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 هذا الكتاب 

يتناول هذا الكتاب أكثر املسائل الواقعية املرتبطة بالطالق والفسخ، وحياول أن  

يعاجلها برؤية مقاصدية عىل ضوء ما ورد يف النصوص املقدسة، واجتهادات املدارس  

 الفقهية املختلفة، وحيوي أربعة أقسام: 

وابط الرشعية التي  الض و يبحث يف حق كال الزوجني يف إيقاع الطالق، و األول: 

 من استعامله يف غري ما قصده الرشع من مقاصد. ه  حتمي و   حتفظ هذا احلق 

لتفريق الذي جعله الشارع لويل األمر، محاية للزوجة من تعسف  ويبحث يف ا الثاين:  

 الزوج، أو تعضيدا ملا جعل هلا من حق يف حل عصمة الزوجية. 

اللفظ والكتابة واإلشارة   لصيغ التي يتم هبا التطليق من ويبحث يف ا الثالث: 

باإلضافة إىل الصيغ املشاهبة للطالق مع أنه ال يقع هبا، بل هلا أحكامها اخلاصة،  ، وغريها 

 كالظهار واإليالء. 

عن أحكام العدة،  وفيه حديث  آلثار الناجتة عن الفرقة الزوجية،  ويبحث يف ا الرابع:  

لضوابط الرشعية للرجعة، مع بيان احللول التي وضعها الشارع إلعادة احلياة  وعن ا 

 ثم املتعة، باعتبارها من احلقوق املالية التي تنتج عن الطالق. ،  الزوجية إىل مسارها األصل 
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 قدمة امل 

إن الرشع احلكيم، مع حرصه عىل استقرار احلياة الزوجية وتوفري كل السبل الكفيلة  

مع ذلك، ومراعاة للواقع، ودرءا للمفاسد   ، إال أنه ـ األجزاء السابقة بتحقيق ذلك، كام رأينا يف 

التي قد تنتج عن استمرار هذه احلياة الزوجية ـ رشع األحكام التي تنهي العالقة الزوجية،  

 بضوابط دقيقة حتى يقلل من آثار التفريق وأسبابه ما أمكن.   وضبطها 

والبحث املقاصدي يف هذه الناحية يطرد مع مقاصد الرشع يف الناحيتني السابقتني، وهو  

احلرص عىل استمرار احلياة الزوجية واستقرارها، فلذلك كان أكثر عملنا يف هذا اجلزء هو البحث  

يق، وجتعلها حمصورة يف الرغبة األكيدة من الزوج أو من  عن القيود التي حتد من عملية التفر 

 الزوجة يف التفريق مع إتاحة فرص الرجعة بعد ذلك ما أمكن. 

ـ لرتاثنا اإلسالمي بمذاهبه املختلفة، زيادة عىل اللجوء  سابقا وقد جلأنا هلذا ـ مثلام فعلنا 

جيحية يف هذا الباب متيل إىل  ملصادر الدين األصلية من الكتاب والسنة، وكانت أكثر آرؤانا الرت 

تضييق أبواب التفريق إال يف احلدود التي نراها تدل داللة كافية عىل توفر حقيقة قصد التفريق من  

 الزوجني. 

 : أقسام إىل أربعة    اجلزء   ا وقد قسمنا احلديث يف هذ 

يبحث يف حق كال الزوجني يف إيقاع الطالق، تناولنا فيه بالتفصيل الضوابط  و األول: 

عية التي حتفظ هذا احلق لكال الزوجني، ويف نفس الوقت حتمي من استعامله يف غري ما قصده  الرش 

 . األقسام الرشع من مقاصد، وقد قدمنا له بفصل متهيدي مهم جعلناه مقدمة لسائر  

وقد خصصناه للتفريق الذي جعله الشارع لويل األمر، محاية للزوجة من تعسف  الثاين: 

خاص بناء  بقسم  عل هلا من حق يف حل عصمة الزوجية، وقد خصصناه  الزوج، أو تعضيدا ملا ج 

 عىل اختالف أحكامه عن سائر انواع التفريق. 
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للصيغ التي يتم هبا التطليق، وهي الركن الثالث من أركان   وقد خصصناه الثالث: 

التي   الطالق، بل اعتربها بعضهم الركن الوحيد يف الطالق ألمهيتها، وقد حتدثنا فيه عن التعابري 

يمكن استعامهلا للتطليق من اللفظ والكتابة واإلشارة وغريها، ثم صيغ التعابري اللفظية، باعتبارها  

هي األصل يف االستعامالت العادية للطالق، ثم حتدثنا عن تقييد صيغ الطالق بمختلف  

 التقييدات من الرشط واالستثناء والعدد ونحوها. 

ملشاهبة للطالق مع أنه ال يقع هبا، بل هلا أحكامها  وباإلضافة إىل ذلك حتدثنا عن الصيغ ا 

 اخلاصة، كالظهار واإليالء. 

وقد خصصناه لآلثار الناجتة عن الفرقة الزوجية، فتناولنا يف احلديث عن أحكام  الرابع: 

العدة، وعن الضوابط الرشعية للرجعة، مع بيان احللول التي وضعها الشارع إلعادة احلياة  

األصل، وذلك إما بالرجعة يف العدة، أو الرجعة بعد انتهائها، ثم حتدثنا عن    الزوجية إىل مسارها 

 املتعة، باعتبارها من احلقوق املالية التي تنتج عن الطالق. 

األربعة احلديث عن كل أنواع الفرقة الزوجية وضوابطها   األقسام وبذلك شملت هذه 

 مع حماولة طرحها باألسلوب الدقيق املبسط، واحلمد هلل أوال وآخرا. 
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 القسم األول 

 حق الزوجني يف حل عصمة الزوجية 

 الفصل األول 

 مدخل إىل أحكام الفرقة الزوجية  

له دور كبري يف  سنتناول يف هذا الفصل التمهيدي احلديث عن موضوعني كالمها 

 التأسيس ملا سنذكره يف الفصول التالية: 

، فهو احلديث عن أنواع الفرقة الزوجية، وأحكامها وآثارها بصفة عامة،  األول أما 

باعتبار هذا اجلزء وما يليله من أجزاء خمصصة هلذه األنواع، وحيتاج التفصيل فيها إىل النظرة  

 ه نرى وجه الرتتيب الذي راعيناه يف هذا اجلزء. اإلمجالية التي قدمناها يف هذا املبحث، وب

، فهو عن األسس التي اعتمدناها عند ذكر ما نراه من الرتجيحات يف هذا  الثاين أما 

 الباب، وذلك لالستغناء هبا عن االستدالل لكل ترجيح. 

وبذلك يكون املبحث األول مبحثا متهيديا للمسائل والفروع الفقهية، ويكون  

 صا بالرؤى الرتجيحية. املبحث الثاين خا 

 ومقاصدها   ـ أنواع الفرقة الزوجية   أوال 

قسم الفقهاء التفريق احلاصل يف احلياة إىل نوعني: فسخ وطالق، ولكل منهام آثاره  

 اخلاصة، وسنتحدث عن كال النوعني فيام يل: 

 النوع األول ـ الطالق 

حدث هنا عن  وهو النوع األول من أنواع التفريق، ويقصد به عند اإلطالق، وسنت
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تعريفه وحكمه األصل وأحكامه العارضة، أما أركانه ورشوطه وآثارها فمحلها الفصول  

 القادمة من هذا اجلزء وما يليه من أجزاء. 

 تعريف الطالق: 

والتي تدخلت يف بعضها اخلالفات الفقهية   ،هبا الطالق عرف من التعاريف التي 

 للمذاهب املختلفة: 

رفع احلل الذي به صارت املرأة حمال للنكاح إذا تم العدد ثالثا، ويوجب زوال  ـ  1

امللك باعتبار سقوط اليد عند انقضاء العدة يف املدخول هبا وانعدام العدة عند عدم الدخول  

 .(1)واالعتياض عند اخللع

حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتني للحر ومرة  هو صفة  ـ    2

 .(2)لذي رق حرمتها عليه قبل زوج

هو قول خمصوص أو ما يف معناه من شخص خمصوص يرتفع به النكاح أو ينثلم،  ـ    3

وخمصوص: ليخرج به ارتفاعه باللعان ، فقول: خيرج به ارتفاع النكاح باملوت والرضاع

أو ما يف معناه: ليدخل به الطالق  ، واإلسالم وسائر الفسوخ القولية  ونحوه من الردة 

 (3)  بالكتابة واإلشارة من األخرس، ومن شخص خمصوص: هو الزوج أو وكيله.

)َطاَلُق النساء  :وعالقة املعنى اللغوي باملعنى االصطالحي هي كام يقول ابن منظور 

عنى التخلية واإِلْرسال. ويقال لإِلنسان  لـمعنـيـني: َأحدمها حّل ُعْقدة النكاح، واآلخر بم

إِذا ُعتَِق َطلِـيٌق َأي صار حّرًا، وَأْطَلَق الناقة من ِعَقاهلا وَطلََّقها َفَطَلَقت: هي بالفتـح، وناقة  

 (4) َطْلق وُطُلق: ال ِعقال علـيها( 

 
 . 6/2(   املبسوط: 1)

 .  184(   رشح حدود ابن عرفة: 2)

 .  2/118(   التاج املذهب: 3)

 .  52، وانظر: طلبة الطلبة: 10/227(   لسان العرب: 4)
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 حكم الطالق:  

 احلكم األصل للطالق:  

 ولني: اختلف الفقهاء يف احلكم األصل للطالق عىل ق 

: أن إيقاع الطالق مباح وإن كان مبغضا يف األصل، وهو قول مجهور  القول األول 

 العلامء، واستدلوا عىل ذلك بام يل: 

وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ  :قوله تعاىل ـ  1 ْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ مَتَسُّ ﴿ اَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِْن َطلَّ

ا َعىَل  َفِريَضًة  َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ  :(، وقوله تعاىل236املُْْحِسننَِي﴾)البقرة:  َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ ﴿ َياَأُّيُّ

﴾)الطالق:  ِِتِنَّ  يات الطالق، وكلها تقتيض إباحة إيقاع الطالق. ( وغريها من آ1لِِعدَّ

، ويف لفظ:)ما أحل اهلل شيئا  (1) )أبغض احلالل إىل اهلل الطالق( : قول النبي ـ  2

حالال،    وقد سامه النبي  ،  أبغض إليه من الطالق(، وإنام يكون مبغضا من غري حاجة إليه 

نه مبغوضا يقتيض رجحان  فإن قيل بأن كون الطالق مبغوضا مناف لكونه حالال، ألن كو

تركه عىل فعله، وكونه حالال يقتيض مساواة تركه لفعله، وقد أجيب عىل ذلك بأن املراد  

باحلالل ما ليس تركه بالزم، وهو يشمل املباح والواجب واملندوب واملكروه، وقد يقال  

 .(2)الطالق حالل لذاته واألبغضية ملا يرتتب عليه من انجراره إىل املعصية

، وَل  (3) حتى نزل عليه الوحي يأمره أن يراجعها  ، طلق حفصة ن رسول اهلل أـ  3

 يكن هناك كرب سن وال ريبة. 

 
(   قال ابن حجر: رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم من حديث حمارب بن دثار عن بن عمر بلفظ » احلالل «  بدل 1)

، ابن ماجة: 2/255، أبو داود: 7/322، وانظر: البيهقي: 3/205البيهقي مرسال، تلخيص احلبري: املباح ورواه أبو داود و

1/650  . 

 .  6/161(   انظر: عون املعبود: 2)

 .  9/244، جممع الزوائد: 23/188، املعجم الكبري: 4/16(   احلاكم: 3)
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أنه كام أن فيه معنى كفران النعمة من وجه، فإن فيه معنى إزالة الرق من وجه  ـ  4

)النكاح رق فلينظر أحدكم أين  :قال   روي أن النبيآخر، ألن النكاح نوع من الرق كام 

. وألجله صان الرشع القرابة القريبة عن هذا الرق حيث حرم نكاح  (1) يضع كريمته(

 . (2) األمهات والبنات واألخوات

ومن   . .أن هذا إزالة امللك بطريق اإلسقاط فيكون مباحا يف األصل كاإلعتاقـ  5

فيكون مكروها فقط ال  ، للنكاح املشتمل عىل املصالح املندوب إليها  مزيال هذا الباب كونه 

 حراما.  

ذكر هذا القول   ، وقد : أن إيقاع الطالق حمرم ال يباح إال عند الرضورة القول الثاين 

ابن قدامة اإلمجاع عىل اجلواز، قال يف   ري إشارة إىل قائله، بينام ذكرمن غ (3)الرسخيس

فإنه ربام فسدت احلال بني  ،  والعربة دالة عىل جوازه،  أمجع الناس عىل جواز الطالق)املغني: 

،  ورضرا جمردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، فيصري بقاء النكاح مفسدة حمضة، الزوجني

فاقتىض ذلك رشع ما  ، واخلصومة الدائمة من غري فائدة، العرشةمع سوء ، وحبس املرأة

 (4)  لتزول املفسدة احلاصلة منه(، يزيل النكاح

وال خيتلف ما ذكره ابن قدامة من اإلمجاع عىل ما ذكره الرسخيس ألن احلكم األصل  

الذي يقصده الرسخيس، هو الطالق من غري حاجة إليه، وقد ذكر ابن قدامة يف حكم هذا  

 أنه مباح.  ،نوع من الزواج عن أمحد روايتني: إحدامها أنه حمرم، والثانية ال

 
يث: النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته قال العراقي يف خترجيه ألحاديث إحياء علوم الدين للغزايل: حد(   1)

ـ رواه أبو عمر التوقاين يف معارشة األهلني موقوفا عىل عائشة وأسامء ابنتي أيب بكر، قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعًا، 

 . واملوقوف

 . 6/2(   املبسوط:2)

 .  3/253، وانظر: تبيني احلقائق: 6/2(   املبسوط:3)

 .  7/277(   املغني: 4)
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  كونوقد ذكر العراقي أن هذا هو احلكم األصل للطالق عند احلنفية، فقال عند بيان  

العدة باحليض ال بالطهر: )وليس يف ذلك تطويل عند احلنفية الذين يرون العدة باحليض  

املعنى عندهم أن األصل يف الطالق احلظر ملا فيه من  فإهنم يعتربون ثالث حيض كاملة، ف

،  واملعترب دليلها ،  وإنام يباح للحاجة،  قطع النكاح الذي تعلقت به املصالح الدينية والدنيوية 

 (1)  وهو اإلقدام عىل الطالق يف زمن الرغبة(

)قال مالك: األصل يف  : بل ذكر أن هذا هو احلكم األصل عند املالكية، ففي العناية

 ومن األدلة التي ذكروها لذلك:   (2) الطالق هو احلظر واإلباحة حلاجة اخلالص(

،  وإعدام للمصلحة احلاصلة هلام من غري حاجة إليه، أنه رضر بنفسه وزوجتهـ  1

  (3) )ال رضر وال رضار(:كإتالف املال، وقد قال  ،فكان حراما 

﴿  :عىل عباده، كام قال تعاىل أن فيه كفران النعمة فإن النكاح نعمة من اهلل تعاىل ـ  2

ًة َوَرمْحَةً   إِنَّ يِف  َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ

ُروَن﴾)الروم:  (، وكفران النعمة حرام. 21َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

 املسنون فال حيل إال عند الرضورة. أنه رفع للنكاح ـ  3

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل معنى قول الفقهاء )احلكم األصل للطالق(،  

فإن أريد به احلكم العام للطالق، والذي يتناول أكثر الناس، فإن األرجح يف هذا هو القول  

يعقل، وقد ال يعقل، أما التطليق لغري  باإلباحة، ألن الناس عادة ال يطلقون إال لسبب قد 

 سبب، فقلام حيدث، وهو بذلك يعود إىل نوع من األحكام العارضة التي سنذكرها. 

 
 . 7/84(   طرح التثريب: 1)

 .  3/468(   العناية: 2)

، رقم 2/66واحلاكم ) ،(3/77( والدارقطنى )1/224والشافعى ) ،(1429، رقم 2/745أخرجه مالك )(   3)

 ( وغريهم.11166، رقم 6/69( وقال: صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم. والبيهقى )2345
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أما إن أريد به االقتصار عىل ذكره عند بيان حكم الطالق، كأن يسأل شخص عن  

أو أنه أبغض احلالل، فإن األرجح يف هذا هو خطأ هذه   حكم الطالق فيجاب بأنه حالل

جابة، بل قد يكون القول بالتحريم أرجح يف هذه احلالة، ألن القول باإلباحة مطلقا قد  اإل

يكون نوعا من التشجيع عىل الطالق، فلهذا إما أن يذكر احلكم مفصال بأنواعه املختلفة أو  

أن يسأل عن السبب الداعي للطالق فيفتى عىل أساسه، ألن الكثري من العامة تغريه  

 بواسطتها يف املحظور. اإلباحة، وقد يقع 

وهذا ال يقترص عىل الطالق فقط، بل يتعداه لكثري من األحكام الرشعية، فإن  

األرجح فيها مجيعا هو ذكر األحكام العارضة باعتبارها األصل، فاألحوال خمتلفة، وتعميم  

 احلكم قد يوقع يف اللبس واخلطأ.

 األحكام العارضة للطالق: 

يف   العارضة للطالق، وقد اختلفت املذاهب الفقهية نص أكثر الفقهاء عىل األحكام 

التعبري عنها، وسنذكر هنا بعض ما قالوا يف ذلك، ونرجئ التفاصيل املتعلقة بالفروع إىل  

 حملها من هذا الفصل أو غريه: 

فقد نص الشافعية عىل أن الطالق أربعة أقسام: حرام ومكروه وواجب ومندوب  

 :(1)وال يكون مباحا مستوى الطرفني

 : : ويتحقق يف صورتني ومها الطالق الواجب 

يف احلكمني إذا بعثهام القايض عند الشقاق بني الزوجني ورأيا املصلحة يف الطالق  ـ    1

 . وجب عليهام الطالق 

ويف املوىل إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت املرأة بحقها فامتنع من الفيئة  ـ  2

 لقايض أن يطلق عليه طلقة رجعيه. والطالق، فاألصح عند الشافعية أنه جيب عىل ا

 
 .  10/62(   رشح النووي عىل مسلم:1)
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: وذلك إذا كان احلال بينهام مستقيام، فيطلق بال سبب وعليه حيمل  الطالق املكروه 

 (1) حديث )أبغض احلالل إىل اهلل الطالق( 

: وهو يف ثالث صور هي: يف احليض بال عوض منها وال سؤاهلا،  الطالق احلرام 

احلمل، والثالث إذا كان عنده زوجات يقسم هلن وطلق  والثاين يف طهر جامعها فيه قبل بيان  

 واحدة قبل أن يوفيها قسمها. 

: وهو عندما ال تكون املرأة عفيفة أو خيافا أو أحدمها أن ال يقيام  الطالق املندوب 

 حدود اهلل أو نحو ذلك. 

 :(2)عىل أن الطالق عىل مخسة أقسام احلنابلة ونص 

وطالق احلكمني يف  ، الرتبص إذا أبى الفيئة : وهو طالق املويل بعد الطالق الواجب 

 إذا رأيا ذلك. ، الشقاق

  ؛ : وهو الطالق من غري حاجة إليه، وقال القايض: فيه روايتانالطالق املكروه 

وإعدام للمصلحة احلاصلة هلام من غري حاجة  ،  ألنه رضر بنفسه وزوجته  ؛إحدامها: أنه حمرم 

 أنه مباح.   ،والثانية، كإتالف املال، فكان حراما ، إليه

والترضر هبا  ، وسوء عرشِتا ، : وهو عند احلاجة إليه لسوء خلق املرأةالطالق املباح 

 من غري حصول الغرض هبا. 

 : وقد ذكروا له موضعني: الطالق املندوب 

وال يمكنه  ، مثل الصالة ونحوها ، عند تفريط املرأة يف حقوق اهلل الواجبة عليها ـ  1

وذلك ألن   ؛ امرأة غري عفيفة، قال أمحد: ال ينبغي له إمساكها أو تكون له ، إجبارها عليها 

 
(  2794، رقم  2/214واحلاكم )  ،(2018، رقم  1/650وابن ماجه )  ،(2178، رقم  2/255أخرجه أبو داود )(    1)

 ،معرف بن واصل( 1941، ترمجة 6/461وقال: صحيح اإلسناد. ووافقه الذهبى وقال: عىل رشط مسلم. وابن عدى )

 (14671، رقم 7/322والبيهقى )

 .  5/232، وانظر: كشاف القناع: 7/277(   املغني: 2)



24 

 

وال بأس بعضلها ،  وإحلاقها به ولدا ليس هو منه،  وال يأمن إفسادها لفراشه،  فيه نقصا لدينه 

لتفتدي منه، قال ابن قدامة: وحيتمل أن الطالق يف هذين   ؛والتضييق عليها ، يف هذه احلال 

 .(1) املوضعني واجب

ويف احلال التي حتوج املرأة إىل املخالعة لتزيل عنها  ، حال الشقاقالطالق يف ـ  2

 الرضر. 

قال ابن قدامة:  ، أو يف طهر جامعها فيه، وهو الطالق يف احليض : الطالق املحرم 

ألن   ؛ويسمى طالق البدعة ، )أمجع العلامء يف مجيع األمصار وكل األعصار عىل حتريمه 

 (2)  ىل ورسوله(وترك أمر اهلل تعا ، املطلق خالف السنة 

 ونكتفي هبذين املذهبني، فسائر األقوال ال تكاد خترج عىل ما ذكرا. 

 احلكمة من الطالق 

يتصور الكثري من حمدودي النظر، الذين يعشون بأجسادهم يف مستنقعات من  

الدناءة، وبعقوهلم يف عواَل من املثل، بأن ترشيع الطالق جريمة من اجلرائم وإثم من أكرب  

 اآلثام. 

وهذه النظرةـ  كالنظرة للتعدد أو احلجاب أو غريها من أحكام الدينـ  نظرة ال عالقة  

هلا بالواقع، ألن الدراسة املتمعنة للواقع وللفطرة البرشية ال بد أن ِتدي إىل رضورة إباحة  

 الطالق وترشيع القوانني التي حتفظه من التعسف، وحتفظ آثاره من الضياع. 

نه )يرشع ألناس يعيشون عىل األرض، هلم خصائصهم، وطباعهم  أما اإلسالم فإ

البرشية، لذا رشع هلم كيفية اخلالص من هذا العقد، إذا تعثر العيش، وضاقت السبل،  

وفشلت الوسائل لإلصالح، وهو يف هذا واقعي كل الواقعية، ومنصف كل اإلنصاف لكل  

 
 .  7/277(   املغني: 1)

 .  7/277(   املغني: 2)
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 من الرجل واملرأة. 

سباب والدواعي، ما جيعل الطالق رضورة  فكثريًا ما حيدث بني الزوجني من األ

الزمة، ووسيلة متعينة لتحقيق اخلري، واالستقرار العائل واالجتامعي لكل منهام، فقد  

يتزوج الرجل واملرأة، ثم يتبني أن بينهام تباينًا يف األخالق، وتنافرًا يف الطباع، فريى كل من  

لع أحدمها من صاحبه بعد الزواج عىل  الزوجني نفسه غريبًا عن اآلخر، نافرًا منه، وقد يطّ 

ما ال حيب، وال يرىض من سلوك شخيص، أو عيب خفي، وقد يظهر أن املرأة عقيم ال  

يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو ال يرغب التعدد، أوال يستطيعه، إىل غري ذلك من  

ا التعاون عىل  األسباب والدواعي، التي ال تتوفر معها املحبة بني الزوجني وال يتحقق معه

شؤون احلياة، والقيام بحقوق الزوجية كام أمر اهلل، فيكون الطالق لذلك أمرًا ال بد منه  

للخالص من رابطة الزواج التي أصبحت ال حتقق املقصود منها، والتي لو ألزم الزوجان  

بالبقاء عليها، ألكلت الضغينة قلبيهام، ولكاد كل منهام لصاحبه، وسعى للخالص منه بام 

يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سببًا يف انحراف كل منهام، ومنفذًا لكثري من الرشور  

 واآلثام. 

