والقيداس
صحيح .
-3وقياس السفاح على النكاح في ذلك اليصح لما بينهما من الفدروق ،واهلل تعدالى جعدل الصدهر
قسيم النسب ،وجعل ذلك من نعمه التي امتن بها على عباده فكالهما مدن نعمده  ،تواحسدانه،

فال يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما ال يكون النسدب مدن آثداره  ،فكمدا أن النسدب

ال يحصل بوطء الحرام فالصهر أولى أالش يحصل بوطء الحرام .
 -1يقول اهلل تعالى ََ َ ﴿ ۡۡ :لََٰٓئۡل نَ ۡبَْٱَِٰٓك َّذَِيََ و َۡ نَ ۡ
صلَ ك ۡ ﴾ ومن زنى بها االبن ال تسمى حليلة
لغة ،وال شرعا  ،وال عرفا .

-5والمدراد مددن قولدده تعددالى ََ َ ﴿:ل َْْكحا ُ
اَُّ َوااٱ َُ َكا َ ََُبَاٱَٰٓؤك ِّوااََ َّذِّْ َساٱََٰٓ َّل َِل َوااٱ َا ۡاد ََالَ َ َّلُِا ۥ َكااٱنَ
فَح َش ٗ َ َو ۡٱ ٗ ٱ َ ََٱَٰٓ ََ ََ ي ً ﴾١١النسا .22::
إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح ،ولم يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط .
-6ومم ددا ي دددل عل ددى ص ددحة ه ددذا الق ددول  :أن أحك ددام النك دداح الت ددي رتبه ددا اهلل علي دده م ددن الع دددة ،
واإلحددداد  ،والميدراث  ،والحددل ،والحرمددة ،ولحددوق النسددب ،ووجددوب النفقددة ،والمهددر ...اليتعلددق

شيء منها بالزنا

()2

ومما يدل على صحة القول بعدم حرمة الزوجه اذا زنى بأمهدا أو ابنتهدا  .أن النسدب اليثبدت

بالزنى ،بل يقول النبي«--الولد للفراال وللعاهر الحجر »(.)3

( )1انظر :الفتاوى الفقهية الكبرى (.)101 /2

( )2انظر  :إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)192 ،191 ،190/3
( )3صحيح البخاري ( )51 /3برقم .2053 :باب تفسير المشبهات.
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وكذلك ابن المالعنة ينسب ألمه  ،والينسب للزاني ،وألنه قال به من الصحابة علدي بدن أبدي
طالب وابدن عبداس وعدروة بدن الزبيدر - -وابدن المسديب رحمده اهلل تعدالى بأنده :ال تحدرم عليده

امرأته إذا زنى بحريمها  .فهذا هو القول الراجح واهلل أعلم بالصواب .
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الفصل الثاني

ما خالف ابن حزم الظاهري األئمة األربعة يف مسائل الطالق .
وفيه ثالثة مبامث.
المبمث اوول  :مخالفاته فن ألفـاظ الطـالق  ،ووقـوع طـالق البديـة  ،والتخييـر
بالطالق  .ومم قال ل وجته وهبتك وهلك فقبلوها .
المبمــث الثــانن  :مخالفاتــه فــن توقيــت الطــالق  ،والوكالــة بــالطالق ،واليمــيم
بالطالق .
المبمــث الثالــث :مخالفتــه فــن الطــالق المعلــق  ،وتمــري ال وجــة  ،والنكــاح م ـ
شرط فاسد .
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المبمث اوول
وتمته أربعة مطالب
المطلب اوول  :مخالفاته فن ألفاظ الطالق
المطلب الثانن  :وقوع طالق البدية .
المطلب الثالث  :التخيير بالطالق .
المطلب الراب  :مم قال ل وجته وهبتك وهلك فقبلوها.
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المطلب اوول  :مخالفته فن ألفاظ الطالق .
تمرير ممل الن اع :
-1اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علدى أن الطددالق يقددع بأحددد هددذه األلفدداظ الثالثددة (الطددالق ،
السراح  ،الفراق ).

-2اختلف العلماء في وقوع الطالق بغير هذه األلفاظ على قولين:
القول اوول  :رأي اإلما ابم م الظاهري رممه اهلل تعالى .
يرى ابن حزم  :أنه ال يقع الطالق إال إذا كان بأحد األلفداظ الثالثدة الدواردة فدي القدرآن الكدريم

وهددي (الطددالق -الفدراق -السدراح) ،ومددا عددداها ،فددال يقددع بدده الطددالق  ،وذلددك حسددب فهمدده للقدرآن

الكريم.

فقــال رممــه اهلل تعــالى ( :اليقددع الطددالق بحددال إال إذا كددان بأحددد األلفدداظ الددثالث الدواردة فددي

القدرآن الكدريم وهددي (الطددالق  ،السدراح  ،الف دراق ) ومددا عددداها فددال يقددع بدده الطددالق البتددة س دواء
نددوى الطددالق أم لددم ينددو وقددد ذكددر األلفدداظ األخددرى فقددال (:وهددذه األلفدداظ جدداءت فيهددا آثددار مختلفددة
الفتيا عن نفر من الصحابة  - -ولم يأت فيها عدن رسدول اهلل - -شديء أصدال  ،والحجدة

في كالم غيره-  -السيما في أقول مختلفة ليس بعضها أولى من بع

).

()1

استدل بةدلة مم السنة :
-استدل بحديث كعب بن مالك

()2

- -الطويل « وفيده :إن رسدول اهلل - -يدأمرك أن تعتدزل

امرأتك ،فقلت :أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال :ال ،بل اعتزلها وال تقربها ،وأرسدل إلدى صداحبي مثدل

ذلك ،فقلت المرأتي« :الحقي بأهلك»(.)3

وجـــه الداللـــة  :قددال :إن كعددب - -لددم يددر الحقددي بأهلددك مددن ألفدداظ الطددالق  ،وال يعددرف لدده

مخالف في ذلك من الصحابة.)1( -  -
( )1المحلى باآلثار (. )139 /9

( )2هو :كعب بن مالك بن أبي كعب .واسم أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بدن غدنم بدن كعدب بدن
سلمة بن سعيدبن علي بن أسد بن سداردة بدن يزيدد بدن جشدم بدن الخدزرك االنصداري السدلمي .يكندى أبدا عبدد
اهلل وقيل أبا عبد الرحمن توفي قيل سنة 50ه وقيل سنة 53ه  .انظر  :معرفة الصحابة ألبي نعديم (/5

 ،)2366االستيعاب في معرفة األصحاب ()1323 /3

( )3صددحيح البخدداري ( )3 /6بددرقم .1111 :بدداب حددديث كعددب بددن مالددك ،وقددول اهلل عددز وجددل :وعلددى الثالثددة
الدذين خلفدوا[ [التوبددة،]111 :صدحيح مسددلم ( )2125 /1بددرقم .2169 :بداب حددديث توبددة كعدب بددن مالددك

وصاحبيه.

( )1انظر  :المحلى باآلثار ()139 /9
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القول الثانن :مذهب اوئمة اوربعة أبن منيفة ()1ومالك

()2

والشافعن

()3

وأممد(.)1

قالوا :يقع الطالق بالكناية بغير األلفاظ الثالثة مع النية .
األدلة :استدلوا بأدلة من السنة ،ومن المأثور .
أوال  :مم السنة .
-1اس ددتدلوا بح ددديث اب ددن عب دداس -  -الح ددديث الطوي ددل ...وفي دده« فج دداء إبد دراهيم بع دددما ت ددزوك
إسددماعيل يطددالع تركتدده  ،فلددم يجددد إسددماعيل ،فسددأل ام أرتدده عندده فقالددت  :خددرك يبتغددي لنددا  ،ثددم
سألها عن عيشهم وهيئتهم ،فقالدت نحدن بشدر ،نحدن فدي ضديق وشددة ،فشدكت إليده ،قدال :فدإذا

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 أق أر عليدك السدالم ،ويقدول غيدر عتبدة بابدك ،قدال :ذاك أبدي ،وقدد أمرندي أن أفارقدك،

الحقي بأهلك»(.)5
وجه الداللة :

حيث فهم نبي اهلل إسماعيل -  -من قول أبيه -عليه السدالم  -أنده يريدد الطدالق فقدال
لزوجته :الحق بأهلك فطلقهدا ،فددل الحدديث علدى أن قدول الدزوك لزوجتده :الحقدي بأهلدك ،وأراد بده

الطالق ،فإنه يقع الطالق

-2اسددتدلوا بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا  ،-حدددثنا األو ازعددي( ،)6قددال :سددألت الزهددري ،أي
أزواك النبي -صلى اهلل عليه وسلم -استعاذت منه؟ قال :أخبرني عروة ،عن عائشة -رضدي

()1انظددر  :المبسددوط للسرخسددي ( ،)13 ،12/6بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الش درائع ( ،)111/3اللبدداب فددي شددرح
الكتاب (.)11/3
()2انظددر  :المدونددة (، )211/2اإلش دراف علددى نكددت ومسددائل الخددالف ( ،)115 ،111/2المعونددة علددى مددذهب
عالم المدينة ( ،)111/1الكافي في فقه أهدل المديندة ( ،)511/2منداه التحصديل ونتدائ لطدائف التأويدل

في شرح المدونة وحل مشكالتها (.)29/5
()3األم للشافعي ( ، )121/5اللباب في الفقه الشافعي ( ،)321الحاوي الكبير (.)160 ،159 ،155/10
( )1انظر  :الكدافي فدي فقده اإلمدام أحمدد ( ،)116/3المغندي ألبدن قدامدة ( ،)390/1الشدرح الكبيدر علدى مدتن
المقنع ( ،)215/1شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)101/5

( )5صحيح البخاري ( )113 /1برقم 3361:باب .
( )6هو  :عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه ،توفي سنة 151ه .انظر  :التاريخ
الكبير للبخاري ( ، )326 /5الكنى واألسماء لإلمام مسلم ( ، )566 /1تقريب التهذيب (. )311
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اهلل عنهددا  :-أن ابنددة الجددون( ،)1لمددا أدخلددت علددى رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -ودنددا
منها ،قالت :أعوذ باهلل منك ،فقال لها« :لقد عذت بعظيم  ،الحقي بأهلك»(.)2

وجه الداللة  :قالوا  :إن النبي -  -طلق بنت الجون بالكناية ،وهو قوله :الحقي بأهلك.
-3استدلوا بحديث كعدب بدن مالدك فدي قصدته الطويلدة وفيده « ...إن رسدول اهلل  --يدأمرك أن
تعتددزل ام أرتددك ،فقلددت :أطلقهددا؟ أم مدداذا أفعددل؟ قددال :ال ،بددل اعتزلهددا وال تقربهددا ،وأرسددل إلددى

صاحبي مثل ذلك ،فقلت المرأتي« :الحقي بأهلك»« .فكوني عندهم حتى يقضي اهلل في هدذا

األمر»(.)3

وجه الداللة مم المديثيم:
قالوا  :إن قوله (:الحقي بأهلك كناية في الطالق ،ولم ينو به الطالق ،فلم يقع ).

()1

وقال الخطابي( :)5في الحديث داللة علدى أنده إذا قدال لهدا الحقدي بأهلدك  ،ولدم يدرده طالقدا ،

أنه ال يكون طالقا  ،وكذلك سائر الكنايات كلها على قياسه (.)6
ثانيا :مم المةثور .

-1استدلوا بأثر علي بن أبي طالب«- -أنه قال في البائنة هي ثالث» .

()1

-2اسددتدلوا بدأثر عمددر بددن الخطدداب - -أن سددليمان بددن يسددار أخبدره « أن التوأمددة بنددت أميددة
طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب - -واحدة »

()1

-3استدلوا بأثر عبد اهلل بن عمر - -أنه قال في البتة «:هي ثالث ».

()9

( )1اختلدف فددي اسدمها علددى أقدوال فقيددل :أسدماء بنددت النعمدان بددن الحدارث بددن شدراحيل  ،وقيددل بندت النعمددان بددن
أن رسددول اللَّدده صدلشى اللَّدده عليدده وسدلشم
األسددود بددن الحددارث بددن شدراحيلط طالكنديددة .قددال أبددو عمددر :أجمعدوا ش
تزوجها ولم أجد من ذكر تأريخ وفاتهدا .انظدر  :االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب ( ،)1115 /1اإلصدابة
ش
في تمييز الصحابة (.)19 /1

( )2صحيح البخاري ( )11 /1برقم .5251:باب من طلق ،وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق.
( )3سبق تخريجه ص . )169( :

( )1انظر :شرح النووي على مسلم ( ،)11،95نيل األوطار (.)216/6
( )5هو  :حمد بن محمدد بدن إبدراهيم بدن خطشداب الخطشدابي البسدتي الشدافعي أبدو سدليمان كدان أحدد أوعيدة العلدم

في زمانه ،حافظا ،فقيها ،مبر از على أقرانه توفي سنة 311ه .انظر  :شذرات الذهب في أخبار مدن ذهدب

(.)111 /1

( )6انظر  :عون المعبود وحاشية ابن القيم (.) 205/6
( )1المحلى باآلثار ( ،)111/9وصححه ابن حزم .
( )1مصنف عبد الرزاق ( )356/6برقم 11113:باب البتة ،والخلية وهو صحيح .
( )9المصدر نفسه ( )351/6برقم11111 :باب البتة ،والخلية إسناده صحيح .
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المناقشة :
مناقشة دليل ابن حزم الظاهري :
أما عن استدالله :بقول كعب بن مالك - -لزوجته الحقي بأهلدك ،وبأنده لدم يدره مدن ألفداظ

الطالق  ،وال يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة . 

الــرد :يجدداب بددأن كعددب بددن مالددك -  -قددال لزوجتدده الحقددي بأهلددك  ،ولددم يددرد الطددالق فلددم
تطلدق  ،ولدو أراد الطددالق لوقدع عليهددا الطدالق  ،بدددليل قدول نبدي اهلل إسدماعيل -  -لزوجتدده

:الحقي بأهلك ،ونوى به الطالق  ،ثم تزوك بغيرها .

مناقشة أدلة القول الثانن مم قبل ابم م الظاهري :
ق ددال :أم ددا اس ددتداللهم بح ددديث عائش ددة -رض ددي اهلل عنه ددا  -ب ددأن النب ددي -  -ق ددال البن ددة
الجون « :لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك »
الـرد  :قدال ابدن حدزم  :لديس فدي هدذا الخبدر حجدة لمدن ادعدى بدأن قولده « -  -الحقدي
بأهلك » لفظ يقع به الطالق .
لما ثبت عند اإلمام مسلم من حديث سهل بن سعد ،قال :ذكر لرسول اهلل -صلى اهلل عليده

وسلم -امرأة من العرب ،فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها ،فأرسل إليها ،فقدمت ،فنزلت في أجم بني

ساعدة ،فخرك رسدول اهلل  -صدلى اهلل عليده وسدلم -حتدى جاءهدا فددخل عليهدا ،فدإذا امدرأة منكسدة
رأسها ،فلما كلمها رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  ،-قالت :أعوذ باهلل مندك ،قدال« :قدد أعدذتك

مندي» ،فقددالوا لهدا :أتدددرين مدن هددذا؟ فقالدت :ال ،فقددالوا :هدذا رسددول اهلل -صدلى اهلل عليدده وسددلم -
جاءك ليخطبك ،قالت :أنا كنت أشقى من ذلك(.)1
ومددن حددديث أبددي أسدديد

()2

رضددي اهلل عندده ،قددال :خرجنددا مددع النبددي -صددلى اهلل عليدده وسددلم-

حتى انطلقنا إلى حائط يقال :له الشوط ،حتى انتهينا إلى حائطين ،فجلسدنا بينهمدا ،فقدال النبدي-
صلى اهلل عليه وسلم « :-اجلسوا ها هنا» ودخل ،وقدد أتدي بالجونيدة ،فأنزلدت فدي بيدت فدي نخدل
في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ،ومعها دايتها حاضنة لها ،فلما دخل عليها النبي صدلى

( )1صحيح مسلم ( )1591 /3برقم.2001 :باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسك ار.
( )2هو :أبو أسديد السداعدي ،واسدمه مالدك بدن ربيعدة بدن البددن بدن عدامر بدن عدوف بدن حارثدة بدن عمدرو ابدن
الخزرك بن ساعدة بن كعب بن الخزرك ،أبو أسيد االنصاري الساعدي وقد اختلف في زمان وفاته اختالفا

متباينددا فقيددل مددات سددنة 30ه قددال ابددن االثيددر بددأن هددذا وهددم ورجددح أندده مددات سددنة 60ه وقيددل مددات سددنة
65ه  ،واهلل أعلم بالصواب  ،وهو آخر من مات من البددريين  .انظدر :االسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب
(.)1591 /1( ، )1351 /3
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اهلل عليه وسلم قال« :هبي نفسك لي» قالت :وهدل تهدب الملكدة نفسدها للسدوقة؟ قدال :فدأهوى بيدده
يضع يده عليهدا لتسدكن ،فقالدت :أعدوذ بداهلل مندك ،فقدال« :قدد عدذت بمعداذ» ثدم خدرك عليندا فقدال:

«يا أبا أسيد ،اكسها ارزقيتين ،وألحقها بأهلها»(.)1

قال ابم م :فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة فدي امدرأة واحددة فدي مقدام واحدد فثبدت أنده -
- لم يكن تزوجها بعد  ،توانما دخل عليها ليخطبها .
ولددو صددح أندده عليدده الصددالة والسددالم كددان قددد تزوجهددا فلدديس فيدده أندده- -إنمددا طلقهددا بقولدده

إلحق بأهلك ؟.وال تحل النكاحات الصحاح إال بيقين .

رد الجمهور  :بةم قوله ( :فدأهوى بيدده ليضدع يدده عليهدا)  ،وفدي لفدظ ( فلمدا دخدل عليهدا،
فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة).
وأما قوله (هبي لي نفسك ،فإنه قاله تطييبا لخاطرها) (.)2
الترجيح :
من خالل عر

األقوال ،وأدلتها ،ومناقشة األدلة تبين للباحث ،بأن الراجح هو القول القائل

بوقوع الطالق بالكناية  ،سواء قال لها  :الحقي بأهلك ،أو أنت بته ،أو بتلة ،أو اعتدي ...،
وذلك لقوة األدلة الدالة على وقوع الطالق بالكناية منها :

-1ماثب ددت عن ددد البخ دداري م ددن ح ددديث عائش ددة -رض ددي اهلل عنه ددا -قال ددت« :أن ابن ددة الج ددون لم ددا
أدخلددت علددى رسددول اهلل-  -ودنددا منهددا  ...كالص دريح أندده-  -عقددد عليهددا لقولهددا لمددا
أدخلت عليه ».
فهذا دخول الزوك بأهله  ،ويؤكد ذلك قولها :ودنا منها .
-2نقل ابن عبد البر اإلجماع( .)3أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -تزوك ابنة الجون

()1

-3ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس -رضدي اهلل عنهمدا  -فدي قصدة نبدي اهلل إسدماعيل-

( )1صحيح البخاري ( )11 /1برقم .5255 :باب من طلق ،وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق.
( )2انظر  :سبل السالم (.)262 /2
( )3انظر  :االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1115 /1

( ) 1هي :أسماء بنت النعمان بن األسدود بدن الحدارث بدن شدراحيل بدن النعمدان بدن كنددة  ،أجمعدوا أن رسدول اهلل
صدلى اهلل عليدده وسددلم تزوجهددا .واختلفدوا فددي قصددة ف ارقده لهددا .انظددر :االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب (/1
 ،)1115اإلصابة في تمييز الصحابة ()19 /1
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 - حيث قال لزوجته «ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ،الحقي بأهلك ».
فدددل علددى أن هددذا اللفددظ مددن األلفدداظ التددي يطلددق بهددا فددي الجاهليددة ،واإلسددالم ولددم يغيدره النبددي-
 -بل أقرهم عليه .

-1أوقددع أصددحاب النبددي-  -الطددالق بالكنايددة ،نحددو :أنددت ح درام  ،أمددرك بيدددك  ،واختدداري ،
وهبتك ألهلك  ...،وهم القدوة .

-5دل ح ددديث كع ددب ب ددن مال ددك --ف ددي قص ددة تخلف دده ،وقول دده لزوجت دده «:الحق ددي بأهل ددك »؛إن
الطالق ال يقع بهذا اللفظ وأمثاله إال بالنية واهلل أعلم.



( )1انظر  :زاد المعاد (.)290/5
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()1

المطلب الثانن :مخالفته فن وقوع طالق البدية

(.)1

تمرير ممل الن اع :
-1اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن طددالق المدددخول بهددا فددي حيضددتها  ،أو فددي طهددر
مسها فيه ،بأنه طالق بدعة .
-2اختلف العلماء في وقوع طالق البدعة هل يقع ؟ أو ال يقع .على قولين :
ســبب الخــالف فــن المســةلة  :قددال ابددن رشددد رحمدده اهلل تعددالى «:اعتمددد الجمهددور علددى وقددوع
طالق الحائ

بقوله  -  -في حديث ابدن عمدر« :--مدره فليراجعهدا»  .قدالوا :والرجعدة ال

تكون إال بعد طالق ،وأما من لم ير هذا الطالق واقعا فإنه اعتمدد عمدوم قولده«:-  -كدل فعدل

أو عمددل لدديس عليدده أمرنددا فهددو رد»  .وقددالوا :أمددر رسددول اهلل  - -بددرده يشددعر بعدددم نفددوذه
ووقوعه».

()2

القول اوول  :اختيار اإلمام ابن حزم الظاهري في المسألة  ،وتابعه على ذلك شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم.
قالوا  :طالق البدعة ال يقع .

()3

استدلوا بأدلة من الكتاب ،والسنة ،والمأثور ،والمعقول.
أوال :مم الكتاب.
-1استدلوا
َّ ِ َ َربِك ۡۖ
يَ َ َع ِد َد

َُّ َّۡذع ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
بقول اهلل تعدالى﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ َّل َُُ لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ َ نَ َۡص ُ
اَُّ
ََل ْ ۡخرجَّه َِ و بَ بيَّْه َِ َ ََل يَ ۡخر ۡجََ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَ ۡأْيََ بفَح َش ُّو َيَِّْ َ ْ ۡل َ َد د َّ ِ َ َواَ
َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَ َ ُ َۡف َس ۥ ََل ْ َۡدري ذَ َع ِۡل َّ ِ َ ي ۡحد بَ ۡع َد َُذ َ نَوۡ ٗرُ ﴾٢الطالق 1:

وجه الداللة مم اآلية :قالوا :قد صح عن النبي -  -المبين عن اهلل مراده مدن كالمده أن
الطالق المشروع المأذون فيه هو الطدالق فدي زمدن الطهدر الدذي لدم يجدامع فيده  ،أو بعدد اسدتبانة

الحمدل ،ومدا عدداهما ،فلدديس بطدالق للعددة فدي حددق المددخول بهدا  ،فدال يكددون طالقدا فكيدف تحددرم
المرأة به؟ والمطلق في حال الحي

 ،أو الطهر الذي وطء فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر اهلل

( )1هددو أن يطلددق الددزوك زوجتدده المدددخول بهددا فددي حددال حيضددتها  ،أو فددي طهددر وطئهددا فيدده .انظددر  :الحداوي
الكبير ()111 /10

( )2انظر :بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)11 /3
( )3انظر :المحلى باآلثار ( )315 /9وما بعدها من الصفحات ، .مجمدوع الفتداوى البدن تيميدة( ، )91/33زاد
المعاد(.،)205/5
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تطليق النساء له كما صرح بذلك الحديث .
اااٱن فَإوۡ َسا ب
ف نَ ۡ ْ َۡسااااري ب بإ َۡ َسا ط
-2اس ددتدلوا بق ددول اهلل تع ددالىا﴿َّذ ِلَااااه َو ِرَْا ۖ
اااَ ﴾١١٢
اااٱك ب َم ۡعاااار ٍ
البقرة229:
وجه الداللة:
قــال  :بددأن اهلل أراد الطددالق المددأذون فيدده  ،وهددو الطددالق للعدددة  ،فدددل علددى أن ماعددداه لدديس
بطالق.
-3استدلوا بقوله تعالى﴿ فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ ﴾١١٢البقرة229:
ٱك ب َم ۡعر ٍ
وجه الداللة :
قال :وال أقبح من هذا التسريح الذي حرمه اهلل في زمن الحي

.

()1

ثانيا :مم السنة.
-1استدلوا بحديث ابن عمر-  -قال أبو الزبير( ،)2أنده سدمع عبدد الدرحمن بدن أيمدن

()3

يسدأل

ابن عمر- -وأبو الزبير يسمع ،فقال :كيف ترى في رجل طلق ام أرتده حائضدا؟ فقدال :إن
ابن عمر طلدق ام أرتده علدى عهدد رسدول -اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم  ،-فقدال عمدر :يدا رسدول
اهلل ،إن عبد اهلل طلق امرأته وهي حائ

 ،فقال النبي -صدلى اهلل عليده وسدلم  « :-ليراجعهدا

»علي ،ولم يرها شيئا ،وقال :فردها « ،إذا طهرت فليطلق ،أو يمسك » ،قدال ابدن عمدر -
 :وق أر النبي صلى اهلل عليه وسلم﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ َّل َُُ لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱَّه َِ ذعا ِدْه َِ َ نَ َۡص ُاَُّ
َّۡذع ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
َُّ َّ ِ َ َربِك ۡۖ ََل ْ ۡخرجَّه َِ و باَ بياَّْه َِ َ ََل يَ ۡخار ۡجََ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَ ۡاأْيََ بفَح َشا ُّو َيَِّْا َ ْ ۡلا َ
َااد د َّ ِ َ َوااَ يَ َ َع ا ِد َااد َد َّ ِ فَٱَا ۡاد ظَلَ ا َ ُ َۡف َس ا ۥ ََل َْا ۡادري ذَ َع ا ِۡل َّ ِ َ ي ۡحااد بَ ۡع ا َد َُذ ا َ نَوۡ ا ٗارُ ﴾٢

الطالق 1:في قبل عدتهن ،قال ابن جري  « :وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك » (.)1

وفدي روايدة عندد أبدي داود فدي سدننه قدال أبدو الزبيدر  :أنده سدمع عبدد الدرحمن بدن أيمدن مددولى

عددروة يسددأل ابد َدن عمددر وأبددو الزبيددر َيسددمعُ ،قددال :كيددف تددرى فددي رجددل طلددق ام أرتدده حائضددا؟ قددال:
( )1انظر  :زاد المعاد ( ،)205/5نيل األوطار(.)261/6
( )2هدو  :محمددد بدن مسددلم بددن تددرس القرشددي األسدددي  ،أبدو الزبيددر المكددي ،مدولى حكدديم بددن حدزام تددوفي سددنة
121ه ورجددح الحددافظ الددذهبي أندده مددات سددنة 129ه .انظددر :تهددذيب الكمددال فددي أسددماء الرجددال (/26
 ،)102العبر في خبر من غبر (.)129 /1

( )3هددو :عبددد الددرحمن بددن أيمددن  .ويقددال :مددولى أيمددن القرشددي المخزومددي ،المكددي ،مددولى ع دزة ،ويقددال :مددولى
عروة ،واألول أصح  .انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)539 /16
( )1مسند أحمد ط الرسالة ( )310 /9برقم،5521:الحديث صحيح وصله في الصحيحين.
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طلق عبد اهلل بن عمر امرأته وهي حائ

على عهد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فسأل
،

عمر رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال :إن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته وهي حدائ

قال عبد اهلل :فردها علي ولم يرها شديئا ،وقدال« :إذا طهدرت فليطلدق أو ليمسدك« قدال ابدن عمدر:
اٱ َّل َُُ لَلِ ۡٱا َّذِّْ َساٱَٰٓ ََ فَ َلِّٱاَّه َِ ذعا ِدْه َِ َ نَ َۡص ُ
اَُّ
وق أر النبي  -صلى اهلل عليده وسدلم ﴿-يََٰٓأَيُّهَاٱ َّذِْ ُّ
َّۡذع ِد ۖةَ َ َِّْٱ ُ
َُّ َّ ِ َ َربِك ۡۖ ََل ْ ۡخرجَّه َِ و بَ بيَّْه َِ َ ََل يَ ۡخر ۡجََ َّل ِ َٰٓ
َل نَن يَ ۡأْيََ بفَح َش ُّو َيَِّْ َ ْ ۡل َ َاد د
َّ ِ َ َوَ يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَ َ ُ َۡف َس ۥ ََل ْ َۡدري ذَ َع ِۡل َّ ِ َ ي ۡحد بَ ۡع َد َُذ َ نَوۡ ٗرُ ﴾٢الطالق 1:في قبل
عدتهن».

()1

وجه الداللة مم المديث.
قالوا  :نص الحديث على عدم وقوع طالق الحائ

،وطالقها في حيضتها بدعة باتفاق.

ثالثا :مم المةثور .
-1استدل :بأثر ابن عمر --أنه قال في الرجل يطلق امرأته ،وهي حائ

 :ال يعتد لذلك.

()2

-2استدلوا  :بأثر طاووس :أنه كان ال يرى طالقا ما خالف وجه الطالق  ،ووجه العدة  ،و كان
يقول« :يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عددتها» عدن ابدن جدري  ،عدن ابدن طداوس ،عدن

أبيد دده ،أند دده كد ددان يقد ددول« :وجد دده الطد ددالق أن يطلقهد ددا طد دداه ار مد ددن غيد ددر جمد دداع  ،تواذا اسد ددتبان
حملها»(.)3
-3استدلوا بأثر قتادة عن خالس بن عمرو( )1أنه قال «:في الرجل يطلق ام أرتده ،وهدي حدائ
» ()5

قال :ال يعتد بها.

-1استدلوا بأثر سعيد ،وخالس ،قاال« :ال تعتد بتلك الحيضة»

؟

(. )6

( )1سنن سعيد بدن منصدور ( ) 103 /1بدرقم1552:بداب الرجدل يطلدق ام أرتده وهدي حدائ

،سدنن أبدي داود ت

األرندؤوط ( )501،509 /3بددرقم 2115:بداب فددي طدالق السددنة ،السدنن الكبددرى للبيهقدي ( )535/1بدرقم :
توان كددان بدددعيا  .بددرقم، ، ، 11929:وصددححه ابددن حددزم فددي
11921بدداب الطددالق يقددع علددى الحددائ
المحلددى ( ، )312/9وابددن القدديم فددي زاد المعدداد( )206/5وابددن حجددر فددي الفددتح ( ، )353/9واأللبدداني فددي
اإلرواء (.)129/1

( )2انظر  :المحلى باآلثار (.)315 /9
( )3مص ددنف عب ددد ال ددرزاق الص ددنعاني ( )301،302 /6ب ددرقم 10923 :ب دداب وج دده الط ددالق ،وه ددو ط ددالق الع دددة
والسنة  ،المحلى باآلثار (.)315 /9

( )1خالس بن عمرو الهجري البصدري قيدل مدات قبيدل المائدة .انظدر  :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال (/1
، (361تهذيب التهذيب ()111 /3
( )5انظر :المحلى باآلثار () 311 /9
( )6مصنف ابن أبي شيبة ( )51 /1برقم 11160:ما قالوا في الرجل :يطلق امرأته وهي حائ
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؟.

رابعا :مم المعقول.
-1قالوا :اليزال النكاح المتيقن إال بيقين مثله ،مدن كتداب  ،أو سدنة  ،أو إجمداع متيقن.فدإذا وجدد
واحد من هذه الثالثة  ،رفعنا حكم النكاح به  ،تواال فال.
-2قددالوا  :لددو وكددل وكدديال أن يطلددق ام أرتدده طالقددا جددائ از فطلددق طالقددا محرمدا لددم يقددع ؛ ألندده غيددر
مأذون له فيه.

-3قالوا  :إن الشارع قد حجر على الزوك أن يطلق في حدال الحدي

أو بعدد الدوطء فدي الطهدر،

فلو صح طالقه ،لم يكن لحجر الشارع معنى ،وكان حجر القاضدي علدى مدن منعده التصدرف

أقوى من حجر الشارع  ،حيث يبطل التصرف بحجره.

()1

القول الثانن :مذهب اوئمة أبن منفية ( ،)2ومالك( ،)3والشافعن( ،)1وأممد(.)5
قالوا :طالق البدعة يقع مع اإلثم .
اودلة :استدلوا بأدلة من ،الكتاب ،والسنة ،واإلجماع  ،والمأثور .
أوال :مم الكتاب.
استدلوا بقول اهلل تعالى ﴿:فَإن لَلِٱَهَٱ فَ َ َْحۡلُّ ذَ ۥ و بَ بَ ۡعد﴾وقولهتعاىلَّ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن﴾ 
وجه الداللـة مـم اآليتـيم قـالوا :عمدوم اآليتدين يقتضدي وقدوع طدالق البدعدة  ،وثبدوت حكمده
في حال الطهر  ،والحي

.)6( .

ثانيا مم السنة :
-1استدلوا بحديث ابن عمر- -قال :طلق ابن عمر ام أرتده وهدي حدائ

 ،فدذكر عمدر- -

للنبي -صلى اهلل عليه وسلم -فقال« :ليراجعها» قلت :تحتسب؟ قدال :فمده؟ وفدي روايدة عدن ابدن
عمددر --قددال« :م دره فليراجعهددا» قلددت :تحتسددب؟ قددال :أ أريددت إن عجددز واسددتحمق.

()1

 ،وفددي

( )1انظر  :زاد المعاد ()203،201/5

()2انظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ()96 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)221 /1بداية المبتدي
( ،)61العناية شرح الهداية ( ،)161 /3الجوهرة النيرة علدى مختصدر القددوري ( ،)31 /2اللبداب فدي شدرح
الكتاب (.)31 /3

( )3انظددر  :المدونددة ( ،)5 /2المعونددة علددى مددذهب عددالم المدينددة (  ، )133روضددة المسددتبين فددي شددرح كتدداب
التلقين ( ، )111 /2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (.)33 /2

( )1انظر  :الحاوي الكبير ( ،)115 /10المهذب في فقة اإلمام الشافعي للشيرازي (.)6 /3
( )5انظر  :المغني البن قدامة ( ،)366 /1الشرح الكبير على متن لمقنع (.)253 /1
( )6انظر :شرح مختصر الطحاوي للجصاص(.)21/5

( )1ص د ددحيح البخ د دداري ( 5252 )11 /1ب د دداب إذا طلق د ددت الح د ددائ
برقم.1111:باب تحريم طالق الحائ

تعت د ددد ب د ددذلك الط د ددالق ،مس د ددلم ()1095/2

بغير رضاها ،وأنه لو خالف وقع الطالق ،ويؤمر برجعتها.
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رواية :عن ابن عمر - -قال« :حسبت علي بتطليقة».

()1

وجه الداللة مم المديث :
قددالوا :نددص الحددديث علددى أن مددن طلددق زوجتدده حددال حيضددتها ،فإندده يقددع طالقدده  ،لقددول ابددن

عمددر« : --حسددبت علددي بتطليقددة»  ،وأيضددا أم دره - -إيدداه بمراجعتهددا ،إخبددا ار مندده بوقددوع
طالقها؛ ألن الرجعة  ،ال تصح في غير مطلقة .

()2

-2استدلوا بحديث أنس بن مالك -  -قال :سمعت معاذ بن جبل - -قال :قال لدي رسدول
اهلل -صدلى اهلل عليدده وسدلم« :-يددا معدداذ مدن طلددق فدي بدعددة واحدددة أو اثنتدين أو ثالثددا ألزمندداه
بدعته».

()3

-3اس ددتدلوا بح ددديث اب ددن عم ددر - -أن دده طل ددق ام أرت دده تطليق ددة وه ددي ح ددائ

ث ددم أراد أن يتبعه ددا

بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فقدال« :يدا ابدن

عمر ما هكذا أمرك اهلل إنك قد أخطأت السنة ،والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء» ،

قددال :فددأمرني رسددول اهلل  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -فراجعتهددا  ،ثددم قددال« :إذا هددي طهددرت
فطلق عند ذلك أو أمسك»  ،فقلت :يا رسول اهلل أرأيت لو أني طلقتها ثالثا كدان يحدل لدي أن

أراجعها؟  ،قال« :ال كانت تبين منك وتكون معصية»

()1

وجه الدالله مم المديث .
قالوا :وهذا نص في وقوع الطالق  ،اليتوجه عليه ذلك التأويل المعلول .

( )1صد ددحيح البخد دداري ( 5252 )11 /1بد دداب إذا طلقد ددت الحد ددائ
برقم.1111:باب تحريم طالق الحائ

()5

تعتد ددد ب د ددذلك الطد ددالق ،مسد ددلم ()1095/2

بغير رضاها ،وأنه لو خالف وقع الطالق ،ويؤمر برجعتها.

( )2انظر  :شرح مختصر الطحداوي للجصداص ( ،)21/5المعوندة علدى مدذهب عدالم المديندة ( ،)136الحداوي
الكبير (.)115/10
( )3سددنن الدددارقطني ( )31 /5بددرقم 3911:كتدداب الطددالق والخلددع واإليددالء وغي دره .وقددال الدددار قطنددي بعددد
إخراجه للحديث إسماعيل بن أبي امية القرشي ضدعيف متدروك الحدديث  .ورواه البيهقدي فدي السدنن الكبدرى

( )536/1برقم،11932:وضعف الحديث ابن حزم في المحلى ( .)319/9والحديث ضعيف.
( )1المصدددر نفسدده ( )56 /5بددرقم 3911 :كتدداب الطددالق والخلددع واإليددالء وغيد دره ،وهددو ح ددديث ضددعيف فددي
إسناده شعيب بن رزيق وعطاء الخرساني ،أخرجه البيهقي في السدنن الكبيدر وقدال هدذه الزيدادات التدي اتدى
بها عن عطاء الخرساني ليست في رواية غيره ( )510/1برقم،11939:وقال األلبداني الحدديث منكدر فيده
علتان عطاء الخرساني وهو ابن ابي مسلم قال الحافظ صدوق يهم كثي ار ويرسل ويدلس
وقد عنن وشعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة قال الحافظ صدوق يخطئ ،إرواء الغليل(.)119/1
( )5انظر  :الحاوي الكبير (.)116/10
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وقولدده «:مدره فليراجعهددا »قددالوا :أمدره بالرجعددة موجددب لوقددوع الطددالق ؛ ألن الرجعددة ال تكددون
إال بعد الطالق

()1

-1استدلوا بحديث أنس بن سيرين
حائ

()2

 ،قال :سمعت ابن عمر- -يقول« :طلقدت ام أرتدي وهدي

فأتى عمر-  -النبي -صدلى اهلل عليده وسدلم  -فسدأله فقدال« :مدره فليراجعهدا فدإذا

طهرت فليطلقها إن شاء»  ،قال :فقال عمر :- -يا رسول اهلل أفتحتسب بتلك التطليقدة؟ ،

قال« :نعم».

()3

وجه الداللة مم المديث .
قالوا  :وهذا نص في موضع الخالف  ،فيجب المصير إليه .

()1

-5اسددتدلوا بحددديث انددس بددن سدديرين قددال :سددألت ابددن عمددر عددن ام أرتدده التددي طلددق ،فقددال :طلقتهددا
وهي حائ

 ،فذكر ذلك لعمر ،فذكره للنبي -صلى اهلل عليده وسدلم ،-فقدال« :مدره فليراجعهدا،

فددإذا طهددرت فليطلقهددا لطهرهددا» ،قددال« :فراجعتهددا ،ثددم طلقتهددا لطهرهددا» ،قلددت :فاعتددددت بتلددك
التطليق د ددة الت د ددي طلق د ددت وه د ددي ح د ددائ
واستحمقت»

()5

؟ ق د ددال« :م د ددا ل د ددي ال أعت د ددد به د ددا ،توان كن د ددت عج د ددزت

-6استدلوا بحدديث ابدن عمدر« : - -أنده طلدق ام أرتده وهدي حدائ
اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك له فجعلها واحدة»

فدأتى عمدر النبدي -صدلى

()6

اسددتدلوا بحددديث يددونس بددن جبيددر( ،)1أندده سددأل ابددن عمددر- -عددن رجددل طلددق ام أرتدده وهددي

( )1انظر  :الحاوي الكبير ( ،)116/10المهذب في فقه اإلمام للشيرازي (.)6/3
( )2هو :أنس بن سديرين االنصداري ،أبدو موسدى وقيدل :أبدو عبدد اهلل ،وقيدل :أبدو حمدزة البصدري مدولى أندس بدن
مالك مات سنة 111ه  ،وقال اإلمدام أحمدد مدات سدنة 120ه .انظدر  :تهدذيب الكمدال فدي أسدماء الرجدال
( ، )316 /3الوافي بالوفيات (. )231 /9
( )3سنن الدارقطني ( )10/5برقم . 3193:كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره.
( )1انظر  :فتح الباري البن حجر ()352 /9

( )5صدحيح مسدلم ( )1091 /2بدرقم .1111 :بداب تحدريم طدالق الحدائ

بغيدر رضداها ،وأنده لدو خدالف وقدع

الطالق ،ويؤمر برجعتها.
( )6مسند أبي داود الطيالسي ( )61 /1برقم،61:وسنن الدار قطني ( )19/5برقم 3915 :والحدديث صدححه
األلباني في إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل (.)126 /1

( ) 1هو  :يونس بن جبير الباهلي  ،أبو غالب البصري ،أحد بني معن بن مالك بن أعصدر بدن سدعد بدن قديس
.قددال البخدداري :مددات بعددد التسددعين . .انظددر  :تهددذيب الكم ددال فددي أسددماء الرجددال ( ، )191 /32ته ددذيب
التهذيب (.)136 /11
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حائ

 ،فقال :أتعرف عبد اهلل بن عمر؟ فإنه طلق ام أرتده حائضدا ،فدانطلق عمدر إلدى رسدول

اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم فدأخبره بدذلك ،فقددال رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم « :مدره فليراجعهددا،
ثم إن بدا له طالقها طلقهدا فدي قبدل عددتها» قدال :ابدن بكدر« :أو فدي قبدل طهرهدا » ،فقلدت البدن

عمر :أيحسب طالقه ذلك طالقا؟ قال « :نعم ،أرأيت إن عجز واستحمق؟»

()1

وجه الداللة مم المديثيم :قالوا :نص الحديثين على االعتداد بالطالق في الحي

.

ثالثا :اإلجماع .
نقل اإلمام الندووي اإلجمداع علدى وقدوع طدالق الحدائ

طالق الحائ

فقدال (:أجمعدت األمدة علدى تحدريم

الحائل بغير رضاها  ،فلو طلقها أثم ووقع طالقه  ،ويؤمر بالرجعة لحدديث ابدن

عمر --المذكور في الباب وشذ بع

أهل الظداهر فقدال ال يقدع طالقده ألنده غيدر مدأذون لده

فيه فأشبه طالق األجنبية والصواب األول وبه قال العلماء كافة).

