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  َوِمْن آيوتِِه أَْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزواجًو لِتَْسُؽـُوا َوِمْن آيوتِِه أَْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزواجًو لِتَْسُؽـُوا تعالى :  قاؿ

ًة َوَرْْحَةً إَِلقْ إَِلقْ  ًة َوَرْْحَةً فو َوَجَعَل َبقْـَُؽْم َمَودَّ  فو َوَجَعَل َبقْـَُؽْم َمَودَّ

 (21: )مف اآلية  الروـ
 

                 
 
 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم َدَرجوٍت  تعالى :  قاؿ ِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم َدَرجوٍت َيْرَفِع اَّللَُّ الَّ ِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَّ   َيْرَفِع اَّللَُّ الَّ

 ( 11: )مف اآلية  المجادلة  
 

                 
 

اَّلل َ َقَسـَم َبْيـَنُكْم َخَْلاَلَقُكـْمَ َكَمـا َقَسـَم َبْيـَنُكْم  ِإن  صـم  ه عميـو وسـمم :   رسـول ه قال
يَن ِإال  ِلَمــْن  َ َواَل ُيْعِطــي الــدِّ ــب  َِ ــْن اَل ُي ــب  َوَم َِ ــْن ُي ن  اَّلل َ ُيْعِطــي الــد ْنَيا َم ــْمَ َواِن َخْرَزاَقُك

َ َفمَ  ب  ََ ب ُو َخْعَطاُه اَّلل ُ َجل  وَ  نْ َخ ََ يَن َفَقْد َخ عبـد ه بـن  اهرو  ما َخبي شيبة : المسند  ابن{ َعز  الدِّ
  344ح  َ  231/  1 َمسعود عن النبي صم  ه عميو وسمم 

 
                 

 

:" مــا ُعِبــَد ه بشــي  خفضــل مــن العمــم"قــالرضــي ه عنــو  –عــن الزىــري  معمــر
 . 85/  1 َ: تذكرة الَفاظ  الذىبي
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 ذاءـاإله

 اهلل سبحاَّ  حغًدًْا ،سعادة اندٍَا ٔرصٍد اَخزة  ، ٔانداي انغٕايلرٔح  إىل
 ٔجعم يثٕاًْا انفزدٔص األعهى . ،عبدٌٍ صاحلني  ٔحقبهًٓا ،رمحخّ بٕاسع ٔحعاىل

 قزة انعني . ،أبُائً انغٕايل  ٔإىل ، احلٍاةشزٌكخً يف حتًم أعباء  ، سٔجخً احلبٍبت إىل 
 اجلايعت انخً حبٕأث املكاَت انسايٍت بني اجلايعاث  ، عت انعهى ٔاإلمياٌجاي إىل

ٔأخص بانذكز كهٍت انشزٌعت  ،اجلايعت اإلساليٍت  ،انعاملٍت عهى رغى حداثت َشأحٓا
ٔانخً متكُج يٍ رفع  ،يٍ انكٕادر انعهًٍت املًٍشة  ،ٔانعايهني فٍٓا  ،ٔانقإٌَ 

 ،ٌَٕ يٍ انكهٍاث املًٍشة يف اجلايعت فأضحج كهٍت انشزٌعت ٔانقا ،راٌت احلق 
 أسأل اهلل عش ٔجم هلى دٔاو انخقدو ٔانخٕفٍق ٍَٔم أعهى درجاث انسؤدد .

 ٌصبٕا إىل َشز دٌٍ اهلل سبحاَّ  ،كم جماْد قائى عهى ثغز يٍ ثغٕر اإلسالو  إىل
  ٔشزٌعخّ انسًحت كًا أيز عش ٔجم يف عالِ  ٔأراد . ٔحطبٍق ،ٔحعاىل 

 
 املخٕاضع انبحثْذا  أْدي
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 المقـدمــة

 : ةـدمـالمق
ونسمـ أتـ التسميـ عمى الحبيب  ، إف الحمد هلل نحمده حمدا يميؽ بجبلؿ قدره وعظيـ سمطانو  

 المصطفى وعمى آلو وصحبو ومف سار عمى ىديو إلى يـو الديف وبعد : 

رتقي ويأبى العمـ الشرعي إال أف ي ، ةأشرؼ العموـ وأرفعيا درجة ومكان ىو ، إف العمـ الشرعي  
 فمف أراد هللا بو خيرا يفقيو في الديف . ، بصاحبو وحامؿ لوائو إلى أعمى المراتب

 حيث ؛ فجعؿ العمـ سببا يرفع هللا بو مكانة صاحبو  ، فقد اىتـ اإلسبلـ بالعمـ والعمماء 

َرَجوٍت َرَجوٍت آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم دَ آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم دَ   ينَ ينَ اَّللَُّ الَّذِ اَّللَُّ الَّذِ   َيْرَفعِ َيْرَفعِ  اؿ تعالى :ق 
1. 

 فقاؿ تعالى :؛ كما نص القرآف الكريـ عمى أف الجاىؿ ال يستوي مع العالـ في المنزلة والسؤدد  

              َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعَؾُؿوَن َوالَِّذيَن ٓ َيْعَؾُؿونَ َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعَؾُؿوَن َوالَِّذيَن ٓ َيْعَؾُؿونَ   ُقْل ُقْل
2 .  

 حاثا عمى طمب العمـ وخاصة العمـ الشرعي : وقاؿ نبي اليدى  

               ْينِ   َمنْ َمن ْفُه ِِف الدِّ ا ُيَػؼِّ ينِ ُيِرِد اَّللُ بِِه َخْرً ْفُه ِِف الدِّ ا ُيَػؼِّ ُيِرِد اَّللُ بِِه َخْرً
3. 

أو أمة دوف  ، تختص بقوـ دوف آخر السماويةكما  أف رسالة اإلسبلـ لـ تكف كسابقاتيا مف الرساالت 
نما كانت رسالة لمعالميف ، أخرى ًة ًة إَِّٓ َرْْحَ إَِّٓ َرْْحَ   َأْرَشْؾـَوكَ َأْرَشْؾـَوكَ   َوَموَوَمو قاؿ عز مف قائؿ في كتابو الكريـ : ، وا 

الـَّبِقِّيَ الـَّبِقِّيَ   َوَخوَتمَ َوَخوَتمَ وىي خاتمة الرساالت السماوية قاؿ تعالى :  ، 4لِْؾَعودَِيَ لِْؾَعودَِيَ 
 ولذلؾ فقد تكفؿ هللا  5

ْكَر َوإِكَّو َلُه ََلَوفُِظونَ   إِكَّوإِكَّو بحفظ كتابو الكريـ فقاؿ عز مف قائؿ : ْلـَو الذِّ ْكَر َوإِكَّو َلُه ََلَوفُِظونَ َكْحُن َكزَّ ْلـَو الذِّ َكْحُن َكزَّ
وىو المصدر  ، 6

وما نيانا  ، يوضح لنا ما أمرنا بو عز وجؿ في عبله فنتبعو حيث ؛ ةياألوؿ الذي ينير لنا طريؽ اليدا
 عنو فننتيي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( . 11( المجادلة : )مف اآلية 1)
 ( . 9( الزمر : )مف اآلية 2)
 .   67ح ، 24/ 1 ،القوؿ والعمؿ باب العمـ قبؿ  ،كتاب العمـ  ،( متفؽ عميو : البخاري : الصحيح 3)

 . 2436ح  ، 94/   3 ،باب النيي عف المسألة  ،كتاب الزكاة   ،مسمـ  : الصحيح      
 ( . 107( األنبياء : ) مف  اآلية 4)
 ( .  40( األحزاب : )مف اآلية 5)
 ( . 9( الحجر : )اآلية 6)
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والتي ىي وكما أقر الفقياء : بمثابة الموضح والمبيف والمكمؿ  ، ساند ذلؾ بالسنة النبوية المطيرة وقد
 فقد حفظ هللا عز وجؿ شريعتو بالسنة الغراء فقاؿ تعالى :  ، لمقرآف الكريـ

َوْحٌي ُيوَحىَيـْطِ َيـْطِ   َوَموَوَمو َّٓ َّٓ َوْحٌي ُيوَحىُق َظِن اْْلََوى إِْن ُهَو إِ ُق َظِن اْْلََوى إِْن ُهَو إِ
يـ عز وجؿ مف ضوأيضا حفظيا بمف قي ، 1

 ، ثـ التابعيف ، فكاف الصحابة الكراـ رضواف هللا عمييـ أجمعيف ،عباده الصالحيف العابديف العامميف 
 ، هللا جميعا حميـر تيمية  ابفومف أتى بعدىـ مف األئمة األجبلء أمثاؿ  ، ثـ األئمة األعبلـ األربعة

فبينوا ووضحوا  بجيودىـ كؿ خفي وأزالوا كؿ لبس حتى أضحت الشريعة اإلسبلمية سيمة الفيـ 
  .المسمميف رسبلـ واإلطبلع عمى أحكامو مف ييأو مف أراد فيـ اإل ، والتطبيؽ لكؿ مسمـ

حياء الس  اإلماـ التابعي  ، نةومف التابعيف الذيف كاف ليـ كبير األثر في إثراء المكتبة الفقيية وا 
:  لوال  الشافعيوالذي قاؿ عنو  ، انوشممو هللا بواسع رحمتو ورضو  ، الجميؿ محمد بف شياب الزىري

أف أزيؿ المثاـ قدر جيدي عف  ، وىو الذي سأحاوؿ في ىذا البحث المتواضع الزىري لماتت السنة .
 ، ؿ في عبله أف يعينني عمى ذلؾفأسأؿ هللا عز وج ، فقيو في األحواؿ الشخصية "زواج و طبلؽ "

 عز وجؿ في عبله.  ، وأف يتقبمو عمبل خالصا لوجيو الكريـ

مو ه  – نبذة مَلتصرة عن َياة اإلمام مَمد بن شياب الزىري     :2 -َر
بف شياب بف عبد  ،ىو اإلماـ التابعي الجميؿ : محمد بف مسمـ بف عبيد هللا بف عبد هللا األصغر     

 ويكنى أبو بكر.  ،القرشي الزىري المدني  ،رث بف زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤي هللا بف الحا

حيث كاف مولده  ،في عصر الدولة األموية  –رحمو هللا  –ولد اإلماـ محمد ابف شياب الزىري    
 والتي انتشرت العموـ في عصرىا انتشارا ،ولة دفي أواخر عيد معاوية ابف أبي سفياف مؤسس تمؾ ال

 . وعمممما كاف لو عظيـ األثر عمى إمامنا مف حيث يزارة  ،واسعا 

حتى تولى الخبلفة عمر بف عبد العزيز  ،ولقد استمرت الحياة السياسية في عصر إمامنا    
 والذي أوكؿ إلمامنا تدويف السنة النبوية المطيرة بعد أف خاؼ ضياعيا . ،رحمو هللا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( . 4 ،3( النجـ : )مف اآلية 1)
األصبياني  : حمية األولياء وطبقات .  157ابف سعد : الطبقات ،  ( . 274، 3ريش ، )مصعب الزبير : نسب ق( 2)

 . 530 ،.529/  1 . ابراىيـ : تاريخ اإلسبلـ : 369/   3 ،األصفياء 
 . 62/  1 ،المباركفوري : تحفة األحوذي  

؛ منعا لمتكرار ؛ وذلؾ ألف الباحث  لقد اكتفيت بيذه النبذة المختصرة عف حياة إمامنا ) محمد ابف شياب الزىري (    
اسحؽ يعقوب مرتجى قد قاـ بتغطية ىذا األمر بشكؿ كامؿ ووافي ؛ وذلؾ مف خبلؿ أطروحة الماجستير خاصتو والتي 
كانت بعنواف : ) فقو اإلماـ الزىري في العبادات والمعامبلت ( ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة اإلسبلمية ، يزة ،  

 عمييا فضيمة الشيخ الدكتور : ) عرفات إبراىيـ الميناوي ( أيضا ، فمف أراد االستزادة عميو التوجو إلييا . والتي أشرؼ
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ولكف ليس طمعا في دنيا يصيبيا  ،يجالس المموؾ واألمراء  –رحمتو تغمده هللا بواسع   –كاف إمامنا   
رشادىـ إلى طريؽ الحؽ والخير والصبلح  وقد كانوا يوكموف إليو تعميـ  ،؛ بؿ مف أجؿ نصحيـ وا 

 ومف ىؤالء الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ . ،أبنائيـ لغزارة وعظيـ عممو 

وليس أدؿ عمى ذلؾ  ،قوؿ الحؽ دوف مواربة أو مداراة  لقد كاف إمامنا جريئا في مواجية المموؾ في   
رحمو  –لموليد بف عبد الممؾ في روايتو لحادثة اإلفؾ ؛ حيث روى الزىري  –رحمو هللا  -معارضتو 

ـْ َلُو َعَذاٌب   : قاؿ : " كنت عند الوليد بف عبد الممؾ فتبل ىذه اآلية –هللا  َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُي
اب الزىري : يقاؿ إمامنا ابف ش ، -كـر هللا وجيو  –طالب  أبي بف عمي في نزلت : قاؿ ،1ـَعِظي

قاؿ : وكيؼ أخبرؾ ؟  ،أصمح هللا األمير ليس كذا أخبرني عروة عف عائشة رضي هللا تعالى عنيا  
 افؽ " .لمنا  بف أبي سموؿ قاؿ : أخبرني عروة عف عائشة رضي هللا تعالى عنيا : أنيا  في عبد هللا

وال أدركت  ،: " ما داىف ابف شياب ممكا قط إذا دخؿ عميو  -رحمو هللا  –قاؿ اإلماـ األوزاعي   
 خبلفة ىشاـ أحدا مف التابعيف أفقو منو " .

 َلتيار الموضوع :ا خسباب
ال يقؿ في قوة حجتو ونفاذ بصيرتو عف أي مف  ، مجتيد ، النقاب عف فقو إماـ تابعي جميؿ كشؼ1– 

 األعبلـ المجتيديف . األئمة
أنو  حيث  ، جمع فقو ىذا اإلماـ الجميؿ في األحواؿ الشخصية "زواج وطبلؽ " في كتاب واحد –2

والباحثيف  مما يجعؿ الرجوع إليو  سيبل ميسورا لطبلب العمـ  ، متناثر في بطوف أميات الكتب
 والعامة فتعـ الفائدة بإذف هللا تعالى .

 ،ستزداد حصيمتي العممية ، لخا ؼ المراجع مف فقو وتفسير وحديث ...مف خبلؿ البحث في مختم -3
 يجعمني أكثر قدرة عمى ممارسة البحث العممي واإلنجاز في ىذا المجاؿ . مما
 في البَث : منيجي

 . مطمب ، مبحث ،فصؿ :  ةبرتمئلماـ محمد بف شياب الزىري جمع اآلراء الفقيية ل – 1
 يمة الى مظانيا مف سور القرآف الكريـ .اآليات القرآنيو الكر  عزو - 2
سـ المؤلؼ ثـ اذاكرا  ، ةتوثيؽ الحديث النبوي الشريؼ وذلؾ بتخريجو مف مصادره األصمي - 3

ثـ أذكر رقـ  ، ثـ أذكر رقـ الجزء والصفحة ، الكتاب الذي يندرج تحتو الحديث وكذلؾ الباب
 وحكـ العمماء عميو .  ، الحديث إف وجد

قـ ور  اسـ المرجع  أذكر  ثـوالعمماء  ةوذلؾ بعزوىا ألصحابيا مف األئم ، ةاده العمميتوثيؽ الم - 4
بدوف تصرؼ أضعيا بيف القوسيف)  ميةوفي حالة ذكر المادة العم ، في اليامش ةالجزء والصفح

 عبلمة التنصيص ( : " " .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( . 11النور : ) مف اآلية  (1)
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 وضيح .توضيح معاني المفردات التي أرى أف الوقوؼ عمى معناىا يستمـز ذلؾ الت - 5
 في البحث العممي . هالرجوع الى أميات الكتب المعتمد - 6
 ، األشير }األحناؼ بما ورد بالمذاىب األربعة ، ةاالكتفاء بمقارنة قوؿ الزىري في كؿ مسأل - 7

 مظيرا الموافؽ والمخالؼ . ، الحنابمة { ، الشافعية ، المالكية
لداللة في األدلة الواردة مف الكتاب والسنة قدر المستطاع في بياف وتوضيح وجو ا االجتياد – 8

 األثر . والقياس و
 قدر المستطاع في إبراز الرأي الراجح بعد سرد آراء الفقياء والمذاىب المختمفة . االجتياد – 9

 في اليامش لمف أعتقد أنو يحتاج إلى التعريؼ بو مف األئمة األعبلـ . الترجمة – 10
 :البَث َلطة

 باإلضافة لممقدمة والخاتمة . ، ثبلثة فصوؿ سالة مفلقد تكونت ىذه الر  
 الفصل األول 

                  في إنشاء صقد الزواج  
 في خَكام الزواج .  : ولالمبَث ال 
 الثاني : في خَكام النفقة . المبَث

 المبَث الثالث : في خَكام الرضاع .
 الفصل الثاني

 في إنكاء صقد الزواج
 خَكام الطالق . :  في  المبَث الول 
 : في خَكام اإليال   .   المبَث الثاني
 : في خَكام الظيار .   المبَث الثالث
 : في خَكام الَلمع .    المبَث الرابع

 : في خَكام العدة . الَلامس المبَث
 : في خَكام الرجعة . المبَث السادس
 : في خَكام المعان .  المبَث السابع

 الفصل الثالث
 انفرد بكا اإلمام الزهريالمسائل التي   

 يشتمؿ عمى مسائؿ متفرقة ،يتكوف ىذا الفصؿ مف مبحث واحد                
 
 : الَلاتمو 

 وتتضمف أىـ نتائج ىذا الجيد المتواضع .         



                           

 ز 

 المقـدمــة

 رـذيـوتق شكـر
 

ثـ إلى فضيمة الشيخ الدكتور  ،أتوجو بالشكر والحمد هلل عز وجؿ في عبله بما يحب ويرضى 
فقد أسدى  ،حيث كاف نعـ الشيخ المعمـ  ،إبراىيـ الميناوي لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة عرفات 

رشاده خير فقد كاف لي  ،سطرا سطرا  ،وقد ناقش معي ىذا العمؿ المتواضع  ،إلَي عظيـ نصحو وا 
 فأسأؿ هللا عز وجؿ أف يجزيو عني خير الجزاء . ،معيف بعد هللا سبحانو وتعالى

خالص الشكر والتقدير ألصحاب الفضيمة األستاذيف الفاضميف عضوي لجنة كما أتقدـ ب
 المناقشة :

 فضيمة الشيخ األستاذ الدكتور / مازف اسماعيؿ ىنية .
 ،وفضيمة الشيخ الدكتور / محمد العمور .                حفظيما هللا 

لمبلحظات القيمة التي لتقويـ اعوجاجيا وابداء ا ،ف تفضبل بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة اذموال
 فجزاىما هللا عني كؿ خير .     ،تثرييا 
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 انفصم األول 
 واجذ انسـاء ػقــإنش يـــف

 

 في خَكام الزواج.   المبَث الول : 
 في خَكام النفقة. الثاني : المبَث 
 في خَكام الرضاع. : المبَث الثالث 
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 املبحث األول

 سواج ــاو انـــي أحكــف
 

 ويشتمل عم  المطالب التالية: 
 زواج. ــقد الـ: خَكام تتعمق بع المطمب الول 
 النسا .  ما يَل وما يَرم من :   لثانيا المطمب 
 داق.ــام الصــن خَكـــم  : الثالمطمب الث 
 لَليار والفسخ في عقد الزواج.:  ا  المطمب الرابع 
 ا.ــي عنيـ: عقود زواج مني مسالمطمب الَلا 
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 المطمب الول
 1خَكام تتعمق بعقد الزواج

 : لئــوفيو مسا
 عقد الزواج : بيااللفاظ التي ينعقد :  الول  المسألة
وال  اإلنكػػاح والتػػزويج بمفظػػيلػػزواج ينعقػػد أف االقػػوؿ : بػػإلػػى  -رحمػػو هللا -ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري        

 . 2ينعقد بغيرىما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
َواج بػػالفتح مػػف التَّػػزويِج 1)  ،وىػػو بمعنػػى النِّكػػاح  ،وىػػو اقتػػراف الػػزوج بالزوجػػة أو الػػذكر بػػاألنثى  ،( الػػزواج  لغػػة : الػػزَّ

 ومنو قولو : تناكحت األشجار إذا تمايمت وانضـ بعضيا إلى بعض .  ،: ىو الضـ والنكاح 
باب زردج . أحمد الزيات  ،فصؿ الزاي مع الجيـ  ،1428/ 1  ،الزبيدي : تاج العروس مف جواىر القاموس 

 . 3/98 ،. األنصاري : أسنى المطالب في شرح روض الطالب 405/ 1 ،ومجموعة مف المؤلفيف : المعجـ الوسيط 
 وقد عرفو فقياء المذاىب األربعة بما يمي : ،الزواج شرعا : لقد تبيف مف المعنى المغوي بأف الزواج بمعنى النكاح 

 الحنفية :  خوال :    
كمػا إذا ثبػت فػي ضػمف ممػؾ الرقبػة ؛ كشػراء  ،عقد يفيد ممؾ المتعة قصدا . واحترز بقولو قصدا عمػا يفيػد الحػؿ ضػمنا 

 فإنو موضوع شرعا لممؾ الرقبة .الجارية لمتسري 
 . 3/85 ،ابف نجيـ : البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ 

 .1/467 ،شيخي زاده : مجمع األنير في شرح ممتقى  األبحر 
 المالكيو : ثانيا :

ىػب يحػؿ كػؿ اسػتمتاع مػف الزوجػة واألمػة فػي كػؿ موضػع منيػا إال الػدبر. الر عينػي : موا  ،النكاح ىوالممؾ المبيح لموطء 
 . 77/ 10 ،الجميؿ في شرح مختصر الشيخ خميؿ 

 الشافعية :  ثالثا :
 عقد يتضمف إباحة وطء بمفظ إنكاح أو تزويج .

. الشػربيني : مغنػي المحتػاج إلػى معرفػة معػاني  3/98 ،األنصاري : أسنى المطالب في شرح روض الطالػب   
 . 3/123 ،ألفاظ المنياج 

 الحنابمو :  رابعا :
 يج ، فعند إطبلؽ لفظو ينصرؼ إليو ، ما لـ يصرفو عنو دليؿ .ىو عقد التزو 

 .  14/351 ،ابف قدامة : المغني 
 ،نسػػتنتج مػػف تعريفػػات المػػذاىب األربعػػة السػػابقة : أف النكػػاح : ىػػو عقػػد تػػزويج يػػتـ بمفػػظ االنكػػاح أو التػػزويج    

 ويفيد حؿ استمتاع كؿ مف الزوجيف باآلخر عمى الوجو المباح شرعا.  
 .78/ 7 ،ابف قدامو: المغني (2)

قولو  فيورد بيما نص الكتاب  حيث( ؛ إنعقاد الزواج بمفظي اإلنكاح والتزويج  ذلؾ ) الفقياء عمىأجمع  وقد           
ْجـَوَكَفو    سبحانو: ْجـَوَكَفوَزوَّ  . ( 37األحزاب ) مف اآلية .   َزوَّ
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َن الـ  َوَٓ َوَٓ وقولو سبحانو:  َن الـَتـؽُِحواْ َمو َكَؽَح آَبوُؤُكْم مِّ  ( . 22النساء ) مف اآلية  .  سآءسآءَتـؽُِحواْ َمو َكَؽَح آَبوُؤُكْم مِّ

 .  والتمميؾوالبيع  والصدقة مثؿ اليبة ،ولكنيـ اختمفوا بإنعقاده بغيرىما

 . 139/ 3 ،الشربيني : مغني المحتاج .2/4 ،ابف رشد: بداية المجتيد .3/106،ابف اليماـ : فتح القدير  

 .78/ 7 ،ابف قدامو: المغني 

 . 41/ 2 ،الشافعي وأحمد. الشيرازي : الميذب وذىب إلىوافؽ اإلماـ فيما وقد   
 .532/ 6 ،. ابف قدامة : المغني37/ 5 ،. البيوتي : كشاؼ القناع 139/ 3 ،الشربيني : مغني المحتاج

والثػوري وأبػو عبيػد  ،أبو حنيفة وأصحابو ومالػؾ وشػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة ؛وقد خالؼ عدد مف األئمة ىذا الرأي ومنيـ  
فالمالكيػػة يتفقػػوف مػػع  ،إال أف مالػػؾ اشػػترط ذكػػر الميػػر  ،لوا: ينعقػػد بمفػػظ اليبػػة والصػػدقة والبيػػع والتمميػػؾوقػػا ،وآخػػروف 

بجواز النكاح لو باليبة مف ييػر صػداؽ بػدليؿ أف اآليػة سػيقت لبيػاف شػرفو عمػى ُأمتػو ونفػي  األحناؼ في اختصاصو 
نما يجيزوف النكاح بمفظ اليبة  ،ميو لمانع االختصاص الحرج عنو في ذلؾ ، ولكنيـ ال يتفقوف  معيـ في قياس ُأمتو ع وا 

إذا كػػاف مصػػحوبًا بػػذكر الصػػداؽ؛ وذلػػؾ ألف لفػػظ اليبػػة مػػف األلفػػاظ التػػي تقتضػػي البقػػاء مػػدى الحيػػاة كاإلعطػػاء والمػػنح 
 ف ييره.فينعقد بيا النكاح إذا ذكر معيا الصداؽ تحديدًا أو تفويضًا لتتـ بذكره داللتيا عمى النكاح دو  ،والتمميؾ 

. 3/106،. ابف اليماـ : فػتح القػدير  182/ 6 ،. السرخسي: المبسوط 230/  2 ،الكاساني: بدائع الصنائع   
 .   2/4 ،. ابػػػف رشػػد: بدايػػػة المجتيػػػد3/270 ،(. البػػػاجي: المنتقػػى شػػػرح الموطػػأ 97 ، 96)/2،الزيمعػػي: تبيػػػيف الحقػػائؽ 

 . 3/515. الحطاب : مواىب الجميؿ 6/232 ،شرح مختصر خميؿ  ( : منح الجميؿ أبو عبد هللا المالكي) محمد عميش
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة :   

  خوآل: الكتاب:
َيا ََلاِلَصـًة ل ـ استدلوا بقولو تعالى :        ََ ْؤِمَنًة ِإن َوَىَبـْت َنْفَسـَيا ِلمن ِبـيِّ ِإْن َخَراَد الن ِبـي  َخن َيْسـَتنِك َك ِمـن ُدوِن وامرخة م 

َمْمَنـا لـك َخْزَواَجـك (. معطوفػا عمػى قولػو تعػالى:50. األحػزاب: )مػف اآليػة اْلُمْؤِمِنينَ  َْ . المصػدر  يـا َخي َيـا النبـي إن ـا َخ
ومػا كػاف مشػروعا  ،عنػد اسػتنكاحو إياىػا حػبلؿ لػو السابؽ. أخبر هللا تعالى أف المرأة المؤمنة التػي وىبػت نفسػيا لمنبػي 

فػػإف قيػػؿ قػػد قػػاـ دليػػؿ  ،يكػػوف مشػػروعا فػػي حػػؽ أمتػػو وىػػو األصػػؿ حتػػى يقػػـو دليػػؿ الخصػػوص    نبػػي  فػػي حػػؽ ال
 . المصدر السابؽ. ََلاِلَصًة لك من ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ  الخصوص ىينا وىو قولو تعالى :

 لوجوه : فالخموص يرجع إلى األجر ال إلى لفظ اليبة ،بغير أجر فالجواب أف المراد مف ذلؾ خالصة لو  
فػدؿ عمػى  ،المصػدر السػابؽ،  قد َعِمْمَنا ما َفَرْضـَنا عمـييم فـي َخْزَواِجِيـمْ   : األوؿ: ذكره عقبو وىو قولو   

 كاف بالنكاح ببل فرض منو.  أف خموص تمؾ المرأة لو 
َرجٌ  والثاني: أنو قاؿ تعالى    ََ حرج كاف يمحقو في نفس  ومعمـو أنو ال ،. المصدر السابؽ لكيال َيُكوَن َعَمْيَك 

نما الحرج في إعطاء البدؿ.  العبارة وا 
ليسػػت تمػػؾ )أي المنػػة( فػػي لفظػػة  ،فػػي لفػػظ اليبػػة والثالػػث: أف ىػػذا خػػرج مخػػرج االمتنػػاف عميػػو وعمػػى أمتػػو   

الموىوبػة نفسػيا بػالمؤتى  فػدؿ عمػى أف المنػة فيمػا صػارت لػو بػبل ميػر فانصػرؼ الخمػوص إليػو. كمػا قابػؿ  ،التزويج 
َمْمَنـا َلـك َخْزَواَجـك الاَلتـي َْتْيـَت ُخُجـوَرُىن  ... َواْمـَرَخًة ُمْؤِمَنـًة ِإْن َوَىَبـْت َنْفَسـَيا  ِلمن ِبـيِّ  يرىا بقولو تعالى: م َْ ِإْن َخَراَد  إن ا َخ

َيا ََلاِلَصـًة َلـَك ِمـْن ُدوِن اْلُمـْؤِمِنينَ  ََ المػراد قػد أحممنػا لػؾ أزواجػؾ البلتػي  فأصػبح ،. المصػدر السػابؽ  الن ِبي  َخْن َيْسَتْنِك
 آتيتيف ميورىف والتي وىبت نفسيا لؾ بدوف مير .

 السنة :  ثانيا :
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 وافقو ليذا الرخي بالكتاب والسنة والمعقول : ومناستدل اإلمام الزىري  وقد 
 :  الكتاب: خوال

ْمِمـًَة إِن َوَهبَْت َكْػَسَفو لِؾـَّبِيِّ إِْن َأَراَد الـَّبِيُّ َأن َيْستَـؽِ   : استدلوا بقولو تعالى ْمِمـًَة إِن َوَهبَْت َكْػَسَفو لِؾـَّبِيِّ إِْن َأَراَد الـَّبِيُّ َأن َيْستَـؽِ وامرأة مُّ َحَفو َخولَِصًة َلك ِمْن ُدوِن   َحَفو َخولَِصًة َلك ِمْن ُدوِن   وامرأة مُّ

    ادُْْمِمـِيَ ادُْْمِمـِيَ 
1            
بمفظ اليبة مف  2قد جعؿ النكاح لقد دلت اآلية الكريمة عمى أف هللا  :وجو االستدالل         

 .3ذلؾ لكاف مقتضى النص أنو يجوز لئلنساف التزوج باليبة ولوال ،صريحا واضحا خصائصو 
 : السنة: ثانيا
ـْ َأَخْذُتُموُىفَّ  اتَُّقوا " : و قول      ." 4بأمانة هللا واستحممتـ فروجيف بكممة هللااَّللََّ ِفي النَِّساِء، َفِإنَُّك
 : 5وجو الداللة   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ،: "َممَّْكُتَكيَػػػا ِبَمػػػا َمَعػػػَؾ ِمػػػَف القُػػػْرآِف " متفػػػؽ عميػػػو: البخػػػاري زوج رجػػػبل امػػػرأة فقػػػاؿ   وذلػػػؾ بمػػػا روي : أف النبػػػي   

بػاب الصػداؽ وجػواز كونػو تعمػيـ قػرآف وخػاتـ حديػد  ،مسػمـ: الصػحيح.  4697ح  ،7/9 ،باب تزويج المعسػر ،الصحيح
 .3553ح  ،4/143  ،ويير ذلؾ

 :  وجو الداللة    
فجػاز أف ينعقػد بػو  ،زوجو إياىػا بمفػظ التمميػؾ فيػو مػف جيػة القيػاس يقتضػي إطبلقػو عقػد تمميػؾ مؤبػد أنو            

القرطبػي  فينعقد بو نكاح أمتػو كمفػظ اإلنكػاح والتػزويج. تزويج النبي  النكاح كمفظ النكاح والتزويج ؛ وألنو لفظ إنعقد بو
 . 276/  3 ،الباجي : المنتقى شرح الموطإ 

أرجػح مػا ذىػب إليػو اإلمػاـ الزىػري  –رحميػـ هللا جميعػا  –: مما سبؽ مػف اآلراء واألدلػة التػي اسػتدؿ بيػا األئمػة الترجيح
 ،ظي اإلنكاح والتزويج وال ينعقػد بغيرىمػا؛ وذلػؾ لقػوة مػا اسػتدلوا بػو مػف األدلػةومف وافقو : مف أف الزواج ال ينعقد إال بمف

والتػػػي تػػػنص عمػػػى لفػػػظ  ،كمػػػا أف روايػػػة } َممَّْكُتَكيَػػػا { التػػػي اسػػػتدؿ بيػػػا المخػػػالفوف معارضػػػة بروايػػػة الجميػػػور }زوجتكيػػػا{
اذ المواقػػػؼ الراجعػػػة ليػػػوى الػػػنفس التػػػزويج صػػػراحة. كمػػػا أف مػػػا نعايشػػػو اليػػػـو مػػػف جػػػرأة الفتيػػػات عمػػػى إبػػػداء الػػػرأي واتخػػػ

أف  ،فالخشية كؿ الخشية أف لو تـ األخذ بالرأي القائؿ بجواز انعقاد الزواج بمفظ اليبة ،تحتـ األخذ بيذا الرأي  ،وريباتيا
 يصبح ذلؾ بابا النتشار فاحشة الزنا بحجة أف الفتاة قد وىبة نفسيا لمف تضبط معو في خموة .    

 (. 50ية ( األحزاب: )مف اآل1)
 ( النكاح: ىو العقد المركب مف اإليجاب والقبوؿ.2)

 .    10/118 ،البيجرمي: حاشية البجيرمي عمى الخطيب     
 . 3/140 ،. الشربيني: مغني المحتاج 344/ 29،( الييتمي: تحفة المحتاج بشرح المنياج3)

 . 15/25 ،. ابف قدامة: المغني 2/41 ،الشيرازي: الميذب     
 . 1216ح  ،،  2/889باب حجة النبي  ،كتاب الحج ،جو مسمـ: صحيح مسمـ( أخر 4)

 . 2809ح  ،4/251  ،باب صفة الخطبة يـو عرفة ،كتاب المناسؾ ،صحيح ابف خزيمة :ابف خزيمة 
 .  14/217 ،. األنصاري: شرح البيجة الوردية 3/140 ،( الشربيني: مغني المحتاج5)

 . 5/38 ،. البيوتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع   211/ 6 ،شرح المنياجالرممي: نياية المحتاج إلى      
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فإنػو لػـ يػذكر فػي القػرآف سػواىما فوجػب الوقػوؼ معيمػا  ،قالوا كممة هللا ىي التزويج أو اإلنكػاح
واألذكػػار فػػي العبػػػادات تتمقػػى مػػػف  ،لعبػػػادات لػػورود النػػدب فيػػػوألف النكػػػاح ينػػزع إلػػى ا؛ تعبػػدا واحتياطػػا

  .والشرع إنما ورد بمفظي التزويج واإلنكاح ،الشرع

فقيػػؿ وىػـ مػػف الػػراوي أو أف الػػراوي  ،{ ممَّْكُتَكيَػػا}: زوج امػػرأة فقػاؿ ومػا فػػي البخػػاري مػف أنػػو    
  {زوجتكيا}جميور وبتقدير صحتو معارض برواية ال ،رواه بالمعنى ظنا منو ترادفيما

 .البييقي والجماعة أولى بالحفظ مف الواحد: قاؿ
 : 1المعقول: ثالثا

 لقد استدلوا بالمعقوؿ مف وجوه :  

ألف مػا سػواىما مػف األلفػاظ كالتمميػؾ ؛ أو اإلنكػاح وذلػؾ  التػزويجيصح العقػد إال بمفػظ  الالوجو األوؿ : 
 .واليبة ال يأتي عمى معنى النكاح

اإلجارة  مفظكفمـ ينعقد بو النكاح،  ،وينعقد بو يير النكاح، ة ليس بصريح في النكاحكما أف لفظ اليب
  .واإلباحة واإلحبلؿ

 فالكنايػػة ،النكػاحألف الشػيادة شػرط فػي النكػاح فػإذا عقػد بمفػظ اليبػة لػـ تقػع الشػيادة عمػى الوجػو الثػاني : 
 وبيػذا فػارؽ، فيجػب أف ال ينعقػد، عمييػا اطبلعيػـلعػدـ ،  وال يمكػف الشػيادة عمػى النيػة،  إنما تعمػـ بالنيػة

 العقود. بقيةأي النكاح ( الطبلؽ و )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (.26 ، 25 )  15 ،. ابف قدامة: المغني  2/41 ،( الشيرازي: الميذب1)
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 :اجفي عقد الزو  1إشتراط وجود الولي: المسألة الثانية
 .2جاز ،إذا تزوجت المرأة بغير إذف ولييا كفؤا: إلى القوؿ –رحمو هللا –اإلماـ الزىري  ذىب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( الولي:  الولي لغة : الولي خبلؼ العدو والوالية بالكسر السمطاف والوالية النصرة.1)

 ج الصبي والمعتوه والكافر عمى المسممة.الولي شرعا : ىو البالغ العاقؿ الوارث. فخر 
 والوالية شرعا : تنفيذ القوؿ عمى الغير شاء أو أبى وىي في النكاح نوعاف :    

 والية ندب واستحباب وىي : الوالية عمى العاقمة البالغة بكرا كانت أو ثيبا. -أ        
بكرا  كانت أو ثيبا وكذا الكبيػرة المعتوىػة  والمرقوقػة  والية إجبار : وىي الوالية عمى الصغيرة )أو الصغير( -ب        

 أي األمة.
 .  3/78 ،. شيخي زاده : مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر  8/80 ،ابف نجيـ : البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ 

 . 393/  5،( ابف عبد البر : االستذكار 2)
ند محمد ينعقد موقوفا عمى إجازة الولي سواء كاف الزوج كفؤًا ليا وقد ذىب إلى ىذا الرأي اإلماـ أبو حنيفة وآخروف . وع

 أو لـ يكف وكذلؾ أبو ثور أوقؼ صحتو عمى إذف الولي .
. السرخسػػػي:  4/404 ،.   البػػػابرتي : العنايػػػة شػػػرح اليدايػػػة  2/117 ،الزيمعػػػي : تبيػػػيف الحقػػػائؽ شػػػرح كنػػػز الػػػدقائؽ 

 .  6/56 ،المبسوط 
فقد خالفوا اإلمػاـ الزىػري فيمػا ذىػب إليػو  ،ئمة الثبلثة مالؾ والشافعي وأحمد  وآخروف األ ،وأما جميور العمماء  

وقػػد اسػػتدلوا عمػػى صػػحة رأييػػـ  ،وقػػالوا : إف النكػػاح ال يصػػح إال بػػولي وال يجػػوز لممػػرأة أف تػػزوج نفسػػيا بغيػػر إذف الػػولي 
 بالكتاب والسنة واألثر :

 خوال : الكتاب: 
 (. 232البقرة : )مف اآلية   َفبَل َتْعُضُموُىفَّ َأْف َيْنِكْحَف َأْزَواَجُيفَّ عالى : إستدلوا بقولو ت           

ال   وجو الداللة : كػاف لعضػمو معنػى . فػبل تػدؿ  لمـاقالوا : ىذا خطػاب لؤلوليػاء وىػو أصػرح دليػؿ عمػى اعتبػار الػولي وا 
فقػد نزلػت اآليػة فػي معقػؿ بػف  ،آليػة يؤكػد ذلػؾ عمى صحة نكاحيا نفسيا بؿ عمى أف نكاحيا إلى الولي ، وسبب نزوؿ ا

 ،فزوجيا. فمو لػـ يكػف لمعقػؿ واليػة النكػاح لمػا عاتبػو تعػالى عمػى ذلػؾ يسار حيف امتنع مف تزويج أختو. فدعاه النبي 
 وأما إضافتو إلى النساء ؛ فمتعمقو بيف وعقده عمييف.

. 5/49 ،. البيوتي: كشاؼ القناع عػف مػتف اإلقنػاع 2/35 ،. الشيرازي: الميذب3/147 ،الشربيني: مغني المحتاج    
 .8/346 ،البيوتي: شرح منتيى اإلرادات

 (. 221البقرة: )مف اآلية  َواَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَف َحتَّى ُيْؤِمُنوا وبقولو تعالى:    
اِلِحيَف ِمْف ِعبَ   وبقولو تعالى:      ـْ َوالصَّ ـْ  َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُك َماِئُك ـْ َواِ   (.  32النور: )مف اآلية   اِدُك
 الِخطاب لؤلولياء دوف النساء. وجو الداللة:   

 . 4/201 ،الذخيرة: القرافي    
 ثانيا : السنة :

اَف ِمْف ِنَكاٍح أنو قاؿ: }اَل ِنَكاَح إالَّ ِبَوِليٍّ َوَشاِىَدْي َعْدٍؿ، َوَما كَ  عف عائشة رضي هللا تعالى عنيا عف رسوؿ هللا  - 1
ْمَطاُف َوِلي  َمْف اَل َوِليَّ َلُو{. وا َفالس   َعَمى َيْيِر َذِلَؾ َفُيَو َباِطٌؿ، َفِإْف َتَشاح 

 .23ح  ،225/ 3باب ال نكاح إال بولي . ،كتاب النكاح ،الدارقطني: سنف الدارقطني
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 .4075ح  ،9/386 ،باب ال نكاح إال بولي ،كتاب النكاح ،ابف حباف: صحيح ابف حباف 
 (. 247+  238)   6 ،إرواء الغميؿ ،األلباني: صحيح  
{. صػريح فػي الداللػة عمػى عػدـ صػحة عقػد النكػاح إال بػولي  أو مأذونػو أو وجو الداللة: فقولػو    : }اَل ِنَكػاَح إالَّ بِػَوِليٍّ

ـ عمػػى دليػػؿ الخطػػاب. والعمػػة فػػي وىػػذا يقػػد ،القػػائـ مقامػػو ؛ كالحػػاكـ عنػػد فقػػده أو ييبتػػو الشػػرعية أو عضػػمو أو إحرامػػو
 منعيا، صيانتيا عف مباشرة ما يشعر بوقاحتيا ورعونتيا وميميا إلى الرجاؿ، وذلؾ ينافي حاؿ أىؿ الصيانة والمروءة. 

. الرممػي الشػيير بالشػػافعي  2/408 ،. الخطيػب: اإلقنػاع فػػي حػؿ ألفػاظ أبػي شػػجاع 1/675 ،ابػف رشػد: بدايػة المجتيػػد
 .  14/359 ،. ابف قدامة: المغني 6/217  ،تاج إلى شرح المنياجالصغير: نياية المح

: } َأي َمػا اْمػَرأٍَة َنَكَحػْت ِبَغْيػِر إْذِف َوِليِّيَػا َفِنَكاُحيَػا َباِطػٌؿ قالػت: قػاؿ رسػوؿ هللا  عف الزىري عف عروة عػف عائشػة  –2
ْمَطاُف َوِلي  َمْف اَل َوِليَّ َلُو{.َثبَلَث َمرَّاٍت َفِإْف َدَخَؿ ِبَيا َفاْلَمْيُر َلَيا ِبَما َأصَ   اَب ِمْنَيا َفِإِف اْشَتَجُروا َفالس 

كتػػػاب  ،. الترمػػػذي: السػػػنف13376ح  ،7/105 ،بػػػاب ال نكػػػاح إال بػػػولي ،كتػػػاب النكػػػاح ،البييقػػػي: السػػػنف الكبػػػرى     
 . وقاؿ فيو: حديث حسف.   1102ح  ،3/407  ،باب ما جاء ال نكاح إال بولي ،النكاح

 . 880ح  ،1/318 ،صحيح الترمذي ،لباني: صحيح األ
 : } ال تزوج المرأة المرأة وال المرأة نفسيا{.قولو  - 3

.  األلبػػػاني : صػػػحيح دوف جممػػػة 1872ح  ،5/489 ،بػػػاب ال نكػػػاح إال بػػػولي ،كتػػػاب النكػػػاح ،ابػػػف ماجػػػو: السػػػنف     
 .1527ح  ،1/317 ،صحيح ابف ماجو ،الزانية
: أي ال تممؾ مباشرة ذلؾ بحاؿ ال لنفسيا وال إلمػرأة أخػرى ال بػإذف وال بغيره)وكالػة(؛ إذ ال لَديثينوجو الداللة من ا    

 يميؽ بمحاسف العادات دخوليا فيو لما قصد منيا مف الحياء.
. ابػػف قدامػػة:  2/35. الشػػيرازي: الميػػذب  3/147 ،. الشػػربيني: مغنػػي المحتػػاج 1/675ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد     
 . (.351، (7/350ي المغن

 ثالثا: الثر :
 عف عبد الرحمف بف معبد، أف عمر بف الخطاب: )َردَّ ِنَكاَح اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف َوِليَِّيا (. - 1

إرواء الغميػػؿ فػػي  ،منقطػػع  . األلبػػاني : 10485أثػػر ، 6/198 ،بػػاب النكػػاح بغيػػر ولػػي ،عبػػد الػػرزاؽ: المصػػنؼ      
 . 1843أثر  ، 250/  6 ،منار السبيؿ تخريج أحاديث 

قػػاؿ عمػػرو بػػف دينػػار: نكحػػت امػػرأة مػػف بنػػي بكػػر بػػف كنانػػة يقػػاؿ ليػػا آمنػػة بنػػت أبػػي ثمامػػة عمػػر بػػف عبػػد هللا بػػف  - 2
نيػا نكحػت بغيػر  مضرس، فكتب عمقمة بف عمقمة العتواري إلى عمػر بػف عبػد العزيػز إذ ىػو والػي المدينػة: إنػي ولييػا، وا 

 قد أصابيا. َقاَؿ: )َفَأي  اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف َوِليَِّيا َفبَل ِنَكاَح َلَيا (.أمري، فرده عمر و 
 . لـ أقؼ لو عمى حكـ . 290/ 1،مف كتاب عشرة النساء  ،الشافعي: المسند     

أَُة ِإالَّ بِػِإْذِف َوِليِّيَػا، َأْو ِذي عف مالؾ أنو بمغو، عف سعيد بف المسيب أنو قػاؿ: قػاؿ عمػر بػف الخطػاب: )اَل تُػْنَكُح اْلَمػرْ  -3
ْمَطاِف (.  الرَّْأِي ِمْف أَْىِمَيا َأِو الس 

.قاؿ األلباني: رجالو ثقػات ولكنػو 5أثر ،2/525 ،باب استئذاف البكر واأليـ في أنفسيما ،كتاب النكاح ،مالؾ: الموطأ   
 .1843أثر ،6/250 ،منقطع أيضا بيف سعيد وعمر. اإلرواء

فقػػد أوضػػحت بجػػبلء عػػدـ جػػواز نكػػاح المػػرأة إال بػػإذف ولييػػا.  ،: اآلثػػار السػػابقة نػػص فػػي محػػؿ الخػػبلؼســتداللوجــو اال
 . 269 – 267/  3 ، المنتق  شرح الموطإالباجي : 

 الترجيح: الراجح في نظري ما ذىب إليو الجميور وذلؾ لما يمي :
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 :عقوؿبالكتاب والسنة واألثر والم أستدؿ ليذا الرأي وقد

 :  من الكتاب: خوال
هُ   :استدلوا بقولو تعالى هُ َحتَّى َتـْؽَِح َزْوًجو َغْرَ  1 َحتَّى َتـْؽَِح َزْوًجو َغْرَ

َفََل َتْعُضُؾوُهنَّ َأْن َيـْؽِْحَن َأْزَواَجُفنَّ َفََل َتْعُضُؾوُهنَّ َأْن َيـْؽِْحَن َأْزَواَجُفنَّ   : تعالى وبقولو
22
  

َفََل ُجـَوَح َظَؾْقُؽْم فِقََم َفَعْؾَن ِِف َأْكُػِسِفنَّ َفََل ُجـَوَح َظَؾْقُؽْم فِقََم َفَعْؾَن ِِف َأْكُػِسِفنَّ    :وبقولو تعالى
33
   

اَجَعو إْن َطـَّو َأْن ُيِؼقََم ُحُدوَد اَّللَِّ َفََل َفََل      :وبقولو تعالى اَجَعو إْن َطـَّو َأْن ُيِؼقََم ُحُدوَد اَّللَِّ ُجـَوَح َظَؾْقِفََم َأْن َيَسَ ُجـَوَح َظَؾْقِفََم َأْن َيَسَ
44
 

 : االستدالل وجو

، العقػػػد إلػػػييف فػػػي ىػػػذه اآليػػػات فػػػدؿ عمػػػى أنيػػػا تممػػػؾ مباشػػػرة العقػػػد بنفسػػػيا لقػػػد أضػػػاؼ  
وىذا صريح ، ـْؽَِح ـْؽَِح َحتَّى تَ َحتَّى تَ   وو  َأْن َيـْؽِْحَن َأْن َيـْؽِْحَن     :فالنكاح المذكور فييا منسوب إلى المرأة في قولو

اَجَعو   وو  فِقََم َفَعْؾَن فِقََم َفَعْؾَن   وكذا قولو تعالى ، بأف النكاح صادر منيا اَجَعو َأْن َيَسَ صريح بأنيا ىي التي تفعؿ   َأْن َيَسَ
 .وىي التي ترجع

بػدليؿ ؛ وىػذا خطػاب لػؤلزواج ، والمراد بالعضؿ المنع حبسا بأف يحبسيا في بيت ويمنعيا مف أف تتزوج 
ْؼُتْم الـَِّساوَء    :قولو تعالى في أوؿ اآليػة ْؼُتْم الـَِّساوَء َوإَِذا َضؾَّ أى أف مػف طمػؽ امرأتػو وانقضػت عػدتيا فمػيس لػو   5َوإَِذا َضؾَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 قوة أدلتيـ. - 1 
ف تمتعػػت برجاحػػة العقػػؿ وخبػػرت الرجػػاؿ ،وحفػػظ حقوقيػػاأف رأييػػـ ىػػو األولػػى فػػي حمايػػة المػػرأة  – 2  إال أف  ،فػػالمرأة وا 

قػػد توقعيػػا فيمػػا ال تحمػػد عقبػػاه. وأمػػا القػػائميف بتوقػػؼ صػػحة عقػػدىا عمػػى إجػػازة  ،طبيعتيػػا التػػي تميػػؿ إلػػى تحكػػيـ العاطفػػة
فػاألمر فػي  ،مػف تقػدـ لخطبتيػاالولي فالنتيجة واحدة حيث أنيا تستطيع أف تبدي لولييا ريبتيػا أو عػدـ ريبتيػا بػاإلقتراف ب
فتأخػذه العػزة بػاإلثـ فيػرفض  ،النياية راجع إليو. ولربما يكوف ذلؾ أفضؿ مف أف تزوج نفسيا ثـ تطمػب مػف ولييػا الموافقػة

ف كاف الزوج مناسبا.   وا 
 (. 230( البقرة: )مف اآلية 1)
 (. 232( البقرة: )مف اآلية 2)
 (. 234( البقرة: )مف اآلية 3)
 (. 230ة: )مف اآلية ( البقر 4)
 (.  231( البقرة: )مف اآلية 5)
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 زاـ ألنػو ػاإللػ مشػتركة .. .. ..َفََل َتْعُضُؾوُهنَّ َفََل َتْعُضُؾوُهنَّ   كما أف اآليػة الكريمػة  .أف يمنعيا مف التزوج بزوج آخر
 .1أي النيي ( عمى أنيف يممكف تزويج أنفسيف ) اىـ عف منعيف عف النكاح فدؿػني

 : من السنة نياثا
 .{2 َأَحؽ  ِبَنْفِسَيا ِمْف َوِليَِّيا اأْلَيِّـُ } :أنو قاؿ روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما عف رسوؿ  ما  – 1

ىػو الصػحيح عنػد أىػؿ  اوىػذ، األيـ  اسـ المرأة ال زوج ليا بكرا كانت أو ثيبا : وجو اإلستدالل
فيي لما  .األيـ مف النساء كاألعزب مف الرجاؿ: قاؿيث ح ،ار الكرخي رحمو هللا تعالى يوىو اخت، المغة

حرة  فقد صارت ولية نفسيا في النكاح فبل تبقى موليا  ،عاقمة ،حرية أي أصبحت بالغةو  بمغت عف عقؿ
كما أفاد أيضا أف فيو حقيف حػؽ الػولي وىػو مباشػرتو عقػد النكػاح برضػاىا ولكنيػا أحػؽ منػو ولػف  ،عمييا

  . 3فسيا بغير رضاه تكوف أحؽ إال إذا زوجت ن

  أنو قاؿ : روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما عف رسوؿ  ما(  أ) – 2

    .{4 ِلْمَوِليِّ َمَع الثَّيِِّب َأْمرٌ  َلْيَس  }          
َأبِػي َزوََّجنِػي اْبػَف ِإفَّ : فقالػت فتػاة إلػى النبػي  جػاءت )ب( ما روي عف ابف بريػدة عػف أبيػو قػاؿ :   

: قَػْد َأَجػْزُت َمػا َفَقالَػتْ  ،" "أي رسػوؿ هللا  : َفَجَعَؿ اأْلَْمػَر ِإَلْييَػاَقاؿَ  ،ْرَفَع ِبي َخِسيَسَتُو َأِخيِو، ِليَ 
  .5ولكف أردت أف تعمـ النساء أف ليس إلى اآلباء مف األمر شيء َصَنَع َأِبي،

الفوف تحمػؿ عمػى أف سػائر األخبػار التػي رواىػا المخػ: اسػتدلوا بيػذه األحاديػث: وجو اإلسـتدالل
أف ال تباشػػر المػػرأة العقػػد  المسػػتحبأي أف ؛ عمػػى األمػػة أو الصػػغيرة أو المجنونػػة أو عمػػى اإلسػػتحباب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. الزيمعػػػػي:  تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ شػػػػرح كنػػػػز  2/513 ،(. الكاسػػػػاني:  البػػػػدائع 55 ، (6/54  ،( السرخسػػػػي:  المبسػػػػوط1)

 . 2/117  ،الدقائؽ
 .1421ح  ،2/1037 ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ والبكر بالسكوت ،كتاب النكاح ،( مسمـ: الصحيح2)
. ابػف  4/404  ،. البػابرتي: العنايػة شػرح اليدايػة5/377 ،. الكاساني: بػدائع الصػنائع6/55 ،( السرخسي: المبسوط3)

 . 3/117 ،نجيـ: البحر الرائؽ
. 1796ح  ،5/422 ،بػػػػاب فػػػػي الثيػػػػب ،كتػػػػاب النكػػػػاح ،. أبػػػػو داود: السػػػػنف3087ح  ،5/206 ،(  أحمػػػػد: المسػػػػند4)

 . 1216ح  ،3/290ة الصحيحة  السمسم ،األلباني: صحيح 
. ابف ماجػو: سػنف ابػف 25087ح  ،6/136 ،باب حديث السيدة عائشة ،كتاب باقي مسند األنصار ،( أحمد: المسند5)

 . 1874ح  ،1/602 ،باب مف زوج ابنتو وىي كارىة ،كتاب النكاح ،ماجو
وقػػاؿ: اسػػناده صػػحيح  ،2/102 ،كارىػػة بػػاب مػػف زوج ابنتػػو وىػػي ،الكنػػاني: مصػػباح الزجاجػػة فػػي زوائػػد ابػػف ماجػػو     

 ورجالو ثقات.
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الرجػاؿ  محافػؿوىػو أنيػا تسػتحي مػف الخػروج إلػى ، مف المػروءة لنوعولكف الولي ىو الذي يزوجيا وذلؾ 
ال عد ىذا رعونة منيا ووقاحة، لتباشر العقد عمى نفسيا   .ال يمنع صحة مباشرتياولكف ىذا ، وا 

  1قطع لوالية الولي عنو {...ليس لمولي}كما أف في الحديث األوؿ         
 الثر : ثالثا
رضػي هللا عنيػا أنكحػت حفصػة ابنػة عبػد الػرحمف بػف   ةالقاسػـ بػف محمػد، أف عائشػ عػف روي مػا – 1

 َأيْ  مف يضػب وقػاؿ:وعبد الرحمف يائب، فمما قدـ عبػد الػرح ، بف الزبير المنذر أبي بكر  
، َأْمَثِمي ُيْفَتاُت َعَمْيِو ِفي َبَناِتِو؟، َفَغِضَبْت َعاِئَشُة رضي هللا عنيا  َوَقاَلْت:، ِعَباَد اَّللَِّ

 .(2َعِف اْلُمْنِذرِ  َأَتْرَيبُ )    

امػػرأة نكحػػت بغيػػر إذف ولييػػا فنكاحيػػا  أيمػػا) :مػػا رووا مػػف حػػديث عائشػػة  أف يتضػػحوبيػػذا 
ومػدار ذلػؾ  .فإف فتوى الػراوي بخػبلؼ الحػديث دليػؿ وىػف الحػديث؛ صحيح يير.. ( .باطؿ ثبلث مرات

ثـ ىو محموؿ عمى األمة إذا زوجت نفسػيا  ،الحديث عمى الزىري وأنكره الزىري وجوز النكاح بغير ولي
  .بغير إذف موالىا أو عمى الصغيرة أو عمى المجنونة

قػدـ  فممػا ،ة يقاؿ ليا: بحريػة زوجتيػا أميػا وأبوىػا يائػبقاؿ: كاف فينا امرأ  ،الشيباني عفما روي  – 2  
 .(3النَِّكاَح  َفَأَجازَ ) :بف أبي طالب  عميذلؾ إلى  فرفع ،أبوىا أنكر ذلؾ

ىػذه اآلثػار داللػة واضػحة عمػى أف المػرأة إذا زوجػت نفسػيا أو أمػرت ييػر  في: وجو اإلستدالل
وسػػواء كػػاف الػػزوج كفػػؤا ليػػا أو ييػػر  ،را أو ثيبػػاسػػواء كانػػت بكػػ ،جػػاز النكػػاح ،الػػولي أف يزوجيػػا فزوجيػػا

 .4إال أنو إذا لـ يكف كفؤا ليا فمؤلولياء حؽ االعتراض ،فالنكاح صحيح  ،كؼء

اء العقػػػد لمػػػا صػػػح كػػػالرقيؽ ولػػػو لػػػـ يكػػػف ليػػػا إنشػػػ ،بالنكػػػاح صػػػح  أقػػػرتالمػػػرأة لػػػو  فإ:المعقػػػوؿ: رابعػػػا
لػو كانػت بمنزلػة الصػغيرة لمػا اعتبػر رضػاىا. و  ،يعتبر رضاىا في مباشرة الولي العقػد  وكذلؾ .والصغار

 .5بطمبياولو كانت كالصغيرة لما وجب اإليفاء  ،كما يجب عمى الولي تزويجيا عند طمبيا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. الكاسػاني:  117/  2،. الزيمعػي: تبيػيف الحقػائؽ 3/117 ،البحر الرائؽ ،. ابف نجيـ 4/50 ،( السرخسي: المبسوط1)

 وما بعدىا. 5/376 ،البدائع
. ونػص فػي الدرايػة: 15955أثر  ،3/457 ،مف أجازه بغير ولي ولـ يفرؽ ،كتاب النكاح ،( ابف أبي شيبة: المصنؼ2)

العسػػقبلني: الدرايػػة فػػي  ،)...وعبػػد الػػرحمف يائػػب فممػػا قػػدـ يضػػب ثػػـ أجػػاز ذلػػؾ( وقػػاؿ: أخرجػػو مالػػؾ بإسػػناد صػػحيح
 .2/60 ،تخريج أحاديث اليداية

 . لـ أقؼ لو عمى حكـ . 3885أثر  ،4/504 ،باب المير ،كتاب النكاح ،( الدار قطني: السنف3)
 .117/ 2 ،. الزيمعي: تبييف الحقائؽ3/117 ،. ابف نجيـ : البحر الرائؽ4/50 ،( المبسوط: السرخسي4)
 ( المصادر السابقة .5)
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 : المرخة يزوجيا وليان . المسألة الثالثة
كػاف لممػرأة وليػاف فأذنػت لكػؿ واحػد منيمػا فػي  إف: إلػى أنػو -رحمػو هللا  –ذىب اإلمػاـ الزىػري 

 فػػػيقػػػد أذنػػػت لكػػػؿ واحػػػد مػػػف أوليػػػائي : فقالػػػت ،سػػػواء أذنػػػت فػػػي رجػػػؿ معػػػيف أو مطمقػػػا ،جػػػاز ،تزويجيػػػا
 .تزويجي مف أراد

 .1دخؿ بيا الثاني أو لـ يدخؿ ، فإذا زوجيا الولياف لرجميف وعمـ السابؽ منيما فالنكاح لو

 وقد أستدؿ ليذا الرأي بالسنة والقياس :  

 : خوال: السنة
ِؿ } قاؿ : نوأ عقبة عف النبي استدلوا  بما روي عف سمرة و  َأي َما اْمَرأٍَة َزوََّجَيا َوِليَّػاِف َفِيػَي ِلػؤْلَوَّ

 .{2ِمْنُيَما
كػػاف العقػػد مترتبػػا أنيػػا ، دليػػؿ عمػػى أف المػػرأة إذا عقػػد ليػػا وليػػاف لػػرجميف الحػػديث: وجــو الداللــة

، لػػػؤلوؿ وأنيػػا، أنػػػو زنػػىأمػػا إذا دخػػؿ بيػػػا عالمػػا فإجمػػاع  ،لػػؤلوؿ منيمػػا سػػػواء دخػػؿ بيػػا الثػػػاني أو ال 
وكػذا ، بطػبل حػدفػإف وقػع العقػداف فػي وقػت وا ،إال أنو ال حد عميو لمجيؿ  ؛وكذلؾ إف دخؿ بيا جاىبل 

إال إذا أقػػرت الزوجػػة أو دخػػؿ بيػػا أحػػد الػػزوجيف برضػػاىا فػػإف ذلػػؾ  ،إذا عمػػـ ثػػـ التػػبس فإنيمػػا يػػبطبلف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/59 ،( ابف قدامة: المغني1)

. شػػيخي زاده: مجمػػع األنيػػر فػػي  3/290 ،وقػػد اتفػػؽ األئمػػة األربعػػة عمػػى ىػػذا القػػوؿ.ابف اليمػػاـ: شػػرح فػػتح القػػدير    
 ،. ابػػف قدامػػة: المغنػػي 2/39 ،. الشػػيرازي: الميػػذب 7/88 ،: روضػػة الطػػالبيف.  النػػووي1/499 ،شػػرح ممتقػػى األبحػػر

 فإف دخؿ بيا صار أولى. ،اشترط عدـ دخوؿ الثاني بيا -رحمو هللا  -. إال أف مالؾ  14/474
 : بالمعقولوقد احتج لذلؾ      

 حيث قالوا: إف الثاني اتصؿ بعقده القبض فكاف أحؽ.         
 .  1/134 ،. بف جزي: القوانيف الفقيية 2/15 ،ة المجتيدابف رشد: بداي    
كمػػا أف  ،وذلػػؾ نظػػرا لقػػوة حجػػتيـ  -رحميػػـ هللا جميعػػا  -أرجػػح مػػا ذىػػب إليػػو اإلمػػاـ الزىػػري ومػػف وافقػػو  التــرجيح:    

ؿ الثػاني سػواء دخػؿ بيػا الػزوج األوؿ أـ ال. فعقػد الثػاني باطػؿ. ولكػف فػي حالػة دخػو  ،العقد األوؿ قد حرميا عمى اآلخػر
 أقوؿ بترجيح ما ذىب إليو مالؾ . ،بيا جاىبل

 .19227ح  ،،  41/57مف حديث سمرة بف جندب عف النبي  ،( أحمد: المسند2)
  ،كتػػػاب البيػػػوع ،المسػػػتدرؾ . الحػػػاكـ:2088ح  ،2/230 ،بػػػاب إذا أنكػػػح الوليػػػاف ،كتػػػاب النكػػػاح ،أبػػػو داود: السػػػنف     

 ولـ يخرجاه.   ،ى شرط مسمـوقاؿ: حديث صحيح عم ،2214ح  ،5/359
 1852. ح  ، 254/  6 ،إرواء الغميؿ  ،األلباني : ضعيؼ 
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وؿ برضػاىا فإنػو قرينػة السػبؽ لوجػوب الحمػؿ وكذا الػدخ، يقرر العقد الذي أقرت بسبقو  فإقرارىا صحيح
 .1عمى السبلمة

 :  2القياس: ثانيا
وىو يعمـ أف ليػا  إمرأةعمى مف يتزوج ب قياسا ، الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكاف باطبل أف - 1

 .بجامع بطبلف العقد عمى إمرأة متزوجو ،زوجا

ف نكاح الثاني باطبل أف - 2 بجػامع حرمػة  ،دخػؿ بيػاو  بإمرأة في عػدتيا عمى مف تزوج قياسا ،دخؿ وا 
 .اإلقتراف بزوج آخر في الحالتيف

ف دخؿ الثاني باطبل نكاحأف  – 3 فػبل يجػوز لػو التػزوج بمسػممة وىػو عمػى ردتػو  دعمػى المرتػ اساقي ،وا 
فػي  الػزواجحرمػة  بجػامع ،يف منػو عمػى الػريـ مػف الػدخوؿو كاف متزوجا مف مسممة فزوجتػو تبػول

 .الحالتيف

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. المباركفوري: تحفة األحوذي شرح سػنف  11/20 ،. العباد: شرح سنف أبي داود 4/473 ،( الصنعاني: سبؿ السبلـ1)

 .1028ح  ،3/177  ،الترمذي
 .7/404 ،( ابف قدامة: المغني2)
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  ؟ من الذي بيده عقدة النكاح: الرابعة المسألة
 .1إلى القوؿ بأف الذي بيده عقدة النكاح ىو الولي –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/253 ،( ابف قدامة: المغني1)

وأحمػد فػي روايػة شػرط أف  ،وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو: المالكية والشػافعي فػي القػديـ شػرط أف يكػوف أبػا أو جػدا    
 رضي هللا عنيـ جميعا. ،وآخروف مف أئمة العمـ أمثاؿ : ابف عباس وعمقمة والحسف وطاووس ،يكوف أبا الصغيرة

 . 7/252 ،يقي السنف الكبرى. البي2/25 ،ابف رشد: بداية المجتيد     
وآخػروف مػػف أئمػػة العمػـ الشػػرعي أمثػػاؿ:   ،وخػالؼ اإلمػػاـ: الحنفيػة والشػػافعي فػػي الجديػد وأحمػػد فػػي ظػاىر المػػذىب     

 سعيد بف المسيب وشريح والثوري. حيث قالوا: إف عقدة النكاح بيد الزوج .
. الشافعي:  523– 1/521 ،جصاص: أحكاـ القرآف. ال2/290 ،. الكاساني: البدائع6/63 ،السرخسي: المبسوط      
. األنصػػاري: أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح روض  1/200 ،جمػػع أبػػي بكػػر البييقػػي ،. الشػػافعي: أحكػػاـ القػػرآف5/80 ،األـ

 وما بعدىا. 7/253 ،وما بعدىا. ابف قدامة: المغني   3/218 ،الطالب
 وما بعدىا.  5/320 ،الزركشي: الشرح    
 لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة والمعقوؿ : وقد استدلوا    
 خوال: الكتاب:    

 استدلوا بقولو تعالى :            
  1 - َوَخْن َتْعُفوا َخْقَرُب ِلمت ْقَوى (  237البقرة: )مف اآلية 

أة ، فػالولي ال ولػيس عفػو الػولي عػف مػاؿ المػر  ،قالوا:  فاألقرب إلى التقوى ىو عفو الزوج عف حقػو وجو االستدالل:    
سقاطو، كغيره مف أمواليا وحقوقيا .  يممؾ ىبتو وا 

وما بعدىا.   3/218 ،: أسنى المطالب في شرح روض الطالب  األنصاريوما بعدىا.  2/290 ،الكاساني: البدائع    
 وما بعدىا. 5/320 ،. الزركشي: الشرح 254/ 7،ابف قدامة: المغني 

َمةً َوُْتوا النِّ وبقولو تعالى:  - 2  َْ  ( 4النساء: )مف اآلية   َساَ  َصُدَقاِتِين  ِن
 " أضاؼ المير إلييا فدؿ أف المير حقيا وممكيا ". وجو االستدالل:     
ومػا بعػدىا.   3/218 ،. األنصػاري: أسػنى المطالػب فػي شػرح روض الطالػب 293– 2/290 ،الكاساني: البدائع      

 وما بعدىا. 5/320 ،لزركشي: الشرحوما بعدىا.ا 7/253 ،ابف قدامة: المغني
 ( 4النساء: )مف اآلية   فِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍ  ِمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه َىِنيًئا َمِريًئا   وبقولو تعالى: – 3 

ميػور  أبػاح لػؤلزواج التنػاوؿ مػف ،أي مف الصداؽ ألنو ىو المكنى السابؽ  ِمْنُو  وجو االستدالؿ: وقولو تعالى       
النساء إذا طابت أنفسيف بػذلؾ ؛ ولػذا عمػؽ سػبحانو وتعػالى اإلباحػة بطيػب أنفسػيف فػدؿ ذلػؾ كمػو عمػى أف ميرىػا ممكيػا 
وحقيا وليس ألحد أف ييب ممؾ اإلنساف بغير إذنو ؛ وليذا ال يممؾ الولي ىبة ييره مػف أمواليػا فكػذا الميػر". الكاسػاني: 

     .2/290 ،البدائع
 (. 237البقرة: )مف اآلية   َخو َيْعُفَو ال ِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ  : _ وبقولو تعالى  4

 ،ىػو الػزوج يعفػو عػف حقػو ليسػمـ ليػا كػؿ الميػر  ال ِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ    قالوا: " إف المراد مػف وجو االستدالل:    
ف بخػبلؼ الػزوج  ،ال الولي إذ لـ يبؽ بيػده بعػد العقػد عقػدة فػإف بيػده العقػدة مػف حػيف العقػد إلػى الفرقػة إف شػاء أمسػكيا وا 

 شاء حميا بالفرقة وىو  المروي عف عمي  وىو إحدى الروايتيف عف ابف عباس رضي هللا عنيـ َوُشَرْيٍح. 
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 والمعقوؿ: واألثراستدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب  وقد

 :  الكتاب: خوال
ْؼُتُؿوُهنَّ ِمْن    بقولو تعالى : استدلوا ْؼُتُؿوُهنَّ ِمْن َوإِْن َضؾَّ وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َْلُنَّ َفِريَضًة َفـِْصُف   َقْبلِ َقْبلِ َوإِْن َضؾَّ وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َْلُنَّ َفِريَضًة َفـِْصُف َأْن ََتَسُّ َأْن ََتَسُّ

َّٓ َأْن َيْعُػوَن َأْو َيْعُػَو الَِّذي بَِقِدِه ُظْؼَدُة الـَِّؽوِح  َّٓ َأْن َيْعُػوَن َأْو َيْعُػَو الَِّذي بَِقِدِه ُظْؼَدُة الـَِّؽوِح َمو َفَرْضُتْم إِ 11َمو َفَرْضُتْم إِ
.  

؛ فيعفػػو عػف النصػػؼ الػذي ليػػا  ،فػي ابنتػػو البكػر( الػػولي  )قػػالوا ىػو األب أي : االســتدالل وجـو
ألنو تقدـ ذكر ؛ أف يعفوف أو تعفوا إال: ولو كاف ىو الزوج لقاؿ ،في اآلية خاطب األزواجهللا تعالى  ألف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
. األنصػػػػػاري: أسػػػػػنى المطالػػػػػب فػػػػػي شػػػػػرح روض 7/290 ،. السرخسػػػػػي: المبسػػػػػوط  2/290 ،الكاسػػػػػاني: البػػػػػدائع     

 . 3/355 ،. أبي بكر الدمياطي: حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف3/218 ،الطالب
 .1/183 ،المزني: مختصر المزني

 َخْو َيْعفُـَو ال ـِذي ِبَيـِدِه ُعْقـَدُة النَِّكـاحِ    وقالوا: إف استدالؿ القائميف بأف الولي ىو مف بيده عقػدة النكػاح بقولػو تعػالى     
وىػػو مػػا قيػػؿ: أنػػو حػػيف النػػزوؿ كانػػت  ،عمػػى بيػػاف نػػزوؿ اآليػػة ،ـ لآليػػة؛ بػػأف المقصػػود ىػػو الػػولييجػػوز أف يحمػػؿ تػػأويمي

ـَدى اْبَنتَـي  َىـاَتْيِن    ودليػؿ ذلػؾ قػوؿ شػعيب لموسػى عمييمػا الصػبلة والسػبلـ: ،الميػور لؤلوليػاء َْ ـَك ِإ ََ ِإنِّـي ُخِريـُد َخْن خُْنِك
َججٍ  َِ  (.  27ص: )مف اآلية القص َعَم  َخْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي 

: أنو شرط الميػر لنفسػو ال البنتػو. وقػالوا: ثػـ نسػخ )أي ىػذا الحكػـ( بمػا تمونػا مػف اآليػات )أي اآليػات: وجو الداللة     
ـْ َعْف َشْيٍء.....( الكاساني: البدائع  .2/290 ،َوآُتوا النَِّساء.... َفِإْف ِطْبَف َلُك

 ثانيا: السنة:     
عف النبي  صمى هللا عميو وسمـ  أنو قاؿ: }َوِلي  ُعْقَدِة النَِّكػاِح ُىػَو  ،رو بف شعيب عف أبيو عف جدهاستدلوا بما روى عم 

ْوُج{. الدار قطني: السنف  . لـ أقؼ لو عمى حكـ .3718ح  ،4/423 ،باب المير ،كتاب النكاح ،الزَّ
 : الحديث نص في أف الزوج ىو مف يممؾ عقدة النكاح. وجو الداللة    
 ثالثا: المعقول:    

ولػيس إلػى الػولي منػو شػيء. وقػالوا  ،وبضعيا حقيا وممكيا ،قالوا: إف المير ممؾ المرأة وحقيا؛ ألنو بدؿ بضعيا        
مسػاكو بعػد العقػد ىػو الػزوج وبالتػالي يكػوف الػزوج ىػو مػف بيػده عقػدة  ،أيضا: إف الػذي يػتمكف مػف قطػع النكػاح وفسػخو وا 

. ابػػف قدامػػة: 3/218 ،زكريػػا األنصػػاري: أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح روض الطالػػب 2/290 ،النكػػاح. الكاسػػاني: البػػدائع
 .434+  433 /15المغني 
 وذلؾ لقوة حجتيـ.  ،وىو أف مف بيده عقدة النكاح ىو الزوج ،أذىب لترجيح ما ذىب إليو المخالفوف الترجيح:     
ـ بعقده يممؾ بطبيعة الحاؿ حمو؛ فالػذي يبػادر يالبػا إلػى ثـ إف كممة عقدة تدؿ عمى أف ىناؾ مف قاـ بعقده ومف قا     

كمػػا أف الػػذي يممػػؾ يمػػيف  ،يكػػوف المبػػادر فييػػا الطػػرؼ الثػػاني ،الػػزواج ىػػو الرجػػؿ إال فػػي حػػاالت خاصػػة ومحػػدودة جػػدا
إذا ىو  ،ىو الزوج ،ودوف الحاجة إلى قضاء أوييره ،فيوقعو متى شاء وبالتالي ينيي حالة الزوجية القائمة ،الطبلؽ يالبا

 الذي يممؾ عقدة النكاح.
 (. 237( البقرة: )مف اآلية 1)
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دؿ عمػى أف الػذي بيػده عقػدة النكػاح ييػر  ،فممػا عػدؿ عػف خطػابيـ ،األزواج وخاطبيـ بخطػاب الحاضػر
 . 1 الزوج فوجب أف يكوف ىو الولي

 : الثر: ثانيا
)ِإفَّ اَّللََّ َرِضػػَي : قػػاؿ ،ف بػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػااسػػتدلوا بمػػا روى عمػػرو بػػف دينػػار عػػف عكرمػػة عػػ

ْف َعَفا َوِلي َيا الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَرِضيْت َجا ْف َأَبْت ِباْلَعْفِو َوَأَمَر ِبِو، َفِإْف َعَفْت َفَذِلَؾ، َواِ    .( 2َز َواِ 
وقػد دؿ  ،خػبلؼفػي مػوطف ال نػص ،ْقَدُة النَِّكاِح (الَِّذي ِبَيِدِه عُ  َوِلي َيا) : قولو: االستدالل وجو  

 .داللة قاطعة عمى أف مف بيده عقدة النكاح ىو الولي

 :المعقول: ثالثا
 : 3لـ يصح العفو مف الولي إال بشروط: قالوا
 . ومف سواىما متيـ ،النيما ال يتيماف فيما يرياف مف حظ الولد ؛ أف يكوف أبا أو جدا  - 1
 .ال يممؾ تزويجياالولي  ف؛ ألكوحة بكرا فأما الثيب فبل يجوز العفو عف ماليا أف تكوف المن - 2
ألف ؛ ألنػػو ال حػػظ ليػػا فػػي العفػػو قبػػؿ الطػػبلؽ؛ أف يكػػوف العفػػو بعػػد الطػػبلؽ وأمػػا قبمػػو فػػبل يجػػوز - 3

 .فإذا عفا ربما دخؿ بيا فتمفت منفعة بضعيا مف يير بدؿ ،البضع معرض لمتمؼ
 .فأما بعد الدخوؿ فقد أتمؼ بضعيا فمـ يجز إسقاط بدلوأف يكوف قبؿ الدخوؿ  - 4
لػػو ألنػػو ال واليػػة ؛أف تكػػوف صػػغيرة أو مجنونػػة فأمػػا البالغػػة الرشػػيدة فػػبل يممػػؾ العفػػو عػػف ميرىػػا  - 5

 عمييا في الماؿ. 
 يقتضػياسػتحقاؽ تسػميـ العػوض  ألف؛ أف وجوب الصداؽ أو بعضو قبؿ المسيس خبلؼ األصؿ - 6

 . لمتسميـ بقاء المعوض قاببل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. الشػػػيرازي: 1/691 ،. ابػػػف رشػػػد: بدايػػػة المجتيػػػد4/371 ،. القرافػػػي: الػػػذخيرة5/430 ،( ابػػػف عبػػػد البػػػر: االسػػػتذكار1)

 .2/60 ،الميذب
زجػػاني: سػػنده صػػحيح .  قػػاؿ الجو  10852أثػػر ، 6/283 ،بػػاب الػػذي بيػػده عقػػدة النكػػاح ،( عبػػد الػػرزاؽ: المصػػنؼ2)

 . 390أثر ، 3/889 ،التفسير مف سنف سعيد بف منصور ،رجالو كميـ ثقات
 .2/60 ،. الشيرازي: الميذب4/371 ،( القرافي: الذخيرة3)
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 إشتراط وجود الشيود في عقد الزواج :: الَلامسة المسألة
وقػد  .1ابجػواز عقػد الػزواج بغيػر شػيود إذا أعمنػو : إلى القوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 أستدؿ ليذا الرأي بالسنة واألثر والمعقوؿ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/8 ،. ابف قدامة: المغني2/98 ،(  الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ1)

لى ىذا الرأي ذىب مالؾ وأىؿ المدينة.       وا 
 . 3/408 ،. العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ2/158  ،مالؾ: المدونة      
وىذا خبلؼ ما ذىب إليو جميور العمماء )األحناؼ والشافعية والقوؿ المشيور عف أحمد وآخروف( . حيث قالوا: ال      

 نكاح إال بشيود.
.  ابػف 5/22 ،. الشػافعي: األـ 98/  2 ،قائؽ. الزيمعػي: تبيػيف الحقػائؽ شػرح كنػز الػد5/31 ،السرخسي: المبسوط     

 . ( 9 ، 8/)7 ،قدامة: المغني
جماع السمؼ واألثر والمعقوؿ :      وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة وا 
 استدلوا :خوال: السنة:     
 ،ية في تخريج أحاديث اليدايةقاؿ:  } اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبُشُيوٍد {. العسقبلني: الدرا أنو  بما روي عف أبي ىريرة   - 1 

 .530ح  ،2/54  ،كتاب النكاح
 . 1104ح  ،3/411 ،باب ال نكاح إال ببينة ،كتاب النكاح ،الترمذي: سنف الترمذي   

 . 127/  1 ، ضعيؼ سنف الترمذي ، ضعيؼ األلباني :
تِػػي ُيػػْنِكْحَف َأْنُفَسػػُيفَّ ِبَغْيػػِر َبيَِّنػػٍة{: : } الَبَغاَيػػا البلَّ أنػػو قػػاؿ: قػػاؿ  وبمػػا روي عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا  - 2 

. وضعفو األلبػاني. األلبػاني: صػحيح 1022ح  ،4/290 ،باب ال نكاح إال ببينة ،كتاب النكاح ،الترمذي: سنف الترمذي
. وقػػاؿ أبػػو عيسػػى ىػػذا حػػديث ييػػر محفػػوظ ال نعمػػـ أحػػدا رفعػػو إال مػػا روي عػػف عبػػد 3/103 ،وضػػعيؼ سػػنف الترمػػذي

والصػحيح مػا روي عػف  ،وروي عػف عبػد األعمػى عػف سػعيد ىػذا الحػديث موقوفػا  ،عف سػعيد عػف قتػادة مرفوعػا  األعمى
بػػاب ِذْكػػُر الزَّْجػػِر َعػػْف َأْف ُيػػَزوَِّج  ،: } اَل ِنَكػػاَح ِإالَّ ِبَبيَِّنػػٍة {. ابػػف حبػػاف: صػػحيح ابػػف حبػػاف عنيمػػا قولػػو ابػػف عبػػاس

 (.1818صحيح أبي داود ) ،. األلباني :صحيح لغيره 4076ح ،387 /9،النَِّساَء ِإالَّ اأْلَْوِلَياُء 
: }ال نكػػاح إال بػػولي وشػػاىدي عػػدؿ، ومػػا كػػاف مػػف وبمػػا روي عػػف عائشػػة رضػػي هللا عنيػػا  أنيػػا قالػػت: قػػاؿ   - 3   

كتػػاب  ،نكػػاح عمػػى ييػػر ذلػػؾ فيػػو باطػػؿ، فػػإف تشػػاجروا فالسػػمطاف ولػػي مػػف ال ولػػي لػػو{. ابػػف حبػػاف: صػػحيح ابػػف حبػػاف
 ،كتػاب النكػاح ،. أبي داود: سنف أبػي داود4075ح  ،9/386 ،ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاىدي عدؿ ،كاحالن

 .      6/320 ،صحيح أبي داود  ،. األلباني : صحيح 20ح  ،190/ 2 ،باب في الولي
ػػاِىَدْيِف{. قػػاؿ: }اَل ُبػػدَّ ِفػػي النَِّكػػاِح ِمػػْف أَ   وبمػػا روي عػػف عائشػػة رضػػي هللا عنيػػا أنػػو   - 4  ْوِج، َوالشَّ ، َوالػػزَّ ْرَبَعػػٍة: اْلػػَوِليِّ

وقاؿ: أبػو الخصػيب مجيػوؿ واسػمو نػافع بػف ميسػرة.  العسػقبلني:  ،19ح  ،3/224 ،كتاب النكاح ،الدار قطني: السنف
 .1620ح  ،4/293 ،التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 . 6/56 ،كر، واألشبو أف يكوف موضوعاوقاؿ صاحب نصب الراية: وىذا حديث من    
 فقد ،: أف ىذه األحاديث النبوية الشريفة تدؿ داللة قاطعة عمى أف النكاح بدوف شيود باطؿوجو الداللة    
 نصت عمى ذلؾ صراحة=     
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  :  السنة: خوال
 . {1أَْعِمُنوا النَِّكاحَ  }: استدلوا بقولو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ـ: . ابػػف نجػػي3/44. شػػيخي زاده: مجمػػع األنيػر فػػي شػػرح ممتقػػى األبحػػر: 3/199 ،=ابػف اليمػػاـ: شػػرح فػػتح القػػدير     

 ،. ابػػف قدامػػة: المغنػػي16/175 ،. النػػووي: المجمػػوع5/35 ،. الشػػافعي: األـ7/493 ،البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ
 . 2/322 ،. الزركشي: الشرح7/337

 : }أعمنوا النكاح ولو بالدؼ{ سبؽ تخريجو بنفس اليامش. وأيضا بقولو      
ظياره، والضرب عميو بالدؼ ونحوه.: قالوا: أف اإلعبلف يحصؿ بحضور شاوجو الداللة      شياره وا   ىدي عدؿ، وا 
. السػعدي: مػنيج السػالكيف وتوضػيح الفقػو فػػى 2/252 ،. الكاسػاني: البػػدائع4/321 ،البػابرتي: العنايػة شػرح اليدايػة    
 . 1/74 ،الديف
 ثانيا: الثر:     

، َفبل ُأِجيُزُه.بنكاح لـ يشيد عميو إال رجؿ وامرأة  فقاؿ: ىَ   وأتي عمر بف الخطاب    رِّ  َذا ِنَكاُح السِّ
. ابف األثير : جامع األصوؿ في أحاديث  1957 ، 667/   3 ،َجاِمُع َما اَل َيُجوُز ِمَف النَِّكاِح  ،مالؾ : الموطأ     

سناده منقطع، فإف أبا الزبير المكي لـ يدرؾ ع ، 9001أثر  ، 457/  11 ،في حكـ األولياء والشيود  ،الرسوؿ  مر وا 
 رضي هللا عنو.

 والذي أقمو شاىدي عدؿ.  ،نكاح سر لعدـ اكتماؿ نصاب الشيود ،ىذا النكاح : لقد اعتبر الفاروؽ وجو الداللة     
. 5/35 ،.  الشػػػػافعي: األـ5/198 ،.  الزيمعػػػػي: تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ شػػػػرح كنػػػػز الػػػػدقائؽ5/31 ،السرخسػػػػي: المبسػػػػوط    

 . 2/322 ،. الزركشي: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي 8/ 7 ،ة: المغنيابف قدام  . 16/175 ،النووي: المجموع
 ثالثا: إجماع السمف:    
سقطت عفتو؛ ألف فساد ىذا النكاح مجمػع عميػو ال اخػتبلؼ  -قاؿ في البدائع: "ولو تزوج امرأة بغير شيود فوطئيا      

 ؼ مالؾ فيو ".فيو في السمؼ، إذ ال يعرؼ الخبلؼ فيو بيف الصحابة فبل يعتد بخبل
 .7/41 ،الكاساني: البدائع    
 رابعا: المعقول:    
 أف عقد النكاح يتعمؽ بو حؽ يير المتعاقديف وىو الولد فاشترطت الشيادة فيو ؛ لئبل يجحده أبوه فيضيع نسبو.    
 . 2/322 ،. الزركشي: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي7/337 ،ابف قدامة: المغني     
ف كنػت ال أرى إختبلفػا كبيػرا بػيف الفػريقف ،جيح: أميؿ إلى ترجيح رأي الجميور؛ وذلؾ لقػوة حجػتيـالتر       حيػث أف  ،وا 

إال أننػي أخشػى مػف أف بعػض العامػة قػد يفيػـ قػوؿ الفريػؽ األوؿ  أنػو يجيػز الػدخوؿ  ،كمييما اليجيز الدخوؿ بغير شيود
يسػػتغؿ قػػوؿ الفريػػؽ األوؿ لئليقػػاع بالفتيػػات مسػػػتغبل أو ممػػف فػػي قمبػػػو مػػرض مػػف أف  ،بغيػػر شػػيود فيقػػع فػػي المحظػػور

 جيميف بالحكـ.  
َـّ َسػَمَمة ،(ابف حباف  : صحيح ابف حباف بترتيب ابػف بمبػاف 1) ـَ ُأ   ، ِذْكػُر َوْصػِؼ تَػْزِويِج اْلُمْصػَطَفى َصػمَّى اَّللَُّ َعَمْيػِو َوَسػمَّ
 . 4066ح  ، 374/ 9

 . وقاؿ: الحديث صحيح.  2698 ،6/362 ،احكتاب النك ،الحاكـ المستدرؾ عمى الصحيحيف
 .1071ح  ، 243/  1 ،صحيح الجامع الصغير وزياداتو  ،  حسفاأللباني :   
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 . 1الحديث واضح الداللة عمى وجوب إعبلف النكاح:  االستدالل وجو

 : الثر: ثانيا
 .2ىذا جرت أنكحة الصحابة رضي هللا عنيـ ما كانت بشيادة عمى: قالوا

 :  المعقول: ثالثا
قػػد قامػػت الداللػػة بػػأف ذلػػؾ لػػيس مػػف  ،البيػػوع التػػي ذكػػر هللا فييػػا اإلشػػياد عنػػد العقػػد  إف: قػػالوا
أحػػرى بػػأف ال يكػػوف اإلشػػياد فيػػو مػػف  شػػروط   ،النكػػاح الػػذي لػػـ يػػذكر هللا فيػػو اإلشػػيادف ،فػػرائض البيػػوع

نما الفرض اإلعبلف والظيور لحفظ األنساب ،فرائضو شػياره  ،وا  ليتميػز عػف ؛ فالمقصود إعػبلف النكػاح وا 
  .3بعد العقد لمتداعي واالختبلؼ فيما ينعقد بيف المتناكحيف فيصمحأما اإلشياد  ،الزنا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 503/  2 ، حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير:  الصاوي(  1)
 .2/99 ،( التسولي: التحفة فى شرح البيجة2)
 .2/99 ،. التسولي: التحفة فى شرح البيجة5/470 ،ار( ابف عبد البر: االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمص3)
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 .َكم شيادة النسا  في الزواج: دسةالسا سألةالم
ال  أي؛ إال شػػػيادة رجمػػػيف الػػػزواجال تقبػػػؿ فػػػي  بأنػػػو: إلػػػى القػػػوؿ –رحمػػػو هللا  -ذىػػػب اإلمػػػاـ الزىػػػري 

 .1يصح  بشيادة النساء وال بشيادة رجؿ وامرأتيف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .  131/ 10 ،(  ابف قدامة: المغني1)

وقػػد وافػػؽ اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو جميػػػور العممػػاء )المالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة( وآخػػروف أمثػػاؿ النخعػػي وأىػػػؿ 
 المدينة. 

ير )الشػرح الصػغير ىػو شػرح الشػيخ الػدردير لكتابػو . الصاوي : حاشػية الصػاوي عمػى الشػرح الصػغ4/9 ،مالؾ: المدونة
َماـِ َماِلٍؾ(  .2/335 ،المسمى أقرب المسالؾ ِلَمْذَىِب اإْلِ

 .( 9 ، (8  17 ،، الماوردي: الحاوي الكبير1/265، تبصرة الحكاـ 12/84الشرح الكبير 
 .10/131، ابف قدامة:  المغني 253 /11 ،النووي: روضة الطالبيف  
ياس ابف معاوية والشػعبي والثػوريوخالؼ الحنف  وقػالوا:  تقبػؿ  ،ية وآخروف مف أئمة العمـ أمثاؿ: جابر بف زيد وا 

وقػػػالوا: مػػػا يقبػػػؿ فيػػػو شػػػاىداف، أو شػػػاىد وامرأتػػػاف ىػػػو مػػػا سػػػوى الحػػػدود  ،فيػػػو )أي فػػػي النكػػػاح( شػػػيادة رجػػػؿ وامػػػرأتيف
 والوكالة والوصاية.  والقصاص سواء أكاف الحؽ ماال أـ يير ماؿ، كالنكاح والطبلؽ والعتاؽ 

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واإلجماع: 
 خوال: الكتاب:

ــَن  اسػػتدلوا بقولػػو تعػػالى :   ــْن َتْرَضــْوَن ِم ــاِن ِمم  ــٌل َواْمَرَخَت ــْيِن َفَرُج ــا َرُجَم ــْم َيُكوَن ــِإْن َل ــاِلُكْم َف ــْن ِرَج ــِيُدوا َشــِييَدْيِن ِم َواْسَتْش
َيَدا ِ   (.  282ف اآلية البقرة: )م  الش 

ف وردت في المداينة إال أنيا تػدؿ عمػى جػواز شػيادة النسػاء مػع الرجػاؿ وجو الداللة   : قالوا: إف اآلية الكريمة وا 
مطمقػػا؛ وذلػػؾ ألف العبػػرة بعمػػـو المفػػظ ال بخصػػوص السػػبب، كمػػا أنػػو لػػـ يػػرد نػػص قػػاطع فػػي إبطػػاؿ شػػيادة النسػػاء فػػي 

نفػػذ؛ ألف المسػػألة مختمػػؼ فييػػا، فمالػػؾ وعثمػػاف البتػػي يشػػترطاف اإلعػػبلف ال  ولػػو قضػػى بجػػواز نكػػاح بػػبل شػػيود ،النكػػاح 
 الشيود.

 . 6/7 ،. ابف اليماـ: فتح القدير372– 7/370 ،البابرتي: العناية شرح اليداية
 . 16/115 ،. السرخسي: المبسوط3/451 ،البمخي: الفتاوى اليندية

انو وتعالى لرجؿ وامرأتيف شيادة عمى اإلطبلؽ؛ ألنو سػبحانو وتعػالى وقاؿ الكاساني في استداللو باألية: " جعؿ هللا سبح
جعميـ مف الشيداء، والشاىد المطمؽ مف لو شيادة عمى اإلطبلؽ، فاقتضػى أف يكػوف ليػـ شػيادة فػي سػائر األحكػاـ، إال 

 .6/280 ،ما قيد بدليؿ ".الكاساني: البدائع
 ثانيا: اإلجماع:

رضي هللا عنو : أنو أجاز شيادة النساء مػع الرجػاؿ فػي النكػاح، ولػـ ينقػؿ أنػو أنكػر  قالوا: بأنو قد روي عف سيدنا عمر 
 عميو منكر مف الصحابة فكاف إجماعا منيـ عمى الجواز.المصدر السابؽ.

فوجػب صػيانتو  ،وذلؾ؛ ألف النكاح أساس مف أسس إقامة المجتمع السميـ ،الترجيح: أقوؿ بترجيح ما ذىب إليو الجميور
أي قػػد يتعرضػػف لضػػغوط  ،والنسػػاء ضػػعفاء أمػػاـ الرجػػاؿ ،قػػد يػػؤدي إلػػى إضػػرار أحػػد الطػػرفيف بػػاآلخرمػػف أي ضػػعؼ 

فيكػػوف ذلػػؾ سػػببا لمطعػػف فػػي سػػموكيات  ،تكػػرىيف عمػػى إخفػػاء الحقيقػػة ؛ فينكػػرف مكرىػػات مػػا شػػيدف مػػف صػػحة النكػػاح
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 : وقد استدل ليذا الرخي بالسنة والمعقول

 :  خوال السنة
ال نكػاح إال }  قػاؿ: ي عػف عػروة عػف عائشػة رضػي هللا عنيػا قالػتاسػتدلوا بمػا روي عػف الزىػر  - 1

 { 1بولي وشاىدي عدؿ فإف تشاجروا فالسمطاف ولي مف ال ولي لو
فيكػػػوف المعنػػػى أف ال يصػػػح النكػػػاح إال  ،" شػػػاىدي " دؿ عمػػػى الػػػذكورة قولػػػو : وجـــو الداللـــة  

 . 2برجميف يتصفاف بالعدالة

 " مضػػػت السػػػنة بأنػػػو ال تجػػػوز شػػػيادة النسػػػاء فػػػي الحػػػدود: اؿوبمػػػا روى مالػػػؾ عػػػف الزىػػػري أنػػػو قػػػ – 2
  ."3النكاح والطبلؽو 

  4.أنو اليصح النكاح بشيادة النساء أف الثابت مف سنة الحبيب : الداللة وجو

ف كػاف مرسػبل وىػذا" : قاؿ الماوردي فػي رده عمػى الحنفيػة  ألف المراسػيؿ حجػة ، فيػو الـز ليػـ، وا 
 ." 5عندىـ

   :ثانيا المعقول
كمػا  ،االحتياط لؤلبضػاع وصػيانة األنكحػة عػف الجحػود ،في إحضار الشاىديف والمعنى : قالوا

فمػػـ يكػػف لمنسػػاء فػػي شػػيادتو  ،أي النكػػاح ( لػػيس بمػػاؿ وال المقصػػود منػػو المػػاؿ ويطمػػع عميػػو الرجػػاؿ) أنػػو
  .6مدخؿ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ،ة عمػى أمػر نكػاح لػـ يشػيدنوفقد يجبرف عمػى الشػياد ،أو العكس ،المسمميف مما يؤدي لخصومات تؤدي لتفكؾ المجتمع

 مما يؤدي النتشار الفاحشة. 
 . ( 8،  7سبؽ تخريجو : ) ىامش ص ( 1)
 .8/295. الرممي: نياية المحتاج 4/442(  الشربيني: مغني المحتاج 2)
 .409 /2 ،الشربيني: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع 
 .600ح  ،2/180 ،( الذىبي: تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ3)
 . 8/295 ،. الرممي:  نياية المحتاج4/442  ،. الشربيني: مغني المحتاج17/8 ،( الماوردي: الحاوي الكبير4)
 .17/8 ،( الماوردي: الحاوي الكبير5)
 . 10/117 ،. الُبَجْيَرِمّي : حاشية البجيرمي عمى الخطيب17/8 ،( الماوردي: الحاوي الكبير6)
 .7/10 ،ابف قدامة: المغني 
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 المجنون.و  تزويج الب خو الوصي لمغالم العاقل: سابعةال المسألة
أو وصػػيو تػػزويج الغػػبلـ سػػواء كػػاف  ببػػأف لػػؤل: إلػػى القػػوؿ –رحمػػو هللا  -ـ الزىػػري ذىػػب اإلمػػا

 .1وسواء كاف الجنوف مستداما أـ طارئا ،عاقبل أو مجنونا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .   7/50 ،ابف قدامة: المغني (1)

 نقؿ ذلؾ ابف قدامة عف ابف المنذر.  ،لقد أجمع عمماء األمة عمى أف لؤلب تزويج ابنو السميـ العقؿ مف الجنوف
. العمرانػػػي: 4/224 ،. الػػػذخيرة: القرافػػػي3/141 ،. الشػػػيباني: الحجػػػة عمػػػى أىػػػؿ المدينػػػة4/212 ،السرخسػػػي: المبسػػػوط

 . 7/50 ،. ابف قدامة:  المغني9/212 ،افعيالبياف في مذىب اإلماـ الش
وآخػروف  ،فقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو جميور العمماء ومنيـ: )الحنفية والمالكية والحنابمة ،أما بالنسبة لمغبلـ المجنوف

سحاؽ (.   مف أىؿ العمـ الشرعي أمثاؿ قتادة والثوري واألوزاعي وا 
 . 50)، 49/ ) 7 ،.ابف قدامة:المغني141/ 3،ة عمى أىؿ المدينة. الشيباني: الحج4/212 ،السرخسي: المبسوط

 فقالوا: بعدـ جواز تزويج األب أو الوصي الصغير المجنوف .  ،وخالؼ الشافعية 
 .9/212 ،العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي

 بالمعقول :وقد استدلوا لما ذىبوا إليو 
 فمـ يجز تزويجو. ،المير والنفقة مع عدـ حاجتوقالوا: إنو ُيمزمو التزويج حقوقا مف  - 1
وال يجوز لؤلب، وال لمجد، وال لموصي، وال لمحاكـ تزويج الصغير المجنوف؛ ألنو ال ريبة لو  في النكاح اآلف، كمػا  - 2

، أنػػو ال أحػػد يسػػتطيع الجػػـز فػػي حالػػة مػػا إذا بمػػغ. ىػػؿ يحتػػاج إلػػى النكػػاح أـ ال ؟ وذلػػؾ بخػػبلؼ االبػػف الصػػغير العاقػػؿ
 فالظاىر أنو يحتاج إلى النكاح عند بمويو.

 . 3/143 ،األنصاري: أسنى المطالب في شرح روض الطالب
 .9/212 ،العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي

ذكػػر فػػي المغنػػي: " قػػاؿ أبػػو عبػػد هللا بػػف حامػػد: لمحػػاكـ تزويجػػو إذا ظيػػر منػػو شػػيوة النسػػاء، بػػأف يتػػبعيف  - 1فائػػدة : 
 ألف ذلؾ مف مصالحو ،... وليس لو حاؿ ينتظر فييا إذنو".ويريدىف  ؛ 

 . 7/50 ،ابف قدامة: المغني     
فقػد ذكػر رأيػا مخالفػا عػف اإلمػاميف: عػف اإلمػاميف: ابػف شػبرمة وأبػو بكػر  ،وجدت في السرخسي مػا ينػافي اإلجمػاع -2 

 حتى يبمغا .حيث قاال: إنو ال ُيَزوج الصغير والصغيرة   –رحميما هللا تعالى  -األصـ 
 .4/212 ،السرخسي: المبسوط     
 وقد استدال لذلؾ بالكتاب والمعقوؿ :    
 خوال الكتاب:     

ت   ِإَذا َبَمُغوا النَِّكاحَ استدال بقولو تعالى:   ََ   ( 6النساء: )مف اآلية 
 وجو االستدالؿ: قاال: لو جاز التزويج قبؿ البموغ لـ يكف ليذا فائدة. 

 المعقول: ثانيا:     
والصػغر ينافييمػا ". السرخسػي:  ،" ال حاجة بيما إلى النكاح؛ ألف مقصود النكاح طبعا ىو قضاء الشيوة وشرعا النسؿ 

 . 4/212 ،المبسوط
 الترجيح:
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 : بانسنةنهظغٛش انؼبقم  خجسُثبنٔرنك  ،رْجٕا إنّٛ  نًب اسزذنٕا

َمْخػَرِج النَّبِػيِّ َصػمَّى هللُا َعَمْيػِو  ُتُوفَِّيػْت َخِديَجػُة َقْبػؿَ  }قػاؿ: ، عف أبيو، روي عف ىشاـثًب  اسزذنٕا
َـّ َوَسمَّـَ ِإَلى الَمِديَنِة ِبَثبَلِث ِسِنيَف، َفَمبِػَث َسػَنَتْيِف َأْو َقِريًبػا ِمػْف َذِلػَؾ، َوَنَكػَح َعاِئَشػَة َوِىػَي ِبْنػتُ   ِسػتِّ ِسػِنيَف، ثُػ

 {1َبَنى ِبَيا َوِىَي ِبْنُت ِتْسِع ِسِنيفَ 

ٔانظغٛشح نهظغٛشاٜثبء  رضٔٚظعٕاص  ػهٗ َض انؾذٚش:  االستذالل ًجو
2
.  

  : المعقولبالصغير المجنوف فاستدلوا لقوليـ  وأما

أف لػو عنػد  مػع ،إذا ممػؾ تػزويج العاقػؿ ألنػو؛ " إنو ييػر بػالغ فممػؾ أبػوه تزويجػو كالعاقػؿ: قالوا
 ".3لىيتوقع فيو ذلؾ أو  التزويج مف  جوزاحتياجو إلى التزويج رأيا ونظرا لنفسو فؤلف ي

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
فػػأقوؿ بمػػا قػػاؿ بػػو  ،ولكػػف مػػف حيػػث نكػػاح الصػػغير المجنػػوف ،مػػف حيػػث نكػػاح الصػػغير العاقػػؿ ففػػي جػػوازه إجمػػاع - 1

 ،وأىميػا صػوف البيػت مػف أف يػدنس بالفاحشػة ،عدـ جوازه؛ وذلؾ لمػا ُيعمػـ مػا لمػزواج مػف مسػؤولياتمف حيث  ،الشافعية
 فكيؼ لمجنوف أف يقدر عمى ذلؾ.

فكيؼ ليـ أف يزوجوه؟ وكيػؼ إلنسػانة عاقمػة أف تعػيش مػع مجنػوف ؟   ،إف النفس البشرية تأنؼ اإلحتكاؾ بالمجانيف – 2
لعقميػػة؟ فػػإف كانػػت كػػذلؾ فػػأي نسػػؿ سػػُينجب لممجتمػػع ؟ ثػػـ كيػػؼ سػػيتمكناف مػػف أـ أنيػػا سػػتكوف مثمػػو مػػف حيػػث القػػدرات ا

 القياـ بواجبات الحياة الزوجية؟ أـ أنيما سيبقياف تحت الرقابة الدائمة ؟ وممف ؟ ومف يستطيع ذلؾ؟ 
اف بعػدـ إذًا ال يتصور أف ىناؾ إنساف عاقػؿ يسػتطيع تحمػؿ تبعػات نكػاح مػف بػو جنػوف. وبالتػالي فالعقػؿ والحكمػة يقضػي

 وهللا تعالى أعمـ. ،جوازه
فأميػػؿ لتػػرجيح مػػا  ،أمػػا بالنسػػبة لمصػػغير العاقػػؿ ؛ فػػإف أخػػذنا بالحسػػباف ثقافػػة النػػاس وفمسػػفتيا فػػي الحيػػاة فػػي زمننػػا   -3

حيػػث قػػاال: إنػػو ال ُيػػَزوج الصػػغير والصػػغيرة   –رحميمػػا هللا تعػػالى  -ذىػػب إليػػو اإلمػػاميف: ابػػف شػػبرمة وأبػػو بكػػر األصػػـ 
 غا.حتى يبم

بػاب تػزويج النبػي صػمى هللا عميػو وسػمـ عائشػة رضػي هللا عنيػا، وقػدوميا المدينػة  ،كتاب النكاح ،( البخاري: الصحيح1)
 .3896ح ،56/ 5،،وبنائو بيا 

 . 4/212 ،( السرخسي: المبسوط 2)
 .   7/50 ،( ابف قدامة: المغني3)
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 .عرض اإلسالم عم  من لم يسمم من الزوجين الوثنيين: الثامنة  المسألة
 : اإليبو انضْش٘ سؽًّ اهلل إنٗ انقٕل رْت

فئٌ ، ثأَّ إرا أسهى أؽذ انضٔعٍٛ  ثؼذ انذخٕل فئٌ اسزًشاس انُكبػ ثًُٛٓب ٚقف ػهٗ اَقؼبء انؼذح

هى ؽزىٗ اَقؼىذ انؼىذح ٔقؼىذ ان شقىخ يُىز اخزهىف        ٔإٌ نىى ٚسى  ، أسهى اٜخش قجم اَقؼبئٓب فًٓب ػهىٗ انُكىبػ  

حفال ٚؾزبط إنٗ اسزئُبف انؼذ، انذُٚبٌ
1
. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/157 ،( المغني البف قدامة1)

 ،ليو جميور العمماء )المالكية والشافعية والحنابمة في رواية( وآخػروف مػف أىػؿ العمػـ الشػرعيوقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إ
 أمثاؿ: الميث ومجاىد، وعبد هللا بف عمر.

 .5/137 ،بف رشد: البياف والتحصيؿ
 .9/330 ،. العمراني: البياف5/52 ،. األـ: الشافعي132،ابف جزي: القوانيف الفقيية

 .7/153 ،. المغني البف قدامة16/296 ،النووي/  المجموع
أمػػا إف  ،وقػاؿ المالكيػة ذلػؾ الحكػػـ لمػف كانػت زوجتػو مػػف أىػؿ الكتػاب ألنػو يجػػوز لممسػمـ النكػاح مػف نسػػاء أىػؿ الكتػاب 

أسمـ، وامرأتو ليست مف أىؿ الكتاب، فعرض عمييا اإلسبلـ فأبت، ثـ أسممت بعد ذلؾ، لـ يكف لو عمييا رجعة إال بنكاح 
 جديد.

 .  5/137 ،البياف والتحصيؿ بف رشد:
 (  10الممتحنة: )مف اآلية ال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ  و وقد استدلوا لذلؾ بقولو تعالى: 

: " يقاؿ: مسؾ يمسؾ تمسكا، بمعنى أمسؾ يمسؾ؛ أي ال تتمسػكوا والعصػـ جمػع العصػمة، وىػو مػا اعتصػـ وجو الداللة
قػػوؿ: مػػف كانػػت لػػو امػػرأة كػػافرة بمكػػة فػػبل يعتػػد بيػػا، فميسػػت لػػو امػػرأة، فقػػد انقطعػػت بػػو. والمػػراد بالعصػػمة ىنػػا النكػػاح. ي

 عصمتيا.
 .18/65 ،القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف

  ،فقػد جعمػوا الضػابط فػي اسػتمرار عقػد النكػاح مػف عدمػو ىػو اخػتبلؼ الػداريف ،وقد خالؼ الحنفية اإلماـ فيما ذىب إليو 
ف أسػػػمـ اسػػػتمرت حيػػػث قػػػالوا: إف كانػػػا فػػػي دار اإل سػػػبلـ عػػػرض اإلسػػػبلـ عمػػػى اآلخػػػر، فػػػإف أبػػػى وقعػػػت الفرقػػػة حينئػػػذ وا 

ف كانػا فػي دار الحػرب وقػؼ ذلػؾ عمػى انقضػاء ثػبلث حيضػات أو مضػي ثبلثػة أشػير، فػإف لػـ يسػمـ اآلخػر  الزوجيػة، وا 
 وقعت الفرقة .