هلذا رُشع الطالق وسيلة للقضاء عىل تلك املفاسد، وللتخلص من تلك الرشور،  

وليستبدل كل منهام بزوجه زوجًا آخر، قد جيد معه ما افتقده مع األول، فيتحقق قول اهلل  

َقا ُيْغِن اهللَُّ ُكاّلً ِمْن َسَعتِِه َوَكاَن اهللَُّ َواِسعًا َحكِياًم﴾ )النساء: ﴿ َوإِنْ تعاىل:   (  130 َيَتَفرَّ

وهذا هو احلل لتلك املشكالت املستحكمة املتفق مع منطق العقل والرضورة،  

 وطبائع البرش وظروف احلياة(  

سة ـ حياته  وقد كان الغرب ـ وهو الذي يتصور إيامنه باملسيحية وخضوعه للكني

متزمتا ملتزما بالزوجة الواحدة طول العمر، رافعا شعار املثالية، ولكن الفطرة رسعان ما  

 أغارت عليه، ليعرتف بالطالق، ويقنن له، بل إن نسبة ارتفاع الطالق فيه تفوق التصور. 
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ونحن نورد هنا ملن يتصورون أن هلم احلق يف مناقشة اإلسالم يف ترشيعه الطالق ما  

)لو وضع مرشوع قانونًا حيرم فض الرشكات،  : بيتام( رجل القانون اإلنجليزي، قالقاله )

ويمنع رفع والية األوصياء، وعزل الوكالء، ومفارقة الرفقاء، لصاح الناس أمجعون: أنه  

غاية الظلم، واعتقدوا صدوره من معتوه أو جمنون، فيا عجبًا أن هذا األمر الذي خيالف  

وتأباه املصلحة، وال يستقيم مع أصول الترشيع، تقرره القوانني  الفطرة، وجيايف احلكمة، 

بمجرد التعاقد بني الزوجني يف أكثر البالد املتمدنة، وكأهنا حتاول إبعاد الناس عن الزواج،  

فإن النهي عن اخلروج من اليشء هني عن الدخول فيه، وإذا كان وقوع النفرة واستحكام  

فأُّيام خري؟.. ربط الزوجني بحبل متني، لتأكل   الشقاق والعداء، ليس بعيد الوقوع،

الضغينة قلوهبام، ويكيد كل منهام لآلخر؟ أم حل ما بينهام من رباط، ومتكني كل منهام من  

بناء بيت جديد عىل دعائم قوية؟، أو ليس استبدال زوج بآخر، خريًا من ضم خليلة إىل  

  (1)  زوجة مهملة أو عشيق إىل زوج بغيض(

، فإن ترشيعات اإلسالم يف هذا اجلانب حتفظ الطالق من استعامله يف  زيادة عىل هذا

 غري ما وضع له، وحتفظ كل ما قد ينجر عنه من آثار سلبية، ومن ذلك: 

)يام امرأة سألت زوجها الطالق  : أنه نّفر من الطالق وبغضه إىل النفوس فقال  ـ    1

)ما بال أحدكم  :بشأنه فقال  يف غري بأس، فحرام عليها رائحة اجلنة(، وحذر من التهاون  

 يلعب بحدود اهلل، يقول: قد طلقت، قد راجعت( 

أنه اعترب الطالق آخر العالج، بحيث ال يصار إليه إال عند تفاقم األمر، واشتداد  ـ    2

الداء، وحني ال جيدي عالج سواه، وأرشد إىل اختاذ الكثري من الوسائل قبل أن يصار إليه،  

فرغب الزوج يف الصرب والتحمل عىل الزوجات، وإن كانوا يكرهون منهن بعض األمور،  

وُهنَّ بِاملَْْعُروِف َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا  تعاىل: قال  إبقاء للحياة الزوجية،   ﴿ َوَعارِشُ

 
 . islamunveiled(   منقول من موقع 1)
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 ( 19: ﴾)النساء  َشْيئًا َوجَيَْعَل اهللَُّ فِيِه َخرْيًا َكثرِيا

أنه أرشد الزوج إذا الحظ من زوجته نشوزًا إىل ما يعاجلها به من التأديب  ـ  3

ِِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ  تعاىل: رضب غري املربح، قال املتدرج: الوعظ ثم اهلجر، ثم ال ﴿( َوالالَّ

ُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِياًل إِنَّ اهللََّ    َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع َوارْضِ

 ( 34:َكاَن َعلِّيًا َكبِريًا﴾)النساء 

 ام، إذا عجزا عن إصالح ما بينهام، بوسائلهام اخلاص. أنه رشع التحكيم بينهـ  4

أنه أرشد الزوجة إذا ما أحست فتورًا يف العالقة الزوجية، وميل زوجها إليها إىل  ـ    5

ما حتفظ به هذه العالقة، ويكون له األثر احلسن يف عودة النفوس إىل صفائها، بأن تتنازل  

 له هبا وإصالحًا ملا بينهام. عن بعض حقوقها الزوجية، أو املالية، ترغيبًا  

أن الطالق كام يكون لصالح الزوج، فإنه أيضًا يكون لصالح الزوجة يف كثري من  ـ    6

األمور، فقد تكون هي الطالبة للطالق، الراغبة فيه، فال يقف اإلسالم يف وجه رغبتها ويف  

نام االستهانة بقدرها،  هذا رفع لشأهنا، وتقدير هلا، ال استهانة بقدرها، كام يّدعي املّدعون، وإ

 بإغفال رغبتها، وإجبارها عىل االرتباط برباط تكرهه وتتأذى منه. 

أنه أثبت لألم حضانة أوالدها الصغار، ولقريباِتا من بعدها، حتى يكربوا،  ـ  7

وأوجب عىل األب نفقة أوالده، وأجور حضانتهم ورضاعتهم، ولو كانت األم هي التي  

 تقوم بذلك. 

 الفسخ النوع الثاين ـ  

 تعريف الفسخ: 

من التعاريف التي عرف هبا الفسخ، مع التنبيه إىل أن هذه التعاريف ليست خمتصة  

 بفسخ التفريق بني الزوجني، بل تشمله كام تشمل غريه: 
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 .(1)أن ال يرتتب عىل العقد أثر يف املستقبل ال بطالن أثره أصالـ  1

 .(2)الفسخ رفع األصل والوصفـ  2

والفسخ هو قلب كل واحد  ،  االنفساخ انقالب كل واحد من العوضني إىل دافعهـ    3

 .(3) من العوضني إىل صاحبه

وقد فرق الفقهاء بني فرقة الفسخ وفرقة الطالق مع أن كالمها فسخ، بأن )الفسخ  

احلقيقي هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب املبيع أو الثمن املعني أو تلف واحد منهام قبل  

بل قاطعا كالطالق ليس رفعا  ، بعيب أحد الزوجني. واملجاز أن ال يكون رافعا  أو ، القبض

 (4) لعقد النكاح بل قطعا للعصمة(

 أسباب الفسخ: 

اختلفت املذاهب الفقهية يف األسباب التي تكون هبا الفرقة فسخا بام يعرس ضبطه،  

 وتفاصيلها يف حماهلا اخلاصة هبا: إرجاء أدلتها    ولذلك سنذكر هنا أقوال املذاهب الفقهية مع

 مذهب احلنفية: 

 :(5)الزوجية تكون فسخًا يف مواضع، منها  نصوا عىل أن الفرقة 

تباين الدار حقيقة وحكاًم، ومعنى ذلك أن يرتك أحد الزوجني احلربيني دار  ـ  1

، وهو  احلرب إىل دار اإلسالم مسلاًم أو ذميًا، فإذا فعل ذلك بانت منه امرأته أما املستأمن

الذي يدخل دار اإلسالم بأمان لتجارة ونحوها بنية العودة إىل بالده، فإن امرأته ال تبني  

 
 . 5/705(   رد املحتار: 1)

 .  5/176(   بدائع الصنائع: 2)

ألنه ال يشرتط فيه رد الصداق   ،وبذلك رددنا عىل أيب حنيفة أن اخللع فسخ  (   قال الزركيش بعد إيراده هلذا التعريف:»3)

 .  3/42فام انقلب كل واحد من العوضني لصاحبه فذهبت حقيقة الفسخ «، املنثور يف القواعد الفقهية:

 .  3/48(   املنثور يف القواعد الفقهية:  4)

 .  2/104(   غمز عيون البصائر:5)
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 منه. 

فساد العقد بسبب من األسباب كام إذا تزوجها بغري شهود، أو إىل مدة معينة، أو  ـ    2

 نحو ذلك، مما تقدم تفصيله يف حماله املختلفة. 

املرأة االناث وفروعها، كأن يقبل   أن يفعل ما يوجب حرمة املصاهرة بأصولـ  3

بنت زوجته بشهوة. أو أمها. أو نحو ذلك، مما هو مفصل يف الفصل اخلاصة باملوانع املؤبدة  

 للزواج. 

إذا فعلت الزوجة ما يوجب حرمة املصاهرة مع أصوله، أو فروعه الذكور،  ـ  4

 كتقبيل ابن زوجها البالغ بشهوة، ونحوه. 

افرين يف دار احلرب، فإذا أسلمت الزوجة وهي يف دار  إسالم أحد الزوجني الكـ  5

 احلرب تبني من زوجها الكافر بعد ثالث حيض كام ذكر يف فصل الكفاءة. 

أن ترضع الزوجة رضِتا الصغرية، فإهنا تصبح أمها يف الرضاع، فتبني منه هي  ـ  6

 ومن أرضعتها وهذه البينونة فسخ ال طالق ألهنام حيرمان عليه مؤبدًا. 

 أن يرتد أحد الزوجني، فإنه إذا وقع ذلك بانت منه امرأته فسخًا ال طالقًا. ـ  7

أما فرقة الطالق، فتكون فيام عدا هذه املواضع، ومنها رصيح الطالق وكنايته،  

 والعيوب املفرقة بني الزوجني كاجلب. والعنة، والفرقة باإليالء، والفرقة باللعان.

قبل املرأة ال بسبب من الزوج فهي  وضابط ذلك عندهم أن كل فرقة جاءت من 

وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طالق، كاإليالء واجلب  ،  فسخ، كخيار العتق والبلوغ

والفرقة  ، وإنام كانت ردته فسخا مع أهنا من قبله ألن هبا ينتفي امللك فينتفي احلل ، والعنة

وما  ، القضاء يف الفرقة باجلبإنام جاءت بالتنايف ال لوجود املبارشة من الزوج، وإنام رشط 

وفيه إيامء إىل أن الزوج  ، فتوقف عليه كالرجوع يف اهلبة، ألن يف أصلها ضعفا ، عطف عليه

 لو كان غائبا َل يفرق بينهام للزوم القضاء عىل الغائب.  
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 مذهب الشافعية: 

 :(1)وقد نصوا عىل أن الفسخ ينقسم إىل قسمني

ودواما،   لغرور وعدم الكفاءة ابتداء : ويشمل العيوب اخلمسة وافسخ اختياري 

ليدخل الفسخ باإلعسار   ؛ليدخل الفسخ باخللف والعتق حتت عبد، والعجز عن العوض

 بالنفقة وباملهر قبل الدخول.  

وال يتوقف فيه عىل تفريق احلاكم وال أحد  ، : وهو ما ينفسخ فيه بنفسهفسخ قهري 

 : التي ذكروها أصنافه من و  ،الزوجني

   .بالردة اختالف دين الزوجنيـ  1

إسالم املرشك عىل أكثر من أربع ينفسخ يف الزائد قال ابن الرفعة: من اندفع ـ  2

 نكاحها، فهو بطريق البينونة بال شك. 

 اللعان.  ـ  3

 الرضاع. ـ  4

 إسالم أحد الزوجني وختلف اآلخر حتى انقضت العدة. ـ  5

 الردة.  فرقةـ  6

بالطالق، فهو فيام عدا احلاالت السابقة، وهي ألفاظ الطالق رصحية،  أما التفريق 

وكناية واخللع، وفرقة اإليالء، وفرقة احلكمني، فإذا وكل الزوج حكمني يف تطليق امرأته  

 أو وكلتهام الزوجة يف طالقها بعوض مايل ففعال، فإنه يكون طالقًا ال فسخًا. 

 مذهب املالكية: 

 :(2)ما يفسخ بطالق مما يفسخ بغري طالق قولني، مها اختلف املالكية يف متييز 

 
 . 3/24د الفقهية:(   املنثور يف القواع1)

 . 177، وانظر: رشح حدود ابن عرفة:1/248(   رشح ميارة:2)
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: أن كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للويل إمضاؤه وفسخه ففسخه  القول األول 

بطلقة بائنة، وما كانوا مغلوبني عىل فسخه ففسخه بغري طالق، واألول كنكاح األجنبي  

أو به عيب فاخليار  ، فاخليار للزوجفاخليار فيه للويل وإذا كان بالزوجة عيب ، يرده الويل 

ثم مثل للثاين وهو ما كانوا مغلوبني عىل فسخه بوالية املرأة والعبد ونكاح الشغار  ،  للزوجة 

 وكاملجمع عىل فسخه. ، وكالصداق الفاسد قبل البناء، واملريض واملحرم بحج أو عمرة

املرأة والعبد  : أن ما اختلف يف إجازته وفسخه ففسخه بطالق كوالية القول الثاين 

وما اتفق عىل فسخه  ، ونكاح الشغار ونكاح املريض واملحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء 

ففسخه بغري طالق كاخلامسة وأخت املرأة أو عمتها أو خالتها، وقد روي عن مالك ورجع  

 . إليه ابن القاسم

 يل:   انطالقا من هذا فقد ذكروا املواضع التي تكون فيها الفرقة فسخا وهي كام

 : تكون الفرقة فسخًا فيام يل: الفسخ 

 يف العقد الفاسد املجمع عىل فساده، ومنه نكاح املتعة عىل املعتمد. ـ  1

 الفرقة بالرضاع، فإهنا فسخ بال طالق. ـ  2

الفرقة باللعان، فإهنا توجب تأبيد التحريم، فال حيل له أن يتزوجها بحال، فال  ـ  3

 يعترب ذلك طالقًا. 

بسبب السبي، فإهنا تقطع عالقة الزوجية بني الزوجني، فإذا سبيت املرأة  الفرقة ـ  4

احلربية وهي كافرة وزوجها غري كافر، فإهنا تصري غري زوجة له فتحل لغريه بمجرد أن  

 حتيض مرة واحدة. 

 إذا أسلم أحد الزوجني الكافرين، فإن الفرقة بينهام فسخ بغري طالق. ـ  5

 ق، وهو كام يل: وما عدا هذه احلاالت، فهو طال

كل عقد فاسد خمتلف فساده كنكاح الشغار،ونكاح الرس، والنكاح بدون ويل  ـ  1



32 

 

ونحو ذلك مما تقدم يف حمله، فكل عقد فاسد عند املالكية صحيح عند غريهم فإنه يفسخ  

بطالق حيسب من عدد الطلقات، أما إذا كان جممعًا عىل فساده فإنه يفسخ بغري طالق، ومن  

العقد عىل امرأة يف عدة الغري، أو العقد عىل حمرمة من املحارم، أو العقد عىل خامسة  ذلك 

 وحتته أربعة، أو نحو ذلك من العقود املجمع عىل فسادها فإهنا تفسخ بغري طالق. 

فسخ احلاكم بالغيب طالق بائن، سواء طلق هو أو أمرها بأن تطلق نفسها إال  ـ  2

طالق احلاكم يف هذه احلالة يكون رجعيًا، ومثله ما إذا طلق   إذا كان موليًا وطلق عليه، فإن

 عليه احلاكم بسبب اإلعسار عن دفع النفقة فإن طالقه يكون رجعيًا. 

 الردة طالق بائن عىل املشهور. ـ  3

 . عندهم  اخللع، وهو طالق رصيح ـ  4

 الطالق الرصيح، والكناية. ـ  5

 الفرقة بسبب اإليالء طالق.ـ  6

الفرقة بسبب العيب طالق، فيأمره القايض بالطالق أو يطلق عليه القايض أو  ـ  7

مجاعة املسلمني. أو يأمرها به فتطلق نفسها، وحيكم القايض به أو يثبته طالقًا عىل اخلالف  

 يف الطالق بالعيب، إال أنه بائن يف العيب ورجعي يف اإليالء إال إذا طلق هو رجعيًا. 

ر عن دفع الصداق أو دفع النفقة، فإن احلاكم يطلق عليه  الفرقة بسبب اإلعسا ـ  8

 طلقة واحدة رجعية إن أبى عن تطليقها، أو يأمرها بأن تطلق نفسها ثم حيكم به كام تقدم. 

 مذهب احلنابلة: 

 وقد نصوا عىل أن الفسخ يكون يف أمور هي: 

 اخللع إذا كان بغري لفظ الطالق أو نيته. ـ  1

 ردة أحد الزوجني.  ـ  2

 الفرقة لعيب من العيوب التي سنذكرها يف هذا الفصل، وال يفسخه إال حاكم.  ـ  3
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الفرقة بسبب إعساره عن دفع الصداق والنفقة ونحوها، وال يفسخه إال حاكم  

 أيضًا. 

إسالم أحد الزوجني، وينفسخ نكاحهام إذا انقضت عدِتا، أما إذا أسلمت املرأة  ـ    4

 هام يبقى. ثم أسلم زوجها وهي يف العدة فإن نكاح

 فرقة اإليالء، وهي منوطة باحلاكم كام سنرى يف حمله. ـ  5

الفرقة بسبب اللعان فإن اللعان يوجب التحريم بينهام عىل التأبيد، ولو َل حيكم  ـ  6

 به القايض بحيث ال حتل له بعد ذلك. 

 أما الطالق، فهو فيام عدا هذه األحوال املذكورة.  

 مذهب الظاهرية: 

 :(1)ا يقع به فسخ النكاح بعد صحته ثامنية أوجه فقط، هيذكر ابن حزم أن م

 أن تصري حريمة برضاع.ـ  1

 أو بقصد إىل الزنا.  ؛أو جده بجهالة، أن يطأها أبوهـ  2

 أن يتم التعانه والتعاهنا. ـ  3

 فلها اخليار يف فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه. ، أن تكون أمة فتعتقـ  4

فإهنام  ، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية، يف جهة واحدةاختالف الدينني إال ـ  5

يبقيان عىل نكاحهام، وينقسم اختالف دينهام يف غري ذلك إىل مخسة أقسام: أن يسلم هو وهي  

أو غري كتايب، أو أن يرتد هو دوهنا، أو  ، وهو كافر كتايب ، كافرة غري كتابية، أو أن تسلم هي

في كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهام سواء أسلم إثر  أن ترتد هي دونه، أو أن يرتدا معا. ف

أو راجعاه معا،  ، أو راجعت اإلسالم ، أو راجع اإلسالم، أو أسلمت إثر إسالمه، إسالمها 

وإشهاد. وال جيب أن يراعى يف  ، وبويل، ال ترجع إليه يف كل ذلك إال برضامها وبصداق
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 وال عرض إسالم. ، ذلك يشء من عدة

 بعضها. أو ،  أن يملكها ـ  6

 أن متلكه أو بعضه. ـ  7

 وال خالف يف ذلك. ، موته أو موِتا ـ  8

 مذهب الزيدية:  

 : (1) وقد نصوا عىل أن الفسخ يكون بأحد أمور أربعة 

أن تكون ملتهام واحدة حال الزوجية، ثم يطرأ عليها اختالف فإنه يرتفع النكاح  ـ    1

اإلسالم أم كانا ُّيوديني فتنرصوا أم  بتجدد اختالف امللتني بينهام سواء ارتدا عن  بينهام

العكس يف وقتني ال يف وقت والتبس فهام عىل نكاحهام، ومثال ذلك أن يكونا مسلمني فريتد  

أحدمها أو كافرين فيسلم أحدمها أو ُّيوديني فيتنرص أحدمها أو العكس فقد اختلفت ملتهام  

 يف مجيع هذه الصور وهي كلها توجب ارتفاع النكاح بينهام. 

جتدد الرق عليهام، ومثال ذلك أن يكونا كافرين يف دار احلرب ولو مملوكني حلريب    ـ   2

فيسبيهام املسلمون أو غريهم، أو كانا رقني مسلمني ملسلم فسبامها أهل احلرب فإهنام يملكا  

يف الصورتني وينفسخ النكاح بتجدد الرق عليهام أو عىل أحدمها نحو أن يسبى الزوج وحده  

 ا. أو الزوجة وحده

فتشرتيه  ،  ملك أحدمها اآلخر أو بعضه، وذلك نحو أن تكون هي حرة وهو عبدـ    3

أو هو احلر فيملكها بأي هذه الوجوه، فإن النكاح يرتفع  ،  أو ترثه أو يوهب هلا أو نحو ذلك

بينهام، وال ينفسخ النكاح بأن يملك أحدمها اآلخر أو بعضه إال إذا كان ملك الرقبة ال  

بيع بغري خيار واإلرث مع عدم االستغراق ونحو ذلك، فأما إذا َل يكن قد  املنفعة نافذا كال

 نفذ َل ينفسخ النكاح حتى ينفذ.

 
 .  2/180(   التاج املذهب: 1)
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رضاع طرأ بعد الزوجية صريها حمرما نحو أن ترضع زوجها الصغري أو ترضعه  ـ  4

أختها أو ترضع زوجة له أخرى صغرية أو نحو ذلك وهكذا لو كانت هي الصغرية  

 و زوجته أو نحو ذلك. فأرضعتها أم الزوج أ

 مذهب اإلمامية: 

إذا علم  ف  ،خيار العيب من املوارد التي ذكروا فيها حق الزوجني يف الفسخ ما يسمى  

بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة اآلتية يف الزوجة حني العقد فيكون له الفسخ  الزوج 

 من دون طالق: 

 وليس منه اإلغامء والرصع.  ، ـ اجلنون ولو كان أدوارياً  1

 ـ اجلذام.  2

 ـ الربص.  3

 ـ العمى.  4

 العرج ولو َل يبلغ حّد اإلقعاد. ـ  5

وال يثبت اخليار للزوج يف العيوب املتقدمة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل  

 الوطء. 

جبوبًا أو مصابًا بالعنن مميثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج ونصوا عىل أنه 

 . كان اجلب أو العنن سابقًا عىل العقد أم كان حادثًا بعده أو بعد العقد والوطء معًا. سواء 

يف جنون الزوج سواء كان سابقًا عىل العقد أم  هلا خيار العيب واختلفوا يف ثبوت 

وكذا فيام لو كان خصيًا حني العقد أو وجّيًا أو   ؟حادثًا بعده أو بعد العقد والوطء أم ال

فإن اختارت الفسخ فال يرتك االحتياط يف مجيع ذلك بعدم ترتيب أثر   ،جمذومًا أو أبرص

 الزوجية أو الفرقة إالّ بعد جتديد العقد أو الطالق. 

جيوز للرجل الفسخ بعيب املرأة من دون إذن احلاكم وكذا املرأة بعيب    ونصوا عىل أنه 
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ا الفسخ إالّ بعد رفع  نعم مع ثبوت العنن إذا َل ترَض املرأة بالصرب معه ال حيق هل ،الرجل 

وإذا علم بشهادة الطبيب األخصائي املوثوق به أن الزوج   .. أمرها إىل احلاكم الرشعي 

 سوف ال يقدر عىل الوطء أبدًا جاز هلا الفسخ من دون االنتظار إىل متام السنة. 

إذا فسخ الرجل بأحد عيوب املرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول   ونصوا عىل أنه

ة متام املهر وعليها العدة كام يف الطالق وإن كان الفسخ قبله َل تستحّق شيئًا  استحّقت املرأ

وال عّدة عليها. هذا إذا َل يكن تدليس، وأما مع التدليس ) املتحقق بتوصيف املرأة للرجل  

عند إرادة الزواج بالسالمة من العيب مع العلم به أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه  

الزوج بارتكاز السالمة منه ( فإن كان املدلِّس نفس املرأة َل تستحق املهر إذا  البيان مع إقدام  

وإن كان املدّلس غري الزوجة فاملهر    ،اختار الرجل الفسخ وإن اختار البقاء فعليه متام املهر هلا 

 املسمى يستقّر عىل الزوج بالدخول ولكن حيّق له بعد دفعه إليها أن يرجع به عىل املدلِّس. 