()2

رابعا :مم المةثور .
-1استدلوا بأثر ابن عمر- -قال ابن عمر« :فراجعتها ،وحسبت لها التطليقة التي طلقتها»
-2اسددتدلوا بدأثر ابددن عمددر «- -إذا سددئل عددن الرجددل يطلددق ام أرتدده وهددي حددائ

)(3

 ،يقددول :أمددا

أنددت طلقتهددا واحدددة ،أو اثنتددين ،إن رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -أم دره أن يرجعهددا ،ثددم

يمهلها حتى تحدي

حيضدة أخدرى  ،ثدم يمهلهدا حتدى تطهدر ،ثدم يطلقهدا قبدل أن يمسدها ،وأمدا

أنت طلقتها ثالثا ،فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طالق امرأتك ،وبانت منك »

)(1

-3استدلوا بأثر نافع قال عبيد اهلل :قلت لنافع :ما صنعت التطليقة؟ قال« :واحدة اعتد بها»
علي بتطليقة»).(6
-1استدل بأثر ابن عمر« --حسبت ش

وقددالوا :إن مددذهب ابددن عمددر- -االعتددداد بددالطالق فددي الحددي

()5

 ،وهددو صدداحب القصددة،

( )1مسند أحمد ط الرسالة ( )61 /9برقم. 5025:
( )2شرح النووي على مسلم ()60 /10

( )3صددحيح مسددلم ( )1095 /2بددرقم. 1111:بدداب تح دريم طددالق الحددائ

بغيددر رضدداها ،وأندده لددو خددالف وقددع

الطالق ،ويؤمر برجعتها.
( )1المصدددر نفسدده ( )1091 /2بددرقم 1111 :بدداب تح دريم طددالق الحددائ

بغيددر رضدداها ،وأندده لددو خددالف وقددع

( )5المصدر السابق ( )1091 /2برقم .1111 :باب تحريم طالق الحائ

بغيدر رضداها ،وأنده لدو خدالف وقدع

الطالق ،ويؤمر برجعتها.
الطالق ،ويؤمر برجعتها.

( )6صحيح البخاري ( )11 /1برقم .5253:باب إذا طلقت الحائ

180

تعتد بذلك الطالق.

وأعلم الناس بها ،وأشدهم اتباعا للسنن ،وتحرجا من مخالفتها.

)(1

المناقشة :
مناقشة أدلة القول األول القائلين بعدم وقوع طالق البدعة:
أوال  :مناقشة أدلتهم من الكتاب

 :

أما استداللهم بقوله تعالى ﴿:ا فَ َلِّٱَّه َِ ذع ِدْه َِ ﴾وقوله تعالىَّ ﴿:ذ ِلَه َو ِرْ ۖ
َٱن ﴾وقولهتعاىل
 ﴿ :فَإوۡ َس ب
ف نَ ۡ ْ َۡسري ب بإ َۡ َس طَ﴾و قولهم من طلق في الحي أو في طهر مسدها فيده
ٱك ب َم ۡعر ٍ

فال يقع طالقه.
الرد :

فيجاب بأن النبي-  -المبين للقرآن  ،قد بين البن عمر - -حينما طلق زوجته  ،وهي
،بأنهددا طلقدة واحدددة ،كمدا ثبددت فدي مسددند ابدن وهددب ،وسدنن الدددار قطندي ،وكددذلك ثبددت أن

حدائ

ابن عمر- -عندما طلدق زوجتده وهدي حدائ
التطليقة؟  ،قال« :نعم».

قدال عمدر :--يدا رسدول اهلل أفتحتسدب بتلدك

)(2

ثانيا  :مناقشة أدلته مم السنة :
-1أم ددا اس ددتداللهم بح ددديث اب ددن عم ددر -  -عن ددد أحم ددد  ،وأب ددي داود  ،وس ددعيد ب ددن منص ددور ،
والبيهقي :بأن ابن عمر - -طلق امرأته وهي حائ

قال عبد اهلل :فردها علي  ،ولم يرها

شيئا .وقولهم بأن الحديث صحيح  ،وأبدو الزبيدر قدد صدرح بالسدماع  ،وقدد احدت بده مسدلم فدي

صحيحه  ،وله شواهد تقويه .
الرد:

يجاب بأن الرواية (ولدم يرهدا شديئا) ليسدت صدريحة فدي وقدوع الطدالق ،والروايدات التدي أثبتدت

وقوع طالق الحائ

زوجته وهي حائ

أصرح من هذه الروايدة .منهدا قدول النبدي- -عنددما طلدق ابدن عمدر --

 ،فردها عليه وقال (:هي واحدة )  ،وكذلك عندما سأل عمر --رسدول

اهلل -  -أفتحتسب بتلك التطليقة؟  ،قال« :نعم».
ويجاب أيضا بأن العلماء قد ردوا رواية أبي الزبير(ولم يرها شيئا) بعدة ردود.

( )1انظر  :زاد المعاد في هدي خير العباد (.)210 /5
( )2سد ددنن الد دددارقطني ( )10 /5بد ددرقم .3193:كتد دداب الطد ددالق والخلد ددع واإليد ددالء وغي د دره .والحد ددديث أصد ددله فد ددي
الصحيحين.
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أوال:تأويل هذه الرواية.
-1قال ابن عبد البر :لو صح ،فمعناه (لم يرها شيئا مستقيما )لكونها لم تقع على السنة .
-2وقال الخطابي  :معناه (ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئا جائ از في السنة).
 -3وقال الشافعي ( :لم يرها شيئا على أنه لم يعددها شديئا صدوابا غيدر خطدأ بدل يدؤمر صداحبه
أن ال يقيم عليه) ؛ألنه أمره بالمراجعة  ،ولو كان طلقها طاه ار ،لم يؤمر بذلك .

()1

ثانيا  :القدح في صحة هذه الرواية :
-1ذكر ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر  ،والخطابي أنهما قاال :بأنه حديث منكر .

()2

-2ونقددل البيهقددي فددي السددنن الكبددرى عددن الشددافعي قددال (:ونددافع أثبددت عددن ابددن عمددر مددن أبددي
الزبير ،واألثبت من الحديثين  ،أولى أن يقال به إذا خالفه ) .

()3

ويشير بأثر نافع إلى قوله :قال عبيدد اهلل قلدت لندافع مدا صدنعت التطليقدة قدال واحددة اعتدد
بها

()1

-2وأمددا اسددتداللهم بدأثر الشددعبي وقولدده  :إذا طلددق الرجددل ام أرتدده وهددي حددائ
قول ابن عمر. --

 :لددم يعتددد بهددا فددي

الرد  :يجاب بأنده لديس معنداه مدا ذهدب اليده  ،توانمدا معنداه :لدم تعتدد المدرأة بتلدك الحيضدة فدي

العدة  ،وليس معناه أنه اليقع الطالق.

والدليل على صحة ذلك  ،اآلثار في مصنف ابن أبي شيبة  .منها.
 -1عن أبي قالبة قال« :إذا طلق الرجل امرأته وهي حائ

فال تعتد بها»()5أي بتلك الحيضة.

 -2وعن نافع  ،عن ابن عمر - -في الذي يطلق ام أرتده وهدي حدائ
الحيضة»

()6

 -3وعن شريح قال« :إذا طلق الرجل امرأته وهي حائ

 ،قدال« :ال تعتدد بتلدك

 ،لم تعتد بتلك الحيضة»

()1

( )1انظر  :فتح الباري (.)351/9
( )2المصدر نفسه(.)351/9
توان كان بدعيا.
( )3السنن الكبرى للبيهقي ( )535/1برقم  11921 :باب الطالق يقع على الحائ
( )1صددحيح مسددلم ( )1091/2بددرقم . 1111:بدداب تح دريم طددالق الحددائ بغيددر رضدداها ،وأندده لددو خددالف وقددع
الطالق ،ويؤمر برجعتها.

( )5مصنف ابن أبي شيبة ( ) 51 /1برقم .11151:ما قالوا في الرجل :يطلق امرأته وهي حائ
( )6المصدر نفسه ( ) 51 /1برقم11152:
( )1المصدر السابق ( )51 /1برقم.11153:
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؟

ثالثا  :مناقشة اآلثار التن استدلوا بها:
-1أما استداللهم بقول ابن عمر --في الرجل يطلق امرأته وهدي حدائ
:- ال يعتد لذلك .

 ،وقدول ابدن عمدر-

الرد  :يجاب بأنه قد وردت األحاديث الصحيحة بأنه حسبت عليه التطليقة تلك .
منها ما ثبدت عندد مسدلم فدي صدحيحه قدال ابدن عمدر :--فراجعتهدا وحسدبت لهدا التطليقدة

التددي طلقتهددا  ،وكددذلك أثددر نددافع عنددد مسددلم فددي صددحيحه قددال عبيددد اهلل :قلددت لنددافع مددا صددنعت
التطليقة قال (:واحدة اعتد بها ).

رابعا:مناقشة استداللهم من المعقول.
يجــاب بأنهددا قياسددات فددي مقابلددة الددنص الصدريح  ،فهددي فاسدددة االعتبددار ،والعبدرة بالنصددوص

الشرعية من الكتاب  ،والسنة الصحيحة  ،فإذا عدار
اليحت به.

القيداس ندص صدحيح فهدو فاسدد االعتبدار

مناقشـة أدلــة القـول الثــانن القدائلين بوقددوع طدالق البدعدة ،مددن قبدل ابدن حددزم الظداهري ومددن

وافقه.

أوال :مناقشة استداللهم من الكتاب .
فقالوا :أما االستدالل باآليتين  ،فغير صحيح ،بل غاية مافي اآليتدين  ،بيدان أحكدام الطدالق

وال يندرك تحته الطالق المحرم ،وهو طالق الحائ

 ،والموطوءة في طهرها .

ثانيا  :مناقشة أدلته مم السنة
،أريت ان عجز وأستحمق )
-1أما مناقشة الرواية عن ابن عمر- -وقوله ( :فمه أ
أريدت أن عجدز وأسدتحمق) ليسدت مدن كدالم رسدول اهلل - -ولديس
الرد  :يجاب بأن قولده ( أ

في دين اهلل حكم نافذ سدببه العجدز  ،والحمدق عدن امتثدال األمدر  ،وهدذا يددل علدى بطدالن طدالق

من عجز ،واستحمق منه على صحته واعتباره.

 -2مناقشة قول ابن عمر (فحسبت من طالقها ).
الرد  :قالوا :بأن هذا فعل مبني للمجهول فدإذا سدمى فاعلده  ،ظهدر وتبدين  ،هدل فدي حسدبانه

حجة  ،أو ال ؟ وسواء كان القائل( فحسبت) ابدن عمدر ،أو ندافع ،أو مدن دونده  ،ولديس فيده بيدان

أن رسول اهلل - -هو الذي حسبها ،حتى تلزم الحجة به  ،وتحرم مخالفته .

وقد تبدين أن سدائر األحاديدث ال تخدالف حدديث أبدي الزبيدر وأنده صدريح فدي أن رسدول اهلل -

(-لم يرها شيئا وسائر األحاديث مجملة ال بيان فيها.
( )1انظر  :زاد المعاد (.)201/5
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()1

وقالوا أيضا  :االستدالل بروايات ابن عمر --أنه حسبت عليده ،قدد اضدطربت عنده فدي
ذل ددك اض ددطرابا ش ددديدا ،وكله ددا ص ددحيحة عن دده .منه ددا(قل ددت تحتس ددب ق ددال :فم دده ،أرءي ددت إن عج ددز
واستحمق .وقدال (:حسدبت علدي بتطليقدة )  ،وهدذا يددل علدى أنده لدم يكدن عندده ندص صدريح عدن

رسددول اهلل --فددي وقددوع تلددك الطلقددة  ،واالعتددداد بهددا تواذا تعارضددت تلددك األلفدداظ نظرنددا إلددى
مدذهب ابدن عمدر وفتدواه ،فوجددناه صدريحا فدي عدددم الوقدوع ووجددنا أحدد ألفداظ حديثده صدريحا فددي
ذلك ،فقد اجتمع صريح روايته ،وفتواه على عدم االعتداد.

()1

-3وأمــا قــول ابددن عمددر  «:--ومددا لددي ال أعتددد بهددا» ،وقولدده «:أ أريددت إن عجددز واسددتحمق»،
فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع ،ويكون عنه روايتان.

()2

-4وأما استدالله بحديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره «:وهي واحدة».
قالوا  :لو كانت هدذه اللفظدة مدن كدالم رسدول اهلل - -مدا قددمنا عليهدا شديئا ،ولصدرنا إليهدا
بأول وهلة  ،ولكن ال ندري أقالها ابدن وهدب مدن عندده أم ابدن أبدي ذئدب ،أم ندافع  ،فدال يجدوز أن

يضاف إلى رسول اهلل - -ما ال يتيقن أنه من كالمه.

()3

قالوا  :بدل يحمدل الحدديث علدى أن ابدن عمدر --طلقهدا طلقدة واحددة  ،وهدي حدائ
يكن ثالثا.

()1

 ،ولدم

وقد أجاب ابن حزم على روايات ابن عمر --فقال  :ال نقطع على أنهدا مدن كدالم رسدول

اهلل  - -وممكدن أن تكدون مدن قدول مدن دونده  -عليده الصدالة والسدالم  -لدو صدح يقيندا أنهدا
مددن كددالم رسددول اهلل  -صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلم  -لكددان معندداه وهددي واحدددة أخطددأ فيهددا ابددن
عمر ،أو وهي قضية واحدة الزمة لكل مطلق.

-5أما استداللهم بقول ابن عمر« - -ما يمنعني أن أعتد بها وحسبت »
،وانمدا
الرد يقال :لم يقل فيه أن رسدول اهلل - -حسدبها تطليقدة ،وال قدال لده اعتدد بهدا طلقدة ت

هو إخبار عن نفسه وال حجة بقوله .

()5

وقــد رد الجمهــور علددى قددولهم بددرد روايددات ابددن عمددر --وبددأن قولدده (هددي واحدددة ) ليسددت مددن
كالم النبي .--
( )1انظر  :زاد المعاد (.)216/5
( )2المصدر نفسه (. )216 /5

( )3المصدر السابق (. )211 /5
( )1انظر  :زاد المعاد (. )211 /5
( )5انظر  :المحلى باآلثار (.)310 /9
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فقالوا  :بأن قول الصحابي أمرنا على عهد رسول اهلل- -بكدذا فإنده ينصدرف إلدى مدن لده
األمدر حينئدذ وهدو النبددي-  -فيكدون لده حكددم الرفدع وقدد ورد عندد ابددن وهدب قدال النبددي-  -
«هي واحدة ».وكذلك عند الدار قطني قال« :هي واحدة »وهذا نص في موضدع الخدالف فيجدب

المصير اليه

()1

-5قال أصماب القول اوول .أما استداللهم بحديث أنس  --على وقوع طدالق البدعدة وقدول
النبي« --من طلق في بدعدة ألزمنداه بدعتده»  ،فهدو حدديث باطدل علدى رسدول اهلل- -
في سنده إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الدذي يدذرع ويفصدل ،ثدم الدراوي لده عنده عبدد البداقي

بن قانع  ،وقد ضعفه البرقاني .

وقد أجاب ابم م على حديث أنس فقال :أما حديث أنس المذكور  -فموضوع بال شدك -
لدم يددروه أحددد مددن أصددحاب حمدداد بددن زيددد الثقدات إنمددا هددو مددن طريددق إسددماعيل بددن أميددة الددذراع ،
فهو ضعيف متروك  ،وفي سنده عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبدة  ،ولديس بحجدة ،ألنده تغيدر
َٰٓ
ارَۥ فاٱ
ب خره وعلى فر صحة الحديث – فمعناه كما قال عز وجدل َ ﴿:ك ِۡل َّلُ َس ٍَ نَ ۡذَِ وۡ َْا لَئ َ
َْٱ ۖ َ ُ ۡخرج ذَ ۥ يَ ۡاَّ ََۚ َّۡذٱيَ َما ك َ ٗ اٱ يَ ۡلٱَىا َوْشاَّرًُ ﴾٢٣اإلسدراء . 13:ولديس فيده  -أنده يحكدم عليده
بإمضاء حكم بدعته ،وتجويز ما في الدين ،وهذا هو الظاهر.

()2

-6وقــالوا :وأمددا اسددتداللهم بحددديث ابددن عمددر «- -مدره فليراجعهددا وأمدره بالرجعددة » ،وقددولهم
بأنه موجب لوقوع الطالق ؛ ألن الرجعة ال تكون إال بعد الطالق .
الــرد :قددالوا  :بأندده لدديس ذلددك دلدديال علددى مددا زعمددتم ،بددل يقددال بددأن المدراد بالمراجعددة المراجعددة
الحسددية ،وهددو االرتجدداع  ،ورد إلددى حالددة اإلجتمدداع ،كمددا كددان قبددل الطددالق  ،ولدديس فددي ذلددك مددا
يقتضي وقوع الطالق بالحي

البتة .

()3

رد الجمهور يليه بعد التسليم لقولهم بأن المراد بالمراجعة هي المراجعة الحسدية  ،فتحمدل
على الحقيقة اللغوية.
فقالوا :الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية باتفاق.
ثالثا :مناقشة أصماب القول اوول ودلة الجمهور مم اآلثار.
قالوا  :أما استداللهم بأثر نافع وقوله «:بأن تطليقة عبد اهلل حسبت عليه »:

( )1انظر  :فتح الباري البن حجر (.)353 /9
( )2انظر  :المحلى باآلثار (.)310 /9
( )3انظر  :زاد المعاد (.)201/5
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فقد رد ابن حزم رحمه اهلل هذا األثر بقوله  :بأنده موقدوف عليده لديس فيده أنده سدمعه مدن ابدن
عمر ،فبطل االحتجاك به .

()1

وكدذلك أجداب ابدن القديم رحمدده اهلل تعدالى فقدال  (:بدأ نده يحتمددل أن يكدون مدن كدالم نددافع ،وال
يعرف من الذي حسبها ،أهو عبدد اهلل نفسده ،أو أبدوه عمدر --أو رسدول اهلل- -؟ وال يجدوز

أن يشهد على رسول اهلل --بالوهم والحسبان ،وكيف يعار

صريح قوله :ولم يرها شيئا بهذا

المجمل؟ واهلل يشهد  -وكفى باهلل شهيدا  -أنا لدو تيقندا أن رسدول اهلل  -صدلى اهلل عليده وسدلم -
هو الذي حسبها عليه ،لم نتعد ذلك ،ولم نذهب إلى سواه).

)(2

الرد مم قبل الجمهور يلى كالم ابن حزم وابن القيم قد سبق عند مناقشة أدلتهم.
الترجيح :
بعد مناقشة أدلة الفريقين ،والتأمل ،والنظر ،يظهر للباحدث واهلل أعلدم :بدأن القدول الدراجح هدو
القددول الددذي يقضددي بوقددوع طددالق البدعددة ،مددع اإلثددم المترتددب علددى مددن طلددق فددي حالددة البدعددة ،
وذلك لقوة أدلة من رجح وقوع الطالق ومناقشة أدلة من قال بعدم الوقوع .

وجه الترجيح :

أوال :أدلة من قال بعدم الوقوع  .فإن غاية مدا بأيدديهم حدديث ابدن عمدر- -عندد أبدي داود
فقال :إن عبد اهلل طلق امرأته وهي حدائ

عندما سئل عن الرجل يطلق زوجته وهي حائ

؟

قال عبد اهلل  :فردها علي ولم يرها شيئا.
وقــد رد العلمــاء هــذه الروايــة فقددال أبددو داود بعددد إخ ارجدده للحددديث ( :واألحاديددث كلهددا علددى
خالف ما قال أبو الزبير (.

()3

وقال ابن عبد البر :قوله ( :ولم يرها شيئا ( منكرة لم يقله غير أبي الزبير ،وقال الخطابي :

قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا .

قلت :أي الباحث  .الحديث صدحيح  ،وأبدو الزبيدر قدد صدرح بالسدماع فدانتفى عنده التددليس ،
وقد صححه ابن حزم كما في المحلى  ،وكذلك ابن القديم ،كمدا فدي زاد المعداد  ،وابدن حجدر ،كمدا
في فتح الباري  ،وله شاهد عند سعيد بن منصور من غير طريق أبدي الزبيدر فالحدديث صدحيح

 .لكددن قولدده (لددم يرهددا شدديئا ) ليسددت صدريحه بنفددي الطددالق ،وقددد فسددرها الشددافعي بقولدده (لددم يرهددا
شيئا) على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ وفسدرها ابدن عبدد البدر بقولده ( :ولدم يرهدا شديئا )
( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)310 /9
( )2انظر  :زاد المعاد (.)211/5
( )3انظر  :سنن أبي داود ( )256/2برقم 2115:باب في طالق السنة.
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لكونها لم تقع على السنة  ،وكذلك قاله الخطابي .

()1

ثانيا :قد وردت أحاديث صحيحة صريحة بأن النبي -  -أحتسبها طلقة ومن هذه األحاديث :
-1عن ابن عمر« -  -أنه طلق امرأته وهي حدائ
فذكر ذلك له فجعلها واحدة»

()2

فدأتى عمدر النبدي صدلى اهلل عليده وسدلم

-2عن ابن عمر  --أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :هي واحدة»(.)3
قال ابن حجدر  :وهدذا ندص فدي موضدع الخدالف ،فيجدب المصدير إليده ،حيدث ثبدت أن الدذي

أعتد الطالق في الحي

هو رسول اهلل. - -

-3وقد أخرك اإلمام مسلم في صحيحه عن أنس بن سيرين  ،قدال  :سدألت ابدن عمدر- -عدن
ام أرتدده التددي طلددق ،فقددال :طلقتهددا وهددي حددائ

 ،فددذكر ذلددك لعمددر ،--فددذكره للنبددي -صددلى

اهلل عليه وسلم ،-فقال« :مره فليراجعها ،فدإذا طهدرت فليطلقهدا لطهرهدا» ،قدال« :فراجعتهدا ،ثدم

طلقتهددا لطهرهددا» ،قلددت :فاعتددددت بتلددك التطليقددة التددي طلقددت وهددي حددائ
أعتد بها ،توان كنت عجزت واستحمقت».

؟ قددال« :مددا لددي ال

وكذلك ورد عند أحمد في مسنده فقلت البن عمر :أيحسب طالقه ذلدك طالقدا؟ قدال « :نعدم،

أرأيت إن عجز واستحمق؟ »  ،وهذا نص صريح من ابن عمر --أنه أعتد بتلك التطليقة .
وقددد أورد الدددارقطني فددي سددننه عددن الشددعبي قددال :طلددق ابددن عمددر ام أرتدده واحدددة وهددي حددائ

ف ددانطلق عم ددر- -إل ددى رس ددول اهلل -ص ددلى اهلل علي دده وس ددلم -ف ددأخبره  ،ف ددأمره «أن يراجعه ددا ث ددم
يستقبل الطالق في عدتها وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة».

وقددد اعتددرف ابددن القدديم -رحمدده اهلل تعددالى -بأندده لددو صددحت روايددة «وهددي واحدددة» لرجددع عددن

قوله إلى القول بوقوع طالق البدعة  ،فقال «:فلعمر اهلل لو كانت هذه اللفظة من كالم رسول اهلل
 صلى اهلل عليه وسلم  -ما قدمنا عليها شيئا  ،ولصرنا إليها بأول وهلة  ،ولكن ال ندري أقالهداابن وهب من عنده ،أم ابن أبي ذئب ،أم نافع ،فال يجوز أن يضاف إلى رسول اهلل  -صدلى اهلل

عليه وسلم  -ما ال يتديقن أنده مدن كالمده  ،ويشدهد بده عليده ،وتترتدب عليده األحكدام ،ويقدال :هدذا

من عند اهلل بالوهم واالحتمال»(.)1

( )1انظر  :فتح الباري البن حجر ()351 /9
( )2مسند أبي داود الطيالسي ( )61 /1برقم.61:
( )3سنن الدار قطني ( )19/5برقم . 3915 :كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره.
( )1انظر  :زاد المعاد في هدي خير العباد ()211 /5
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ويجــاب علددى كددالم ابددن الق ديم رحمدده اهلل :بددأن الحددديث صددحيح  ،واألصددل المتفددق عليدده بددين
العلماء ،أن األصل قبول رواية الثقة كما رواها  ،وأنه ال يجوز ردهدا  ،باالحتمداالت  ،والتشدكيك
تواال لجدداز أن يددرد حددديث أبددي الزبيددر وقولدده «:ولددم يرهددا شدديئا ».بمثددل الشددك ألددذي أوردوه علددى
حديث ابن وهب  ،وقد تابع ابن وهب على هذه الرواية أبو داود الطيالسي في مسنده .
عن ابن عمر -رضدي اهلل عنده« -أنده طلدق ام أرتده وهدي حدائ

اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك له فجعلها واحدة»

فدأتى عمدر النبدي -صدلى

وكذلك تابعده الددار قطندي فدي سدننه عدن محمدد بدن إشدكاب  ،قدال ابدن أبدي ذئدب فدي حديثده:
«هي واحدة فتلك العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء».وهذه الطرق تقوي الحدديث إلدى مرتبدة

الصحة أو الحسن.

وقال األلباني-رحمه اهلل تعالى( :-فيترجح القول بوقوع طالق الحدائ

بما في المرفوع وهذا مما يعطي األحاديث بوقوع طالق الحائ
المرفوعة التي أعتدت بطالق الحائ

التي لم تعتد بطالق الحائ

ألن ابدن عمدر عمدل

قوة ،وكذلك قوة داللة األحاديث

على المراد داللة واضحة ال تقبدل التأويدل بخدالف الطدرق

 ،فإنها ممكنة التأويل كما أولها اإلمام الشافعي وغيره وبأنها ليست

نصددا صدريحا بأندده لددم يرهددا طالقددا)

)1

وهددذه مرجحددات قويددة تؤيددد القددول بوقددوع طددالق البدعددة مددع

اإلثم .واهلل أعلم بالصواب.

( )1انظر  :إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل (.)133 ، 132 /1
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المطلب الثالث  :مخالفته فن التخيير بالطالق
صورة المسةلة  :هو أن يقول الرجل لزوجته اختاري البقاء معي أو مفارقتي  ،وهي تختار.
تمرير ممل الن اع:
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم على أن الزوك إذا طلق زوجته باختياره من غيدر مدانع شدرعي
فإنه يقع طالقه.
-2اختلف العلماء فيمن خيدر زوجتده  ،أو ملكهدا أمرهدا  ،فاختدارت نفسدها  ،أو اختدارت زوجهدا ،
فهل يقع الطالق؟ وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين  ،وتمته مسةلتام.

المسةلة اوولى :مك مم خير وجته فاختارت وجها ،هل يق الطالق بمجرد تخييرها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول اوول  :رأي اإلما ابم م رممه اهلل تعالى فن المسةلة .
فهو يرى أن من خير زوجته أو ملكها فاختارته أو اختارت نفسها كل ذلك اليقع به الطالق.
فقال (:إذا خير الرجل امرأته ،فاختارت نفسدها  ،أو اختدارت زوجهدا  ،أو لدم تختدر شديئا  ،أو
ملكها نفسها  ،أو جعل أمرها بيدها  ،فكل ذلك ال شيء وكل ذلك سواء  ،وال تطلق بذلك) .

()1

وذلك حسب فهمه للقرآن الكريم  ،وبأنه ال يطلق أحد عن أحد  ،توانما الطالق للزوك فقط.
اودلة :استدل بالمأثور:
-1استدل بأثر عمر بن الخطاب  « --أن رجال قال المرأة له :إن أدخلت هذا العدل البيت،

فأمر صاحبتك بيدك ،فأدخلته ،ثدم قالدت :هدي طدالق ،فرفدع ذلدك إلدى عمدر بدن الخطداب -
 ،-فأبانهددا مندده ،فمددروا بعبددد اهلل بددن مسددعود - -فددأخبروه؟ فددذهب بهددم إلددى عمددر فقددال :يددا

أمير المؤمنين إن اهلل تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ،ولم يجعل النساء قوامات على

الرجددال؟ فقددال عمددر  : فمددا تددرى؟ قددال :أ ارهددا ام أرتدده ،قددال عمددر :وأنددا أرى ذلددك ،فجعله د دا
واحدة ».

()2

وجـه الداللـة مــم اوثـر :قددال  :فقدد رجدع عمددر بدن الخطداب - -إلددى قدول ابدن مسددعود -
 -في أن ال ينفذ طالق من جعل أمر امرأته بيدها .

( )1المحلى باآلثار (.)291/9
( )2المصدر نفسه (. )295 /9
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-2اس ددتدل بد دأثر عثم ددان ب ددن عف ددان -  -أن رميث ددة الف ارس ددية
الرحمن بن أبي بكدر الصدديق

()2

()1

كان ددت تح ددت محم ددد ب ددن عب ددد

فملكهدا أمرهدا ،فقالدت :أندت طدالق ثدالث مدرات؟ فقدال عثمدان

بن عفان :أخطأت ،ال طالق لها ،أال إن المرأة ال تطلق.

()3

-3استدل بأثر عبد اهلل بدن عبداس--فدي رجدل قدال الم أرتده :أمدرك بيددك  ،فقالدت :أندت طدالق
ثالثا ،فقال ابن عباس « :خطأ اهلل نوأها ،لو قالت :أنا طالق ثالثا لكان كما قالت »

()1

وجه الداللة  :قال ابن حزم  :وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس --وهذا صريح في
عدم وقوع طالق المرأة على الرجل.
-1اسددتدل ب دأثر بددن طدداووس عددن أبيدده ،أندده سددئل :كيددف كددان أبددوك يقددول فددي رجددل ملددك ام أرتدده
أمرها؟ أتملك أن تطلق نفسها؟ قال« :ال» ،كان يقول« :ليس إلى النساء طالق»

()5

-5استدل بأثر عطاء من طريق بن جري :قلت لعطاء :رجل قدال الم أرتده :أمدرك بيددك بعدد يدوم
أو يومين قال« :لديس هدذا بشديء» .قلدت :فأرسدل رجدال أن أمرهدا بيددها يومدا أو سداعة .قدال:

«مددا أدري هددذا مددا أظددن هددذا شدديئا» قلددت لعطدداء :أملكددت عائشددة -رضددي اهلل عنهددا -حفصددة
حين ملكها المنذر بن الزبير أمرها؟ فقال عطداء :ال ،إنمدا عرضدت علديهم أيطلقهدا أم ال؟ ولدم

يملكها أمرها.

()6

( )1اسمها :رميثة بنت الحدارث بدن حذيفدة بدن مالدك بدن ربيعدة بدن أعيدا بدن مالدك بدن علقمدة بدن فدراس مدن بندي
كنانة ولم أجد من ذكر لها تأريخ وفاة  .انظر  :الطبقات الكبرى ط العلمية (.)119 /5
( )2هو  :أبو عتيق محمد بن عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر بدن أبدي قحافدة ولدم أجدد مدن ذكدر تدأريخ وفاتده بحسدب
تتبعدي القاصددر .انظددر  :اإلكمدال فددي رفددع االرتيدداب عدن المؤتلددف والمختلددف فدي األسددماء والكنددى واالنسدداب
( ،)111 /6االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1112 /1أسد الغابة ط العلمية (.)201 /6

( )3المحلى باآلثار (.)296 /9
( )1مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ( )521/6بددرقم11919 :بدداب المدرأة تملددك أمرهددا فردتدده ،هددل تسددتحلف؟ ،
مصددنف ابددن أبددي شدديبة ( )11 /1بددرقم ، 11011:مددا قددالوا فيدده إذا جعددل أمددر ام أرتدده بيدددها  ،فتقددول :أنددت

طالق ثالثا  ،المحلى (.)296/9

( )5المصدر نفسه ( )519 /6برقم  11913 :باب المرأة تملك أمرها فردته ،هل تستحلف؟.
( )6المصدددر السددابق ( )5 /1بددرقم11951 :بدداب :المملكددة إلددى أجددل بسددندا صددحيح  ،وزيدداده عنددد ابددن حددزم
بالمحلى باآلثار (.)295 /9
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القول الثانن  :مذهب او ئمة االربعة -أبن منيفة

()1

،ومالك( ،)2والشافعن( ،)3وأممد .)1(-

قالوا :إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها أو ردت الخيار  ،لم يقع الطالق .
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب ،ومن السنة ،ومن المأثور .
أوال :مم الكتاب .

اٱ ااۡل ِّأَ ۡز َ ج ا َ َّلن كْ ا َِ ْاار ۡدنَ َّۡذ َحيَااَّةَ َّذ ا ُّد ُۡيَٱ
-1اسددتدلوا بقددول اهلل تعددالى ﴿ :يََٰٓأَيُّهَااٱ َّذِْ ا ُّ
َ زيَْ َهَااٱ فَ َ َعااٱذَ ۡيََ ن َواا ِّ ۡعك َِ َ ن ََاار َِّۡك َِ ََاا َر ٗ
َُٱ َجمااي ٗ ﴾١١األح دزاب.21:وثبددت سددبب
نزولهددا عنددد البخدداري ،ومسددلم عددن عائشددة -رضددي اهلل عنهددا ،-زوك النبددي -صددلى اهلل عليدده

وسدلم  ،-أخبرتده أن رسددول اهلل صدلى اهلل عليده وسددلم جاءهدا حدين أمدره اهلل أن يخيدر أزواجدده،

فبدددأ بددي رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -فقددال« :إنددي ذاكددر لددك أم درا ،فددال عليددك أن ال

تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يدأمراني بف ارقده ،قالدت :ثدم قدال« :
﴿يٓأَيهَددا َّ
دك ﴾األحدزاب 21 :إلددى تمددام اآليتددين ،فقلددت لدده :ففددي
ٱلنبِددي ُقددل ألَز ۡۡ َو ِجد َ
إن اهلل قددالَ :
أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد اهلل ورسدوله والددار اآلخدرة .ثدم فعدل أزواك رسدول اهلل -صدلى
اهلل عليه وسلم -مثل ما فعلت.

()5

وجه الداللة مم اآلية :
قالوا  :إن اهلل تعالى أمر نبيه  -صلى اهلل عليه وسلم  -بتخيير نسائه بين اختيار الفراق،

والبقاء على النكاح  ،والنبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -خيدرهن علدى ذلدك ،ولدو لدم تقدع الفرقدة بده
لم يكن ل مر بالتخيير معنى.

()6

()1انظر  :المبسوط للسرخسي ( ،)212/6بدائع الصنائع (.)111/3

( )2انظددر  :اإلش دراف علددى نكددت ومسددائل الخددالف ( ،)151/2المعونددة ( ،)111، 110الكددافي فددي فقدده أهددل
المدينة (.)511/2
( )3انظر ، :األم للشافعي ( ،)111/1الحاوي الكبير ( ،)111/10المهذب (.)12/3
()1انظر  :المغني البن قدامة ( ، )110/1الكافي في فقه اإلمام أحمد  ،الشرح الكبير (.)313/1
﴿يٓأَيهَددا َّ
دك إِن ُكن ددتُ َّن تُد ِدرد ۡۡ َن
ٱلنبِ ددي قُ ددل ألَز ۡۡ َو ِج د َ
( )5ص ددحيح البخ دداري ( )111 /6ب ددرقم ، 1115:ب دداب قول ددهَ :
ۡ
ۡ
ۡ
ُسدرح ۡۡ ُك َّدن َس َدراح ٗۡا َج ِميدل ٗۡا ﴾األحدزاب21:صدحيح مسدلم
ُمتع ۡۡ ُك َّن َوأ َ
ٱلۡ َحَيوةَ ٱلدنَۡيا َوِز َينتَهَا فَتَ َعالَيۡ َن أ َ
( )1103 /2برقم.1115:باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية.

( )6انظر :بدائع الصنائع (.)111/3
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ثانيا :مم السنة.
-1استدلوا بحديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت« :خيرنا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسدلم -
 ،فاخترنا اهلل ورسوله ،فلم يعد ذلك علينا شيئا» وفي لفظ عن عائشة -رضي اهلل عنها -عدن

مسروق ،قدال :سدألت عائشدة ،عدن الخيدرة ،فقالدت« :خيرندا النبدي  -صدلى اهلل عليده وسدلم ،-

أفكان طالقا؟» قال مسروق(« :)1ال أبالي أخيرتها واحدة أو مائة ،بعد أن تختارني»

()2

 ،وفي

لفظ عند مسلم عن عائشةرصي اهلل عنها قالت« :قد خيرنا رسول اهلل -صدلى اهلل عليده وسدلم

 ،-فلم نعده طالقا»

()3

وجـــه الداللـــة مـــم المـــديث قددالوا  :إن اختيارهددا لنفسددها ضددد اختيارهددا لزوجهددا ،فددإذا كددان
اختيارها نفسها ف ارقًا كان اختيارهدا لده بقداء علدى الزوجيدة  ،وألن اختيدار الدزوك اختيدار النكداح ،ال
()1
يحتمل غيره  ،فلم يقع به الطالق .
ثالثا  :مم المـةثور .
-1استدلوا بأثر ابن مسعود  --قال« :إن اختارت زوجها فليس بشيء ،توان اختارت نفسدها
فهي واحدة وهو أحق بها»

()5

-2استدلوا بأثر إبراهيم  ،في الرجدل يخيدر ام أرتده قدال :إن اختدارت نفسدها فهدي واحددة بائندة ،توان
اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال :وقال عمر بن الخطاب  ،وعبد اهلل بدن مسدعود

–رضي اهلل عنهما« :-إن اختارت نفسها فهي واحدة  ،توان اختارت زوجها فال شديء» .قدال:
() 6
وقال زيد بن ثابت« :إن اختارت نفسها فهي ثالث» .
-3استدلوا بأثر عائشة -رضي اهلل عنها -قالت« :قد خيرنا رسول اهلل -صدلى اهلل عليده وسدلم
 ،-فاخترنا اهلل ورسوله ،فلم يعد ذلك طالقا» .قدال معمدر :وأخبرندي مدن سدمع ،الحسدن يقدول:

( )1هو  :أبو عائشة مسروق بدن األجددع بدن مالدك بدن أميدة بدن عبدد اهلل بدن مدر بدن سدلمان الهمدداني الدوادعي
مدات سددنة 13ه .انظددر  :الطبقددات لخليفددة بددن خيدداط (ص ،)250 :تدداريخ بغددداد وذيولدده ط العلميددة (/13
 ،)233تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)151 /21

( )2صحيح البخاري ( )13 /1برقم 5262:باب مدن خيدر نسداءه  ،صدحيح مسدلم ( )1103 /2بدرقم.1111 :
باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية.
( )3صحيح مسلم ( )1103 /2برقم .1111 :باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية.

( )1انظر  :المعونة علدى مدذهب عدالم المديندة ( ،)111الكدافي فدي فقده أهدل المديندة(،)511/2المهدذب فدي فقده
اإلمام الشافعي(.)12/3
( )5مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )1 /1برقم .11913:باب :الخيار.
( )6المصدر نفسه ( )9 /1برقم .11915:باب :الخيار.
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«إنم ددا خيد ددرهن رس ددول اهلل -صد ددلى اهلل علي دده وسد ددلم -ب ددين ال دددنيا واآلخد درة ،ولدددم يخي ددرهن فدددي
الطالق»

()1

-1استدلوا بأثر جابر بن عبد اهلل --يقول :في الرجل يخير امرأته فتختار الطالق قال« :هي
واحدة ،وأكره أن يخيرها»

()2

-5اسددتدلوا بدأثر زيددد بددن ثابددت --قددال« :إذا ملددك الرجددل ام أرتدده أمرهددا  ،فاختددارت نفسددها فهددي
واحدة وهو أحق بها».

()3

-6استدلوا بأثر علي بن أبي طالب - -قال« :إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بهدا،
توان اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها».

()1

-1استدلوا بأثر أبي الدرداء  ،)5(- -أتدي وهدو بالشدام فدي رجدل خيدر ام أرتده فاختدارت زوجهدا،
قال« :ليس بشيء» قال :وكان ابن عباس يفتي بذلك.

()6

المناقشة :
مناقشة أدلة بن حزم الظاهري .
-1مناقشة أثر عمدر بدن الخطداب  - -وفيده «أن رجدال قدال المدرأة لده :إن أدخلدت هدذا العددل
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

إن اهلل تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ،ولم يجعل النسداء قوامدات علدى الرجدال؟ فقدال
عمر :فما ترى؟ قال :أراها امرأته ،قال عمر :وأنا أرى ذلك ،فجعلها واحدة »

الجواب :يجاب بأن األثدر محتمدل أن عمدر --جعلهدا واحددة بقدول الدزوك «فدأمر صداحبك

()1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )11 /1برقم .11911:باب :الخيار.
( )2مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( ) 12 /1برقم . 11911:باب :الخيار.
( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( ) 9 /1برقم .11916:باب :الخيار.

( )1المصدر نفسه ( )9 /1برقم 11911:باب :الخيار ، .مصنف ابن أبي شيبة ( ) 11 /1برقم. 11093:ما
قالوا :في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها.
( ) 5هو  :عويمر بن عامر ،ويقال عويمر بن قيس بن زيد .وقيل :عويمر ابن ثعلبة بن عدامر بدن زيدد بدن قديس
بن أمية بن مالك بن عامر بن عدى بن كعب بن الخزرك بن الحارث بن الخزرك ،أبو الدرداء االنصاري،

وهو مشهور بكنيته مات سنة 32ه وقيل سنة 33ه  .انظر  :معرفة الصدحابة ألبدي نعديم (،)2102 /1
االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1221 /3
( )6مصنف ابن أبي شيبة ( )11 /1برقم .11095:ما قالوا :في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها.
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بيدك» ويكون كنايدة فدي الطدالق  ،ويحتمدل أنده جعلهدا واحددة بقدول ضدرتها  :هدي طدالق  ،فلديس
في هذا األثر دليل البن حزم فيما قرره بل هو حجة عليه .

()1

بددل قددد ورد فددي نفددس أثددر عمددر بددن الخطدداب «--فجعلهددا واحدددة»،وهددذا يدددل علددى وقددوع
الطالق بالوكالة.
-2مناقشة أثر عثمان بن عفان - -وقوله «أخطأت ال طالق لها ألن المرأة ال تطلق » .
الجواب  :إنه لم يوقع الطدالق ألنهدا أضدافته إلدى نفسدها ولدم تضدفه إلدى زوجهدا  ،قدال اإلمدام
أحمد إن قالت :طلقتك ثالثا قال  :المرأة ال تطلق .
ويؤيد ذلك أثدر ابدن عبداس أن رجدال جداء ابدن عبداس  --فقدال  :لمدا ملكدت ام أرتدي أمرهدا

طلقتني ثالثا  ،فقال« :خطأ اهلل نوءها

()2

إنما الطالق لك وليس لها عليك ».

()3

-3مناقشة آثار التابعين كطاووس  ،وعطاء بعدم وقوع الطالق بالتخيير.
الـــرد :ق ددالوا :فق ددد ثب ددت ع ددن أكث ددر الت ددابعين بوق ددوع الط ددالق ب ددالتخيير ،أو التملي ددك ،كالحس ددن
البصري ،وسعيد بن المسيب ،والزهري  ،وليس قول بعضهم حجة على قول بع

.