 .2/174 ،ْمِبيِّ . الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشِّ 5/45 ،السرخسي: المبسوط
 .3/188 ،ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار 

واحػػتج الحنفيػػة بػػالمعقوؿ حيػػث قػػالوا: بإسػػبلـ أحػػدىما وأَبػػى اآلخػػر ال تبقػػى مقاصػػد النكػػاح بينيمػػا؛ وىػػي: الممػػؾ وقضػػاء 
 ت العصمة ال النقطاعيا.فبل بد مف سبب ُيبنى عميو فوات الممؾ، واإلسبلـ طاعة سبب لثبو  ،الشيوة  والتوالد ونحوىا

وبتبػايف الػداريف حقيقػة وحكمػا ال تنػتظـ المصػالح  ،فبل يبقى عند عدميا ،وقالوا أيضا: إف النكاح ُشرع لمصالحو ال لعينو
 فبل ُيشرع النكاح بيف الحي والميت.  -أي بالنسبة إلى أىؿ دار اإلسبلـ  -. فأىؿ الحرب كالموتى 

اسػػتمرار الحيػػاة الزوجيػػة بقػػاء العػػدة أو انقضػػائيا: فقػػالوا: إف القػػوؿ: إذا أسػػمـ قبػػؿ وقػػد ردوا عمػػى مػػف جعػػؿ الضػػابط فػػي  
ذا  ،انقضاء عدتيا بقيا عمى نكاحيما ىذا خبلؼ المعيود في الشرع؛  حيث لـ يحصؿ باإلسػبلـ فرقػة بطػبلف أو فسػخ، وا 

فيحػؿ ليػا التػزوج  ،ضػاء عػدتياأي بعػد انق ،ال تحصػؿ الفرقػة إال بعػد ثػبلث حػيض ،حاضت بعد إسبلـ مػف أسػمـ منيمػا 
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 بانسنة : اسزذل اإليبو ٔيٍ ٔافقّ ٔقذ

أف بمغػو أف ابنػة الوليػد كانػت تحػت صػفواف بػف أميػة  }: استدلوا بما روي عػف ابػف شػياب أنػو قػاؿ -1 
صػمى هللا  -ـ فبعػث إليػو رسػوؿ هللا فأسممت يػـو الفػتح وىػرب زوجيػا صػفواف بػف أميػة مػف اإلسػبل

صػػمى هللا  -أماًنػػا وشػػيد حنيًنػػا والطػػائؼ وىػػو كػػافر وامرأتػػو مسػػممة فمػػـ يفػػرؽ النبػػي  -عميػػو وسػػمـ 
حتػى أسػمـ صػفواف واسػتقرت عنػده بػذلؾ النكػاح، قػاؿ ابػف شػياب: وكػاف بػيف إسػبلـ  -عميو وسمـ 

 {1صفواف وبيف إسبلـ زوجتو نحو مف شير

، َوَكاَنْت َتْحَت ِعْكِرَمَة ْبِف َأِبي }: أيضا أنو قاؿوعف ابف شياب   –2 َـّ َحِكيـٍ ِبْنَت اْلَحاِرِث ْبِف ِىَشاـٍ َأفَّ ُأ
ـَ اْلَيمَ  ْسبَلـِ َحتَّى َقِد َف َفاْرَتَحَمْت َجْيٍؿ، َفَأْسَمَمْت َيْوـَ اْلَفْتِح َوَىَرَب َزْوُجَيا ِعْكِرَمُة ْبُف َأِبي َجْيٍؿ ِمَف اإْلِ

ـ  حَ  ـَ َعمَػى َرُسػوِؿ اَّللَِّ ُأ ، َوقَػِد ـَ ْسػبَلـِ َفَأْسػَم ـَ اْلفَػْتِح   ِكيـٍ َحتَّى َقِدَمْت َعَمْيِو ِباْلَيَمِف َفَدَعتْػُو ِإلَػى اإْلِ َعػا
 .{2ِيَما َذِلؾَ َوَثَب ِإَلْيِو َفِرًحا، َوَما َعَمْيِو ِرَداٌء َحتَّى َباَيَعُو َفثََبَتا َعَمى ِنَكاحِ   َفَممَّا َرآُه َرُسوُؿ اَّللَِّ 

 مكػػة ولػػـ تسػػمـ ىنػػد امرأتػػو حتػػى فػػتح وألف أبػػا سػػفياف خػػرج فأسػػمـ عػػاـ الفػػتح قبػػؿ دخػػوؿ النبػػي  - 3

 .3مكة فثبتا عمى النكاح  النبي 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
والعدة تجب بعد ارتفاع النكاح ال مع بقائو ؟ )أي كيؼ يبقيا عمػى  ،فكيؼ يعتبر انقضاء عدة مف يير فرقة ،بمف شاءت

 نكاحيما مع احتساب العدة؛ فاألصؿ أف تحسب العدة بعد الطبلؽ (.
ْمِبيِّ   . 2/174 ،الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشِّ

 .( 189، ( 188 3،ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار
حيػث إف اسػتدالالتيـ تػدؿ عمػى أف العػدة كانػت الضػابط فػي بقػاء الحيػاة  ،أقوؿ بترجيح ما ذىػب إليػو الجميػور الترجيح:

أة وزوجيػا مايقػارب كمػا كػاف بػيف إسػبلـ المػر  ،الزوجية بعد الدخوؿ؛ فجميػع مػا ذكػر سػابقا كػاف ألزواج تػـ الػدخوؿ بينيمػا
 الشير؛ أي أف فترة العدة لـ تنقضي بعد.

لػػوال أف حكػػـ األلبػػاني عميػػو  أنػػو  ،إف قػػوؿ إبػػف شػػبرمة: )فػػإف أسػػمـ بعػػد العػػدة فػػبل نكػػاح بينيمػػا( نػػص فػػي محػػؿ الخػػبلؼ
 معضؿ منكر.  

بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي   ، كتػػػاب النكػػػاح ، 1452/  3 ،( الصػػػنعاني : فػػػتح الغفػػػار الجػػػامع ألحكػػػاـ سػػػنة نبينػػػا المختػػػار  1)
 . 4359ح  ،الزوجيف الكافريف يسمـ أحدىما قبؿ اآلخر 

 . 1919ح ،6/337 ،باب نكاح الكفار ،اإلرواء ،األلباني: ضعيؼ   
 .7/154 ،قاؿ ابف عبد البر: شيرة ىذا الحديث أقوى مف إسناده. ابف قدامة : المغني

 . 46ح ، 545/  2،أسممت زوجتو قبموباب نكاح المشرؾ إذا  ،كتاب النكاح ،( مالؾ: الموطأ2)
 .7/153 ،( ابف قدامة : المغني 3)
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 الفصل الول

 ،بيف أي ممف ذكروا وزوجػاتيـ يػدؿ عمػى اسػتمرار الزوجيػة  عدـ تفريؽ النبي : وجو الداللة
أما الحديث األوؿ فينص صراحة عمى أف العدة الزالػت ؛ ء العدةتـ قبؿ انقضا يوالذ ،حتى اسبلـ اآلخر

 .مستمرة حيث أف الفترة بيف إسبلـ صفواف وزوجتو كانت نحو شير أي أف العدة لـ تنتيي بعد

سػبلـ ىنػد ىػي مجػرد دخولػو  إلػى   وفي الحديث الثالث أيضػا الفتػرة بػيف إسػبلـ أبػو سػفياف وا 
واما الرابع فواضح الداللة عمػى أف  ،تتجاوز فترة العدةـ ي بالتالي لوى ،مكة بعد إسبلـ أبو سفياف مباشرة

فأييمػا أسػمـ قبػؿ انقضػاء عػدة : حيػث إف قولػو ،انقضاء العدة ىو الضابط في استمرار النكػاح مػف عدمػو
ف أسمـ بعد العدة فبل نكاح بينيما  .دؿ عمى ذلؾ داللة واضحة ، المرأة فيي امرأتو وا 

فتبعتو إلى اليمف وعرضت  ،ىرب وقد أسممت زوجتو أـ حكيـ يوـ الفتحوأما الثاني فإف عكرمة 
ومف المؤكد أف المسافة بيف مكة  ،أي أنو أسمـ في اليمف عمى يدي زوجتو أـ حكيـ؛ عميو اإلسبلـ فأسمـ

 . 1عمى أيمب تقدير اتواليمف ال تستغرؽ ثبلثة أشير وىي الفترة التي تستغرقيا الثبلث حيض

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .  176/  1 ، ابف الحاج : المدخؿ(  . 297 ، 296/)  16 ، النووي :  المجموع شرح الميذب( 1)
 . 204/  5 ، شرح الزركشي:   الزركشي 
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 الفصل الول

  .زواج السير في السر: التاسعة  المسألة
ٚؾم نألسٛش انضٔاط يب داو أسٛشا الإنٗ انقٕل ثأَّ  –سؽًّ اهلل  –رْت اإليبو انضْش٘  

1
.  

 : اسزذل انضْش٘ ٔيٍ ٔافقّ ثبنًؼقٕل ٔقذ

ٔال ٚأيٍ ، ألٌ األسٛش إرا ٔنذ نّ ٔنذ كبٌ سقٛقب نٓى؛ قبنٕا ال ٚؾم نألسٛش انضٔاط ْٕٔ فٙ األسش

 .شأرّ غٛشِ يُٓىٚطأ اي أٌ

 ؟كٛف ٚطؤْب : ؟ فقبلٍ أسٛش اشزشٚذ يؼّ ايشأرّ أٚطؤْبأَّ سئم ػ  ٔقذ ٔسد ػٍ أؽًذ  

ْٔزا أٚؼب: قبل، ٔنؼهٓب رؼهق ثٕنذ فٛكٌٕ يؼٓى: قهذ نّ: قبل األصشو، فهؼم غٛشِ يُٓى ٚطؤْب
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .9/293 ،( ابف قدامة: المغني1)

 . 9/293،ابمة. ابف قدامة: المغني وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو الحن    
 . 8/15 ،. المرداوي: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ9/293 ،(ابف قدامة: المغني2)
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 الفصل الول

 الثاني المطمب
 ما يَل وما يَرم من النسا 

 : ـائلسـوفيو م

 الرجل يزني بالمرخة ىل يَل لو نكاَيا خو نكاح ابنتيا خو خميا.: الول  لمسألةا
عمػى مػف زنػا بيػا نكاحيػا أو  َحػرـُ إلػى أف الزنػى بػالمرأة ال يُ  –رحمػو هللا  –ذىب اإلمػاـ الزىػري 

رمػػة وال يحػػـر الزنػػى شػػيئا بح ،بػػؿ يقتػػؿ ،امرأتػػو لػػـ تحػػـر عميػػو امرأتػػو أـومػػف زنػػا بػػ ،نكػػاح ابنتيػػا أو أميػػا
 . 1 النكاح الحبلؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/117 ،( ابف قدامة: المغني1)

لى ىذا الرأي ذىب مالؾ والشافعي والميث بف سعد وأبو ثور وابف المنذر.  وا 
.  16/221 ،. النػػػػػووي: المجمػػػػػوع5/27 ،. الشػػػػافعي: األـ6/35 ،. مالػػػػػؾ: المدونػػػػػة3/58 ،ابػػػػف رشػػػػػد: بدايػػػػػة المجتيػػػػد

 .169/ 1 ،. المزني: مختصر المزني2/440 ،الشيرازي: الميذب
وقػالوا: نكػاح الحػراـ ُمَحػـر كمػا يحػـر نكػاح الحػبلؿ  –رحميػـ هللا  –وقد خالؼ الحنفية وأحمد اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو 

فػػإذا زنػػى بػػإمرأة حرمػػت عمػػى أبيػػو وابنػػو وحرمػػت عميػػو أميػػا وابنتيػػا كمػػا لػػو  ،المصػػاىرةوالشػػبية؛ يعنػػي انػػو يثبػػت بػػو تحػػريـ 
 ولو وطىء أـ امرأتو أو بنتيا حرمت عميو امرأتو.  ،وطئيا بشبية أو حبلال

. الزيمعػي: تبيػيف الحقػائؽ شػرح 2/261 ،. الكاسػاني: البػدائع1/326 ،شيخي زاده: مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر
 . 7/117 ،. ابف قدامة: المغني5/241 ،دقائؽكنز ال

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة واألثر:  
 خوال: الكتاب:    

وا َما َنَكَح َْباُؤُكْم ِمَن النَِّسا ِ  استدلوا بقولو تعالى:  َُ  (. 22النساء )مف اآلية     َواَل َتْنِك
فػدؿ أف المػراد بالنكػاح  ،ة؛ وليػذا حػـر عمػى االبػف مػا وطػ  أبػوه بممػؾ اليمػيف: قالوا: النكاح ىػو الػوطء حقيقػوجو الداللة

فيكػوف موجبػا لمحرمػة كػالوطء بالنكػاح وممػؾ اليمػيف. وفػي اآليػة قرينػة  ،والمعنػى فيػو أنػو وطء فػي محمػو ،الػوطء ال العقػد
َشًة َوَمْقتًـا َوَسـاَ  َسـِبيلً  :تصرفو إلى الوطء، وىو قولػو  َِ وىػذا التغمػيظ إنمػا يكػوف  ،)المرجػع السػابؽ (  ِإن ُو َكاَن َفا

 في الوطء.
 . 1/326 ،شيخي زاده: مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر

 .7/117 ،. ابف قدامة: المغني4/374 ،. السرخسي: المبسوط5/241 ،الزيمعي: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ 
 استدلوا:  ثانيا: السنة:  

ـْ َتِحػؿَّ لَػُو ُأم يَػا، َواَل اْبَنُتيَػا{ ابػف أبػي شػيبة: مصػنؼ   بما روي عف رسوؿ هللا      أنو قاؿ: }َمْف َنَظَر ِإَلى َفْرِج اْمَرأٍَة، لَػ
 .24/252 ،السمسمة الضعيفة ،.  ضعيؼ: األلباني16490ح  ،9/99 ،كتاب النكاح ،ابف أبي شيبة
 النكاح".: قالوا: "الحديث نص في الباب ألنو ليس فيو ذكر وجو الداللة

 .2/261 ،الكاساني: البدائع
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 واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بالقرآف والسنة واألثر والمعقوؿ : 

 : القْرن: خوال 
11َوُأِحلَّ َلُؽْم َمو َوَراَء َذلُِؽْم َوُأِحلَّ َلُؽْم َمو َوَراَء َذلُِؽْم     : استدلوا بعمـو قولو تعالى      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ولكف ذكره عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو منسػوبا إلػى ،فمـ أجد لو تخريجا  ،أما حديث }ممعوف مف نظر إلى فرج امرأة وابنتيا{ 

بػاب جمػع بػيف ذوات األرحػاـ فػي ممػؾ  ،كتػاب النكػاح  ،وىب بف منبو نقبل عف التوراة. عبد الرزاؽ: مصنؼ عبػد الػرزاؽ
 . 12744ح  ،7/194 ،اليميف

: لػػو لػػـ يكػػف النظػػر األوؿ محرمػػا لمثػػاني؛ وىػػو النظػر إلػػى فػػرج ابنتيػػا لػػـ يمحقػػو المعػػف؛ ألف النظػػر إلػػى فػػرج وجــو الداللــة
وكػذا بػالممس ألف  ،فػإذا ثبتػت الحرمػة بػالنظر فبالػدخوؿ أولػى ،المرأة المنكوحة نكاحا صحيحا مبػاح فكيػؼ يسػتحؽ المعػف

 حكاـ بيما.النظر دوف الممس في تعمؽ األ
ثػػـ معنػػى الشػػيوة المعتبػػرة فػػي المػػس والنظػػر أف تنتشػػر بػػو اآللػػة أو يػػزداد انتشػػارىا فأمػػا مجػػرد اإلشػػتياء بالقمػػب   

. السرخسػي: 2/261 ،يير معتبر أال تػرى أف ىػذا القػدر يكػوف مػف الشػيخ الكبيػر الػذي ال شػيوة لػو . الكاسػاني: البػدائع
 .  7/117 ،. ابف قدامة: المغني4/208 ،المبسوط

 ثالثا: الثر :    
َيا، َأْو َنَظَر إِ  – 1 لَػى َفْرِجيَػا ما روي عف أبي حنيفة، عف حماد، عف إبراىيـ قاؿ: ِإَذا َقبََّؿ الرَُّجُؿ اْلَمْرأََة ِمْف َشْيَوٍة، َأْو َمسَّ

ـْ َتِحؿَّ أِلَِبيِو، َواَل اِلْبِنِو.    َل
 .10832أثر ،6/278 ،( 23ء: )مف اآلية النسا وربائبكم   باب: ،عبد الرزاؽ: المصنؼ

 فقاؿ: أما أنيا ال تحؿ لؾ. ،أنو جرد جارية ثـ نظر إلييا ثـ استوىبيا منو بعض بنيو وعف عمر  -2
 ،بػػػاب مػػػا يحػػػـر مػػػف نكػػػاح الحرائػػػر ومػػػا يحػػػؿ منػػػو ومػػػف اإلمػػػاء ،كتػػػاب النكػػػاح ،البييقػػػي: معرفػػػة السػػػنف واآلثػػػار لمبييقػػػي

 .  4388ح  ،11/333
كمػػا يحػػـر أميػػا وبنتيػػا  ،مػػف األثػػريف: أف النظػػر والممػػس والقبمػػة بشػػيوة يحػػـر المػػرأة عمػػى أب الرجػػؿ وابنػػو لداللــةوجــو ا  

 عمى الرجؿ.
 .4/41 ،السرخسي: المبسوط

 :أرجح قوؿ فريؽ في قوؿ وقوؿ الفريؽ اآلخر في قوؿ :الترجيح  
حيػث أف ىػذا القػوؿ أنجػع وأقػوى فػي محاربػة انتشػار  ،ـأوال: أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الحنفية وأحمد مف أف الزنػى ُمَحػر 

 ىذه الفاحشة.
ف بشػيوة ييػر محػـر وذلػػؾ لقػوة أدلػتيـ ثػػـ  ،ثانيػا: أذىػب لتػرجيح مػػا ذىػب إليػو الزىػري ومػػف وافقػو مػف أف مجػرد النظػػر وا 

 خاصة في زمننا الذي تكثر فيو الفتف بشتى أنواعيا. ،لرفع الحرج عف األمة
بحجػة عػدـ ثبػوت  ،بمغ عبػارات الػرفض القػوؿ بجػواز نكػاح الرجػؿ لمبنػت التػي ثبػت أنيػا مػف مائػوثالثا: أنكػر وأعػارض بػأ

ف صحت حكما إال أنيػا ال تقػوى عمػى نفػي الحقيقػة بأنيػا  ،النسب وعدـ التوارث وخبلفو مف الحجج السالفة الذكر فيي وا 
 ،ى عػدـ التحػرج مػف إقتػراؼ ىػذه الفاحشػةمف صمب الرجؿ. كما أف القوؿ بالجواز حتى في مثؿ ىذه الحالػة قػد يػؤدي إلػ

 خاصة في زمف الفتف الذي نحياه كما أسمفت. 
 (. 24(  النساء: )مف اآلية 1)
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موميػػا ذكػػر اآليػػة السػػابقة بعػػد ذكػػر المحرمػػات مػػف ذوات األنسػػاب فاآليػػة بع  أف هللا : وجــو الداللــة 
 . 1فدؿ عمى جواز نكاح الرجؿ لممرأة التي زنى بيا أو نكاح ابنتيا أو أميا ، شاممة العفيفة والزانية

ا َفَجَعَؾُه َكَسًبو َوِصْفًرا    :واستدلوا بقولو تعالى   َبََشً
ِ
ا َفَجَعَؾُه َكَسًبو َوِصْفًرا َوُهَو الَِّذي َخَؾَق ِمَن ادَْوء  َبََشً
ِ
22َوُهَو الَِّذي َخَؾَق ِمَن ادَْوء

 

فمما لـ يثبت بالزنا النسب فمـ يثبت  .سبالذى أثبت فيو الن موضعالصير في ال فأثبت : وجو الداللة
 .3بو الصير 

 :  السنة: ثانيا
سػئؿ عػف رجػؿ زنػى بػامرأة فػػأراد أف  أف النبػػي  -رضػي هللا عنيػا  -اسػتدلوا بمػا روي عػف عائشػة     

ـُ َما َكاَف ِبِنَكاحٍ  }: يتزوجيا أو ابنتيا فقاؿ ـُ اْلَحبَلَؿ، ِإنََّما ُيَحرِّ ـُ اْلَحَرا  . {4َحبَلؿٍ  اَل ُيَحرِّ
 ،مػػف النكػػاح الحػػديث صػػريح فػػي نفػػي تحػػريـ الزنػػى وىػػو حػػراـ لمػػا أحػػؿ هللا : الداللــة وجــو  

 . 5فبل تحـر بالزنا أميا وال ابنتيا وال تحـر ىي عمى ابنو وال عمى أبيو ،فالعقد قبؿ الزنا حبلؿ

حػػـر  إنمػػا فػػاهلل  ،الحػػراـ ضػػد الحػػبلؿ فػػبل يقػػاس شػػيء عمػػى ضػػده :  -رحمػػو هللا  -الشػػافعي  ويقػػوؿ
جماعػػا  ،اعػػامَ اعػػا وجِ مَ فينػػاؾ جِ  ،فمػػـ يجػػز أف يقػػاس الحػػراـ بػػالحبلؿ؛ أميػػات الزوجػػات ونحوىػػا بالنكػػاح 

وصيرا وأوجػب حقوقػا وجعػؿ بػو الرجػؿ  نسبا واألوؿ نعمة وجعمو هللا  ،حمد بو الرجؿ وجماعا رجـ بو
وفػي اآلخػرة بالنػار إال  ،نقمػة فػي الػدنيا بالحػد فػالزنى ،محرما ألـ امرأتو والبنتيا يسافر بيما واآلخر نقمة

 .6فبل نقيس الحراـ الذي ىو نقمة عمى الحبلؿ الذي ىو نعمة  ،( أي هللا ) أف يعفو

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. ابػػف حجػػر: فػػتح البػػاري 5/115 ،. القرطبػػي: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف9/189 ،( المػػاوردي: الحػػاوي فػػي فقػػو الشػػافعي1)

 .13/200 ،ي.  ابف بطاؿ: شرح البخار 351 /14 ،شرح صحيح البخاري
 (.  54( الفرقاف: )مف اآلية 2)
    .16/221 ،( النووي: المجموع شرح الميذب3)
باب فػيمف يزنػي بػالمرأة ثػـ يتزوجيػا أو يتػزوج ابنتيػا أو أميػا أو  ،كتاب النكاح ،( الييثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد4)

. الحػديث 90ح  ،3/268 ،بػاب الميػر ،اب النكػاحكتػ ،. الدارقطني:سنف الػدارقطني7415ح  ،4/493،يتبع األـ حراما
 . 385ح  ،1/462 ،السمسمة الضعيفة ،ضعيؼ: األلباني

 .2/43 ،.  الشيرازي: الميذب16/221 ،. النووي: المجموع6/35 ،( مالؾ: المدونة5)
 .169/ 1 ،المزني: مختصر المزني 
 . 8/270 ،( المزني: مختصر المزني6)
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 الثر :: ثالثا
، بيػا الغػبلـ ـفػاتي، كػاف لػو أمػة وعبػد فظيػر باألمػة حمػؿ أنػو ما روي عف عبػد هللا بػف عمػر   - 1

، نعـ: فقاؿ، إف أتت بولد لو إصبع زائدة جمدتؾ: فقاؿ لو، ع زائدةوكاف لمغبلـ إصب، فسألو فأنكر
 .1فجمده ثـ زوجو بيا، فوضعت ولدا لو إصبع زائدة

أف   حيف ثبت عمى الغبلـ أنو قػد زنػى بتمػؾ األمػة زوجػو بيػا بعػد  أف ابف عمر : الداللة وجو
  .بيا فدؿ ذلؾ عمى جواز نكاح الرجؿ لممرأة التي زنى ،أقاـ عميو حد الزنى

 . 2نعـ : أنو سئؿ أيتزوج الزاني بالزانية ؟ فقاؿ: ما روي عف ابف عباس   – 2
   .واضح صريح بحؿ زواج الرجؿ بالمرأة التي زنى بيا جواب ابف عباس : الداللة وجو      

 : المعقول: رابعا
فقػد  ،ب الحػد و ووجػ ،ووجػوب العػدة والميػراث ولحقػوؽ الولػد ،بما أنو قػد ارتفػع الصػداؽ فػي الزنػى  - 1

 .3ارتفع أف يحكـ لو بحكـ النكاح الجائز

 .4ألنو معنى ال تصير بو المرأة فراشا فمـ يتعمؽ بو تحريـ المصاىرة  - 2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 214/  9 ،ير ( الماوردي : الحاوي الكب1)
 ( المرجع السابؽ.2)
 . 5/115 ،( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف3)
 . 2/43 ،.  الشيرازي: الميذب16/221 ،. النووي: المجموع6/35 ،( مالؾ: المدونة4)

 . 8/270 ،المزني: مختصر المزني
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 : 1الرجل ال يجد الطول نكاح: الثانية المسألة
إذا كػاف ال  ،إلػى القػوؿ بجػواز نكػاح الحػر أربعػا مػف اإلمػاء –رحمػو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

  .3، 2يجد الطوؿ ويخشى العنت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( والطَّْوُؿ: القدرة عمى المير. 1)

َصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع    :وقولو:      َْ قػاؿ الزجػاج:  ،( 25النساء )مف اآليػة   ِمْنُكْم َطْواًل َخْن َيْنِكَح اْلُم
بيػػدي: تػاج العػػروس مػػف جػواىر القػػاموس . الكاسػػاني: 1/7278 ،معنػاه مػػف لػـ يقػػدر مػػنكـ عمػى ميػػر الحػػرة. مرتضػى الزَّ

 . 2/267 ،البدائع
 ،َشػػقَُّة والفسػػاد واليػػبلُؾ واإِلثػػـ والَغمَػػُط والَخَطػػُأ والزنػػا. ابػػف منظػػور: لسػػاف العػػرب( العنػػت: قػػاؿ ابػػف اأَلثيػػر الَعَنػػُت المَ 2)
 .1/170 ،. المزني: مختصر المزني2/61
 .7/139 ،( ابف قدامة: المغني3)

وقػد وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو : مالؾ وأحمد فػي روايػة وأبوحنيفػة إال أف أبوحنيفػة اليشػترط عػدـ الطػوؿ     
 بالكتاب :استدؿ لذلؾ 

َماِئُكمْ    :بقولو         يَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِن َِ اِل وا اْلََياَم  ِمْنُكْم َوالص  َُ  ( . 32. النور ) مف اآلية  َوَخْنِك
ل  َلُكْم َما َوَراَ  َذِلُكمْ     :وبقولو        َِ  ( . 24مف اآلية . النساء )   َوُخ
وُىن  ِبِإْذِن َخْىِمِين     : وبقولو        َُ         ( . 25 مف اآلية.    النساء ) َفاْنِك

مػف ييػر فصػؿ  ،مف اآليات: اسػتدلوا بعمػـو اآليػات الكريمػة السػابقة التػي تفيػد إباحػة نكػاح اإلمػاء وجو الداللة   
ؿ ؛ الشػػتمالو عمػػى المصػػالح بػػيف حػػاؿ القػػدرة عمػػى ميػػر الحػػرة وعػػدـ تمػػؾ القػػدرة ؛ وألف النكػػاح عقػػد مصػػمحة فػػي األصػػ

 فكاف األصؿ فيو ىو الجواز إذا صدر مف األىؿ في المحؿ. ،الدينية والدنيوية 
فػػالتعميؽ بالشػػرط عنػػد الحنفيػػة  ،وقػػالوا: إف إباحػػة نكػػاح األمػػة عنػػد عػػدـ طػػوؿ الحػػرة ال ينفػػي اإلباحػػة عنػػد وجػػود الطػػوؿ

 واليقتضي العدـ عند عدمو. ،يقتضي الوجود عند وجود الشرط
 ،. ابػف اليمػػاـ: فػتح القػػدير3/112 ،ومػػا بعػدىا. ابػػف نجػيـ: البحػػر الرائػؽ شػػرح كنػز الػػدقائؽ 2/267 ،الكاسػاني: البػدائع

 وما بعدىا.  7/139 ،. ابف قدامة: المغني5/478 ،. ابف عبد البر: اإلستذكار6/406
رحميػـ هللا جميعػا  –س وأبو ثور وآخػروفوقد خالؼ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو : الشافعي وأحمد في رواية وابف عبا  
 وقالوا: ليس لو أف ينكح مف اإلماء إال واحدة. وال يحؿ مف اإلماء إال مسممة وال تحؿ حتى يجتمع شرطاف :–
 يخاؼ العنت إف لـ ينكحيا. -أف ال يجد طوؿ حرة . ب -أ  

 (.140  ، 139) 7 ،. ابف قدامة: المغني1/164 ،الشيرازي: التنبيو في الفقو الشافعي
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والقياس واألثر :

 خوال: الكتاب:    
َصـَناِت اْلُمْؤِمَنـاِت َفِمـْن َمـا َمَمَكـْت َخْيَمـاُنُكْم ِمـْن فتَ   :استدلوا بقولو   َْ َيـاِتُكُم َوَمـْن َلـْم َيْسـَتِطْع ِمـْنُكْم َطـْواًل َخْن َيـْنِكَح اْلُم

 (. 25. النساء )مف اآلية   َذِلَك ِلَمْن ََلِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكمْ  - قولو  إلى - اْلُمْؤِمَناتِ 
 : وجو الداللة   
وال يحػػؿ مػػف اإلمػػاء إال مسػػممة واحػػدة؛ ألف مػػف لػػو زوجػػة يمكنػػو   ،أف المػػراد فػػي اآليػػة ىػػـ األحػػرار؛ ألف الممػػؾ ليػػـ    

 وطؤىا ال يخشى العنت. وال تحؿ إال باجتماع شرطاف وىما :=
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 : دؿ ليذا القوؿ بالكتاب والمعقوؿوقد استُ  

    خواًل: الكتاب: 
  11َفوْكؽُِحوا َمو َضوَب َلُؽْم ِمَن الـَِّسوء َمْثـَى َوُثََلَث َوُرَبوَع َفوْكؽُِحوا َمو َضوَب َلُؽْم ِمَن الـَِّسوء َمْثـَى َوُثََلَث َوُرَبوَع     :بقولو  استدلوا

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
=أوال:  أف ال يجد طوؿ حرة ويخاؼ الوقوع في فاحشة الزنى إف لـ ينكحيا. والعنػت بعمومػو ال بخصوصػو حتػى لػو     

فمػػيس لػػو أف يتزوجيػػا إذا كػػاف واجػػدا لمطػػوؿ؛ ألف العشػػؽ ال  ،خػػاؼ العنػػت مػػف أمػػة بعينيػػا ؛ لقػػوة ميمػػو إلييػػا وحبػػو ليػػا 
نما رخص لػو فػي خػوؼ العنػت عمػ ،معنى العتباره ىنا ى الضػرورة؛ أال تػرى أنػو لػو عشػؽ امػرأة وثنيػة يخػاؼ أف يزنػي وا 

بيا لـ يكف لو أف ينكحيا ؟ ولو كػاف عنػده أربػع نسػوة فعشػؽ خامسػة لػـ يحػؿ لػو إذا تػـ األربػع عنػده ؟ أو كانػت لػو امػرأة 
 فعشؽ أختيا لـ يحمؿ لو أف ينكحيا ما كانت عند أختيا ؟ 

ال يرخص لػو فػي نكػاح مػا يحػـر عميػو خػوؼ العنػت؛ ألنػو ال  ،ي الوجوه حـرمف أ ،ثانيا:  ما حـر عميو مف النكاح     
 ،إنمػا الضػرورة عنػد مخافػة اليػبلؾ موتػا ،وال ضػرورة فػي موضػع لػذة يحػؿ بيػا الُمَحػـر ،ضرورة عميو يحؿ لو بيا النكػاح

لػده مػع الغنػى عنػو، فمػـ وألف فػي تػزويج األمػة إرقػاؽ و  ،فيي لؤلبداف التي تحيػا مػف المػوت وتمنػع مػف ألػـ العػذاب عمييػا
فإف قاؿ قائؿ: ما دؿ عمى أف المقصود ىنا األحرار دوف المماليؾ ؟ قيؿ :ىـ القػادروف عمػى الميػر فيػـ المػالكوف  ،يجز
 والممموؾ ال يممؾ ماال.  ،لمماؿ
 ،.المزنػػي: مختصػػر المزنػػي3/158 ،. األنصػػاري: أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح روض الطالػػب5/10 ،الشػػافعي: األـ     

وما بعػدىا.  7/139 ،. ابف قدامة: المغني3/185 ،. الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج1/170
 . 2/383 ،الزركشي: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي

 ثانيا: القياس:     
 ،ـ اسػتطاعة العتػؽعمى جواز الصـو في كفارة الظيار مع عػد ،قاس جواز نكاح األمة مع عدـ استطاعة طوؿ الحرة   

 بجامع عدـ االستطاعة في كؿ منيما.
 وما بعدىا. 7/139 ،ابف قدامة: المغني   
 ثالثا: الثر:     
 أنو قاؿ: مف وجد صداؽ امرأة فبل يتزوج أمة. احتجوا بما روي عف جابر بف عبد هللا   - 1  

 فبل يصح نكاح األمة. : أف القدرة عمى الصداؽ تُبطؿ شرط عدـ الطوؿوجو الداللة         
 .1/170 ،المزني: مختصر المزني          

 ما روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما: أف الحر ال يتزوج مف اإلماء إال واحدة.  - 2  
 وما بعدىا. 7/139 ،ابف قدامة: المغني        
 كثر مف أمة واحدة.: قوؿ ابف عباس رضي هللا عنيما صريح في عدـ جواز نكاح أوجو الداللة        

ـْ َيْسػػَتِطْع َطػْواًل َوَخِشػػَي اْلَعَنػَت َعمَػػى  مػا روي عػف عبػػد هللا بػف مسػػعود  - 3   َمػاِء ِلَمػػْف لَػ قػاؿ : ِإنََّمػػا َأَحػؿَّ اَّللَُّ ِنَكػػاَح اإْلِ
 َنْفِسِو. 
 . 480/ 5  ،باب نكاح األمة عمى الحرة  ،ابف عبد البر : االستذكار      
 واضح الداللة عمى الشرطيف المجيزاف لنكاح األمة المذكوراف سمفا.  : قوؿ ابف مسعود ةوجو الدالل      

 (. 3( النساء: )مف اآلية 1)
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د يمنػع الزيػادة والنص عمى العػد ،نصت اآلية عمى جواز نكاح أربعا مف النساء: وجو الداللة  
النسػػاء عػػاـ يشػػمؿ اإلمػػاء والحرائػػر فػػإذا اسػػتطاب نكػػاح األمػػة جػػاز لػػو ذلػػؾ بظػػاىر  لفػػظ: وقػػالوا ،عميػػو
 ، واألمػة مػف جممػة المحػبلت فػي حػؽ الحػر كػالحرة ،والمعنى فيو أف النكاح يختص بمحؿ الحؿ ،اآلية

الشػػيوة وتحفػػظ الفػػرج فتحصػػؿ واألربعػػة كافيػػات لتقػػؿ  ،فيكػػوف جػػواز نكاحيػػا أصػػبل ال بػػدال وال ضػػرورة
 . 1التزكية عف فاحشة الزنا 

ًٓ َأْن َيـْؽَِح ادُْْحَصـَوِت ادُْْمِمـَوِت َفِؿاْن َماو َمَؾَؽا   : واستدلوا بقولػو     ًٓ َأْن َيـْؽَِح ادُْْحَصـَوِت ادُْْمِمـَوِت َفِؿاْن َماو َمَؾَؽاَوَمْن ََلْ َيْسَتطِْع ِمـُْؽْم َضْو ْت ْت َوَمْن ََلْ َيْسَتطِْع ِمـُْؽْم َضْو

 . 2َخِمَ العـت ِمـُْؽْم َخِمَ العـت ِمـُْؽْم   دَِنْ دَِنْ   َذلَِك َذلَِك   --  إىل قوله إىل قوله   ––ِمْن َفَتَقوتُِؽُم ادُْْمِمـَوِت ِمْن َفَتَقوتُِؽُم ادُْْمِمـَوِت َأْيََمُكُؽْم َأْيََمُكُؽْم 

الماؿ الكافي لمير الحرة وخشي عمى نفسو الوقوع  يممؾالطوؿ ىو الماؿ فمف لـ : وجو الداللة
 .3فقد أرخص هللا لو في نكاح األمة المؤمنة  ،في فاحشة الزنا

 : 4المعقول: ثانيا
 .النكاحاألمة بممؾ اليميف محممة لو وال يحؿ بممؾ اليميف إال ما يحؿ بممؾ  - 1

بػؿ إف الحػر أولػى ألف الحػؿ فػي حػؽ الحػر أوسػع  ،أنيا محممػة لمعبػد أصػبل باإلتفػاؽ فكػذلؾ الحػر - 2
أي وطء األمػة بممػؾ ) فالعبد ال يممؾ أف يطأ األمة بممؾ اليميف ويثبػت لمحػر ،منو في حؽ العبد

 اليميف (.

وذلػؾ يتحقػؽ بػيف الػذكور  ألف المقصود حصػوؿ النسػؿ؛ أف األنثى في أصؿ الخمقة تحؿ لمذكور - 3 
وأمػػا المحرمػػات مػػف النسػػاء عمػػى الرجػػاؿ فػػذلؾ راجػػع لمعػػاني خاصػػة كاألختيػػة واألميػػة  ،واإلنػػاث

 .فإذا انعدمت ىذه المعاني كاف الحؿ ثابتا باعتبار األصؿ ،ونحوىما مما نص عميو الشرع

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. ( 109 ، 108/ 5 ،. السرخسػػػػػػي: المبسػػػػػػوط( 113،(112/ 2 ،( الزيمعػػػػػػي: تبيػػػػػػيف الحقػػػػػػائؽ شػػػػػػرح كنػػػػػػز الػػػػػػدقائؽ1)

 .  3/436 ،ثانياأللوسي: روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع الم
 (.  25( النساء: )مف اآلية 2)
. 5/478،ابػػػػف عبػػػػد البر:اإلسػػػػتذكار ،1/253،.ابػػػػف جزي:التسػػػػييؿ لعمػػػػـو التنزيػػػػؿ2/136 ،( مالؾ:المدونػػػػة الكبػػػػرى3)

 .    5/56 ،الصاوي: حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير
 .( 109 ، 108/ ) 5 ،( السرخسي: المبسوط4)

 وذلؾ:  –رحميـ هللا جميعا  –يح المخالفيف لئلماـ الزىري أميؿ إلى ترج الترجيح:    
 لقوة حجتيـ.  - 1  
وىػذاف الشػرطاف ينػدفعاف  ،إف الفقياء أجمعوا عمى جواز نكاح األمة لمف لـ يجد الطوؿ وخاؼ العنت عمى نفسػو - 2  

 بنكاح أمة واحدة فمـ يعد مبرر لمزيادة.  
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 : َل نكاح الزانية لمزاني وغيره: الثالثة المسألة
لمزاني  -أي جواز العقد عمييا –إلى القوؿ بحؿ نكاح الزانية  –حمو هللا ر –ذىب اإلماـ الزىري 

 وييره إذا توفر شرطاف: 

  .وال يحؿ نكاحيا قبؿ وضعو ،فإف حممت مف الزنا فقضاء عدتيا بوضعو  ،انقضاء عدتيا  : األوؿ  

 .2مف الزنا  1أف تتوب: والثاني  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 والندـ واإلقبلع عف الذنب، كالتوبة مف سائر الذنوب. ( التوبة مف الزنى: تكوف  باالستغفار 1)

 .7/142 ،ابف قدامة: المغني     
 ( المصدر السابؽ.2)

 . -رحميما هللا  -وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو اإلماـ أحمد     
 المصدر السابؽ.     
 (. آخروف وخالؼ اإلماـ الزىري جميور العمماء )أبوحنيفة ومالؾ والشافعي و     
 قاؿ مالؾ: تحؿ إذا توفر الشرط األوؿ. المصدر السابؽ.    
وقػاؿ الشػافعي وأبػػو حنيفػة فػي روايػػة عنػو: يصػح العقػػد؛ ألنيػا ليسػػت فػي نكػاح وال عػػدة مػف الغيػر. ولكػػف أبػو حنيفػػة     

 وقد استدؿ لذلؾ بالسنة وسيأتي ذكرىا. ،حـر عميو وطأىا حتى تضع الحمؿ
: } الَولَػػُد   و وطأىػػا عمػػى األصػػح ؛ ألف مػػاء الزنػػا ال حرمػػة لػػو، وال يمحػػؽ الولػػد بػػالزاني؛ لقولػػو  وأبػػاح الشػػافعي لػػ    

َبػػاٌب: الَولَػػُد ِلْمِفػػَراِش، ُحػػرًَّة  ،ِكتَػػاُب الفَػػَراِئِض ،ِلْمِفػػَراِش َوِلْمَعػػاِىِر الَحَجػػُر {. متفػػؽ عميػػو؛ أخرجػػو البخػػاري: صػػحيح البخػػاري 
 .  6749ح  ، 153/  8،َكاَنْت َأْو َأَمًة 

ُبَياِت  ،ومسمـ : ِكَتاُب الرَِّضاِع        .1457ح  ، 1080/  2 ،َباُب اْلَوَلُد ِلْمِفَراِش، َوَتَوقِّي الش 
ػْمِبيِّ        ،. ابػف نجػيـ : البحػر الرائػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ2/114 ،الزيمعي:  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشػية الشِّ

. الصػػاوي: حاشػػية الصػػاوي عمػػػى 3/64 ،. ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػػد3/192 ،كاسػػاني: البػػػدائعومػػا بعػػدىا. ال112/ 3
 ،ومػػا بعػػدىا. النػػووي: المجمػػوع 9/188 ،. المػػاوردي: الحػػاوي الكبيػػر7/83 ،. الشػػافعي: األـ2/349 ،الشػػرح الصػػغير

 وما بعدىا. 16/219
ــرَِّم َذِلــَك َعَمــ  اْلُمــْؤِمِنينَ َوالز اِنَيــُة  اخػػتبلفيـ فػػي مفيػػـو قولػػو تعػػالى:ســبب الَلــالف:" َُ َيــا ِإال  َزاٍن َخْو ُمْشــِرٌك َو َُ .  اَل َيْنِك
 (. 3النور: )مف اآلية 

ــرَِّم َذِلــَك َعَمــ  اْلُمــْؤِمِنينَ  :ىػؿ خػػرج مخػػرج الػػذـ أو مخػػرج التحػػريـ ؟ وىػػؿ اإلشػػارة فػػي قولػػو       َُ إلػػى الزنػػا أو إلػػى   َو
نما صار الجميػور لح فػي   مػؿ اآليػة عمػى الػذـ ال عمػى التحػريـ ؛ لمػا جػاء فػي الحػديث : أف رجػبل قػاؿ لمنبػي النكاح ؟ وا 
 وقاؿ قـو أيضا:إف الزنا يفسخ النكاح بناء عمى ىذا األصؿ."  ،زوجتو: إنيا ال ترد يد المس...إلخ

 . 3/64 ،ابف رشد: بداية المجتيد     
 ة واألثر: واستدؿ المخالفوف لما ذىبوا إليو بالكتاب والسن     
 خوال: الكتاب :     
رَِّم َذِلَك َعَم  اْلُمْؤِمِنينَ  قالوا إف اآلية الكريمة :       َُ َيا ِإال  َزاٍن َخْو ُمْشِرٌك َو َُ  . َوالز اِنَيُة اَل َيْنِك
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 س والمعقوؿ: وقد استدؿ ليذا الرأي بالكتاب والسنة والقيا  

 :  ْرنخوال الق  
 :   استدلوا بقولو    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
وا  َمــا َطــاَب َلُكــْم ِمــَن النَِّســا ِ    منسػػوخة بقولػػو         َُ (. وذلػػؾ اسػػتدالال بمػػا قيػػؿ  3. النسػػاء: )مػػف اآليػػة  َفــاْنِك

فقػاؿ: إنػي  ،: }َطمِّْقيَػا{فقػاؿ  ،فقػاؿ يػا رسػوؿ هللا: إف امرأتػي ال تػدفع يػد المػس  أف رجبل أتى النبػي  ،بدليؿ الحديث
 }َفاْسَتْمِتْع ِبَيا{.  فقاؿ  ،أحبيا وىي جميمة

 ،7/250 ،ة عمى ما نزلت فيػو أو نسػخياباب ما يستدؿ بو عمى قصر اآلي ،كتاب النكاح ،البييقي: السنف الكبرى      
 .13873ح 

إال أنػو  ،في البداية أمر السائؿ أف يطمػؽ زوجتػو الزانيػة )ال تػرد يػد المػس أي زانيػة ( : أف الحبيب وجو الداللة      
ى حػؿ فػدؿ ذلػؾ عمػ ،عػف تعمقػو بيػا لجماليػا بعػدما أعػرب السػائؿ لمرسػوؿ  ،عميو السبلـ أجاز لو إبقائيا وعدـ تطميقيا

 نكاح الزانية.  
 . 3/269 ،. الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة3/114 ،ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ     
: }َفاْسػػَتْمِتْع ِبيَػػا{، دليػػؿ قػاؿ البغػػوي:)ال تػػدفع يػػد المػس( معنػػاه أنيػػا مطاوعػػة لمػف أرادىػػا، وال تػػرد يػػده، وفػي قولػػو      

 .9/288 ،بغوي: شرح السنةعمى جواز نكاح الفاجرة. ال
ــِركٌ     :وفػػي روايػػة قػػالوا: إف قولػػو       ــا ِإال  َزاٍن َخْو ُمْش َي َُ ــُة اَل َيْنِك ــِرَكًة َوالز اِنَي ــًة َخْو ُمْش ــْنِكُح ِإال  َزاِنَي ــي اَل َي   الز اِن

وا اْلََياَم  ِمْنُكمْ  نسختيا  ،منسوخة َُ  مف أيامى المسمميف. وىف  ،( 32النور )مف اآلية   َوَخْنِك
 . 7/83 ،الشافعي: األـ     
 استدلوا : ثانيا السنة:     
 ،أنو قػاؿ: }اَل َيِحػؿ  اِلْمػِرٍئ ُيػْؤِمُف بِػاهلِل َواْلَيػْوـِ اآْلِخػِر َأْف َيْسػِقَي َمػاَءُه َزْرَع َيْيػِرِه{ . البييقػي: السػنف بما روي عنو       

 .  1/201 ،ي: اإلرواء. الحديث حسف: األلبان15588ح ،7/738
 وجو االستدالؿ:     يسقي ماءه زرع ييره : يعني إتياف الحبالى مف الفيء؛ أي ال يحـر نكاحيف.    
 .9/321 ،البغوي: شرح السنة    
 –وابف مسعود والبراء بػف عػازب   -رضي هللا عنيا  –: ىناؾ رأيا آخر مخالؼ لمجميع روي عف أمنا عائشة فائدة     

وقػالوا: ال يػزاالف زانيػػيف مػا اجتمعػا ؛ لعمػـو اآليػة والخبػػر .   ،حيػث قػالوا: أنيػا ال تحػػؿ لمزانػي بحػاؿ  –عنيمػا  رضػي هللا
 . َوالزَّاِنَيُة اَل َيْنِكُحَيا ِإالَّ َزاٍف... َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف   :أما اآلية فقولو 

فممػا قػدـ  ،فدعتػو إلػى نفسػيا فمػـ يجبيػا ،يقػاؿ ليػا عنػاؽ فػرأى إمػرأة فػاجرة ،وأما الخبر فما روي أف مرثػدا دخػؿ مكػة     
الز اِني اَل َيْنِكُح ِإال  َزاِنَيًة َخْو ُمْشِرَكًة َوالز اِنَيُة اَل  فقاؿ أنكح عناقا ؟ فمـ يجبو فأنزؿ هللا تعػالى:  المدينة سأؿ رسوؿ هللا 

َيا ِإال  َزاٍن َخْو ُمْشِرٌك  َُ  فتبل عميو اآلية وقاؿ:  فدعاه رسوؿ هللا  ،( 3النور: )مف اآلية  .َيْنِك
 . 515/ 7 ،} ال تنكحيا { .       ابف قدامة: المغني 

أقوؿ بتػرجيح مػا ذىػب إليػو اإلمػاـ ومػف وافقػو ؛ وذلػؾ لقػوة حجػتيـ والتػي مػف خبلليػا جعػؿ الضػابط فػي الحػؿ الترجيح : 
ثػـ التوبػة  ،دا مف مقاصد الشريعة الغراء ؛ أال وىو حفػظ النسػؿ مػف االخػتبلط والحرمة ؛ استبراء الرحـ الذي يحقؽ مقص

 والتي ىي واجبة عمى كؿ عاصي .
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   ََم َذلَِك َظَذ ادُْْمِمـِي ٌك َوُحرِّ َّٓ َزاٍن َأْو ُمَْشِ َٓ َيـْؽُِحَفو إِ اكَِقُة  َم َذلَِك َظَذ ادُْْمِمـِيَ َوالزَّ ٌك َوُحرِّ َّٓ َزاٍن َأْو ُمَْشِ َٓ َيـْؽُِحَفو إِ اكَِقُة    .1 َوالزَّ

 .2فػإذا تابػت زاؿ ذلػؾ الحكػـ توبػةإف ىػذه اآليػة تػدؿ عمػى حكػـ الزنػا قبػؿ ال: قػالوا: وجو الداللة   
 {. 3 ِمَف الذَّْنِب، َكَمْف اَل َذْنَب َلوُ  التَّاِئبُ  }: النبي  لقوؿ وذلؾ
ـْ التَّْوَبُة َتْغِسُؿ اْلَحْوَبةَ }  وقولو َنَع

4}. 
 استدلوا :: ثانيا السنة

 { 5مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فبل يسقي ماءه زرع ييره }: أنو قاؿ روي عنو  بما - 1
  .{6ال توطأ حامؿ حتى تضع}: أنو قاؿ وبما روي عنو   - 2
فرفػػع ذلػػؾ إلػػى  ،أف رجػػبل تػػزوج امػػرأة فممػػا أصػػابيا وجػػدىا حبمػػى : وبمػػا روى سػػعيد بػػف المسػػيب  - 3

َداَؽ َوَجَمَدَىا ِماَئةً  َفَفرَّؽَ  } النبي    .{7 َبْيَنُيَما َوَجَعَؿ َلَيا الصَّ
 مجػح عمػى بػاب فسػطاط، فقػاؿ أنو أتػى بػامرأة ، عف النبي ، عف أبي الدرداء رضي هللا عنو - 4

َـّ ِبيَػا{ َلَعمَّوُ : } َىَمْمػُت َأْف َأْلَعَنػُو َلْعًنػا َيػْدُخُؿ َمَعػُو  َلقَػدْ : } : نعػـ، فقػاؿ رسػوؿ هللا الوافقػ، ُيِريُد َأْف ُيِمػ
ُثُو َوُىَو اَل َيِحؿ  َلُو؟ َكْيَؼ َيْسَتْخِدُمُو َوُىَو اَل َيِحؿ  َلوُ   .{8؟َقْبَرُه، َكْيَؼ ُيَورِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (.  3( النور: )مف اآلية 1)
 .7/504 ،. والشرح الكبير عمى متف المقنع7/142 ،( ابف قدامة: المغني2)
 . 4250ح  ،2/1419 ،باب ذكر التوبة ،كتاب الزىد ،( ابف ماجو: السنف3)

سمسػػمة األحاديػػث الضػػعيفة والموضػػوعة وأثرىػػا  ،. األلبػػاني: ضػػعيؼ 10303ح  ،10/150 ،الطبرانػػي: المعجػػـ الكبيػػر
 . 615ح  ، 82/  2 ،السي  في األمة 

. 4207ح ، ، 17/185بػػػاب مولػػػد سػػػيدنا رسػػػػوؿ هللا   ،( العسػػػقبلني: المطالػػػب العاليػػػة بزوائػػػد المسػػػانيد الثمانيػػػة4)
 . 2986ح  ،6/556 ،سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة ،األلباني: موضوع

، َوَكَذِلَؾ اْلَحْوُب. البغوي: شرح السنة ـُ لَُّة َواْلَخِطيَئُة، َواْلُحوُب: اإِلْث  .5/176 ،اْلَحْوَبُة: الزَّ
 ،. ابػػف أبػػي شػػيبة: مسػػند ابػػف أبػػي شػػيبة16376ح  ،34/353 ،حػػديث رويفػػع بػػف ثابػػت األنصػػاري ،( أحمػػد: المسػػند5)

ح  ،6/62 ،باب في وطء السػبايا ،كتاب النكاح ،. أبو داوود: سنف أبي داوود735ح  ،2/446 ،حديث رويفع بف ثابت
 . 5/158 ،صحيح وضعيؼ سنف أبي داود ،. األلباني: حسف1844

مػػا بػػاب  ،كتػػاب الطيػارة ،. الترمػذي: السػػنف1843ح  ،6/61 ،بػػاب وطء السػػبايا ،كتػػاب النكػاح ،( أبػو داوود: السػػنف6)
 . 1489ح  ،6/71 ،جاء في كراىية وطء الحبالى مف السبايا

 .5/157 ،صحيح وضعيؼ سنف أبي داود ،األلباني: صحيح 
. البييقػي: 693ح  ،1/188 ،باب المرأة تزوج في عػدتيا ،كتاب النكاح ،( سعيد بف منصور: سنف سعيد بف منصور7)

 . وقاؿ : الحديث مرسؿ.13672ح  ،7/157 ،باب وطء الحبالى ،كتاب النكاح ،السنف الكبرى
 . 1441ح ،2/1065 ،باب تحريـ وطء الحامؿ المسبية ،كتاب النكاح ،( مسمـ: الصحيح8)
 .21751 ح  ،5/195 ،باقي حديث أبي الدرداء ،أحمد: المسند  
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 الفصل الول

جميػع األحاديػث السػابقة تؤكػد عمػى عػدـ حػؿ نكػاح المػرأة : وجو الداللة من الَاديث السـابقة   
" فػػبل يسػػػقي مػػاءه زرع ييػػره " أي وطء المػػػرأة : ففػػي الحػػديث األوؿ المػػػراد بقولػػو  ،مػػف الغيػػػر الحامػػؿ
 .لمرءدليبل عمى إيماف ا ،عدـ وطء الحامؿ مف الغير الحبيب  فجعؿ ،مف الغير  الحامؿ

حيػػث إف  ،الحػديث الثػاني النيػي صػريح عمػى عػدـ جػواز إتيػاف أي إمػرأة حامػؿ مػف الغيػر وفػي
فالعقوبػػػة التػػػي أوقعيػػػا  ،وكػػػذلؾ الحػػػديثيف األخيػػػريف ،لفػػػظ  "حامػػػؿ " فػػػي الحػػػديث عػػػاـ يشػػػمؿ كػػػؿ حامػػػؿ

؛ ف الحكـ تؤكدا  {.. إلخ.ىممت أف ألعنو}في األخير : عمييا والتفريؽ بينيما وكذلؾ قولو  الرسوؿ 
 ييػػاالعػػدة وحػػـر عم لزمتيػا ،ثبػػت ىػػذا إذافػ ،الحوامػػؿ ائرأي ألنيػا حامػػؿ مػػف ييػره فحػػـر عميػػو نكاحيػا كسػػ

 لسببيف : وذلؾ؛ النكاح فييا 

 .األصؿ لمعرفة براءة الرحـ فيألف العدة   - 1

  .1فيكوف نكاحيا باطبل  ،ألنيا قبؿ العدة يحتمؿ أف تكوف حامبل - 2

 :  القياس ثالثا
بجػػػامع عػػػدـ حػػػؿ كػػػؿ مػػػف الزنػػػا ووطء  ،قياسػػػا عمػػػى وطء الشػػػبية ،نػػػو وطء فػػػي القبػػػؿ فأوجػػػب العػػػدةأل  

  .2كما تجب عمى الموطؤة بشبية ،فتجب العدة عمى الزانية ،الشبية

 :  المعقول رابعا
ألف وطء الحامػػؿ ال يفضػػي إلػػى ؛ إذا لػػـ يصػػح نكػػاح الحامػػؿ فعػػدـ صػػحة نكػػاح الزانيػػة مػػف بػػاب أولػػى  

فيفضػي إلػى  ،أما الزانية فيحتمػؿ أف يكػوف ولػدىا مػف األوؿ ويحتمػؿ أف يكػوف مػف الثػاني ،سباشتباه الن
 . 3اشتباه األنساب فكاف بالتحريـ أولى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/504 ،. والشرح الكبير عمى متف المقنع( 142 ،  141)  7 ،( ابف قدامة: المغني1)
 ابؽ.( المصدريف الس2)
 ( المصدريف السابؽ. 3)
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 الفصل الول

 .الذمي يَل الذمية لمطمقيا المسمم: الرابعة المسألة
إنٗ أٌ ٔؽء انزيٙ نهزيٛخ ٚؾهٓب نًطهقٓب انًسهى –سؽًّ اهلل  – ش٘رْت اإليبو انضْ 

1
.  

 .اسزذل انضْش٘ ٔيٍ ٔافقّ ثبنكزبة ٔانسُخ ٔانًؼقٕل ٔقذ 

 : خوال الكتاب 
هُ   ؽَِح ؽَِح َحتَّى َتـْ َحتَّى َتـْ    اسزذنٕا ثقٕنّ رؼبنٗ: هُ َزْوًجو َغْرَ َزْوًجو َغْرَ

2
  . 

فؼُذ  ،ٔانُظشاَٙ( صٔط انًسهى)أ٘  ًٓبإٌ كم ٔاؽذ يُ: قبنٕاثظبْش اٜٚخ ف أخزٔا: ًجو انذالنة

َكبؽٓب نهُظشاَٙ ركٌٕ قذ َكؾذ صٔعب غٛشِ
3
. 

 : السنة: نياثا
 .{4َيُيوِديَّْيِف َزَنَيا، َوَكاَنا ُمْحَصَنْيفِ  َرَجـَ }: رسوؿ هللا  أفابف عمر  عفاستدلوا بما روي   

ـُ إالَّ ُمْحَصػػػًنا أي إف ن َواَل  رجػػػـ الرسػػػوؿ : وجـــو الداللـــة  ،صػػػنياالػػػذمي لمذميػػػة يح كػػػاحَيػػػْرُج
 .5وبالتالي يحميا لممسمـ

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 518/  7 ،( ابف قدامة: المغني1)
وقػػد وافػػؽ اإلمػػاـ فيمػػا ذىػػب إليػػو جميػػور العممػػاء الحنفيػػة والشػػافعية واالحنابمػػة وآخػػروف مػػف أئمػػة العمػػـ الشػػرعي أمثػػاؿ:  

 الثوري وأبو عبيد وابف المنذر.
/ 4  ،ومػا بعػدىا. الشػافعي: األـ 537/ 2 ،ف الحاشػية. ابػف عابػدي178/ 3. فػتح القػدير  189/ 3  ،الكاساني: البدائع

 ( . 293، 183 ، 182)  3 ،. الشربيني: مغني المحتاج289
 .518/ 7 ،ابف قدامة: المغني 

 وقد خالؼ المالكية اإلماـ حيث ذىبوا إلى القوؿ: باف وطء الذمي لمذمية ال يحميا لمطمقيا المسمـ. 
 .231  ،( . ابف جزي: القوانيف الفقيية 108 ، 107) 3 ،ة المجتيد. ابف رشد: بداي2/209 ،مالؾ: المدونة

 فقالوا: بالمعقولوقد استدلوا لقوليـ 
إال أف يسػمـ الػزوج  ،فػبل يحميػا لزوجيػا األوؿ أي المسػمـ الػذي طمقيػا ألبتػة ،إنو كاف نكاحا في الشرؾ فػذلؾ لػيس بنكػاح 

 وحده أو يسمما جميعًا.
 .3/215 ،: شرح مختصر خميؿ. الخرشي2/209 ،مالؾ: المدونة

فػالمتفؽ عميػو أف مػف  ،أميؿ إلى تػرجيح مػا ذىػب إليػو اإلمػاـ ومػف وافقػو مػف األئمػة األعػبلـ وذلػؾ لقػوة حجػتيـ الترجيح:
وبالتػػالي فػػإف نكػػاح  ،دؿ عمػػى أف نكػػاح المشػػركيف  محصػػٌف  ليػػـ ،فػػإف ثبػػت ىػػذا ،أسػػمـ مػػف المشػػركيف بقػػي عمػػى نكاحػػو

 تالي فيو يبيحيا لزوجيا المسمـ الذي كاف قد طمقيا البتة. الذمي لمذمية يحصنيا وبال
 ( .230( البقرة: )مف اآلية 2)
 .518/ 7 ،. ابف قدامة:  المغني4/289 ،( الشافعي: األـ3)
 .2555ح  ،3/294 ،باب ما يستدؿ بو عمى شرائط اإلحصاف ،( البييقي: السنف الصغرى4)
 . 12/288 ،: نياية المطمب في دراية المذىب. الجويني8/301 ،( المزني: مختصر المزني5)
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 " 1 عمينا أف يكوف ال يحميا وىو يحصنيافكيؼ يذىب " : قاؿ في األـ

سػػمموا ينبغػػي ليػػـ اف يجػػددوا أذا إ: ف يقػػوؿأف لػػـ يجعػػؿ نكػػاح اىػػؿ الكفػػر نكاحػػا قػػاؿ محمػػد " ينبغػػي لمػػ
نصػار قػد مػف الميػاجريف واأل  صػحاب رسػوؿ هللا أف أل؛ فػاف قػاؿ ىػذا قائػؿ فقػد خػالؼ السػنة ،نكاحػا

 ".2تجديد النكاحسممف معيـ فمـ يؤمروا بأسمموا وليـ نساء أ

 :  القياس: ثالثا 
قياسػػا عمػػى  ،فتحػػؿ بػػو لمطمقيػػا المسػػمـ ثبلثػػا ،إنػػو وطء مػػف زوج فػػي نكػػاح صػػحيح تػػاـ : قػػالوا
 .3بجامع أف كمييما وطء تـ في نكاح صحيح ،وطء المسمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 4/289  ،( الشافعي: األـ1)
 .4/70 ،( الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة2)
 .518/ 7 ،. ابف قدامة: المغني 3/189  ،(  الكاساني: البدائع3)
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 .1َكم لبن الفَل: الَلامسة  المسألة
ٚؾىشو يُىّ يىب ٚؾىشو يىٍ       ،َؾشونجٍ ان ؾم ُيثأٌ : إنٗ انقٕل –سؽًّ اهلل  –اإليبو انضْش٘  رْت

انُست
2
. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
واألخػرى يبلمػػا، ( المقصػود بمػبف الفحػؿ: عػف ابػف عبػاس، أنػو سػئؿ عػػف رجػؿ لػو جاريتػاف أرضػعت إحػداىما جاريػة، 1)

أيحػؿ لمغػبلـ أف يتػزوج بالجاريػة؟ فقػاؿ: )ال، المقػاح واحػد (. وقػاؿ الترمػذي: " وىػذا تفسػير لػبف الفحػؿ، وىػذا األصػؿ فػػي 
 .3/446 ،ىذا الباب ". الترمذي: السنف

 .6/245 ،( ابف عبد البر:  اإلستذكار2)
 ،مػػػة األربعػػػة: الحنفيػػػة والمالكيػػػة والشػػػافعية والحنابمػػػةوقػػػد وافػػػؽ اإلمػػػاـ فيمػػػا ذىػػػب إليػػػو جميػػػور العممػػػاء ومػػػنيـ األئ     

 والثوري، وأبو ثور، وابف المنذر. ،أمثاؿ:  عمي، وابف عباس رضي هللا عنيـ ،وآخروف مف أئمة العمـ الشرعي
. النفػػراوي: 3/62 ،ومابعػػدىا. ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد 4/3 ،. الكاسػػاني: البػػدائع293 ،5/132 ،السرخسػػي: المبسػػوط

 2/502 ،. الدسػػوقي: حاشػػية الدسػػوقي عمػػى الشػػرح الكبيػػر2/56 ،واكػػو الػػدواني عمػػى رسػػالة ابػػف أبػػي زيػػد القيروانػػيالف
. 357 ،. المػاوردي: الحػػاوي الكبيػػر5/26 ،ومػػا بعػدىا . الشػػافعي: األـ 6/245 ،ومابعػدىا. ابػػف عبػد البػػر:  اإلسػتذكار

 .5/156 ،. الزركشي: الشرح7/114 ،دامة: المغنيوما بعدىا.  ابف ق 18/210 ،النووي: المجموع شرح الميذب
وخالؼ في ذلػؾ: سػعيد بػف المسػيب، وأبػو سػممة بػف عبػد الػرحمف، وسػميماف بػف يسػار وعطػاء بػف يسػار والنخعػي، وأبػو  

حيػث قػالوا:  ،قبلبة  وىو المروى أيضا عف عائشة، وابف الزبير، وابف عمر وابػراىيـ النخعػي وأبػو سػممة بػف عبػد الػرحمف
.إف لب  ف الفحؿ يير محـر

. 3/62 ،ومػا بعػدىا.  ابػف رشػد: بدايػة المجتيػد 6/245 ،ومابعدىا. ابف عبػد البػر:  اإلسػتذكار 4/3 ،الكاساني: البدائع
 . 7/114 ،وما بعدىا. ابف قدامة: المغني 18/210 ،النووي: المجموع شرح الميذب

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واألثر والمعقوؿ:
 الكتاب: خوال: 

ِتي َخْرَضْعَنُكمْ استدلوا بقولو تعالى :     َياُتُكُم الال   (. 23النساء: )مف اآلية  َوُخم 
أي أنيػا ذكػرت األميػات البلتػي أرضػعف ولػـ  ،قالوا: في اآلية دليؿ عمى نفػى كػوف لػبف الفحػؿ محػـر   وجو االستدالل: 

 ي جانبو؛ لبينيا كما بيف في النسب بقولو عز وجؿ :يذكر الرجاؿ. وقالوا أيضا: ولو كانت الحرمة ثابتة ف
   َْياُتُكْم َوَبَناُتُكم رَِّمْت َعَمْيُكْم ُخم  َُ 

 .18/210 ،. المجموع شرح الميذب6/245 ،. ابف عبد البر:  اإلستذكار4/3 ،الكاساني: البدائع
 .7/114 ،ابف قدامة: المغني 

 ثانيا: الثر:
 ،ة بف عبد هللا بف زمعة  : أف أمو زينب بنت أبي سػممة أرضػعتيا أسػماء بنػت أبػي بكػر استدلوا بما روي عف أبي عبيد 

َبْيُر َوَأَنا َأْمَتِشػُط، َفَيْأُخػُذ ِبقَػْرٍف ِمػْف قُػُروِف َرْأِسػي َفيَ  ِثيِني، إمرأة الزبير فقالت زينب: َكاَف َيْدُخُؿ َعَميَّ الز  قُػوُؿ: َأْقِبِمػي َعمَػيَّ َفَحػدِّ
َبْيػِر َأْرَسػَؿ َقْبػَؿ اْلَحػرَِّة ِإلَػيَّ َيخْ  َأَرى َأنَّوُ  َـّ ِإفَّ َعْبػَد اَّللَِّ ْبػَف الز  َـّ ُكْمثُػوـٍ َعمَػى َأِخيػِو َأبِػي َوَأْف َولَػَدُه ِإْخػَوِتي، َقالَػْت: ثُػ طُػُب اْبَنتِػي ُأ

َبْيِر، َوَكاَف َحْمَزُة ِلْمَكْمِبيَّةِ  : ِإنََّمػا ُتِريػِديَف َفُقْمُت ِلَرُسوِلِو: َوىَ  ،َحْمَزَة ْبِف الز  نََّما ِىَي ِبْنُت ُأْخِتِو؟، َفَأْرَسَؿ َعْبُد اَّللَِّ ِإَليَّ ْؿ َتِحؿ  َلُو َواِ 
َبْيػرِ  َمْيُسػوا لَػِؾ بِػِإْخَوٍة،  ِمػْف َيْيػِر َأْسػَماَء فَ اْلَمْنَع ِلَما ِقَبَمِؾ، َلْيَس َلِؾ ِبَأٍخ، ِإنَِّؾ َوَما َوَلَدْت َأْسَماُء ِإْخَوُتِؾ، َوَما َكػاَف ِمػْف َولَػِد الز 
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 بالسنة واألثر :: وقد استدؿ الزىري ومف وافقو
 : : السنة: خوال 

إف أفمح أخا أبػي القعػيس اسػتأذف عمػي : استدلوا بما روي عف عائشة رضي هللا عنيا أنيا قالت
أخػػا أبػػي القعػػيس لػػيس ىػػو  فػػإف  وهللا ال آذف حتػػى أسػػتأذف رسػػوؿ هللا : فقمػػت، بعػػد أف نػػزؿ الحجػػاب

يػا رسػوؿ هللا إف الرجػؿ : فقمػت  فػدخؿ عمػي رسػوؿ هللا  .ولكػف أرضػعتني امػرأة أبػي القعػيس، أرضعني
 {.1اْئَذِني َلُو َفِإنَُّو َعم ِؾ َتِرَبْت َيِميُنؾِ }:  فقاؿ ، ولكف أرضعتني امرأتو، ليس ىو أرضعني

 ".2فبل يعوؿ عمى ما خالفو ، ي محؿ النزاعقاؿ في المغني :"وىذا نص قاطع ف: وجو الداللة 
 : الثر: ثانيا 

ُمػوا ِمػَف الرََّضػاَعِة َمػا َيْحػُرـُ : قالػت عائشػة رضػي هللا عنيػا: استدلوا بمػا روى عػروة حيػث قػاؿ – 1 )َحرِّ
 (. 3ِمَف النََّسبِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ُمتَػػَواِفُروَف، َوُأمَّيَػػاُت اْلُمػػػْؤِمِنيَف، َفقَػػاُلوا َليَػػػا:  )ِإفَّ    َفَأْرِسػػِمي َفَسػػِمي َعػػػْف َىػػَذا، َفَأْرَسػػَمْت، َفَسػػػَأَلْت َوَأْصػػَحاُب َرُسػػػوِؿ اَّللَِّ  

ـُ َشْيًئا، َفَأْنَكَحتْ  َضاَعَة ِمْف ِقَبِؿ الرَُّجِؿ اَل ُتَحرِّ ـْ َتَزْؿ ِعْنَدُه َحتَّى َىَمَكْت (. الرَّ  َيا ِإيَّاُه، َفَم
. وقاؿ في البدر المنير: " إسناده عمى شرط الصػحيح، عبػد العزيػز مػف 4379ح  ،5/317 ،كتاب ،السنف ،الدار قطني

 رجاؿ الصحيحيف، وأبو عبيدة مف رجاؿ مسمـ". 
 . 8/280 ،قعة في الشرح الكبيرابف الممقف: البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الوا

: قوؿ عبػدهللا ابػف الزبيػر رضػي هللا عنيمػا: " ِإنَّػِؾ َوَمػا َولَػَدْت َأْسػَماُء ِإْخَوتُػِؾ، َوَمػا َكػاَف ِمػْف َولَػِد وجو االستدالل من الثر
َبْيِر ِمْف َيْيِر َأْسَماَء َفَمْيُسوا َلِؾ ِبِإْخَوٍة " ـُ َشػْيًئا "ثـ قوؿ بعض الصػحابة: " ِإفَّ ا ،الز  َضػاَعَة ِمػْف ِقَبػِؿ الرَُّجػِؿ اَل ُتَحػرِّ دؿ   ،لرَّ

.  ذلؾ داللة واضحة عمى أف ماء الرجؿ يير محـر
 ثالثا: المعقول: 

؛ ألف الرضاع مف المرأة ال مف الرجؿ فصارت بنتػا ليػا ال لػو، والػدليؿ عميػو أنػو لػو نػزؿ  ،قالوا: إف لبف الفحؿ يير محـر
 غيرة؛ لـ تحـر عميو فإذا لـ تثبت الحرمة بمبنو فكيؼ تثبت بمبف ييره؟لمزوج لبف فارتضعت منو ص

 . 18/210 ،. المجموع شرح الميذب6/245 ،. ابف عبد البر:  اإلستذكار4/3 ،الكاساني: البدائع
 .7/114 ،ابف قدامة: المغني

ــرجيح:  ، جميعػػا وذلػػؾ لقػػوة حجػػتيـرحميػػـ هللا –أميػػؿ لتػػرجيح مػػا ذىػػب إليػػو اإلمػػاـ ومػػف وافقػػو مػػف جميػػور العممػػاء  الت
 في الحديث الشريؼ.   ،المستندة لمسنة الصحيحة فحديث عائشة رضي هللا عنيا متفؽ عميو وىذا أعمى درجات الصحة

ِإْن تُْبـُدوا َشـْيًئا َخْو ُتَْلفُـوُه... إلـ  قولـو تعـال :   باب َقْوِلِو تعالى: ،كتاب الرضاع ،( متفؽ عميو: البخاري: الصحيح1)
 (.  55األحزاب: )اآلية  َشْيٍ  َشِييًداُكلِّ 

 . 1445ح  ،69 2/10 ،باب تحريـ الرضاعة مف ماء الفحؿ ،كتاب الرضاع ،مسمـ: الصحيح
 ذكره بدوف }َفِإنَُّو َعم ِؾ َتِرَبْت َيِميُنِؾ{ 

 . 7/114 ،( ابف قدامة: المغني2)
 . 5110ح  ،7/12 ،متياباب ال تنكح المرأة عمى ع ،كتاب الرضاع ،( البخاري: الصحيح3)
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ى سػػئؿ ابػػػف عبػػاس رضػػػي هللا عنيمػػػا عػػف رجػػػؿ تػػزوج امػػػرأتيف فأرضػػػعت إحػػداىما جاريػػػة واألخػػػر  – 2
ال تحػػؿ : وفػػي كنػػز العمػػاؿ مػػع زيػػادة .المِّقَػػاُح َواِحػػدٌ ، )ال: يبلمػػا ىػػؿ يتػػزوج الغػػبلـ الجاريػػة ؟ قػػاؿ

 (.1لو
وذلػػؾ ألنػػو دؿ ؛ خاصػػة األثػػر الثػػاني ،فػػي األثػػريف داللػػة عمػػى أف لػػبف الفحػػؿ محػػـر: وجــو االســتدالل 

  .2بصريح النص عمى الحرمة بمبف الفحؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
كتاب الرضاع مف  ،. المتقي اليندي: كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ1149أثر  ،3/446 ،( الترمذي: السنف1)

 .  وقاؿ المحقؽ: أحمد محمد شاكر حكـ األلباني صحيح اإلسناد. 15682أثر  ،6/275 ،قسـ األفعاؿ
 ،ومػػا بعػػدىا.  ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد 6/245 ،البػػر:  اإلسػػتذكار ومابعػػدىا. ابػػف عبػػد 4/3 ،( الكاسػػاني: البػػدائع2)
 .114/ 7 ،وما بعدىا. ابف قدامة: المغني 18/210 ،. النووي: المجموع شرح الميذب3/62
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 الثالث المطمب
 من خَكام الصداق

 :َكم المير فيما لو وجد الزوج بزوجتو عيبا: الول  المسألة

 .جنونا خو جذاما خو برصا إلخ
إف لػـ يعمػـ الػزوج بالعيػب إال بعػد الػدخوؿ فعميػو : إلػى القػوؿ –رحمػو هللا  –اإلماـ الزىػري  ذىب

فالمير،  ال استحمؼ باهلل العظيـ، عمـ الولي يـر وا   . 1المير أيثـ ىو عمى الزوج ، أنو ما عمـ؛ وا 

 والمعقوؿ : باألثررحميـ هللا جميعا  –استدؿ الزىري ومف وافقو  وقد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .190/ 7 ،( ابف قامة: المغني1)

  –رحميـ هللا جميعا  –وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو مالؾ والشافعي في القديـ وأحمد 
 ،139/ 1 ،. الماوردي: اإلقناع566/ 2 ،. بف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة143/ 2 ،مالؾ: المدونة

. 7/190 ،(. ابػػف قدامػػة: المغنػػػي 163 ، 162/ )1 ،. الشػػيرازي: التنبيػػة فػػي الفقػػو الشػػافعي9/345 ،والحػػاوي الكبيػػر
 وما بعدىا. 5/250 ،الزركشي: الشرح

 مف المالكية :" إال أف ال يكوف يره منيا أحد وىي التي يرت مف نفسيا فيكوف ذلؾ عمييا "؛ ولكف قاؿ ابف القاسـ 
 عاد الزوج بالمير عمييا. ،أي إف كانت المرأة ىي التي لـ تفصح عما بيا مف عيب فغرت الزوج

 . 2/143 ،مالؾ: المدونة
 وقد خالؼ الحنفية والشافعي في الجديد فقالوا ال يرجع بالمير.

 وما بعدىا. 3/315 ،. الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة5/96 ،خسي: المبسوطالسر 
 .163+  1/162 ،. الشيرازي:التنبية في الفقو الشافعي9/345 ،والحاوي الكبير ،1/139 ،الماوردي: اإلقناع

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالقياس والمعقوؿ :
 خوال: القياس: 
ستوفى بدلو، وىو الػوطء، فػبل يرجػع بػو عمػى ييػره، قياسػا عمػى المبيػع المعيػب الػذي أكمػو قالوا ال يرجع ألنو ضمف ما ا 

 مف ابتاعو بجامع أف كمييما قد استوفى المنفعة المرجوة.
 . 5/96 ،السرخسي: المبسوط
 ثانيا: المعقول: 

 يا مف العيوب. ريـ ما اكتشؼ ب ،وقد تـ ذلؾ فوجب عمى الزوج المير ،قالوا: إف المستحؽ بالعقد ىو الوطء
 .163+  1/162،. الشيرازي:التنبية في الفقو الشافعي9/345 ،. والحاوي الكبير3/25 ،الزيمعي: تبييف الحقائؽ

 حيث قالوا :ال يرجع بالمير وذلؾ: ،الترجيح: أذىب إلى ترجيح ما ذىب إليو الحنفية والشافعي في الجديد 
 لقوة حجتيـ . -1
  حيث احتجوا بأثر ضعيؼ . –رحميـ الو جميعا  - ضعؼ حجة الزىري ومف وافقو – 2
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 :  الثر خوال
اْمػػَرأٍَة ُيػػرَّ ِبيَػػا َرُجػػٌؿ ِبيَػػا ُجُنػػوٌف َأْو  َأي َمػػا" : أنػػو قػػاؿعنػػو اسػػتدلوا بمػػا روي عػػف عمػػر رضػػي هللا 

 .1َداُؽ الرَُّجِؿ َعَمى َوِليَِّيا الَِّذي َيرَّهُ َوصَ  ،ُجَذاـٌ َأْو َبَرٌص َفَمَيا َمْيُرَىا ِبَما َأَصاَب ِمْنَيا

قولػو رضػي هللا و  ،واضح الداللة عمى أف المرأة تستحؽ المير بعد الدخوؿ قولو : الداللة وجو
 ولي المرأة ىو الذي يغـر إف كاف قد عمـ بالعيب.  أف ىعم ؿ)الَِّذي َيرَُّه ( يد: عنو

 :  المعقول ثانيا
ألنو ال يكاد ؛ هالزوج بذلؾ عمى ولييا الذي ير  ويرجع ،استحؿ مف فرجيا ميرىا المسمى بما ليا

  .2فكاف المير عميو، يره في النكاح الذي يممؾ الرجؿ فيو الخيار وألنو ،يخفى ذلؾ عميو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .  328/ 6 ،. ضعيؼ: األلباني: اإلرواء3672أثر  ،398/ 4 ،باب المير ،كتاب النكاح ،( الدار قطني: السنف1)
 .9/345 ،. والحاوي الكبير1/139 ،. الماوردي: اإلقناع2/566 ،( بف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة2)
 .7/190 ،المغني ابف قدامة: 
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  . زوجيا بموت 1َلممفوضة َثبوت مير المثل من عدمو: الثانية المسألة
 .2مات زوجيا قبؿ الدخوؿ إذا ،ثبوت مير المثؿ لممفوضة اإلماـ الزىري إلى القوؿ بعدـ ذىب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
َضُة ِبَكْسِر اْلَواِو ِىَي الَِّتي َزوََّجْت َنْفَسَيا ِمْف َرُجٍؿ ِمْف َيْيػِر َتْسػِمَيِة َمْيػ1) َضُة: " اْلُمَفوِّ َضػُة ِبفَػْتِح اْلػَواِو ِىػَي ( اْلُمَفوِّ ٍر َواْلُمَفوَّ

 َفِباْلَكْسِر َنْعُت اْلَفاِعَمِة َوِباْلَفْتِح َنْعُت اْلَمْفُعوَلِة. الَِّتي َزوََّجَيا َوِلي َيا ِمْف َرُجٍؿ ِمْف َيْيِر َتْسِمَيِة َمْيرٍ 
ـُ َوُىَو َتْرُؾ اْلُمَناَزَعِة َواْلُمَضاَيَقِة َوُيَراُد ِبِو َتْفِويُض َأْمِر اْلَمْيِر إلَ   ْوِج َوَتْرُؾ اْلُمَناَزَعِة ِفي َتْقِديِرِه".َوالتَّْفِويُض: ُىَو التَّْسِمي  ى الزَّ
 . 1/45 ،سفي: طمبة الطمبةالن

 : -َتْفِويُض اْلُبْضِع وَتْفِويُض اْلَمْيرِ   -قاؿ البيوتي: التفويض اصطبلحا عمى ضربيف 
ْطبَلُؽ إَلْيِو ؛ َوُىَو َأْف ُيَزوَِّج اأْلَُب اْبَنَتُو اْلُمْجَبَرَة بِ   - 1 ، َأْو تَػْأَذُف اْلَمػْرأَُة َغْيِر َصَداؽٍ َتْفِويُض اْلُبْضِع: َوُىَو الَِّذي َيْنَصِرُؼ اإْلِ

ػػَداِؽ َأْو َشػػَرَط َنْفَيػػوُ  َفَيِصػػح  اْلَعْقػػُد َوَيِجػػُب َليَػػا َمْيػػُر اْلِمثْػػِؿ؛ ِلَقْوِلػػِو   ،ِلَوِليِّيَػػا َأْف ُيَزوَِّجيَػػا ِبَغْيػػِر َصػػَداٍؽ، َسػػَواٌء َسػػَكَت َعػػْف الصَّ
وُىن  َخْو َتْفِرُضوا َلُيـن  َفِريَضـةً ال ُجَناَح َعَمْيُكْم ِإْن َطم ْقُتُم النَِّساَ  َتَعػاَلى:  ِفػي    [. َوِلَقَضػاِئِو  236]البقػرة:  َما َلْم َتَمس 

ـَ ِمْف َحِديِث َمْعِقِؿ ْبِف ِسَناُف ؛ َوأِلَفَّ اْلَقْصَد ِمْف النَِّكاِح اْلَوْصػَمُة  ػَداِؽ،ِبْرَوَع ِبْنِت َواِشٍؽ َكَما َتَقدَّ َفَصػحَّ  َوااِلْسػِتْمَتاُع ُدوَف الصَّ
فَّ َمْعَناُىَمػػا َواَل فَػػْرَؽ ِفػػي َذِلػػَؾ َبػػْيَف َأْف َيقُػػوَؿ: َزوَّْجتُػػَؾ ِبَغْيػػِر َمْيػػٍر، َأْو َيِزيػػَد اَل ِفػػي اْلَحػػاِؿ َواَل ِفػػي اْلَمػػاِؿ أِلَ  ،ِمػػْف َيْيػػِر ِذْكػػِرِه 

 َواِحٌد.
ْوُج َأْو اْلػَوِلي  َأْو َعمَػى َمػا َشػاَء َأْجَنبِػَي َأْي َيْيػُر َتْفِويُض اْلَمْيِر: َوُىَو َأْف َيَتَزوََّجَيا َعَمى َما َشاَءْت أَ  - 2 ْو َعَمى َمػا َشػاَء الػزَّ

ْوَجْيِف  ِفي  ٍد َفالنَِّكاُح َصِحيحٌ َأْو َيُقوُؿ اْلَوِلي  : َزوَّْجُتَكَيا َعَمى َما ِشْئَنا َأْو َعَمى ُحْكِمَنا َوَنْحِوِه ؛ َكَعَمى ُحْكِمَؾ َأْو ُحْكـِ َزيْ  ،الزَّ
َوِر.  َجِميِع َىِذِه الص 

 . 5/156 ،البيوتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع     
 . 9/448 ،. العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي9/479 ،( الماوردي: الحاوي الكبير2)

 وما بعدىا.  5/156 ،. البيوتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع7/246 ،ابف قدامة: المغني
وقػػد  روي ذلػػؾ  عػف عمػػي وابػػف عبػػاس وابػػف  ،فيمػػا ذىػب إليػػو –رحميػػـ هللا جميعػػا  –المالكيػػة اإلمػػاـ الزىػري  وقػد وافػػؽ 

 وآخروف.  ،عمر 
. ابػػف: رشػػد بدايػػة 553+  2/552 ،ومػػا بعػػدىا. ابػػف عبػػد البػػر: الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة 2/163 ،مالػػؾ: المدونػػة

 .3/52 ،المجتيد
إف مػات  ،فية والشافعية والحنابمة( حيػث ذىبػوا إلػى القػوؿ: بوجػوب ميػر المثػؿ لممفوضػةوقد خالؼ جميور العمماء )الحن

 عنيا زوجيا قبؿ الوطء.
. 112+  3/111 ،.ابػػػػػف عابديف:الحاشػػػػػية3/15 ،. الميػػػػػداني: المبػػػػػاب فػػػػػي شػػػػػرح الكتػػػػػاب2/283 ،الكاسػػػػػاني: البػػػػػدائع

 ،. العمرانػي: البيػاف فػػي مػذىب اإلمػاـ الشػػافعي4/383 ،. الشػربيني: مغنػي المحتػػاج9/479 ،المػاوردي: الحػاوي الكبيػػر
 . 156، 5/147. وكشاؼ القناع 7/246 ،. ابف قدامة: المغني9/448
وأمػا  ،معارضة القياس لؤلثر؛ أما األثر فيو ما روي عف ابف مسعود وسيأتي ذكره فػي نفػس اليػامش وسبب  الَلالف : 

 ض المعوض لـ يجب العوض، قياسا عمى البيع. =القياس المعارض ليذا فيو أف الصداؽ عوض، فمما لـ يقب
 .3/52 ،=ابف رشد: بداية المجتيد
 والقياس: باألثر وقد استدلوا لما ذىبوا إليو 

 :الثرخوال:
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 : نٕاؽٛش قباسزذنٕا نًب رْجٕا إنّٛ ثبنقٛبط ٔقذ : االسزذالل

قٛبسىب   ،ٔرنك ألٌ ان شقخ رًذ ثؼذ ػقذ طؾٛؼ ٔقجىم رؾذٚىذ انًٓىش ٔيىٍ قجىم أٌ ًٚسىٓب       ،ال يٓش نٓب  -1

ذٔس ان شقىخ قجىم انًسىبط ٔقجىم     ٔرنك ثغبيغ ؽ ،ػهٗ طالقٓب قجم انًسبط ؽٛش ال ٚغت نٓب انًٓش

رسًٛخ انًٓش
1
.  

نى ٚغت انؼٕع، قٛبسب ػهٗ انجٛغ نًؼٕعانظذاق ػٕع، فهًب نى ٚقجغ ا إٌ - 2
2
.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
قضى المرأة لـ يفرض ليا زوجيا صداقا ولػـ يػدخؿ بيػا حتػى مػات ل فقػاؿ:  استدلوا بما روي عف عبد هللا بف مسعود 

، َفقَػَلَيا ِمْثُؿ َصَداِؽ ِنسَ  ـَ َمْعِقػُؿ ْبػُف ِسػَناٍف اأَلْشػَجِعي  اَؿ: }َقَضػى اِئَيا، اَل َوْكَس، َواَل َشَطَط، َوَعَمْيَيا الِعدَُّة، َوَلَيا الِميَراُث، َفقَػا
 ِفي ِبْرَوَع ِبْنِت َواِشٍؽ اْمَرأٍَة ِمنَّا ِمْثَؿ الَِّذي َقَضيت{.  َرُسوُؿ اَّللَِّ   

 . 1145أثر  ،3/442 ،في الرجؿ يتزوج المرأة فيموت عنيا قبؿ أف يفرض لياباب ما جاء  ،الترمذي: السنف
 وقاؿ الترمذي: حديث ابف مسعود حديث حسف صحيح.

ف صػػح فيػػو مػػف صػػحيح السػػنة فوجػػب األخػػذ بػػو وال يجػػوز تركػػو واألخػػذ  ،: األثػػر نػػص فػػي محػػؿ النػػزاعوجــو الداللــة وا 
 إال إذا وافقيا. ،بالقياس

 .9/479 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/283 ،الكاساني: البدائع
 . 156، 5/147. وكشاؼ القناع 7/246 ،. ابف قدامة: المغني9/448 ،العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي 

 ثانيا: القياس:
قياسػا عمػى التػي مػات عنيػا زوجيػا بعػد  ،يجب المير لممفوضة التي مات عنيا زوجيا قبػؿ تسػمية الميػر وقبػؿ الػدخوؿ 
 مية المير وقبؿ الدخوؿ بجامع الموت قبؿ الدخوؿ في كبل الحالتيف.  تس

 . 156، 5/147. وكشاؼ القناع 7/246 ،ابف قدامة: المغني
والطػػبلؽ يقطعػػو  ،فيكمػػؿ بػػو الصػػداؽ ،وقػػالوا: "إف قيػػاس المػػوت عمػػى الطػػبلؽ ييػػر صػػحيح؛ فػػإف المػػوت يػػتـ بػػو النكػػاح

وكمػؿ المسػمى  ،و ولذلؾ وجبت العدة بالموت قبؿ الدخوؿ ولـ تجػب بػالطبلؽويزيمو )أي يقطع ويزيؿ النكاح(  قبؿ إتمام
 بالموت ولـ يكمؿ بالطبلؽ". 

 وما بعدىا. 7/246 ،ابف قدامة: المغني
 وذلؾ : –رحمو هللا  –الترجيح: أميؿ لترجيح رأي المخالفيف لئلماـ الزىري  

 أوال: لقوة حجتيـ المستندة إلى السنة الصحيحة.
قد قضى لممفوضة التي مات عنيػا زوجيػا  دؿ صراحة عمى أف الرسوؿ  ،لحديث الذي استدؿ بو الجميور ثانيا: أف ا

 وال اجتياد مع النص.  ،:  نص في محؿ النزاعفكاف وكما قاؿ الترمذي  ،قبؿ الدخوؿ بكامؿ المير
 ( .   553 ، 552) 2،وما بعدىا. ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة 2/163 ،( مالؾ: المدونة1)
 .3/52 ،( ابف رشد بداية المجتيد2)
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  .خَد الزوجين بإسالم ََال َصول الفرقة قبل الدَلول ََكم الصداق: الثالثة المسألة
بػػػؿ الػػػدخوؿ بإسػػػبلـ بػػػأف الفرقػػػة إذا حصػػػمت ق: إلػػػى القػػػوؿ –رحمػػػو هللا –ذىػػػب اإلمػػػاـ الزىػػػري 

مثػؿ ؛ أو نصػؼ ميػر مثميػا إف كانػت فاسػدة ،فمممرأة نصؼ المسػمى إف كانػت التسػمية صػحيحة ،الزوج
ف حصمت بإسبلـ المرأة فبل شيء ليا  ،أف يصدقيا خمرا أو خنزيرا  . 1وا 

 : المعقوؿو  وقد استدؿ اإلماـ ومف وافقو بالقياس
 : القياس: أوال

 ،فكانػت الفرقػة حاصػمة بفعميػا ،واختبلؼ الديف حصػؿ بإسػبلميا ،الديف قالوا إف الفرقة حصمت بإختبلؼ
بجػػامع أف إخػػتبلؼ الػػديف فػي كمييمػػا يبطػػؿ قيػػد الزوجيػػة وبالتػػالي  ،فمػـ يجػػب ليػػا شػػيء قياسػػا عمػى الػػردة

 . 2ترتفع الحقوؽ الزوجية والتي منيا الصداؽ والمتعة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .152/ 7 ،( ابف قدامة : المغني1)
وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو جميور العمماء )المالكية والشافعية والحنابمة في رواية( وآخػروف مػف أىػؿ العمػـ الشػرعي  

 أمثاؿ الحسف واألوزاعي وابف شبرمة. 
 .277 ، 2/276 ،. الدسوقي: الحاشية2/244 ،ار المدونةالقيرواني: التيذيب في اختص

 .12/366 ،. الجويني: نياية المطمب في دراية المذىب290 ، 9/289 ،الماوردي: الحاوي الكبير 
 .119 ، 5/118 ،. البيوتي: كشاؼ القناع152/ 7،ابف قدامة : المغني

وذلػؾ  ،قػاال: إذا كانػت ىػي المسػممة فميػا نصػؼ الميػر حيػث ،وخالؼ الحنفية والحنابمة فػي روايػة اإلمػاـ فيمػا ذىػب إليػو
 في حالة تسمية المير.

 حيث قالوا :بالقياس :وقد استدلوا لذلؾ 
بجامع أف المرأة في الحالتيف قػد أتػت مػا  ،إف ذلؾ قياسا عمى مف عمؽ طبلؽ زوجتو عمى أف تترؾ الصبلة فصمت - 1

 فرض هللا عمييا. 
أمػا الزوجػة فقػد فعمػت مػا فػرض هللا عمييػا فكػاف ليػا نصػؼ  ،لػزوج بإبائػو اإلسػبلـإف الفرقة قد حصمت مػف طػرؼ ا – 2

 قياسا عمى مف طمقيا زوجيا قبؿ الدخوؿ؛ بجامع حصوؿ الفرقة في الحالتيف مف قبؿ الزوج قبؿ الدخوؿ. ،المير
 متعة عوض عف المير.فقوؿ الحنفية أف ليا المتعة فقط ؛ألف ال ،أما إف لـ يسمى المير في النكاح ولـ يفرض بعده 

 .7/152 ،. ابف قدامة : المغني2/338 ،. الكاساني: البدائع5/46،السرخسي: المبسوط 
؛ وذلؾ ألف إسبلـ المػرأة تػـ باختيارىػا فكػاف قرارىػا الػذي –رحميـ هللا جميعا  –أقوؿ بما قاؿ بو اإلماـ ومف وافقو  الترجيح:

أما القوؿ بأف الفرقػة قػد حصػمت مػف  ،ا الذي فضؿ الكفر عمى اإليمافال مف زوجي ،تثاب عميو مف هللا عز وجؿ في عبله
ِإن ـَك اَل َتْيـِدي  فقػد قػاؿ تعػالى:  ،فمردود؛ وذلؾ ألف أمر اليداية بيد هللا وحده سبحانو وتعالى ،طرؼ الزوج بإبائو اإلسبلـ

َبْبَت َوَلِكن  اَّلل َ َيْيِدي َمْن َيَشا ُ  َْ  (.   56القصص: )مف اآلية  َمْن َخ
. المػػػاوردي: الحػػػاوي 277 ، 276/ 2 ،. الدسػػػوقي: الحاشػػػية2/244 ،( القيروانػػػي: التيػػػذيب فػػػي اختصػػػار المدونػػػة2)

. 152/ 7 ،. ابػػػف قدامػػػة : المغنػػػي366/ 12 ،. الجػػػويني: نيايػػػة المطمػػػب فػػػي درايػػػة المػػػذىب290 ، 9/289 ،الكبيػػػر
 .119 ، 5/118 ،البيوتي: كشاؼ القناع
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 َيث قالوا :: المعقول: ثانيا
أ٘ إٌ ؽكًىّ ؽكىى يىٍ ثىبدس إنىٗ انطىالق قجىم        ؛ ن شقخ ركٌٕ قذ ؽظهذ يٍ طشفىّ  فب ،إٌ أسهى قجهٓب  - 1

ألٌ ان شقخ يٍ عٓزٓب؛ أ٘ ان شقخ قذ ؽظهذ ثئسالو انًشأح فال شٙء نٓب ؛ ٔإٌ كبَذ  ،انذخٕل 
1
. 

بإسبلـ أحد الزوجيف حيثما وجبت إنما ىي فسخ بغير طبلؽ، وىو الصواب؛ ألف الفرقػة  الفرقةإف  – 2
  .2بلـ الزوجة قبؿ البناء فيو كافر، والكافر ال يمزمو طبلؽإف كانت بإس

عمػػػى احتجػػػاج المخػػػالفيف بالقيػػػاس عمػػػى مػػػف عمػػػؽ طػػػبلؽ زوجتػػػو عمػػػى أف تتػػػرؾ الصػػػبلة  الػػػرد
أي الطػبلؽ مػف ؛ وذلؾ ألنػو؛ يفارؽ تعميؽ الطبلؽ ،إف ما ترتب عمى إسبلـ الزوجة: حيث قالوا: فصمت

 .3وقعت الفرقة مف جيتو فيكوف ليا نصؼ المير ،فدخمت ،لدارجية الزوج ولذلؾ لو عمقو عمى دخوؿ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .119 ، 118/ 5 ،وما بعدىا. البيوتي: كشاؼ القناع 152/ 7 ،مغني( ابف قدامة : ال1)
 . 4/452 ،(  ابف رشد: البياف والتحصيؿ2)
 وما بعدىا. 152/ 7 ،( ابف قدامة :  المغني3)
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 الرابع المطمب
 الَليار والفسخ في عقد الزواج

 

 .الول : ال يفسخ نكاح السير إال بتأكيد وفاتو  المسألة
أف زوجة األسير ال تنكح حتى يعمـ لو موت أو : إلى القوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

  .1طبلؽ ارتداد أو

فقػد أجمػػع العممػاء عمػى أف األسػػير لػيس مفقػودا فػػبل ينفسػخ نكاحػػو : وقػد اسػتدؿ لػػذلؾ باإلجمػاع
 .2كالحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 8/30.  ابف قدامة: المغني 18/158 ،( النووي: المجموع1)

الشافعي وأحمد والنخعي ويحيى بف األنصػاري ومكحػوؿ وعمى ىذا القوؿ كاف إجماع العمماء ومنيـ أبوحنيفة ومالؾ و     
سحاؽ وأبي عبيد وأبي ثور.  وا 

. الصػاوي: الحاشػية عمػى الشػرح 1/145.   ابف جزيء: القوانيف الفقييػة 4/67الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة      
 (.8/30.  ابف قدامة: المغني )18/158 ،. النووي: المجموع2/693 ،الصغير

 .  18/158 ،: المجموع( النووي2)
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 .مرختواخجل من لم يمس : الثانية المسألة
وذلػؾ مػف لحظػة  ،لػو أجػؿ سػنة يضػرببػأف مػف لػـ يمػس امرأتػو : اإلماـ الزىري إلى القوؿ ذىب

 .1ترافعو إلى السمطاف

أمف يوـ يبني بيا أـ مف يوـ ترافعو إلى  ،" أنو سأؿ بف شياب متى يضرب لو األجؿ: لؾما عف
 ". 2بؿ مف يوـ ترافعو إلى السمطاف: السمطاف ؟ فقاؿ

 : وقد استدؿ لذلؾ باألثر 

ال خيرىػا، أجؿ سنة مف يـو رجػع إليػو 3لمعنيف جعؿ) أنو عمر عفروي  بما – 1 ، فػاف اسػتطاعيا وا 
ف شاءت فارقتوفاف شاءت أقامت و   .( 4ا 

ؿُ ) أنو قاؿ في اْلِعنِّيِف:  عف عمر بف الخطاب - 2 الَّ ُفرَِّؽ َبْيَنُيَما َوَلَيا  ُيَؤجَّ َسَنًة، َفِإْف َوَصَؿ ِإَلْيَيا، َواِ 
 .( 5اْلَمْيُر َكاِمبًل، َوِىَي َتْطِميَقٌة َباِئَنةٌ 

)َقَضػى ُعَمػُر  عمر بف الخطاب  استدلوا بما رواه معمر عف الزىري عف سعيد بف المسيب عف - 3
َؿ َسَنةً   (. 6ْبُف اْلَخطَّاِب ِفي الَِّذي اَل َيْسَتِطيُع النَِّساَء َأْف ُيَؤجَّ

الداللػػة عمػػى أنػػو ال يػػتـ الفصػػؿ بػػيف العنػػيف وزوجػػو  واضػػحةالسػػابقة  ثػػاراآل: وجــو االســتدالل
فيفػرؽ  ،مقيػاكػاف عجػزا خَ  ،العنػةفػإف اسػتمرت  ،بسبب عدـ قدرتػو عمػى الجمػاع إال بعػد منحػو سػنة كاممػة

   .7بينيما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .6/192 ،( ابف عبد البر: اإلستذكار1)

الحنابمػػػة(  –الشػػػافعية  –المالكيػػػة  –وقػػػد وافػػػؽ اإلمػػػاـ فيمػػػا ذىػػػب إليػػػو جميػػػور العممػػػاء ومػػػنيـ األئمػػػة األربعػػػة )الحنفيػػػة 
. 6/192 ،سػتذكار. ابف عبػد البػر: اإل2/273 ،. المرييناني: اليداية في شرح بداية المبتدي2/325 ،الكاساني: البدائع

. الزركشػػػي: 7/199 ،. ابػػػف قدامػػػة: المغنػػػي9/368 ،. المػػػاوردي: الحػػػاوي الكبيػػػر8/279 ،المزنػػػي: مختصػػػر المزنػػػي
 .5/261 ،الشرح

 .6/192 ،( ابف عبد البر: اإلستذكار2)
. َأْي: اْعتَػرَ 3) يبَلِج. َوُىَو َمْأُخوٌذ ِمْف َعفَّ َض؛ أِلَفَّ َذَكػَرُه َيِعػف  إَذا َأَراَد إيبَلَجػُو، َأْي َيْعتَػِرُض، ( "اْلِعنِّيُف: ُىَو اْلَعاِجُز َعْف اإْلِ

 . 7/199 ،َواْلَعَنُف ااِلْعِتَراُض". ابف قدامة: المغني
 . 45641أثر  ،16/503 ،( المتقي اليندي: كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ4)
 .642أثر   ، 1/141 ،( أبو يوسؼ: اآلثار5)
 .10720أثر  ،6/253 ،َباُب َأَجِؿ اْلِعنِّيفِ  ،المصنؼ( عبد الرزاؽ: 6)
 .2/273 ،. المرييناني: اليداية في شرح بداية المبتدي2/325 ،( الكاساني: البدائع7)

 . 9/368 ،. الماوردي: الحاوي الكبير8/279 ،. المػزني: مختصر المزني6/192 ،ابف عبد البر: اإلستذكار     
 .5/261 ،الزركشي: الشرح .7/199 ،ابف قدامة: المغني
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فػػي  " أجمػػع المسػػمموف عمػػى إتبػػاع قضػػاء عمػػر : نقػػؿ الشػػربيني عػػف ابػػف األثيػػر فػػي النيايػػة
ألف تعذر الجماع قد يكوف لعػارض حػرارة فتػزوؿ فػي ؛ والمعنى فيو مضي الفصوؿ األربعة .قاعدة الباب

فػػإذا  .أو رطوبػػة فتػػزوؿ فػػي الخريػػؼ، ؿ فػػي الربيػػعأو يبوسػػة فتػػزو ، أو بػػرودة فتػػزوؿ فػػي الصػػيؼ .الشػػتاء
  ."1عممنا أنو عجز خمقي، وال إصابة، مضت السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 4/345 ،( الشربيني: مغني المحتاج1)
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 .المفقود وقد تزوجت امرختو قدوم: الثالثة المسألة
ٔسعىغ صٔعٓىب ثؼىذ     ،إرا رضٔعذ ايىشأح انً قىٕد  : إنٗ انقٕل –سؽًّ اهلل  –رْت اإليبو انضْش٘ 

فىئٌ اخزبسْىب فٓىٙ صٔعزىّ      ،صٔعٓب األٔل ثُٛٓب ٔثىٍٛ يىب أطىذقٓب ْىٕ يىٍ انًٓىش       ٛشُخ ¸دخٕل انضبَٙ ثٓب 

ركٌٕ صٔعخ انضبَٙ ،انظذاق خزبسٔإٌ ا ،ثبنؼقذ األٔل
1
.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/134( المغني: 1)

 إال أنيـ قالوا: يرجع عمى الزوج الثاني بمير مثميا . ،وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو: الحنابمة والشافعية في القديـ
 ، 397/ 3لشػػػربيني : مغنػػػي المحتػػػاج . ا288/ 18 ،. النػػػووي: المجمػػػوع300/ 2 ،ابػػػف عابػػػديف: حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف

. ابػػف تيميػػة الحرانػػي :المحػػرر فػػي الفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ 51/ 4 ،. قميػػوبي وعميػػرة  : حاشػػيتا قميػػوبي وعميػػرة  398
 .134/ 8 ،. ابف قدامة : المغني 106/ 2 ،أحمد بف حنبؿ 

حمػػد فػػي روايػػة وبعػػض الحنابمػػة الػػذيف جعمػػوا وخػػالؼ اإلمػػاـ جميػػور الفقيػػاء )الحنفيػػة والمالكيػػة والشػػافعية فػػي الجديػػد وأ
 الخيار لممرأة ال لمزوج األوؿ( 

 .52/ 4 ،. الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة37/ 11 ،السرخسي: المبسوط
. الر عينػػي : مواىػػب الجميػػؿ فػػي شػػرح 451 – 2/449. مالػػؾ :  المدونػػة 300/ 2 ،ابػػف عابػػديف : حاشػػية ابػػف عابػػديف 

 . 480/ 2 ،. ابف قدامة : الشرح الكبير عمى متف المقنع   4/157 ،مختصر خميؿ 
 .  398 ، 3/397. الشربيني : مغني المحتاج 28/ 2(   مالؾ : الموطأ 2)

 .548/،5. اابف مفمح : الفروع 4/51  ،قميوبي وعميرة  : حاشيتا قميوبي وعميرة 
 والجميور أيضا عمى خبلؼ بينيـ :

 فقد ذىبوا إلى القوؿ:  ،لشافعية في الجديدأما الحنفية وفي قوؿ لممالكية وا
ورجع زوجيا بعد دخوؿ الثاني بيا ترد إلى زوجيا األوؿ، ويفرؽ بينيا وبيف اآلخر، وليا المير  ،إذا تزوجت امرأة المفقود

 بما استحؿ مف فرجيا، وال يقربيا األوؿ حتى تنقضي عدتيا مف اآلخر.
 .18/288 ،. النووي: المجموع8/330 ،. المزني: المختصر2/29 ،. مالؾ: المدونة11/37 ،السرخسي: المبسوط 

 وقد استدلوا بالكتاب واألثر والمعقوؿ : 
 خوال: الكتاب: 
... إلى قولو تعالى:َواْلُمْحَصَناُت ِمَف النَِّساِء.استدلوا بقولو تعالى:   ـْ ـْ َوَأَخَواُتُك ـْ َوَبَناُتُك َياُتُك ـْ ُأمَّ اء )مػف النس ُحرَِّمْت َعَمْيُك

 (. 24+  23اآليتيف
عمػى تحػريـ المتزوجػات كمػا ُحرَمػت األميػات وييرىػا بػنص  َواْلُمْحَصػَناُت ِمػَف النَِّسػاءِ : دؿ قولػو تعػالى وجو االستدالل

ومنكوحة الغير ليست مف المحمبلت بؿ ىي مف المحرمات في حؽ سػائر  ،فيي منكوحة  ،الكتاب؛ وزوجة المفقود منيف
 يـ تركيا مع الثاني ؟فكيؼ يستق ،الناس

 .11/37 ،السرخسي: المبسوط
 ثانيا: الثر:

ُؽ  استدلوا بما روي عف عمي   ِؿ، َوُيفَػرَّ قولو في زوجة المفقود وقد رجػع زوجيػا بعػد أف تزوجػت: )تُػَرد  إلَػى َزْوِجيَػا اأْلَوَّ
ُؿ َحتَّى َتْنَقِضَي ِعدَُّتَيا ِمْف اآْلَخِر(َبْيَنَيا َوَبْيَف اآْلَخِر، َوَلَيا اْلَمْيُر ِبَما اْسَتَحؿَّ ِمْف َفرْ   ِجَيا، َواَل َيْقَرُبَيا اأْلَوَّ

 .606أثر  ،1/131 ،أبواب الطبلؽ ،أبو يوسؼ: اآلثار 
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ف تزوجػت وجـو الداللـة: عمػى أف تعتػد مػف الثػاني. وأمػا الميػر فيػو حقيػا مقابػؿ  ،دؿ األثػر عمػى أف زوجػة المفقػود لػو وا 

 استباحة البضع.
 .11/37 ،: المبسوطالسرخسي

 قالوا : ثالثا: المعقول:
فيكػػػوف  ،بينيمػػػا فكيػػػؼ يسػػتقيـ دفػػػع الميػػػر إليػػػو ، وىػػػو بػػػدؿ بضػػػعيا ،إذا اختػػار األوؿ الميػػػر، مػػػع انعقػػػاد النكػػػاح  - 1 

ممموكا ليا دوف زوجيا كالمنكوحة إذا وطئت بشبية، فعرفنا أف الصحيح أنيا زوجة األوؿ، ولكػف ال يقربيػا لكونيػا معتػدة 
 .11/37 ،غيره. السرخسي: المبسوطل
"وألف النكاح عػرؼ ثبوتػو والغيبػة ال توجػب الفرقػة والمػوت فػي حيػز االحتمػاؿ فػبل يػزاؿ النكػاح بالشػؾ". البػابرتي:   - 2 

 .6/147 ،العناية شرح اليداية
 وقاؿ الشافعية: إف دخؿ بيا الثاني :

كػػاف حكػػـ الزوجيػػة بينيػػا وبػػيف  ،خػػؿ بيػػا الػػزوج اآلخػػر ال يضػػر ذلػػؾ نكاحيػػا مػػف األوؿ ؛ أي أنػػو إذا نكحػػت ود  - 1 
 يير أنو ممنوع مف فرجيا بوطء شبية. ،زوجيا األوؿ بحالو 

وال في حيف عدتيا مف النكاح الثاني والذي اعتبروه وطػًأ فاسػدًا ؛ وذلػؾ  ،وقالوا: ال نفقة ليا مف حيف نكحت الثاني – 2 
تػؤدي مػا لزوجيػا األوؿ عمييػا  ،أي أنيػا ليسػت فػي بيػت الزوجيػة األوؿ  ألنيا مخرجة نفسيا مف يديػو وييػر واقفػة عميػو؛

 مف حقوؽ. كما أنيا محرمة عميو بالمعنى الذي دخمت فيو؛ أي وطء الشبة.
ذا وضػعت  ،إال لحوؽ الولد فإنو فراش بالشػبية ،ال يمـز الواط  بنفقتيا؛ ألنو ليس بينيما شيء مف أحكاـ الزوجيف –3 وا 

ف تركتػػو ) زوجيػػا األوؿ ( وال ينفػػؽ عمييػػا  فػػي رضػػاعيا ولػػد  ، يمنعيػػا مػػف رضػػاع ولػػدىا إال المَِّبػػأَ فمزوجيػػا األوؿ أف  وا 
 ييره.