فسخت املرأة بعيب الرجل استحقت متام املهر إن كان بعد الدخول وإن كان  وإذا 

 .(1)  قبله َل تستحق شيئًا إالّ يف العنن فإهنا تستحق عليه فيه نصف املهر املسمى

 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف تصنيف أنواع الفرقة الزوجية هو أنه يمكن تقسيمها إىل أربعة  

التصنيف العلمي فقط، وإنام لكثري من املقاصد التي ترتبط هبذا  أنواع، وليس ذلك من باب  

 التصنيف، وهذه األصناف هي:

: وخيتص بحالة واحدة، وهي التفريق احلاصل من الزوج لزوجته قصدا من  الطالق 

غري إكراه، فلذلك لو أكرهه القايض عىل تطليقها ال يعترب طالقا، وإنام يدخل يف التفريق  

القضائي، ألن الزوج َل يفعل غري ما أمره القايض دون قصد منه لذلك، واملصلحة التي  

 
 (  انظر املسائل املنتخبة للسيد عل السيستاين.1)
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دد الطالق، واحلفاظ عىل فرص الرجعة، ألن اعتبار  نريدها من هذا احلرص، هو تضييق ع

التفريق القضائي مثال طالقا يقلل من الفرص التي جعلها للرشع للزوج للرجعة، ومثل  

 ذلك اعتبار اخللع أو اإليالء أو غريها من أنواع التفريق. 

، ولكن من باب االختصار فإن  حملهوالدليل الرشعي عىل ذلك سنفصله يف 

َل تذكر الطالق إال مرتبطا بالرجل، ثم قيدت هذا االرتباط بالقصد،   النصوص الرشعية 

 فدل جمموع هذين عىل أن الطالق هو ما كانت هذه صفته ال غري. 

: وله موضع واحد هو اخللع، ويمكن أن يضاف إليه  حل العصمة الزوجية بيد املرأة 

التمليك والتخيري كام  التفريق للرضر من غري قضاء القايض كام نص املالكية، أو التفريق ب

نص أكثر الفقهاء، وسنناقش اعتبار ذلك يف حمله، وكل هذه األنواع يمكن تسميتها فسخا،  

 باعتبارها ال تؤثر يف عدد الطالق، وال تنتج عنها آثار الطالق. 

: وهو التفريق املرتبط بقضاء القايض، الحتياجه  حل العصمة الزوجية بيد القضاء 

لتأكد، وأكثر ما يكون هذا النوع من التفريق مرتبطا بمطالبة الزوجة  إىل التحري والتوثيق وا

أو الزوج، وهذا التفريق ال يؤثر كذلك يف عدد الطالق، وال حيرم الزوج من الفرص التي  

 جعلها الرشع له. 

فأحكامهام   : وهو نوعان: الظهار واإليالءحل العصمة الزوجية املعلق بالكفارة 

نها بمسائل الطالق، وما دعانا إىل عدم إدراج هذا النوع يف أنواع  أقرب إىل مسائل األيامن م

التفريق األخرى، هو احلرص عىل بيان عدم تشابه هذا النوع مع سائر األنواع، يف حقيقته  

أو أحكامه، ألن بعض الفقهاء خلطوا أحكام هذا النوع بسائر األحكام مما نرش االعتقاد من  

 . أن هذا النوع طالق كسائر الطالق

أما سائر األنواع األخرى التي ذكرها الفقهاء، وأدرجوها يف الفسخ بسبب فساد  

الزواج أو بطالنه، فليست من هذا الباب ألن الزواج الباطل، وهو املجمع عىل بطالنه  
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بحسب تعريف اجلمهور ليس زواجا، فلذلك ال يسمى التفريق فيه بأي اسم من األسامء،  

 قائق الرشعية ال لغريها. ألن األسامء الرشعية توضع للح

أما الزواج الفاسد، وهو املختلف فيه، والذي اعترب فيه الفقهاء آراءهم ومذاهبهم  

كإجراء العقد بدون شهود، فإن املالكية قالوا: بصحة العقد من غري شهود، خالفا  

للجمهور، والزواج من أم املزين هبا، واملنظور إليها بشهوة، فإن العقد عليها صحيح عند  

بعض الفقهاء فاسد عند بعضهم، فإن هذا النوع من الزواج ال يصح تسميته زواجا فاسدا،  

ألن من العلامء املجتهدين من يصححه، فلذلك األرجح يف تسميته هو أنه )زواج خمتلف  

فيه(، وهذا الزواج ال يصح فسخه أو التفريق فيه بني الزوجني إال إذا رأى ويل األمر ذلك،  

الية ال من باب الفتوى، ألن املفتي ال حيق له أن يفرض قناعته عىل غريه  فيكون من باب الو 

 يف املسائل املختلف فيها.

 املقاصد الرشعية من أحكام الفرقة الزوجية    ثانيا ـ 

من حكم الرشع اجلليلة أنه َل يقرص التفريق يف الزواج عىل جنس دون جنس، بل  

التفريق، ويف ذلك حكم جليلة ومقاصد   وضع لكل من الرجل واملرأة النوع الذي خيصه من

   الرشيفة، سنذكر بعضها فيام يل:

 ـ حق الرجل يف التفريق   1

لقد خص الرشع الرجل دون املرأة بالتطليق، وقد حتدث الفقهاء هنا عن احلكمة من  

اشرتاط الذكورة يف املطلق، ويمكن مجع احلكم املذكورة يف ثالثة حكم ترجع لثالثة معان  

الرجل وطبيعة املرأة والتكاليف املعلقة عىل الرجل، فكل واحد من هذه الثالثة  هي: طبيعة  

 يقتيض أن جيعل الطالق بيد الرجل، ألنه من املفسدة العظيمة جعله بيد كليهام: 

 طبيعة الرجل:  
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فالرجل يف مثل هذه األمور أقوى وأكثر صربا من املرأة، وأكثر احتامال لألذى، وقد  

 . حمله من هذه السلسلةك يف  ذكرنا بعض مربرات ذل

 التكاليف املالية التي أنيطت بالرجل:  

وهي حق للمرأة، وهذه التكاليف قد تقف حاجزا بني الرجل وبني إيقاع الطالق  

ألي نزوة،، فالرشيعة قد كلفت الرجل باإلنفاق عىل املرأة وأوالدها منه حال قيام الزوجية  

كون بعضه مؤجاًل إىل الطالق، وأن يدفع هلا أجرة  وبعدها، وكلفته بأن يبذل هلا صداقًا قد ي

حضانة ورضاع إن كان له منها أوالد يف سن احلضانة والرضاع، وهذا كله يستلزم نفقات  

جيب أن حيسب حساهبا بعد الفراق، فمن العدل أن يكون الطالق بيد الرجل ال بيد املرأة،  

 ألنه هو الذي يغرم املال. 

 طبيعة املرأة:  

فاملرأة مهام أوتيت من حكمة فإهنا رسيعة التأثر بطبيعتها، فليس هلا من اجللد والصرب  

مثل ما للرجل، فلو كان الطالق بيدها فإهنا تستعمله أسوأ استعامل ألهنا ال تستطيع ضبط  

نفسها كام يستطيع الرجل، فمن العدل واملحافظة عىل استمرار الزوجية وبقائها أن يكون  

رجل ال بيد املرأة، زيادة عىل ذلك أنه ليس أمامها من التكاليف ما حيول بينها  الطالق بيد ال 

وبني إيقاع الطالق، بل ربام زين هلا غضبها إيقاع الطالق إلرغام زوجها عىل دفع حقوقها  

 لرتهقه بذلك انتقامًا منه. 

ق  ثم إن من كرامة املرأة أن ال يكون الطالق بيدها، ألنه لو كان بيدها، وَل تفار

زوجها بعد أي خالف حيصل قد يشعرها ذلك بأهنا تفرض نفسها عىل زوجها فرضا،  

فلذلك من كرامتها أن جتعل كون األمر بيد زوجها ذريعة للحفاظ عىل تواجدها يف بيت  

 الزوجية. 
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ومع ذلك فإن هناك بعض املفاسد التي قد تنتج عن الطالق نتيجة سوء استخدامه  

ال يصح اعتبارها أصال يلغى الطالق بسببها ألن املفاسد  من الرجل، ولكن تلك املفاسد 

الناجتة عن إلغائه أخطر وأكثر من املفاسد املتعلقة بوجوده، وقد ذكر ابن القيم تعارض  

املصالح واملفاسد يف الطالق، وبني رجحان املصالح فيها عند ذكره للحيلة الرسجيية، والتي  

ق كلية، فال يمكن للرجل تطليق زوجته، وتصوروا  يتوهم حمتالوها أنه هبا يمكن إلغاء الطال

ولو كان لعموم  ، ذلك مصلحة حمضة، فقال:)الرشائع العامة َل تبن عىل الصور النادرة

،  املطلقني يف هذا مصلحة لكانت حكمة أحكم احلاكمني متنع الرجال من الطالق بالكلية 

ولكن حكمته تعاىل أوىل  وجتعل الزوج يف ذلك بمنزلة املرأة ال تتمكن من فراق زوجها، 

،  وأليق من مراعاة هذه املصلحة اجلزئية التي يف مراعاِتا تعطيل مصلحة أكرب منها وأهم 

ودفع أعىل املفسدتني وإن  ،  وقاعدة الرشع والقدر حتصيل أعىل املصلحتني وإن فات أدنامها 

فإن مصلحة متليك الرجال الطالق أعىل وأكرب من   ؛ وهكذا ما نحن فيه سواء، وقع أدنامها 

ومفسدة سده عليهم أكرب من مفسدة فتحه هلم املفضية إىل ما ذكرتم.  ، مصلحة سده عليهم

وإنام العبث واجلور والشدة يف   ،ورشائع الرب تعاىل كلها حكم ومصالح وعدل ورمحة 

 (1) خالفها(

سيحية الطالق حترياًم باتًا عند  ثم إن الواقع بعد هذا يدل عىل هذا فقد حرمت امل

وباستثناء علة الزنا عند األورثوذكس، فكانت النتيجة أن خرج الكثري من   ،الكاثوليك 

تبيح  ،  مما اضطر معظم الدول املسيحية إىل سن قوانني وضعية،  املسيحيني عىل هذا التحريم 

وأصبحت  ، سبابهلم الطالق بغري القيود التي رشعها اإلسالم، فصاروا يطلقون ألتفه األ

حياِتم الزوجية عرضة لالنحالل يف كل حني، بل صاروا يغريون الزوجات كام يغريون  

 ترسحيات الشعر وأنواع الثياب.

 
 .  3/217(   إعالم املوقعني:1)
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 ـ حق املرأة يف التفريق   2

وقد جعل الرشع للمرأة من األسباب التي حتفظ حقها يف التفريق بينها وبني زوجها  

قها، فال تستشعر أي قيد يفرضه زوجها عليه  ما يمنع من تسلط الزوج عليها، وحيفظ حقو

غري القيود التي حتتمها العرشة الزوجية، وسنذكر هنا باختصار بعض هذه األنواع، والتي  

 سنفصل احلديث عنها يف حملها من هذا اجلزء: 

 ترشيع اخللع: 

وهو طالق املرأة لزوجها ببذهلا ما أعطاه هلا من مهر، وال يستغرب هذا التعريف  

ألن التفاصيل التي ذكرها الفقهاء له، والتي سنراها يف الفصل اخلاص به تصب يف  للخلع،  

 ذلك. 

وأسبابه ال تعدو من نفور املرأة من زوجها، وقد يكون نفورا ذوقيا ال مربر له يف  

:  الرجل، وقد وردت التعابري الكثرية عن السلف ما يدل عىل ذلك، فقد قال احلسن البرصي 

املرأة ال أطيع لك أمرا وال أغتسل لك من جنابة وال أبر لك قسام حل اخللع)،  إذا قالت )

حيل اخللع واألخذ أن تقول املرأة لزوجها: إنى أكرهك وال   :) وقال عطاء بن أبى رباح

َل أزل اسمع ذلك من أهل العلم، وهو األمر املجتمع عليه عندنا،  :) أحبك)، وقال مالك 

رأة، وَل يسئ إليها، وَل تؤت من قبله، وأحبت فراقه، فإنه حيل  وهو أن الرجل إذا َل يرض بامل

له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويرضها رد  

 (1) عليها ما أخذ منها( 

بل قد ورد يف السنة ما يدل عىل ذلك، ففي احلديث الذي تستند إليه معظم التفاصيل  

فقالت:   ه نرى هذا االعتبار، فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إىل النبي الفقهية املتعلقة ب

:  إال أين أخاف الكفر. فقال رسول اهلل  ،  ما أنقم عىل ثابت يف دين وال خلق،  يا رسول اهلل 

 
 .  3/139(   القرطبي:1)
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فقال له: )اقبل  ، وأمره ففارقها. ويف رواية، قالت: نعم. فردِتا عليه ؟ أتردين عليه حديقته

 (1)  ة(احلديقة وطلقها تطليق

فقد كان سبب خمالعتها هو أهنا كانت تبغضه أشد البغض، مع أنه كان حيبها أشد  

قال: أول من خالع    بينهام بطريق اخللع، كام روي عن ابن عباس  احلب ففرق رسول اهلل  

فقالت: يا رسول اهلل ال جيتمع رأيس ورأسه    يف اإلسالم أخت عبد اهلل بن أبى، أتت النبى  

جانب اخلباء، فرأيته أقبل يف عدة، إذ هو أشدهم سوادا، وأقرصهم قامة،   أبدا، إنى رفعت 

 وأقبحهم وجها، فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهام. 

وألجل كون العلة منها والنفور بسببها، فإن احلكمة تقتيض أن ترد عليه ما بذل هلا  

رضرا حمضا، بل يصبح ذلك ملهاة فتتزوج املرأة متى  عساه أن يتزوج غريها، وإال ترضر 

تشاء، وتطلق متى أحبت دون أن تترضر أدنى رضر بينام يعاين الرجل األمرين مرارة فراق  

 زوجته، ومرارة خسارة ماله. 

 ترشيع التفريق القضائي: 

وقد رشع كبديل للخلع حتى ال تفقد املرأة حقها يف ماهلا، وحتى ال يتسلط الزوج  

 ألن ويل أمر املسلمني يف تلك احلالة له احلق يف فسخ الزواج بينها وبينه.  عليها،

ومعظم دواعي التفريق القضائي تعود ملصلحة املرأة، كام سنرى، فمن ذلك مثال  

التفريق لتضييق الرجل عىل زوجته يف النفقة أو تفريطه فيها باعتباره قواما عليها، فقد نص  

وبني فراقه، وأن للقايض أن يفرق  ،  احلالة خمرية بني الصرب عليه الفقهاء عىل أن املرأة يف هذه  

بينهام هلذا العجز واإلعسار كامله أن يفرق بينهام المتناعه عن اإلنفاق مع قدرته عليه  

يٌح   واستدلوا عىل ذلك بقول اهلل تعاىل: ﴿ َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

 
، املجتبى: 3/369، النسائي:  3/254، الدارقطني:  7/313، البيهقي:  5/4، جممع الزوائد:  5/2022(   البخاري:1)

 .  4/3، 2/296، أمحد: 6/482، مصنف عبد الرزاق: 379، سنن سعيد بن منصور: 1/663، ابن ماجة: 6/169
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فيتعني  ، ع ترك اإلنفاق إمساكا بمعروف(، وليس اإلمساك م229بِإِْحَساٍن﴾)البقرة:

تقول املرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني   :)الترسيح، وبقوله 

قال: سألت سعيد بن  ، ، وعن ابن أيب الزناد(1) واستعملني، ويقول الولد إىل من تدعني(

قال:   ؟: نعم. قلت: سنةقال ؟أيفرق بينهام ،املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق عىل امرأته 

 . سنة، وهذا التعبري ينرصف إىل سنة رسول اهلل 

ومن ذلك التفريق لثبوت الرضر من الزوج، فقد نص الفقهاء عىل هذا احلق يف  

مواضع خمتلفة، بل ورد عن مالك أن للمرأة أن تطلق نفسها منه، من غري عوض، ففي  

فيمن تشكت امرأته رضره، فأشهد هلا    العتبية من رواية عبد امللك بن احلسن عن ابن وهب 

إن عاد فهي مصدقة يف ذلك، وأمرها بيدها تطلق نفسها ألبتة، فأشهدت بعد أيام وزوجها  

وأنكر الزوج أن يكون أذاها ثم قدمت  ،  وأهنا طلقت نفسها ،  غائب أن زوجها عاد إىل أذاها 

ا قال: قد بانت منه  املرأة وزعمت أهنا كذبت فيام شكت من األذى وال يعرف ذلك إال بقوهل

 .(2) ألنه جعلها مصدقة وقال مثله أشهب ؛ ولزمه ما قضت

وغريها من أنواع التفريق كالتفريق للعيوب والفقد والغيبة واللعان وغريها، وكلها  

 تصب يف مصالح الزوجة، كام سنرى تفاصيلها يف حملها. 

 أسس الرتجيح يف مسائل الطالق ثالثا ـ  

الفقهاء من أحكام الطالق اختالفا شديدا متباينا، بحيث كان فيها  اختلفت مواقف 

املتشدد الذي يرسع بالتطليق ألتفه األسباب، وألبسط الصيغ، بل يوقعه بائنا بينونة ال ينفك عنها  

)إن  : إال بتزوجها زوجا آخر، بل أزواجا آخرين كام يف هذه املسألة التي نص عليها املالكية بقوهلم 

 
وأخرجه أيضا: البيهقى  .(3363رقم  8/149وابن حبان ) ،(5040، رقم 5/2048أخرجه البخارى )(   1)

   (15488، رقم 7/470)

 . 4/65(   املنتقى:2)
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َل حتل إال بعد زوج الحتامل كونه ثالثا، ثم إن    ؟ طلقة واحدة أو اثنتني أو ثالثا   شك أطلق زوجته 

الحتامل أن يكون املشكوك فيه  ، تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتني فال حتل إال بعد زوج 

الحتامل أن يكون املشكوك فيه  ، ثم إن تزوجها وطلقها ال حتل إال بعد زوج ، اثنتني وهذه ثالثة 

الحتامل أن يكون  ،  ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج َل حتل إال بعد زوج ،  وهاتان اثنتان حمققتان واحدة  

إال أن يبت طالقها كأن يقول أنت  ،  املشكوك فيه ثالثا، وقد حتقق بعدها ثالث وهكذا لغري هناية 

  فينقطع الدور ، أو إن َل يكن طالقي عليك ثالثا فقد أوقعت عليك تكملة الثالث ، طالق ثالثا 

 ( 1) لدوران الشك فيها(  ،  وحتل له بعد زوج هذه املسألة الدوالبية 

وكام نص احلنفية يف طالق املخطئ أن من أراد أن يقول المرأته اسقيني ماء فقال هلا:  

أنت طالق، وقع، واستدلوا عىل ذلك بأن الفائت باخلطأ ليس إال القصد، وهو ليس رشطا 

 .(2)بالطالقلوقوع الطالق كاهلازل والالعب 

ومنهم يف مقابل ذلك من حاول أن يلغي الطالق إلغاء كليا بوضع الصيغ التي حتبس  

صاحبها عن التعليق، وجتعل كل ما وضع الشارع من أساليب للتفريق بني الزوجني لغوا  

 
 .  2/403، الرشح الكبري: 4/88، وانظر: التاج واإلكليل:2/590(   حاشية الصاوي: 1)

، ومما يروى من التساهل يف الطالق واللعب به أن رجال من العرب طلق يف يوم مخس 101/ 3(   بدائع الصنائع:2)

إىل متى هذا التنازع ما إخال هذا األمر  :فقال .خل عليهن يوما فوجدهن متالحيات متنازعات وكان شنظريا.وذلك أنه دنسوة

عجلت عليها الطالق ولو أدبتها بغري ذلك لكنت   :فقالت له صاحبتها   .إال من قبلك يقول ذلك المرأة منهن اذهبي فأنت طالق

وأنت أيتها   :فقال  .قبحك اهلل فواهلل لقد كانتا إليك حمسنتني وعليك مفضلتني  :الت الثالثةفق   .وأنت أيضا طالق  :فقال هلا   .حقيقا 

 .ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إال بالطالق  :فقالت له الرابعة وكانت هاللية وفيها أناة شديدة  .املعددة أيادُّيام طالق أيضا 

واهلل ما شهدت العرب  :جارة له فأرشفت عليه وقد سمعت كالمه فقالت وكان ذلك بمسمع .وأنت طالق أيضا  :فقال هلا 

وأنت أيضا أيتها  :قال .عليك وعىل قومك بالضعف إال ملا بلوه منكم ووجدوه فيكم أبيت إال طالق نسائك يف ساعة واحدة

  .تهيه قد أجزت قد أجز :فأجابه من داخل بيته .املؤنبة املتكلفة طالق إن أجاز زوجك

إن  :ومن ذلك أن املغرية بن شعبة دخل عىل زوجته فارعة الثقفية وهي تتخلل حني انفتلت من صالة الغداة فقال هلا 

واهلل ما اغتبطنا  :فقالت .كنت تتخللني من طعام اليوم إنك جلشعة وإن كنت تتخللني من طعام البارحة إنك لبشعة كنت فبنت

 فخرج املغرية نادما عىل ما كان منه.  .هو ليشء مما ذكرت ولكني استكت فتخللت للسواك إذا كنا وال أسفنا إذ بنا وما 
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وهدارا، كهذه الصيغة املنسوبة البن رسيج، فقد نصوا عىل أنه لو قال: كلام طلقتك فأنت  

،  ألنه لو وقع لزم وقوع ما علق به وهو الثالث   ؛ال يقع منه الطالق بعد ذلك  ، ثا طالق قبله ثال

وما أفىض  ، فوقوعه يفيض إىل عدم وقوعه ، وإذا وقعت الثالث امتنع وقوع هذا املنجز 

 .  (1)وجوده إىل عدم وجوده َل يوجد

ور:  وذكر ابن دقيق العيد وجها آخر معاكسا هلذه احليلة، فقال: )احليلة يف حل الد

فإذا طلقها وجب أن  ، فأنت طالق قبله ثالثا ، فيقول: كلام َل يقع عليك طالقي ، أن يعكس

وهو الوقوع وعدمه  ،  معلق عىل النقيضني  - واحلالة هذه    -ألن الطالق القبل    ؛يقع الثالث 

،  فهو واقع رضورة، ويشبهه قوهلم يف الوكالة: كلام عزلتك، وكل ما كان الزما للنقيضني

 (2) ثم يعزله( ، فأنت معزول، ، نفاذ العزل: أن يقول: كلام عدت وكيل فأنت وكيل 

وقد أضاف السيوطي إىل هذا نظائر أخرى، فقال:)ذكر نظائر هذه املسألة، قال: إن  

أو راجعتك فأنت طالق قبله  ،  أو العنتك  ؛ أو فسخت بعيبك،  أو ظاهرت منك ،  آليت منك

، وهبذا شملت هذه احليلة  (3)  الطالق ويف صحته األوجه( ثم وجد املعلق به َل يقع ، ثالثا 

معظم ما وضعه الرشع من وسائل التفريق بني الزوجني، فينتفي ما وضعه الشارع من  

 املصالح التي قد تدعو إليها احلاجة للتفريق. 

وقد ذكر ابن تيمية السبب الداعي لوضع هذه الصيغة واالحتيال هبا عىل عدم وقوع  

وما أدري هل استحدث ابن رسيج هذه املسألة لالحتيال عىل دفع الطالق  ): الطالق، فقال

لكني رأيت مصنفا لبعض  ، واحتال هبا من بعده ، أم قاله طردا لقياس اعتقد صحته

ومقصوده هبا االحتيال عىل عدم وقوع  ، املتأخرين بعد املائة اخلامسة صنفه يف هذه املسألة 

 
 .  2/157(   املنثور يف القواعد الفقهية: 1)

 . 381(   نقال عن: األشباه والنظائر: 2)

 . 381(   األشباه والنظائر: 3)
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ألنه لو قالوا   ؛ عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا وهلذا صاغوها بقوله: إذا وقع ، الطالق

إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثالثا َل تنفعه هذه الصيغة يف احليلة وإن كان كالمها يف الدور  

  (1) سواء( 

وبني هذين املوقفني املتناقضني وقف بعض العلامء مواقف نراها وسطية مقاصدية  

سبب، وال هي مرتاخية، فتزيل الطالق  ال هي باملتشددة، فتقطع العصمة بسبب وبغري 

 بالكلية، وهذا املوقف يمثله علامء كثريون ومن مذاهب خمتلفة.