مناقشة أدلة األئمة األربعة من قبل ابن حزم .
-1قال  :أما استداللهم باآلية
اليســل لهـ بــذلك إنمدا خيددرهن بددين الددنيا واآلخدرة فددالمعنى إن أردن الددنيا ولددم يددردن اآلخدرة
طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختا ار للطالق  ،ال أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا .
الرد يلى ابم م قوله هذا.
الــرد :قددالوا :إنمددا كددان تخيي د ار بددين الصددبر معدده علددى الفقددر ،وف ارقدده  ،والدددليل عليدده .أندده قددال
لعائشة -رضي اهلل عنها  :-إني أريد أن أذكر لك شيئا  ،فال تعجلي فيه

()1

وكذلك الثابت عند البخاري ومسلم عدن عائشدة  -رضدي اهلل عنهدا -قالدت  :خيرندا رسدول اهلل -
( )1انظر  :زاد المعاد (.)261،266/5
( )2معنى خطأ اهلل نوءها :قال أبو عبيد :النوء هو النجم الذي يكون به المطر لسان العرب فمن همز الحرف
أراد الدعاء عليها أي أخطأها المطر أبو سعيد :معنى الندوء النهدو

ال ندوء المطدر ،والندوء نهدو

الرجدل

إلى كل شيء يطلبه ،أراد :خطأ اهلل منهضها ونوءها إلى كل ما تنويه  .انظر  :لسان العرب ()111 /1

( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )521/6برقم 11911:واسناده صحيح  .بداب المدرأة تملدك أمرهدا فردتده،
هل تستحلف؟.
( )1انظر  :مختصر اختالف العلماء ( ، )111/2االستذكار (. )31/6
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 ، -فلم يكن في ذلك طالق .
الــرد مــم قبــل ابــم م ـ  :علددى حددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا -قددال :دل الحددديث علددى
التخييددر فقددط ،فددإن اختددرن اهلل  ،ورسددوله  ،والدددار اآلخ درة ،كددن أزواجدده  ،توان أختددرن أنفسددهن ،
متعهن  ،وطلقهن هو بنفسه .
الجواب  :يقدال بدل التخييدر كدان بدين الصدبر معده علدى الفقدر  ،وف ارقده ،بدل صداحبة القصدة

وهددي عائشددة -رضددي اهلل عنهددا -تقددول :لمددا سددئلت عددن الخي درة قالددت :خيرنددا رسددول اهلل-

فاخترناه أفكان طالقا ؟

-

بل هذا مفهوم الصحابة - -من التخيير ،فأفتوا بأن من خير زوجتده فأختارتده  ،فدال يقدع

الطالق .

الترجيح :
بعد سرد األدلة لكال الفريقين تبين للباحث أن القول الراجح هو مدذهب جمهدور األئمدة :بدأن

من خير امرأته فاختارته  ،بأنه ال يقع الطالق  ،توان اختدارت نفسدها  ،أو الطدالق يقدع الطدالق ،
وذلك لقوة أدلتهم ؛ وألنه قول جمهور الصحابة ،والتابعين  ،وفقهاء االمصار .
وألن النبددي - -خيددر نسدداءه بددين البقدداء فددي عصددمته  ،وبددين الف دراق ،فدداخترن البقدداء  ،فلددم

يكن طالقا ،وقال البنة الجون  :الحقي بأهلك ،فطلقت بهذه الكلمة.

وألن قول الرجل المرأته  :أمرك بيدك  ،أو ملكتك  ،أو خيرتك من ألفاظ الكناية فدي الطدالق

 ،وال يقع إال بالنية  ،فإذا نوى الزوك الطالق بهذه األلفاظ وقع الطالق .

وألن اب دن حددزم ال يددرى وقددوع الطددالق إال بأحددد ألفدداظ ثالثددة فقددط وهددي( الطددالق – الس دراح –
الفراق ) وماعدا ذلك ،ال يقع الطالق بأي لفظ غيدر هدذه األلفداظ  ،ولدو ندوى  ،وكدذلك ال يدرى

أن يطلق أحد عن أحد  ،ورأيه هذا مخالف لمدا كدان عليده الصدحابة  ،والتدابعين بدأن هنداك ألفداظ
غير الثالثة األلفاظ نحو –البتدة والبتلدة والحقدي بأهلدك ووهبتدك أهلدك وملكتدك ومخيدرة...إذا ندوى
بها الزوك الطالق وقع الطالق ،وفتواهم بوقوع الطالق بالوكالة .وهذا هو القول الراح واهلل أعلم

بالصواب.

المسةلة الثانية  :فن مك مم خير وجته أو ملكها فاختارت نفسها.
القول اوول  :بيان رأي اإلمام ابن حزم الظاهري -رحمه اهلل تعالى -في هذه المسألة.
يرى ابن حزم -رحمه اهلل تعالى -أن الزوك لو خير زوجته  ،أو ملكها  ،فاختارت نفسها أنده

ليس بشيء  ،وال يقع به الطالق  ،وال طالق إال كما أمر اهلل تعالى .
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وقد ذكر اودلة يلى قوله هذا فن المسةلة اوولى.
القول الثانن  :بيام مذهب اوئمة اوربعة أبن منيفة  ،ومالـك  ،والشـافعن  ،وأممـد فـن هـذه
المسةلة:

قالوا :بأن من خير زوجته  ،أو ملكها ،فاختارت نفسها  ،أو الطالق ،فإنه يقع بده الطدالق ،
وقد اختلفوا في الفرق بين التخيير ،والتمليك  ،وعدد التطليقات إذا اختارت نفسها.
اختلفوا فن هذه المسةلة يلى ثالثة أقوال.
أوال :تمرير ممل الن اع .
-1اتفق األئمة االربعة أن الزوك إذا خير زوجته  ،فاختارته ؛ بأنه ال يقع الطالق .
-2اختلفد دوا ف دديمن خي ددر زوجت دده فاخت ددارت نفس ددها ه ددل يق ددع طلق ددة رجعي ددة ؟ أو بائن ددة ؟ أو ث ددالث
تطليقات .
القول اوول :مذهب اإلما أبن منيفة(.)1
قال  :إذا خير الرجل امرأته  ،فاختارت نفسها  ،أو الطالق  ،فهي طلقة بائنة.
اودلة :استدل من المأثور  ،والمعقول .
أوال  :مم المةثور .
اسددتدل ب دأثر علددي بددن أبددي طالددب --قددال « :إن اختددارت نفسددها فواحدددة بائنددة  ،توان اختددارت
()2
زوجها فواحدة وهو أملك بها».
وجه الداللة من األثر  :قالوا :أفتى علي بدن أبدي طالدب --بأنهدا إن اختدارت نفسدها فهدي

طلقة بائنة  ،وهي أحق بنفسها .
ثانيا :مم المعقول .

 -1قالوا  :إن اختيارها نفسها إنما يتحقق إذا زال ملك الزوك عنها  ،وصارت مالكة أمر نفسها ،
وذلك بوقوع الواحدة البائنة .

-2قالوا  :إن تمليكها إياها أمر نفسدها يقتضدي زوال سدلطانه عنهدا  ،تواذا قبلدت ذلدك باالختيدار ،
()3
وجب أن يزول عنها  ،وال يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .
( )1انظ ددر  :ش ددرح مختص ددر الطح دداوي ( ، .)91//5المبسدددوط ( ،)112/6ب دددائع الصدددنائع ( ،)33111تحفد ددة
الفقهاء (.)111/2

( )2مصنف ابن أبي شيبة ( )11 /1برقم ، 11093 :ما قالوا :في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
،مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )10 /1برقم 11911:باب :الخيار.
( )3انظر  :المبسوط للسرخسي ( ،)212/6المغني البن قدامة (.)101/1
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القول الثانن  :مذهب اإلما مالك

()1

.

قال  :إذا خير الرجل امرأته  ،فاختارت نفسها وقعت ثدالث تطليقدات  ،إذا كاندت مددخوال بهدا
 ،توان كانت غير مدخول بها وقع ما نوت من واحدة  ،أو أكثر.
اودلة :استدلوا من المأثور ،والمعقول .

أوال :مم المةثور .
اسددتدلوا ب دأثر زيددد بددن ثابددت  - -قددال« :إن اختددارت نفسددها فددثالث  ،توان اختددارت زوجهددا

فواحدة»(.)2

ثانيا :مم المعقول .
-1قــالوا  :إن اختيددار الددنفس إذا أطلددق اقتضددى ظدداهره أن ال يكددون لدده عليهددا سددبيل  ،وال يملددك
( )3

منها شيئاً بوجه  ،وأنه قد جعل لها أن تخرك عنه ما يملكه منها  ،أو يقيم معها .

-2قالوا  :إن اختيار نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها  ،وال يكون ذلك إال بثالث .وكذلك غيدر
المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة  ،فاكتفي بها.
القول الثالث :مذهب اإلما الشافعن

()5

()1

 ،واإلما أممد بم منبل

()6

.

قالوا :إذا اختارت نفسها فهي طلقة رجعية وهو أحق بها.
اودلة :استدلوا بأدلة من السنة  ،والمأثور  ،والمعقول .
أوال :مم السنة .
-1استدلوا بحديث ركانة بن عبد يزيد --حين طلق امرأته سهيمة
عما أراد بالبتة فقال« واحدة فأحلفه عليها وردها عليه» .

()1

()1

البتة فساله النبي - -

( )1انظد ددر  :المدوند ددة (،)211/2اإلش د دراف علد ددى مد ددذاهب العلمد دداء البد ددن المند ددذر ( ،)210/5المعوند ددة (،)119
اإلشراف على نكت مسائل الخالف( ،)151/2االستذكار (،)13/6التبصرة للخمي (.)2103/6
( )2مصنف ابن أبي شيبة ( )11 /1برقم 11099ما قالوا :في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها.
( )3انظر  :اإلشراف على نكت مسائل الخالف ()151 /2
( )1انظر  :المغني البن قدامة ()101 /1
()5انظر  :األم للشافعي ( ،)111/1الحاوي الكبير ،)111/010روضة الطالبين (.)19/1
( )6انظر  :المغني البن قدامة ( ، )101/1الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ، )119/3شدرح الزركشدي ()111/5
 ،االنصاف في معرة الراجح ن الخالف (.)192/

( )1هددي  :سددهيمة بنددت عددويمر المددازني ولددم أجددد مددن تددرجم لهددا  .انظددر  :اإلصددابة فددي تمييددز الصددحابة (/1
)203بتصرف  ،ولم أجد لها ترجمة مستقلة.
( )1سبق تخريجه ص. )110(:
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وجه الداللة مم المديث  :قالوا :دل الحديث بأن لفظة البتة من ألفداظ الكنايدة تقدع واحددة رجعيدة
بالنية  ،فال تقع ثالثا  ،وال واحدة بائنة خالفا ألبي حنيفة ومالك .

()1

ثانيا :مم المةثور :
-1اس ددتدلوا بد دأثر عم ددر ب ددن الخط دداب  ،وعب ددد اهلل ب ددن مس ددعود  -رض ددي اهلل عنهم ددا  -ق دداال «:إن
اختارت نفسها فهي واحدة  ،توان اختارت زوجها فال شيء».

()2

-2اسددتدلوا ب دأثر بددن عبدداس«:- -أندده كددان يقددول فددي المخي درة مثددل قددول عمد د د در وعبددد اهلل بددن
مسعود ».

()3

-3اسددتدلوا ب دأثر زيددد بددن ثابددت  - -قددال« :إن اختددارت نفسددها فواحدددة  ،وهددو أملددك بهددا ،توان
اختارت زوجها فال شيء»

()1

-1اس ددتدلوا بد دأثر عط دداء ب ددن رب دداح ق ددال «:إن اخت ددارت نفس ددها فواح دددة توان اخت ددارت زوجه ددا ف ددال
شيء».

()5

قال البيهقي (:قول عبد اهلل بن مسعود --موافق لقول عمر-  -في الخيار وبه نقدول

لموافقتدده السددنة الثابتددة عددن عائشددة -رضددي اهلل عنهددا  -عددن النبددي -صددلى اهلل عليدده وسددلم -فددي
التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -في البتة

أنها رجعية إذا أراد بها واحدة)(.)6
ثالثا :مم المعقول .

قالوا  :إن وقوع الطالق إذا تجرد عن عدد وعو

 ،كان رجعيا في المدخول بها  ،وألنها

معتدة يلحقها الطالق  ،فوجب أن يملك رجعتها كالمطلقة بالصريح (.)1

( )1انظر :الحاوي الكبير (.)160/10

( )2مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ( )9 /1بددرقم 11915 :بدداب :الخي ددار ،والسددنن الكب ددرى للبيهق ددي()565/1
برقم 15025:باب ما جاء في التخيير.
( )3مصنف ابن أبي شيبة ( )19/1برقم 11101 :ما قالوا :في الرجل يخير ام أرتده فتختداره أو تختدار نفسدها ،
السنن الكبرى للبيهقي في السنن ( ،)565/1باب ما جاء في التخيير.

( )1المصدر نفسه ( )11 /1برقم 11100:ما قالوا :في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها.
( )5المصدر السابق ( )11 /1برقم 11091 :ما قالوا :في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها.
( )6السنن الكبرى للبيهقي ( )566 /1برقم 15029:باب ما جاء في التخيير.
( )1انظر  :الحاوي الكبير (.)161 /10
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المناقشة
مناقشة أدلة المنفية :
-1أما استداللهم بأثر علي بن أبي طالب  --وقوله  «:إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ».
الجواب  :يجاب عن هذا األثر بجوابين :
اوول  :إن علددي بددن أبددي طالددب --كددان قددد وافددق فتددوى عمددر بددن الخطدداب  --فيمددا إذا
اختددارت الم درأة نفسددها ؛ بأنهددا واح د د د ددة رجعيد د د دة  ،ومضددى هددذا األمددر  ،وهددذه الفتددوى فددي
خالفة عمر.-  -

الثانن  :بدأن فتدوى علدي بدن أبدي طالدب - -قدد خولفدت بدأقوال الصدحابة  ،والتدابعين ،كعمدر،
وعبددداهلل بددن مسددعود  ،وعبددد اهلل بددن زيددد  ،وابددن عبدداس ،وزيددد بددن ثابددت  ،وسددعيد ابددن

المسيب  ،وعطاء ،وغيرهم.
مناقشة دليله مم المعقول:

وقولهم بأن اختيار نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها  ،وال يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .
الجـواب  :يقددال ال يددزول سددلطان الددزوك عنهددا إال إذا كددان بعددو

 ،أو نددوى الرجددل بددالتخيير

ثالث تطليقات ،أو نوت هي  ،فإذا لم ينويا ،لم يطلق إال واحدة رجعية .
مناقشة أدلة المالكية .
أما استداللهم بأثر زيد بن ثابت - -وقوله إذا اختارت نفسها فثالث .
الرد :يجاب بأنه قد ورد عنه  --أنه قال  :إذا اختارت نفسها فهي واحدة رجعية .
ويقال أيضا :قد خالف زيد بن ثابت  --جمهدور الصدحابة الدذين يقولدون إن اختدارت نفسدها
فهي تطليقة واحدة رجعية  ،كعمر بن الخطاب  ،وابن مسعود  ،وابن عباس  ،وغيرهم . --
أما مناقشة أدلته مم المعقول .
وقددولهم إن اختيددار نفسددها يقتضددي زوال سددلطانه عنهددا  ،وال يكددون ذلددك فددي المدددخول بهددا إال
بثالث  ،وغير المدخول بها بواحدة بائنة .
فيجاب  :بما أجيب على تعليل الحنفية  ،بأن الزوك لم ينو عددا  ،وكذلك الزوجدة فاختدارت
نفسددها  ،وكددان اختيددار نفسددها بغيددر عددو

سلطان الزوك عنهدا إال إذا كدان بعدو

منهددا للددزوك  ،فهددي تطليقددة واحدددة رجعيددة وال يددزول

منهدا لده  ،أو كدان قدد ندوى الطدالق الدثالث  ،وندوت هدي

بذلك  ،فإذا حصل ذلك  ،فقد زال سلطانه عنها .
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الترجيح
بعددد عددر

أدلددة كددل قددول ومناقشددتها تبددين للباحددث بددأن الدراجح مددن هددذه األقدوال هددو مددذهب

اإلمامين الشافعي وأحمد بأن الزوجة إذا خيرها فاختارت نفسها بأنها طلقة رجعية واهلل أعلم.
وسبب الترجيح اآلتي :
-1هذه المسألة ليس فيها نص صريح من كتاب  ،وال سنة صحيحة صريحة .
-2قول من قال من الصحابة الكرام بأنها إذا اختارت نفسها فهي واحددة رجعيدة أكثدر ممدن ذهدب

إلى غير هذا القول  ،ومن قال بهذا القول من الصحابة عمر  ،وابن مسعود  ،وابن عبداس ،
وزيد بن ثابت ،وجابر  ،و عبد اهلل -رضي اهلل عنهم  ،-وكثير من التابعين .

-3إن التخيير من ألفاظ الكناية عند األئمة األربعة  ،وهي محتاجة إلى نيدة  ،وحيدث لدم تحصدل
نيددة مددن قبددل الددزوجين بعدددد مددن الطددالق  ،ولددم يكددن بعددو

طلقة رجعية.

واهلل أعلم بالصواب .
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مددن قبددل الزوجددة لزوجهددا  ،فهددي

المطلب الراب :مك

مم قال ل وجته  :وهبتك وهلك فقبلوها.

تمرير ممل الن اع.
-1اتف ددق األئم ددة األربع ددة واب ددن ح ددزم ب ددأن ال ددزوك إذا ق ددال لزوجت دده س ددرحتك  ،أو فارقت ددك ون ددوى ب دده
الطالق فإنه يقع طالقه.
-2اختلددف العلمدداء فدديمن قددال لزوجتدده قددد وهبتددك ألهلددك فقبلوهددا  ،ونددوى بهددا الطددالق هددل يقددع
الطالق؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين .

القول الثانن :
بيان رأي اإلمام ابن حزم الظاهري رحمه اهلل في هذه المسألة.
يرى ابدن حدزم الظداهري رحمده اهلل تعدالى بدأن قدول الدزوك لزوجتده قدد وهبتدك ألهلدك لديس مدن
ألفاظ الطالق سواء نوى بها الطالق  ،أو لم ينو فال يقع الطالق.
فقال رممه اهلل تعالى ( :وما عدا هذه األلفاظ فال يقع بها طالق ألبتة  -نوى بها طالقا أو
لم يندو  -ال فدي فتيدا وال فدي قضداء مثدل :الخليدة ،والبريدة ،وأندت مبدرأة ،وقدد با أرتدك ،وحبلدك علدى
غاربك  ،والحرك ،وقد وهبتك ألهلك ،أو لمن يذكر غير األهل ،والتحريم ،والتخيير ،والتمليك.

وهذه ألفاظ جاءت فيها آثدار مختلفدة الفتيدا عدن نفدر مدن الصدحابة  -رضدي اهلل عدنهم  -ولدم

يددأت فيهددا عددن رسددول اهلل  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -شدديء أصددال  ،وال حجددة فددي كددالم غي دره -
عليه الصالة والسالم  ،-ال سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بع
وليس له أدلة  ،توانما حسب فهمه لنصوص القرآن .

()1المحلى باآلثار (.)139 /9
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()1

القول الثانن :بيام مذهب اوئمة اوربعة أبن منيفة ( ،)1ومالك ( ،)2والشافعن)،(3وأممد

()1

قول الرجل ل وجته قد وهبتك وهلك  ،ونوى الطالق ،وقبلها أهلها.

فن

قالوا  :من قال لزوجته وهبتك ألهلك فقبلوها فإنه يقع به الطالق.
وقددد اختلف دوا فيمددا بيددنهم فيمددا إذا قددال لزوجتدده المدددخول بهددا قددد وهبتددك ألهلددك  ،ونددوى بهددا
الطالق وقبلوها هل هي طلقة رجعية ؟ أو بائنة ؟ أو ثالث تطليقات ؟.
تمرير ممل الن اع :
-1اتفددق األئمددة األربعددة أن الددزوك إذا قددال لزوجتدده قددد وهبتددك ألهلددك  ،بأندده مددن كنايددات الطددالق
فيقع الطالق إذا نوى الزوك الطالق .
-2اتفددق األئمددة علددى أن الددزوك إن أراد بقولدده الم أرتدده قددد وهبتددك ألهلددك ثددالث تطليقددات  ،فهددي
ثالث.

-3اختلفدوا فيمددا إذا أراد الددزوك بقولدده ألهلدده قددد وهبتددك ألهلددك تطليقددة واحدددة  ،أو أطلددق  ،وقبلهددا
أهلها فهل تكون طلقة رجعية  ،أو بائنة  ،أو ثالث تطليقات .على ثالثة أقوال .

القول اوول  :مذهب اإلما أبن منيفة .
()6( )5

قال :إذا قال لزوجته قد وهبتك ألهلك إذا نوى بها الطالق كانت طلقة واحدة بائنة .
اودلة :استدل بالمأثور  ،ومن المعقول .
أوال  :من المأثور.
-1استدل بأثر عن عبد اهلل بن مسعود --قال« :إن قبلوها فهي واحدة بائنة».

()1

( )1انظددر :المبسددوط للسرخسددي ( ،)13 /6بدددائع الصددنائع ( ، )101/3اإلختيددار لتعليددل المختددار (، )133/3
اللباب في شرح الكتاب (.)12،13/3

( )2انظر  :المدونة ( ، )211/2الكافي في فقه أهل المدينة ( ، )516 /2البيان والتحصيل (.)235/5
( )3انظر  :األم للشافعي (،)211/5البيان في مذهب اإلمام الشافعي ( ،)92/10العزيز شرح الدوجيز بمعدروف
بالشرح الكبير ط العلمية ( )533/1ط،روضةالطالبين (،)31/1
()1انظر  :مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل ( ، )366المغني ألبن قدامة ( ، )102 /1المحدرر فدي الفقده
على مذهب اإلمام أحمد ( ،)55/2الشرح الكبير على متن المقنع ( ، ،)311/1االنصاف (. )191/1

( )5البينونة تنقسم إلى قسمين بينونة صغرى :وهي ما يمكن َّ
للزوجين فيها العودة بعقد ومهر جديدين ،طدالق لده
تتزوك َّ
زوجا آخر ،طالق ال رجعة فيه.
رجعة -بينونة كبرى :ال
ش
الزوجة ً
تصح المراجعة فيها إالش بعد أن ش
( )6انظر  :المبسوط للسرخسي ( ،)13 /6بدائع الصنائع ( ، )101/3اللباب في شرح الكتاب (.)12،13/3
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-2استدل بأثر عطاء قال :قال« :هي واحدة بائنة».

()2

-3استدل بأثر عن علي بن أبدي طالدب « --فدي الموهوبدة ألهلهدا ،إن قبلوهدا فتطليقدة بائندة،
توان ردوها فهي واحدة وهو أحق بها»(.)3

ثانيا  :مم المعقول .
قالوا :إنهدا مدن الكنايدات الخفيدة إذا ندوى بهدا الطدالق كاندت طلقدة واحددة بائندة ؛ ألنهدا ليسدت
كناية عن مجرد الطالق بل عدن الطدالق علدى وجده البينوندة ؛ ألنهدا عوامدل فدي حقائقهدا واشدترط

النية لتعيين أحد نوعي البينونة المغلظدة  ،وهدي الدثالث  ،و المخففدة وهدي الواحددة  ،فإيهمدا ندوى

وقعت الحتمال اللفظ .

()1

القول الثانن :مذهب اوما مالك

()5

 ،ورواية يند اإلما أممد

()6

إم قبلوها.

قاال  :إذا قال الزوك لزوجته قد وهبتك ألهلك فهي ثالث تطليقات في المدخول بها  ،و فدي

غير المدخول بها واحدة .

اودلة  :استدال من المأثور  ،والمعقول .
أوال :مم المةثور .
-1استدال بأثر زيد بن ثابت  --قال« :إن قبلوها فثالث ،ال تحل لده حتدى تدنكح زوجدا غيدره،
توان ردوها فهي واحدة ،وهو أحق بها».

()1

-2استدال بأثر الحسن البصري قال« :إذا وهبها ألهلها ،فقبلوها فهي ثالث ،توان ردوها فواحدة،
وهو أحق بها».

()1

( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )311 /6برقم . 11212:باب الرجل يقول المرأته :قد وهبتك ألهلك .
( )2المصدددر نفسدده ( )311 /6بددرقم 11210:بدداب الرجددل يقددول الم أرتدده :قددد وهبتددك ألهلددك  ،مصددنف ابددن أبددي
شيبة ( )91/1برقم .11215:ما قالوا :في الرجل يهب امرأته ألهلها.

( )3مصنف ابن أبي شيبة ( )91/1برقم .11211:ما قالوا :في الرجل يهب امرأته ألهلها.
( )1انظر :اللباب في شرح الكتاب (.)12/3
( )5انظددر  :المدونددة ( ، )211/2الن دوادر والزيددادات علددى مددا فددي المدونددة مددن غي دره مددن األمهددات ()151 /5
،الكافي في فقه أهل المدينة ( ، )516 /2البيان والتحصيل (. )235 /5

( )6انظر  ، :المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد ( ، )55 /2الشرح الكبير على متن المقنع (.)311/1
( )1مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ( )312 /6بددرقم ، 11213:بدداب الرجددل يقددول الم أرتدده :قددد وهبتددك ألهلددك ،
ابن أبي شيبه في مصنفه ( ) 91 /1برقم 11211:ما قالوا :في الرجل يهب امرأته ألهلها.
( )1سنن سعيد بن منصور ( )111 /1برقم .1596:باب الرجل يقول المرأته :قد وهبتك ألهلك.
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ثانيا  :مم المعقول .
ق دداال  :ب ددأن ق ددول الرج ددل لزوجت دده ق ددد وهبت ددك ألهل ددك كناي ددة ظ دداهرة  ،والن دداس يتلفظ ددون به ددا ،
ويريدددون بهددا الطددالق وقددد جددرى العددرف بددذلك  ،والكنايددات الظدداهرة إذا وردت علددى المدددخول بهددا

كانت طالقا ثالثا

()1

.

وقدداال  :إن العددرف جددار بددأن الندداس يطلقددون بهدذه الكنايددات كمددا يطلقددون بالص دريح  ،وعددرف

اللغة والشرع جار بذلك .

()2

القول الثالث :مذهب اإلما الشافعن ( ،)3واإلما أممد فن المشهور ينه (.)1
قاال  :إن نوى بها طالقا فهي واحدة رجعية إال أن ينوي أكثر .
اودلة  :استدال من المأثور ،ومن المعقول .
أوال :مم المةثور .
-1اسددتدال ب دأثر عددن عبددد اهلل بددن مسددعود  --قددال« :إن قبلوهددا فواحدددة ،توان لددم يقبلوهددا فددال
()5
شيء».
-2اسددتدال ب دأثر مسددروق و مكحددول ،قددال« :إن قبلوهددا فهددي تطليقددة  ،وهددو أملددك بهددا  ،توان لددم
يقبلوها ،فال شيء» .

()6

-3استدال بأثر عن إبراهيم النخعي قال« :إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها».

()1

-1اس ددتدال بد دأثر ع ددن الد د د د د دزهري ق ددال« :إن قبلوه ددا فه ددي واح دددة ،وه ددو أمل ددك ،توان ردوهد د د د دا فل دديس
()1
بشيء» .
( )1انظر :المعونة على مذهب عالم المدينة (.)111
( )2انظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف (. )111 /2
()3انظددر :األم للشددافعي ( ، )211 /5البيددان فددي مددذهب اإلمددام الشددافعي ( ، )92 /10روضددة الطددالبين وعمدددة
المفتيين (.)31 /1

( )1انظر  :مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل ( ، )366المغني البن قدامة ( ، )311/1المحرر في ا لفقه
على مذهب اإلمام أحمد (، ، )55 /2الشرح الكبير على متن المقنع (. )311 /1
( )5سدنن سددعيد بددن منصددور ( )111 /1بددرقم،1591:بدداب الرجددل يقددول الم أرتدده  :قددد وهبتددك ألهلددك  ،وابددن أبددي
شيبة في مصنفه ( ) 91/1برقم 11212:ما قالوا :في الرجل يهب امرأته ألهلها.

.

( )6المصدر نفسه( )111 /1برقم. 1600،1601:باب الرجل يقول المرأته :قد وهبتك ألهلك
( )1مصنف ابن أبي شيبة ( )91/1برقم ، 11211:ما قالوا :في الرجل يهب امرأته ألهلها.
( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )312/6برقم .11211:باب الرجل يقول المرأته :قد وهبتك ألهلك.
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ثانيا  :مم المعقول .
-1قاال :بأنه من الكنايات ووقوع الطالق إذا تجرد عن عدد  ،وعو

كان رجعيا في المددخول

بها قياسا على قوله  :أنت طالق .

-2قاال :وألن مالم يمنع صريحه من الرجعة لم تمنع كنايته من الرجعة .
-3وألن صد دريح الطد د د دالق م ددن كنايت دده فلمد د د د دا ل ددم يرف ددع الصد د د د د دريح الرجع ددة  ،ف ددأولى أن ال ترفعه ددا
الكناية .

()1

-1وألن الكنايددات مددع الني د د د د دة كالصد د د د د دريح  ،فل د د د د دم يقددع بدده عنددد اإلطددالق أكثددر م دن واحدددة كقولدده
:أنت طالق.

()2

-5وألنه لفظ محتمل فال يحمل على الثالث عند اإلطالق كقوله اختاري .
-6وعلى أنها طلقة رجعية لمن عليها عدة بغير عو
أنت طالق .

()3

قبل اسدتيفاء العددد فكاندت رجعيدة كقولده:

المناقشة :

مناقشة كال ابم م الظاهري – رممه اهلل تعالى .-
أمددا قولدده -رحمدده اهلل -بددأن الرجددل إذا قددال لزوجتدده قددد وهبتددك ألهلددك بأنده باطددل ال يلزمدده بدده
الطالق نواه  ،أو لم ينوه .
الرد :فيجاب بأن ابن حزم ال يرى الطالق إال بألفداظ مخصوصدة وهدي « الطدالق ،السدراح ،
والفراق »  ،وما عدا ذلك ال يقع به الطالق  ،وهذا القول مخالف لما كان عليه أصحاب النبدي-
 -والتابعين واألئمة األربعة من أن الطالق يقدع بألفداظ الكنايدة وهدي كثيدرة  ،والعدرف جدار بدأن
الناس يطلقون بهذه الكنايات كما يطلقون بالصريح  ،وعرف اللغة  ،والشرع جار بذلك .

وألن اهلل سددبحانه وتعددالى ذكددر الطددالق  ،ولددم يعددين لدده لفظددا  ،فعلددم أندده رد الندداس إلددى مددا
يتعارفونه طالقا ،فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطالق مع النية .
واأللفدداظ ال ت دراد لعينهددا بددل للداللددة علددى مقاصددد لفظهددا  ،فددإذا تكلددم بلفددظ دال علددى معنددى ،
وقصد به ذلك المعنى ترتب عليده حكمده  ،ولهدذا يقدع الطدالق مدن العجمدي  ،والتركدي  ،والهنددي

بألسنتهم .

()1

( )1انظر :الحاوي الكبير (.)161/10
( )2ا نظر :المغني البن قدامة (. )391/1
( )3انظر:المغني البن قدامة (.)102/1
( )1انظر  :زاد المعاد(.)291/5

205

مناقشة ابم م ودلة اوئمة اوربعة :
فقال رممـه اهلل تعـالى :هدذه ألفداظ جداءت فيهدا آثدار مختلفدة الفتيدا عدن نفدر مدن الصدحابة -
رضددي اهلل عددنهم  -ولددم يددأت فيهددا عددن رسددول اهلل  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  -شدديء أصددال  ،وال
حجة في كالم غيره  -عليه الصالة والسالم  ،-ال سيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من
بع

.

()1

مناقشة كال إلما أبن منيفة مم قبل اإلما ابم م -رممه اهلل تعالى: -
قال :أما قول اإلمام أبي حنيفة :بأنها طلقة بائنة قبلوها  ،أو ردوها إال أن ينو ثالثا فثالث.
فال دليل يعقل  ،وال قياس يضبط  ،وال رأي له وجه  ،وال نعلمه عن أحد قبله.

()2

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
التفريق عن أحد قبله  ،وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثالثا؟.
وقولهم :بأن المدخول بها ال يحرمها إال الدثالث؟ فقلندا :وقدد يحرمهدا عنددكم الواحددة البائندة

.قال :وسائر األقوال ال نعلم لشيء منها برهانا  ،ال قرآنا  ،وال سنة (.)3
مناقشة أدلة المنفية مم قبل اإلما ابم م وغيره:

أما استداللهم بأثر ابن مسعود«:- -إن قبلوها فهي واحدة بائنة ».
الجواب :يقال  :فتوى ابن مسعود - -مشروطة بقبول أهلها لها  ،فدإن قبلوهدا فهدي واحددة
بائندة ،والحنفيددة يوقعددون عليهدا الطلقددة سدواء قبلوهددا  ،أولدم يقبلوهددا فلدديس لهدم الدددليل  ،وكددذلك أثددر
علي بن أبي طالب - -مشروط بقبول أهلها لها  ،فسقط استداللهم بهذه اآلثار .
مناقشة دليل المنفية مم المعقول:
وقولهم بأنه لفظ يقتضي البينونة ألنها ليست كناية عن مجرد الطدالق بدل عدن الطدالق علدى

وجه البينونة.

الـرد :يجدداب بأنده منددتق

بقولده :أنددت طدالق  ،وال رجعددة لدي عليددك؛ بأنهدا تكددون طالقدة ولدده

الرجعة ،فلم يرتفع بهذا اللفظ  ،توان كان مقتضيا للبينونة عند الجميع  ،فبطل استداللهم.
( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)139 /9
( )2المصدر نفسه (.)309 /9
()3انظر :لمحلى باآلثار (.)310 /9
( )1انظر :الحاوي الكبير (.)161 /10
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()1

مناقشة أدلة المالكية :
-1أمددا اسددتداللهم باآلثددار :عددن زي ددد بددن ثابددت  ،والحسددن البصددري  ،فد دإن اآلثددار لددم تفددرق ب ددين
المدددخول بهددا ،وغيددر المدددخول بهددا  ،ثددم إنهددا تشددترط لوقددوع الطددالق الددثالث قبددول أهلهددا لهددا ،
والمالكيددة ال يشددترطون ذلددك  ،بددل يوجبددون وقددوع الددثالث بمجددرد قولدده قددد وهبتددك ألهلددك س دواء

قبلوها  ،أم لم يقبلوها  ،فليس لهم حجة في هذه اآلثار .
مناقشة دليل المالكية مم المعقول :
قولهم :بأن العرف جار بأن الناس يطلقون بهذه الكنايات كما يطلقون بالصريح .
الجـــواب :يقددال :بددأن الكنايددات مددع النيددة كالص دريح  ،فلددم يوقددع بدده عنددد اإلطددالق إال واحدددة
رجعية كقوله  :أنت طالق  ،وألنه لفظ محتمل  ،فال يحمل عندد اإلطدالق علدى الدثالث بدل علدى
اليقين  ،وهي الواحدة .
الترجيح :
بعد عر

األقوال وأدلتها ومناقشة األدلة تبين للباحث أن القول الراجح في هذه المسألة هو

قول من قال لزوجته قد وهبتك ألهلك ونوى الطالق وقبلوها بأنها طلقة رجعية لةتي:
-1هذه المسألة من مسائل كنايات الطالق وليس فيها ندص صدريح مدن القدرآن  ،أو مدن السدنة ،
فهي قابلة لالجتهاد .

-2وبأن أكثر السلف على أنها تقع تطليقة واحدة رجعية .
-3وألنهدا تطليقدة لمدن عليهدا عدددة بغيدر عدو

قبدل اسدتيفاء العدددد  ،فكاندت رجعيدة كقولده  :أندت

طالق .
-1وألنه ماال يمنع صريحه من الرجعة ،لم تمنع كنايته من الرجعة من باب أولى واهلل أعلم .
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المبمث الثانن
وتمته ثالثة مطالب.
المطلب اوول  :مخالفاته فن توقيت الطالق.
المطلب الثانن  :والوكالة بالطالق.
المطلب الثالث  :واليميم بالطالق .
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المطلب اوول  :مخالفته فن توقيت الطالق .
تمرير ممل الن اع:
-1اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن مددن قددال لزوجتدده أنددت طددالق اآلن ،فإنهددا تطلددق فددي
الحال.
-2اختلددف العلم دداء ف دديمن قددال لزوجت دده  :إذا ج دداء راس الشددهر  ،أو آخددره  ،أو آخ ددر الس ددنة  ،أو
أولها  ،ثم جاء الموصوف فهل يقع الطالق؟ اختلفوا على قولين.

القول اول  :بيام رأي ابم م الظاهري – رممه اهلل تعالى  -فن المسةلة .
يدرى ابدن حدزم –رحمده اهلل تعدالى : -أنده إذا قدال لزوجتده إذا جداء رأس الشدهر :فأندت طدالق

أو ذكر وقتا ما  ،فأنه اليقع طالقه إذا حل األجل .

فقال( :من قال :إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ،أو ذكر وقتا ما؟ فال تكون طالقا بذلك ،ال

اآلن ،وال إذا جاء رأس الشهر)(.)1
اودلة :

ليس له أدلة صريحة بل كالم من مفهومه فقال .
-1إن الطالق المأمور به هو الطالق المنجز نحو أنت طالق.
-2وقال :إنه لم يدأت قدرآن وال سدنة بوقدوع الطدالق باألجدل وقدد علمندا اهلل الطدالق علدى المددخول

بها وغيدر المددخول بهدا ولديس هدذا فيمدا علمندا بدل مدن التعددي علدى حددود اهلل :قدال تعدالى :
﴿ َ َوَ يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَٱَ ۡد ظَلَ َ ُ َۡف َس ۥ ﴾الطالق .1:

-3وقال كل طالق ال يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك
 -1توان خالف هذا القول يستلزم تحريم فرك بالظن على من أباحه اهلل تعالى له باليقين .

( )1المحلى باآلثار (.)119 /9
( )2المصدر نفسه (.)111 /9
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()2

القـول الثــانن  :بيـام مــذهب اوئمـة اوربعــة أبـن منيفــة ( ،)1ومالـك (،)2والشــافعن

()3

فن هذه المسةلة .

،وأممــد

()1

قالوا :إذا علق الطالق بشرط  ،أو صفة وقع الطالق إذا وجد الشرط  ،أو الصفة .
ثم اختلفوا هل يقع الطالق منج از  ،أو حتى يوجد الشرط  .يلى قوليم .
القول اوول  :مذهب اإلما أبن منيفة ( ،)5و اإلما الشافعن ( ،)6واإلما أممد (.)1
قالوا :إذا أوقع الطالق في زمن أو علقه بصفة ال يقع حتى تأتى الصفة  ،أوالزمن ،أو حتى
يأتي الشرط.
اودلة :استدلوا بأدلة من الكتاب  ،والسنة  ،والمأثور  ،والمعقول .
أوال :مم الكتاب.
استدلوا بقول اهلل تعالى﴿ :يَاأَُّيهَا اَّلذِي َن آمَنُواأَ ْوفُوابِالُْعقُوِد ﴾ قالوا :وهذا عقد يجب الوفاء به

()1

ثانيا :مم السنة.
اسد ددتدلوا بحد ددديث أبد ددي هري د درة  --قد ددال  :قد ددال رسد ددول اهلل  -صد ددلى اهلل عليد دده وسد ددلم :-
«المسلمون على شروطهم»

()9

.

()1انظددر  :األصددل للشدديباني ( ،)190/1شددرح الطحدداوي للجصدداص(، ،)16/5المسددوط للسرخسددي (،)111/6
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)22/3

( )2انظر  :النوادر والزيادات على ما في المدوندة مدن غيرهدا مدن األمهدات ()100/5المعوندة علدى مدذهب عدالم
المدينة (، )111 ،113الكافي في فقه أهل المدينة (.)511/2
( )3انظددر  :الحدداوي الكبيددر ( ،)193/10المهددذب فددي فقدده اإلمددام الشددافعي للشدديرازي ( ،21/3البيددان فددي مددذهب
االمام الشافعي ( )112/10روضة الطالبين وعمدة المفتين (.)116/1
( )1انظر  :المغني البن قدامة ( ،) 23،21،11/1الكدافي فدي فقده اإلمدام أحمدد ( )131 ،121 ،126/3شدرح
الزركشي على مختصر الخرقي (.)111/5

( )5انظر  :شرح مختصر الطحاوي (.)16/5
()6انظر  :المهذب في فقه اإلمام الشافعي (.)21/3
()1انظر  :المغني البن قدامة (.)123/1

( )1انظر  :شرح مختصر الطحاوي (.)16/5
( )9سددنن أبددي داود ت األرنددؤوط ( )116 /5بددرقم 3591:بدداب ف ددي الص ددلح  ،إرواء الغليددل ( )112/5بددرقم:
 .1303والحديث صححه األلباني في إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل (.)112 /5
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وجه الداللة مم المديث :
قالوا  :وهذا شرط يجب الوفاء به عند حلوله.
ثالثا  :مم المةثور .
-1اسددتدلوا بدأثر ابددن عبدداس--كددان يقددول « :مددن قددال الم أرتدده  :أنددت طددالق إلددى رأس السددنة :
أندده يطؤهددا مددا بيندده وبددين رأس السن د د د د دة» .وفددي لفد د د د د دظ عددن ابددن عبدداس --قددال « :إلددى

األجل»

()1

.

 -2أثر أبي ذر --أنه قال لغالم له« :هو عتيق إلى الحول».

()2

-3أثر عطاء بدن ربداح عدن رجدل قدال الم أرتده :أندت طدالق إذا ولددت  ،أيصديبها بدين ذلدك؟ قدال:
«نعم ،وال تطلق حتى يأتي األجل».

()3

-1أثر عطاء قال« :ليست بطالق حتى يأتي األجل ،ويتوارثان فيما بين ذلك».
-5أثر الزهري قال« :إذا طلق إلى أجل وقع».

()1

()5

 -6سددئل جددابر بددن زيددد  ،عددن رجددل قددال الم أرتدده :إذا أهللددت شددهر كددذا وكددذا فددامرأتي طددالق إلددى
رأس السنة  ،قال« :أراها طالق إلى األجل الذي سمى ،وتحل فيما دون ذلك»

()6

-1أثر ابن عمر - -قال نافع :طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابدن عمدر« :--إن
خرجت فقد بتت منه  ،توان لم تخرك فليس بشيء».

()1

-1أثر قتدادة « :إذا قدال :إذا حملدت فأندت طدالق ثالثدا ،يغشداها عندد كدل طهدر مدرة ،فدإن اسدتبان
حملها فقد بانت منه »

()1

( )1مصددنف ابددن أبددي شدديبة ( )10 /1بددرقم 11191 :مددن قددال :ال يطلددق حتددى يحددل األجددل  ،المحلددى باآلثددار
(. )119 /9
( )2المصدر نفسه ( )10 /1برقم .11196 :من قال :ال يطلق حتى يحل األجل.

( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )316 /6برقم.11301 :باب الطالق إلى أجل.
( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )311 /6برقم .11311:باب الطالق إلى أجل.
( )5مصنف ابن أبي شيبة ( )10 /1برقم .11190 :من قال :ال يطلق حتى يحل األجل.
( )6المصدر نفسه ( )10 /1برقم .11195:من قال :ال يطلق حتى يحل األجل.