  .18/288 ،. النووي: المجموع8/330 ،المزني: المختصر
َأ، وىػي َتْمَبػؤه. وقػد اْلَتَبَأىػا المَِّبأ، ميموز مقصور: أّوؿ َحْمب عند وضع الُمَمبِّىء. وتقوؿ: َلَبَأِت الّشاُة ولدىا: َأْرَضَعْتو المِّبَ   

: َسَقيتيـ ِلَبًأ، واْلَتبْأُت أنا، أي: َشِربُت ِلَبأً   . َوَلُدىا، أي: َرَضَع ِلَبَأىا. وَلَبْأُت القوـَ
 . 341/  8:  العيف:  الفراىيدي   

نيػا  ،وال حؽ لؤلوؿ عمييا ،فقالوا: إف عاد بعد الدخوؿ فبل سبيؿ لو عمييا؛ أي تكوف لمثاني ،وأما المالكية في قوؿ آخر وا 
 . 2/29 ،ال ترد مف الصداؽ شيئا؛ ألنيا قد انتظرتو وضيؽ عمييا. مالؾ: المدونة

 .5/410 ،ابف رشد: البياف والتحصيؿ
وأما الشافعية في الجديد فذىبوا إلى القوؿ: بأنيا عمى نكػاح الػزوج األوؿ وأف نكاحيػا مػف الثػاني باطػؿ وتعػود لػؤلوؿ بعػد 

 يا مف الثاني. انتياء عدت
 وأما عف أحمد في رواية ثانية: أنو يرجع عميو؛ أي عمى الزوج األوؿ بالمير الذي أصدقيا الثاني.

والبضػػع ال يتقػػـو إال عمػػى  ،وقػػد اسػػتدؿ لػػذلؾ بػػالمعقوؿ: فقػػاؿ:  إف إتػػبلؼ البضػػع مػػف جيتػػو فوجػػب الرجػػوع عميػػو بقيمتػػو
 ثاني دوف األوؿ.زوج أو مف جرى مجراه فيجب الرجوع عميو بالمسمى ال

 .8/134 ،ابف قدامة : المغني 
؛ أراه يتماشػى مػع صػفة الوسػػطية  –رحميػػـ هللا جميعػا  –إف مػا قػاؿ بػو اإلمػػاـ ومػف وافقػو مػف األئمػة األعػبلـ لتـرجيح: ا

 التي تتميز بيا شريعتنا اإلسبلمية السمحة؛ أي ال تشدد تعجيزي وال تراخي تفريطي.
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 االستذالل : 

 : ٔانًؼقٕل ٔاألصشٔقذ اسزذل اإليبو ٔيٍ ٔافقّ ثبإلعًبع  

 فقالوا : َعميو ةاستدلوا بإجماع الصَاب: اإلجماع: خوال
وبػػيف  ،يخيػػر األوؿ بػػيف أخػػذىا منػػو فتكػػوف امرأتػػو بالعقػػد األوؿ ،بيػػا ووطئػػو نيالثػػا دخػػوؿ بعػػد

وىػػذه قضػػايا ، ، وقضػػى بػػو ابػػف الزبيػػر فػػي مػػوالة ليػػـ (  عمػػر، وعثمػػاف، وعمػػي)تركيػػا مػػع الثػػاني لقػػوؿ 
 .1انتشرت في الصحابة فمـ تنكر، ولـ يعرؼ ليـ مخالؼ، فكاف اإلجماع

 فقد استدلوا :: الثر: ثانيا
: قىبال   أٌ ػًش ٔػضًىبٌ سػىٙ اهلل ػًُٓىب   : سٖٔ يؼًش ػٍ انضْش٘ ػٍ سؼٛذ ثٍ انًسٛت  ثًب

ٌْ َِّٔل ِإ ٍَ انظََّذاِق اْنَأ ْٛ ََٔث  ِّ ٍَ اْيَشَأِر ْٛ َٓب ُخَِّٛش َث ُْٔع َعبَء َص
2
 . 

ٔثىىٍٛ يىىب  عزىىّثىىٍٛ صٔ ثبنخٛىىبس ،فىىٙ األصىىش دنٛىىم ٔاػىىؼ ػهىىٗ أٌ انىىضٔط األٔل: االسههتذالل ًجههو

  .أطذقٓب يٍ يٓش

 :  المعقول: ثالثا
ٔثبنزىبنٙ إٌ كىبٌ نىى ٚىذفغ إنٛٓىب       ،ألٌ انضىبَٙ أرهىف ػهٛىّ انًؼىٕع فٛشعىغ ػهٛىّ ثىبنؼٕع       : قبنٕا

انظذاق نى ٚشعغ ثشٙء ٔإٌ كبٌ قذ دفغ ثؼؼّ سعغ ثًب دفغ 
3
. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ،ولربمػا أنجبػت مػف الثػاني ،وقػد تكػوف فتػرة النكػاح الثػاني طويمػة ،وقد دخؿ بيا رجػؿ آخػر ،فالقوؿ بعودتيا لزوجيا األوؿ

وفػي نفػس  ،أرى في ذلؾ  حرج ومشقة لمزوجيف؛ ألنو ربما لـ يعد الزوج األوؿ يريب بيا بعد أف عرفت ييره مف الرجاؿ
فممػػا إذًا إيػػبلؽ بػػاب  ،مػػاؿ بػػؿ وزيػػادةالوقػػت يكػػوف زوجيػػا الثػػاني رايبػػا بيػػا ولػػذلؾ سػػيكوف مسػػتعدا لػػدفع مػػا يجػػب مػػف ال

أرى فيػو مشػقة عمػى الػزوج  ،التخيير ؟ ومف جية أخػرى القػوؿ بعػدـ رجوعيػا لػؤلوؿ وأنػو ال سػبيؿ لػو عمييػا بعػد الػدخوؿ 
 مما قد يتسبب بإثارة الشحناء والبغضاء في النفوس. ،األوؿ الذي ربما ال يزاؿ رايبا بيا
خاصػة وأف األوؿ قػد اسػتوفى مػا دفعػو  ،فتختػار األنسػب ليػا  ،التي تكوف قد خبرتيما و  ،إذا أقوؿ بتخيير الزوجة بينيما 
باإلضافة إلى أنو وعمى رأي اإلماـ سيسترد أيضا ما دفعو مػف صػداؽ .عمػى أف يػتـ ذلػؾ  ،مف صداؽ باستباحة البضع 

 باسترضاء مف لـ تختاره ؛ بحيث يؤدي ذلؾ إلى تطيب نفسو وسد باب الخبلؼ والنزاع.
 .7/91 ،. ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع8/132 ،( ابف قدامة: المغني1)
 .16723أثر  ،522/ 3 ،( ابف أبي شيبة: المصنؼ2)
 وما بعدىا.   8/132 ،( ابف قدامة: المغني3)
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 .1نشوز الزوج: الرابعة المسألة
 ،و أو أعػرض عنيػػاالمػرء إذا نشػز عػف امرأتػ إف: إلػى القػػوؿ -رحمػو هللا –اإلمػاـ الزىػري  ذىػب

أو تستقر عنده عمى مػا رأت مػف األثػرة فػي القسػـ مػف  ،أف يطمقيا: عميو مف الحؽ أف يعرض عمييا فإف
فػػبل جنػػاح عميػػو فيمػػا آثػػر عمييػػا بػػو مػػف  ،فػػإف اسػػتقرت عنػػده عمػػى ذلػػؾ وكرىػػت أف يطمقيػػا ،نفسػػو ومالػػو

ف لػـ يعػرض عمييػا الطػبلؽ فصػالحيا عمػى أف يعطييػا مػف مالػو مػا ،ذلؾ ترضػى بػو وتقػر عنػده عمػى  وا 
 .2صمحيما عميو وجاز ،ذلؾ صمح ،تمؾ األثرة في القسـ مف مالو ونفسو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( نشوز الرجؿ عف امرأتو ىو: " إعراضو عنيا لريبتو عنيا، لمرضيا، أو كبرىا، أو ييرىما.1)

 . 3/93 ،افيابف قدامة: الك    
 .2/241( مالؾ : المدونة الكبرى 2)

 وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو جميور العمماء )المالكية والشافعية والحنابمة (. 
. المػاوردي: الحػػاوي 5/203 ،. الشػافعي: األـ1/556 ،. ابػف رشػد: المقػدمات المميػدات2/241مالػؾ :المدونػة الكبػرى 

 .7/319 ،والمغني 3/93 ،. ابف قدامة: الكافي9/532 ،في مذىب اإلماـ الشافعي . العمراني: البياف9/595 ،الكبير
وقد خالؼ الحنفية اإلماـ فيما ذىػب إليػو حيػث قػالوا: يجػوز ليػا إسػقاط مػا وجػب مػف النفقػة لمماضػي، فأمػا المسػتقبؿ فػبل 

يػا منػو، كمػا أنػو ال  يجػوز تػرؾ تصح البراءة منػو، وكػذلؾ لػو أبػرأت مػف الػوطء لػـ يصػح إبراؤىػا وكػاف ليػا المطالبػة بحق
المطالبة بالنفقة وبالكوف عندىا إال بطيب نفس منيػا ، وال يجػوز أيضػا أف يعطييػا عوضػا عمػى تػرؾ حقيػا مػف القسػـ أو 

 الوطء.
 .2/355.  أحكاـ القرآف لمجصاص 2/333 ،. الكاساني: البدائع5/220 ،السرخسي: المبسوط

 المعقوؿ: وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالقرآف و 
 خوال : القْرن: 
ْن اْمَرَخٌة ََلاَفْت ِمْن َبْعِمَيا ُنُشوًزاَ َخْو إْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَمااستدلوا بقولو تعالى:     (.128النساء: )مف اآلية  َواِن
سػقطت حػؽ نفسػيا وجو االستدالؿ: قالوا: في اآلية دليؿ عمى أف التي رضيت بأف يؤثر زوجيا عمييا زوجتػو األخػرى فأ 
حتػى إذا أرادت أف ترجػع وتطالػب بالعػدؿ  ،جاز ذلػؾ، إال أف ىػذا الرضػا لػيس ُيمزميػا شػيئا ،وىي أىؿ ألف تسقط حقيا ،

 في القسـ فميا ذلؾ.
 المصادر السابقة.  

قػػاؿ الجصػػاص: " وعمػػـو اآليػػة يقتضػػي جػػواز اصػػطبلحيما عمػػى تػػرؾ الميػػر والنفقػػة والقسػػـ وسػػائر مػػا يجػػب ليػػا بحػػؽ 
وكػذلؾ لػػو  ،فأمػا المسػػتقبؿ فػبل تصػح البػػراءة منػو  ،إال أنػو إنمػا يجػػوز ليػا إسػقاط مػػا وجػب مػف النفقػػة لمماضػي ،زوجيػةال

نما يجوز بطيب نفسيا بترؾ المطالبة بالنفقة وبالكوف  ،أبرأت مف الوطء لـ يصح إبراؤىا وكاف ليا المطالبة بحقيا منو  وا 
 براءة منو فبل " فأما أف تسقط ذلؾ في المستقبؿ بال ،عندىا

 .355/ 2 ،الجصاص: أحكاـ القرآف
 قالوا: ثانيًا: المعقول:

ال يجوز أف يعطييا عوضػا عمػى تػرؾ حقيػا مػف القسػـ أو الػوطء؛ ألف ذلػؾ أكػؿ مػاؿ بالباطػؿ، وألنػو سػيكوف بمثابػة  -1
 والوطء ليس كالبيع فبليصح. ،معاوضة القسـ بالماؿ، فيكوف في معنى البيع
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 :  والمعقوؿ واألثروالسنة  كتابوقد استدلوا لما ذىبوا إليو بال 

  : كتاببال : خوال
ََل ُجـَاوَح َظَؾاْقِفََم َأْن ُيْصاؾَِحو ََل ُجـَاوَح َظَؾاْقِفََم َأْن ُيْصاؾَِحو ِمْن َبْعؾَِفو ُكُشوًزا، َأْو إْظَراًضو فَ ِمْن َبْعؾَِفو ُكُشوًزا، َأْو إْظَراًضو فَ   وَفْت وَفْت اْمَرَأٌة َخ اْمَرَأٌة َخ   َوإِنْ َوإِنْ  : استدلوا بقولو تعػالى

1َبْقـَُفََم َبْقـَُفََم 
.. 

 عائشة رضي هللا تعالى عنيا في ىذه اآلية:  عفاستدلوا بما ورد : لةوجو الدال  

فِ }: قولػو تعػالى فػي قالػت نيػاىشاـ، عف أبيو، عف عائشة رضػي هللا ع عف اْمػَرأٌَة َخافَػْت ِمػْف  َواِ 
الَمػػْرأَُة َتُكػػوُف ِعْنػػَد الرَُّجػػِؿ اَل َيْسػػَتْكِثُر ِمْنيَػػا، َفُيِريػػُد َطبَلَقيَػػا َوَيتَػػَزوَُّج  ِىػػيَ ) :َقالَػػتْ  .َبْعِميَػػا ُنُشػػوًزا َأْو إِْعَراًضػػا{

َـّ َتَزوَّْج َيْيِري، َفَأْنَت ِفي ِحؿٍّ  فَػَذِلَؾ  النََّفَقِة َعَميَّ َوالِقْسَمِة ِلي، ِمفَ َيْيَرَىا، َتُقوُؿ َلُو: َأْمِسْكِني َواَل ُتَطمِّْقِني، ُث
 { 2 } َقْوُلُو َتَعاَلى:

 السنة: : ثانيا 
َيػػا اْبػػَف : روي عػػف ىشػػاـ بػػف عػػروة، عػػف أبيػػو، قػػاؿ: قالػػت عائشػػة رضػػي هللا عنيػػا ااسػػتدلوا بمػػ

ػػُؿ َبْعَضػػنَ   ُأْختِػػي َكػػاَف َرُسػػوُؿ اَّللَِّ  ، ِمػػْف ُمْكثِػػِو ِعْنػػَدَنا، َوَكػػاَف َقػػؿَّ َيػػْوـٌ ِإالَّ اَل ُيَفضِّ ا َعمَػػى َبْعػػٍض ِفػػي اْلَقْسػػـِ
ُميَػػا َفَيِبيػػَت َوُىػػَو َيطُػػوُؼ َعَمْيَنػػا َجِميًعػػا، َفَيػػْدُنو ِمػػْف ُكػػؿِّ اْمػػَرأٍَة ِمػػْف َيْيػػِر َمِسػػيٍس، َحتَّػػى َيْبمُػػَغ ِإلَػػى الَّتِػػي ُىػػَو َيوْ 

، َيػْوِمي   ْوَدُة ِبْنُت َزْمَعَة: ِحػيَف َأَسػنَّْت َوَفِرقَػْت َأْف ُيَفاِرَقيَػا َرُسػوُؿ اَّللَِّ سَ  َوَلَقْد َقاَلتْ  ، ِعْنَدَىا َيػا َرُسػوَؿ اَّللَِّ
فِ اَؿ: }قَػِمْنَيا، َقاَلْت: َنُقوُؿ ِفي َذِلَؾ َأْنَزَؿ اَّللَُّ َتَعاَلى َوِفي َأْشػَباِىَيا ُأَراُه   ِلَعاِئَشَة، َفَقِبَؿ َذِلَؾ َرُسوُؿ اَّللَِّ   َواِ 
 {3اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْف َبْعِمَيا ُنُشوًزا

تنػػازؿ سػػودة عػػف ليمتيػػا لعائشػػة رضػػي هللا تعػػالى عنيمػػا واضػػح الداللػػة عمػػى جػػواز تػػرؾ : الداللــة وجــو 
 فبل يطمقيا. ،ريبة منيا بالبقاء لدى زوجيا ،الزوجة بعض حقوقيا الزوجية ومنيا حقيا في الوطء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ال يجوز أخذ العوض عنو، ألنو ال يسقط مع وجود السبب الموجب لو وىو عقد النكاح.إف الوطء حؽ  –2

 .2/355 ،.  الجصاص: أحكاـ القرآف333/ 2 ،الكاساني: البدائع    
 وذلؾ أوال: لقوة حجتيـ. ،أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف جميور العمماء الترجيح: 

ال فميػا أف تسػأؿ زوجيػا  ،وكمػا فيمػت يعػود لمزوجػة؛ إف شػاءت قبمػت واسػتقرت عنػد زوجيػاثانيا: أف األمر في النيايػة  وا 
 الطبلؽ. 

 ( .128( النساء:  )مف اآلية 1)
ِن اْمــَرَخٌة ََلاَفــْت ِمــْن َبْعِمَيــا ُنُشــوًزا َخْو ِإْعَراًضــاَبػػاُب  ،كتػػاب الصػػمح ،( البخػػاري: الصػػحيح2)  ،7/33 ،128النسػػاء  َواِن
 .5206ح
 . 2135ح  ،2/242 ،باب في القسـ بيف النساء ،كتاب النكاح ،داود: السنف ( أبو3)

 .2021، ح  7/85 ،اإلرواء  ،األلباني: حسف اإلسناد 
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 . 1ا تدؿ عميو األية المستدؿ بيا أف فيو دليؿ عمى م كما

 : الثر: ثالثا
بمػػا روي عػػف مالػػؾ، عػػف ابػػف شػػياب، عػػف رافػػع بػػف خػػديج، أنػػو تػػزوج بنػػت محمػػد بػػف مسػػممة 

الطَّػػػبَلَؽ،  َفَناَشػػَدْتوُ ) األنصػػاري، فكانػػت عنػػده حتػػى كبػػػرت، فتػػزوج عمييػػا فتػػاة شػػابة، فػػػ ثر الشػػابة عمييػػا
َـّ َأْميَ  ػػػابََّة َفَناَشػػػَدْتُو الطَّػػػبَلَؽ َفَطمََّقيَػػػا  اَجَعيَػػا،َميَػػػا َحتَّػػػى ِإَذا َكػػػاَدْت َتِحػػػؿ  رَ َفَطمََّقيَػػا َواِحػػػَدًة، ثُػػػ َـّ َعػػػاَد فَػػػ َثَر الشَّ ثُػػػ

ػػابََّة، َفَناَشػػَدْتُو الطَّػػبَلَؽ، َفقَػػاَؿ: َمػػا ِشػػْئِت ِإنََّمػػا َبِقَيػػْت َواِحػػَدٌة، ، َواِحػػَدةً  َـّ َعػػاَد فَػػ َثَر الشَّ َـّ َراَجَعيَػػا ثُػػ ِإْف ِشػػْئِت فَػػثُػػ
ْف ِشػػْئِت َفاَرْقتُػػِؾ ؟ َقالَػػْت: َبػػْؿ َأْسػػَتِقر  َعمَػػى اأْلُثْػػَرِة ( َفَأْمَسػػَكَيا َعمَػػى  ،اْسػػَتْقَرْرِت َعمَػػى َمػػا تَػػَرْيَف ِمػػَف اأْلُثْػػَرِة، َواِ 

ـْ َيَر َراِفٌع َعَمْيِو ِإْثًما ِحيَف َقرَّْت ِعْنَدُه َعَمى اأْلُْثَرِة  َذِلَؾ، َوَل
2 . 

 يػْر خَ شػرط تخييػر المُ  ،األثػر دليػؿ قػاطع عمػى جػواز أثػرة الػزوج زوجػة عمػى أخػرى: لـةالدال  وجـو
ال اختارت نفسيا ،فإف رضيت ،عمييا   .وا 

 :  المعقول: رابعا 
 وضػعتف، لكبر أو ييره كمػرض أو دمامػة؛ إف خافت امرأة نشوز زوجيا وا عراضو عنيا : قالوا

 . 3ألنو حقيا وقد رضيت إسقاطو  ؛ازتسترضيو بذلؾ ج، ض حقوقيا أو كؿ حقوقياػعنو بع

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ،. ابػػػف قدامػػػة: الكػػػافي 9/532 ،فػػػي مػػػذىب اإلمػػػاـ الشػػػافعي ،( ابػػػف رشػػػد: المقػػػدمات المميػػػدات. العمرانػػػي: البيػػػاف 1)
 .7/319 ،والمغني 3/93
 
 . 57أثر  ،2/548 ،باب جامع النكاح ،كتاب النكاح ،أ( مالؾ: الموط2)

 . 9101أثر  ، 520/  11 ، امع األصوؿ في أحاديث الرسوؿج ،ابف األثير : مرسؿ 
 .7/319 ،والمغني 93/ 3 ،( ابف قدامة: الكافي3)
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 الفصل الول

 الَلامس المطمب
 عقود زواج منيي عنيا

 :1نكاح الشغار: المسألة الول 
ويجب مير  ،وتفسد التسمية ،إلى أنو يصح نكاح الشغار –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 . 2المثؿ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ْغُر الرفع والخمو1) وبمػدة شػايرة لػـ تمتنػع مػف  ،يػو ليبػوؿَشَغَر الكمُب ِيْشَغُر َشْغرًا رفع ِإحدى رجم ،( الشغار في المغة: الشَّ

وَشػػَغَر المػػرأََة وبيػػا َيْشػػُغُر   ،وشػػغرت األرض والبمػػد أي خمػػت مػػف النػػاس ولػػـ يبػػؽ بيػػا أحػػد يحمييػػا ويضػػبطيا ،يػػارة أحػػد
 (. 4/417ُشُغورًا وَأْشَغَرىا رفع رجمييا لمنكاح. ابف منظور: لساف العرب )

 سواء كانت المولية بنتا أو أختا أو أمة. ،رأتيف ميرا لؤلخرى الشغار في اإلصطبلح :أف يجعؿ بضع كؿ مف الم
والقيد بأف يكوف بضع كؿ منيما صداقا لآلخر؛ ألنو لو لـ يكف كذلؾ بأف قاؿ: زوجتؾ بنتي عمػى أف تزوجنػي بنتػؾ ولػـ 

ف كاف الحكـ وجوب مير المثؿ.  يزد عميو فقبؿ اآلخر فإنو ال يكوف شغارا اصطبلحا وا 
ىما: عمػى أف يكػوف بضػع بنتػي صػداقا لبنتػؾ ولػـ يقبػؿ اآلخػر بػؿ زوجػو بنتػو ولػـ يجعميػا صػداقا فمػيس وكذا لو قاؿ أحد

ف وجب مير المثؿ   كاف العقد صحيحا اتفاقا. ،بشغار وا 
سبب تسميتو: ويسػمى ىػذا النكػاح نكػاح الشػغار مػف الشػغور وىػو الرفػع واإلخػبلء، وسػمي بػو ألنيمػا بيػذا الشػرط كأنيمػا 

 ميا البضع عنو.رفعا المير وأخ
 (. 3/167(. ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ) 3/51ابف عابديف: حاشية ابف عابديف )
 (. 3/80(. ابف رشد: بداية المجتيد ) 3/338البابرتي: العناية شرح اليداية )

 (. 7/176( ابف قدامة: المغني )2)
 وآخروف. وقد وافؽ اإلماـ بما قاؿ : الحنفية والثوري ومكحوؿ  

 (. 1/206(. المريناني: اليداية ) 168+  6/167. الشوكاني: نيؿ األوطار )5/105السرخسي: المبسوط 
 (. 7/176ابف قدامة: المغني ) 

وقػػد خػػالؼ جميػػور العممػػاء )مالػػؾ والشػػافعي وأحمػػد وآخػػروف( مػػا ذىػػب إليػػو الزىػػري فقػػالوا بػػبطبلف نكػػاح الشػػغار. وقػػالوا 
 في البضع. سبب البطبلف : التشريؾ 

+  16/245 ،(. النػػووي: المجمػػوع 1/175(. األنصػػاري: شػػرح حػػدود ابػػف عرفػػة ) 3/80ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد ) 
 (.  7/529(. ابف قدامة: الشرح الكبير )233+  4/232. الشربيني: مغني المحتاج )246
 وقد استدلوا بالسنة والقياس:   
 خوال : السنة: 
َغاِر {. أف :  رسوؿ هللا  بف عمر رضي هللا عنيما ما روي عف عبد هللا  - 1   } َنَيى َعِف الشِّ

 .4720ح  ،66/ 16 ،باب الشغار ،كتاب النكاح ،متفؽ عميو: البخاري:الصحيح
 . 2537ح  ،230/ 7 ،باب تحريـ نكاح الشغار وبطبلنو ،مسمـ: الصحيح: كتاب النكاح    
 قاؿ:  عف عمراف بف حصيف، عف النبي  - 2
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 الفصل الول

 بالسنة والقياس والمعقوؿ :: وقد أستدؿ ليذا الرأي 

 السنة :: خوال
 { 1عف الشغار نيى} :رسوؿ هللا  أف -هللا عنيما رضي - ما روي عف عبد هللا بف عمر          

فػػإف  ،ال لعػػيف النكػػاح ،فػػي الحػػديث إشػػارة إلػػى أف سػػبب النيػػي ىػػو عػػدـ تسػػمية الميػػر: وجــو الداللــة   
  .2الدنياو  حيث أنو تصرؼ مشروع مشتمؿ عمى مصالح الديف ،سمي مير المثؿ فالنكاح صحيح

 :  القياس: ثانيا
حيث شرط فيو أف يكوف بضع كؿ واحد منيما مير  ،أف ىذا النكاح مؤبد أدخؿ فيو شرطا فاسدا        
قياسا عمػى  فصح ،والنكاح ال تبطمو الشروط الفاسدة ،ال يصمح ميرا فكاف شرطا فاسدا والبضع ،األخرى

 . 3وذلؾ بجامع فساد الشرط  ،يرهمف يتزوج شرط أف يطمقيا أو عمى خمر أو خنزير أو أف ييبيا لغ

 المعقول :: ثالثا
ىػو ميػر و  ، ولكف عند األحناؼ ىػو: نكػاح بعػوض. نكاح الشغار ىو النكاح الخالي عف العوض  - 1

ألنػو تصػرؼ مشػروع مشػتمؿ عمػى ؛ أف النيي لػيس عػف عػيف النكػاح  ىعم ،فبل يكوف شغارا ،المثؿ
عػػػف تسػػػمية ) أي خمػػػوه مػػػف الميػػػر ( خػػػبلء النكػػػاح فػػػبل يمنػػػع النيػػػي عػػػف إ ،الػػػدنيا و  مصػػػالح الػػػديف

   .4المير

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
، َوَمْف اْنَتَيَب ُنْيَبًة َفَمْيَس ِمنَّا{.}اَل    َجَمَب، َواَل َجَنَب، َواَل ِشَغاَر ِفي اإِلْسبَلـِ

 . وقاؿ حديث حسف صحيح.1123ح  ،3/423  ،باب ما جاء في النيي عف نكاح الشغار ،الترمذي: السنف
كػوف الحػديثيف نػص فػي محػؿ الخػبلؼ. . فيمػف الحػديثيف: أف النيػي عػف الشػغار ورد صػريحا فػي قولػو  وجو الداللة 

 فالنيي يقتضي فساد المنيي عنو.
 .5/105 ،السرخسي: المبسوط

 قالوا ببطبلف الشغار قياسا عمى مف زوج ابنتو مف رجميف بجامع بطبلف التشريؾ في البضع. ثانيا القياس:
(.  2/46رازي: الميػػػػذب )(. الشػػػي 1/359(. األنصػػػػاري: شػػػرح حػػػػدود ابػػػف عرفػػػػة ) 3/80ابػػػف رشػػػد: بدايػػػػة المجتيػػػد )
 (.  7/529(. ابف قدامة: الشرح الكبير ) 3/142الشربيني: مغني المحتاج )

 الترجيح:
 أذىب إلى ترجيح ما ذىب إليو جميور العمماء مف المخالفيف ؛ وذلؾ لقوة حجتيـ المستندة إلى السنة الصحيحة . -1 
  والنيي يقتضي فساد المنيي عنو. ،الحديثيف نص في محؿ الخبلؼ وقد وردا بصيغة النيي  -2
 ( سبؽ تخريجو في نفس اليامش. 1)
 ( .3/80(. ابف رشد: بداية المجتيد  ) 1/207(. المريناني: اليداية ) 2/278( الكاساني: البدائع )2)
 (. 105/ 5(. السرخسي: المبسوط )  2/278( الكاساني: البدائع  )3)
 ( المراجع السابقة.4)
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 الفصل الول

 : 1نكاح السر: نيةالمسألة الثا
      .2جواز نكاح السر  بعدـذىب اإلماـ الزىري إلى القوؿ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( نكاح السر: 1) 

 المشيور عند المالكية: أنو ما ُأمر الشيود حيف العقد بكتمو ولو كاف الشيود مؿء الجامع. - 1   
 . 3/301 ،. عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ2/382 ،الصاوي: حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير      
 األحناؼ: أنو النكاح الذي لـ يحضره شاىداف. - 2   

 .3/228 ،. الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة2/253 ،ئعالكاساني: البدا        
 . 2/127 ،. مالؾ: المدونة الكبرى401/ 4 ،( القرافي: الذخيرة2)

وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو: المالكية إال أنيـ اشترطوا عدـ مرور فتػرة طويمػة عميػو بعػد الػدخوؿ. فقػالوا:      
 بالمسمى ". أي ال يفسخ ولممرأة المير. " إال أف يطوؿ بعد البناء فيمضي 

 .5/80 ،العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ     
( فقػػالوا الجميػػور )أبػػو حنيفػػة والشػػافعي وأحمػػد وعمػػر ونػػافع مػػولى ابػػف عمػػر وآخػػروف  وخػػالؼ اإلمػػاـ الزىػػري      

 بجواز نكاح السر اذا شيد عميو العدوؿ واف استكتموا ذلؾ. 
 . 1/175 ،. المزني: مختصر المزني 7/237 ،. الشافعي: األـ3/228 ،ي:  الحجة عمى أىؿ المدينػةالشيبان      

 . 15/38 ،ابف قدامة: المغني
نمػا الشػرط  ،أف الجميور يعتبر الشيادة شرط جواز النكاح سبب الَلالف:       وأما مالػؾ فيقػوؿ: بأنيػا ليسػت  بشػرط وا 

ف لـ يحضره شػيودحتى لو عقد النكاح وشرط  ،ىو اإلعبلف ولػو حضػرتو شػيود وشػرط عمػييـ الكتمػاف  ،اإلعبلف جاز وا 
 لـ يجز. 

. الشػافعي: 3/44 ،. ابػف رشػد: بدايػة المجتيػد2/252 ،.  الكاساني: البػدائع3/199 ،ابػف اليماـ: شرح فتح القدير     
 .61 - 58 ،. الماوردي: الحاوي الكبير8/265 ،. المزني: مختصر المزني249/ 7و 5/23 ،األـ
 .325 ،5/22 ،. الزركشي: الشرح 7/83،ابف قدامة: المغني  

 وقد استدؿ الجميور لما ذىبوا إليو بالسنة والمعقوؿ :      
 استدلوا : خوال: السنة:    
ييثمػي: مجمػع : }اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍّ َوَشػاِىَدْيِف{. البما روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -1  

 ،. الحػػػػديث صػػػػحيح: األلبػػػػاني: اإلرواء7519ح  ،4/526 ،بػػػػاب مػػػػا جػػػػاء فػػػػي الػػػػولي والشػػػػيود ،الزوائػػػػد ومنبػػػػع الفوائػػػػد
 .1858ح  ،6/258
 أنو قاؿ :}الزَّاِنَيُة الَِّتي تُْنِكُح َنْفَسَيا{. وبما روي عف رسوؿ هللا  -2
 .1882، ح 606 ، 1/605لي،  باب ال نكاح إال بو   ،كتاب النكاح ،ابف ماجة : السنف 

فػػػي  وىػػػو حجػػػة عمػػػى اإلمػػػاـ مالػػػؾ  ،: الحػػػديث األوؿ صػػػريح فػػػي اشػػػتراط اإلشػػػيادوجـــو الداللـــة مـــن الَـــديثين     
األمريف: اشتراط اإلعبلف وعدـ اشتراط اإلشياد. وقالوا: لو لـ تكف الشيادة شرطا لػـ تكػف زانيػة بػدونيا كمػا يػدؿ الحػديث 

واالشػػتيار يػػتـ بكثػػرة  ،ى دفػػع تيمػػة الزنػػا عنيػػا وىػػي تيمػػة ال تنػػدفع إال بظيػػور النكػػاح واشػػتيارهفالحاجػػة ماسػػة إلػػ ،الثػػاني
 الشيود عمى النكاح بالسماع وبالتسامع مف العاقديف. 

 .2/253 ،. الكاساني: البدائع3/199 ،ابف اليماـ: شرح فتح القدير     
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 الفصل الول

 .وقد استدؿ ليذا الرأي بالسنة واألثر
 استدلوا :: السنة خوال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
رِّ {.أنو :} َنَيى َعْف ِنَكاِح ال وبما روي عف النبي  -3   سِّ

 . 894ح  ،3/258 ،الطبراني: مسند الشامييف   
لكف نكاح السر عنػدىـ ىػو    -أي بعدـ جواز نكاح السر عندىـ أيضا  -: قالوا بأنيـ يقولوف بموجبو  وجو الداللة    

يف خػرج فيو عنػدىـ نكػاح عبلنيػة ال نكػاح سػر؛ ألف السػر إذا جػاوز اثنػ ،فأما ما حضره شاىداف ،ما لـ يحضره شاىداف
 واستشيدوا بقوؿ الشاعر : ،مف أف يكوف سرا

 ** وسرك ما كان عند امرئ ** ** وسر الثالثة غير الَلفي **
 . 2/253 ،. الكاساني: البدائع3/200 ،ابف اليماـ: شرح فتح القدير     

 قولو: }أعمنوا النكاح ولو بالدؼ{. عنو  ،وبما روي عف عائشة رضي هللا عنيا -4
عػف عػامر بػف  ،2698ح  ، 6/362 ،بػاب حػديث سػالـ ،كتػاب النكػاح ،حاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيفأخرجو ال    

 بمفظ )أعمنوا النكاح(. وقاؿ الحديث صحيح.  ،عبد هللا بف الزبير، عف أبيو رسوؿ هللا 
 ِد، َواْضِرُبوا َعَمْيِو ِبالد ُفوِؼ { .وقد أخرجو البييقي في سننو بمفظ: }أَْعِمُنوا َىَذا النَِّكاَح، َواْجَعُموُه ِفي اْلَمَساجِ   
ْرِب ِبالد ؼِّ َعَمْيِو َوَما اَل ُيْسَتْنَكُر ِمَف اْلَقوْ  ،البييقي : السنف الكبرى   َباَحِة الضَّ  7 ،ِؿ َباُب َما ُيْسَتَحب  ِمْف ِإْظَياِر النَِّكاِح َواِ 
 . 1993ح  ، 50 / 7 ، إرواء الغميؿ ،. األلباني : ضعيؼ  14699ح  ، 473/  

فيػو عمػى وجػو اإلسػتحباب  ،: }ولو بالػدؼ{وأما  قولو  ،أنو إذا حضر عقد النكاح شاىداف فقد أعمف وجو الداللة:    
 في زيادة إعبلنو حيث أف اإلعبلف مندوب إليو.  

 .2/253 ،الكاساني: البدائع     
بأنػػو أيضػػا يعتبرعنػػدىـ مػػف النكػػاح الػػذي ال يجػػػوز؛  فقػػػالوا: وقػػد ردوا عمػػى اإلسػػتدالؿ بػػاألثر عػػف اإلمػػاـ مالػػؾ      

 ،فعندىـ ال يجوز إال بشاىديف عدليف أو رجؿ وامرأتيف ممف يرضى بػو مػف الشػيداء ،معمميف ذلؾ بعدـ اكتماؿ البينة فيو
يػره مػف فإذا كممت الشيادة التي يحؿ بيا النكػاح فػذلؾ نكػاح العبلنيػة. وخػص النكػاح وهللا أعمػـ باشػتراط الشػيادة، دوف ي

 العقود، لما فيو مف تعمؽ حؽ يير المتعاقديف، وىو الولد. 
 .2/322 ،. الزركشي: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي226 – 3/224 ،الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة     
 ثانيا:  المعقول :    
 :  كيؼ يبطؿ ىذا وقد شيدت عميو العدوؿ :-رحمو هللا  –قاؿ محمد     
رجػبل كفػؤا صػالحا إال أنيػـ تراضػو عمػى  ،وبحضور شيود عدوؿ ،ـ رجبل زوج ابنتو وىي ثيب برضاىا وأمرىاأرأيت  - 1

 أيبطؿ ذلؾ النكاح ؟. ،فسأليـ أف يكتموا ذلؾ ،مير استحيوا أف يعممو الناس
أيبطػؿ ىػذا  ،افزوج ابنتو بالبينة العدوؿ واستكتـ ذلؾ؛ مف شدة خوفػو مػف السػمط ،أرأيتـ رجبل مستخفيا مف سمطاف - 2 

 النكاح ؟.
أيبطػؿ ىػذا النكػاح؟. الشػيباني:  ،أرأيتـ رجبل زوج نفسو وىو مستخؼ مف ديف عميػو فسػأليـ أف يكتمػوا المكػاف لخوفػو -3

 .3/224 ،الحجة عمى أىؿ المدينة
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فسػمعوا  ،أصػحابو ببنػي زريػؽمػر ىػو و  أف رسػوؿ هللا  ،( بما روي عف عمي بف أبي طالب   1) 
ػػؿَ فُػػبَلٍف َيػػا َرُسػػوَؿ هللِا قَػػاَؿ : }  ِنَكػػاحُ مػػا ىػػذا ؟{ فقػػالوا }: ينػػاء ولعبػػا فقػػاؿ ِديَنػػُو َىػػَذا النَِّكػػاُح اَل  َكمَّ

فَ  رِّ َحتَّى ُيْسَمَع ُدَؼ َأْو ُيَرى ُدَخافٌ  اُح،السِّ   .{1 َواَل ِنَكاُح السِّ
 {. 2َواْضِرُبوا َعَمْيِو ِباْلِغْرَباؿِ ، أَْعِمُنوا النَِّكاحَ }َقاَؿ :  النَِّبيِّ  َعفِ ، َعاِئَشةَ  َعفْ ( وبما روي  2) 

يسػتدؿ مػف الحػديثيف الشػريفيف أف اإلعػبلف ىػو الػذي يفػرؽ بػيف عقػد : الداللة مـن الَـديثين وجو      
لػو وأما قو  ،ىذا النكاح ( ،كمؿ دينو) نكاح صحيح وآخر يير صحيح  وقد دؿ عمى ذلؾ قولو 

 ()ال يخرجو عف كونػو نكػاح سػر  ،فيستدؿ منو أف عدـ إعبلف النكاح ،ال السفاح وال نكاح سر
    .والحديث الثاني يؤكد ضرورة إعبلف النكاح ،أو سفاح

 استدلوا :: الثر ثانيا
َفاِح  َفْرٌؽ َبْيَف النَِّكاحِ ) عف أبيو قاؿ: معمر عف ابف طاوس عف 1- ُيودُ  ،َوالسِّ  (  3الش 
 .أف التفريؽ بيف عقد النكاح الصحيح وبيف السفاح إنما يكوف بإعبلف النكاح: وجو الداللة      
أنػو أتػي بنكػاح لػـ يشػيد عميػو  روي عف مالؾ عف أبي الزبيػر المكػي أف عمػر بػف الخطػاب  ما - 2

رِّ َواَل ُأِجيُزُه َوَلْو  َىَذا: فقاؿ ،إال رجؿ وامرأة  . 4ُت ِفيِو َلَرَجْمُت َتَقدَّمْ  ُكْنتُ ِنَكاُح السِّ
لػو  أي؛ 5التَّاِء َواْلقَػاِؼ َوالػدَّاِؿ َأْي َسػَبْقُت َيْيػِري ِبَفْتحِ  –لو تقدمت لرجمت  - قولو : وجو الداللة

لمػػا كػػاف ألحػػد عػػذر و  عمػػى المحصػػف وىػػو الػػرجـ نػػىىػػذا ألقمػػت حػػد الز  يأوؿ مػػف قضػػى فػػ كنػػت
  .العقوبة مف لئلفبلت

 ،حيػػػث أنػػػو معمػػػـو أف الػػػرجـ إنمػػػا يجػػػب عمػػػى الزانػػػي المحصػػػف .قػػػالوا ىػػػذا تغمػػػيظ مػػػف عمػػػر و 
 . 6مف وطى ء فرجا ال شبية لو في وطئو ؛ والزاني

روي أف رجبل تزوج إمرأة فأسر ذلؾ فكاف يختمػؼ إلييػا فػي منزليػا فػرآه جػار ليػا يػدخؿ عمييػا  وبما - 3
عمى جارتي اف يدخؿ :يا أمير المؤمنيف ىذا ك فقاؿ فخاصمو إلى عمر بف الخطاب : فقذفو بيا

َما َتُقوُؿ؟ ( َفَقاَؿ: َتَزوَّْجػُت اْمػَرأًَة َعمَػى َشػْيٍء ُدوٍف َفَأْخَفْيػُت ) فقاؿ رضي هللا عنو: ،وال أعممو تزوجيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . . وقاؿ: استفرد بو حسيف بف عبدهللا وىو ضعيؼ14477، ح 7/290 ،كتاب النكاح ،( البييقى: السنف الكبرى1)
بمفػػظ: )واضػػربوا عميػػو بالغربػػاؿ( وأخرجػػو   1895ح  ،3/90 ،بػػاب إعػػبلف النكػػاح ،كتػػاب النكػػاح ،( ابػػف ماجػػة: سػػنف2)

 . 6/170 ،آخروف بمفظ الغرباؿ. وقاؿ البزار: الغرباؿ: الدؼ. البزار: مسند البزار
 .982ح  ،السمسمة الضعيفة ،األلباني: ضعيؼ  
 . 10490ر أث ،6/199 ،( عبد الرزاؽ: المصنؼ3)
. األلبػػاني:  إسػػناده ضػػعيؼ 26أثػػر  ،2/535 ،بػػاب جػػامع مػػا ال يجػػوز مػػف النكػػاح ،كتػػاب النكػػاح،( مالػػؾ: الموطػػأ 4)

 .1860ح  ،6/261 ،اإلرواء ،النقطاعو بيف أبى الزبير وعمر 
 . 3/219 ،( الزرقاني : شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ 5)
 .5/469 ،( ابف عبد البر: االستذكار6)
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؟ ( قَػاَؿ: َأْشػَيْدُت َبْعػَض أَْىِميَػا، قَػاَؿ: فَػَدَرَأ اْلَحػدَّ َعػْف َقاِذِفػ) :َذِلَؾ، َقاَؿ رضي هللا عنو ـْ ، وِ َفَمْف َشػِيَدُك
ُنوا َىِذِه اْلُفُروَج () :َوَقاَؿ رضي هللا عنو  .1أَْعِمُنوا َىَذا النَِّكاَح َوَحصِّ

فدؿ ذلؾ عمى أف دخوؿ الرجؿ  ،لـ ُيِقـ حد القذؼ عمى القاذؼ أف الفاروؽ : وجو الداللة 
قػػد فبػػاإلعبلف يػػتـ الع ،فعميػػو قبػػؿ الػػدخوؿ اإلعػػبلف عػػف النكػػاح ،عمػػى زوجتػػو سػػرا تصػػرفا ييػػر صػػحيح

 .2الذي بو تحصف الفروج ،الصحيح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .16397 ،أثر ،3/495 ،( ابف أبي شيبة: المصنؼ1)

ــرجيح:    حيػػث إف اإلكتفػػاء بمػػا يسػػتوفي شػػروط  ،أميػػؿ إلػػى تػػرجيح قػػوؿ الزىػػري ومػػف وافقػػو مػػف األئمػػة العممػػاء  الت
ف كػػانوا عػػدوؿ ،اإلشػػياد فػػي عقػػد النكػػاح خاصػػة فػػي زمننػػا حيػػث طغيػػاف المػػادة عمػػى المبػػادىء  ،قػػد يفػػتح بابػػا لمفسػػاد ،وا 

أنيمػػا قػػد تزوجػػا ولكػػف لػػـ يقومػػا بػػاإلعبلف  ،ألخػػبلؽ والقػػيـ. فالحصػػوؿ عمػػى مػػف يشػػيد إلثنػػيف ضػػبطا فػػي حالػػة جمػػاعوا
 خاصة عمى قوؿ الحنفية عدـ اشتراط العدالة في الشيود.    ،أمرا يسيرا ،مخافة قريب أو حجة أخرى

 ( .470 ،469)  5 ،االستذكار :  بف عبد البر( ا 1) 
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  :مَرِ نكاح المُ : الثالثة المسألة
في حج أو عمػرة سػواء  ،المحـرإلى القوؿ بعدـ جواز نكاح  –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري    

 ،الوكيػؿ فػبل يعقػد النكػاح لموكمػو أو ،يعقػد النكػاح لمػف يميػو فػبل ،كاف المحـر الزوج أو الزوجة أو  الػولي
 .1فميتـ حجو وليقضي في قابؿ فقد فسد حجو ،في حج محرمانكح وىو ومف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 3/312 ،. والشرح الكبير3/306 ،مغني(  ابف قدامة: ال1)

 إختمؼ األئمة في حكـ نكاح المحـر إلى فريقيف : األوؿ وافؽ الزىري واآلخر خالفو.    
:" نكح ميمونػة وىػو محػـر  أف رسوؿ هللا  تعارض النقؿ في ىذا الباب فمنيا حديث ابف عباس     سبب الَلالف :

: " تزوجيػا وىػو  يح وعارضػو أحاديػث كثيػرة عػف ميمونػة أف رسػوؿ هللا أخرجػو أىػؿ الصػح ،وىو حديث ثابت النقؿ ،"
 ،ومػف طريػؽ سػميماف بػف يسػار وىػو موالىػا ،قػاؿ أبػو عمػر: رويػت عنيػا مػف طػرؽ شػتى: مػف طريػؽ أبػي رافػع ،حبلؿ "

ـ وال : }ال يػنكح المحػر وعف يزيػد بػف األصػـ. وروى مالػؾ أيضػا مػف حػديث عثمػاف بػف عفػاف أنػو قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ هللا 
ومػف رجػح حػديث  ،فمػف رجػح ىػذه األحاديػث عمػى حػديث ابػف عبػاس قػاؿ: ال يػنكح المحػـر وال يػنكح ،يػنكح وال يخطػب{

 ،قاؿ: ينكح ويػنكح ،ابف عباس أو جمع بينو وبيف حديث عثماف بف عفاف؛ بأف حمؿ النيى الوارد في ذلؾ عمى الكراىة 
أو تغميب القوؿ والقوؿ آكد النو  يحتمؿ أف يكوف مختصا بما فعمو  والوجو الجمع ،وىذا راجع إلى تعارض الفعؿ والقوؿ 

 ؛ أي أف الفعػػػؿ قػػػد يكػػػوف خاصػػػا بالرسػػػوؿ فوجػػػب  ،أمػػػا القػػػوؿ فيػػػو موجػػػو لسػػػائر المسػػػمميف ،دوف سػػػائر المسػػػمميف
 اإللتزاـ بما ورد فيو مف أوامر ونواىي.  

 .  3/313 ،. ابف قدامة: الشرح الكبير96/ 2 ،ابف رشد: بداية المجتيد
وىػػػو قػػػوؿ  ،وقػػػد وافػػػؽ اإلمػػػاـ الزىػػػري فيمػػػا ذىػػػب إليػػػو جميػػػور العممػػػاء:  مالػػػؾ والشػػػافعي وأحمػػػد والميػػػث واألزاعػػػي    

 .وابف عمر، وزيد بف ثابت  ،الصحابة: عمر، وعمي
 . 135 ،. ابف جزى: القوانيف الفقيية239/ 2 ،. الدسوقي: الحاشية97+  96/ 2 ،ابف رشد: بداية المجتيد

/ 3 ،.   ابػػػف قدامػػػة: المغنػػػي336+  335/ 9 ،ومػػػا بعػػػدىا . المػػػاوردي: الحػػػاوي الكبيػػػر 287/ 7 ،ي: المجمػػػوعالنػػػوو 
 .443 – 2/441 ،. البيوتي: كشاؼ القناع313  ، 3/312 ،. والشرح الكبير306

 . 2/492 ،المرداوي: اإلنصاؼ 
 قد دوف الوطء.وقالوا بجواز نكاح المحـر بالع ،أما الحنفية فخالفوا اإلماـ الزىري 

. رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار 209/ 2 ،تحقيػػؽ ميػػدي حسػػف الكيبلنػػي القػػادري ،الشػػيباني: الحجػػة عمػػى أىػػؿ المدينػػة
 .121+  4/120 ،.السرخسي: المبسوط2/310 ،. الكاساني: البدائع291 – 2/290

 .3/111 ،ؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ: البحر الرائ3/65 ،شيخي زاده: مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر
ولكػف ال ينبغػي لمػذي يتػزوج وىػو محػـر  ،: " ال بأس باف يتػزوج المحػـر ويػزوج ييػره ونقؿ محمد عف أبي حنيفة قولو 

 أف ُيقبؿ وال يباشر وال يضع شيئا مما َيحؿ لمحبلؿ اف يفعمو بزوجتو مف القبمة والممس ويير ذلؾ ". 
 .2/209 ،تحقيؽ ميدي حسف الكيبلني القادري ،الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: بالسنة والقياس : 

 خوال: السنة :
 )َتَزوََّج َمْيُموَنَة َوُىَو ُمْحِرـٌ (. متفؽ عميو . عف ابف عباس رضي هللا عنيما أف النبي  
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 بالسنة واألثر :: وقد استدؿ أصحاب ىذا الرأي

 :  السنة: خوال
 أف النبػي   مالؾ عف نافع عف نبيػو بػف وىػب عػف أبػاف ابػف عثمػاف عػف عثمػاف ابػف عفػاف  - 1

 .{1َيْخُطب والال َيْنِكح المحـر وال ُيْنَكح }: قاؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 .1837ح  ،3/15 ،باب تزويج المحـر ،كتاب النكاح ،البخاري : الصحيح

 . 1410ح  ،2/1031 ،باب تحريـ نكاح المحـر وكراىة خطبتو ،كتاب النكاح ،مسمـ: الصحيح
 ىو الجواز. : قالوا: إف أدنى ما يستدؿ بفعؿ النبي وجو الداللة 
: أف وقد رد األحناؼ عمى القائميف بحرمة نكاح المحـر بالقوؿ: إف القوؿ بالجواز ال يعارض ما روى زيد بف األصػـ  

مػا تزوجيػا إال مػرة واحػدة، فيقػع التعػارض  }تزوج ميمونة، وىو حبلؿ بسرؼ{، فقد تـ اإلجماع عمػى أنػو  هللا رسوؿ 
 إال أف األخذ برواية ابف عباس رضي هللا عنيما أولى لوجييف : ،بيف الروايتيف 

عمػػى أنػػو بنػػى   زيػػد األوؿ:  أنػػو يثبػػت أمػػرا عارضػػا، وىػػو اإلحػػراـ إذ الحػػؿ أصػػؿ، واإلحػػراـ عػػارض، فتحمػػؿ روايػػة  
األمر عمى األصؿ، وىو الحؿ تحسينا لمظف بالروايتيف، فكاف راوي اإلحراـ معتمدا عمى حقيقػة الحػاؿ، وراوي الحػؿ بانيػا 

 األمر عمى الظاىر، فكانت رواية مف اعتمد حقيقة الحاؿ أولى، وليذا رجحنا قوؿ الجارح عمى المزكي.
تقانو ترجيح صحيح. والثاني: أف عبد هللا بف عباس رضي هللا   عنيما أفقو، وأتقف مف زيد، والترجيح بفقو الراوي، وا 

 .2/310 ،الكاساني: البدائع
 ثانيا: القياس :

عمػى جػواز شػراء المحػـر لجاريػة  ،قاسوا جواز نكاح المحـر دوف مباشرة الزوجة مػف تقبيػؿ ووطء وييػره حتػى يحػؿ  - 1
وجػواز ذلػؾ وىػو حػبلؿ.  ،عدـ جواز نكاح الرجؿ جاريتو وزوجتو وىػو محػـربجامع  ،عمى أال يطأىا وال يقبميا حتى يحؿ

. 2/310 ،. الكاسػػػاني: البػػػدائع2/210 ،تحقيػػػؽ ميػػػدي حسػػػف الكيبلنػػػي القػػػادري ،الشػػػيباني: الحجػػػة عمػػػى أىػػػؿ المدينػػػة
 .121 ، 4/120،السرخسي: المبسوط

بجػامع اسػتباحة  ،عمػى أال يباشػرىا ،طبلقػا رجعيػاقياسا عمى الرجعػة ؛ حيػث يجػوز لممحػـر أف يراجػع زوجتػو المطمقػة  – 2 
 .121 ، 4/120 ،. السرخسي: المبسوط2/310 ،البضع في كمييما والرجؿ حبلؿ. الكاساني: البدائع

 ،مػع عػدـ جػواز مباشػرتيما ،وأيضا قياسا عمى نكاح الحائض والنفساء ؛ فاإلجماع منعقد عمى جواز العقػد عمييمػا – 3 
. ،داعيا إلى الجماعبجامع أف النكاح سببا   حيث أف الشافعية عدوه سببا لتحريـ نكاح المحـر

 المصدريف السابقيف.   
أقوؿ بترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف جميور العمماء رحميـ هللا جميعا ؛ وذلؾ باإلضػافة لمػا أوردوا  الترجيح:

فيصػعب ويشػؽ التفػرغ لمعبػادة مػع االنشػغاؿ  ،جػؿ العبػادةإال أف المحـر ما وصؿ بيت هللا الحراـ إال مػف أ ،مف أدلة قوية
وقػػٌت  ،كمػػا أف وقػػت العبػػادة سػػواء كػػاف عمػػرة أو حػػج ،سػػواء كػػاف ىػػو المتػػزوج أو كػػاف وكػػيبل لمػػف ريػػب بػػذلؾ ،بالنكػػاح
 فػبل مبػرر لبلنشػغاؿ عػف ىػذه العبػادة ،طويػؿ وفيػو متسػع ،والوقت لمنكػاح قبػؿ أو بعػد تماميػا ،فمدتو قصيرة جدا ،محدود

 بغيرىا مف شؤوف الدنيا. 
(1 ،  .1409ح  ،2/1030( مسمـ: الصحيح: كتاب النكاح، باب تحريـ نكاح المحـر



 انمبحث األًل : في أحكاو انسًاج

67 

 الفصل الول

إف النيػي الػوارد فػي الحػديث صػريح فػبل يجػوز لممحػـر  أف يتػزوج أو أف يػزوج ييػره : لداللـةوجو ا 
ف كاف الػزوج أو الزوجػة أو الػولى أو وكيػؿ الػزوج إف ،وىي العصوبة والوالء ؛ بالوكالة وبالوالية الخاصة 

{ ال يخطػبو : } وقولػو   .النو منيي عنػو والنيػى يقتضػي الفسػاد؛ أو وكيؿ الولى محرما فالنكاح باطؿ
فكرىػت  ،الف النكػاح ال يجػوز ؛ فالنيي ىنا لمكراىة فتكره لو الخطبة  ،المراد بو طمب الزواج مف المرأة؛ 

 .1الخطبة لو

َمْيُموَنػػَة َحػػبَلاًل َوَبَنػػى ِبيَػػا   تَػػَزوََّج َرُسػػوُؿ هللِا }: قػػاؿعػػف أبػػي رافػػع ، ربيعػػة عػػف سػػميماف بػػف يسػػار - 2
 .{ 2الرَُّسوَؿ َبْيَنُيَماَحبَلاًل َوُكْنُت َأَنا 

عقد عمػي ميمونػة رضػي هللا عنيػا وىػو  الحديث صريح واضح في إثبات أنو   :وجو الداللة   
  .وىو حبلؿ يير محـر وكذلؾ بنى بيا 

" وميمونة أعمـ بنفسيا، وأبو رافع صػاحب القصػة، وىػو السػفير فييػا، فيمػا أعمػـ بػذلؾ مػف ابػف    
كػػاف ابػػف عبػػاس كبيػػرا، فكيػػؼ وقػػد كػػاف صػػغيرا ال يعػػرؼ حقػػائؽ األمػػور، وال عبػػاس، وأولػػى بالتقػػديـ لػػو 

 يقؼ عمييا، وقد أنكر عميو ىذا القوؿ.

  .3إال حبلال "   سعيد بف المسيب: وىـ ابف عباس، وما تزوجيا النبي  وقاؿ

ف متواترة عف ميمونة بعينيا وعف أبي رافع وعف سميما تزوج ميمونة وىو حبلؿ بأنو  والرواية
وىػو قػوؿ سػعيد بػف المسػيب وسػميماف بػف يسػار  ،بف يسار موالىا وعػف يزيػد بػف األصػـ وىػو بػف أختيػا 

وما عمـ أحد مف الصػحابة روى أف  ،وأبي بكر بف عبد الرحمف وابف شياب وجميور مف عمماء المدينة 
إلػى روايػػة  قمػبُ وال ،نكػح ميمونػة وىػو محػػـر إال عبػد هللا بػف عبػاس فعػارض الروايػػة األولػى رسػوؿ هللا 

 : عمى أنو يمكف الجمع بينيما مف وجييف ،ألف الواحد إلى الغمط أقرب؛ الجماعة أميؿ

 ،ما بالتقميػدرِ حْ ىديو فقد صار مُ  مدَ أف مف قُ ؛  أف يكوف بف عباس أخذ في ذلؾ بمذىبو: أحدىما
 . بعد أف قمد ىديو  وفمعمو عمـ بنكاح

فإنو يقاؿ لمف دخؿ فػي األشػير الحػـر أو  ،ير الحـر في األش؛ أف يكوف أراد بمحـر : والثاني 
 .4األرض الحراـ محـر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .9/336 ،. الماوردي: الحاوي الكبير284 ، 7/283 ،( النووي: المجموع شرح الميذب1)
يح. بػػف طػػاىر . وقػػاؿ األلبػػاني: ضػػعيؼ لكػػف الشػػطر األوؿ منػػو صػػح9161ح  ،5/106 ،( البييقػػي: السػػنف الكبػػرى2)

وائِػد  ،بػاب مواقيػُت اإلحػراـِ ومػا يحػؿ ويحػـر لممحػـر ،كتػاب النكػاح ،السوسي: جمػع الفوائػد مػف جػامع األصػوؿ ومجمػع الزَّ
 . ونقؿ عف األلباني قولو: الحديث ضعيؼ لكف الشطر األوؿ منو صحيح.3269ح  ، 1/551
 .3/307 ،( ابف قدامة: المغني3)
 . 254/ 1الحاشية  ،رح موطأ مالؾ( السيوطي: تنوير الحوالؾ ش4)
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 الثر: استدلوا :: ثانيا
ـْ ُنِجػػػْز  َمػػػفْ ) :قػػػاؿ َأفَّ َعِميًّػػػا  ،الحسػػػف عػػػفوبمػػػا روى  - 1 تَػػػَزوََّج َوُىػػػَو ُمْحػػػِرـٌ َنَزْعَنػػػا ِمْنػػػُو اْمَرَأتَػػػُو َولَػػػ

 .(1ِنَكاَحوُ 

 .2هللا عنيما تفريؽ كؿ منيما بيف محرميف تزوجا  يف ثابت رضوقد ذكر عف عمر وزيد ب: وقالوا  

وال يسػػوغ ذلػػؾ فػػي عقػػد يسػػوغ فيػػو ، قػػالوا " فممػػا روي عػػنيـ التفرقػػة بػػيف الػػزوجيف: وجــو الداللــة   
فوجػب ؛  وألنو معنى ثابت بو تحريـ المصػاىرة ، دؿ عمى أف النص فيو ثابت ال يجوز خبلفو، االجتياد

 .3كالوطءأف يمنع منو اإلحراـ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .لـ أقع عمى حكـ لو .14216أثر  ،7/347 ،باب نكاح المحـر ،كتاب النكاح ،( البييقي: السنف الكبرى1)
 .9/336 ،( الماوردى: الحاوى الكبير2)
 (  المصدر السابؽ.3)
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 :  1نكاح المَمل: رابعةال المسألة
  .2إلى القوؿ بعدـ جواز نكاح المحمؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
فػبل تحػؿ  ،أتى فػي امػرأة بائنػة بينونػة كبػرىكما نعتػو السػغدي ؛ يتػ ،( نكاح المحمؿ: أو: ِنَكاح اْلُمَواَضَعة عمى التسريح1)

 لزوجيا األوؿ إال بشروط :
 أف تنقضي عدتيا مف زوجيا األوؿ. -األوؿ 
 أف تتزوج ب خر زواجا صحيحا ال لبس فيو. -الثاني 
 أف يدخؿ بيا زوجيا الجديد دخوال حقيقيا ؛ وال يتـ ذلؾ إال بتغيب حشفتو أو قدرىا في فرجيا. -الثالث 
 أف يطمقيا زوجيا الحالي. -الرابع 

 أف تنقضي عدتيا مف الثاني. -الخامس 
. الماوردي: الحاوي 2/415 ،الصاوي: الحاشية ،وما بعدىا 2/411 ،.  بف عابديف: الحاشية1/258 ،السغدي: الفتاوى

 وما بعدىا. 7/180 ،. ابف قدامة: المغني334 - 9/332،الكبير 
 . 196/ 6 ،( البييقي: السنف الصغرى2)
 ومف صور نكاح المحمؿ كما قسميا الفقياء األجبلء :     

وىػػذا النكػػاح باطػػؿ عنػػد الجميػػور  ،األولػػى: أف يػػتـ اإلحػػبلؿ لمػػزوج عمػػى شػػرط اإلصػػابة فػػإف تمػػت انتفػػى النكػػاح بينيمػػا
 )المالكية والشافعية والحنابمة( وىو قوؿ أيمب أىؿ العمـ. 

 4/300،. الشربيني: مغني المحتػاج 334 – 9/332 ،وي الكبير.  الماوردي: الحا416 ، 2/415 ،الصاوي: الحاشية
 . 5/94 ،. البيوتي: كشاؼ القناع7/180 ،. ابف قدامة: المغني 

وىذا النكػاح باطػؿ عنػد المالكيػة والشػافعية والحنابمػة   ،الثانية: أف ُيشترط في العقد أنو إذا تـ اإلحبلؿ لمزوج األوؿ طمقيا
 وأبي يوسؼ مف الحنفية.

 . 3/187. الكاساني: البدائع 3/414ابديف: الحاشية ابف ع
 .5/94: كشاؼ القناع  البيوتى.  334 – 9/332. 416 – 2/415 ،الصاوي: الحاشية

ولكػف يتمػاف العقػد  ،الثالثة: أف يتفؽ العاقداف عمى أنو إذا أحميػا لمػزوج األوؿ طمقيػا مػف ييػر ذكػر ىػذا الشػرط فػي العقػد
 بناء عمى ىذا القصد.

از الحنفيػػة والشػػافعية ىػػذا النكػػاح، فقػػد قػػالوا بصػػحتو وذلػػؾ لخمػػوه مػػف شػػرط يفسػػده؛ فالعقػػد يبطػػؿ بمػػا شػػرط ال بمػػا وقػػد أجػػ
 قصد.

 . 4/300 ،.  الشربيني: مغني المحتاج9/332و  3/414. ابف عابديف: الحاشية 3/187 ،الكاساني: البدائع
 أف المحمػؿ نػوى فػي العقػد ييػر ذلػؾ الشػرط ؛ كػأف ينػوي إال ،الرابعػة: أف يشػترط الػزوج األوؿ عمػى المحمػؿ أف يحميػا لػو

 نكاح ريبة، أو يقصد إمساكيا إف أعجبتو.
قاؿ جميور الفقيػاء: الحنفيػة والشػافعية والحنابمػة بصػحة ىػذا النكػاح؛ وذلػؾ لخمػوه عػف شػرط التحميػؿ ونيػة التحميػؿ فكػاف 

ال فيػو نكػاح فاسػد كمف لـ يذكر ذلؾ. إال أف المالكية قالوا بضرورة تػوفر نيػة اإلمسػ فػإف نػوى  ،اؾ فػي جميػع الحػاالت وا 
المحمػػؿ التحميػػؿ مػػع نيػػة إمسػػاكيا عنػػد اإلعجػػاب ومفارقتيػػا إف لػػـ تعجبػػو فيػػذا نكػػاح فاسػػد ال يحميػػا؛ وذلػػؾ النتفػػاء نيػػة 

 ويتـ التفريؽ بينيما قبؿ البناء وبعده بطمقة بائنة. ،اإلمساؾ عمى الدواـ وىي المقصودة مف النكاح
  =وما بعدىا 4/300،ومابعدىا . الشربيني: مغني المحتاج  3/187 ،البدائع الكاساني:
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 .5/94. البيوتي: كشاؼ القناع 416 ، 2/415 ،. الصاوي: الحاشية2/258 ،الدسوقي: الحاشية=
 . 7/180ابف قدامة: المغني  

توضػيحو مػف خػبلؿ مناقشػة  وذىب الحنفية )إال أبو يوسؼ( إلػى  أنػو : يصػح نكػاح المحمػؿ بكػؿ صػوره وىػذا مػا سػيأتي
 ىذه المسألة.

 . 3/414ومابعدىا. ابف عابديف: الحاشية  3/187 ،الكاساني: البدائع
رحمػو هللا  –وقد ذىب الجميور: المالكية والشافعية والحنابمة وأبو يوسؼ مف الحنفية  إلى ما ذىب إليو اإلماـ الزىػري   
 فقالوا: بعدـ جواز نكاح المحمؿ.  –
 .3/469  ،الر عيني: مواىب الجميؿ ،188 ،3/187البدائع: الكاساني : 
. 7/180. ابػػف قدامػػة: المغنػػي 4/300،.  الشػػربيني: مغنػػي المحتػاج 334 - 9/332و  2/258 ،الدسػوقي: الحاشػػية 

 . 5/94. البيوتي: كشاؼ القناع 233 – 5/230 ،الزركشي: الشرح
يو )أي عمى المحمػؿ ( ؛ أف يطمقيػا  قبػؿ العقػد ، ويتزوجيػا مطمقػا مػف إال أف الشافعية قالوا: " إذا شرط )المحمؿ لو( عم 

ولكف عند العقد  ،يير شرط ) أي أف يوافؽ المحمؿ عمى تطميؽ الزوجة المراد إحبلليا لزوجيا األوؿ ؛ قبؿ أف يتـ العقد 
رط يفسػده، وىػو مكػروه ؛ عمييا يتـ العقد دوف ذكر أي شروط ( ، لكنو ينوي ويعتقده، فالنكاح صحيح: لخمو عقده مف شػ

ألنو نوى فيو ما لو أظيره أفسػده، وال يفسػد بالنيػة ؛ ألنػو قػد ينػوي مػا ال يفعػؿ ويفعػؿ مػا ال ينػوي ".   المػاوردي: الحػاوي 
 . 9/333الكبير. 

ف كػػاف بشػػرط التحميػػؿ فمكػػروه تحريمػػا؛ كػػأف ،وقػػالوا: بصػػحة نكػػاح المحمػػؿ -  -أمػػا الحنفيػػة فخػػالفوا اإلمػػاـ الزىػػري   وا 
 عند أبي حنيفة وزفر. ،يقوؿ: تزوجتِؾ ألحمِؾ لزوجؾ األوؿ، فالنكاح صحيح والشرط باطؿ

 . 4/63 ،ابف نجيـ: البحر الرائؽ ،188 ، 187/ 3. الكاساني:البدائع: 11، 10/ 6 ،السرخسي: المبسوط 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة والقياس :

 خوال: الكتاب: 
ت   َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ  قولو تعالى: استدلوا بعمـو   ََ   (. 230البقرة )مف اآلية 
  ،قالوا: إف لفظ النكاح في اآلية الكريمة عاـ يقتضي الجواز مف ييػر فصػؿ بػيف مػا إذا شػرط اإلحػبلؿ فػي النكػاح أو ال 

وده )أي النكاح ( ولكف مع الكراىة؛ فتنتيي الحرمة عند وج ،نكاحا صحيحا ،فالنكاح بشرط إحبلؿ المبتوتة لزوجيا األوؿ
كمػا أف ىػذا الشػرط يبطػؿ صػفة  ،وذلؾ ألف الشرط المذكور ينافي المقصود مف النكاح، وىو:  السكف، والتوالد، والتعفػؼ

 الدواـ والبقاء لعقد النكاح.
 .188 – 3/187الكاساني :البدائع:   

 ثانيا: السنة: 
 لمحمؿ لو{ سيأتي تخريجو في اليامش.: }لعف المحمؿ وا استدلوا بما روي أنو  

وىو في ىذه الحالة مكروه تحريما  فينتيض سببا لمعقاب؛ ألنػو لػو  ،: قالوا: إف المعف يكوف إذا اشترط األجروجو الداللة
أو إلحػاؽ المعػف بالمحمػؿ لقبولػو  شػرط اإلحػبلؿ؛ فيػو شػرط  ،ولو كاف يير مكروه لمػا لعنػو ،كاف فاسدا لما سماه محمبل 

فاألصػػؿ فػػي عقػػد النكػػاح أنػػو يػػتـ عمػػى  ،حيػػث أف ذلػػؾ ينفػػي نيػػة البقػػاء والػػدواـ عمػػى النكػػاح ،ي المقصػػود مػػف النكػػاحينػػاف
 التأبيد. وأما إلحاؽ المعف بالمحمؿ لو )الزوج األوؿ(  فيحتمؿ أف يكوف لسببيف :

والمتسػبب  ،فػؽ عميػو مػف اإلحػبلؿ  األوؿ: أنو سبب لمباشرة الػزوج الثػاني ىػذا النكػاح بقصػد الفػراؽ بعػد إنجػازه ؛ لمػا أت 
 شريؾ المباشر في اإلثـ والثواب في التسبب لممعصية والطاعة. 
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 : واألثر بالسنة -رحميـ هللا جميعا – بلـاألع األئمة مفومف وافقو  اإلماـوقد استدؿ 
 :  السنة: خوال
 { 1 َواْلُمَحمََّؿ َلوُ  اْلُمَحمَِّؿ،َرُسوُؿ اَّللَِّ  َلَعفَ  أنو قاؿ: }  ابف مسعود ىبما رو  استدلوا - 1
ـْ ِبالتَّْيِس اْلُمْسَتَعاِر؟ َأاَل }: قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ  أنو وبما روى عقبة بف عامر   -2 قَػاُلوا:  {ُأْخِبُرُك

، َقاَؿ: } َـّ َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  {اْلُمِحؿ   ُىوَ َبَمى َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ  :  ُث
، َواْلُمَحمََّؿ َلُو  َعفَ لَ } اَّللَُّ اْلُمِحؿَّ

2 } 
 

ألنػػو ال يكػػوف المعػػف إال عمػػى ؛ " الحػػديث دليػػؿ عمػػى تحػػريـ التحميػػؿ: الداللــة مــن الَــديثين وجــو
ف كػػاف ذلػػؾ لمفاعػػؿ لكنػػو  ،والنيػػي يقتضػػي فسػػاد العقػػد ،وكػػؿ محػػـر منيػػي عنػػو ،ـر َحػػالمُ  ؿفاعػػ والمعػػف وا 

   ." 3عمؽ بوصؼ يصح أف يكوف عمة الحكـ
 : الثر :ثانيا

 اَل " : وىػػو يقػػوؿ ،وىػػو يخطػػب النػػاس  سػػمعت عمػػر : قػػاؿ مػػا روي عػػف قبيصػػة بػػف جػػابر  – 1
 ." 4ُأوِتَي ِبُمَحمٍِّؿ َواَل ُمَحمٍَّؿ َلُو ِإالَّ َرَجْمُتُيَما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
كمػا أف ذلػؾ  ،والثاني: أنو باشػر الطمقػات الػثبلث والتػي أفضػت لمحاجػة لممحمػؿ فكانػت سػببا إللحػاؽ المعػف بػالزوج األوؿ

 اجع زوجتو ويستمتع بيا عمى عمـ منو.أفضى لما تنفر منو الطباع السميمة مف تمكينو رجبل آخر مف أف يض
 .188 ، 3/187 ،. الكاساني: البدائع4/63 ،.  ابف نجيـ: البحر الرائؽ11، 6/10 ،السرخسي: المبسوط

 ثالثًا: القياس:  
فكاف شػرط اإلحػبلؿ ؛ اسػتعجاؿ مػا أخػره هللا تعػالى لغػرض  ،قاسوا المحمؿ لو بقاتؿ مورثو ؛ حيث أف النكاح  عقد مؤبد 

لكػػف ال يحصػػؿ بػػو الغػػرض؛ قياسػػا عمػػى قاتػػؿ مورثػػو الػػذي يحػػـر مػػف   ،فيبطػػؿ الشػػرط ويبقػػى النكػػاح صػػحيحا ،الحػػؿ 
 الميراث وذلؾ بجامع استعجاؿ ما أخره هللا مف قبميما.

  188 – 3/187الكاساني :البدائع: 
 وذلؾ : ،أميؿ لترجيح قوؿ الزىري ومف وافقو مف الجميور  الترجيح:

 أوال: لقوة حجتيـ. 
ثانيا: أف لفظ المحمػؿ والمحمػؿ لػو الػذي ورد فػي الحػديث النبػوي الشػريؼ؛ عػاـ يشػمؿ كػؿ مػف قصػد بنكاحػو مػف مبتوتػو  

فبل تأثير حسب قناعتي بتقسيـ نكاح المحمؿ إلى أربعة صػور والتػي منيػا مػا أجػازه الشػافعية كمػا  ،إحبلليا لزوجيا األوؿ
 جميعا. فالمعف الوارد بصريح النص يشمميا ،ذكرنا سابقا

 .1896ح  ،6/307 ،. صحيح: األلباني: اإلرواء1934ح  ،1/622 ،َباُب اْلُمَحمِِّؿ َواْلُمَحمَِّؿ َلوُ  ،( ابف ماجة: السنف1)
. وقػػػػاؿ: ىػػػػذا حػػػػديث صػػػػحيح 2805ح  ،2/217 ،كتػػػػاب الطػػػػبلؽ بسػػػػـ هللا الػػػػرحمف الػػػػرحيـ ،(  الحػػػػاكـ: المسػػػػتدرؾ2)

 اإلسناد، ولـ يخرجاه.
 .1120ح  ،4/222 ،تحفة األحوذي شرح سنف الترمذي( المباركفورى: 3)
. قػػػاؿ الّطريفػػػي: إسػػػناده صػػػحيح: 36191أثػػػر  ،7/292 ،َمْسػػػَأَلُة اْلُمَحمِّػػػِؿ َواْلُمَحمَّػػػِؿ لَػػػوُ  ،( ابػػػف أبػػػي شػػػيبة: المصػػػنؼ4)

 .1/368 ،التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث واآلثار في إرواء الغميؿ



 انمبحث األًل : في أحكاو انسًاج

72 

 الفصل الول

قرر إقامة حد الزاني المحصف  بدليؿ أف الفاروؽ  ،أف نكاح المحمؿ حراـ ال يجوز: وجو الداللة
 مى المحمؿ والمحمؿ لو.ع

ولػـ ، لػـ يػأمرني، لزوجيػا أحميػا، امػرأة تزوجتيػا: أف رجػبل قػاؿ لػو، عف ابف عمر رضي هللا عنيمػا – 2
 .يعمـ

ف كرىتيػػا فارقيػػا، إف أعجبتػػؾ أمسػكيا، إال نكػػاح ريبػة، ال: قػاؿ ف كنػػا نعػده عمػػى عيػػد : قػاؿ ، وا  وا 
 .سفاحا  رسوؿ هللا 

ف م، ال يزاالف زانييف: وقاؿ  .1ـ أنو يريد أف يحميامِ إذا عُ ، كثا عشريف سنةوا 
فقد أسماه ابف عمر رضػي هللا عنيمػا  ؛ األثر واضح الداللة عمى حرمة نكاح المحمؿ : الداللة وجو

ف لـ يَ  .سفاحا وزنا   .لو بذلؾ مؿـ المحمَ عْ حتى وا 

أيحميػا لػو رجػؿ ، فقاؿ لو إف عمي طمؽ امرأتو ثبلثا، رضي هللا عنيما  وجاء رجؿ إلى ابف عباس - 3
)َمْف ُيَخاِدِع اَّللََّ َيْخَدْعوُ  : ؟ قاؿ

 2 ).   
جعػػؿ ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا  نكػػاح المحمػػؿ نػػوع مػػف التحايػػؿ واإللتفػػاؼ عمػػى : الداللــة وجــو

فيحاسػب  ،أعمػـ بسػرائر الصػدور سػبحانو وتعػالىو   ، فكأف الفاعػؿ يخػادع هللا ؛ الحكـ الشرعي 
 .مف يفعؿ ذلؾ

 قياس :ال: ثالثا
فػػػبل نكػػػاح ، أنػػػو إذا أحميػػػا بإصػػػابة لمػػػزوج األوؿ؛ شػػػترط فػػػي العقػػػد أف يُ : مػػػف صػػػور التحميػػػؿ 

حيث أف التحميؿ يػتـ ؛ وذلؾ بجامع التوقيت فييما  ،عمى نكاح المتعة ىذا ال يصح قياسا: وقالوا ،بينيما
التوقيػػت فػػي النكػػاح  وشػػرط ،فكػػاف فػػي اإلحػػبلؿ ىنػػا معنػػى التوقيػػت؛ بإصػػابة المػػرأة فػػي قبميػػا مػػرة واحػػدة

 .يفسده والنكاح الفاسد ال يقع بو التحميؿ

 أنو أشد حرمة مف نكاح المتعة وذلؾ مف وجييف : كما

 .جيالة مدتو: " أحدىما

رط فيػػو انقطاعػػو قبػػؿ نكػػاح ُشػػ وألنػػو ؛فكػػاف بالفسػػاد أخػػص ، أف اإلصػػابة فيػػو مشػػروطة لغيػػره : والثػػاني 
 . 1فوجب أف يكوف باطبل "، يايتو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 وقاؿ: صحيح. ،1898أثر  ،376/ 1 ،اء الغميؿ( األلباني: مختصر إرو 1)
. قػػاؿ 14747أثػػر   ،337/ 7 ،بػػاب مػػف جعػػؿ الػػثبلث واحػػدة ومػػا ورد فػػي خػػبلؼ ذلػػؾ ،( البييقػػي: السػػنف الكبػػرى2)

 . 1/131 ،صالح بف عبد العزيز: صحيح اإلسناد: التكميؿ لما فات تخريجو مف إرواء الغميؿ
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  :2وما في َكمو : َكم النكاح َال المرض المَلوفلَلامسةلة االمسأ
إذا كػاف أي مػف الػزوجيف مريضػا مرضػا مخوفػا حػاؿ : ذىب اإلماـ الزىري رحمو هللا إلى القػوؿ

فيتوارثاف بو  وال ،فاسد فالنكاح ، نرى لنكاحو جوازا ال ،عقد النكاح فميا المسػمى أي الميػر  ،دخؿ بيا وا 
 .3فميس لو إال الثمث يوصي فيو ،مثؿ في ثمث مالوالمتفؽ عميو أو مير ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
. 140 ،. ابػػف جػػزي: القػػوانيف الفقييػػة83+  3/81بػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد . ا189 – 3/187( الكاسػػاني :البػػدائع: 1)

ومػػا بعػػدىا. البيػػوتي: كشػػاؼ القنػػاع  4/300،. الشػػربيني: مغنػػي المحتػػاج 334 – 9/332 ،المػػاوردي: الحػػاوي الكبيػػر
 وما بعدىا .  7/180. ابف قدامة: المغني 5/94
عادة ؛ بأف يكػوف المػريض صػاحب فػراش وىػو الػذي ال يقػـو ( المرض المخوؼ: ىو المرض الذي يتوقع منو الموت 2)

 بحوائجو في البيت كما يعتاده األصحاء.
 وقاؿ البعض: ىو: المرض الذي يتصؿ بالموت عادة، ولو لـ يكف الموت بسببو. كقتؿ أو يرؽ أو حريؽ أو يير ذلؾ. 

. الصػػػػاوي: حاشػػػػية 248/ 2 ،لحقػػػػائؽ. الزيمعػػػػي: تبيػػػػيف ا3/224 ،. الكاسػػػػاني: البػػػػدائع6/168 ،السرخسػػػػي: المبسػػػػوط
 وما بعدىا. 4/35 ،. األـ: الشافعي4/53 ،. الجمؿ: حاشية الجمؿ5/75 ،الصاوي

 . 5/228 ،وما بعدىا.  البيوتي: كشاؼ القناع 3/50 ،الشربيني: مغني المحتاج  
سػواء كانتػا متفقتػيف فػي  ،ؿواختمطػت الطائفتػاف لمقتػا ،قاؿ البيوتي: "ومف كاف بيف الصفيف عنػد التحػاـ حػرب ىػو فيػو   

أو كانػػػت إحػػػداىما  ،الػػػديف أو ال؛  لوجػػػود خػػػوؼ التمػػػؼ وكانػػػت كػػػؿ واحػػػدة منيمػػػا  أي : مػػػف الطػػػائفتيف مكافئػػػة لؤلخػػػرى
 ..ر فوجب أف يمحؽ بو.مقيورة وىو منيا فكمرض مخوؼ ؛ ألف توقع التمؼ ىنا كتوقع المريض أو أكث

فكمػرض مخػوؼ؛ ألف هللا تعػالى وصػؼ  ،ورانػو بيبػوب الػريح العاصػؼومف كاف في لجة البحر عند ىيجانػو؛  أي ث    
ـيَط ِبِيــمْ ىػذه الحالػة بشػدة الخػػوؼ بقولػو سػبحانو:  َِ أو قُػدـ ِلُيقتػؿ قصاصػػا أو  ،( 22يػونس: )مػف اآليػػة  َوَظن ــوا َخن ُيـْم ُخ

 ؛ ألنو يترقبو ".   أو أسر عند مف عادتيـ القتؿ فكمرض مخوؼ ،ييره فكمرض مخوؼ وأولى؛ لظيور التمؼ وقربو
 وقد ذكر الماوردي ما في معناه.

 . 4/325 ،. البيوتي: كشاؼ القناع324/ 8 ،الماوردي: الحاوي الكبير
 . 2/171 ،( مالؾ: المدونة الكبرى  3)

 فيما ذىب إليو. –رحمو هللا  –وقد وافؽ المالكية عمى المشيور عندىـ اإلماـ الزىري     
 . 3/69 ،. ابف رشد: بداية المجتيد2/171 ،مالؾ: المدونة الكبرى    

 جاز النكاح. ،أو أذف لو الورثة ،وفي قوؿ البف شاس المالكية: إف احتاج المريض إلى الزواج
ال فيو صحيح.    وذىب آخروف مف المالكية إلى القوؿ إذا قصد إيقاع الضرر بالورثة  فالنكاح باطؿ وا 
 . 427 ، 426، 389/ 2 ،الصغير مع الحاشية .  الصاوي: الشرح2/171 ،المدونة الكبرى  

 .276، 2/240  ،.  الدسوقي: الحاشية 482 ، 481، 3/450 ،الحطاب: مواىب الجميؿ
وأمػػا الجميػػور )الحنفيػػة والشػػافعية والحنابمػػة( فقػػالوا بجػػواز نكػػاح المػػريض . ولػػـ يفرقػػوا فػػي ذلػػؾ كػػوف المػػريض الػػزوج أـ 

 واستحؽ كؿ مف الزوجيف إرث اآلخر.  ،استحقت الزوجة الصداؽ ،صحة النكاحالزوجة أـ كبلىما. وقالوا: إذا ثبتت 
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 ،. الماوردي: الحاوي الكبير109 ،4/108 ،. األـ: الشافعي225/ 7. الكاساني: البدائع 6/168 ،السرخسي: المبسوط

. المػػػرداوي: 5/48 ،. ابػػػف مفمػػػح: الفػػػروع401/ 6  ،.  ابػػػف قدامػػػة : المغنػػػي 244/ 8 ،. المزنػػػي: المختصػػػر279/ 8
 .358/ 7اإلنصاؼ 

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: بالكتاب واألثر والمعقوؿ:   
 خوال: الكتاب: 

وا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِ  َمْثَن  َوُثاَلَث َوُرَباعَ  استدلوا بعمـو قولو تعالى:   َُ  (. 3النساء )مف اآلية   َفاْنِك
 لمرجؿ أف ينكح حتى أربعا مف النساء ولـ يقيض ذلؾ بمرض أوييره. قد أجاز : أف هللا وجو الداللة 

 ثانيا: الثر: 
أنو قاؿ: َكاَنِت اْبَنُة َحْفِص ْبِف اْلُمِغيَرِة ِعْنَد َعْبِد هللِا ْبِف َأِبي َرِبيَعَة  استدلوا بما روي عف نافع مولى ابف عمر  - 1    

َـّ ِإفَّ ُعَمػ َث َأنَّيَػا َعػاِقٌر اَل َتِمػُد، َفَطمََّقيَػا َقْبػَؿ َأْف ُيَجاِمَعيَػا، َفَمَكثَػْت َحَيػاَة  َر ْبػَف اْلَخطَّػاِب  َفَطمََّقَيا َتْطِميَقًة، ثُػ َتَزوََّجيَػا، َفُحػدِّ
َـّ َتَزوََّجَيا َعْبُد هللِا ْبُف َأِبي َرِبيَعػَة َوُىػَو َمػ ِريٌض ِلُتْشػِرَؾ ِنَسػاَءُه ِفػي اْلِميػَراِث، ُعَمَر َوَبْعَض ِخبَلَفِة ُعْثَماَف َرِضَي هللُا َعْنُيَما، ُث

 َوَكاَنْت َبْيَنُو َوَبْيَنَيا َقَراَبٌة "
 . لـ أقؼ عمى حكـ لو .12614أثر   ،6/452 ،باب نكاح المريض ،البييقي: السنف الكبرى

ربيعػة ابنػة حفػص : األثر واضح الداللة في جواز نكاح المريض فقد دؿ عمى ذلػؾ  تػزوج عبػد هللا بػف أبػي وجو الداللة 
 وبقصد أف يكوف ليا سيما في الميراث.  ،بف المغيرة وىو مريض

. 5/48 ،. ابػػػػف مفمػػػػح: الفػػػػروع6/401 ،. المغنػػػػي البػػػػف قدامػػػػة 4/108 ،. األـ: الشػػػػافعي7/225 ،الكاسػػػػاني: البػػػػدائع
 . 358/ 7 ،المرداوي: اإلنصاؼ 

رَّْحَمِف ْبُف أُّـِ اْلَحَكـِ ِفػي َشػْكَواُه )أي فػي مػرض موتػو( َأْف ُيْخػِرَج، ما روي عف عكرمة بف خالد أنو قاؿ: )َأَراَد َعْبُد ال – 2 
، َفَأَجػاَز َذِلػَؾ َعْبػُد اْلَمِمػِؾ ْبػُف َمػْروَ اْمَرَأَتُو ِمْف ِميَراِثَيا َفَأَبْت، َفَنَكَح َعَمْيَيا َثبَلَث ِنْسَوٍة َوَأْصَدَقُيفَّ َأْلَؼ ِديَناٍر ُكؿَّ اْمَرأٍَة مِ  اَف ْنُيفَّ

َؾ َبْيَنُيفَّ ِفي ا  لث ُمِف (. لـ أقؼ عمى حكـ لو .َوَشرَّ
 .12615أثر  ،6/452 ،باب نكاح المريض ،كتاب النكاح ،البييقي: السنف الكبرى

قاؿ الشافعي رضي هللا عنو: أرى ذلؾ صداؽ مثميف، ولو كاف أكثر مف  ،قاؿ الربيع: " ىذا قوؿ الشافعي رضي هللا عنو
لنكاح وبطؿ ما زاد عمى صداؽ مثميف إف مات مف مرضو ذلؾ ؛ ألنػو فػي حكػـ الوصػية، والوصػية صداؽ مثميف جاز ا
 ال تجوز لوارث ".
 .1/377 ،الشافعي: المسند

حتػى ولػو قصػد  ،األثػر واضػح الداللػة عمػى جػواز نكػاح المػريض مػرض المػوت )المخػوؼ ( وجو االستدالل من الثر: 
 الزوج اإلضرار بزوجتو. 

. 5/48 ،. ابػػػف مفمػػػح: الفػػػروع 6/401 ،. المغنػػػي البػػػف قدامػػػة 4/108 ،. األـ: الشػػػافعي7/225 ،لبػػػدائعالكاسػػػاني: ا 
 . 7/358 ،المرداوي: اإلنصاؼ 

 ثالثا: المعقول:
 فكذلؾ وجوب المير الذي ىو مف لواـز النكاح شرعا.           ،إف النكاح مف الحوائج األصمية لئلنساف  - 1 

 جور عف صرؼ مالو إلى حوائجو األصمية كثمف األيذية واألدوية.المريض يير مح - 2     
 إنو نكاح صدر مف أىمو في محمو بشرطو فيصح كحاؿ الصحة. - 3     
 .109 ،4/108 ،. األـ: الشافعي7/225 ،. الكاساني: البدائع 6/168 ،السرخسي: المبسوط      
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 الفصل الول

 استدؿ الزىري ومف وافقو لما ذىبوا إليو بالمعقوؿ : وقد

أدخػػؿ صػػداقيا فػػي حػػؽ الورثػػة  قػػدف ، ىػػي إدخػػاؿ وارث ،عمػػة عػػدـ جػػواز نكػػاح المػػريض: فقػػالوا
لػو  فمػيس ، لػوعػف ما ِقػؼألنػو قػد وُ  ؛  إال فػي ثمػث مالػو يتصرؼال يممؾ أف  وىو ، فيقع الضرر عمييـ

 .                         1مف مالو إال ما أخذ مف ثمثو

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 . 6/401  ،.  ابف قدامة: المغني 8/244 ،. المزني: المختصر8/279 ،الماوردي: الحاوي الكبير 

 .7/358 ،. المرداوي: اإلنصاؼ 5/48 ،ابف مفمح: الفروع 
 أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور مف جواز نكاح المريض وذلؾ:  الترجيح:

 لقوة حجتيـ المستندة لمكتاب وييره.1- 
رض المخوؼ ؛ وذلؾ ألنو يحتاج لمف يقـو خاصة المصاب بالم ،أف المريض قد يكوف أحوج لمزواج مف ييره – 2     

كمػػا أف  ،وىػذا فػػي يالػب األحيػػاف ال يمكػف أف يتػػوفر إال مػف قبػػؿ الزوجػة ،عمػى خدمتػو عمػػى مػدار أربػػع وعشػريف سػػاعة
 وكـ مف صحيح مات فجأة.  ،فكـ مف سقيـ شفاه هللا  الحياة والموت أمر بيد هللا 

 . 2/171 ،مالؾ: المدونة الكبرى .12/88 ،( الخرشي: شرح مختصر خميؿ لمخرشي1)
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 الفصل الول

 انثاني املبحث
 أحكاو اننفقت 

 : اإلعسار في نفقة الزوجة: الول  المسألة
 . 1إلى القوؿ بعدـ التفريؽ بيف الرجؿ وزوجتو إذا عجز عف نفقتيا  –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 3/466 ،( محمد بف الحسف الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة1)

 ويقاؿ ليا: استديني عميو.    ،وقد وافؽ الحنفية اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو. وقالوا: مف أعسر بنفقة امرأتو لـ يفرؽ بينيما
وقػالوا: بػأف مػف حػؽ الزوجػة طمػب الفرقػة عػف  ،ية والشػافعية والحنابمػةىذا وقد خالؼ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو المالك

 الزوج إذا أعسر في النفقة.
. ابػف المنػذر:  5/176،. الشػربيني: مغنػي المحتػاج 2/518 ،. الػدردير: الشػرح الكبيػر3/77،ابػف رشػد: بدايػة المجتيػد 

 .   264 ، 9/263 ،. ابف قدامة: الشرح الكبير4/143 ،اإلشراؼ
 تدلوا لما ذىبوا إليو  بالكتاب والسنة والمعقوؿ :وقد اس

 خوال: الكتاب: 
   ٍَسان َْ  (. 229البقرة: )مف اآلية   َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َخْو َتْسِريٌح ِبِإ
 : ال يكوف اإلمساؾ إمساكا بالمعروؼ إف لـ ينفؽ عمييا فتعيف التسريح بإحساف. وجو الداللة 

 .5/176،. الشربيني: مغني المحتاج 2/518 ،. الدردير: الشرح الكبير77 /3،ابف رشد: بداية المجتيد 
 .   264 ، 9/263 ،ابف قدامة: الشرح الكبير

  ثانيا السنة:
ػْفَمى، َواْبػَدْأ  استدلوا بما روي عف حكيـ بف حزاـ رضي هللا عنو، عف النبي قػاؿ  أنػو قػاؿ: }الَيػُد الُعْمَيػا َخْيػٌر ِمػَف الَيػِد الس 

َدَقِة َعْف َظْيِر ِيًنى، َوَمػْف َيْسػَتْعِفْؼ ُيِعفَّػُو اَّللَُّ، َوَمػْف َيْسػَتْغِف ُيْغنِػِو اَّللَُّ{  ِبَمفْ  كتػاب  ،البخػاري: الصػحيح ،َتُعوُؿ، َوَخْيُر الصَّ
 .1427ح  ،2/112 ،باب ال صدقة إال عف ظير ينى ،الزكاة

وأف  ،ؿ عمػػى وجػػوب االنفػػاؽ عمػػى الزوجػػة فيػػي ممػػف يعػػوؿ الػػزوج}َواْبػػَدْأ ِبَمػػْف َتُعػػوُؿ{ فيػػو دليػػ وجػػو االسػػتدالؿ: قولػػو 
ثبػت حػؽ  ،والزوجػة مػنيـ فػإف ثبػت ذلػؾ ،االنفاؽ عمى مف ىو ممـز باالنفاؽ عمييـ يكوف أولى مف االنفػاؽ عمػى ييػرىـ 

 الزوجة بالمطالبة بالنفقة.
 .5/176،. الشربيني: مغني المحتاج 2/518 ،الدردير: الشرح الكبير

 .   264 ، 9/263 ،الشرح الكبيرابف قدامة: 
 ثالثا المعقول:

فػإذا لػـ يػتمكف مػف اإلنفػاؽ عمػى  ،قالوا: إف النفقة ىي في مقابؿ االستمتاع بالزوجو مستدليف بالناشز؛ حيػث ال نفقػة ليػا 
 أتفارؽ أـ ال. ،وصار الخيار لمزوجة ،سقط حقو في االستمتاع بيا ،الزوجة

 .3/77،ابف رشد: بداية المجتيد 
 ترجيح :ال

َوِمــْن ْياِتــِو َخْن أقػػوؿ: إف األصػػؿ فػػي الحيػػاة الزوجيػػة أنيػػا تقػػـو عمػػى المػػودة والرحمػػة بػػيف الػػزوجيف بػػدليؿ قولػػو تعػػالى: 
َمـةً  َْ : )مػف اآليػة  ََلَمَق َلُكْم ِمْن َخْنُفِسُكْم َخْزواجـًا ِلَتْسـُكُنوا ِإَلْييـا َوَجَعـَل َبْيـَنُكْم َمـَود ًة َوَر فيػؿ  ،ت ذلػؾفػإف ثبػ (. 21الػرـو
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 الفصل الول

 : المعقوؿواألثر و  بالسنةإليو وقد استدلوا لما ذىبوا 

 :  السنة: خوال
 َنيَػػى: اسػػتدلوا بمػػا روى عبػػد الػػرحمف بػػف عػػابس، عػػف أبيػػو، قػػاؿ: قمػػت لعائشػػة رضػػي هللا عنيػػا

َراَد َأْف َمػا َفَعمَػُو ِإالَّ ِفػي َعػاـٍ َجػاَع النَّػاُس ِفيػِو، فَػأَ "َأْف ُتْؤَكَؿ ُلُحوـُ اأَلَضػاِحيِّ فَػْوَؽ ثَػبَلٍث؟ َقالَػْت:   النَِّبي  
ْف ُكنَّا َلَنرْ  ـَ الَغِني  الَفِقيَر، َواِ  ـْ ِإَلْيػِو؟ َفَضػِحَكْت، " الُكػَراَع، َفَنْأُكمُػُو َبْعػَد َخْمػَس َعْشػَرَة  َفعُ ُيْطِع ُك ِقيػَؿ: َمػا اْضػَطرَّ

  "1ِحَؽ ِباَّللَِّ ِمْف ُخْبِز ُبرٍّ َمْأُدوـٍ َثبَلَثَة َأيَّاـٍ َحتَّى لَ   َما َشِبَع آُؿ ُمَحمٍَّد " َقاَلْت: 

 : ثرال : ثانيا
ِفػي  َخَرْجتُ }: ، يقوؿ  عميبما روى محمد بف كعب القرظي قاؿ: حدثني مف سمع  استدلوا         

ْبػػُت َوَسػػَطُو َفَأْدَخْمتُػػُو ُعُنِقػػي، َوَشػػدَ ، َيػػْوـٍ َشػػاٍت ِمػػْف َبْيػػِت َرُسػػوِؿ اَّللَِّ  ْدُت َوقَػػْد َأَخػػْذُت إَِىاًبػػا َمْعُطوًنػػا َفَجوَّ
نِّي َلَشِديُد الُجوِع َوَلْو َكاَف ِفػي َبْيػِت َرُسػوِؿ اَّللَِّ  َلَطِعْمػُت ِمْنػُو  َعػاـٌ طَ   َوَسِطي َفَحَزْمُتُو ِبُخوِص النَّْخِؿ، َواِ 

َعَمْيػِو ِمػْف ُثْمَمػٍة ِفػي  َفاطََّمْعػتُ  ،َفَمػَرْرُت ِبَييُػوِديٍّ ِفػي َمػاٍؿ لَػُو َوُىػَو َيْسػِقي ِبَبَكػَرٍة لَػُو  ،َفَخَرْجُت َأْلػَتِمُس َشػْيًئا 
؟ َىْؿ َلَؾ ِفي ُكؿِّ َدْلٍو ِبَتْمَرةٍ  ، َفاْفَتِح الَباَب َحتَّى َأْدُخَؿ  الَحاِئِط. َفَقاَؿ: َما َلَؾ َيا أَْعَراِبي  ـْ َففَػَتَح  ،؟ ُقْمُت: َنَع

َوُقْمػػُت:  ،ًة َحتَّػػى ِإَذا اْمػػَتؤَلَْت َكفِّػػي َأْرَسػػْمُت َدْلػػَوُه َفُكمََّمػػا َنَزْعػػُت َدْلػػًوا أَْعَطػػاِني َتْمػػرَ  ،فَػػَدَخْمُت َفَأْعَطػػاِني َدْلػػَوُه 
َـّ َجَرْعُت ِمَف الَماءِ  َـّ ِجْئُت الَمْسِجَد، َفَوَجْدُت َرُسوَؿ اَّللَِّ  َحْسِبي َفَأَكْمُتَيا ُث  .{2ِفيِو   َفَشِرْبُت ُث

  .3اْلُجوع امف َمَناِزليم مارجياخ ماابا بكر َوعمر َرِضي هللا َعْنيُ َوَلَقد بمغَنا اف : وقالوا
َوَمػػػا َكػػػاَف  ،لَػػػو طمبػػػت َذِلػػػؾ ِمْنػػػُو  أىمػػػوَىػػػؤاَُلِء َكػػػاَف يجػػػب َعَمْيػػػِو ِفػػػَراؽ  َفكػػػؿ: االســـتدالل وجـــو

 .اْلَحاجة والفقر أىؿ إالالصالحوف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
نوعا مف المودة أو الرحمة ؟ وربمػا يكػوف أبػا ألوالدىػا أيضػا.  ،يعتبر طمب الزوجة مفارقة زوجيا بسبب إعساره في النفقة

كمػا أف مخالفػة إرادة هللا عػز  ،إذًا ىذا القوؿ فيو مخالفة لشكؿ العبلقة التػي أرادىػا هللا عػز وجػؿ  أف تكػوف بػيف الػزوجيف
غنى والفقر أمر خاضع إلرادتو عز وجؿ ؛ لػذًا أقػوؿ بمػا قػاؿ بػو اإلمػاـ ومػف وافقػو مػف األئمػة حيث إف ال ،وجؿ ال تجوز

 مف عدـ التفريؽ بيف الرجؿ وزوجتو إذا عجز عف نفقتيا. –رحميـ هللا جميعا  –األعبلـ 
وتيـ وأسػفارىـ باب ما كاف السمؼ يػدخروف فػي بيػ ،كتاب األطعمة ،( متفؽ عميو: والمفظ لمبخاري: البخاري: الصحيح1)

 .5423ح  ،7/76 ،مف الطعاـ والمحـ وييره
 . 2970ح  ،4/2281 ،كتاب الزىد والرقائؽ ،مسمـ: الصحيح     

 . وقاؿ: َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َيِريٌب.2473أثر  ،226/ 4 ،34باب  ،( الترمذي: السنف2)
 .3/456 ،( الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة3)
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كثيػرا  اكانو  ،النبوة وآؿ البيت بيتف؛ الحديث الشريؼ واألثر مفقوليـ بالتفريؽ  بطبلف ثبت وقد
وفاطمػة رضػي  بػيف عمػي أو ،وبػيف أي مػف أزواجػو  ولػـ يفػرؽ بينػو  ،مػف الفاقػة الشػديدة عانوفي ما

  .1هللا عنيا

 :  المعقول: ثالثا
وىػذا  .2هللا أو سنة نبيو ابفبل تنحؿ إال بإجماع أو بدليؿ مف كت ،قد ثبتت العصمة باالجماع: قالوا -1

  .لـ يتـ فوجب عدـ التفريؽ لئلعسار بالنفقة
ػػػد  : يبانيالشػػػ قػػػاؿ -2 وقتػػػا نيائيػػػا  لَػػػوُ  يحػػػددوا ـَوَكيػػػؼ َوقعػػػت اْلفْرقَػػػة اذا لػػػـ يجػػػد النََّفقَػػػة َولػػػ: قَػػػاَؿ ُمَحمَّ

 :إليجادىا ؟ 
 يقرضػػػوَولػػػـ يجػػػد مػػػف  ،َكػػػاَف ُموِسػػػًرا إال أف َمالػػػو َعنػػػُو َيائِػػػب َفمػػػـ يقػػػدر عمػػػى َنَفَقتيَػػػا إفأرأيػػػتـ  -أ 

 ؟َبينو َوَبينَيا  أتفرقوف
 ؟َذِلؾ َيْوًما أْو َيْوَمْيِف أيفرؽ َبينيَما إف لـ يقدر عمى  أرأيتـ-ة 
يَواف و  أرأيػػتـ-ط  َذِلػػؾ َعنػػُو َوِفيػػو َوفَػػاء بنفقتيػػا َوَنَفَقتػػو أيفػػرؽ  أبطػػ اف َكػػاَف لَػػُو رزؽ َاْو َعطػػاء ِفػػي الػػدِّ

 اْلَيَسػػار واالمػػواؿ اْلَكِثيػػَرة يعػػوزوف ِفػػي بعػػض اْلَحػػااَلت َحتَّػػى اَل  أصػػحابفقػػد َرأيَنػػا  ؟َبينيَمػػا لػػَذِلؾ 
 ؟يقدُروَف عمى النََّفَقة 

 َما يجدنفقتة ِباْلَمِديَنِة َفمـ  رقتفسُ  فحج ،إف َكاَف رجبل مف أىؿ اْلعَراؽ ُموِسًرا َمْعُروفا بذلؾ أرأيتـ-د 
 أيفػػرؽ ،النَّػػاس َمػػاال بػػالعراؽ أكثػر مػػف أنػػو والمعػػروؼ ،ْقرضػػوُ يُ  أحػدايعػػرؼ  َولػػـ منػػويْنفػؽ َعَمْييَػػا 
 ؟3 أتوَبينو َوَبيف امر 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( المصدر السابؽ.1)
 .4/28 ،( الكاساني: البدائع2)
 .3/456 ،( الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة3)
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 .نفقة المبتوتة غير الَامل: الثانية المسألة
ثأٌ انًجزٕرخ غٛش انؾبيم ال َ قخ نٓب ٔال سكُٗ: إنٗ انقٕل - سؽًّ اهلل  -رْت اإليبو انضْش٘ 

1
.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .6/164 ،( ابف عبد البر: االستذكار1)

 ووافؽ اإلماـ في ذلؾ: الحنابمة في المذىب عندىـ. 
 .8/166 ،. ابف قدامة: المغني361، 9/360: اإلنصاؼ  المرداوي

 أقواؿ:ولقد اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى ثبلثة 
 .-رحميـ هللا جميعا -األوؿ : ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف العمماء  

 القوؿ الثاني: لممبتوتة  يير الحامؿ النفقة والسكنى ما دامت في العدة، وىذا ما ذىب إليو الحنفية. ورواية عند الحنابمة.
 وىو قوؿ الثوري، وابف شبرمة، وآخروف مف أىؿ العمـ الشرعي.

 .8/166 ،.  ابف قدامة: المغني4/16. الكاساني: البدائع 5/201 ،المبسوط السرخسي:
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واألثر: 

 خوال الكتاب:  
 ََ ْن ُكن  ُخواَلِت  وُىن  ِلُتَضيُِّقوا َعَمْيِين  َواِن ْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضار  ََ تـ   َيَضـْعَن  ْملٍ َخْسِكُنوُىن  ِمْن  ََ َفَأْنِفُقوا َعَمـْيِين  

ْمَمُين   ََ   (. 6الطبلؽ: )مف اآلية 
وقػػد ذكرىػػا بعػػد أف أوجػػب  ،اآليػػة نػػص فػػي وجػػوب النفقػػة والسػػكنى لممبتوتػػة الحامػػؿ حتػػى تضػػع حمميػػا وجــو االســتدالل:

 السكنى عمى إطبلقيا فشممت الحامؿ وييرىا.
 وما بعدىا. 8/166المغني .  ابف قدامة: 4/16الكاساني: البدائع 

 الثر: :ثانيا 
قاؿ: كنت مع األسود بػف يزيػد جالسػا فػي المسػجد األعظػـ ومعنػا الشػعبي، فحػدث الشػعبي  ،استدلوا بما رواه أبو إسحاؽ 

َـّ َأَخػَذ اأْلَْسػَوُد َكفًّػ  بحديث فاطمة بنت قيس : أف رسػوؿ هللا   ـْ َيْجَعػْؿ َليَػا ُسػْكَنى َواَل َنَفقَػًة{، ثُػ ا ِمػْف َحًصػى، َفَحَصػَبُو }لػ
ُث ِبِمثْػػػِؿ َىػػػَذا، قَػػػاَؿ ُعَمػػػرُ  ِلقَػػػْوِؿ اْمػػػَرأٍَة، اَل َنػػػْدِري َلَعمَّيَػػػا     : )اَل َنتْػػػُرُؾ ِكتَػػػاَب هللِا َوُسػػػنََّة َنِبيَِّنػػػا  بِػػػِو، َفقَػػػاَؿ: َوْيمَػػػَؾ ُتَحػػػدِّ

ْكَنى َوالنََّفَقُة (، قاؿ هللا َشـٍة  عز وجؿ َحِفَظْت، َأْو َنِسَيْت، َلَيا الس  َِ اَل ُتَْلِرُجوُىن  ِمْن ُبُيوِتِين  َواَل َيَْلُرْجَن ِإال  َخْن َيْأِتيَن ِبَفا
أثػػػر  ،2/1118 ،بػػػاب المطمقػػػة ثبلثػػػا ال نفقػػػة ليػػػا ،كتػػػاب الطػػػبلؽ ،(. مسػػػمـ: الصػػػحيح 1الطػػػبلؽ: )مػػػف اآليػػػة  ُمَبيَِّنـــةٍ 
1480. 