، وتبعه ابن القيم يف كثري مما ذكره، بل زاد عليه يف مسائل كثرية، وقد  ومنهم ابن تيمية

كان موقفه من طالق الغضبان داعية للرصايف لوضع قصيدة متدحه، وترد يف نفس الوقت  

لفقهاء الذي يبالغون يف إيقاع الطالق، سنذكر منها هنا ما يتعلق هبذا الباب، قال  عىل ا

 : الرصايف

 أال قل يف الطالق ملوقعيه  

 

 بام يف الرشع ليس له وجوب   

 غلوتم يف ديانتكم غلوا  

 

 يضيق ببعضه الرشع الرحيب   

 أراد اهلل تيسريا وأنتم   

 

 من التعسري عندكم رضوب   

 وقد حلت بأمتكم كروب   

 

 لكم فيهن ال هلم الذنوب   

 وهي حبل الزواج ورق حتى   

 

 يكاد إذا نفخت له يذوب   

 كخيط من لعاب الشمس أدلت   

 

 به يف اجلو هاجرة حلوب   

 يمزقه من األفواه نفث   

 

 ويقطعه من النسم اهلبوب   

الفقهاء املتشددة أتبعها بالثناء عىل ابن القيم وشيخه ابن تيمية،  وبعد أن ذكر مواقف   

 بقوله: 

 فدى ابن القيم الفقهاء كم قد  

 

 دعاهم للصواب فلم جييبوا  

  
 .  4/142(   الفتاوى الكربى:1)
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 ففي إعالمه للناس رشد  

 

 ومزدجر ملن هو مسرتيب   

 نحا فيام أتاه طريق علم   

 

 نحاها شيخه احلرب األديب   

 وبني حكم دين اهلل لكن   

 

 من الغالني َل تعه القلوب   

 لعل اهلل حيدث بعد أمرا   

 

 لنا فيخيب منهم من خييب   

، أما اإلمامية فهم أوسع املذاهب الفقهية يف باب  املدرسة السنية هذا عند علامء  

 الطالق، وأقرب إىل مقاصد الرشيعة يف هذا الباب. 

كتابه )أصل الشيعة وأصوهلا( مبينا وجهة نظر اإلمامية يف  يف    يقول عـالء آل جـعـفـر 

)وعرفت أن من شأن ذلك الربط ] أي عقد الزواج[ وطبيعته ـ مع إرسال  :مسائل الطالق 

العقد وإطالقه ـ أن يبقى ويدوم إىل املوت، بل وما بعد املوت، إال أن حيصل له رافع يرفعه،  

والظروف واألحوال قد تستوجب حل ذلك  وعامل يزيله، وملا كانت احلاجة والرضورة، 

الربط، وفك تلك العقدة، ويكون من صالح الطرفني أو أحدمها ذلك، لذلك جعل الشارع  

 احلكيم أسبابًا رافعة، وعوامل قاطعة، تقطع ذلك احلبل، وتفصل ذلك الوصل.  

فإن كانت النفرة والكراهة من الزوج، فالطالق بيده، وإن كانت من الزوجة فاخللع   

ولكل واحد منها أحكام ورشوط، ومواقع خاصة ال    بيدها، وإن كان منهام فاملباراة بيدمها،

 تتعداها، وال يقوم سواها مقامها.  

ولكن ملا كان دين االسالم دينًا اجتامعيًا، وأساسه التوحيد والوحدة، وأهم مقاصده   

يف كثري من األحاديث  االتفاق واإللفة، وأبغض األشياء اليه التقاطع والفرقة، لذلك ورد 

ما يدل عىل كراهة الطالق والردع عنه، فكانت احلاجة والسعة عىل العباد، وجعلهم يف  

فسحة من األمر تقتيض بترشيعه، والرمحة واحلكمة، وإرشاد العباد إىل مواضع جهلهم  

( كل ذلك يقتيض  19: ًا()النساء ﴿ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوجَيَْعَل اهللَُّ فِيِه َخرْيًا َكثِري:بالعاقبة



48 

 

 (1)  التحذير منه، والردع عنه، واألمر بالرتوي والتبرص فيه(

وانطالقا من هذه النظرة املقاصدية حدد وجهة نظر اإلمامية يف مسائل الطالق،  

فقال:)ونظرًا هلذه الغاية، جعل الشارع احلكيم للطالق قيودًا كثرية، ورشط فيه رشوطًا  

فكان من أهم   قليله وندرته، واليشء إذا كثرت قيوده، عز وجوده،عديدة، حرصًا عىل ت 

﴿ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل  : رشائطه ـ عند اإلمامية ـ: حضور شاهدين عدلني

(، فلو وقع الطالق بدون حضورمها كان باطاًل، ويف هذا أبدع ذريعة،  2:ِمنُْكم()الطالق 

ام بني الزوجني، فإن للعدول وأهل  وأنفع وسيلة، إىل حتصيل الوئام، وقطع مواد اخلص

الصالح مكانة وتاثريًا يف النفوس، كام أن من واجبهم اإلصالح واملوعظة، وإعادة مياه  

صفاء الزوجني املتخاصمني إىل جمارُّيا، فاذا َل تنجع نصائحهم ومساعيهم يف كل حادثة،  

  (2) فال أقل من التخفيف والتلطيف، والتأثري يف عدد كثري( 

)وقد ضاعت هذه الفلسفة الرشعية  :ينتقد ما عليه احلال عند أهل السنة، فيقولثم 

عىل إخواننا من علامء السنة، فلم يشرتطوا حضور العدلني، فاتسعت دائرة الطالق عندهم،  

وعظمت املصيبة فيه، وقد غفل الكثري منا ومنهم عن تلك احلكم العالية، واملقاصد  

سإلمية، واألرسار اإلجتامعية، التي لو عمل املسلمون هبا  السامية، يف أحكام الرشيعة اإل

ألخذوا بالّسعادة من مجيع أطرافها، وملا وقعوا يف هذا الشقاء التعيس، والعيش اخلسيس،  

   واختالل النظام العائل يف أكثر البيوت(

اإلمامية والتي تؤيد النظرة املقاصدية التي   ا ثم ذكر بعض النواحي التي ذهب إليه 

)ومن أهم رشائط الطالق أيضًا: أن ال يكون الزوج مكرهًا ومتهيجًا، أو  : زموها، فقالالت

  يف حال غضب وانزعاج، وأن تكون الزوجة طاهرة من احليض، ويف طهر َل يواقعها فيه.
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وقد اتفقت اإلمامية أيضًا عىل أن طالق الثالث واحدة، فلو طلقها ثالثًا َل حترم عليه، وجيوز  

الحتتاج إىل حملل. نعم، لو راجعها ثم طلقها وهكذا ثالثًا حرمت عليه يف  له مراجعتها، و

الطالق الثالث، وال حتل له حتى تنكح زوجًا غريه، ولو طلقها ثم راجعها تسع مرات مع  

  (1)  ختلل املحلل حرمت عليه يف التاسعة حرمة مؤبدة(

 *** 

من ترجيحات يف هذا   انطالقا من هذا سنذكر هنا األسس التي يقوم عليها ما نراه  

 الباب، وهي بالتايل نوع من االستدالل عىل كل ما سنذكره: 

 األساس األول ـ اعتبار كل االجتهادات الفقهية 

وقد عرب القدماء عن هذه القاعدة بأن كل جمتهد مصيب، ونقصد باملجتهد هنا من  

ها البعض  استكمل أدوات االجتهاد، ونقصد باالجتهادات ما كان من أهلها، ولو اعترب

شذوذا أو أقواال ضعيفة ال سند هلا، أو قوال مرجوحا، أو قوال مهجورا، ألن هذه األقوال  

مجيعا قد يكون فيها وجه من احلق يستدعي ترجيح العمل هبا يف حاجة من احلاجات أو  

 ملصلحة من املصالح. 

أن كل    وقد أشار إىل هذا األساس ابن القيم، بل اعتمده ـ مع قوله بعدم صحة اعتبار

جمتهد مصيب ـ وذلك عند بيانه ملخارج الطالق، فقد عقد فصوال مهمة للمخارج من  

الوقوع يف التحليل، قال يف مقدمتها:)أي قول من أقوال املسلمني خرج به من لعنة رسول  

،  كان أعذر عند اهلل ورسوله ومالئكته وعباده املؤمنني من ارتكابه ملا يلعن عليه اهلل 

 (2) نة( ومباءته باللع
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ثم ذكر مصدره الذي اعتمده الستنباط هذه املخارج، فقال: )فإن هذه املخارج التي  

بحيث ال  ، نذكرها دائرة بني ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدمها أو أفتى به الصحابة

أو هو قول مجهور  ، أو هو خارج عن أقواهلم، أو أفتى به بعضهم، يعرف عنهم فيه خالف

وال  ، أو أتباعهم أو غريهم من علامء اإلسالم، بعضهم أو إمام من األئمة األربعةاألمة أو 

فال يكاد يوصل إىل التحليل بعد جماوزة مجيعها  ، ذلك خترج هذه القاعدة التي نذكرها عن

ونصح نفسه ونصح  ، وال ريب أن من نصح هلل ورسوله وكتابه ودينه، إال يف أندر النادر

 (1)  ب فهو أوىل من التحليل(عباده أن أيا منها ارتك

وهذه القاعدة تستدعي إحسان الظن بالعلامء، واللجوء إليهم عىل اختالف مذاهبهم  

لعالج املشكالت الواقعية، وإصالح ما يفسده املتعصبون الذين يفتون بآرائهم، أو بام  

 يفهمونه من األدلة، بغض النظر عن الواقع وحاجات الناس ومصاحلهم. 

يم عىل أنه إذا حلف بالطالق أال يكلم فالنا أو ال يدخل داره، فأفتاه وقد نص ابن الق

،  اعتقادا لقول عل بن أيب طالب وطاوس ورشيح،  مفت بعدم وقوع الطالق يف هذه اليمني 

أو اعتقادا لقول  ، أو اعتقادا لقول أيب حنيفة والقفال يف صيغة االلتزام دون صيغة الرشط 

أو اعتقادا لقول أيب عبد الرمحن  ،  الزوجة أنه َل حينث بفعلها أشهب أنه إذا علق الطالق بفعل  

الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطالق املعلق ال يصح كام ال يصح النكاح والبيع  

 وهو مذهب مجاعة من أهل الظاهر. ، والوقف املعلق

ولو فرض فساد هذه األقوال  ،  وَل يقع الطالق،  قال ابن القيم:)َل حينث يف ذلك كله

فهو أوىل بعدم احلنث  ، ها فإنه إنام فعل املحلوف عليه متأوال مقلدا ظانا أنه ال حينث به كل

وَل يسأل غري من  ،  وغاية ما يقال يف اجلاهل إنه مفرط حيث َل يستقص ،  من اجلاهل والنايس

،  وَل يسأل عن املحلوف عليه ، وهذا بعينه يقال يف اجلاهل إنه مفرط حيث َل يبحث ، أفتاه

 
 . 4/47(   إعالم املوقعني: 1)



51 

 

فكيف واملتأول مطيع هلل مأجور إما أجرا  ، هذا الفرق لبطل عذر اجلاهل ألبتةفلو صح 

 (1)(؟واحدا أو أجرين

َل   ثم ساق األمثلة الكثرية عىل عدم مؤاخذة املقلد أو املتأول، ومنها أن النبي 

وَل يؤاخذ أسامة حني قتل من  ، يؤاخذ خالدا يف تأويله حني قتل بني جذيمة بعد إسالمهم

،  وَل يؤاخذ من أكل هنارا يف الصوم عمدا ألجل التأويل، التأويل له إال اهلل ألجلقال ال إ

وَل يؤاخذ  ، وأخذوا غنيمته ألجل التأويل، وَل يؤاخذ أصحابه حني قتلوا من سلم عليهم

حني ترك الصالة ملا   وَل يؤاخذ عمر ، املستحاضة برتكها الصوم والصالة ألجل التأويل

وَل يؤاخذ من متعك يف الرتاب كتمعك الدابة وصىل ألجل  ، ماء وَل جيد، أجنب يف السفر 

حني رمى حاطب بن أيب بلتعة املؤمن البدري بالنفاق   عمر  التأويل، وَل يؤاخذ النبي 

)إنك منافق جتادل عن  :وَل يؤاخذ أسيد بن حضري بقوله لسعد سيد اخلزرج  ، ألجل التأويل

)ذلك املنافق نرى  :قال عن مالك بن الدخشم املنافقني( ألجل التأويل، وَل يؤاخذ من 

 وجهه وحديثه إىل املنافقني( ألجل التأويل. 

عىل عدم املؤاخذة بالتأويل  وغريها ألدلة هلذه اقال ابن القيم بعد عرضه 

والتقليد:)فال حيل ألحد أن يفرق بني رجل وامرأته ألمر خيالف مذهبه وقوله الذي قلد فيه  

قد تأول وقلد من أفتاه بعدم احلنث فال حيل له أن حيكم عليه  فإذا كان الرجل  ؛بغري حجة 

بل هذه فرية عىل اهلل ورسوله وعىل  ، وَل يتعمد احلنث، بأنه حانث يف حكم اهلل ورسوله

وأي مقام بني يدي  ،  وله مقام،  وإذا وصل اهلوى إىل هذا احلد فصاحبه حتت الدرك،  احلالف

 (2) لده( اهلل يوم ال ينفعه شيخه وال مذهبه ومن ق

واعتبار أن كل جمتهد مصيب، له قيمة عظيمة فيام يسمى باالجتهاد االنتقائي الذي  
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خيتار املفتي فيه أصلح ما يراه للناس، ويعترب املذاهب املختلفة كلها وجوها من الرشيعة  

 يضع كل واحد منها يف موضعه اخلاص. 

يموج بالتعصب  ولعل أحسن من استدل هلذه القاعدة، وانترص هلا يف واقع كان 

للمذاهب املختلفة هو اإلمام أبو حامد الغزايل، وسنذكر هنا أدلته عىل هذه القاعدة،  

وإجابته عن الشبه التي أثارها املخالفون، وهي عني الشبه التي ينطلق منها من يفتي مجيع  

 الناس بقول واحد، ويداوي أمراضهم مجيعا بعالج واحد، فيشفي قوما، ويقتل أقواما. 

)واملختار عندنا وهو الذي نقطع به  : قال الغزايل بعد ذكره للخالف يف املسألة

ونخطئ املخالف فيه أن كل جمتهد يف الظنيات مصيب وأهنا ليس فيها حكم معني هلل  

، ثم ساق األدلة عىل اعتبار هذه القاعدة، فقسم األدلة التي يستدل هبا الفقهاء إىل  (1)تعاىل(

 : نوعني من األدلة

: أدلة نصية قاطعة ال جمال فيها للنظر، وال يصح اخلطأ فيها إال مع عدم  األول   النوع 

فإن كان ،  )ينظر :بلوغها، وهو ما إذا كان يف املسألة نص للشارع أخطأه املجتهد، قال الغزايل 

وآثم   النص مما هو مقدور عىل بلوغه لو طلبه املجتهد بطريقه فقرص وَل يطلب فهو خمطئ

كلف الطلب املقدور عليه فرتكه فعىص وأثم وأخطأ حكم اهلل تعاىل   ألنه ؛بسبب تقصريه 

 (2)  عليه(

فاخلطأ فيه هذه احلالة معترب، وال يصح القول معها بأن كل جمتهد مصيب، ألن هناك  

ولكنه َل يفعل، أما إذا َل يبلغه النص ال لتقصري من   ،مرجعا ينبغي أن يرجع إليه املجتهد

املسافة وتأخري املبلغ والنص قبل أن يبلغه ليس حكام يف حقه    جهته لكن لعائق من جهة بعد 

)قد يسمى خمطئا جمازا عىل معنى أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه  :فهذا خيتلف حكمه، قال الغزايل
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وذلك أنه لو    ؛ ولكنه قبل البلوغ ليس حكام يف حقه فليس خمطئا حقيقة،  لصار حكام يف حقه

وخيربه  إىل بيت املقدس بعد أن أمر اهلل تعاىل جربيل أن ينزل عىل حممد  صىل النبي 

ألن خطاب استقبال الكعبة بعد َل يبلغه فال يكون   ؛بتحويل القبلة فال يكون النبي خمطئا 

فلو نزل فأخربه وأهل مسجد قباء يصلون إىل بيت املقدس وَل خيرج بعد  ، خمطئا يف صالته

  ؛ إذ ذلك ليس حكام يف حقهم قبل بلوغه ،  ن جهته فليسوا خمطئني وال مناد م  إليهم النبي  

فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمر واستمر سكان مكة عىل استقبال بيت املقدس قبل بلوغ اخلرب  

 (1) ألهنم ليسوا مقرصين(  ؛ إليهم فليسوا خمطئني

: املسائل غري النصية، وهي التي ال نص فيها، وهي موضع الكالم يف  النوع الثاين 

ذه القاعدة، وإليها ترجع أكثر االختالفات الفقهية، وقد بدأ الغزايل استدالله عىل هذا  ه

أو بعبارة أكثر وضوحا: ما هو   (2)(؟)كيف يتصور اخلطأ فيها : النوع هبذا التساؤل الوجيه

 املرجع الذي نفرق به بني االجتهاد املصيب واالجتهاد املخطئ مع عدم الدليل النيص. 

االحتامالت املمكنة يف ذلك، وأجاب عنها، فقال: )فإن قيل:   وقد وضع الغزايل

فرضتم املسألة حيث ال دليل عىل احلكم املنصوص ونحن نخطئه إذا كان عليه دليل ووجب  

فإن كان عليه دليل قاطع فلم    ؟عليه طلبه فلم يعثر عليه، قلنا: عليه دليل قاطع أو دليل ظني

وجيب تأثيمه وحيث وجب تأثيمه وجبت ختطئته  يعثر عليه وهو قادر عليه فهو آثم عاص 

،  وإنام كالمنا يف مسائل ليس عليها دليل قاطع، كانت املسألة فقهية أو أصولية أو كالمية

فإن الدليل القاطع  ،  ولو كان لنبه عليه من عثر عليه من الصحابة غريه ولشدد اإلنكار عليهم

املنصوص عىل وجه يقطع به وال يتطرق الشك  يف مثل هذه املسألة نص رصيح أو يف معنى 

أفيقولون: َل يعثر عليه مجيع الصحابة م فأخطأ أهل اإلمجاع  ، إليه والتنبيه عىل ذلك سهل 
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احلق أو عرفه بعضهم وكتمه أو أظهره فلم يفهمه اآلخرون أو فهموه فعاندوا احلق وخالفوا  

 (1) وع ببطالهنا( ومجيع هذه االحتامالت مقط  ؟النص الرصيح وما جيري جمراه 

ثم ذكر انطالقا من أن معظم املسائل الفقهية مسائل ظنية، بسببها وقع اخلالف،  

وليس هناك مرجع يرجع إليه يف إثبات املصيب، فإن القول بتخطئة واحد منهم ختطئة  

)ومن نظر يف املسائل الفقهية التي ال نص فيها علم رضورة  : مطلقة ال يصح، قال الغزايل

،  وإذا انتفى الدليل فتكليف اإلصابة من غري دليل قاطع تكليف حمال،  قاطع فيها   انتفاء دليل

 (2) فإذا انتفى التكليف انتفى اخلطأ(

وقد حيتج هنا من يبالغ يف القول بقطعية الظني بناء عىل قناعته الشخصية، وهو ما  

ات الظنية  )األمار:حيصل اآلن يف أكثر مواطن اخلالف، قال الغزايل ردا عىل هذه الشبهة

فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه ال  ، ليست أدلة بأعياهنا، بل خيتلف ذلك باإلضافات

بل قد  ، وربام يفيد الظن لشخص واحد يف حال دون حال ، يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به

يقوم يف حق شخص واحد يف حال واحدة يف مسألة واحدة دليالن متعارضان كان كل  

 (3)  فاد الظن وال يتصور يف األدلة القطعية تعارض(واحد لو انفرد أل

رأى    وهو أن أبا بكر   ثم ذكر مثاال عىل ذلك ال خيتلف فيه، وهو من مواقف الصحابة

كيف وإنام عملوا هلل عز وجل وأجورهم عىل اهلل(،  ،  )الدنيا بالغ:إذ قال ،  التسوية يف العطاء

(،  ؟ )كيف تساوي بني الفاضل واملفضول:فقال فنظر إىل املسألة من زاوية خمتلفة  أما عمر 

فقد رأى التفاوت لكون ذلك ترغيبا يف طلب الفضائل، وألن أصل اإلسالم وإن كان هلل  

)واملعنى الذي ذكره    فيوجب االستحقاق، قال الغزايل تعليقا عىل هذين املوقفني املتناقضني:
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أبو بكر وَل يفده غلبة الظن وال    أبو بكر فهمه عمر ما وَل يفده غلبة الظن وما رآه عمر فهمه 

 مال قلبه إليه( 

ثم بني أن العلة يف ذلك اختالف الطبائع واملشارب، ويصعب مع هذا االختالف  

فمن خلق  ،  )وذلك الختالف أحواهلام :محل الناس كلهم عىل رأي واحد وفهم واحد، فقال 

ال حمالة ما ظنه أبو بكر  خلقة أيب بكر يف غلبة التأله وجتريد النظر يف اآلخرة غلب عىل ظنه 

ومن خلقه اهلل خلقة عمر وعىل حالته وسجيته يف االلتفات إىل  ،  وَل ينقدح يف نفسه إال ذلك 

السياسة ورعاية مصالح اخللق وضبطهم وحتريك دواعيهم للخري فال بد أن متيل نفسه إىل  

ق  ولكن اختالف األخال، ما مال إليه عمر مع إحاطة كل واحد منهام بدليل صاحبه

 (1) واألحوال واملامرسات يوجب اختالف الظنون( 

ثم ذكر أن هذا االختالف الذي يرجع للطبائع واملشارب هو الذي يتحكم يف أكثر  

)فمن مارس علم الكالم ناسب طبعه أنواع من األدلة يتحرك هبا ظنه ال  :االختالفات، قال 

 إىل جنس ذلك  يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ولذلك من مارس الوعظ صار مائال

فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه إىل كل ما فيه  ، الكالم بل خيتلف باختالف األخالق

ومن الن طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إىل ما فيه الرفق واملساهلة،  ، شهامة وانتقام

فاألمارات كحجر املغناطيس حترك طبعا يناسبها كام حيرك املغناطيس احلديد دون  

 (2)النحاس(

انطالقا من هذه املقدمات يذكر الغزايل السبب الذي جعل الفقهاء يتصورون  و

أدلتهم اخلالفية أدلة قطعية، يضيقون هبا عىل غريهم، ويتعصب هلا من يتعصب زاعام اخلطأ 

يف غريها، وأنه ال دليل سواها، فيقول )أصل اخلطأ يف هذه املسألة إقامة الفقهاء لألدلة  
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وهو خطأ حمض يدل عىل بطالنه  ، ا أدلة يف أنفسها ال باإلضافةالظنية وزنا حتى ظنوا أهن

 (1) الرباهني القاطعة( 

ومن الشبه التي قد تعرتض بعد هذا، وهي من الشبه التي نجد بعض الفقهاء عىل  

أساسها يتنابزون باأللقاب، وينكر كل واحد عىل اآلخر اخلطأ يف فهم املسألة مع وضوحها،  

قطعيتها قد تكون غامضة، فيدركها قوم دون قوم، فمن أدركها كان  وهو أن األدلة مع 

 الصواب معه، ومن أخطأها كان خمطئا يلزم تنبيهه. 