( )1صحيح البخاري ( . )15 /1باب الطالق في اإلغالق والكره ،والسكران والمجنون وأمرهما ،والغلط والنسديان
في الطالق والشرك وغيره.
( )1المصدر نفسه ( . )15 /1باب الطدالق فدي اإلغدالق والكدره ،والسدكران والمجندون وأمرهمدا ،والغلدط والنسديان
في الطالق والشرك وغيره.
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رابعا مم المعقول :
-1قالوا :بأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات  ،فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها ،كالعتق.
-2وقددالوا :ألندده تعليددق للط د د د د د دالق بصددفة لددم توجددد  ،فلددم يقددع ،كمددا لددو قددال :أنددت طددالق إذا قدددم
الحاك.

()1

-3قالوا :وألن الطالق كدالعتق ألن لكدل واحدد منهمدا قدوة وسدراية  ،ثدم العتدق إذا علدق علدى شدرط
وقع بوجوده  ،ولم يقع قبل وجوده فكذلك الطالق).(2

القول الثانن  :مذهب اإلما مالك.
قال  :من طلق إلى أجل فإن كان األجل آتيا ال محالة وقع الطالق في الوقت حدين تكلدم ،
ولم ينتظر به ألجل .

()3

اودلة :استدلوا بالمأثور  ،والمعقول .
أوال  :مم المةثور .
-1استدلوا بأثر سعيد المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكدذا قدال« :فدال يقدرب ام أرتده حتدى
يفعل الذي قال  ،فإن مات قبل أن يفعل فال ميراث بينهما».
 -2استدلوا بأثر سعيد بن المسيب قال« :إذا قال :أنت طالق إلدى سدنة  ،فهدي طدالق حدين يقدول
ذلك »  .قال معمر« :وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك».

-3اسددتدلوا ب دأثر سددعيد بددن المسدديب قددال  :فددي الرجددل يطلددق ام أرتدده إلددى أجددل قددال« :يقددع عليهددا
الطالق حينئذ»).(1

-1استدلوا بأثر الحسن «أنه كان ال يؤجل في الطالق».
-5استدلوا بأثر الزهري كان يقول« :تعتد من يوم قال».

()5

)(6

( )1انظر  :المغني البن قدامة (.)121 ،123 /1
( )2انظر  :المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشيرازي (.)21 /3
( )3انظر  :النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من االمهات( ، )100/5المعونة على مذهب عالم
المدينة ()111 ،113/1الكافي في فقده أهدل المديندة ( ،)511 /2منهداك التحصديل ونتدائ لطدائف التأويدل

في شرح المدونة (.)392 /1

( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )311 /6برقم .11311،11311 ،11311:باب الطالق إلى أجل.
( )5مصنف ابن أبي شيبة ( )10 /1برقم .11119 :في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ،متى يقع عليها؟.
( )6المصدر نفسه ( )10 /1برقم .11191 :في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ،متى يقع عليها؟.
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ثانيا مم المعقول :
-1قددالوا أن تأجيددل الطددالق يقتضددي توقيددت اسددتباحة الددوطء بمدددة يحددرم عنددد مجيئهددا  ،وهددذا غيددر
جائز قياسا بنكاح المتعة.

)(1

-2قالوا إن الطالق إلى أجل باطل كالنكاح إلى أجل.

()2

المناقشة :
أوال :مناقشة أدلة ابم م الظاهري -رممه اهلل تعالى:-
 -1أما قول ابن حزم بأنه لم يأت نص من كتاب  ،أو سنة بمثل هذا الطالق .
فيجاب بةنه :أيضا لم يرد نص بتخصيص الوقوع بالحال  ،بل وردت النصوص مطلقدة كمدا
ااٱح ََلَا ۡاايك ۡ َّلن لَلِ ۡٱااا َّذِّْ َساااٱَٰٓ ََ َواااٱ ذَااا ۡ َْ َم ُّساااَّه َِ ﴾البقاارة236:وقولااهتعاااىل﴿ َ َّلن
قددال تعددالى﴿ َِل جَْا َ

لَلِ ۡٱ مَّه َِ وَ َ ۡ اۡل نَن َْ َمسُّاَّه َِ ﴾ البقدرة  231 :وقولده َّۡ َ ﴿ :ذم َلِٱَات يَ ََرب ۡ
ِصاََ بأَُفساه َِ مَلَثَا َ
ر َٰٓ َ ﴾البقرة.221:

فيحمددل اإلطددالق علددى صددحة الطددالق فددي الحددال  ،وباألجددل أيضددا ؛ ألندده لددم يددرد دليددل يقيددد

المطلق  ،فوجب العمل بالمطلق .

-2وأما قوله :بأن كل طالق ال يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقدع بعدد ذلدك فدي حدين لدم يقدع
فيه.
الرد :يجاب بأن هذه دعوى مجردة عن دليل  ،فال يسلم له بأن الطالق باألجدل ال يقدع حدين
إيقاعه بل يقع الزما لمن أوقعه معلقا على حلول األجل .
ويقال كذلك بأن السلف قد أجازوا مثل وقوع هذا الطالق المعلق بأجدل مثدل ابدن عمدر وابدن
عباس - -وكثير من التابعين كسعيد بن المسديب  ،والحسدن  ،وعطداء  ،والزهدري  ،وغيدرهم-

رحمهم اهلل تعالى ، -بل قد نقل ابن حزم اإلجماع  ،أو االتفاق أن الطالق إلى أجل  ،أو بصدفة
واقع إن وافق وقت طالق(.)3
مناقشة أدلة المالكية :
-1أما استداللهم بأثار التابعين كابن المسديب  ،والحسدن  ،والزهدري  ،وقدولهم بوقدوع الطدالق مدن
يوم ما قال.

( )1انظر  :المعونة على مذهب عالم المدينة (.)111
( )2انظر  :مناه التحصيل (.)292/1
( )3انظر  :مراتب اإلجماع ص.)12( :
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الرد :فيجاب بأنه قد صح عن بعد

الصدحابة كدابن عمدر وابدن عبداس --ومدن التدابعين

عن عطاء والزهري وجابر بن زيد  ،بأنده يقدع الطدالق عندد حلدول األجدل فدال يكدون قدول التدابعين
مقدم على قول الصحابة  ،وكذلك ليس قول بع

التابعين حجة على بعضهم البع

.

-2أما قياسهم تأجيل الطالق على تأجيل النكاح والمتعة
الــرد :يقددال بددأن هددذا باطددل  ،ألننددا توايدداهم نقددول  :ال يجددوز أن يكددون النكدداح مؤقتددا بوقددت ،
وكذلك نكاح المتعة محرم ؛ ألنه نكاح مؤقت .أما توقيدت الطدالق بوقدت فلديس كتوقيدت النكداح ،
والمتعة  ،بل يقع الطالق إذا جاء األجل  ،ويسدتمر إلدى األبدد إال إذا كدان لده عليهدا رجعدة  ،تواال

فإنها تحرم عليه حتي تنكح زوجا غيره

مناقشة أدلة الجمهور( أبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد) من قبل ابن حزم.
قال :أما استداللهم باآلية﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذَِيََ ََُ َوْ ََّٰٓ ُُ نَ ۡ ف ُ
َُّ ب ۡۡذعٱَّد ۡ ﴾املائدة.1:
الــرد  :قدال  :هددذه اآليدة فددي كددل عقدد أمددر اهلل تعددالى بالوفداء بدده  ،أو ندددب إليده – ولدديس فددي
كل عقد  ،وال في معصية  ،وهذا طالق مخالف لما أمر اهلل تعالى به  ،فال يحل الوفاء به.

)(1

-3وأمددا اسددتداللهم بالحددديث «المسددلمون عنددد شددروطهم » فإندده محمددول بالشددروط الجددائزة ولدديس
المحرمدة لحددديث :كدل شددرط لديس فددي كتداب اهلل فهددو باطدل»

)(2

 ،والطددالق إلدى أجددل مشددترط

بشرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل .
ورد يلى قياسه العتق بالتوقيت فقال :القياس باطدل ثدم لدو كدان حقدا فقدد ورد فدي العتدق ،
وجواز التوقيت فيه نص  ،ولم يأت ذلك في الطالق .
الرد يلى ابم م
يقال  :بل اآليدة عامدة فدي كدل عقدد جدائز وكدذلك الحدديث  ،والطدالق المؤقدت بأجدل جدائز ،
وقددد أورد ابددن حددزم رحمدده اهلل فددي كتابدده م ارتددب اإلجمدداع أن الطددالق إلددى أجددل  ،أو بصددفة واقددع
باتفاق إن وافق وقت الطالق

()3

.

وكددذلك قيدداس الطددالق علددى العتددق قي داس صددحيح بجددامع علددة إ ازلددة ملددك  ،فكمددا يصددح فددي
العتق يصح في الطالق.
( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)112 /9
( )2صحيح البخاري ( )11/3بدرقم 2155 :بداب البيدع والشدراء مدع النسداء  ،صدحيح مسدلم ( )1112 /2بدرقم:
 1501باب إنما الوالء لمن أعتق.
( )3انظر  :مراتب اإلجماع (ص.)12:
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الترجيح :
بعدد عددر

األقدوال واألدلددة لكدل قددول  ،ومناقشددة األدلددة .تبدين للباحددث بددأن الدراجح واهلل أعلددم

هددو قددول مددن قددال بددأن الطددالق المؤقددت بوقددت يقددع إذا جدداء الوقددت  ،وذلددك لقددوة أدلددتهم  ،وكددذلك

لوجود اإلجماع علدى وقدوع ذلدك كمدا نقلده ابدن حدزم فدي كتابده م ارتدب اإلجم د د داع  ،وألن الص د دحابة
كددابن عد د د دمر وابددن عب د د د د د داس  --قددالوا بوقددوع الطددالق عنددد وجددود األجددل ،وكددذلك كثيددر مددن
التابعين  ،وقولهم مقدم على من بعدهم  ،وألن المدراد مدن الطدالق إ ازلدة ملدك فيجدوز تنجيدزه ،كمدا
يجوز تأجيله كالعتق واهلل أعلم بالصواب .
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المطلب الثانن  :مخالفته فن الوكالة فن الطالق
تمرير ممل الن اع :
-1اتفدق األئمددة األربعددة وابددن حددزم علددى أن الددزوك إذا طلددق زوجتدده بنفسدده مددن غيددر واسددطة بددأن
طالقه يقع .

-2اختلف أهل العلم فيمن وكل في طالق زوجته .فهل يقع طالق الوكيل ؟
اختلفوا يلى قوليم .
القول اوول :قول اإلما ابم م الظاهري –رممه اهلل تعالى.-
قال ابم م -رممه اهلل تعالى : -ال تجوز الوكالة في الطالق  ،بدل التوكيدل فدي الطدالق

باطل  ،وال يصح  ،وال ينفذ طالقه  ،فقال  (:وال تجوز الوكالة في الطالق)(.)1
اودلة :استدل بأدلة من الكتاب  ،وتعليالت .
أوال  :من الكتاب .

س َّل َِل ََلَ ۡيهَٱ َ ََل َِْر َ ُز َرة ۡز َر ن ۡخ َرى ما ِ َّلذَاى
استدل بقول اهلل تعالىََ َ ﴿::ل ْ َۡكسب كۡلُّ ُ َۡف ٍ
َربِّك ِو ۡرجعك ۡ فَيَْ ِّئك ب َمٱ كْ ۡ في ْ َۡخ َلفَّنَ ﴾٢٧٤األنعام.161:
وجــه الداللــة مــم اآليــة  :قددال :ال يجددوز عمددل أحددد عددن أحددد إال حيددث أجددازه الق درآن  ،أو

السنة الثابتة عن رسول اهلل ، --ولم يأت في طالق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن  ،وال سدنة

؛ فهو باطل.

ثانيا :التعليالت التن استدل بها .
-1قددال :إن اهلل سددبحانه وتعددالى خاطددب األزواك بددالطالق ال غيددرهم فددال يجددوز أن ينددوب غيددرهم
عنهم ال بوكالة وال بغيرها ؛ ألنه تعد لحددود اهلل عدز وجدل ،وقدد قدال تعدالىۡ ْ ﴿:لا َ َاد د َّ ِ
َٰٓ
فَ َ ْ َۡع َد هَٱ َ َوَ يَ َ َع ِد َد َد َّ ِ فَأ ُ ذَئ َ ه َّذظِلمَّنَ ﴾١١٢البقدرة :آيدة رقدم  . 229فدال خيدار
ألحددد فددي خددالف مددا جدداء ب دده الددنص  ،ومددا نعلددم إجددازة التوكي ددل فددي الطددالق عددن أحددد م ددن
المتقدمين إال عن إبراهيم  ،والحسن.

-2قال :معلوم بالضرورة أن الطالق كالم  ،والظهار كدالم  ،واللعدان كدالم  ،واإليدالء كدالم  ،وال
يختلفددون فددي أندده ال يجددوز أن يظدداهر أحددد عددن أحددد  ،وال أن يالعددن أحددد عددن أحددد  ،وال أن

يولي أحد عن أحد  ،ال بوكالة  ،وال بغيرها.

()2

( )1المحلى باآلثار (.)153 /9
( )2المحلى باآلثار (..)151،153/9
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القول الثانن  :مذهب اوئمة اوربعة أبن منيفة ( ،)1ومالك ( ،)2والشافعن ( ،)3وأممد

()1

فن مك الوكالة فن الطالق .
قالوا  :يجوز للرجل أن يوكل رجال أخر بطالق زوجته وينفذ طالق الوكيل .
اودلة :استدلوا بأدلة من السنة  ،والمأثور  ،والمعقول .
أوال  :مم السنة.
اسدتدلوا بقصددة فاطمددة بنددت قدديس -رضددي اهلل عنهددا ، -أن أبددا عمددرو بددن حفددص

()5

طلقهددا

البتددة ،وهددو غائددب ،فأرسددل إليهددا وكيلدده بشددعير ،فسددخطته ،فقددال :واهلل مددا لددك علينددا مددن شدديء،

فجدداءت رسددول اهلل  -صددلى اهلل عليدده وسددلم  ،-فددذكرت ذلددك لدده ،فقددال« :لدديس لددك عليدده نفقددة»،
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك(.)6

وجه الداللة من قصة فاطمة بنت قيس قالوا :بأنه طلقها وكيدل زوجهدا بمشدهد رسدول اهلل 
فأمضاه رسول اهلل

()1

.

ثانيا مم المةثور :
-1استدلوا بأثر الحسن البصري في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل  ،قال« :هو كما قال».

()1

-2استدلوا بأثر عطاء في الرجل يقول للرجدل :انطلدق فطلدق عندي فالندة  ،قدال« :هدو جدائز ،إن
( )1انظدر  :األصددل للشديباني ط قطددر ( ، )111/11شدرح مختصددر الطحداوي للجصدداص ( ، ،)13/5المبسددوط
للسرخسي ( ،)125/19بدائع الصنائع (.)39/6

()2انظر  :الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشدية الدسدوقي ( ،)365/2شدرح مختصدر اخليدل للخرشدي (، )69/1
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (.)595 ،591/2
( )3انظر  :الحاوي الكبير ( ،)111/10المهذب في فقه األمام الشافعي (.)126/5
()1انظر  :المغني البن قدامة ( ،)112/1( ،)63/5الكافي في فقه اإلمام أحمد ( ،)120/3الشرح الكبير علدى
متن المقنع ( ،)216/1شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ، )139/1المبددع شدرح المقندع (،)299/6
االنصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)111/1

( )5هو  :أبو عمرو بن حفص بدن المغيدرة ويقدال :أبدو عمدرو بدن حفدص بدن عمدرو ابدن حفدص بدن المغيدرة بدن
عبددد اهلل بددن عمددرو بددن مخددزوم القرشددي المخزومددي قيددل :اسددمه عبددد الحميددد .وقيددل اسددمه أحمددد .وقيددل :بددل
اسمه كنيته ولم أجد أحدا ذكر تأريخ وفاته .االستيعاب في معرفة األصحاب (. )1119 /1

( )6سبق تخريجه ص . )110(:

( )1انظر  :الحاوي الكبير (.)111/10
( )1مصنف ابن أبي شيبة ( ) 15 /1برقم. 11010:ما قدالوا :فدي الرجدل جعدل أمدر ام أرتده بيدد رجدل فيطلدق،
ما قالوا فيه؟.
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طلق جاز»(.)1
-3استدلوا بأثر الزهري في الرجل يجعل طالق امرأته بيددها  ،أو أخيهدا  ،أو أبيهدا  ،أو بيدد أحدد

 ،ف ددالقول م ددا ق ددال« :إن طلقه ددا واحد ددة فواح دددة  ،توان طلقه ددا ثنت ددين فثنت ددين  ،توان طل ددق ثالث ددا
()2
فثالثا».

ثالثا  :مم المعقول.
-1قالوا :إنه لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه كان جوازها في الطالق أولى .
-2قددالوا  :يجددوز للددزوك أن يفددو
فاخترنه.

()1

-3ق ددالوا :يص ددح تف ددوي
كالعتق.

()5

()3

إلددى زوجتدده الطددالق ؛ ألن اهلل أمددر نبيدده :أن يخيددر زوجاتدده،

الط ددالق إل ددى غي ددر الزوج ددة ؛ ألن دده إ ازل ددة مل ددك  ،فص ددح التوكي ددل في دده ،

المناقشة :
مناقشة مااستند إليه ابن حزم في عدم جواز الوكالة في الطالق.
أما قوله بأنه لم يرد في طالق أحد عن أحد كتاب  ،وال سنة .
الرد  :فيجاب بعدم التسدليم لده بدذلك ؛ ألن اهلل تعدالى قدالَّ َ ﴿:ل ۡن خ ۡفا ۡ شاٱَٱ َ بَ ۡيْه َماٱ فَ ۡاۡب َعث ُ
َُّ
ََ َك ٗم اٱ ِّوا ۡاَ نَ ۡهل ا َ ََ َك ٗم اٱ ِّوا ۡاَ نَ ۡهلهَ اٱَٰٓ َّلن يري ا َد َُٰٓ َّل ۡ
ص الَ ٗحٱ ي ََّفِّااه َّ ِ بَ ۡيَْه َم ا طٱَٰٓ َّل ِن َّ ِ َ َكااٱنَ ََلي ًمااٱ خَ يا ٗارُ
﴾٣٥النساء35:
وجه الداللة مم اآلية :بأن اهلل أمر الحكام عند شقاق الزوجين بإرسدال الحكمدين ل صدالح  ،أو

الطالق فهما وكيالن  ،وينفذ طالقهما إن رأيا ذلك

()6

.

-2وأما قـول ابـم مـ بدأن الطدالق كدالم  ،والظهدار كدالم  ،واللعدان كدالم فدال يجدوز أن يظداهر
أحد عن أحد ،وال أن يالعن أحدا عن أحد .

( )1مصنف ابن أبي شيبة ( )16 /1برقم.11011:ما قدالوا :فدي الرجدل جعدل أمدر ام أرتده بيدد رجدل فيطلدق ،مدا
قالوا فيه؟.
( )2المصدر نفسه ( )16 /1بدرقم . 11011:مدا قدالوا :فدي الرجدل جعدل أمدر ام أرتده بيدد رجدل فيطلدق ،مدا قدالوا
فيه؟.

( )3الحاوي الكبير (.)111/10
( )1البيان في مذهب اإلمام الشافعي (.)12 /10
( )5الكافي في فقه اإلمام أحمد (. )120 /3
( )6اإلشراف على مذاهب العلماء ألبن المنذر(.)219/1
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الرد  :يجداب بدأن الدزواك أيضدا كدالم وقدد ثبدت مدن حدديث عقبدة بدن عدامر --أن النبدي-
صددلى اهلل عليدده وسددلم  -ق ددال لرجددل« :أترضددى أن أزوجددك فالند دة؟» ،قددال :نعددم  ،وقددال للمددرأة:
«أترضين أن أزوجك فالنا؟» ،قالت :نعم ،فزوك أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفر

لها

صداقا  ،ولم يعطها شيئا وكان ممن شدهد الحديبيدة وكدان مدن شدهد الحديبيدة لده سدهم بخيبدر فلمدا
حضرته الوفاة قال :إن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -زوجني فالنة  ،ولم أفر

لها صداقا

 ،ولم أعطها شيئا ،تواني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سدهمي بخيبدر ،فأخدذت سدهما فباعتده
()1
بمائة ألف.
وجه الداللة من الحديث :قالوا :إن النبي- -كان وكيال للزوجين في الزواك  ،فكما جازت
الوكالة في النكاح فتجوز في الطالق من باب أولى .
-2وكذلك ثبت من حديث أم حبيبة -رضي اهلل عنها ،)2(-أنها كاندت تحدت عبيدد اهلل بدن جحدال
فمات بأر

الحبشدة « فزوجهدا النجاشدي النبدي -صدلى اهلل عليده وسدلم -وأمهرهدا عنده أربعدة

آالف وبعث بها إلى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -مع شرحبيل ابن حسنة».
()1

وجه الداللة مم المديث :قالوا :بأن النجاشي--

()3

كان وكيال للنبي --في الزواك بأم

حبيبة رضي اهلل عنها.
ويجاب علدى ابدن حدزم أيضدا :بدأن التوكيدل بدالطالق قدد ثبدت عدن إبدراهيم النخعدي  ،والحسدن

البصري ،وعطاء  ،والزهري رحمهم اهلل تعالى .

وأما قول ابم م بأن اهلل تعالى خاطب األزواك بالطالق الغيرهم .
الجواب :يجاب عنه بأن اهلل تعالى قال لنبيه﴿:- -يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ۡل ِّأَ ۡز َ ج َ َّلن كْ َِ ْر ۡدنَ
( )1سددنن أبددي داود ( )231 /2بددرقم . 2111 :بدداب فدديمن تددزوك ولددم يسددم صددداقا حتددى مددات واسددناده حسددنه
األلباني في إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل ( )253 /6فقال  :مرسل حسن
( )2رملددة بنددت أبددي سددفيان صددخر بددن حددرب بددن أميددة ،أم حبيبددة ،زوك النبددي صددلى اهلل عليدده وسددلم ،اختلددف فددي
اسمها ،فقيل رملة وقيل هند والمشهور رملدة ،وهدو الصدحيح عندد جمهدور أهدل العلدم بالنسدب والسدير توفيدت

سنة 11ه  .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب (/1

)1113

( )3س ددنن أب ددي داود ( )235 /2ب ددرقم .2101 :ب دداب الص ددداق  ،واخرج دده النس ددائي ( )119/6ف ددي الس ددنن ب ددرقم:
.3350القسط في األصدقة والحديث صححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داوود .

دي لقدب لده ،أسدلم علدى عهدد
( )1هو  :أصحمة بن أبحر
النجاشي ملدك الحبشدة ،واسدمه بالعربيدة ش
عطيدة .والنجاش ش
ش
النبي صلشى اللَّه عليه وسلم ،ولم يهاجر إليه ،وكان ردءا للمسلمين نافعا ،وقصته مشهورة في المغازي فدي
إحسانه إلى المسلمين الدذين هداجروا إليده فدي صددر اإلسدالم اختلفدوا فدي تداريخ وفاتده قيدل سدنة 9ه وقيدل

قبل الفتح .انظر ( :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)311 /1
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َّۡذ َحيََّةَ َّذ ُّد ُۡيَٱ َ زيَْ َهَٱ فَ َ َعٱذَ ۡيََ ن َو ِّ ۡعك َِ َ ن ََرِّ َۡك َِ ََ َر ٗ
َُٱ َجمي ٗ ﴾١١األحزاب21:
وجـه الداللـة مـم اآليـة  :بدأن اهلل أمدر نبيده--أن يخيدر أزواجده فدي الطدالق أو فدي البقداء

فاخترنه  ،فلم يكن طالقا فقد فو

النبي --الطالق إلى زوجاته

الترجيح :
بعددد عددر

األقددول واألدلددة والمناقشددة تبددين أن القددول الدراجح هددو قددول األئمددة األربعددة  ،بأندده

يجدوز للدزوك أن يوكدل رجدال آخدر بطدالق ام أرتدده  ،وذلدك لقدوة أدلدتهم  ،وفتدوى التدابعين بددالجواز ؛
وألن النبي  --قد وكل أبا رافع --

()1

في قبول نكاح ميمونة  -رضي اهلل عنها -

()3( )2

وألن الحاجة داعية إلى ذلدك ألنده ال يمكدن لكدل واحدد أن يفعدل مدا يحتداك اليده  ،فددعت الحاجدة

اليها .

وألندده الفددرق بددين توكيددل المدرأه فددي طددالق نفسددها  ،وتوكيددل األجنبددي  ،وال معنددى لمنددع توكيددل

األجنبددي فددي الطددالق ،كمددا يصددح توكيلدده فددي النكدداح  ،والخلددع  ،وقددد جعددل اهلل سددبحانه وتعددالى
للحكمددين النظددر فددي حددال الددزوجين عنددد الشددقاق إن أريددا التفريددق  ،فرقددا  ،وأن أريددا الجمددع جمعددا،
وهو طالق  ،أو فسخ من غير الزوك

()1

.واهلل أعلم بالصواب .






( )1أسلم مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أبو رافع ،غلبت عليه كنيته ،واختلف في اسمه .فقيل :أسلم كما
ذكرنددا ،وهددو أشددهر مددا قيددل فيدده واحتلفدوا فددي وقددت وفاتدده قيددل قبددل قتددل عثمددان وقيددل بخالفددة علددي بددن أبدي
طالب  .انظر :االستيعاب في معرفة األصحاب (.)13 /1

( )2ميمونة بنت الحارث الهاللية ،زوك النبي صلى اهلل عليه وسلم،هي ميموندة بندت الحدارث بدن حدزن بدن بجيدر
بددن الهددرم بددن رويبددة بددن عبددد اهلل بددن هددالل بددن عددامر ابددن صعصددعة بددن معاويددة بددن بكددر بددن ه دوازن بددن
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيالن بن مضر اختلفوا في تاريخ الوفاة قيدل سدنة  63ه  ،وقيدل
 66ه .انظر  :االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1911 /1

( )3مسند اإلمام أحمد ( )111/51برقم.21191:ط الرسالة وهو حسن الن في إسناده مطر بن طهمدان الدوراق
وهد ددو حسد ددن الحد ددديث وأخرجد دده الد دددارمي فد ددي السد ددنن ( ) 1151/2بد ددرقم ،1166:السد ددنن الكبد ددرى للبيهقد ددي
( )311/1برقم . 11201:باب نكاح المحرم.
( )1زاد المعاد (.)213/5
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المطلب الثالث :مخالفته فن مك اليميم بالطالق .
تمرير ممل الن اع :
-1اتفق األئمة األربعة وابن حزم أن الطالق إذا كان بصفة التنجيز بأنه يقع الطالق .
-2اختلددف العلمدداء إذا كددان الطددالق بصدديغة القسددم إذا أقسددم ثددم حنددث هددل يقددع الطددالق ؟ أويقددع
يمينا مكفرة .

-3اختلف العلمداء إذا كدان الطدالق بصديغة التعليدق  ،وهدو مدا يسدمى بدالطالق بالصدفة .هدل هدو
طالق ؟ أو يمين مكفرة ؟

ويتفرع بسبب الخالف إلى مسةلتيم .
أوال :صور صيغ الطالق  .ثالثة أنواع .
-1صيغة تنجي  :وهو إيقاع الطدالق مطلقدا مدن غيدر تقييدد بصدفة وال يمدين نحدو :أندت طدالق ،
طلقتك.

-2صــيغة القس ـ :نحددو أن يقددول  :إن الطددالق يلزمنددي ألفعلددن كددذا  ،أو ال أفعددل كددذا فهددو يمددين
بإتفاق أهل اللغة  ،فإذا حنث  ،قيل يقع الطالق  ،وقيل بل يمين مكفرة .

-3صيغة تعليق  :نحو قوله  :إن دخلت الدار فأنت طالق  ،ويسمى هذا طالق بصفة .

()1

القول اوول :رأي ابم م الظاهري -رممه اهلل تعالى -فن هذه المسةلة .
قال ابن حزم الظاهري-رحمده اهلل تعدالى :-بدأن اليمدين فدي الطدالق ال يقدع بده الطدالق سدواء

بر ،أو حنث  ،وليس عليده كفدارة إذا حندث  ،فقـال -رحمده اهلل تعدالى  (:-واليمدين بدالطالق ال

يلزم  -سواء بر أو حنث  -ال يقع به طالق ،وال طالق إال كما أمر اهلل عز وجدل ،وال يمدين إال

كما أمر اهلل عز وجل على لسان رسوله .)

()2

اودلة :استدل بأدلة من الكتاب ،والسنة ،ومن المأثور.
أوال  :مم الكتاب.
استدل بقوله تعالى َُ ﴿:ذ َ َكفِ َرة نَ ۡي َمْك ۡ َّل َُُ ََلَ ۡف ۡ ﴾المائدةآية رقم 19
وجـــه الداللـــة م ددن اآلي ددة  :ق ددال  :وجمي ددع المخ ددالفين لن ددا هاهن ددا ال يختلف ددون ف ددي أن اليم ددين

بالطالق  ،والعتداق ،والمشدي إلدى مكدة  ،وصددقة المدال فإنده ال كفدارة عنددهم فدي حنثده فدي شديء

منه إال بالوفاء بالفعل  ،أو الوفاء باليمين.

( )1مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ألبن تيمية (.)11،15،16/33
( )2المحلى باآلثار (.)111 ،116 /9
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ثانيا :مم السنة.
استدل بحديث ابن عمر-رضي اهلل عنهما ،-عن النبي  - -قال« :أال من كان حالفا فال
يحلف إال باهلل» ،فكانت قريال تحلف ب بائها  ،فقال« :ال تحلفوا ب بائكم».

()1

وجه الداللة من الحديث قال  :دل الحديث أن كل حلف بغيدر اهلل عدز وجدل فأنده معصدية ،
وليس يمينا ؛ وألنه حالف بغير اهلل تعالى فال يلزمه كفارة .
ثالثا  :مم المةثور.
-1استدل بأثر الحسن البصري أن رجال تزوك امرأة وأراد سف ار فأخذه أهدل ام أرتده  ،فجعلهدا طالقدا
إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر  ،فجاء األجدل ولدم يبعدث إليهدا بشديء  ،فلمدا قددم خاصدموه إلدى

علي  فقال علي «:اضطهدتموه حتى جعلها طالقا ،فردها عليه».

()2

-2اسددتدل ب دأثر ش دريح :أندده خوصددم إليدده فددي رجددل طلددق ام أرتدده إن أحدددث حدددثا فددي اإلسددالم ،
فاكترى بغال إلى حمام أعين ،فتعدى به إلى أصبهان ،فباع البغل ،واشدترى بده خمد ار فشدربها،

قال شريح« :إن شئتم شهدتم أنه طلقها» قال :فجعلوا يدرددون عليده القصدة ،ويدردد علديهم فلدم
يره حدثا.

()3

-3استدل بأثر طاووس أنه كان يقول« :الحلف بالطالق ليس شيئا ،قلت :كان يراه يمينا؟
قال :ال أدري »
-1واستدل بأثر عطداء فديمن حلدف بطدالق ام أرتده ثالثدا إن لدم يضدرب زيددا فمدات زيدد  ،أو مدات
هو « :أنه ال طالق عليه أصال  ،وأنه يرث امرأته إن ماتت  ،وترثه إن مات» .

()1

وجــه الداللــة  :قددال ابددن حددزم  :فه دؤالء علددي بددن أبددي طالددب  ،--وش دريح  ،وطدداووس ،
وعطاء ال يقضون بدالطالق علدى مدن حلدف بده فحندث  ،وال يعدرف لعلدي - -فدي ذلدك مخالفدا

من الصحابة .

( )1صحيح البخاري ( )12 /5برقم 3136:بداب أيدام الجاهليدة ،ومسدلم فدي صدحيحه ( )1261/3بدرقم1616:
باب النهي عن الحلف بغير اهلل تعالى .

( ) 2المحلددى باآلثددار ( )111 /9واألثددر منقطددع فددإن السددمع الحسددن البصددري لددم يسددمع مددن علددي بددن أبددي طالددب
كما قاله الحافظ المزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.)91/6
( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )311 /6برقم .11322:باب الرجل يحلف أن ال يحدث في اإلسالم.
( )1المحلى باآلثار (.)111 /9
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القــول الثــانن :مــذهب اوئمــة اوربعــة أبــن منيفــة ( ،)1ومالــك( ،)2والشــافعن
مك الطالق بصيغة القس .

()3

 ،وأممــد ()1فــن

قالوا  :إذا حلف بالطالق بصيغة القسم ثم حنث وقع عليه الطالق.
اودلة  :استدلوا باإلجماع  ،ومن المعقول.
أوال  :مم اإلجماع :
قـــالوا :نقددل ابددن المن دذر اإلجمدداع علددى وقددوع الطددالق إذا حنددث فقددال –رحمدده اهلل تعددالى: -
(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطالق على زوجته في أمر أال يفعله
 ،ففعله  ،أن الطالق يقع عليها) .

()5

ثانيا :مم المعقول.
قالوا  :بأن هذا اللفظ من ألفاظ صريح الطالق  ،فيقع به الطالق

()6

المناقشة :
أوال :مناقشة أدلة ابن حزم الظاهري رحمه اهلل تعالى.
 -1أما استدالله بحديث ابن عمر --قال :قدال :رسدول اهلل«- -مدن كدان حالفدا فدال يحلدف
إال باهلل »...
الرد يجاب :بأن الحديث ورد فيمن حلف بالمخلوقات  ،ولهذا جعله شدركا ؛ ألنده عقدد اليمدين

( )1انظددر  :الدددر المختددار وحاشددية ابددن عابدددين ( ،)253/3البحددر ال ارئددق شددرح كنددز الدددقائق( ،)319/1البنايددة
شرح الهداية (.)252/5
( )2انظدر  :حاشدية الصداوي علدى الشدرح الصدغير ( ،)559/2الشدامل فدي فقده اإلمدام مالدك ( ،)103/1مواهددب
الجليل في شرح مختصر خليل (.)61/1
()3انظدر  :الددنجم الوهداك فددي شدرح المنهدداك ( ،)192/1حاشدديتا قليدوبي وعميدرة ( ،)326/3اسدنى المطالددب فددي
شرح رو

الطالب (.)291/3()،255/1

()1انظددر  :المغنددي البددن قدامددة ( ،)111/1الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد ( ،)121/3الشددرح الكبيددر (،)321/1
االنصدداف فددي معرفددة ال دراجح مددن الخددالف ()1،5،1/9مطالددب اولددى النهددى فددي شددرح غايددة المنتهددى
(.)316/5

( )5اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر (.)115 /1
( )6اإلقناع في فقه اإلمام أحمد( ،)16/1االنصاف في معرفة الدراجح مدن الخدالف ( ،)1/9المغندي البدن قدامدة
( ، )111/1حاش ددية فلي ددوبي وعميد درة ( ،)326/3الش ددامل ف ددي فق دده اإلم ددام مال ددك ( ،)103/1ال دددر المخت ددار
وحاشية ابن عابدين (.)252/3
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بغير اهلل  ،وهذا الحالف عقد اليمين هلل وعقد اليمين هلل أبلغ مدن عقددها بداهلل  ،ولهدذا كدان الندذر
أبلغ من اليمين فوجوب الكفارة فيما عقد هلل أولى من وجوبها فيما عقد باهلل تعالى .

()1

وألن الحددديث نددص علددى تح دريم الحلددف بغيددر اهلل  ،ألن الحلددف بالشدديء يقتضددي تعظيمدده ،
والعظمة في الحقيقة إنما هي هلل وحدة  ،وكانت قريال تحلف ب بائها  ،فنهاهم رسول اهلل.
وأمــا قــول الرجــل ل وجتــه  :الطددالق يلزمنددي.ليس بحلددف بددالطالق  ،بددل هددو قسددم بدداهلل ،كأندده
قال :واهلل ألن لم أفعل كذا فأنت طالق  ،أو واهلل إلن فعلت كذا فأنت طالق.
أما مناقشة أثر علي ابن أبي طالب - -وقوله« :اضطهدتموه حتى جعلها طالقا».

()2

الرد  :يجاب بأن األثر منقطع فدأن الحسدن البصدري -رحمده اهلل تعدالى -لدم يسدمع مدن علدي
بن أبي طالب--كما قاله الحافظ المزي  ،فال حجة بأثر ضعيف .

()3

وكــذلك يقــال بددأن عليددا  --إنمددا أنكددر علدديهم اضددطهادهم للرجددل حتددى حلددف بددالطالق ،
وليس فيه أنه أوقع الطالق ؟ أو ال.
أما مناقشة أثر طاووس وعطاء وشريح «بأنه ال طالق عليه إذا حلف بالطالق»  ،فإنهم لم
يتطرقوا لوجوب الكفارة وعدمها .
الرد :يجاب بةنه قد ورد عن قتادة والشدعبي فديمن حلدف بطدالق أحدد نسدائه ولده أربدع نسدوة ،
فقاال :يطلقهن جميعا .

()1

وليس قول بع

التابعين مقدم على قول بع

.

ثانيا :مناقشة أدلة الجمهور .
أما استداللهم باإلجماع.
فيجــاب :بددأن هددذا مجددرد اتفدداق بددين األئمددة  ،ولدديس اإلجمدداع المعددروف الددذي هددو حجددة بعددد
الكتاب ،والسنة ،وال يعتبر اتفاق األئمة األربعة إجماعا  ،وليس قدولهم حجدة  ،بدل الحجدة هدو مدا
أجمعت عليه األمة.
وأما قوله بأن هذا اللفظ من ألفاظ الطالق الصريح فيقع .
الرد :يجاب بأن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطالق الصريح  ،بل من ألفداظ اليمدين هلل  ،وهدي
( )1مجموع الفتاوى (.)15/33

( )2انظر  :اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر ()115 /1
( )3انظر  :تهذيب الكمال في أسماء الرجال (. )91/6
( )1مصددنف عبددد الددرزاق الصددنعاني ( )312/6بددرقم .11295،11296:بدداب الرجددل يحلددف بطددالق ام أرتدده ولدده
أربع نسوة ال يدري بأيتهن حلف.
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من أيمان المسلمين ،فإن أيمان المسلمين  ،على قسمين .
-1إمــا أن يحلددف باسددم مددن أسددماء اهلل أو بصددفة مددن صددفاته وهددي يمددين محترمددة منعقدددة ففيهددا
الكفارة إذا حنث.
-2وامـــا أن يعقددد اليمددين هلل بددأن يقددول :إن فعلددت كددذا فنسددائي طوالددق  ،فددإذا كانددت مددن ايمددان
المسلمين ففيها كفارة يمين .
-3وألن النبي --قال« :من حلف على يمين ،فرأى غيرها خي ار منها ،فليأت الدذي هدو خيدر،
وليكف ددر ع ددن يمين دده» ،)1( .وه ددذا يع ددم جمي ددع أيم ددان المس ددلمين فم ددن حل ددف بيم ددين م ددن أيم ددان
ض َّ ِ ذَك ۡ َْحلِ َ نَ ۡي َمْك ۡ َ َّ ِ
المسلمين  ،وحنث أجزأته كفارة يمين  ،ويقول اهلل تعالىۡ َ ﴿:د فَ َر َ
َو َّۡذَىك ۡۖ َ ه ََّ َّۡذ َعلي َّۡذ َحكي ﴾التحرمي2:وقاالتعااىلَُ ﴿:ذ َ َكفِا َرة نَ ۡي َماْك ۡ َّل َُُ ََلَ ۡفا ۡ َ ۡ
ََّفَظ َٰٓاَّ ُُ نَ ۡي َماَْك ۡ
َك ََذ َ ي َيَِّ َّ ِ ذَك ۡ ََُيَ ذَ َعلِك ۡ ْ َۡشكر نَ ﴾المائدة.19:
الترجيح :
والد دراجح واهلل أعل ددم بد ددأن الط ددالق ال يق ددع بدددالحلف ب دده  ،ب ددل الحلد ددف ب ددالطالق م ددن أيمد ددان
ض َّ ِ ذَك ۡ َْحلِا َ نَ ۡي َماْك ۡ
المسلمين المكفرة  ،وهو داخل في جملة األيمان كما قال تعدالىۡ َ ﴿ :د فَ َر َ
َ َّ ِ َوا ۡاَّذَىك ۡۖ َ ها َاَّ َّۡذ َعلااي َّۡذ َحكااي ﴾١التحاارمي2:وقااالتعاااىلَُ ﴿:ذ ا َ َكفِا َرة نَ ۡي َمااْك ۡ َّل َُُ ََلَ ۡف ا ۡ َ ۡ
ََّفَظا َٰٓاَّ ُُ
نَ ۡي َمَْك ۡ َك ََذ َ ي َيَِّ َّ ِ ذَك ۡ ََُيَ ذَ َعلِك ۡ ْ َۡشكر نَ ﴾١٢المائدة.19:فمن حلف بالطالق فقدال الطدالق
يلزمني ألفعلن كذا...فإذا لم يفعل وحلف فعليه كفارة يمدين خالفا لقول ابم مـ أنـه لـي

يليـه

كفارة  ،وال يق الطالق؛ ألنه من أيمان المسلمين .
وخالفا لقول الجمهور بالوقوع .
وألن النبددي - -قددال« :مددن حلددف علددى يمددين  ،ف درأى غيرهددا خي د ار منهددا ،فليددأت الددذي هددو

خيددر ،وليكفددر عددن يميندده» ،وهددذا عددام فددي جميددع أيمددان المسددلمين  ،فمددن حلددف بيمددين مددن أيمددان
المسلمين وحنث  ،أجزأته كفارة يمين .واهلل أعلم بالصواب.

( )1صحيح مسلم ( )1212 /3برقم 1650:باب ندب من حلدف يميندا فدرأى غيرهدا خيد ار منهدا ،أن يدأتي الدذي
هو خير ،ويكفر عن يمينه.
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المبمث الثالث
وتمته ثالثة مطالب.
المطلب اوول  :مخالفته فن الطالق المعلق .
المطلب الثانن  :مخالفته فن تمري ال وجة.
المطلب الثالث  :مخالفته فن النكاح م شرط فاسد  ،أو صداق فاسد.

226

المطلب اوول :مخالفته فن الطالق المعلق بشرط  ،أو صفة .
تمرير ممل الن اع .
قد مضى في مسألة حكم اليمين بالطالق  ،مع صورة المسألة.
القول اوول :رأي اإلما ابم م فن هذه المسةلة
يرى ابن حزم -رحمه اهلل تعالى -بأنه ال يقدع الطدالق بصدفة التعليدق  ،ولديس فيده كفداره كمدا

هو رأيه في اليمين المنجزة بالطالق .

فقـال -رممـه اهلل تعــالى( : -والطدالق بالصدفة عنددنا كمدا هددو الطدالق بداليمين ،كدل ذلددك ال

يلزم)(.)1

اودلــة  :هدي نفددس أدلتده فددي مسددألة اليمدين بددالطالق وقدد سددبق ذكرهددا  ،ومناقشدتها عنددد ذكددر
مسألة الحلف بالطالق .
القول الثانن :مذهب اوئمة اوربعة أبن منيفة ( ،)2ومالك ( ،)3والشافعن

()1

 ،وأممد (.)5

قددالوا :إن الحددالف بددالطالق بالصددفة علددى زوجتدده إذا تحققددت الصددفة  ،فإندده يقددع الطددالق ،

وكذلك إذا علقه بشرط  ،فتحقق الشرط .