وقػػد اسػػتدؿ باآليػػة الكريمػػة  ،معتبػػرا إيػػاه مناقضػػا لمكتػػاب والسػػنةأنكػػر قػػوؿ فاطمػػة بنػػت قػػيس  : أف عمػػر  وجــو الداللــة
أي ليس لمزوج أف يخرجيا مػف مسػكف النكػاح مػا دامػت فػي العػدة، وال يجػوز  ال ُتَْلِرُجوُىن  ِمْن ُبُيوِتِين  فقولو تعالى : "

جعيػة والمبتوتػة فػي ىػذا سػواء. ليا الخروج أيضا لحؽ الزوج إال لضرورة ظاىرة، فإف خرجػت أثمػت وال تنقطػع العػدة. والر 
َواْذُكـْرَن َمـا ُيْتَمـ  ِفـي ُبُيـوِتُكن  ِمـْن َْيـاِت اَّلل ِ وىذا لصيانة ماء الرجؿ. وىذا معنى إضافة البيػوت إلػييف؛ كقولػو تعػالى: 

ْكَمةِ  َِ  فيو إضافة إسكاف وليس إضافة تمميؾ". َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكن  ، وقولو تعالى: َواْل
  155/ 18 ،الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي:

وفػي روايػة عػف أحمػد( حيػث قػالوا: بػأف المبتوتػة الغيػر  ،والشػافعية ،القػوؿ الثالػث: وىػو مػا ذىػب إليػو الجميػور )المالكيػة
 = حامؿ ليا السكنى دوف النفقة.
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 َحْفصٍ َأفَّ َأَبا َعْمِرو ْبَف }، فقد استدلوا بما روت فاطمة بنت قيس .استدؿ ليذا الرأي بالسنة وقد
ُىػػػَو َيائِػػػٌب، َفَأْرَسػػػَؿ ِإَلْييَػػػا َوِكيمُػػػُو ِبَشػػِعيٍر، َفَسػػػِخَطْتُو، َفقَػػػاَؿ: َوهللِا َمػػػا لَػػػِؾ َعَمْيَنػػػا ِمػػػْف َشػػػْيٍء، َطمََّقيَػػا اْلَبتَّػػػَة، وَ 

 {.1َلْيَس َلِؾ َعَمْيِو َنَفَقةٌ }:   َفَذَكَرْت َذِلَؾ َلُو، َفَقاؿَ ، َفَجاَءْت َرُسوَؿ هللِا 
نػص فػي عػدـ اسػتحقاؽ البائنػة  {َلْيَس لَػِؾ َعَمْيػِو َنَفقَػةٌ }: قولو عميو الصبلة والسبلـ: وجو الداللة

 .لمنفقةيير الحامؿ 

فقد أنكػر عمييػا عمػر : " فإف قيؿ: قالوا: الحنابمة عمى مف لـ يأخذ بحديث فاطمة بنت قيس رد
 .ال ندري أصدقت أـ كذبت، لقوؿ امرأة، وسنة نبينا، رضي هللا عنو، وقاؿ ما كنا لندع كتاب ربنا

فخيػػؼ ، إنيػػا كانػػت فػػي مكػػاف وحػػش: لقػػد عابػػت عائشػػة ذلػػؾ أشػػد العيػػب  ؟ وقػػاؿ: عػػروة وقػػاؿ
   .عمى ناحيتيا
فوضػعت عمػى يػدي ابػف أـ ، إنيػا كانػت لسػنة، تمؾ امرأة فتنػت النػاس، سعيد بف المسيب: وقاؿ
  .مكتـو األعمى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
. 5/254 ،فعي. األـ: الشػػا4/192.. الخرشػػي: شػػرح الخرشػػي 2/627 ،بػػف عبػػد البػػر: الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة=

ومػػا بعػػدىا. الزركشػػي:  8/166. ابػػف قدامػػة: المغنػػي  11/31 ،. المػػاوردي: الحػػاوي الكبيػػر2/164الشػػيرازي: الميػػذب 
 .6/21 ،الشرح

 بالكتاب :وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: 
ْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضاحيث استدلوا بقولو تعالى:   ََ ْمـٍل َخْسِكُنوُىن  ِمْن  ََ ْن ُكـن  ُخواَلِت  وُىن  ِلُتَضيُِّقوا َعَمـْيِين  َواِن ر 

ْمَمُين   ََ ت   َيَضْعَن  ََ  (. 6. الطبلؽ: )مف اآلية َفَأْنِفُقوا َعَمْيِين  
قالوا: لقد أوجب عز وجؿ السػكنى لكػؿ مطمقػة، ومنيػا المبتوتػة ييػر الحامػؿ، وأمػا النفقػة فقػد خػص بيػا  وجو االستدالل:

 دوف الحائؿ، فدؿ ذلؾ عمى وجوب السكنى لممبتوتة يير الحامؿ دوف النفقة.الحامؿ 
 وما بعدىا. 8/166. ابف قدامة: المغني  5/253 ،. الشافعي: األـ4/192الخرشي: شرح الخرشي 

هللا عػز وذلػؾ أف  ،قاؿ الشافعي: فكاف بينا وهللا تعالى أعمـ في ىذه اآلية أنيػا فػي المطمقػة التػي ال يممػؾ زوجيػا رجعتيػا
{ دؿ عمػى }ثػـ قػاؿ فػي النفقػة  ،وجؿ عندما أمر بالسكنى عاما  شمؿ المبتوتة وييرىػا ْف ُكػفَّ ُأواَلِت َحْمػٍؿ فَػَأْنِفُقوا َعمَػْيِيفَّ َواِ 

ودؿ فػػي نفػػس الوقػػت عمػػى أف ال نفقػػة عمػػى ييػػر ذوات  ،أف الصػػنؼ الػػذي أمػػر بالنفقػػة عميػػو ىػػو ذوات األحمػػاؿ مػػنيف
 األحماؿ منيف.

 .5/253 ،: األـالشافعي
 أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور: وىو أف المبتوتة الغير حامؿ ليا السكنى دوف النفقة ؛ الترجيح:

حيث نصت فػي بػدايتيا عمػى حػؽ المػرأة فػي  ،وذلؾ لقوة حجتيـ ؛ فاآلية الكريمة التي استدلوا بيا تؤكد ىذا الحكـ بجبلء 
ثػػـ بعػػد  ،عمػػى إطبلقػػو فشػػمؿ المبتوتػػة وييػػر المبتوتػة الحامػػؿ وييػػر الحامػػؿوقػػد ذكػػر سػػبحانو وتعػػالى ىػػذا الحػؽ  ،السػكنى

لمػا خػص سػبحانو  ،فمػو لػـ يكػف الحمػؿ شػرطا لوجػوب النفقػة ،ذلؾ نص عمى وجوب اإلنفاؽ عمييا شػرط أف تكػوف حػامبل
 فكانت األية الكريمة نصا في بياف ىذا الحكـ.  ،وتعالى الحامؿ دوف ييرىا بالنفقة

 .1480ح  ،2/1114 ،باب المطمقة ثبلثا ال نفقة ليا ،كتاب الطبلؽ ،يح( مسمـ: الصح1)
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قػاؿ هللا ، اب هللابينػي وبيػنكـ كتػ: قالػت، فػإف فاطمػة لمػا أنكػروا عمييػا، أما مخالفػة الكتػاب: قمنا
اَل َتْدِري َلَعؿَّ اَّللََّ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَؾ َأْمًرا }: تعالى

1.} 
إذا لػـ تكػف حػامبل فعػبلـ تحبسػونيا ، ال نفقػة ليػا: تقولػوف فكيؼأمر يحدث بعد الثبلث ؟   فأي

 .ال ندع كتاب ربنا: إف عمر قاؿ: ؟ فكيؼ تحبس امرأة بغير نفقة ؟ وأما قوليـ
 وىػذا ،ال نجيػز فػي ديننػا قػوؿ امػرأة: قػاؿ ولكنػو: قػاؿ،  حمػد ىػذا القػوؿ عػف عمػرأنكػر أ فقد

وبروايػة عائشػة رضػي هللا عنيػا  وأزواج رسػوؿ ، وىػي امػرأة، وقػد أخػذنا بخبػر فريعػة، مجمع عمػى خبلفػو
مثؿ سقوط ، وصار أىؿ العمـ إلى خبر فاطمة ىذا في كثير مف األحكاـ،  في كثير مف األحكاـ  هللا 
عمى خطبة أخيو إذا لـ تكف ،  وخطبة الرجؿ،  ونظر المرأة إلى الرجاؿ،  قة المبتوتة إذا لـ تكف حامبلنف

 .سكنت إلى األوؿ
ولػـ يتفػؽ ، وىػي أعمػـ بحاليػا، فميس بشيء فإنيا تخالفيـ فػي ذلػؾ، تأويؿ مف تأوؿ حديثيا وأما

لرد عمػى مػف رد عمػى فاطمػة بنػت أي ىناؾ مف قػاـ بػا) وقد رد عمى مف رد عمييا، المتأولوف عمى شيء
إنمػػا  ،لػػئف كانػػت: تمػػؾ امػػرأة فتنػػت النػػاس: لمػػا قػػاؿ، فقػػاؿ ميمػػوف بػػف ميػػراف لسػػعيد بػػف المسػػيب، قػػيس (

ف لنػا فػي رسػوؿ هللا ، فتنػت النػاس مػا ،أخذت بما أفتاىػا رسػوؿ هللا  مػع أنيػا أحػـر ، أسػوة حسػنة  وا 
 .ثوال بينيما ميرا، ليس لو عمييا رجعة، الناس عميو

يػا ابنػة آؿ }: فقػاؿ، عمػؿ بغيػر ذلػؾ  فػإف النبػي ؛ يصػح ال .وحػش مكػافإنيا كانت فػي : عائشة وقوؿ
 .{2إنما السكنى والنفقة ما كاف لزوجؾ عميؾ الرجعة ، قيس

، فػػي رده إلػػى أف  مػػا احتػػاج عمػػر ، لػػو صػػح مػػا قالتػػو عائشػػة أو ييرىػػا مػػف التأويػػؿ وألنػػو
 .يعتذر بأنو قوؿ امرأة

، وقػػد أنكػػرت عمػػى مػػف أنكػػر عمييػػا، وىػػي أعػػرؼ بنفسػػيا وبحاليػػا، احبة القصػػةفاطمػػة صػػ ثػػـ
وموافقتيػػػا ، لمعرفتيػػػا بنفسػػػيا؛ فيجػػػب تقػػػديـ قوليػػػا، أو تأولػػػو بخػػػبلؼ ظػػػاىره، وردت عمػػػى مػػػف رد خبرىػػػا

 ."3كما في سائر ما ىذا سبيمو، ظاىر الخبر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( 1( الطبلؽ: )مف اآلية 1)
 .4/426 ،باب أحاديث ُسكت عنيا مصححا ليا ،( ابف القطاف: بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ2)
 .165 /  8 ،( ابف قدامة: المغني3)
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 .نفقة المبتوتة الَامل: الثالثة المسألة
 .1حتى تضع حمميا  والسكنى النفقة الي الحامؿبأف المبتوتة : ىري إلى القوؿاإلماـ الز  ذىب       
 اسزذنٕا نًب رْجٕا إنّٛ ثبنكزبة ٔانًؼقٕل:  ٔقذ

 :  الكتاب: خوال
وُهنَّ لُِتَضقُِّؼوا َظَؾْقِفنَّ     :اسزذنٕا ثقٕنّ رؼبنٗ َٓ ُتَضورُّ ـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َشَؽـُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َو

وُهنَّ لُِتَضقُِّؼوا َظَؾْقِفنَّ َأْشؽِ َٓ ُتَضورُّ ـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َشَؽـُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َو
َوإِْن َوإِْن َأْشؽِ

ِت َْحٍْل َفَلْكِػُؼوا َظَؾْقِفنَّ َحتَّى َيَضْعَن َْحَْؾُفنَّ  َٓ ِت َْحٍْل َفَلْكِػُؼوا َظَؾْقِفنَّ َحتَّى َيَضْعَن َْحَْؾُفنَّ ُكنَّ ُأو َٓ  ُكنَّ ُأو
2
  

اٜٚخ َض فٙ ٔعٕة انُ قخ ٔانسكُٗ نهًجزٕرخ انؾبيم ؽزٗ رؼغ ؽًهٓب: االستذالل ًجو
3
. 

 :المعقول: ثانيا
ال ٚىزى   ؾبنىخ انفىٙ ْىزِ   ٔ، ٔإَ بقىّ ػهىٗ ٔنىذِ يًىب أٔعجىّ انشىبسع انؾكىٛى        ،قبنٕا إَٓب ؽبيىم ثٕنىذِ  

ػهٛٓب اإلَ بقػهٗ انضٔط  فٕعت ،اإلَ بق ػهّٛ إال ثبإلَ بق ػهٗ أيّ
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .6/164 ،( ابف عبد البر: االستذكار1)

 جمع العمماء عمى أف المبتوتة إف كانت حامبل فقد وجبت ليا النفقة والسكنى.لقد أ
 .2/627 ،.  بف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة4/16. الكاساني: البدائع 5/201 ،السرخسي: المبسوط

 .5/254 ،. األـ: الشافعي4/192.  الخرشي: شرح الخرشي 3/77،ابف رشد: بداية المجتيد  
 . 7/211. الرممي:  نياية المحتاج 11/31 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/164ي: الميذب الشيراز  

 .6/21 ،وما بعدىا. الزركشي: الشرح 8/166 ،ابف قدامة: المغني
 (. 6( الطبلؽ: )مف اآلية  2)
 . 4/16 ،. الكاساني: البدائع 5/201 ،( السرخسي: المبسوط 3)
 . 7/211 ،. الرممي:  نياية المحتاج 2/627 ،المدينةابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ  

 وما بعدىا. 8/166 ،ابف قدامة: المغني
 وما بعدىا. 8/166 ،. ابف قدامة: المغني7/211 ،. الرممي: نياية المحتاج 2/164 ،( الشيرازي: الميذب 4)
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 مقدار المتعة :: الرابعة المسألة
 ،بأف المتعة معتبرة بحاؿ الزوج في يسػاره وا عسػاره: إلى القوؿ -هللا رحمو–ذىب اإلماـ الزىري    

 . 1سوةفأعبلىا الخادـ ثـ دوف ذلؾ النفقة ثـ دوف ذلؾ الك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/242 ،. ابف قدامة: المغني 2/240 ،( مالؾ: المدونة1)

 ي فيما ذىب إليو المالكية والحنابمة وأبو يوسؼ مف الحنفية.  وقد وافؽ اإلماـ الزىر 
. العدوي: حاشػية 2/240 ،. مالؾ: المدونة 303 ، 302/ 2 ،.  الكاساني: البدائع62 ، 6/61 ،السرخسي: المبسوط 

 .5/158 ،. البيوتي: كشاؼ القناع 2/89 ،العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني 
 .199 /8 ،ابف قدامة: المغني 
حيػػث ذىبػػوا إلػػى القػػوؿ: بػػأف المعتبػػر فػػي تقػػدير المتعػػة ىػػو تقػػدير القاضػػي حيػػث ينظػػر إلػػى  ،وخػػالؼ الحنفيػػة والشػػافعية 

 حاؿ الزوجيف كمييما.
 .9/477 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/302 ،الكاساني: البدائع

 وجياف :والمعتبر في تقديره لممتعة  ،فقد قالوا: إف الذي يقدر المتعة ىو الحاكـ
ــَدُرُه  حيػػث اسػػتدلوا بقولػػو تعػػالى :  ،األوؿ:  االعتبػػار بحػػاؿ الػػزوج. مسػػتدليف لػػذلؾ بالكتػػاب  َوَمتُِّعــوُىن  َعَمــ  اْلُموِســِع َق

 تـ تخريجيا باليامش.    َوَعَم  اْلُمْقِتِر َقَدُرهُ 
 في اآلية الكريمة حالو دوف حاليا. :  قالوا: لقد اعتبر وجو الداللة 

.  الرممػي: 479 - 9/477 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/336 ،. ابف عابديف: الحاشية 304/ 2 ،ني: البدائع الكاسا
 . 391/  16 ،. النووي: المجموع شرح الميذب6/359  ،نياية المحتاج

 الثانى: االعتبار بحاؿ الزوجة استدالال بالمعقوؿ :
والميػػر معتبػػر بحاليػػا فكػػذلؾ  ،كػػاف ىنػػاؾ ميػػر لػػـ تجػػب ليػػا متعػػة بػػدليؿ أنػػو لػػو ،حيػػث قػػالوا: إف المتعػػة بػػدؿ عػػف الميػػر

 المتعة. 
 .479 – 9/477 ،.  الماوردي: الحاوي الكبير304/  2،الكاساني: البدائع 

 . 16/391 ،النووي: المجموع شرح الميذب 
 ولكنيما اختمفا في مقدار المتعة :

وال تزيػػد عمػػى نصػػؼ ميػػر المثػػؿ، وال  ،ب درع وخمػػار وممحفػػةذىػػب الحنفيػػة إلػػى القػػوؿ: بػػأف مقػػدار المتعػػة  ثبلثػػة أثػػوا 
 تنقص عف خمسة دراىـ. 

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واألثر: 
 أوال: الكتاب: 

ــا عَ اسػػتدلوا بقولػػو تعػػالى: ق  ََ ــاْلَمْعُروِف  ــا ِب ــَدُرُه َمَتاًع ــِر َق ــ  اْلُمْقِت ــَدُرُه َوَعَم ــِع َق ــ  اْلُموِس ــوُىن  َعَم ــِنينَ َوَمتُِّع ِس َْ ــ  اْلُم تػػـ  َم
 تخريجيا باليامش.  

وإليجاب األثواب نظيرا في أصوؿ الشرع وىو الكسوة التي تجب ليا حاؿ  ،: قالوا إف المتاع اسـ لما ينتفع بووجو الداللة
 وأدنى ما تكتسي بو المرأة وتستتر بو عند الخروج ثبلثة أثواب. ،قياـ النكاح والعدة
 .2/336 ،. ابف عابديف: حاشية2/304 ،الكاساني: البدائع

 الثر : : ثانيا
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 : استدؿ اإلماـ الزىري ومف وافقو لما ذىبوا إليو بالكتاب واألثر وقد

 :  خوال الكتاب
11َقَدُرهُ َقَدُرهُ   ِسِ ِسِ َوَمتُِّعوُهنَّ َظَذ ادُْوِشِع َقَدُرُه َوَظَذ ادُْؼْ َوَمتُِّعوُهنَّ َظَذ ادُْوِشِع َقَدُرُه َوَظَذ ادُْؼْ    : استدلوا بقولو تعالى

     

يسػػاره  فػػيزوج نػػص فػػي كػػوف المتعػػة معتبػػرة بحػػاؿ الػػ ةإف اآليػػة الكريمػػ: قػػالوا: االســتدالل وجــو
 .الزوجة حاؿال ب ،وا عساره

الكسػوة وىػػي درع  دناىػاوأ ،أعبلىػا خادمػا إذا كػاف الػزوج موسػرا: قػدر الحنابمػة المتعػة فقػالوا وقػد
 .2وخمار تكفييا لصبلتيا أو ما يعادليما وذلؾ إذا كاف الزوج فقيرا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
استدلوا بما روي أبي مجمز أنو قاؿ قمت البف عمر رضي هللا عنيمػا أخبرنػي عػف المتعػة وأخبرنػي عػف قػدرىا فػإني  – 1

قػػاؿ: فحسػػبت ذلػػؾ فوجدتػػو قػػدر ثبلثػػيف درىمػػا فػػدؿ أنيػػا مقػػدرة بثبلثػػيف  ،موسػػر فقػػاؿ: )اكػػس كػػذا اكػػس كػػذا اكػػس كػػذا
 لـ أجد لو تخريجا ولكف وجدت أثرا يؤدي نفس المعنى والغرض وىو :درىما(. 
 قاؿ: سألت ابف عمر، عف المتعة قاؿ: )َعدَّ َكَذا َعدَّ َكَذا َحتَّى َعدَّ َثبَلِثيَف(. َمْخَمدٍ عف أبي 

 . أـ أقؼ لو عمى حكـ .19035أثر  ،5/156 ،ابف أبي شيبة: المصنؼ
ف بمػوغ قيمػة المتعػة التػي  ،بالكسوة ال بدراىـ مقدرة َمْخَمدٍ هللا عنيما قد أمر ابف  : قالوا: إف ابف عمر رضيوجو الداللة وا 

ولو أعطاىا  ،ال يدؿ عمى أف التقدير فييا بالثبلثيف كما يقوؿ الشافعية ،أمر بيا ابف عمر رضي هللا عنيما ثبلثيف درىما
كالشاة في خمس  ،بؿ مف حيث أنيا ماؿ ،وجبت لعينياقيمة األثواب دراىـ أو دنانير تجبر عمى القبوؿ؛ ألف األثواب ما 

 مف اإلبؿ في باب الزكاة.
 .2/304 ،الكاساني: البدائع

 وأما مقدار المتعة عند الشافعية فقالوا: يستحب أف ال تقؿ عف ثبلثيف درىما أو ما يساوييا.
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باألثر : 
 ا أنو قاؿ: )يمتعيا بثبلثيف درىما (. بما روي عف ابف عمر رضي هللا عنيم - 1
 بما روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما أنو قاؿ: )َأكثر اْلُمْتَعة: َخاِدـ، وأقميا: َثبَلُثوَف( أي درىما. - 2

 .8/6 ،ابف الممقف: البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير
وذلػػؾ إذا اتفػػؽ عمييػػا  ،ثػػؿ ولكػػف يجػػوز أف تبمػػغ ميػػر المثػػؿ أو حتػػى تتجػػاوزهويسػػف عنػػدىـ أف ال تبمػػغ نصػػؼ ميػػر الم

 الزوجاف.
 . 16/391 ،. النووي: المجموع شرح الميذب6/359 ،الرممي: نياية المحتاج

وذلػؾ لقػوة حجػتيـ حيػث إف اآليػة  –رحميػـ هللا جميعػا  –أذىب لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ الزىري ومف وافقو  الترجيح:
فكػاف المعتبػر فػي تقػدير  ،ة نصت صراحة عمػى حػاؿ الػزوج مػف حيػث اليسػر والعسػر ولػـ تػأتي عمػى ذكػر الزوجػةالكريم

 المتعة حاؿ الزوج. 
 (.  236( البقرة: )مف اآلية 1)
 .5/158 ،البيوتي: كشاؼ القناع (2)
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 بالثر : ثانيًا:
"أعمػػى المتعػػة خػػادـ ثػػـ دوف ذلػػؾ  :وذلػػؾ بمػػا روي عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا أنػػو قػػاؿ 

 "  1النفقة ثـ دوف ذلؾ الكسوة
قػػػوؿ ابػػػف عبػػػاس رضػػػي هللا عنيمػػػا نػػػص فػػػي أف أعمػػػى المتعػػػة خػػػادـ وأقميػػػا : االســـتدالل وجـــو  

  .2وقيدت الكسوة بما يجزئيا في صبلتيا ألف ذلؾ أقؿ الكسوة ،الكسوة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ذلؾ الكسوة، ثػـ دوف ذلػؾ  أخرجو ابف أبي شيبة: المصنؼ بمفظ: عف ابف عباس قاؿ: )أرفع المتعة الخادـ، ثـ دوف (1)

 . وقاؿ: صحيح..1941أثر  ،6/361 ،األلباني: إرواء الغميؿ18715أثر  ،4/141 ،النفقة (
 .6/361 ،إرواء الغميؿ ، األلباني: صحيح عمى شرط البخاري

 .5/158 ،( البيوتي: كشاؼ القناع2)
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 .ت قبل الدَلولالبضع إذا طمق ضةوٍّ فَ لمُ  المتعة َكم: الَلامسة المسألة
إرا طهقىذ ي ٕػىخ انجؼىغ   : إنىٗ انقىٕل    -سؽًّ اهلل  -رْت اإليبو  انضْش٘ 

1
فقىذ   ،قجىم انىذخٕل   

انًزؼخٔعجذ نٓب 
2
. 

 اسزذل اإليبو ٔيٍ ٔافقّ ثبنكزبة ٔانًؼقٕل : ٔقذ 

 :  الكتاب خوال 
ْؼاُتُم الـَِّساوَء َماو    اسزذنٕا ثقٕنّ رؼبنٗ : ْؼاُتُم الـَِّساوَء َماوَٓ ُجـَوَح َظَؾْقُؽْم إِْن َضؾَّ اوُهنَّ َأْو َتْػِرُضاوا َْلُانَّ   َٓ ُجـَوَح َظَؾْقُؽْم إِْن َضؾَّ اوُهنَّ َأْو َتْػِرُضاوا َْلُانَّ ََلْ ََتَسُّ ََلْ ََتَسُّ

و َظَذ ادُْْحِسـِيَ   ِسِ ِسِ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َظَذ ادُْوِشِع َقَدُرُه َوَظَذ ادُْؼْ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َظَذ ادُْوِشِع َقَدُرُه َوَظَذ ادُْؼْ  و َظَذ ادُْْحِسـِيَ َقَدُرُه َمَتوًظو بِودَْْعُروِف َحؼًّ 3َقَدُرُه َمَتوًظو بِودَْْعُروِف َحؼًّ
.  

ٔال ٚؼبسػىّ  ، ٕعىٕة ان ٚقزؼٙ أيش َوَمتُِّعوُهنَّ َوَمتُِّعوُهنَّ : قبنٕا إٌ األيش فٙ قٕنّ رؼبنٗ: انذالنة ًجو  

و َظَذ ادُْْحِسـِيَ قٕنّ  ألٌ أداء انٕاعت يٍ اإلؽسبٌ َحؼًّ
4
. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . ( 47ص )  : سبؽ توضيحيا( 1)
 .  7/239( ابف قدامة: المغني: 2)
جميور الفقياء )الحنفية والشافعية في الجديد والحنابمة( وآخروف مف أئمػة العمػـ أمثػاؿ:  ،وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو وقد 

 ابف عمر وابف عباس رضي هللا عنيـ والثوري وأبي عبيد.
  . 9/477 ،وما بعدىا. الماوردي: الحاوي الكبير 3/110 ،ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار

 .156، 5/147  ،. البيوتي: كشاؼ القناع4/398ربيني: مغني المحتاج الش
وقد خػالؼ المالكيػة والشػافعية فػي القػديـ :حيػث قػالوا: باسػتحباب  المتعػة وعػدـ وجوبيػا  لمفوضػة البضػع إذا طمقػت قبػؿ 

 الدخوؿ.
 ا. وما بعدى 313 - 2/301 ،. الدسوقي: حاشية5/170 ،العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ

 .4/398 ،. الشربيني: مغني المحتاج9/477 ،الماوردي: الحاوي الكبير
 .َوَمتُِّعوُىفَّ استدلوا بقولو تعالى:  بالكتاب:وقد استدلوا لما ذىبوا إليو 

ا فمػػو  كانػػت واجبػػة لػػـ يخػػص بيػػ َحقًّػػا َعمَػػى اْلُمْحِسػػِنيفَ وجػػو االسػػتدالؿ: قػػالوا إف األمػػر يفيػػد النػػدب وذلػػؾ لقولػػو تعػػالى 
 المحسنوف دوف ييرىـ.

 المصادر السابقة. 
 ،؛ وذلػؾ ألف اآليػة الكريمػة قػد فصػمت  -رحميػـ هللا جميعػا  -أذىب إلى ترجيح ما قػاؿ بػو اإلمػاـ ومػف وافقػو  الترجيح:

والحػؽ  َحقًّػاالمتعػة بػالحؽ وذلػؾ بقولػو تعػالى  ثػـ وصػؼ  ،فمو لـ تكف واجبة لما ذكػر الفقيػر ،فذكرت الغني والفقير
 وهللا تعالى أعمـ. ،فدؿ ذلؾ عمى أف المتعة في ىذه الحالة واجبة ،اجب أف يؤدى لصاحبوو 
 (.  36(  البقرة: )مف  اآلية 3)
 .  7/239 ،وما بعدىا . ابف قدامة: المغني 9/475 ،( الماوردي: الحاوي الكبير4)

 . 158/   5،البيوتى: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع 
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 :  المعقول ثانيا
وألنػػػو طػػػبلؽ فػػػي نكػػػاح  ،إف المفوضػػػة لػػػـ يجػػػب ليػػػا شػػػيء فتجػػػب ليػػػا المتعػػػة لئليحػػػاش: قػػػالوا

كمػػػا لػػػو سػػػمى ميػػػرا وأداء الواجػػػب مػػػف اإلحسػػػاف فػػػبل تعػػػارض  ،يقتضػػػي عوضػػػا فمػػػـ يعػػػر عػػػف العػػػوض
 .1يمابين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .  7/239 ، ( ابف قدامة: المغني1)
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 نثانثا املبحث
 أحكاو انرضاع يف

 .المَرمشيادة المرخة الواَدة في الرضاع : الول  المسألة
إذا  ،بأف شػيادة المػرأة الواحػدة مقبولػة فػي الرضػاع: إلى القوؿ -رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 .1كانت مرضية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .191 ، 8/190 ،( ابف قدامة المغني1)
فػػإف  ،مرضػػية: قػػاؿ المػػروزي: المفظػػة " َمْرِضػػيَُّو " ىػػي التػػي تقابػػؿ كممػػة "كاذبػػة" ؛ أي التػػي عرفػػت بػػيف النػػاس بالصػػدؽ 

 دوف شؾ أو ريبة. ،شيدت قبمت شيادتيا
سحاؽ بف راىويو  .   1615/ 4 ،المروزي: مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ وا 

 . -رحميـ هللا جميعا  -قد وافؽ الحنابمة في الرواية األشير عندىـ اإلماـ الزىري و 
 . 1/288 ،. الكرمى: دليؿ الطالب لنيؿ المطالب191 ، 8/190 ،ابف قدامة المغني

 وقد خالؼ في ذلؾ جميور العمماء: الحنفية والشافعية والحنابمة في روايات أخرى.
 إال بشيادة رجميف أو رجؿ وامرأتاف وىو قوؿ عمر رضي هللا عنو.أما الحنفية: فقالوا: ال يجوز  

ْغدي: الفتاوى  .4/14 ،. الكاساني: البدائع30/302 ،. السرخسي: المبسوط2/801 ،الس 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واإلجماع والمعقوؿ .

 خواًل: الكتاب: 
ن رَِّجاِلُكْم َفِإن ل ْم َيُكوَنا َرُجَمْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَخَتانِ َواْسَتْشِيُدوْا َشيِ استدلوا بقولو هللا تعالى:   .  يَدْيِن مِّ

 : اآلية الكريمة نص في كوف شرط قبوؿ الشيادة أف يشيد رجبلف أو رجؿ وامرأتاف.وجو الداللة
 .8/310 ،ابف َماَزَة: المحيط البرىاني في الفقو النعماني

ف شيادة المرأ  َة اْلُفْرَقِة ِعْنَدَنا وقاؿ السرخسي: " وا  ـ  ُحجَّ َضاِع اَل تُِت إالَّ َأنَُّو ُيْسَتَحب  لو مػف طريػؽ التنػزه  ،ة الواحدة عمى الرَّ
 }َكْيَؼ، َوَقْد ِقيَؿ ؟{"  أف يفارقيا إذا وقع في قمبو أنيا صادقة ؛ لقولو  

ْغدي: النتؼ في الفتاوى 302/ 30 ،السرخسي: المبسوط   . 2/801 ،. الس 
بػػاب إذا شػػيد شػػاىد، أو شػػيود بشػػيء، وقػػاؿ  ،كتػػاب الرضػػاع ،أخرجػػو : البخػػاري: الصػػحيح ،ديث: }َكْيػػَؼ َوقَػػْد ِقيػػَؿ ؟{حػ

 .2640ح  ،3/169 ،آخروف: ما عممنا ذلؾ، ُيحكـ بقوؿ مف شيد
 ثانيا: اإلجماع: 
ع أقػؿ مػف شػاىديف (. لػـ أنو قاؿ: )ال يقبؿ عمػى الرضػا استدلوا بما روي عف عكرمة بف خالد المخزومي عف عمر  

 أو ما يفيد معناه. ،أجد لو تخريجا
 قاؿ في البدائع :" وكاف ذلؾ بمحضر مف الصحابة ولـ يظير النكير مف أحد؛ فيكوف إجماعا".

 .4/14 ،الكاساني: البدائع
 ثالثا: المعقول: 

 لرجاؿ.بدوف ا ،فبل يقبؿ فيو شيادة النساء وحدىف ،قالوا: ىذا باب مما يطمع عميو الرجاؿ
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 بالسنة واألثر والمعقوؿ :: استدلوا لما ذىبوا إليو وقد

 :  لسنةخوال ا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 وقوليـ: بأف الرضاع مما يطمع عميو الرجاؿ؛ ألف ثدي األمة يجوز لؤلجانب مف الرجاؿ النظر إليو.

 المصدر السابؽ. 
 وأما الشافعية فذىبوا إلى القوؿ ال يقبؿ مف النساء أقؿ مف أربع؛ ألف كؿ امرأتيف كرجؿ.

 .9/36 ،لمفتيف.  النووي: روضة الطالبيف وعمدة ا 37 ، 36/   5،الشافعي: األـ 
ذا لـ تكمؿ في الرضاع شيادة أربع نسوة  وتػرؾ نكاحيػا إف لػـ يكػف  ،أحببت لو فراقيػا إف كػاف نكحيػا  ،قاؿ الشافعي: "وا 

 فإنو إف يدع ما لو نكاحو خير مف أف ينكح ما يحـر عميو. ،نكحيا ؛ لمورع  
 ولو نكحيا لـ أفرؽ بينيما إال بما أقطع بو الشيادة عمى الرضاع " .

 . 37 ، 36/   5،الشافعي: األـ 
 وقد استدؿ الشافعي رحمو هللا بالسنة : 
َـّ َيْحَيى ِبْنػَت َأبِػي إَِىػاٍب، َفَقالَػْت َأَمػٌة َسػْوَداءُ    : قَػْد َأْرَضػْعُتُكَما  عف ابف أبي مميكة: أف عقبة بف الحارث َأْخَبَرُه : َأنَُّو َنَكَح ُأ
ْيػُت، فَػَذَكْرُت َذِلػَؾ لَػُو َفقَػاَؿ َقاَؿ: َفِجْئُت ِإَلى النَِّبيِّ صَ  ، ـَ َفَذَكْرُت َذِلَؾ َلُو، فَػَأْعَرَض، َفَتَنحَّ : }َكْيػَؼ َوقَػْد  مَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 َزَعَمْت َأنََّيا َأْرَضَعْتُكَما{.
 تـ تخريجو بنفس اليامش. 
: }َكْيَؼ َوَقْد َزَعَمػْت َأنَّيَػا  يادة تمزمو، وقولو يشبو أف يكوف لـ ير ىذا ش قاؿ الشافعي: " إعراضو  وجو االستدالل: 

مػف أف  ،وىػذا معنػى مػا قمنػا  ،يشبو أف يكوف كػره لػو أف يقػيـ معيػا  وقػد قيػؿ إنيػا أختػو مػف الرضػاعة   ،َأْرَضَعْتُكَما ؟{ 
 يتركيا ورعا ال حكما ".

 .37 ، 5/36 ،الشافعي: األـ
  يقبؿ إال شيادة امرأتيف.وأما الحنابمة ففي رواية ثانيةٌ قالوا: ال

  بالمعقول:وقد استدلوا لذلؾ 
وال يقبؿ إال شيادة رجميف، فالنسػاء أولػى ؛ أي إف كػاف الرجػاؿ الػذيف ىػـ أكمػؿ مػف  ،فقالوا: إف الرجاؿ أكمؿ مف النساء 

اء مػػف بػػاب فػػئلف يشػػترط ذلػػؾ فػػي شػػيادة النسػػ ،أشػػترط لقبػػوؿ الشػػيادة مػػنيـ أف ال يقػػؿ عػػدد الشػػيود عػػف رجمػػيف ،النسػػاء
 أولى. 

 وعف أحمد، رواية ثالثة، أف شيادة المرأة الواحدة مقبولة، وتستحمؼ مع شيادتيا.
 بالثر:وقد استدلوا لذلؾ 

فقػػد اسػػتدلوا بمػػا روي عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا أنػػو قػػاؿ فػػي امػػرأة زعمػػت أنيػػا أرضػػعت رجػػبل وأىمػػو : إف كانػػت  
ف كا ،مرضػػية، اسػػتحمفت، وفػػارؽ امرأتػػو  نػػت كاذبػػة، لػػـ يحػػؿ الحػػوؿ حتػػى يبػػيض ثػػدياىا. يعنػػي يصػػيبيا فييػػا بػػرص، وا 

 عقوبة عمى كذبيا.
 : قالوا : " وىذا ال يقتضيو قياس، وال ييتدي إليو رأي، فالظاىر أنو ال يقولو إال توقيفا ".وجو الداللة

 وما بعدىا. 8/190 ،ابف قدامة المغني
فمو لػـ تكػف  ،وافقو ؛  وذلؾ لقوة حجتيـ المستندة عمى السنة الصحيحة  أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف الترجيح:

 عف زوجتو بشيادة أمة سوداء. ،عقبة بف الحارث لما نيى  ،شيادة المرأة الواحدة كافية 
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: تزوجػػػػت امػػػػرأة، فجاءتنػػػػا امػػػػرأة سػػػػوداء، فقالػػػػت: قػػػػاؿ، روى عقبػػػػة بػػػػف الحػػػػارث  بمػػػػااسػػػػتدلوا 
فقمػت: تزوجػت فبلنػة بنػت فػبلف، فجاءتنػا امػرأة سػوداء، فقالػت لػي: إنػي قػد ، أرضعتكما، فأتيت النبػي 
ِبَيا  َكْيؼَ : } فقاؿ ،  ، قمت: إنيا كاذبة ، فأعرض عني، فأتيتو مف قبؿ وجيو أرضعتكما، وىي كاذبة

 .{1َوَقْد َزَعَمْت َأنََّيا َقْد َأْرَضَعْتُكَما، َدْعَيا َعْنؾَ 
وال  ، الرضػاع المحػـرفػي وىػذا يػدؿ عمػى االكتفػاء بشػيادة المػرأة الواحػدة : قػالوا: االستدالل وجو 

 .2يميف عمى المشيود لو وال عمى الشاىد

 : الثر: ثانيا
)فرؽ بيف أىػؿ أبيػات فػي زمػف : قاال ماأني ،مارضي هللا عني واألوزاعياستدلوا بما رواه الزىري 

 (. 3بشيادة امرأة في الرضاع عثماف 
فالتفريؽ بيف زوج وزجػو ال يػتـ إال بػدليؿ قػد  ،األثر دليؿ عمى جواز األخذ بشيادة امرأة في: الداللة وجو

  .اوقد كانوا كثر في زمف عثماف رضي هللا عنيـ جميع ،ثبتت صحتو لدى الصحابة

 :ثالثا المعقول
 : قالوا 

 .فيقبؿ فيو شيادة النساء المنفردات، إنيا شيادة عمى عورة - 1

وييػر  ،والمتبرعػة وييرىػا سػواء، فيقبؿ فيػو شػيادة المػرأة، يقبؿ فيو قوؿ النساء المنفردات معنىإنيا  – 2
 .4المرضية ال تقبؿ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 5104ح  ،7/10 ،باب شيادة المرضعة  ،كتاب الشيادة ،( البخاري: الصحيح1)
 .191 ، 8/190 ،. ابف قدامة المغني6/623 ،ياية المنتيى( السيوطي : مطالب أولي النيى في شرح 2)
            أال وىػو: عػف الثػوري عػف جػابرعف الشػعبي قػاؿ :  ،ويػؤدي الغػرض ،( لـ أجػد لػو تخريجػا ولكػف وجػدت مػا يفيػد معنػاه3)
َضاِع ( َكاَنتِ ) ُقوَف ِبَشَياَدِة اْمَرأٍَة ِفي الرَّ  اْلُقَضاُة ُيَفرِّ
 . لـ أقؼ لو عمى حكـ .15438أثر  ،8/336 ،ؼعبد الرزاؽ: المصن  
 .191 ، 8/190 ،( ابف قدامة المغني4)
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 .المقدار المَرم من الرضاع: المسألة الثانية
 . 1قميؿ الرضاع وكثيرة يحـر  بأف: إلى القوؿ ماـ الزىري ذىب اإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .137/ 8  ،. ابف قدامة : المغني2/295 ،( مالؾ : المدونة1)

وآخػػروف مػػف أئمػػة العمػػـ أمثػػاؿ: سػػعيد بػػف  ،وقػػد وافػػؽ اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو: الحنفيػػة والمالكيػػة وأحمػػد فػػي روايػػة
 كحوؿ.المسيب والحسف وم
 . 2/295 ،. مالؾ: المدونة223 /1 ،. المرييناني: اليداية4/7 ،الكاساني: البدائع

 .8/137 ،. ابف قدامة:  المغني2/540 ،ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة 
 .5/456 ،اليوتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع

 تعمؽ بو التحريـ خمس رضعات فصاعدا.وخالؼ الشافعية والحنابمة في المذىب ؛ فقالوا: إف الذي ي 
 .8/287 ،. الييتمي: تحفة المحتاج في شرح المنياج 3/417 ،األنصاري: أسنى المطالب

 .5/456 ،. البيوتي: كشاؼ القناع8/137 ،. ابف قدامة: المغني7/185 ،الرممي: نياية المحتاج 
 استدلوا:  بالسنة:وقد استدلوا لما ذىبوا إليو  
َـّ بما روي   - 1 عف عائشة رضي هللا عنيا أنيا قالت: }َكاَف ِفيَما ُأْنِزَؿ ِمَف اْلُقْرآِف : َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُموَماٍت ُيَحػرِّْمَف، ثُػ

 َوُىفَّ ِفيَما ُيْقَرُأ ِمَف اْلُقْرآِف{ .  ُنِسْخَف ِبَخْمٍس َمْعُموَماٍت ، َفُتُوفَِّي َرُسوُؿ هللِا  
تحقيػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد  .  1452ح  ،2/1075 ،بػػػاب التحػػػريـ بخمػػػس رضػػػعات ،كتػػػاب الرضػػػاع ،مسػػػمـ: الصػػػحيح 

 الباقي.
 : وجو الداللة

تػوفي وبعػض النػاس يقػػرأ    حتػى إنػو    ،)وُىػفَّ ِفيَمػا ُيْقػَرُأ( معنػاه أف النسػخ بخمػس رضػعات تػػأخر إنزالػو جػدا  " -1 
فمما بمغيـ النسخ بعػد ذلػؾ رجعػوا عػف ذلػؾ  ،رب عيده خمس رضعات ويجعميا قرآنا متموا  ؛ لكونو لـ يبمغو النسخ  ؛ لق

والثاني مػا نسػخت  ،وأجمعوا عمى أف ىذا ال يتمى والنسخ ثبلثة أنواع  : أحدىا ما نسخ حكمو وتبلوتو كعشر رضعات  ،
 تبلوتو دوف حكمو كخمس رضعات..." شرح محمد فؤاد عبد الباقي . المرجع السابؽ . 

 ،فدؿ ذلؾ عمى أف أقؿ الرضاع المحػـر خمػس رضػعات  ،عدد خمس رضعات لقد نص الحديث الشريؼ عمى ال -2
ال لكاف ذكر العدد خمس رضعات عبث.   وا 

ِتي.... وقاؿ في المغني في رده عمى االستدالؿ باآلية الكريمة ـُ البلَّ َياُتُك : "  واآلية فسرتيا السنة وبينت الرضاعة  َوُأمَّ
 رووه فنجمع بيف األخبار ونحمميا عمى الصريح الذي رويناه "  المحرمة وصريح ما رويناه يخص مفيـو ما

 .8/137 ،ابف قدامة: المغني
 ،وخالؼ آخروف ومنيـ أبو ثور وأبو عبيد وابف المنذر: وقالوا: ال يثبػت التحػريـ إال بػثبلث رضػعات. ابػف قدامػة: المغنػي

8/137. 
  بالسنة:وقد استدلوا لما ذىبوا إليو 

َتاِف{ . زىيرعف النبي بما روى سويد و   - 1  ُة َواْلَمصَّ ـُ اْلَمصَّ  أنو قاؿ: }اَل ُتَحرِّ
ْمبَلَجَتاِف{ .أخرجيما مسمـ :  وبما روي عف أـ الفضؿ بنت الحارث قالت: قاؿ نبي هللا  – 2  ْمبَلَجُة َواإْلِ ـُ اإْلِ  :}اَل ُتَحرِّ

ح  ،1075/ 2 ،. واآلخػػر 1450ح  ،1073/ 2 ،بػػاب فػػي المصػػة والمصػػتيف ،كتػػاب الرضػػاع ،مسػػمـ: صػػحيح مسػػمـ
 . . عمى التوالي. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي1451
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 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة واألثر:   
 :  خوال الكتاب 

َضوَظةِ       : استدلوا بقولو تعالى ِِت َأْرَضْعـَُؽْم َوَأَخَواُتُؽْم ِمَن الرَّ َفوُتُؽُم الَلَّ َضوَظةِ َوُأمَّ ِِت َأْرَضْعـَُؽْم َوَأَخَواُتُؽْم ِمَن الرَّ َفوُتُؽُم الَلَّ   1 َوُأمَّ

 : استدلوا: ةالسن: ثانيا
ـَ ِمَف النََّسبِ  ِإفَّ }   قاؿ رسوؿ هللا : أنو قاؿ بما روي عف عمى  - 1 ـَ ِمَف الرََّضاِع َما َحرَّ اَّللََّ َحرَّ

2 } 
فجػاءت   ،أنو تزوج أـ يحيى بنت أبي إىػاب رضػي هللا عنيػا وبما روي عف عقبة بف الحارث  – 2

َوقَػْد َزَعَمػْت َأْف قَػْد  َوَكْيػؼَ  }:  فقػاؿ  ذلػؾ لمنبػي  كرتفػذ ، قػد أرضػعتكما: فقالػت ، أمة سػوداء
 . { َفَنَياُه َعْنَيا3 ؟َأْرَضَعْتُكَما
يفيػد  ذاإف لفػظ الرضػاع  ورد عمػى إطبلقػو وىػ: مف اآليػة الكريمػة والحػديثيف الشػريفيف االستدالل وجو

 . 4أف قميمو وكثيره محـر
 : الثر: ثالثا

ـُ " :  يما أنيما قاالاستدلوا بما روي عف عمي وابف مسعود رضي هللا عن ِمَف الرََّضاِع َقِميمُػُو  ُيَحرِّ
 " 5 َوَكِثيُرهُ 

 .يؿ الرضاع وكثيره محـرماألثر نص في كوف ق: وجو الداللة
وزعػػـ الميػػث أف المسػػمميف أجمعػػوا عمػػى أف قميػػؿ الرضػػاع وكثيػػرة " : قػػاؿ ابػػف قدامػػة فػػي المغنػػي
  ."6 يحـر في الميد ما يفطر بو الصائـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 : " )اإلمبلجة( ىي المصة يقاؿ ممج الصبي أمو وأممجتو ".  وجو الداللة

 شرح محمد فؤاد عبد الباقي. ،المرجع السابؽ
؛ وىػػو الواحػػدة أو االثنتػػ  ،دؿ عمػػى أف مػػا زاد عمػػى ذلػػؾ محػػـر ،يفالػػنص فػػي الحػػديثيف الشػػريفيف عمػػى العػػدد الغيػػر محػػـر

 فدؿ عمى أف ما يثبت فيو التحريـ ىي ثبلث رضعات.  ،والعدد التالي لئلثنيف ىو الثبلث
أذىػػب لتػػرجيح مػػا قػػاؿ بػػو الشػػافعية والحنابمػػة : بػػأف العػػدد المحػػـر مػػف الرضػػاع ىػػو خمػػس رضػػعات؛ وذلػػؾ: لقػػوة  التــرجيح:
لتػػي بينػػت أف العػػدد المحػػـر كػػاف عشػػر رضػػعات بػػنص القػػرآف ثػػـ نسػػخت إلػػى وا ،فقػػد احتجػػوا بالسػػنة  الصػػحيحة ،حجػػتيـ

 ،فقػد أصػبح نصػػا ،فػإف ثبػت ذلػؾ بالسػنة الصػحيحة ،والناسػخ والمنسػوخ أمػر يعممػو عممػاء العمػـ الشػػرعي جيػدا ،خمسػة فقػط
 لذا كاف األولى األخذ بيذا. ،وكما القاعدة الفقيية تقوؿ: ال اجتياد مع النص

 (.  23آلية ( النساء: )مف ا1)
ح  ،444/ 3 ،بػػاب مػػا جػػاء : يحػػـر مػػف الرضػػاع مػػا يحػػـر مػػف النسػػب ،كتػػاب الرضػػاع  ،( أخرجػػو الترمػػذي: سػػنف2)

 .  1096ح  ،، 2 /333مسند عمي بف أبي طالب  ،وقاؿ: حسف صحيح . أحمد المسند  ،1146
 .2659ح  ،3/173 ،باب شيادة اإلماء والعبيد ،كتاب الرضاع ،( البخاري: الصحيح3)
 .7/117 ،. الشوكاني: نيؿ األوطار68 ، 3/67 ،( الجصاص: أحكاـ القرآف4)
 ،بػاب القػدر الػذي يحػـر مػف الرضػاعة ،. النسػائي: السػنف الصػغرى15641أثػر  ،7/754 ،( البييقي: السػنف الكبػرى5)
 . إسناده منقطعوقاؿ :  ، 7361أثر  ، 479/  4 ،الييثمي : مجمع الزوائد  . 3311. أثر 6/101
 .9/137  ،( ابف قدامة: المغني6)
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 انفصم انثاني 
 سواج ــــذ انـــاء ػقــي إنهــف

                             

 .المبَث الول : في خَكام الطالق 

 اني : في خَكام اإليال  .المبَث الث 

 .المبَث الثالث:  في خَكام الظيار 

 .المبَث الرابع:  في خَكام الَلمع 

 الَلامس:  في خَكام العدة. المبَث 

 في خَكام الرجعة.المبَث السادس  : 

 .المبَث السابع :  في خَكام المعان 
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 ألولاملبحث ا
 يف أحكاو انطالق

 طالق السكران :: الول  المسألة
أي الػذي  ، كػاف متعػد بسػكره إذاذىب اإلماـ الزىري رحمو هللا إلى القوؿ بوقوع طبلؽ السكراف 

 .1شرب الخمر بطريؽ الحراـ مختارا يير مكره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .6/206( ابف عبد البر: اإلستذكار 1)

اإلمػاـ الزىػري فيمػا ذىػب إليػو  ،وقد وافؽ األئمة األربعة )الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة( عمى أشػير األقػواؿ لػدييـ
 . –رحميـ هللا جميعا  –

 . 10/99 ،وفي أعمى الصفحة اليداية  المرييناني عمى التوالي:  فتح القدير   ،ابف اليماـ 
 ،  1/151 ،. ابف جزي: القوانيف الفقيية  3/230،الكاساني: البدائع  

. الشػربيني: 8/12 ،. النػووي: الروضػة 5/235،. الشػافعي: األـ  2،365الدسوقي: الشرح الكبير مع حاشػية الدسػوقي 
 . 238+  116 - 7/114 ،. المغني: ابف قدامة  2/329 ،مغني المحتاج 

وقد خالؼ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو : زفرمف الحنفية والمزني مػف الشػافعية وأحمػد فػي روايػة عنػو حيػث قػالوا : بعػدـ 
ف كاف بطريؽ الخطأ وىو المأثور عف عثماف بف عفاف وعمر بف عبد العزيػز رضػي هللا عنيمػا.  ،وقوع طبلؽ السكراف وا 

 ،10/99 ،:  فتح القدير وفي أعمى الصفحة اليداية  المرييناني عمى التوالي ،ابف اليماـ 
.  238،  116 - 7/114،. المغنػػػػي: ابػػػػف قدامػػػػة 8/306 ،. المزنػػػػي: مختصػػػػر المزنػػػػي3/230 ،الكاسػػػػاني: البػػػػدائع 

 . 2/439،والشرح الكبير 
 وقد استدلوا باألثر والقياس والمعقوؿ :

 اوال: الثر:  
 اؿ: )ليس لمجنوف وال لسكراف طبلؽ (. أنو ق استدلوا بما روي عف عثماف  - 1 
 بما روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما  أنو قاؿ:  )طبلؽ السكراف والمستكره ليس بجائز(.  - 2 

باب الطبلؽ في اإليبلؽ والكره، والسكراف والمجنوف وأمرىمػا، والغمػط  ،كتاب الطبلؽ ،ذكرىما البخاري: صحيح البخاري
 .7/45  وييره والنسياف في الطبلؽ والشرؾ

 األثريف ينصاف صراحة عمى عدـ وقوع طبلؽ السكراف. وجو االستدالل:
 .20/252 ،بدر الديف العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  

 ثانيا: القياس:
قػد حيػث أنػو زائػؿ العقػؿ كػالمجنوف. وفا ،فمػـ يتػوفر القصػد منػو ،قالوا: اليقع طبلؽ السكراف قياسػا عمػى المجنػوف والنػائـ 

 فما يصدر منو مف قوؿ ال قيمة لو.  ،اإلرادة كالنائـ
  ثالثا: المعقول:

 فبل يوجد سبب إلضافة عقوبة أخرى عميو. ،قالوا: إف عقوبة السكراف ىي الحد
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 والمعقوؿ : والقياس السنةو  بالكتاب –رحميـ هللا جميعا  - ومف وافقو الزىري اإلماـوقد استدؿ 

 :الكتاب: خوال
َتونِ   الطَََّلُق الطَََّلُق   :استدلوا بقولو تعالى َتونِ َمرَّ لُّ َلاُه ِماْن َبْعاُد َحتَّاى   َفنِنْ َفنِنْ ... ...   َمرَّ

َؼَفو َفََل ََتِ لُّ َلاُه ِماْن َبْعاُد َحتَّاى َضؾَّ
َؼَفو َفََل ََتِ َضؾَّ

هُ   ًجوًجوَتـْؽَِح َزوْ َتـْؽَِح َزوْ  هُ َغْرَ َغْرَ
1. 

 مػػفحيػػث نصػػتا عمػػى وقػػوع طػػبلؽ السػػكراف ؛ بعمػػـو اآليتػػيف الكػػريمتيف  قػػالوا: االســتدالل وجــو
 .2وييره إال مف خص بدليؿ سكرافيير فصؿ بيف ال

  :  السنة ثانيا
 {3ُكؿ  َطبَلٍؽ َجاِئٌز، إالَّ َطبَلَؽ اْلَمْعُتوِه اْلَمْغُموِب َعَمى َعْقِموِ }: استدلوا بقولو 
 ،والسػكراف لػيس بمعتػوه  ،إال طػبلؽ المعتػوه  ،الحػديث أجػاز وقػوع كػؿ طػبلؽ إف: وجو الداللة
 .4أي السكراف الذي شرب الخمر مختارا؛ و والمغموب عمى عقم

 :  القياس: لثاثا
لمطػبلؽ مػف مكمػؼ ييػر مكػره  إيقػاعحيػث إنػو  ؛قالوا بوقوع طبلؽ السكراف قياسػا عمػى طػبلؽ الصػاحي

بجامع التكميؼ وعدـ اإلكراه حيث شرب  ،الصاحيقياسا عمى طبلؽ ، فوجب أف يقع، صادؼ ممكو
  .الخمر مختارا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.  238،  116 - 7/114،. المغنػػػػي: ابػػػف قدامػػػػة 8/308 ،المزنػػػػي: مختصػػػر المزنػػػي ،230/ 3 ،الكاسػػػاني: البػػػدائع 

رحميػـ هللا  -قوؿ بقوع طبلؽ السكراف مرجحا ما ذىب إليػو اإلمػاـ ومػف وافقػو مػف عممائنػا األجػبلء أميؿ إلى ال الترجيح:
قػػػد ارتكػػػب ىػػػذه المعصػػػية  ،ييػػػر مكػػػره ،رايبػػػا ،حيػػػث أف الػػػذي يشػػػرب المسػػػكر متعػػػديا ،؛ وذلػػػؾ لقػػػوة حجػػػتيـ  -جميعػػػا 

 يي وكما قاؿ عمماؤنا األجبلء أـ الخبائث.    ف ،فكاف إيقاع طبلقو رادعا لو عف فعميا ثانية  ،مستيينا ومحتقرا لمعقوبة
  ،عمى التوالي ( 230و 229( البقرة مف اآليتيف : )1)
 .3/99 ،( الكاساني: البدائع2)
. وقػاؿ: ىػذا حػديث ال نعرفػو مرفوعػا إال مػف 1191ح  ،3/488 ،باب ما جاء فػي طػبلؽ المعتػوه ،( الترمذي: السنف3)

 ف ضعيؼ ذاىب الحديث.حديث عطاء بف عجبلف، وعطاء بف عجبل
باب الطبلؽ في اإليبلؽ والكره، والسػكراف  ،كتاب الطبلؽ ،: الصحيحوقد ذكره البخاري في صحيحو كأثر عف عمي 

 .7/45 ،والمجنوف وأمرىما، والغمط والنسياف في الطبلؽ والشرؾ وييره
  7 ، األـ: الشافعي .102 ، 3 ،جتيدبداية الم: بف رشد. ( 477 ، 476)  1 ، شرح مسند أبي حنيفة:  القاري(  4) 
 . 110/  3 ، : الكافي  ابف قدامة.  183/ 
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بجػامع تحمػؿ السػكراف مسػؤولية القػوؿ  ،ذؼ عميػو قامػة حػد القػإؽ السػكراف عمػى كما يقاس وقػوع طػبل  
 حاؿ سكره .الصادر عنو 

 .1وبيذا فارؽ المجنوف، ويقطع بالسرقة، الدليؿ عمى أنو مكمؼ أنو يقتؿ بالقتؿ إف: وقالوا

 :  : المعقولرابعا
كػػاف  ،يب عنػػد تناولػػوعالمػػا أف عقمػػو سػػيغ ، أف تناولػػو المسػػكر مختػػارا ييػػر مكػػره: حيػػث قػػالوا

 . 2وزجرًا لو عف ارتكاب المعصية عقوبةفيقع طبلقو  ، ذلؾ مف نتائج مىرضى منو بما سيترتب ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 8/12 ،. النووي: الروضة   5/235 ،.  الشافعي: األـ 1/151 ،( ابف جزي: القوانيف الفقيية 1)

 .116 – 7/114 ،ابف قدامة: المغني 
 .المصادر السابقة  (2)
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 .َكم شيادة النسا  في الطالق: الثانية المسألة
 .1إلى القوؿ بعدـ جواز شيادة النساء في الطبلؽ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .  6/368 ،( الشربيني: مغني المحتاج1)
اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو.وقالوا: إلػػى أف مػػا يطمػػع  وقػػد وافػػؽ جميػػور األئمػػة )مالػػؾ والشػػافعي وأحمػػد( وآخػػروف  

عميػػػو الرجػػػاؿ يالبػػػا، ممػػػا لػػػيس بمػػػاؿ وال يقصػػػد منػػػو مػػػاؿ: كالنكػػػاح، والطػػػبلؽ، والرجعػػػة، واإليػػػبلء، والظيػػػار، والنسػػػب، 
 ما إلى ذلؾ، فإنو يثبت بشيادة شاىديف ال امرأة فييما.و  ،واإلسبلـ، والموت واإلعسار، والوكالة، والوصاية

 .2/369 ،. القيرواني: التيذيب في اختصار المدونة 94/ 2 ،مالؾ: المدونة  
. النووي:  8/449 ،. عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ 4/186 ،الدسوقي: حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  

 . 4/361 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب. األنصاري : 12/32 ،روضة الطالبيف 
 .6/120 ،. ابف مفمح : المبدع في شرح المقنع10/ 7،. ابف قدامة: المغني 6/368 ،الشربيني: مغني المحتاج 
وقالوا:  إف ما دوف الحدود والقصػاص سػواء أكػاف الحػؽ مػاال أـ ييػر مػاؿ كالنكػاح  ،وقد خالؼ األحناؼ اإلماـ الزىري 

 تقبؿ فيو شيادة شاىداف، أو شاىد وامرأتاف. ،كالة والوصايةوالطبلؽ والو 
 .  17 ، 16/ 3  ،. المرييناني: اليداية 279 ، 6/280 ،. الكاساني: البدائع 16/115 ،السرخسي: المبسوط  

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: بالكتاب واإلجماع والمعقوؿ:
  خوال: الكتاب :  
ــَيَدا ِ  َواْسَتْشـِيُدوا  قػاؿ تعػالى:  ـْن َتْرَضـْوَن ِمـَن الش                 ، َشـِييَدْيِن ِمـْن ِرَجـاِلُكْم َفـِإْن َلـْم َيُكوَنــا َرُجَمـْيِن َفَرُجـٌل َواْمَرَختَـاِن ِمم 

 . 282البقرة مف اآلية 
 : قالوا :وجو الداللة  
انو وتعالى جعميـ مف الشيداء، والشاىد " جعؿ هللا سبحانو وتعالى لرجؿ وامرأتيف شيادة عمى اإلطبلؽ؛ ألنو سبح - 1 

المطمػػؽ مػػف لػػو شػػيادة عمػػى اإلطػػبلؽ، فاقتضػػى أف يكػػوف ليػػـ شػػيادة فػػي سػػائر األحكػػاـ، إال مػػا قيػػد بػػدليؿ " الكاسػػاني: 
 .6/280،279 ،البدائع

ـْ َيُكوَنػػا َرُجمَػػػْيِف َفَرُجػػٌؿ َواْمَرَأتَػػافِ قػػاؿ تعػػالى : "   - 2  فرجػػؿ وامرأتػػػاف  ،الشػػييداف رجمػػيف ؛ معنػػاه فػػإف لػػػـ يكػػف فَػػِإْف لَػػ
 ،واآليػػة فػػي المػػداينات، ولكػػف ذلػػؾ ممػػا ال ينػػدرئ بالشػػبيات َواْسَتْشػػِيُدوا َشػػِييَدْيفِ ليكػػوف تفسػػير لقولػػو تعػػالى  ،شػػييداف

والنكاح والطػبلؽ والعتػاؽ والنسػب مػف  ،فيكوف ذلؾ دليبل عمى جواز العمؿ بشيادة رجؿ وامرأتيف فيما ال يندرئ بالشبيات
 .16/115 ،ذه الجممة عندنا ". السرخسي: المبسوطى
 ثانيا: اإلجماع: 
 .ء مع الرجؿ في النكاح والفرقة( )أنو أجاز شيادة النسا استدلوا بما روي عف عمر  

 . 875أثر  ،1/256 ،الجوزجاني: سنف سعيد بف منصور
 .13642أثر  ،10/57 ،قاؿ البييقي: منقطع. البييقي:  معرفة السنف واآلثار

 : قالوا: " ولـ ينقؿ أنو أنكر عميو منكر مف الصحابة فكاف إجماعا منيـ عمى الجواز".وجو الداللة
 .6/280 ،الكاساني: البدائع
 ثالثا: المعقول:
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 : والسنة بالكتاب: رأيوقد استدؿ ليذا ال

 :  الكتاب: خوال
ْؼاااُتمُ   إَِذاإَِذا اسػػػتدلوا بقولػػػو تعػػػالى : ْؼاااُتمُ َضؾَّ َفااانَِذا َبَؾْغاااَن َأَجَؾُفااانَّ َفااانَِذا َبَؾْغاااَن َأَجَؾُفااانَّ : قولػػػو تعػػػالى ثػػػـ.. .الـَِّساااوءَ الـَِّساااوءَ   َضؾَّ

َفَلْمِسُؽوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َأْو َفوِرُقوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َوَأْصِفُدوا َذَوْي َظْدٍل ِمـُْؽمْ َفَلْمِسُؽوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َأْو َفوِرُقوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َوَأْصِفُدوا َذَوْي َظْدٍل ِمـُْؽمْ 
11
     

 .قد نص في اآلية الكريمة عمى شػيادة الػرجميف فػي الطػبلؽ والرجعػة   هللا أف: وجو الداللة
قاؿ الحسف: مف المسمميف. وعف قتادة: مف أحراركـ. وذلؾ يوجب  ، َذَوْي َظْدٍل ِمـُْؽمْ َذَوْي َظْدٍل ِمـُْؽمْ تعالى:  قولوو 

ولػذلؾ قػاؿ عمماؤنػا: ال مػدخؿ  ؛الف َذَوْي مػذكر ؛ اختصاص الشيادة عمى الرجعة بالذكور دوف اإلناث
 .2نساء فيما عدا األمواؿلم

 :  السنة: ثانيا
 .{  3ِنَكاَح ِإال ِبَوِليٍّ َوَشاِىَدْي َعْدؿٍ  ال} :أنو قاؿ استدلوا بما روي عنو 

ثػػـ اشػػترط  ، عمػػى النكػػاح صػػراحة الشػػريؼقػػد نػػص فػػي الحػػديث  أف الرسػػوؿ : وجــو الداللــة
  .4أي مف الرجاؿ ؛ شيادة عدليف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
قػػالوا: إف األصػػؿ فػػي الشػػيادة  القبػػوؿ؛ وذلػػؾ لوجػػود مػػا يبتنػػى عميػػو أىميػػة الشػػيادة ؛ وىػػو: المشػػاىدة والضػػبط واألداء،  

يحصؿ العمـ لمشاىد، وبالثاني يبقى؛ أي بقػوة الػذاكرة وعػدـ ضػعفيا، وبالثالػث؛ أي بػأداء الشػيادة  ،مشاىدةفباألوؿ أي بال
يحصػػؿ العمػػـ لمقاضػػي ؛ وليػػذا يقبػػؿ إخبارىػػا فػػي األخبػػار، ونقصػػاف الضػػبط بزيػػادة النسػػياف انجبػػر بضػػـ  ،أمػػاـ القاضػػي 
ؿ فيمػػا ينػػدرئ بالشػػبيات، وىػػذه الحقػػوؽ؛ أي النكػػاح والطػػبلؽ فمػػـ يبػػؽ بعػػد ذلػػؾ إال الشػػبية ؛ فميػػذا ال تقبػػ ،األخػرى إلييػػا 

تثبػػت مػػع   ،والعتػػاؽ والعػػدة والحوالػػة والوقػػؼ والصػػمح  والوكالػػة والوصػػية واليبػػة واإلقػػرار واإلبػػراء والولػػد والػػوالد والنسػػب
 الشبيات.

 .  (17 ، 16)/ 3 ،المرييناني: اليداية
ف وافقػو مػف جميػور العممػاء وذلػؾ: لقػوة حجػتيـ؛ حيػث أنيػـ قػد اسػتدلوا أرجح ما ذىب إليػو اإلمػاـ الزىػري ومػ الترجيح: 

وكما تنص القاعدة الشػرعية : ال  ،سواء في الطبلؽ أو النكاح ،بأدلة مف الكتاب و السنة تدؿ عمى شرط الذكورة بجبلء 
اسػتنبطوه مػف أثػر  ،ـ بإجمػاعبينما األحناؼ اجتيدوا في استنباط ما يؤيد ما ذىبوا إليو مف آية الديف ث ،اجتياد مع النص

 ثـ بالمعقوؿ.                             ،ورد عف الفاروؽ رضي هللا عنو
 (.  2واآلية  (1( سورة الطبلؽ: مف اآلية 1)
 .  18/159 ،( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف2)
 ( . 8،  7ؽ تخريجو ) ىامش ص سب (3)
 144/ 3 ،. الشربيني: مغني المحتاج 8/103 ،ف عبد البر:  اإلنصاؼ . اب 2/216 ،( الدسوقي: حاشية الدسوقي 4)
 .  5/65 ،. البيوتي: كشاؼ القناع145 ،
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 .سالَلر  طالق : الثالثة المسألة
القوؿ بوقػوع طػبلؽ األخػرس بالكتابػة سػواء نػوى األخػرس إلى  –رحمو هللا–ذىب اإلماـ الزىري  
 .1ذلؾ أـ ال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 7/486 ،( ابف قدامة: المغني1)

وافػػؽ جميػػور الفقيػػاء  )  األئمػػة األربعػػة وييػػرىـ (  اإلمػػاـ الزىػػري بوقػػوع طػػبلؽ األخػػرس بالكتابػػة إذا نػػواه .  إال أنيػػـ 
 دوف نية .خالفوه إذا كاف ب

 . 13/539 ،. العيني: البناية شرح اليداية3/100 ،. الكاساني: البدائع6/143 ،السرخسي: المبسوط
ْغدي: النتؼ في الفتاوى   .1/358 ،الس 

 .2/568 ،. الصاوي: حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير2/79 ،مالؾ: المدونة
 . 17/121 ،المجموع شرح الميذب  . النووي/14/76 ،الجويني: نياية المطمب في دراية المذىب
 .5/249 ،البيوتي: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع

 –رضي هللا عنيـ  –وأما القوؿ بإيقاع  طبلؽ األخرس بغير نية فقد وافقو بو الشعبي والنخعي والحكـ 
 .7/486 ،ابف قدامة المغني: المغني

  استدلوا لذلك بالمعقول:وقد  ،عو بغير نية أما جميور الفقياء األئمة األربعة وييرىـ فقالوا بعدـ وقو 
فقػد أشػبو كنايػات الطػبلؽ  ،فقالوا : إف الكتابة تحتمؿ ؛ فإف قصد بيا تجربة القمـ وتجويد الخط ويـ األىؿ مف يير نيػة 

ال فػبل يقػع؛ ألنػو نػوى بػالمفظ ييػر اإليقػاع مػف بػاب  فػأال يقػع بالكتابػة بػدوف نيػة ،التي تحتاج إلػى نيػة ليقػع بيػا الطػبلؽ وا 
 أولى.

ذا طمػػؽ األخػػرس امرأتػػو فػػي كتػػاب وىػػو يكتػػب  جػػاز عميػػو مػػف ذلػػؾ مػػا يجػػوز عمػػى  ،ولكػػف السرخسػػي فصػػؿ قػػائبل: " وا 
فيػػػو والصػػػحيح فػػػي الكتػػػاب سػػػواء،  ،الصػػػحيح فػػػي كتابػػػو ؛ ألف األخػػػرس عػػػاجز عػػػف الكػػػبلـ، وىػػػو قػػػادر عمػػػى الكتػػػاب 

المكتػػوب حػػروؼ منظومػػة تػػدؿ عمػػى معنػػى مفيػػـو كػػالكبلـ ؛ أال  واألصػػؿ أف البيػػاف بالكتػػاب بمنزلػػة البيػػاف بالمسػػاف؛ ألف
 كاف مأمورا بتبميغ الرسالة، وقد بمغ تارة بالكتاب وتارة بالمساف، ثـ الكتاب إف عمى ثبلثة أوجو:   ترى أف النبي  

فػبل يقػع بػو شػيء )أحدىا( : أف يكتب طبلقا، أو عتاقا عمػى مػا ال يتبػيف فيػو الخػط كػاليواء، والمػاء، والصػخرة الصػماء  
 نوى أو لـ ينو؛ ألف مثؿ ىذه الكتابة كصوت ال يتبيف منو حروؼ، ولو وقع الطبلؽ لوقع بمجرد نيتو، وذلؾ ال يجوز.

)الثػاني( : أف يكتػب طػبلؽ امرأتػو عمػى مػػا يتبػيف فيػو الخػط، ولكػف ال عمػى رسػػـ كتػب الرسػالة فيػذا ينػوي فيػو؛ ألف مثػػؿ 
د تكوف لتجربة الخط والقمـ والبياض، وفيو ينوي كما في األلفاظ التي تشبو الطبلؽ، فإف ىذه الكتابة قد تكوف لئليقاع، وق

ف كاف أخرس تبيف نيتو بكتابو.  كاف صحيحا تبيف نيتو بمسانو، وا 
ف  )والثالث( : أف يكتب عمى رسـ كتب الرسالة طػبلؽ امرأتػو أو عتػاؽ عبػده فيقػع الطػبلؽ، والعتػاؽ بيػذا فػي القضػاء، وا 

 بو تجربة الخط ال يديف في القضاء؛ ألنو خبلؼ الظاىر، وىو نظير ما لو قاؿ: أنت طالؽ". = قاؿ: عنيت
الخػػػط  ،= نسػػػتنتج مػػػف قػػػوؿ السرخسػػػي أف طػػػبلؽ األخػػػرس ال يقػػػع بالكتابػػػة بػػػدوف نيػػػة إذا خػػػالؼ الخػػػط الػػػذي كتػػػب بػػػو

 ،واضحا وقػد كتػب بػو طػبلؽ إمرأتػوأما إف كاف الخط  ،المتعارؼ عميو في الكتابة مف حيث الوضوح في الكتابة والمعنى
ف ادعى أنو لـ ينوي الطبلؽ؛ ألنو يعادؿ الطبلؽ بصريح المفظ  كقوؿ الصحيح لزوجتو أنت طالؽ. ،فيقع طبلقو وا 

 .6/143 ،السرخسي: المبسوط
 :بالنسبة لوقوع طبلؽ األخرس بدوف نية: أقوؿ بما قاؿ بو اإلماـ الزىري ومف وافقو وذلؾ :  الترجيح
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 .وقوع طبلؽ األخرس بالكتابة إذا نواه بالسنة والقياس مىعوقد استدؿ    

 السنة :: خوال 
مػػع آخػػريف مػػأمورا بتبميػػغ رسػػالتو فقػػاـ بػػذلؾ مػػع الػػبعض بػػالقوؿ و  كػػافحيػػث   اسػػتدلوا بعممػػو 
 .بالكتابة كمموؾ األطراؼ

قػدوة  وىػو  ،يؤكػد ذلػؾ  وفعػؿ الرسػوؿ  ،ف الكتابة تقـو مقاـ قوؿ الكاتب : إ قالوا:  الداللة وجو   
دؿ  ، قػػد مػػارس تبميػػغ الرسػػالة بالكتابػػة إلػػى مػػف ال يسػػتطيع الوصػػوؿ إليػػو  وبمػػا أنػػو  ،لكافػػة المسػػمميف

 .1ال يستطيع توضيح ذلؾ بالمفظ  نوحيث إ ، ذا نواهإ لكتابةذلؾ عمى وقوع طبلؽ األخرس با

 :القياس: ثانيا
وقػػع قياسػػا ؛ منيػػا ونػػواه  يػػـفػػإذا أتػػى بػػالطبلؽ وف ،الكتابػػة حػػروؼ يفيػػـ منيػػا الطػػبلؽ إف: قػػالوا
 .  2بجامع فيـ المراد مف كؿ منيما ،عمى المفظ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 :  }ثبلثة ِجد ُىفَّ ِجَد، َوَىْزُلُيفَّ جَد: النِّكاُح، والطَّبلُؽ، والرَّْجَعُة{.   بقولو  استدالال 
 .ونقؿ عف الترمذي قولو: حديث حسف يريب.5795ح  ،7/627 ،ابف األثير: جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ 

ال فبل يكوف ىزال .: أف الحديث ذكر وقوع الطبلؽ حتى في اليزؿ واليزؿ ال يكوجو الداللة  وف مصحوبا بنية وا 
 سواء نواه أـ ال.  ،وكذلؾ األخرس إف كتب بخط يده زوجتي فبلنة طالؽ أو ما شابو ذلؾ فقد وقع الطبلؽ

 .7/486 ،( ابف قدامة: المغني1)
 ( المصدر السابؽ.2)
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 َكم تعميق الطالق بصفة خو بزمن.: الرابعة المسألة
أنػت  كقولػو؛ الطبلؽ بصفة تأتي ال محالػة عميؽبأف ت: زىري رحمو هللا إلى القوؿذىب اإلماـ ال

  .1طمقت في الحاؿ ، رمضاف دخؿ إذاالشمس أو  عتطالؽ إذا طم
 :فقالوا بالمعقول وقد استدلوا لما ذىبوا إليو  
 .1النكاح ال يكوف مؤقتا بزماف ولذلؾ ال يجوز أف يتزوجيا شيرا  فإ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/318 ،( ابف قدامة المغني1)
 أمثاؿ: سعيد بف المسيب والحسف وقتادة. ،ف مف أئمة العمـ وقد وافؽ اإلماـ  فيما ذىب إليو : المالكية وآخرو  

 .8/318 ،. ابف قدامة المغني1/154 ،ابف جزي: القوانيف الفقيية
وخالؼ جميور العمماء : الحنفية والشافعية والحنابمة وآخروف مف أئمة العمـ أمثػاؿ: ابػف عبػاس وعطػاء وجػابر بػف زيػد   

 والنخعي والثوري.
ذا    لـ يقع حتى تأتي الصفة والزمف. ،أوقع الطبلؽ في زمف أو عمقو بصفة يعمؽ بياحيث قالوا: وا 
 .2/66 ،. أبو البركات: المحرر في الفقو421 ،. الغمراوي: السراج الوىاج392/ 1 ،داماد أفندي: مجمع األنير 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باألثر والمعقوؿ : .8/319 ،ابف قدامة: المغني 
 ثر:خوال : ال  
استدلوا بما روي عف ابف عباس رضي الو عنيمػا أنػو قػاؿ: )مػف قػاؿ المرأتػو أنػت طػالؽ إلػى رأس السػنة أنػو يطأىػا مػا  

: المحمى  .10/214 ،بينو وبيف رأس السنة( ابف حـز
ػَنِة ؟ عف عمرو، قاؿ: سئؿ جابر بف زيد عف رجؿ قاؿ المرأتو: إَذا أَْىَمْمُت َشْيَر َكػَذا َوَكػَذا ، فَػاْمَرَأِتي  َطػاِلٌؽ إلَػى َرْأِس السَّ

 َقاَؿ : أَرى َأَنَيا َطاِلٌؽ إَلى اأَلَجِؿ الَِّذي َسمَّى ، َوَتِحؿَّ َلُو ِفيَما ُدوَف َذِلَؾ.
 .5/29 ،ابف أبي شيبة: الُمصنؼ

( )إلػىألف : قالوا: إف ىػذا يحتمػؿ أف يكػوف توقيتػا اليقاعػو، كقػوؿ الرجػؿ أنػا خػارج إلػى سػنة أي بعػد سػنة. "و وجو الداللة
ــَياَم ِإَلــ  الم ْيــلِ تسػتعمؿ فػػي انتيػػاء الفعػػؿ، َكَقْوِلػِو َتَعػػاَلى  ــوا الصِّ ويسػػتعمؿ فػػي ابتػػداء  ،( 187البقػػرة: )مػف اآليػػة  ثُــم  َخِتم 

 الفعؿ، فإذا احتمؿ االمريف فبل يقع بو الطبلؽ في الحاؿ بالشؾ".
 .17/200 ،النووي: المجموع شرح الميذب 

 ثانيا المعقول: 
 فمتى عمقو بصفة ال يقع قبميا". ،قالوا: " إنو إزالة ممؾ يصح تعميقو بالصفات 

 . 7/423 ،ابف قدامة: المغني
ال بقي حكمػو باقيػا عمػى أصػؿ العػدـ. الكاسػاني:  ،إذا عمؽ بشرط ،وقالوا: إف الطبلؽ المعمؽ فبل يقع إال بوجود الشرط وا 

 .7/423 ،. ابف قدامة: المغني3/30 ،البدائع
 أرى أف أفرؽ مابيف الطبلؽ الرجعي والبائف:  يح:الترج

لما أرى فيو مف رفع لمحرج  –رحميـ هللا جميعا  –أوال: إف كاف طبلقا رجعيا: أميؿ لترجيح ما ذىب إليو جميور العمماء 
وطء  وعػدـ تفككيػا؛ أي ربمػا يكػوف ،ولربما يكوف في ذلؾ تحقيؽ لمصمحة األسػرة المسػممة فػي بقائيػا ،والعنت عف الزوج

 فيراجع زوجو. ،حافزا لو ليراجع نفسو ،الرجؿ لزوجو في ىذه الفترة
ثانيػػا: إف كػػاف الطػػبلؽ بائنػػا: أقػػوؿ بمػػا قػػاؿ بػػو اإلمػػاـ ومػػف وافقػػو مػػف أئمػػة العممػػاء؛ وذلػػؾ ردعػػا وزجػػرا  لػػؤلزواج الػػذيف 

 يستغموف حقيـ في الطبلؽ لئلضرار بالزوجة.  
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 : 2طالق الفار( ) الموت مرضطالق المريض  :الَلامسة المسألة

 مػرض مػريضبأف الذي يطمؽ امرأتو ثبلثا وىو : القوؿ إلى -رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب
  .3العدة أو بعدىا فيكانت  سواء ،ترثو إذا مات أنيا ،الموت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 .7/423 ،( ابف قدامة: المغني1)
الموت: ذىب جميور الفقياء إلى أف مرض الموت ىو: المرض المخوؼ الذي يتصؿ بػالموت، ولػو لػـ يكػف ( مرض 2)

 الموت بسببو.
 .5/228 ،وما بعدىا . البيوتي: كشاؼ القناع 3/50 ،وما بعدىا . الشربيني: مغني المحتاج 4/35 ،الشافعي: األـ 

الموت، لكثرة مف يموت بو، فمف قػاؿ: مخػوؼ قػاؿ: ألنػو  وقاؿ النووي: المرض المخوؼ والمخيؼ: ىو الذي ُيخاؼ منو
 يخاؼ منو الموت، ومف قاؿ: مخيؼ ألنو ُيخيؼ مف رآه. 

 .241 ،النووي: تحرير ألفاظ التنبيو
وذىب الحنفية إلى أف مرض الموت: ىو الذي يغمب فيو خوؼ الموت، ويعجز معو المريض عف رؤية مصالحو خارجػا 

وعػف رؤيػة مصػالحو داخػؿ داره إف كػاف مػف اإلنػاث، ويمػوت عمػى ذلػؾ الحػاؿ قبػؿ مػرور  عف داره إف كاف مف الػذكور،
 سنة، سواء كاف صاحب فراش أو لـ يكف، ىذا ما لـ يشتد مرضو ويتغير حالو، فيعتبر ابتداء السنة مف تاريخ االشتداد. 

المػػػادة   ،مجمػػػة األحكػػػاـ العدليػػػةتحقيػػػؽ نجيػػػب ىػػػواويني:  ،لجنػػػة مكونػػػة مػػػف عػػػدة عممػػػاء وفقيػػػاء فػػػي الخبلفػػػة العثمانيػػػة 
 . 2/408 ،. األتاسي: شرح األتاسي1595

 طبلؽ الفار ىو: طبلؽ الزوج زوجتو بائنا في حاؿ مرض موتو، وقد ُيعْنِوف الفقياء لو: بطبلؽ المريض.
 وقد ذىب الفقياء إلى صحة طبلؽ الزوج زوجتو إذا كاف مريضا مرض موت، كصحتو مػف الػزوج ييػر المػريض مػا داـ

 كامؿ األىمية.
 . 3/294 ،. الشربيني: مغني المحتاج8/79 ،. ابف قدامة: المغني(  388 ، 387)  3 ،ابف عابديف: الدر المختار

 .116/ 6 ،( ابف عبد البر: اإلستذكار3)
فػي العػدة.  وقد وافؽ جميور العمماء  )الحنفية والمالكيػة والشػافعي فػي القػديـ والحنابمػة( اإلمػاـ الزىػري بأنيػا ترثػو وىػي  

 وخالؼ آخروف بعد انتياء العدة.
 وما بعدىا . ( 218+ 187 – 180 )/  3الكاساني: البدائع       

. 4/465و 2/520 ،. ابػػػػػػف عابػػػػػػديف: الػػػػػػدر المختػػػػػػار( 155 ، 150) /3بػػػػػػف اليمػػػػػػاـ (: فػػػػػػتح القػػػػػػدير، السيواسػػػػػػي )ا 
. 2/56الػػػدواني، . النفػػػراوي: الفواكػػػو 2/353 ،ومػػػا بعػػػدىا.  الدسػػػوقي: حاشػػػية الدسػػػوقي 6/154 ،السرخسػػػي: المبسػػػوط

 ،. النووي: روضة الطالبيف 3/294 ،. الشربيني: مغني المحتاج( 388+  364+  334 ، 333) 1جواىر اإلكميؿ ، 
 .( 209+  70) 4. الزرقاني:  شرح الزرقاني، ( 222+   74+  72) /8
 .8/477+   217/  7 ،ابف قدامة: المغني 

وقالوا : إف المطمقة البائف تػرث زوجيػا لػو طمقيػا فػي مػرض المػوت  ،فقوا اإلماـ الزىري فيما ذىب إليوأما المالكية فقد وا
 المخوؼ ومات فيو، سواء أكاف الطبلؽ برضاىا أـ ال، حتى ولو انقضت العدة وتزوجت ييره ولو أزواجا.

 . 2/353 ،الدسوقي: حاشية الدسوقي
 إلى القوؿ بإرث المعتدة مف طبلؽ بائف في حالة مرض الموت. وأما الحنفية والشافعية في القديـ فذىبوا

 أال يكوف الطبلؽ برضاىا.  - 1وقد اشترطوا:  
 أف يموت الزوج في مرضو الذي وقع فيو الطبلؽ قبؿ انقضاء العدة.  - 2                 
 ا لذلؾ حتى وفاة المطمقة.=أف تكوف الزوجة مستحقة لمميراث وقت الطبلؽ، وتظؿ أىميتي  - 3                 
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 : 1استدؿ الزىري ومف وافقو باألثر والمعقوؿ وقد

 خوال الثر :  
قػد وكػاف  َورَّث ُتَماِضَر ِبْنَت اأَلْصػَبِغ ِمػْف َعْبػِد الػرَّْحَمِف ْبػِف َعػْوٍؼ، روي أف عثماف  استدلوا بما - 1

 .2 واشتير ذلؾ في الصحابة ولـ ينكر، فكاف إجماعاً  ، طّمقيا في مرضو فبّتيا

د بعػامرأة عبد الرحمف ابف عػوؼ  ثورَّ عف أبي سممة بف عبد الرحمف أف عثماف استدلوا بما روي  – 2
  .1انقضاء العدة وكاف طمقيا مريضا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
وقػالوا ال تػرث بعػد انقضػاء  ،=أما بعد انقضاء العدة فقد خالؼ الحنفية والشافعية في القديـ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليػو

 عدتيا.
وقػػد اسػػتدلوا لمػػا ذىبػػوا إليػػو بػػالمعقوؿ: حيػػث قػػالوا: إف مػػوت الػػزوج بعػػد انقضػػاء العػػدة يجعػػؿ الزوجػػة كاألجنبيػػة وذلػػؾ   
 وبالتالي فبل ميراث ليا.  ،قطاع آثار الزوجيةالن

. ابف 155+  3/150 ،وما بعدىا. السيواسي )ابف اليماـ (: فتح القدير ( 218+ 187+ 180) /3 ،الكاساني: البدائع
 وما بعدىا.  6/154 ،. السرخسي: المبسوط4/465+  2/520 ،عابديف: الحاشية
 . 3/294 ،الشربيني: مغني المحتاج .( 388+  364+  334 ،333) /1جواىر اإلكميؿ 

 .( 222+  74+  72) /8 ،النووي: روضة الطالبيف
وحجػتيـ فػي ذلػؾ انقطػاع آثػار الزوجيػة  ،ويرى الشافعي في الجديد أف  المطمقة في عدة طبلؽ بػائف ال تػرث مػف زوجيػا

 بالطبلؽ البائف، فالميراث ال يثبت بعد زواؿ سببو. 
 . 3/294. الشربيني: مغني المحتاج ( 222+  74+  72) 8 ،النووي: روضة الطالبيف 

 : أنيا ترثو مالـ تتزوج سواء مات الزوج وىي في العدة أو بعدىا. وأما الحنابمة فقد وافقوا في المشيور عف أحمد 
 بالمعقول :وقد استدلوا لما ذىبوا إليو 

 ،ؤدي إلى توريثيػا مػف زوجػيف فػي بعػض األحيػافإف ذلؾ قد ي ،قالوا: إف القوؿ بتوريثيا حتى لو تزوجت مف زوج آخر  
 ،فػالمرأة ال تكػوف زوجػة إلثنػيف فػي وقػت واحػد. ومػف أحكػاـ النكػاح التػوارث بػيف الػزوجيف ،وال يجوز اجتماع نكاحيف معػا

 فأشبو ما لو كاف فسخ النكاح مف قبميا. ،أمر قامت بو بريبة منيا ،كما أف زواجيا مف زوج آخر بعد انتياء عدتيا
 .223+  7/217 ،قدامة: المغني ابف 
 وذلؾ مف وجييف : –رحمو هللا  –أذىب لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ الزىري  الترجيح: 
الػذي قػد يقصػده الػزوج المػريض  ،ىػو رفػع الضػرر عػف المبتوتػة ،قضػاءه األوؿ: أف األصؿ الذي بنى عميػو عثمػاف  

 وىذا األصؿ ال ينتفي أثناء العدة أو بعدىا. ،مرض الموت
فإف ثبػت حقيػا فػي التركػة  ،وحقوؽ العباد كما نعمـ ال تسقط بالتقادـ ،حؽ مف حقوؽ العباد ،الثاني: أف الحؽ في التركة 

 فيو مستمر إلى ما بعدىا. ،أثناء العدة
 1/333،: جػواىر اإلكميػؿ  العبـدري. 57 ، 2/56 ،.  النفراوي: الفواكػو الػدواني2/353 ،( الدسوقي: حاشية السوقي1)
 . 209+  4/70 ،. الزرقاني: شرح الزرقاني334 ،
األلبػػػاني: مختصػػػر إرواء الغميػػػؿ فػػػي  . 40أثػػػر  ، 571/  2 ،بػػػاب المػػػريض ،كتػػػاب الطػػػبلؽ ،الموطػػػأ مالػػػؾ :  ( 2) 

 وقاؿ: صحيح. ،1721أثر  ،1/340 ،تخريج أحاديث منار السبيؿ
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حيػث ورث زوجػة عبػد الػرحمف  ،عػدـ إنكػار الصػحابة لفعػؿ عثمػاف : وجو الداللة من الثـرين
شػرط أف يكػوف  ،دؿ عؿ حؽ الزوجة في تركة طميقيػا ،الذي كاف قد بتيا في مرض موتو ،بف عوؼ 

بعػػد انقضػػاء قػػد ورثيػػا  عثمػػاف  أفدؿ عميػػو األثػػر الثػػاني ثػػـ مػػا  ،الطػػبلؽ قػػد وقػػع فػػي مػػرض المػػوت
     .2كما قبؿ انقضائيا ،يدؿ عمى حقيا في الميراث بعد انقضاء العدة ،العدة

 :  ثانيا المعقول 
فوجبػت معاقبتػو بعكػس  ،إنما أراد أف يحرميا مف اإلرث وفي ذلؾ إلحاؽ الضرر بالزوجة: قالوا

. 3الزوجيػػػػػة دفعػػػػػًا لمضػػػػػرر عنيػػػػػا فتػػػػػرث المػػػػػرأة بسػػػػػبب ،فأشػػػػػبو حرمػػػػػاف قاتػػػػػؿ مورثػػػػػو مػػػػػف إرثػػػػػو، قصػػػػػده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 . 30524أثر  ، 22/  11 ،كتاب الفرائض مف قسـ األفعاؿ  ، كنز العماؿ:  المتقي اليندي (1)
 . 1722أثر  ،1/340 ،مختصر إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ،  األلباني: صحيح  
 . 395/  6 ،. ابف قدامة: المغني 314/  2 ، الكافي في فقو اإلماـ أحمد( ابف قدامة: 4)
 ( المصدريف السابقيف .5)
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  .رجوع الرجل عن قولو لزوجتو خمرك بيدك: السادسة المسألة
: بػػأف قػػاؿ ليػػا ؛ إف مػػف فػػوض المرأتػػو أمرىػػا: إلػػى القػػوؿ - رحمػػو هللا -ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري 

  .1ليس لو الرجوع  ،أمرؾ بيدؾ

 : وقد استدؿ الزىري ومف وافقو مف العمماء بالقياس

 ،فمـ يممؾ الرجوع،  ألنو ممكيا ذلؾ؛ قاؿ لزوجتو أمرؾ بيدؾ ال يحؽ لو الرجوع  إف مف:  قالوا
 .وذلؾ ألف التمميؾ يتـ بالممؾ وحده ببل توقؼ عمى القبوؿ

ال  ،بجػػػامع أف كمييمػػػا أي التمميػػػؾ والطػػػبلؽ . قياسػػػا عمػػػى الطػػػبلؽ البػػػائف حيػػػث ال رجعػػػة فيػػػو
   .2يتوقؼ عمى القبوؿ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 7/403 ،( ابف قدامة: المغني1)

 ؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو جميور العمماء: )الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد (.  وقد واف     
 .  314-3/319 ،. ابف عابديف: حاشية ابف عابديف117 - 3/113الكاساني: البدائع: 

 .93 ، 4/92 ،مواىب الر عيني: مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ
 . 3/12 ،. الشرازي: الميذب413-406/ 2 ،الدسوقي: حاشية الدسوقي 

 .7/405 ،. النووي: روضة الطالبيف وعمدة المفتيف110 ، 17/109 ،النووي: المجموع شرح الميذب
 وقالوا:بؿ لو الرجوع في ذلؾ وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالقياس:  –رحمو هللا–وقد خالؼ الحنابمة اإلماـ الزىري  

حيػث يسػتطيع الموكػؿ أف يبطػؿ التوكيػؿ متػى  ،جوع فيػو قياسػا عمػى التوكيػؿ فػي البيػعفمو الر  ،حيث قالوا: إنو نوع توكيؿ
فمػو الرجػوع متػى شػػاء  ،وكػذلؾ المػرأة إف فػوض الرجػؿ أمرىػػا لنفسػيا ،وعنػدىا يكػوف أي تصػرؼ مػف الموكػػؿ بػاطبل ،شػاء

 وعندىا لو طمقت المرأة نفسيا يكوف الطبلؽ باطبل.
 بأنو تمميؾ:  وقد رد الحنابمة عمى قوؿ الموافقيف 
نمػػا ينػػوب فيػػو ييػػره عنػػو، فػػإذا   فقػػالوا: " قػػوليـ: تمميػػؾ ال يصػػح؛ فػػإف الطػػبلؽ ال يصػػح تمميكػػو، وال ينتقػػؿ عػػف الػػزوج، وا 

 استناب ييره فيو كاف توكيبل ". 
 .257+   255 ، 254/ 5 ،. البيوتي: كشاؼ القناع 408 - 406+  7/403 ،ابف قدامة: المغني

قػوؿ الزىػري ومػف وافقػو مػف جميػور العممػاء ؛ وذلػؾ ألف أمػر الطػبلؽ يترتػب عميػو كػوف العبلقػة أميػؿ لتػرجيح  الترجيح:
وفػي الحيػاة قػد يضػطر الػزوج لمغػادرة البمػد التػي يسػكنيا  ،وما يترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ وواجبػات ،الزوجية قائمة أـ ال

د يكػػوف الرجػػؿ قػػد رجػػع فػػي تفويضػػو أمرىػػا وقػػ ،مػػع زوجتػػو وقػػد يطػػوؿ بػػو الغيػػاب فتختػػار المػػرأة اإلنفصػػاؿ فتطمػػؽ نفسػػيا
فيػػؤدي  ،معتقػػدة أف العبلقػة الزوجيػػة مػع زوجيػػا األوؿ قػد انتيػػت ،فتعتػػد ثػـ تتػػزوج بعػد انتيػػاء العػدة ،لنفسػيا وىػػي ال تعمػـ

 ذلؾ إلى مشاكؿ بيف الناس ال تحمد عقباىا.   
 .  - 314 3/319 ،. ابف عابديف: حاشية ابف عابديف117 – 113 /3 ،( الكاساني: البدائع 2)
 .93  ، 4/92 ،الر عيني: مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ 

 . 3/12 ،. الشيرازي: الميذب413-406/ 2 ،الدسوقي: حاشية الدسوقي      
 .7/405 ،. النووي: روضة الطالبيف وعمدة المفتيف110 ، 17/109 ،النووي: المجموع شرح الميذب
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  .نفسيا ثالثا 1لمَليرةتطميق ا: المسألة السابعة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
مػف خيػر فبلنػا: فػوض إليػو االختيػار؛ أي  التػي خيرىػا زوجيػا بػيف  ،خػاء واليػاء والػراء (  المخيرة: بضـ الميـ وفتح ال1)

 .1/417 ،الطبلؽ واالمساؾ. قمعجي وقنيبي:  معجـ لغة الفقياء
 بقولو ليا مثبل: أمرؾ بيدؾ أو اختاري نفسؾ.     
 لقد اتفؽ الفقياء عمى جواز تفويض الرجؿ الطبلؽ لزوجتو.    
 – 2/406 ،. الدسػػوقي : حاشػػية الدسػػوقي 3/178. + 548 ،31 ،2/17 ،حاشػػية ابػػف عابػػديف ابػػف عابػػديف :     
 . 5/254 ،البيوتي:  كشاؼ القناع   . 109-110/ 4+  145/  3 ،. الشربيني: مغني المحتاج 414

 .5/413 ،الزركشي: شرح الزركشي 
 . 3/505  ،. ابف العربي: أحكاـ القرآف14/162 ،القرطبي: تفسير القرطبي     
 .3/439 ،الجصاص: أحكاـ القرآف    
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة:     

فوجػد النػاس جموسػا  ،يسػتأذف عمػى رسػوؿ هللا   فقد استدلوا بما روى جابر بػف عبػد هللا قػاؿ: }دخػؿ أبػو بكػر       
جالسػا  أذف فػأذف لػو، فوجػد النبػي اسػت  فػدخؿ، ثػـ جػاء عمػر ببابو، لػـ يػؤذف ألحػد مػنيـ. قػاؿ: فػأذف ألبػي بكػر 

فقػاؿ: يػا رسػوؿ هللا، لػو رأيػت بنػت خارجػة  حولو نسػاؤه واجمػا سػاكتا، قػاؿ: فقػاؿ وهللا ألقػولف شػيئا أضػحؾ رسػوؿ هللا 
فقاـ أبو بكػر  ،وقاؿ: ىف حولي كما ترى يسألنني النفقة   سألتني النفقة فقمت إلييا فوجأت عنقيا، فضحؾ رسوؿ هللا 

 شة رضي هللا عنيا يجأ عنقيا، وقاـ عمر إلى عائ  إلى حفصػة رضػي هللا عنيػا يجػأ عنقيػا، كبلىمػا يقػوؿ: تسػألف
شػػػيئا أبػػػدا لػػػيس عنػػػده، ثػػػـ اعتػػػزليف شػػػيرا أو تسػػػعا  مػػػا لػػػيس عنػػػده، ، فقمػػػف: وهللا ال نسػػػأؿ رسػػػوؿ هللا  رسػػػوؿ هللا 

َيـاَة الــد ْنَيا َوِزيَنَتَيــا َفَتَعــاَلْيَن ُخَمــتِّْعُكن  َيــا َخي َيــا الن ِبـي  ُقــْل لَ  وعشػريف، ثػػـ نزلػت عميػػو اآليػات:  ََ ْزَواِجــَك ِإْن ُكْنــُتن  تُــِرْدَن اْل
ْن ُكْنُتن  ُتِرْدَن َه َوَرُسوَلُو َوالد اَر اآلَِلـَرَة َفـِإن  اَّلل َ َخَعـد  لِ  ُكن  َسَراًَا َجِميال َواِن َْ ِسـَناِت ِمـنُكن  َخْجـًرا َوُخَسرِّ َْ سػورة   َعِظيًمـاْمُم

 (.   29 - 28األحزاب: اآلية )
قػػاؿ: فبػػدأ بعائشػػة فقػػاؿ: }يػػا عائشػػة إنػػي أريػػد أف أعػػرض عميػػؾ أمػػرا أحػػب أال تعجمػػي فيػػو حتػػى تستشػػيري أبويػػؾ{،      

ار قالػػت: ومػػا ىػػو يػػا رسػػوؿ هللا ؟ فػػتبل عمييػػا اآليػػة. قالػػت: أفيػػؾ يػػا رسػػوؿ هللا أستشػػير أبػػوي، بػػؿ أختػػار هللا ورسػػولو والػػد
ـْ َيْبَعْثنِػػي اآلخػػرة، وأسػػالؾ أال تخبػػر امػػرأة مػػف نسػػائؾ بالػػذي قمػػت. قػػاؿ  : }اَل َتْسػػَأُلِني اْمػػَرأٌَة ِمػػْنُيفَّ ِإالَّ َأْخَبْرُتيَػػا، ِإفَّ هللَا لَػػ

ًرا{.  ُمَعنًِّتا، َواَل ُمَتَعنًِّتا، َوَلِكْف َبَعثَِني ُمَعمًِّما ُمَيسِّ
 . 1478ح  ،2/1104 ،بياف أف تخيير امرأتو ال يكوف طبلقا إال بالنية باب ،كتاب الطبلؽ،مسمـ: الصحيح    
قولو أصبحت واجما فإف الواجـ الميتـ الذي قد أسكتو اليـ وعمتو الك بة يقاؿ منو: قد وجػـ الرجػؿ  ،واجمًا: أي ميتماً     

 .3/232 ،يجـ وجوما. البغدادي: يريب الحديث
 .1/917 ،مؿ المغة البف فارسوجأت عنقيا: أي دققتو.  الرازي: مج    
أف يخير زوجاتو بيف البقاء معو أو  : في اآلية الكريمة الواردة في الحديث: أف هللا عزوجؿ أمر نبيو وجو الداللة     

تَّػى َتْسَتِشػيِري َأَبَوْيػِؾ { دليػؿ } َيػا َعاِئَشػُة، ِإّنِػي ُأِريػُد َأْف أَْعػِرَض َعَمْيػِؾ َأْمػًرا ُأِحػب  َأْف اَل َتْعَجِمػي ِفيػِو حَ :  مفارقتو. وقولػو 
ف شػػػاءت فارقػػػت فػػػدؿ عمػػػى جػػػواز تفػػػويض الػػػزوج أمػػػر الطػػػبلؽ  ،عمػػػى جػػػواز تخييػػػر الػػػزوج لزوجتػػػو إف شػػػاءت أقامػػػت وا 

 .14/144 ،لزوجتو. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف
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إف  ،بػأف المػرأة التػي خيرىػا زوجيػا فػي الطػبلؽ : إلى القوؿ -رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري    
 . 1فالقضاء ما قضت  ،لـ يمتفت إلى قولو ،لـ أجعؿ إلييا إال واحدة: وقاؿ  ،طمقت نفسيا ثبلثا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 8/292 ،( ابف قدامة: المغني1)

 اؿ مستندة إلى تقسيمات كؿ فريؽ.لقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة إلى عدة أقو     
 والثالثة التخيير.  ،والثانية التمميؾ ،وقالوا: بأف التفويض يشمؿ ثبلثة حاالت: األولى التوكيؿ    
وآخروف مف أئمػة العمػـ  ،والحنابمة في حالة تفويض التوكيؿ والتمميؾ ،أما المالكية فقد وافقوا في حالة تفويض التخيير   

 اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو. ،وأبي عبيد وابف المنذر مثؿ قتادة ،الشرعي
 وأما المالكية:  فقد فصموا في ىذه المسألة حيث قسموا التفويض إلى أنواع ثبلثة :    
فميػا أف توقػع مػف الطمقػات  ،تفويض التوكيؿ: أي أف يوكؿ زوجتو بأف توقع مػف الطمقػات طمقػة أو اثنتػيف أو أكثػر - 1 

 ما وكميا بو.
تفػػويض التمميػػؾ: وىػػو نفػػس التوكيػػؿ  فميػػا أف توقػػع مػػف الطمقػػات مػػا جعػػؿ بيػػدىا مػػف طمقػػة واحػػدة أو أكثػػر، وفػػي  - 2 

القسميف السابقيف لمزوج الحؽ في رد ما زاد عمى الطمقة الواحدة إذا أطمػؽ ؛ أي إذا لػـ يحػدد عػدد الطمقػات التػي فوضػيا 
 بإيقاعيا سواء في حالة التمميؾ أو التوكيؿ.

ف شػاءت أوقعػت طمقػة أو اثنتػيف حسػب  ،يض التخيير: قالوا: يقع طبلقيػا حسػب اختيارىػا فػإف أوقعػت ثبلثػا تفو  - 3  وا 
 اختيارىا.

 فيما ذىب إليو في حالة التخيير وذلؾ حسب تقسيميـ. -رحمو هللا   -فالمالكية إذًا يوافقوف اإلماـ الزىري  
 .238 ،قوانيف الفقيية. ابف جزي: ال414 – 406/ 2،الدسوقي : حاشية الدسوقي 

وأمػػا فػػي التخييػػر فميػػا أف  ،وأمػػا الحنابمػػة فػػذىبوا إلػػى القػػوؿ: بػػأف الزوجػػة ليػػا أف تطمػػؽ نفسػػيا ثبلثػػا فػػي التوكيػػؿ والتمميػػؾ
 تطمؽ تطميقة واحدة تقع رجعية، إال أف يجعؿ ليا أكثر مف ذلؾ، سواء فوضيا ذلؾ  بالمفظ أو بالنية . 