)اليشء ينقسم إىل معجوز عنه ممتنع وإىل  : وقد أجاب الغزايل عىل هذه الشبهة بقوله

عنه  فإن كان درك احلق املعني معجوزا  ؛مقدور عليه عىل يرس وإىل مقدور عليه عىل عرس

وإن كان مقدورا عىل يرس فالتارك له ينبغي أن يأثم قطعا ألنه ترك  ،  ممتنعا فالتكليف به حمال

وإن كان مقدورا عىل عرس فال خيلو إما أن يكون العرس صار سببا  ، ما قدر عليه وقد أمر به

فإن بقي  ، للرخصة وحط التكليف كإمتام الصالة يف السفر أو بقي التكليف مع العرس 

مع العرس فرتكه مع القدرة إثم كالصرب عىل قتال الكفار مع تضاعف عددهم فإنه    التكليف

شديد جدا وعسري ولكن يعيص إذا تركه.. وكذلك احلق يف املسائل الفقهية مع العرس إن 

أمر به فاملخطئ آثم فيه وإن َل يؤمر بإصابة احلق، بل بحسب غلبة الظن فقد أدى ما كلف  

بل هو بصدد أن يكون حكام يف  ،  أخطأ ما ليس حكام يف حقهوأصاب ما هو حكم يف حقه و 

 (2)  حقه لو خوطب به أو نصب عىل معرفته دليل قاطع(

ثم خلص هذا التوجيه للمسألة وبيان أثرها بقوله: )وهذا تقسيم قاطع يرفع اخلالف  

وذلك مسلم  ،  وهو أن ما ليس حكام يف حقه قد أخطأه،  مع كل منصف ويرد النزاع إىل عبارة

ثم هذا املجاز أيضا إنام  ، لكنه نوع جماز كتخطئة املصل إىل بيت املقدس قبل بلوغ اخلربو
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أما  ، ينقدح يف حكم نزل من السامء ونطق به الرسول كام يف حتويل القبلة ومسألة املخابرة

سائر املجتهدات التي يلحق فيه املسكوت باملنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها حكم معني  

حلكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وليس فيها خطاب ونطق فال  إذ ا ،أصال

 (1)  حكم فيها أصال إال ما غلب عىل ظن املجتهد(

ولو مع عدم القول هبذا،  ،هذا ما ذكره الغزايل من أدلة، ونرى أنه من الناحية العملية 

املختلف فيها، فال يصح اإلنكار عىل  فقد نص كثري من العلامء عىل أنه ال اإلنكار يف املسائل  

)اإلنكار من املنكر إنام :من أخذ بقول من األقوال ألي قناعة من القناعات، قال السيوطي 

أو املصيب  ، ألن كل جمتهد مصيب  ؛يكون فيام اجتمع عليه، فأما املختلف فيه فال إنكار فيه

كر أحد عىل غريه جمتهدا  وَل يزل اخلالف بني السلف يف الفروع وال ين، واحد وال نعلمه

  (2)  فيه، وإنام ينكرون ما خالف نصا أو إمجاعا قطعيا أو قياسا(

ونختم هذا األساس بمقولة هلا قيمة كبرية يف التعامل مع النصوص هبا يمكن  

التوفيق بني األقوال املختلفة، نوجهها خاصة ملن يزعم االنفراد بفهم النصوص، وكأن  

هي إلمام من أئمة الزيدية، هو أمحد بن حيي بن املرتىض قال:  الكتاب والسنة حكر عليه، و

)وال يمتنع أن خياطبنا اهلل بخطاب خيتلف مفهومه، ويريد من كل ما فهمه جلواز تعلق  

 (3) املصلحة به( 

أعظم من أن حييط به فهم، أو حيده قول، أو حيصيه    فكالم اهلل تعاىل وكالم رسوله  

 مذهب.  

 فقه ليس حمصورا يف املذاهب األربعة أن ال   األساس الثاين ـ 
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ولو َل يقل هبا إمام من أئمة  ،  وهذا األساس هو الذي دعانا للبحث يف أقوال السلف 

املذاهب األربعة، ألن البعض يتعامل مع هذه املذاهب، وكأن اتفاقها إمجاع حيرم خرقه،  

معتمدا أو مشهورا   ويعترب شاذا من ال يقول به، ثم ينتقون من أقوال هذه املذاهب ما يرونه

أو عليه العمل، ويعتربون ما عداه ضعيفا أو مهجورا مع أنه قد ُّيجر يف زمان ليحيا يف  

 غريه، أو يضعف مع شخص ليقوى مع غريه. 

وألجل هذا األساس َل نعترب رجحان قول من األقوال املذكورة يف هذا الباب إال  

وتالميذه، والتي ال يصح القول بأن ابن  وخاصة ابن عباس ،السلف وله سنده من أقوال 

 عباس تراجع عنها، فاألسانيد تثبت صحة ما ذكره وتنفي تراجعه. 

وقد أشار كثري من العلامء هلذا االعتبار مع وضوحه وعدم احلاجة إىل الربهنة عليه،  

)فصل: القول يف جواز الفتوى باآلثار  : وقد عقد له ابن القيم فصال يف اإلعالم قال فيه

وأن قرهبا  ، وأهنا أوىل باألخذ هبا من آراء املتأخرين وفتاوُّيم، لفية والفتاوي الصحابيةالس

وأن فتاوى الصحابة أوىل أن يؤخذ    ، إىل الصواب بحسب قرب أهلها من عرص الرسول  

وهلم جرا وكلام  ، وفتاوى التابعني أوىل من فتاوى تابعي التابعني، هبا من فتاوى التابعني

وهذا حكم بحسب اجلنس ال بحسب كل  ،  سول أقرب كان الصواب أغلبكان العهد بالر

وإن كان أفضل من عرص تابعيهم فإنام هو  ، كام أن عرص التابعني، فرد فرد من املسائل

ولكن املفضلون يف العرص املتقدم أكثر من  ،  بحسب اجلنس ال بحسب كل شخص شخص

أكثر من الصواب يف أقوال من  وهكذا الصواب يف أقواهلم ، املفضلني يف العرص املتأخر 

فإن التفاوت بني علوم املتقدمني واملتأخرين كالتفاوت الذي بينهم يف الفضل   ؛بعدهم

 (1)  والدين(
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ثم بني خطأ االقتصار يف الفتوى عىل مذاهب املتأخرين وهجر أقوال املتقدمني مع  

اهلل أن يفتي وحيكم  )ولعله ال يسع املفتي واحلاكم عند :كوهنا أقرب لزمن الوحي، فقال

بقول فالن وفالن من املتأخرين من مقلدي األئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويرتك الفتوى  

،  وإسحاق بن راهويه وعل بن املديني وحممد بن نرص املروزي، واحلكم بقول البخاري

بل يرتك قول ابن املبارك واألوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومحاد بن  ، وأمثاهلم 

ابن أيب ذئب والزهري والليث بن   بل ال يلتفت إىل قول ، وأمثاهلم ، زيد ومحاد بن سلمة

بل ال يعد قول سعيد بن املسيب واحلسن والقاسم وساَل وعطاء وطاوس  ، وأمثاهلم ، سعد

بل يرى  ،  وأرضاهبم مما يسوغ األخذ به،  وأيب وائل وجعفر بن حممد،  وجابر بن زيد ورشيح

من أتباع من قلده عىل فتوى أيب بكر الصديق وعمر وعثامن وعل  تقديم قول املتأخرين 

وأيب الدرداء وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن   ، وابن مسعود وأيب بن كعب

فال يدري  ،  وأرضاهبم،  وأيب موسى األشعري،  عمر وعبد اهلل بن الزبري وعبادة بن الصامت

فكيف  ،  وأقوال هؤالء وفتاوُّيم ،  ل أولئك وفتاوُّيم ما عذره غدا عند اهلل إذا سوى بني أقوا

،  ومنع األخذ بقول الصحابة، وإفتاء، فكيف إذا عني األخذ هبا حكام ؟إذا رجحها عليها 

وشهد عليه بالبدعة والضاللة وخمالفة أهل  ، واستجاز عقوبة من خالف املتأخرين هلا 

 (1) العلم( 

اآلراء التي سنراها، التي زعم فيها اإلمجاع،  وما ذكره ابن القيم يصدق عىل كثري من  

وكأن تلك  ، واعترب اخلالف فيها شذوذا مع أنه يتصدر القائلني هبا جبال من رجال السلف 

 اجلبال رساب َل يلتفت إليه عند احلكم بدعوى اإلمجاع.

بل إن ابن القيم يذهب إىل أكثر من ذلك، حيث أنه يرى جواز األخذ بقول الشيعة  

يف مسائل اخلالف، وأنه ال فرق يف ذلك بينهم وبني سائر املذاهب اإلسالمية، يقول  اإلمامية  
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[ عند بيانه لبعض خمارج الطالق:  الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة يف كتابه ]

الوجه التاسع: إن فقهاء اإلمامية من أوهلم إىل آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه ال يقع  )

وهب   ، وف به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن حممد وغريه من أهل البيتالطالق املحل 

عىل الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء   أن مكابرا كذهبم كلهم وقال قد تواطئوا

وأصحاب علم ونظر يف اجتهاد وإن كانوا خمطئني مبتدعني يف أمر الصحابة فال يوجب ذلك  

وى أصحاب الصحيح عن مجاعة من الشيعة  وقد ر ،احلكم عليهم كلهم بالكذب واجلهل

ومحلوا حديثهم واحتج به املسلمون وَل يزل الفقهاء ينقلون خالفهم ويبحثون معهم والقوم  

وإن أخطأوا يف بعض املواضع َل يلزم من ذلك أن يكون مجيع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم  

د حكينا قوهلم وغريه ممن  هذا لو انفردوا بذلك عن األمة فكيف وقد وافقوا يف قوهلم من ق

 (1) (َل تقف عىل قوله 

ولست أدري ما جييب به من يزعمون أهنم أتباع البن القيم عن قوله هذا، وهم  

يعتربون الشيعة أصحاب دين آخر، ال عالقه له باإلسالم، وال بالدين الذي يدينون به..  

ن يزعمون أهنم  وهذا يدل عىل مزاجيتهم واتباعهم ألهوائهم، وأنه ال عالقة هلم بم

 يتبعوهنم. 

 األساس الثالث ـ أن الورع هو حفظ كيان األرسة املسلمة 

وسبب اعتبار هذا أساسا من األسس التي يعتمد عليها يف الرتجيح أو اإلفتاء يف هذا  

الباب هو ذلك الورع البارد الذي حيمل البعض عىل اإلرساع باإلفتاء بالتطليق خشية أن  

تصبح معارشة املستفتي مع زوجته معارشة سفاح، وأن يصبح أوالدمها أوالد زنى، فيفتي  

ن الصالة، متصورا أن كلتا النتيجتني واحدة، بل إنه يف الصالة قد  بالطالق كام يفتي ببطال

يربز تضلعه الفقهي ليبني للعامي كيف يرقع صالته، ويبذل من اجلهد يف ذلك ما لو بذل  
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 عرشه حلمى بيوت املسلمني من التصدع. 

والورع يف هذا الباب كام نراه ليس يف التفريق بني املرء وزوجه وإنام يف البحث  

ني وببذل أقىص الطاقة إلرجاعه لزوجته إرجاعا رشعيا، ولو بغري ما يقتنع به من أقوال  املض

   الفقهاء، فقناعته ال ينبغي أن تتحكم يف مصالح املسلمني. 

وقد قال اإلمام أمحد، مبينا موضع الورع احلقيقي يف هذا الباب: )الذي ال يأمر  

قد أتى خصلتني: حرمها عليه، وأحلها  بالطالق فإنام أتى خصلة واحدة والذي يأمر الطالق  

  (1) لغريه، فهذا خري من هذا، وأنا اتقي مجيعها( 

يف هذا الباب، فللورع ميادينه اخلاصة   وبني ابن القيم أن هذا هو سنة رسول اهلل 

السعة والرمحة وعند غريه الشدة      التي ال يصح جتاوزها، قال ابن القيم:)فعند رسول اهلل 

ءه مكروب إال وجد عنده تفريج كربته وال هلفان إال وجد عنده إغاثة هلفته،  والنقمة، فام جا 

فام فرق بني زوجني إال عن وطر واختيار، وال شتت شمل حمبني إال عن إرادة منهام وإيثار،  

وَل خيرب ديار املحبني بغلظ اللسان وَل يفرق بينهم بام جرى عليه من غري قصد اإلنسان،  

م الذي َل يقصده بل جرى عىل لسانه بحكم اخلطأ والنسيان أو  بل رفع املؤاخذة بالكال

 (2) اإلكراه والسبق عىل طريق االتفاق(

الشبه التي  من ردود عىل  الغزايل ما أورده ونذكر هنا لالستدالل عىل هذا األساس 

يستند إليها أهل هذا النوع من الورع، وعىل أساسها قد يلزمون أنفسهم وغريهم قوال  

 ن ما عداه، وسنسوق ما ذكره من شبه ثم رده عليها:واحدا يأبو

وقد قسم الشبه التي أوردها املخالفون من املتشددين يف التزام األقوال إىل قسمني  

 نذكرمها فيام يل: 

 
 . 45(   طالق الغضبان:1)

 . 25(   طالق الغضبان:2)
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 الشبه العقلية: 

 وقد أورد أربع شبه، نقترص منها عىل الشبهتني التاليتني، لعالقتها باملوضوع: 

 الشبهة األوىل: 

وهو أن يكون قليل  ،  املذهب يف نفسه حمال ألنه يؤدي إىل اجلمع بني النقيضنيأن هذا  

والنكاح بال ويل صحيحا باطال، واملسلم إذا قتل كافرا مهدرا   ،النبيذ مثال حالال حراما 

فإذا اليشء ونقيضه  ،  ومقادا إذ ليس يف املسألة حكم معني وكل واحد من املجتهدين مصيب

ألنه يف االبتداء   ؛ : هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقةحق وصواب، وقد قال بعضهم

جيعل اليشء ونقيضه حقا وباآلخر يرفع احلجر وخيري بني اليشء ونقيضه عند تعارض  

 .(1)الدليلني وخيري املستفتي لتقليد من شاء وينتقي من املذاهب أطيبها عنده

حلكم الرشعي، فهو  وقد أجاب الغزايل عىل هذه الشبهة بالتنبيه إىل نوع اخلطاب با 

ليس كام يظن من أورد هذه الشبهة، بل ما يعتقده الكثري من الناس من أنه يتعلق باألعيان،  

بل إن الرشع علقه بأفعال املكلفني، فلذلك ال يتناقض أن حيل لزيد ما حيرم عىل عمرو،  

ة جتب  فاملرأة حتل للزوج وحترم عىل األجنبي، وامليتة حتل للمضطر دون املختار، والصال

 عىل الطاهر وحترم عىل احلائض.

والتناقض احلقيقي ليس يف هذا، وإنام هو أن جيتمع التحليل والتحريم يف حالة  

فإذا تطرق التعدد واالنفصال إىل يشء  ،  واحدة لشخص واحد يف فعل واحد من وجه واحد

واحدة  قربة يف حالةو من هذه اجلملة انتفى التناقض، فالصالة يف الدار املغصوبة حرام 

 فاختالف األحوال ينفي التناقض. ، لشخص واحد لكن من وجه دون وجه 

وهذا عام يف األحوال املختلفة واألسباب املختلفة، وال فرق بني أن يكون اختالف  

فالصالة حرام  ،  األحوال باحليض والطهر والسفر واحلرض أو بالعلم واجلهل أو غلبة الظن 

 
 .  1/355(   املستصفى: 1)



63 

 

 عليه إذا جهل كونه حمدثا. عىل املحدث إذا علم أنه حمدث واجبة 

وبناء عىل هذا نص الغزايل عىل وجه الورع يف التزام األقوال، فليس الورع فيها 

بمراعاة أعياهنا، وإنام بالقناعة التي ينطلق صاحبها منها، والتي ختتلف باختالف األحوال،  

السالمة وحيرم عىل  يقول الغزايل: )ولو قال الشارع: حيل ركوب البحر ملن غلب عىل ظنه 

من غلب عىل ظنه اهلالك فغلب عىل ظن اجلبان اهلالك وعىل ظن اجلسور السالمة حرم عىل  

اجلبان وحل للجسور الختالف حاهلام وكذلك لو رصح الشارع وقال: من غلب عىل ظنه  

أن النبيذ باخلمر أشبه فقد حرمته عليه ومن غلب عىل ظنه أنه باملباحات أشبه فقد حللته له  

 (1)  َل يتناقض(

وبناء عىل هذا املثال يتوجه ما ذكرنا من اعتبار األحوال املختلفة التي ال جيدي معها  

 التعصب لقول بعينه. 

ثم إن الغزايل بأسلوبه اجلديل عىل طريقة املتكلمني سلم ألصحاب الشبهة ما أوردوه  

ال يتناقض مع ما ذكره،  من اعتبار احلل واحلرمة وصفا لألعيان، ورد بأن القول بذلك أيضا  

يتناقض عقال أن يكون الشخص الواحد أبا ابنا  فال، ألنه يكون من األوصاف اإلضافية

لكن لشخصني وأن يكون اليشء جمهوال ومعلوما لكن الثنني وتكون املرأة حالال حراما  

 لرجلني كاملنكوحة حرام لألجنبي حالل للزوج وامليتة حرام للمختار حالل للمضطر. 

 ة الثانية: الشبه 

وهي الشبهة التي يتمسك هبا املغالون يف التعصب للمذاهب الفقهية بحيث يعتربون  

اخلروج عن االلتزام هبا بدعة، وقد عرب الغزايل عن هذه الشبهة يف واقع كان يموج  

بالتعصب املذهبي، وهو يف ذلك ال يبتعد عن واقع كثري من املجتمعات اإلسالمية املحافظة  

لو صح ما ذكرمتوه جلاز لكل واحد من املجتهدين يف القبلة واإلناءين إذا  ) :اليوم، فقال
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فلم ال يقتدي بمن  ، ألن صالة كل واحد صحيحة ؛اختلف اجتهادمها أن يقتدي باآلخر

وصالة  ، وكذلك ينبغي أن يصح اقتداء الشافعي بحنفي إذا ترك الفاحتة  ؟ صحت صالته

فلام اتفقت األمة عىل فساد هذا االقتداء  ، اد ألنه بناها عىل االجته ؛ احلنفي أيضا صحيحة

 (1) دل عىل أن احلق واحد( 

ألن كل مصل يصل  ، وقد رد الغزايل عىل هذه الشبة بأن االتفاق يف هذا غري مسلم 

وصالة اإلمام غري مقطوع ببطالهنا فكيف  ، لنفسه وال جيب االقتداء إال بمن هو يف صالة

 يمتنع االقتداء؟  

عنه يف كثري من مسائل الطالق كام سنرى، ألن الزعم باعتبار بقائه  ومثل هذا جياب 

مع زوجته سفاحا قول من أقوال مذهبه الذي يأتم به، ويصح له أن يأتم بغريه ويتفادى  

 وقوع الطالق، ويكون مع ذلك ورعا، ألنه َل خيرج من أحكام الرشيعة. 

 الشبه النقلية: 

 :(2)يام يل وقد ذكر الغزايل مخس شبه نوردها مجيعا ف

: وهي االستدالل بقوله تعاىل:﴿ َوَداُووَد َوُسَلياَْمَن إِْذ حَيُْكاَمِن يِف احْلَْرِث  الشبهة األوىل 

ْمنَاَها ُسَلْياَمَن َوُكالًّ آَتْينَا ُحْكاًم  78إِْذ َنَفَشْت فِيِه َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن) ( َفَفهَّ

َباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّرْيَ َوُكنَّا َفاِعلِنَي﴾)األنبياء: َوِعْلاًم َوَسخَّ  (، ووجه  78،79ْرَنا َمَع َداُووَد اجْلِ

 بمدرك احلق وأن احلق واحد.  الدليل أن فيها اختصاص سليامن 

 وقد أجاب الغزايل عىل هذه الشبهة بالوجوه التالية: 
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ن العلامء من منع اجتهاد  : أنه من أين صح أهنام باالجتهاد حكام، ومالوجه األول 

األنبياء عقال ومنهم من منعه سمعا ومن أجاز أحال اخلطأ عليهم، فكيف ينسب اخلطأ إىل  

   ؟ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد داود  

: أن اآلية أدل عىل نقيض مذهبهم إذ قال تعاىل:﴿ َوُكالًّ آَتْينَا ُحْكاًم  الوجه الثاين 

ومن قىض بخالف حكم اهلل  ، خلطأ يكون ظلام وجهال ال حكام وعلامَوِعْلاًم﴾ والباطل وا 

تعاىل ال يوصف بأنه حكم اهلل وأنه احلكم والعلم الذي آتاه اهلل ال سيام يف معرض املدح  

 والثناء. 

: وهو أنه حيتمل أهنام كانا مأذونني يف احلكم باجتهادمها فحكام ومها الوجه الثالث 

 فصار ذلك حقا متعينا بنزول الوحي.  حمقان، ثم نزل الوحي عىل وفق اجتهاد سليامن  

ِذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم﴾ الشبهة الثانية    : وهي االستدالل بقوله تعاىل:﴿ َلَعلَِمُه الَّ

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم ﴾)آل عمران:وقوله تع  (83)النساء:  (  7اىل:﴿ َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إِالَّ اهللَُّ َوالرَّ

 ووجه الدليل أن يف جمال النظر حقا متعينا يدركه املستنبط. 

 وقد رد الغزايل عىل هذه الشبهة بالوجهني التاليني: 

عقليات والسمعيات  : أنه ربام أراد به احلق فيام احلق فيه واحد من ال الوجه األول 

 إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري مستنبط. ، والقطعيات 

فكل ما أفىض إليه نظر عاَل فهو  ، : أنه ليس فيه ختصيص بعض العلامءالوجه الثاين 

استنباطه وتأويله وهو حق مستنبط وتأويل أذن للعلامء فيه دون العوام وجعل احلق يف حق  

 بنظرهم وتأويلهم فهذا ال يدل عىل ختطئة البعض.  العوام احلق الذي استنبطه العلامء

)إذا اجتهد احلاكم  :: وهي من أقوى الشبه، وهي االستدالل بقوله  الشبهة الثالثة 

 فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر( ووجه الدليل أنه ذكر فيه خطأ وصوابا.

 وقد أجاب الغزايل عىل هذه الشبهة بالوجهني التاليني: 
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ن هذا هو القاطع عىل أن كل واحد مصيب إذ له أجر وإال فاملخطئ  : أالوجه األول 

   ؟كيف يستحق األجر، احلاكم بغري حكم اهلل تعاىل

: هو أنا ال ننكر إطالق اسم اخلطإ عىل سبيل اإلضافة إىل مطلوبه ال إىل  الوجه الثاين 

فيكون خمطئا فيام  فإن احلاكم يطلب رد املال إىل مستحقه وقد خيطئ ذلك ، ما وجب عليه 

،  طلبه مصيبا فيام هو حكم اهلل تعاىل عليه وهو اتباع ما غلب عىل ظنه من صدق الشهود

 وكذلك كل من اجتهد يف القبلة. 

: وهي االستدالل بقوله تعاىل:﴿ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل  الشبهة الرابعة 

ُقوا َواْذُكُروا نِْعَمَة  َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا  َتَفرَّ اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألَّ

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َِتْ  َتُدون﴾)آل  َوُكنُْتْم َعىَل َشَفا ُحْفَرٍة ِمْن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها َكَذلَِك ُيَبنيِّ

(  46( وقوله تعاىل:﴿ َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم ﴾)آل عمران: 103عمران: 

وغريها من اآليات احلاثة عىل التآلف، واإلمجاع منعقد عىل احلث عىل األلفة واملوافقة  

 والنهي عن الفرقة، وقد أجاب الغزايل عىل ذلك بالوجوه التالية: 

باختالف األحوال يف العلم واجلهل والظن  : أن اختالف احلكم الوجه األول 

كاختالفه باختالف السفر واإلقامة واحليض والطهر واحلرية والرق واالضطرار  

 واالختيار. 