اودلة :استدلوا بأدلة من المأثور ،والمعقول .
أوال :من المأثور.
-1استدلوا بأثر ابن عمر --قال نافع  :طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر-
« :-إن خرجت فقد بتت منه ،توان لم تخرك فليس بشيء»

()6

( )1المحلى باآلثار (.)111 /9
( )2انظد ددر :شد ددرح مختصد ددر الطحد دداوي ( ، )312/1المبسد ددوط للسرخسد ددي ( ، )11/6تحفد ددة الفقهد دداء (،)301/2
الهداية في شرح بداية المبتدي (.)321/1

( )3انظر  :المدونة ( ، )60/2النوادر والزيادات ( ،)11/1المعونة (.)112
( )1انظر  :األم للشافعي ( ، )191 ،196/5مختصر المزني ( ،)291/1الحاوي الكبير (.)20/10
( )5انظ ددر  :المغن ددي الب ددن قدام ددة ( ،)331/1الك ددافي ف ددي فق دده اإلم ددام أحم ددد ( ،)121/3ش ددرح الزركش ددي عل ددى
مختصر الخرقي (.)111/5

( )6أخرجدده البخ دداري فددي صددحيحه معلقددا ( . )15 /1بدداب الطددالق ف ددي اإلغددالق والكد دره ،والسددكران والمجنددون
وأمرهما ،والغلط والنسيان في الطالق والشرك وغيره
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وجه الداللة مم اوثر:
قالوا  :أوقع ابن عمر --على الحالف بالطالق عند تحقق وقوع الشرط وقوع الطالق.
-2اسددتدلوا بدأثر عبددد اهلل بددن الزبيددر --

()1

فددي قصددة الزبيددر  - -وفيدده ...فأقبددل فلمددا رآه

قال :أمك طالق إن دخلت ،فقال له عبد اهلل« :أتجعل أمي عرضة ليمينك؟» فاقتحم عليه ،

فخلصها منه  ،فبانت منه ،قال« :ولقد كنت غالما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير»

()2

-3استدلوا بأثر ابن مسعود - -في رجل قال المرأته  :إن فعلت كدذا وكدذا فهدي طدالق فتفعلده
قال « :هي واحدة وهو أحق بها »(.)3

ثانيا :مم المعقول .
-1قالوا  :بأنه التزم الطالق عند الشرط فيلزمه .
-2قددالوا  :آيددة الطددالق .فيهددا تفددوي

األمددر للددزوك وهددي مطلقددة لددم تفددرق بددين منجددز ،ومعلددق ،

واألصل أن يعمل بالمطلق على إطالقه حتي يأتي مايقيده (.)1

المناقشة :
مناقشة أدلة اوئمة اوربعة :
-1أما استداللهم بأثر ابن عمر --وأثر ابن مسعود --يحمل على أنه أراد الطالق  ،ولدم
ي ددرد اليم ددين  ،ف ددإذا وج ددد الش ددرط  ،فإن دده يخت ددار طالقه ددا فه ددذا موق ددع للط ددالق عن ددد الص ددفة ،
الحددالف بددالطالق  ،وهددذا ه دوا المددأثور عددن الصددحابة كددابن مسددعود وابددن عمددر-رضددي اهلل

عنهما .-

()5

-2وأما استداللهم من المعقول  :بأنه التزام الطالق عند الشرط فيلزمه عند تحقق الشرط .

( ) 1هو  :عبد اهلل بدن الزبيدر بدن العدوام بدن خويلدد بدن أسدد بدن عبدد العدزى بدن قصدي القرشدي األسددي أبدو بكدر،
وقيل :أبو خبيب هو أول مولود ولد في اإلسالم للمهداجرين بالمديندة وقتدل سدنة 13ه .فدي مكدة.انظر :

معرفة الصحابة ألبي نعيم ( ، )1611 /3االستيعاب في معرفة األصحاب (. )905 /3
( )2انظر  :المعجم الكبير للطبراني ( )121 /1برقم ،231 :ميزان اإلعتدال ( )216/2وقال ضعيف ،و ذكره
ابن األثير في أسد الغابة (.)6105/1

( )3السددنن الكبددرى للبيهقددي ( )513 /1بددرقم 15090:بدداب الطددالق بالوقددت والفعددل  ،وفيدده انقطدداع ب دين إب دراهيم
النخعي وعبد اهلل بن مسعود .
( )1انظر  :صحيح فقه السنة وأدلته ()301/3
( )5انظر  :مجموع الفتاوى (.)65 ،61/33
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الجواب :يجاب بأن هذا الكالم منقو

باآلتي:

-1إن الحددالف بددالكفر واإلسددالم كقولدده :إن فعلددت كددذا فأنددا يهددودي  ،أو نصدراني  ،وقددول الددذمي:
إن فعلت كذا فأنا مسلم  :وهو التزام للكفر واإلسالم عندد الشدرط  ،وال يلزمده ذلدك باإلتفداق ،

ألنه لم يقصد وقوعه عند الشرط  ،بل قصد الحلف به وهذا المعنى موجود في سائر انواع
الحلف بصيغة التعليق .
فعلي أن اطلق امرأتي  ،لم يلزمه أن يطلقها باإلتفاق إذا فعل .
-2إنه إذا قال :إن فعلت كذا ش

وهنا الحالف بالطالق :هو التدزام وقوعده علدى وجده اليمدين وهدو يكدره وقوعده إذا وجددا الشدرط

،كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به .
الترجيح :
بعددد مناقشددة كددالم ابددن حددزم وكددالم األئمددة تبددين للباحددث بددأن القددول الدراجح هددو :أن مددن قددال
لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق بأنه يرجع إلى نية المتكلم .
-1فإمددا أن يكددون قصددد صدداحبه الطددالق عنددد وجددود الصددفة فهددذا يقددع طالقدده عنددد وجددود الصددفة

باإلتفاق  ،تواما أن يقصد صاحبه الحلف بالطالق  ،وهو يكره وقوع الطالق إذا وجدت الصفة
فهذا حكمه حكم الحلف بالطالق فال يقع الطالق  ،بل عليه كفارة يمين .

واألدلة على ذلك اآلتي:
-1قد ددول اهلل تعد ددالى َ ﴿:ا ۡ
ض َّ ِ ذَكاااا ۡ َْحلِاااا َ نَ ۡي َمااااْك ۡ َ َّ ِ َو ۡ
اااَّ َّۡذ َعلااااي َّۡذ َحكااااي
ااار َ
اااد فَا َ
ااااَّذَىك ۡۖ َ ها َ
﴾١التحرمي2:وقولهتعااىلَُ ﴿:ذ َ َكفِ َرة نَ ۡي َمْك ۡ َّل َُُ ََلَ ۡف ۡ َ ۡ
ََّفَظ ََّٰٓ ُُ نَ ۡي َمَْك ۡ َك ََذ َ ي َايَِّ َّ ِ ذَكا ۡ ََُيَ ا
ذَ َعلِك ۡ ْ َۡشكر نَ ﴾١٢املائدة .89:
-2حديث أبي هريرة  --قال :أعدتم رجدل عندد النبدي -صدلى اهلل عليده وسدلم  ،-ثدم رجدع إلدى
أهله فوجد الصدبية قدد نداموا ،فأتداه أهلده بطعامده ،فحلدف ال يأكدل مدن أجدل صدبيته ،ثدم بددا لده

فأكددل ،فددأتى رسددول اهلل -صددلى اهلل عليدده وسددلم -فددذكر ذلددك لدده  ،فقددال رسددول اهلل صددلى اهلل
عليه وسلم« :من حلف على يمين ،فرأى غيرها خي ار منها ،فليأتها ،وليكفر عن يمينه»(.)1

-3حديث أبي هريرة --قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :-من استل

()2

في أهله

( )1صحيح مسلم ( )1211 /3برقم .16590:باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرهدا خيد ار منهدا ،أن يدأتي الدذي
هو خير ،ويكفر عن يمينه.
( )2معندى اللجداك فدي اللغدة هدو  :اإلصدرار علدى الشديء .ومعنددى الحدديث :أنده يتدرك اللجداك فيمدا حلدف ويفعدل المحلددوف
عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث  .انظر  :فتح الباري البن حجر (.)519/11
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بيمين ،فهو أعظم إثما ،ليبر» ()1يعني الكفارة.
-1حددديث بكددر بددن عبددد اهلل المزنددي

()2

قددال :أخبرنددي أبددو ارفددع قددال :قالددت لددي م دوالتي ليلددى ابنددة

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

ذكددرت زينددب قددال :فجدداءت معددي إليهددا ،فقالددت« :أفددي البيددت هدداروت ،ومدداروت؟» فقالددت :ي دا
زين ددب جعلن ددي اهلل ف ددداك ،إنه ددا قال ددت :ك ددل ممل ددوك له ددا ح ددر وه ددي يهودي ددة ونصددرانية ،فقال ددت:

«يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجدل وام أرتده» قدال :فكأنهدا لدم تقبدل ذلدك قدال :فأتيدت حفصدة
فأرسلت معي إليها ،فقالت :يا أم المدؤمنين جعلندي اهلل فدداك ،إنهدا قالدت :كدل مملدوك لهدا حدر

وكددل مددال لهددا هدددي ،وهددي يهوديددة ونصدرانية قددال :فقالددت حفصددة« :يهوديددة ونصدرانية؟ خلددي
بين الرجل وامرأته فكأنها أبت» ،فأتيت عبد اهلل بن عمدر فدانطلق معدي إليهدا فلمدا سدلم عرفدت

صددوته ،فقالددت :بددأبي أنددت وب بددائي أبددوك ،فقددال« :أمددن حجددارة أنددت أم مددن حديددد أم مددن أي

شدديء أنددت؟ أفتتددك زينددب ،وأفتتددك أم المددؤمنين ،فلددم تقبلددي منهمددا» قالددت :يددا أبددا عبددد الددرحمن،
جعلني اهلل فداك ،إنها قالت :كدل مملدوك لهدا حدر وكدل مدال لهدا هددي وهدي يهوديدة ونصدرانية

قال« :يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك ،وخلي بين الرجل وامرأته»(.)3

وجـــه الداللـــة مـــم او ثـــر  :قددالوا :بددأن ثالثددة مددن الصددحابة  - -زينددب بنددت أم س ددلمة ،
وحفصة أم المؤمنين  ،وابن عمر  -  -أفتوا بأنه العتق عليها  ،بل عليها كفارة يمين  ،وال

تفددرق بددين أبددي ارفددع وام أرتدده  ،فددإذا أفت دوا بددالحلف بددالعتق الددذي هددو أحددب إلددى اهلل تعددالى مددن
الطالق ،ففي الطالق الذي هو أبغ

إلى اهلل تعالى ،ال يقع الطالق من باب أولى .

-5اتفــق المســلموم علددى أندده مددن حلددف بددالكفر ،واإلسددالم أندده ال يلزمدده كفددر  ،وال إسددالم إذا
حنث.
فلو قال :إن فعلدت كدذا فأندا يهدودي وفعلده لدم يصدر يهوديدا باالتفداق  ،وهكدذا كدل مدن حلدف

بطالق أو غيره إنما يقصد بيمينه أنه ال يلزمه لفرط بغضه له .

()1

-6وألندده مددن أيمددان المسددلمين  :وهددو مددا عقددده بدداهلل أو هلل  ،فددإذا كددان مددن أيمددان المسددلمين دخددل
( )1صحيح البخاري ( )121 /1برقم. 6626:
( )2بكر بن عبد اهلل المزني  ،أبو عبد اهلل البصري قال أبو حاتم :بكر بن عبد اهلل المزني ،وهو ابن عمرو بن
هددالل ،وهددو أخددو علقمددة بددن عبددد طاهلل المزنددي .مددات سددنة 106ه .انظددر  :تهددذيب الكمددال فددي أسددماء

الرجال ( ،)216 /1تقريب التهذيب (ص.)121 :
( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )116 /1برقم.16000 :باب :من قال :مالي في سبيل اهلل.
( )1انظر  :مجموع الفتاوى ()131 /33
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ض َّ ِ ذَك ۡ َْحلِ َ نَ ۡي َمْك ۡ َ َّ ِ َو َّۡذَىك ۡۖ
تحت عموم قول اهلل تعالى ۡ َ ﴿:د فَ َر َ
التحارمي2:وقولاهتعاااىلَُ ﴿:ذا َ َكفِا َرة نَ ۡي َمااْك ۡ َّل َُُ ََلَ ۡفا ۡ َ ۡ
ََّفَظا َٰٓاَّ ُُ نَ ۡي َماَْك ۡ َكا ََذ
ذَ َعلِك ۡ ْ َۡشكر نَ ﴾١٢املائدة.89:

َ ه ََّ َّۡذ َعلي َّۡذ َحكي ﴾
َ ي َايَِّ َّ ِ ذَكا ۡ ََُيَ ا

-1واألصددل فددي هددذا :أن ينظددر إلددى مدراد المددتكلم  ،ومقصددوده  ،فددإن كددان مقصددوده أن تقددع هددذه
األمددور ،وقعددت منجدزة  ،أو معلقددة إذا قصددد وقوعهددا عنددد وقددوع الشددرط .توان كددان مقصددوده أن
يحلددف بهددا؛ وهددو يك دره وقوعهددا إذا حنددث  ،توان وقددع الشددرط فهددذا حددالف بهددا  ،ال موقددع لهددا
فيكون قوله من باب اليمين  ،ال مدن بداب التطليدق والندذر فالحدالف هدو الدذي يلتدزم مدا يكدره
وقوعه عند المخالفة كقوله :إن فعلت كذا فأنا يهودي ،أو نصراني ،ونسائي طوالق  ،وعبيدي

أحرار .فهذا ونحوه يمين ؛ بخالف من يقصد وقوع الجزاء مدن نداذر ومطلدق ومعلدق فدإن ذلدك
يقصددد  ،ويختددار لددزوم مددا التزمدده  ،وكالهمددا ملتددزم  ،لكددن هددذا الحددالف يك دره وقددوع الددالزم توان
وجدد الشددرط الملددزوم كمددا إذا قدال :إن فعلددت كددذا فأنددا يهددودي أو نصدراني فددإن هددذا يكدره الكفددر
ولددو وقددع الشددرط :فهددذا حددالف .والموقددع يقصددد وقددوع الجدزاء الددالزم عنددد وقددوع الشددرط الملددزوم؛

س دواء كددان الشددرط م درادا لدده أو مكروهددا أو غيددر م دراد لدده .فهددذا موقددع لدديس بحددالف .وكالهمددا

ملتددزم معلددق؛ لكددن هددذا الحددالف يك دره وقددوع الددالزم .والفددرق بددين هددذا وهددذا ثابددت عددن أص دحاب

رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وأكابر التابعين ،وعليه دل الكتاب  ،والسنة ).(1
وهذا هو القول الراجح واهلل أعلم بالصواب.










( )1انظر:مجموع الفتاوى (.)60 /33
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المطلب الثانن :مخالفته فن مك مم قال ل وجته أنت يلن م ار .
تمرير ممل الن اع:
-1اتفددق األئمددة األربعددة وابددن حددزم أن مددن قددال لزوجتدده أنددت مسددرحة  ،أو سددرحتك  ،أو فارقتددك
وأراد به الطالق ؛ فإنه يقع الطالق.
علي حرام .هل يقع طدالق ؟ أم ظهدار؟ أم يمدين مكفدرة
-2اختلف العلماء فيمن قال لزوجته أنت ش
؟ أو ليس بشيء.
سبب الخالف فن المسةلة  :قدال ابدن رشدد (:هدل هدو يمدين ،أو كنايدة ؟ أو لديس بيمدين وال
كناية ) ؟.

()1

القول اوول :
بيام رأي اإلما ابم م الظاهري -رممه اهلل تعالى -فن المسةلة .
قال  :من قال لزوجته :أنت على حرام ال تحرم عليه  ،وال يقع به طالق نوى بده الطدالق ،

أو لم ينو ،وليس عليه كفارة.

فقال  (:من قال لزوجته :أنت على حرام ال تكون بذلك عليه حدرام  ،فهدو كلده باطدل وكدذب،

وال تكددون بددذلك عليدده ح ارمددا ،وهددي ام أرتدده كمددا كانددت  -نددوى بددذلك طالقددا  ،أو لددم ينددو ولدديس فيدده
كفارة ).

()2

اودلة :استدل بأدلة من الكتاب  ،ومن المأثور .
أوال :مم الكتاب .
-1استدل بقول اهلل تعدالى﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ذا َ ْ َحارِّ َۚ َواٱَٰٓ نَ ََا ِۡل َّ ِ ذَا ۖ َ َْ ۡ َراٱ َو ۡر َ اٱلَ نَ ۡز َ جا َ َ َّ ِ
غَفَّر رَِي ﴾٢التحرمي 1:
وجه الداللة :قال  :أنكر اهلل تعالى على نبيه  --تحريم ما أحله له  ،والزوجة ممدا أحدل
اهلل  ،فتحريمها منكر  ،والمنكر مردود الحكم له إال التوبة  ،واالستغفار.
-2واستدل بقوله تعالى ََ َ ﴿ :ل َْٱَّذ ُ
ب هَ ََُ ََلَۡل َ هَ ََُ ََ َرَُۚ ذِّ َۡف َر ُُ ََلَى
َُّ ذ َمٱ َْص نَ ۡذسَْ ك َّۡذ َكَ َ
ب ََل ي ۡفلحَّنَ ﴾٢٢٧النحل.116:
ب َّل ِن َّذَِيََ يَ ۡف َر نَ ََلَى َّ ِ َّۡذ َكَ َ
َّ ِ َّۡذ َكَ َ

( )1بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)99/3
( )2المحلى باآلثار (.)302 /9
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وجه الداللة :قال فمن قال لزوجته :الحالل بحكم اهلل حرام  ،فقدد كدذب  ،وافتدرى  ،وال تكدون
عليه حراما بقوله .

()1

ثانيا :مم المةثور .
-1استدل بأثر ابن عباس - -يقول« :إذا حدرم ام أرتده لديس بشديء» وقدال تعدالى ﴿:ذِٱَ ۡاد َكاٱنَ
ذَك ۡ فٱ َرَََّ َّ ِ ن َۡ ََّةٌ ََ َسَْ ﴾ األ حز اب .)2( 21:
-2استدل بأثر مسروق قال« :ما أبالي أحرمت امرأتي علي ،أو حرمت جفنة من ثريد».

()3

وفي لفظ عن مسروق قال« :ما أبالي أحرمتها ،أو حرمت جفنة ثريد»(.)1
 -3اس ددتدل بد دأثر أب ددي س ددلمة ب ددن عب ددد ال ددرحمن أن دده ق ددال« :م ددا أب ددالي أحرمته ددا ،أو حرم ددت م دداء
النهر»

()5

-1استدل بأثر الشعبي قال ( :إن قال :أنت علي حرام ،فهي أهون علي من نعلي )).(6
القول الثانن :
بيام مذهب اوئمة أبن منيفة

ورواية يند اإلما أممد(.)10

()1

 ،ومالك فن رواية ينه ( ،)1ورواية ينـد اإلمـا الشـافعن (،)9

دى حدرام  ،فهدي كنايدة مدن كنايدات
فقد اتفق األئمة األربعة على أن من قدال لزوجتده :أندت عل ش
الطددالق ،فددإن نددوى بهددا الط ددالق  ،فهددو طددالق ،ثددم إن أراد ب دده ثالثددا فهددي ثددالث  ،توان أراد به ددا

الظهار فهو ظهار  ،توان أراد بها يمين فهي يمين .
( )1المحلى باآلثار (.)301 /9

( )2صحيح البخاري ( )11 /1برقم . 5266:باب لم تحرم ما أحل اهلل لك[ [التحريم.]1 :
( )3سنن سعيد بن منصور ( )131 /1برقم 1102:باب البتة والبرية والخلية والحرام.
( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )102 /6برقم.11315:باب الحرام.
( )5المصدر نفسه ( )102 /6برقم .11316 :باب الحرام.

( )6المصدر السابق ( )103 /6برقم .11311 :باب الحرام.
()1انظ ددر  :تحف ددة الفقه دداء ( ،)191/2( ،)116/2المبس ددوط للسرخس ددي ( ، )10/6ب دددائع الص ددنائع ف ددي ترتي ددب
الشرائع (.)169/3
( )1انظددر  :المدونددة ( ،)215/2الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة ( ،)516/2روضددة المسددتبني فددي شددرح التلقددين
(.)121/2

()9انظر  :األم للشافعي ( ،)219/5مختصر المزني ( ، ،)291/1الحاوي الكبير ( ، )131 ،112//10البيان
في مذهب اإلمام الشافعي (. )99/10
( )10انظر  :الكافي في فقه اإلمام أحمد

( ،)111/3المغني البن قدامة(.)115 ،111 ،113/1
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اودلة :
استدلوا بةدلة مم المةثور ،والمعقول .
أوال :مم المةثور.
-1استدلوا بأثر بن مسعود - -قال« :إن كان نوى طالقا ،تواال فهي يمين»(.)1
-2استدلوا بأثر طاوس قال« :إن أراد الطالق فهو طالق ،توان لم يرد الطالق فهي يمين»(.)2
-3استدلوا بأثر إبراهيم قال« :إن كان نوى واحدة فهي واحدة ،توان نوى ثالثا فثالث».

()3

ثانيا :مم المعقول :
قددالوا  :فأمددا صددحة نيددة الددثالث ،فلدديس باعتبددار العدددد ،بددل باعتبددار أندده نددوى حرمددة ،وهددي

الحرمة الغليظة ،فإنها ال تثبت بما دون الثالث.

وقالوا :إن الزوك يملك اإلبانة  ،توازالة الملك من غير بدل  ،وال عدد .
قددالوا  :وألندده وصددفها بالحرمددة والحرمددة أندواع  ،ولهددا أسددباب ،فددإذا نددوى نوعددا  ،أو سددببا كددان

المنوي من محتمالت كالمه فتصح نيته.

()1

قالوا  :أن الطالق نوع تحريم  ،فص َّ
دح أن يكندى بده عنده كسدائر كنايدات الطدالق لمدن يشدترط

لوقوعه النية،

اٱ ذا َ ْ َحاارِّ َۚ َواٱَٰٓ نَ ََا ِۡل َّ ِ ذَا ۖ َ َْ ۡ َرااٱ
فدإن لددم توجددد نيدة الطددالق فهددو يمدين لقولدده تعددالى﴿:يََٰٓأَيُّهَااٱ َّذِْ ا ُّ
َو ۡر َ ٱلَ نَ ۡز َ ج َ َ َّ ِ غَفَّر رَِي ﴾التحرمي .)5(1:
دي ح درام  ،بأنهددا مددن
ث ـ اختلف ـوا فيمــا بيــنه بعددد اتفدداقهم بددأن قددول الرجددل لزوجتدده :أنددت علد ش
كناتات الطالق التي تفتقر إلدى نيدة.فهل يقدع ثدالث تطليقدات  ،أو طلقدة بائندة  ،أوطلقدة رجعيدة ،

أو ظهار ،أو يمين مكفرة .اختلفوا يلى أربعة أقوال.

( )1مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( .)101 /6باب الحرام.
( )2المصدر نفسه ( .)101 /6برقم .11361:باب الحرام.

( )3المصدر السابق ( )101 /6برقم .11369:باب الحرام.
( 1انظر  :المبسوط للسرخسي (.)10،11 /6
( )5انظر  :صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ()255 /3
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القول اوول :مذهب اإلما مالك فن المشهور ينه فن هذه المسةلة .
قال  :إذا قال لزوجته  :أنت علدي حدرام  ،فإنده يقدع ثدالث تطليقدات علدى المددخول بهدا ندوى
 ،أو ل ددم ين ددو ،وف ددي غي ددر الم دددخول به ددا يق ددع حس ددب م ددانوى  ،واح دددة  ،أو اثنتد د د دين  ،أو ث ددالث

تطليقات (.)1

اودلة  :استدلوا بالمةثور  ،والمعقول .
أوال :مم المةثور .
استدلوا بدأثر علدي بدن أبدي طالدب  -  -قدال « :إذا قدال الرجدل الم أرتده :أندت علدي حدرام

فهي ثالث »).(2

ثانيا :مم المعقول .
-1قالوا :قول الرجل لزوجته  :أنت على حرام كناية ظاهرة تقع ثالث تطليقات ،وال يقبل منه أنده
لدم يدرد بهدا طالقدا  ،وال أنده أراد مدا دون الدثالث ؛ ألن عدرف الشدرع جدار بدأن النسداء يطلقددون
بهدا ابتدداء  ،أو جوابدا عددن مسدألة الطدالق ،فددال يصددق فيمدا ينفيدده العدرف ؛ ألن قولده  :أنددت

علي  ،وهذا ال يكون في المدخول بها إال
على حرام كأنه قال  :أنت طالق طالقا تحرمين به ش
()3
ثالثا.
-2قالوا  :أن المدخول بها ال يحرمها إال الثالث  ،وغير المددخول بهدا تحرمهدا الواحددة  ،فال ازئددة
عليها ليست من لوازم التحريم(.)1

-3قالوا:ال تحرم عليه إال بالثالث  ،فكان وقوع الثالث من ضرورة كونها حراما عليه.

)(5

القول الثانن :مذهب اإلما الشافعن فن هذه المسةلة .
دي حدرام تحريمهددا بددال طددالق ،فعليدده كفددارة يمددين  ،توان
قددال  :إذا أراد بقولدده لزوجتدده  :أنددت علد ش
أراد بدده تحدريم وطئهددا لددم يحددرم  ،ولزمدده كفددارة يمددين  ،توان لددم يكددن لدده إرادة  ،ولددم ينددو شدديئا فهددل
تجب فيه كفارة فيه قوالن :

( )1انظر  :المدونة ( ،)216 /2الكافي في فقه أهل المدينة (.)516 ،515/2
( )2مصنف ابن أبي شيبة ( )95 /1برقم .11119:ما قالوا :في الحرام ،من قال لها :أندت علدي حدرام ،مدن رآه
طالقا.

( )3انظر  :المعونة على مذهب عالم المدينة ( ،)111،119اإلشراف على نكت مسائل الخالف (.)111/2
( )1انظر  :زاد المعاد في هدي خير العباد (.)211 /5
( )5انظر  :إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)51 /3
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تجب فيه الكفارة  ،وقيل ال يجب عليه شيئا (.)1
اودلة استدل بةدلة مم الكتاب  ،والسنة  ،والمةثور  ،والقيا

.

أوال :مم الكتاب .
استدل بقوله تعالى ﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ذا َ ْ َحارِّ َۚ َواٱَٰٓ نَ ََا ِۡل َّ ِ ذَا ۖ َ َْ ۡ َراٱ َو ۡر َ اٱلَ نَ ۡز َ جا َ َ َّ ِ
ض َّ ِ ذَك ۡ َْحلِ َ نَ ۡي َمْك ۡ َ َّ ِ َو َّۡذَىك ۡۖ َ ه ََّ َّۡذ َعلي َّۡذ َحكي ﴾ التحرمي 2:
غَفَّر رَِي َ ۡد فَ َر َ
وجه الداللة مـم اآليـة  :قدالوا :إذا لدم يدرد الدزوك بتحدريم ام أرتده طالقدا  ،وأوقدع التحدريم علدى

فرك مباح له لم يحرم بتحريمه له  ،فلزمته كفارة فيه(.)2
ثانيا :مم السنة .

استدلوا :بحديث ابن عباس --عن عمر ، --قال :دخل رسول اهلل -صلى اهلل عليده

وسددلم -بددأم ولددده ماريددة فددي بيددت حفصددة  ،فوجدتدده حفصددة معهددا  ،فقالددت لدده :تدددخلها بيتددي مددا
صنعت بي هذا من بين نسائك إال مدن هدواني عليدك  ،فقدال« :ال تدذكري هدذا لعائشدة فهدي علدي

حرام إن قربتها»  ،قالت حفصة :وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟  ،فحلف لها ال يقربهدا  ،فقدال

النبي« - -ال تذكريه ألحد»  ،فذكرته لعائشة ف لى ال يدخل على نسدائه شده ار فداعتزلهن تسدعا
وعشرين ليلة  ،فأنزل اهلل﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ذ َ ْ َحرِّ َۚ َوٱَٰٓ نَ ََ ِۡل َّ ِ ذَ ۖ َ ﴾التحرمي .)3(1:
وجه الداللة مم القصة :
قالوا :إذا ثبت هذا في األمة  ،فتقاس الزوجة عليها ؛ ألنها في معناها فدي تحليدل البضدع ،

وتحريمه.

ثالثا :مم المةثور .
استدلوا  :بأثر ابن عباس- -أنه كان يقول في الحرام« :يمين يكفرها» ،وقال ابن عباس:
اَُّ َّ ِ َ َ َّۡذيَ ۡاَّ ََۚ ۡ َٰٓ
﴿ذِٱَ ۡد َكٱنَ ذَك ۡ فٱ َرَََّ َّ ِ ن َۡ ََّةٌ ََ َسَْ ذِّ َمَ َكاٱنَ يَ ۡرج ُ
َكث ٗ
يارُ﴾
ار َ َُ َك َ
َّأخ َ
ار َّ ِ َ

األحزاب21:

)(1

.

( )1انظد ددر  :األم للشد ددافعي ( ،)219/5مختصد ددر المزند ددي ( ، ،)291/1الحد دداوي الكبيد ددر (، )131 ،112//10
البيان في مذهب اإلمام الشافعي (. )99/10

( )2انظر  :األم للشافعي ()219 /5
( )3سنن الدارقطني ( )15 /5برقم 1013:كتداب الطدالق والخلدع واإليدالء وغيدره  ،سدنن سدعيد بدن منصدور (/1
 )131ب د ددرقم 1101 :ب د دداب البت د ددة والبري د ددة والخلي د ددة والحد د درام ،التلخ د دديص الحبي د ددر الب د ددن حج د ددر ()116/3

برقم 1595:قال ابن حجر ومن بجموع هذه الطرق تبن أن للقصة أصال فهي صحيحة .

( )1صحيح البخاري ( )165/6برقم 1911:بداب ﴿يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ذ َ ْ َحرِّ َۚ َوٱَٰٓ نَ ََ ِۡل َّ ِ ذَا ۖ َ َْ ۡ َراٱ َو ۡر َ اٱلَ
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رابعا :مم القيا .
قال  :كفارة التحدريم لمدا وجبدت بالكنايدة مدع النيدة  ،وهدو قولده :أندت علدي كالميتدة  ،والددم ،

ونوى به تحريم عينها  ،وجب أن يكون لهذه الكفارة صريح  ،وهو قوله :أنت علي حرام(.)1
القول الثالث  :مذهب اإلما أممد فن المشهور ينه .
قال :إذا قال الزوك لزوجته :أنت علي حرام  ،فإنه ظهار  ،نوى الطالق  ،أو لم ينوه.

()2

االدلة  :استدل بةدلة مم المةثور ،والمعقول .
أوال :مم المةثور .
استدل بأثر ابن عباس --في الحرام قال« :عتدق رقبدة  ،أو صديام شدهرين متتدابعين  ،أو

إطعام ستين مسكينا»(.)3
ثانيا :مم المعقول .

قددال  :إن معندداه الظهددار :ألن قولدده  :أنددت علددي كظهددر أمددي معندداه :أنددت علددي حدرام كتحدريم

ظهر أمي  ،وألنه أتى بالمنكر من القول  ،والزور في زوجته أشبه مالوا قال :أندت علدي كظهدر

أمي (.)1

وقال  :ألنه تحريم للزوجة بغير طالق  ،فوجبت بده كفدارة الظهدار كمدا لدو قدال  :أندت علدي

حرام كظهر أمي

()5

.

القول الراب  :مذهب اإلمام أبي حنيفة

()6

.

قددال :إذا قددال الرجددل الم أرتدده :أنددت علددي حدرام فإندده يسددأل عددن نيتدده  ،فددإن نددوى الطددالق فهددو
طالق  ،ثم إن نوى ثالثا فهو ثالث  ،توان ندوى واحددة فهدي واحددة بائندة  ،توان ندوى اثنتدين ،فهدي
واحدة بائنة .
نَ ۡز َ ج َ َ َّ ِ غَفاَّر رَِاي ﴾ ،صدحيح
من حرم امرأته ،ولم ينو الطالق.

مسدلم ( )1100 /2بدرقم .1113 :بداب وجدوب الكفدارة علدى

( )1انظر  :البيان في مذهب اإلمام الشافعي (.)102 /10

( )2انظددر  :الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحمددد ( ،)111/3المغنددي البددن قدامددة ( ،)113/1الشددرح الكبيددر علددى مددتن
المقنع ( ،)300/1الفروع ( ،)11/9شرح الزركشي ( )119/5المبدع شرح المقنع (.)320/6
( )3مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( )103 /6برقم  11315 :باب الحدرام  ،سدنن الددارقطني ( )11 /5بدرقم
 1016:كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره واألثر صحيح .

( )1انظر  :شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)119 /5
( )5انظر  :المغني البن قدامة (.)111/1

( )6انظد ددر  :المبسد ددوط للسرخسد ددي ( ،)10/6تحفد ددة الفقهد دداء ( ،)191/2بد دددائع الصد ددنائع فد ددي ترتيد ددب الش د درائع
(،)161/3الهداية في شرح بداية المبتدي (.)260/2
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اودلة  :استدل بةدلة مم المةثور ،والمعقول .
أوال :مم المةثور.
استدل بأثر إبراهيم قال« :إن نوى طالقدا فدأدنى مدا يكدون نيتده فدي ذلدك بائندة واحددة إن شداء

وشاءت تزوجها ،توان نوى ثالثا فثالث»(.)1
ثانيا :مم المعقول .

-1قــالوا :فأمددا صددحة نيددة الددثالث  ،فلدديس باعتبددار العدددد  ،بددل باعتبددار أن ده نددوى حرمددة  ،وهددي
الحرمددة المغلظددة  ،فإنهددا التثبددت بمددا دون الددثالث  ،توان نددوى واحدددة فهددي بائنددة ؛ ألندده نددوى
الحرمة بزوال الملك  ،وال يحصل ذلك إال بالتطليقة البائنة  .

-2قالوا  :وألن من أصلنا أن الزوك يملك اإلبانة  ،توازالة الملك من غير بدل  ،وال عدد .

()2

وألن اللفظ ينبئ عن الحرمة  ،والطالق الرجعي اليوجب الحرمدة للحدال  ،تواثبدات حكدم اللفدظ
()3
الذي ينبئ عنه اللفظ أولى .
المناقشة:
مناقشة أدلة اإلما ابم م الظاهري –رحمه اهلل تعالى . -
مناقشة االستدالل مم آية التمري والنمل .
الــرد :قددالوا :لددم يجعددل للمكلددف التح دريم  ،والتحليددل  ،توانمددا ذلددك إليدده تعددالى  ،توانمددا جعددل لدده
مباشدرة األفعددال  ،واألقدوال التددي يترتددب عليهددا التحدريم  ،والتحليددل  ،فالسددبب إلددى العبددد  ،وحكمدده

إلدى اهلل تعدالى  ،فدإذا قدال « :أندت علدي حدرام » فقدد قدال المنكدر مدن القدول والدزور ،وكدذب فددإن
اهلل لم يجعلها عليه حراما  ،فأوجب عليه بهذا القول من المنكر الكفارة مثل الظهار (.)1
مناقشة أثر ابن عباس --وقوله «إذا حرم امرأته فليس بشيء ».
الــرد  :قددالوا :قددد ثبددت عنددد اإلمددام مسددلم فددي صددحيحه أن ابددن عبدداس«- -كددان يقددول فددي

الحرام يمين يكفرها»  ،بدل قدد ثبدت عدن بعد

الصدحابة :مثدل ابدن مسدعود ،كمدا ثبدت عندد عبدد

الرزاق الصنعاني في المصنف أنه قال :إن نوى الطالق فهو طالق  ،تواال فهو يمين ،

وكددذلك ثبددت عددن علددي بددن أبددي طالددب  --أندده قددال إذا قددال الرجددل الم أرتدده :أنددت علددي ح درام

فهي ثالث .

( )1مصنف ابن أبي شيبة ( )91 /1برقم .11161:ما قالوا :في البرية ما هي؟ وما قالوا فيها؟.
( )2انظر  :المبسوط للسرخسي (.)10/6
( )3انظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (.)161/3
( )1انظر  :عالم الموقعين عن رب العالمين (.)59 /3
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مناقشة آثار التابعيم
وقوله :بأن التحريم ليس بشيء .
الرد  :قدد ثبدت عدن بعد
يمين ،وليس قول بع

التدابعين كطداوس  ،وغيدره أنده إن ندوى الطدالق ،فطدالق إال فهدو

التابعين مقدم على قول البع

اآلخر .

مناقشة أدلة أقوال اوئمة مم قبل ابم م .
قال ابـم مـ -رممـه اهلل تعـالى: -إن جميدع األقدوال الموجبدة للطدالق  ،ولليمدين  ،وللظهدار
كلها أقوال لم تأتي في نص قرآن  ،وال سنة  ،وال حجة في سواهما  ،بل القرآن قد أنكر على من

حرم ما أحل اهلل  ،بل من حرم ما أحل اهلل تعالى  ،فقد كذب وافترى  ،وال تكون عليه حراما .
وألن تحريم الحالل  ،إحداث حدث ليس في أمر اهلل  ،-  -فوجب أن يرد .

()1

مناقشة أدلة اإلما مالك الذي فرق بين المدخول بها  ،وغير المدخول بها .
الجـواب :ال فددرق بددين المدددخول بهددا  ،وغيددر المدددخول بهددا  ،وكددذلك ألن المدددخول بهددا تبينهددا
الواحدة تماما  ،مثل التي لم يدخل بها  ،كالمخالع زوجته المدخول بها .
مناقشة أدلة اإلما أممد بقوله إنه ظهار .
مناقشة أثر ابن عباس - -يقال قد ورد عند البخاري ومسلم فدي صدحيحهما أنده قدال :فدي
الحرام يكفرها وقال ابن عباس«:--لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة ».
وقد فسر ابدن حجدر المدراد مدن قولده «فدي الحدرام يكفدر» أي إذا قدال ألم أرتده :أندت علدي حدرام ال

تطلق  ،وعليه كفارة يمين .

()2

مناقشة ما أستدل به اإلما أممد مم المعقول.
يجاب :بةم تحرم الزوجة ليس بظهار صريح  ،ألنه ليس فيه تشبيه بمن تحرم عليه.
وألن اهلل تعالى يقول ﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ذ َ ْ َحرِّ َۚ َوٱَٰٓ نَ ََ ِۡل َّ ِ ذَا ۖ َ َْ ۡ َراٱ َو ۡر َ اٱلَ نَ ۡز َ جا َ َ َّ ِ غَفاَّر
ض َّ ِ ذَك ۡ َْحلِ َ نَ ۡي َمْك ۡ َ َّ ِ َو َّۡذَىك ۡۖ َ ه ََّ َّۡذ َعلي َّۡذ َحكي ﴾ التحرمي .2:
رَِي َ ۡد فَ َر َ
فأنكر اهلل تعالى على نبيده مدا حرمده علدى نفسده ممدا أحلده اهلل لده  ،فددل علدى أن التحدريم لدم
يقع  ،فبطل قول من جعله طالقا  ،أو ظها ار .

( )1انظر  :المحلى باآلثار (.)301/9
( )2انظر  :فتح الباري (.)656/1
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ااَّ َّۡذ َعلااي َّۡذ َحكااي ﴾١
اار َ
وقددول اهلل تعددالى ۡ َ ﴿:ااد فَ َ
ض َّ ِ ذَكاا ۡ َْحلِاا َ نَ ۡي َمااْك ۡ َ َّ ِ َو ۡااَّذَىك ۡۖ َ ه َ
التحرمي .2:
دليل على أنه حرم ما أحل اهلل له بيمين حلف بها  ،فعوتدب فدي التحدريم  ،وأمدر بالكفدارة فدي

اليمين.

()1

مناقشة أدلة اإلما أبن منيفة
بقوله :إن أراد طالقا  ،فهي ثالث  ،تواال فهي واحدة بائنة .
الرد :يجاب بأن تحريم الزوجة ليس بطدالق صدريح  ،وألن النبدي --حدرم أم ولدده إبدراهيم
 ،فعاتبه اهلل على ذلك  ،وأوجب عليه كفارة يمين .
الترجيح :
بعددد النظددر فددي أق دوال أهددل العلددم فددي المسددألة  ،وأدلددتهم  ،والمناقشددة ل دلددة لددوحظ ؛ بأندده ال

يوجد ندص صدريح مدن كتداب  ،أو سدنة صدريحة صدحيحة فدي هدذه المسدألة لدذلك تعدددت األقدوال
فيها .
وقد تبين للباحث أن القول الراجح في هذه المسألة أن من حرم زوجتده علدى نفسده  ،ولدم يدرد
به الطالق  ،بأنه ال يقع الطالق بالتحريم  ،بل عليه كفارة يمين  ،وذلك ل دلة الدالدة علدى ذلدك

منها.

-1حديث أنس ،--أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -كاندت لده أمدة يطؤهدا ،فلدم تدزلبده
اٱ
عائشة وحفصة  -رضي اهلل عنهما -حتى حرمها على نفسه ،فأنزل اهلل تعالى﴿:يََٰٓأ َيُّهَاٱ َّذِْ ُّ
ذ َ ْ َحرِّ َۚ َوٱَٰٓ نَ ََ ِۡل َّ ِ ذَ ۖ َ َْ ۡ َرٱ َو ۡر َ ٱلَ نَ ۡز َ ج َ َ َّ ِ غَفَّر رَِي ﴾التحرمي )2(.1:
وهذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه اآلية قصة الجارية.
-2وحددديث حفصددة  -رضددي اهلل عنهددا « -أنهددا زارت أباهددا ذات يددوم  ،وكددان يومهددا ،فلمددا جدداء
رسول اهلل  --فلم يرها في المنزل ،أرسدل إلدى أمتده ماريدة القبطيدة ،فأصداب منهدا فدي بيدت
حفصددة ،وجدداءت حفصددة علددى تلددك الحددال ،فقالددت :يددا رسددول اهلل ،أتفعددل هددذا فددي بيتددي وفددي
يدومي؟ قدال« :فإنهدا علدي حدرام ،وال تخبدري بدذاك أحددا»  .فانطلقدت إلدى عائشدة  -رضدي اهلل
( )1انظر  :الحاوي الكبير (.)111/10
( )2الس ددنن الكب ددرى للنس ددائي ( )151 /1ب ددرقم 1151:الغيد درة  ،س ددنن النس ددائي ( )11/1ب ددرقم 3959 :الغيد درة ،
الحديث صحح إسناده األلباني في تعليقه على سنن النسائي.
.
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ااٱ ذااا َ ْ َحاارِّ َۚ َواااٱَٰٓ نَ ََااا ِۡل َّ ِ ذَااا ۖ َ
عنهددا -فأخبرتهددا بددذلك ،فددأنزل اهلل ﴿:--يََٰٓأَيُّهَاااٱ َّذِْ ا ُّ
صار ۡ
َت
َو ۡر َ ٱلَ نَ ۡز َ ج َ َ َّ ِ غَفَّر رَِي ﴾التحارمي1:إىلقولاهَّ﴿:لن َْ َّبَاٱَٰٓ َّلذَاى َّ ِ فَٱَ ۡاد َ
َٰٓ
صاال َّۡذم ۡااۡوْ ۖ
يََ َ َّۡذ َملَئ َكاا بَ ۡعاا َد َُذاا َ ظَهياا ٌر
ااَّ َو َّۡذَىاا َ ج ۡ ريااۡل َ َ
َ َّلن َْظَهَ َ
اارُ ََلَ ۡياا فَااإ ِن َّ ِ َ ه َ
َْ ۡ َراااٱ
لَّبك َم ۖاٱ

﴾التحريم ، 11:فأمر أن يكفر عن يمينه ،ويراجع أمته » ).(1

-3وحددديث عمددر --قددال :قددال النبددي - -لحفصددة «ال تحدددثي أحدددا توان أم إب دراهيم علددي
ح د ارم  ،فقالددت :أتحددرم مددا أحددل اهلل لددك قددال  :ف دواهلل ال أقربهددا  .قددال فلددم يقربهددا حتددى أخبددرت
عائشة فأنزل اهلل عز وجل قد فر

اهلل لكم تحلة أيمانكم»).(2

قال ابن حجر العسقالني في فتح الباري :وهذه طرق يقوي بعضها بعضا فيحتمل أن تكون اآلية
نزلت في السببين معاً( تحريم وطء جاريته أم إبراهيم ،وشربه للعسل )).(3

فدلت هدذه القصدة علدى أن اآليدة نزلدت بسدبب تحدريم النبدي - -وطء جاريتده أم إبدراهيم ،

فقد امر بتكفير يمينه والرجوع إلى أمته .