 ما بعدىا.و  5/254 ،البيوتى: كشاؼ القناع
 وقد ذىب الحنفية والشافعية في الجديد إلى القوؿ: بأف التفويض ىو تمميؾ لمطبلؽ. ثـ اختمفوا في التفصيؿ :

 . 8/49 ،. النووي: وروضة الطالبيف3/287 ،ومابعدىا. الشربيني: مغني المحتاج 3/112 ،الكاساني: البدائع
بيػػدؾ أو اختػػاري نفسػػؾ، فاختػػارت الزوجػػة الفرقػػة فإنيػػا تقػػع طمقػػة  أمػػا الحنفيػػة فقػػالوا: إف فػػوض زوجتػػو قػػائبل ليػػا: أمػػرؾ 

 واحدة بائنة بينونة صغرى، إال أف ينوي الكبرى فتوقعيا بمفظيا أو بنيتيا. 
 : بالمعقولوقد استدلوا لما ذىبوا إليو 

فػويض ىػو تمميػؾ حيػث إف الت ،يكػوف قػد ممكيػا نفسػيا مػف حيػث حػؿ عقػدة النكػاح ،فقالوا: مف قاؿ لزوجتو أمرؾ بيػدؾ  
 وال تصبح مالكة نفسيا إال بالبائف ال بالرجعي. ،لمطبلؽ

 ومابعدىا. 3/112 ،الكاساني: البدائع
وأما الشافعية: فذىبوا إلى القوؿ: بأف تفويض الطبلؽ لمزوجة يقع بو طمقػة واحػدة رجعيػة، شػرط أف تكػوف الزوجػة محػبل  

ال فبل تطمؽ إال حسب نيتو ،لمرجعة، إال أف  ينوي ثبلثا فميا أف تطمؽ ثبلثا فالقوؿ قولػو فػي نيتػو. أي إف قػاؿ: نويػت  ،وا 
ف قاؿ: نويت أكثر ،واحدة فيي واحدة  فيو كما نوى.  ،وا 

 .8/49 ،. النووي: روضة الطالبيف287 ، 3/286  ،الشربيني: مغني المحتاج
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ف تخييػر الرجػؿ زوجتػو بػأف قػاؿ إ: حيػث قػالوا : وقد استدؿ اإلماـ الزىري ومػف وافقػو بػالمعقوؿ
فيتنػػاوؿ الطمقػػات الػػثبلث كمػػا لػػو قػػاؿ  ،أف ىػػذا لفػػظ يقتضػػي العمػػـو فػػي جميػػع أمرىػػا ،ليػػا اختػػاري نفسػػؾ

  .1طمقي نفسؾ ما شئت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 أرجح ما ذىب إليو اإلماـ الزىري ومف وافقو وذلؾ : الترجيح:

 ـ.أوال: لقوة حجتي
 ،يػدؿ أيضػا عمػى أف لممػرأة أف تختػار الفرقػة البائنػة ،ثانيا: كما أف الدليؿ الذي أورده الفقيػاء كػدليؿ عمػى جػواز التفػويض
ال فما ثمرة التخيير إف كاف لطمقة واحدة رجعية كما يقػوؿ الشػافعية فػالزوج فػي ىػذه الحالػة يسػتطيع أف يراجعيػا خػبلؿ  ،وا 

 العدة. 
 .  8/292 ،( ابف قدامة: المغني1)
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 التَليير ىل يكون عم  الفور خم عم  التراَلي ؟: الثامنة المسألة
ج لزوجتػو فػي الطػبلؽ ىػو عمػى بأف تخييػر الػزو : إلى القوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 .1أو يطأ ،ما لـ يفسخ الزوج ،التراخي سواء اختارت في المجمس أـ بعده

 : بالسنة وقد استدؿ اإلماـ الزىري ومف وافقو  

عميػػؾ أف ال  فػػبل  إنػػي ذاكػػر لػػؾ أمػػرا}: لعائشػػو رضػػي هللا عنيػػا عنػػدما خيرىػػا اسػػتدلوا بقولػػو 
 .{2تعجمي حتى تستأمري أبويؾ 

واضح الداللػة عمػى مػنح عائشػة رضػي هللا عنيػا الوقػت الكػافي  قولو : قالوا: ستداللوجو اال
 .3وىذا يمنع قصره عمى المجمس ،الستشارة أبوييا رضي هللا عنيما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/295 ،( ابف قدامة: المغني1)

 وآخروف منيـ: قتادة وأبو عبيد وابف المنذر. ،وقد وافؽ المالكية في رواية اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو
 وما بعدىا. 2/475 ،الدسوقي: حاشية الدسوقي

 . 4785ح  ، 117/  6 ،}يا أييا النبي قؿ ألزواجؾ { ،باب قولو: سورة األحزاب  ،(البخاري : الصحيح 2)
 .7/407 ،( ابف قدامة: المغني3)

فقػالوا: إف التخييػر عمػى الفػور إف كػاف  ،وخالؼ جميور العمماء )الحنفية والمالكية في رواية والشػافعية والحنابمػة(     
ال فػػبل خيػػار ليػػا ف قيػػد بوقػػت فمدتػػو إلػػى وقتػػو. فػػإف كػػاف مطمقػػا فعمييػػا االختيػػار فػػي وقتيػػا وا  وذلػػؾ  ،بعػػده المفػػظ مطمقػػا وا 

 مشروط بعدـ تبديميا مجمسيا حقيقة كقياميا عنو، أو حكما بأف تعمؿ ما يقطعو مما يدؿ عمى اإلعراض عنو.
 .2/475 ،. الدسوقي : حاشية الدسوقي2/475 ،ابف عابديف: حاشية ابف عابديف     

 . 8/46 ،. النووي:  روضة الطالبيف6/429 ،الشربيني: نياية المحتاج 
 .7/407 ،ومابعدىا. ابف قدامة: المغني 5/254 ،كشاؼ القناعالبيوتي:  

 بالثر:وقد استدلوا لما ذىبوا إليو     
 ،فأتيت ب ثار تأتي بنفس المعنى وتحقؽ الغرض مف االستدالؿ بيا ،لـ أحصؿ عمى األثر الذي ذكر لدييـ عند التخريج 

 وذلؾ:
 بػف عمػرو، قػاؿ فػي الرجػؿ يخيػر امرأتػو: ليػا الخيػار مػا ما روي عف عمرو بف شعيب عف أبيػو عػف جػده عبػد هللا – 1 

بػا ب تفػويض  ،دامت في مجمسيا. الزيمعي: نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغيػة األلمعػي فػي تخػريج الزيمعػي
 . وقاؿ الحجاج: ضعيؼ .3/230 ،الطبلؽ

وا: إف قامت مف مجمسيا قبؿ أف تختار، وبما روي عف ليث و عطاء وطاوس ومجاىد في الرجؿ يخير امرأتو، قال -  2
 .18118أثر  ،5/63 ،باب مف قاؿ : أمرىا بيدىا حتى تتكمـ ،فبل خيار ليا. ابف أبي شيبة: ُمصنؼ ابف أبي شيبة

مػف اآلثػار السػالفة الػذكر: نصػت اآلثػار الثبلثػة  صػراحة عمػى أف لمزوجػة الحػؽ فػي الطػبلؽ مػا دامػت فػي  وجو الداللة
 فدؿ ذلؾ عمى أف التخيير عمى الفور وليس عمى التراخي. ،هالمجمس ولـ تغادر 

 ،. الشػػػػربيني: نيايػػػػة المحتػػػػاج 2/475 ،.  الدسػػػػوقي: حاشػػػػية الدسػػػػوقي 2/475 ،ابػػػػف عابػػػػديف: حاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف
 .7/407 ،ومابعدىا. ابف قدامة: المغني 5/254 ،. البيوتي: كشاؼ القناع 8/46 ،. النووي: روضة الطالبيف 6/429
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 : 1الطالق السني: التاسعة المسألة
مػػا كػػاف فػػي طيػػر لػػـ  :القػػوؿ بػػأف الطػػبلؽ السػػني ىػػو إلػػى -رحمػػو هللا  –اإلمػػاـ الزىػػري  ذىػػب

فميطمقيا إذا طيرت مػف   ،إذا أراد الرجؿ أف يطمؽ امرأتو لمعدة كما أمر هللا تعالى" : فقد قاؿ ،فيويمسيا 
ف لػػػـ تمكػػػث إال سػػػاعة أو يومػػػا حتػػػى  بػػػذلؾثػػػـ لتعتػػػد ، حيضػػػيا طمقػػػة واحػػػدة قبػػػؿ أف يجامعيػػػا الطيػػػر وا 

أمػره  أي تحػيض ثػبلث حيضػات، فػإذا ىػو فعػؿ ذلػؾ فقػد طمقيػا كمػا؛ حتػى تنقضػي عػدتياتحيض وذلػؾ 
 .2" فإنو ال يدري لعؿ هللا يحدث بعد ذلؾ أمرا ،هللا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 وذلؾ : ،ىو الصواب ،أرى أف ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو  رجيح:الت 
 لقوة حجتيـ  المستندة  إلى السنة الصحيحة .  - 1 
حتػػى تػػتمكف الزوجػػة مػػف    ،إف قػػرارا كقػػرار االنفصػػاؿ عػػف الػػزوج ال شػػؾ أنػػو يحتػػاج إلػػى تميػػؿ ورويػػة فػػي اتخػػاذه - 2 

 والفورية الشؾ أنيا تحرميا مف ىذه الفرصة.   ،ا ويؤمف مصمحتيادراسة األمر واتخاذ القرار الذي يضمف ليا حقي
( طبلؽ السنة: أف يطمؽ الرجؿ امرأتػو تطميقػة واحػدة طػاىرا مػف ييػر جمػاع، ثػـ يتركيػا حتػى يمضػي ليػا ثبلثػة قػروء 1)

 ذي طمقيا.وال يتبعيا في ذلؾ طبلقا فإذا دخمت في الدـ مف الحيضة الثالثة فقد حمت لؤلزواج وبانت مف زوجيا ال
 .2/3 ،مالؾ: المدونة

 .4/ 2  ،مالؾ :المدونة الكبرى  
فػذىب الحنفيػة  ،إختمفػوا فػي التقسػيمات إال أف الفقيػاء األجػبلء  ،وقد وافؽ األئمة األربعػة اإلمػاـ فيمػا ذىػب إليػو      

 إلى تقسيـ الطبلؽ السني إلى قسميف الحسف واألحسف :
واحػػدة فػػي طيػػر لػػـ يمسػػيا فيػػو ثػػـ إف شػػاء راجعيػػا أو إنتظػػر حتػػى تنتيػػي العػػدة أوال: األحسػػف: وىػػو أف يطمقيػػا طمقػػة  

 فتصبح بائنة بينونة صغرى.
ثانيا: الحسف: وىو أف يطمؽ الرجؿ زوجتو ثبلثة تطميقات في ثبلثة أطيار لـ يمسيا في أي مف ىذه األطيار.  ىذا إف  

ال فتحسب ليا ثبلثة أشير بدال   مف ثبلثة أطيار.لـ تكف ممف يئسف مف المحيض، وا 
 أما الطبلؽ ثبلثة متفرقات أو مجتمعات في طير واحد فيو طبلؽ بدعي وىو عندىـ مكروه تحريما.   
فيػؤالء طػبلؽ الواحػدة مػنيف  ،وما ذىب إليو األحناؼ مستثنى منو الحامؿ والصغيرة التي لـ تعرؼ الحيض بعد واآليسة 

عمػػى أال يزيػػد عػػدد  ،ىػػو أنيػػا بيػػذه الحالػػة تكػػوف فػػي طيػػر مسػػتمر دائػػـ ،طبلقػػا سػػنيا سػػواء وطئيػػا أـ ال وتعمػػيميـ لػػذلؾ
ال كاف طبلقا بدعيا.  الطمقات عف واحدة وا 

 . 234 – 3/230،ابف عابديف: حاشية ابف عابديف عميو 
إال أف بعػػض  ،وأمػػا جميػػور الفقيػػاء فػػالطبلؽ السػػني عنػػدىـ نػػوع واحػػد وىػػو مػػا يقابػػؿ الحسػػف واألحسػػف عنػػد الحنفيػػة  

 ية أضافوا ألقساـ الطبلؽ السني والبدعي قسما ثالثا وىو: ما ليس بسني وال بدعي كالخمع مثبل. الشافع
 وأما الطبلؽ ثبلثا في طير واحد فوافؽ المالكية الحنفية الرأي في أنو يير جائز وىو إحدى الروايتيف عند الحنابمة. 

 د الحنابمة.وأما الشافعية فقالوا : ىو طبلؽ سني وىو الرواية الثانية عن 
 ،. ابػػف قدامػػة: المغنػػي 312 ، 3/311 ،ومػػا بعػػدىا. الشػػربيني: المغنػػي المحتػػاج 2/361 ،الدسػػوقي: حاشػػية الدسػػوقي

7/301. 
والػػذي يظيػػر لػػي مػػف عػػدـ ذكػػر الزىػػري لمػػثبلث طمقػػات ونصػػو عمػػى طمقػػة واحػػدة حتػػى تنتيػػي العػػدة أنػػو يوافػػؽ الحنفيػػة 

 طير واحد.والمالكية في عدـ جواز الطبلؽ ثبلثا في 
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 والسنة وباألثر : بالكتاب -هللا جميعا  رحميـ -وافقو  ومفاستدؿ إمامنا  وقد
 :  الكتاب: خوال

ِِتِنَّ   :ستدلوا بقولو تعالىا ْؼُتُم الـَِّسوَء َفَطؾُِّؼوُهنَّ لِِعدَّ َو الـَّبِيُّ إَِذا َضؾَّ ِِتِنَّ َيو َأُّيُّ ْؼُتُم الـَِّسوَء َفَطؾُِّؼوُهنَّ لِِعدَّ َو الـَّبِيُّ إَِذا َضؾَّ َيو َأُّيُّ
11
    

طيػػر ال أف المػػراد باآليػػة ىػػو أف يطمقيػػا فػػي : قػػاؿ ابػػف مسػػعود وابػػف عبػػاس : الداللــة ووجــ
 .2جماع فيو

 : السنة: ثانيا
  عمػػػرفسػػػأؿ ، رواه ابػػػف عمػػر رضػػػي هللا عنيمػػػا أنػػو طمػػػؽ امرأتػػػو وىػػي حػػػائضبمػػػا  اسػػتدلوا

َـّ ِليُ }: عػػف ذلػػؾ فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ هللا  رسػػوؿ هللا  َـّ ُمػػْرُه َفْمُيَراِجْعيَػػا، ثُػػ َـّ َتِحػػيَض ثُػػ ْمِسػػْكَيا َحتَّػػى َتْطيُػػَر، ثُػػ
، َفِتْمػػَؾ الِعػػدَُّة الَّتِػػي َأَمػػَر اَّللَُّ  ْف َشػػاَء َطمَّػػَؽ َقْبػػَؿ َأْف َيَمػػسَّ َـّ ِإْف َشػػاَء َأْمَسػػَؾ َبْعػػُد، َواِ   َأْف ُتَطمَّػػَؽ َليَػػا َتْطيُػػَر، ثُػػ

 .{3النَِّساءُ 
بعػػد أف  ،عمػػر رضػػي هللا عنيمػػا زوجتػػو قػػد أمػػر بػػاف يراجػػع ابػػف ،أف الحبيػػب  :وجــو الداللــة

فتطػػػر مػػػف  ،ثػػػـ ينتظػػػر حتػػػى تحػػػيض ،أف ابنػػػو قػػػد طمقيػػػا وىػػػي حػػػائض ،أبمغػػػو الفػػػاروؽ رضػػػي هللا عنػػػو
وبالتػالي تكػوف قػد مكثػت طيػرًا كػامبل لػـ  ،حيضيا فبل يقربيا في ىذا الطير حتى تحيض ثانية ثـ تطير

ال أبقاىا عنده ،ذلؾ بالفراؽ طمؽثـ إف ريب بعد  ،يمسيا فيو ابف عمر  رضي هللا عنيما  .4وا 
 : الثر ثالثا

أنػو قػاؿ: " مػف أراد أف يطمػؽ لمسػنة كمػا أمػر هللا  استدلوا بمػا روي عػف عبػد هللا بػف مسػعود 
فمينظرىا حتى تحيض ثـ تطير ثـ ليطمقيا طػاىرا فػي ييػر جمػاع ويشػيد رجمػيف ثػـ لينظرىػا  ؛ عز وجؿ

ف   " 5 شاء طمؽحتى تحيض ثـ تطير فإف شاء راجع وا 

 .األثر أوضح بأف الطبلؽ السني يكوف في طير لـ يمس الزوج زوجو بو: وجو الداللة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (.  1( الطبلؽ: )مف اآلية 1)
 .7/298 ،(ابف قدامة: المغني 2)
 .5251ح  ،7/41 ،باب إذا طمقت الحائض تعتد بذلؾ الطبلؽ ،كتاب الطبلؽ ،( متفؽ عميو: البخاري: الصحيح3)

 ،برجعتيػا باب تحريـ طبلؽ الحائض بغير رضاىا، وأنو لو خالؼ وقػع الطػبلؽ، ويػؤمر ،كتاب الطبلؽ ،مسمـ: الصحيح
 . 1471ح  ،2/1092
ْمِبيِّ :   الزيمعي(  4)  :  الجويني.  6/  2 ، المدونة:  مالؾ.  173/  2 ، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشِّ

 . 372/  5 ، الزركشي  : شرح الزركشي( .  15 ، 14)  14 ، نياية المطمب في دراية المذىب
.إسػناده 14946أثػر ، 7/543 ،باب االختيػار لمػزوج أف ال يطمػؽ إال واحػدة ،الطبلؽكتاب  ،( البييقي: السنف الكبرى5)

 .2051أثر  ،7/118 ،صحيح: األلباني: إرواء الغميؿ
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  .ال امرخة لي: َكم من كذب قائال: العاشرة المسألة
وأراد بػو  ،ال: إلى القوؿ بأف مف قيؿ لو :" ألؾ امػرأة ؟ فقػاؿ –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب

 ".1لزمو الطبلؽ، وأراد بو الكذب .قد طمقتيا: قاؿ ولو .لـ يمزمو شيء، الكذب

 : فقالوا: وقد استدؿ أصحاب ىذا الرأي بالمعقوؿ 

 ،أنػت بػائف: يقػوؿ لزوجتػو كػأف، فمػف تعػود زوجػا لػو نػوى الطػبلؽ إفألنػو ؛ محتمػؿ الطػبلؽ إنو
 .مف الكنايات الظاىرة وييرىا

يقػع بػو الطػبلؽ مػف ييػر ، يحألف لفػظ الطػبلؽ صػر ؛ الكػذب طمقػت وأراد ،طمقتيػا: إف قػاؿ فأما
 .2نية 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 7/401،( ابف قدامة: المغني 1)
 وقد وافؽ جميور الفقياء ومنيـ األئمة األربعة إلى ما ذىب إليو اإلماـ الزىري. 

. 346 ، 1/345 ،. العبػػػدري : جػػػواىر اإلكميػػػػؿ 130+ 3/125 ،ر لتعميػػػػؿ المختػػػارالبمػػػدحي )أبػػػو الفضػػػؿ (: االختيػػػا
 .252 - 5/245 ،. البيوتي: كشاؼ القناع284 - 3/279 ،الشربيني: مغني المحتاج

 ،حيػػث قػػاال: ال يقػػع الطػػبلؽ؛ حيػػث إف قولػػو لػػيس لػػي إمػػرأة ،وقػػد خػػالؼ آخػػروف ومػػنيـ أبػػو يوسػػؼ ومحمػػد مػػف األحنػػاؼ
 وليس كناية. خبر وىو كاذب فيو

 وقد استدلوا لذلؾ بالمعقوؿ : 
نػػػوى أو لػػػـ ينػػػو؛ ألف نفػػػي الزوجيػػػة كػػػذب فػػػبل يقػػػع بػػػو شػػػيء كقولػػػو: لػػػـ  ،فقػػػاال : ال يكػػػوف شػػػيء مػػػف ذلػػػؾ طبلقػػػا  - 1

 أتزوجؾ.
ف أنػو ال يقػع بػو شػ ،أو لسػت وهللا لػي بػامرأة ،قالوا: لقد اتفقوا جميعا عمى أنو لو قاؿ: وهللا مػا أنػت لػي بػامرأة – 2 يء وا 

نػػوى؛ ألف اليمػػيف عمػػى النفػػي يتنػػاوؿ الماضػػي، وىػػو كػػاذب فيػػو فػػبل يقػػع شػػيء؛ وألنػػو لمػػا أكػػد النفػػي بػػاليميف صػػار ذلػػؾ 
إخبارا ال إيقاعا؛ ألف اليمػيف ال يؤكػد بيػا إال الخبػر والخبػر ال يقػع بػو الطػبلؽ أال تػرى أنػو لػو قػاؿ كنػت طمقتػؾ أمػس لػـ 

 يقع بذلؾ شيء إذا لـ يكف طمقيا أمس.
ِبيِدّي: الجوىرة النيرة   . 2/35 ،الزَّ

. 346 ، 1/345 ،. العبدري : جواىر اإلكميػؿ 130+  3/125 ،( البمدحي )أبو الفضؿ (: االختيار لتعميؿ المختار2)
 .252 - 5/245 ،. البيوتي: كشاؼ القناع284 - 3/279 ،الشربيني: مغني المحتاج

 .7/401،ابف قدامة: المغني     
 وذلؾ لقوة حجتيـ . -رحميـ هللا جميع  -ؿ بما قاؿ بو اإلماـ ومف وافقو مف األئمة األعبلـ  أقو  الترجيح :
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 .مرختواعشر: خجل من ال يمس  الَادية المسألة
وذلػؾ مػف لحظػة  ،إف مػف ال يمػس امرأتػو يضػرب لػو أجػؿ سػنة: اإلماـ الزىري إلى القوؿ ذىب

 .1ترافعو إلى السمطاف

 .2وقد قاؿ عمماء األمة بما قاؿ بو الزىري فكاف إجماعا عمى ذلؾ  

 .فػػي قاعػػدة البػػاب " أجمػػع المسػػمموف عمػػى إتبػػاع قضػػاء عمػػر : ي النيايػػةقػػاؿ ابػػف األثيػػر فػػ
أو  ،ألف تعػػذر الجمػػاع قػػد يكػػوف لعػػارض حػػرارة فتػػزوؿ فػػي الشػػتاء؛ والمعنػػى فيػػو مضػػي الفصػػوؿ األربعػػة

، فإذا مضت السنة .أو رطوبة فتزوؿ في الخريؼ، أو يبوسة فتزوؿ في الربيع، برودة فتزوؿ في الصيؼ
  ."3نا أنو عجز خمقيعمم، وال إصابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .2/185 ،( مالؾ: المدونة1)
 .2/185 ،. مالؾ: المدونة4/300 ،( البابرتي: العناية شرح اليداية2)
 . 5/382 ،ابف رشد: البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة 
 .4/345 ،شربيني: مغني المحتاجال
 .4/345 ،( الشربيني: مغني المحتاج3)
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 .1طالق المكره: الثانية عشر المسألة
ثٕقٕع طالق انًكشِ : إنٗ انقٕل –سؽًّ اهلل  –رْت اإليبو انضْش٘ 

2
 . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ْجَبارُ 1) ْكَراُه اإْلِ ْيِء َكاِرًىا ،( اإلكراه لغة: اإْلِ ـَ َكَراَىًة َوَكَراِىَيًة ِبالتَّْخِفيِؼ َوِىَي  ،َوُىَو اْلَحْمُؿ َعَمى ِفْعِؿ الشَّ َوَقْد َكِرَه ِمْف َحدِّ َعِم

ّـِ اْلَمَشقَّةُ  ،ِضد  الطََّواِعَيةِ   َوِقيَؿ ُىَما ُلَغَتاِف ِفي اْلَمَشقَِّة. ،َواْلَكْرُه ِباْلَفْتِح َتْكِميُؼ َما ُيْكَرُه ِفْعُموُ  ،َواْلُكْرُه ِبالضَّ
 .1/161 ،النسفي: طمبة الطمبة 

عدـ الرضا، لَيرفع مػا ىػو  اإلكراه إصطبلحا: ىو اإللزاـ واإلجبار عمى ما يكره اإلنساف، طبًعا أو شرًعا، فُيقدـ عمى     
 .1/33 ،أضر. الجرجاني: التعريفات

 .7/382 ،( ابف قدامة: المغني 2)
 أمثاؿ: النخعي والثوري. ،وآخروف مف أئمة العمـ الشرعي ،وقد وافؽ الحنفية اإلماـ فيما ذىب إليو

 .3/266 ،. ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ24/40 ،السرخسي: المبسوط
 .  3/230 ،عابديف: الدر المختارابف  
أمثاؿ:  ،جميور الفقياء )المالكية والشافعية والحنابمة( وآخروف مف أئمة العمـ الشرعي ،وقد خالؼ اإلماـ فيما ذىب إليو 

 حيث قالوا: بعدـ وقوع طبلؽ المكره. ،شريح وعطاء وطاووس وعمر بف عبد العزيز وأبو ثور وأبو عبيد
 .10/229 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/367 ،. الدسوقي: حاشية الدسوقي2/83 ،مالؾ: المدونة  
 .382/ 7 ،. ابف قدامة: المغني 289/ 3  ،الشربيني: مغني المحتاج  
 وما بعدىا.  6/296 ،ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: بالسنة والقياس:  
 حيث استدلوا : خوال: السنة: 
 : }اَل َطبَلَؽ َواَل َعَتاَؽ ِفي إْيبَلٍؽ{.  بقولو   – 1 

 . 2046ح  ، 66  0/ 1 ،َباُب َطبَلِؽ اْلُمْكَرِه َوالنَّاِسي  ،ِكَتاُب الطَّبَلِؽ  ،ابف ماجو  : سنف ابف ماجو     
 . 2047ح  ، 113/  7 ، إرواء الغميؿ ،حسف األلباني :  
. وقػػاؿ: ىػػذا حػػديث صػػحيح عمػػى شػػرط 2802ح  ،2/216 ،كتػػاب الطػػبلؽ ،النيسػػابوري: المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف 

 مسمـ، ولـ يخرجاه.
 في إيبلؽ " أي في إكراه ؛ ألف المكره مغمؽ عميو أمره وتصرفو "  وجو الداللة: 

 . 3/72،الزمخشري: الفائؽ في يريب الحديث 
لنِّْسَياَف َوَما اْسُتْكِرُىوا َعَمْيػِو{. األصػبياني: حميػة األوليػاء وطبقػات : }ِإفَّ هللَا َوَضَع َعْف ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوا  وبقولو    - 2 

 . وقاؿ يريب مف حديث مالؾ تفرد بو ابف مصفى عف الوليد.6/353 ،األصفياء
 . 2/267 ،المناوي:  فيض القدير ،قاؿ ابف حجر: " رجالو ثقات " 

أي عػدـ وقػوع طػبلؽ  ،مػوا عمػى فعمػو قيػرا والمػراد رفػع اإلثػـ "وما استكرىوا عميػو( أي حم(:  "  قولو    وجو الداللة: 
 المكره.

 .1/248 ،المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير
بجػامع إنعػداـ القصػد واإلرادة فػي كػػؿ  ،قػالوا بعػدـ وقػوع طػبلؽ المكػره قياسػا عمػى طػبلؽ المجنػوف والنػائـ  ثانيـا القيـاس:

 منيما. 



 أحكاو انطالق انمبحث األًل:                        

115 

 الثانيالفصل 

 ٔقذ اسزذل اإليبو ٔيٍ ٔافقّ ثبنسُخ ٔانًؼقٕل : 

 :  السنة: خوال 
قػػع بحػػديث حذيفػػة وابنػػو حػػيف وا ؛ ) أي المكػػره ( واسػػتدؿ الطحػػاوي عمػػى أف طبلقػػو: الزيمعػػي قػػاؿ - 1

حذيفة بف اليماف، قاؿ: ما منعني أف أشيد بدرا إال أني خرجت أنا وأبػي  حدثنا ، كوفحمفيما المشر 
حسيؿ، قاؿ: فأخػذنا كفػار قػريش، قػالوا: إنكػـ تريػدوف محمػدا، فقمنػا: مػا نريػده، مػا نريػد إال المدينػة، 

فأخبرنػػاه ، وال نقاتػػؿ معػػو، فأتينػػا رسػػوؿ هللا  فأخػػذوا منػػا عيػػد هللا وميثاقػػو لننصػػرفف إلػػى المدينػػة،
، َوَنْسَتعِ  اْنَصِرَفا،}:  الخبر، فقاؿ  ـْ ـْ ِبَعْيِدِى ـْ  يفُ َنِفي َلُي هللَا َعَمْيِي

1}. 

فكػذا ، أف اليميف عمى الطواعية واإلكػراه سػواء؛   قاؿ الطحاوي بيف رسوؿ هللا : داللوجو االست 
 .2فرؽالطبلؽ والعتاؽ لعدـ القائؿ بال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
فػأكره بالسػياط  ،أف ثابػت بػف األحنػؼ تػزوج أـ ولػد لعبػد الػرحمف بػف زيػد بػف الخطػاب اسػتدلوا بمػا روي :  ثالثا الثر:

وكاف ابف الزبير  ،ارجع إلى أىمؾ ،: لـ تطمؽ عميؾ فقاؿ لو ابف عمر ،في خبلفة ابف الزبير ،والتخويؼ عمى طبلقيا
فجيزتيػا لػو صػفية  ،د الرحمف بف زيدبمكة فمحؽ بو وكتب لو إلى عاممو عمى المدينة: أف يرد إليو زوجتو وأف يعاقب عب
 بنت أبي عبيد زوجة عبد هللا بف عمر وحضر عبد هللا بف عمر عرسو وهللا أعمـ.

 . 1/102  ،ابف دقيؽ العيد: شرح األربعيف
 وىذا كمو في اإلكراه بغير حؽ ؛ كالتيديد بالقتؿ، أو قطع طرؼ مف األطراؼ، أو الضرب المبرح، ونحو ذلؾ.

ى الطبلؽ بحؽ ؛ كالُمَولي إذا انقضت مدة اإليبلء دوف أف يفيء إلى زوجتو فأجبره القاضي عمى الطبلؽ أما اإلكراه عم 
 فطمؽ، فإنو يقع باإلجماع. 

 .10/229 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/367 ،. الدسوقي: حاشية الدسوقي2/83 ،مالؾ: المدونة 
 . 7/382 ، . ابف قدامة: المغني3/289 ،الشربيني: مغني المحتاج  

 وما بعدىا.  6/296 ،ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع
 وذلؾ : ،أذىب إلى ترجيح القوؿ  بعدـ وقوع طبلؽ المكره  الترجيح:

 أوال:  لقوة حجتيـ. 
فاضػطر لػذلؾ ؛ لعػدـ قدرتػو  ،ثانيا:  ثـ إف قصة عماربف ياسر عندما أكرىو كفار قريش عمى أف يناؿ مف هللا ورسػولو  

يَمػاِف، قَػاَؿ: }فَػِإْف  ،ؿ تعذيب قريشعمى تحم فسألو عميو الصبلة والسبلـ: }َكْيَؼ َتِجػُد َقْمَبػَؾ؟{ قَػاَؿ: َأِجػُد َقْمبِػي ُمْطَمِئنًّػا ِباإْلِ
 . 16896ح  ،8/362 ،َعاُدوا َفُعْد{ البييقي: السنف الكبرى

 .12/312 ،وىو مرسؿ ورجالو ثقات: العسقبلني: فتح الباري شرح صحيح البخاري
فأييما أكبر شأنا اإليماف باهلل عز وجؿ وعدـ الكفر بو أـ بقاء الزوجية؟  إذًا فقد دؿ ذلؾ وحسب قناعتي عمى عدـ وقوع 

 طبلؽ المكره.
 .1787ح  ،3/1414 ،باب الوفاء بالعيد ،كتاب الجياد والسير ،( مسمـ: الصحيح1)
 .3/266 ،نز الدقائؽ. ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح ك24/40 ،( السرخسي: المبسوط2)

 .  3/230 ،ابف عابديف: حاشية ابف عابديف    
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ِجػػد ُىفَّ ِجػػَد، َوَىػػْزُلُيفَّ جػػَد: النِّكػػاُح،  ثبلثػػة}: الصػػبلة والسػػبلـ قػػاؿ ووأيضػػا اسػػتدلوا بمػػا روي أنػػو عميػػ – 2 
  . {1والطَّبلُؽ، والرَّْجَعةُ 

فىذل    انؼًم ػهٗ ْزا ػُىذ أْىم انؼهىى يىٍ أطىؾبة سسىٕل اهلل       :  فٙ انغبٚخٔقبل : ذاللاالست ًجو

ػهٗ ػذو اشزشاؽ انشػب 
2
. 

 :  المعقول :ثانيا
ألَىىّ ػىىشف انشىىشٍٚ ؛ ثىىم نىىّ اخزٛىىبس، َسىىهى ػىىذو االخزٛىىبس ٔال ،ٚقىىغ طىىالق انًكىىشِ: ؽٛىىش قىىبنٕا

أَّ فبد سػبِ ٔرنك ال ٚخم ثٕقٕع انطالق كبنٓبصل إال ،فبخزبس إًَْٔٓب
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .5795ح  ،7/627 ،( ابف األثير: جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ1)

 ونقؿ عف الترمذي قولو: حديث حسف يريب.    
 .3/266 ،. ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ24/40 ،( السرخسي: المبسوط2)

 .  3/230 ،حاشية ابف عابديفابف عابديف:     
 ( المصادر السابقة.3)
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 .الثالثة عشر: قول الزوج لزوجو خنت برية خو َلمية خو إلَقي بأىمك المسألة
ّ : إنٗ انقٕل –سؽًّ اهلل  –اإليبو انضْش٘  رْت أَىذ ثشٚىخ أٔ خهٛىخ    : إنٗ أٌ قٕل انضٔط نضٔعى

دخم ثٓب أٔ نى ٚذخم ٕاءأَٓب صالس س ،أٔ إنؾقٙ ثأْهك
 1

 . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/391 ،( ابف قدامة: المغني 1)

 وقد وافؽ الحنابمة في رواية اإلماـ فيما ذىب إليو.
 .7/391 ،ابف قدامة: المغني 

ف لـ ينو لدخوؿ فإنيا تطمؽ ما كاف في خمع أو قبؿ ا ،إال أنيـ استثنوا ،وأما المالكية فقد وافقوا اإلماـ بوقوع الثبلث بيا وا 
 واحدة. وقد استدلوا لذلؾ بالمعقوؿ فقالوا :

 ،إنيا تقتضي البينونة والبينونة تحصؿ في الخمع  وقبؿ الدخوؿ بواحدة فمػـ يػزد عمييػا؛ ألف المفػظ ال يقتضػي زيػادة عمييػا
 وفي ييرىا يقع الثبلث ؛ ضرورة أف البينونة ال تحصؿ إال بيا.

 . 2/576 ،. ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة2/307 ،المدونةالبراذعي: التيذيب في اختصار 
 .2/567 ،الصاوي : حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير

أما ) الجميػور ( : الحنفيػة والشػافعية والحنابمػة فػي روايػة : فقػالوا يرجػع إلػى مػا نػوى أي الػزوج ؛ فػإف نػوى ثػبلث فػثبلث 
ف نوى واحدة أو اثنتيف  ة. وقعت واحد ،وا 

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة والمعقوؿ :
 الكتاب: : خوال

َسانٍ استدلوا بقولو تعالى: َْ (. و بقولػو تعػالى:  229البقػرة:)مف اآليػة  ، الط اَلُق َمر َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َخْو َتْسِريٌح ِبِإ
ُكن  َسـ َْ ا َجِمـياًل َفَتَعاَلْيَن ُخَمـتِّْعُكن  َوُخَسـرِّ ًَ َفَأْمِسـُكوُىن  ِبَمْعـُروٍف َخْو : بقولػو تعػالى و( .  28: )مـن اآليـة األحػزاب َ َرا

 ( . 2الطبلؽ: )مف اآلية  ، فاِرُقوُىن  ِبَمْعُروفٍ 
وال شػػؾ أف ىػػذه  ،قػػالوا: إف اآليػػات الكريمػػة ذكػػرت لفظػػي التسػػريح والمفارقػػة وىمػػا مػػف كنايػػات الطػػبلؽ وجــو االســتدالل:

فإنػو تثبػت البينونػة بيػا قبػؿ الػدخوؿ وبعػد انقضػاء العػدة ويثبػت بػو قبػوؿ المحػؿ أيضػا؛  ،لفاظ صالحة إلثبات البينونػة األ
 ألف ثبوت البينونة في محؿ ال يحتمميا محاؿ.

 ثانيا: السنة: 
 استدؿ الحنفية والحنابمة : 
ودنػا منيػا، قالػت: أعػوذ    رسػوؿ هللا   بما روي عػف عائشػة  رضػي هللا عنيػا: أف ابنػة الجػوف، لمػا أدخمػت عمػى - 1

، الَحِقي ِبَأْىِمِؾ{.   باهلل منؾ، فقاؿ ليا    :}َلَقْد ُعْذِت ِبَعِظيـٍ
 . 5254ح  ،41/ 7 ،باب مف طمؽ، وىؿ يواجو الرجؿ امرأتو بالطبلؽ ،كتاب الطبلؽ ،البخاري: الصحيح 
   عبػػد يزيػػد طمػػؽ امرأتػػو سػػييمة البتػػة، فػػأخبر النبػػي  عػػف نػػافع بػػف عجيػػر بػػف عبػػد يزيػػد بػػف ركانػػة، أف ركانػػة بػػف  – 2

: }َواَّللَِّ َما َأَرْدَت ِإالَّ َواِحػَدًة؟{، فقػاؿ ركانػة: وهللا مػا أردت إال   بذلؾ، وقاؿ: وهللا ما أردت إال واحدة، فقاؿ رسوؿ هللا  
 زماف عثماف.، فطمقيا الثانية في زماف عمر، والثالثة في   واحدة، فردىا إليو رسوؿ هللا  

 . وضعفو األلباني. 2206ح  ،263/  2 ،باب في البتة ،كتاب الطبلؽ ،أبو داود: السنف 
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 ثبإلعًبع ٔاألصش :: ٔقذ اسزذل اإليبو ٔيٍ ٔافقّ

   :اإلجماع: خوال
فكبٌ إعًبػبْزِ أقٕال ػهًبء انظؾبثخ ٔنى ٚؼشف نٓى يخبنف فٙ ػظشْى : قبنٕا

1
. 

 الثر: ثانيا
أف عبد هللا بػف عمػر، كػاف يقػوؿ فػي الخميػة، والبريػة: إنيػا ثػبلث تطميقػات، كػؿ  ع؛عف ناف مالؾ، – 1

 .2واحدة منيما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
فإذا ثبت أف ىذا التصرؼ  ،ولفظ ألبتة مف ألفاظ الكنايات  ،: قالوا إف لفظ إلحقيوجو االستدالل من الَديثين الشريفين

يكػوف بصػدوره مػف أىمػو وحمولػو فػي محمػو، وقػد ُوجػد  ووجػوده  شػرعا ،فوجود التصرؼ حقيقة يكوف بوجػود ركنػو ،مشروع
ذا ثبتت البينونة فقد زاؿ الممؾ فبل يممؾ الرجعة.  ،فتثبت البينونة   وا 
 ثالثا: المعقول :

 ،والبينونة بينونتاف صػغرى وكبػرى ؛ فالصػغرى بالواحػدة والكبػرى بػالثبلث  ،إف الكناية تقتضي البينونة دوف العدد  - 1 
 يف كاف موجبو العدد وىي ال تقتضيو.ولو أوقعنا اثنت

 .3/249 ،وما بعدىا. ابف عابديف: حاشية ابف عابديف 3/109 ،الكاساني : بدائع الصنائع  
 وما بعدىا. 7/391 ،وما بعدىا، ابف قدامة: المغني  280/ 3 ،الشربيني: مغني المحتاج  
تختمؼ أخبلقيما وعند اختبلؼ األخػبلؽ ال يبقػى  "وألف شرع الطبلؽ في األصؿ لمكاف المصمحة؛ ألف الزوجيف قد - 2

النكاح مصمحة؛ ألنو ال يبقى وسيمة إلى المقاصد فتنقمب المصػمحة إلػى الطػبلؽ ليصػؿ كػؿ واحػد منيمػا إلػى زوج يوافقػو 
 فيستوفي مصالح النكاح منو"

 .3/112 ،الكاساني: البدائع
ف لـ ينو شيئا وقعت واحدة.  لما ذىبوا إليو بالسنة والمعقوؿ :وقد استدلوا  وقاؿ الشافعية: وا 

 السنة: : أوال
 استدلوا بحديث ابنة الجوف السابؽ. 

ليطمػؽ ثبلثػا وقػد نيػى عػف     ولػـ يكػف النبػي  ،{الحقي بأىمؾ}البنة الجوف:    وجو االستدالؿ:  قالوا: قوؿ النبي  
 ذلؾ.

 .3/280 ،الشربيني: مغني المحتاج 
 ثانيا: المعقول: 
 كنايات مع النية كالصريح فمـ يقع بو عند اإلطبلؽ إال واحدة كقولو أنت طالؽ.قالوا: إف ال 
 المصدر السابؽ. 

 وذلؾ : ،أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور الترجيح:
 فيو األدعى الستمرارىا وعدـ تفككيا. ،أوال: رفعا لمحرج عف العائمة المسممة

فػإف نػػوى  ،مػى أف النيػػة ىػي الضػابط الػػذي عمػى أساسػو يػػتـ الحكػـدؿ ع ،ألبػػي ركانػة   ثانيػا: إف اسػتحبلؼ الرسػوؿ  
ف نوى أكثر فيو كما نوى. ،فيي ،واحدة  وا 

 .7/392 ،( ابف قدامة: المغني1)
 .  2025أثر  ،4/792 ،باب ما جاء في الخمية، والبرية، وأشباه ذلؾ ،كتاب الطبلؽ ،( مالؾ: الموطأ2)
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ليػو ذىػب  ذلػؾيرى البتة واحدة، ثـ تتابع النػاس فػي  كاف عمر بف الخطاب  -2 فػألزميـ الػثبلث، وا 
 .1طالبيير واحد مف الصحابة، منيـ عمي بف أبي 

ىػذا طمػؽ  2إف ظئػري: روى النجاد بإسناده عػف نػافع أف رجػبل جػاء إلػى عاصػـ وابػف الزبيػر فقػاؿ -3 
ال ولكنػا تركنػا ابػف عبػاس وأبػا ىريػرة : امرأتو البتة قبؿ أف يدخؿ بيا فيؿ تجداف لو رخصػة ؟ فقػاال

يـ فقػاؿ أبػو ىريػرة فسػميـ ثػـ ارجػع الينػا فاخبرنػا فسػأل ،رضي هللا عنيـ عند عائشة رضػي هللا عنيػا
ىػي ثػبلث : وقاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما  ،رضي هللا عنو: ال تحؿ لو حتى تنكح زوجا ييره 

  .3وذكر عف عائشة رضي هللا عنيا متابعتيما ،

تػػتـ بيػػا  ،والبريػػة والبتػػة الخميػػةالسػػابقة الػػذكر دلػػت صػػراحة عمػػى أف  اآلثػػار: االســتدالل وجــو
األثػػريف األوؿ والثػػاني لػػـ يػػذكر الػػدخوؿ أو : وذلػػؾ كالتػػالي ،و لػػـ يػػدخؿالػػثبلث طمقػػات سػػواء دخػػؿ بيػػا أ

 .فيشمؿ المدخوؿ بيا ويير المدخوؿ بيا بلقوعدمو فكاف المفظ عمى إط

 ،طمؽ امرأتو البتة قبؿ أف يدخؿ بيا : أما األثر الثالث فقد ذكر عدـ الدخوؿ صراحة حيف قاؿ 

 .4بصريح النص أف البتة ثبلث تطميقات فدؿ

 :  المعقول: لثاثا
"وألنو طمؽ امرأتو بمفظ يقتضي البينونة، فوجب الحكـ بطبلؽ تحصؿ بو البينونة، كما لو طمؽ 
ثبلثػػا، أو نػػوى الػػثبلث، واقتضػػاؤه لمبينونػػة ظػػاىر فػػي قولػػو: أنػػت بػػائف. وكػػذا فػػي قولػػو: ألبتػػة؛ ألف البػػت 

مػػا قالػػت امػػرأة رفاعػػة إف رفاعػػة القطػػع، فكأنػػو قطػػع النكػػاح كمػػو، ولػػذلؾ يعبػػر بػػو عػػف الطػػبلؽ الػػثبلث، ك
 ". 5طمقني فبت طبلقي. وبتمو ىو القطع أيضا؛ ولذلؾ قيؿ في مريـ البتوؿ؛ النقطاعيا عف النكاح

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . لـ أقع لو عمى حكـ  .14683أثر  ،11/39 ،طبلؽ الثبلث مجموعةباب  ،( البييقي : معرفة السنف واآلثار1)
ْئر: الُمْرِضَعُة َييَر وَلدىا. ويَقُع َعَمى الذََّكر واألُْنَثى.2)  ( الظِّ

 .3/154 ،ابف األثير: النياية في يريب الحديث واألثر
 . 18141أثر  ،4/92 ،باب ما قالوا: في الرجؿ يطمؽ امرأتو البتة ،( ابف أبي شيبة: المصنؼ3)

 . 403/   6 ،األـ  –صحيح أبي داود  ،األلباني : خبر صحيح 
 ( . 391 ، 39)  7 ،ي ( ابف قدامة  : المغ5)
 .7/391 ،( ابف قدامة: المغني 5)
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 .قصد المجيبة بالطالق عدمعشر:  الرابعة المسألة
: فقىبل  ،كبَذ نىّ ايشأرىبٌ ؽ ظىخ ٔػًىشح      إٌإنٗ أٌ انشعم  -سؽًّ اهلل  -اإليبو انضْش٘  رْت

فئٌ انطالق ال ٚقغ ػهٗ ػًشح  ،قبل ظُُذ انًغٛجخ ؽ ظخ صىأَذ طبنق : فقبل ،أعبثزّ ػًشح ٚبؽ ظخ ف
1
. 

 : بانمؼقٌل اسزذنٕا نقذٔ

ثًٍٛٛ انطالق ْبقظذ نؼذو؛ انًغٛجخ ػهٗانطالق ال ٚقغ  ٌإ: قبل 
2
. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/399 ،( ابف قدامة: المغني1)

 الحسف وأبو عبيد.وآخروف مف أىؿ العمـ الشرعي أمثاؿ   ،وقد وافؽ الحنابمة في رواية اإلماـ فيما ذىب إليو
 المصدر السابؽ.

وقد خالؼ اإلماـ جميور العمماء )الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة في رواية( وآخروف مف أىؿ العمـ الشرعي أمثاؿ: 
 النخعي وقتادة واألوزاعي .

وال  ،ىا ولػـ ينػو ييرىػا وىي محؿ لو فطمقت كما لػو قصػد ،قاؿ الحنفية والشافعية: تطمؽ المجيبة؛ ألنو خاطبيا بالطبلؽ
 تطمؽ المنوية ؛ ألنو لـ يخاطبيا بالطبلؽ ولـ تعترؼ بطبلقيا.

 .3/361 ،. قميوبي وعميرة: حاشيتا قميوبي وعميرة3/278 ،ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ
ف لـ تكف المجيبة تطمؽ ديانػة وقضػاء ؛ وذلػؾ لمقصػد، أمػ ا المجيبػة فتطمػؽ قضػاء ال وقاؿ المالكية: المقصودة باليميف وا 

 ديانة لعدـ القصد.
 .  367 ، 2/366 ،الدردير: الشرح الكبير

نََّما ِلُكػؿِّ اْمػِرٍئ َمػا َنػَوى{. البخػاري:    وذلؾ لقولو   ،أذىب لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ الترجيح: }ِإنََّما اأَلْعَماُؿ ِبالنِّيَّاِت، َواِ 
 .3ح  ،1/7 ،باب بدء الوحي ،كتاب الوحي ،الصحيح

وبالتػالي ال تطمػػؽ المجيبػة إف لػػـ تكػػف  ،الحػػديث الشػػريؼ يفيػد بػػأف االنسػاف يحاسػػب عمػى مػػا قصػػده مػف أمػػر االسـتدالل:
 مقصودة.

 .7/399  ،( ابف قدامة: المغني2)
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  .مكلى وىبتك : الزوج لزوجتو قولَكم : عشر الَلامسة المسألة
 ،هىىكألْ ْٔجزىىك : قىىٕل انىىضٔط نضٔعزىىّ ٌثىىأ: إنىىٗ انقىىٕل –ؽًىىّ اهلل س –رْىىت اإليىىبو انضْىىش٘ 

ٔإٌ نى ٚقجهْٕب فال شٙء  ،قجهْٕب ٔقؼذ طهقخ ٔاؽذح سعؼٛخف ،يذخٕال ثٓب ٔكبَذ
1
. 

فقبنٕا ،ٔقذ اسزذل نٓزا انقٕل ثبنًؼقٕل 
2
: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/402 ،( ابف قدامة: المغني1)

أمثػاؿ:  ،وف مػف أىػؿ العمػـ الشػرعي وآخػر  ،وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليػو المالكيػة والحنابمػة فػي ظػاىر المػذىب عنػدىـ
 مكحوؿ ومسروؽ .

 .7/402 ،. ابف قدامة: المغني2/127 ،مالؾ: المدونة الكبرى 
ف لـ يقبموىا فواحدة رجعية  ،وقد خالؼ زيد بف ثابت والحسف فقالوا : إف قبموىا فثبلث   وىي رواية عف أحمد. ،وا 

 المصدر السابؽ.
 ي نوع الطبلؽ الواقع :وخالؼ الحنفية والشافعية واختمفوا ف

 كقولو أنت بائف. ،أما الحنفية فقالوا: بقولو لزوجتو وىبتؾ ألىمؾ ؛ تقع طمقة بائنة قبموىا أـ لـ يقبموىا
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالمعقوؿ: فقالوا :

مػػع بقػػاء  ،مكف منيػػافػػبل يػػت ،فتكػػوف بعيػػدة عنػػو ،إنيػػا ىنػػا تحتمػػؿ الطػػبلؽ؛ ألف المػػرأة بعػػد الطػػبلؽ تُػػرد إلػػى أىميػػا - 1
 النكاح.

نما الحاجة إلى القبوؿ  ،إف كوف التصرؼ ىبة في الشرع - 2 ال يعني توقؼ صحة التصرؼ عمى قبوؿ الموىوب لو، وا 
 فكاف القبوؿ شرط الحكـ وىو الممؾ، وأىميا ال يممكوف طبلقيا فبل حاجة إلى القبوؿ. ،كانت لثبوت الحكـ
 .3/107 ،البدائع . الكاساني:6/73 ،السرخسي: المبسوط

ف لػـ ينػو بػو الطػبلؽ ،وقع عمييػا الطػبلؽ  ،وأما الشافعية فقالوا: ُيرجع إلى نية الزوج؛  فإف نوى بذلؾ الطبلؽ لػـ يقػع  ،وا 
 ،فإف نػوى واحػدة ،عمييا الطبلؽ، سواء قاؿ ذلؾ في حالة الرضا أو في حالة الغضب، وسواء سألتو الطبلؽ أو لـ تسألو

ف نوى أكثر فيو كما نوى. ،ىا أـ لـ يقبموىاوقعت طمقة رجعية قبمو   وا 
 فقالوا :،  بالمعقول وقد استدلوا لذلؾ 
إف قولػو لزوجتػو وىبتػؾ ألىمػػؾ مػف األلفػاظ التػي تحتمػػؿ الطػبلؽ وييػره وال تتميػز إال بالنيػػة، كاإلمسػاؾ عػف الطعػػاـ  - 1

 والشراب يحتمؿ الصـو وييره وال يتميز إال بالنية.
 كقولو أنت برية أو خمية. ،لـ يقع بيا الطبلؽ ،ي الطبلؽ، فإذا لـ تقترف بيا النيةإف ىذه كنايات ف - 2

 .8/37 ،. النووي: روضة الطالبيف وعمدة المفتيف10/93،العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي 
طمقػة رجعيػة  ،أىميػا ليػا الترجيح: أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقػو مػف العممػاء؛ أال وىػو وقػوع الطػبلؽ بقبػوؿ

ف كػاف  ،وعدـ وقوعو إذا لـ يقبموىا؛  وذلؾ حرصػا عمػى بقػاء الحيػاة الزوجيػة واسػتمرارىا بػيف الػزوجيف ،واحدة فػالطبلؽ وا 
ثػػـ إف شػيخ اإلسػػبلـ  ، الحبيػب المصػطفى  إال أنػػو أبغػض الحػػبلؿ كمػا وضػح ذلػػؾ ،جػائزا فػي شػػريعتنا السػمحة الغػراء

فأيمػب الظػف إف كػاف  ،أيضا حرصا عمى بقػاء العائمػة المسػممة وعػدـ تشػتتيا ،ع الطبلؽ البدعيابف تيمية قاؿ: بعدـ وقو 
 فبل يخفى عمى أحد السمبيات التي قد تنتج عف الطبلؽ. ،الزوج صالحا لف يقبؿ أىميا بطبلقيا

عف نيتػو إف لػـ يقبميػا يستطيع أف يفصح ،فإف كاف قاصدا الطبل ؽ حقا   ،أما قوؿ الشافعية والذي يرجع فيو لنية الزوج 
 أىميا وبالتالي يقع الطبلؽ .

 .5/408 ،. الزركشي: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي7/402 ،( ابف قدامة: المغني2)
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ث قىذاٌ أؽىذ سكُٛٓىب     ،أ٘ نى رزى انٓجىخ ؛ ألَّ رًهٛك نهجؼغ فبفزقش إنٗ انقجٕل؛ إرا نى ٚقجهْٕب ال رطهق   - 1

 .كبنُكبػ ،أال ْٕٔ انقجٕل

 يحمؿ عمى الثبلث عند االطبلؽ. بلف ،لفظ محتمؿ ألنو؛ وتقع طمقة واحدة وال تكوف ثبلثا – 2

، ثبلثػا، أو اثنتػيف ىفأمػا إف نػو ، أو نػوى واحػدة، عمى ما إذا أطمػؽ النيػة محموؿ؛ واحدة طمقة إنيا – 3
رجػع إلػى نيتػو فػي عػددىا كسػائر الكنايػات. وال بػد فيُ  ،اىرة ألنيػا كنايػة ييػر ظػ؛ فيو عمػى مػا نػوى

 .والكنايات ال بد فييا مف النية، ألنيا كناية ؛ داللة حاؿ ةِ مأو تكوف ثَ ، مف أف ينوي بذلؾ الطبلؽ
ٔيىب صاد يشىكٕ    ، انشغجخ ػُٓب رؾظم ثبنٕاؽذح إر ،انضٔعخ ألْهٓب يؼزجشح يٍ انكُبٚبد انخ ٛخ ْجخ

  .كفال ٚضجذ ثبنش، فّٛ

طمقػة لمػف عمييػا عػدة بغيػر عػوض) أي ليسػت عػدة مػف خمػع ( قبػؿ  ألنيػا؛ واعتبرت طمقة رجعية -4 
 .أنت طالؽ: رجعية كقولو فكانتأي الطمقات الثبلث ( ) العدد يفاءاست
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 .ما يقع ببعض تطميقة: عشر السادسة المسألة
تطميقػػة أو جػػزءا  نصػػؼبػػأف مػػف طمػػؽ زوجتػػو : إلػػى القػػوؿ –هللا  رحمػػو –ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري 

ف قؿ فإنو يقع بيا طمقة كاممة  . 1ومف قاليا يوجع ضربا ،منيا وا 
ٚزىجؼغ إٌ ركىش عىضء يُىّ فكأًَىب       الٔيىب   ،إٌ انطىالق ال ٚزىجؼغ  : اسزذنٕا ثبنًؼقٕل فقىبنٕا  ٔقذ

م انقظبصانؼ ٕ ػٍ ثؼغ انقظبص  ٚكٌٕ ػ ٕا ػٍ كبي: ٔيضبل رنك ،ركش كهّ
2
 . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .2/353  ،( البراذعي: التيذيب في اختصار المدونة1)

لى ىذا القوؿ ذىب عامة أىؿ العمـ ومنيـ األئمة األربعة.   وا 
 .8/298 ،. المزني: مختصر المزني2/69 ،مالؾ: المدونة .8/298 ،الكاساني: البدائع

 .428 – 7/426ابف قدامة: المغني  
 ( األدلة السابقة.2)
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 السابعة عشر: طالق زائل العقل بدون مسكر. المسألة
مػا  وبعدـ وقوع طبلؽ زائؿ العقؿ بدوف مسكر أ: إلى القوؿ –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب

أي سواء زاؿ عقمو لجنوف أو إيماء أو شرب دواء أو شرب ما يزيؿ عقمو  ،يؤدي إلى السكر بغير مسكر
 .1لمعقؿ أو إكراه عمى شرب الخمر وىو ال يعمـ أنو مزيؿ

 : بالسنة وقد احتج الزىري وسائر الفقياء 

 :  خوال السنة
ـُ َعػػْف  ُرِفػػعَ  }: قػػاؿ أنػػو  النبػػي  عػػف ،عنيػػا  احتجػػوا بمػػا روي عػػف عائشػػة رضػػي هللا تعػػالى  - 1 اْلَقمَػػ

، َوَعِف اْلَمْعُتوِه َحتَّى ُيِفيؽَ  ـَ ِبيِّ َحتَّى َيْحَتِم  { 2، َوَعِف النَّاِئـِ َحتَّى َيْسَتْيِقظَ َثبَلَثَة؛ الصَّ

 المسػتغرؽالػدليؿ فػي النػائـ  ىػذاو ، فيو دليؿ عمى أف الثبلثػة ال يتعمػؽ بيػـ تكميػؼ: وجو الداللة    
 . 3وأما المجنوف فالمراد بو زائؿ العقؿ لسبب يير إرادي كما سبؽ التوضيح ، والصغير الذي ال تمييز لو

المعتػوه  طػبلؽكػؿ الطػبلؽ جػائز إال }: أنو قػاؿ النبي  عف ،هللا عنو رضيوبما روى أبو ىريرة   -2 
  .{4المغموب عمى عقمو

أي الذي  ؛ المعتوه ىو الناقص العقؿ فيدخؿ فيو الطفؿ والمجنوف والسكراف: قالوا: وجو االستدالل
يػػر طريػػؽ شػػابو المعتػػوه مػػف حيػػث إنػػو ال يػػد لػػو فػػي العتػػو الػػذي أصػػابو فكػػاف المقصػػود السػػكراف مػػف ي

  .5وكذلؾ السكراف مف طريؽ يير محـر ،أي اليقع طبلؽ المعتوه؛ فقولو إال طبلؽ ،الحراـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .115 ، 7/114 ،+ المغني  238 ، 237/  8 ، الشرح الكبير عمى متف المقنعابف قدامة :  (1)

لحنفيػػة والمالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة( ىػػو مػػا أجمػػع عميػػو األئمػػة األربعػػة )ا –رحمػػو هللا  –ومػػا قػػاؿ بػػو الزىػػري     
 وعمي وسعيد بف المسيب والحسف والنخعي والشعبي وأبو قبلبػة وقتػادة والثػوري  وآخروف مف أىؿ العمـ  أمثاؿ: عثماف

 جميعا. 
 . 2/365 ،. الدسوقي: حاشية الدسوقي240 ،3/239 ،ابف عابديف: رد المحتار
 . 115 ، 7/114 ،دامة: المغني . ابف ق3/279 ،الشربيني: مغني المحتاج

. وقػاؿ: ىػػذا  2350ح  ،2/67 ،حػديث معمػر بػف راشػد  ،كتػاب اإليمػػاف ،( النيسػابوري: المسػتدرؾ عمػى الصػحيحيف2)
 حديث صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه .

 .2/265 ،( الصنعاني: سبؿ السبلـ3)
   وقػػػاؿ :  .  2691ح  ، 124/  3 ،السػػػكراف  بػػػاب طػػػبلؽ ،كتػػػاب الطػػػبلؽ  ،( البييقػػػي :  السػػػنف الصػػػغير لمبييقػػػي 4)

 صحيح موقوؼ .                         
 . 30/118 ،( العينى: عمدة القاري شرح صحيح البخاري5)
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 .تعال : تعميق الطالق عم  مشيئة ه عشر الثامنة المسألة
إنٗ انقٕل ثأٌ يٍ قبل نضٔعزّ أَذ طبنق إٌ شبء اهلل رؼبنٗ طهقذ –سؽًّ اهلل  –اإليبو انضْش٘  رْت

1
. 

 رْجٕا إنّٛ ثبألصش ٔانًؼقٕل : ٔقذ اسزذنٕا نًب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/216 ،( ابف قدامة : المغني1)

المسػيب والحسػف  وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو المالكية وأحمد في رواية وآخروف مف أئمة العمـ أمثاؿ سعيد بف
 ومكحوؿ.

 .7/216 ،.ابف قدامة : المغني5/359 ،العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ
حيػث قػالوا: إف الطػبلؽ ال يقػع وىػو قػوؿ طػاووس  ،الحنفيػة والشػافعية وأحمػد فػي روايػة ،وخالؼ في ذلؾ جميور العممػاء

 والحكـ.
 . 325، 3/302،: مغني المحتاج . الشربيني  2/513،514 ،ابف عابديف: حاشية ابف عابديف

 . 7/216 ،. ابف قدامة: المغني8/96 ،النووي: روضة الطالبيف
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة والمعقوؿ :

 السنة:: خوال 
 :   استدلوا بما روي عف ابف عمر رضي هللا عنيما أنو قاؿ: قاؿ   

بػاب مػا جػاء فػي االسػتثناء فػي  ،َّللَُّ َفقَػْد اْسػَتْثَنى فػبل حنػث عميػو{ الترمػذي: السػنف}َمْف َحَمَؼ َعَمى َيِميٍف، َفقَػاَؿ: ِإْف َشػاَء ا
 . وقاؿ: حديث حسف .1531ح  ،4/108 ،اليميف

عداـ لمحكـوجو الداللة ال وقػع الطػبلؽ؛ أي اليقػوؿ أنػت طػالؽ ثػـ  ،وذلؾ مشػروط بالوصػؿ ،: قالوا: االستثناء إبطاؿ وا  وا 
فينا يقع اليميف. كما قالوا :إف الحديث الشريؼ يفيد ذلؾ عمى عمومو في كؿ يميف.   ،ء هللاثـ يقوؿ إنشا ،يصمت بإرادتو

 .281/ 15 ،. الماوردي: الحاوي الكبير1/426 ،بداماد أفندي: مجمع األنير
 المعقول: : ثانيا 

ؽ عمػى شػرط مسػتحيؿ تنفيػذه قالوا: إف مشيئة هللا تعالى ال يطمع عمييا أحد؛ لذلؾ فيذا الطبلؽ ال يقع، قكأنو عمؽ الطبل
فكاف نفيا لمطبلؽ؛ وألنو لما جاز تعميؽ جميع األيماف مف عتؽ، وطبلؽ، وييره بالشروط والصفات، كاف تعميقيا بمشػيئة 

 هللا تعالى أولى.
 مثاؿ ذلؾ:  كأف يقوؿ الزوج لزوجتو: أنت طالؽ إف شاء هللا تعالى.

 .1/426 ،بداماد أفندي: مجمع األنير.  514، 513/ 2 ،ابف عابديف: حاشية ابف عابديف
 .  7/216 ،. ابف قدامة: المغني8/96 ،. النووي: روضة الطالبيف15/281 ،الماوردي:  الحاوي الكبير 

أي لو كػاف الػزوج متعػودا عمػى الػتمفظ  ،عدـ قصد التعميؽ حقيقة ،وقد اشترط الشافعية لعدـ وقوع الطبلؽ في ىذه الحالة
أو أف الزوج قصد أف كؿ األمور إنما تتـ بمشيئة هللا  ،لى لسانو، أو قصد التبرؾ بذكر هللا تعالىفسبقت إ ،بكممة المشيئة

 لـ يؤثر ذلؾ ويقع الطبلؽ. ،تعالى، ولـ يقصد تعميؽ الطبلؽ عمى المشيئة حقيقة
 . 2/56 كفاية األخيار ، :تقي الدين  . 302/ 3 ،. الشربيني : مغني المحتاج 8/96،النووي : روضة الطالبيف 

 :أميؿ لترجيح ما ذىب إليو  الجميور وذلؾ الترجيح:
لقػوة حجػتيـ وضػعؼ حجػة اإلمػػاـ ومػف وافقػو والتػي احتجػػت بػأثر ال اسػناد لػو وبالتػالي ال يحػػتج بػو كمػا ذكػر  بػػف   –1 

 عبد اليادي .
 ،لكف ذكر المشيئة ما وأميؿ لرأي الشافعية والذيف فصموا فقالوا : بوقوع الطبلؽ إف كاف يقصد الطبلؽ و ك – 2 
 إقرا را منو بأف كؿ شيء إنما يتـ بمشيئة هللا تعالى . 
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 خوال الثر : 
إرا قىىبل انشعىىم ) :سىىًؼذ اثىىٍ ػجىىبط سػىىٙ اهلل ػًُٓىىب ٚقىىٕل :  قىىبل ثًىىب سٖٔ أثىىٕ ؽًىىضح: اسىىزذنٕا - 1

اليشأرّ أَذ طبنق إٌ شبء اهلل رؼبنٗ فٓٙ طبنق 
1
 ) 

ؾبة سسىٕل اهلل  يؼبشىش أطى   كُىب ) :ػًش ٔأثٕ سؼٛذ سػىٙ اهلل ػىُٓى   ثٍػجذ اهلل   قبنّثًب  ٔاسزذنٕا  - 2

 َشٖ االسزضُبء عبئضا فٙ كم شٙء إال فٙ انؼزبق ٔانطالق
2
 .) 

 :  قياساثانيا 
قٛبسىب ػهىٗ انجٛىغ ٔانُكىبػ ثغىبيغ ػىذو انىجطالٌ         ،اسزضُبء ؽكى فٙ يؾم فهى ٚشر غ ثبنًشٛئخ  ألَّ

ْٔزا ال ٚظؼ ،شٚذ يُك ْزِ انسهؼخ ثذُٚبسٍٚ إٌ شبء اهللاشزأ٘ كقٕل انقبئم  السزضُبءثب
3
. 

  :قالوا :المعقولثالثًا: 

أٔ رؼهٛقىب   ،أثشأرىك إٌ شىبء اهلل  : كًىب نىٕ قىبل    ،رؼبنٗ  إصانخ يهك فهى ٚظؼ رؼهٛقّ ػهٗ يشٛئخ اهلل  ألَّ - 1

ػهٗ يب ال سجٛم إنٗ ػهًّ فأشجّ رؼهٛقّ ػهٗ انًسزؾٛالد
4
.  

إذا  كمػا ،التحػريـ مبنػاي ،يكػف لنػا طريػؽ إلػى عمميػا ولػـ ،لمػا لػـ نعمػـ مشػيئة هللا ألنا؛ الطبلؽ لزمو" -
 ."5الحظر يمبنا ،اجتمع في شخص الحظر واإلباحة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . وقاؿ: لـ أره عف ابف عباس مف قولو.2071أثر  ،7/154 ،فصؿ فى مسائؿ متفرقة ،( األلباني: إرواء الغميؿ1)
نػػت طػػالٌؽ إف شػػاء هللا"  (: إذا قػػاؿ لزوجتػػو: " أ664مسػػألة ) ،( بػػف عبػػد اليػػادي : تنقػػيح التحقيػػؽ فػػي أحاديػػث التعميػػؽ2)

. وقاؿ عنو: "لـ يذكر المؤلِّؼ ليذا الحديث إسػناًدا، ومثػُؿ ىػذا ال يجػوز 2835أثر  ،4/419 ،وقَع الطبلؽ، وكذا العتاؽ
 االحتجاج بو ".

 .7/216 ،. ابف قدامة : المغني  2/581 ،: الشرح الصغير الدردير.  2/392 ،(الدسوقي : حاشية الدسوقي 3)
 السابقة. ( المصادر4)
 .5/359 ،( العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ5)



 أحكاو انطالق انمبحث األًل:                        

127 

 الثانيالفصل 

 .عشر: الطالق المعمق عم  الزواج التاسعة المسألة
 أو ،الؽإف تزوجت فبلنة فيػي طػ: في رجؿ قاؿ: إلى القوؿ –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب

  .1قاؿىو كما  ،كؿ امرأة أتزوجيا فيي طالؽ أو ،يـو أتزوجيا فيي طالؽ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 116/  4 ،( ابف اليماـ: شرح فتح القدير1)

 وقد وافؽ الحنفية اإلماـ فيما ذىب إليو.
 .4/128 ،. الشيباني: الحجة عمى أىؿ المدينة131-127/   3 ،: فتح القدير  الشوكاني

ف تزوجػت امػرأة  ،يص ؛أي فػي قػوؿ الرجػؿ إف تزوجػت فبلنػة أو يػـو أتزوجيػاأما المالكية فقد وافقوا اإلمػاـ فػي التخصػ أوا 
 لزمو طبلقيا. ،فإذا تزوجيا ،فيي طالؽ  ،مف القبيؿ الفبلني أو مف البمد الفبلني

 قالوا: ال يمزمو الطبلؽ. ،وخالفوا اإلماـ في التعميـ: أي في قوؿ الرجؿ: كؿ امرأة أتزوجيا فيي طالؽ 
 .3/103 ،لمجتيد ونياية المقتصدابف رشد: بداية ا

 . 2/370 ،. الدسوقي: حاشية الدسوقي5/202 ،العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ
حيػث قػالوا: " أمػا الفػرؽ بػيف التعمػيـ والتخصػيص فاستحسػاف مبنػي عمػى  ،االستدالؿ: استدلوا لما ذىبوا إليو باالستحساف
وأمػا  ،...،فكاف ذلؾ َعَنَتا بو وحرجا ،عميـ لـ يجد سبيبل إلى النكاح الحبلؿالمصمحة؛ وذلؾ أنو إذا عمـ فأوجبنا عميو الت

 إذا خصص فميس األمر كذلؾ إذا ألزمناه الطبلؽ "
 .3/104 ،ابف رشد: بداية المجتيد

 . فبل يقع ،حيث قالوا :إف الطبلؽ المعمؽ عمى الزواج لغو ،أما الشافعية والحنابمة فقد خالفوا اإلماـ فيما ذىب إليو
وما  135/7 ،. ابف قدامة : المغني  98/2 ،: الميذب  الشيرازي وما بعدىا .  292/  3 ،الشربيني : مغني المحتاج 

 بعدىا.
 االستدالؿ: استدلوا بالسنة واألثر والمعقوؿ: 

 خوال : السنة :  
 َطػبَلَؽ ِإالَّ َبْعػَد ِنَكػاٍح، َواَل : }اَل استدلوا بما روى ابف جريج عف عطاء عف ابف عباس  رضي هللا عنيما أنػو قػاؿ: قػاؿ 

 ِعْتَؽ َقْبَؿ ِمْمٍؾ{.
 ،4/63 ،باب الرجؿ يقػوؿ: يػـو أتػزوج فبلنػة فيػي طػالؽ، مػف كػاف ال يػراه شػيئا ،كتاب الطبلؽ ،بف أبي شيبة: المصنؼ

 .2068ح  ،151/ 7 ،باب تعميؽ الطبلؽ ،إرواء الغميؿ ،صحيح: . األلباني17815ح 
ستثناء فػي الحػديث الشػريؼ عمػى عػدـ وقػوع الطػبلؽ إال فػي حالػة قيػاـ الحيػاة الزوجيػة،  وىػذا نػص : دؿ اإلوجو الداللة

ابػػف . فيػػو كمػػا تقػػوؿ القاعػػدة الشػػرعية: ال اجتيػػاد مػػع الػػنص ،فوجػػب األخػػذ بػػو دوف اجتيػػاد ونظػػر ،فػػي موضػػع الخػػبلؼ
 . 408/   7 ،بطاؿ : شرح صحيح البخارى 

 ثانيا : الثر:
أف ابف مسعود رضي هللا عنو يقوؿ: إف طمؽ ما لـ ينكح فيو جائز، فقاؿ   ،ابف عباس رضي هللا عنيماقالوا: لقد  بمغ  

ـوُىن  ابف عباس رضي هللا عنيما: أخطأ في ىذا، فإف هللا يقوؿ:  ُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُم  َطم ْقُتُمـوُىن  ِمـْن َقْبـِل َخْن َتَمس  َْ  ِإَذا َنَك
 ولـ يقؿ عزوجؿ: إذا طمقتـ المؤمنات ثـ نكحتموىف.   ،(49)األحزاب مف اآلية 
 .11468أثر  ،6/415 ،باب الطبلؽ قبؿ النكاح ،الصنعاني: المصنؼ
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 لما ذىبوا إليو باإلجماع والقياس واألثر والمعقوؿ  : استدلواوقد  
   :اإلجماع: خوال

إذ لـ يفػرؽ أحػد بينيمػا ، والطبلؽ مثمو، لقد تـ اإلجماع عمى صحة تعميؽ الظيار بالممؾ: قالوا
 .1أي بيف الطبلؽ والظيار 

 :  القياس: ثانيا
فبل يشترط لصحتو قياـ الممػؾ   ،عميؽ العتؽ والوكالة واإلبراءقياسا عمى ت ،إف تعميؽ الطبلؽ الـز: قالوا 

 .2في الحاؿ
 الثر :: ثالثا

: إف تزوجػت سػألت الشػعبي عػف رجػؿ قػاؿ: قػاؿ، سػويد بػف نجػيح الكنػدي عفاستدلوا بما روي 
 .3ىو كما قاؿ: أو يـو أتزوج فبلنة فيي طالؽ ؟ قاؿ الشعبي، فبلنة فيي طالؽ

َطػػبَلَؽ ِإالَّ َبْعػػَد ِنَكػػاٍح، َواَل ِعتْػػَؽ َقْبػػَؿ  اَل }: فػػي المػػراد مػػف قولػػو   –رحمػػو هللا  –قػػوؿ الزىػػري 
  .5قاؿ: إنما ذلؾ أف يقوؿ الرجؿ امرأة فبلف طالؽ وعبد فبلف حر .{4ِمْمؾٍ 

نمػػا  قػػاؿ ،" ال طػػبلؽ إال بعػػد نكػػاح ": هللا عنيػػا رضػػي عائشػػةمػػا قالتػػو  فسػػر وأيضػػا الزىػػري: وا 
فأما إذا قاؿ: إف تزوجت فبلنة فيي طالؽ ، ىي طالؽ: فيقوؿ، لو: نزوجؾ فبلنةتعني بذلؾ: الرجؿ يقاؿ 

 .6لزمو الطبلؽ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 فػبل يصػح تقػديـ الطػبلؽ عمػى النكػاح وىػذا نػص فػي محػؿ الخػبلؼ. ،قدـ النكػاح عمػى الطػبلؽ : أف هللا وجو الداللة

واج ال يمػػػـز القائػػػؿ وذلػػػؾ النتفػػػاء واليػػػة القائػػػؿ عمػػػى محػػػؿ الطػػػبلؽ. : المعقػػػوؿ: قػػػالوا: إف الطػػػبلؽ المعمػػػؽ عمػػػى الػػػز لثػػػاثا
 .17/61 ،النووي: المجموع شرح الميذب

 أميؿ لترجيح ما ذىب إليو المالكية: وذلؾ:   الترجيح:
 عمى اإلماـ ومف وافقو. ،والذي أراه ردا مقنعا ،لقوة حجتيـ المبنية عمى االستحساف  - 1
فأخشػى أف يػؤدي ذلػؾ إلػى أف  ،مػف عػدـ لػزـو الطػبلؽ المعمػؽ عمػى الػزواج ،افعية والحنابمػةلو قمنا بما قاؿ بو الشػ – 2

 يستمرىء الرجاؿ ويستسيموف التمفظ بيميف الطبلؽ.
 102 ، 3/101 ،وما بعدىا . الكاساني: البدائع 87  ، 77/ 3 ،( السيواسي: فتح القدير1)
 .       112  ، 101/  3 ،ا بعدىا. الكاساني:  البدائع وم 87وما بعدىا،  44/3 ،( الشوكاني : فتح القدير 2)
 . 17847أثر  ، 66/  4 ،مف كاف يوقعو عميو، ويمزمو الطبلؽ إذا وقت  ،(ابف أبي شيبة :  المصنؼ 3)
ح   ، 5/18 ،باب مف كاف يوقعو عميو، ويمزمو الطبلؽ إذا َوقت ،الطبلؽ ،كتاب ،ابف أبي شيبة: المصنؼ( 4)

 . 2068ح  ، 151/  7 ، إرواء الغميؿ ،صحيح : ي األلبان. 18146
 .116/ 4 ،( السيواسي: شرح فتح القدير5)
  .660أثر  ،2/135 ،( الطحاوي: شرح مشكؿ اآلثار6)
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إف فػي : قػالوا ،ابف عباس رضي هللا عنيمػا حديثالحنفية عمى استدالؿ الشافعية والحنابمة ب رد
 .1يسرؽ الحديث: وقاؿ ابف عدى ،ىذا الحديث عمى بف قريف وقد كذبو ابف معيف وييره

 :  معقولال: رابعا
الػػػدار ثػػػـ تػػػزوج ال يقػػػع  فػػػدخؿ ،كػػػؿ امػػػرأة أتزوجيػػػا فيػػػي طػػػالؽ إف دخمػػػت الػػػدار: لػػػو قػػػاؿ قػػػالوا

يكػػف الػػدخوؿ قبػػؿ التػػزوج  فمػػـ ،عقػػد اليمػػيف عمػػى دخػػوؿ بعػػد التػػزوج ال عمػػى دخػػوؿ قبمػػو ألنػػو؛ الطػػبلؽ
 .2فقد نوى ما ال يحتممو لفظو، معقودا عميو فبل تنحؿ بو اليميف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 116/ 4 ،( السيواسي: شرح فتح القدير1)
 .3/34 ،( الكاساني: البدائع2)
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 : ثالثانكار الزوج طالقو لزوجتو ا: عشرونال المسألة
ذلػؾ  الػزوج إذا طمػؽ ثبلثػا وسػمعت زوجتػو بػأف: القػوؿ إلػى –رحمػو هللا  –الزىػري  إلماـذىب ا   

 .1ثـ عميويكوف اإل ثـ الزوج يستحمؼ ،أو ثبت ذلؾ عندىا بقوؿ عدليف ،وأنكر ىو

 :استدلوا بالسنة والمعقوؿ: االستدالؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 7/503 ،. ابف قدامة: المغني17/261 ،(  النووي: المجموع شرح الميذب1)
 وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو الحسف والنخعي. 

فقػالوا: اف اختمفػا فػي   ،وقد وافؽ الشافعية والحنابمة اإلماـ فػي حالػة عػدـ إحضػار الزوجػة لمبينػة التػي تثبػت صػدؽ قوليػا
 وج مع يمينو.فادعت أنو طمقيا ثبلثا فقاؿ بؿ طمقتيا واحدة أو اثنتيف وال بينة فالقوؿ قوؿ الز  ،عدد الطبلؽ  

 . 7/503 ،. ابف قدامة: المغني17/261 ،النووي: المجموع شرح الميذب
 :ولكف أضاؼ أحمد 

وعمييا أف تفر منػو  ،لـ يحؿ ليا تمكينو مف نفسيا ،أو ثبت ذلؾ عندىا بقوؿ عدليف ،" إذا طمؽ ثبلثا وسمعت ذلؾ وأنكر
قػاؿ أحمػد: ال يسػعيا أف تقػيـ معػو وقػاؿ أيضػا: تفتػدي منػو  ،وتفتدي منو إف قدرت ،وتمتنع منو إذا أرادىا ،ما استطاعت

ف شػيد عنػدىا عػدالف ييػر متيمػيف فػبل  بما تقدر عميو فإف أجبرت عمى ذلؾ فػبل ثتػزيف لػو وال تقربػو وتيػرب إف قػدرت وا 
 تقيـ معو ". المصدر السابؽ.

  بالمعقول:وقد استدؿ ليذا القوؿ 
 فوجب عمييا االمتناع والفرار منو كسائر األجنبيات ". ،رمة عميوحيث قالوا :" ىذه تعمـ أنيا أجنبية منو مح

 المصدر السابؽ.
وآخروف مف أىػؿ العمػـ الشػرعي أمثػاؿ: جػابر بػف زيػد وحمػاد بػف أبػي سػميماف وبػف  ،وخالؼ في ذلؾ: )الحنفية والمالكية(

 سيريف.
 . 7/503 ،مة: المغني. ابف قدا231ص  ،. ابف جزي : القوانيف الفقيية 1/119 ،خميؿ: مختصر خميؿ

 ولكف الجميور اختمفوا فيما بينيـ إلى عدة آراء.
 فبل تمكنو مف نفسيا. ،فذىب الحنفية إلى القوؿ: بأنو يجب عمى الزوجة أف تفر منو

 . لـ أقع عمى القوؿ مف مصادر الحنفية.17/261 ،النووي: المجموع شرح الميذب
ف  وذىب المالكية إلى القوؿ: إذا ادعت المرأة أف زوجيا طمقيا، وأنكػر ىػو: أنػو إف أتػت بشػاىديف عػدليف نفػذ الطػبلؽ، وا 

ف لـ يحمؼ سجف حتػى يقػر ويحمػؼ  ف لػـ تػأت بشػاىد فػبل شػيء عمػى الػزوج،  ،أتت بشاىد واحد حّمؼ الزوج وبرئ، وا  وا 
 وعمييا منع نفسيا منو بقدر جيدىا.

 .   5/375 ،ختصر خميؿ. العبدري: التاج واإلكميؿ لم 2/400 ،الدسوقي: حاشية الدسوقي
 .2/592 ،الصاوي: حاشية الصاوي

أما في  ،أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف الشافعية والحنابمة في حالة عدـ وجود بينة لدى المرأةالترجيح :
دة لمصػػحيح مػػف وذلػػؾ لقػػوة اسػػتدالليـ المسػػتن ،حالػػة ثبػػوت ذلػػؾ لػػدى المػػرأة بعػػدليف فأميػػؿ لتػػرجيح مػػا ذىػػب إليػػو الحنابمػػة

 السنة.
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 :  السنة: خوال
 . {1اْلَبيَِّنُة َعَمى اْلُمدَِّعي، َواْلَيِميُف َعَمى َمْف َأْنَكرَ }: استدلوا بقولو 
و أف بأمر مػا وجػب عميػ ،الحديث واضح الداللة عمى أف مف يتيـ  شخصا آخر :وجو الداللة 

ال اسػتحمؼ الػزوج  ،عمػى الزوجػة أف تثبػت بػأف زوجيػا قػد طمقيػا ثبلثػا ف وبالتػالي ،يؿ يثبت ذلؾ بالػدل  ،وا 
 . 2قاؿ مر كمافكاف األ

 " 3قاؿ في الحاوي : " ولو ادعت عمى زوجيا طبلقا، فأنكره، فالقوؿ قولو، وال يميف عميو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. وَأصػػػمو ِفػػػي 3386ح  ،4/188 ،بػػػاب البينػػػة عمػػػى المػػػدعي، واليمػػػيف عمػػػى مػػػف أنكػػػر ،( البييقػػػي: السػػػنف الصػػػغير1)

ِحيَحْيِف ِبَمْفظ: }اْلَيميف َعَمى اْلُمدَعى َعَمْيِو{  ،الصَّ
 .839ح  ،2/175 ،كتاب الدَّْعَوى ،العسقبلني: الدراية في تخريج أحاديث اليداية 
بػػػاب }إف الػػػذيف يشػػػتروف بعيػػػد هللا  ،كتػػػاب الشػػػيادات ،متفػػػؽ عميػػػو: البخػػػاري: الصػػػحيح ،ْلَيمػػػيف َعمَػػػى اْلُمػػػدَعى َعَمْيػػػِو{}ا

 . 4552ح ،  6/35 ،(  77وأيمانيـ ثمنا قميبل، أولئؾ ال خبلؽ ليـ{ آؿ عمراف) مف اآلية 
 .1711ح  ،3/1336 ،باب اليميف عمى المدعى عميو ،كتاب األقضية ،مسمـ: الصحيح 
 . 146/  17 ، الحاوي الكبير:  الماوردي.   221/  2 ، الفواكو الدواني:  النفراوي(   1) 
 ( المصدر السابؽ . 2) 
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 املبحث انثاني
 أحكاو اإليالء

 .1الَكم المترتب عم  انقضا  مدة اإليال : الول  المسألة
ة اإليػػبلء وىػػي مػػد مضػػيبمجػػرد  الطػػبلؽإلػػى القػػوؿ بوقػػوع  –رحمػػو هللا  –ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري  

  .3الزوج 2 أربعة أشير دوف أف يفيء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
يبَلُء اْلَمْصَدُر، َوآَلى أَ 1) ـُ. فِيَي ُكؿ  ِليًَّة ااِلسْ ( اإليبلء ِفي المغة ىو: اْلَحِمُؼ، ُيَقاُؿ آَلى ُيوِلي ِإيبَلًء َفُيَو ُموٍؿ ِإَذا َحَمَؼ َفاإْلِ

 َيِميٍف َحَمَؼ ِبَيا َحاِلٌؼ َعَمى َزْوَجٍة، َأْو َيْيِر َزْوَجٍة ِفي َطاَعٍة َأْو َمْعِصَيٍة.
 َقاَؿ َجِريٌر:

)  )َواَل َخْيَر ِفي َماٍؿ َعَمْيِو َأِليٌَّة  ... َواَل ِفي َيِميٍف ُعِقَدْت ِباْلَم ِثـِ
 اِعُر.َوَجْمُع اأْلَِليَِّة آاَلَيا، َقاَؿ الشَّ 

ْف َبَدَرْت ِمْنُو اأْلَِليَُّة َبرَِّت(    )َقِميُؿ اأْلَاَلَيا َحاِفٌظ ِلَيِميِنِو  ...  َواِ 
ـَعِة َخْن ُيْؤتُـوا َوال َيْأَتِل ُخولُـو اْلَفْضـِل ِمـْنكُ   َفِإِف اْشَتَقْقَت ااِلْفِتَعاَؿ ِمَف اأْلَِليَِّة ُقْمَت َأْيَتَمى َيْأَتِمي ِإيِتبَلًء، َقاَؿ اَّللَُّ َتَعاَلى: ْم َوالس 

 (. 22النور: )مف اآلية  ُخوِلي اْلُقْرَب 
 . 10/336 ،الماوردي: الحاوي الكبير

 اإليبلء شرعا: َأْف َيْحِمَؼ الرَُّجُؿ َأْف اَل َيْقَرَب اْمَرَأَتُو َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َفَأْكَثَر. 
 .10/336 ،. الماوردي: الحاوي الكبير3/496 ،الترمذي: السنف

 كاف اإليبلء طبلقا في الجاىمية فجعمو الشرع طبلقا مؤجبل بقولو تعالى:
   ٍِلم ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِيْم َتَرب ُص َخْرَبَعِة َخْشُير   ( 226البقرة: )مف اآلية 

 . 7/19 ،السرخسي: المبسوط
 ( الفي : الجماع. 2)

 الجماع.: ؿ العمـ، عمى أف الفيء قاؿ ابف المنذر: أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أى
 .  7/553 ،ابف قدامة: المغني

 . 6/368 ،( ابف رشد: البياف والتحصيؿ3)
 .وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو الحنفية وابف عباس وابف مسعود وييرىـ مف أئمة العمـ الشرعي 

 .3/177. الكاساني: البدائع 7/21 ،السرخسي: المبسوط
 ذىب إليو جميور العمماء: )مالؾ والشافعي والحنابمة وسعيد ابف المسيب وأبوعبيد وآخروف( .وخالؼ اإلماـ فيما  

فقد ذىبوا إلى القوؿ: إذا مضت مدة اإليبلء فيوقػؼ مػف قبػؿ القاضػي الػذي يػأمره بالفيئػة فػإف فػاء بقيػت الزوجػة كمػا ىػي 
ف لـ يطمؽ طمؽ عميو القاضي.  ال طمؽ. وا   وا 

 . 257 ،5/256 ،. الشافعي: األـ320/ 2 ،.  مالؾ: المدونة الكبرى3/118 ،ابف رشد: بداية المجتيد
 . 7/553 ،ابف قدامة: المغني 
 بالكتاب:وقد استدلوا لما ذىبوا إليو:  
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 اسزذنٕا نًب رْجٕا إنّٛ ثبنكزبة ٔانًؼقٕل : ٔقذ

 :  الكتاب: خوال 
:اسزذنٕا ثقٕنّ رؼبنٗ إِْن إِْن وَ وَ   ((226226))لِؾَِّذيَن ُيْمُلوَن ِمْن كَِسوِئِفْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْصُفٍر َفنِْن َفوُءوا َفنِنَّ اَّللََّ َغُػوٌر َرِحقٌم لِؾَِّذيَن ُيْمُلوَن ِمْن كَِسوِئِفْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْصُفٍر َفنِْن َفوُءوا َفنِنَّ اَّللََّ َغُػوٌر َرِحقٌم     

11َظَزُموا الطَََّلَق َفنِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َظؾِقٌم َظَزُموا الطَََّلَق َفنِنَّ اَّللََّ َشِؿقٌع َظؾِقٌم 
..  

أنػو : وتعػالى  المػدة عػـز الطػبلؽ، وأخبػر سػبحانو سػمى تػرؾ الفػيء فػي: قػالوا: االستدالل وجو
 .2فدؿ أف اإليبلء السابؽ يصير طبلقا عند مضي المدة مف يير فيء ،سميع لئليبلء 

 المعقول :: ثانيا
ألنػو بػاإليبلء عػـز عمػى منػع نفسػو مػف إيفػاء ؛ ؽ بمجرد مضي المدة مف يير فػيءيقع الطبل: قالوا – 1

 ،فػإذا مضػت المػدة ولػـ يفػ  إلييػا مػع القػدرة عمػى الفػيء ،ميفوأكد العـز بػالي، حقيا في الجماع في المدة
 إيفائيا وبيذا يكوف قد أوقع الظمـ عمى زوجتو التي آلى منيا بعدـ ،بالفعؿ فقد حقؽ العـز المؤكد باليميف

ف حبالػو يمكػف مػفبتخميصػيا ، فتبيف منو عقوبة عميو جزاء عمػى ظممػو، ومرحمػة عمييػا ،حقيا مف الوطء
 .3أف تتوصؿ إلى إيفاء حقيا مف زوج آخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ـيمٌ ِلم ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِيْم َتَرب ُص َخْرَبَعِة َخْشُيٍر َفِإْن َفاُ وا َفِإن  اَّلل َ َغفُ  استدلوا بقولو تعػالى: َِ ْن َعَزُمـوا ( 226) وٌر َر َواِن

 (.227+  226. البقرة اآليتيف )  الط اَلَق َفِإن  اَّلل َ َسِميٌع َعِميمٌ 
 : استدلوا مف عدة وجوه :وجو االستدالل

 أحدىا:  لقد جعؿ سبحانو وتعالى مدة التربص حقا لمزوج دوف الزوجة.
والػرد عمػى ذلػؾ: أنػو ال يصػار  ،ألحنػاؼ ينسػبوف الطػبلؽ لمػزوج تجػوزاالثاني: أف هللا تعالى أضاؼ الطبلؽ إلى فعمػو. وا

 إلى المجاز عف الظاىر إال بدليؿ.
ْن َعَزُمـوا الط ـاَلَق َفـِإن  اَّلل َ َسـِميٌع َعِمـيمٌ   الثالػث: قولػو تعػالى: يقتضػي وقػوع   َسػِميٌع  قػالوا: قولػو عػز وجػؿ  ،   َواِن

 قع بالمفظ ال بانقضاء المدة.  ولو وقع بمضي المدة، لـ يحتج إلى عـز عميو.وبالتالي ي ،الطبلؽ بالمفظ حتى يسمع
ظاىرة في معنى التعقيب، فدؿ ذلؾ عمى أف الفيئػة بعػد المػدة.    َفِإْن َفاُ وا َفِإن  اَّلل َ  الرابع: أف الفاء في قولو تعالى: 

 أف يتمفظ بو الزوج أو أف يفيء لزوجتو ثانية. فالمستفاد مف ذلؾ أف مجرد مضي المدة ال يقع بو الطبلؽ ولكف يجب 
 . 10/386 ،. الماوردي: الحاوي الكبير119 ، 3/118 ،ابف رشد: بداية المجتيد

 .5/474 ،. الزركشي: الشرح554 ، 7/553 ،ابف قدامة: المغني
 وذلؾ : -رحميـ هللا جميعا  –أذىب لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ ومف وافقو الترجيح: 
فػػإف مضػػت تمػػؾ المػػدة دوف أف  ،أيفػػيء لزوجتػػو أـ ال ،مػػدة اإليػػبلء طويمػػة بمػػا يكفػػي حتػػى يراجػػع الػػزوج نفسػػوأوال: ألف 

 دؿ ذلؾ عمى عدـ ريبتو بمراجعة زوجتو. ،يفيء
 ،أف يجعػؿ ذلػؾ الرجػاؿ يسػتمرؤوا أمػر اإليػبلء ،بتخيير الزوج ما بيف الفيء أو الطػبلؽ ،فأخشى إف قمنا بعد مضي المدة

 ال تجيزه شريعتنا السمحة. ،ممرأةوفي ذلؾ ظمـ ل
 (. 227+  226( البقرة: )مف اآليتيف 1)
 .3/177 ،. الكاساني: البدائع7/21 ،( السرخسي: المبسوط2)
 .3/176 ،( الكاساني: البدائع3)
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 .نوع الطالق المترتب عم  انقضا  مدة اإليال : الثانية المسألة
حػدة إذا مضػت مػدة اإليػبلء إلى القػوؿ بوقػوع طمقػة رجعيػة وا –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب
  .1الزوج  دوف أف يفيء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 7/553 ،( ابف قدامة: المغني1)

عيد ابػف المسػيب وأبوعبيػد وآخػروف رحميػـ وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو جميور العمماء:  مالؾ والشافعي والحنابمػة وسػ
 هللا جميعا.

 . 257 ،5/256 ،. الشافعي: األـ320/ 2 ،.  مالؾ: المدونة الكبرى3/118 ،ابف رشد: بداية المجتيد
 . 7/553 ،ابف قدامة: المغني 

 تطميقة بائنة. حيث ذىبوا إلى القوؿ: إذا مضت مدة اإليبلء فيي وخالؼ اإلماـ: الحنفية وابف عباس وابف مسعود 
 .3/177،. الكاساني: البدائع 7/21 ،السرخسي: المبسوط

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باإلجماع والقياس واألثر والمعقوؿ :
 خوال: اإلجماع: 
 ىو طمقة بائنة. ،قالوا بأف الصحابة قد أجمعوا بأف الطبلؽ الواقع بعد مضي مدة اإليبلء 

 .3/177الكاساني: البدائع    
 نيا: القياس:ثا
قياسػا عمػى مضػي مػدة  ،فتبػيف بمضػييا ،إف مدة اإليبلء مدة تربص بعدما أظير الزوج مف نفسو أنػو ييػر مريػد لزوجتػو 

وقػػالوا: ال فػػرؽ؛ ألف ىنػػاؾ  ،بجػػامع أف كمتييمػػا مػػدة تػػربص يحػػؽ لمػػزوج فييػػا إرجػػاع الزوجػػة ،العػػدة بعػػد الطػػبلؽ الرجعػػي
يصػػير فػي المعنػى كأنػو عمػؽ البينونػة بمضػػي المػدة قبػؿ أف يراجعيػا، وىنػا ىػػو ف ،الػزوج بػالطبلؽ يظيػر كراىيػة صػحبتيا

بعػد  ،فيصير كأنو عمؽ البينونة بمضي الوقت قبؿ أف يفيء إلييا، فالصحيح أف تقع تطميقػة بائنػة ،بيمينو يظير كراىيتيا
 مضي مدة اإليبلء.
 .7/21 ،السرخسي: المبسوط

 ثالثا: الثر: 
وييرىـ أنيـ قالوا: )ِإَذا َمَضْت َأْرَبَعػُة َأْشػُيٍر َفِيػَي َتْطِميقَػٌة    أىؿ العمـ مف أصحاب النبي  استدلوا بما روي عف بعض 

 َباِئَنٌة (.
 .1201أثر  ،3/496 ،باب ما جاء في اإليبلء ،الترمذي: السنف 
 . 144/  1 ،ضعيؼ سنف الترمذي  ، األلباني : ضعيؼ  

  بف مسعود، وعبد هللا بف عباس، وزيد بف ثابت  رضي هللا عنيـ.وقالوا: وىو المروي عف عثماف، وعبد هللا
 بعد مضي مدة اإليبلء. ،وقد دؿ عمى وقوع طمقة بائنة ،: األثر نص في محؿ النزاعوجو الداللة

 .3/177 ،الكاساني: البدائع
 رابعا: المعقول :

عنيػػا إال بالبػػائف لتػػتخمص منػػو فتػػتمكف مػػف إف الطػػبلؽ إنمػػا يقػػع عنػػد مضػػي المػػدة دفعػػا لمظمػػـ، فػػبل ينػػدفع الظمػػـ  – 1
 وال يتخمص إال بالبائف. ،استيفاء حقيا مف زوج آخر
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 : والمعقوؿبالقياس  استدلوا

 :  القياس: خوال
بجػامع أف الطػبلؽ فػي كمتػا  ،مف يير إيػبلء الطبلؽقياسا عمى  ،تقع طمقة رجعية واحدة: فقالوا

 .لثبلثولـ تستوفي عدد الطمقات ا ،ولـ تدفع مقابمو ماال ،الحالتيف قد وقع عمى زوجة بعد الدخوؿ

 .1إف فرقة العنيف فسخ وىذا طبلؽ: عمى مف قاس ذلؾ عمى فرقة العنيف فقالوا وردوا

 :  المعقول: ثانيا
األصؿ في كؿ طبلؽ وقع بالشرع أنو يحمؿ عمى أنػو رجعػي، إال إذا دؿ الػدليؿ عمػى  إفقالوا :

 .2أنو بائف

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
يقػػدـ إلػػى الحػػاكـ ليطمػػؽ  ،إف القػػوؿ بوقػػوع الطػػبلؽ الرجعػػي يػػؤدي إلػػى العبػػث؛ ألف الػػزوج إذا أبػػى الفػػيء والتطميػػؽ - 2 

 فعؿ الحاكـ مخرج العبث، وىذا ال يصح.  ثـ إذا طمؽ عميو الحاكـ يراجعيا الزوج َفَيْخُرجْ  ،عميو الحاكـ عنده
 .3/177 ،الكاساني: البدائع

 أذىب لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ وذلؾ : الترجيح:
 ،قياسػػا مػػع الفػػارؽ؛ حيػػث إف الرجعػػة فػػي الطػػبلؽ الرجعػػي ال كفػػارة فييػػا ،وحسػػب مػػا أرى فػػإف اسػػتدالؿ الحنفيػػة  بالقيػػاس

فمؤكػػد أنػػو  ،وبالتػػالي فػػإف كػػاف الػػزوج ييػػر قػػادر عمػػى الكفػػارة ،سػػبب الحنػػثبينمػػا الفػػيء أثنػػاء مػػدة اإليػػبلء فيػػو كفػػارة ب
فيػػو مػػا يوقػػع الػػزوج فػػي المشػػقة  ،ثػػـ يفػػيء ؛ لػػذلؾ القػػوؿ بوقػػوع طمقػػة بائنػػة بمضػػي المػػدة  ،سػػينتظر حتػػى تمضػػي المػػدة

 والعنت. 
اه األكثػر مبلءمػة لتحقيػؽ تماسػؾ أر  ،وبالتالي فإف ما ذىب إليو اإلماـ مف  إيقاع طمقة رجعية واحدة بمجرد مضي المدة 

حيػػث إف فييػػا عقوبػػة لمػػزوج لتحريمػػو  ،وىػػو ممػػا ال شػػؾ فيػػو مػػف مقاصػػد شػػريعتنا الغػػراء ،األسػػرة المسػػممة وعػػدـ انفراطيػػا
وفػػػي نفػػػس الوقػػػت يمػػنح الفرصػػػة لئلبقػػػاء عمػػػى األسػػػرة المسػػػممة  ،ممػػػا يشػػكؿ رادعػػػا لمرجػػػاؿ ،عمػػى نفسػػػو مػػػا أحػػػؿ هللا لػػػو

 ى رفع الحرج والعنت.متماسكة، مما يؤدي إل
 .17/331 ،( النووي: المجموع1)
 وما بعده. 10/336 ،. الماوردي: الحاوي الكبير3/120 ،( ابف رشد: بداية المجتيد2)
 . 7/553 ،ابف قدامة: المغني 
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 ملبحث انثانثا
 أحكاو انظهار 

 .1رفي الظيا تالتوقي: الول  المسألة
وذلؾ كأف يقوؿ ؛ جائز بأف توقيت الظيار بزمف: إلى القوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 ،أنػػت عمػػي كظيػػر أمػػي شػػيرا : أو أف يقػػوؿ ،الرجػػؿ لزوجتػػو أنػػت عمػػي كظيػػر أمػػي ىػػذا اليػػـو إلػػى الميػػؿ
 .2فإف قاليا فعميو الكفارة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
أي ظيػػرؾ محػػـر عمػػي  ،( قػػاؿ المػػاوردي: أمػػا الظيػػار فيػػو مشػػتؽ مػػف الظيػػر ؛ ألنػػو يقػػوؿ: أنػػت عمػػي كظيػػر أمػػي1)

 وقد كاف الظيار طبلقا في الجاىمية ال رجعة بعده وكذلؾ اإليبلء. ،وخص الظير الختصاصو بالركوب ،ظيرىاكتحريـ 
 .4 12  ، 10/411 ،الماوردي: الحاوي الكبير

 .2/310 ،( مالؾ: المدونة الكبرى2)
 وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو جميور العمماء )الحنفية والشافعية في األظير والحنابمة (.

 .1/186 ،. الشيرازي: التنبية في الفقو الشافعي 3/235. الكاساني: البدائع 6/232 ،السرخسي: المبسوط
 .5/373 ،. البيوتي: كشاؼ القناع7/349 ،. ابف قدامة: المغني 5/37 ،الشربيني: مغني المحتاج 

وىػو قػوؿ ابػف  ،والثػوري وأبػي ثػور وآخروف مػف أئمػة العمػـ أمثػاؿ: عطػاء ،وقد خالؼ في ذلؾ المالكية والشافعية في قوؿ
حيػث قػالوا: إف الظيػار ال يصػح إال مؤبػدا، وأمػا ذكػر الوقػت فػي الظيػار فيػو مػف بػاب المغػو، ،عباس رضي هللا عنيمػا 

فػػإف قػػاؿ الرجػػؿ لزوجتػػو: أنػػت عمػػي كظيػػر أمػػي ىػػذا الشػػير كػػاف الظيػػار مؤبػػدا، وال يقتصػػر عمػػى الشػػير الػػذي عينػػو، 
 مى زوجيا في ذلؾ الشير وبعده، وال تحؿ لو حتى يكفر.وبالتالي  فالمرأة تحـر ع
 .  3/243 ،. الخرشي: شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ2/310 ،مالؾ: المدونة الكبرى

 .5/37 ،الشربيني: مغني المحتاج 
 حيث قالوا : ،بالقياس وقد استدلوا لما ذىبوا إليو  
والتوقيػػت فػػي الطػػبلؽ ال  ،كػػبل منيمػػا يقتضػػي تحػػريـ الزوجػػةبجػػامع أف  ،إف الظيػػار ال يكػػوف مؤقتػػا قياسػػا عمػػى الطػػبلؽ 

 فكذلؾ الظيار. ،كاف التأقيت لغوا ،ولو تـ تأقيت الطبلؽ ،يصح
 المصادر السابقة.

 وىو قوؿ ابف أبي ليمى والميث. ،وفي قوؿ ثالث لمشافعية قالوا: إف التوقيت في الظيار ال يعتبر ظيارا
 .37/ ،5الشربيني: مغني المحتاج 

قياسػا عمػى ظيػار  ،حيث قالوا: إف التأقيت في الظيػار ال يعتبػر ظيػارا  )أي باطػؿ( ،بالقياس استدلوا لما ذىبوا إليو وقد
وذلؾ بجػامع عػدـ تحقػؽ الحرمػة عمػى التأبيػد فػي كػؿ منيمػا. الشػربيني:  ،الرجؿ مف امرأة ال تحـر عمى التأبيد فيو باطؿ

 .17/354 ،. النووي: المجموع5/37 ،مغني المحتاج 
أقوؿ بترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف جميور العمماء رحميـ هللا جميعا؛ لما في ذلؾ مف رفع لمحػرج  الترجيح:
وفػي ذلػؾ مشػػقة  ،ففػي الظيػار تبقػى الزوجػة فػي بيػت الزوجيػة تعػيش الحيػاة الزوجيػة كاممػة باسػتثناء الجمػاع ،عػف الػزوج
 بف صخر. وليس أدؿ عمى ذلؾ حديث سممة  ،عمى الرجاؿ
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 : ٔانًؼقٕلٔقذ اسزذل انضْش٘ ٔيٍ ٔافقّ ثبنسُخ ٔانقٛبط 

 :  خوال السنة
وأنػو أخبػر ، أف سممة بف صخر ظاىر مف امرأتو حتى ينسمخ شير رمضاف}: بما روي استدلوا

 .{1ِباْلَكفَّاَرةِ    َفَأَمَرهُ  ،أنو أصابيا في الشير  النبي 

قبػؿ  عفػي المظػاىر يواقػ  سممة بف صخر البياضػي، عػف النبػي  عف: بمفظ الترمذي وأخرجو
 {.  2َواِحَدٌة  َكفَّاَرةٌ }أف يكفر قاؿ: 

ولػو كػاف ، : قالوا الحديث واضح الداللة عمػى أف الظيػار يصػح أف يكػوف مؤقتػاوجو االستدالل
 .3 فأمره بالكفارة ولـ يعتبر عميو تقييده ، ار ال يصح إال عمى التأبيد ألوضح ذلؾ النبي ػالظي

 

 :  القياس ثانيا
 ،يصػح فيػو التأبيػد والتوقيػت الطبلؽفػ ،الطػبلؽ ىإف التوقيت فػي الظيػار جػائز قياسػا عمػ: قالوا
 .4وذلؾ بجامع أف بالكفارة ينتيي المنع مف قرباف الزوجة في كؿ منيما ،فكذلؾ الظيار

 

 :  المعقول: ثالثا
 ".5يوقع تحريما يرفعو التكفير، فجاز تأقيتو وىو": قالوا

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .2/229 ،( ابف الممقف: خبلصة البدر الُمنير1)
. وقػػاؿ: ىػػذا حػػديث حسػػف 1198ح  ،3/494 ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي المظػػاىر يواقػػع قبػػؿ أف يكفػػر ،( الترمػػذي: السػػنف2)

 يريب.
 . 17 3/5  ،.  الجصاص : إحكاـ القرآف  8/13 ،( ابف قدامة: المغني3)
 .3/235: البدائع . الكاساني6/232 ،( السرخسي: المبسوط4)
. 7/349 ،. ابػػػف قدامػػػة: المغنػػػي 5/37 ،.الشػػػربيني: مغنػػػي المحتػػػاج 1/186 ،الشػػػيرازي: التنبيػػػة فػػػي الفقػػػو الشػػػافعي 

 .5/373 ،البيوتي: كشاؼ القناع
 .8/13 ،( ابف قدامة : المغني5)
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  .َكم الكفارة في َال ظاىر من نسائو بمفظ واَد: الثانية المسألة
: فقػػاؿ ،القػػوؿ بػػأف الػػزوج إذا ظػػاىر مػػف نسػػائو األربػػع بمفػػظ واحػػدإلػػى  ىػػب اإلمػػاـ الزىػػري ذ   

 . 1وجب عميو عف كؿ واحدة كفارة  ،أنتف عمي كظير أمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 20 /8  ،(  ابف قدامة: المغني1)
 في الجديد وآخروف أمثاؿ الحكـ والثوري.  ووافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو: الحنفية  والشافعي 

 .8/275 ،. النووي: وروضة الطالبيف3/234 ،. الكاساني: البدائع 266/ 5 ،السرخسي : المبسوط 
حيث ذىبػوا   ،وآخروف أمثاؿ: طاووس وعطاء وربيعة واألوزاعي ،وخالؼ اإلماـ: المالكية  والشافعي في القديـ والحنابمة 

 الكفارة عمى مف ظاىر مف أربع نسوة لو بمفظ واحد. إلى القوؿ: بعدـ تعدد
. 2/445 ،. الدسػػػوقي: حاشػػػية الدسػػػوقي108 ، 4/107 ،. الخرشػػػي: شػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ2/311 ،مالػػػؾ: المدونػػػة 

 .1/337 ،. الضبي )ابف المحاممي(: المباب في الفقو الشافعي 8/275 ،النووي: روضة الطالبيف
 . 20 /8  ،ابف قدامة: المغني .10/185 ،الماوردي: الحاوي الكبير

ال تعددت.      وقيد المالكية والشافعية عدـ التعدد بما إذا لـ ينو كفارات وا 
 .17/363 ،. النووي: المجموع2/445 ،. الدسوقي: حاشية الدسوقي4/107،108 ،الخرشي: شرح مختصر خميؿ

ف تظاىر مف امرأة ثـ ظاىر منيا قبؿ-رحمو هللا  -قاؿ النووي    -فإف قصػد التأكيػد  -أف يكفر عف االوؿ نظرت  : "وا 
 لزمو كفارة واحدة ".
 .17/363 ،النووي: المجموع

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باإلجماع والقياس واألثر والمعقوؿ:  
 خوال: اإلجماع: 
 . اعا إجم وال نعرؼ ليما في الصحابة مخالفا، فكاف  ،قالوا: ىذا ما قاؿ بو عمر وعمي رضي هللا عنيما 

 .20 /8  ،. ابف قدامة: المغني17/278 ،القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف
 ثانيا: القياس:

 ،وقالوا: إف الظيار يميف واحدة تجب بمخالفتيا الكفارة، فإذا وجدت في جماعػة أوجبػت كفػارة واحػدة كػاليميف بػاهلل تعػالى 
 منيما. فقاسوا الظيار عمى اليميف بجامع وجوب التكفير عند الحنث بأي

 .8/20 ،. ابف قدامة: المغني17/278  ،. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف 2/311مالؾ: المدونة: 
 .7/17 ،ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع 

نما مثؿ ذلؾ مثؿ الرجؿ يقوؿ وهللا ال آكؿ ىذا الطعاـ  وال ألبس ىذا الثوب وال أدخؿ ىذه الػدارقاؿ مالؾ  فػإف  ،: " وا 
واحد أو فييف كميف فميس عميو إال كفارة واحدة، ولو قاؿ وهللا ال آكؿ ىػذا الطعػاـ، ثػـ قػاؿ وهللا ال ألػبس  حنث في شيء

 ىذا الثوب، ثـ قاؿ وهللا ال أدخؿ ىذه الدار كانت عميو لكؿ واحدة كفارة ".
 .2/311 ،مالؾ: المدونة
 ثالثا: الثر:

ْجِزيِو تُ  ،يث قاال: )ِإَذا َكاَف َتْحَت الرَُّجِؿ َأْرَبُع ِنْسَوٍة َفَظاَىَر ِمْنُيفَّ ح ،فقد استدلوا بعمـو قوؿ عمر وعمي رضي هللا عنيما 
 َكفَّاَرٌة َواِحَدٌة( 

 . -رضي هللا عنيـ جميعا  -أخرجو الدارقطني عف ابف عباس عف عمر 
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 استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والقياس والمعقوؿ : وقد

 :  الكتاب: خوال
ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِس   : استدلوا بقولو تعالى ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِس َوالَّ َفَتْحِريُر َرَقَباٍة ِماْن َفَتْحِريُر َرَقَباٍة ِماْن   واواوِئِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقولُ وِئِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقولُ َوالَّ

و  و َقْبِل َأْن َيَتََمشَّ َقْبِل َأْن َيَتََمشَّ
11
  

ــة وجــو ألنيػػا تقتضػػي كػػوف ، لقػػد أفػػادت اآليػػة تعػػدد الكفػػارة بتعػػدد المػػواتي ظػػاىر مػػنيف: الدالل
ف بكممػة واحػدة فإذا ظػاىر مػني، فإذا وجد الظيار وجدت عمة وجوب الكفارة، الظيار عمة إليجاب الكفارة

 .لزمو كفارات بعدد المواتي ظاىر منيف

فالظيػار ، وظاىر أيضا مػف الثانيػة، فمزمو كفارة بسبب ىذا الظيار، أنو ظاىر مف ىذه: وبيانو
  .2الثاني ال بد وأف يوجب كفارة أخرى وىكذا

 

 :القياس: ثانيا
يثبػت فػي ، ى محػاؿ مختمفػةفػإذا أضػافو إلػ، قالوا إف الظيار يوجب تحريمػا مؤقتػا يرتفػع بالكفػارة

أف كمييمػػػا توجػػب حرمػػػة  بجػػامع ،قياسػػا عمػػػى التطميقػػات الػػػثبلث كػػؿ محػػؿ حرمػػػة ال ترتفػػع إال بالكفػػػارة 
فالتطميقػػات الػػثبلث إذا أوجبيػػا الػػزوج فػػي أربػػع نسػػوة  ،مؤقتػػة ال ترتفػػع إال بػػأداء مػػا يجػػب فػػي كػػؿ منيمػػا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 موقوؼ. . 3865أثر  ،4/495 ،باب المير ،كتاب الطبلؽ والخمع واإليبلء وييره ،الدار قطني: السنف 
 . 15498أثر  ، 243/  12 ،بف حجر العسقبلني :  إتحاؼ الميرة بالفوائد المبتكرة ا

ال يجػب عميػو سػوى كفػارة  ،قولو: تجزيػو كفػارة واحػدة: يفيػد أف مػف ظػاىر مػف نسػائو األربعػة بمفػظ واحػد وجو االستدالل:
 . 41/  4 ،واحدة. الباجي : المنتقى شرح الموطإ 

 رابعا: المعقول: 
 لوا: إف الظيار ىاىنا بكممة واحدة، فالكفارة الواحدة ترفع حكميا وتمحو إثميا، فبل يبقى ليا حكـ. قا

 .10/185 ،. الماوردي: الحاوي الكبير108 ،4/107 ،الخرشي: شرح مختصر خميؿ
 .5/375 ،. البيوتي:  كشاؼ القناع20 /8  ،ابف قدامة: المغني 

 وذلؾ: ،ماـ الزىري ومف وافقوأميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإل الترجيح:
 أوال: لقوة حجتيـ. 