: أن األمة جممعة عىل أنه جيب عىل املختلفني يف االجتهاد أن حيكم كل  الوجه الثاين 

 مر باالختالف. واألمر باتباع املختلف أ، واحد بموجب اجتهاده وهو خمالف لغريه

: وهذه الشبهة هي أساس الورع الذي ذكرنا، وتنطلق من اآلثار  الشبهة اخلامسة 

)أقول يف  :من اخلطأ يف االجتهاد، ومنها قول أيب بكر  الكثرية الدالة عىل حذر الصحابة

الكاللة برأيي فإن كان صوابا فمن اهلل وإن كان خطأ فمن الشيطان(، وقول عل لعمر ما:  

أما اإلثم فأرجو أن يكون عنك زائال  ، هدوا فقد غشوا وإن اجتهدوا فقد أخطئوا)إن َل جيت
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وأما الدية فعليك( وملا كتب أبو موسى كتابا عن عمر كتب فيه:)هذا ما أرى اهلل عمر(  

فقال: احمه واكتب هذا ما رأى عمر فإن يك خطأ فمن عمر، وقال يف جواب املرأة التي  

ة يف املهر حيث ذكرت القنطار يف الكتاب: )أصابت امرأة  ردت عليه يف النهي عن املبالغ 

 وأخطأ عمر(  

وقد أجاب الغزايل عىل هذه الشبهة بأن اخلطأ يف االجتهاد الذي ال جيوز اعتباره،  

أو  ، ويتورع عن القول به، يكون يف أربعة مواضع، هي:)أن يصدر االجتهاد من غري أهله 

أو خيالف يف  ، حمله بل يف موضع فيه دليل قاطعأو يضعه يف غري ، ال يستتم املجتهد نظره

اجتهاده دليال قاطعا، فينتفي اخلطأ متى صدر االجتهاد من أهله وتم يف نفسه ووضع يف  

ثم مع ذلك كله يثبت اسم اخلطإ باإلضافة إىل طلب ال إىل  ، حمله وَل يقع خمالفا لدليل قاطع

 (1)  ما وجب كام يف القبلة وحتقيق مناط األحكام(

أو َل  ، من ذلك فقد يكون خوفا من دليل قاطع غفل عنه  ما ورد عن الصحابة أما 

أو خياف أن ال يكون أهال للنظر يف تلك املسألة أو أمن  ، يستتم نظره وَل يستفرغ متام وسعه

 ذلك كله لكن قال ما قال إظهارا للتواضع واخلوف من اهلل تعاىل.

نرى أنه من الورع البحث يف أقوال املجتهدين من السلف   ،بعد هذا العرض لألدلة 

ومن بعدهم حلفظ بيوت املسلمني من التصدع وحفظ أوالد املسلمني من الترشد، وأن ال  

يلزم أحد بقناعته غري نفسه، فالرشيعة ال يمثلها قول أو رأي أو مذهب أو اجتاه، بل متثلها  

 مجيع األقوال واآلراء واملذاهب واالجتاهات. 
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 الفصل الثاين  

 حق الزوج يف حل عصمة الزوجية 

الركن األول من أركان الطالق، وهو من يوقع الطالق، ومن    نتناول يف هذا الفصل 

يصح منه، وهو من أهم أركان هذا النوع من التفريق، باعتبار الطالق هو احلق الذي جعله  

هلذا الذي أنيط   اهلل للرجل حلل العصمة الزوجية، فلذلك كان من الالزم وضع ضوابط

 بلسانه وترصفاته استمرار احلياة الزوجية أو انقطاعها. 

وهذه الضوابط تستدعي معرفة الرشوط التي يتأهل هبا املطلق ألن يقوم بالتطليق،  

والنظر يف األحوال التي يمر هبا املطلق وتأثريها يف إيقاع الطالق أو عدم تأثريها، وأخريا  

 ه.فيام لو جعل املطلق األمر لغري

خاصا، والذي دعانا إىل هذا هو  مبحثا وقد خصصنا لكل واحد من هذه الثالثة 

رضورة الضبط الذي تستدعيه القسمة العقلية، ألن املطلق إما أن يطلق بنفسه أو يوكل غريه  

للتطليق، ثم هو يف حال تطليقه بنفسه إما أن يكون أهال للتطليق أو غري أهل، فإن كان أهال،  

حالة معتدلة أو بحالة قد تشوش عليه أهليته، وبذلك تنضبط هذه القسمة  فإما أن يكون ب

 مع ما ذكرنا.  

 أوال ـ أهلية املطلق إليقاع الطالق وضوابطها الرشعية 

أما عن أهلية املطلق فتتحقق بتوفر الرشوط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف  

 :اعتبارها أو يف اعتبار تفاصيل بعضها 

 الذكورة    ـ     1

ق الفقهاء عىل أن من رشوط املطلق أن يكون ذكرا، ومن األدلة عىل ذلك أن كل  اتف
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َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقُتْم النَِّساَء   النصوص الرشعية أسندته إىل الرجل، ومن ذلك قوله تعاىل:﴿ َيا َأُّيُّ

﴾ )الطالق:  ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ  (، وقوله تعاىل:﴿ ال ُجنَاَح َعَلْيكُ 1َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ ْم إِْن َطلَّ

وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة﴾ )البقرة:  ِذيَن آَمُنوا إَِذا  236مَتَسُّ َا الَّ (، وقوله تعاىل:﴿ َيا َأُّيُّ

﴾ )األحزاب:  ْقُتُموُهنَّ تِْبَداَل  (، وقوله تعاىل:﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم اْس 49َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ

 ( 20َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا﴾ )النساء: 

لعبد اهلل بن عمر: طلق زوجتك، وقوله   ومن السنة األحاديث الكثرية، كقوله 

 .(1)مرة أخرى: مره فلرياجعها، ثم يطلقها 

للمرأة  وقد دلت هذه النصوص هبذا عىل قرص الطالق بيد الرجل، وقد ذكرنا أن 

   حقها يف التفريق إذا أرادت ذلك، أو توفرت األسباب الداعية لذلك.

 العقل   ـ    2

ألن الطالق من األفعال التي حتتاج إىل التمييز والنظر، وخيالفها كل ما يتناقض مع  

ذلك، ولذلك وقع اإلمجاع عىل عدم صحة طالق غري العاقل، ولكن مع ذلك قد خيتلف  

العقل واجلنون، فلذلك فصل الفقهاء يف أحكام زوال العقل وأنواعه حتى  الناس يف تفسري  

 ينضبط بالضوابط الرشعية، وفيام يل تفصيل ألحكام طالق املجنون وأنواعه. 

 ـ تعريف اجلنون وأنواعه:   أ 

 تعريف اجلنون: 

 :(2)عرفه الفقهاء واألصوليون بعبارات خمتلفة منها 

 ن األفعال واألقوال عىل هنجه إال نادرا. هو اختالل العقل بحيث يمنع جريا ـ    1

 
(،  4789، رقم  2/26. وأخرجه أيضا: أمحد )-حسن صحيح    -( وقال:  1176، رقم  3/479أخرجه الرتمذى )(    1)

  (14690، رقم 7/325والبيهقى ) ،(7/95وأبو نعيم ىف احللية ) ،(1471رقم  ،2/1095ومسلم )

 .  3/334(   رشح التلويح: 2)
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هو اختالل القوة املميزة بني األشياء احلسنة والقبيحة املدركة للعواقب بأن ال تظهر  ـ  2

 وأن تتعطل أفعاهلا.   ، آثارها 

 هو اختالل القوة التي هبا إدراك الكليات. ـ    3

 أنواع اجلنون: 

 : قسم الفقهاء اجلنون باعتبارين خمتلفني

: فاجلنون إما أن يكون أصليا، إما لنقصان جبل عليه  باعتبار األصالة والعروض 

وإما  ، وإما خلروج مزاج الدماغ عن االعتدال بسبب خلط أو آفة، دماغه يف أصل اخللقة

ويفزع من غري ما  ، وإلقاء اخلياالت الفاسدة إليه بحيث يفرح ، الستيالء الشيطان عليه 

 ا ال يرجى زواله.  ، وهذا النوع مم(1)يصلح سببا 

وإما أن يكون عارضا، وهو ما إذا زال االعتدال احلاصل للدماغ خلقة إىل رطوبة  

وهذا النوع مما يرجى زواله بالعالج بام خلق اهلل تعاىل من  ، أو يبوسة متناهية، مفرطة 

 األدوية. 

بق،  : واجلنون هبذا التقسيم إما أن يكون مطبقا أو غري مط باعتبار االستمرار والطروء 

، (2) فاملطبق هو املالزم املمتد، واالمتداد ليس له ضابط عام بل خيتلف باختالف األحوال

 وغري املطبق، وهو الطارئ الذي ال يستقر، وهذا النوع من اجلنون ال يمنع أصل التكليف. 

 ـ حكم طالق املجنون:   ب 

 
 .  3/334(   رشح التلويح: 1)

 (   اختلف احلنفية يف حد اجلنون املطبق عىل قولني:2)

القول األول: هو ما يستوعب الشهر، وهو قول أبو يوسف، ألن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم، فكان التقدير 

 به أوىل. 

القول الثاين: هو ما يستوعب احلول، وهو قول حممد، ألن املستوعب للحول هو املسقط للعبادات كلها فكان التقدير به 

 ..  3/334أوىل، رشح التلويح: 
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،  يف األولعدم صحة طالق املجنون واملعتوه لفقدان أهلية األداء  عىل اتفق الفقهاء 

فلم يقع طالقهام، وقد نقل اإلمجاع عىل  ، فأحلقومها بالصغري غري البالغ ، ونقصاهنا يف الثاين 

 ذلك، ومن األدلة عىل ذلك:  

،  وعن الصبي حتى حيتلم،  )رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ:قوله  ـ    1

 (1)  وعن املجنون حتى يفيق(

، قال  (2) إال طالق املعتوه املغلوب عىل عقله( ، )كل الطالق جائز: قوله ـ  2

  وغريهم أن طالق املعتوه     الرتمذي: والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 

 املغلوب عىل عقله ال جيوز إال أن يكون معتوها يفيق األحيان فيطلق يف حال إفاقته. 

 كالبيع.  ، فاعترب له العقل ، أنه قول يزيل امللكـ  3

فإن حكم طالق املبتىل به منوط  ، أما اجلنون املتقطع،  اجلنون الدائم املطبقوهذا يف

وإن طلق يف إفاقته وقع لكامل أهليته، قال  ، فإن طلق وهو جمنون َل يقع، بحاله عند الطالق

وال طالق  ، الشافعي:)وال جيوز طالق الصبي حتى يستكمل مخس عرشة أو حيتلم قبلها 

الذي جين ويفيق إذا طلق يف حال جنونه وإن طلق يف حال   وال طالق املجنون ،املعتوه

 (3) (صحته جاز

 ـ ما يلحق باملجنون:   ج 

 
  ، (3432، رقم 6/156والنسائى ) ،(4398، رقم 4/139وأبو داود ) ،(25157، رقم 6/144أخرجه أمحد )  ( 1)

( وقال: صحيح عىل رشط مسلم. وأخرجه أيضا: إسحاق 2350، رقم  2/67واحلاكم )  ،(2041، رقم  1/658وابن ماجه )

 ( 2296، رقم 2/225والدارمى ) ،(1713، رقم 3/988ابن راهويه )

لرتمذي: هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن وعطاء بن عجالن ضعيف ذاهب (   قال ا2)

 .  4/73،مصنف ابن أيب شيبة: 3/496احلديث، الرتمذي:

 .  5/235(   األم:3)
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وذلك النعدام  ، واملدهوش، واملربسم ، واملغمى عليه ، أحلق الفقهاء باملجنون النائم

وكذا  ، أهلية األداء لدُّيم، قال الزيلعي:)لو أن الصبي واملجنون طلق امرأته َل يقع طالقه

املغمى عليه واملربسم واملدهوش والنائم واملعتقل والذي رشب الدواء مثل البنج ونحوه 

(1) فتغري عقله إذا طلق واحد من هؤالء زوجته َل يقع طالقه
. 

 البلوغ    ـ    3

 حكم طالق الصغري: 

 : تنقسم مراحل الصغر يف عرف الفقهاء إىل مرحلتني

اتفق الفقهاء   الوالدة إىل التمييز، وقد: وتبدأ هذه املرحلة منذ مرحلة عدم التمييز 

 ألنه ال يعقل.  (2)عىل أن الصبي يف هذه املرحلة ال يقع طالقه

أن   أي ، التمييز بني األشياء : وتبدأ هذه املرحلة منذ قدرة الصغري عىل مرحلة التمييز 

ولكن تدل  ، يكون له إدراك يفرق به بني النفع والرضر، وليس للتمييز سنا معينة يعرف هبا 

،  فقد يصل الطفل إىل مرحلة التمييز يف سن مبكرة، عىل التمييز أمارات التفتح والنضوج

 وتنتهي هذه املرحلة بالبلوغ. ، وقد يتأخر إىل ما قبل البلوغ 

،  وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصغري يف هذه املرحلة إذا عقل الصبي املميز الطالق

 هل يقع طالقه أم ال عىل قولني:  ،وحترم عليه ، وعلم أن زوجته تبني به

،  وعطاء،  يقع، وقد روي ذلك عن سعيد بن املسيب  (3) : أن طالق املميزالقول األول 

 وإسحاق، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ، والشعبي،  واحلسن

 
 .  2/195(   تبيني احلقائق:1)

ألن   ;غريه فتصح إجازة الزوج أما إذا طلق الصبي أو الكافر زوجة  ،(   نص الفقهاء عىل أن هذا بالنسبة لزوجته2)

 . 2/98ولذلك تعتد املطلقة من يوم إجازته ال من يوم الطالق، انظر:حاشية العدوي: ،املطلق حقيقة الزوج

(   اختلف الفقهاء القائلون بإيقاع طالق الصبي املميز يف السن الذي يكون به مميزا عىل األقوال التالية، والتي حكاها 3)

 ابن قدامة:
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، واحلديث يف األصل ورد يف طالق العبد  (1)   )الطالق ملن أخذ بالساق(:قوله  ـ    1

رجل فقال: يا رسول اهلل سيدي زوجني أمته، وهو   قال: أِت النبي  كام روى ابن عباس

املنرب فقال: يا أُّيا الناس ما بال أحدكم    يريد أن يفرق بيني وبينها، قال فصعد رسول اهلل  

، وهو يدل بإطالقه  (يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهام، إنام الطالق ملن أخذ بالساق

 الطالق بيد الزوج أي كان، فيدخل فيه الصبي املميز.  عىل أن

 (2) )كل طالق جائز إال طالق املعتوه املغلوب عىل عقله( : قوله ـ  2

 فوقع كطالق البالغ.، أنه طالق من عاقل صادف حمل الطالقـ  3

،  ومالك ، والزهري، : أن طالقه ال يقع حتى حيتلم، وهو قول النخعي القول الثاين 

 والشافعي، ورواية عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ، وأيب عبيد، ري والثو، ومحاد

ِذيَن ِمْن  :قوله تعاىلـ  1 ﴿ َوإَِذا َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُْكْم احْلُُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكاَم اْسَتْأَذَن الَّ

ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتِِه َواهللَُّ  ويقول اهلل تعاىل:﴿ َواْبَتُلوا  ،(59َعلِيٌم َحكِيٌم﴾)النور:َقْبلِِهْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

(  6اْلَيَتاَمى َحتَّى إَِذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفإِْن آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُْم ﴾)النساء:

 
 وهو اختيار القايض.  ،ألول:  حتديد من يقع طالقه من الصبيان بكونه يعقل، وهو أكثر الروايات عن أمحدالقول ا

وهو رواية عن أمحد، وهو يدل عىل أنه ال يقع لدون  ،القول الثاين:  حتديده بام بني عرش إىل اثنتي عرشة إذا عقل الطالق

 فكذلك هذا. ،وصحة الوصية ،للرضب عىل الصالة والصيام العرش. وهو اختيار أيب بكر، ووجه ذلك بأن العرش حد

 جاز طالقه، وهو قول سعيد بن املسيب، واحلسن. ،وصام رمضان ،القول الثالث:  إذا أحىص الصالة

 القول الرابع:   إذا بلغ أن  يصيب النساء، وهو قول عطاء.

 . 7/290:القول اخلامس:  إذا جاوز اثنتي عرشة، وهو قول إسحاق، انظر: املغني

، قال ابن حجر: ويف إسناده 672/ 1، ابن ماجة:  4/37، الدارقطني:  7/370، البيهقي:  4/334(   جممع الزوائد:  1)

بن هليعة وهو ضعيف، وله طريق أخرى عند الطرباين يف الكبري، وفيه حييى احلامين ورواه بن عدي والدارقطني من حديث 

 .  2/52، كشف اخلفاء:2/199ظر: الدراية: ، وان3/219عصمة بن مالك وإسناده ضعيف، تلخيص احلبري:

وقال: ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن  ،(1191، رقم 3/496أخرجه الرتمذى )(   2)

  عجالن ضعيف.
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الداللة عىل   ، ومها واضحتان يف(1) وقد استدل الشافعي هباتني اآليتني عىل اشرتاط البلوغ

 ذلك. 

أجاز ابن عمر يف القتال وهو ابن مخس عرشة ورده ابن أربع   أن رسول اهلل ـ  2

 عرشة.

 (2)  )رفع القلم عن الصبي حتى حيتلم(: قول النبي ـ  3

 فلم يقع طالقه كاملجنون. ، أنه غري مكلف ـ  4

 الرتجيح:  

البلوغ، بل إىل الفرتة  ذكرنا يف الفصول املاضية استحباب تأخري الزواج إىل ما بعد 

التي ينضج فيها العقل ويستقر، لكن إن تم الزواج، فإن إيقاع الطالق يبقى متوقفا عىل متام  

 العقل بالبلوغ. 

 إجازة البالغ طالقه يف فرتة الصبى: 

اتفق الفقهاء عىل أنه لو كان للصبي امرأة فطلقها يف حال صباه أو طلقها وكيل  

ألنه ال جميز هلذا الترصف   ؛فإنه ال عربة هبذا التطليق، ولو أجازه الصبي بعد ما كرب ،(3)عنه

 عند وقوعه، وألن ثبوت الوالية عليه لتوفري املنفعة له ال لإلرضار به. 

أما إذا قال حني كرب قد أوقعت عليها الطالق الذي أوقع عليها فالن، فإنه يقع  

تقبل، وألنه يملك اإليقاع ابتداء هبذا اللفظ فيكون  ألن هذا اللفظ إيقاع مس  ؛الطالق بذلك

ألن اإلجازة تقيد للترصف الذي بارشه ،وهذا بخالف اإلجازة منه ، إضافته إىل غريه أوقع

 .(4)فالن

 
 .  5/270(   األم:1)

   (8169، رقم 4/430واحلاكم ) ،(4402، رقم 4/140وأبو داود )  ،(1327، رقم 1/154أخرجه أمحد )(   2)

 .  2/98(   نص املالكية عىل أن للويل أن يطلق زوجة الصغري إن رأى املصلحة يف ذلك، انظر: حاشية العدوي:3)

 .  25/24(   املبسوط:4)
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 ثانيا ـ أحوال املطلق وأحكامها  

 ـ اإلكراه   1

فيكون  ،  وال خيتار مبارشته لو خل ونفسه،  هو محل الغري عىل أن يفعل ما ال يرضاهو

، فالفعل يصدر عن املكره باختياره لكنه يصدر مستندا إىل  (1)معدما للرىض ال لالختيار

 .(2)اختيار آخر

وقد قسم اإلكراه تقسيامت خمتلفة وباعتبارات خمتلفة، ومما نحتاج إىل معرفته هنا  

 تقسيمه بحسب موجبه، فقد قسم إىل قسمني: 

ظلم فيه وال إثم، وهو ما توافر فيه  : وهو اإلكراه املرشوع الذي ال اإلكراه بحق

 أمران: 

أن حيق للمكره التهديد بام هدد به، باعتباره وليا ألمر كلف به رشعا، مثل القايض  

 أو من ينوب عنه. 

 أن يكون املكره عليه مما حيق للمكره اإللزام به.  

حريم  أو لت، لتحريم وسيلته، أو اإلكراه املحرم، : وهو اإلكراه ظلاماإلكراه بغري حق 

 املطلوب به. 

 حكم طالق املكره: 

 
(   عرف التفتازاين االختيار بأنه القصد إىل مقدور مرتدد بني الوجود والعدم برتجيح أحد جانبيه عىل اآلخر، رشح 1)

 .  2/390التلويح عىل التوضيح:

 . 2/75، البحر املحيط:2/390(   رشح التلويح عىل التوضيح:2)
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أن النوع األول من اإلكراه، وهو اإلكراه بحق ال يقع به الطالق،    عىل   (1)اتفق الفقهاء

ألنه إكراه بحق، وملصلحة الزوجة، ومن ويل األمر، وسنرى أحكامه وأنواعه يف الفصل  

 اخلاص بحل العصمة الزوجية بيد القضاء. 

فقد اختلف الفقهاء هل يقع طالقه  ،  أكره عىل الطالق ظلامأما اإلكراه بغري حق كمن  

 :(2)عىل قولني ؟ أم ال

،  واألوزاعي ، مالكعن : أن طالق املكره ال يقع، وقد روي ذلك القول األول 

وأبو عبيد وأمحد، وهو قول الظاهرية، واستدلوا عىل ذلك  ، وإسحاق وأبو ثور ، والشافعي

 :(3)بام يل 

عىل عدم اعتبار اإلكراه يف كثري من األمور هي أعظم من   داللة القرآن الكريم ـ  1

﴿ َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إِالَّ َمْن ُأْكِرَه  : الطالق، فلم يعترب اإلكراه يف الكفر، كام قال تعاىل

َح بِاْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَليْ  ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ ِهْم َغَضٌب ِمْن اهللَِّ َوهَلُْم َعَذاٌب  َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

  (4)(، ولذلك احتج عطاء باآلية، وقال: الرشك أعظم من الطالق106َعظِيم﴾)النحل:

َ  ـ  2 يِن َقْد َتَبنيَّ وَل يعترب تعاىل اإلكراه عىل اإليامن، كام قال تعاىل:﴿ اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

ْشُد ِمْن الَغيِّ ﴾)البقرة: (، وَل يعترب اإلكراه عىل الزنا،فقال تعاىل:﴿ َواَل ُتْكِرُهوا  256الرُّ

نًا لَِتْبَتغُ   إِْن َأَرْدَن حَتَصُّ
ِ
نَّ َفإِنَّ اهللََّ ِمْن َبْعِد  َفَتَياتُِكْم َعىَل اْلبَِغاء ْنَيا َوَمْن ُيْكِرهُّ وا َعَرَض احْلََياِة الدُّ

 
، كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه: 5/235، كشاف القناع: 2/211، منار السبيل: 5/285(   انظر: الفروع: 1)

، اهلداية رشح 4/4، حاشية البجريمي:  5/387، الوسيط:  4/6، إعانة الطالبني:  2/78، املهذب:  7/291، املغني:  33/38

 .  4/48، الرشح الكبري: 4/45، التاج واإلكليل: 3/235، حاشية ابن عابدين: 3/266، البحر الرائق: 1/229البداية: 

وإن أكرهه السلطان لزمه، نسبه إىل  ،ابن حزم قوال ثالثا هو أن طالق املكره إن أكرهه اللصوص َل يلزمه (   وقد ذكر2)

 ،الشعبي، ووروى قوال رابعا نسبه إىل إبراهيم وأحد قويل سفيان، وهو أن من أكره ظلام عىل الطالق فورك إىل يشء آخر َل يلزمه

 ، وما ذكره من هذه األقوال يؤول إىل ما ذكرنا. 9/464ك.املحىل:وال ينتفع الظاَل بالتوري ،فإن َل يورك لزمه

 . 7/291، املغني:9/390، فتح الباري: 7/22، نيل األوطار:10/184(   القرطبي:3)

 . 7/22(   أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح، نيل األوطار: 4)
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( فكيف يعترب اإلكراه عىل الطالق، وهو أدنى منها  33إِْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)النور:

 مجيعا. 

)إن اهلل وضع  :  داللة السنة العامة عىل عدم اعتبار ترصفات املكره، فقد قالـ  3

إنه سوى بني الثالثة  ) : ، قال ابن حجر(1) وما استكرهوا عليه( ، والنسيان، تي اخلطأعن أم

يف التجاوز فمن محل التجاوز عىل رفع اإلثم خاصة دون الوقوع يف اإلكراه لزم أن يقول  

 (2)(مثل ذلك يف النسيان

قالت: سمعت  ، الداللة اخلاصة من السنة عىل عدم وقوع طالقه، فعن عائشةـ  4

، وهذا احلديث هو حديث هذا الباب، فلذلك  (3)   يقول )ال طالق يف إغالق(  اهلل  رسول  

سنرى الوجوه الكثرية لالستدالل به، فقد فرسه علامء الغريب باإلكراه وهو قول ابن قتيبة  

واخلطايب وابن السيد وغريهم، وفرسوه باجلنون واستبعده املطرزي وفرسوه بالغضب،  

 
، وانظر: جممع الزوائد: 2/216احلاكم:  (   قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني وَل خيرجاه،1)

 ، وقد اختلف يف احلكم عىل احلديث عىل ما يل:959/ 1، ابن ماجة: 6/84، البيهقي: 6/250

. قال ابن رجب:  حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغريمها من طريق األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن 1

وخرجه ابن حبان يف صحيحه والدارقطني وعندمها عن األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمري عن ابن عباس عن  النبي 

 وهذا إسناد صحيح يف رواته كلهم حمتج هبم يف الصحيحني.  النبي 

ث مرسال،وقال أبو حاتم هذه أحادي . وقد أنكره اإلمام أمحد جدا وقال ليس يروى فيه إال عن احلسن عن النبي 2

منكرةكأهنا موضوعة، وقال َل يسمع األوزاعي هذا احلديث عن عطاء وإنام سمعه من رجل َل يسمه توهم أنه عبداهلل بن عامر 

، جامع العلوم واحلكم: 1/522أو إسامعيل بن مسلم قال: وال يصح هذا احلديث وال يثبت إسناده، انظر: كشف اخلفاء: 

1/373  . 