 -1ثبددت عددن ابددن عبدداس --أندده قددال« :إذا حددرم الرجددل عليدده ام أرتدده ،فهددي يمددين يكفرهددا»،
اَُّ َّ ِ َ َ َّۡذيَ ۡاَّ ََۚ ۡ َٰٓ
وقدال﴿:ذِٱَ ۡد َكٱنَ ذَك ۡ فٱ َرَاََّ َّ ِ ن َۡ َاَّةٌ ََ َساَْ ذِّ َماَ َكاٱنَ يَ ۡرج ُ
ار َ َُ َك َ
َّأخ َ
ار َّ ِ َ
َكث ٗ
يرُ ﴾١٢األحزاب )1(.21:
 - 5قول اهلل تعدالى﴿:يََٰٓأَيُّهَٱ َّذِْ ُّٱ ذ َ ْ َحارِّ َۚ َواٱَٰٓ نَ ََا ِۡل َّ ِ ذَا ۖ َ َْ ۡ َراٱ َو ۡر َ اٱلَ نَ ۡز َ جا َ َ َّ ِ غَفاَّر
رَِي ﴾التحريم1:آية فهدذا عدام فدي كدل مدا يحدرم االنسدان عليده ممدا أباحده اهلل تعدالى يشدمل
تحريم الزوجة  ،واألمة  ،والطعام ،والشراب وغيره .

تواذا نددوى بهددذه الكلمددة( أنددت علددي ح درام) الطددالق  ،فهددو طددالق بالكنايددة  ،ألندده مددن كنايددات

الطالق ،فيقع ذلك .

وقد أوقع الصحابة  - -الطالق بالكناية نحو :أنت علي حرام – وأمرك بيدك – واختداري

– وهبتك ألهلك – أنت خلية ...

تواذا أراد بقوله لزوجتده :أندت علدي حدرام  ،وأراد بهدا الطدالق فهدو كنايدة بدالطالق  ،ويقدع عندد
جمهور األئمة
( )1سنن سعيد بن منصور ( )131 /1برقم .1101:باب البتة والبرية والخلية والحرام.

( )2األحاديددث المختددارة المسددتخرك مددن األحاديددث المختددارة ممددا لددم يخرجدده البخدداري ومسددلم فددي صددحيحيهما (/1
( )300إسناده صحيح)
( )3انظر  :فتح الباري(.)651/1
( )1صحيح مسلم ( )1100 /2برقم .1113 :باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ،ولم ينو الطالق.
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وقددد شددرع اهلل الطددالق  ،ولددم يعددين لدده لفظددا معينداً  ،فعلددم أندده رد الندداس إلددى مايتعارفوندده طالقددا ،

فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطالق مع النية .

ولهذا يقع الطالق من األعجمي  ،والتركي  ،والهندي بألسنتهم.

()1

وكددذلك لددو نددوى بقولدده لزوجتدده (:أنددت عل دي ح درام )الظهددار ،فهددو ظهددار؛ ألن معندداه معنددى

الظهار ،ألن قوله (:أنت علي كظهر أمي) معناه أنت علي حرام كتحريم ظهر أمدي ؛ وألنده أتدى
ب ددالمنكر م ددن الق ددول  ،وال ددزور ف ددي زوجت دده أش ددبه م ددالو ق ددال :أن ددت عل ددي كظه ددر أم ددي .واهلل أعل ددم
بالصواب.




( )1انظر  :زاد المعاد (.)291 ،290/5
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المطلب الثالث
مخالفته فن مك النكاح يلى شرط فاسد  ،وصداق فاسد .
تمرير ممل الن اع:
-1اتف ددق األئم ددة األربع ددة  -رحمه ددم اهلل تع ددالى  -عل ددى أن النك دداح إذا وق ددع ص ددحيحا بش ددروطه ،
دداء  ،توانمددا سددمي بعددد انعقدداده  ،فإندده يكددون نكاحددا
وأركاندده  ،ولددم يسددم فيدده المهددر الفاسددد ابتد ً
صحيحا  ،ويثبت للزوجة مهر المثل إذا دخل بها .

-2اختلددف العلمدداء فيمددا إذا سددمى المهددر الفاسددد فددي ذات العقددد ابتددداء هددل يصددح العقددد ؟ أو ال
يصح ؟ على قولين :

القول اوول  :رأي اإلما ابم م الظاهري فن هذه المسةلة .
يــرى ابــم مـ  -رممــه اهلل تعــالى -علدى أندده مددن نكددح علددى صددداق فاسددد  ،أو شددرط فاسددد
فنكاحه فاسد مفسوخ  ،وال يجب فيه نفقة  ،وال صداق  ،وال عدة.
فقال  (:وكل نكاح عقدد علدى صدداق فاسدد  ،أو علدى شدرط فاسدد  ،مثدل أن يؤجدل إلدى أجدل
مسمى  ،أو غير مسمى  ،أو بعضه إلى أجل كذلك  ،أو على خمر  ،أو على خنزير فهو نكاح

فاس ددد مفس ددوخ أب دددا  ،توان ول دددت ل دده األوالد  ،وال يتوارث ددان  ،وال يج ددب في دده نفق ددة  ،وال ص ددداق وال
()1
عدة).
اودلة  :استدل بةدلة مم السنة ،وضرورة العقل .
أوال  :من السنة .
-1استدل بحديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالت 000 :ثم خطب رسدول اهلل صدلى اهلل عليده
وسلم عشية ،فحمد اهلل ،وأثنى عليه بما هو أهله ،ثم قال« :أما بعدد ،فمدا بدال أقدوام يشدترطون

شروطا ليست في كتاب اهلل ،ما كان من شرط ليس في كتاب اهلل عز وجل فهو باطل».

()2

وجه الداللة :
قال  :والشروط الفاسدة ليست في كتاب اهلل  -  -فهي باطلة  .فتبطل الشروط كلها .
( )1المحلى باآلثار ()16 /9
( )2صحيح البخاري ( )91/1برقم 156:باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد  ،ومسلم في صحيحه
( )1111/2بددرقم 1501:بدداب إنمددا ال دوالء لمددن أعتددق،في معندداه وأصددل الحددديث عنددد أحمددد فددي المسددند ط
الرسالة (.)321/13
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-2واسددتدل بحددديث عائشددة  -رضددي اهلل عنهددا  ،-قالددت :قددال رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم:
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ،فهو رد».

()1

وجه الداللة  :قال:والمهر الفاسد ليس عليه أمر النبي -  -فهو مردود بنص كالمه -
-3وكذلك تأجيل الصداق  ،أو بعضه  ،ألن اهلل تعالى يقولُ ََُْ َ ﴿ :
صد َ ه َِ ُ ۡحلَ ٗ فَإن
َُّ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ َ
ل ۡ ََ ذَك ۡ َََ َش ۡٱَ ِّو ْۡ ُ َۡفسٗ ٱ فَكلََّ هَْ ٗ َٰٓيٱ ِور ٗ َٰٓيٱ ﴾٤النسا .4::
فمن شرط أن اليؤتيها صداقها  ،أو بعضه مدة ما  ،فقد اشترط خالف ما أمر اهلل تعالى بده

في القرآن .

()2

ثانثا :ضرورة العقل.
فقال :يعلم كل ذي عقل أن كل ما عقدت صحته بصحة ما ال يصح  ،فإنه ال يصح  ،فكل
نكدداح عقددد علددى أن ال صددحة لدده إال بصددحة الشددروط الفاسدددة  ،فددال صددحة لدده فددإذ ال صددحة لدده

فليست بزوجة.

القول الثانن :مذهب اإلما مالك فن رواية ينه(.)3
قال :يفسد النكاح بالصداق الفاسد قبل الدخول  ،ويصح بعدد الددخول مدع مهدر المثدل  ،وفدي

رواية ،يفسخ قبل الدخول وبعده.

اودلة :استدل بةدلة مم الكتاب ،والمعقول.
أوال :مم الكتاب .
ب َّ ِ ََلَ ۡيك ۡ َ نَ ِۡل
صَْت وََ َّذِّْ َسٱََٰٓ َّل َِل َوٱ َولَ َك ۡت نَ ۡي َمْك ۡۖ ك َ َ
--1استدل بقول اهلل تعدالى َّۡ َ ﴿:ذم ۡح َ
ا
ذَك ِوٱ َ َر َُٰٓ ََ َُذك ۡ نَن َْ ۡ َر ُ
ار و َسافحيََ فَ َماٱ ۡ
ََّا َمۡ َۡع با و ۡاْه َِ فَ ٱَّْه َِ
َُّ باأَوۡ ََّذك ُّو ۡحصاْيََ غ َۡي َ
يضا َّل ِن َّ ِ َ َكاٱنَ ََلي ًماٱ ََك ٗيماٱ
َٱح ََلَ ۡيك ۡ في َمٱ ْ ََر َ ۡي ب و بَ بَ ۡعد َّۡذفَر َ
يض ٗ َ ََل جْ َ
َّره َِ فَر َ
نج َ
﴾١٤النسا .24::
وجــه الداللــة مــم اآليــة  :إن اهلل علددق اإلحدالل بشددرط أن نبتغددي بأموالنددا  ،والصددداق الفاسددد
ليس بمال  ،وعليه فإذا سمى الصداق الفاسد في النكاح فالنكاح غير صحيح .

( )1صدحيح البخدداري ( )111 /3بدرقم 2691 :بدداب إذا اصدطلحوا علددى صدلح جددور فالصدلح مددردود  ،وصددحيح
مسلم ( )1313 /3برقم 1111:باب نق

األحكام الباطلة ،ورد محدثات األمور.

( )2انظر  :المحلى باآلثار (.) 11، 16 /9
( )3انظددر  :األش دراف علددى نكددت مس دائل الخددالف(.)111/2المعونددة(،)152الكددافي فددي فقدده أهددل المدينددة (/2
 ،)553المنتقى شرح الموطأ(.)291/3
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ثانيا  :مم المعقول .
-1قددال :إندده عقددد نكدداح بمهددر فاسددد فوجددب أن يكددون بدداطال كالشددغار  ،وقددد نهددى النبددي-  -
عن نكاح الشغار وذلك لفساد المهر فيه .
-2قال :بأنه عقد معاوضة ببدل فاسد  ،فوجب أن يكون باطالً كالبيع  ،وألن العو

في النكاح

آكد بدليل أنه يجب بحق اهلل تعالى  ،فكان فساد العقد بفساده أولى منه في سائر العقود .
لحديث عقبة عن النبي  --قال« :أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به

الفروك»(.)1

-3قال  :إذا وقع البناء والدخول فيجب الصداق على وجه صحة العقد  ،فلم يفسخ ،ويجب مهر
المثددل ،ويفسددخ قبددل الدددخول مددن بدداب الددردع للددزوك  ،فددذلك بمددا يلزمدده مددن الطلقددة  ،فإندده إن
تزوجها بعد ذلك رجعت اليه على طلقتين .

()2

القــول الثالــث  :مــذهب اإلمــا أبــن منيفــة(،)3وروايــة ينــد اإلمــا مالــك(.)1واإلمــا الشــافعن

()5

،واإلما أممد (،)6

قالوا :النكاح صحيح بالصداق الفاسد  ،ولها مهر المثل.
اودلة  :استدلوا بةدلة مم الكتاب  ،و مم السنة  ،ومم المعقول .
أوال  :مم الكتاب .
اٱح ََلَا ۡايك ۡ َّلن لَلِ ۡٱ ا َّذِّْ َس اٱَٰٓ ََ َوااٱ ذَ ا ۡ َْ َم ُّسااَّه َِ نَ ۡ ْ َۡفر ا ُ
اَُّ ذَها ِ
اَ
-1اسددتدلوا بقولدده تعددالى َِ ﴿:ل جَْا َ
يض ٗ َ َو ِّعَّه َِ ََلَى َّۡذمََّ َدَرَۥ َ ََلَى َّۡذم ۡٱ ر َدَرَۥ َو َ ب َعاٱ ب ۡاۡذ َم ۡعر ۖ
ف ََٱًّاٱ ََلَاى َّۡذم ۡحساْيََ
فَر َ
﴾١٣٧البقرة 236:
يض ٗ فَْ ۡ
ص
وقوله تعالى َّ َ ﴿:لن لَلِ ۡٱ مَّه َِ وَ َ ۡ ۡل نَن َْ َمسَُّّه َِ َ َ ۡد فَ َر ۡ ۡ ذَه َِ فَر َ

َوٱ فَ َر ۡ ۡ

( )1صد ددحيح البخد دداري ( )20 /1بد ددرقم 5151 :بد دداب الشد ددروط ف د ددي النكد دداح  ،اإلش د دراف علد ددى نكد ددت مس د ددائل
الخالف( )111/2برقم. 1290:

( )2انظر  :المنتقى في شرح الموطأ ()292/3
()3انظر  :المبسوط للسرخسي ( ،)19/5تبدين الحقدائق شدرح كندز الددقائق (، )151/2العنايدة فدي شدرح الهدايدة
(.)351/3

( )1انظر  :اإلشراف على مسائل الخالف( )111/2برقم1290:
( )5انظر  :األم للشافعي ( ،)11 ،16/5الحاوي الكبير (.)395 ،391/9
( )6انظر  :مختصر الخرقي ( ، ،)106المغني ألبن قدامة ( ،)223 /1شدرح الزركشدي علدى مختصدر الخرقدي
(.)290،291/5
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َل نَن يَ ۡعفَّنَ نَ ۡ يَ ۡعف ََّ ُُ َّذَِي بيَدَ َ ۡٱدَة َّذِّْ َكٱح َ نَن ْ َۡعف ََّٰٓ ُُ نَ ۡ َرب ذل ِ ۡٱ ََّى َ ََل َْْ َساَّ ُُ َّۡذفَ ۡ
َّل ِ َٰٓ
اۡل بَ ۡياَْك ۡ َّل ِن
ض َ
َّ ِ َ ب َمٱ ْ َۡع َملَّنَ بَصي ٌر ﴾١٣١البقرة .231:
وجه الداللة :قدالوا  :أخبدر اهلل تعدالى أن التدي لدم يفدر
وكذلك التي قد فر

لهدا الصدداق يقدع عليهدا الطدالق ،

لها  ،واليقع الطالق إال علدى زوجدة  ،والزوجدة ال تكدون إال ونكاحهدا ثابدت

 ،تواذا طلقهددا  ،ولددم يسددم لهددا مهد ار وقددع الطددالق  ،ولهددا المتعددة  ،توان أصدديبت فلهددا مهددر المثددل ،

فددإذا كددان ك دذلك لددم يجددز أبدددا أن يفسددد النكدداح مددن جهددة المهددر بحددال أبدددا  ،فددإذا نكحهددا بمهددر
مجهددول  ،أو مهددر محددرم البيددع فددي حالدده التددي نكحهددا فيهددا  ،أو حدرام بكددل حددال  ،وعقددد النكدداح
ثابت  ،والمهر باطل  ،فلها مهر مثلها)1(.
ثانيا  :مم السنة .
 -1اسددتدلوا بحددديث عائشددة -رضددي اهلل عنهددا  -أن رس دول اهلل  --قددال« :ال نكدداح إال بددولي
وشاهدي عدل  ،وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل».

()2

وجه الداللة مم المديث :
قالوا :تضمن الحديث نفي النكاح بعدم الولي والشداهدين  ،وهدذا نكداح بدولي  ،وشداهدين ،
فوجب أن يكون صحيحا.

(.)3

ثالثا  :مم المعقول .
-1قــالوا :األصددل إن التددزوي يضددمن بنفسدده ال بددالعو

بدددليل تجددويز اهلل تعددالى النكدداح بغيددر

صداق .
اٱح ََلَا ۡايك ۡ َّلن لَلِ ۡٱا َّذِّْ َساٱَٰٓ ََ َوااٱ ذَا ۡ َْ َم ُّسااَّه َِ نَ ۡ ْ َۡفر ا ُ
اَُّ ذَها ِ
اَ
قددالوا :وقددول اهلل تعددالىَِ ﴿:ل جَْا َ
يض ا ٗ ﴾البق درة . 236 :فلمددا أوقددع اهلل الطددالق دل علددى صددحة النكدداح دون تسددمية صددداق ؛
فَر َ
ألن الطالق غير واقع إال على الزوجات  ،فإذا كن زوجدات دل علدى صدحة النكداح بغيدر تسدمية

صداق .

()1

( )1انظر  :األم للشافعي (.)16 /5

( )2أخرجه الشافعي في مسنده ترتيب سنجر عن ابن عباس (،)11/3وابن حبان في كتابة اإلحسان في تقريب
ص ددحيح اب ددن حب ددان (،)316/9واب ددن حب ددان ف ددي ص ددحيحه م ددن ح ددديث عائش ددة (، )316/9الح دداوي الكبي ددر
( ،)391/9نصب الراية للزيلعي ( ، )161/3إرواء الغليل ( )213 /6والحديث قد تعددت طرقه وال يخلو
من مقال وبمجموع طرقه يحت به  ،وهو حديث حسن كما حكم عليه األلبداني فدي إرواء الغليدل فدي تخدري

أحاديث منار السبيل (.)213 /6
( )3انظر  :الحاوي الكبير (.)391/9

( )1انظر  :االستذكار ( ،)161/5األم للشافعي (.)16/5
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-2قـــالوا  :الخمددر ،والخنزيددر شددرطا قبددول  ،وهددو شددرط فاسددد إال أن النكدداح ال يبطددل بالشددروط
الفاسدة  ،وشرط صحة التسمية أن يكون المسمى ماال ،فإذا لم يكن بطلت التسمية  ،فكأنه لم
يسم لها عوضا  ،فلها مهر المثل .
-3وألن فساد العو

()1

ال يزيد على عدمه  ،ولو عدم كان العقد صدحيحا ،فكدذلك إذا فسدد  ،وألن

النكاح قد يخلو من مهر بدليل تزوي عبده من أمته .

()2

-1قالوا  :إن فساد المهر ال يوجب فساد العقد كالمهر المغصوب .
-5وألن كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبدا فبان ح اًر .
-6وألندده لدديس فسدداد المهددر أكثددر مددن سددقوطه  ،ولدديس فددي سددقوطه أكثددر مددن فقددد ذكدره  ،ولددو فقددد
ذكره لم يبطل النكاح  ،فكذلك إذا ذكر فاسدا .

()3

مناقشة اودلة:
أوال  :مناقشة أدلة ابم م الظاهري .
مناقشة ما استدل به مم اوماديث .
-1أما استدالله بحدديث «كدل شدرط لديس فدي كتداب اهلل فهدو باطدل » وقولده وهدذه شدروط ليسدت
في كتاب اهلل  --فهي باطلة .

الــرد  :فيجدداب بددأن الشددروط الفاسدددة فددي النكدداح فاسدددة بنفسددها  ،ولددم تبطددل  ،أو تفسددد عقددد
النكاح ؛ ألن عقد النكاح يصح من غير مهر بنص اآلية .
-2أما استدالله بحديث « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »
الرد  :فيجداب بدأن هدذا الحدديث عدام  ،والنكداح مدن غيدر مهدر جدائز ،ولدم يكدن مخالفدا ألمدره
َٱح ََلَ ۡيك ۡ َّلن لَلِ ۡٱ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ َوٱ ذَ ۡ َْ َم ُّسَّه َِ نَ ۡ ْ َۡفر ُ
يضا ٗ َ َو ِّعاَّه َِ
َُّ ذَه َِ فَر َ
لقوله تعدالىَِ ﴿:ل جْ َ
ََلَى َّۡذمََّ َدَرَۥ َ ََلَى َّۡذم ۡٱ ر َدَرَۥ َو َ ب َعٱ ب ۡۡذ َم ۡعر ۖ
ف ََٱًّٱ ََلَى َّۡذم ۡحسْيََ ﴾١٣٧البقرة .236:
فيجوز النكاح من غير تسمية مهر  ،فإذا دخل بها ،فلها مهر المثل ،
-3وأماقولده  :بأنده إذا أجددل الصدداق كلده  ،أو بعضدده بدأن النكداح فاسددد واسدتدالله بقولده تعددالى :
﴿ َ ََُْ ُ
صد َ ه َِ ُ ۡحلَ ٗ ﴾ .
َُّ َّذِّْ َسٱَٰٓ ََ َ
( )1انظر  :المبسوط للسرخسي (.)19/5
( )2انظددر  :الحدداوي الكبيددر ( ،)391/9المغنددي ألبددن قدامددة (،)223/ 1شددرح الزركشددي علددى مختصددر الخرقددي
(. )291/5
( )3المصدر نفسه (.)391/9
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الــرد  :فيجدداب بأننددا نقددول بددأن المدرأة إذا دخددل بهددا  ،ولددم يسددم لهددا مه د ار فلهددا مهددر المثددل فلددم
يخالف االمر اإللهي .
وأما استدال له بضرورة العقل .
فيجـــاب بددأن :فسدداد المهددر اليوجددب فسدداد العقددد كددالمهر المغصددوب ؛ وألن كددل نكدداح صددح
بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبدا فبان ح ار .
مناقشة أدلة المالكية
-1استداللهم بقوله تعالى  َ ﴿:نَ ِۡل ذَك ِوٱ َ َر َُٰٓ ََ َُذك ۡ نَن َْ ۡ َر ُ
َُّ بأَوۡ ََّذك ﴾ .
وقددولهم :ب ددإن اهلل علددق اإلح ددالل بشددرط أن نبتغ ددي بأموالنددا  ،والص ددداق الفاسددد ل دديس بم ددال ،
وعليه فإذا سمي الصداق الفاسد في النكاح  ،فالنكاح غير صحيح .

()1

الــرد  :يجدداب أن غايددة مددا فددي اآليددة الكريمددة تعليددق اإلحددالل بدداألموال  ،توان الصددداق الفاسددد
ل دديس بم ددال  ،ولك ددن تس ددميته ف ددي العق ددد ال يبط ددل العق ددد  ،ب ددل يج ددب مه ددر المث ددل ال ددذي تحق ددق ب دده
اإلحددالل المنصددوص فددي اآليددة ،ويصدددق عليدده وصددف المددال  ،فتصددحيح العقددد توايجدداب مهددر
المثل ال يتعار مع منطوق اآلية.
ثانيا :مناقشة أدلته مم المعقول .
-1أما قوله  :بأن رسول اهلل - -نهى عن نكاح الشغار ؛ وذلك لفساد المهر فيه .
-2وقوله :بأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطال كالشغار.
الرد  :يجاب بأن الشغار لم يبطل بفساد المهر  ،توانما بطل بالتشريك .

()2

-3اما قوله :بأنه عقد معاوضة بددبدل فاسد  ،فوجب أن يكون باطال كالبيع .
الرد :يجاب بأن قياس المهر الفاسد على البيدع قيداس مدع الفدارق  ،وذلدك ؛ ألنده يبطدل بتدرك
الثمن  ،فبطل بفساده  ،وأما النكاح ال يبطل بترك المهر  ،فلم يبطل بفساده.
ويجاب أيضا  :بأن المعنى في البيع أنه يبطل بترك الثمن ،فبطدل بفسداده ،والنكداح ال يبطدل
بترك المهر  ،فلم يبطل بفساده .
-1وأمدا قولدده  :بأندده إذا وقددع البندداء والدددخول فيجددب الصدداق علددى وجدده صددحة العقددد  ،فلددم يفسددخ
ويجب مهر المثل  ،ويفسخ قبل الدخول من باب الردع للزوك  ،وذلك بما يلزمه مدن الطلقدة ،

( )1انظر  :المنتقى شرح الموطأ ()291/3
( )2انظر  :الحاوي الكبير (.)395/9
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فإنه إن تزوجها بعد ذلك رجعت إليه على طلقتين .

()1

الرد  :يجاب بأن يقال بأن هدذا التعليدل ال يصدح  ،فدإن مدا كدان فاسددا قبدل الددخول  ،فكدذلك
يفسد بعده كنكداح ذوات المحدارم  ،فأمدا إذا فسدد الصدداق لجهالتده  ،أو لتحريمده  ،أو لعدمده  ،أو

للعجز عن تسليمه  ،فإن النكاح ثابت ولها مهر المثل.
وقد رد ابم م يلى المالكية هذا التعليل .

فقــال( :ال يخلددو كددل نكدداح فددي العددالم مددن أن يكددون صددحيحا أو غيددر صددحيح  ،فالصددحيح
صحيح أبدا إال أن يوجب فسخه نص من كتاب  ،أو سنة .
والذي ليس بصحيح فال يصح أبدا ؛ ألن الفرك الحدرام ال يحلده الددخول بده  ،وال طدول البقداء

على استحالله بالباطل  ،بل هو حرام أبدا ).

()2

الترجيح :
بعددد سددرد األقدوال  ،و أدلتهدا  ،ومناقشددة األدلددة تبددين للباحددث بددأن القددول الدراجح هددو قددول مددن

يرى بأن النكاح إذا كان على مهر فاسد  ،فإن العقد صحيح  ،ويجب للزوجة مهر المثل  ،وذلك
لقوة أدلتهم  ،ومناقشة أدلة المخالفين لهم  ،واهلل أعلم بالصواب .









( )1انظر  :المنتقى شرح الموطأ (.)291/3
( )2انظر  :المحلى باآلثار (.)90،19 /9
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الخاتمــــــــــــة
الحمددد هلل الددذي أعددانني علددى إتمددام هددذا البحددث علددى هددذه الصددورة ،فالفضددل والمنددة لدده أوًال

وآخد ًدرا ،فبعددد هددذه الرحلددة المباركددة التددي طفددت مددن خاللهددا فددي البحددث عددن( :اختيددارات ابددن حددزم
الظدداهري فددي أندواع الفرقددة الزوجيددة ،د ارسددة مقارنددة بيندده وبددين األئمددة األربعددة ) مددن خددالل كتابدده:

(المحلدى باآلثددار) ،وقددد اسددتوعبت مسددائل الطددالق كلهدا مددن كتدداب المحلددى باآلثددار  .فهددذا مددا مددن

اهلل بده  ،ثددم مددا وسدعه الجهددد ،وسددمح بدده الوقدت ،وتوصددل إليدده الفهددم المتواضدع ،فددإن يكددن صدو ًابا

فم ددن اهلل ،توان يك ددن في دده خط ددأ ،أو نق ددص فتل ددك س ددنة اهلل ف ددي بن ددي اإلنس ددان ،فالكم ددال هلل وح ددده ،
والددنقص  ،والقصددور  ،واخددتالف وجهددات النظددر مددن صددفات الجدنس البشددري ،وال أدعددي الكمددال،
والسددداد  ،وحسددبي أنددي قددد حاولددت بددذل الجهددد مددا اسددتطعت بتوفيددق اهلل تعددالى  ،وأسددأل اهلل أن
ينفعني بذلك  ،وينفع به جميع المسلمين ؛ إنه على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.

دلت إليهدا بعدد الد ارسدة ،وهدي
و ًا
أخير أختم هذا البحث بذكر أهم النتدائ والتوصديات التدي توص ُ
على النحو اآلتي:

أواال :نتائج البمث:
أما أهم النتائ التي أعانني اهلل ويسر لي التوصل إليها في هذا البحث فمنها ما يلي:
أوال  :المسائل التي اتفق اإلمام ابن حزم الظاهري مع األئمة أو مع بعضهم .وهي اآلتي.
 -1تعريف طالق السنة  ،تعريف طالق البدعة.
 -2ألفاظ الطالق الصريح .
-3حكم الطالق قبل النكاح .والراجح عدم وقوع الطالق.
-1حكم طالق السكران  .والراجح عدم وقوع طالقه.
-5حكم طالق المكره  .والراجح عدم وقوع طالقه .
-6حكددم مددن طلددق زوجتدده المدددخول بهددا ثددالث تطليقددات متفرقددات .متددي تحددل لدده  .وال دراجح إنهددا
تحل له بعد نكاح شرعي صحيح مع الوطء في القبل .

 -1حكم من طلق زوجته ثالثا فرغب إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلهدا لده .والدراجح أنهدا ال تحدل
للزوك األول بهذا النكاح.

 -1حكم من طلق زوجته وهو غير قاصد الطالق .والراجح أنه ال يقع طالقه.
 -9حكم من كتب إلى زوجته بالطالق  .والراجح أنه يقع طالقه.
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-10حكم من طلق زوجته في قلبه  .والراجح أنه ال يقع طالقه .
-11حكم الطالق المعلق بالمشيئة  . .والراجح أنه ال يقع الطالق.
-12حكم طالق المري

مر

الموت  . .والراجح أنه يقع طالقه .

 -13حكددم مددن طلددق زوجتدده ثالثددا فددي مجلددس واحددد .مددن حيددث السددنة ،والبدعددة  .وال دراجح أن
طالقه طالق بدعة.

 -11حكم من قال لزوجته أنت طالق ونوى اثنتين ،أو ثالث .والراجح أنها طلقة واحدة .
 -15حكم من قال لزوجته غير المدخول بها  .أنت طالق أنت طالق أنت طالق  .والدراجح أنهدا
تقع الطلقة األولى فتبين منه  ،والثانية والثالثة لغو .

 -16حكم من تزوك امرأة في عدتها  ،ودخل بها  .والراجح أن النكاح باطل أثناء العدة ،ويجدوز
الزواك بها بعد الخروك من العدة.

 -11حكددم مددن زنددى بح دريم زوجتدده  ،أمهددا  ،أو ابنتهددا .وال دراجح أن زوجتدده ال تحددرم عليدده ؛ ألن
الحرام ال يحرم الحالل.

 -11حكددم مددن طلددق زوجتدده ثالثددا بكلمددة واحدددة هددل تقددع واحدددة ؟ أو ثالثددا .والدراجح أنهددا تحسددب
طلقة واحدة فقط.
ثانيا  :المسائل التي خالف فيها ابن حزم الظاهري – رحمه اهلل تعالى – األئمة األربعة .
-1األلفدداظ الت ددي يق ددع به ددا الط ددالق .والد دراجح ب ددأن الط ددالق يق ددع بغي ددر لف ددظ (الط ددالق – الفددراق –
السراح) إذا نوى به الطالق كما قرره الجمهور.

-2حكم وقوع طالق البدعة  .والراجح هو وقوع طالق البدعة كما قرره الجمهور.
-3حكم من خير زوجتده  ،أو ملكهدا بدالطالق  .والدراجح فديمن اختدارت نفسدها وقدوع الطدالق كمدا
قرره الجمهور.
-1حكم من قال لزوجتده وهبتدك ألهلدك فقبلوهدا  .والدراجح بأنده مدن كنايدات الطدالق فيقدع الطدالق
إذا نوى الطالق كما قرره الجمهور.

-5حكم من قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر أو حددد وقتدا  ،فأندت طدالق فيقدع الطدالق إذا تحقدق
الشرط كما قرره الجمهور.

-6حكم الوكالة في الطالق .والراجح وقوع الطالق كما قرره الجمهور.
-1حكم اليمين في الطالق .والراجح بأنه يقدع بحسدب نيتده  ،فدإن أراد الطدالق وقدع الطدالق  ،تواذا
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أراد اليمين ففيه الكفارة .
-1حكم من قال لزوجته أنت علي حرام  .والراجح بأنه من كنايات الطالق فيقع الطالق إذا نوى
الطالق كما قرره الجمهور.

-9حكم النكاح على شرط فاسد  ،أو صداق فاسد  .والراجح بأن النكاح صحيح ولها مهر المثدل
كما قرره الجمهور .

ثانيا :التوصيات.
ا
وبعد عر

النتائ التي تم التوصل إليها من خالل مفردات هذه الرسالة فإني أوصي بالتالي:

-1العنايددة بمؤلفددات اإلمددام ابددن حددزم فددي الفددروع واألصددول رغددم كثدرة الرسددائل التددي كتبددت فيهددا ،
وفددي جهددوده وفك دره  ،واختيا ارتدده إال أن هندداك بع د

القضددايا الفقهيددة بحاجددة إلددى مزيددد بسددط

وعناية وتحقيق ؛كون اإلمام ابن حزم مدرسة مستقلة غير مطمورة.
-2أوص ددي الب دداحثين بإقام ددة رس ددائل علمي ددة ي دددرس م ددن خالله ددا المقارن ددة ب ددين م ددذهب األحن دداف
والمددذهب الظدداهري؛ التفاقهمددا فددي كثيددر مددن أصددول االسددتدالل وخاصددة فيمددا يتعلددق باألدلددة

النقلية وكيفية تطبيقها على الفروع.
-3هناك مفردات لإلمام ابدن حدزم خدالف فيهدا الجمهدور فيمدا يتعلدق بمسدألة أندواع الفرقدة الزوجيدة
من كتاب النكاح  ،والطالق  ،والخلع  ،واإليدالء  ،واللعدان ،وأندواع العددد  ،واآلثدار المترتبدة

عليها  ،وهي بحاجة إلى أن تنال عناية الباحثين.

-1أوصي الباحثين في مؤلفات اإلمام ابن حزم أن يتجنبوا حدته  ،وبسط لسانه على العلماء.
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َرة﴾........

﴾......
﴾........

َٰ ٓ

.26

س ٍن
﴿ َو ُك َّل إِن َٰ َ

.21

شآ َء َّ
ست َِج ُدنِ ٓي إِن َ
﴿قَا َل َ
ٱَّللُ

.28
.29
.30
.31
.32
.33

﴿

﴾

ش َٰ َه َدةُ أَ َح ِد ِهمۡ أَ ۡربَ ُع َ
فَ َ
ت بِٱ ََّّللِ
ش َٰ َه َٰ َد ُۢ ِ
﴿ َوأَن ِك ُحو ْا ۡٱۡلَ َٰيَ َم َٰى

﴾......

﴾...

ق ِمنَ ۡٱل َمآ ِء
﴿ َوه َُو ٱلَّ ِذي َخلَ َ

بَشَرا﴾......

سنَة﴾
﴿لَّقَ ۡد َكانَ لَ ُكمۡ فِي َر ُ
ول ٱ ََّّللِ أُ ۡس َوةٌ َح َ
س ِ
﴿ َٰيَٓأَيُّ َها ٱلنَّبِ ُّي قُل ِّۡلَ ۡز َٰ َو ِجكَ

﴾...........

﴿۞ َو َمن يَ ۡقنُ ۡت ِمن ُكنَّ ِ ََّّللِ َو َر ُسولِِۦه ﴾...

.34

ض َي َّ
ضو ْا
ٱَّللُ ع َۡن ُهمۡ َو َر ُ
﴿ َٰ َخلِ ِدينَ فِي َهآ أَبَد ِۖا َّر ِ

.35

ت ثُ َّم ﴾...
﴿ َٰيَٓأ َ ُّي َها ٱلَّ ِذينَ َءا َمنُ ٓو ْا إِ َذا نَ َك ۡحتُ ُم ۡٱل ُم ۡؤ ِم َٰنَ ِ

.36
.31
.38
.39
.40
.41
.42

﴿فَبَش ِّۡر ِعبَا ِد

ع َۡن ۚهُ ﴾

﴾ .....

﴿ٱلَّ ِذينَ يَ ۡستَ ِم ُعونَ ۡٱلقَ ۡو َل فَيَتَّبِ ُعونَ ﴾...
﴿يُ ۡخ ِربُونَ بُيُوتَ ُهم بِأ َ ۡي ِدي ِهمۡ

﴾.......

﴿ َٰيَٓأَيُّ َها ٱلنَّبِ ُّي إِ َذا طَلَّ ۡقتُ ُم ٱلنِّ َسآ َء فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾....
أَ َجلَ ُهنَّ فَأَمۡ ِس ُكوهُنَّ ﴾ ......

﴿فَإ ِ َذا بَلَ ۡغنَ
﴿ َويَ ۡر ُز ۡقهُ ِم ۡن َح ۡي ُ
ب َو َمن يَت ََو َّكلۡ ﴾ ....
س ُۚ
ث ََل يَ ۡحتَ ِ
﴿ َٰيَٓأ َ ُّي َها ٱلنَّبِ ُّي لِ َم ت َُح ِّر ُم َمآ أَ َح َّل َّ
ٱَّللُ لَ ِۖكَ

﴾
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222 ، 220

م

طرف اآلية

رقم اآلية

السورة

رقم الصفحة

.43

ض َّ
ٱَّللُ لَ ُكمۡ ت َِحلَّةَ أَ ۡي َٰ َمنِ ُكمۡۚ ﴾...
﴿ قَ ۡد فَ َر َ

2

التحريم

، 257 ، 252 ، 251 ، 226
220 ، 221

2

التحريم

222

.44

ص َغ ۡت
﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱ ََّّللِ فَقَ ۡد َ

قُلُوبُ ُك َم ِۖا﴾...

255

محتوى األحاديث النبوية
راوي المديث

طرف المديث

رق الصفمة

.1

اال من كان حالفا فال يحلف ...

عبد اهلل بن عمر

223

.2

أترضى أن أزوجك فالنة ...

عقبة بن عامر

220

.3

أحق ما أوفيتم من الشروط

عقبة

246

.1

أخبرعن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات ...

محمود بن لبيد

121

.5

إذا نظر الرجل إلى فرك المرأة ...

أم هاني

161

.6

أال أخبركم بالتيس المستعار ...

عقبة بن عامر

81

.1

أما بعد ،فما بال أقوام يشترطون شروطا

عائشة أم المؤمنين

244

.1

أن زوجها طلقها البته وهو غائب ...

فاطمة بنت قيس

111

.9

إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك ...

نافع مولى ابن عمر

81

.10

أن رجال طلق امرأته

عائشة أم المؤمنين

120

.11

أن رجال كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت...

صفوان بن عمران

66

.12

إن رسول اهلل  كانت له أمة يطؤها

أنس بن مالك

241

.13

إنما األعمال بالنيات ...

عمر بن الخطاب

63

.11

أنه طلق امرأته البته ...

ركانة

110

.15

أنه طلق امرأته تطليقه وهي حائ

عبد اهلل بن عمر

114

.16

بينا رجل نائم لم يرعه إال وامراته ...

صفوان بن عمران

53

.11

ثالث جدهن جد وهزلهن جد ...

أبي هريرة

56

.11

جاء ماعز إلى النبي ... 

ماعز بن مالك

50

.19

جاءت امرأة رفاعة النبي  فقالت ... :

عائشة أم المؤمنين

61

.20

رفع القلم عن ثالثة :عن النائم ...

عائشة أم المؤمنين

54

عبادة بن الصامت

114
62

...

آبائي امرأته فانطلق ...

.21

طلق بع

.22

عن رجل طلق امرأته يعني ثالث فتزوجت ...

عائشة أم المؤمنين

.23

فإنها علي حرام  ،وال تخبري أحدا

حفصة أم المؤمنين

241

.21

فزوجها النجاشي النبي 

أم حبيبة

220

.25

فسألة النبي  عما أراد بالبتة

ركانة بن عبد يزيد

198

.26

في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها

عبد اهلل بن عمر

...

256

61

راوي المديث

طرف المديث

رق الصفمة

.21

في حديث لعان عويمر العجالني مع امرأته

سهل بن سعد الساعدي

110

.21

قال :قد فعلت ...

عبد اهلل بن عباس

89

.29

قد خيرنا رسول اهلل  فلم نعده...

عائشة أم المؤمنين

193

.30

كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو ...

عروة بن الزبير

248

.31

كل طالق جائز إال طالق ...

أبي هريرة

56

.32

ال تحدثي أحدا توان أم إبراهيم علي حرام
ال تذكري هذا لعائشة فهي على ...

عمر بن الخطاب

242

عبد اهلل بن عباس

236

.31

ال طالق فيما ال يملك

عمرو بن شعيب

38

.35

ال طالق قبل نكاح ...

جابر

39

.36

ال طالق وال عتاق في إغالق ...

عائشة أم المؤمنين

64

.31

ال نذر البن آدم فيما ال يملك ،وال عتق له

عمرو بن شعيب

38

.31

ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل ...

عائشة أم المؤمنين

246

.39

ال يحرم الحرام حالل ...

عائشة أم المؤمنين

159

.10

لعن رسول اهلل  المحلل والمحل له ...

عبد اهلل بن مسعود

81

.11

ليس لك عليها نفقه

فاطمة بنت قيس

126

.12

المسلمون على شروطهم

أبي هريرة

211

.13

من أحدث في أمرنا هذا ...

عائشة أم المؤمنين

245

.11

من حلف على يمين فقال :إن شاء اهلل ...

عبد اهلل بن عمر

98

.15

من أستل في أهله بيمين فهو أعظم

أبي هريرة

230

.16

من حلف على يمين فرأى غيره

أبي هريرة

226

.11

من يرد اهلل به خي اًر يفقهه في الدين

معاوية بن أبي سفيان

.33

.11

عائشة أم المؤمنين

الولد للفراال وللعاهر الحجر ...

251

1
165

محتوى االعالم
الصفمة

االس
بم اوسود

.1

إبراهي بم ي يد بم قي

.2

ابم تيمية الشيخ اإلما العالمة المافظ

121

.3

ابم مجر شيخ اإلسال واما المفاظ

130

12

جيبى المالكى االندلسى
أبو الوليد سليمام بم خلف بم التُّ ُّ
أبو بكر بم أبن شيبة المافظ يدي النظير الثبت النمرير

119

.6

أبو بكر مممد بم إبراهي بم المنذر النيسابوري

12

.6

أبو بكر هشا بم مممد

11

.8

أبو جعفر مممد بم يمرو العقيلن

133

.9

أبو سعيد الخدري ،اسمه سعد بم مالك بم سنام بم ثعلبة

91

.10

أبو سلمة بم يبد الرممم بم يوف القرشن ال هري المدنن

15

.11

أبو يتيق مممد بم يبد الرممم بم أبن بكر بم أبن قمافة

191

.12

أبو يمرو بم مفص بم المغيرة

211

.13

أبو قي  ،صيفن بم اوسلت االنصاري ،أمد بنن وائل بم يد

163

.14

أبو مممد بم يبداهلل بم مممد بم مر وق

21

.15

أبو هريرة الدوسن.