ىؿ يعود إلييا دوف  ،ولكف لو شاء الرجؿ العود لواحدة منيف دوف الباقي ،ثانيا: أف الظيار يتـ مف األربعة بمفظ واحد   
ف لـ يحنث بالنسبة لظياره مف األخريػات ،أـ يجب عميو التكفير ؛ألنو حنث بعوده ليا ،أف يكفر أنػو يكفػر فػي  الثابػت ،وا 

 فإف ثبت ذلؾ وجبت الكفارة عف كؿ واحدة.    ،عوده لواحدة دوف األخريات
 (.  3( المجادلة )مف اآلية 1)
 . 29/260 ،( الرازي: التفسير2)
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وكػػذلؾ حرمػػة الظيػػار ال  ،إال بػػزوج آخػػر تثبػػت فػػي حػػؽ كػػؿ واحػػدة مػػنيف حرمػػة ال ترتفػػع، بكممػػة واحػػدة
 .1ترتفع إال بكفارة عف كؿ زوجة 

 :  ثالثا المعقول
ف كاف بكممة واحدة ف الظيار وا  فصار مظػاىرا مػف ، فإنيا تتناوؿ كؿ واحدة منيف عمى حدة، وا 

الظيػػار  وجػػدكمػػا أنػػو  ،فػػإذا تعػػدد التحػػريـ تتعػػدد الكفػػارة، والظيػػار ال يرتفػػع إال بالكفػػارة، كػػؿ واحػػدة مػػنيف
.2والعػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػؿ واحػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػنيـ، فمزمػػػػػػػػػو أربػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػارات، كمػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػو أفػػػػػػػػػردىف بكممػػػػػػػػػات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 6/226 ،( السرخسي: المبسوط1)
 .17/363 ،.  النووي: المجموع235 ، 3/234 ،( الكاساني: البدائع 2)



 انمبحث انثانث: أحكاو انظـيـار                        

141 

 الثانيالفصل 

 ولم يكفر. مرارازوجتو  منظاىر  منعم   الكفارة َكم: الثالثة المسألة

فكفػارة  ،يكفػر لػـ"إذا ظػاىر مػف زوجتػو مػرارا  و : إلػى القػوؿ –رحمػو هللا  –ذىب اإلماـ الزىػري 
أي ) أي تأكيػػد الظيػػار ( أو االسػػتئناؼ) ينػػوي بػػذلؾ التأكيػػد ،و مجػػالسكػػاف فػػي مجمػػس أ سػػواء ،واحػػدة

 ." 1استئناؼ الظيار(
 

 :المعقوؿاستدؿ ليذا الرأي بالكتاب والقياس و  وقد
 :  الكتاب: اوال

ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِسوِئِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقوُلوا َفَتْحِريُر رَ  : بقولو تعالى استدلوا ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِسوِئِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقوُلوا َفَتْحِريُر رَ َوالَّ َقَبةٍ َقَبةٍ َوالَّ
22  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .43/   8،( ابف قدامة: المغني 1)

 ،وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو جميور العمماء مف المالكية والشافعي في القديـ وأحمد فػي أشػير الػروايتيف عنػو
 . -رحميـ هللا جميعا  -وآخروف مف عمماء األمة 

 حيث ذىبوا إلى القوؿ: بعدـ تعدد الكفارة عمى مف ظاىر مف أربع نسوة لو بمفظ واحد.
. النووي: 2/445 ،. الدسوقي: حاشية الدسوقي108 ،4/107 ،. الخرشي: شرح مختصر خميؿ2/311 ،مالؾ: المدونة

 .1/337 ،. الضبي )ابف المحاممي(: المباب في الفقو الشافعي 8/275 ،روضة الطالبيف
 . 43/   8 ،.ابف قدامة: المغني10/185الماوردي: الحاوي الكبير.   

أما إف نوى االستئناؼ  ،ثوري في الرواية الثانية عنو إف أراد تأكيد اليميف فكفارة واحدةوقاؿ الشافعية في الجديد وأحمد وال
 فكفارتاف.

.المػػاوردي: الحػػاوي 1/337 ،. الضػػبي )ابػػف المحػػاممي(: المبػػاب فػػي الفقػػو الشػػافعي 8/275 ،النػػووي: روضػػة الطػػالبيف
 . 43/   8 ،.ابف قدامة: المغني10/185 ،الكبير

أمػا إف ظػاىر فػي عػدة مجػالس مختمفػة  ،فيػة فقػالوا : إف ظػاىر مػرارا فػي مجمػس واحػد فكفػارة واحػدةوخالؼ في ذلػؾ الحن
 وروي ذلؾ عف عمي رضي هللا عنو وعمرو بف دينار. ،فكفارات

 . 235 ، 3/234 ،. الكاساني: البدائع(267 ، 266) /5 ، السرخسي: المبسوط
 : فقالوا َبالقياسوقد استدؿ الحنفية لما ذىبوا إليو 

فإذا نوى االستئناؼ تعمؽ بكؿ مرة حكـ حاليا  قياسػا عمػى الطػبلؽ بجػامع أف كػؿ  ،إف الظيار قوؿ يوجب تحريـ الزوجة
فكػذلؾ  ،فكػؿ مػرة ينطػؽ بيػا بمفػظ الطػبلؽ تقػع طمقػة وال تمغػى السػابقة ،منيما أي الظيػار والطػبلؽ يوجػب تحػريـ الزوجػة

 كفارة جديدة وال تمغى السابقة. الظيار في كؿ مرة يظاىر بيا في مجمس جديد تجب
 المصادر السابقة.

 أميؿ لترجيح قوؿ الجميور وذلؾ : الترجيح:
 لقوة حجتيـ المستندة لمكتاب والقياس والمعقوؿ. - 1 
كػاف قويػا ال يػرد؛ حيػث إف الفػارؽ كبيػر مػا بػيف الطػبلؽ  ،إف رد حجة الحنفية المعتمدة عمى القياس عمػى الطػبلؽ - 2 

 ابط في ذلؾ أف الطبلؽ فيو زيادة حرمة أما الظيار فبل . والض ،والظيار
 (. 3( المجادلة: )مف اآلية 2)
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إف اآلية عامة وبالتالي فيي تشمؿ كؿ مف ظاىر زوجتو سواء مرة واحدة  قالوا: االستدالل وجو
فيثبػػت بػػذلؾ أف التكفيػػر  ،كمػػا تػػدؿ اآليػػة( تحريػػر رقبػػة واحػػدة) وىػػذا قػػد أوجػػب هللا عميػػو ،أو مػػرات عديػػدة

وجوب تعداد الكفارة عمػى مػف  الكريمة فييا داللة عمى عدـ اآليةفإف ثبت ىذا ف .الواحد كاؼ في الظيار
 .1ظاىر مف زوجتو مرارا 

 القياس :: ثانيا
الػذي  ،بػاهلل تعػالى اليمػيفعمػى  قياسػاكػرره كفػاه واحػدة  فإذا ،أف الظيار لفظ يتعمؽ بو كفارة  كما

 .إف كرره الحالؼ فبل تجب عميو إال كفارة واحدة وذلؾ بجامع أف كمييما تتعمؽ بو كفارة

الثالثػػة تزيػػد فػػي تحػػريـ  الطمقػػة؛ ألف فػػي الطػػبلؽ؛ قيػػاس عمػػى الطػػبلؽ باطػػؿإف ال: أيضػػا وقػػالوا
 مػاالزوج مراجعتيا إال بعد أف تػنكح زوجػا آخػر نكاحػا صػحيحا ال شػبية فيػو  وأ عحيث اليستطي ،الزوجة

  .2 باإلجماع عمى ثبلث ال يثبت لو حكـ زاد ما

 :  المعقول: ثالثا
وؿ وبالتالي فالظيار الثاني لـ يؤثر تحريما فػي الزوجػة إف تحريـ الزوجة قد تـ بالقوؿ األ: قالوا

 .3فمـ يزد في تحريميا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 29/360 ،( الرازي: التفسير1)
 . 43/   8 ،. ابف قدامة: المغني10/185  ،(  الماوردي: الحاوي الكبير 2)
 ( المصدر السابؽ. 3)
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 .َكم وط  المظاىر منيا إذا طمقت: الرابعة المسألة
ثػػػـ  ،الػػػزوج " إذا طمػػػؽ مػػػف ظػػػاىر منيػػػا إف: إلػػػى القػػػوؿ -رحمػػػو هللا  –ذىػػػب اإلمػػػاـ الزىػػػري 

وسواء رجعت إليػو بعػد زوج  ،ثبلثا أو أقؿ منو سواء كاف الطبلؽ ،لـ يحؿ لو وطؤىا حتى يكفر ،تزوجيا
 ".1آخر أو قبمو 

 : المعقوؿو  األثراستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بالكتاب والسنة و  وقد

 :  خوال الكتاب
  َرَقبٍَة ِمنْ َرَقبٍَة ِمنْ   ِريرُ ِريرُ َوالَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِسوئِِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقوُلوا َفَتحْ َوالَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِسوئِِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقوُلوا َفَتحْ فقد استدلوا بقولو تعالى: 

و وَقْبِل َأْن َيَتََمشَّ َقْبِل َأْن َيَتََمشَّ
22
  

ػا  ِمػفْ  : قولو تعالى في :وجو الداللة الكريمػة عمػى أف مػف ظػاىر  اآليػة دلػت  َقْبػِؿ َأْف َيَتَماسَّ
فػإف جػامع قبػؿ أف يكفػر اسػتغفر هللا تعػالى ولػـ يعػد حتػى  ،مف امرأتو فبل يحؿ لو أف يمسيا حتػى يكفػر 

ف طمقيػػا قبػػؿ ال ،ألنػػو ارتكػػب الحػػراـ ؛ يكفػػر  فػػبل يحػػؿ لػػو مسػػيا قبػػؿ  ،تكفيػػر ثػػـ تزوجيػػا أو راجعيػػا  وا 
 .3التكفير كالتي لـ يطمقيا

 

 :  السنة: ثانيا
ظػػاىر مػػف امرأتػػو ثػػـ أبصػػرىا فػػي ليمػػة قمػػراء  ،سػػممة بػػف صػػخر البياضػػي أفبمػػا روي  اسػػتدلوا

 :  فقاؿ لو رسوؿ هللا   ،عف ذلؾ  فسأؿ رسوؿ هللا  ،فوطئيا ،وعمييا خمخاؿ فضة فأعجبتو

 {4 هللا َواَل تعد َحتَّى تكفر اْستْغفر }

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/575 ،عمى متف المقنع. ابف قدامة:  الشرح الكبير 8/16 ،( ابف قدامة: المغني1)
وقػػد وافػػؽ اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو األئمػػة األربعػػة )الحنفيػػة والمالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة وآخػػروف مػػف أئمػػة العمػػـ  

 الشرعي.
. 2/890 ،.  ابػػػػف عابػػػػديف: الػػػػدر المختػػػػار مػػػػع الحاشػػػػية3/235 ،. الكاسػػػػاني: البػػػػدائع6/225 ،السرخسػػػػي: المبسػػػػوط
 . 3/357 ،. الشربيني: مغني المحتاج 3/251 ،. الخرشي: شرح الخرشي4/117 ،جميؿالحطاب: مواىب ال
 .8/575 ،. ابف قدامة:  الشرح الكبير عمى متف المقنع8/16 ،ابف قدامة: المغني

 (. 3( المجادلة: )مف اآلية 2)
 . 226 – 6/224 ،( السرخسي: المبسوط3)
َيار ،كتاب الطَّبَلؽ ،ة( العسقبلني: الدراية في تخريج أحاديث اليداي4)  .564ح  ،2/69 ،َباب الظِّ
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فػػػدؿ عمػػػى حرمػػػة  ،واالسػػػتغفار إنمػػا يكػػػوف عػػػف الػػذنب ،باالسػػػتغفار  " أمػػره  : وجـــو الداللـــة  
فيػػدؿ عمػػى حرمػػة الجمػػاع  ،ومطمػػؽ النيػػي لمتحػػريـ، وكػػذا نيػػى المظػػاىر عػػف العػػود إلػػى الجمػػاع ،الػػوطء

 ." 1قبؿ الكفارة

 :  المعقول: ثالثا
واألصػػؿ أف التصػػرؼ  ،"إف الظيػػار قػػد انعقػػد موجبػػا لحكمػػو وىػػو الحرمػػة  :  البػػدائع فػػي قػػاؿ

...واحتمػاؿ .الشرعي إذا انعقد مفيدا لحكمو وفي بقائػو احتمػاؿ الفائػدة أو وىػـ الفائػدة يبقػى لفائػدة محتممػة
ذا بقػي يبقػى عمػى مػ) أي تزوج الرجؿ بمطمقتو المظػاىر منيػا( فيبقػى)؛  العود ىينا قائـ ا أي الظيػار( وا 

 ".2وىو ثبوت حرمة ال ترتفع إال بالكفارة ؛ انعقد عميو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .3/234 ،(  الكاساني: البدائع1)
 .3/235 ،( المصدر السابؽ2)
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 .الجماع نَكم االستمتاع بالمرخة المظاىر منيا بما دو: الَلامسة المسألة
إلػػى القػػوؿ بتحػػريـ االسػػتمتاع بالزوجػػة المظػػاىر منيػػا بمػػا  -رحمػػو هللا  –ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري  

 .1دوف الجماع 

 : ي بالكتاب والمعقوؿوقد احتج ليذا الرأ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .12/   8 ،( ابف قدامة: المغني1)

 وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو : الحنفية ومالؾ في قوؿ والشافعي في أحد قوليو وأحمد في رواية.
 . 4/86 ،. الميريناني: اليداية شرح المبتدي 2/234 ،الكاساني: البدائع

. 3/127 ،. ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد1/486 ،. الصػػاوي: بمغػػة السػػالؾ2/445 ،الدسػػوقي: الشػػرح الكبيػػر مػػع الحاشػػية
. 2/284 ،. ابػػػف عبػػػد البػػػر: الكػػػافي فػػػي فقػػػو ابػػػف حنبػػػؿ2/114 ،. الشػػػيرازي: الميػػػذب17/366 ،النػػػووي : المجمػػػوع

 . 8/12 ،. ابف قدامة: المغني204/ 9 ،صاؼالمرداوي: االن
حيػػث قػػالوا:  ،وقػػد خػػالؼ اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو بعػػض المالكيػػة والشػػافعية فػػي األظيػػر عنػػدىـ وأحمػػد فػػي روايػػة

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والقياس. ،بجواز اإلستمتاع بالمرأة المظاىر منيا فيما دوف الجماع
 خوال: الكتاب:

 ستدلوا بقولو تعالى :ا 
1 -  ا ِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َخْن َيَتَماس  َْ  ( 3المجادلة: )مف اآلية  َوال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْن ِنَساِئِيْم ثُم  َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَت
2 -  َوُىن  َوَقْد َفَرْضُتْم ل ْن َطم ْقُتُموُىن  ِمْن َقْبِل َخْن َتَمس   ( 237البقرة: )مف اآلية  ُين  َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتمْ َواِن

وكػػذلؾ فػػي اآليػػة الثانيػػة فػػالمراد بػػالمس الجمػػاع فػػبل  ،: قػػالوا: فػػي اآليػػة األولػػى المػػراد بػػالمس ىػػو الجمػاعوجــو االســتدالل
؛ ألف األحػب  يحـر ما عداه مف التقبيؿ والمس بشيوة والمباشرة فيما دوف الفرج. كما إف اجتنابو احتي اط وفعمو ييػر محػـر

 أف يمنع القبمة والتمذذ احتياطا. 
 . 3/357 ،.الشربيني: مغني المحتاج10/452 ،. الماوردي: الحاوي الكبير1/486 ،الصاوي: بمغة السالؾ    

 . 8/12 ،ابف قدامة: المغني
مسػاس بشػيوة وييػره دوف الجمػاع لػيس ولكػف دواعػي الػوطء مػف تقبيػؿ و  ،ثانيا القياس: قػالوا إف الػوطء فػي الحػيض حػراـ

وكذلؾ في الظيار فػالوطء حػراـ ولكػف جػازت مقدماتػو قياسػا عمػى حػؿ مقػدمات الجمػاع فػي الحػيض بجػامع   ،حراما فيو
 حرمة الوطء في كمييما.

 .17/366 ،. النووي :  المجموع3/357 ،الشربيني: مغني المحتاج  
 وذلؾ : –رحميـ هللا جميعا  -وافقو مف العمماء األجبلء أذىب لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ ومف  الترجيح:

 أوال: لقوة حجتيـ. 
ثانيا: أف استدالؿ المخالفيف باآلية الثانية يقوي القوؿ بالحرمة ؛ وذلؾ ألف المساس بشيوة والتقبيؿ بشيوة قبػؿ الػدخوؿ ال 

يا حكـ الػدخوؿ بػدليؿ اسػتحقاؽ كامػؿ والخموة الصحيحة قبؿ الدخوؿ ل ،يمكف أف يصدر مف الزوج إال في خموة صحيحة
فيكػوف حكػـ المباشػرة فيمػا دوف الفػرج ىػو  ،وكؿ ما يترتػب عمػى الػدخوؿ بعػد العقػد مػف آثػار. فػإف عممنػا ذلػؾ ،المير بيا

 فممارسة مقدمات الجماع  قبؿ التكفير يحـر كما يحـر الوطء.   ،وىذا يصدؽ عمى الظيار ،حكـ المدخوؿ بيا
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 :  الكتاب: اوال
و  : استدلوا بقولو تعالى وَفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتََمشَّ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتََمشَّ

11
 . 

ـــة وجـــو عمػػػى المظػػػاىر قبػػػؿ إكمػػػاؿ الكفػػػارة االسػػػتمتاع بالمظػػػاىر منيػػػا ولػػػو  يحػػػـر أي: الدالل
عػػز وجػػؿ  هللا أمػػر فقػػدكفػػارة عجػػز عػػف كػػؿ أنػػواع ال ولػػو ،بعمػػـو اآليػػة الكريمػػة أخػػذا ،بمقػػدمات الػػوطء

التمػاس عمػى الػوطء  ينطبػؽكمػا و  ،معصية وذلؾ مف قبؿ  التماس ألنو؛ المظاىر بالتكفير عف الظيار
حػػراـ فػػإذا عممنػػا أف الػػوطء قبػػؿ التكفيػػر ، فإنػػو ينطبػػؽ أيضػػا عمػػى المػػس باليػػد وييرىػػا مػػف أجػػزاء الجسػػـ

 . 2 فيكوف المس باليد وما شابو ذلؾ  حراما مثمو ،باالتفاؽ

 :المعقول: ثانيا
وبمػػا أف الػػوطء ، كػػالمس والتقبيػػؿ بشػػيوة تػػؤدي إلػػى الػػوطء ،إف المباشػػرة فيمػػا دوف الفػػرج: قػػالوا
 .3فإف مف حـر الوطء مف القوؿ حـر دواعيو، فكذلؾ كؿ ما يؤدي إليو يكوف حراما أيضا ،حراـ باالتفاؽ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (. 3ية ( المجادلة: )مف اآل1)
 . 4/108 ،. الخرشي: شرح مختصر خميؿ 214/    2 ،  تحفة الفقياء:   السمرقندي(2)

 .  186/  10 ، الحاوي الكبير:  الماوردي. 3/127 ،ابف رشد: بداية المجتيد
 . 168 / 3 ، الكافي في فقو اإلماـ أحمد ابف قدامة : 

 .12/  8  ،. ابف قدامة: المغني17/366 ،( النووي :  المجموع3)
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مـوَكم تشـبيو الـزوج لزوجتـو بظيـر مـن : السادسة المسألة كجدتـو  ؛ تَـرم عميـو مـن ذوي َر
 .وعمتو وَلالتو وخَلتو

 إال .1ـ عمى أف تشبيو الزوج لزوجتو بظير أمػو ىػو ظيػار يمزمػو بػو الكفػارة ػأجمع أىؿ العم لقد
 .أنيـ إختمفوا في تشبيو الزوج لزوجتو بظير المحاـر المحرمات عميو

وج لزوجتػو بظيػر مػف تحػـر عميػو بأف تشبيو الػز : إلى القوؿ –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب
 .2تجب عمى الزوج بو الكفارة   ،مف المحاـر ىو ظيار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 4/237 ،( ابف المنذر: اإلشراؼ1)
 . 6 ، 5 ،. ابف قدامة: المغني17/344 ،( النووي: المجموع2)
وقد قاؿ جميور الفقياء الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابمة والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وآخروف بما قاؿ بو  

 . -رحميـ هللا جميعا  -الزىري 
 .  229 – 3/226 ،. ابف اليماـ:  فتح القدير 3/233 ،. الكاساني: البدائع6/227 ،بسوط السرخسي: الم

 . 2/442 ،. الدسوقي : الحاشية2/575 ،. ابف عابديف: الحاشية2/296 ،مالؾ: المدونة الكبرى
 .264 - 8/262 ،. النووي: روضة الطالبيف17/344 ،النووي: المجموع مع تكممة السبكي والمطيعي 
 . 370 - 5/368 ،: كشاؼ القناع  البيوتى.  370 ،يوطي: األشباه والنظائرالس 
 .6 ، 8/5 ،ابف قدامة:  المغني 

فػي القػديـ وقػاؿ بػأف الظيػار ال يكػوف إال بتشػبيو الػزوج لزوجتػو بظيػر أمػو أو  -رحمػو هللا  -وقد خالؼ اإلماـ الشػافعي 
ف قاؿ: أنت عمي كظير أختي أو عمتي  ر.ليس بظيا ،جدتو. وا 

  بالكتاب:وقد استدؿ لما ذىب إليو  
ن  استدلوا بقولو تعالى:   َياُتُيْم ِإال الالِئي َوَلْدَنُيْم َواِن َياِتِيْم ِإْن ُخم  ُيْم َلَيُقوُلوَن ال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِيْم َما ُىن  ُخم 
  ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا

قالوا: إف  هللا تعالى نص عمى األميات وىف األصؿ في التحريـ وييرىف فرع ليف ودونيػف فمػـ يمحقػف  وجو االستدالل: 
فإنػػو يصػػح الظيػػار بتشػػبيو الزوجػػة بالجػػدة ؛ ألنيػػا أـ أيضػػا فػػالمفظ الػػذي ورد بػػو  ،وأمػػا بالنسػػبة لمجػػدة ،بيػػف فػػي الظيػػار

 القرآف مختص باألـ مختص بالجدة أيضا.
 .5/32 ،. الشربيني : مغني المحتاج3/64 ،الشيرازي: الميذب 
. 4/15 ،.جػػػبلؿ الػػػديف المحمػػػي: كنػػػز الػػػرايبيف عمػػػى منيػػػاج الطػػػالبيف4/16 ،قميػػػوبي وعميػػػرة: حاشػػػيتا قميػػػوبي وعميػػػرة 

 .370 ،السيوطي: األشباه والنظائر
  –رضي هللا عنيـ وأرضاىـ  –أرجح ما ذىب إليو الزىري وجميور عمماء األمة  الترجيح:
 لقوة حجتيـ. وذلؾ أوال:

عنػدما يعػدؿ عػف قولػو القػديـ  ثػـ يقػوؿ بمػا قػاؿ  ،وىو كما عرفو العمماء مف أىػؿ المسػاف ،ثانيا: أف عالما كالشافعي  
 لحري أف يكتفى بو لترجيح قوؿ الجميور.  ،بو الجميور
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 : الكتابب ،وقد استدؿ الزىري ومف وافقو مف جميور العمماء 

َفاوُِتُْم إِٓ    : استدلوا بقولػو تعػالى َفاوِِتِْم إِْن ُأمَّ ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمـُْؽْم ِمْن كَِسوِئِفْم َماو ُهانَّ ُأمَّ َفاوُِتُْم إِٓالَّ َفاوِِتِْم إِْن ُأمَّ ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمـُْؽْم ِمْن كَِسوِئِفْم َماو ُهانَّ ُأمَّ   الَّ

ُْم َلَقُؼوُلوَن ُمـَْؽًرا ِمَن اْلَؼْوِل َوُزوًرا  ُْم َلَقُؼوُلوَن ُمـَْؽًرا ِمَن اْلَؼْوِل َوُزوًرا الَلِئي َوَلْدََنُْم َوإَِنَّ الَلِئي َوَلْدََنُْم َوإَِنَّ
11
 

مثميا  اال يمنع ثبوت الحكـ الثابت في األـ أف يثبت في ييرىا إف كانو : قالوا : االستدالل وجو
وؿ ، وحصػبالقرابػة فأشػبيف االـ محرمػات ،.إلػخ.فاألخػت والعمػة والخالػة؛ أي مف حيث الحرمػة المؤبػدة؛ 

وموجود في مسألتنا فجػرى  اقعو  ، ُمـَْؽًرا ِمَن اْلَؼْوِل َوُزوًراُمـَْؽًرا ِمَن اْلَؼْوِل َوُزوًرا آلية الكريمةالذي نصت عميو ا  المنكرالزور 
 .2ـ ال يمنع ثبوت الحكـ في ييرىا إذا كانت مثمياوتعميؽ الحكـ باأل، مجراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (. 2( المجادلة: )مف اآلية 1)
 .229 – 3/226بف اليماـ:  فتح القدير . ا3/233 ،. الكاساني: البدائع6/227 ،( السرخسي: المبسوط2)
 . 2/442 ،. الدسوقي : الحاشية2/575 ،. ابف عابديف: الحاشية2/296 ،مالؾ: المدونة الكبرى 
 . 264 - 8/262 ،. النووي: روضة الطالبيف17/344  ،النووي: المجموع مع تكممة السبكي والمطيعي 
 .7 – 8/6 ،ف قدامة: المغنيبا 
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 .العود الموجب لمكفارة: السابعة المسألة
 .1بأف العود ىو الوطء: إلى القوؿ ذىب اإلماـ الزىري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .14/505 ،نياية المطمب في دراية المذىب ( إماـ الحرميف:1)

 وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو المالكية في رواية والحنابمة وآخروف مف أئمة العمـ أمثاؿ: الحسف وطاووس.
 .1/126 ،. خميؿ: مختصر خميؿ604 /2 ،ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة

 . 8/14 ،. ابف قدامة: المغني2/91 ،لمجتيد.  ابف رشد: بداية ا2/447 ،الدسوقي: الحاشية 
 أما الثبلثة الباقية فيي كالتالي: ،وقد اختمؼ العمماء في معنى العود عمى أربعة أقواؿ منيا ما ذىب إليو اإلماـ

 حيث قالوا: أف العود: ىو العـز عمى الوطء. ،األوؿ: ما ذىب إليو الحنفية والمالكية في القوؿ الراجح لدييـ 
 .2/214 ،. السمرقندي: تحفة الفقياء3/236 ،: البدائع الكاساني

 .2/604 ،. ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة1/143 ،البغدادي: التمقيف في الفقة المالكي  
 .2/91 ،. ابف رشد: بداية المجتيد 2/447  ،الدسوقي: الحاشية  

ال كفػارة عميػو لعػدـ  ،حتػى لػو عػـز ثػـ بػدا لػو فػي أف يطأىػا ،قاؿ الكاساني : " العود ىػو العػـز عمػى وطئيػا عزمػا مؤكػدا
ال أنو وجبت الكفارة بنفس العـز ثػـ سػقطت كمػا قػاؿ بعضػيـ؛ ألف الكفػارة بعػد سػقوطيا ال تعػود إال بسػبب  ،العـز المؤكد

 3/236البدائع:  جديد ". 
 وقد استدلوا بالكتاب والمعقوؿ :

 خوال: الكتاب: 
ـاوَ استدلوا بقولو تعالى :  ن َقْبِل َخن َيَتَمآس  ِريُر َرَقَبٍة مِّ َْ .المجادلػة: ال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمن نَِّسآِئِيْم ثُم  َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوْا َفَت

 (3)مف اآلية 
: قالوا: إف اآلية نػص فػي وجػوب الكفػارة عنػد العػـز عمػى الػوطء، كأنػو تعػالى قػاؿ: إذا عزمػت عمػى الػوطء وجو الداللة 

ـاَلِة َفاْغِسـُموا ُوُجـوَىُكمْ كقولو تعالى: ،قبمو فكفر  وكػذلؾ  ،. أي إذا عزمػت عمػى الصػبلة فتوضػأ قبميػاِإَذا ُقْمُتْم ِإَلـ  الص 
فكػػاف المعنػػى المسػػتفاد؛ أف العػػود ىػػو العػػـز عمػػى  ،العػػـز عمػػى العػػود عػػْف تحػػريـ جمػػاع زوجتػػو عمػػى نفسػػو يوجػػب الكفػػارة

 الوطء.
 .3/236الكاساني: البدائع   

 قالوا :  ثانيا: المعقول:
فكػاف  ،إنو قصد بالظيار: تحريـ جمػاع زوجتػو المظػاىر منيػا عمػى نفسػو  ، فػالعـز عمػى وطئيػا عػود عمػا قصػد  - 1 

 فأفاد ذلؾ أف العود ىو العـز عمى الوطء. ،العود  نقض وفسخ تحريـ وطئيا
إرادتػو العػودة إلػى مػا حػـر عمػى نفسػو بالظيػار وىػو إف المفيـو مف الظيار ىو أف وجوب الكفارة فيو، إنما يكوف ب - 2 

رادتو. ذا كاف ذلؾ كذلؾ، وجب أف تكوف العودة إما الوطء نفسو، أو العـز عميو وا   الوطء، وا 
 .2/91 ،. ابف رشد : بداية المجتيد 2/214 ،. السمرقندي: تحفة الفقياء3/236 ،الكاساني: البدائع 

قالوا: بأف العود ىو أف يمسػكيا فػي النكػاح زمنػا يمكنػو فيػو مفارقتيػا ؛ أي يػتمكف  حيث ،الثاني:  ما ذىب إليو الشافعية 
 فيو مف الطبلؽ.=

 ،. الرازي: التفسػير 8/271 ،: روضة الطالبيف  النووي . 14/506 ،=إماـ الحرميف : نياية المطمب في دراية المذىب
29/257. 
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 : والمعقوؿاستدؿ الزىري ومف وافقو بالكتاب والسنة  وقد
 :  الكتاب: خوال

ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َُنُوا َظـُْه ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َُنُوا َظـُْه     استدلوا بقولو تعالى :
11
 . 

بػػر وتػػرؾ  مػػفهللا تعػػالى إنمػػا أوجػػب الكفػػارة عمػػى الػػذيف يعػػودوف لمػػا قػػالوا، و  ألف: وجــو الداللــة   
فإنػو ال يكػوف عائػدا ، فػإذا ثبػت ىػذا ،العود في الوقت الذي ظاىر فمـ يعد لما قاؿ، فػبل تجػب عميػو كفػارة

 .2إال بالوطء في المدة
 :السنة: ثانيا

 فقػاؿ ،وطء زوجتو المظاىر منيا قبؿ مضي مدة الظيار الذياستدلوا بحديث سممة بف صخر 
 {3هللا وال تعد حتى تكفر استغفر:} لو رسوؿ هللا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
يا عقيػب الفػػراغ مػف الكممػة زمانػػًا يػتمكف فيػػو مػف الطػػبلؽ، فػإذا فعػػؿ : فقػالوا: إف الَعػػْود ىػو أف يمسػػكبــالمعقولوقػد اسػتدلوا 

مساُكيا زوجًة في لحظٍة يناقض ما اقتضاه الظيار مف التحريـ.  ذلؾ ولـ يطمؽ، فقد أمسكيا زوجًة، وا 
عميو، أي إف الزوج عندما ظاىر فقد قصد التحريـ، فإف وصؿ ذلؾ بالطبلؽ، فقد تمـ ما شرع فيو مف التحريـ، وال كفارة 

 فإذا سكت عف الطبلؽ، فذلؾ يدؿ عمى أنو ندـ عمى ما ابتدأ بو مف التحريـ، فحينئذ تجب عميو الكفارة .
 ،. الشػربيني : مغنػي المحتػاج29/257 ،. الػرازي: التفسػير14/506 ،إماـ الحػرميف : نيايػة المطمػب فػي درايػة المػذىب

3/356 . 
حيػث قػالوا: بػأف العػود: ىػو تكػرار  ،بكيػر بػف األشػج وأبػو العاليػة والفػراءالثالث: ما ذىب إليو آخروف مف أئمة العمـ وىـ 

عادتو.  لفظ الظيار وا 
. ابف قدامػة: 91/ 2 ،. ابف رشد: بداية المجتيد3/236. الكاساني: البدائع  17/281 ،القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف

 .29/259 ،. الرازي: التفسير8/14 ،المغني
 .ثُم  َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلواْ لؾ بقولو تعالى: وقد استدلوا بالكتاب: وذ

وجػو االسػتدالؿ: قػالوا: إف ىػذه اآليػة تػدؿ عمػى أف العػود ىػػو إعػادة مػا فعمػوه، وىػذا ال يكػوف إال بػالتكرار، ألف العػود فػػي 
 الشيء إعادتو.
 .14/ 8 ،. ابف قدامة: المغني236/ 3 ،.  الكاساني: البدائع 29/259 ،الرازي: التفسير

؛ وذلؾ أف في  الشػريعة -رحميـ هللا جميعا  –أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف األئمة األعبلـ  الترجيح:
إال عمى مػا يفعػؿ ال عمػى مػا ينػوي فعمػو؛ مثػاؿ ذلػؾ مػف عػـز عمػى ارتكػاب فاحشػة الزنػا ثػـ  ،اإلسبلمية ال يحاسب المرء

وأضفنا إليو  ،فإذا تبيف ذلؾ ،الثابت أنو ال يحاسب ،اقتراؼ تمؾ الفاحشةفيؿ يحاسب عمى عزمو عمى  ،تراجع فمـ يفعميا
تأكػد لنػا أف العػود الموجػب لمكفػارة ىػو  ،كما ثبت مف حديث بف صخر الضػبي ،عدـ وجوب كفارة الظيار إال بعد الوطء

 الوطء ذاتو قبؿ انتياء مدة الظيار. 
 (.8( المجادلة: )مف اآلية 1)
 .8/14 ،( ابف قدامة: المغني2)
  (  151سبؽ تخريجو : )  ص ( 3)



 انمبحث انثانث: أحكاو انظـيـار                        

151 

 الثانيالفصل 

فػدؿ ذلػؾ عمػى  ،عػؿ صػخر الكفػارة إال بػالوطء يوجػبإف رسوؿ هللا لػـ : قالوا : وجو االستدالل
 .1أف العود الموجب لمكفارة ىو الوطء

 :المعقول: ثالثا
وىػػو فعػػؿ مػػا حمػػؼ عمػػى تركػػو ، فػػبل تجػػب الكفػػارة بالحنػػث فييػػا، إف الظيػػار يمػػيف مكفػػرة: قػػالوا

نما تجب بالوطء  .2فبل تجب كفارتيا إال بو، يميف تقتضي ترؾ الوطءألنيا ، كسائر األيماف وا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/14 ،( ابف قدامة: المغني1)
  ،( المصدر السابؽ2)
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 .َكم من ظاىر قبل النكاح: الثامنة المسألة
ثأٌ قىبل   ،ثأٌ يٍ ظبْش يٍ صٔعزّ قجم انضٔاط: إنٗ انقٕل –سؽًّ اهلل  –اإليبو انضْش٘  رْت

ٔعت ػهّٛ أٌ ٚك ش قجم أٌ ًٚسٓب ،صى رضٔعٓب ،ػهٙ كظٓش أيٙ َذإٌ َكؾزك فأ: نٓب
1
 . 

 تدلوا لما ذىبوا إليو باألثر والقياس والمعقوؿ:وقد اس
 : الثر: خوال

ُقْمػُت:  ِإّنِػي) :، فقػاؿالقاسـ بف محمد، أف رجبل سأؿ عمر بف الخطاب  عفاستدلوا بما روي 
 .(2 َكفِّرَ ِإْف َتَزوَّْجُت ُفبلَنًة َفِيَي َعَميَّ َكَظْيِر ُأمِّي، َقاَؿ: ِإْف َتَزوَّْجَتَيا َفبل َتْقَرْبَيا َحتَّى تُ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .49/ 6،: االستذكار القرطبي (1)

أي إف تزوجيػا فقػد  ،فقالوا: بانعقاد الظيػار ،وقد وافؽ جميور الفقياء )الحنفية والمالكية والحنابمة(  اإلماـ فيما ذىب إليو
 ف يمسيا. وجب عميو أف يكفر قبؿ أ

 .445 ، 2/444 ،. الدردير: الشرح الكبير3/232 ،. الكاساني: البدائع6/230 ،السرخسي: المبسوط
 . 2/265 ،. القيرواني: التيذيب في اختصار المدونة 2/316 ،مالؾ: المدونة 

 . 18 ، 8/17.ابف قدامة المغني: 4/112 ،الر عيني: مواىب الجميؿ
 .5/512 ،شرح ياية المنتيى السيوطي: مطالب أولي النيى في
أي إف قػػػاؿ رجػػػؿ المػػػرأة أجنبيػػػة إف  ،فقػػػالوا: بعػػػدـ انعقػػػاد الظيػػػار المعمػػػؽ عمػػػى الػػػزواج ،أمػػػا الشػػػافعية فقػػػد خػػػالفوا اإلمػػػاـ
 حؿ لو قربانيا وال تمزمو كفارة الظيار. ،ثـ تزوجيا ،تزوجتؾ فأنت عمي كظير أمي

. الماوردي: الحاوي الكبير )شرح مختصر 307 ، 8/306 ،ني. المزني: مختصر المز 296 - 5/294 ،الشافعي: األـ
 . 413 – 10/411 ،المزني(

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والمعقوؿ: 
 وال: الكتاب: أ

 (.  3المجادلة: )مف اآلية  َوال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمْن ِنَساِئِيمْ استدلوا بقولو تعالى: 
، والمػرأة ِمـْن ِنَسـاِئِيمْ سبحانو وتعالى قد جعؿ الظيار مف نساء الرجؿ حيث قاؿ عػز وجػؿ : قالوا: إف هللا وجو الداللة

ليست زوجة لمرجؿ بؿ أجنبية عنو وذلؾ عند إنشاء الظيار، فبل ينعقػد الظيػار  ،التي يعمؽ الظيار منيا عمى الزواج بيا
 منيا.

 ثانيا: المعقول:
لـ يكف متظاىرا؛ ألنو إنما يقػع التحػريـ مػف النسػاء  ،تؾ فأنت عمي كظير أميقالوا: قوؿ الرجؿ لممرأة األجنبية: إف نكح 

 فأما مف لـ يحؿ فبل يقع عميو تحريـ وال حكـ تحريـ؛ ألنو محـر فبل معنى لمتحريـ في التحريـ. ،عمى مف حؿ ثـ حـر
 المصادر السابقة.

 وذلؾ:  ،ف ظاىر مف أجنبيةأميؿ لترجيح ما ذىب إليو الشافعية مف عندـ انعقاد ظيار م الترجيح:
وبالتػالي أقػوؿ بعػدـ وجػوب كفػارة  ،فالمؤكد أف المرأة قبؿ الػزواج ال حقػوؽ ليػا عمػى الرجػؿ ،ألف ذلؾ ىو األقرب لممنطؽ

 ،قياسػا عمػى عػدـ وجػوب أي مػف حقػوؽ الزوجػة عمػى الػزوج قبػؿ النكػاح ،الظيار عمى مف ظاىر مف زوجتو قبؿ النكػاح
 ي الحالتيف.بجامع عدـ قياـ الزوجية ف

 .565أثر  ،1/190 ،باب  الرجؿ يقوؿ إذا نكحت فبلنة فيي طالؽ ،( مالؾ: الموطأ2)
 . 2090أثر  ،7/176 ،إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،األلباني: ضعيؼ
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امػرأة عمػى الػزواج  مػفاألثر نص في وجوب كفارة الظيار عمػى مػف عمػؽ ظيػاره : وجو الداللة
  .1ثـ تزوجيا ،منيا

 القياس: : ثانيا
ٗ      : قبنٕا إَٓب ًٍٚٛ يك شح فظؼ ػقىذْب قجىم انُكىبػ، كىبنًٍٛٛ ثىبهلل رؼىبن

2
أ٘ قٛبسىب ػهىٗ انًٛىٍٛ    ؛  

   .ٌ كهًٛٓب رغت فّٛ انك بسحثغبيغ أ ،انزٙ ٚسجق ثٓب طبؽجٓب يب سٛ ؼهّ

 :  المعقول: ثالثا

فزكىٌٕ  ، ٔعٕد انششؽ صٔعخ ػُذٔانًشأح ،  قبنٕا إٌ انًؼهق ثبنششؽ كبنًُغض ػُذ ٔعٕد انششؽ

أ٘ ُٚؼقذ انظٓبس يُٓب سٕاء كبٌ قجم انضٔاط أٔ ثؼذِ  ، يؾال نهظٓبس كًب ركٌٕ يؾال نهطالق
3

  . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 488/  5 ،شرح الزركشي: الزركشي.  313/  2 ، المدونة مالؾ :.   230/  6 ،المبسوط :  السرخسي(  3) 
 .445 ، 2/444 ،. الدردير: الشرح الكبير3/232 ،. الكاساني: البدائع6/230 ،( السرخسي: المبسوط 2)
 . 2/265 ،. القيرواني: التيذيب في اختصار المدونة 2/316 ،مالؾ: المدونة 

 . 18 ، 8/17 ،.ابف قدامة : المغني 4/112 ،الر عيني: مواىب الجميؿ
 .5/512 ،ي شرح ياية المنتيىالسيوطي: مطالب أولي النيى ف

 ( المصادر السابقة.3)
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 انرابغاملبحث 
 أحكاو اخلهغيف 

 : طالق خم فسخ 1الَلمع: مسألة الول ال
  .2إلى القوؿ أف الخمع طمقة بائنة أي طبلؽ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ( الخمع لغة: الَخْمُع اسـ َخَمع ِرداَءه وُخفَّو وُخف ُة وَقْيَدُه  وامرأتو، قاؿ الشاعر:1)

ُن ََلَمْعنا َقْيَدُه فيو ساِربُ  َْ ِمِيْم  ...  وَن َْ  وُكل  خُناٍس قاَربوا َقْيَد َف
ْمػػِع ُمْيمَػػة. واختمعػػِت المػػرأة اخِتبلعػػًا وُخْمَعػػًة. َوَخاَلَعػػْت اْلَمػػْرأَُة َزْوَجيَػػا ُمَخاَلَعػػًة إَذا اْفتَػػَدْت ِمْنػػُو والَخْمػػُع كػػالنَّْزِع إال أف فػػي الخَ 

ػِـّ  ،َفَخَمَعَيا ُىَو َخْمًعا ،َوَطمََّقَيا َعَمى اْلِفْدَيةِ  : اْلُخْمػُع ِبالضَّ ـُ أِلَفَّ ُكػؿَّ َواِحػٍد ِمْنُيَمػا ِلَبػاٌس َوُىػَو اْسػِتَعاَرٌة ِمػْف َخْمػِع المَِّبػاِس؛  ،َوااِلْس
 ِلآْلَخِر .

 ،(  َفِإَذا َفَعػبَل َذِلػَؾ َفَكػَأفَّ ُكػؿَّ َواِحػٍد َنػَزَع ِلَباَسػُو َعْنػوُ 187البقرة: )مف اآلية  ُىن  ِلَباٌس َلُكْم َوَخْنُتْم ِلَباٌس َلُين  قاؿ تعالى: 
 ُفُرَؾ َأْي َنْبَغُض َوَنَتَبرَُّأ ِمْنُو.َوِفي الد َعاِء َوَنْخَمُع َوَنْيُجُر َمْف َيكْ 

 .1/178 ،. الحموي: المصباح المنير1/118 ،الفراىيدي: العيف
 .5/241 ،الصاوي: حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير 

 فتقع بػذلؾ، أو تسقط عنو حقا ليا عميو  ، الخمع اصطبلحا: ومعناه أف تبذؿ المرأة أو ييرىا لمرجؿ ماال عمى أف يطمقيا
 طمقة بائنة.

 .1/154 ،بف جزيء: القوانيف الفقييةا
 .7/330 ،ابف قدامة: المغني  .  110/  10  ،. الماوردي: الحاوي الكبير3/255 ،( الخطابي: معالـ السنف2)
وقػػد وافػػؽ اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو جميػػور العممػػاء  )الحنفيػػة والمالكيػػة والشػػافعي فػػي الجديػػد وأحمػػد فػػي روايػػة(  

 جميعا.   روف مثؿ سعيد بف المسيب والحسف ومكحوؿ وىو ما ذىب إليو عمي وعثماف وآخ
ْغدي: النتؼ في الفتاوى   247/ 2 ،. مالؾ: المدونة173 – 171/ 6 ،. السرخسي: المبسوط 366/ 1 ،الس 

 . 5/216 ،اع. البيوتي: كشاؼ القن4/19 ،. الر عيني: مواىب الجميؿ92 ، 3/91 ،ابف رشد:  بداية المجتيد   
 .5/360 ،. الزركشي: شرح الزركشي 7/330  ،المغني  : ابف قدامة

وخالؼ الشافعي في القػديـ وأحمػد فػي روايػة وىػي المشػيورة فػي المػذىب ؛ وقػالوا: إف الخمػع فسػخ وىػذا اختيػار أبػي بكػر 
 وقوؿ ابف عباس وأبي ثور.             

 .5/216 ،. البيوتي: كشاؼ القناع7/375 ،الطالبيف. النووي: روضة 2/92 ،األسيوطي: جواىر العقود
 .5/360 ،. الزركشي: شرح الزركشي 7/330 ،ابف قدامة: المغني  
 وقد احتج أصحاب ىذا القوؿ: بالكتاب والسنة والمعقوؿ:  
 خوال الكتاب: 
 الط ــالُق َمر تــانِ : احػػتج القػػائموف بػػأف الخمػػع فسػػخ بمػػا روي عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنيمػػا أنػػو احػػتج بقولػػو  تعػػالى 

َفِإْف َطمََّقَيا َفبَل َتِحؿ  َلُو ثـ قاؿ:  ،المصدر السابؽ َفال ُجناَح َعَمْيِيما ِفيَما اْفَتَدْت ِبوِ ثـ قاؿ:  ،( 29البقرة: )مف اآلية 
 ِمْف َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َيْيَرُه{ المصدر السابؽ.
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 : 1واحتج القائموف بأف الخمع طبلؽ بالسنة والمعقوؿ 

 :   السنة: استدلوا: خوال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 طميقتيف، والخمع، وتطميقة بعدىا.: قاؿ فذكر تعالى توجو االستدالل

 فيثبت بذلؾ أف الخمع فسخ.  ،فمو كاف الخمع طبلقا لكاف أربعا
 ثانيا: السنة: 

احتجوا بما روي عف ابف عبػاس رضػي هللا عنيمػا أنػو رد عمػى مػف قػاؿ : ِإّنِػي ُقْمػُت: ِإْف َتَزوَّْجػُت ُفبلَنػًة َفِيػَي َعمَػيَّ   - 1
ي، َقاَؿ: ِإفْ   .َتَزوَّْجَتَيا َفبل َتْقَرْبَيا َحتَّى ُتَكفَِّر {  َكَظْيِر ُأمِّ

 . 565أثر  ، 190/  1 ، موطأ مالؾ برواية محمد بف الحسف الشيباني:   مالؾ
. وقػػاؿ: ىػػذا حػػديث صػػحيح اإلسػػناد ييػػر أف عبػػد الػػرزاؽ 2825ح  ،2/224 ،كتػػاب الطػػبلؽ ،النيسػػابوري : المسػػتدرؾ 

 أرسمو، عف معمر.
 :  يماف بف يسار، عف الربيع بنت معوذ ابف عفراء، أنيا اختمعت عمى عيد النبي  وبما روى عف سم - 2
ُأِمػػَرْت َأْف {  وفػػي البػػاب عػػف ابػػف عبػػاس: )حػػديث الربيػػع الصػػحيح أنيػػا  ، َأْو ُأِمػػَرْت َأْف َتْعتَػػدَّ ِبَحْيَضػػةٍ َفَأَمَرَىػػا النَّبِػػي   } 

 ( َتْعَتدَّ ِبَحْيَضةٍ 
 . 1185ح  ،483/ 3،جاء في الخمعباب ما  ،الترمذي: السنف

 . 431/  6 ، -األـ –صحيح أبي داود  :صحيح  األلباني :
 عمى األمر بحيضة.   وجو االستدالؿ مف الحديثيف: قالوا لو كاف الخمع طبلقا لما اقتصر 

 ثالثا المعقول:
 أف الفرقة بالخمع خمت عف صريح الطبلؽ ونيتو فكانت فسخا كسائر الفسوخ.  
 .5/360 ،. الزركشي: شرح الزركشي 7/330 ،امة: المغني ابف قد 

"ألفػػػاظ الخمػػػع الصػػػريحة: خالعتػػػؾ، وفاديتػػػؾ، وفسػػػخت نكاحػػػؾ، ومػػػا عػػػداىا كأبْنتُػػػِؾ ونحػػػوه كنايػػػة ، وهللا أعمػػػـ".  فائـــدة :
 .5/361 ،الزركشي: شرح الزركشي

 االختبلؼ في كوف الخمع طبلقا أـ فسخا : فائدة : 
 ،حسب الخمع طمقة بائنة بينونة صغرىيـ تزوجيا تعود إليو بطبلقيف؛ أي ث ،إذا خالع الزوج امرأتوأوال: كونو طبلقا: أنو 

 فيتبقى طمقتيف.
 ثانيا: كونو فسخا: تعود بثبلث تطميقات؛ أي اليحسب الخمع طمقة.

 بينونة كبرى.حرمت عميو حرمة يميظة؛ أي تصبح بائنة  ،وبالتالي ففي الحالة األولى: لو طمقيا بعد ذلؾ تطميقتيف
 وأما في الحالة الثانية: فبل تحـر إال بثبلث  تطميقات.  
 .3/144 ،الكاساني: البدائع 

جميعػا وذلػؾ لقػوة حجػتيـ ومػا يؤكػد صػحة مػا ذىبػوا إليػو  أميؿ إلى ترجيح ما ذىب إليػو الزىػري ومػف وافقػو  الترجيح:
 رجوع ابف عباس عف قولو.

.  7/330 ،. ابػػػػػف قدامػػػػة: المغنػػػػػي2/268 ،. الزيمعػػػػي: تبيػػػػػيف الحقػػػػائؽ 172 ،6/171 ،(  السرخسػػػػي: المبسػػػػػوط 1)
 .4/396 ،العسقبلني: فتح الباري
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  {1 ْطِميَقًة َباِئَنةً اْلُخْمَع تَ  َجَعؿَ  }:  بما روي عف ابف عباس رضي هللا عنيما أف النبي   - 1
  .الحديث نص صراحة عمى اعتبار الخمع طبلقا: الداللة وجو

فيػو أف النكػاح ال يحتمػؿ الفسػخ بعػد تمامػو، أال تػرى أنػو ال يفسػخ  والمعنى" : قاؿ في المبسوط
ي باليبلؾ قبؿ التسميـ، فإف الممػؾ الثابػت بػو ضػروري ال يظيػر إال فػي حػؽ االسػتيفاء، وقػد قررنػا ىػذا فػ

 "2النكاح 

، فقالػت: يػا رسػوؿ هللا، أف امػرأة ثابػت بػف قػيس أتػت النبػي ، ابػف عبػاس رضػي هللا عنيمػا عف - 2
ثابت بف قيس، ما أعتب عميو في خمؽ وال ديػف، ولكنػي أكػره الكفػر فػي اإلسػبلـ، فقػاؿ رسػوؿ هللا 

: ( قالت: نعـ، قاؿ رسوؿ هللا ) يَف َعَمْيِو َحِديَقَتُو ؟  (  3)اْقَبِؿ الَحِديَقَة َوَطمِّْقَيا َتْطِميَقةً :  َأَتُردِّ

 .4أتى بمفظ الطبلؽ فيكوف طبلقا  أف الحبيب المصطفى  : وجو االستدالل

 : قالوا: 5المعقول: ثانيا
فػػدؿ عمػػى أنػػو طبلقػػا ال ،  والخمػػع يكػػوف بعػػد تمػػاـ العقػػد ، النكػػاح ال يحتمػػؿ الفسػػخ بعػػد تمامػػو إف - 1

  .فسخا

، والفرقػػة التػػي يممػػؾ الػػزوج إيقاعيػػا ىػػي الطػػبلؽ دوف الفسػػخ، مػػا بػػذلت العػػوض لمفرقػػةالمػػرأة إن إف – 2
  .فوجب أف يكوف طبلقا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. وقػػاؿ: 14865ح  ،7/518 ،بػػاب الخمػع ىػؿ ىػو فسػخ أو طػبلؽ ،كتػاب الخمػع والطػبلؽ ،( البييقػي: السػنف الكبػرى1)

 ،شػػعبة بػػف الحجػػاج وتكمػػـ فيػػو ،بخػػاريتفػػرد بػػو عبػػاد بػػف كثيػػر البصػػري وقػػد ضػػعفو أحمػػد بػػف حنبػػؿ ويحيػػى بػػف معػػيف وال
 ،ومذىب ابف عباس وعكرمة بخبلفو ؟ عمى أنو يحتمؿ أف يكوف المراد بو إذا نػوى بػو طبلقػا أو ذكػره ،وكيؼ يصح ذلؾ

 وهللا أعمـ. ،والمقصود منو قطع الرجعة
 .6/172 ،( السرخسي: المبسوط2)
 .5273ح   ،7/46 ،ؽ فيوباب الخمع وكيؼ الطبل ،كتاب الطبلؽ ،( البخاري: الصحيح3)
 .5/361 ،( الزركشي: شرح الزركشي4)
ْغدي: النتؼ في الفتاوى5)  .173 – 171/ 6 ،.السرخسي: المبسوط366/ 1 ،( الس 
 .4/19 ،. الر عيني: مواىب الجميؿ92 ،3/91 ،. ابف رشد:  بداية المجتيد 2/247 ،مالؾ: المدونة 

  .10/110 ،اوردي: الحاوي الكبير. الم 92 ، 2/91 ،األسيوطي: جواىر العقود
 .3/145 ،. ابف قدامة: الكافي7/330 ،. ابف قدامة: المغني7/375 ،النووي: روضة الطالبيف

 .5/360 ،الزركشي: شرح الزركشي 
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وذلػؾ ألنػو مػأخوذ مػف الخمػع وىػو النػزع، والنػزع ؛ لفظ الخمع يدؿ عمى الطبلؽ ال عمى الفسخ  إف – 3
11ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  َوَكَزْظـَو َمو ِِف َوَكَزْظـَو َمو ِِف إخراج الشيء مف الشيء في المغة بدليؿ قولو عز وجؿ: 

  أي
 أخرجنا.

22َوَكااَزَع َيااَدهُ َوَكااَزَع َيااَدهُ سػػبحانو وتعػػالى  وقولػػو
 فيسػػتفاد مػػف ذلػػؾ أف معنػػى قولػػو:  ،أي: أخرجيػػا مػػف جيبػػو

خمعيا أي: أخرجيا عف ممؾ النكاح، وىذا معنى الطػبلؽ البػائف، وفسػخ النكػاح رفعػو مػف األصػؿ وجعمػو 
ث ،كأف لـ يكف  .بات حكـ المفظ عمى وجو يدؿ عميو المفظ لغة أولىفبل يتحقؽ فيو معنى اإلخراج، وا 

كاإلقالة في باب البيع، والخمع عمى ما ؛ إف فسخ العقد ال يكوف إال بالعوض الذي وقع عميو العقد  -4
 وقع عميو النكاح وعمى ييره جائز فمـ يكف فسخا.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (.43( األعراؼ: )مف اآلية 1)
 (.108( األعراؼ: )مف اآلية 2)
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 .الَلمع بالسمطان وبدونو جواز:  الثانية المسألة
 . 1القوؿ بجواز الخمع سواء بحاكـ أو بدوف حاكـ  إلى -حمو هللا ر  –ذىب اإلماـ الزىري 

 . واألثر والقياساع ماستدؿ ليذا الرأي باإلج وقد
 : اإلجماع: خوال
 :" إنو قوؿ عمر وعثمػاف وعمػي وييػرىـ مػف الصػحابة، لػـ نعػرؼ ليػـ فػي عصػرىـ مخالفػا، فيكػوف قالوا
 . "2جماعاإ

 :  القياس: ثانيا
 بجػػػامع ،والنكػػػاح البيػػػععمػػػى  قياسػػػاقػػػد معاوضػػػة فمػػػـ يفتقػػػر إلػػػى السػػػمطاف إف الخمػػػع ع:  قػػػالوا

 .3كؿ منيما  في العقد قطعقياسا عمى اإلقالة بجامع التراضي عند  وأيضا .المعاوضة فييـ جميعا
 : الثر: ثالثا

رجؿ  أتاه) عف عبد هللا بف شياب الخوالني قاؿ:  شيدت عمر بف الخطاب  ياستدلوا بما رو 
 .(4رضي هللا عنو: إنما طمقؾ بمالؾ وقاؿ ،ي خمع فأجازهوامرأة ف

الخمع جائزا بػدوف  كففمو لـ ي ،قد أجاز خمع قد تـ بيف رجؿ وامرأة أف الفاروؽ : الداللة وجو
حاكـ ألبطمو عمر 

5.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/324 ،( ابف قدامة: المغني1)
 .-رضي الو عنيـ  -ذىب إليو اإلماـ الزىري وقد وافؽ جميور الفقياء ما 

 . 247 /2،. مالؾ: المدونة 3/145 ،. الكاساني: بدائع الصنائع6/173،السرخسي: المبسوط 
 .2/593،. ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة 2/347 ،الدسوقي: الحاشية
. ابف 6/269 ،ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع. 11 ، 10/10 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/72 ،الشيرازي: الميذب
 .5/213 ،. البيوتى: كشاؼ القناع7/324،325 ،قدامة:  المغني

 الحسف البصري وابف سيريف حيث قاال بعدـ جواز الخمع إال عند السمطاف.  ،وقد خالؼ اإلماـ الزىري
 .7/324 ،. ابف قدامة: المغني3/91 ،ابف رشد: بداية المجتيد

ف اختمفػػا فيحتكمػػػاف  ،قػػوؿ: إف الخمػػع أمػػر يخػػص الػػزوج والزوجػػو شػػأنو شػػأف الطػػبلؽ فػػبل حاجػػة لمسػػمطافأ التــرجيح: وا 
 لمسمطاف بإرادتيما.

 .7/324 ،( ابف قدامة: المغني2)
 247. 2،. مالؾ: المدونة 3/145 ،. الكاساني: بدائع الصنائع6/173،( السرخسي: المبسوط 3)

 .2/593 ،بر: الكافي في فقو أىؿ المدينة . بف عبد ال2/347 ،الدسوقي: الحاشية
. ابف 6/269 ،. ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع11 ، 10/10 ،. الماوردي: الحاوي الكبير2/72 ،الشيرازي: الميذب

 .5/213 ،. البيوتى: كشاؼ القناع325 ،7/324 ،قدامة: المغني
. لػـ أقػع 15260أثػر  ،6/181 ،اب الخمع مف قسػـ األفعػاؿكت ،( المتقي اليندي: كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ4)

 لو عمى حكـ . 
 . 372/  23 ، لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد التمييد:   بف عبد البر (1)
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 .عدة المَلتمعة: الثالثةالمسألة 
  .1عدة المطمقة ىي ؛بأف عدة المختمعة: إلى القوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 : والمعقوؿ ألثراستدؿ ليذا الرأي بالكتاب وا وقد
 :  الكتاب: خوال

   : استدلوا بقولو تعالى
ٍ
بَّْصَن بَِلْكُػِسِفنَّ َثََلَثَة ُقُروء َؼوُت َيَسَ  َواْدَُطؾَّ
ٍ
بَّْصَن بَِلْكُػِسِفنَّ َثََلَثَة ُقُروء َؼوُت َيَسَ 22َواْدَُطؾَّ
     

 . 3عدة المختمعة حيضة واحدة: الطبلؽ يشمؿ طبلؽ الخمع والمعاف خبلفا لمف قاؿ: الداللة وجو
 : الثر: ثانيا

 ( 4 الُمْخَتِمَعِة ِعدَُّة الُمَطمََّقةِ  ِعدَّةَ ): أنو قاؿ استدلوا بما روى مالؾ عف نافع عف ابف عمر 
  .نص صراحة عمى أف المختمعة تعتد عدة المطمقة قوؿ ابف عمر :  وجو االستدالل

 : المعقول: ثالثا
 .5فكانت ثبلثة قروء ،إف فرقة الخمع فرقة بعد الدخوؿ في الحياة: قالوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/740 ،. البييقي: السنف الكبرى8/97 ،( ابف قدامة: المغني1)

يػة المالكيػة والشػافعية والحنابمػة فػي الػراجح عنػدىـ( وآخػروف وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو األئمة األربعػة )الحنف
 مف أئمة العمـ.

. 2/468 ،. الدسػػػوقي: الحاشػػػية مػػػع الشػػػرح الكبيػػػر3/26 ،. الزيمعػػػي: تبيػػػيف الحقػػػائؽ3/269 ،ابػػػف اليمػػػاـ: فػػػتح القػػػدير
 .98 ، 8/97 ،. ابف قدامة: المغني8/365 ،النووي:  روضة الطالبيف
فيما ذىب إليو أحمد في رواية : فقاؿ عدة المختمعػة حيضػة وبػو قػاؿ اسػحاؽ وابػف المنػذر وىػو  وقد خالؼ اإلماـ الزىري

 .المروي عف عثماف بف عفاف، وابف عمر، وابف عباس، 
 أنو قاؿ : –رضي هللا عنيما  –وقد احتجوا لما ذىبوا إليو بالسنة: استدلوا بما روى ابف عباس 

 ،بػاب مػا جػاء فػي الخمػع ،َأْف َتْعتَػدَّ ِبَحْيَضػٍة{. الترمػذي: السػنف   َأَمَرَىػا النَّبِػي   أف امرأة ثابػت بػف قػيس اختمعػت منػو }فَ 
 وقاؿ حديث حسف يريب. ،1185ح  ،3/483

دؿ ذلػؾ  ،وىي التػي كانػت قػد خالعػت زوجيػا ،عدة زوجة ثابت بف قيس حيضة واحدة جعؿ الحبيب وجو االستدالل: 
 وبالتالي تخالؼ عدة المطمقة.  ،عمى أف عدة المختمعة حيضة واحدة
 . 82/  7 ،ابف مفمح : المبدع في شرح المقنع 

 وذلؾ:  ،أقوؿ بما قاؿ بو جميور العمماء مف أف عمى المختمعة أف تعتد ثبلثة قروء كالمطمقة الترجيح:
 أوال: لقوة أدلتيـ. 

وكػوف الخمػع قػد تػـ بعػد  ،دي ىػذا الغػرضوحيضػة واحػدة ال تػؤ  ،ثانيا: أف العدة جعمت لمتأكد مػف بػراءة الػرحـ مػف الحمػؿ
وىػػي أقػػؿ فتػػرة العػػدة  ،الػػدخوؿ فقػػد وجبػػت عمػػى المختمعػػة نفػػس فتػػرة العػػدة لممطمقػػة طبلقػػا رجعيػػا أو بائنػػا بينونػػة صػػغرى

 التي يتأكد منيا براءة الرحـ. ،لممدخوؿ بيا الحرة
 ( .228( البقرة: )مف اآلية 2)
 . 9/249 ،( ابف اليماـ : شرح فتح القدير3)
  .15596أثر  ،7/740 ،باب ما جاء في عدة المختمعة ،كتاب العدد ،( البييقي: السنف الكبرى4)

 . 1932أثر  ، 431/   6 ، صحيح أبي داود، األلباني : صحيح 
 .8/98 ،( ابف قدامة: المغني5)
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 طالق المعتدة من الَلمع :: الرابعة المسألة
مػف خمػػع يمحقيػا الطػبلؽ الصػػريح  عتػدةبػػأف الم: إلػى القػوؿ –رحمػػو هللا  -ذىػب اإلمػاـ الزىػري 

  .1كؿ امرأة لي طالؽ: كأف يقوؿ؛ أو الطبلؽ المرسؿ ،دوف الكناية
 : استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والسنة وقد
 :  كتابال: خوال

َتونِ   الطَََّلُق الطَََّلُق   ستدلوا بظاىر قولو تعػالى : ا        َتونِ َمرَّ 22ُجـَاوَح َظَؾاْقِفََم فِاقََم اْفَتاَدْت بِاِه ُجـَاوَح َظَؾاْقِفََم فِاقََم اْفَتاَدْت بِاِه   َفاََل َفاََل .. .. ..َمرَّ
     إِنْ إِنْ       

َؼَفو َفََل ََتِلُّ َلهُ  َؼَفو َفََل ََتِلُّ َلهُ َضؾَّ 33َضؾَّ
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/317 ،التركماني: الجوىر النقي عمى سنف البييقي  بابف .7/331،( ابف قدامة: المغني 1)

 وقد وافؽ الحنفية اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو.
 .3/135 ،. الكاساني: البدائع6/84 ،السرخسي: المبسوط

 فقد خالفوا اإلماـ الزىري وقالوا: بعدـ وقوع طبلؽ المعتدة مف الخمع. ،وأما الجميور المالكية والشافعية والحنابمة
 .7/331 ،. ابف قدامة: المغني17/   10 ،الكبير .  الماوردي: الحاوي 1/786 ،ابف رشد: بداية المجتيد 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باألثر والمعقوؿ:  

 فقد استدلوا : خوال بالثر:
 ،أنػو قػاؿ: المختمعػة ال يمحقيػا الطػبلؽ فػي عػدتيا. ابػف أبػي شػيبة: ُمصػنؼ ابػف أبػي شػيبة بما روي عػف عكرمػة  - 1

 ،. منقطع : ابف التركماني : الجوىر النقي عمى سنف البييقػي 18809أثر  ،5/119باب  مف قاؿ: ال يمحقيا الطبلؽ. 
7   /317 . 
أخبرنا مسمـ عف ابف جريج عف عطاء عف ابف عباس وابػف الزبيػر أنيمػا قػاال: ال يمحػؽ المختمعػة الطػبلؽ فػي العػدة؛ -2

سػػػناده صػػػحيح : : الّطريفػػػي : . إ9/197 ،. البغػػػوي: شػػػرح السػػػنة1/152 ،ألنػػػو طمػػػؽ مػػػا ال يممػػػؾ. الشػػػافعي : المسػػػند
 . 403/  1 ،التحجيؿ 

 ثانيا: المعقول:
قالوا: اليمحقيا طػبلؽ النتفػاء الواليػة عمييػا. وألنيػا ال تحػؿ إال بنكػاح جديػد فمػـ يمحقيػا طبلقػو كالمطمقػة قبػؿ الػدخوؿ أو  

 المنقضية عدتيا. 
 الجوزي: ىو حديث موضوع.  وقالوا في الحديث الذي استدؿ بو اإلماـ الزىري والحنفية قاؿ ابف  

 ،. المػاوردي: الحػاوي الكبيػر 1/786 ،. ابف رشد: بداية المجتيػد295/   2 ،بف الجوزي: التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ
 .7/331 ،.  ابف قدامة: المغني17/   10

 أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور بعدـ وقوع طبلؽ المعتدة مف الخمع وذلؾ :الترجيح :
 جتيـ.لقوة ح – 1
 فمـ الطبلؽ إذًا ؟.  ،فإف تـ الخمع فقد تمت الفرقة ،ألف الفرقة كما تتـ بالطبلؽ تتـ بالخمع - 2
 (. 229( البقرة: )مف اآلية 2)
 (. 230( البقرة: )مف اآلية 3)
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ثنتػػيف فػػاف أخػػذ اوأف مػػف طمػػؽ  ،وقػػوع الطػػبلؽ بعػػد الخمػػع قتضػػىوىػػذا ي: قػػالوا: االســتدالل وجــو
 .1يطمؽ الثالثةلو اف  ،فداء 

 السنة :: ثانيا
 { 2َيْمَحُقَيا الطَّبَلُؽ َما َداَمْت ِفي اْلِعدَّةِ  اْلُمْخَتِمَعةُ  }:  استدلوا بقولو    

لػـ تخػرج مػف أف تكػوف محػبل  وألنيػا بػالخمع واإلبانػة ؛نػص فػي البػاب  وىػذا ":قالوا: الداللة وجو        
فيػي  ،وىو االنطػبلؽ والتخمػي وزواؿ القيػد ؛عنو المفظ لغة حكـ الطبلؽ إف كاف ما ينبىء  ألف ؛لمطبلؽ

 والقيػد ،الخػروج والبػروز والتػزوج بػزوج آخػرممنوعة عػف  ألنياو  ،ألنيا مقيدة في حاؿ العدة  ؛محؿ لذلؾ 
ف ،المنع  ىو  ؛المحميػة قػائـ  فحػؿ ،حػؿ المحميػة شػرعا  زواؿوىػو ؛ كاف ما ال ينبػيء عنػو المفػظ لغػة  وا 
 ". 3ال بالطمقات الثبلث ولـ توجد فكانت المبانة والمختمعة محميف لمطبلؽ ال يزوؿ إ ألنو

ألف زواؿ  ؛ييػر سػديد الطػبلؽ تصػرؼ فػي الممػؾ باإلزالػة -أي الشػافعي  -وبػو تبػيف أف قولػو 
 .عنو المفظ لغة وال يدؿ عميو شرعاالممؾ ال ينبيء 

و راجعيػا ال ينعػدـ الطػبلؽ بػؿ ولػ ،الممػؾ باإلجمػاعأال ترى أف الطػبلؽ الرجعػي واقػع وال يػزوؿ 
ف انعػدـ أ ألنيػا إزالػة الممػؾ ؛ فػي حػؽ زواؿ الممػؾ بخػبلؼ اإلبانػة  ثػرهيبقى أثػره فػي حػؽ زواؿ المحميػة وا 

 .والممؾ دليؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/317 ،ابف التركماني: الجوىر النقي عمى سنف البييقي( 1)
. الحػديث موضػوع ال أصػؿ لػو  1467ح  ،1/386 ،فػي اإليػبلء باب ما جاء ،( الجوزجاني: سنف سعيد بف منصور2)
 . 2/295،مسألة المختمعة ال يمحقيا الطبلؽ ،ابف الجوزي: التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ :
 .3/307،. ابف عابديف: حاشية رد المختار عمى الدر المختار3/135 ،( الكاساني: البدائع3)
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 .في خمر الَلالف بين الزوجين البت عندميمة الَكمين : الَلامسة المسألة
 ،أمػر الخػػبلؼ بػيف الػػزوج وزوجػػو إف البػت فػػي: إلػى القػػوؿ –رحمػػو هللا  –اإلمػػاـ الزىػري  ذىػب

عمػى أف  ،سػواء كػاف بػالحكميف أـ بػدونيما ،جػاز ذلػؾ ،فمػو اتفقػا عمػى الخمػع ،يعود فػي النيايػة إلرادتيمػا
 .1تكوف الريبة في الخمع مف طرؼ الزوجة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .2/266 ،( مالؾ: المدونة الكبرى1)
حيػث قػالوا:  إف ميمػة  ،ب الحنفيػة والشػافعية فػي األظيػر والحنابمػة فػي قػوؿ  إلػى مػا ذىػب إليػو اإلمػاـوقد ذىػ  

تػػـ ذلػػؾ بريبػػة  ،أـ أرادا الصػػمح  ،فػػإف تمكنػػا مػػف حػػؿ الخػػبلؼ سػػواء كػػاف طػػبلؽ أـ خمػػع ،الحكمػػيف اإلصػػبلح ال ييػػر
تفريػؽ بػيف الػزوجيف إال أف يفػوض الزوجػاف ولػيس لمحكمػيف ال ،الزوجيف وتوكيؿ كؿ منيما لمحكـ الذي أحضره مف طرفػو

 إلييما ذلؾ. 
.  األلوسػي:  6/385،. الرممػي: نيايػة المحتػاج  2/190 ،. الجصاص: أحكاـ القرآف2/180 ،السمرقندي: تحفة الفقياء

 . 5/27 ،روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني
 .8/380 ،المرداوي: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ

ولكػف يجتيػداف فػي  ،وقد خالؼ المالكية والشافعية في قوؿ والحنابمة في رواية: فقالوا ال يشترط رضى الػزوجيف  
ال قاما بالتفريؽ بينيما بما يجدانو يحقؽ المصمحة لكمييما.  ،فإف تـ ،التوفيؽ بينيما  فذلؾ خير وا 

 . 347 ، 2/346  ،الدسوقي: الحاشية. 517 – 2/514 ،الصاوي : حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير
. 7/252 ،. ابػػػف قدامػػػة: المغنػػػي3/261 ،.الشػػػربيني: مغنػػػي المحتػػػاج308 – 5/305 ،الغزالػػػي: الوسػػػيط فػػػي المػػػذىب
 .                   6/458 ،النجدي: حاشية الروض المربع

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واألثر: 
 خوال: الكتاب:

اتعالى: استدلوا بقولو   ًَ ْن َخْىِمَيآ ِإْن ُيِريَدا ِإْصاَل َكمًا مِّ ََ ْن َخْىِمِو َو َكمًا مِّ ََ  (. 35النساء: )مف اآلية   َفاْبَعُثوْا 
وىذا نص مف هللا سبحانو بأنيما قاضػياف ال وكػيبلف وال شػاىداف، فسػماىما حكمػيف، ولػـ  وجو االستدالل: قالوا:        

ايعتبر رضا الزوجيف، ثـ قاؿ:  ًَ  فخاطب الحكميف بذلؾ. ِإْن ُيِريَدا ِإْصاَل
كمػا أف لموكيػػؿ اسػػـ فػػي الشػػريعة ومعنػػى، ولمحكػػـ اسػػـ فػػي الشػػريعة ومعنػػى، فػػإذا بػػيف هللا كػػؿ واحػػد منيمػػا فػػبل ينبغػػي أف 
يركػب معنػى أحػدىما عمػى اآلخػر. كمػػا أف هللا تعػالى سػماىما فػي اآليػة حكمػيف، والوكيػػؿ مػأذوف لػيس بحكػـ، وعمػى ىػػذا 

ذا رأى حكػـ الػزوج الطػبلؽ ا لقوؿ، ال يشترط رضا الزوجيف ببعثيمػا، ويحكمػاف بمػا يريػاه مصػمحة مػف الجمػع والتفريػؽ، وا 
ف رأى الخمع ووافقو حكميا تخالعا ولو لـ يرض الزوجاف.  استقؿ بو وال يزيد عمى طمقة، وا 

 .347 ، 2/346  ،. الدسوقي: الحاشية517 – 2/514 ،الصاوي : حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير
. 7/252 ،. ابػػف قدامػػة: المغنػػي3/261 ،.الشػػربيني: مغنػػي المحتػػاج308 – 5/305 ،الغزالػػي: الوسػػيط فػػي المػػذىب 

 .5/211 ،. البيوتي : كشاؼ القناع6/458 ،النجدي: حاشية الروض المربع
 ثانيا: الثر:
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 والمعقوؿ : واألثر لكتابااستدلوا لما ذىبوا إليو ب وقد

 :الكتاب: خوال
َٓ      استدلوا بقولو تعالى: َٓ َو َّٓ ُيِؼقََم ُحُدوَد اَّللَِّ َفنِْن   َو وَفو َأ َّٓ َأْن ََيَ لُّ َلُؽْم َأْن َتْلُخُذوا ِِمَّو آَتْقتُُؿوُهنَّ َصْقئًو إِ

َّٓ ُيِؼقََم ُحُدوَد اَّللَِّ َفنِْن ََيِ وَفو َأ َّٓ َأْن ََيَ لُّ َلُؽْم َأْن َتْلُخُذوا ِِمَّو آَتْقتُُؿوُهنَّ َصْقئًو إِ
ََيِ

َّٓ ُيِؼقََم ُحُدوَد اَّللَِّ َفََل ُجـَوَح َظَؾْقِفََم فِقََم اْفَتَدْت بِهِ  َّٓ ُيِؼقََم ُحُدوَد اَّللَِّ َفََل ُجـَوَح َظَؾْقِفََم فِقََم اْفَتَدْت بِهِ ِخْػُتْم َأ    1ِخْػُتْم َأ

ال يجػػوز لمحكمػػيف أف يخمعػػا بغيػػر رضػػاه ويخرجػػا  وبأنػدلػػت اآليػػة الكريمػػة : قػػالوا: الداللــة وجــو
 .الماؿ عف ممكيا 

وَرًة َظْن   : تعالى وبقولو َّٓ َأْن َتُؽوَن ِِتَ ِل إِ
َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِوْلَبوضِ ِذيَن آَمـُوا  َو الَّ وَرًة َظْن َيو َأُّيُّ َّٓ َأْن َتُؽوَن ِِتَ ِل إِ
َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِوْلَبوضِ ِذيَن آَمـُوا  َو الَّ َيو َأُّيُّ

22َتَراٍض ِمـُْؽْم َتَراٍض ِمـُْؽْم 
   

 .أكؿ أحد ماؿ ييره إال برضاهفي اآلية دليؿ عمى منع أف ي: الداللة وجو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
قاؿ لمحكمػيف: َأتَػْدِرَياِف َمػا َعَمْيُكَمػا  لوا: إف عمي الذي  استدؿ بو الزىري ومف وافقو فقا استدلوا بما باألثر عف عمي  

َقا َقا َأْف تَُفرِّ ْف َرَأْيُتَما َأْف تَُفرِّ َقاَؿ: َقاَلِت اْلَمْرأَُة: َرِضيُت ِبِكَتاِب اَّللَِّ ِبَما َعَميَّ ِفيػِو  ،؟ َعَمْيُكَما ِإْف َرَأْيُتَما َأْف َتْجَمَعا َأْف َتْجَمَعا، َواِ 
، وَ  ا اْلُفْرَقُة َفبَل، َفَقاَؿ َعِمَي َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو: َكَذْبَت، َواَّللَِّ اَل َتْبَرُح َحتَّى تُقِ َوِليَّ ْت ِبِو.َقاَؿ الرَُّجُؿ: َأمَّ  رَّ ِبِمْثِؿ الَِّذي َأَقرَّ

ف سػػنف التفسػػير مػػ:  الجوزجػػاني:  سػػنده صػػحيح. 653أثػػر  ،2/184 ،ترتيػػب السػػندي ،الشػػافعي: مسػػند اإلمػػاـ الشػػافعي
 . 628أثر  ، 1244/  4 ، سعد بف عبد هللا بف عبد العزيز آؿ حميد دراسة وتحقيؽ: د ، سعيد بف منصور

بػػاب  ،كتػاب الطػػبلؽ ،وعنػد النسػػائي بمفػػظ: َكػَذْبَت َوهللِا اَل َتْبػػَرْح َحتَّػػى َتْرَضػى ِبِمثْػػِؿ الَّػػِذي َرِضيُت.النسػائي: السػػنف الكبػػرى
 . .4661ثر أ ،4/421 ،الشقاؽ بيف الزوجيف

كانا وكيميف أو شاىديف لػـ يقػؿ ليمػا: أتػدرياف مػا عميكمػا ؟ إنمػا كػاف يقػوؿ: أتػدرياف بمػا وكمتمػا  ا :لو قا :الداللة  جوو    
 ؟. 

أف يأتيػػا لمحػػاكـ الػػذي أرسػػميما فيخبػػراه بمػػا فعػػبله ليحتػػاط  -كمػػا قػػاؿ الدسػػوقي  -وقػػاؿ المالكيػػة: ويجػػب عمػػى الحكمػػيف 
ف خالؼ مذىبو، بأف يقوؿ: حكمت بما حكمتما بو. عممو بالقضية، فإذا أخ  براه وجب إمضاؤه مف يير تعقب وا 

 .347 - 2/344 ،الدسوقي: الحاشية  مع الشرح الكبير
   وذلؾ : ،أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو الترجيح:

 أوال:  لقوة استدالليـ.
فوجػػب السػػعي لئلصػػبلح فػػإف لػػـ يسػػتطع الحكمػػاف  ،التفريػػؽثانيػػا: إف األصػػؿ فػػي ميمػػة الحكمػػيف إصػػبلح ذات البػػيف ال 

فػػإف لػػـ يكػػف اإلصػػبلح ممكنػػا حػػاوال إقنػػاع الطػػرفيف باالنفصػػاؿ دوف  ،فيرسػػؿ الحػػاكـ ييرىمػػا ،اعتػػذرا عػػف الميمػػة ،ذلػػؾ
َســانٍ  عمػػبل بقولػػو تعػالى ،محاولػة أحػػد الطػػرفيف االضػػرار بػػاآلخر َْ البقػػرة: )مػػف اآليػػة  َفِإْمَســاٌك ِبَمْعــُروٍف َخْو َتْســِريٌح ِبِإ

229 .) 
 (. 229( البقرة: )مف اآلية 1)
 (. 29( البقرة: )مف اآلية 2)
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وِم   : تعالى وبقولو و إىَِل اَْلُؽَّ ِل َوُتْدُلوا ِِبَ
َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِوْلَبوضِ وِم َو و إىَِل اَْلُؽَّ ِل َوُتْدُلوا ِِبَ
َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِوْلَبوضِ 11َو

   

فػػي أنػػو ال يممػػؾ أخػػذ مػػاؿ أحػػد ؛ سػػبحانو وتعػػالى أف الحػػاكـ وييػػره سػػواء  أخبػػر: الداللــة وجــو
اع طػػبلؽ نػػوال يممػػؾ إق، ال يممػػؾ أخػػذ ماليػػا ودفعػػو إلػػى زوجيػػافثبػػت بػػذلؾ أف الحػػاكـ ، ودفعػػو إلػػى ييػػره

 2عمى الزوج بغير توكيمو وال رضاه

 الثر: ثانيا

" أف رجبل وامرأتو بينيما شقاؽ جاءا إلى عمػي رضػي : استدلوا  بما روى ابف سيريف عف عبيدة
ا حكمػا مػف أىمػو وحكمػا ابعثػو : فقاؿ عمػي رضػي هللا عنػو ،مف الناس  3فئاـمع كؿ واحد منيما ، هللا عنو

ْف َرَأْيُتَمػػا َأْف  فْ َأتَػػْدِرَياِف َمػػا َعَمْيُكَمػػا؟ َعَمْيُكَمػػا ِإْف َرَأْيُتَمػػا َأْف َتْجَمَعػػا أَ : ثػػـ قػػاؿ لمحكمػػيف، مػػف أىميػػا َتْجَمَعػػا، َواِ 
قَػػا قَػػا َأْف تَُفرِّ ػػا اْلُفْرقَػػُة فَػػبَل،  قَػػاَؿ: َقالَػػِت اْلَمػػْرأَُة: َرِضػػيُت ِبِكتَػػاِب اَّللَِّ ِبَمػػا َعمَػػيَّ  ، تَُفرِّ ، َوقَػػاَؿ الرَُّجػػُؿ: َأمَّ ِفيػػِو َوِلػػيَّ
 . 4: َكَذْبَت، َواَّللَِّ اَل َتْبَرُح َحتَّى تُِقرَّ ِبِمْثِؿ الَِّذي َأَقرَّْت ِبوِ َفَقاَؿ َعِمَي 

أف قػػػػوؿ الحكمػػػػيف إنمػػػػا يكػػػػوف برضػػػػا : أف عمػػػػي رضػػػػي هللا تعػػػػالى عنػػػػو أخبػػػػر: الداللــــة وجــــو
 . 5الزوجيف

 :المعقول: ثالثا
وذلػػؾ ألنػػو ال خػػبلؼ أف الػػزوج لػػو أقػػر  ؛لػػيس لمحكمػػيف أف يفرقػػا إال أف يرضػػى الزوجػػاف: قػػالوا

وكذلؾ لػو أقػرت المػرأة ، باإلساءة إلييا لـ يفرؽ بينيما ولـ يجبره الحاكـ عمى طبلقيا قبؿ تحكيـ الحكميف
حكميمػػا قبػػؿ بعػػث الحكمػػيف  فػػإذا كػػاف كػػذلؾ، بالنشػػوز لػػـ يجبرىػػا الحػػاكـ عمػػى خمػػع وال عمػػى رد ميرىػػا

وال إخػراج الميػر  ،ال يجوز إيقاع الطبلؽ مف جيتيما مف يير رضا الزوج وتوكيمو ؛ فكذلؾ بعد بعثيما 
وألف الحػػاكـ ال يممػػؾ التفريػػؽ  ؛فمػػذلؾ ال يجػػوز خمعيمػػا إال برضػػا الػػزوجيف ؛عػػف ممكيػػا مػػف ييػػر رضػػاىا

نما ىما وكيبلف ليما في الخم، فكيؼ يممكو الحكماف  .6ع أو في التفريؽ وا 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (. 188( البقرة: )مف اآلية 1)
 .192 - 2/190( أحكاـ القرآف لمجصاص :2)
 . 972/  2،( ِفئاـ مف النَّاس : َأي جَماَعة مف النَّاس . األزدي : جميرة المغة 2)
 لسابؽ.( سبؽ تخريجو في اليامش ا4)
 . 125/  5 ،الشافعي : األـ (  4)
.  6/385،. الرممػػػػي: نيايػػػػة المحتػػػػاج  2/190 ،. الجصػػػػاص: أحكػػػػاـ القػػػػرآف2/180 ،( السػػػػمرقندي: تحفػػػػة الفقيػػػػاء6)

. المػػرداوي: اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف 5/27 ،األلوسػػي:  روح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ والسػػبع المثػػاني
 .8/380 ،الخبلؼ
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  .زوجتو وضارىا 1َكم ما لو عضل: السادسة المسالة
 بػػػأف مػػػف عضػػػؿ زوجتػػػو وضػػػارىا بالضػػػرب: إلػػػى القػػػوؿ –رحمػػػو هللا  –ذىػػػب اإلمػػػاـ الزىػػػري    

لتفتػدي نفسػيا منػو ففعمػت فػالخمع باطػؿ ؛ والتضييؽ عمييا أو منعيا حقوقيا مف النفقة والقسـ ونحو ذلؾ 
 .2والعوض مردود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
َؿ بيـ المكػاُف ضػاؽ 1) ػَمِت اأَلرُض بَأىميػا ِإذا ضػاقت بيػـ لكثػرتيـ  ،( العضؿ لغة: َعضَّ ػَؿ عميػو فػي َأمػره  ،وعضَّ وَعضَّ

 قاؿ َأوس بف َحجر : ،تعضيبًل َضيَّؽ مف ذلؾ وحاَؿ بينو وبيف ما يريد ظمماً 
مًة ِمنَّا ِبجَ   ْمٍع َعَرْمَرـ.َترى اأَلرَض ِمنَّا بالَفضاِء َمريضًة            ُمَعضِّ

ْوج ُظْمماً  ،وَعَضَؿ المرأََة عف الزوج َحَبسيا ميا َمَنعيا الزَّ  قاؿ هللا تعالى: ،وَعَضَؿ َيْعُضميا وَيْعِضُميا َعْضبًل وعضَّ
 ن َخزواجين َْ  (. 232البقرة: )مف اآلية  فال َتْعُضموُىن  َخن َيْنِك
 .  11/451 ،ابف منظور: لساف العرب 

 طبلح: العضؿ في االص
 وريب كؿ واحد منيما في صاحبو. ،إذا طمبت ذلؾ ،في الزواج: منع المرأة مف التزويج بكفئيا – 1

 .  6/477 ،، ابف قدامة : المغني3/153 ،الشربيني : مغني المحتاج
لتفتػدي في الخمع:  إضرار الزوج بزوجتو  بالضرب والتضييؽ عمييا، أو منعيا حقوقيا مف النفقة والقسـ ونحو ذلؾ  – 2

 نفسيا منو. 
 .( 55، 54)/ 7 ،ابف قدامة : المغني     
 .7/327 ،( ابف قدامة: المغني2)

وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو جميور العمماء )المالكية والشافعية والحنابمة( وآخروف مف أئمة العمـ الشرعي أمثاؿ: ابف 
 عباس رضي هللا عنيما  وعطاء ومجاىد. 

 . 5/257 ،. ابف رشد:  البياف والتحصيؿ117/   3 ،. ابف رشد: بداية المجتيد2/268 ،مالؾ: المدونة
 .5/238 ،. البيوتي: كشاؼ القناع327 /7 ،.ابف قدامة: المغني2/489 ،الشيرازي: الميذب

، وىو آثـ عاص. –رحميما هللا  –أما أبو حنيفة فقد خالؼ اإلماـ    وقاؿ: الخمع صحيح، والعوض الـز
 ما ذىب إليو بالكتاب: استدلوا بقولو تعالى :وقد استدؿ ل 
  ٍَشٍة ُمَبيَِّنة َِ  (.19.النساء: )مف اآلية َواَل َتْعُضُموُىن  ِلَتْذَىُبوا ِبَبْعِض َما َْتْيُتُموُىن  ِإال َخْن َيْأِتيَن ِبَفا

َشــٍة إِ وجػػو االسػػتدالؿ: أي ال تضػػيقوا عمػػييف لتأخػػذوا مػػنيف بعػػض مػػا آتيتمػػوىف مػػف صػػداؽ وييػػره   َِ ال َخْن َيــْأِتيَن ِبَفا
ـــةٍ    ،أي: إال أف ينشػػػزف؛ وفػػػي ذلػػػؾ نيػػػى لػػػؤلزواج عػػػف أخػػػذ شػػػيء ممػػػا أعطػػػوا نسػػػائيف ،(19.النسػػػاء: )مػػػف اآليػػػة ُمَبيَِّن

 واستثنى حاؿ نشوزىف.
 فيقتضي حرمة أخذ شيء مما أعطوىف عند عدـ النشوز منيف، وىذا فػي حكػـ ،وحكـ المستثنى يخالؼ حكـ المستثنى منو

الديانة، فإف أخذ جاز ذلؾ في الحكـ ولـز حتى ال يممؾ استرداده؛ ألف الزوج أسقط ممكو عنيا بعوض رضيت بػو، والػزوج 
 والمرأة مف أىؿ المعاوضة والرضا فيجوز في الحكـ والقضاء. ،مف أىؿ اإلسقاط
 .3/150 ،الكاساني: البدائع

 وذلؾ : ،-رحميـ هللا جميعا  –األئمة األجبلء أذىب لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ ومف وافقو مف  الترجيح:
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 : القياس استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب و وقد

 :  الكتاب: خوال
َّٓ ُيِؼاقََم   : استدلوا بقولو تعػالى وَفاو َأ َّٓ َأْن ََيَ لُّ َلُؽاْم َأْن َتْلُخاُذوا ِِمَّاو آَتْقُتُؿاوُهنَّ َصاْقًئو إِ

َٓ ََيِ َّٓ ُيِؼاقََم َو وَفاو َأ َّٓ َأْن ََيَ لُّ َلُؽاْم َأْن َتْلُخاُذوا ِِمَّاو آَتْقُتُؿاوُهنَّ َصاْقًئو إِ
َٓ ََيِ َو

11ُحُدوَد اَّللَِّ ُحُدوَد اَّللَِّ 
  ..  

وا مف أزواجيـ شيئا عمى وجو المضارة، " اآلية خطاب لؤلزواج، نيوا أف يأخذ: االستدالل وجو
وىذا ىو الخمع الذي ال يصح إال بأال ينفرد الرجؿ بالضرر، وخص بالذكر ما آتى األزواج نساءىـ، ألف 

فمذلؾ خص ،  العرؼ بيف الناس أف يطمب الرجؿ عند الشقاؽ والفساد ما خرج مف يده ليا صداقا وجيازا
  ."2بالذكر

َٓ َتْعُضاُؾوُهنَّ لَِتااْذَهُبوا بِااَبْعِ  َمااو َٓ ََيِاآَ ََيِاا    تعػالى : وبقولػو َٓ َتْعُضاُؾوُهنَّ لَِتااْذَهُبوا بِااَبْعِ  َمااو لُّ َلُؽاْم َأْن َتِرُثااوا الـَِّسااوَء َكْرًهااو َو لُّ َلُؽاْم َأْن َتِرُثااوا الـَِّسااوَء َكْرًهااو َو

آَتْقُتُؿوُهنَّ آَتْقُتُؿوُهنَّ 
33
  

الَكػػره )بػػالفتح( بمعنػػى اإلكػػراه، والُكػػره )بالضػػـ( المشػػقة. يقػػاؿ:  :4اْلُقَتبِػػي  قػػاؿ : االســتدالل وجــو
لػػؤلزواج أف ال يحبسػػوْا النسػػاء كرىػػًا  خطػػاب ةواآليػػلتفعػػؿ ذلػػؾ طوعػػا أو كرىػػا، يعنػػي طائعػػا أو مكرىػػا. 

النفقة والكسػوة لتخالعػو،  بمنعياضربيا أو خوفيا بالقتؿ أو  فإف ،ليفتديف نفوسيف أو َيُمْتَف فيرثيف الزوج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
... إال أف تفسير الحنفية يشعر باالبتعاد عف فحوى الػنص القرآنػي   ،أوال: كبل الفريقيف استدؿ بقولو تعالى: َواَل َتْعُضُموُىفَّ

: ال يحػؿ لكػـ أف فػالمعنى يكػوف ،فاآليػة الكريمػة بػدأت بػبل يحػؿ... ،بينما تفسير الجميور يتناسػب وسػياؽ الػنص القرآنػي
 تعضموىف لتأخذوا...

أف يكوف فيػو تشػجيعا لمػف فػي قمػبيـ مػرض مػف  ،ثانيا: أخشى أف يكوف في اإلباحة لمزوج في أخذ العوض والحالة ىذه 
يقاع ظمـ شديد بيا. ،ليتَغولوا عمى نسائيـ ليضطروىف ألف يفتديف أنفسيف ،الرجاؿ  وفي ذلؾ إضرار بالزوجة وا 

 ( . 229آلية ( البقرة : )مف ا1)
 .137، 3/136 ،( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف2)
 (. 19( النساء: )مف اآلية 3)
: ىو يحيى ْبف ُموَسى َأُبو ُموَسى وىو اْبػف َأبِػي ليمػى وقيػؿ ابػف ابػى العػبلء  القتبػي البػاىمي صػاحب اْلَبْصػِرّي 4) ( اْلُقَتِبي 

حمف اْبػػف ميػػدي وعمػػى ْبػػف نصػػر، وابػػو الوليػػد الطيالسػػي وعمػػى بػػف نصػػر روى َعْنػػُو يحيػػى القطػػاف وعبػػد الػػر  ،َسػػِمَع نافعػػا
 يعد ِفي اْلَبْصِرّييف  وعف إسحاؽ بف منصور عف يحيى بف معيف أنو قاؿ: يحيى ابف موسى القتبى ثقة. ،الجيضمى

 .9/187 ،. الرازي: الجرح والتعديؿ8/307 ،البخاري: التاريخ الكبير
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فػػإف خالعتػػو فػػي ىػػذه الحػػاؿ وقػػع  المنػػع، ىػػو والعضػػؿ ،وقػػد ذكػػرت اآليػػة الكريمػػة العضػػؿ ،فيػػذا محظػػور
 . 1) أي ما دفعتو لو مف ماؿ مقابؿ الخمع (ا بذلتو عمى ذلؾ وال يممؾ الزوج م ، الطبلؽ

 : القياس :ثانيا
 واألجػرقياسا عمى الثمف فػي البيػع   ،فمـ يستحؽ ،عمى بذلو بغير حؽ أكرىفإنو عوض : قالوا
 .2فبل يترتب عميو أثره ،بجامع أف كبل منيـ قد تـ باإلكراه ،في اإلجارة

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. 17/6 ،. النػػػػووي: المجمػػػػوع5/257 ،. ابػػػػف رشػػػػد:  البيػػػػاف والتحصػػػػيؿ1/554 ،( ابػػػػف رشػػػػد: المقػػػػدمات المميػػػػدات1)

 .5/95 ،. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف1/466 ،الماوردي: النكت والعيوف
 .7/327 ،. ابف قدامة: المغني2/489 ،( الشيرازي: الميذب2)
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 اخلامص املبحث
 يف أحكاو انؼذة

 .المراد بالقر : الول  لمسألةا
انقشء ْٕ انطٓش ثأٌ: انقٕل إنٗ -اهلل  سؽًّ -رْت اإليبو انضْش٘  

1
. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/101 ،ابف قدامة: المغني (1)

العممػاء: )المالكيػة والشػافعية وأحمػد فػي روايػة( وآخػروف مػف أىػؿ العمػـ الشػرعي وقد وافؽ اإلمػاـ فيمػا ذىػب إليػو جميػور 
رحميػـ هللا  –فيو المروي عف عائشة رضي هللا عنيا وزيد وابف عمر وأباف بف عثماف وعمر بف عبد العزيػز وأ بػي ثػور 

 . -جميعا 
 ،. النفػػراوي: الفواكػػػو الػػػدواني1/156، . ابػػػف جػػزيء: القػػػوانيف الفقييػػػة2/469  ،الدسػػوقي: الحاشػػػية عمػػػى الشػػرح الكبيػػػر

 ،. الشػػربيني:  مغنػػي المحتػػػاج8/366 ،. النػػووي: روضػػة الطػػػالبيف18/132 ،. النػػووي: المجمػػوع شػػرح الميػػػذب2/57
 .102 – 8/100 ،. ابف قدامة: المغني1/25 ،.  ابف قيـ الجوزية: إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف3/385

وآخػروف مػف أىػؿ  ،الحنفيػة وأحمػد فػي روايػة أخػرى وىػي األظيػر فيػي المػذىب عنػدىـ وقد خالؼ اإلمػاـ فيمػا ذىػب إليػو
 ،أمثاؿ: الخمفاء األربعة وابف مسعود وابف عباس وسعيد بف المسيب والثوري وأبػي عبيػد رضػي هللا عػنيـ ،العمـ الشرعي 

 حيث قالوا: بأف القرء ىو الحيض.
 . 4/308 ،. ابف اليماـ: فتح القدير194 ، 193/ 3،ع . الكاساني:  البدائ14، 6/13 ،السرخسي: المبسوط
 . 417/ 5 ،. البيوتي: كشاؼ القناع102 – 100/ 8ابف قدامة: المغني: 

 . 1/25 ،ابف قيـ الجوزية: إعبلـ الموقعيف
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: بالكتاب والسنة والمعقوؿ : 
 خوال: الكتاب:  

 .228البقرة مف اآلية  م َقاُت َيَتَرب ْصَن ِبَأْنُفِسِين  َثاَلَثَة ُقُرو ٍ َواْلُمطَ استدلوا بقولو تعالى:  
: قالوا: لقد أمر هللا تعالى باالعتداد بثبلثة قروء، ولو حمؿ القرء عمى الطير لكاف االعتداد بطيػريف وبعػض وجو الداللة

قاؿ بأف القرء ىػو الطيػر، والثبلثػة اسػـ لعػدد الثالث؛ ألف بقية الطير الذي صادفو الطبلؽ محسوب مف األقراء عند مف 
مخصػػوص، واالسػػـ الموضػػوع لعػػدد ال يقػػع عمػػى مػػا دونػػو، فمػػو أخػػذنا بػػو لكػػاف تركػػا لمعمػػؿ بالكتػػاب، أمػػا لػػو حمػػؿ عمػػى 
الحػػيض فيكػػوف االعتػػداد بػػثبلث حػػيض كوامػػؿ؛ ألف مػػا بقػػي مػػف الطيػػر ييػػر محسػػوب مػػف العػػدة عنػػدنا فيكػػوف عمػػبل 

 عمى ذلؾ أولى لموافقتو لظاىر النص وىو أولى مف مخالفتو. بالكتاب، فكاف الحمؿ 
 . 4/308 ،. ابف اليماـ: فتح القدير3/194 ،. الكاساني: البدائع14 ، 6/13 ،السرخسي: المبسوط

 .5/417 ،. البيوتي: كشاؼ القناع 102 – 100 /8 ،ابف قدامة: المغني 
 ثانيا السنة: 
 أنو قاؿ: }َطبَلُؽ اأْلََمِة اْثَنَتاِف َوِعدَُّتَيا َحْيَضَتاِف{ . سوؿ هللا استدلوا بما روي عف ابف عمر عف ر  - 1 
 . 2079ح  ،1/672  ،باب في طبلؽ األمة وعدتيا ،كتاب الطبلؽ ،ابف ماجو: السنف 

 . وقاؿ ضعيؼ.2708ح  ،3/129 ،باب الطبلؽ بالرجاؿ والعدة بالنساء ،البييقي: السنف الصغرى
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 : انًؼقٕلٔ انسُخٔ ثبنقشآٌ ،ٔقذ اسزذنٕا نًب رْجٕا إنّٛ 

 :خوال القْرن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 وجو الداللة :

معمـو أنو ال تفاوت بيف الحرة واألمة في العدة فيما يقع بو االنقضاء، إذ الرؽ أثره في تنقيص العدة التي تكوف في  قالوا:
 حؽ الحرة ال في تغيير أصؿ العدة، فدؿ عمى أف أصؿ ما تنقضي بو العدة ىو الحيض.

 . 3/194 ،. الكاساني:  البدائع14 – 6/13 ،السرخسي: المبسوط
بَلَة    ا روي عف عدي بف ثابت، عف أبيو، عف جده، عف النبي  استدلوا بم - 2  أنو قاؿ في المستحاضة: }َتَدُع الصَّ

ُأ ِعْنَد ُكؿِّ َصبَلٍة، َوَتُصوـُ َوُتَصمِّ  َـّ َتْغَتِسُؿ َوَتَتَوضَّ ـَ َأْقَراِئَيا الَِّتي َكاَنْت َتِحيُض ِفيَيا، ُث باب ما جػاء  ،ي{. الترمذي: السنفَأيَّا
 .1/225 ،األلباني: إرواء الغميؿ ،. صحيح126ح  ،1/220 ،مستحاضة تتوضأ لكؿ صبلةأف ال
د ثَْتُوَ َخن َيا َخَتْت َرُسـوَل اَّلل ِ َصـم   ُه َعَمْيـِو َوَسـم  استدلوا بما روي عف  - 3   ََ َبْيٍش  َُ َم َعْن ُعْرَوَةَ َخن  َفاِطَمَة ِبْنَت َخِبي 
َفـاْنُظِري ِإَذا َختَـاِك قُـْرُؤِك َفـاَل ُتَصـمِّيَ  ََ َفَقاَل َلَيا َرُسوُل اَّلل ِ َصم   ُه َعَمْيِو َوَسـم َم:  ِإن َمـا َذِلـَك ِعـْرٌق الد مَ َفَشَكْت ِإَلْيِو  َ

َذا َمــر  ُقـــْرُؤِك َفْمَتَطي ــِريَ ثُـــم  َصــمِّي َمـــا َبــْيَن اْلُقـــْرِ  ِإَلــ  اْلُقـــْر ِ  بػػػاب فػػي المػػػرأة  ،الطيػػارة كتػػاب ،{ . أبػػو داود: السػػػنف َواِن
 .280ح  ،1/72 ،تستحاض، ومف قاؿ: تدع الصبلة في عدة األياـ التي كانت تحيض

 .2119ح  ،7/200 ،اإلرواء  ،صحيح األلباني: 
(: قالوا: ىذا دليؿ عمى أف المعيػود فػي لسػاف الشػرع اسػتعماؿ القػرء بمعنػى  3و 2مف الحديثيف الشريفيف ) وجو الداللة 

 يعيد في موضع استعمالو بمعنى الطير، فوجب أف يحمؿ كبلمو عمى المعيود في لسانو. الحيض. ولـ 
 . ( 102 – 100 )/8 ،ابف قدامة: المغني

ـَ َأْقَراِئَيا{   وأقوؿ: إف قوؿ الحبيب المصطفى    بَلَة َأيَّا نػص فػي كػوف  ،وقولػو}ِإَذا َأتَػى قَػْرُؤِؾ فَػبَل ُتَصػمِّي{،: }َتَدُع الصَّ
 الحيض؛ حيث أف الثابت أف ال صبلة لممرأة في حيضيا.القرء ىو 

 ثالثا: المعقول:
قػالوا: إف ىػذه العػدة وجبػػت لمتعػرؼ عمػى بػراءة الػػرحـ، والعمػـ ببػراءة الػرحـ يحصػػؿ بػالحيض ال بػالطير، فكػاف االعتػػداد  

 . 3/194 ،بالحيض ال بالطير. الكاساني:  البدائع
 فية ومف وافقيـ: أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الحن الترجيح: 
 أوال: لقوة حجتيـ.  
ثانيا:  أف العقؿ والمنطؽ يقوؿ: إنو ال يعقؿ أف الخمفاء الراشديف رضي هللا عنيـ وىـ مف تولى أمػر األمػة بعػد الحبيػب   
   أف يتفقػوا عمػى رأي واحػد ويكػوف  ،وىـ مف يشػيد ليػـ القاصػي والػداني مػف الػتمكف مػف فيػـ أحكػاـ الػديف وتشػريعاتو
وىػـ  ،أنػو قػوؿ ابػف مسػعود وابػف عبػاس رضػي هللا عػنيـ ،ومما يقوي ىػذا القػوؿ أيضػا ، لفا لما عيدوه عف النبي  مخا

 مف ىـ مف حيث التمكف والتبحر في األحكاـ الشرعية.
ال لمػا طمػب منيػا النبػي  ،: }فإذا مر قرؤؾ فتطيري{ نص صػريح عمػى أف القػرء ىػو الحػيض كما أف قوؿ الحبيب   وا 
 ال فكيؼ تتطير مف الطير ؟ ،طيرأف تت  وا 

 ،والضػػابط فػػي ذلػػؾ حػػدوث الحػػيض مػػف عدمػػو حسػػب مػػا اعتادتػػو المػػرأة ،ثالثػػا: أف العػػدة وجػػدت لمتأكػػد مػػف بػػراءة الػػرحـ
 وبالتالي فاألقرب أف يكوف المراد بالقرء الحيض وليس الطير.
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ْؼُتُم الـَِّسوَء َفَطؾُِّؼوُهنَّ لِ   : ثقٕنّ رؼبنٗ اسزذنٕا َو الـَّبِيُّ إَِذا َضؾَّ ْؼُتُم الـَِّسوَء َفَطؾُِّؼوُهنَّ لِ َيو َأُّيُّ َو الـَّبِيُّ إَِذا َضؾَّ ِِتِنَّ َيو َأُّيُّ ِِتِنَّ ِعدَّ ِعدَّ
11  
  ..  