 .  9/390(   فتح الباري: 2)

قال ابن حجر: رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعىل واحلاكم والبيهقي من طريق صفية بنت شيبة عنها،   ( 3)

ويف إسناده حممد بن عبد بن أيب صالح وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها ،وصححه احلاكم 

،  7/357، البيهقي: 2/216، وانظر: احلاكم: 3/210تلخيص احلبري:  لكن َل يذكر عائشة، وزاد أبو داود وغريه وال إعتاق،

 .  6/276، أمحد: 4/83، ابن أيب شيبة: 1/660، ابن ماجة: 4/36الدارقطني: 
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فقاال:  ،  ضيق، وقال أبو بكر: سألت ابن دريد وأبا طاهر النحوينيوقال أبو عبيد اإلغالق الت

 .(1) ألنه إذا أكره انغلق عليه رأيه ؛ يريد اإلكراه

، ومنها  (2)اآلثار الكثرية الواردة عن السلف والدالة عىل عدم وقوع طالق املكرهـ    5

قالت:  ،  فسامها الظبية   ؟ما روي عن خيثمة بن عبد الرمحن قال: قالت امرأة لزوجها: سمني

،  قال: فأنت خلية طالق،  قالت: سمني خلية طالق  ؟ قال: فهات ما أسميك به  ؟ما قلت شيئا 

فأوجع عمر   ؟فجاء زوجها فقص عليه القصة ؟فقالت: إن زوجي طلقني ، فأتت عمر

كان ال جييز   وروي أن عل بن أيب طالب . وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها. ، رأسها 

عن طالق املكره فقاال    وابن الزبري،  قال: سألت ابن عمر ،  كره، وعن ثابت األعرجطالق امل

قال: ليس ملكره وال ملضطر طالق، قال ابن حزم بعد   مجيعا: ليس بيشء، وعن ابن عباس

وال خمالف هلم   فهو قول من ذكر من الصحابة  :) إيراده اآلثار الواردة عن الصحابة يف ذلك

  (3)يف عرصهم فيكون إمجاعا(

،  والنخعي ، والشعبي، : أن طالق املكره يقع، وهو قول أيب قالبةالقول الثاين 

 :  (5)، واستدلوا عىل ذلك بام يل (4) وأيب حنيفة وصاحبيه، والزهري والثوري

من السنة، ذكر ابن اجلوزي أن أصحاب هذا القول استدلوا بثالثة أحاديث  ـ  1

 
 .  7/22، نيل األوطار:3/210(   انظر: تلخيص احلبري: 1)

 . 4/39 شيبة:، املصنف البن أيب9/463(   انظر اآلثار الواردة عن الصحابة يف ذلك يف: املحىل:2)

 .  9/463(   املحىل:3)

أو غري متلف،  ،أو غريه أكرهه بوعيد متلف ،(   نص احلنفية عىل أن طالق املكره واقع سواء كان املكره سلطانا 4)

 . 24/40املبسوط:

 . 3/95(   رشح معاين اآلثار:5)
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، وقوله  (2)  )ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة( : قوله (1)هي

:)وما رووه عن رجل من  (3))كل الطالق جائز إال طالق املعتوه واملغلوب عليه ،

ن رجال كان نائام مع امرأته فقامت فأخذت سكينا، وجلست عىل  أ أصحاب النبي 

صدره ووضعت السكني عىل حلقه وقالت له طلقني أو ألذبحنك، فناشدها اهلل فأبت، 

 (4)، فقال )ال قيلولة يف الطالق(فطلقها ثالثا فذكر ذلك لرسول اهلل 

قال: ما   نواستدل له الطحاوي بحديث عام، وهو ما روي عن حذيفة بن اليامـ  2

منعني أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب فأخذنا كفار قريش، فقالوا إنكم تريدون حممدا  

فقلنا: ما نريد إال املدينة فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننرصفن إىل املدينة وال نقاتل معه فأتينا  

، قال:  (5)  عليهم(فأخربناه فقال: انرصفا نفي هلم بعهدهم ونستعني اهلل تعاىل  رسول اهلل  

 فكان يف هذا احلديث ما قد دل عىل أن اليمني عىل اإلكراه تلزم كام تلزم عىل الطواعية. 

ال  ( ال طالق وال عتاق يف إغالق)  أن احلديث الذي استدل به املخالفون وهو ـ  3

  يدل عىل اإلكراه، وقد أوله الطحاوي بقوله:)ثم تأملنا هذا احلديث لنقف عىل املراد به ما 

  فاحتمل   اليشء   عىل   اإلطباق   هو  اإلغالق  أن  –   أعلم   واهلل   – فكان أحسن ما حرضنا فيه    ؟هو

  املطلق  وعىل  ،املعتق  عىل  يغلق الذي اإلجبار  به  أريد  احلديث  هذا يف  يكون  أن عندنا  بذلك

 
 .  3/222، وانظر: نصب الراية: 2/294(   التحقيق يف أحاديث اخلالف:1)

، املنتقى البن 1/658، ابن ماجة: 2/259، أبو داود: 7/340، البيهقي: 3/490، الرتمذي: 2/216احلاكم: (   2)

، وهو من رواية عبد الرمحن بن حبيب بن أردك وهو خمتلف فيه قال النسائي منكر احلديث ووثقه غريه فهو 1/178اجلارود: 

 . 3/210عىل هذا حسن، تلخيص احلبري:

وقال: ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن  ،(1191، رقم 3/496الرتمذى )(   أخرجه 3)

 عجالن ضعيف. 

، وقال البخاري: 3/217(   قال ابن حجر: ذكره بن أيب حاتم يف العلل عن أيب زرعة وأنه واه جدا، تلخيص احلبري:4)

 .  3/222حديث منكر، نصب الراية: 

 . 9/145بيهقي: ، ال3/1414(   مسلم: 5)
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ابا كام يثاب  مث العتاق يف  يكون وال هلام منه  اختيار غري عىل  والطالق العتاق منه  يكون  حتى

سائر املعتقني الذين يريدون بعتاقهم اهلل عىل عتاقهم، وكاملطلقني الذين تلحقهم الذنوب  

يف طالقهم الذين يضعونه يف غري موضعه، والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح هلم أن  

يوقعوه منه وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل املسيس والعدد الذي أمروا  

  (1)  ال ما فوقها( به هو الواحدة

أن حديث رفع احلرج عن املكره ال يدخل فيه الطالق، وإنام املراد منه اإلكراه  ـ  4

وكان اإلكراه عىل الكفر ظاهرا يومئذ  ، عىل الكفر )ألن القوم كانوا حديثي العهد باإلسالم

ألمة  فعفا اهلل تعاىل عن ذلك عن هذه ا،  وكان جيري عىل ألسنتهم كلامت الكفر خطأ وسهوا

 )(2)عىل لسان رسول اهلل 

ومنها ما رووا أن امرأة سلت سيفا فوضعته   ،اآلثار الواردة عن السلف يف ذلك ـ  5

لتطلقني، فطلقها ثالثا، فرفع ذلك إىل عمر   عىل بطن زوجها وقالت:واهلل ألنفذنك، أو 

رجل حتى أطلق  فأمىض طالقها، وعن ابن عمر أنه سأله رجل فقال له: أنه وطىء فالن عىل  

)كل الطالق  :أنه قال  ، وعن عل بن أيب طالب(3)امرأِت، فطلقتها فكره له الرجوع إليها 

وروي عن ابن عمر أنه أجاز طالق املكره، وعن الشعبي والنخعي  ،  جائز إال طالق املعتوه(

والزهري وقتادة وأيب قالبة أهنم أجازوه، وعن سعيد بن جبري أنه بلغه قول احلسن ليس  

ق املكره بيشء فقال: يرمحه اهلل إنام كان أهل الرشك يكرهون الرجل عىل الكفر  طال

 .(4)والطالق، فذلك الذي ليس بيشء، وأما ما صنع أهل اإلسالم بينهم فهو جائز

أن  ، باإلضافة إىل  كطالق غري املكره،  فينفذ،  يف حمل يملكه ،  أنه طالق من مكلف ـ    6

 
 .  1/127(   مشكل اآلثار:1)

 . 3/95(   رشح معاين اآلثار: 2)

 (   حيتمل أن ذلك ألنه َل ير ذلك إكراها. 3)

 .  3/223، نصب الراية: 4/39، املصنف:9/463(   انظر اآلثار الواردة عن الصحابة يف ذلك يف: املحىل:4)
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فإن طالق اهلازل واقع  ، و ليس برشط لوقوع الطالقوه ،الفائت باإلكراه ليس إال الرضا 

وكذلك الرجل قد يطلق امرأته الفائقة حسنا ومجاال الرائقة تغنجا  ، وليس براض به طبعا 

 وإن كان ال يرىض به طبعا ويقع الطالق عليها. ، ودالال خللل يف دينها 

حدا ال يقدر  ألن أ  ؛ أن اإلكراه ال يعمل عىل األقوال كام يعمل عىل االعتقاداتـ  7

عىل استعامل لسان غريه بالكالم عىل تغيري ما يعتقده بقلبه جربا فكان كل متكلم خمتارا فيام  

 يتكلم به فال يكون مستكرها عليه حقيقة. 

أنه قاصد دفع اهلالك عن نفسه، وال يندفع عنه إال بالقصد إىل ما وضع له، فكان  ـ    8

 .(1) قاصدا إليه رضورة

 الرتجيح:  

األرجح يف املسألة هو القول بعدم وقوع طالق املكره، وهو ما دلت عليه  نرى أن 

األدلة، وما تقتضيه املصلحة الرشعية، بل إن يف ذلك سدا لذريعة اإلكراه نفسها، ومحاية  

للمسلمني أن تسلب زوجاِتم بأي طريق، ألن من اعتقد جدوى إكراه رجل ما عىل التلفظ  

 بخالف ما لو سد عليه الباب، فإنه ال يفكر فيه مطلقا.  بألفاظ الطالق يغريه ذلك بإكراهه

وأخطرها هو   ،فلذلك كان يف إيقاع طالق املكره من املضار واملفاسد ما ال حيىص

اإلغراء باإلكراه نفسه، ألن الرجل من املسلمني قد يكون ظاملا مفسدا، ولكنه يف هذا امليدان  

قيل هلذا إن ِتديدك لفالن وجربك عىل   خياف أن يتزوج زوجة رجل َل خترج من ذمته، فإذا

 تطليق زوجته جيعلها طالقا ويبيحها لك لن حيجزه عن اإلكراه حاجز. 

ثم كيف ترد النصوص الكثرية التي ذكرناها واألدلة العامة التي تتناول مجيع  

األحكام الرشعية وتنضبط معها ألحاديث ضعيفة ال تصح وأقيسة ال تنهض لالحتجاج  

طالق املكره يلزم ألنه َل   ) :دون هذا فمن الغريب أن يستدل احلنفية بقوهلمهبا عىل ما هو 

 
 .  7/182(   بدائع الصنائع:1)
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، فكيف يعترب عدم  (يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده برشط يف الطالق كاهلازل

 وال يقاس عىل غريه مما هو أشبه به؟ (1)الرضا ال غيا، وملاذا يقاس عل اهلازل

 رشوط اإلكراه املؤثر  

 من الرشوط املعتربة يف اإلكراه املؤثر، وسنقترص منها هنا عىل ما  ذكر الفقهاء الكثري 

 يتعلق منها باإلكراه يف الطالق فقط، وهذه الرشوط هي: 

 ـ قدرة املكره وخوف املكره:   1

وإن    لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش،  وهو قدرة املكره )بالكرس( عىل إيقاع ما هدد به 

َل يكن سلطانا وال أمريا، ألن ِتديد غري القادر ال اعتبار له، وخوف املكره )بفتح الراء( من  

، وقد اتفق الفقهاء عىل اعتبار هذا الرشط يف حتقق اإلكراه إذا كان  (2)إيقاع ما هدد به

 :فقد اختلفوا فيه عىل قولني ، املخوف عاجال، أما إن كان آجال

ه مع التأجيل، وهو قول املالكية واحلنابلة واألذرعي من  : حتقق اإلكراالقول األول 

 الشافعية. 

 ولو إىل الغد، وهو قول الشافعية. ، : أن اإلكراه ال يتحقق مع التأجيلالقول الثاين 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار اإلكراه ولو مع تأجيل املكره عقوبته، ألن  

لرغبة فيه، وإنام التأثري اخلارجي، فللتأثري اخلارجي  الدافع للطالق ليس قصد الطالق وا

وإنام بنوع اإلكراه، فقد يكون    ، أثره بغض النظر عن كونه عاجال أم آجال، فالعربة ليست هبام

   إكراها بسيطا عاجال، فال يعترب، وقد يكون إكراها خطريا آجال، فيؤثر ويقع. 

 ـ شدة الرضر املتوقع من املكره:    2

 
 (   انظر ما يتعلق بطالق اهلازل يف هذا املبحث. 1)

 وتعذر التوصل إىل احلقيقة.   ،ألن غلبة الظن معتربة عند عدم األدلة  ،(   واملقصود بخوف اإليقاع اليقني أو غلبة الظن2)
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،  ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البرص،  هدد به قتال أو إتالف عضومثل كون ما  

أما  ، غريمها مما يوجب غام يعدم الرضا  أو،  أو القدرة عىل البطش أو امليش مع بقاء أعضائها 

فال يصري ملجئا إال إذا بلغ اجلوع  ، فيرتاوح بني هذا وذاك، التهديد بام يمكن حتمله كاجلوع

 )بالفتح( حد خوف اهلالك.باملكره 

ثم الذي يوجب غام يعدم الرضا خيتلف باختالف األشخاص واألحوال، فليس  

وال تفويت املال اليسري كتفويت املال  ، وال الضعاف كاألقوياء، العامة من الناس كاخلاصة

 يقدر لكل واقعة قدرها.  ، والنظر يف ذلك مفوض إىل احلاكم، الكثري

 عليه:    ـ عدم الرضا بام أكره   3

وهو أن يكون املكره ممتنعا عن الفعل املكره عليه لوال اإلكراه، فال يعترب إكراه من  

 تكون له رغبة مسبقة يف التطليق، فيطلق لرغبته ال لكونه مكرها. 

 ـ تعني الفعل املكره عليه:   4

عىل طالق    وهو أن يكون حمل الفعل املكره عليه متعينا، ومثال عدم التعيني من أكره 

فطلقهام مجيعا، وقد اختلف الفقهاء يف هذا بناء عىل اعتبار هذا الرشط أو   ،ى زوجتيه إحد

 عدم اعتباره عىل قولني: 

 : اعتبار هذا الرشط عىل اإلطالق، وهو قول الشافعية وبعض احلنابلة.القول األول 

: عدم اعتبار هذا الرشط، فيتحقق اإلكراه برغم هذا التخيري، وهو قول  القول الثاين 

 وبعض الشافعية واحلنابلة. ، نفية واملالكية احل

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل قصده من طالق من َل يكره عىل طالقها،  

فإن كان قاصدا لطالقها طلقت منه، وإن َل يكن قاصدا بل أغلق اخلوف عليه عقله، فلم  

 يدر ما يقول َل تطلق منه. 
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 ـ سلب اخليار من املكره:   5

  ،فإن كانت له مندوحة عنه ،  ذلك بأال يكون للمكره مندوحة عن الفعل املكره عليهو

وعىل هذا لو خري املكره بني أمرين فإن احلكم خيتلف تبعا  ، ثم فعله ال يكون مكرها عليه 

 لتساوي هذين األمرين أو تفاوِتام من حيث احلرمة واحلل. 

رما ال يرخص فيه وال يباح بحال  وكان أحدمها حم ، فإن تفاوت األمران املخري بينهام

 ويكون اإلكراه واقعا عىل املقابل له. ، فإنه ال يكون مندوحة، كالزنى والقتل

وقد اختلف الفقهاء فيام لو وقع التخيري بني طالق امرأته وبيع يشء من ماله، هل  

 يعترب ذلك إكراها أم ال عىل قولني: 

ألن  ،  واحد من األمرين املخري بينهام: يرتتب حكم اإلكراه عىل فعل أي  القول األول 

 وال يتحقق إال يف معني. ،  وهذا ال تعدد فيه،  اإلكراه ليس إال عىل األحد الدائر دون تفاوت

: ال يرتتب حكم اإلكراه يف هذه الصور، وهو قول الشافعية وبعض  القول الثاين 

 احلنابلة.

 الرتجيح: 

املال حمرتم رشعا، ولو سلم ماله  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن 

للمكره ربام ال يستطيع اسرتجاعه، بخالفه طالقه لزوجته، فإن طالقها أمر معنوي بالنسبة  

 له، وال عربة له لوقوعه حتت تأثري اإلكراه.  

 ـ اجلهل    2

اختلف العلامء يف تعريف اجلهل لتعدد أنواعه واقتصار بعض التعاريف عىل نوع  

ف عىل حقيقة اجلهل لعالقتها هبذا املطلب نذكر بعض التعاريف وما  منه، وألمهية التعر 

 :(1) نوقشت به

 
 .  2/359، رشح التلويح:4/330، كشف األرسار:1/101(   البحر املحيط:1)
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أنه عدم العلم عام من شأنه أن يعلم، ويسمى بسيطا، وقد قيل بأن هذا ال يسمى  ـ  1

جهال، واختاره ابن السمعاين، ومما تعقب به هذا التعريف أنه غري مانع لدخول الظن عند  

 لغفلة.  والشك وا ، من ال يراه علام

عدم كل علم أو ظن أو شك أو وقف عام من شأنه أن يكون معلوما أو مظنونا ـ  2

أو مشكوكا أو موقوفا فيه ممن شأنه أن يوصف بذلك،وقد ورد هذا التعريف لتصحيح  

 التعريف السابق. 

وهذا التعريف خاص باجلهل املركب، وقال  ، أنه االعتقاد الباطل ـ  3

ونقض بالنظر املطابق  ، املعتقد عىل خالف ما هو عليه يف نفس األمراعتقاد :)اآلمدي

لكونه ضدا هلام عنده فيكون الناظر   ؛ فإن الناظر ما َل يكن عاملا أو ظانا فهو جاهل، عكسا 

 (ن جاهال مع أن اعتقاده مطابقإذ

املعدوم  أنه اعتقاد اليشء عىل خالف ما هو به، واعرتض عليه بأنه يستلزم كون ـ  4

شيئا، إذ اجلهل يتحقق باملعدوم كام يتحقق باملوجود، أو كون املعدوم املجهول غري داخل  

 يف احلد وكالمها فاسد.

هو صفة تضاد العلم عند احتامله وتصوره، واحرتز به عن األشياء التي ال علم  ـ  5

 هلا فإهنا ال توصف باجلهل لعدم تصور العلم فيها. 

 التعاريف هو أن اجلهل نوعان:  وأساس االختالف يف هذه 

 اجلهل البسيط، وهو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عاملا.  ـ  1

 اجلهل املركب، وهو اعتقاد جازم غري مطابق للواقع.  ـ  2

فيجتمع كالمها يف اعتقاد اليشء عىل خالف ما هو عليه، وهو يف النوع األول عدمي  

والثاين يقال    ،وجودي يقابل العلم تقابل الضدينيقابل العلم تقابل العدم وامللكة. وبالثاين  

 وخماطبته خماطبة عناد وخماطبة األول خماطبة تعليم. ، فيه: أخطأ وغلط 
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 يمكن تقسيم طالق اجلاهل بحسب احلكم املرتتب عن جهله إىل قسمني:  و

   اجلهل الباطل: 

رة،  وهو اجلهل الذي ال يصلح عذرا، وهذا القسم ال يصلح أن يكون عذرا يف اآلخ 

 وإن كان قد يصلح عذرا يف أحكام الدنيا، ومن أمثلة هذا اجلهل يف الطالق: 

: أن يأخذ املطلق بقول من خالف يف اجتهاده الكتاب أو السنة املشهورة  املثال األول 

أو عمل بالغريب عىل خالف الكتاب أو السنة املشهورة، كالقول مثال بأن  ، أو اإلمجاع

 يض، فال عربة هبذا االجتهاد، وصاحبه ليس معذورا فيه. الطالق ال يقع إال بحكم القا 

: اجلهل الناشئ عن عدم سؤال العلامء خشية من األحكام الرشعية، كمن  املثال الثاين 

تلفظ بالطالق، وخاف إن استفتى العلامء أن يفتوه بوقوعه، فيسكت عن السؤال ويتعلل  

ل هذا: لو عذر اجلاهل ألجل جهله  باجلهل، فهذا اجلهل غري معترب، وقد قال الشافعي يف مث

ويريح قلبه من رضوب  ،  إذ كان حيط عن العبد أعباء التكليف،  لكان اجلهل خريا من العلم 

﴿ أِلاَلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل   ؛فال حجة للعبد يف جهله باحلكم بعد التبليغ والتمكني، التعنيف

ُسِل ﴾ )النساء: ٌة َبْعَد الرُّ  (1) (165اهللَِّ ُحجَّ

: أن جهل احلكم بالتحريم، وهو مسقط لإلثم واحلكم يف الظاهر ملن  املثال الثالث 

ومثال هذا  ،فإن علمه وجهل املرتب عليه َل يعذر،  خيفى عليه لقرب عهده باإلسالم ونحوه

يف الطالق من جهل أحكام الطالق، فطلق زوجته، وجهل األثر الذي يرتتب عليه من  

ل بالطالق نفسه، غري معذور يف حال جهله باألثر فقط، كام  ذلك، فإنه معذور يف حال اجله 

   ولو علم التحريم وجهل اإلبطال بطلت. ، لو جهل حتريم الكالم يف الصالة عذر

 اجلهل املعترب:  

 
 . 2/16املنثور يف القواعد الفقهية:   (1)
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وهو اجلهل الذي يصلح عذرا، وهو اجلهل الذي يكون يف موضع االجتهاد  

 : ومن أمثلته املتعلقة بالطالق، عبأن ال يكون خمالفا للكتاب أو السنة أو اإلمجا ، الصحيح

: اجلهل بأحكام الطالق وصيغه للمسلمني يف البالد البعيدة عن بالد  املثال األول 

املسلمني، وَل يتمكن أصحاهبا من االتصال بالعلامء أو َل ينتبهوا إىل ذلك، ألن الفقهاء نصوا  

غريمها وَل يؤدها ال  عىل أن من مكث يف دار احلرب، وَل يعلم أن عليه الصالة والزكاة و

وهو اخلطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسامع وتقديرا  ، يلزمه قضاؤها خلفاء الدليل يف حقه

 فيصري جهله باخلطاب عذرا.  ، بالشهرة

بخالف من أسلم يف دار اإلسالم لشيوع األحكام والتمكن من السؤال، قال  

اس َل يقبل منه دعوى اجلهل  السيوطي: )كل من جهل حتريم يشء مما يشرتك فيه غالب الن 

،  كتحريم الزنى،  أو نشأ ببادية بعيدة خيفى فيها مثل ذلك،  إال أن يكون قريب عهد باإلسالم

  .(1)  واألكل يف الصوم(، والكالم يف الصالة، واخلمر ، والرسقة ، والقتل 

: طالق من جهل معنى الطالق، فقد نص الفقهاء عىل أنه ال يقع طالق  املثال الثاين 

قال يف املغني: إن قال األعجمي المرأته أنت   جيهل معنى اللفظ الدال عىل الطالق، من 

  ، ألنه ليس بمختار للطالق فلم يقع طالقه كاملكره، وذلك ؛ طالق وال يفهم معناه َل تطلق

 وَل يقصد إليه.  ، ألنه َل يلتزم بمقتضاه

هله، عىل قولني  وقد اختلف الفقهاء فيام لو قال األعجمي: أردت به ما يراد عند أ

ألنه إذا َل يعرف معنى   ؛ألن اإلرادة ال تتوجه إال إىل معلوم أو مظنون، أصحهام أنه َل يرده

 اللفظ َل يصح قصده. 