53

.16

أممد بم مممد بم منبل بم هالل بم أسد بم إدري

.16

أسل مولى رسول اهلل صلى اهلل يليه وسل  ،أبو راف ،

221

.18

أسماء بنت النعمام بم اوسود بم المارث بم شراميل بم النعمام

113

.19

إسماييل بم يمر بم كثير بم ضوء بم كثير

163

.20

إسماييل بم يوسف اليهودي

19

.4
.5

.21

اوسود بم ي يد يم قي

.22

النجاشن ملك المبشة
أصممة بم أبمر
ّ
ي
أ البنيم بنت ييينة بم مصم الف ار ّ

.23
.24

بم يبد اهلل

النخعن ،أبو يمرو

23

32

13
220
102

اإلما أبو يبد الرممم أممد بم شعيب النسائن

120

.25

أن

بم سيريم االنصاري ،أبو موسى وقيل :أبو يبد اهلل

110

.26

أن

بم مالك بم النضر بم ضمض بم يد بم م ار

115

258

االس

الصفمة

.26

بريدة بم المصيب بم يبد اهلل بم المارث

51

.28

بكر بم يبد اهلل الم نن

231

.29

البيهقن اإلما المافظ العالمة شيخ خراسام ،أبو بكر أممد

131

.30

تماضر بنت اوصبغ بم ثعلبة بم ضمض الكلبن

101

.31

تميمة بنت أبن يبيد القريظة كانت تمت رفاية أو راف القرظن

11

.32

جابر بم سمرة

56

.33

جابر بم يبد اهلل بم يمرو بم م ار بم كعب بم غن

31

.34

المسم بم أبن المسم واسمه يسار البصري

11

.35

المك بم يتيبة الكندي ،أبو مممد

119

.36
.36

ممد بم مممد بم إبراهي بم خطّاب الخطّابن

111

مم ة بم يبد المطلب بم هاش  ،ي النبن صلى اهلل يليه وسل

50

.38

خالد بم الوليد بم المغيرة بم يبد اهلل

51

بم يمرو الهجري البصري

.39

خال

.40

خلف المصري

21

.41

رفاية بم سموأل ،ويقال رفاية بم رفاية القرظن ،مم بنن قريظة

11

.42

ركانة بم ي يد بم هاش بم المطلب بم يبد مناف بم قصن القرشن

110

.43

رملة بنت أبن سفيام صخر بم مرب بم أمية

220

.44

رميثة بنت المارث بم مذيفة بم مالك بم ربيعة

191

.45

ال بير بم العوا بم خويلد بم أسد بم يبد الع ى

55

.46

سعيد بم المسيب بم م م بم أبن وهب بم يمرو

10

.46

سعيد بم جبير بم هشا اوسدي الوالبن  ،مواله  ،أبو مممد

10

.48

سلمة بم وبرة الكلبن مم بنن يبد ود

51

.49

سهل بم سعد بم مالك بم خالد بم ثعلبة بم مارثة بم يمرو

110

.50

سهيمة بنت يويمر الما نن

191

.51

السيد مممد بم إسماييل بم صالح بم مممد الصنعانن

51

111

.52

شريح ابم المارث ابم قي

.53

صايد بم أممد بم صايد الطّليطلن ،وأبو مممد الشارقن

.54

الكوفن النخعن

صفوام بم يمرام اوص

259

11
22
53

االس
.55

صهيب أبو الصهباء البكري البصري

الصفمة
119

بم كيسام اليمانن  ،أبو يبد الرممم المميري

.56

طاوو

.56

طلمة بم يبيد اهلل بم يثمام بم يمرو بم كعب

51

.58

الظافر مممد إسماييل

21

.59

ياص بم يدي بم الجد بم العجالم

125

.60

يامر بم شراميل  ،وقيل :ابم يبد اهلل بم شراميل

12

.61

يائشة بنت أبن بكر الصديق ،وج النبن 

31

.62

يباد مممد بم إسماييل

21

.63

يبادة بم الصامت بم قي

.64

يبد الرممم ابم يمرو ابم أبن يمرو اوو اين

110

.65

يبد الرممم بم ال بير بم باطا القرظن

11

.66

يبد الرممم بم أيمم  .ويقال :مولى أيمم القرشن المخ ومن

116

.66

يبد الرممم بم يوف بم يبد يوف بم يبد بم المارث

51

.68

يبد الرممم بم هشا بم يبد الجبار

16

.69

يبد الر اق بم هما بم ناف المميري  ،مواله  ،اليمانن

101

.60

يبد اهلل بم أبن يتيق بم يبد الرممم بم أبن بكر الصديق التميمن

.61

يبد اهلل بم أممد بم مممد بم قدامة بم مقدا بم نصر

12

.62

يبد اهلل بم ال بير بم العوا بم خويلد بم أسد

229

بم أصر بم فهر بم ثعلبة

بم يبد المطلب بم هاش بم يبد مناف ،أبو العبا

10

111

.63

يبد اهلل بم يبا

.64

يبد اهلل بم يبيد اهلل بم أبن مليكة

100

.65

يبد اهلل بم يمر بم الخطاب

61

.66

يبد اهلل بم يمرو بم العاص

65

.66

يبد اهلل بم مسعود بم غافل بم مبيب

10

39

يبد اللَّه بم مكمل :بم يبد بم يوف بم يبد المار

102

.69

يبد الملك بم يبد الع ي بم جريج القرشن اوموي ،أبو الوليد

10

.80

يثمام بم يفام بم أبن العاص بم أمية بم يبد شم

51

.81

يروة بم ال بير بم العوا بم خويلد بم أسد ْبم َي ْبد الع ى
يطاء بم أبن رباح أسل أبو مممد المكن مولى قريش

11

.68

.82

260

10

االس

الصفمة

.83

يقبة يامر بم يب

.84

يكرمة أبو يبد اهلل مولى ابم يبا

.85

يلن بم أبن طالب بم يبد المطلب بم هاش بم يبد مناف

39

.86

يلن بم المسيم بم يلن بم أَبن طالب القرشن الهاشمن

11

.86

يمر بم الخطاب –امير المؤمنيم -

12

.88

يمر بم يبدالع ي

65

.89

يمرو بم شعيب بم مممد بم يبد اهلل بم يمرو بم العاص القرشن

31

.90

يويمر بم المارث بم يد بم مارثة بم الجلد العجالنن

110

11
أصله بربري

بم يد أبو الدرداء

.91

يويمر بم يامر ،ويقال يويمر بم قي

.92

غيالم بم سلمة بم شرمبيل الثقفن .أسل يو الطائف

191
105

.93

فاطمة بنت قي

.94

القاس ابم يبد الرممم ابم مممد ابم أبن بكر الصديق

11

.95

القاضن أبو الوليد مممد بم أممد بم رشد القرطبن

111

.96

قاضن القضاة يلن بم مممد بم يقيل :الفقيه البغدادي

11

.96

قتادة بم ديامة بم قتادة بم ي ي بم يمرو ابم ربيعة بم يمرو

11

.98

كعب بم مالك بم أبن كعب

169

.99

ماي بم مالك اوسلمن .معدود فن المدنييم

50

 .100مالك بم أن

بم خالد القرشية الفهرية أخت الضماك

11

بم مالك اوصبمن

111

32

 .101مالك بم ربيعة بم البدم بم يامر بم يوف بم مارثة بم يمرو

112

ويقال :ابم جبير ،واوول أصح ،المكن
 .102مجاهد بم جبر ُ ،
 .103مممد بم أممد بم مممد بم أممد بم رشد المفيد

10

 .104مممد بم إدري

بم العبا

بم يثمام بم شاف ابم السائب

31
32
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محتوى المفردات اللغوية
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.19

الموت

99

مر

.20

نذر التبرير

16
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نذر المعصية

11
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النصب

23

.23

يشتار
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محتوى المصادر والمراجع
 -1القرآن الكريم

 -2ا الختيار لتعليل المختار تأليف :عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجدد
الدددين أبددي الفضددل الحنفددي (ت613 :ه دد) عليهددا تعليقددات :الشدديخ محمددود أبددي دقيقددة (مددن
علماء الحنفية ومدرس بكليدة أصدول الددين سدابقا) الناشدر :ط الحلبدي  -القداهرة (وصدورتها

دار الكتب العلمية  -بيروت ،وغيرها)

 -3االجتهاد والمجتهدون باألندلس والمغرب تأليف  :محمد إبراهيم بدن أحمدد بدن جعفدر الكتداني
الحسني تح  :الشريف حمزة الكتانى الناشر  :ال يوجد ط  :ال يوجد عدد األجزاء 1:

 -1اإلجمدداع تددأليف  :أبددي بكددر محمددد بددن إبدراهيم بددن المنددذر النيسددابوري (ت 319 :هدد) تددح :
فؤاد عبد المنعم أحمد ط  :دار المسلم للنشر والتوزيع ط1125 :هد2001 /

 -5األحاديث المختارة أو المستخرك مدن األحاديدث المختدارة ممدا لدم يخرجده البخداري ومسدلم فدي
صحيحيهما تأليف :ضياء الدين أبي عبد اهلل محمد بدن عبدد الواحدد المقدسدي (ت613 :هدد)

تح  :أ.د/عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيال ط ،بيروت – لبنان .

 -6اإلحسددان فددي تقريددب صددحيح ابددن حبددان تددأليف  :محمددد بددن حبددان بددن أحمددد بددن حبددان بددن
البسددتي (ت351 :هدد) ترتيددب :األميددر عددالء
معدداذ بددن َم ْعبد َدد ،التميمددي ،أبددي حدداتم ،الدددارميُ ،
ال دددين عل ددي ب ددن بلب ددان الفارس ددي (ت 139 :هد دد) حقق دده وخ ددرك أحاديث دده وعل ددق علي دده :ش ددعيب
األرناؤوط الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ط :األولى 1101 ،هد  1911 -م

 -1اإلحكام في أصول األحكام تأليف  :علي بن أحمد بن حزم االندلسدي أبدي محمدد الناشدر:
دار الحديث القاهرة ط.1101 :

 -1اإلحكام في أصول األحكدام تدأليف :أبدي محمدد علدي بدن أحمدد بدن سدعيد بدن حدزم االندلسدي
القرطبددي الظدداهري (ت156 :ه دد) تددح :الشدديخ أحمددد محمددد شدداكر قدددم لدده :األسددتاذ الدددكتور
إحسان عباس الناشر :دار اآلفاق الجديدة ،بيروت عدد األجزاء1 :

 -9إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول تأليف :محمد بن علدي بدن محمدد بدن عبدد
اهلل الشوكاني اليمني (ت1250 :هد) تح :الشيخ أحمد عزو عناية ،دمشق  -كفدر بطندا قددم
له :الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور الناشر :دار الكتاب العربي ط :ط

األولى 1119هد 1999 -م عدد األجزاء2 :

 -10إرواء الغليل في تخري أحاديث منار السبيل تأليف  :محمد ناصر الدين األلباني (ت :
1120هد) إشراف :زهير الشاويال ط :المكتب اإلسالمي – بيروت االستذكار
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 -11االستذكار تأليف :أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بدن عاصدم النمدري
القرطبددي (ت163 :ه دد) تددح :سددالم محمددد عطددا ،محمددد علددي معددو
العلمية  -بيروت ط :األولى 2000 - 1121 ،عدد األجزاء9 :

الناشددر :دار الكتددب

 -12االستيعاب فدي معرفدة األصدحاب ا تدأليف :أبدي عمدر يوسدف بدن عبدد اهلل بدن محمدد بدن
عب ددد الب ددر ب ددن عاص ددم النم ددري القرطب ددي (ت163 :هد دد)تح :عل ددي محم ددد البج دداوي ط :دار

الجيل ،بيروت

 -13أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف :أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن
عبددد الكدريم بددن عبددد الواحددد الشدديباني الجددزري ،عددز الدددين ابددن األثيددر (ت630 :هدد) تددح :

علي محمد معو

 -عادل أحمد عبد الموجود الناشر :دار الكتب العلمية ط :األولى

 -11أسنى المطالب في شرح رو

الطالب تأليف :زكريا بن محمد بن زكريدا االنصداري ،زيدن

الدددين أبييحيددى السددنيكي (ت926 :ه دد) عدددد األج دزاء 1 :الناشددر :دار الكتدداب اإلسددالمي
ط :بدون طبعة وبدون تاريخ

 -15اإلش د د دراف علد د ددى مد د ددذاهب العلمد د دداء تد د ددأليف :أبد د ددي بك د ددر محمد د ددد بد د ددن إب د د دراهيم بد د ددن المند د ددذر
النيسابوري(ت319 :هد) تح :صغير أحمد االنصاري أبي حماد

 -16اإلشراف على نكت مسائل الخالف تأليف :القاضدي أبدي محمدد عبدد الوهداب بدن علدي بدن
نصر البغدادي المالكي (122هد)تح  :الحبيب بن طاهر ط :دار ابن حزم

 -11اإلصابة في تمييز الصدحابة تدأليف :أبدي الفضدل أحمدد بدن علدي بدن محمدد بدن أحمدد بدن
حجدر العسدقالني (ت152 :ه د) تدح  :عدادل أحمددد عبدد الموجدود وعلدى محمدد معددو
دار الكتب العلمية  -بيروت

ط:

َص د ُل تددأليف :أبددي عبددد اهلل محمددد ب ددن الحسددن بددن فرقددد الشدديباني (ت 119 :ه دد) ت ددح:
 -11األ ْ
محمد بوينوكالن  ،الناشر  :دار ابن حزم ،بيروت – لبنان ط قطر
الدكتور َّ

 -19أصددول الشاشددي تددأليف :نظددام الدددين أبدي علدي أحمددد بددن محمددد بددن إسددحاق الشاشددي (ت:
311هد) الناشر :دار الكتاب العربي  -بيروت سنة النشر 1990:عدد األجزاء1 :

 -20أصددول الفقدده تددأليف :محمددد بددن مفلددح بددن محمددد بددن مفددرك ،أبددي عبددد اهلل ،شددمس الدددين
المقدسد ددي الراميند ددى ثد ددم الصد ددالحي الحنبلد ددي (ت163 :ه د دد) تد ددح :الد دددكتور فهد ددد بد ددن محمد ددد

َّد َحان ط :مكتبة العبيكان
الس َ
 -21إعدالم المددوقعين عدن رب العددالمين تدأليف :محمددد بدن أبددي بكدر بددن أيدوب بددن سدعد شددمس
ال دددين اب ددن ق دديم الجوزي ددة (ت151 :هد دد) ت ددح :محم ددد عب ددد الس ددالم إبد دراهيم ط  :دار الكت ددب

العلمية – ييروت

 -22اإلقناع في الفقه الشافعي تأليف :أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهير بالماوردي (ت150 :هد) عدد األجزاء1 :
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 -23اإلقندداع ف ددي مسددائل اإلجم دداع ت ددأليف :علددي ب ددن محمددد ب ددن عب ددد الملددك الكت ددامي الحمي ددري
الفاسددي ،أبددي الحسددن ابددن القطددان (ت621 :ه دد)تح  :حسددن فددوزي الصددعيدي ط :الفدداروق
الحديثة للطباعة والنشر

 -21اإلقن دداع الب ددن المن ددذر ت ددأليف :أب ددي بك ددر محم ددد ب ددن إبد دراهيم ب ددن المن ددذر النيس ددابوري (ت:
319هد دد) ت ددح :ال دددكتور عب ددد اهلل ب ددن عب ددد العزي ددز الجبد درين الناش ددر( :ب دددون) ط :األول ددى،

 1101هد عدد األجزاء2 :

 -25إكمال تهذيب الكمال في أسدماء الرجدال تدأليف :مغلطداي بدن قلدي بدن عبدد اهلل البكجدري
المصري الحكري الحنفي ،أبي عبد اهلل ،عالء الدين (ت162 :هد) تح :أبي عبدد الدرحمن
عادل بن محمد  -أبي محمد أسامة بن إبراهيم ط :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

 -26اإلكمدال فددي رفددع االرتيداب عددن المؤتلددف والمختلدف فددي األسددماء والكندى واالنسدداب تددأليف:
سددعد الملددك ،أبينصددر علددي بددن هبددة اهلل بددن جعفددر بددن مدداكوال (ت115 :هدد) الناشددر :دار
الكتب العلمية -بيروت-لبنان ط :ط األولى 1111هد1990-م -عدد األجزاء1 :

 -21المختصر المحتاك إليه من تاريخ ابن الدبيثي ،للدذهبي -ذيدل تداريخ بغدداد ،البدن النجدار-
المسددتفاد مددن تدداريخ بغددداد ،البددن الدددمياطي-الد شدرد علددى أبددي بكددر الخطيددب البغدددادي ،البددن
النجار ،تأليف :أبي بكر أحمدد بدن علدي بدن ثابدت بدن أحمدد بدن مهددي الخطيدب البغددادي
(ت163 :هد) الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت

 -21األم تدأليف :الشددافعي أبدي عبددد اهلل محمدد بددن إدريددس بدن العبدداس بدن عثمددان بدن شددافع بددن

عبددد المطلددب بددن عبددد مندداف المطلبددي القرشددي المكددي (ت201 :ه دد) ط :دار المعرفددة -

بيروت

 -29إنباء الغمر بأبناء العمر تأليف  :أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدد بدن حجدر
العس د ددقالني (ت152 :هد د دد) ت د ددح  :د حس د ددن حبش د ددي الناش د ددر :المجل د ددس األعل د ددى للش د ددئون
اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،مصر عام النشر1319:هد1969 ،م

 -30االنساب تأليف :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبدي سدعد
(ت562 :ه دد) تددح :عبددد الددرحمن بددن يحيددى المعلمددي اليمدداني وغي دره الناشددر :مجلددس دائ درة
المعارف العثمانية ،حيدر آباد ط :األولى 1312 ،هد  1962 -م عدد األجزاء1 :

 -31االنصاف في معرفة الراجح من الخالف تأليف :عالء الدين أبي الحسن علي بدن سدليمان
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت115 :هد) ط :دار إحياء التراث العربي

 -32البحددر ال ارئددق شددرح كنددز الدددقائق تددأليف :زيددن الدددين بددن إبدراهيم بددن محمددد ،المعددروف بددابن
نجدديم المصددري (ت910 :هدد) وفددي آخدره :تكملددة البحددر ال ارئددق لمحمددد بددن حسددين بددن علددي

الطوري الحنفي القادري (ت بعد  1131هد)
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 -33بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) تأليف :الروياني ،أبي المحاسن عبد الواحد بدن
إسماعيل (ت  502هد) تح :طارق فتحي السيد الناشر :دار الكتب العلمية

 -31بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف :أبي الوليد محمد بن أحمدد بدن محمدد بدن أحمدد بدن
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت595 :هد) الناشر :دار الحديث  -القاهرة

 -35البداي ددة والنهاي ددة ت ددأليف :أب ددي الف ددداء إس ددماعيل ب ددن عم ددر ب ددن كثي ددر القرش ددي البص ددري ث ددم
الدمشقي (ت111 :هد) تح :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ط  :دار هجر

 -36بدددائع الصددنائع فددي ترتيددب الش درائع تددأليف  :عددالء الدددين ،أبددي بكددر بددن مسددعود بددن أحمددد
الكاساني الحنفي (ت511 :هد) ط  :دار الكتب العلمية

 -31البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع تأليف  :محمد بن علي بن محمد بدن عبدد اهلل
الشوكاني اليمني (ت 1250 :هد)الناشر :دار المعرفة  -بيروت

 -31بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األنددلس تدأليف :أحمدد بدن يحيدى بدن أحمدد بدن عميدرة،
أب ددي جعف ددر الض ددبي (ت599 :هد دد) الناش ددر :دار الكات ددب العرب ددي  -الق دداهرة ع ددام النش ددر:
 1961م

 -39بلغ ددة الس ددالك ألق ددرب المس ددالك المع ددروف بحاش ددية الص دداوي عل ددى الش ددرح الص ددغير (الش ددرح
الص د ددغير ه د ددو ش د ددرح الش د دديخ ال د دددردير لكتاب د دده المس د ددمى أق د ددرب المس د ددالك لِمد د د ْذ َه ِب ِْ
اإل َم د د ِدام
َ
َمالِك)ت ددأليف :أب ددي العب دداس أحم ددد ب ددن محم ددد الخل ددوتي ،الش ددهير بالص دداوي الم ددالكي (ت:
1211هد)ط :دار المعارف

 -10البناية شدرح الهدايدة :تدأليف أبدي محمدد محمدود بدن أحمدد بدن موسدى بدن أحمدد بدن حسدين
الغيت ددابى الحنف ددى ب دددر ال دددين العين ددى (ت155 :ه ) ط  :دار الكت ددب العلمي ددة  -بي ددروت،

لبنان

 -11البيددان فددي مددذهب اإلمددام الشددافعي تددأليف :أبددي الحسددين يحيددى بددن أبددي الخيددر بددن سددالم
العمراني اليمني الشافعي (ت551 :هد)تح  :قاسم محمد النوري

 -12البيددان والتحصدديل والشددرح والتوجيدده والتعليددل لمسددائل المسددتخرجة تددأليف :أبددي الوليددد محمددد
ب ددن أحم ددد ب ددن رش ددد القرطب ددي (ت520 :هد دد)تح :د محم ددد حج ددي وآخ ددرون ط :دار الغ ددرب

اإلسالمي ،بيروت  -لبنان

الرزاق الحسيني ،أبي
محمد بن عبد ش
محمد بن ش
 -13تاك العروس من جواهر القاموس تأليف  :ش
الف ددي  ،الملقش ددب بمرتض ددىَّ ،
الزبي دددي (ت1205 :هد دد) ت ددح :مجموع ددة م ددن تح ددين ط :دار
الهداية

 -11تدداريخ اإلسددالم َوَوفيددات المشدداهير َواألعددالم تددأليف  :شددمس الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن
أحمددد ب ددن عثم ددان ب ددن قَ ْايم دداز ال ددذهبي (ت111 :هد دد) ت ددح  :ال دددكتور بش ددار ع د شدواد مع ددروف
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ط :األولى 2003 ،م
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 -15التدداريخ الكبيددر تددأليف :محمددد بددن إسددماعيل بددن إبدراهيم بددن المغيدرة البخدداري ،أبددي عبددد اهلل
(ت256 :هد) ط :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد  -الدكن

 -16تاريخ دمشق تأليف :أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعدروف بدابن عسداكر (ت:
511هد)تح :عمرو بن غرامة العمروي ط :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 -11التبصرة تأليف :علي بن محمدد الربعدي ،أبدي الحسدن ،المعدروف بداللخمي (ت 111 :هدد)
د ارس د ددة وتحقي د ددق :ال د دددكتور أحم د ددد عب د ددد الكد د دريم نجي د ددب الناش د ددر :و ازرة األوق د دداف والش د ددؤون

اإلسالمية ،قطر ط :األولى 1132 ،هد  2011 -م عددد األجدزاء 11 :فدي تدرقيم مسلسدل

واحد ( 13جزءا ومجلد فهارس)

 -11تبيددين الحقددائق شددرح كنددز الدددقائق وحاشددية الش دْلبِي تددأليف :عثمددان بددن علددي بددن محجددن
الب ددارعي ،فخ ددر ال دددين الزيلع ددي الحنف ددي (ت 113 :هد دد) ط :المطبع ددة الكب ددرى األميري ددة -
بوالق ،القاهرة

 -19تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي تأليف :أبي العالء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
المبدداركفورى (ت1353 :ه دد) ط :دار الكتددب العلميددة – بيددروت تحفددة اإلخبدداري بترجم ددة
البخاري تأليف  :ابن ناصر الددين ( 112هدد) تدح  :محمدد بدن ناصدر العجمدي الناشدر:

دار البشدائر اإلسددالمية [طبددع مدع التنقدديح فددي صددالة التسدبيح لدده] ط :األولددى  1113ه د -

 1993م

 -50تحفة اإلخباري بترجمة البخاري تأليف :ابن ناصر الدين ( 112هد) تح :محمدد بدن ناصدر
العجم ددي الناش ددر :دار البش ددائر اإلسد دالمية [طب ددع م ددع التنق دديح ف ددي ص ددالة التس ددبيح ل دده] ط:

األولى  1113هد  1993 -م عدد األجزاء1 :

 -51تحفة الفقهاء تأليف :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبي بكر عالء الددين السدمرقندي (ت:
نحو 510هد) ط :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان

 -52تحفددة المحتدداك إلددى أدلددة المنهدداك (علددى ترتيددب المنهداك للنددووي) تددأليف :ابددن الملقددن سدراك
الدين أبي حفص عمر بن علي بدن أحمدد الشدافعي المصدري (ت101 :هدد) تدح :عبدد اهلل
ب د ددن س د ددعاف اللحي د دداني الناش د ددر :دار حد د دراء  -مك د ددة المكرمد د دة ط :األول د ددى 1106 ،ع د دددد

األجزاء2:

 -53تحفة المحتاك في شدرح المنهداك تدأليف :أحمدد بدن محمدد بدن علدي بدن حجدر الهيتمدي تدح:
علددى عدددة نسددخ بمعرفددة لجنددة مددن العلمدداء ط :المكتبددة التجاريددة الكبددرى بمصددر لصدداحبها

مصطفى محمد

 -51تددذكرة الحفدداظ تددأليف :شددمس الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان بددن قَ ْايمدداز

الددذهبي (ت111 :ه دد)الناشر :دار الكتددب العلميددة بيددروت-لبنددان ط :األولددى1119 ،هد د-
1991م عدد األجزاء.1 :
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 -55ترتيب المدارك وتقريب المسالك تأليف :أبي الفضل القاضي عيا

بن موسدى اليحصدبي

(ت511 :ه دد) تددح :جددزء  :1ابددن تاويددت الطنجددي 1965 ،م جددزء  :1 ،3 ،2عبددد القددادر
الصددحراوي 1910 - 1966 ،م جددزء  :5محمددد بددن ش دريفة جددزء  :1 ،1 ،6سددعيد أحمددد
أعراب 1913-1911م الناشر :مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ط :األولى

 -56التعريفات الفقهية تأليف  :محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي ط :دار الكتب العلمية
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1101هد 1916 -م)

 -51تفسددير اإلمددام الشددافعي تددأليف :الشددافعي أبددي عبددد اهلل محمددد بددن إدريددس بددن العبدداس بددن
عثمددان بددن شددافع بدن عبددد المطلددب بددن عبددد مندداف المطلبددي القرشددي المكددي (ت201 :هدد)

جمع وتحقيق ودراسة :د .أحمد بن مصطفى الف َّدران (رسدالة دكتدوراه) الناشدر :دار التدمريدة
 -المملكة العربية السعودية ط األولى 2006 - 1121 :م عدد األجزاء3 :

 -51تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) تأليف :أبي الفداء إسماعيل بن عمدر بدن كثيدر القرشدي
البصري ثم الدمشقي (ت111 :هد) تح :محمد حسين شمس الدين ط :دار الكتب العلمية،
منشورات محمد علي بيضون  -بيروت

 -59تفس ددير عب ددد ال ددرزاق ت ددأليف :أب ددي بك ددر عب ددد ال ددرزاق ب ددن هم ددام ب ددن ن ددافع الحمي ددري اليم دداني
الصددنعاني (ت211 :ه دد) الناشددر :دار الكتددب العلميددة د ارسددة وتحقيددق :د .محمددود محمددد
عبده الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت .ط :األولى ،سنة 1119هد عدد األجزاء3 :

 -60تقريب التهذيب تأليف :أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني

(ت152 :هد دد) ت ددح :محم ددد عوام ددة الناش ددر :دار الرش دديد  -س ددوريا ط :األول ددى- 1106 ،
 1916عدد األجزاء1 :

 -61التكمل ددة لكت دداب الص ددلة ت ددأليف :اب ددن األب ددار ،محم ددد ب ددن عب ددد اهلل ب ددن أب ددي بك ددر القض دداعي
البلنسي (ت651 :هد) تدح :عبدد السدالم الهدراس الناشدر :دار الفكدر للطباعدة  -لبندان سدنة

النشر1115 :هد1995 -م عدد األجزاء1 :

 -62التلخيص الحبير في تخري أحاديث الرافعي الكبير تأليف :أبي الفضل أحمد بن علدي بدن
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت152 :هد)ط :دار الكتب العلمية

 -63التلقددين ف ددي الفق دده الم ددالكي تددأليف :أب ددي محم ددد عب ددد الوه دداب بددن عل ددي ب ددن نص ددر الثعلب ددي
البغدادي المالكي (ت122 :هد) تح :ابي أويس محمدد بدو خبدزة الحسدني التطدواني ط :دار

الكتب العلمية

 -61ته ددذيب الته ددذيب ت ددأليف :أب ددي الفض ددل أحم ددد ب ددن عل ددي ب ددن محم ددد ب ددن أحم ددد ب ددن حج ددر
العسددقالني (ت152 :ه دد) الناشددر :مطبعددة دائ درة المعددارف النظاميددة ،الهنددد ط :ط األولددى،
1326هد عدد األجزاء12 :
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 -65ته ددذيب الكم ددال ف ددي أس ددماء الرج ددال ت ددأليف :يوس ددف ب ددن عب ددد ال ددرحمن ب ددن يوس ددف ،أب ددي
الحجاك ،جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت112 :هد) تح :د.
بشار عواد معروف ط :مؤسسة الرسالة  -بيروت

 -66تهددذيب اللغددة تددأليف :محمددد بددن أحمددد بددن األزهددري الهددروي ،أبددي منصددور (ت310 :ه دد)
تح :محمد عو

مرع ط :دار إحياء التراث العربي  -بيروت

 -61التهذيب في اختصار المدونة تأليف :خلف بدن أبدي القاسدم محمدد ،األزدي القيرواندي ،أبدي
سدعيد ابدن البراذعدي المدالكي (ت312 :ه د تدح :الددكتور محمدد األمددين ولدد محمدد سدالم بددن

الشيخ ط :دار البحوث للدراسات اإلسالمية تواحياء التراث ،دبي
 -61التوضيح لشرح الجامع الصحيح تأليف :ابن الملقن سراك الدين أبي حفص عمر بن علي
بدن أحمددد الشددافعي المصددري (ت101 :هدد) تددح  :دار الفددالح للبحددث العلمددي وتددح الت دراث
ط :دار النوادر ،دمشق  -سوريا

 -69جددامع البيددان فددي تأويددل الق درآن تددأليف :محمددد بددن جريددر بددن يزيددد بددن كثيددر بددن غالددب
اآلملي ،أبي جعفر الطبري (ت310 :هد) تح :أحمد محمد شاكر ط :مؤسسة الرسالة

 -10الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامده
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)

 -11جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس تأليف :محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميدد
الح ِمي دددي أب ددي عب ددد اهلل ب ددن أب ددي نص ددر (ت111 :هد دد) الناش ددر :ال دددار
األزدي المي ددورقي َ
المصرية للتأليف والنشر  -القاهرة عام النشر 1966 :م
 -12الج ددرح والتع ددديل :أب ددي محم ددد عب ددد ال ددرحمن ب ددن محم ددد ب ددن إدري ددس ب ددن المن ددذر التميم ددي،
الحنظل ددي ،الد درازي اب ددن أب ددي ح دداتم (ت321 :هد دد) الناش ددر :طبع ددة مجل ددس دائد درة المع ددارف

العثمانيددة  -بحيدددر آبدداد الدددكن – الهنددد دار إحيدداء الت دراث العربددي – بيددروت ط :األولددى،
 1211هد  1952م

 -13جمهرة تراجم الفقهاء المالكية تأليف :د .قاسم علدي سدعد الناشدر :دار البحدوث للد ارسدات
اإلسالمية تواحياء التراث ،دبي ط :األولى 1123 ،هد  2002 -م .
 -11الجددوهرة النيدرة تددأليف :أبددي محمددد عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن إدريددس بددن المنددذر التميمددي،
الحنظل ددي ،الد درازي اب ددن أب ددي ح دداتم (ت321 :هد دد) الناش ددر :طبع ددة مجل ددس دائد درة المع ددارف

العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند دار إحياء التراث العربي  -بيروت
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 -15حاشددية الدسددوقي علددى الشددرح الكبيددر تددأليف :محمددد بددن أحمددد بددن عرفددة الدسددوقي المددالكي
(ت1230 :هد) الناشر :دار الفكر

 -16حاشديتا قليددوبي وعميدرة تددأليف :أحمددد سدالمة القليددوبي وأحمددد البرلسددي عميدرة الناشددر :دار
الفكر – بيروت ط :بدون طبعة1115 ،هد1995-م

 -11الحدداوي الكبيددر فددي فقدده مددذهب اإلمددام الشددافعي وهددو شددرح مختصددر المزنددي تددأليف :أبددي

الحسددن علددي بددن محمددد بددن محمددد بددن حبيددب البصددري البغدددادي ،الشددهير بالمدداوردي (ت:

150هد) تح :الشيخ علدي محمدد معدو

الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان

 -الشديخ عدادل أحمدد عبدد الموجدود الناشدر :دار

 -11الحجددة علددى أهددل المدينددة تددأليف :أبددي عبددد اهلل محمددد بددن الحسددن بددن فرقددد الشدديباني (ت:
119هد) تح :مهدي حسن الكيالني القادر الناشر :عالم الكتب  -بيروت

 -19الحدود االنيقة والتعريفدات الدقيقدة تدأليف :زكريدا بدن محمدد بدن أحمدد بدن زكريدا االنصداري،
زيددن الدددين أبددي يحيددى السددنيكي (ت926 :ه دد) تددح :د .مددازن المبددارك الناشددر :دار الفكددر

المعاصر  -بيروت

 -10حدود العالم من المشرق إلى المغرب تأليف :مجهول (توفي :بعدد 312هدد) محقدق ومتدرجم
الكتدداب (عددن الفارسددية)  :السدديد يوسددف الهددادي الناشددر :الدددار الثقافيددة للنشددر ،القدداهرة ط:

 1123هد عدد األجزاء1 :

 -11حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر تأليف :عبد الرزاق بن حسن بدن إبدراهيم البيطدار

الميداني الدمشقي (ت1335 :هد) حققه ونسقه وعلق عليه حفيده :محمد بهجة البيطدار -
مددن أعضدداء مجمددع اللغددة العربيددة الناشددر :دار صددادر ،بيددروت ط :الثانيددة 1113 ،هد د -

 1993م عدد األجزاء1 :

 -12دستور العلماء ط جامع العلوم في اصطالحات الفنون تأليف :القاضي عبد النبي بن عبد
الرسول األحمد نكري (ت :ق 12هد) عرب عبا ارتده الفارسدية :حسدن هداني فحدص الناشدر:
دار الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت

 -13ذخيدرة الحفدداظ (مدن الكامددل البدن عدددي)تأليف :أبددي الفضدل محمددد بدن طدداهر بدن علددي بددن
أحمددد المقدسددي الشدديباني ،المعددروف بددابن القيس دراني (ت501 :ه دد) تددح :د .عبددد الددرحمن

الفريوائي الناشر :دار السلف  -الريا

 -11الددذخيرة  :تددأليف أبددي العبدداس شددهاب الدددين أحمددد بددن إدريددس بددن عبددد الددرحمن المددالكي
الشد ددهير بد ددالقرافي (ت611 :ه د دد)تح :جد ددزء  :13 ،1 ،1محمد ددد حجد ددي جد ددزء  :6 ،2سد ددعيد
أع د دراب جد ددزء  :12 - 9 ،1 ،5 - 3محمد ددد بد ددو خب د دزة الناشد ددر :دار الغد ددرب اإلسد ددالمي-
بيروت
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 -15ال ددذخيرة ف ددي محاس ددن أه ددل الجزيد درة ت ددأليف :أب ددي الحس ددن عل ددي ب ددن بس ددام الش ددنتريني (ت:
512هد) تح :إحسان عباس الناشر :الدار العربية للكتاب ،ليبيدا  -تدونس ط :الجدزء- 1 :

ط 1911 ،1 :الجزء - 2 :ط 1911 ،1 :الجدزء - 3 :ط 1911 ،1 :الجدزء - 1 :ط:

 1911 ،2الجددزء - 5 :ط 1911 ،1 :الجددزء - 6 :ط 1911 ،2 :الجددزء - 1 :ط،1 :

 1919الجزء - 1 :ط 1919 ،1 :عدد األجزاء1 :

 -16رد المحتار على الدر المختار تأليف :ابدن عابددين ،محمدد أمدين بدن عمدر بدن عبدد العزيدز
عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252 :هد) الناشر :دار الفكر-بيروت

المعطار في خبر األقطار تأليف :أبي عبد اهلل محمد بن عبدد اهلل بدن عبدد المدنعم

 -11الرو
ِ
الحميددرى (ت900 :ه دد) تددح :إحسددان عبدداس الناشددر :مؤسسددة ناصددر للثقافددة  -بيددروت -
طبع على مطابع دار السراك ط :الثانية 1910 ،م عدد األجزاء1 :

 -11روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين تددأليف :أبددي زكريددا محيددي الدددين يحيددى بددن شددرف النددووي
(ت616 :هد) تحقيق :زهير الشاويال الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان
عدد األجزاء12 :

ط :الثالثة1112 ،هد 1991 /م

 -19روضة المستبين فدي شدرح كتداب التلقدين تدأليف :أبدي محمدد ،وأبدي فدارس ،عبدد العزيدز بدن
إبدراهيم بددن أحمدد القرشددي التميمدي التونسددي المعددروف بدابن بزيدزة (ت 613 :هدد) تددح :عبددد
اللطيف زكا

الناشر :دار ابن حزم

 -90زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سدعد شدمس الددين
اب د ددن ق د دديم الجوزي د ددة (ت151 :هد د دد) الناش د ددر :مؤسس د ددة الرس د ددالة ،بي د ددروت  -مكتب د ددة المن د ددار
اإلسالمية ،الكويت

 -91سددبل السددالم :تددأليف محمددد بددن إسددماعيل بددن صددالح بددن محمددد الحسددني ،الكحالن دي ثددم
الصنعاني ،أبي إبراهيم ،عدز الددين ،المعدروف كأسدالفه بداألمير (ت1112 :هدد) الناشدر :

دار الحديث

 -92سنن ابن ماجه  :تأليف ابن ماجة أبي عبد اهلل محمد بن يزيدد القزويندي ،وماجدة اسدم أبيده
يزيد (ت213 :هد) تح :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتدب العربيدة  -فيصدل
عيسى البابي الحلبي

 -93سنن أبدي داود تدأليف  :أبدي داود سدليمان بدن األشدعث بدن إسدحاق بدن بشدير بدن شدداد بدن
عمد ددرو األزدي (ت215 :ه د دد) تد ددح :محمد ددد محيد ددي الد دددين عبد ددد الحميد ددد الناشد ددر :المكتبد ددة

العصرية ،صيدا  -بيروت

 -91سددنن الترمددذي تددأليف محمددد بددن عيسددى بددن َسد ْدورة بددن موسددى بددن الضددحاك ،الترمددذي ،أبددي
عيسى (ت219 :هد) تح و وتع :أحمد محمد شاكر (جد )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جد
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المدددرس فددي األزهددر الش دريف (جد د )5 ،1الناشددر :شددركة مكتبددة

 )3تواب دراهيم عطددوة عددو
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ط  :الثانية 1395 ،هد  1915 -م

 -95سددنن الدددارقطني تددأليف أبددي الحسددن علددي بددن عمددر بددن أحمددد بددن مهدددي بددن مسددعود بددن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت315 :هد) تح و تع  :شعيب األرنداؤوط ،حسدن

عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيدروت –

لبنان ط :األولى 1121 ،هد  2001 -م

الخ ْس َرْو ِجردي الخ ارسداني ،أبدي
 -96السنن الكبرى تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
بك ددر البيهق ددي (ت151 :هد دد) ت ددح :محم ددد عب ددد الق ددادر عط ددا الناش ددر :دار الكت ددب العلمي ددة،
بيروت – لبنان ط :الثالثة 1121 ،هد  2003 -م

 -91سددنن سددعيد بددن منصددور  :تددأليف أبددي عثمددان سددعيد بددن منصددور بددن شددعبة الخ ارسدداني
الجوزجدداني (ت221 :ه دد) تددح  :حبيددب الددرحمن األعظمددي الناشددر :الدددار السددلفية – الهنددد
ط :األولى1103 ،هد 1912-م

 -91سير أعالم النبالء تأليف شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بدن أحمدد بدن عثمدان بدن قَ ْايمداز
الذهبي (ت 111 :هد) تح  :مجموعة من تحين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط الناشر :
مؤسسة الرسالة ط  :الثالثة  1105 ،هد  1915 /م

 -99السديل الجدرار المتدددفق علدى حدددائق األزهددار تددأليف محمدد بددن علددي بدن محمددد بددن عبددد اهلل
الشوكاني اليمني (ت1250 :هد)الناشر :دار ابن حزم ط  :ط األولى

 -100الشددامل فددي فقدده اإلمددام مالددك تددأليف  :به درام بددن عبددد اهلل بددن عبددد العزيددز بددن عمددر بددن
يري الددمي ِ
ِ
اط شي المدالكي (ت105 :هدد) ضدبطه
عو  ،أبدي البقداء ،تداك الددين السدلمي ال َّددم ِ ش ْ َ
وصححه :أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر :مركدز نجيبويده للمخطوطدات وخدمدة التدراث
ط  :األولى1129 ،هد 2001 -م

 -101شددجرة النددور الزكيددة ف دي طبقددات المالكيددة تددأليف :محمددد بددن محمددد بددن عمددر بددن علددي ابددن
سالم مخلوف (ت1360 :هد) علق عليه :عبد المجيدد خيدالي الناشدر :دار الكتدب العلميدة،
لبنان ط :األولى 1121 ،هد  2003 -م عدد األجزاء2 :

 -102شددجرة النددور الزكيددة فددي طبقددات المالكيددة محمددد بددن محمددد بددن عمددر بددن علددي ابددن سددالم
مخلوف (ت1360 :هد) علق عليه :عبد المجيد خيالي الناشر :دار الكتدب العلميدة ،لبندان
ط :األولى 1121 ،هد  2003 -م.