وقد أمر ، فالبلـ بمعنى في، الزماف الذي يصمح لعدتيف يأي في عدتيف أو ف: وجو االستدالل
صػػرؼ اإلذف إلػػى زمػػف فيُ ، باإلجمػػاع لحرمتػػووذلػػؾ ؛ ال فػػي الحػػيض، هللا عػػز وجػػؿ بػػالطبلؽ فػػي الطيػػر

 .2اءوتطمؽ فيو النس، ففيو دليؿ عمى أف القرء ىو الطير الذي يسمى عدة، الطير
 السنة :: ثانيا
بػػأف ابنػػو قػػد طمػػؽ زوجتػػو وىػػي :  عنػػدما أخبػػر النبػػي   بف الخطػػابلعمػػر   بقولػػو  اسػػتدلوا - 1

َـّ َتْطيُػرَ  ُمْرهُ  }: حائض حيث قاؿ  َـّ َتِحػيَض ثُػ َـّ ِلُيْمِسْكَيا َحتَّى َتْطُيَر، ُث َـّ ِإْف َشػاَء  ،َفْمُيَراِجْعَيا، ُث ثُػ
ْف َشا ، َفِتْمَؾ الِعدَُّة الَِّتي َأَمَر اَّللَُّ َأْف ُتَطمََّؽ َلَيا النَِّساءُ َأْمَسَؾ َبْعُد، َواِ   .{3َء َطمََّؽ َقْبَؿ َأْف َيَمسَّ

الحػديث صػريح الداللػة عمػى أف الطيػر ىػو العػدة التػي أمػر هللا تعػالى أف تطمػؽ ليػا : وجو الداللـة
 .4فصح أف القرء ىو الطير، النساء

 : قالت قاؿ رسوؿ هللا  ،هللا عنيا ضير استدلوا بما روي عف عائشة  – 2
  { . اأْلَْقَراُء، اأْلَْطَيارُ  إنََّما} 

بػأف القػرء ىػو : نػص صػريح فػي محػؿ الخػبلؼ ،قػوؿ أمنػا عائشػة رضػي هللا عنيػا: االستدالل وجو
 .الطير

 المعقول :: ثالثا
حيػث إف الطيػػر  ،طيػرأنيػػا ال فصػح ،ميمػة بػبلالعػدة واجبػة فرضػػا بعػد الطػبلؽ مباشػػرة  فإ:  قػالوا  - 1

طمػؽ  فػيمفعنػد القػائميف بػو  لوجػب ،ولو كاف القرء ىو الحػيض، بالطبلؽ ال الحيض المتصؿىو 
 .5بيا تعتدولكف ال ، حائضا أف تعتد بتمؾ الحيضة قرءا

ذا كػاف األمػر كػػذلؾ ، قػرأت كػذا فػي كػذا إذا جمعتػو فيػو: فيقػاؿ، قػالوا :إف القػرء مشػتؽ مػف الجمػع – 2 وا 
ومػػا ، والحػػيض خروجػو منػػو، ألف الطيػر اجتمػػاع الػػدـ فػي الػػرحـ؛ حػؽ مػػف الحػػيضكػاف بػػالطير أ

  .6ويجمع عمى أقراء وقروء وأقرؤ، وافؽ االشتقاؽ كاف اعتباره أولى مف مخالفتو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (. 1( الطبلؽ: )مف اآلية 1)
 .18/153( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف 2)
 .5251ح  ،7/41 ،كتاب الطبلؽ ،( متفؽ عميو: البخاري: الصحيح3)
بػػػاب تحػػػريـ طػػػبلؽ الحػػػائض بغيػػػر رضػػػاىا، وأنػػػو لػػػو خػػػالؼ وقػػػع الطػػػبلؽ، ويػػػؤمر  ،كتػػػاب الطػػػبلؽ ،مسػػػمـ: الصػػػحيح 

 .1471ح  ،2/1093 ،برجعتيا
 .5/209 ،. الشافعي: األـ 3/204 ،( الصنعاني: سبؿ السبلـ4)
 .5/209 ،. الشافعي: األـ3/204 ،سبلـ( الصنعاني: سبؿ ال5)
 .3/385 ،( الشربيني: مغني المحتاج6)
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 .المطمقة ثالثا 1إَداد: الثانية المسألة
ا الطيػػب والزينػػة فجػػاز ليػػ ،إلػػى أف المطمقػػة ثبلثػػا ال إحػػداد عمييػػا –رحمػػو هللا  –ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري 

 . 2ومنيا الكحؿ باإلثمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ْحَداد مف اْلَحد َوُىَو اْلَمْنع أِلَنََّيا تمنع الزِّيَنة ُيقَػاؿ أحػدت اْلَمػْرأَة إحػدادا وحػدت تِحػد وتُحػد 1) ِبَضػـ اْلَحػاء ( اإلحداد لغة: اإْلِ

 .1/285 ،النووي: تحرير ألفاظ التنبيو َوكسرَىا َولـ يجوز اأْلَْصَمِعي ِإالَّ أحدت. 
 اإلحداد اصطبلحا :  
 ترؾ المرأة الزينة بعد ورود المصيبة إلى الوقت المحدود.   - 1

فػػي مسػػند أـ المػػؤمنيف زينػػب بنػػت جحػػش رضػػي هللا عنيػػا  ،األزدي: تفسػػير يريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف البخػػاري ومسػػمـ
 .175أثر  ،1/565،
ة وما في معناىا مدة مخصوصة في أحواؿ مخصوصة. وقالوا أيضا: ومف اإلحػداد امتناعيػا امتناع المرأة مف الزين - 2

 مف البيات في يير منزليا.
 وما بعدىا.   2/616 ،. ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار3/293 ،ابف اليماـ: فتح القدير
 وما بعدىا.  8/164،امة: المغني . ابف قد3/210 ،. ابف قدامة: الكافي7/140 ،الرممي: نياية المحتاج

اإلحداد: ىػو جميػع مػا تتػزيف بػو النسػاء مػف حمػي وصػبغ وكحػؿ وخضػاب وطيػب وثيػاب مصػبوية ممونػة أو بػيض  - 3
 . 5/493 ،يمبس مثميا لمزينة. العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ

  . 5/580،( الزركشي:  شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي 2)
 ـ الزىري فيما ذىب إليو: المالكية والشافعية في قوؿ والحنابمة في قوؿ أيضا.وقد وافؽ اإلما

 . وما بعدىا.5/493 ،. العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ2/13 ،مالؾ: المدونة 
. الزركشػي:  شػرح 3/210 ،. ابػف قدامػة: الكػافي11/273 ،.المػاوردي: الحػاوي الكبيػر7/140 ،الرممي: نياية المحتػاج

 ومابعدىا.  8/164،. ابف قدامة: المغني 5/580،كشي عمى مختصر الخرقي الزر 
 ،حيػػث قػػالوا: يجػػب اإلحػػداد عمػػى المبتوتػػة ،وخػػالؼ الحنفيػػة والشػػافعية فػػي القػػوؿ الثػػاني والحنابمػػة فػػي القػػوؿ الثػػاني أيضػػا

 ولذلؾ يحـر عمييا التطيب. 
 2/616 ،ابػػف عابػػديف: رد المحتػار عمػػى الػػدر المختػػار .3/293 ،. ابػػف اليمػػاـ: فػتح القػػدير3/209 ،الكاسػاني: البػػدائع

 . 11/273 ،. الماوردي: الحاوي الكبير7/140 ،وما بعدىا.  الرممي: نياية المحتاج
 .5/580 ،. الزركشي:  شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي3/210 ،ابف قدامة: الكافي

 ومابعدىا. 8/164،ابف قدامة: المغني  
 إليو بالقياس والمعقوؿ :وقد استدلوا لما ذىبوا  

 خوال: القياس :
قياسػا عمػى المتػوفى عنيػا زوجيػا بجػامع أف كمييمػا فارقػت زوجيػا عػف  ،يحـر عمى المطمقة ثبلثا التطيب والتػزيف  - 1 

 فرقة ال رجعة فييا.  ،نكاح صحيح
 2/616 ،مػػى الػػدر المختػػار. ابػػف عابػػديف: رد المحتػار ع3/293 ،. ابػػف اليمػػاـ: فػتح القػػدير3/209 ،الكاسػاني: البػػدائع

 . 275/ 11 ،. الماوردي: الحاوي الكبير7/140 ،وما بعدىا.  الرممي: نياية المحتاج
 . 5/580،. الزركشي:  شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي 3/210 ،ابف قدامة: الكافي
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 والمعقوؿ : السنةب –رحميـ هللا جميعا  –ومف وافقو  زىرياستدؿ ال وقد

 :  استدلوا: السنة: خوال 
اَل َيِحػؿ  اِلْمػَرأٍَة تُػْؤِمُف }: يقػوؿ أنيا قالت: سمعت رسوؿ هللا ،  زوج النبي  حبيبة عفبما روي  - 1 

 { 1ِخِر، أف ُتِحد  َعَمى َميٍِّت َفْوَؽ َثبَلٍث ِإالَّ َعَمى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشًرا ِباَّللَِّ َوالَيْوـِ اآل

إال عمػى زوجيػا المتػوفى  ،دؿ الحديث أنو ال يجوز أف تحد المرأة أكثر مف ثبلث أيػاـ: وجو الداللة
والمبتوتػة  ،اد فييػا فقػطعمػى وجػوب اإلحػد فػدؿ قولػو  ،وىذه عدة الوفػاة ،فتحد أربعة أشير وعشرا

 .2تعتد عف يير وفاة فبل يجب عمييا اإلحداد كالرجعية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ومابعدىا. 8/164 ،ابف قدامة: المغني

خاصػة فػي  ،وفى عنيا زوجيا لفوات النكاح الػذي ىػو نعمػة فػي الػديف"إف الحداد إنما وجب عمى المت قاؿ الحنفية:      
حقيػػا؛ لمػػا فيػػو مػػف قضػػاء شػػيوتيا وعفتيػػا عػػف الحػػراـ وصػػيانة نفسػػيا عػػف اليػػبلؾ بػػدرور النفقػػة، وقػػد انقطػػع ذلػػؾ كمػػو 

 زميا اإلحداد ". فمزميا اإلحداد؛ إظيارا لممصيبة والحزف، وقد وجد ىذا المعنى في المطمقة الثبلث والمبانة فيم ،بالموت
 .3/209 ،الكاساني: البدائع

قالوا: إنيا معتدة بائف مف نكاح، فمزميػا اإلحػداد، قياسػا عمػى المتػوفى عنيػا زوجيػا، بجػامع أف العػدة تحػـر النكػاح  – 2 
 في كمييما، فحرمت دواعيو.

 ومابعدىا. 8/164،ابف قدامة: المغني 
 ثانيا: المعقول: 

فكانػػت باإلحػػداد  ،مػػظ مػػف عػػدة الوفػػاة؛ ألنيػػا تمنػػع مػػف الخػػروج نيػػارا وال تمنػػع مػػف عػػدة الوفػػاةقػػالوا: "إف عػػدة المبتوتػػة أي
 أولى".

 .275/ 11 ،الماوردي: الحاوي الكبير
ألف اإلحداد قد وجب عمييا.  ،فقالوا: بأف ترؾ التطيب واجب عمى المطمقة طمقة واحدة بائنة ،كما أضاؼ الحنفية أيضا 

 ألنو حؽ الشرع. ،ؾ اإلحداد فبل تطيعووحتى لو أمرىا زوجيا بتر 
 .2/617 ،ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار 

 أميؿ لترجيح ما ذىب إليو اإلماـ ومف وافقو مف جميور العمماء  وذلؾ:  الترجيح:
 ومنيا استدالليـ بالمعقوؿ الذي أجده منطقيا وواقعيا جدا.  ،أوال:  لقوة حجتيـ

فيؿ تطالب بأف تبدي الحزف واألسػؼ  ،ؽ بائنا بينونة كبرى أو صغرى قد يوقعيا في مشقة شديدةثانيا: طبلؽ المرأة طبل
فبالطيػػب  ،بػػؿ ُحػػؽ ليػػا أف تتطيػػب وتتػػزيف؛ خاصػػة إف كانػػت تريػػب بػػالزواج ،عمػػى فػػراؽ مػػف أوقػػع بيػػا الضػػرر والمشػػقة

 والزينة تعرب عف ىذه الريبة والتي قد تستحي عف التعبير عنيا بالقوؿ. 
وذلؾ أف فراؽ المبتوتػة مؤقػت ينتيػي بزواجيػا مػف  ،قياسا مع الفارؽ ،ا: أجد قياس المبتوتة عمى المتوفى عنيا زوجياثالث

 والذي ال خيار لممرء فيو.   ،كما أنو قوؿ  ،أما المتوفى عنيا فيو فراؽ أبدي ال رجعة فيو ،زوج آخر
 .1281ح  ،2/78 ،يير زوجيا باب إحداد المرأة عمى ،كتاب الجنائز ،( البخاري: الصحيح1)
 ومابعدىا. 8/164،. ابف قدامة: المغني 143 - 7/141 ،( الرممي: نياية المحتاج2)
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فػذكرت ، فمقييػا رجػؿ فنياىػا، فخرجت تجذ نخميػا، ُطِمَقت خالتي ثبلثاً : قاؿ وبما روى جابر   - 2
دَِّقي ِمْنُو، َأْو َتْفَعِمي َخْيرً  اْخُرِجي}: فقاؿ  ذلؾ لمنبي  ي، َلَعمَِّؾ َأْف َتصَّ  .{1اَفُجذِّ

الحػػديث نػص فػػي جػواز خػػروج المبتوتػة مػػف بيتيػا وىػػذا يػدؿ أف اإلحػػداد لػيس واجبػػا  :وجـو الداللــة
   .2عمييا

 :المعقول: نياثا
 : قالوا

وبالتالي فقد جاز ليا  ،الحزف عميو ال معنى لو تكميفياف ،المبتوتة فارقيا زوجيا باختياره وريبتو إف -1
 .3الطيب 

؛ فػاحتيط عمييػا باإلحػداد، ولػيس لػو مػف ينفيػو، لحػؽ الػزوج، و أتػت بولػدالمتوفى عنيا زوجيا ل إف -2
لػػئبل يمحػػؽ بالميػػت مػػف لػػيس منػػو، بخػػبلؼ المطمقػػة، فػػإف زوجيػػا بػػاؽ، فيػػو يحتػػاط عمييػػا بنفسػػو، 

 .4وينفي ولدىا إذا كاف مف ييره

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . وقاؿ صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه.2831 ،2/226 ،كتاب الطبلؽ ،( الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف1)
 . 2/548 ،( الزركشي:  شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي2)
 ومابعدىا. 8/164،. ابف قدامة: المغني 143 - 7/141،ممي : نياية المحتاج ( الر 3)
 ( المصدر السابؽ.4)
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 .1ص زوجة المفقودربمدة ت: الثالثة  المسألة
 ؛ إلػػػى القػػػوؿ بػػػأف الػػػزوج إذا يػػػاب ييبػػػة ظاىرىػػػا اليػػػبلؾ – رحمػػػو هللا –ذىػػػب اإلمػػػاـ الزىػػػري    

كالػػذي يفقػػد مػػف بػػيف أىمػػو لػػيبل أو نيػػارا، أو يخػػرج إلػػى الصػػبلة فػػبل يرجػػع، أو يمضػػي إلػػى مكػػاف قريػػب 
يرجػع، فػبل يظيػر لػو خبػر، أو يفقػد بػيف الصػفيف، أو ينكسػر بيػـ مركػب فيغػرؽ بعػض الليقضي حاجتو و 

ثػـ  ،ية الحجاز ونحوىا، تتػربص زوجتػو أربػع سػنيف وىػي أكثػر مػدة الحمػؿرفقتو، أو يفقد في ميمكة، كبر 
 .2تعتد عدة الوفاة أربعة أشير وعشرا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .5/495 ،( المفقود: قاؿ ابف عرفة: المفقود مف انقطع خبره يير ممكف الكشؼ عنو. العبدري: التاج واإلكميؿ1)
 .  8/131،( ابف قدامة: المغني 2)

فعية في القديـ والحنابمة في ظاىر المذىب عندىـ. وآخروف مف أىؿ العمػـ الشػرعي وقد وافؽ اإلماـ فيما ذىب إليو: الشا
. أمػا المالكيػة فوافقػوا اإلمػاـ  أمثاؿ: عثماف، وابف عمر، وابف عباس، وابف الزبير، وىو رواية عف ابف مسعود، وعمػي 

  عمى ما سيأتي شرحو. ،أما في يير ذلؾ فقد خالفوا ،فيمف يفقد في ببلد المسمميف
 .11/316 ،. الماوردي: الحاوي الكبير6/308،. الشربيني: مغني المحتاج 18/159 ،النووي: المجموع

 . 7/89 ،.   ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع8/131،ابف قدامة: المغني  
 . 4/113 ،الحجاوي: اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ابف حنبؿ
صفيف: تتربص سنة؛ ألف يمبة ىبلكو ىاىنا أكثػر مػف يمبػة ييػره، لوجػود وقاؿ سعيد بف المسيب في امرأة المفقود بيف ال

 .  8/131،سببو. ابف قدامة: المغني 
 وقػد خػػالؼ اإلمػػاـ فيمػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة والشػافعية فػػي الجديػػد وآخػروف مػػف أىػػؿ العمػػـ الشػرعي أمثػػاؿ: ابػػف مسػػعود 

 الثوري.والنخعي وابف أبي ليمى، وابف شبرمة وعثماف البتي، وسفياف 
أي تبقػى  ،فبل تبيف منو كأنو حي حقيقػة ،حيث قالوا: إف زوجة المفقود امرأة ابتميت فمتصبر حتى يستبيف موت أو طبلؽ

 زوجة المفقود عمى عصمة زوجيا حتى تتيقف خبر موتو أو طبلقيا منو. 
 .18/159 ،: المجموع. النووي5/255 ،. الشافعي: األـ6/196 ،. الكاساني: البدائع11/35السرخسي: المبسوط 

أمػػا المالكيػػة فقػػد فرقػػوا بػػيف مػػف يفقػػد فػػي بػػبلد المسػػمميف وبػػيف مػػف يفقػػد فػػي بػػبلد األعػػداء وبػػيف مػػف يفقػػد فػػي القتػػاؿ بػػيف 
 المسمميف بعضيـ مع بعض.

 .واستدلوا بنفس األثر عف الفاروؽ  ،أما مف يفقد في ببلد المسمميف فقد وافقوا اإلماـ فيما ذىب إليو
 .31/ 2 ،ونةمالؾ: المد

وأما مف يفقد في ببلد األعداء فذىبوا إلى القوؿ: بأف عمى زوجتو أف تتثبت مف موتو، أو أف يبمغ مف العمر حدا ال يحيا 
ال فبل تحؿ لؤلزواج. ،إلى مثمو، وىو مقدر بخمس وسبعيف سنة وىو الراجح عندىـ  وا 

 وأما المفقود في قتاؿ المسمميف مع الكفار: فثبلثة أقواؿ: 
يعتبر كالمفقود في ببلدالكفار: ال تتزوج امرأتو أبدا أو يػأتي عميػو مػف السػنيف مػا يعمػـ أنػو قػد مػات؛ ألنػو ال يػؤمف  - 1 

 ويعمر والتعمير ما بيف السبعيف إلى الثمانيف.  ،عميو األسر في ببلد العدو 
 تتربص امرأتو سنة، ثـ تعتد.  - 2
 و وافقوا اإلماـ. والذي ب ،ىو كالمفقود في ببلد المسمميف  - 3
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 : ٔقذ اسزذنٕا نًب رْجٕا إنّٛ ثبإلعًبع ٔاألصش

 :  االجماع :خوال
فػي مػوالة رضػي هللا عػنيـ جميعػا وقضػى بػو ابػف الزبيػر ، لقد قضى بمػا قمنػا عمػر وعثمػاف وعمػي: قالوا
 .ليـ

 .1إجماعا فكانت، قضايا انتشرت في الصحابة فمـ تنكر ذهوى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
نمػا تعتػد زوجتػو مػف يػـو التقػاء   وأما المفقود في قتاؿ المسػمميف بعضػيـ مػع بعػض: فقػالوا: لػيس فػي ذلػؾ أجػؿ معػيف، وا 

ما القتؿ.  الصفيف؛ ألف ىذا ال يجميو إال أحد أمريف إما الموت وا 
 .535 – 1/525 ،. ابف رشد: المقدمات المميدات452 ، 2/451  ،مالؾ: المدونة 
 . 483  - 2/479  ،. الدسوقي: الحاشية506 – 5/495 ،العبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ 

 .2/569 ،ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة
 استدالؿ المخالفيف: لقد  استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة واألثر والمعقوؿ :

 السنة:  : خوال 
الػدارقطني:  ،: }اْمػَرأَُة اْلَمْفقُػوِد اْمَرَأتُػُو َحتَّػى َيْأِتَييَػا اْلَخَبػُر{ قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ هللا  ،استدلوا بما روي عػف المغيػرة بػف شػعبة

 . 3/473  ،. وضعفو الزيمعي: نصب الراية255ح  ،3/312 ،السنف
َفْمَتْصػِبْر َحتَّػى َيْأِتَييَػا  حيػث قػاؿ فػي امػرأة المفقػود: )ِىػَي اْمػَرأٌَة اْبُتِمَيػتْ  :  يؤخذ مف األثر الوارد عػف عمػي وجو الداللة 

 . منقطع. قاؿ البييقي : 12330أثر  ،7/90  ،َمْوٌت، َأْو َطبَلٌؽ( عبد الرزاؽ: المصنؼ
 . 503/  3 ، التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:  بف حجر 
: }حتى يأتييا خبػره{؛ فقػد وضػح   قوؿ الرسوؿ   مف الحديث واألثر: لقد فسر األثر الوارد عف عمي  وجو الداللة 

البػاجي :  األثر ذلؾ حيث نص أف الخبر إمػا أف يكػوف بتػيقف الوفػاة أو بتمقػي الزوجػة خبػر طبلقيػا مػف زوجيػا المفقػود. 
 . 91/ 4 ،المنتقى شرح الموطإ 

 قالوا:  ثانيا المعقول:
 كاف ظاىر ييبتو السبلمة.  إف يياب المفقود شؾ في زواؿ الزوجية، فمـ تثبت بو الفرقة، كما لو – 1

 . 18/159 ،. النووي: المجموع11/35 ،السرخسي/  المبسوط
" إذا لـ يبؽ أحد مف أقرانو حيا، فإنو يحكػـ بموتػو؛ ألف مػا تقػع الحاجػة إلػى معرفتػو فطريقػو فػي الشػرع الرجػوع إلػى  – 2

ر، وبنػاء األحكػاـ الشػرعية عمػى الظػاىر دوف وبقػاؤه بعػد مػوت جميػع أقرانػو نػاد،أمثالو كقيـ المتمفات، ومير مثؿ النسػاء 
 .11/35 ،النادر". السرخسي: المبسوط

 وذلؾ : ،أقوؿ بما قاؿ بو اإلماـ ومف وافقو الترجيح:
 أوال: لقوة حجتيـ. 
خاصػػة إف كانػػت شػػابة  ،فيػػو إيقػػاع ظمػػـ شػػديد عمػػى المػػرأة ،ثانيػػا: إف تػػربص المػػرأة عػػودة زوجيػػا دوف تحديػػد زمػػف معػػيف 

ال تجيزه الشريعة اإلسبلمية  ،فمربما أضطرت أف تتربص طيمة حياتيا وىذا ظمـ ،فمو أخذنا برأي المخالفيف ،صغيرة السف
 السمحة.

 .3/202 ،( ابف قدامة: الكافي1)
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 الثر :: ثانيا
ٍ   : أَّ قبل ، اسزذنٕا ثًب سٔ٘ ػٍ ػًش  - 1 صىى رؼزىذ نهٕفىبح أسثؼىخ     ، ايشأح انً قٕد رزىشثض أسثىغ سىُٛ

 .فئرا اَقؼذ ؽهذ نألصٔاط،  أشٓش ٔػششح أٚبو

 : قظخ ْٔٙ شاألص ٔنٓزا

،   فقػػد رجػػؿ فػػي عيػػد عمػػر: قػػاؿ، ىما عػػف عبيػػد بػػف عميػػربإسػػناد، والجوزجػػاني .روى األثػػـر مػػا
 .فتربصي أربع سنيف، انطمقي: فقاؿ، ذلؾ لو كرتفذ،  فجاءت امرأتو إلى عمر

 .فاعتدي أربعة أشير وعشرا، انطمقي: فقاؿ، ثـ أتتو، ففعمت
 .طمقيا: فقاؿ، أيف ولي ىذا الرجؿ ؟ فجاء وليو: فقاؿ، ثـ أتتو، ففعمت
 .فتزوجي مف شئت، انطمقي: مرفقاؿ ليا ع، ففعؿ

اسػػتيوتني ، يػا أميػر المػؤمنيف: أيػف كنػت ؟ قػاؿ: فقػاؿ لػو عمػر، ثػـ جػاء زوجيػا األوؿ، فتزوجػت
حتػى ايتػزاىـ مػنيـ قػـو ، كنت ؟ عند قػـو يسػتعبدونني، فوهللا ما أدري في أي أرض هللا، الشياطيف
فمػا لػؾ ومػا ليػـ ، ىؤالء مف الجفو ، أنت رجؿ مف اإلنس: فقالوا لي، فكنت في ما ينموه، مسمموف

فأصػػبحت  .المدينػػة ىػػي أرضػػي: بػػأي أرض هللا تحػػب أف تصػػبح ؟ قمػػت: فقػػالوا، ؟ فػػأخبرتيـ خبػػري
ف شاء الصداؽ، إف شاء امرأتو؛ عمر فخيره  . وأنا أنظر إلى الحرة قػد : وقػاؿ، فاختار الصػداؽ، وا 

 .1ال حاجة لي فييا، حبمت
سػىٙ اهلل ػىُٓى أعًؼىٍٛ    ذ، قىبل: رىزاكش اثىٍ ػجىبط ٔاثىٍ ػًىش       ػٍ عبثش ثىٍ صٚى   سٔ٘اسزذنٕا ثًب  –2

ُٓش            ايشأح انً قٕد َٓىب، ُصىىَّ َرىَشثَُّض َأْسَثَؼىَخ َأْشى ِْٔع ٙو َص َِٔنى َٓىب  ٍَ، ُصىىَّ َُٚطهُِّق ُِٛ ، فقبال عًٛؼب: )َرَشثَُّض َأْسَثَغ ِسى

 (.  2ََٔػْشًشا

رحميـ هللا  -مف وافقو مف العمماء يفيداف بجبلء ما ذىب إليو اإلماـ و  األثريف: االستدالل وجو
 .-3جميعا
، فمػـ يثبػت  فأمػا الحػديث الػذي اسػتدلوا بػو والمػروي عػف النبػي : قػالوا: الحنابمة عمػى المخػالفيف رد

 .ولـ يذكره أصحاب السنف
 .والمسند عنو مثؿ قولنا، فيرويو الحكـ وييره مرسبل،  ما رووه عف عمي وأما
والظػػاىر فػػي ، ألف الشػػؾ مػػا تسػػاوى فيػػو األمػػراف؛ فممنػػوع ،الزوجيػػة إنػػو شػػؾ فػػي زواؿ: قػػوليـ وأمػػا

 . 4مسألتنا ىبلكو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  ،1709أثر  ،6/150 ،ولكف قاؿ األلباني: صحيح .   األلباني: اإلرواء ،( لـ أجد لو تخريجا 1)
 . 1708أثر  ، 150/  6 ،اإلرواء ،. األلباني: حسف  18730أثر  ،4/143 ،( ابف أبي شيبة: المصنؼ2)
 . 132/  8 ،: المغني  ابف قدامة(  3) 
 .17/482( المصدر السابؽ : 4)
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 .عدة اآليسات والالئي لم يَضن: المسألة الرابعة
المػرأة المطمقػة أو مػا فػي معناىػا التػي بػأف عػدة : إلػى القػوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

إذا اعتدت بالشػيور فحاضػت ؛ وزتو ولـ تحض أو جا، أو بمغت سف الحيض، لـ تر دما ليأس أو صغر
 .1قبؿ انقضاء عدتيا ولو بساعة لزميا استئناؼ العدة باألقراء 

 : واإلجماع والقياس الكتابوقد استدؿ ليذا القوؿ ب

 :  خوال الكتاب
ئِي َيِئْسَن ِمَن ادَِْحقِ  ِمْن كَِسوئُِؽْم إِِن اْرَتبْتُْم فَ     :استدلوا بقولو تعالى ئِي َيِئْسَن ِمَن ادَِْحقِ  ِمْن كَِسوئُِؽْم إِِن اْرَتبْتُْم فَ َوالَلَّ ُِتُنَّ َثََلَثُة َأْصُفٍر َوالَلَّ ُِتُنَّ َثََلَثُة َأْصُفٍر ِعدَّ ِعدَّ

ِئي ََلْ ََيِْضنَ  ِئي ََلْ ََيِْضنَ َوالَلَّ 22َوالَلَّ
   

وذلػؾ ألف األشػير بػدؿ واألصػؿ  ؛اآلية الكريمة نص في أف عػدتيف ثبلثػة أشػير: وجو الداللة 
 .3واألصؿ مقدر بثبلثة فكذلؾ البدؿ، األقراء
 :  اإلجماع: ثانيا

ثبلثػة : يسات أو ممف لـ يحضػفكانت مف اآل مفأىؿ العمـ عمى أف عدة  أجمع: قاؿ ابف قدامة
 .4أشير
 :  القياس: ثالثا

حيػث يبطػؿ ؛ فإذا وجد المبدؿ بطؿ حكـ البدؿ قياسا عمى التيمـ ،إف الشيور بدؿ الحيض: قالوا
فػالتيمـ بػدؿ  ،وذلػؾ بجػامع أف كػؿ مػف التػيمـ واالعتػداد بالشػيور ىػو بػدؿ عػف األصػؿ؛ عند وجود المػاء

 .  5العتداد باألقراءالوضوء واالعتداد بالشيور بدؿ ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/113  ،( ابف قدامة: المغني1)

أمثػاؿ:  وقد ذىب إلى ىذا القوؿ عامة عمماء األمصار ومنيـ األئمة األربعة )أبوحنيفة ومالؾ والشػافعي وأحمػد( وآخػروف
 الشعبي والنخعي والثوري وأىؿ المدينة وأىؿ البصرة. 

 ،. الشػربيني: مغنػي المحتػاج2/91 ،. النفراوي: الفواكو الدواني2/470 ،. الدسوقي: الحاشية3/192 ،الكاساني: البدائع
وض . البيػػػػوتى: الػػػػر 113 ، 112+   105/ 8 ،.  ابػػػػف قدامػػػػة: المغنػػػػي8/370 ،. النػػػػووي: روضػػػػة الطػػػػالبيف3/386

 .1/606 ،المربع شرح زاد المستقنع
 (.  4( الطبلؽ: )مف اآلية 2)
 وما بعدىا. 18/162 ،( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف3)
 .105 ،( ابف قدامة: المغني4)
 .113 ، 8/112  ،. ابف قدامة: المغني3/386  ،( الشربيني: مغني المحتاج5)
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ولـم يعـرف سـبب  َثـم ارتفعـت َيضـتياَمـدة العـدة لمـن سـبق ليـا الَـيض : الَلامسـة المسألة
 .رفعيا

 فػي عػدة أبػدا حتػى تحػيض أو تبمػغ سػف تكػوف" : إلى القوؿ –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري    
 ". 1تعتد حينئذ بثبلثة أشير ،ياس اإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/110 ،( ابف قدامة: المغني1)
عطػػاء وطػػاووس  ،مػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة والشػػافعي فػػي الجديػػد وآخػػروف مػػف أئمػػة العمػػـ أمثػػاؿوقػػد وافػػؽ اإل 

 والشعبي والثوري وأبو عبيد.
. ،. جبلؿ الديف المحمي: كنز الرايبيف عمػى منيػاج الطػالبي2/828 ،. ابف عابديف: الحاشية3/195 ،الكاساني: البدائع

 .8/371 ،. النووي: روضة الطالبيف 3/387 ،. الشربيني: مغني المحتاج4/42
سػنة كاممػة  ،فقالوا: عدة مػف حاضػت ثػـ ارتفعػت حيضػتيا ،وقد خالؼ المالكية والشافعي في القديـ والحنابمة في المذىب

 وتقسـ عمى النحو التالي :
 ة. وذلؾ لبراءة الرحـ، وزواؿ الريب ،أوال: تتربص تسعة أشير وىي المدة المعتبرة لمحمؿ في الغالب

 تنقضي بيا عدتيا وتحؿ لؤلزواج. ،ثانيا: تعتد ثبلثة أشير، فتكوف قد أكممت سنة
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب واإلجماع واألثر:  

 خوال: الكتاب :
يِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعد ُتُين  ثَ استدلوا بقولو تعالى :  َِ   الَثُة َخْشُيرٍ َوالالِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَم

الريبة ؛ إنيػا ريبػة ماضػية فػي الحكػـ لػيس فػي معػاودة الحػيض ليػف ؛   ِإِن اْرَتْبُتمْ وجو االستدالؿ: قوؿ هللا عز وجؿ: 
وذلػػػؾ أف هللا تعػػػالى لمػػػا بػػػيف عػػػدة ذوات األقػػػراء وذوات الحمػػػؿ وبقيػػػت اليائسػػػة عػػػف المحػػػيض والتػػػي لػػػـ تحػػػض ارتػػػاب 

 فأنزؿ هللا عز وجؿ اآلية الكريمة السابقة الذكر.  ،في حكميا    أصحاب النبي  
 ثانيا: اإلجماع: 

قالوا مف المعتدات مػف ارتفػع حيضػيا ولػـ تػدر سػبب رفعػو فعػدتيا إف كانػت حػرة سػنة: تسػعة أشػير لمحمػؿ ؛ألنيػا يالػب 
فكػاف  ،منكػر عممنػاهقػاؿ الشػافعي: ىػذا قضػاء عمػر بػيف الميػاجريف واألنصػار ال ينكػره مػنيـ  ،مدتو وثبلثة أشير لمعػدة 

 . 139/  18 ، النووي : المجموع شرح الميذبإجماعا. 
 :فقد استدلوا ثالثا: الثر:

َـّ ُرِفَعػْت حيضػُتيا بما روي عف سعيد بف المسيب قاؿ: قاؿ عمر   : )َأي َما اْمَرأٍَة ُطمَِّقْت َفَحاَضػْت َحْيَضػًة َأْو َحْيَضػَتْيِف ثُػ
الَّ اْعَتدَّْت َبْعَد التِّْسَعِة َأْشَيِر ثبلثَة أشيٍر ثَـّ حمَّْت (.فإنَّيا تنتِظُر تسعَة أشيٍر ف  إْف باَف َلَيا َحْمٌؿ َفَذِلَؾ َواِ 

 لـ أقع لو عمى حكـ . .70أثر  ،2/582 ،باب جامع عدة الطبلؽ ،مالؾ: الموطأ
 ،نة كاممػة كأقصػى حػد فدؿ عمػى أف مػدة عػدتيا سػ ،األثر نص فيمف رفعت حيضتيا ولـ تعرؼ السبب وجو االستدالل:

ال فتعتػػد  لقولػػو  ،إال إذا تبػػيف أنيػػا حامػػؿ فعػػدتيا عػػدة الحامػػؿ ؛ أي حتػػى تضػػع حمميػػا " فػػإذا لػػـ يسػػتبف بيػػا حمػػؿ ". وا 
 فبذلؾ تكمؿ السنة. ،بثبلثة أشير

فػراوي: . الن 241 ،. ابف جػزيء:  القػوانيف الفقييػة2/470 ،. الدسوقي: الحاشية1/511 ،ابف رشد: المقدمات المميدات
 . 8/371 ،. النووي : روضة الطالبيف3/387،، الشربيني: مغني المحتاج 2/92 ،الفواكو الدواني

 .607 – 1/606 ،. البيوتى: الروض المربع شرح زاد المستقنع8/110 ،ابف قدامة: المغني
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 : وقد استدل ليذا القول بالكتاب 
:فقد استدلوا بقولػو تعػالى ُِتنَّ ثَلَثاَة أْصاُفٍر   والَّلئيوالَّلئي   ُكْم إن اْرَتْباُتْم َفِعادَّ

ِ
ُِتنَّ ثَلَثاَة أْصاُفٍر َيِئْسَن ِمَن اَدِحاقِ  ِماْن كِساوء ُكْم إن اْرَتْباُتْم َفِعادَّ
ِ
َيِئْسَن ِمَن اَدِحاقِ  ِماْن كِساوء

11ََلْ ََيِْضنَ ََلْ ََيِْضنَ   لََلئيلََلئيواوا
      

بػػؿ ؛  لػػيس المػػراد مػػف االرتيػػاب المػػذكور ىػػو االرتيػػاب فػػي اليػػأس إنػػو: قػػالوا : وجــو االســتدالل
أف هللا   روي عػػف ابػػف مسػػعود   فقػػداطبيف فػػي عػػدة اآليسػػة قبػػؿ نػػزوؿ اآليػػة. المػػراد منػػو ارتيػػاب المخػػ

فػػأنزؿ هللا  ،شػػكوا فػػي اآليسػػة فمػػـ يػػدروا مػػا عػػدتيا ،لمػػا بػػيف ليػػـ عػػدة ذات القػػروء، وعػػدة الحامػػؿ  ىتعػػال
وال  ،{ِنساِءُكـْ  فقد قاؿ تعالى }والبّلئي َيِئْسَف ِمَف الَمِحيِض ِمفْ ؛ تعالى ىذه اآلية، وفي اآلية ما يدؿ عميو 

 إذ االرتياب يكوف وقت رجاء الحيض، والرجاء ضد اليأس.؛ يأس مع االرتياب
لكػاف مػف حػؽ الكػبلـ  ،ولػو كػاف المػراد منػو االرتيػاب فػي اإليػاس {إف اْرَتْبػُتـْ }قاؿ سػبحانو  وكذا

قبػؿ نػزوؿ اآليػة أف يقوؿ: إف ارتبف، فدؿ أنو سبحانو وتعالى أراد بو ارتياب المخػاطبيف فػي عػدة اآليسػة 
 لػػػـ يجعػػػؿ االعتػػػداد باألشػػػير إال لمتػػػي لػػػـ تحػػػض نػػػص فػػػي أف هللا  اآليػػػةأيضػػػا  وقػػػالوا . كمػػػا سػػػمؼ
فأشػبيت ، ألنيػا ترجػو عػود الػدـ؛ ليسػت واحػدة منيمػا ،والتػي ارتفعػت حيضػتيا ولػـ تعمػـ السػبب، واآليسة

 .2مف انقطع دميا لعارض معروؼ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 .5/548 ،الزركشي: الشرح

 وأما الشافعي فمو قوالف آخراف في القديـ :
أي أربػع سػنيف وذلػؾ لتتػيقف مػف  ،تتربص أكثر مػدة الحمػؿ ،ف ارتفعت حيضتيا دوف سبب معروؼ األوؿ: أف المرتابة إ

 براءة الرحـ.
 أي أقؿ مدة الحمؿ. ،الثاني:  تتربص ستة أشير

 ،ىػي مػدة الحمػؿ ،يتبيف لي أف الضػابط لديػو فػي تحديػد مػدة العػدة ليػذه الحالػة ،ومما سبؽ مف أقواؿ الشافعي في القديـ
 خذ بأقميا إلى أقصاىا. بدءا مف األ

 . 8/371  ،. النووي: روضة الطالبيف3/387  ،. الشربيني: مغني المحتاج5/229 ،الشافعي: األـ
رحميػػـ هللا  -حيػػث إف مػػا ذىػػب إليػػو اإلمػػاـ ومػػف وافقػػو  ،أذىػػب إلػػى موافقػػة المخػػالفيف لئلمػػاـ فيمػػا ذىبػػوا إليػػوالتــرجيح: 
فمربمػػا رفعػػت  ،خاصػػة لػػو كانػػت شػػابة وليػػا ميػػؿ لمرجػػاؿ ،عمػػى المػػرأة أجػػد فيػػو تضػػييؽ وحػػرج ومشػػقة كبيػػريف –جميعػػا 

فيػػؿ تنتظػػر حتػػى تبمػػغ ىػػذا السػػف  ،وسػػف اليػػأس فػػي روايػػة عنػػد الحنابمػػة خمسػػوف عامػػا ،حيضػػتيا وىػػي ابنػػة سػػبعة عشػػر
 لتتزوج ؟

 مع  مف انتشار الفاحشة.وبالتالي فيو حماية لممجت ،فيو رفع لممشقة والحرج عف المرأة ،إذًا األخذ بالقوؿ بأف تعتد سنة
فتعتػد ثبلثػة أشػير ؛  ،فيكوف األرفؽ بػالمرأة  ،ىذا ولربما كاف المجوء لمفحص الطبي فيو القوؿ الفصؿ ؛ بالنسبة لمحمؿ مف عدمو 

 إف أكد الفحص الطبي إنعداـ إمكانية حدوث الحيض .
 .2مف اآلية  ،( النساء1)
 - 8/371 ،. النووي : روضة الطالبيف  388، 3/387 ،ي المحتاج . الشربيني : مغن3/195 ،( الكاساني: البدائع2)

373. 
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 .عم  من َلال بيا زوجيا ثم طمقيا قبل خن يمسيا وجوب العدة من عدميا: السادسة المسألة
إلى القوؿ بوجوب العدة عمى مف خبل بيا زوجيا ثـ طمقيا  –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 .1قبؿ المسيس

 .واألثروالقياس  والسنة بالكتاب ،وقد استدؿ ليذا الرأي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .77/ 9 ،و الشرح الكبير عمى متف المقنع8/12 ،. ابف قدامة: المغني9/540 ،( الماوردي: الحاوي الكبير1)
لقػػديـ( وعطػػػاء جميػػػور العممػػاء )الحنفيػػة والمالكيػػة والحنابمػػة والشػػافعية فػػي ا ،وقػػد وافػػؽ اإلمػػاـ الزىػػري فيمػػا ذىػػب إليػػو 

 والثوري واألوزاعي وآخروف مف أئمة العمـ.
. 3/192 ،. الكاسػػاني: البػػدائع6/16 ،السرخسػي: المبسػػوط  ػػْمِبيِّ .الزيمعػػي: تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ وحاشػػية الشِّ

 . 9/540 ،. الماوردي: الحاوي الكبير1/541 ،. ابف رشد: المقدمات المميدات2/229 ،مالؾ: المدونة
 .8/12 ،قدامة: المغني ابف

وقػد اسػتدؿ لمػا ذىػب إليػو بالكتػاب   ،وخالؼ الشافعي في الجديد فقاؿ: بأف ال عدة عمى مف خبل بيا زوجيػا قبػؿ الػدخوؿ
 والقياس.

 استدلوا بقولو تعالى :  خوال: الكتاب:
1-  ُُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُم  َطم ْقت َْ وُىن  َفَما َلُكْم َعَمْيِين  ِمْن ِعـد ٍة َتْعتَـد وَنَيا َيا َخي َيا ال ِذيَن َْمُنوا ِإَذا َنَك  ُموُىن  ِمْن َقْبِل َخْن َتَمس 

 (.  49األحزاب: )مف اآلية 
 قالوا :ىذا نص في الباب  أي في عدـ وجوب العدة عمى يير المدخوؿ بيا. وجو االستدالل:

 كما دلت عمى ذلؾ اآلية الكريمة. فالِعدد المتعمقة بطرؽ الفراؽ في الحياة مشروطة بالمسيس
 . 15/193 ،الجويني: نياية المطمب في دراية المذىب

2 -  ْوُىن  َوَقْد َفَرْضُتْم َلُين  َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتم ْن َطم ْقُتُموُىن  ِمْن َقْبِل َخْن َتَمس   (. 237البقرة: )مف اآلية َواِن
فمػػـ يمسػػيا حتػػى طمقيػػا فميػػا نصػػؼ الميػػر وال تػػأثير  ،أف  مػػف دخمػػت عمػػى زوجيػػا : دلػػت اآليػػة عمػػى ؛وجــو االســتدالل

 لمخموة في كماؿ مير وال إيجاب عدة.
 .540 ، 9/539 ،الماوردي: الحاوي الكبير

 القياس: : ثانيا 
دخوؿ قاؿ ألنيا مطمقة لـ تمس فأشبيت مف لـ يخؿ بيػا؛ أي ال تجػب العػدة عمػى مػف خػبل بيػا زوجيػا ثػـ طمقيػا قبػؿ الػ 

 ،بجػػامع أف كمييمػػا ييػػر مػػدخوؿ بيػػا.  المػػاوردي: الحػػاوي الكبيػػر ،قياسػػا عمػػى المطمقػػة قبػػؿ الػػدخوؿ وييػػر مختمػػى بيػػا
9/540   . 

أذىب لترجيح ما قاؿ بو جميور العمماء: مػف وجػوب العػدة عمػى مػف اختمػى بيػا زوجيػا ثػـ طمقيػا قبػؿ الػدخوؿ  الترجيح:
 وذلؾ :

 مػػا كػاف ليكػوف لػوال أف عيػػدوا  ،والػذي وحسػب قنػاعتي ،إجمػاع الخمفػاء الراشػػديف لقػوة حجػتيـ والتػي مػػف ضػمنيا - 1
 .ذلؾ عف رسوؿ هللا 

أف استدالؿ الشافعي بالقياس كاف قياسا مػع الفػارؽ كمػا أوضػحو ابػف قدامػة ؛ حيػث إف الخمػوة عامػؿ مشػجع لمػزوج  –2 
 فكاف إيجاب العدة الـز لبراءة الرحـ. ،موةبخبلؼ الجموس إلييا بدوف خ ،لئلقتراب مف الزوجة واالستمتاع بيا
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 :  الكتاب: خوال
ذِ     استدلوا بقولو تعالى : -1 َو الَّ ذِ َيو َأُّيُّ َو الَّ وُهنَّ َفََم َيو َأُّيُّ ْؼُتُؿوُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ وُهنَّ َفََم يَن آَمـُوا إَِذا َكَؽْحُتُم ادُْْمِمـَوِت ُثمَّ َضؾَّ ْؼُتُؿوُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن ََتَسُّ يَن آَمـُوا إَِذا َكَؽْحُتُم ادُْْمِمـَوِت ُثمَّ َضؾَّ

وََنَو  ٍة َتْعَتدُّ وََنَو َلُؽْم َظَؾْقِفنَّ ِمْن ِظدَّ ٍة َتْعَتدُّ َلُؽْم َظَؾْقِفنَّ ِمْن ِظدَّ
11
.. 

إف الخمػوة الصػحيحة فػي النكػاح الصػحيح ألحقػت : وقػالوا ،أخػذوا بعمػوـ اآليػة الكريمػة: الداللـة وجو
ففػي وجػوب العػدة  ،وذلػؾ ألنيػا ألحقػت بػو فػي حػؽ تأكيػد كػؿ الميػر؛ حؽ وجوب العػدة بالدخوؿ في

 .2أولى احتياطا، وتجب ىذه العدة عمى الحرة واألمة

إِْحَداُهنَّ ِقـَْطوًرا َفََل َتْلُخُذوا إِْحَداُهنَّ ِقـَْطوًرا َفََل َتْلُخُذوا   مْ مْ َأَرْدُتُم اْشتِْبَداَل َزْوٍج َمَؽوَن َزْوٍج َوآَتْقتُ َأَرْدُتُم اْشتِْبَداَل َزْوٍج َمَؽوَن َزْوٍج َوآَتْقتُ   َوإِنْ َوإِنْ   استدلوا بقولو تعالى: –2

َتوًكو َوإِْثًَم ُمبِقـًو )ِمـْ ِمـْ  َتوًكو َوإِْثًَم ُمبِقـًو )ُه َصْقًئو َأَتْلُخُذوَكُه ُِبْ 33( َوَكقَْف َتْلُخُذوَكُه َوَقْد َأْفَه َبْعُضُؽْم إىَِل َبْعٍ  ( َوَكقَْف َتْلُخُذوَكُه َوَقْد َأْفَه َبْعُضُؽْم إىَِل َبْعٍ  2121ُه َصْقًئو َأَتْلُخُذوَكُه ُِبْ
 . 

الػزوج عػف أخػذ شػيء ممػا سػاؽ إلييػا مػف الميػر عنػد  عالىسبحانو وت نيى" : االستدالل وجو
: إف اإلفضػاء ىػو الخمػوة دخػؿ بيػا أو لػػـ القػراء ؿالخمػوة كػذا قػا لوجػود؛ الطػبلؽ، وأبػاف عػف معنػى النيػي

يػػدخؿ، ومأخػػذ المفػػظ دليػػؿ عمػػى أف المػػراد منػػو الخمػػوة الصػػحيحة؛ ألف اإلفضػػاء مػػأخوذ مػػف الفضػػاء مػػف 
األرض وىو الموضع الذي ال نبات فيػو وال بنػاء فيػو وال حػاجز يمنػع عػف إدراؾ مػا فيػو فكػاف المػراد منػو 

ال حائػؿ فييػا وال مػانع مػف االسػتمتاع عمػبل بمقتضػى المفػظ، فظػاىر  الخموة عمػى ىػذا الوجػو، وىػي التػي
 ."4النص يقتضي أف ال يسقط شيء منو بالطبلؽ

 : السنة :ثانيا
قػاؿ: }َمػػْف َكَشػَؼ ِخَمػاَر اْمػػَرأٍَة َوَنَظػَر ِإَلْييَػػا َفقَػْد َوَجػػَب  نػػوأ   عػػف رسػوؿ هللا   روياسػتدلوا بمػا  

َداُؽ َدَخَؿ ِبَيا َأْو لَ  ـْ َيْدُخْؿ ِبَياالصَّ
5.} 

 .6نص في الباب  ىذا: قالوا: دالؿاالست وجو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (. 49( األحزاب: )مف اآلية 1)
 .77/ 9 ،. والشرح الكبير عمى متف المقنع8/99 ،. ابف قدامة: المغني192/ 3 ،( الكاساني: البدائع2)
 (. 21 ، 20( النساء: )مف اآلية 3)
 .2/292 ،( الكاساني: البدائع4)
بػاب مػف قػاؿ : مػف أيمػؽ بابػا أو أرخػى سػترا فقػد وجػب الصػداؽ ومػا روي  ،ب الصػداؽكتػا ،( البييقي: السنف الكبرى5)

 . وقاؿ: ىذا منقطع وبعض رواتو يير محتج بو.14487ح  ،7/418في معناه 
 .2/292 ،( الكاساني: البدائع6)
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 : القياس:ثالثا
اء فػػي فػػالتمكيف فيػػو يجػػري مجػػرى االسػػتيف؛ إنػػو عقػػد )أي عقػػد النكػػاح ( عمػػى المنػػافع : قػػالوا 

أي بمجػػرد أف  ؛ قياسػػا عمػػى عقػػد اإلجػػارة بجػػامع أف كمييمػػا عقػػد عمػػى المنػػافع األحكػػاـ المتعمقػػة بالمنػػافع
سػواء كػاف بيتػا  ،وجبت األجػرة سػواء اسػتوفى المنفعػة المرجػوة مػف المسػتأجر دستمـ المستأجر المؤجر فقي
 . 1ال ومحبل تجاريا أو ييره أو أ

فقػاؿ: " ال يصػح القيػاس عمػى مػف لػـ يخػؿ  ،رد ابف قدامػة عمػى اسػتدالؿ الشػافعي بالقيػاس وقد
 ". 2بيا؛ ألنو لـ يوجد منيا التمكيف

 : الثر: رابعا
استدلوا بما روي عف زرارة بف أبي أوفػى أنػو قػاؿ:) َقَضػى اْلُخَمفَػاُء الرَّاِشػُدوَف اْلَمْيػِدي وَف: َأنَّػُو َمػْف 

َداُؽ َواْلِعدَُّة   (.3بيا أو لـ يدخؿ دخؿأَْيَمَؽ َباًبا َوَأْرَخى ِسْتًرا َفَقْد َوَجَب الصَّ

  .الراشديف وييرىـ الصحابة مف الخمفاء المسألة إجماعالطحاوي في ىذه  وحكى

دؿ عمػى الخمػوة عمػى إطبلقيػا أي سػواء كػاف  ،: القػوؿ مػف أرخػى سػترا أو أيمػؽ بابػاالداللة وجو
 أي لمجرد الخموة.؛ والعدة  يرثـ قوليـ بوجوب الم ،ىناؾ مسيس أـ ال

 . 4فصارت إجماعاىذه قضايا اشتيرت فمـ تنكر : وقالوا  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 . 118/  3 ،  الشيرازي  : الميذب(   6) 
 . 9/81 ،( ابف قدامة: المغني2)
األلبػاني:  ،. صػحيح عػف عمػر وعمػى 762أثػر  ،1/234 ،باب: فيما يجب بو الصػداؽ ،لسنف( سعيد بف منصور: ا3)

 .1936أثر  ،6/356 ،اإلرواء
 .2/29 ،( الكاساني: البدائع4)
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 انطادش املبحث
 يف أحكاو انرجؼت 

 .َكم الرجعة بالوط : المسألة
نػوى بػو الرجعػة  سػواء ،إلػى القػوؿ بحصػوؿ الرجعػة بػالوطء -رحمػو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 

 .1ْنوِ أو لـ يَ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/523 ،( ابف قدامة: المغني1)
 .فقالوا: إف الجماع تحصؿ بو الرجعة نوى ذلؾ أـ ال ،وقد وافؽ الحنفية والحنابمة اإلماـ فيما ذىب إليو 

 .5/343. البيوتي: كشاؼ القناع 4/593 ،. الغيتابى: البناية شرح اليداية3/180 ،الكاساني: البدائع
 . 149 ، 3/148 ،ابف قدامة :الكافي 
وأما المالكية فاشترطوا مصاحبة النية لمفعؿ حتى تتـ الرجعة ؛ فقالوا: بصحة الرجعة بالفعؿ كالوطء ومقدماتو بشرط أف  

. 4/81 ،فػػبل تصػػح أي الرجعػػة. الخرشػي: شػػرح مختصػػر خميػػؿ ،الرجعػػة، فػإذا وطئيػػا ولػػـ ينػػو الرجعػةينػوي الػػزوج بػػذلؾ 
 .  2/370 ،الدسوقي: الحاشية

أي إذا نػوى الػزوج بػوطء مطمقتػػو  ،وقػد اسػتدلوا بمػا اسػتدؿ بػو الحنابمػة مػف المعقػوؿ إال أف المالكيػة يشػترطوا وجػود النيػة 
 صحت الرجعة. ،طبلقا رجعيا مراجعتيا

 االستدالل بالمعقول:  
ىػؿ يراجػع زوجتػو أـ  ،إال أنو في حالة الطبلؽ الرجعػي فالرجػؿ ال زاؿ يممػؾ الخيػار ،أوال: إف الطبلؽ سبب لزواؿ الممؾ

 فالجماع يقطع التوكيؿ. ،كما لو وكميا في تطميؽ نفسيا ثـ جامعيا ،أزاؿ فعؿ الطبلؽ وعادت لعصمتو ،فإف وطئيا ،ال
فػإذا وطئيػػا قبػػؿ انقضػاء مػػدة العػػدة  ،ة العػدة تػػؤدي إلػػى بينونػة المطمقػػة طبلقػػا رجعيػا بينونػػة صػػغرىثانيػا: إف انقضػػاء فتػػر 

 حيث يرتفع حكـ اإليبلء بالوطء. ،صحة الرجعة. وذلؾ كما في اإليبلء
 . 2/370 ،. الدسوقي: الحاشية81/   4 ،الخرشي: شرح مختصر خميؿ

القػوؿ بعػدـ صػحة الرجعػة بػالوطء أو مقدماتػو  سػواء كػاف الػوطء بالنيػة أـ وأما الشافعية والحنابمة في روايػة: فػذىبوا إلػى 
 ال.

 وقد استدلوا لذلؾ بالكتاب والمعقوؿ: 
 خوال: الكتاب:

 (. 2الطبلؽ: )مف اآلية  ،َوَخْشِيُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ استدلوا بقولو تعالى:
 ي دؿ ذلؾ عمى أف الرجعة ال تتـ بالوطء دوف القوؿ.: قالوا: إف اإلشياد ال يحؿ إال عمى القوؿ؛ أوجو الداللة

 .3/149 ،ابف قدامة :الكافي
 ثانيا: المعقول :

ال فػػبل تصػػح؛ ألف الزوجػػة فػػي الطػػبلؽ   - 1 قػػالوا ال تثبػػت لرجػػؿ رجعػػة عمػػى زوجتػػو المطمقػػة رجعيػػا حتػػى ينطػػؽ بيػػا وا 
 الرجعي تصبح أجنبية عنو فبل يحؿ لو وطؤىا. 
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 : المعقوؿو  وقد استدؿ اإلماـ الزىري ومف وافقو لما ذىبوا إليو بالكتاب 

 :  الكتاب: خوال 
ِهنَّ ِِف َذلَِك   َأَحقُّ َأَحقُّ   َوُبُعوَلُتُفنَّ َوُبُعوَلُتُفنَّ     استدلوا بقولو تعالى:  ِهنَّ ِِف َذلَِك بَِردِّ بَِردِّ

1   . 

كنايػػة ؛   ِهاانَّ ِهاانَّ  ::أي: أزواجيػػف وقولػػو تعػػالى ؛   َوُبُعػػوَلُتُيفَّ  : تعػػالى قولػػو:  وجــو الداللــة
 ،وال يكػػوف كػػذلؾ إال بعػػد قيػػاـ الزوجيػػة ،الطػػبلؽ زوجػػا دفسػػمى هللا عػػز وجػػؿ الرجػػؿ بعػػ ،عػػف المطمقػػات

فقاؿ عز مف  ،وقد أحؿ هللا عز وجؿ لمرجؿ وطء زوجتو ،فكاف ذلؾ داللة عمى قياـ الزوجية بعد الطبلؽ
اِذيَن ُهاْم لُِػاُروِجِفْم َحاوفُِظوَن ): قائػؿ اِذيَن ُهاْم لُِػاُروِجِفْم َحاوفُِظوَن )َوالَّ ُْم َغاْرُ 55َوالَّ َّٓ َظاَذ َأْزَواِجِفاْم َأْو َماو َمَؾَؽاْت َأْيََمَُنُاْم َفانَِنَّ ُْم َغاْرُ ( إِ َّٓ َظاَذ َأْزَواِجِفاْم َأْو َماو َمَؾَؽاْت َأْيََمَُنُاْم َفانَِنَّ ( إِ

2َمُؾوِميَ َمُؾوِميَ 
.3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
وعقػػد الػػزواج ال يصػػح إال  ،تعتبػػر إعػػادة لعقػػد الػػزواج ،تػػو فػػي الطػػبلؽ الرجعػػي وىػػي فػػي عػػدتيامراجعػػة الػػزوج لطميق - 2

 بالقوؿ فكذا الرجعة.
 إف الرجعة استباحة بضع مقصود، أمر باإلشياد فيو، فمـ تحصؿ مف القادر بغير قوؿ. - 3
 جعة، كاإلشارة مف الناطؽ.فعؿ مف قادر عمى القوؿ، فمـ تحصؿ بو الر  ،إف عدـ النطؽ بالريبة في الرجعة - 4

 ،. ابػػػػف قدامػػػػة: الكػػػػافي7/523 ،. ابػػػػف قدامػػػػة: المغنػػػػي8/217 ،. النػػػػووي: روضػػػػة الطػػػػالبيف6/244 ،الشػػػػافعي: األـ
3/149. 

 وذلؾ : : أقوؿ بما قاؿ بو اإلماـ ومف وافقو الترجيح
 أوال: لقوة استدالليـ. 
ئيا؛ فالتوارث بينيما قائـ إف توفى أحدىما فػي فتػرة العػدة دوف ثانيا: أف الطبلؽ الرجعي ال يقطع صمة الزوج بزوجتو نيا 

كمػا أنػو مػف المسػتحب فػي الطػبلؽ الرجعػي أف تبقػى الزوجػة فػي بيػت الزوجيػة طيمػة فتػرة   ،حاجة أحدىما لمنية في ذلؾ
بمراجعتيا مػف  واإلعراب عف العدوؿ عف الطبلؽ بالوطء أراه أقوى في التعبير عف ريبتو ،لعؿ الرجؿ يراجع نفسو ،العدة

ال فالسػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو : إف وطئيػػا دوف أف  ،فػػبل آخػػذ برأيػػو  ،حتػػى لػػو أنكػػر وادعػػى خػػبلؼ ذلػػؾ ،النطػػؽ بػػذلؾ وا 
 ىؿ يحكـ عميو بالزنى أـ ماذا ؟ ،يتحدث  إلييا ولـ يفصح عف نيتو 

 (. 228( البقرة: )مف اآلية 1)
 (. 6+  5( المؤمنوف : ) اآلية 2)
 .3/148 ،. ابف قدامة :الكافي3/180 ،دائع ( الكاساني: الب3)
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 :  1المعقولثانيًا: 
سػواء بصػريح  ،ضػافة إلػى أف األفعػاؿ تػدؿ عمػى نيػة الفاعػؿباإل ،إف الرجعة تعتبر استمرارا لمنكاح - 1

يكػػوف بيػػذا  ،فػػي حالػػة الطػػبلؽ الرجعػػي وىػػي فػػي العػػدة قتػػوفػػإف وطػػ  الرجػػؿ مطم ،الفعػػؿ أو داللتػػو
  .وىذا الفعؿ أي الوطء يعتبر رجعة بالداللة ،الوطء قد رضي مراجعتيا

يمنػػع عممػػو  ،فتصػػرؼ المالػػؾ بػػالوطء  ،" إف الطػػبلؽ سػػبب لػػزواؿ الممػػؾ ومعػػو خيػػار: قػػاؿ الحنابمػػة -2
إال أنػو فػي حالػة الطػبلؽ  ،أي إف الطبلؽ سبب لزواؿ الممػؾ؛ " 2كما ينقطع بو التوكيؿ في طبلقيا

أزاؿ فعػػػؿ الطػػػبلؽ  ،فػػػإف وطئيػػػا ،ىػػػؿ يراجػػػع زوجتػػػو أـ ال ،يممػػػؾ الخيػػػار ؿالرجعػػػي فالرجػػػؿ ال زا
 .فالجماع يقطع التوكيؿ ،ثـ جامعيا اوكميا في تطميؽ نفسي كما لو ،وعادت لعصمتو

يبلؤه، ويجري المعػاف ؛ الدليؿ عمى قياـ الممؾ في النكاح مف كؿ وجو - 3 أنو يصح طبلقو، وظياره، وا 
 .بينيما، ويتوارثاف، وىذه أحكاـ الممؾ المطمؽ، وبالتالي يممؾ مراجعتيا بغير رضاىا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
. 6/21 ،. السرخسػػػي: المبسػػػوط 182 ، 3/181 ،، الكاسػػػاني: البػػػدائع 4/594 ،( الغيتػػػابى: البنايػػػة شػػػرح اليدايػػػة 1)

 .475/ 8 ،. ابف قدامة : الشرح الكبير عمى متف المقنع343/ 5 ،البيوتي: كشاؼ القناع 
 ( المصدر السابؽ.2)
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 املبحث انطابغ 
 يف أحكاو انهؼان  

ومـوت خَـدىما قبـل تفريـق  َبعـد تمـام المعـان َبـين المتالعنـين التـوارث َكم : الول  لمسألةا
 .الَاكم بينيما

ف  ،إلى أف المتبلعنيف ال يتوارثاف بعد تماـ المعاف بينيمػا -رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري  وا 
 .1مات أحدىما قبؿ تفريؽ الحاكـ بينيما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .6/340لمغني ( ابف قدامة: ا1)
 وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو: مالؾ وآخروف أمثاؿ ربيعة واألوزاعي. 

 .4/752 ،عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ
 وخالؼ الحنفية والحنابمة. 

 .6/340. ابف قدامة: المغني 7/43 ،السرخسي: المبسوط
 ف مف طرؼ الزوج فقط.ووافؽ الشافعية إال أنيـ خالفوا بقوليـ يتـ المعاف ولوكا

 .5/71 ،الشربيني: مغني المحتاج
 فأما الحنفية والحنابمة: فقالوا: يتوارثاف ما لـ يفرؽ الحاكـ بينيما.

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة والمعقوؿ : 
 خوال: السنة:

وجػد مػع امرأتػو رجػبل، أيقتمػو  قػائبل: يارسػوؿ هللا، أرأيػت رجػبل استدلوا بماروي عف عويمر العجبلنػي إذ سػأؿ الرسػوؿ  
قاؿ سيؿ: َفَتبَلَعَنا َوَأَنػا  ،َقْد ُأْنِزَؿ ِفيَؾ َوِفي َصاِحَبِتَؾ، َفاْذَىْب َفْأِت ِبَيا {  : } فتقتمونو، أـ كيؼ يفعؿ؟ فقاؿ رسوؿ هللا 

ا َفَرَيا ِمْف َتبَلُعِنِيَما، َقاَؿ ُعوَ َمَع النَّاِس ِعْنَد َرُسوِؿ اَّللَِّ  ْيِمٌر: َكَذْبُت َعَمْيَيا َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ ِإْف َأْمَسْكُتَيا، َفَطمََّقَيا َثبَلثًا، ، َفَممَّ
 {.َقْبَؿ َأْف َيْأُمَرُه َرُسوُؿ اَّللَِّ 

 .5308ح  ،7/53 ،باب المعاف، ومف طمؽ بعد المعاف ،كتاب المعاف ،متفؽ عميو: أخرجو الشيخاف. البخاري: الصحيح
 .1492ح  ،2/1129 ،باب انقضاء عدة التوفى عنيا زوجيا ،لمعافكتاب ا ،مسمـ: الصحيح 

ــة أوقػػع  -رضػػي هللا تعػػالى عنػػو  -فػػإف العجبلنػػي  ،بػػأف يفارقيػػا : قػػالوا  ففارقيػػا قبػػؿ أف يػػأمره رسػػوؿ هللا وجــو الدالل
وقعػت الفرقػة بمجػرد ولو وقعت الفرقة بينيما ألنكر عميػو؛ أي لػو  الثبلث عمييا بعد التبلعف ولـ ينكر عميو رسوؿ هللا 

 .  ألوضح ذلؾ رسوؿ هللا  ،التبلعف
 .7/43 ،السرخسي: المبسوط

  ثانيا: القياس :
وبالتػالي ال ينقطػع التػوارث بينيمػا قياسػا عمػى التفريػؽ قبػؿ  ،قالوا: إف لـ يفرؽ الحاكـ بينيما يكوف تفريؽ قبؿ تمػاـ المعػاف

 الزوجية في كمييما.بجامع قياـ الحياة  ،الثبلث ؛ أي في الطبلؽ الرجعي
 .6/340. ابف قدامة: المغني 44 – 7/43 ،السرخسي: المبسوط



 انمبحث انسابغ: أحكاو انهؼان                        

187 

 الثانيالفصل 

  :  استدل الزىري ومن وافقو بالقياس وقد
قياسػا  ،سػواء فػرؽ بينيمػا الحػاكـ أـ ال ،المعاف يقتضػي التحػريـ المؤبػد ألف؛  ال يتوارثاف: فقالوا

 ،التحػريـ المؤبػد ؛ يػتـ بتمػاـ الرضػاع  حيػث ،كمييما يحصؿ بو التحريـ المؤبػد فبجامع أ ،اععمى الرض
    .1دوف اعتبار لمفرقة بيف المرضعة ومف قامت بإرضاعو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ف لـ تبلعف الزوجة أو كاف كاذبا فبل يحؿ لو نكاحيا بعػد  ،حرمة مؤبدة ،وأما الشافعية: فقالوا: يتعمؽ بمعانو؛ أي الزوج وا 

 المعاف.
بػػدة قياسػػا عمػػى الطػػبلؽ الػػثبلث بجػػامع بطػػبلف الحيػػاة بوقػػوع الحرمػػة المؤ  ،ويسػػتفاد مػػف ىػػذا القػػوؿ انقطػػاع التػػوارث بينيمػػا

 الزوجية بينيما.
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة والمعقوؿ :

 استدلوا : السنة: : خوال
 بحديث العجبلني السابؽ الذكر. - 1 
    بػػػي اسػػػتدلوا بمػػػا روي عػػػف سػػػعيد بػػػف جبيػػػر، قػػػاؿ: سػػػألت ابػػػف عمػػػر، عػػػف حػػػديث المتبلعنػػػيف، فقػػػاؿ: قػػػاؿ الن – 2 

َؿ: }اَل َمػػاَؿ لَػػَؾ، ِإْف لممتبلعنيف:}ِحَسػػاُبُكَما َعمَػػى هللِا، َأَحػػُدُكَما َكػػاِذٌب، اَل َسػػِبيَؿ لَػػَؾ َعَمْييَػػا{، قَػػاَؿ: َيػػا َرُسػػوَؿ هللِا، َمػػاِلي، قَػػا
ْف ُكْنَت َكَذْبَت َعمَ   ْيَيا، َفَذاَؾ َأْبَعُد َلَؾ ِمْنَيا{ُكْنَت َصَدْقَت َعَمْيَيا، َفُيَو ِبَما اْسَتْحَمْمَت ِمْف َفْرِجَيا، َواِ 

 متفؽ عميو: أخرجو الشيخاف :
 . 5312ح  ،7/55 ،باب قوؿ اإلماـ لممتبلعنيف: إف أحدكما كاذب، فيؿ منكما تائب ،كتاب المعاف ،البخاري: الصحيح
 .1493ح  ،2/1131 ،انقضاء عدة المتوفى عنيا زوجيا ،كتاب المعاف ،مسمـ: الصحيح

 قاؿ: }المتبلعناف ال يجتمعاف أبدا{.    نو  بما روي أ – 3
. وقػػاؿ : الحػػديث 10ح  ،8/188 ،سػػراج الػػديف: البػػدر المنيػػر فػػي تخػػريج األحاديػػث واألثػػار الواقعػػة فػػي الشػػرح الكبيػػر

  صحيح.
ـ قػاؿ:}ال ثػ   عمى الفرقة المؤبدة بيف المتبلعنيف فقػد فػرؽ بينيمػا   ،: دلت األحاديث السابقة داللة قاطعةوجو الداللة

 .5/71 ،}المتبلعناف ال يجتمعاف أبدا{. الشربيني: مغني المحتاج سبيؿ لؾ عمييا{  وأكد ذلؾ قولو 
ف أكػػذب نفسػػو فػػبل يفيػػده ذلػػؾ عػػود النكػػاح وال رفػػع تأبيػػد الحرمػػة؛ ألنيمػػا حػػؽ لػػو وقػػد بطػػبل فػػبل  ،ثانيػػا المعقػػوؿ: قػػالوا: وا 

 ما يعوداف ألنيما حؽ عميو.يتمكف مف عودىما، بخبلؼ الحد ولحوؽ النسب فإني
 المصدر السابؽ.

؛  وذلؾ ألف المعاف -رحميـ هللا جميعا  –أميؿ لترجيح ما قاؿ بو اإلماـ الزىري ومف وافقو مف األئمة األعبلـ  الترجيح:
وأمػػا وجػػود الحػػاكـ فػػي المعػػاف وحسػػب  ،فبػػو تػػتـ الفرقػػة دوف اعتبػػار لػػدور الحػػاكـ  ،أمػػر خػػاص بػػالزوج وزوجػػو كػػالطبلؽ

 حيث إف األمر يتعمؽ بالشرؼ.  ،ىو لضبط الطرفيف والسيطرة عمييما ،ناعتيق
 .4/752 ،( عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ1)
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   . إن خكذب نفسو وجة بعد تالعنيماَكم اقتران الزوج بالز : الثانية المسألة
ف أكذب نفسو ،حرمة مؤبدة ،بتحريـ الزوجة عمى زوجيا بالمعاف: اإلماـ الزىري إلى القوؿ ذىب   .1وا 

 : بالسنة واألثر والمعقوؿ –رحميـ هللا جميعا  –وقد استدؿ الزىري ومف وافقو 
 خوال السنة :

  .{2ال سبيؿ لؾ عمييا ،حسابكما عمى هللا}لممتبلعنيف:  بقولو  استدلوا - 1
 .{3إذا تفرقا ال يجتمعاف أبدا المتبلعناف}: وبقولو  - 2  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/66 ،( ابف قدامة: المغني1)

جميور العمماء )المالكية والشافعية والحنابمة في الرواية األظير وأبو يوسؼ مػف  ،وقد وافؽ اإلماـ الزىري فيما ذىب إليو
 . حنفية( وآخروف مف أئمة العمـ وىو المأثور عف عمر بف الخطاب وعمي بف أبي طالب وابف مسعود ال

 .8/66 ،. ابف قدامة: المغني 2/127 ،. الشيرازي: الميذب2/337 ،مالؾ: المدونة الكبرى
فرقػػة المعػػاف  وبػػو قػػاؿ سػػعيد بػػف المسػػيب ؛ ألف ،وقػػد خػػالؼ الحنفيػػة فقػػالوا: إف أكػػذب نفسػػو فيػػو خاطػػب مػػف الخطػػاب 

 عندىما طبلؽ .
 ولكف ال تقع التفرقة بنفس المعاف. ،ذىب الحنفية إلى أف حكـ المعاف : حرمة الوطء واالستمتاع 

ف أكذب نفسو ولو داللة ُحد لمقذؼ ، ولو بعدما كذب نفسو أف ينكحيا: حد أو ال.  وا 
 .3/245 ،اساني: البدائع. الك3/256 ،. ابف اليماـ: فتح القدير  206/  4 ، المبسوط: السرَلسي

 وقد استدلوا بالمعقوؿ فقالوا: إف المعاف قد ارتفع لما أكذب نفسو، بدليؿ لحوؽ النسب، ووجوب الحد، فيعود حؿ النكاح. 
 قاؿ: }المتبلعناف ال يجتمعاف أبدا{. رد المخالفيف عمى الجميور: قالوا: فإف قيؿ: روي أف النبي 

 ىو :  إْف استمرا عمى تبلعنيما. فالجواب : أف المراد مف قولو  
 لمذي العف امرأتو: }ال سبيؿ لؾ عمييا{. وأما االستدالؿ بقولو  

قػائبل: " ال سػبيؿ لػؾ عمييػا،   أف المبلعف ظف أف لو المطالبػة بػالمير، وليػذا قػاؿ فػي تمػاـ الحػديث عنػدما رد عميػو  
ف كنػػت كػػذبت قػػاؿ: يػػا رسػػوؿ هللا مػػالي، قػػاؿ: ال مػػاؿ لػػؾ، إف كنػػت قػػد صػػدقت  عمييػػا فيػػو بمػػا اسػػتحممت مػػف فرجيػػا، وا 

 عمييا فذاؾ أبعد لؾ منيا{.
. ابػف عابػديف: رد المحتػار  1/515 ،. البمخي: الفتاوى اليندية2/692 ،المنبجي: المباب في الجمع بيف السنة والكتاب 

 . 3/245 ،ائع. الكاساني: البد3/256 ،. ابف اليماـ: فتح القدير 590 ، 2/585 ،عمى الدر المختار
 ( سبؽ تخريجو. 2)

 ىو ما ذىب إليو الجميور وذلؾ مف وجييف : ،الراجح في نظري الترجيح:
ىػػػو : أنػػػو لػػػـ يعػػػد لمػػػزوج   أراه ضػػػعيفا ؛ حيػػػث أف مػػػا أفػػػاده قػػػوؿ الحبيػػػب   ،رد الحنفيػػػة عمػػػى اسػػػتدالؿ الجميػػػور -1

لمعجبلنػػي عنػػدما قػػاؿ:  يػػا   وضػػيحا منػػو فقػػد كػػاف ذلػػؾ ت ،عمػػى زوجتػػو المبلعػػف منيػػا المبلعػػف أي حػػؽ مػػف الحقػػوؽ
 رسوؿ هللا مالي ؟ .

 وال اجتياد مع النص. ،نص في محؿ الخبلؼ ،أرى أف الحديثيف الشريفيف واألثر -2
  . 3706ح  ، 416/  4 ،باب المير  ، الدارقطني : سنف الدارقطني(3)

 . 2465ح  ، 598/  5 ، األلباني : صحيح :سمسمة األحاديث الصحيحة
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 :  }ال يجتمعاف أبدا{  الداللة وجو

كانت الصيغة مطمقة ال تخصيص حيث  ،عمى الفرقة المؤبدة بيف المتبلعنيف ،داللة قاطعة دلت
 . 1فشممت تكذيبو لنفسو وعدـ تكذيبو ،فييا 

 :  الثر ثانيا
 ( 2َبْيَنُيَما، َواَل َيْجَتِمَعاِف َأَبًدا  ُيَفرَّؽُ ِإَذا َتبَلَعَنا َقاَؿ: ) اْلُمَتبَلِعَنْيفِ  في تدلوا بقوؿ عمر اس

 . {ال سبيؿ لؾ عمييا}:   الداللة وجو

 .ما دؿ عميو الحديث الشريؼ السابؽ

 :ثالثا المعقول
ف أكذب  ،ىما حؽ لمزوج فبل يعودافإف عود الزوج لنكاح الزوجة ورفع الحرمة المؤبدة : قالوا وا 

  .3لذلؾ يعوداف ؛النسب فإنيما حؽ عميو حوؽأما حد القذؼ ول ،نفسو

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .5/71 ،( الشربيني: مغني المحتاج1)
 . 2105أثر  ،7/188 ،: اإلرواء. صححو األلباني15359أثر  ،7/673 ،( البييقي: السنف الكبرى3)
 . 8/66. ابف قدامة: المغني: 8/365 ،.  النووي: روضة الطالبيف2/468 ،(  الدسوقي: الشرح الكبير3)
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  انثانثانفصم 
 

 املطائم انتي انفرد بها اإلماو انسهري
                             

 ىذا الفصل من مبَث واَد, يشتمل عم   يتكون
 .متفرقةمسائل 
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 : َكم وقوع الطالق بالنية دون المفظ: الول  المسألة
 .1الناوي لو مف يير تمفظ  طبلؽبوقوع : إلى القوؿ –رحمو هللا  – الزىرياإلماـ  ذىب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .7/385،لمغني . ابف قدامة: ا5/245 ،( البيوتي: كشاؼ القناع1)

فإذا نػوى الػتمفظ  ،حيث اتفؽ العمماء عمى عدـ وقوع الطبلؽ بالنية دوف المفظ ،ولقد انفرد اإلماـ الزىري بيذه المسألة    
 بالطبلؽ ولـ يتمفظ بو، لـ يقع الطبلؽ باالتفاؽ، وذلؾ النعداـ المفظ أصبل. 

 .5/333 ،لعبدري: التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ. ا3/96 ،. ابف رشد: بداية المجتيد3/91 ،الكاساني: البدائع
 .5/245 ،. البيوتي: كشاؼ القناع7/385 ،ابف قدامة: المغني 

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة والقياس والمعقوؿ:   
 السنة : : خوال 
ا َوْسَوَسْت، َأْو حَ استدلوا بقوؿ الرسوؿ   {. البخػاري: : }ِإفَّ اَّللََّ َتَجاَوَز أِلُمَِّتي َعمَّ ـْ ـْ َتْعَمْؿ بِػِو َأْو َتَكمَّػ دََّثْت ِبِو َأْنُفَسَيا، َما َل

 .6664ح  ،8/135 ،باب إذا حنث ناسيا في األيماف ،كتاب األيماف ،الصحيح
 .127ح  ،1/116 ،باب تجاوز هللا عف حديث النفس والخواطر بالقمب، إذا لـ تستقر ،كتاب اإليماف ،مسمـ: الصحيح
شػرط عػدـ  ،لمعبػد عمػا نػوى فعمػو فػي نفسػو  الحديث الشريؼ صػريح الداللػة عمػى عػدـ محاسػبة هللا  ل:وجو االستدال 

 لـ يقع. ،ممارستو عمميا أو النطؽ بو. وبالتالي فمف نوى الطبلؽ دوف أف يتمفظ بما يدؿ عميو
 . 393/  9 ،العسقبلني: فتح الباري شرح صحيح البخاري   . 15/  4 ،الباجي : المنتقى شرح الموطإ  
 . 385/  7 ،ابف قدامة :  المغني   

 ثانيا: القياس: 
بجػػامع أف كػػبل مػػنيـ تصػػرؼ يػػزوؿ بػػو  ،قػػالوا: إف الطػػبلؽ تصػػرؼ يزيػػؿ الممػػؾ فػػبل يقػػع بالنيػػة قياسػػا عمػػى البيػػع واليبػػة

 فبل بد مف التمفظ بو حتى يقع. ،الممؾ
 .7/385 ،ابف قدامة: المغني
 قالوا:  ثالثا: المعقول:

 و أف أعجمي لقف لفظ الطبلؽ وىو ال يعرؼ معناه، فقالو لـ يقع طبلقو.ل  - 1
وكذلؾ لو أف عربي لقف لفظا أعجميا يفيد الطبلؽ وىو ال يعرؼ ذلؾ لـ يقع طبلقو أيضا. فإذا ثبت ىذا فمػف بػاب أولػى 

 أال يقع الطبلؽ بالنية مجردا عف المفظ.
و إلػى صػريح وكنايػة، فالصػريح يقػع بػو الطػبلؽ مػف ييػر نيػة، والكنايػة إذا ثبت أنو يعتبر فيو المفظ، فالمفظ ينقسـ في -2

فمػػف بػاب أولػػى أال يقػػع  ،فػػإف لػػـ يقػع بالكنايػػة وقػػد تمفػظ بػػو ،ال يقػع بيػػا الطػػبلؽ حتػى ينويػػو، أو يػػأتي بمػا يقػػـو مقػػاـ نيتػو
قػػاع الطػػبلؽ بالنيػػة ال ونيػػة الطػػبلؽ ليسػػت بطػػبلؽ؛ وألف إي ،بػػدوف تمفػػظ. كمػػا أف التحػػريـ فػػي الشػػرع عمػػؽ عمػػى الطػػبلؽ 

 وليس ىينا أصؿ وال قياس عمى ما ثبت بأصؿ فمـ يثبت. ،يثبت إال بأصؿ أو بالقياس عمى ما ثبت بأصؿ
 ،. العبػػػدري: التػػػاج واإلكميػػػؿ لمختصػػػر خميػػػؿ3/96 ،ومػػػا بعػػػدىا. ابػػػف رشػػػد: بدايػػػة المجتيػػػد 3/91 ،الكاسػػػاني: البػػػدائع

 .=5/245 ،وما بعدىا. البيوتي: كشاؼ القناع 7/385المغني.  . ابف قدامة:3/9 ،. الشيرازي: الميذب  5/333
حيث احتجوا بحديث شػريؼ متفػؽ عميػو ال لػبس فػي  ،وذلؾ لقوة حجتيـ ،أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور الترجيح:=

يث الذي وىذا المعنى يفيده الحد ،اليحاسب المرء عمى ما نوى إال إف فعمو أو تمفظ بو وقد نص عمى أف هللا  ،صحتو
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   وقد استدل ليذا القول بالسنة : 
 . {1اْلَْعَماُل ِبالنِّي اتِ  ِإن َما :  استدلوا بقولو         

وترتيػب الثػواب عميػو ال  ،صحة ما يقع مف المكمؼ مف قوؿ أو فعؿ أو كمالو  أي": الداللة وجو
 ".2ألمورجمع نية وىي القصد وعـز القمب عمى أمر مف ا: النياتو  يكوف إال حسب ما ينويو.

 "3أليس قد عممو هللا ؟: في مف طمؽ في نفسو: " قاؿ ابف سيريف

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
فػػإف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ عمػػؿ  ،يفيػد أف اإلنسػػاف سيحاسػػب عمػػى أعمالػػو وفػػؽ نيتػو ،:}إنمػػا األعمػػاؿ...{ فقولػػو   ،احتجػوا بػػو

 فعمى ماذا سيحاسب ؟ ،ولكف نية فقط
لػـ يقػع طبلقػو فمػف بػاب أولػى أال يقػع طػبلؽ  ،كما أف الذي ينطؽ بمفظ الطبلؽ أو ما يفيد الطػبلؽ وىػو ال يعمػـ  معنػاه 

 وى الطبلؽ دوف التمفظ بو.مف ن
 .1ح ،1/6 ،باب بدء الوحي ،؟ كتاب كيؼ كاف بدء الوحي إلى رسوؿ هللا   ،( البخاري: الصحيح1)
 .1/6 ،تعميؽ مصطفى البغا في اليامش ،( البخاري: الصحيح2)
 .7/385 ،( ابف قدامة: المغني3)
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 َكم المعتدة من الطالق الرجعي بنا  عم  الرخي القائل بأن القر  ىو الطير.  : ثانيةال المسألة
إلى القوؿ بأف المطمقة طبلقا رجعيا تعتد بثبلثة قروء سػوى  –رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري    

 . 1ر الذي طمقيا فيو الطي

 .-رحمو هللا  –أقع عمى دليؿ لئلماـ  لـ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/103 ،( ابف قدامة: المغني1)

ما اتفؽ عميو جميور العمماء )المالكيػة والشػافعية   –رحمو هللا  –مة: خالؼ اإلماـ الزىري وبيذا القوؿ وكما قاؿ ابف قدا
والحنابمة في رواية( القائميف بأف القرء ىو الطير. حيث قالوا: إف طمقت المرأة وىي في طير، ولـ يبقى مف زمػف طيرىػا 

ف قؿ يصدؽ عميو اسـ قرء، فت  نزؿ منزلة طير كامؿ. إال لحظة حسبت قرءا؛ ألف بعض الطير وا 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو: بالكتاب والمعقوؿ:

 خوال: الكتاب: 
ج  َخْشُيٌر َمْعُموَماتٌ  استدلوا بقولو تعالى:  ََ  (.197البقرة ) مف اآلية   اْل

النػاس، وىػي أشير يعمميػا  ،فالوقت الذي يؤدى فيو الحج ،قد أطمؽ الجمع عمى معظـ المدة : إف هللا وجو االستدالل
مع أنو يتـ في شيريف وعشػر ليػاؿ، ولػذلؾ تنقضػي عػدتيا فػي ىػذه الحالػة  ،شواؿ وذو القعدة وذو الحجة أي ثبلثة أشير

وذلػؾ عنػػد المالكيػة والشػػافعية. وعنػد الحنابمػػة عمػى الروايػػة القائمػة بػػأف المقصػود بػػالقرء  ،برؤيػة الػدـ مػػف الحيضػة الثالثػػة 
والػػػرأي  ،وذلػػػؾ الػػػراجح عنػػػد القػػػائميف بيػػػذه الروايػػػة ،ـ الحيضػػػة الثالثػػػة وايتسػػػاليا منيػػػاتنقضػػػي عػػػدتيا بانقطػػػاع د ،الطيػػر

 اآلخر: أنو ال يشترط الغسؿ النقضاء العدة، بؿ يكفي انقطاع دـ الحيضة الثالثة. 
 .367 ، 366/ 8 ،.  النووي: روضة الطالبيف 91/ 2 ،. النفراوي: الفواكو الدواني2/469 ،الدسوقي: الحاشية

 .103 ،102/ 8 ،. ابف قدامة: المغني 385/ 3 ،شربيني:  مغني المحتاجال 
 ثانيا: المعقول:

إف الطبلؽ حـر في زمف الحيض؛ دفعا لضرر تطويؿ العدة عمييا، فمو لـ يحتسب ببقية الطير قػرءا، كػاف الطػبلؽ فػي  
نتظر المػػرأة إنتيػػاء الطيػػر فسػػت ،الطيػػر أضػػر بيػػا، وأطػػوؿ عمييػػا؛ أي لػػو طمقػػت فػػي الطيػػر ولػػـ يحسػػب مػػا تبقػػى منػػو

  ثـ دخوليا في طير جديد تبدأ بو حساب العدة. ،ودخوليا في فترة الحيض وانتظار انتيائيا
 .103/ 8 ،ابف قدامة: المغني

كمػا أف العػدة شػرعت لمتثبػت مػف  ،أذىب لترجيح رأي الجميػور؛ وذلػؾ ألف فيػو رفعػا لمحػرج والمشػقة عػف المػرأة الترجيح:
 رة طيريف مع المتبقي مف الطير الذي طمقت فيو يؤدي ىذا الغرض فمما التشدد إذًا. وفت ،براءة الرحـ
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 : 1َكم الرجعة في الَلمع: المسألة الثالثة
 وبػػيف ،" الػػزوج بالخيػػار بػػيف إمسػػاؾ العػػوض وال رجعػػة لػػو: القػػوؿإلػػى  ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري    

 ."2رده ولو الرجعة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (.   162 ( سبؽ توضيحو : ) ص1)
 . 7/331 ،(  ابف قدامة: المغني2)

  . 7/331 ،وقاؿ سعيد بف المسيب بما قاؿ بو الزىري رضي هللا عنيما. ابف قدامة: المغني
لطبلؽ، فمو الرجعة؛ ألف الرجعة؛ مف حقوؽ الطبلؽ، فػبل تسػقط بػالعوض، كػالوالء وقاؿ أبو ثور: " إف كاف الخمع بمفظ ا

 مع العتؽ".
 .7/331 ،ابف قدامة: المغني

بالقوؿ إنو إف قبؿ     -رحمو هللا  –أما األئمة األربعة )الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة( فيـ يوافقوف اإلماـ الزىري 
 بؿ قالوا :ال رجعة في الخمع، ويستوي في ذلؾ اعتباره فسخا أو طبلقا.  ،ال يقولوا بالخيار إال أنيـ ،العوض فبل رجعة لو

 . 4/37 ،. العبدري: التاج واإلكميؿ7/181 ،. السرخسي:  المبسوط3/109 ،الكاساني: البدائع  
 .7/331 ،.ابف قدامة: المغني4/14 ،الخرشي: شرح مختصر خميؿ
 لكتاب والمعقوؿ :وقد استدلوا لما ذىبوا إليو با

 (. 229البقرة ) مف اآلية   َفاَل ُجَناَح َعَمْيِيَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبوِ    الكتاب: : خوال
ذا كانت لو الرجعة، فيي تحت حكمو".  وجو االستدالل: نما يكوف فداء إذا خرجت بو عف قبضتو وسمطانو، وا   "وا 

 .7/331 ،ابف قدامة: المغني ،7/181 ،السرخسي:  المبسوط
 ،قالوا: إف القصد مف الخمع إزالػة الضػرر عػف المػرأة، فقػد التزمػت المػرأة  العػوض لتػتخمص مػف الػزوج  المعقول:: ثانيا 

ويعيد المػرأة إلػى مػا كانػت عميػو مػف الضػرر فمػا قيمػة  ،والقوؿ  بجواز ارتجاعيا مف قبؿ الزوج، يتعارض مع ىذا القصد
 الخمع ؟  

. الخرشػػي: شػػرح 4/37 ،.   العبػػدري: التػػاج واإلكميػػؿ7/181 ،. السرخسػػي:  المبسػػوط9/40 ،ابػػف اليمػػاـ: فػػتح القػػدير
 . 7/331 ،. ابف قدامة: المغني4/14 ،مختصر خميؿ

وقد ممؾ الزوج أحد العوضيف  ،والطبلؽ عمى ماؿ معاوضة الماؿ بالنفس ،قاؿ الحنفية: " الخمع بعوض طبلؽ عمى ماؿ
 تحقيقا لممعاوضة المطمقة وال تممؾ إال بالبائف فكاف الواقع بائنا". ،و نفسيافتممؾ ىي العوض اآلخر وى ،وىو ماليا

 . 3/109،الكاساني: البدائع 
أرجح ما ذىب إليو الجميور؛ وذلؾ ألف الثابػت أف الخمػع أجػازه الشػرع لممػرأة لئلنفصػاؿ عػف زوجيػا لسػبب تػراه  الترجيح:

 فما الغرض مف تشريعو إذًا ؟ ،الرجعةفإف خير الزوج بعد تماـ الخمع بيف العوض وبيف  ،ىي
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  .خقص  مدة الَمل: الرابعة المسألة
لػـ   .1قػد تحمػؿ المػرأة سػت سػنيف وسػبع سػنيف: إلػى القػوؿ –رحمػو هللا  –ي ذىب اإلمػاـ الزىػر   

 عمى دليؿ. –رحمو هللا  –أقع لئلماـ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .8/121 ،( ابف قدامة: المغني1)
وقػػػد كػػػاف لمعممػػػاء فػػػي ىػػػذه مسػػػألة أقػػػواؿ عػػػدة: فػػػذىب المالكيػػػة فػػػي المشػػػيور عػػػف مالػػػؾ والشػػػافعية وفػػػي المػػػذىب عنػػػد  

 إلى القوؿ: بأف أقصى مدة الحمؿ ىي أربع سنوات. ،الحنابمة
. 18/194 ،. النػػووي: المجمػػوع2/372 ،.ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد6/483 ،عمػػيش: مػػنح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ

 .5/557 ،. الزركشي: الشرح8/121 ،. ابف قدامة: المغني3/373 ،الشربيني: مغني المحتاج
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باألثر والوجود أي ما ليس فيو نص يرجع فيو إلى الوجود  :

  خوال : الثر: 
أنو قاؿ: )َتَتَربَُّص اْمَرأَُة اْلَمْفُقوِد َأْرَبَع  الثوري، عف يحيى بف سعيد، عف ابف المسيب، عف عمر استدلوا بما روي عف  

 . لـ أقع لو عمى حكـ .12324أثر   ،7/88 ،ِسِنيَف(. الصنعاني: المصنؼ
 لحمؿ.: قالوا: ما كاف الفاروؽ ليقوؿ ذلؾ إال ألنو ياية الحمؿ؛ أي ألنيا أقصى مدة اوجو االستدالل

 . 8/121 ،ابف قدامة: المغني
   قػػاؿ البييقي:"وقػػػوؿ عمػػػر:إف امػػػرأة المفقػػود تتػػػربص أربػػػع سػػػنيف، يشػػبو أف يكػػػوف إنمػػػا قالػػػو لبقػػاء الحمػػػؿ أربػػػع سػػػنيف ". 

 .3/265 ،الزيمعي: نصب الراية
  ثانيا:  الوجود:

 يف : قاؿ في المغني: إف ما ال نص فيو يرجع إلى الوجود وقد وجد الحمؿ ألربع سن  
روى الوليد بف مسمـ عف مالؾ بف أنس أنػو قػاؿ :" ىػذه جارتنػا امػرأة محمػد بػف عجػبلف امػرأة صػدؽ، وزوجيػا رجػؿ  - 1

 . 3/265 ،صدؽ حممت ثبلثة أبطف في اثنتي عشرة سنة كؿ بطف في أربع سنيف ". الزيمعي: نصب الراية
 قاؿ الشافعي: بقي محمد بف عجبلف في بطف أمو أربع سنيف. - 2
وبقػػي  ،وامػػرأة عجػػبلف حممػت ثػػبلث بطػوف كػػؿ دفعػػة أربػع سػػنيف ،قػاؿ أحمػػد: نسػاء بنػػي عجػػبلف يحممػف أربػػع سػنيف - 3

محمػد بػف عبػد هللا بػف الحسػف بػف الحسػف بػف عمػي فػػي بطػف أمػو أربػع سػنيف.  وبمػا روى أبػو الخطػاب: بقػي إبػراىيـ بػػف 
ذا تقرر وجوده  وجب أف يحكـ بو.    نجيح العقيمي في بطف أمو أربع سنيف. وقالوا: وا 

. 18/194 ،. النػػووي: المجمػػوع2/372 ،.ابػػف رشػػد: بدايػػة المجتيػػد483/ 6 ،عمػػيش: مػػنح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ
 .5/557 ،. الزركشي: الشرح8/121 ،. ابف قدامة: المغني3/373 ،الشربيني: مغني المحتاج

 ذىب الثوري. وذىب الحنفية وفي رواية عف أحمد أف أقصى مدة الحمؿ سنتاف وىو م
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو باألثر والوجود. 
 خوال الثر: 
ؿِّ فقػػد اسػػتدلوا بمػػا  روت جميمػػة بنػػت سػػعد عػػف عائشػػة رضػػي هللا عنيػػا: )اَل َتِزيػػُد اْلَمػػْرأَُة َعمَػػى َحْمِميَػػا َعمَػػى َسػػَنَتْيِف قَػػْدَر ِظػػ 

 . 15553أثر  ،7/728 ،أكثر الحمؿباب ما جاء في  ،كتاب العدد ،اْلِمْغَزِؿ(. البييقي:السنف
 .: قالوا: إف ىذا األمر ال يعرؼ إال توقيفا، إذ ليس لمعقؿ فيو مجاؿ، فكأنيا رضي هللا عنيا روتو عف النبي وجو االستدالل
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َ إن تزوجـت فالنـا: خو قوليـاَخنت عمـي كظيـر خبـي: َكم قول المرخة لزوجيا :الَلامسة المسألة
 فيو عمي كظير خبي. 

 ،أنػت عمػي كظيػر أبػي: مػرأة لزوجيػابأف قوؿ ال: إلى القوؿ -رحمو هللا  –ذىب اإلماـ الزىري 
  .1ىو ظيار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 الوجود: :ثانيا
ختيػػار حممػػت أـ كػػؿ واحػػد منيمػػا بػػو سػػنتيف. الموصػػمي: اال ،وىػػـر بػػف حيػػاف ،فػػإف الضػػحاؾ بػػف مػػزاحـ ،لقػػد وجػػد ذلػػؾ 

. وقػاؿ الميػػث: 122 ،8/121 ،.  ابػف قدامػة: المغنػي2/623 ،. ابػف عابػديف: الحاشػػية180 ،3/179 ،لتعميػؿ المختػار
 ، 121 ،وقػد اسػتدؿ بػالوجود؛ فقػد حممػت مػوالة لعمػر بػف عبػد هللا ثػبلث سػنيف. ابػف قدامػة: المغنػي ،أقصاه ثػبلث سػنيف

122 . 
 هللا جميعا . –رحميـ  –العمـ الحديث ينافي ما ذىب إليو األئمة األجبلء إال  أف  ،ال أقوؿ بترجيح أحد  الترجيح :

كما  إني استنتج أثرا ليذا الخبلؼ ؛ وىو أثر كبير في ثبوت نسب المولود في حالة: المطمقة طبلقا بائنا والمتوفى عنيػا 
ال فينػاؾ خػػبلؼ فػي ثبػػو  ،فػػإذا ولػدت مولودىػػا لسػنتيف فأقػػؿ ثبػت نسػػبو اتفاقػػا ،زوجيػا ت النسػب كػػؿ فريػؽ حسػػب رؤيتػػو وا 

 ألقصى مدة الحمؿ.
 . 8/42 ،( ابف قدامة: المغني1)

 .-رحميـ هللا جميعا  -وقد وافؽ اإلماـ  فيما ذىب إليو الحسف البصري واألوزاعي 
 .8/42 ،ابف قدامة: المغني

المرأة لزوجيػا: أنػت عمػي كظيػر  الذيف قالوا: قوؿ ،ولقد خالؼ اإلماـ الزىري في ذلؾ عامة العمماء ومنيـ األئمة األربعة
 أو قوليا: إف تزوجت فبلنا، فيو عمي كظير أبي ؛  ليس ظيارا. ،أبي

. 3/467  ،. ابػف عابػديف: الحاشػية4/103 ،. ابف نجيـ: البحر الرائػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ6/227 ،السرخسي: المبسوط
 ،. الشافعي: األـ4/231 ،شرح مختصر خميؿ . عميش: منح الجميؿ2/604 ،ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة

 . 17/352 ،.النووي: المجموع10/433 ،. الماوردي: الحاوي الكبير5/295
 .  5/484 ،.  الزركشي: الشرح8/42 ،ابف قدامة: المغني

 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والقياس: 
 خوال : الكتاب: 

 (.  3المجادلة )مف اآلية   ُيَظاِىُروَن ِمْن ِنَساِئِيمْ َوال ِذيَن  استدلوا بقولو تعالى:      
؛ حيػث إف الخطػاب فييػا موجػو لمرجػاؿ  ،قػد خػص الرجػؿ بالظيػار : قالوا: دلت اآلية الكريمة عمى أف هللا وجو االستدالل

 واجيف. ولـ يقؿ: والبلئي يظاىرف منكف مف أز  َوالَِّذيَف ُيَظاِىُروفَ  قاؿ:  وليس لمنساء؛ ألف هللا 
 . 468 ، 3/467  ،. ابف عابديف: الحاشية104 ،4/103 ،ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ

 .  8/43،ابف قدامة: المغني 
 ثانيا : القياس:

قػالوا: إف الظيػػار قػػوؿ يوجػػب تحريمػػًا فػػي الزوجػػة، يممػػؾ الػػزوج رفعػػو، فػػاختص بػػو الرجػػاؿ دوف النسػػاء كػػالطبلؽ؛ أي أف     
فكػاف  ،فالرجػؿ ىػو الػذي يممػؾ رفعػو ،ؿ يصدر مف الرجؿ يوجب تحريـ الزوجػة عمػى زوجيػا؛ وألنػو خػاص بالنكػاحالظيار قو 

 ،بجامع أف كمييما قوؿ يصدر مف الرجؿ تحـر بو الزوجة عمى زوجيػا ،الظيار خاصا بالرجؿ دوف المرأة قياسا عمى الطبلؽ
 كما أف كمييما خاص بالنكاح. ،وىذا ماال تممكو الزوجو
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ظػػاىر مػػف  أحػػد الػػزوجيف يػػا ) أي الزوجػػة (" لعميػػـ يحتجػػوف بأن: قػػاؿ ابػػف قدامػػة: القػػوؿ ليػػذا االسػػتدالؿ
 ." 1فكاف مظاىرا كالرجؿ، اآلخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
. 3/467  ،. ابػف عابػديف: الحاشػية4/103 ،. ابف نجيـ: البحر الرائػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ6/227 ،سرخسي: المبسوطال

 ،. الشافعي: األـ4/231 ،. عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ2/604 ،ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ المدينة
 . 17/352 ،.النووي: المجموع10/433 ،. الماوردي: الحاوي الكبير5/295

 . 5/484 ،.  الزركشي: الشرح8/42 ،ابف قدامة: المغني
 أذىب لترجيح ما ذىب إليو جميور العمماء وذلؾ : الترجيح:

 أوال: لقوة حجتيـ.
فيػو   ،والظيار يوجب تحريـ ذلؾ عمػى الرجػؿ ،ثانيا: أف الصداؽ الذي يقدمو الزوج لزوجو ىو في مقابؿ استباحة البضع

وفي المقابؿ يحـر عمى الزوجة عدـ االمتثاؿ لريبة زوجيا إف طمبيا لمفراش بدوف عذر  ،زؿ عنو بإرادتوإذًا حؽ لمزوج تنا
 فإف تأكد ذلؾ ثبت أف الظيار حؽ خالص لمزوج دوف الزوجة.                                                    ،شرعي

 .8/42 ،( ابف قدامة: المغني1)
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  .وجوب الكفارة بمجرد الظيار دون العود:  دسةالسا المسألة
  .1بوجػػوب الكفػػارة بمجػػرد الظيػػار دوف العػػود : إلػػى القػػوؿ –حمػػو هللا ر  –ذىػػب اإلمػػاـ الزىػػري 

 بالكتاب والمعقوؿ : –رحميـ هللا جميعا  -وقد استدؿ اإلماـ الزىري ومف وافقو مف العمماء 
 : خوال الكتاب

َسآِئِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقاوُلو  : بقولو تعالى استدلوا ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمن كِّ َسآِئِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقاوُلوَوالَّ ِذيَن ُيَظوِهُروَن ِمن كِّ ان َقْباِل َأن َوالَّ ان َقْباِل َأن ْا َفَتْحِرياُر َرَقَباٍة مِّ ْا َفَتْحِرياُر َرَقَباٍة مِّ

و  و َيَتَؿآشَّ َيَتَؿآشَّ
22
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .8/15 ،( ابف قدامة: المغني1)

 وقد خالؼ اإلماـ في ىذا القوؿ األئمة األربعة )أبي حنيفة ومالؾ والشافعي وابف حنبؿ(.
 وقد وافقو بعض أئمة العمـ أمثاؿ: طاووس ومجاىد والشعبي.

حيػث  ،قػوال مخالفػا لمػا ذكػره ابػف قدامػة عػف اإلمػاـ ،ذكر العمراني في كتابو: البياف في مذىب اإلمػاـ الشػافعي مالَظة:
ذا ظػػاىر الرجػػؿ مػػف امرأتػػو ووجػػد العػػود.. وجبػػت الكفػػارة، وبػػو قػػاؿ الحسػػف البصػػري وطػػاووس والزىػػري ومالػػؾ  قػػاؿ: " وا 

 .10/347 ،وأحمد وداود". العمراني :  البياف في مذىب اإلماـ الشافعي
ألنو ذكر الحجة لكنني أخذت بما أورده ابف قدامة عف اإلماـ؛  ،أي أف الزىري يقوؿ : بوجوب الكفارة مع العود ال دونو 

 المستند إلييا.
فقد ذىبػوا إلػى القػوؿ: بعػدـ  ،وآخروف مف أئمة العمـ أمثاؿ: الثوري والحسف وأبو عبيد ،أما جميور العمماء األئمة األربعة

 وجوب الكفارة دوف العود. 
 . 2/91. ابف رشد: بداية المجتيد 2/446 ،.  الدسوقي: الحاشية3/235  ،الكاساني: البدائع

 .8/15 ،.  ابف قدامة: المغني8/270 ،ي: روضة الطالبيفالنوو 
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالكتاب والقياس والمعقوؿ. 
 خوال: الكتاب: 
 استدلوا بقولو تعالى:  
 َن َقْبِل َخن ي ِريُر َرَقَبٍة مِّ َْ اَوال ِذيَن ُيَظاِىُروَن ِمن نَِّسآِئِيْم ثُم  َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوْا َفَت  ( 3.المجادلة: )مف اآلية َتَمآس 

اعتبػر سػبحانو وتعػالى العػود. وقػالوا أيضػا : إف الكفػارة وجبػت   ثُـم  َيُعـوُدوَن ِلَمـا َقـاُلواْ : في قولو تعالى: ووجو الداللة
 فكانت اآلية نص في تعمؽ وجوب الكفارة بالعود. ،حسب اآلية بأمريف وىما : ظيار وعود، فبل تثبت بأحدىما

 . 92 -2/91 ،.  ابف رشد: بداية المجتيد237 - 3/235  ،كاساني: البدائعال
 .5/16 ،.  الطبري: أحكاـ القرآف16 ، 8/15 ،.   ابف قدامة: المغني271 ، 8/270 ،النووي: روضة الطالبيف

 ثانيا : القياس:
 تجب إال بالمخالفة أو إرادة المخالفة .  بجامع أف كبل منيما ال ،قالوا: إف كفارة الظيار واجبة قياسا عمى كفارة اليميف  

 المصادر السابقة.
والحنػث فػي الظيػار ال  ،وذلؾ لقوة حجتيـ. فالكفػارة ال تجػب إال بالحنػث ،أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور  الترجيح:

 يكوف إال بالعود لموطء.
 (. 3( المجادلة: )مف اآلية 2)



 انمسائم انتي انفرد بيا اإلماو انسىري                          

199 

 الثالثالفصل 

َـّ }قولو تعالى : االستدالل وجو : العودفػ ،وجػوب الكفػارة بمجػرد الظيػار فيػدي {َيُعوُدوَف ِلَما قَػاُلواْ  ُث
فنسػػػخ تحريمػػػو ، أف الظيػػػار كػػػاف طػػػبلؽ الجاىميػػػة: ألف معنػػػى اآليػػػة، ىػػػو العػػػود بالظيػػػار فػػػي اإلسػػػبلـ

 .1بالكفارة

 :  المعقول يانثا
إف الكفػػارة وجبػػت لقػػوؿ : أيضػػا وقػػالوا .وقػػد وجػػد فتجػػب الكفػػارة، إف الظيػػار سػػبب لمكفػػارة: قػػالوا

 .2يحصؿ بمجرد الظيار وىذا، المنكر والزور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .92 ،91/ 2،( ابف رشد: بداية المجتيد 1)
 .16 ، 8/15 ،( ابف قدامة: المغني2)
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 .َكم من وط  زوجتو المظاىر منيا قبل خن يكفر: سابعةالالمسألة 
بأف مف أتى زوجتو المظاىر منيا قبؿ أف يكفر : إلى القوؿ –رحمو هللا  –اإلماـ الزىري  ذىب
 .1فعميو كفارتاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 .41/ 8 ،( ابف قدامة: المغني1)
وقد وافؽ االماـ فيما ذىب إليو ثمة مف العمماء منيـ : عمرو ابف العاص وعبد الػرحمف بػف ميػدي  وقبيصػة وسػعيد بػف  

 جبير وقتادة وييرىـ.
 .2/86 ،شد: بداية المجتيد. ابف ر 5/306 ،. الجصاص: أحكاـ القرآف  4/249 ،ابف اليماـ: فتح القدير

: المحمى   .10/55 ،ابف حـز
فقػد خػالفوا االمػاـ فيمػا  ،وأما جميور العمماء ومنيـ األئمة األربعة )أبو حنيفة ومالؾ والشافعي وأحمد( رحميـ هللا جميعا 

 حيث قالوا: بأف  مف أتى زوجتو المظاىر منيا قبؿ أف يكفر فعميو كفارة واحدة. ،ذىب إليو
 . 5/297 ،. األـ: الشافعي2/86 ،. ابف رشد: بداية المجتيد 250 ، 4/249 ،اـ: فتح القديرابف اليم

 . 42 ، 41/ 8 ،. ابف قدامة: المغني10/357 ،العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي
 وقد استدلوا لما ذىبوا إليو بالسنة والمعقوؿ : 

 خوال: السنة :
: }كفػػارة فػػي المظػػاىر يواقػػع قبػػؿ أف يكفػػر قػػاؿ   ر البياضػػي، عػػف النبػػي  اسػػتدلوا بمػػا روى سػػممة بػػف صػػخ - 1  

 . 15035ح  ،7/386 ،باب ال يقربيا حتى يكفر ،كتاب الظيار ،واحدة{ :البييقي: السنف الكبرى
، وقػاؿ: ىػذا 1198، ح3/494 ،باب ما جاء في المظاىر يواقع قبؿ أف يكفػر ،كتاب الطبلؽ والمعاف ،الترمذي: السنف 
 . 957ح ،1/352 ،صحيح الترمذي،   صحيح األلباني : . ديث حسف يريبح
ىػي كفػػارة  ،: الحػػديث واضػح الداللػة عمػػى أف مػا يجػب عمػػى مػف واقػع زوجتػػو المظػاىر منيػا قبػػؿ أف يكفػروجـو الداللـة 

 . 41 / 4 ، المنتقػػػى شػػػرح الموطػػػإ:  البػػػاجي  . 282/  20 ، العينػػػي : عمػػػدة القػػػاري شػػػرح صػػػحيح البخػػػاري واحػػػدة. 
 . 273/  2 ، سبؿ السبلـ:  الصنعاني

وقػد ظػاىر مػف امرأتػو، فوقػع عمييػا، فقػاؿ: يػا   رضي هللا عنيما: أف رجبل أتى النبػي  استدلوا بما روى ابف عباس – 2
ُمـكَ  : }  رسوؿ هللا، إني قد ظاىرت مف زوجتي، فوقعت عمييا قبؿ أف أكفر، فقػاؿ   ََ َمَمـَك َعَمـ  َذِلـَك َيْر ََ ؟ {  اَّلل ُ  َوَما 

ت   َتْفَعَل َما َخَمَرَك اَّلل ُ ِبوِ : } ، قاؿ  َقاَل: َرَخْيُت ََلْمََلاَلَيا ِفي َضْوِ  الَقَمِرَ َقاَل:،  ََ  {. َفاَل َتْقَرْبَيا 
 .2065ح  ،1/666 ،باب المظاىر يجامع قبؿ أف يكفر ،كتاب الطبلؽ ،ابف ماجة: السنف 
. وقاؿ: ىذا 1199ح  ،3/495 ،باب ما جاء في المظاىر يواقع قبؿ أف يكفر ،معافكتاب الطبلؽ وال ،الترمذي: السنف 

 .958ح  ،352 /1صحيح الترمذي:  ، حسف حديث حسف صحيح يريب. األلباني:
وتػأخير البيػاف عػف وقػت  ،ألنػو مقػاـ البيػاف ؛  : قالوا لو كاف ىناؾ يير الكفػارة الواجبػة لنبػو عمػى ذلػؾ  وجو الداللة 

 فالواجب كفارة واحدة. ،فعمـ أف المراد تماـ حكـ الحادثة ،يجوز الحاجة ال
 . 594/  1 ، البيوتى : ا لروض المربع شرح زاد المستقنع.  4/249 ،ابف اليماـ: شرح فتح القدير

  ثانيا: المعقول:
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 : والمعقوؿ باألثرليذا القوؿ  استدؿوقد  

  :  الثر: خوال 
 . (1افتَ ارَ فَّ كَ  وِ يْ مَ بف جبير عف رجؿ ظاىر ثـ يشييا قبؿ أف يكفر قاؿ:)عَ  سعيداستدلوا بما روى 

  .2كفارتاف ،قبؿ أف يكفر جامعثـ ظاىر ف ى ماألثر واضح الداللة عمى أف الواجب عم:االستدالل وجو
 

 :  المعقول: ثانيا
 : وذلؾ لما يمي يجب عميو كفارتاف: قالوا

 .كفارة العـز عمى الوطء() وىذا الوطء موجب لمكفارة ،ألنو وطء وطأ محرما: أوال 

  .3فوجب كفارتاف ، أف الظيار ذاتو موجبا لمكفارة: ثانيا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ء، بؿ يمزمو إخراجيا، ويكوف قالوا: إف وطئيا قبؿ التكفير وىو عالـ بالتحريـ. فقد أثـ بذلؾ، وال تسقط الكفارة بيذا الوط   

إخراجيا قضاء؛ ألف وقت أدائيا مف حيف الظيار إلى أف يطأ وقد فات وقت األداء فصار قاضيا، فبل يمزمو بيذا الوطء 
 كفارة أخرى. 

 .10/357 ،العمراني: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي
 ارات.فقاال: تجب ثبلثة كف –رحميما هللا  -وأما النخعي والحسف البصري 
 .4/249 ،ابف اليماـ: شرح فتح القدير

 أميؿ لترجيح ما ذىب إليو الجميور وذلؾ : الترجيح:
 أوال: لقوة حجتيـ المستندة لؤلحاديث الشريفة والتي كانت واضحة الداللة عمى وجوب كفارة واحدة  فقط. 

لثابػػت أف العقوبػػة فػػي اإلسػػبلـ ال تتكػػرر ثانيػػا: مػػا احتجػػوا بػػو مػػف المعقػػوؿ والػػذي أجػػده أكثػػر موافقػػة لمشػػريعة؛ حيػػث أف ا
؛ لػػو اقتػػرؼ سػػارؽ جريمتػػي سػػرقة مختمفتػػيف فػػي المكػػاف والتوقيػػت فكػػذلؾ  ،يعاقػػب بقطػػع يػػد واحػػدة ال أكثػػر ،بتكػػرار الجػػـر

 الكفارة فيي في النياية نوع مف العقوبة.  
  ـ أقع لو عمى حكـل .1830أثر   ،2/39 ،باب ما جاء في الظيار ،( سعيد بف منصور الجوزجاني: سنف1)
 . 310/  /    6 ، نيؿ األوطار:  الشوكاني(  2) 
: 306 /5.الجصاص: أحكاـ القرآف: 2/86 ،. ابف رشد: بداية المجتيد 4/249 ،( ابف اليماـ: فتح القدير3) . ابف حـز

 .10/55 ،المحمى
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 الَلاتمة
 ،الميػداة الرحمػة  المصػطفى  الحبيػبوالصػبلة والسػبلـ عمػى  ،فػي عػبله هللا عز وجػؿ الحمد
 أما بعد: ،والنعمة المسداة

مػػف  ،أىػػـ مػػا يمكػػف إسػػتنباُطوُ  ،أود فػػي نيايػػة ىػػذا البحػػث المتواضػػع أف أدوف فػػي أسػػطر معػػدودة
 يةوذلػػؾ فػػي بػػابي األحػػواؿ الشخصػػػ ،خػػبلؿ البحػػث فػػي آراء اإلمػػاـ الفقيػػو المحػػدث ابػػف شػػياب الزىػػري

 .زواج وطبلؽ ()
فبعػػد أف  ،فػػي األحػػواؿ الشخصػػية وجدتػػو يزيػػر العمػػـ -رحمػػو هللا  –مػػف خػػبلؿ تتبعػػي لفقػػو إمامنػػا  –1

تبػػيف لػػي أف  ،(ميػػراث ووصػػية –زواج وطػػبلؽ ) كنػػت أود أف تكػػوف الرسػػالة شػػاممة لؤلحػػواؿ الشخصػػية
 .لذلؾ اكتفيت بالزواج والطبلؽ فقط ،الرسالة ستطوؿ كثيرا

واسػػع فػػي شػػتى  -رحمػػو هللا  –البحػػث والتنقيػػب ظيػػر لػػي أف عمػػـ ىػػذا اإلمػػاـ الجميػػؿ مػػف خػػبلؿ  –2
 – روايػػػة الحػػػديث –األحػػػواؿ الشخصػػػية  –العبػػػادات  –المعػػػامبلت  –القضػػػاء ) أبػػػواب العمػػػـ الشػػػرعي 

 ،فأوصي طػبلب العمػـ الشػرعي الكػراـ ،والتي تحتاج جميعيا إلى جمع ودراسة ،. إلخ (.السير والتاريخ 
المتنػػاثرة فػػي بطػػوف  -تغمػػده هللا بواسػػع رحمتػػو  –الجميػػؿ  اإلمػػاـلتوجػػو إلػػى البحػػث عػػف عمػػـ ىػػذا إلػػى ا

 .وعمـ ييره مف أئمة األمة أمثالو ،الكتبأميات 
 : وليس أدؿ عمى ذلؾ ؛ومؤرخا  محدثا ،فقييا  –رحمو هللا  –إف إمامنا  - 3
 .منو  فقوـ أحدا مف التابعيف أ: وال أدركت خبلفة ىشا-رحمو هللا  –اإلماـ األوزاعي  قوؿ - أ
حيػث إنػو كػاف أوؿ مػف دوف السػنة  ، لػوال الزىػري لماتػت السػنة: -رحمػو هللا  –قوؿ الشػافعي  - ب

 .العزيز رضي هللا عنو دبطمب مف أمير المؤمنيف عمر بف عب
 -العميػاعمػادة الدراسػات  –يػزة  –الجامعة اإلسبلمية  –رسالة بعنواف : ابف شياب الزىري مؤرخا  -ج

وقعػػت عمػػى رسػػالة ماجسػػتير لمباحػػث  محمػػد بػػف محمػػد أيضػػا و  قسػػـ التػػاريخ واآلثػػار . –كميػػة اآلداب 
 .( اإلماـ الزىري في المغازي مرويات) :العواجي بعنواف

بأنو وعمػى الػريـ مػف  ،-رحمو هللا–ومما اتضح لي مف خبلؿ جمع وتدويف عمـ ىذا اإلماـ الجميؿ  –4
إال أنو كاف لو دائمػا  ،-رحميـ هللا جميعا–عض خيرة الصحابة والتابعيف أنو قد نيؿ عممو الغزير مف ب

 ،فػػي مسػػائؿ  ويختمػػؼ فػػي أخػػرى يـيتفػػؽ مػػع أقػػواؿ بعضػػ فكػػاف ،لػػـ يقمػػد فييػػو أحػػد ،رأيػػا فقييػػا مسػػتقبل
الػػذيف  ،عػػف األئمػػة األربعػػة  -رحمػػو هللا  –ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ تمػػؾ المسػػائؿ التػػي انفػػرد بيػػا إمامنػػا 

 .ب ثار عف الصحابة والتابعيف ،ثببلت آرائيـ الفقييةاستدلوا إل
بمفظػي أف عقػد الػزواج اليػتـ إال  : باألخػذ بػالرأي القائػؿ وصيأ؛ في درء المفاسد مف باب األحوط  –5

  كما أف ذلؾ ما تـ اإلجماع عميو . أوييرىا ؛  بمفظ اليبةال ؛ فقط اإلنكاح والتزويج 
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 الَلــاتمـة

 –األجػػبلء التػاـ الجتيػاد عممائنػا ؛ مػػع التقػدير  المجنػوف لمغػبلـ تػزويج األب أو الوصػي بالنسػبة ل  -6
إال إذا ظيػرت منػو  ،ـ بػو ورعايتػو ااالىتمػفاألولى ىػو  ،في تزويجو عدـ التفكير بأوصي  -رحميـ هللا 

 .فينظر في أمره  ،وة شديدة لمنساء شي
ف تػوفر الشػاىداف  ،فػي زمننػا إف إعبلف النكاح   –7 لحفػظ األسػرة رى أحسػب مػا ىػو الحػؿ األمثػؿ  ،وا 

لػػؾ مػػف ذومػػا يترتػػب عمػػى  ،مطعػػف بصػػحة عقػػد الػػزواج لمحاولػػة أمػػاـ أي المفسػػدة سػػد بػػاب و  ،المسػػممة 
  .فأوصي بذلؾ ،وعائمتييما تعود عمى الزوجيف قد تداعيات سمبية 

ف كػػاف: ؛ أقػػوؿ  جػػؿ مػػف ال يمػػس امرأتػػوبالنسػػبة أل –8  د أجمعػػوا عمػػى أنػػو سػػنةنػػا األجػػبلء قػػعمماؤ  وا 
إف قطػػع القػػوؿ بعػػدـ قػػدرة الػػزوج عمػػى جمػػاع ؛ بػػالرأي الطبػػي إال أنػػي أرى أف نأخػػذ فػػي زمننػػا  ،كاممػػة 
تػػـ بنػػاء  ،مػػا أراه إال اجتيػػادا لمفػػاروؽ رضػػي هللا عنػػو  ،ف قػػوؿ عممائنػػا اسػػتند ألثػػر خاصػػة وأ ،الزوجػػة 

الزوجػػة سػػنة كاممػػة  حاجػػة النتظػػار ال إذاّ   ،عمػػى الظػػروؼ واإلمكانيػػات التػػي تػػوفرت فػػي ذاؾ الزمػػاف 
 .خاصة إذا كانت ال زالت شابة صغيرة 

ف كنػػت لػػـ  ،أقصػػى مػػدة الحمػػؿ  اخػػتبلؼ العممػػاء فػػيمػػف  -9 ف العمػػـ أل  ؛ وذلػػؾبتػػرجيح أحػػد  قػػـأوا 
ني استنتج أثػرا ليػذا الخػبلؼ أ إال  ،هللا جميعا  –رحميـ  –الحديث ينافي ما ذىب إليو األئمة األجبلء 

 تيف : نسب المولود في حال كبير في ثبوت؛ وىو أثر 
فػإذا ولػدت مولودىػا لسػنتيف فأقػؿ ثبػت  ؛المتوفى عنيا زوجيػاالثانية :  ،المطمقة طبلقا بائنا  األولى :  

ال فيناؾ خبلؼ في ثبوت النسب كؿ فريؽ حسػب رؤيتػو ألقصػى مػدة الحمػؿ ،نسبو اتفاقا أقػوؿ لػذا ؛  وا 
 ىـفاجتيػاد ،جميعػا  –رحميػـ هللا  –جتيػادات األئمػة ورد مف اال بما  ،بوجوب األخذ بما ثبت عمميا : 

 السنة . خاصة أنو لـ يستند إلى نص قطعي مف الكتاب أو ،ياد بشري يقبؿ الرد في النياية ىو اجت
أف      أرى أنػػو يجػػب  ، فػػي أمػػر الخػػبلؼ بػػيف الػػزوجيف البػػت يالمكمفػػيف فػػمحكمػػيف بالنسػػبة ل – 10
  :التاليةروط يجب أف تتوفر فييما الشأرى أنو  لذا ،فقط  ىي : إصبلح ذات البيف تيماوف ميمتك
 . كؿ مف الزوجيف وواجبات أف يكونا ممماف بحقوؽ- أ
نظػػر بػػيف ممػػا يسػػاعد فػػي  تقريػػب وجيػػات ال؛ يحسػػف التحػػدث وصػػياية الكػػبلـ  فأف يكونػػا ممػػ- ب

 الطرفيف .
 بيف الزوجيف .الطارىء نوع الخبلؼ في خبرة  اأف يكونا ذو - ت

تغمػده  –ائج التي خرجت بيا مػف خػبلؿ تتبعػي لفقػو إمامنػا الجميػؿ ابػف شػياب الزىػري ىذه ىي أىـ النت
فػي عػبله  وجؿعز  هللا فبتوفيؽفما أصبت  .زواج وطبلؽ: في األحواؿ الشخصية  -هللا بواسع رحمتو 

 .وأما ما قد تشممو مف نقص وتقصير فمف نفسي ،ومنتو

َلر دعوانا خن الَمد هلل رب العالمين  .ْو
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 انفهـارش انؼــامــت

                            

  :اآليات القْرنية فيرسخواًل. 
  :النبوية. الَاديث فيرسثانيًا 
  :اآلثار فيرسثالثًا. 
  :المصادر والمراجع فيرسرابعًا. 
  :الموضوعات  فيرسَلامسًا. 
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نية  خواًل: فيرس اآليات القْر
 رقم الورود رقميا  طرف اآليةطرف اآلية

 البقرة
  َْأن َّٓ َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبقْـَُؽْم بِوْلبَوضِِل إِ َو الَِّذيَن آَمـُوا  َّٓ َأنْ َيو َأُّيُّ َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبقْـَُؽْم بِوْلبَوضِِل إِ َو الَِّذيَن آَمـُوا    ......َيو َأُّيُّ

 
    29   163      

  َوُهنَّ َأْو َٓ ُجـَوَح َظَؾقُْؽْم إِْن َضؾَّْؼتُُم الـَِّسوَء مَ َٓ ُجـَوَح َظَؾقُْؽْم إِْن َضؾَّْؼتُُم الـَِّسوَء م وُهنَّ َأْو و ََلْ ََتَسُّ  ..    36 86  ......و ََلْ ََتَسُّ

 ِقَوَم إىَِل الؾَّقْل ُّوا الصِّ قَوَم إىَِل الؾَّقْلِ ُثمَّ َأَِت ُّوا الصِّ   187 101ُثمَّ َأَِت

   وِم َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبقْـَُؽْم بِوْلبَوضِِل َوُتْدُلوا ِِبَو إىَِل اَْلُؽَّ وِم َو َٓ َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبقْـَُؽْم بِوْلبَوضِِل َوُتْدُلوا ِِبَو إىَِل اَْلُؽَّ َو
  
 188 164 

   َ اَْلَجُّ َأْصُفٌر َمْعُؾوَموٌت َ اَْلَجُّ َأْصُفٌر َمْعُؾوَموٌت  187 193 

 ُِتـْؽ َٓ َٓ ُتـْؽِ َو كَِي َحتَّى ُيْمِمـُوا َو كَِي َحتَّى ُيْمِمـُوا ُحوا ادَُْْشِ    221 7ُحوا ادَُْْشِ

 ٍلِؾَِّذيَن ُيْمُلوَن ِمْن كَِسوئِِفْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْصُفرٍ لِؾَِّذيَن ُيْمُلوَن ِمْن كَِسوئِِفْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْصُفر  226 133 
   

ٍ
بَّْصَن بَِلْكُػِسِفنَّ َثََلَثَة ُقُروء  َوادَُْطؾََّؼوُت َيَسَ
ٍ
بَّْصَن بَِلْكُػِسِفنَّ َثََلَثَة ُقُروء   َوادَُْطؾََّؼوُت َيَسَ
      228 159 

   َتوِن َفنِْمَسوٌك بَِؿْعُروٍف َتوِن َفنِْمَسوٌك بَِؿْعُروٍف الطَََّلُق َمرَّ يٌح بِنِْحَسونٍ الطَََّلُق َمرَّ يٌح بِنِْحَسونٍ َأْو َتْْسِ   َأْو َتْْسِ
      229 117 

  هُ   َحتَّىَحتَّى هُ َتـْؽَِح َزْوًجو َغْرَ    230 9    َتـْؽَِح َزْوًجو َغْرَ
   َوإَِذا َضؾَّْؼتُْم الـَِّسوَء َوإَِذا َضؾَّْؼتُْم الـَِّسوَء  231 9 
   ََّفََل َتْعُضُؾوُهنَّ َأْن َيـْؽِْحَن َأْزَواَجُفنَّ َفََل َتْعُضُؾوُهنَّ َأْن َيـْؽِْحَن َأْزَواَجُفن

  
  232 9 

   ََّفََل ُجـَوَح َظَؾقُْؽْم فِقََم َفَعْؾَن ِِف َأْكُػِسِفنَّ َفََل ُجـَوَح َظَؾقُْؽْم فِقََم َفَعْؾَن ِِف َأْكُػِسِفن
  
     234 9 

   َْقَدُرهُ َقَدُرهُ   ِسِ ِسِ َوَمتُِّعوُهنَّ َظَذ ادُْوِشِع َقَدُرُه َوَظَذ ادُْؼْ َوَمتُِّعوُهنَّ َظَذ ادُْوِشِع َقَدُرُه َوَظَذ ادُْؼ  
    236 84 

 وُهنَّ َوَقْد َفَرْضتُْم َْلُنَّ   َقبْلِ َقبْلِ َوإِْن َضؾَّْؼتُُؿوُهنَّ ِمْن َوإِْن َضؾَّْؼتُُؿوُهنَّ ِمْن وُهنَّ َوَقْد َفَرْضتُْم َْلُنَّ َأْن ََتَسُّ   ......َأْن ََتَسُّ
  
.  237 15 

   ُوَكو َرُجَؾْيِ ...وَكو َرُجَؾْيِ ...َواْشتَْشِفُدوا َصِفقَدْيِن ِمْن ِرَجولُِؽْم َفنِْن ََلْ َيؽُ َواْشتَْشِفُدوا َصِفقَدْيِن ِمْن ِرَجولُِؽْم َفنِْن ََلْ َيؽ  282 20 

 النسا 
  ُكْم إن اْرَتبْتُمْ   والَلّئيوالَلّئي

ِ
ُكْم إن اْرَتبْتُمْ َيئِْسَن ِمَن ادَِحقِ  ِمْن كِسوء
ِ
......َيئِْسَن ِمَن ادَِحقِ  ِمْن كِسوء

  
      2 179 

  ََفوْكؽُِحوا َمو َضوَب َلُؽْم ِمَن الـَِّسوء َمثْـَى َوُثََلَث َوُرَبوعَ َفوْكؽُِحوا َمو َضوَب َلُؽْم ِمَن الـَِّسوء َمثْـَى َوُثََلَث َوُرَبوع 
  
       3 33 

   ًَتْعُضُؾوُهنَّ لِتَْذَهبُوَٓ ََيِلُّ َلُؽْم َأْن َتِرُثوا الـَِّسوَء َكْرهً َٓ ََيِلُّ َلُؽْم َأْن َتِرُثوا الـَِّسوَء َكْره َٓ َٓ َتْعُضُؾوُهنَّ لِتَْذَهبُوو َو  19 166......و َو

 َْوَقْد َأْفَه َبْعُضُؽْم إىَِل َوَقْد َأْفَه َبْعُضُؽْم إىَِل   ......َأَرْدُتُم اْشتِبَْداَل َزْوٍج َمَؽونَ َأَرْدُتُم اْشتِبَْداَل َزْوٍج َمَؽونَ   َوإِنْ َوإِن  
  21-21 181 

   
ِ
َٓ َتـْؽُِحوا َمو َكَؽَح آَبوُؤُكْم ِمَن الـَِّسوء  َو
ِ
َٓ َتـْؽُِحوا َمو َكَؽَح آَبوُؤُكْم ِمَن الـَِّسوء    22 28َو

   َِِت َأْرَضْعـَُؽْم و َفوُتُؽُم الَلَّ ِِت َأْرَضْعـَُؽْم وَ َوُأمَّ َفوُتُؽُم الَلَّ َضوَظةِ َوُأمَّ َضوَظةِ َأَخَواُتُؽْم ِمَن الرَّ      23 92 +93 َأَخَواُتُؽْم ِمَن الرَّ
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   َوُأِحلَّ َلُؽْم َمو َوَراَء َذلُِؽْم َوُأِحلَّ َلُؽْم َمو َوَراَء َذلُِؽْم  24 29 
   ََّفوْكؽُِحوُهنَّ بِنِْذِن َأْهؾِِفنَّ َفوْكؽُِحوُهنَّ بِنِْذِن َأْهؾِِفن  25 32 
ْن َأْهؾَِفآ إِْن ُيِريَدا إِْصََلًحو ِه َوَحَؽًَم مِّ

ْن َأْهؾِ ْن َأْهؾَِفآ إِْن ُيِريَدا إِْصََلًحوَفوْبَعُثوْا َحَؽًَم مِّ ِه َوَحَؽًَم مِّ
ْن َأْهؾِ    35 162َفوْبَعُثوْا َحَؽًَم مِّ

 ٌَة َخوَفْت ِمْن َبْعؾَِفو ُكُشوًزا، َأْو إْظَراًضو َفََل ُجـَوَح ٌة َخوَفْت ِمْن َبْعؾَِفو ُكُشوًزا، َأْو إْظَراًضو َفََل ُجـَوَح َوإِْن اْمَرأَ َوإِْن اْمَرأ......  128 57 
 العراف

  َوَكَزْظـَو َمو ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  َوَكَزْظـَو َمو ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل   43 157 

 َُوَكَزَع َيَدهُ َوَكَزَع َيَده   108 165 

 الَجر

ْكَر َوإِكَّو َلُه ََلَوفُِظونَ   إِكَّوإِكَّو ْلـَو الذِّ ْكَر َوإِكَّو َلُه ََلَوفُِظونَ َكْحُن َكزَّ ْلـَو الذِّ  ج  9َكْحُن َكزَّ

 النبيا 

إَِّٓ َرْْحًَة لِْؾَعودَِيَ إَِّٓ َرْْحًَة لِْؾَعودَِيَ   َأْرَشْؾـَوكَ َأْرَشْؾـَوكَ   َوَموَوَمو 107 ج 

 النور
   ََم َذلَِك َظَذ اْدُْمِمـِي ٌك َوُحرِّ َّٓ َزاٍن َأْو ُمَْشِ َٓ َيـْؽُِحَفو إِ اكَِقُة  َم َذلَِك َظَذ اْدُْمِمـِيَ َوالزَّ ٌك َوُحرِّ َّٓ َزاٍن َأْو ُمَْشِ َٓ َيـْؽُِحَفو إِ اكَِقُة     3 37  َوالزَّ
 ٌُه ِمـُْفْم َلُه َظَذاٌب َظظِقم ْزَ

ِذي َتَوىلَّ كِ ُه ِمـُْفْم َلُه َظَذاٌب َظظِقمٌ َوالَّ ْزَ
ِذي َتَوىلَّ كِ  ـى   11 َوالَّ

 َُعِة َأْن ُيْمُتوا ُأوِِل اْلُؼْرَبىَوٓ َيْلَتِل أُ َوٓ َيْلَتِل أ َعِة َأْن ُيْمُتوا ُأوِِل اْلُؼْرَبىوُلو اْلَػْضِل ِمـُْؽْم َوالسَّ    22 132وُلو اْلَػْضِل ِمـُْؽْم َوالسَّ
 الفرقان

   ا َفَجَعَؾُه َكَسبًو َوِصْفًرا  َبََشً
ِ
ا َفَجَعَؾُه َكَسبًو َوِصْفًرا َوُهَو الَِّذي َخَؾَق ِمَن ادَْوء  َبََشً
ِ
  َوُهَو الَِّذي َخَؾَق ِمَن ادَْوء

  54 30 

 القصص

 َُِتِْدي َمْن َأْحبَبَْت َوَلؽِنَّ اَّللََّ َُّيِْدي َمْن َيَشوء َٓ َٓ َِتِْدي َمْن َأْحبَبَْت َوَلؽِنَّ اَّللََّ َُّيِْدي َمْن َيَشوءُ إِكََّك     56 48إِكََّك 
 الروم

... َوِمْن آيوتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزواجًو لِتَْسُؽـُوا إَِلقْفو ...َوِمْن آيوتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزواجًو لِتَْسُؽـُوا إَِلقْفو  21 خ 
 الَزاب

 اًحو ََجِقًَل ْحُؽنَّ ََسَ اًحو ََجِقًَل َفتََعوَلْيَ ُأَمتِّْعُؽنَّ َوأََُسِّ ْحُؽنَّ ََسَ    28 106  َفتََعوَلْيَ ُأَمتِّْعُؽنَّ َوأََُسِّ
  ْجـَوَكَفو َزوَّ

  
      37 3 

 َالـَّبِقِّيَ الـَّبِقِّيَ   َوَخوَتمَ َوَخوَتم 41 ج 

   َو الَِّذيَن آَمـُوا إَِذا َكَؽْحتُُم ادُْْمِمـَوِت ُثمَّ َضؾَّْؼتُُؿوُهنَّ ِمْن َو الَِّذيَن آَمـُوا إَِذا َكَؽْحتُُم ادُْْمِمـَوِت ُثمَّ َضؾَّْؼتُُؿوُهنَّ ِمْن َيو َأُّيُّ   ......َيو َأُّيُّ
  
  49 181 
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  ْمِمـًَة إِن َوَهبَْت َكْػَسَفو لِؾـَّبِيِّ إِْن َأَراَد الـَّبِيُّ َأن ْمِمـًَة إِن َوَهبَْت َكْػَسَفو لِؾـَّبِيِّ إِْن َأَراَد الـَّبِيُّ َأنوامرأة مُّ     ......وامرأة مُّ

 
  50 5 

 
ٍ
ء  إِْن ُتبُْدوا َصقْئًو َأْو ُُتُْػوُه ُكلِّ ََشْ
ٍ
ء    55 51َصِفقًداَصِفقًدا  إِْن ُتبُْدوا َصقْئًو َأْو ُُتُْػوُه ُكلِّ ََشْ

 الزمر
 َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعَؾُؿوَن َوالَِّذيَن ٓ َيْعَؾُؿونَ َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعَؾُؿوَن َوالَِّذيَن ٓ َيْعَؾُؿونَ   ُقْل ُقْل 9 ج 

 النجم
َوْحٌي ُيوَحى  َوَموَوَمو َّٓ َّٓ َوْحٌي ُيوَحىَيـْطُِق َظِن اْْلََوى إِْن ُهَو إِ  د  3-4َيـْطُِق َظِن اْْلََوى إِْن ُهَو إِ

 الطالق
   ََّو الـَّبِيُّ إَِذا َضؾَّْؼتُُم الـَِّسوَء َفَطؾُِّؼوُهن َو الـَّبِيُّ إَِذا َضؾَّْؼتُُم الـَِّسوَء َفَطؾُِّؼوُهنَّ َيو َأُّيُّ ِِتِنَّ   َيو َأُّيُّ ِِتِنَّ لِِعدَّ لِِعدَّ

    
      1 111 

   َفَلْمِسُؽوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َأْو َفوِرُقوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َفَلْمِسُؽوُهنَّ بَِؿْعُروٍف َأْو َفوِرُقوُهنَّ بَِؿْعُروٍف  2 98 
   َئِي َيئِْسَن ِمَن ادَِْحقِ  ِمْن كَِسوئُِؽْم إِِن اْرت ئِي َيئِْسَن ِمَن ادَِْحقِ  ِمْن كَِسوئُِؽْم إِِن اْرتَ َوالَلَّ ُِتُنَّ َثََلَثةُ َوالَلَّ ُِتُنَّ َثََلَثةُ بْتُْم َفِعدَّ ......بْتُْم َفِعدَّ

  
      4 177 

   وُهنَّ َأْشؽِـُوُهنَّ ِمْن َحقُْث َشَؽـْتُْم ِمْن َأْشؽِـُوُهنَّ ِمْن َحقُْث َشَؽـْتُْم ِمْن َٓ ُتَضورُّ وُهنَّ ُوْجِدُكْم َو َٓ ُتَضورُّ    6 82  ......ُوْجِدُكْم َو

 المجادلة
   َفوُِتُْم َفوِِتِْم إِْن ُأمَّ َفوُِتُْم الَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمـُْؽْم ِمْن كَِسوئِِفْم َمو ُهنَّ ُأمَّ َفوِِتِْم إِْن ُأمَّ  ......الَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمـُْؽْم ِمْن كَِسوئِِفْم َمو ُهنَّ ُأمَّ

 
    2 148 

   َُقبٍَة َقبٍَة َفتَْحِريُر رَ َفتَْحِريُر رَ   واواَوالَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِسوئِِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقولُ َوالَِّذيَن ُيَظوِهُروَن ِمْن كَِسوئِِفْم ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َقول......  
  
  3 139 

   ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َُنُوا َظـُْه ُثمَّ َيُعوُدوَن دَِو َُنُوا َظـُْه
  
  8 151 

 ِآَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم َدَرَجوٍت آَمـُوا ِمـُْؽْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْؾَم َدَرَجوٍت   ينَ ينَ اَّللَُّ الَّذِ اَّللَُّ الَّذِ   َيْرَفعِ َيْرَفع 11 ج 
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 ثانيًا: فيرس الَاديث النبوية الشريفة
 مكان الورود َكمو الراوي الَديث

 5  البخاري ومسمـ َمَعَؾ ِمَف الُقْرآفِ ِبَما  َممَّْكُتَكَيا
ـْ َأَخْذُتُموُىفَّ  اتَُّقوا  5  مسمـ ...ِبَأَماَنِة،  اَّللََّ ِفي النَِّساِء، َفِإنَُّك
 21 صحيح الدار قطني ...ِنَكاَح إالَّ ِبَوِليٍّ َوَشاِىَدْي َعْدٍؿ، َوَما َكاَف ِمفْ  اَل 

 8 صحيح الحاكـ ...ِف َوِليَِّيا َفِنَكاُحَيا َباِطؿٌ اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْيِر إذْ  َأي َما
 8 صحيح ابف ماجو تزوج المرأة المرأة وال المرأة نفسيا " ال

 10  مسمـ َأَحؽ  ِبَنْفِسَيا ِمْف َوِليَِّيا اأْلَيِّـُ 
 10 صحيح أحمد ِلْمَوِليِّ َمَع الثَّيِِّب َأْمرٌ  َلْيَس 
 10 صحيح أحمد ...َأَرْدُت َأفْ  َوَلِكفْ َع َأِبي، : َقْد َأَجْزُت َما َصنَ َفَقاَلتْ 
ِؿ ِمْنُيَما َأي َما  10 صحيح أحمد اْمَرأٍَة َزوََّجَيا َوِليَّاِف َفِيَي ِلؤْلَوَّ
ْوُج  َوِلي    15  الدار قطني ُعْقَدِة النَِّكاِح ُىَو الزَّ
 17 صحيح الترمذي ِنَكاَح ِإالَّ ِبُشُيودٍ  اَل 

 17 ضعيؼ الترمذي ِتي ُيْنِكْحَف َأْنُفَسُيفَّ ِبَغْيِر َبيَِّنةٍ البلَّ  الَبَغاَيا

صحيح  ابف حباف ِنَكاَح ِإالَّ ِبَبيَِّنةٍ  اَل 
 لغيره

17 

ْوِج ،  اَل  ُبػػػػػدَّ ِفػػػػػػي النَِّكػػػػػاِح ِمػػػػػػْف َأْرَبَعػػػػػٍة : اْلػػػػػػَوِليِّ ، َوالػػػػػػزَّ
اِىَدْيفِ   17 منكر حديث الدار قطني َوالشَّ

 18 صحيح المستدرؾ الحاكـ ؼالنكاح ولو بالد أعمنوا
َـّ َبَنى ِبَيا  َوَنَكحَ ...  23  البخاري ...َعاِئَشَة َوِىَي ِبْنُت ِستِّ ِسِنيَف،ُث
بف  الوليد وامرأتو بنت بيف إسبلـ صفواف بف أمية كاف

 25 ضعيؼ األلباني ...المغيرة

، َوَكاَنػػػػْت َتْحػػػػ َأفَّ  َـّ َحِكػػػيـٍ ِبْنػػػػَت اْلَحػػػاِرِث ْبػػػػِف ِىَشػػػاـٍ َت ُأ
 25  مالؾ ...ِعْكِرَمَة 

 25  المغني ...سفياف خرج فأسمـ عاـ الفتح قبؿ دخوؿ أبا
ـْ َتِحؿَّ َلُو ُأم َيا، َواَل اْبَنُتَيا َمفْ   28 ضعيؼ أبي شيبة ابف َنَظَر ِإَلى َفْرِج اْمَرأٍَة، َل
ـُ اْلَحػػػػبَلؿَ  اَل  ـُ اْلَحػػػػَرا ـُ َمػػػػا َكػػػػاَف  ،ُيَحػػػػرِّ  َكػػػػاحٍ ِبنِ ِإنََّمػػػػا ُيَحػػػػرِّ

 30 ضعيؼ الييثمي َحبَلؿٍ 

 36  البخاري  ومسمـ ِلْمِفَراِش َوِلْمَعاِىِر الَحَجرُ  الَوَلدُ 
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فقػػػاؿ :  ،{  َطمِّْقيَػػػا: }  فقػػػاؿ  ،تػػػدفع يػػػد المػػػس  ال

 36  البييقي ...إني أحبيا 

َيِحؿ  اِلْمِرٍئ ُيْؤِمُف ِباهلِل َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َأْف َيْسِقَي َماَءُه  اَل 
 37  البييقي ...

 38 حسف ابف ماجو ِمَف الذَّْنِب، َكَمْف اَل َذْنَب َلوُ  التَّاِئبُ 
 37 موضوع العسقبلني َتْغِسُؿ اْلَحْوَبةَ  َبةُ التَّوْ  َنَعـْ 
 37 مرسؿ البييقي ... فرفع ذلؾ إلى النبي ،أصابيا وجدىا حبمى فمما
 39  البييقي فِ َيُيوِديَّْيِف َزَنَيا، َوَكاَنا ُمْحَصَنيْ  َرَجـَ 
 42  مسمـالبخاري و  َلُو َفِإنَُّو َعم ِؾ َتِرَبْت َيِميُنؾِ  اْئَذِني

حسف  الترمذي ...ِفي ِبْرَوَع ِبْنِت  َرُسوُؿ اَّللَِّ  َقَضى
 صحيح

46 

ُؿ َبْعَضَنا  َرُسوُؿ اَّللَِّ  َكافَ   57  حسف داود أبو ...اَل ُيَفضِّ
َغارِ  َعفِ  َنَيى}   : رسوؿ هللا   أف  59  ومسمـالبخاري  { الشِّ

حسف  الترمذي ...َجَمَب، َواَل َجَنَب، َواَل ِشَغاَر ِفي اإِلْسبَلـِ  اَل 
 صحيح

60 

 61  ابف ماجة الَِّتي تُْنِكُح َنْفَسَيا الزَّاِنَيةُ 
رِّ  َنَيى  62  الطبراني َعْف ِنَكاِح السِّ
 63 صحيح الحاكـ النَِّكاحَ  أَْعِمُنوا
َفاُح، َواَل ِنَكاُح  َكمَّؿَ   63 ضعيؼ البييقى ...ِديَنُو َىَذا النَِّكاُح اَل السِّ
 63 ضعيؼ ماجة ابف النَِّكاَح ، َواْضِرُبوا َعَمْيِو ِباْلِغْرَباؿِ  أَْعِمُنوا
النَِّكػػػػاَح َواْجَعمُػػػػوُه ِفػػػػي اْلَمَسػػػػاِجِد َواْضػػػػِرُبوا َعَمْيػػػػِو  أَْعِمُنػػػػوا

 64  اليند المتقي ِبالد ُفوؼِ 

 65  البخاري َمْيُموَنَة َوُىَو ُمْحِرـٌ  َتَزوَّجَ 
 68  مسمـ َيْنِكح المحـر وال ُيْنَكح وال َيْخُطب ال

 69  صحيح ...َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َتَزوَّجَ 
 71 صحيح ماجة ابف َواْلُمَحمََّؿ َلوُ  اْلُمَحمَِّؿ،َرُسوُؿ اَّللَِّ  َلَعفَ 
ـْ ِبالتَّْيِس اْلُمْسَتَعارِ  َأاَل   71 صحيح  الحاكـ ُأْخِبُرُك
فْ  الَيدُ   76  البخاري َواْبَدْأ ِبَمْف َتُعوؿُ  َمى،الُعْمَيا َخْيٌر ِمَف الَيِد الس 
 77  مسمـ البخاري ...َأْف ُتْؤَكَؿ ُلُحوـُ اأَلَضاِحيِّ  النَِّبي   َنَيى
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 مكان الورود َكمو الراوي الَديث
 80  مسمـ َلِؾ َعَمْيِو َنَفَقةٌ  َلْيَس 
 88  البخاري َوَقْد ِقيَؿ ؟ َكْيَؼ،
َأَمٌة َسْوَداُء َقْد َأْرَضْعُتُكَما َقاَؿ: َفِجْئُت ِإَلى النَّبِػيِّ  َفَقاَلتْ 
 89  البخاري 

َمْعُموَمػػاٍت  َعاتٍ : َعْشػػُر َرَضػػْلقُػػْرآفِ ِفيَمػػا ُأْنػػِزَؿ ِمػػَف ا َكػػافَ 
 91  مسمـ ُيَحرِّْمفَ 

ـَ ِمَف ا ِإفَّ  ـَ ِمَف النََّسبِ  لرََّضاعِ اَّللََّ َحرَّ حسف  الترمذي َما َحرَّ
 صحيح

92 

َتاِف  اَل  ُة َواْلَمصَّ ـُ اْلَمصَّ  94  مسمـ ُتَحرِّ
ْمبَلَجَتاِف  ْمبَلَجُة َواإْلِ ـُ اإْلِ  94  مسمـ اَل ُتَحرِّ

َطػػػبَلٍؽ َجػػػاِئٌز، إالَّ َطػػػبَلَؽ اْلَمْعتُػػػوِه اْلَمْغمُػػػوِب َعمَػػػى  ُكػػػؿ  
 95 رفوعم الترمذي َعْقِمو

 111  القرطبي ...َعاِئَشُة، ِإنِّي ُأِريُد َأْف أَْعِرَض َعَمْيِؾ َأْمًرا ُأِحب   َيا
َـّ تَ  ُمْرهُ  َـّ ِلُيْمِسْكَيا َحتَّى َتْطُيَر، ُث َـّ  ِحػيَض َفْمُيَراِجْعَيا، ُث ثُػ

َـّ   111  مسمـو  البخاري َتْطُيَر، ُث

 114 صحيح سابوريالني َطبَلَؽ َواَل َعَتاَؽ ِفي إْيبَلؽٍ  اَل 
َعْف ُأمَِّتي اْلَخَطػَأ َوالنِّْسػَياَف َوَمػا اْسػُتْكِرُىوا  َوَضعَ هللَا  ِإفَّ 

 114 يريب األصبياني َعَمْيِو 

، َوَنْسَتِعيُف هللَا َعَمْيِيـْ  اْنَصِرَفا، ـْ ـْ ِبَعْيِدِى  115  مسمـ َنِفي َلُي
، الَحِقي ِبَأْىِمؾِ  َلَقدْ   117  يالبخار  ُعْذِت ِبَعِظيـٍ
:وهللا مػػػػػػػا ركانػػػػػػػةفقاؿ ،َمػػػػػػػا َأَرْدَت ِإالَّ َواِحػػػػػػػَدًة؟{ َواَّللَِّ ...

 117 يؼضع أبو داود ...أردت 

نََّما ِلُكؿِّ اْمِرٍئ َما َنَوى  ِإنََّما  121  البخاري اأَلْعَماُؿ ِبالنِّيَّاِت، َواِ 
، َوعَ  ُرِفعَ  ـَ ِبيِّ َحتَّى َيْحَتِم ـُ َعْف َثبَلَثَة؛ الصَّ ِف اْلَمْعُتوِه اْلَقَم

 124 صحيح النيسابوري َحتَّى ُيِفيؽَ 

 126 حسف الترمذي ...َحَمَؼ َعَمى َيِميٍف، َفَقاَؿ: ِإْف َشاَء اَّللَُّ َفَقْد  َمفْ 

 إسناده أبي شيبة ابف ِإالَّ َبْعَد ِنَكاٍح، َواَل ِعْتَؽ َقْبَؿ ِمْمٍؾ  ؽَ َطبَل  اَل 
 صحيح

128 

 136  سمـومالبخاري  ْيِو َعَمى اْلُمدَعى َعمَ  اْلَيميف
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 مكان الورود َكمو الراوي الَديث
 137  الممقف ابف مف امرأتو حتى ينسمخ شير رمضاف ... ظاىر...
 137 حسف يريب الترمذي َواِحَدةٌ  َكفَّاَرةٌ 

 143  العسقبلني هللا َواَل تعد َحتَّى تكفر اْستْغفر
 153 صحيح  النيسابوري  ِعدََّتَيا َحْيَضةً  النَِّبي   َفَجَعؿَ ِمْنُو،  اْخَتَمَعتْ ...
 155  الترمذي َأْف َتْعَتدَّ ِبَحْيَضةٍ  ِمَرتْ ...أُ 
 165 يؼضع البييقي اْلُخْمَع َتْطِميَقًة َباِئَنةً  َجَعؿَ 

 161 موضوع الجوزجاني الطَّبَلُؽ َما َداَمْت ِفي اْلِعدَّةِ  ْمَحُقَيايَ  اْلُمْخَتِمَعةُ 
 168 ضعيؼ ابف ماجو َتاِف َطبَلُؽ اأْلََمِة اْثَنَتاِف َوِعدَُّتَيا َحْيضَ 

َـّ  تَػػَدعُ  ـَ َأْقَراِئيَػػا الَّتِػػي َكاَنػػْت َتِحػػيُض ِفييَػػا، ثُػػ ػػبَلَة َأيَّػػا الصَّ
 169 صحيح الترمذي ...َتْغَتِسُؿ 

 170 صحيح داود أبو َمرَّ َقْرُؤِؾ  اِإَذا َأَتى َقْرُؤِؾ َفبَل ُتَصمِّي، َفِإذَ  اْنُظِري
َـّ َتِحػيَض َفْمُيَراِجْعيَ  ُمْرهُ ... َـّ ِلُيْمِسْكَيا َحتَّى َتْطُيَر، ثُػ ا، ُث

َـّ َتْطُيرَ   170  ومسمـ البخاري ُث

      170     صحيح مالؾ اأْلَْقَراُء، اأْلَْطَيارُ  ِإنََّما
 172  البخاري َوالَيْوـِ اآلِخِر، أف ُتِحد  َعَمى  َيِحؿ  اِلْمَرأٍَة ُتْؤِمُف ِباَّللَِّ  الَ 

دَِّقي ِمْنُو، َأْو َتْفَعِمي َخْيًرافَ  اْخُرِجي ي، َلَعمَِّؾ َأْف َتصَّ  173 صحيح الحاكـ ُجذِّ
 175 يؼضع الدارقطني اْلَمْفُقوِد اْمَرَأُتُو َحتَّى َيْأِتَيَيا اْلَخَبُر  اْمَرأَةُ 
َداُؽ  َكَشَؼ ِخَماَر اْمَرأٍَة َوَنَظَر ِإَلْيَيا َفَقْد َوَجبَ  َمفْ   181 منقطع البييقي الصَّ

 186  مسمـو  البخاري  ..َعَمْيَيا َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ ِإْف َأْمَسْكُتَيا، َفَطمََّقَيا َثبَلثًا َكَذْبتُ 
 187  مسمـالبخاري و  َعَمى هللِا، َأَحُدُكَما َكاِذٌب، اَل َسِبيَؿ َلَؾ َعَمْيَيا ِحَساُبُكَما

 188 صحيح الديف سراج ال يجتمعاف أبدا المتبلعناف
ػػػػا َوْسَوَسػػػػْت، َأْو َحػػػػدََّثْت بِػػػػِو  ِإفَّ  تِػػػػي َعمَّ اَّللََّ َتَجػػػػاَوَز أِلُمَّ

 191  مسمـو البخاري  ...َأْنُفَسَيا، 

 192  البخاري اأْلَْعَماُؿ ِبالنِّيَّاتِ  ِإنََّما

 فَػػػػػبَل :... قَػػػػاؿَ َوَمػػػػا َحَممَػػػػَؾ َعمَػػػػػى َذِلػػػػَؾ َيْرَحُمػػػػػَؾ اَّللَُّ ؟، 
 َتْقَرْبَيا َحتَّى

ماجة  ابف
 مذيالتر و 

حسف 
صحيح 
 يريب

200 
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 ثالثًا: فيـرس اآلثـار
 مكان الورود الثـر

 8 ِنَكاَح اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف َوِليَِّيا َردَّ 
 8 اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِف َوِليَِّيا َفبَل ِنَكاَح َلَيا َفَأي  
ْمَطافِ تُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِإالَّ ِبِإْذِف َوِليِّيَ  اَل   8 ا، َأْو ِذي الرَّْأِي ِمْف أَْىِمَيا َأِو الس 
، َأْمَثِمي ُيْفَتاُت َعَمْيِو ِفي َبَناِتِو؟ َأيْ   11 ...ِعَباَد اَّللَِّ
 11 ...يقاؿ ليا: بحرية زوجتيا أميا وأبوىا يائب امرأة
ْف َعَفا  اَّللََّ َرِضَي ِباْلَعْفِو َوَأَمَر ِبِو، َفِإْف َعَفْت َفَذِلَؾ، ِإفَّ   16 ...َواِ 
ـْ َيْشَيْد َعَمْيِو ِإال َرُجٌؿ َواْمَرأٌَة، َفَقاَؿ: َىَذا ِنَكاُح  ُعَمُر  ُأِتيَ   63 ...ِبِنَكاٍح َل
ـْ َتِحؿَّ أِلَِبيِو،  ِإَذا َيا، َأْو َنَظَر ِإَلى َفْرِجَيا َل  29   ...َقبََّؿ الرَُّجُؿ اْلَمْرأََة ِمْف َشْيَوٍة، َأْو َمسَّ
 29 ..فقاؿ : ،أنو جرد جارية ثـ نظر إلييا ثـ استوىبيا منو بعض بنيو عمر عفو 

 31 ...كاف لو أمة وعبد فظير باألمة حمؿ، فاتيـ أنو هللا بف عمر  عبد
 31 : أنو سئؿ أيتزوج الزاني بالزانية ؟ فقاؿ: نعـ   ابف عباس  عف
 33 وجد صداؽ امرأة فبل يتزوج أمة .  مف
 33 يتزوج مف اإلماء إال واحدة .    الحر ال أف
ـْ َيْسَتِطْع َطْواًل َوَخِشَي اْلَعَنَت َعَمى َنْفِسِو   ِإنََّما َماِء ِلَمْف َل  33 َأَحؿَّ اَّللَُّ ِنَكاَح اإْلِ
 42 ...: فقاؿلو جاريتاف أرضعت إحداىما... أيحؿ لمغبلـ؟... رجؿ

َبْيُر َوَأَنا أَ  َكافَ   42 قطني  الدارْمَتِشُط، َفَيْأُخُذ ِبَقْرٍف ِمْف ُقُروِف َرْأِسي  َيْدُخُؿ َعَميَّ الز 
 43 ِمَف الرََّضاَعِة َما َيْحُرـُ ِمَف النََّسِب  َحرُِّموا
 46 اْمَرأٍَة ُيرَّ ِبَيا َرُجٌؿ ِبَيا ُجُنوٌف َأْو ُجَذاـٌ َأْو َبَرٌص َفَمَيا .... َأي َما
 47 اَل َوْكَس، َواَل َشَطَط، َوَعَمْيَيا الِعدَُّة  ...  ِمْثُؿ َصَداِؽ ِنَساِئَيا، َلَيا

 51 سنة مف يـو رجع إليو ، فاف استطاعيا أجؿلمعنيف  جعؿ
الَّ ُفرِّؽَ  ؿُ في ِفي اْلِعنِّيِف:  ُيَؤجَّ  قاؿ  51 َسَنًة، َفِإْف َوَصَؿ ِإَلْيَيا، َواِ 

َؿ َسَنةً ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب ِفي الَِّذي اَل َيْسَتطِ  َقَضى  51 يُع النَِّساَء َأْف ُيَؤجَّ
ِؿ، َوُيفَػػػرَُّؽ َبْيَنيَػػا َوَبػػػْيَف اآْلَخػػػِر، َوَليَػػػا اْلَمْيػػُر ِبَمػػػا اْسػػػَتَحؿَّ ِمػػػْف  تُػػَرد   إلَػػػى َزْوِجيَػػػا اأْلَوَّ

 َفْرِجَيا 
53 

ؿِ  ِإفْ  َداِؽ اأْلَوَّ  54 َجاَء َزْوُجَيا ُخيَِّر َبْيَف اْمَرَأِتِو َوَبْيَف الصَّ
َـّ َأْمَيَمَيا َحتَّى ِإَذا َكاَدْت َتِحؿ   َناَشَدْتوُ فَ   58 ...الطَّبَلَؽ، َفَطمََّقَيا َواِحَدًة، ُث

ُيوُد         َفْرؽٌ  َفاِح الش   63 َبْيَف النَِّكاِح، َوالسِّ
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رِّ َواَل ُأِجيُزُه َوَلْو ُكْنُت َتَقدَّْمُت ِفيِو َلَرَجْمُت    َىَذا  63 ِنَكاُح السِّ
ُنوا َىِذِه اْلُفُرو  ْعِمُنواأَ   64  جَ َىَذا النَِّكاَح َوَحصِّ

ـْ ُنِجْز ِنَكاَحُو   َمفْ   68 َتَزوََّج َوُىَو ُمْحِرـٌ َنَزْعَنا ِمْنُو اْمَرَأَتُو َوَل
 71 ُأوِتَي ِبُمَحمٍِّؿ َواَل ُمَحمٍَّؿ َلُو ِإالَّ َرَجْمُتُيَما اَل 
ف مكثا عشريف سيزاالف زانييف ال  71 نة ، إذا عمـ أنو يريد أف يحميا، وا 
 72 ُيَخاِدِع اَّللََّ َيْخَدْعوُ  َمفْ 

 75 ِنَساَءُه ِفي.... ِلُتْشِرؾَ اْبَنُة َحْفِص ْبِف اْلُمِغيَرِة ِعْنَد َعْبِد هللِا ْبِف...  َكاَنتِ 
 75  ِميَراِثَياَأَتُو ِمْف َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف ُأّـِ اْلَحَكـِ ِفي َشْكَواُه َأْف ُيْخِرَج، اْمرَ  َأَرادَ 
نِّي لَ  َوَشَدْدتُ ...   77 الُجوِع ... َشِديدُ َوَسِطي َفَحَزْمُتُو ِبُخوِص النَّْخِؿ، َواِ 
 79 ...ِلَقْوِؿ اْمَرأٍَة    َوُسنََّة َنِبيَِّنا  َنْتُرُؾ ِكَتاَب هللاِ  اَل 
 84 َكَذا َعدَّ َكَذا َحتَّى َعدَّ َثبَلِثيفَ  َعدَّ 

 84 بثبلثيف درىما ايمتعي
 84 : َخاِدـ، وأقميا: َثبَلُثوَف  أي درىماْلُمْتَعةا َأكثر
 85 خادـ ثـ دوف ذلؾ النفقة ثـ دوف ذلؾ الكسوة ةالمتع أعمى
 90 بشيادة امرأة في الرضاع بيف أىؿ أبيات في زمف عثماف  فرؽ
ـُ   92 ِمَف الرََّضاِع َقِميُمُو َوَكِثيُرهُ  ُيَحرِّ
 95 وال لسكراف طبلؽ وفلمجن ليس
 95 السكراف والمستكره ليس بجائز طبلؽ
َنِة ؟ َقاَؿ  إَذا  102 …أَْىَمْمُت َشْيَر َكَذا َوَكَذا ، َفاْمَرَأِتي َطاِلٌؽ إَلى َرْأِس السَّ

 105  ورَّث تماضر بنت األصبغ الكمبية مف عبد الرحمف بف عوؼ عثماف
 108 ...قاـ أبو بكرىف حولي كما ترى يسألنني النفقة ف …
 109 يخير امرأتو: ليا الخيار ما دامت في مجمسيا.  الرجؿ…
 109 قبؿ أف تختار ، فبل خيار ليا. مجمسياقامت مف  إف…
 115 …في خبلفة ابف الزبير  ،طبلقيا ىبالسياط والتخويؼ عم فأكره…
يَماِف.....َتِجُد َقْمَبَؾ؟{ َقاَؿ: َأِجُد َقْمِبي ُمْطَمِئنًّا ِبا َكْيؼَ …  115 إْلِ
 118 …في الخمية، والبرية: إنيا ثبلث تطميقات، كؿ واحدة منيما  يقوؿ…
 126 قاؿ الرجؿ المرأتو أنت طالؽ إف شاء هللا تعالى فيي طالؽ إذا
 126 تزوجت فبلنة فيي طالؽ، أو يـو أتزوج فبلنة فيي طالؽ ؟... إف
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رضػي هللا عنيمػا: أخطػأ فػي  طمؽ ما لـ ينكح فيو جائز، فقػاؿ ابػف عبػاس إف…
 …ىذا

127 

 134 َمَضْت َأْرَبَعُة َأْشُيٍر َفِيَي َتْطِميَقٌة َباِئَنةٌ  ِإَذا
 138 ُتْجِزيِو َكفَّاَرٌة َواِحَدةٌ  ،َكاَف َتْحَت الرَُّجِؿ َأْرَبُع ِنْسَوٍة َفَظاَىَر ِمْنُيفَّ  ِإَذا
ػي، قَػاَؿ: ِإْف َتَزوَّْجَتيَػا فَػبل َتْقَرْبيَػا ُفبلَنًة َفِيػَي عَ  َتَزوَّْجتُ ُقْمُت: ِإْف  ِإنِّي مَػيَّ َكَظْيػِر ُأمِّ
... 

152 

 158 : إنما طمقؾ بمالؾوقاؿ  ،رجؿ وامرأة في خمع فأجازه  أتاه
 159 الُمْخَتِمَعِة ِعدَُّة الُمَطمََّقةِ  ِعدَّةَ 

 160 ال يمحقيا الطبلؽ في عدتيا المختمعة
 160 طمؽ ما ال يممؾ ألنو ؛لعدة يمحؽ المختمعة الطبلؽ في ا ال

َقا َعَمْيُكَما.... َقا َأْف تَُفرِّ ْف َرَأْيُتَما َأْف تَُفرِّ  164 ِإْف َرَأْيُتَما َأْف َتْجَمَعا َأْف َتْجَمَعا، َواِ 
 174 المفقود بيف الصفيف: تتربص سنة امرأة
 176 ...المفقود تتربص أربع سنيف، ثـ تعتد لموفاة أربعة أشير  امرأة

َـّ ُيَطمُِّقَيا َوِلي  َزْوِجَيا، ثُ  َتَربَُّص   176 ...َتَربَُّص َأْرَبَعةَ  َـّ َأْرَبَع ِسِنيَف، ُث
َـّ ُرِفَعْتيَػػا حيضػػُتيا فإنَّيػػا تنتِظػػُر  َأي َمػػا اْمػػَرأٍَة ُطمِّقَػػْت َفَحاَضػػْت َحْيَضػػًة َأْو َحْيَضػػَتْيِف ثُػػ
 تسعةَ 

178 

َداُؽ َواْلِعدَُّة دخؿ أَْيَمَؽ َباًبا َوَأْرخَ  َمفْ ...   182 ...ى ِسْتًرا َفَقْد َوَجَب الصَّ
 189 َبْيَنُيَما، َواَل َيْجَتِمَعاِف َأَبًدا ُيَفرَّؽُ 
 195 َتِزيُد اْلَمْرأَُة َعَمى َحْمِمَيا َعَمى َسَنَتْيِف َقْدَر ِظؿِّ اْلِمْغَزؿِ  اَل 

 201 َكفَّاَرَتافِ  َعَمْيوِ 
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 المراجعرابعًا: فيرس المصادر و 
 :: القْرن الكريم والتفسير خوال

 الكريـ . القرآف -
: ، تحقيػؽىػػ(أحمد بف عمي أبو بكػر الػرازي الجصػاص الحنفػي )المتػوفى: : القرآف أحكاـ -

: األولػػػػى، ، الطبعػػػػةلبنػػػػاف –دار الكتػػػػب العمميػػػػة بيػػػػروت  ،عبػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد عمػػػػي شػػػػاىيف
 األجزاء:  ، عددـىػ/

 الدمشػقيأبػو الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القرشػي البصػري ثػـ  :ظػيـ القػرآف الع تفسير -
دار الكتػب العمميػة، منشػورات محمػد  ، : محمد حسيف شمس الػديفتحقيؽ ىػ()المتوفى: 

 ىػ  -: األولى ، الطبعةبيروت –عمي بيضوف 
س بػف المنػذر بػف محمػد بػف إدريػ فالقرآف العظيـ البف أبي حاتـ:أبو محمد عبػد الػرحم تفسير -

ىػػ(، تحقيػؽ: أسػعد محمػد الطيػب،  التميمي، الحنظمي، الػرازي ابػف أبػي حػاتـ )المتػوفى: 
ىػ  -المممكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف يالػػب اآلممػػي، أبػػو :  البيػػاف فػػي تأويػػؿ القػػرآف جػػامع -
: ، الطبعػػػةمؤسسػػػة الرسػػػالة  : أحمػػػد محمػػػد شػػػاكرتحقيػػػؽ ىػػػػ(طبػػػري )المتػػػوفى: جعفػػػر ال
 األجزاء:  عدد ـ  -ىػ  األولى، 

أبو عبد هللا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فػرح األنصػاري الخزرجػي  :ألحكاـ القرآف الجامع -
بػػػراىي، تحقيػػػؽىػػػػ(شػػػمس الػػػديف القرطبػػػي )المتػػػوفى:  دار  ، ـ أطفػػػيش: أحمػػػد البردونػػػي وا 

  .جزءا األجزاء:  ، عددـ  -ىػ : الثانية، ، الطبعةالقاىرة –الكتب المصرية 
 

 : السنة النبوية واآلثار والشروح : ثانيا
: أبػػو يوسػػؼ يعقػػوب بػػف إبػػراىيـ بػػف حبيػػب بػػف سػػعد بػػف حبتػػة األنصػػاري )المتػػوفى: اآلثػػار -

 بيروت، عدد األجزاء:   -ة ىػ(، تحقيؽ: أبو الوفا،  دار الكتب العممي
المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشػرح الكبيػر: ابػف الممقػف سػراج الػديف  البدر -

ىػ(، تحقيػؽ: مصػطفى أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
-الريػػاض -عدار اليجػػرة لمنشػػر والتوزيػػ أبػػو الغػػيط وعبػػد هللا بػػف سػػميماف وياسػػر بػػف كمػػاؿ، 

 ـ، عدد األجزاء:  -ىػالسعودية، الطبعة:االولى، 
األحػػػػوذي بشػػػػرح جػػػػامع الترمػػػػذي: أبػػػػو العػػػػبل محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحيـ  تحفػػػػة -

 بيروت، عدد األجزاء:   -ىػ(، دار الكتب العمميةالمباركفورى )المتوفى: 
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: أبػو الفضػػؿ أحمػد بػف عمػػي بػف محمػػد الحبيػر فػػي تخػريج أحاديػث الرافعػػي الكبيػر التمخػيص -
ىػػػ(،  دار الكتػػب العمميػػة، الطبعػػة: الطبعػػة بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقبلني )المتػػوفى: 

 ـ.، عدد األجزاء:  ىػ. األولى 
وسننو وأيامو = صحيح البخاري:  المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ هللا  الجامع -

لبخػػاري الجعفػػي، تحقيػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر،  ا محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػدهللا
دار طػػػوؽ النجػػػاة )مصػػػورة عػػػف السػػػمطانية بإضػػػافة تػػػرقيـ تػػػرقيـ محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي(، 

 ىػ، عدد األجزاء:  الطبعة: األولى، 
ثػػـ الصػػنعاني،  حبلنػػيالسػػبلـ: محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف صػػبلح بػػف محمػػد الحسػػني، الك سػػبؿ -

ىػػػػ(،  دار الحػػػديث، الػػػديف، المعػػػروؼ كأسػػػبلفو بػػػاألمير )المتػػػوفى: أبػػػو إبػػػراىيـ، عػػػز 
 الطبعة: بدوف طبعة وبدوف تاريخ، عدد األجزاء:  

ابػػف ماجػػو: ابػػػف ماجػػة أبػػو عبػػد هللا محمػػػد بػػف يزيػػد القزوينػػي، وماجػػػة اسػػـ أبيػػو يزيػػػد  سػػنف -
فيصػػؿ  -ربيػػة ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي،  دار إحيػػاء الكتػػب الع)المتػػوفى: 

 عيسى البابي الحمبي، عدد األجزاء:  
أبػػي داود: أبػػو داود سػػميماف بػػف األشػػعث بػػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػػرو  سػػنف -

ِجْستاني )المتوفى:  ََ ىػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميػد،  المكتبػة األزدي الّسِ
 بيروت، عدد األجزاء:   -العصرية، صيدا 

محمػػد بػػف عيسػػى بػػف َسػػْورة بػػف موسػػى بػػف الضػػحاؾ، الترمػػذي، أبػػو عيسػػى  الترمػػذي: سػػنف -
مصػػػر، الطبعػػػة:  -ىػػػػ(،  شػػػركة مكتبػػػة ومطبعػػػة مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي )المتػػػوفى: 
 أجزاء ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  الثانية، 

 الدارقطني: أبو الحسف عمي بػف عمػر بػف أحمػد بػف ميػدي بػف مسػعود بػف النعمػاف بػف سنف -
وضػػػبط نصػػػو وعمػػػؽ عميػػػو: شػػػعيب  ، حققػػػوىػػػػ(دينػػػار البغػػػدادي الػػػدارقطني )المتػػػوفى: 

االرنؤوط، حسف عبد المنعـ شػمبي، عبػد المطيػؼ حػرز هللا، أحمػد برىػوـ،  مؤسسػة الرسػالة، 
 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  لبناف، الطبعة: األولى،  -بيروت 

 –: دار الكتػػاب العربػػي  ، الناشػػرمحمػػد الػػدارمي عبػػدهللا بػػف عبػػدالرحمف أبػػو :سػػنف الػػدارمي -
 ، عػػددخالػػد السػػبع العممػػي ،، تحقيػػؽ: فػػواز أحمػػد زمرلػػي األولػػى ،  ، الطبعػػةبيػػروت

 األجزاء : 
الصغير لمبييقي: أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو  السنف -

النشػػر: جامعػػة  ، دارالمعطػػي أمػػيف قمعجػػي ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػدبكػػر البييقػػي )المتػػوفى: 
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ـ، عػػػدد  -ىػػػػ الدراسػػػات اإلسػػػبلمية، كراتشػػػي ػ باكسػػػتاف، الطبعػػػة: األولػػػى، 
 األجزاء:  

النسػػائي )المتػػوفى:  لخراسػػاني،الكبػػرى: أبػػو عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي ا السػػنف -
روت، الطبعػػة: األولػػى، بيػػ -ىػػػ(، تحقيػػؽ: حسػػف عبػػد المػػنعـ شػػمبي،  مؤسسػػة الرسػػالة 

 فيارس( و  ـ، عدد األجزاء:  )  -ىػ  
الكبػػرى: أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف موسػػى الُخْسػػَرْوِجردي الخراسػػاني، أبػػو بكػػر  السػػنف -

 -ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العممية، بيػروت البييقي )المتوفى: 
 ـ  -ىػ  لبنات، الطبعة: الثالثة، 

سػػػعيد بػػػف منصػػػور: أبػػػو عثمػػػاف سػػػعيد بػػػف منصػػػور بػػػف شػػػعبة الخراسػػػاني الجوزجػػػاني  سػػػنف -
الينػػػد، الطبعػػػة:  -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي،  الػػػدار السػػػمفية )المتػػػوفى: 
 ـ، عدد األجزاء:  -ىػ األولى، 

د بػػػف الفػػػراء البغػػػوي السػػػنة: محيػػػي السػػػنة، أبػػػو محمػػػد الحسػػػيف بػػػف مسػػػعود بػػػف محمػػػ شػػػرح -
محمػػػد زىيػػػر الشػػػاويش،  المكتػػػب -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: شػػػعيب األرنػػػؤوطالشػػػافعي )المتػػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ دمشؽ، بيروت، الطبعة: الثانية،  -اإلسبلمي 
مشػكؿ اآلثػار: أبػو جعفػر أحمػد بػف محمػد بػف سػبلمة بػف عبػد الممػؾ بػف سػممة األزدي  شرح -

ىػػػػػ( ، تحقيػػػػؽ: شػػػػعيب األرنػػػػؤوط،  المعػػػػروؼ بالطحػػػػاوي )المتػػػوفى:  الحجػػػري المصػػػػري
 .ـ ىػ،   -مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 

ابف حباف بترتيب ابف بمباف: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معػاذ بػف َمْعبػَد،  صحيح -
األرنؤوط،  مؤسسة ىػ(، تحقيؽ: شعيب التميمي، أبو حاتـ، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

جػزء ومجمػد  ) ، عػدد األجػزاء:   - بيػروت، الطبعػة: الثانيػة،  -الرسالة 
 فيارس(

الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضػؿ العسػقبلني الشػافعي،   فتح -
 ، عدد األجزاء:  بيروت،  -دار المعرفة 

اؿ: عػبلء الػديف عمػي بػف حسػاـ الػديف ابػف قاضػي خػاف العماؿ فػي سػنف األقػواؿ واألفعػ كنز -
القػػادري الشػػاذلي الينػػدي البرىػػانفوري ثػػـ المػػدني فػػالمكي الشػػيير بػػالمتقي الينػػدي )المتػػوفى: 

صفوة السقا،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعػة الخامسػة،  -ىػ(، تحقيؽ: بكري حياني 
 ـىػ/
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: أبػو عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف عمػي ئيمنسػامف السنف = السنف الصغرى ل المجتبى -
حمػػب، الطبعػػة:  -ىػػػ(،  مكتػػب المطبوعػػات اإلسػػبلمية الخراسػػاني، النسػػائي )المتػػوفى: 

 ، عدد األجزاء:   - الثانية، 
الزوائػد ومنبػع الفوائػد: أبػػو الحسػف نػور الػديف عمػي بػػف أبػي بكػر بػف سػميماف الييثمػػي  مجمػع -

النشػػػر:  ، عػػػاـ، تحقيػػػؽ: حسػػػاـ الػػػديف القدسػػػي،  مكتبػػػة القدسػػػي، القػػػاىرةىػػػػ()المتػػػوفى: 
 ـ، عدد األجزاء:   ىػ،  

عمى الصحيحيف: أبو عبد هللا الحاكـ محمد بف عبد هللا بف محمد بف حمدويو بػف  المستدرؾ -
ىػػػػ(، ُنعػػػيـ بػػػف الحكػػػـ الضػػػبي الطيمػػػاني النيسػػػابوري المعػػػروؼ بػػػابف البيػػػع )المتػػػوفى: 

 بيػروت، الطبعػة: األولػى،  -تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا،  دار الكتب العممية 
 ، عدد األجزاء:   -
: أبػػػو يعقػػػوب إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف مخمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ الحنظمػػػي وإسػػػحاؽ بػػػف راىويػػػ مسػػػند -

حػؽ ىػػ(، تحقيػؽ: د. عبػد الغفػور بػف عبػد الالمروزي المعروؼ بػ ابف راىويػو )المتػوفى: 
، عػػػػػدد  - المدينػػػػػة المنػػػػػورة، الطبعػػػػػة: األولػػػػػى،  -البموشػػػػػي،  مكتبػػػػػة اإليمػػػػػاف 

 األجزاء:  
اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ: أبػػػو عبػػػد هللا أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حنبػػػؿ بػػػف ىػػػبلؿ بػػػف أسػػػد  مسػػػند -

: د ، إشػراؼعػادؿ مرشػد، وآخػروف -ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرنػؤوط الشيباني )المتوفى: 
 ـ  -ىػ  عبد المحسف التركي،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، عبد هللا بف 

الصػػػحيح المختصػػػر بنقػػػؿ العػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػوؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمـ:  المسػػند -
محمػػد فػػؤاد  ىػػػ(، تحقيػػؽ:مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػو الحسػػف القشػػيري النيسػػابوري )المتػػوفى: 

 بيروت، عدد األجزاء:   -ربي عبد الباقي،  دار إحياء التراث الع
: الشػػافعي أبػػو عبػػد هللا محمػػد بػػف إدريػػس بػػف العبػػاس بػػف عثمػػاف بػػف شػػافع بػػف عبػػد المسػػند -

ىػػػ(،  دار الكتػػب العمميػػة، المطمػػب بػػف عبػػد منػػاؼ المطمبػػي القرشػػي المكػػي )المتػػوفى: 
 ىػ النشر:  ، عاـلبناف –بيروت 

ػ  ف محمػد بػف أبػي شػيبة العبسػي الكػوفي )أبػو بكػر عبػد هللا بػ، ابػف أبػي شػيبة ُمصػنؼ -
 ىػ(، تحقيؽ:  : محمد عوامة. 

المصػػنؼ فػػي األحاديػػث واآلثػػار: أبػػو بكػػر بػػف أبػػي شػػيبة، عبػػد هللا بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف  -
ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يوسؼ الحوت،  مكتبة الرشد عثماف بف خواستي العبسي )المتوفى: 

 ، عدد األجزاء:  الرياض، الطبعة: األولى،  -
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بػػف نػػافع الحميػػري اليمػػاني الصػػنعاني )المتػػوفى:  مػػاـ: أبػػو بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف ىالمصػػنؼ -
بيػروت، الطبعػة: الثانيػة،  -ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي،  المكتب اإلسػبلمي 

 ، عدد األجزاء:  
ْسػَرْوِجردي الخراسػاني، أبػو السػنف واآلثػار: أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي بػف موسػى الخُ  معرفة -

: جامعػػػة ، الناشػػػروفىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عبػػػد المعطػػػي أمػػػيف قمعجػػػيبكػػػر البييقػػػي )المتػػػوفى: 
بيػػػػروت( ، دار الػػػػوعي -باكسػػػػتاف( ، دار قتيبػػػػة )دمشػػػػؽ  -الدراسػػػػات اإلسػػػػبلمية )كراتشػػػػي 

ـ،  -ىػ القاىرة(، الطبعة: األولى،  -دمشؽ( ، دار الوفاء )المنصورة  -)حمب 
 عدد األجزاء:  

شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج: أبػػو زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػووي  المنيػػاج -
، عػػػدد بيػػػروت، الطبعػػػة: الثانيػػػة،  -ىػػػػ(،  دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي )المتػػػوفى: 
 مجمدات( )في  األجزاء:  

، ىػػ()المتػوفى:  دنياإلماـ مالؾ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي الم موطأ -
ورقمػػػو وخػػػرج أحاديثػػػو وعمػػػؽ عميػػػو: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي،  دار إحيػػػاء التػػػراث  صػػػححو

 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  النشر:  ، عاـلبناف –العربي، بيروت 
الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي: جماؿ الديف أبو  نصب -

مؤسسػػة الريػػاف لمطباعػػة  ، ىػػػ(هللا بػػف يوسػػؼ بػػف محمػػد الزيمعػػي )المتػػوفى:  محمػػد عبػػد
السػعودية، الطبعػة: األولػى،  -جػدة  -لبناف/ دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية-بيروت  -والنشر 
 ـ، عدد األجزاء:  ىػ/

ىػػ(، : ىاألوطار: محمد بف عمي بف محمػد بػف عبػد هللا الشػوكاني اليمنػي )المتػوف نيؿ -
 -ىػػػػػ تحقيػػػػؽ: عصػػػػاـ الػػػػديف الصػػػػبابطي،  دار الحػػػػديث، مصػػػػر، الطبعػػػػة: األولػػػػى، 

 ـ، عدد األجزاء:  
 اللباني  كتب

: محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني  ، المؤلػػػؼالغميػػػؿ فػػػي تخػػػريج أحاديػػػث منػػػار السػػػبيؿ إرواء -
ت، الطبعػػػة: بيػػػرو  -: زىيػػػر الشػػػاويش،  المكتػػػب اإلسػػػبلمي إشػػػراؼ ىػػػػ()المتػػػوفى : 

 . ـ، عدد األجزاء:   -ىػ  الثانية 
األحاديػػػث الصػػػحيحة وشػػػيء مػػػف فقييػػػا وفوائػػػدىا: أبػػػو عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد ناصػػػر  سمسػػػمة -

ىػػ(،  مكتبػة الديف، بف الحاج نوح بف نجاتي بف آدـ، األشقودري األلبػاني )المتػوفى: 
، )لمكتبػة المعػارؼ(، عػدد األجػزاء:  المعارؼ لمنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األولى، 
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:  ، جػػػػػػـ  -ىػػػػػػ  :  ، جػػػػػػـ  -ىػػػػػػ  :  -  جػػػػػػ النشػػػػػر: عػػػػػاـ
 ـ  -ىػ  

األحاديػػث الضػػعيفة والموضػػوعة وأثرىػػا السػػي  فػػي األمػػة: أبػػو عبػػد الػػرحمف محمػػد  سمسػػمة -
، ىػػ(ي )المتػوفى: ناصر الديف، بف الحاج نوح بػف نجػاتي بػف آدـ، األشػقودري األلبػان

 الممكمػػة العربيػػة السػػعودية، الطبعػػة: األولػػى،  -النشػػر: دار المعػػارؼ، الريػػاض  دار
 ـ، عدد األجزاء:   ىػ / 

األـ: أبو عبد الرحمف محمد ناصر الػديف، بػف الحػاج نػوح بػف نجػاتي بػف  -أبي داود  صحيح -
سسة يراس لمنشر والتوزيع، الكويػت، عػدد ىػ(،  مؤ آدـ، األشقودري األلباني )المتوفى: 

 ـ  -ىػ  أجزاء، الطبعة: األولى،  األجزاء:  
عمػػػى  ، أشػػػرؼىػػػػ(سػػػنف الترمػػػذي: محمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني )المتػػػوفى:  ضػػػعيؼ -

ـ  -ىػ  الطبعة: األولى، ، طباعتو والتعميؽ عميو:زىير الشاويش
 : المذاىب الفقييو :  ثالثا

 لمذىب الَنفي : ا 
َوالنََّظػػػاِئُر َعمَػػػى َمػػػْذَىِب َأبِػػػْي َحِنْيفَػػػَة الن ْعَمػػػاِف: زيػػػف الػػػديف بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد،  اأْلَْشػػػَباهُ  -

حواشػػيو وخػػرج أحاديثػػو: الشػػيخ  ، وضػػعىػػػ(المعػػروؼ بػػابف نجػػيـ المصػػري )المتػػوفى: 
  -ىػ  لى، لبناف، الطبعة: األو  -زكريا عميرات،  دار الكتب العممية، بيروت 

 ـ، عدد األجزاء:  
المعػػروؼ بالمبسػػوط: أبػػو عبػػد هللا محمػػد بػػف الحسػػف بػػف فرقػػد الشػػيباني )المتػػوفى:  األصػػؿ -

كراتشػػػي، عػػػدد  -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: أبػػػو الوفػػػا األفغػػػاني،  إدارة القػػػرآف والعمػػػـو اإلسػػػبلمية 
 األجزاء:  

ىيـ بػػف محمػػد، المعػػروؼ بػػابف نجػػيـ الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ: زيػػف الػػديف بػػف إبػػرا  البحػػر -
آخػػره: تكممػػة البحػػر الرائػػؽ لمحمػػد بػػف حسػػيف بػػف عمػػي  وفػػي ىػػػ(المصػػري )المتػػوفى: 

: منحػػة الخػػالؽ البػػف عابػػديف، دار وبالحاشػػية ىػػػ( الطػػوري الحنفػػي القػػادري )ت بعػػد 
 بدوف تاريخ،عدد األجزاء:  -، الطبعة: الثانيةميالكتاب اإلسبل

فػػي ترتيػػب الشػػرائع: عػػبلء الػػديف، أبػػو بكػػر بػػف مسػػعود بػػف أحمػػد الكاسػػاني  الصػػنائع بػػدائع -
ـ،  -ىػػػػ ىػػػػ(،  دار الكتػػػب العمميػػػة، الطبعػػػة: الثانيػػػة، الحنفػػػي )المتػػػوفى: 

 عدد األجزاء:  
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شػرح اليدايػة: أبػو محمػد محمػود بػف أحمػد بػف موسػى بػف أحمػد بػف حسػيف الغيتػابى  البناية -
بيػػػػروت، لبنػػػػاف،  -الكتػػػػب العمميػػػػة  دارىػػػػػ(،  ينػػػػى )المتػػػػوفى: الحنفػػػػى بػػػػدر الػػػػديف الع

 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  الطبعة: األولى، 
: عثمػػاف بػػف عمػػي بػػف محجػػف البػػارعي،  تبيػػيف - ػػْمِبيِّ الحقػػائؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ وحاشػػية الشِّ

 ىػ( فخر الديف الزيمعي الحنفي )المتوفى: 
ػْمِبي   : شياب الديف أحمدالحاشية - بف محمد بف أحمد بػف يػونس بػف إسػماعيؿ بػف يػونس الشِّ

بػػػػوالؽ، القػػػػاىرة، الطبعػػػػة: األولػػػػى،  -ىػػػػػ(،  المطبعػػػػة الكبػػػػرى األميريػػػػة  )المتػػػػوفى: 
 ىػ 

المحتار عمى الدر المختار: ابف عابديف، محمد أميف بف عمػر بػف عبػد العزيػز عابػديف  رد -
 -ىػػػ بيػػروت، الطبعػػة: الثانيػػة، -دار الفكػػر  ىػػػ(،الدمشػػقي الحنفػػي )المتػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:  
شػػرح اليدايػػة: محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػود، أكمػػؿ الػػديف أبػػو عبػػد هللا ابػػف الشػػيخ  العنايػػة -

ىػػػػ(،  دار الفكػػػر، شػػػمس الػػػديف ابػػػف الشػػػيخ جمػػػاؿ الػػػديف الرومػػػي البػػػابرتي )المتػػػوفى: 
 د األجزاء:  الطبعة: بدوف طبعة وبدوف تاريخ، عد

فػػي شػػرح الكتػػاب: عبػػد الغنػػي بػػف طالػػب بػػف حمػػادة بػػف إبػػراىيـ الغنيمػػي الدمشػػقي  المبػػاب -
وفصػػمو، وضػػبطو، وعمػػؽ حواشػػيو: محمػػد  ، حققػػو، ىػػػ(الميػػداني الحنفػػي )المتػػوفى: 

 لبناف، عدد األجزاء:   -محيي الديف عبد الحميد،  المكتبة العممية، بيروت 
ىػػ(،  دار مد بف أبي سيؿ شػمس األئمػة السرخسػي )المتػوفى: : محمد بف أحالمبسوط -

ـ، عػػدد األجػػزاء:  -ىػػػالنشػػر:  ، تػػاريخبيػػروت، الطبعػػة: بػػدوف طبعػػة -المعرفػػة 
 

األنير في شرح ممتقى األبحر: عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف سػميماف المػدعو بشػيخي  مجمع -
ار إحيػاء التػراث العربػي، الطبعػة: بػدوف ىػػ(،  ديعرؼ بداماد أفنػدي )المتػوفى:  ،زاده

 طبعة وبدوف تاريخ، عدد األجزاء:  
ىػػ(،  دار الضمانات: أبو محمد يػانـ بػف محمػد البغػدادي الحنفػي )المتػوفى:  مجمع -

 .الكتاب اإلسبلمي، الطبعة: بدوف طبعة وبدوف تاريخ، عدد األجزاء:  
ـ أبػػي حنيفػػة رضػػي هللا عنػػو: أبػػو المعػػالي البرىػػاني فػػي الفقػػو النعمػػاني فقػػو اإلمػػا المحػػيط -

بف عمػر بػف َمػاَزَة البخػاري الحنفػي )المتػوفى:  عزيزبرىاف الديف محمود بف أحمد بف عبد ال
لبنػػػػاف،  -ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الكػػػػريـ سػػػػامي الجنػػػػدي،  دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػروت 

 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ   ى،الطبعة: األول
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ػػػْغدي، حنفػػػي )المتػػػوفى: فػػػي ال النتػػػؼ - فتػػػاوى: أبػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد الس 
ىػػ(، تحقيػػؽ: المحػػامي الػدكتور صػػبلح الػػديف النػاىي،  دار الفرقػػاف / مؤسسػػة الرسػػالة 

 – عماف األردف / بيروت لبناف، الطبعة: الثانية،  -
 المالكي :  المذىب 

 ريبػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد البػػػر بػػػف عاصػػػـ النمػػػ: أبػػػو عمػػػر يوسػػػؼ بػػػف عبػػػد هللا االسػػػتذكار -
ىػ(، تحقيػؽ: سػالـ محمػد عطػا، محمػد عمػي معػوض،  دار الكتػب القرطبي )المتوفى: 

 ، عدد األجزاء:   - بيروت، الطبعة: األولى،  -العممية 
المجتيػػد ونيايػػة المقتصػػد: أبػػو الوليػػد محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف رشػػد  بدايػػة -

القػػػػػػػاىرة،  -ىػػػػػػػػ(،  دار الحػػػػػػػديث الشػػػػػػػيير بػػػػػػػابف رشػػػػػػػد الحفيػػػػػػد )المتػػػػػػػوفى: القرطبػػػػػػي 
 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ النشر:  ، تاريخالطبعة:بدوف طبعة

السػػػالؾ ألقػػػرب المسػػػالؾ المعػػػروؼ بحاشػػػية الصػػػاوي عمػػػى الشػػػرح الصػػػغير )الشػػػرح  بمغػػػة -
َمػاـِ الصغير ىو شرح الشيخ الدردير لكتابػو المسػمى أقػرب المسػالؾ لِ  (: أبػو َماِلػؾٍ َمػْذَىِب اإْلِ

، دار المعػارؼ، الطبعػة: بػدوف وتي، الشيير بالصػاوي المػالكيالعباس أحمد بف محمد الخم
 طبعة وبدوف تاريخ، عدد األجزاء: 

والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة: أبو الوليد محمػد بػف أحمػد  البياف -
: د محمػػػػػد حجػػػػػي وآخػػػػػروف، دار الغػػػػػرب ، حققػػػػػوىػػػػػػ(بػػػػػف رشػػػػػد القرطبػػػػػي )المتػػػػػوفى: 

  ـ، عػػػدد األجػػػزاء:  -ىػػػػ   لبنػػػاف، الطبعػػػة: الثانيػػػة، - تاإلسػػػبلمي، بيػػػرو 
 ومجمداف لمفيارس( )
واإلكميػػػؿ لمختصػػػر خميػػػؿ: محمػػػد بػػػف يوسػػػؼ بػػػف أبػػػي القاسػػػـ بػػػف يوسػػػؼ العبػػػدري  التػػػاج -

، الطبعػػة: ةىػػ(،  دار الكتػب العمميػ: الغرنػاطي، أبػو عبػد هللا المػواؽ المػػالكي )المتػوفى
 ـ، عدد األجزاء:  -ىػاألولى، 

فػي اختصػار المدونػة: خمػؼ بػف أبػي القاسػـ محمػد، األزدي القيروانػي، أبػو سػعيد  التيػذيب -
وتحقيؽ: الدكتور محمد األميف ولد محمػد  ، دراسةىػ(ابف البراذعي المالكي )المتوفى: 

حيػاء التػراث، دبػي، الطبعػة: األولػى، سالـ بف الشيخ،  دار  البحػوث لمدراسػات اإلسػبلمية وا 
 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  

فػي اختصػار المدونػة: خمػؼ بػف أبػي القاسػـ محمػد، األزدي القيروانػي، أبػو سػعيد  التيػذيب -
وتحقيؽ: الدكتور محمد األميف ولد محمػد  ، دراسةىػ(ابف البراذعي المالكي )المتوفى: 
حيػاء التػراث، دبػي، الطبعػة: األولػى،  دراسػاتسالـ بف الشيخ،  دار البحػوث لم اإلسػبلمية وا 

 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  
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 األميات: ابف الحاجب الكردي المالكي، عدد األجزاء:   جامع -
الدسوقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي المػالكي )المتػوفى:  حاشية -

بدوف طبعة وبدوف تاريخ،عدد األجزاء: دار الفكر، الطبعة:ىػ(، 
عمػػي بػػف أحمػػد بػػف مكػػـر  ،العػػدوي عمػػى شػػرح كفايػػة الطالػػب الربػػاني: أبػػو الحسػػف حاشػػية -

ىػ(، تحقيؽ: الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب مف منفموط( )المتوفى: 
النشػػر:  ، تػاريخالطبعػة: بػدوف طبعػة بيػروت، -يوسػؼ الشػيخ محمػد البقػاعي،  دار الفكػر 

 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ 
: أبػػػو العبػػػاس شػػػياب الػػػديف أحمػػػد بػػػف إدريػػػس بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المػػػالكي الشػػػيير الػػػذخيرة -

: سػػػعيد ،  ، جػػػزء: محمػػػد حجػػػي، ،  جػػػزء ىػػػػ(، تحقيػػػؽ:بػػػالقرافي )المتػػػوفى: 
بيػػػػروت،  -دار الغػػػػرب اإلسػػػبلمي: محمػػػػد بػػػو خبػػػزة،   - ، ،  -  أعػػػراب، جػػػزء

 ـ، عدد األجزاء:   الطبعة: األولى، 
مختصر خميؿ لمخرشي: محمػد بػف عبػد هللا الخرشػي المػالكي أبػو عبػد هللا )المتػوفى:  شرح -

بيػػػػروت، الطبعػػػػة: بػػػػدوف طبعػػػػة وبػػػػدوف تػػػػاريخ، عػػػػدد  -ىػػػػػ(،  دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة 
 األجزاء:  

ابف أبي زيد القيرواني: أحمد بف يػانـ )أو ينػيـ( بػف سػالـ ابػف الدواني عمى رسالة  الفواكو -
ىػػػ(،  دار الفكػػر، الطبعػػة: مينػػا، شػػياب الػػديف النفػػراوي األزىػػري المػػالكي )المتػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ النشر:  ، تاريخبدوف طبعة
، ابػػف جػػزي الكمبػػي الفقييػػة: أبػػو القاسػػـ، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد هللا القػػوانيف -

 ىػ(، عدد األجزاء:  الغرناطي )المتوفى: 
فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة: أبػػو عمػػر يوسػػؼ بػػف عبػػد هللا بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف  الكػػافي -

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد محمػػػػد أحيػػػػد ولػػػػد ماديػػػػؾ عاصػػػػـ النمػػػػري القرطبػػػػي )المتػػػػوفى: 
العربيػة السػعودية، الطبعػة: الثانيػة،  الموريتاني،  مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكػة

 ـ، عدد األجزاء:  ىػ/
العبلمػػػة خميػػػؿ: خميػػػؿ بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف موسػػػى، ضػػػياء الػػػديف الجنػػػدي المػػػالكي  مختصػػػر -

ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد جػػاد،  دار الحػػديث/القاىرة، الطبعػػة: األولػػى، المصػػري )المتػػوفى: 
 مػ، عدد األجزاء:  ىػ/

ىػػػ(،  دار لػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ بػػف عػػامر األصػػبحي المػػدني )المتػػوفى: : ماالمدونػػة -
 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ الكتب العممية، الطبعة: األولى، 
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ىػ(،  دار المميدات: أبو الوليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )المتوفى:  المقدمات -
 ، عدد األجزاء:  ـ  -ىػ  ، الطبعة: األولى، إلسبلميالغرب ا

الجميؿ شرح مختصر خميػؿ: محمػد بػف أحمػد بػف محمػد عمػيش، أبػو عبػد هللا المػالكي  منح -
النشػػػػػػر:  ، تػػػػػػاريخبيػػػػػػروت، الطبعػػػػػػة: بػػػػػػدوف طبعػػػػػػة -ىػػػػػػػ(،  دار الفكػػػػػػر )المتػػػػػػوفى: 
 ـ، عدد األجزاء: ىػ/

محمد بػف عبػد الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: شمس الديف أبو عبد هللا محمد بف  مواىب -
ىػػػػ(،  المػػػالكي )المتػػػوفى:  ينػػػيالػػػرحمف الطرابمسػػػي المغربػػػي، المعػػػروؼ بالحطػػػاب الر ع

ـ، عدد األجزاء:  -ىػ دار الفكر،الطبعة:الثالثة، 
  : المذىب الشافعي 

المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بف محمػد بػف زكريػا األنصػاري، زيػف الػديف  أسنى -
،  دار الكتػػػػاب اإلسػػػػبلمي، ىػػػػػ(، عػػػػدد األجػػػػزاء:  ي )المتػػػػوفى: أبػػػػو يحيػػػػى السػػػػنيك

 الطبعة: بدوف طبعة وبدوف تاريخ
ىػػ(،  دار الوىاب بف تقي الديف السػبكي )المتػوفى:  دوالنظائر: تاج الديف عب األشباه -

 ـ، عدد األجزاء:   -ىػالكتب العممية، الطبعة: األولى 
ىػػػ(،  رحمف بػف أبػػي بكػر، جػبلؿ الػديف السػيوطي )المتػوفى: والنظػائر: عبػد الػ األشػباه -

 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ دار الكتب العممية، الطبعة: األولى، 
الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف )ىو حاشية عمػى فػتح المعػيف بشػرح قػرة العػيف  إعانة -

دمياطي )المتػػوفى: بعػػد بميمػػات الػػديف(: أبػػو بكػػر )المشػػيور بػػالبكري( بػػف محمػػد شػػطا الػػ
 ـ  -ىػ  ىػ(،  دار الفكر لمطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: األولى، 

: الشػػافعي أبػػو عبػػد هللا محمػػد بػػف إدريػػس بػػف العبػػاس بػػف عثمػػاف بػػف شػػافع بػػف عبػػد األـ -
بيػروت، الطبعػة: بػدوف  -المطمب بػف عبػد منػاؼ المطمبػي القرشػي المكػي،  دار المعرفػة 

 ـ، عدد األجزاء:  ىػ/النشر:  سنة، طبعة
فػػي مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي: أبػػو الحسػػيف يحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر بػػف سػػالـ العمرانػػي  البيػػاف -

جػػدة،  -ىػػػ(، تحقيػػؽ: قاسػػـ محمػػد النػػوري،  دار المنيػػاج اليمنػػي الشػػافعي )المتػػوفى: 
 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ الطبعة: األولى، 

اج فػػي شػػرح المنيػػاج: أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر الييتمػػي،  المكتبػػة المحتػػ تحفػػة -
النشػػػر:  ، عػػاـالتجاريػػة الكبػػرى بمصػػر لصػػاحبيا مصػػطفى محمػػد، الطبعػػة: بػػدوف طبعػػة

 عدد األجزاء:  ، ـ  -ىػ  
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فػػي الفقػػو الشػػافعي: أبػػو اسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف يوسػػؼ الشػػيرازي )المتػػوفى:  التنبيػػة -
 عالـ الكتب، عدد األجزاء:   ىػ(، 

 -قميػػػػوبي وعميػػػػرة: أحمػػػػد سػػػػبلمة القميػػػػوبي وأحمػػػػد البرلسػػػػي عميػػػػرة،  دار الفكػػػػر  حاشػػػػيتا -
 ـ-ىػ، الطبعة: بدوف طبعة، بيروت، عدد األجزاء:  

الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني: أبو الحسف عمي  الحاوي -
حبيػػب البصػػري البغػػدادي، الشػػيير بالمػػاوردي، تحقيػػؽ: الشػػيخ عمػػي  بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف

لبنػػاف،  -الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود،  دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت  -محمػػد معػػوض 
 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ  الطبعة: األولى، 

: أبػػػو زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػووي المفتػػػيفالطػػػالبيف وعمػػػدة  روضػػػة -
 -دمشػػػػؽ -ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: زىيػػػػر الشػػػػاويش،  المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي، بيػػػػروتمتػػػػوفى: )ال

 ـ، عدد األجزاء:  ىػ / عماف، الطبعة: الثالثة، 
ابػػف الصػػبلح: عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف، أبػػو عمػػرو، تقػػي الػػديف المعػػروؼ بػػابف  فتػػاوى -

 -عػػالـ الكتػػب  ،حكػػـ الصػػبلح، تحقيػػؽ: د. موفػػؽ عبػػد هللا عبػػد القػػادر،  مكتبػػة العمػػـو وال
 ، عدد األجزاء:  بيروت، الطبعة: األولى، 

المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف )ىػو شػرح لممؤلػؼ عمػى كتابػو ىػو المسػمى  فتح -
قػػرة العػػيف بميمػػات الػػديف(: زيػػف الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد العزيػػز بػػف زيػػف الػػديف بػػف عمػػي بػػف 

، الطبعػة: األولػى، عػدد أحمد المعبري المميباري اليندي )المتوفى:  ىػ(،  دار بف حـز
 األجزاء:  

في الفقو الشافعي: أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي، أبو الحسف ابف  المباب -
ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػد الكػػريـ بػػف صػػنيتاف العمػػري،  دار المحػػاممي الشػػافعّي )المتػػوفى: 

ىػػػػ، عػػػدد ، الطبعػػػة: األولػػػى، البخػػػارى، المدينػػػة المنػػػورة، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية
 األجزاء:  

شرح الميذب ))مع تكممة السبكي والمطيعي((: أبو زكريا محيػي الػديف يحيػى  المجموع -
 ىػ(،  دار الفكربف شرؼ النووي )المتوفى: 

المزني )مطبوع ممحقا باألـ لمشافعي(: إسماعيؿ بف يحيى بػف إسػماعيؿ، أبػو  مختصر -
النشػػػػػػػػػػػر:  ، سػػػػػػػػػػنةبيػػػػػػػػػػروت –ىػػػػػػػػػػػػ(،  دار المعرفػػػػػػػػػػة ى: إبػػػػػػػػػػراىيـ المزنػػػػػػػػػػي )المتػػػػػػػػػػوف

 مف كتاب األـ( )يقع في الجزء  ـ، عدد األجزاء:  ىػ/
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المحتػػػػاج إلػػػػى معرفػػػػة معػػػػاني ألفػػػػاظ المنيػػػػاج: شػػػػمس الػػػػديف، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد  مغنػػػػي -
ىػػػػ(،  دار الكتػػب العمميػػة، الطبعػػة: األولػػػى، الخطيػػب الشػػربيني الشػػافعي )المتػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:   - ىػ
الطػػػالبيف وعمػػػدة المفتػػػيف فػػػي الفقػػػو: أبػػػو زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ  منيػػػاج -

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عػػػوض قاسػػػـ أحمػػػد عػػػوض،  دار الفكػػػر، الطبعػػػة: النػػػووي )المتػػػوفى: 
 ـ، عدد األجزاء:  ىػ/األولى، 

ف عمػػي بػػف يوسػػؼ الشػػيرازي فػػي فقػػة اإلمػػاـ الشػػافعي: أبػػو اسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػ الميػػذب -
 ىػ(،  دار الكتب العممية، عدد األجزاء:  )المتوفى: 

المحتاج إلى شػرح المنيػاج: شػمس الػديف محمػد بػف أبػي العبػاس أحمػد بػف حمػزة  نياية -
 -ىػػػػػ(،  دار الفكػػػر، بيػػػػروت، الطبعػػػة: ط أخيػػػػرة شػػػياب الػػػديف الرممػػػػي )المتػػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:  ىػ/
المطمػػػػب فػػػػي درايػػػػة المػػػػذىب: عبػػػػد الممػػػػؾ بػػػػف عبػػػػد هللا بػػػػف يوسػػػػؼ بػػػػف محمػػػػد  ايػػػػةني -

 ، حققػػػوىػػػػ(الجػػػويني، أبػػػو المعػػػالي، ركػػػف الػػػديف، الممقػػػب بإمػػػاـ الحػػػرميف )المتػػػوفى: 
وصػػػػػنع فيارسػػػػػو: أ. د/ عبػػػػػد العظػػػػػيـ محمػػػػػود الػػػػػّديب،  دار المنيػػػػػاج، الطبعػػػػػة: األولػػػػػى، 

ـ-ىػ
 الَنبمي :  المذىب 

في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ: موسى بف أحمد بف موسى بف سالـ بف عيسى بػف  اإلقناع -
ىػػػػ(، سػػػالـ الحجػػػاوي المقدسػػػي، ثػػػـ الصػػػالحي، شػػػرؼ الػػػديف، أبػػػو النجػػػا )المتػػػوفى: 

لبنػاف، عػدد األجػزاء:   -تحقيؽ: عبد المطيؼ محمد موسى السبكي،  دار المعرفة بيػروت 
 

عػػػبلء الػػػديف أبػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػػف سػػػميماف فػػػي معرفػػػة الػػػراجح مػػػف الخػػػبلؼ:  اإلنصػػػاؼ -
العربػػػي،  لتػػػراثىػػػػ(،  دار إحيػػػاء االمػػػرداوي الدمشػػػقي الصػػػالحي الحنبمػػػي )المتػػػوفى: 

 بدوف تاريخ، عدد األجزاء:   -الطبعة: الثانية 
المربػػع شػػرح زاد المسػػتقنع: منصػػور بػػف يػػونس بػػف صػػبلح الػػديف ابػػف حسػػف بػػف  الػػروض -

: حاشػػية الشػػيخ العثيمػػيف وتعميقػػات ، ومعػػوىػػػ(وفى: إدريػػس البيػػوتى الحنبمػػى )المتػػ
 مؤسسة الرسالة -أحاديثو: عبد القدوس محمد نذير،  دار المؤيد  ، خرجالشيخ السعدي

الزركشػػي: شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عبػػد هللا الزركشػػي المصػػري الحنبمػػي )المتػػوفى:  شػػرح -
 د األجزاء: ـ، عد  -ىػ ىػ(، دار العبيكاف، الطبعة:األولى، 



                           صادر ًانمراجغنم: فيرش ارابؼًا

227 

 الفيــارس

الكبيػػػر عمػػػى مػػػتف المقنػػػع: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف قدامػػػة المقدسػػػي  الشػػػرح -
ىػػػػ(،  دار الكتػػػاب العربػػػي الجمػػػاعيمي الحنبمػػػي، أبػػػو الفػػػرج، شػػػمس الػػػديف )المتػػػوفى: 

 لمنشر والتوزيع
لفروع ومعو تصحيح الفروع لعبلء الديف عمػي بػف سػميماف المػرداوي: محمػد بػف مفمػح بػف ا -

حمػػػد بػػػف مفػػػرج، أبػػػو عبػػػد هللا، شػػػمس الػػػديف المقدسػػػي الرامينػػػى ثػػػـ الصػػػالحي الحنبمػػػي م
ىػ(، تحقيؽ: عبد هللا بف عبد المحسف التركي،  مؤسسػة الرسػالة، الطبعػة: )المتوفى: 
 مػ، عدد األجزاء:    -ىػ  األولى 

أحمد بف محمد بف قدامة في فقو اإلماـ أحمد: أبو محمد موفؽ الديف عبد هللا بف  الكافي  -
الجمػػػػاعيمي المقدسػػػػي ثػػػػـ الدمشػػػػقي الحنبمػػػػي، الشػػػػيير بػػػػابف قدامػػػػة المقدسػػػػي )المتػػػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  ىػ(،  دار الكتب العممية، الطبعة: األولى، 
القناع عف متف اإلقناع: منصور بف يونس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريػس  كشاؼ -

 لحنبمى،  دار الكتب العممية، عدد األجزاء: ا لبيوتىا
في شرح المقنع: إبػراىيـ بػف محمػد بػف عبػد هللا بػف محمػد ابػف مفمػح، أبػو إسػحاؽ،  المبدع -

لبنػاف، الطبعػة: األولػى،  -ىػػ(،  دار الكتػب العمميػة، بيػروت برىاف الديف )المتػوفى: 
 ـ، عدد األجزاء:   -ىػ  

شػػرح يايػػة المنتيػػى: مصػػطفى بػػف سػػعد بػػف عبػػده السػػيوطي أولػػي النيػػى فػػي  مطالػػب -
ىػػػ(،  المكتػػب اإلسػػبلمي، شػػيرة، الرحيبػػانى مولػػدا ثػػـ الدمشػػقي الحنبمػػي )المتػػوفى: 

 ـ، عدد األجزاء:  -ىػ الطبعة: الثانية، 
البػػف قدامػػة: أبػػو محمػػد موفػػؽ الػػديف عبػػد هللا بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة  المغنػػي -

المقدسػػػػي ثػػػػـ الدمشػػػػقي الحنبمػػػػي، الشػػػػيير بػػػػابف قدامػػػػة المقدسػػػػي )المتػػػػوفى: الجمػػػػاعيمي 
النشػػػػر:  ، تػػػػاريخىػػػػػ(،  مكتبػػػػة القػػػػاىرة، الطبعػػػػة: بػػػػدوف طبعػػػػة، عػػػػدد األجػػػػزاء:  

 ـ -ىػ 
 : كتب المغة : رابعا

الطمبػػة: عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػماعيؿ، أبػػو حفػػص، نجػػـ الػػديف النسػػفي  طمبػػة -
 ، تػاريخىػ(،  المطبعة العامرة، مكتبػة المثنػى ببغػداد، الطبعػة: بػدوف طبعػة)المتوفى: 
 ىػ، عدد األجزاء:  النشر: 

المحػػػػيط: مجػػػػد الػػػػديف أبػػػػو طػػػػاىر محمػػػػد بػػػػف يعقػػػػوب الفيروزآبػػػػادى )المتػػػػوفى:  القػػػػاموس -
: محمػػػػػد نعػػػػػيـ بإشػػػػػراؼ ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: مكتػػػػػب تحقيػػػػػؽ التػػػػػراث فػػػػػي مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة
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لبنػػػػاف، الطبعػػػػة:  -سسػػػػة الرسػػػػالة لمطباعػػػػة والنشػػػػر والتوزيػػػػع، بيػػػػروت العرقُسوسػػػػي،  مؤ 
 ـ، عدد األجزاء:    -ىػ  الثامنة، 

العرب: محمد بف مكـر بػف عمػى، أبػو الفضػؿ، جمػاؿ الػديف ابػف منظػور األنصػاري  لساف -
  -، الطبعػة: الثالثػة يػروتب -ىػػ(،  دار صػادر الرويفعى اإلفريقى )المتػوفى: 

 ػ، عدد األجزاء:  ى
الصحاح: زيف الديف أبو عبد هللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفػي الػرازي  مختار -

الػدار النموذجيػة،  -ىػ(، تحقيؽ: يوسؼ الشػيخ محمػد،  المكتبػة العصػرية )المتوفى: 
 ـ، عدد األجزاء:  ىػ / صيدا، الطبعة: الخامسة،  -بيروت 

في يريب الشرح الكبير: أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الفيػومي ثػـ الحمػوي،  المنير المصباح -
 بيروت، عدد األجزاء:   -ىػ(،  المكتبة العممية أبو العباس )المتوفى: نحو 

 : التراجم والسير :  َلامسا
اإلسبلـ ووفيات المشػاىير واألعػبلـ: شػمس الػديف أبػو عبػد هللا محمػد بػف أحمػد بػف  تاريخ -

ىػػػ(، تحقيػػؽ: عمػػر عبػػد السػػبلـ التػػدمري،  دار مػػاز الػػذىبي )المتػػوفى: عثمػػاف بػػف َقايْ 
ـ،   -ىػ  الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، 

 عدد األجزاء:  
األوليػػاء وطبقػػات األصػػفياء: أبػػو نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد هللا بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف  حميػػة -

محافظػػػة مصػػػر،  اربجػػػو  -(،  السػػػعادة ىػػػػموسػػػى بػػػف ميػػػراف األصػػػبياني )المتػػػوفى: 
بيػػػروت و دار الفكػػػر لمطباعػػػة  –دار الكتػػػاب العربػػػي  -:  ، صػػػورتياـ -ىػػػ 

ىػػػ بػػدوف تحقيػػؽ(، بيػػروت )طبعػة  -بيػػروت و دار الكتػب العمميػػة -والنشػر والتوزيػػع
 عدد األجزاء:  

الوالء، البصػػػػري، الكبػػػػرى: أبػػػػو عبػػػػد هللا محمػػػػد بػػػػف سػػػػعد بػػػػف منيػػػػع الياشػػػػمي بػػػػ الطبقػػػػات -
 -ىػ(، تحقيؽ: إحساف عبػاس،  دار صػادر المعروؼ بابف سعد )المتوفى:  داديالبغ

 ـ، عدد األجزاء:   بيروت، الطبعة: األولى، 
 

 :  التاريخسادسًا: 
الحفاظ )أطراؼ أحاديث كتاب المجروحيف البف حباف(: أبو الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف  تذكرة

ىػػػ(، تحقيػػؽ: حمػػدي عبػػد المجيػػد ي الشػػيباني، المعػػروؼ بػػابف القيسػػراني )المتػػوفى: أحمػػد المقدسػػ
ـ، عػػػػػدد   -ىػػػػػػ  السػػػػػمفي، دار الصػػػػػميعي لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػع، الريػػػػػاض، الطبعػػػػػة: األولػػػػػى، 

 األجزاء: 
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Conclusion 

Praise be to God Almighty gaze، and peace and blessings on the 

، and grace rendered، either: 

I would like at the end of this research modest that I blog in just a few 

lines، the most important thing can be deduced، through research in the views 

of Imam al-Faqih updated Ibn Shihab syphilis، in the door of personal status 

(marriage and divorce). 

1. through to tracking the jurisprudence of our imam - God's mercy - in 

the personal status and his grandmother prolific science. After that I would like 

that the message be comprehensive personal status (marriage and divorce - the 

legacy of the commandment)، I found out that the message will drag on too 

much، so I settled for marriage، divorce only. 

 

2. through research and exploration appeared to me that aware of this 

Imam Galilee - mercy of God - is widely used in various sections of forensic 

science (the judiciary - Transactions - worship - Personal Status - modern 

novel - Sir history .. etc.)، all of which you need to collect and study، 

Therefore I advise esteemed forensic science students، to go to the Find aware 

of this Imam Galilee - May He bestow His mercy God - scattered in the 

wombs of mothers books، science and other leaders of the nation's ilk. 

 

3 - that we have - God's mercy - jurist، historian and up to date; not 

least because: 

(A) the words of Imam Ouzai - God's mercy -: not realized anyone 

Hisham succession of personnel knowledgeable of it. 

B Shafi'i say - may God have mercy on him -: Lola died of syphilis a 

year، where he was the first of the year without the request of the faithful 

Omar bin Abdul Aziz، may Allah be pleased with him. 

(C) message entitled: Ibn Shihab syphilis historian - the Islamic 

University - Gaza - Deanship A'ea- Studies Faculty of Arts - Department of 

History and Archaeology. And also signed a Master scholar Muhammad ibn 

Muhammad al-Awaji entitled: (Narratives Imam syphilis in Maghazi). 

 

4. It is clear to me through the collection and recording aware of this 

Imam Galilee mercy of Allah، that، although it may NHL his abundant from 

some of the finest companions and followers of God -rahmanm all of us، but 
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he has always had an opinion doctrinal independent، not imitate Viha A ، was 

consistent with the statements of some of the issues and different in others، not 

least because those issues that the imam himself - God's mercy - for the four 

imams، who are quoted as evidence for their views Athblat jurisprudence، the 

effects of all the companions and followers. 

 

5. safe side of the door in warding off evil; I would recommend taking 

the view: that the marriage contract are not taken only Blfeza Alankah and 

marriages only; no word gift or others; and that what has been consensus on it. 

 

6. For the marriage of the father or guardian to the young man mad; 

with full appreciation for the diligence of our scientists Venerable - God have 

mercy on them - I would recommend not to think of him to marry، the former 

is interest in him and sponsorship، unless it appeared very lust for women، are 

seen in his order. 

 

7. The Declaration of the marriage of our time، and the availability of 

witnesses، is the perfect solution as I see to save the Muslim family، and 

bridging the door corrupting before any attempt to challenge the validity of the 

marriage contract، and the consequent negative repercussions could go back to 

the couple and their families، Therefore I advise to do so. 

 

 

8. For the order of not prejudicial to his wife; I say: though our 

scientists Venerable has unanimously agreed that a whole year، but I think that 

we take our time medical opinion; that the cut to argue that the pair's ability to 

intercourse wife، especially since the words of our scientists was based on the 

impact; what I see only the diligent Farouk may Allah be pleased with him، 

was built on the circumstances and possibilities that were available at that 

time، if you need to wait for the wife a private full year if they are still a young 

woman. 

 

9. from different scientists in the maximum duration of pregnancy، 

although I did not do tipping one; because modern science contrary to the view 

of the imams Venerable - mercy - are all God، but I concluded effect to this 

dispute; a significant impact on the proven born ratios in two cases: 

  First: divorced irrevocably، second: whose husband has died، if I was 

born birth to two years or less proven lineage agreement، otherwise there is 

disagreement in the proven lineage of each team according to his vision of a 
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maximum duration of pregnancy; So I say: should be taking، including 

scientifically proven، not to the provisions of the jurisprudence of the imams - 

God have mercy on them - all of us، Vajthadhm in the end is a human 

diligence accept the reply. 

10 - For two provisions in charge of deciding the dispute between the 

couple is، I think it should be their mission is: mending fences only، so I think 

it must have the following two conditions are met: 

A. Melman to be the rights and duties of each spouse. 

(B) to be who improves to talk and formulate speech; which helps in 

the convergence of views between the two parties. 

C- to be experienced in the dispute between the spouses type 

emergency. 

 

This is the most important outcomes of the through to tracking the 

jurisprudence of our imam Jalil Ibn Shihab syphilis - God May He rest in 

peace - in the Personal Status: marriage and divorce. 

 

 What I was Reconciling God Almighty gaze and infinite، and what 

may be covered by the lack of shortening it myself. 

 

 

 

 

 

 

And our final prayer is praise be to Allah، Lord of the Worlds. 

 