 -103شددذرات الددذهب فددي أخبددار مددن ذهددب تددأليف :عبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد ابددن العمدداد

العكدري الحنبلدي ،أبدي الفدالح (ت1019 :هدد) تدح :محمدود األرنداؤوط خدرك أحاديثده :عبددد
َ
الق ددادر األرن دداؤوط الناش ددر :دار اب ددن كثي ددر ،دمش ددق  -بي ددروت ط :األول ددى 1106 ،ه د د -
 1916م عدد األجزاء11 :
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 -101شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية تأليف  :تقي الدين أبي الفتح محمد
بن علي بن وهب بن مطيدع القشديري ،المعدروف بدابن دقيدق العيدد (ت102 :هدد) الناشدر:

مؤسسة الريان

 -105شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك محمد بن عبد الباقي بدن يوسدف الزرقداني المصدري
األزهددري تددح  :طدده عبددد الددرؤوف سددعد الناشددر :مكتبددة الثقافددة الدينيددة – القدداهرة ط األولددى،

1121هد 2003 -م

 ،أبي البقداء،

 -106شرح الزركشي تأليف  :بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عو
يري الددمي ِ
ِ
اط شي المدالكي (ت105 :هدد) ضدبطه وصدححه :أحمدد بددن
تداك الددين السدلمي ال َّددم ِ ش ْ َ
عبد ددد الك د دريم نجيد ددب الناشد ددر :مركد ددز نجيبويد دده للمخطوطد ددات وخدمد ددة الت د دراث ط :األولد ددى،

1129هد 2001 -م
ِ
الم ْعلِ ِدم بفَ َوائِ ِدد ُم ْسدلِم تدأليف :عيدا
ص ِدحيح ُم ْسدلِِم للقاضدي ِع َيدا
َ -101ش ْرُح َ
كمدا ُل ُ
الم َس َّدمى إ َ
ُ
بددن موسددى بددن عيددا بددن عمددرون اليحصددبي السددبتي ،أبددي الفضددل (ت511 :ه دد) تددح:
يحيى إِسم ِ
اعيل الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيدع ،مصدر ط :األولدى،
الدكتور ْ َ ْ َ
 1119هد  1991 -م
 -101شددرح مختصددر الروضددة تددأليف  :سددليمان بددن عبددد القددوي بددن الك دريم الطددوفي الصرص دري،
أبددي الربيددع ،نجددم الدددين (ت 116 :ه دد) تددح  :عبددد اهلل بددن عبددد المحسددن التركددي الناشددر :
مؤسسة الرسالة ط  :األولى  1101 ،هد  1911 /م عدد األجزاء 3 :

 -109شرح مختصر الطحاوي تدأليف :أحمدد بدن علدي أبدي بكدر الدرازي الجصداص الحنفدي (ت:
 310هدد) تددح  :د .عصددمت اهلل عنايددت اهلل محمددد  -أ .د .سددائد بكددداال  -د محمددد عبيددد

اهلل خان  -د زينب محمد حسن فالتة أعد الكتاب للطباعدة وراجعده وصدححه :أ .د .سدائد
بكداال الناشر :دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراك ط :األولى  1131هد  2010 -م

 -110شرح مختصر خليل للخرشي تأليف :محمد بن عبدد اهلل الخرشدي المدالكي أبيعبدد اهلل (ت:
1101هد دد) الناش ددر :دار الفك ددر للطباع ددة  -بي ددروت ط :ب دددون طبع ددة وب دددون ت دداريخ ع دددد

األجزاء1 :

 -111الصددحاح تدداك اللغددة وصددحاح العربيددة تددأليف  :أبددي نصددر إسددماعيل بددن حمدداد الجددوهري
الفارابي (ت393 :هد) تح :أحمد عبد الغفور عطار الناشر :دار العلم للماليين – بيروت
ط  :الرابعة  1101هد  1911 -م

 -112صحيح ابن حبدان بترتيدب ابدن بلبدان صدحيح ابدن حبدان بترتيدب ابدن بلبدان تدأليف  :محمدد

البسددتي
بددن حبددان بددن أحمددد بددن حبددان بددن معدداذ بددن َم ْعبد َدد ،التميمددي ،أبددي حدداتم ،الدددارميُ ،
(ت351 :هد دد) ت ددح  :ش ددعيب األرن دداؤوط الناش ددر :مؤسس ددة الرس ددالة – بي ددروت ط :الثاني ددة،
.1993 – 1111
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 -113صددحيح فقدده السددنة وأدلتدده وتوضدديح مددذاهب األئمددة تددأليف :محمددد بددن حبددان بددن أحمددد بددن
البسددتي (ت351 :ه دد) تددح :
حبددان بددن معدداذ بددن َم ْعبد َدد ،التميمددي ،أبددي حدداتم  ،الدددارمي ُ ،
شعيب األرناؤوط الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ط :الثانية1993 - 1111 ،

 -111الصلة في تاريخ أئمدة األنددلس تدأليف :أبدي القاسدم خلدف بدن عبدد الملدك بدن بشدكوال (ت:
 511هد) عني بنشره وصححه وراجع أصله :السيد عزت العطار الحسيني الناشر :مكتبدة

الخانجي ط :الثانية 1311 ،هد  1955 -م عدد األجزاء1 :

 -115الضعفاء الكبير تأليف  :أبي جعفدر محمدد بدن عمدرو بدن موسدى بدن حمداد العقيلدي المكدي
(ت322 :هدد) تددح :عبدد المعطددي أمددين قلعجدي الناشددر :دار المكتبدة العلميددة – بيددروت ط

األولددى1101 ،هد د 1911 -م ط :مكتبددة مكددة الثقافيددة ،رأس الخيمددة  -اإلمددارات العربيددة

المتحدة ط :دار المنهاك  -جدة

 -116طبقددات الحفدداظ تددأليف :عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر ،جددالل الدددين السدديوطي (ت911 :ه دد)
الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ط :األولى 1103 ،عدد األجزاء1 :

 -111طبقات الحنابلة تأليف :أبي الحسين ابن أبي يعلى ،محمد بن محمد (ت526 :هدد) تدح :
محمد حامد الفقي الناشر :دار المعرفة – بيروت.

 -111طبقات الفقهاء تأليف أبي إسدحاق إبدراهيم بدن علدي الشديرازي (ت116 :هدد) هذبدهُ :محمدد
بن مكرم ابن منظور (ت111 :هد) تح :إحسان عباس الناشر :دار الرائد العربي ،بيروت
– لبنان ط :األولى.1910 ،

 -119الطبقات الكبرى تأليف :أبي عبد اهلل محمد بدن سدعد بدن منيدع الهاشدمي بدالوالء ،البصدري،
البغدددادي المعددروف بددابن سددعد (ت230 :ه دد) تددح  :محمددد عبددد القددادر عطددا الناشددر :دار

الكتب العلمية – بيروت ط :األولى 1110 ،هد  1990 -م.

 -120طبقات المفسرين العشرين تأليف :عبد الدرحمن بدن أبدي بكدر ،جدالل الددين السديوطي (ت:
911هد) تح  :علي محمد عمر الناشر :مكتبة وهبة – القاهرة ط :األولى.1396 ،

 -121طبق ددات المفسد درين لل ددداوودي ت ددأليف :محم ددد ب ددن عل ددي ب ددن أحم ددد ،شد دمس ال دددين ال ددداوودي
المد ددالكي (ت915 :ه د دد) الناشد ددر :دار الكتد ددب العلميد ددة  -بيد ددروت ارجد ددع النسد ددخة وضد ددبط
أعالمها :لجنة من العلماء بإشراف الناشر عدد األجزاء2 :

 -122طددوق الحمامددة فددي األلفددة واألالف تددأليف :أبددي محمددد علددي بددن أحمددد بددن سددعيد بددن حددزم
االندلسي القرطبي الظاهري (ت156 :هد) تحقيق :د .إحسان عباس دار النشر :المؤسسة
العربية للدراسات والنشر  -بيروت  /لبنان ط :الثانية  1911 -م عدد األجزاء1 :

 -123العبر في خبر من غبر تأليف :شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بدن أحمدد بدن عثمدان بدن
قَ ْايمدداز الددذهبي (ت111 :هدد) تددح :أبددي هدداجر محمددد السددعيد بددن بسدديوني زغلددول الناشددر:
دار الكتب العلمية  -بيروت عدد األجزاء1 :
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 -121العدددة شددرح العمدددة تددأليف :عبددد الددرحمن بددن إب دراهيم بددن أحمددد ،أبددي محمددد بهدداء الدددين
المقدسد ددي (ت621 :ه د دد) الناشد ددر :دار الحد ددديث ،القد دداهرة ط :بد دددون طبعد ددة تد دداريخ النشد ددر:
1121هد  2003م عدد األجزاء1 :

 -125العدة في شرح العمدة في أحاديدث األحكدام  :تدأليف علدي بدن إبدراهيم بدن داود بدن سدلمان
ب ددن س ددليمان ،أب ددي الحس ددن ،ع ددالء ال دددين اب ددن العط ددار (ت 121 :هد دد) وق ددف عل ددى طبع دده
والعنايددة بدده :نظددام محمددد صددالح يعقددوبي الناشددر :دار البشددائر اإلسددالمية للطباعددة والنشددر

والتوزيع ،بيروت – لبنان ط :األولى 1121 ،هد  2006 -م

 -126العزي ددز ش ددرح ال ددوجيز المع ددروف بالش ددرح الكبي ددر ت ددأليف عب ددد الكددريم ب ددن محم ددد ب ددن عب ددد
الكريم ،أبي القاسم الرافعي القزويني (ت623 :هد) تح  :علي محمد عو

 -عادل أحمد

عب ددد الموج ددود الناش ددر :دار الكت ددب العلمي ددة ،بي ددروت – لبن ددان ط  :األول ددى 1111 ،ه د د -

 1991م

 -121عل ددل الترم ددذي الكبي ددر ت ددأليف محم ددد ب ددن عيس ددى ب ددن َس د ْدورة ب ددن موس ددى ب ددن الض ددحاك،
الترمددذي ،أبددي عيسددى (ت219 :ه دد) رتبدده علددى كتددب الجددامع :أبددي طالددب القاضددي تددح :
صبحي السامرائي  ،أبي المعداطي الندوري  ،محمدود خليدل الصدعيدي الناشدر :عدالم الكتدب

 ،مكتبة النهضة العربية – بيروت ط :األولى1109 ،

 -121العلل المتناهية في األحاديث الواهية تأليف جمدال الددين أبدي الفدرك عبدد الدرحمن بدن علدي

بددن محمددد الجددوزي (ت591 :هدد) تددح  :إرشدداد الحددق األثددري الناشددر :إدارة العلددوم األثريددة ،
فيصل آباد ،باكستان ط :الثانية1101 ،هد1911/م

 -129العنايددة شددرح الهدايددة تددأليف  :محمددد بددن محمددد بددن محمددود ،أكمددل الدددين أبددي عبددد اهلل ابددن
الشدديخ شددمس الدددين ابددن الشدديخ جمددال الدددين الرومددي البددابرتي (ت116 :ه دد)الناشر :دار

الفكر ط :بدون طبعة وبدون تاريخ

 -130عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود وأيضداح
عللدده ومشددكالته تددأليف :محمددد أشددرف بددن أميددر بددن علددي بددن حيدددر ،أبددي عبددد الددرحمن،

ش ددرف الح ددق ،الص ددديقي ،العظ دديم آب ددادي (ت1329 :هد دد) الناش ددر :دار الكت ددب العلمي ددة -
بيروت ط :الثانية 1115 ،هد عدد األجزاء11 :

 -131العين تأليف أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت:
110هد ) تح  :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي الناشر :دار ومكتبة الهالل .

 -132غاية المرام في تخري أحاديث الحدالل والحدرام تدأليف  :محمدد ناصدر الددين األلبداني (ت:
1120هد) الناشر :المكتب اإلسالمي – بيروت ط :الثالثة 1105 -

 -133ف ددتح الب دداري ش ددرح ص ددحيح البخ دداري ت ددأليف  :أحم ددد ب ددن عل ددي ب ددن حج ددر أب ددي الفض ددل
العسددقالني الشددافعي الناشددر :دار المعرفددة  -بيددروت 1319 ،رقددم كتبدده وأبوابدده وأحاديثدده:
محمددد فدؤاد عبددد البدداقي قددام بإخ ارجدده وصددححه وأشددرف علددى طبعدده :محددب الدددين الخطيددب
عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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 -131فددتح الوهدداب بشددرح مددنه الطددالب تددأليف زكريددا بددن محمددد بددن أحمددد بددن زكريددا االنصدداري،
زيددن الدددين أبددي يحي ددى السددنيكي (ت926 :ه دد) الناش ددر :دار الفكددر للطباعددة والنش ددر ط :
1111هد1991/م

 -135الفروع وتصحيح الفروع تأليف :محمد بن مفلح بن محمد بن مفرك ،أبدي عبدد اهلل ،شدمس
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت163 :هد) سنة الوالدة  /111سدنة الوفداة

 162تح أبي الزهراء حازم القاضي الناشر :دار الكتب العلمية سنة النشدر  1111مكدان
النشر بيروت عدد األجزاء 6

 -136الفواكه الددواني علدى رسدالة ابدن أبدي زيدد القيرواندي تدأليف أحمدد بدن غدانم (أو غنديم) بدن
سالم ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي (ت1126 :هدد) الناشدر :دار الفكدر

ط :بدون طبعة

 -131القداموس الفقهدي لغدة واصدطالحا تدأليف  :الددكتور سدعدي أبدي حبيدب الناشدر :دار الفكددر.
دمشق – سورية ط :الثانية  1101هد ط  1911م تصوير 1993 :م

 -131الق دداموس المح دديط ت ددأليف مج ددد ال دددين أب ددي ط دداهر محم ددد ب ددن يعق ددوب الفيروزآب ددادى (ت:
قسوسددي
111ه دد) تددح  :مكتددب تددح الت دراث فددي مؤسسددة الرسددالة بإش دراف :محمددد نعدديم العر ُ
الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ط  :الثامنة 1126 ،هد
 2005 -م

 -139الق دوانين الفقهيددة تددأليف  :أبددي القاسددم ،محمددد بددن أحمددد بددن محمددد بددن عبددد اهلل ،ابددن جددزي
الكلبي الغرناطي (ت111 :هد)

 -110الكددافي فددي فقدده اإلمددام أحم دد  :أبددي محمددد موفددق الدددين عبددد اهلل بددن أحمددد بددن محمددد بددن

قدامدددة الجمد دداعيلي المقدسد ددي ثدددم الدمشد ددقي الحنبلد ددي ،الشدددهير بد ددابن قدامد ددة المقدسد ددي (ت:

620هد) الناشر :دار الكتب العلمية ط  :األولى 1111 ،هد  1991 -م

 -111الكافي في فقه أهل المدينة :تدأليف أبدي عمدر يوسدف بدن عبدد اهلل بدن محمدد بدن عبدد البدر
بن عاصم النمري القرطبي (ت163 :هد) تدح  :محمدد محمدد أحيدد ولدد ماديدك الموريتداني

الناش د ددر :مكتبد د ددة الريدد ددا

الحديثدد ددة ،الري د ددا

 ،المملكد د ددة العربي د ددة السد د ددعودية ط :الثانيدد ددة،

1100هد1910/م كتاب التعريفدات كتداب الفدروع ومعده تصدحيح الفدروع لعدالء الددين علدي
بن سليمان المرداوي.

 -112كتاب التعريفات تأليف  :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجداني (ت116 :هدد)

تح :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر  :دار الكتدب العلميدة بيدروت –

لبنان ط :األولى 1103هد 1913-م.

211

 -113كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم» تأليف  :أبدي محمدد
موف ددق ال دددين عب ددد اهلل ب ددن أحم ددد ب ددن محم ددد ب ددن قدام ددة الجم دداعيلي المقدس ددي ث ددم الدمش ددقي

الحنبلي ،الشهير بدابن قدامدة المقدسدي (ت 620 :هدد) اعتندى بده تحقيقدا وضدبطا تواخ ارجدا:
نور الدين طالب الناشر :و ازرة األوقداف والشدؤون اإلسدالمية ،قطدر ط :األولدى 1121 ،ه د

 2001 -م

 -111كشاف القناع عن متن اإلقناع تأليف  :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بدن
إدريس البهوتى الحنبلى (ت1051 :هد) الناشر :دار الكتب العلمية

 -115كفاية النبيه في شرح التنبيده تدأليف  :أحمدد بدن محمدد بدن علدي االنصداري ،أبدي العبداس،
نجم الدين ،المعروف بابن الرفعة (ت110 :هد) تح  :مجدي محمد سرور باسلوم الناشدر:

دار الكتب العلمية ط :األولى ،م 2009

 -116اللبدداب فددي شددرح الكتدداب  :تددأليف عبددد الغنددي بددن طالددب بددن حمددادة بددن إب دراهيم الغنيمددي
الدمشقي الميداني الحنفي (ت1291 :هد) تح ،وضب وعلق حواشيه :محمد محيي الددين
عبد الحميد الناشر :المكتبة العلمية ،بيروت  -لبنان

 -111لسان الحكام في معرفة األحكام تأليف :أحمد بن محمد بن محمد ،أبي الوليد ،لسان الدين
ابددن الشد ْدح َنة الثقفددي الحلبددي (ت112 :هدد) ا لناشددر :البددابي الحلبددي – القدداهرة ط  :الثانيددة،
1913 - 1393

 -111لسددان العددرب تددأليف :محمددد بددن مكددرم بددن علددى ،أبددي الفضددل ،جمددال الدددين ابددن منظددور

االنصدداري الرويفعددى اإلفريقددى (ت111 :ه دد) الناشددر :دار صددادر  -بيددروت ط :الثالثددة -
 1111هد عدد األجزاء15 :

 -119لسان الميزان تأليف أبي الفضل أحمد بدن علدي بدن محمدد بدن أحمدد بدن حجدر العسدقالني
(ت152 :هد) تح :دائرة المعرف النظامية – الهند الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات
بيروت – لبنان ط :الثانية1390 ،هد 1911/م.

 -150المبددع فدي شدرح المقندع تددأليف  :إبدراهيم بدن محمدد بدن عبددد اهلل بدن محمدد ابدن مفلدح ،أبددي
إس ددحاق ،بره ددان ال دددين (ت111 :هددد) الناش ددر :دار الكت ددب العلمي ددة ،بي ددروت – لبن ددان ط:

األولى 1111 ،هد  1991 -م

 -151المبسددوط تددأليف  :محمددد بددن أحمددد بددن أبددي سددهل ش دمس األئمددة السرخسددي (ت113 :ه دد)
الناشر :دار المعرفة – بيروت ط :بدون طبعة

 -152متن الخرقي على مذهب ابي عبد اهلل أحمد بدن حنبدل الشديباني تدأليف :أبدي القاسدم عمدر
ب د ددن الحس د ددين ب د ددن عب د ددد اهلل الخرق د ددي (ت331 :هد د دد) الناش د ددر :دار الص د ددحابة للتد د دراث ط:

1113هد1993-م.
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 -153متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفدة
تأليف :علي بدن أبدي بكدر بدن عبدد الجليدل الفرغداني المرغينداني ،أبدي الحسدن برهدان الددين

(ت593 :هد) الناشر :مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة.

 -151مجموع الفتاوى تأليف  :تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تح
 :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر :مجمع الملدك فهدد لطباعدة المصدحف الشدريف،

المدينة النبوية ،لمملكة العربية السعودية عام النشر1116 :هد1995/م

 -155المجموع شدرح المهدذب ((مدع تكملدة السدبكي والمطيعدي)) تدأليف  :أبدي زكريدا محيدي الددين
يحيى بن شرف النووي (ت616 :هد) الناشر :دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي

والمطيعي)

 -156المحرر في الفقده علدى مدذهب اإلمدام أحمدد بدن حنبدل – تدأليف  :عبدد السدالم بدن عبدد اهلل
ب ددن الخض ددر ب ددن محم ددد ،اب ددن تيمي ددة الح ارن ددي ،أب ددي البرك ددات ،مج ددد ال دددين (ت652 :هد دد)

الناشر :مكتبة المعارف -الريا

ط :ط الثانية 1101هد 1911-مد

 -151المحدديط البرهدداني فددي الفقدده النعمدداني فقدده اإلمددام أبددي حنيفددة رضددي اهلل عندده تددأليف :أبددي
دازةَ البخداري الحنفدي
المعالي برهان الددين محمدود بدن أحمدد بدن عبدد العزيدز بدن عمدر بدن َم َ

(ت616 :هد) تح :عبد الكريم سامي الجندي الناشر :دار الكتب العلميدة ،بيدروت  -لبندان
ط :األولى 1121 ،هد  2001 -م عدد األجزاء9 :

 -151مختددار الصددحاح .تددأليف زيددن الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن أبددي بكددر بددن عبددد القددادر
الحنفي الرازي (ت666 :هد)

 -159مختصر اختالف العلماء .تدأليف :أبدي جعفدر أحمدد بدن محمدد بدن سدالمة بدن عبدد الملدك
بددن سددلمة األزدي الحجددري المصددري المعدروف بالطحدداوي (ت321 :هدد) تددح  :د .عبددد اهلل
نذير أحمد الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت ط :الثانية1111 ،

 -160مختصر العالمة خليل تأليف :خليل بن إسحاق بن موسى ،ضدياء الددين الجنددي المدالكي
المصد د ددري (ت116 :ه د د دد) تد د ددح :أحمد د ددد جد د دداد الناشد د ددر :دار الحد د ددديث/القاهرة ط :األولد د ددى،
1126هد2005/مد عدد األجزاء1 :

 -161المدون ددة .ت ددأليف :مال ددك ب ددن أن ددس ب ددن مال ددك ب ددن ع ددامر األص ددبحي الم دددني (ت119 :هد دد)
الناشر :دار الكتب العلمية ط :األولى1115 ،هد 1991 -م

 -162م ارتددب اإلجمدداع فددي العبددادات والمعددامالت واالعتقددادات  .تددأليف  :أبددي محمددد علددي بددن
أحمد بدن سدعيد بدن حدزم االندلسدي القرطبدي الظداهري (ت 156 :هدد) الناشدر  :دار الكتدب

العلمية – بيروت.
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 -163مسددائل أحمددد بددن حنبددل روايددة ابندده عبددد اهلل  .تددأليف  :أبددي عبددد اهلل أحمددد بددن محمددد بددن
حنبددل بددن هددالل بددن أسددد الشدديباني (ت211 :ه دد) تددح  :زهيددر الشدداويال الناشددر :المكتددب

اإلسالمي – بيروت ط :األولى1101 ،هد 1911م.

 -161مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني تأليف :أبي داود سليمان بدن األشدعث بدن
إسددحاق بددن بشددير بددن شددداد بددن عمددرو األزدي الس ِج ْسددتاني (ت215 :هدد) تددح  :أبددي معدداذ
طارق بن عو اهلل بن محمدد الناشدر :مكتبدة ابدن تيميدة ،مصدر ط :األولدى 1120 ،ه د
 1999 -م

 -165المسددائل الفقهيددة مددن كتدداب الددروايتين والددوجهين .تددأليف  :القاضددي أبددي يعلددى ،محمددد بددن
الحسين بدن محمدد بدن خلدف المعدروف ب دابن الفدراء (ت151 :هدد) تدح  :د .عبدد الكدريم بدن
محمد الالحم الناشر :مكتبة المعارف ،الريا

ط :األولى (1105هد 1915 -م)

 -166المستدرك على الصحيحين .تأليف  :أبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بدن محمدد بدن

حمدوي دده ب ددن ُنع دديم ب ددن الحك ددم الض ددبي الطهم دداني النيس ددابوري المع ددروف ب ددابن البي ددع (ت:
105ه دد) تددح  :مصددطفى عبددد القددادر عطددا الناشددر :دار الكتددب العلميددة – بيددروت ط:

األولى.1990 – 1111 ،

 -161المستصددفى فددي علددم األصددول تددأليف :أبددي حامددد محمددد بددن محمددد الغ ازل دي الطوسددي (ت:
 505هد دد) ت ددح :محم ددد ب ددن س ددليمان األش ددقر الناش ددر :مؤسس ددة الرس ددالة ،بي ددروت ،لبن ددان ط:

األولى 1111 ،هد 1991/م

 -161مس ددند أب ددي داود الطيالس ددي .ت ددأليف  :أب ددي داود س ددليمان ب ددن داود ب ددن الج ددارود الطيالس ددي
البصرى (ت201 :هد) تح :الدكتور محمد بن عبد المحسن التركدي الناشدر :دار هجدر –
مصر ط :األولى 1119 ،هد  1999 -م.

 -169مسند اإلمام أحمد بن حنبل .تأليف  :أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بدن هدالل بدن
أسددد الشدديباني (ت211 :ه دد) تددح :شددعيب األرندداؤوط  -عددادل مرشددد ،وآخددرون إش دراف :د

عبددد اهلل بددن عبددد المحسددن التركددي الناشددر :مؤسسددة الرسددالة ط :األولددى 1121 ،هد د -

 2001م.

 -110مسدند اإلمددام الشددافعي (ترتيددب سددنجر) .تددأليف  :الشدافعي أبددي عبددد اهلل محمددد بددن إدريددس
بن العباس بدن عثمدان بدن شدافع بدن عبدد المطلدب بدن عبدد منداف المطلبدي القرشدي المكدي

(ت201 :ه دد) .رتبدده :سددنجر بددن عبددد اهلل الجدداولي ،أبددي سددعيد ،علددم الدددين (ت115 :ه دد)

حقق نصوصه وخرك أحاديثه وعلق عليه :ماهر ياسين فحل الناشر :شركة غراس للنشر
والتوزيع ،الكويت ط :األولى 1125 ،هد  2001-م
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 -111المسددند الصددحيح المختصددر بنقددل العدددل عددن العدددل إلددى رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم
.تددأليف  :مسددلم بددن الحجدداك أبددي الحسددن القشدديري النيسددابوري(ت261 :ه دد) تددح  :محمددد

فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 -112مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأقواله على أبواب العلم
تددأليف :أبددي الفددداء إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر القرشددي البصددري ثددم الدمشددقي تددح :عبددد

المعط ددي قلعج ددي دار النش ددر :دار الوف دداء  -المنص ددورة ط :األول ددى1111 ،ه د د 1991 -م
عدد األجزاء2 :

 -113مشكاة المصابيح .تأليف :محمد بن عبدد اهلل الخطيدب العمدري ،أبدي عبدد اهلل ،ولدي الددين،
التبري ددزي ت ددح :محم ددد ناص ددر ال دددين األلب دداني الناش ددر :المكت ددب اإلس ددالمي – بي ددروت ط:
الثالثة.1915 ،

 -111المصدنف فدي األحاديدث واآلثدار .تدأليف  :أبدي بكددر بدن أبدي شديبة ،عبدد اهلل بدن محمدد بددن

إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي تح  :كمال يوسف الحوت الناشر :مكتبة الرشد –

الريا

ط :األولى.1109 ،

 -115المصددنف .تددأليف :عبددد الددرزاق بددن همددام الصددنعاني ت211 :-هد د تددح  :مركددز البحددوث
بدار التأصيل الناشر :دار التأصيل – القاهرة ط :األولى1136 ،هد 2015 -م .

 -116مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى تدأليف :مصدطفى بدن سدعد بدن عبدده السديوطي
شد ددهرة ،الرحيبد ددانى مولد دددا ثد ددم الدمشد ددقي الحنبلد ددي الناشد ددر :المكتد ددب اإلسد ددالمي ط :الثانيد ددة،

1115هد 1991 -م عدد األجزاء6:

 -111مطمح االنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس تأليف :أبي نصر الفتح بن محمد بن
عبيددد اهلل بددن خاقددان ابددن عبددد اهلل القيسددي اإلشددبيلي تددح :محمددد علددي ش دوابكة الناشددر :دار

عمار  -مؤسسة الرسالة ط :األولى 1103 ،هد  1913 -م عدد األجزاء1 :

 -111المعجددب فددي تلخدديص أخبددار المغددرب مددن لدددن فددتح األندددلس إلددى آخددر عصددر الموحدددين
تأليف :عبد الواحدد بدن علدي التميمدي المراكشدي ،محيدي الددين (ت611 :هدد) تدح :الددكتور

صدالح الدددين الهدواري الناشدر :المكتبددة العصدرية ،صديدا-بيددروت ط :األولددى1126 ،ه د -
2006م عدد األجزاء1 :

 -119معجددم األدبدداء ط إرشدداد األريددب إلددى معرفددة األديددب تددأليف :شددهاب الدددين أبددي عبددد اهلل
ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي (ت626 :هدد) تدح :إحسدان عبداس الناشدر :دار الغدرب

اإلسالمي ،بيروت ط :األولى 1111 ،هد  1993 -م عدد األجزاء1 :

281

 -110المعجددم األوسددط .تددأليف : :سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخمددي الشددامي ،أبددي
القاسددم الطب ارنددي (ت360 :هدد) تددح :طددارق بددن عددو
إبراهيم الحسيني الناشر :دار الحرمين  -القاهرة

اهلل بددن محمددد  ،عبددد المحسددن بددن

 -111معجم البلدان تأليف :شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بدن عبدد اهلل الرومدي الحمدوي (ت:
626هد) الناشر :دار صادر ،بيروت ط :الثانية 1995 ،م عدد األجزاء1 :

 -112المعجم الكبير .تأليف :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيدر اللخمدي الشدامي ،أبدي القاسدم
الطبراني (ت360 :هد) تح :حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر :مكتبدة ابدن تيميدة
– الق دداهرة ط :الثاني ددة ع دددد األجد دزاء 25:ويش ددمل القطع ددة الت ددي نش ددرها الحق ددا ت ددح الش دديخ

حم دددي الس ددلفي م ددن المجل ددد ( 13دار الص ددميعي  -الري ددا
 1991م

 /ط األول ددى 1115 ،ه د د -

 -113المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة .تأليف ( :إبراهيم مصطفى  /أحمدد الزيدات
 /حامد عبد القادر  /محمد النجار) الناشر :دار الدعوة.

 -111معجددم مقدداييس اللغددة تددأليف :أحمددد بددن فددارس بددن زكريدداء القزوينددي ال درازي ،أبددي الحسددين
(ت395 :هد) تح :عبد السدالم محمدد هدارون الناشدر :دار الفكدر عدام النشدر1399 :ه د -
1919م .عدد األجزاء6 :

 -115معرفدة الصددحابة تددأليف :أبددي نعدديم أحمدد بددن عبددد اهلل بددن أحمددد بدن إسددحاق بددن موسددى بددن
مه دران األصددبهاني (ت130 :ه دد) تحقيددق :عددادل بددن يوسددف الع دزازي الناشددر :دار الددوطن
للنش ددر ،الري ددا

ط :األول ددى  1119ه د د  1991 -م ع دددد األجد دزاء :ع دددد األجد دزاء6( 1 :

أجزاء ومجلد فهارس)

 -116معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار تأليف :شمس الدين أبي عبد اهلل محمدد بدن
أحمد بدن عثمدان بدن قَ ْايمداز الدذهبي (ت111 :هدد) الناشدر :دار الكتدب العلميدة ط :األولدى
 1111هد1991 -م عدد األجزاء1 :

 -111المعونة على مذهب عالم المدينة «اإلمام مالك بن أنس» تأليف :أبي محمد عبد الوهاب
دق
بددن علددي بددن نصددر الثعلبددي البغدددادي المددالكي (ت122 :ه دد) تددح  :حمدديال عبددد الحد ش
الناشددر :المكتبددة التجاريددة ،مصددطفى أحمددد البدداز  -مكددة المكرمددة أصددل الكتدداب :رسددالة
دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ط :بدون

 -111المعين في طبقات المحدثين تأليف :شمس الدين أبي عبد اهلل محمدد بدن أحمدد بدن عثمدان

بددن قَ ْايمدداز الددذهبي (ت111 :هدد) تددح :د .همددام عبددد الددرحيم سددعيد الناشددر :دار الفرقددان -
عمان – األردن ط :األولى1101 ،
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 -119المغرب في حلى المغرب تأليف :أبي الحسن على بن موسى بن سعيد المغربدي االندلسدي
(ت615 :ه د) تددح :د .شددوقي ضدديف الناشددر :دار المعددارف  -القدداهرة ط :الثالثددة1955 ،
عدد األجزاء2 :

 -190المغني البن قدامة .تأليف  :أبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بدن قدامدة
الجمدداعيلي المقدسددي ثددم الدمشددقي الحنبلددي ،الشددهير بددابن قدامددة المقدسددي (ت620 :ه دد)

الناشر :مكتبة القاهرة ط :بدون طبعة

 -191مف دداتيح الغي ددب ط التفس ددير الكبي ددر ت ددأليف :أب ددي عب ددد اهلل محم ددد ب ددن عم ددر ب ددن الحس ددن ب ددن
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الدرازي خطيدب الدري (ت606 :هدد) الناشدر :دار

إحياء التراث العربي  -بيروت ط :الثالثة  1120 -هد

 -192المقاصددد الحسددنة فددي بيددان كثيددر مددن األحاديددث المشددتهرة علددى األلسددنة .تددأليف  :شددمس
الدددين أبددي الخيددر محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن محمددد السددخاوي (ت902 :هدد) تددح  :محمددد

عثمان الخشت الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت ط :األولى 1105 ،هد 1915 -م
داه التَّ ِ
ِ َ -193
حصد ِ
وحددل ُمشد ِدكالتها .تددأليف  :أبددي
ديل ونتددائ لطددائف التَّأ ِْويددل فددي َشددرِح َ
المد َّونددة َ
مند ُ
مياطي -
الحسدن علدي بددن سدعيد الرج ارجددي (ت :بعدد 633هدد) اعتنددى بده :أبددي الفضدل الد شدد َ
علي الناشر :دار ابن حزم ط  :األولى 1121 ،هد  2001 -م
أحمد بن ش
 -191المنتقددى شددرح الموطددأ تددأليف  :أبددي الوليددد سددليمان بددن خلددف بددن سددعد بددن أيددوب بددن وارث
التجيب ددي القرطب ددي الب دداجي االندلس ددي (ت111 :هد دد) الناش ددر :مطبع ددة الس ددعادة  -بجد دوار
محافظة مصر ط  :األولى 1332 ،هد

 -195المنتقى مدن منهداك االعتددال فدي نقد

كدالم أهدل الدرف

واالعتدزال تدأليف :شدمس الددين

أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (ت111 :هد) تدح :محدب الددين
الخطيب عدد األجزاء1 :

 -196المنهاك شرح صحيح مسلم بن الحجاك تأليف :أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شدرف
النووي (ت616 :هد) الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ط :الثانية1392 ،

 -191المنهداك شددرح صدحيح مسددلم بددن الحجداك تددأليف :أبددي زكريدا محيددي الدددين يحيدى بددن شددرف
النووي (ت616 :هد) الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ط :الثانية 1392 ،عدد
األجزاء( 11 :في  9مجلدات)

 -191المهذب في فقه اإلمام الشافعي تأليف  :أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
(ت116 :هد) الناشر :دار الكتب العلمية.
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 -199مواهب الجليل في شرح مختصر خليل تأليف :شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن محمد
بن عبدد الدرحمن الطرابلسدي المغربدي ،المعدروف بالحطداب الرعيندي المدالكي (ت951 :هدد)

الناشر :دار الفكر ط :الثالثة1112 ،هد 1992 -م عدد األجزاء6 :

 -200موسددوعة الفقدده اإلسددالمي تددأليف :محمددد بددن إب دراهيم بددن عبددد اهلل التددويجري الناشددر :بيددت
األفكار الدولية ط :األولى 1130 ،هد  2009 -م عدد األجزاء5 :

 -201الموسوعة الفقهية الكويتية صدادر عدن :و ازرة األوقداف والشدئون اإلسدالمية  -الكويدت عددد
األجزاء 15 :جزءا

 -202الموس ددوعة الفقهي ددة الميسد درة ف ددي فق دده الكت دداب والس ددنة المطهد درة .ت ددأليف  :حس ددين ب ددن ع ددودة
العوايشدة الناشدر :المكتبدة اإلسدالمية (عمددان  -األردن) ،دار ابدن حدزم (بيدروت  -لبنددان)

ط  :األولى ،من  1129 - 1123هد (ينظر التفصيل بأول كل جزء)

 -203الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي نقال عدن :موسدوعة سدفير للتداريخ اإلسدالمي عددد
األجزاء 9( 16 :عصور ،و  1مالحق)

 -201موسدوعة مواقدف السدلف فدي العقيددة والمدنه والتربيدة (أكثدر مدن  9000موقدف ألكثدر مدن
 1000عددالم علددى مدددى  15قرًنددا) تددأليف  :أبددي سددهل محمددد بددن عبددد الددرحمن المغ دراوي
الناشددر :المكتبددة اإلسددالمية للنشددر والتوزيددع ،القدداهرة  -مصددر ،النددبالء للكتدداب ،م دراكال -
المغرب ط :األولى عدد األجزاء10:

 -205الموطأ .تأليف  :مالك بن أنس بدن مالدك بدن عدامر األصدبحي المددني (ت119 :هدد) تدح:
محمددد مصددطفى األعظمددي الناشددر :مؤسسددة ازيددد بددن سددلطان آل نهيددان ل عمددال الخيريددة

واالنسانية  -أبي ظبي – اإلمارات ط :األولى 1125 ،هد  2001 -م

 -206موطددأ اإلمددام مالددك تددأليف :مالددك بددن أنددس بددن مالددك بددن عددامر األصددبحي المدددني (ت:
119هدد) صددححه ورقمدده وخددرك أحاديثدده وعلددق عليدده :محمددد فدؤاد عبددد البدداقي الناشددر :دار
إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان عام النشر 1106 :هد  1915 -م عدد األجزاء1 :

 -201مي دزان االعتدددال فددي نقددد الرجددال تددأليف  :شددمس الدددين أبددي عبددد اهلل محمددد بددن أحمددد بددن
عثمددان بددن قَ ْايمدداز الددذهبي (ت111 :هدد) تددح :علددي محمددد البجدداوي الناشددر :دار المعرفددة
للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان ط :األولى 1312 ،هد  1963 -م
 -201النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ فدي أصدول الفقده) تدأليف :أبدي محمدد علدي بدن
أحمد بن سعيد بدن حدزم االندلسدي القرطبدي الظداهري (ت156 :هدد) تدح :محمدد أحمدد عبدد

العزيز الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ط :األولى 1105 ،عدد األجزاء1 :
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 -209النتف في الفتداوى تدأليف  :أبدي الحسدن علدي بدن الحسدين بدن محمدد الس ْدغدي ،حنفدي (ت:
161ه دد) تددح  :المحددامي الدددكتور صددالح الدددين الندداهي الناشددر :دار الفرقددان  /مؤسسددة

الرسالة  -عمان األردن  /بيروت لبنان ط :الثانية. 1911 – 1101 ،

 -210النجم الوهاك في شرح المنهاك تأليف :كمال الدين ،محمد بن موسى بن عيسى بن علدي
َّ
الد ِميري أبي البقاء الشافعي (ت101 :هد) الناشر :دار المنهاك (جدة ) تح  :لجنة علمية
ط :األولى1125 ،هد 2001 -م.

 -211نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخري الزيلعي تأليف :جمدال
الدين أبي محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعدي (ت162 :هدد) قددم للكتداب :محمدد

البُن ددوري ص ددححه ووض ددع الحاش ددية :عبددد العزي ددز الديوبن دددي الفنج دداني ،إل ددى كت دداب
يوسددف َ
الح د  ،ثددم أكملهددا محمددد يوسددف الكدداملفوري تددح :محمددد عوامددة الناشددر :مؤسسددة الريددان

للطباعددة والنشددر  -بيددروت -لبنددان /دار القبلددة للثقافددة اإلسددالمية -جدددة – السددعودية ط:
األولى1111 ،هد1991/م

 -212نفدح الطيددب مددن غصددن األندددلس الرطيددب ،وذكدر وزيرهددا لسددان الدددين بددن الخطيددب تددأليف:
ش ددهاب ال دددين أحم ددد ب ددن محم ددد المق ددري التلمس دداني (ت1011 :هد دد) ت ددح :إحس ددان عب دداس

الناشد د ددر :دار ص د د دادر -بيد د ددروت  -لبند د ددان ص .ب  10ط :الجد د ددزء - 1 :ط1900 ،0 :
الج د د ددزء - 2 :ط 1991 ،1 :الج د د ددزء - 3 :ط 1991 ،1 :الج د د ددزء - 1 :ط1991 ،1 :
الجزء - 5 :ط 1991 ،1 :الجزء 6 :ط األولى 1961

 -213نهاية المحتاك إلى شرح المنهاك  .تدأليف :شدمس الددين محمدد بدن أبدي العبداس أحمدد بدن
حمزة شهاب الدين الرملي (ت1001 :هد)
1101هد1911/م

الناشر :دار الفكدر ،بيدروت ط :ط أخيدرة -

 -211نهايددة المطلددب فددي د اريددة المددذهب تددأليف  :عبددد الملددك بددن عبددد اهلل بددن يوسددف بددن محمددد
الجددويني ،أبددي المعددالي ،ركددن الدددين ،الملقددب بإمددام الحددرمين (ت111 :ه دد) حققدده وصددنع

فهارسده :أ .د /عبدد العظدديم محمدود ال شدديب الناشددر :دار المنهداك ط :األولدى1121 ،ه د-
2001م.

المد َّونة من غيرهدا مدن األُمه ِ
َّ -215
دات :تدأليف أبدي محمدد عبدد اهلل
النوادر والزيادات على َما في َ
بددن (أبددي زيددد) عبددد الددرحمن النفددزي ،القيروانددي ،المددالكي (ت316 :ه دد) تددح :جد د :2 ،1
محمددد حجددي جد د ،10 ،9 ،1 ،5
الدددكتور /عبددد الفتشدداح محمددد الحلددو ج د  :1 ،3الدددكتورَّ /
 :13 ،11األسددتاذ /محمددد عبددد العزيددز الدددبا ج د  :6الدددكتور /عبددد اهلل المدرابط الترغددي،
األستاذ /محمد عبد العزيز الدبا جد  :1األستاذ /محمد األمين بدوخبزة ج د  :12الددكتور/

أحمددد الخطددابي ،األسددتاذ /محمددد عبددد العزيددز الدددبا

جد د ( 15 ،11الفهددارس) :الدددكتور/

محمد حجي الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ط :األولى 1999 ،م
َّ
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 -216نيددل األوطددار تددأليف  :محمددد بددن علددي بددن محمددد بددن عبددد اهلل الشددوكاني اليمنددي (ت:
1250هد دد) ت ددح :عص ددام ال دددين الص ددبابطي الناش ددر :دار الح ددديث ،مص ددر ط :األول ددى،
1113هد 1993 -م

 -211الهدايددة فددي شددرح بدايددة المبتدددي تددأليف  :علددي بددن أبددي بكددر بددن عبددد الجليددل الفرغدداني
المرغيندداني ،أبددي الحسددن برهددان الدددين (ت593 :ه دد) تددح  :طددالل يوسددف الناشددر :دار

احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان .

 -211الوافي بالوفيات تأليف  :صالح الدين خليل بدن أيبدك بدن عبدد اهلل الصدفدي (ت161 :هدد)

تد ددح  :أحمد ددد األرند دداؤوط وتركد ددي مصد ددطفى الناشد ددر :دار إحيد دداء الت د دراث – بيد ددروت عد ددام

النشر1120:هد2000 -م.

 -219الوسدديط فددي المددذهب تددأليف  :أبددي حامددد محمددد بددن محمددد الغ ازلددي الطوسددي (ت505 :هدد)
ت ددح  :أحم ددد محم ددود إبد دراهيم  ،محم ددد محم ددد ت ددامر الناش ددر :دار الس ددالم – الق دداهرة ط:

األولى.1111 ،

 -220الوفيددات (معجددم زمنددي للصددحابة وأعددالم المحدددثين والفقهدداء وتددأليفين) تددأليف :أبدي العبدداس
أحم ددد ب ددن حس ددن ب ددن الخطي ددب الش ددهير ب ددابن قنف ددذ القس ددنطيني (ت110 :هد دد) ت ددح :ع ددادل

ن ددويه

الناش ددر :دار اآلف دداق الجدي دددة ،بي ددروت ط :الرابع ددة 1103 ،ه د د  1913 -م ع دددد

األجزاء1 :

 -221وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف  :أبي العباس شدمس الددين أحمدد بدن محمدد بدن
إبد دراهيم ب ددن أب ددي بك ددر اب ددن خلك ددان البرمك ددي اإلربل ددي (ت611 :هد دد) ت ددح  :إحس ددان عب دداس

الناشر :دار صادر .
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