 
 . 200(   األشباه والنظائر:1)
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أو  ، أو إعتاق، أو طالق، أو إيامن، إذا نطق األعجمي بكلمة كفر :) وقال الزركيش

وكذلك    ،ألنه َل يلتزم مقتضاه،  ال يؤاخذ بيشء منه  ،وال يعرف معناه  ،أو نحوه ،  أو رشاء   ،بيع

 (1)إذا نطق العريب بام يدل عىل هذه العبارة بلفظ أعجمي ال يعرف معناه

ولكن قصد    ،وجهل احلساب ،  ومثل هذا اجلهل باحلساب كام لو قال طلقة يف طلقتني

 معناه فقد اختلف الفقهاء يف ذلك، فقيل: تقع طلقة وقيل طلقتان.

مثل  ، : إذا نطق العريب بكلامت عربية لكنه ال يعرف معانيها يف الرشع ثالث املثال ال 

أو نطق بلفظ اخللع  ، وهو جاهل بمعنى اللفظ، قوله لزوجته: أنت طالق للسنة أو للبدعة

إذ ال شعور له بمدلوله حتى  ،  قال عز الدين بن عبد السالم:)أنه ال يؤاخذ بيشء   ،أو النكاح

من الذين ال يعرفون مدلول لفظ اخللع   ا ما خيالع اجلهال يقصده باللفظ. قال: وكثري

 (2)  وحيكمون بصحته للجهل هبذه القاعدة(

وقول العز لو التزم يف الفتوى لضيق كثريا أبواب الطالق خاصة بني ما جيري من  

 العامة من ألفاظ الطالق كناية دون إدراك ملدلولوِتا. 

 اجلهل    ملحقات ـ    3

هذا العنوان ما يكون سببا من أسباب اجلهلة أو مظهرا  نقصد بملحقات اجلهل يف 

أربع ملحقات هي أهم ما يف هذا الباب    من مظاهره أو درجة من درجاته، وقد اقترصنا عىل 

هي:   األربعة وسائر ما ذكر يف عوارض األهلية مما يتعلق بالطالق يندرج حتتها، وهذه 

 النسيان والشك واخلطأ، والتقليد.

 من الظن والشك والوهم يقترص الفقهاء منها عىل الشك،  فدرجات العلم مثال

ويعربون به عن الكل، وهكذا يف النسيان يعربون به عن السهو والغفلة والذهول، كام قال  

 
 . 2/13(   املنثور يف القواعد الفقهية:1)

 .  2/121(   قواعد األحكام:2)
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لكن يقرب أن تكون معانيها  ، اآلمدي: إن الذهول والغفلة والنسيان عبارات خمتلفة 

 عها معه. بمعنى أنه يستحيل اجتام، وكلها مضادة للعلم، متحدة

 النسيان  

 :(1)من التعاريف التي عرف هبا النسيان وما يف معناه

هو عدم االستحضار لليشء يف وقت احلاجة الستحضاره، وقد شمل هذا  ـ  1

والسهو، فقد فرقوا بينهام فاعتربوا السهو هو زوال الصورة عن املدركة   التعريف النسيان 

واهلا عنهام معا فيحتاج حينئذ يف حصوهلا إىل  مع بقائها يف احلافظة، بخالف النسيان، فهو ز

 . (2)سبب جديد

هو عدم ما يف الصورة احلاصلة عند العقل عام من شأنه املالحظة يف اجلملة، وهو  ـ    2

وسهوا  ،  ويسمى هذا ذهوال، أعم من أن يكون بحيث يتمكن من مالحظتها أي وقت شاء 

 .(3)جتشم كسب جديدأو يكون بحيث ال يتمكن من مالحظتها إال بعد 

النسيان ترك اإلنسان ضبط ما استودع عىل حفظه، إما لضعف قلبه، وإما عن  ـ  3

 .(4) حتى ينحذف عن قلبه ذكره،  غفلة وإما عن قصد

 
(   ذكر بعضهم عدم احلاجة لتعريف النسيان معلال ذلك بأنه من الوجدانيات التي ال تفتقر إىل تعريف بحسب املعنى 1)

، ولكن مع ذلك حيتاج هلذا التعريف 2/177م النسيان كام يعلم اجلوع والعطش، انظر: التقرير والتحبري:فإن كل عاقل يعل

 ولغريه مهام كان معروفا لرضورة الضبط. 

 . 2/177(   التقرير والتحبري:2)

 .  2/335(   رشح التلويح:3)

 . 1/83(   غمز عيون البصائر:4)
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السهو غفلة القلب عن اليشء املعلوم فيتنبه له بأدنى تنبيه، بخالف النسيان فإنه  ـ  4

لكن الفقهاء ال يفرقون بينهام وكذا   :)األهنرزوال املعلوم، فيستأنف حتصيله، قال يف جممع 

 (1)ال يفرقون بينه وبني الشك(

اختلفت نظرات الفقهاء يف مسائل طالق النايس بحسب نوع النسيان،  وقد 

وموضوعه وتعلقه، فلذلك ال نستطيع أن نحرص فيها أقواال بعينها، فلكل مسألة قوهلا  

ألة تتعلق بطالق النايس، فأجاب عليها،  اخلاص، وقد سئل ابن حجر اهليثمي يف فتاواه مس

ولكثرة اختالف الناس يف هذه املسألة بأطرافها سكت كثريون   :)ثم علق عىل ذلك بقوله 

قال: واستعامل التوقي أوىل  ، عن الرتجيح فيها، وامتنع املاوردي وغريه من اإلفتاء يف ذلك 

نا لكثرة الكذب يف دعوى  من زالت األقدام، ومن حيتاط يف دينه ال يفتي يف ذلك يف زمان

 (2)  النسيان واجلهل من العامة وال سيام النساء(

ولعل أشد املذاهب يف اعتبار وتأثري طالق النايس قول احلنفية، فقد جاء يف  

ثم قال: عنيت  ، وسمى امرأته ونسيها ، املبسوط:)وإذا قال الرجل: فالنة بنت فالن طالق

  والطالق واقع عىل امرأته يف ، ب َل يصدقوالنس ، بذلك امرأة أجنبية عىل ذلك االسم

وله والية اإليقاع عىل امرأته دون  ، ألن كالم العقل حممول عىل الصحة ما أمكن ؛ القضاء

ولكن يدين فيام بينه وبني اهلل  ، األجنبية فال يصدق فيام يدعي من إلغاء كالمه يف القضاء

فالنة طالق من زوجها عىل سبيل  وجيوز أن يكون مراده أن ، ألن ما قاله حمتمل ؛تعاىل

وال يسع امرأته أن تقيم  ، أو عىل سبيل اإليقاع فيكون موقوفا عىل إجازة الزوج، احلكاية

 (3) ( ألهنا مأمورة باتباع الظاهر كالقايض ؛ معه

 
 .  1/148(   جممع األهنر:1)

 .  4/178(   الفتاوى الفقهية الكربى:2)
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أو ناسيا بأن أراد أن يقول سبحان اهلل مثال، فجرى عىل   : ) ويف درر احلكام للحنفية

 (1) (نه رصيح ال حيتاج إىل النيةأل ؛لسانه أنت طالق تطلق 

اختلفوا يف طالق النايس فعن   :) ومثله ما روي عن احلسن البرصي، قال الصنعاين 

وهو قول  ، احلسن أنه كان يراه كالعمد إال إذا اشرتط. أخرجه ابن أيب شيبة عنه وعن عطاء

 (2) (اجلمهور أنه ال يكون طالقا للحديث

اإلمامية، فقد اعتربوا القصد رشطا من رشوط  وأيرس املذاهب يف طالق النايس قول  

مع اشرتاط النطق بالرصيح، فلو َل ينو الطالق َل يقع كالساهي والنائم   ، صحة الطالق

أو زوجتي طالق ثم ذكر َل يقع به فرقة،  ،  فقال: نسائي طوالق ،  والغالط ولو نيس أن له زوجة 

ما َل  ،  وإن تأخر تفسريه، ته باطنا ودين بني، ولو أوقع وقال: َل أقصد الطالق قبل منه ظاهرا

 .(3)ألنه إخبار عن نيته ؛ خترج عن العدة

أما اجلمهور، فقد وقفوا موقفا بني الفريقني، فاختلفوا يف حكم طالق النايس  

بحسب املسائل املختلفة، وسنذكر يف الفصل القادم ما يتعلق بنسان املطلقة يف حالة ما لو  

 عنها، وهي أهم مسائل طالق النايس. طلق امرأة من نسائه ثم نيس 

ومعظم أقوال اجلمهور يف أقوال النايس جتنح إىل عدم اعتباره، وقد سئل الرمل عمن  

ثم سأل شخصا يعتقده  ، حلف بالطالق أن ال يأكل لفالن طعاما فأكل طعامه ناسيا حلفه

تواه، فهل  ثم أكل طعام املحلوف عليه عامدا ظانا صحة ف، عن ذلك فأفتاه بوقوع الطالق 

   ؟يقع عليه الطالق باألكل بعد الفتيا سواء أكان من أفتاه أهال للفتوى أم ال

 
 .  1/360(   درر احلكام:1)

 .  2/259(   سبل السالم:2)
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وإن َل يكن من أفتاه أهال  ، فأجاب بأنه َل يقع عليه طالق بأكله الواقع بعد الفتوى 

 .(1)هلا لظنه أنه غري معلق عليه الطالق

ففعله ناسيا  متى حلف بطالق أو غريه عىل فعل نفسه :) وقال ابن حجر اهليثمي

للتعليق أو ذاكرا له مكرها عىل الفعل أو خمتارا جاهال باملعلق عليه ال باحلكم خالفا ملن  

إن اهلل تعاىل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا  )وهم فيه َل حينث للخرب السابق  

 .(2)أي ال يؤاخذهم بيشء من هذه الثالثة ما َل يدل دليل عىل خالفه(، عليه

ه علق عىل ذلك بام يسد الذريعة عىل اختاذ النسيان وسيلة للتهرب من األحكام،  ولكن

أو َل  ، أما إذا َل يقصد منعه وال حثه أو كان ممن ال يباىل بتعليقه كالسلطان واحلجيج:)فقال

ألن الغرض حينئذ جمرد التعليق   ؛ يعلم به ففعله فإنه حينث به ولو مع النسيان وقسيمه

أو املنع فيمن  ،  أو حث نعم يستثنى من ذلك ما إذا قصد مع احلث ،  بالفعل من غري قصد منع

وَل يعلم به فال تطلق عىل املعتمد الذي اقتضاه كالم الشيخني وغريمها  ، يبايل به أعالمه به

  ؛ رها ففعله كذلك حنث ونقله الزركيش عن اجلمهور ولو علق بفعله ناسيا أو جاهال أو مك

أو مكرها  ، أو طفل فدخل غري مكره حنث، أو بدخول نحو هبيمة، ألنه ضيق عىل نفسه 

 (3)(فال. وفارق ما مر من الوقوع يف بعض الصور مع اإلكراه

من هذا، فإنا نرى من حيث النظر إىل النصوص العامة، واملقاصد الرشعية   انطالقا 

وع نسيانه ديانة وقضاء حتى لو كان متناسيا ال ناسيا،  عدم اعتبار طالق النايس مهام كان ن

ألن دور املفتي أو القايض ليس التنقيب عن صدقه أو كذبه، وإنام احلكم له بظاهر احلال،  

 وظاهر احلال يستدعي حسن الظن باملسلم. 

 
 .  3/294(   فتاوى الرمل:1)
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نَا  ﴿ اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسي  :ولن يعجزنا أن نجد الدليل عىل ذلك، فحسبنا قول اهلل تعاىل 

(، فهذا الدعاء حمقق اإلجابة، فكيف يؤاخذ املسلم عىل نسيانه بعد هذا يف  286﴾ )البقرة: 

ذكر أن  )  :أمر ال يتعلق به حق الغري، بل يتعلق به الرضر بالغري، وقد قال ابن العريب يف اآلية 

  وال ، وهذا يدل عىل ما قدمناه من أنه ال يدخل حتت التكليف ؛النسيان ال يقتيض املؤاخذة

 (1)(يتعلق به حكم يف طالق وال غريه

وإنام لكل امرئ ما نوى فمن  ،  إنام األعامل بالنيات  ) :وقد استدل البخاري بقوله  

هجرته إىل دنيا   كانت هجرته إىل اهلل وإىل رسوله فهجرته إىل اهلل وإىل رسوله ومن كانت

واملخطئ  ، يؤاخذ النايسعىل أنه ال (2) (يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه

 وهو كذلك. ، ألنه ال نية لناس وال خمطئ  ؛ والعتاق ونحومها ، يف الطالق

وكل األدلة الرشعية بعد ذلك تدل عىل هذا، قال ابن القيم:)ومن تدبر مصادر  

بل جرت  ،  الرشع وموارده تبني له أن الشارع ألغى األلفاظ التي َل يقصد املتكلم هبا معانيها 

واملكره واملخطئ من شدة الفرح أو    نه كالنائم والنايس والسكران واجلاهلعىل غري قصد م

 (3)(الغضب أو املرض ونحوهم 

فطلق أو ذهل ففعل ما علق عليه الطالق، فالذهول    ، ونفس احلكم يقال فيمن ذهل 

حالة عادية ال يمكن لإلنسان أن يترصف فيها، وهو وإن كان صاحبه أكثر تكليفا من النايس  

 له من حيث التكليف كحال النايس. إال أن حا 

 الشك  

 
 . 3/241(   أحكام القرآن البن العريب:1)

 .  2/1413، ابن ماجة: 2/262، أبو داود: 1/215، البيهقي: 2/113، ابن حبان: 1/3(   البخاري: 2)

 . 3/79(   إعالم املوقعني:3)
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التعريف املشهور للشك، والذي يتداول يف كل العلوم الرشعية من التوحيد  

واألصول وغريها هو استواء الطرفني املتقابلني لوجود أمارتني متكافئتني يف الطرفني أو  

 .(1)لعدم األمارة فيهام

خيتلف عن هذا، فهم يطلقون الشك يف  لكن استعامل الفقهاء الغالب هلذا املصطلح 

حالتي االستواء والرجحان عىل النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك  

 بقطع النظر عن استواء اجلانبني أو رجحان أحدمها. ، أي من َل يستيقن، يف الطالق

صالة  اعلم أن مراد الفقهاء بالشك يف املاء واحلدث والنجاسة وال ) : قال النووي

سواء كان الطرفان ، والصوم والطالق والعتق وغريها هو الرتدد بني وجود اليشء وعدمه

فهذا معناه يف استعامل الفقهاء يف كتب الفقه. وأما  ، يف الرتدد سواء أو أحدمها راجحا 

،  أصحاب األصول ففرقوا بينهام فقالوا: الرتدد بني الطرفني إن كان عىل السواء فهو الشك

 ( جح ظن واملرجوح وهموإال فالرا

ال فرق بني  ، زعم النووي أنه كاللغة يف سائر األبواب:)وقد تعقبه الزركيش فقال

 ( وقد فرقوا يف مواضع كثرية بينهاماملساوي والراجح وهذا إنام قالوه يف األحداث 

ومنها قالوا يف كتاب الطالق إنه  )  : ومن الفروق التي ذكرها مما يتعلق بالطالق، قال

ال يقع الطالق  ، وهلذا قال الرافعي: قوهلم، الشك، فأرادوا به الطرف املرجوحال يقع ب

فإذا  ، بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب، ويشهد له: لو قال إن كنت حامال فأنت طالق

 (2) ن(مضت ثالثة قروء من وقت التعليق وقع الطالق مع أن األقرؤ ال تفيد إال الظ

 يمكن حرصها، فمنها مثال أن يظن أن امرأته  للشك يف الطالق مسائل كثرية ال و

كام لو قال: إن  ، طلقت بيمني معينة فيفعل املحلوف عليه بناء عىل أنه ال يؤثر يف احلنث 

 
 . 1/107(   انظر التعاريف الكثرية للشك يف:البحر املحيط:1)
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ثم عقد بعدها يمينا أخرى فقال: إن فعلت كذا فامرأِت طالق  ،  كلمت فالنا فأنت طالق ثالثا 

ففعل  ،  وأهنا قد طلقت منه،  فاعتقد صدق القائل،  فقيل له: إن امرأتك قد كلمت فالنا ،  ثالثا 

 ثم تبني له بعد ذلك أن املخرب كاذب.  ، ما حلف عليه ثانيا بناء عىل أن العصمة قد انقطعت

 تكلمه.   ثم بان له أهنا َل،  فقال: طلقت مني ثالثا ،  ومثله ما لو قيل له: قد كلمت فالنا 

ه، كام لو قيل له: إن  ؤزوجته بام يسو ومثله ـ وهو أكثر األمثلة وقوعا ـ ما لو أخرب عن  

ثم تبني بعد ذلك كذب  ، فقال: هي طالق ثالثا ، امرأتك قد مسكت ترشب اخلمر مع فالن

 وأن ذلك جمرد إشاعة. ،  املخرب

ويقاس عىل هذه األمثلة غريها من أنواع التطليق بسبب الظن الذي ينفيه الواقع،  

فلذلك سنقترص عىل ذكر هذه األحوال   وقد اختلف الفقهاء يف ذلك اختالفا يعرس ضبطه،

 األربعة التي تضم أكثر مسائل الشك ليستدل هبا عىل غريها: 

 : الشك يف وقوع أصل التطليق 

اتفق الفقهاء عىل أنه إذا شك الزوج يف أصل التطليق بأن شك هل طلق زوجته أم  

 ا عىل ذلك بام يل:  ال فإنه ال يقع الطالق يف هذه احلالة، وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك، واستدلو

أن النكاح ثابت بيقني فال يزول بالشك لقوله تعاىل: ﴿ َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه  ـ  1

 ( 36ِعْلٌم ﴾)اإلرساء: 

أنه سئل عن الرجل خييل إليه أنه جيد اليشء يف   عن عبد اهلل بن زيد عن النبي ـ  2

، فأمره بالبناء عىل اليقني  (1)  (ال ينرصف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا )الصالة فقال: 

 واطراح الشك. 

أنه شك طرأ عىل يقني فوجب اطراحه كام لو شك املتطهر يف احلدث أو املحدث  ـ    3

 
،  1/201، مسند أيب عوانة: 6/389، ابن حبان: 1/16، ابن خزيمة: 1/276، مسلم: 1/64البخاري: (   1)

 .  1/198، الدارمي: 1/109الرتمذي: 
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 يف الطهارة. 

 : الشك يف عدد الطالق 

اختلف الفقهاء فيمن شك هل طلق زوجته واحدة أو اثنتني أو ثالثا مع تيقنه من  

 إيقاع الطالق عىل قولني: 

: اعتبار العدد األكرب، فال حتل له إال بعد زوج آخر الحتامل كونه ثالثا،  األول القول  

 وبعض احلنابلة والشافعية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ، وهو قول املالكية

 (1) : )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(قوله ـ  1

ة فال يرتفع  ألنه تيقن وجوده بالطالق، وشك يف رفعه بالرجع  ؛ أنه تيقن التحريمـ    2

بالشك كام لو أصاب ثوبه نجاسة وشك يف موضعها فإنه ال يزول حكم النجاسة بغسل  

 يزول إال بغسل مجيعه.  موضع من الثوب وال 

فإذا راجعها  ،  : اعتبار العدد األقل، وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحدالقول الثاين 

 القدر الذي تيقنه طالق  حلت له عىل رأي هؤالء، واستدلوا عىل ذلك بأن ما زاد عىل 

 مشكوك فيه فلم يلزمه كام لو شك يف أصل الطالق. 

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هنا ما سنذكره يف صيغة الطالق من عدم اعتبار الطالق  

الثالث يف جملس واحد، ولكنا سنناقش هنا سبب هذا التشديد الذي جعل أصحاب القول  

والتفريق التام بني الرجل وزوجه، وهو ما ذكروه من   األول يميلون إىل جعله ثالثا،

 استحباب الورع يف التزام الطالق، بل وجوبه. 

لتكون   ؛ بل قد روي عن رشيك أنه إذا شك يف طالقه طلقها واحدة ثم راجعها 

الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة يف احلكم، وقد رد عليه ابن قدامة بأن التلفظ بالرجعة  

 
 . 1/116، احلاكم: 2/498، ابن حبان: 4/59، ابن خزيمة: 2/724(   البخاري: 1)
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ق وال يفتقر إىل ما تفتقر إليه العبادات من النية، وألنه لو شك يف  ممكن مع الشك يف الطال

 طلقتني فطلق واحدة لصار شاكا يف حتريمها عليه فال تفيده الرجعة. 

فإن كان قبل  ، وقال العز بن عبد السالم:)وإن شك أطلق قبل الدخول أو بعده

وإن شك  ، فليجدد النكاح، انقضائها وإن كان بعد ، فليجدد رجعة ونكاحا ، انقضاء العدة

فليطلق طلقة معلقة عىل نفي الطلقة  ،  فإن أراد بقاء النكاح مع الورع ،  أطلق واحدة أو اثنتني

وإن شك يف الطلقة  ، بأن يقول إن َل أكن طلقتها فهي طالق كي ال يقع عليه طلقتان، الثانية

،  فقد تالفاها بالرجعة، رجعيةألهنا إن تكن  ؛وليجدد النكاح، أرجعية هي أم خلع فلريجتع 

  (1)  فقد تالفاها(، وإن كانت خلعا 

ونرى أن األورع يف هذا هو عدم اعتبار الشك مطلقا، ألن الورع يف األصل هو ما  

يكون بني العبد ربه وما يتعلق بحقوق الناس، أما ما ترتتب عنه مفاسد للخلق، فإن الرشع  

 جاء لدرء املفاسد.  

 : الشك يف صفة الطالق 

وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار أحد  ، مثاله أن يرتدد يف كوهنا طلقة بائنة أو رجعيةو

 هذين النوعني يف صيغ الطالق عىل قولني: 

: حيكم بالرجعية ألهنا أضعف الطالقني فكان متيقنا هبا، فلو قال الرجل  القول األول 

أقبح طالق حيتمل  لزوجته: أنت طالق أقبح طالق فهو رجعي عند أيب يوسف ألن قوله: 

،  وحيتمل القبح الطبيعي وهو الكراهية الطبيعية، القبح الرشعي وهو الكراهية الرشعية

 فال تثبت البينونة فيه بالشك.  ، واملراد هبا أن يطلقها يف وقت يكره الطالق فيه طبعا 

 
 .  2/18(   قواعد األحكام:1)
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ألن املطلق قد  ،: حيكم بالبينونة، وهو قول حممد بن احلسن الشيباينالقول الثاين 

ولذلك يقع  ، وهو البائن، والطالق القبيح هو الطالق املنهي عنه، لطالق بالقبح وصف ا

 بائنا.

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة إن كان الشك دائرا بني كون الطلقة بائنة أو رجعية  

اعتبارها رجعية، فهو أقل رضرا، وال يمكن القول بعدم اعتبارها مطلقا ألن الطالق متيقن،  

 يف البينونة وعدمها.ولكن الشك 

 الشك يف الطالق املعلق: 

ويرضب الفقهاء مثاال هنا لعدم اعتبار الشك، ولو كان متحققا يف موضع ال بعينه  

وهو ما إذا رأى رجالن طائرا فحلف أحدمها بالطالق أنه غراب وحلف اآلخر بالطالق  

ح ثابت ووقوع الطالق  ألن يقني النكا  ؛أنه محام فطار، وَل يعلام َل حيكم بحنث واحد منهام

ألن األصل معه واليقني يف   ؛فإن ادعت امرأة أحدمها حنثه فيها فالقول قوله ، مشكوك فيه 

 جانبه. 

ومثله ما لو كان احلالف واحدا فقال: إن كان غرابا فزينب طالق، وإن كان محاما  

نث فال  ألنه متيقن للنكاح شاك يف احل ؛ فهند طالق وَل يعلم ما هو َل حيكم بحنثه يف يشء

 يزول عن يقني النكاح وامللك بالشك. 

أما لو قال أحد الرجلني: إن كان غرابا فامرأته طالق ثالثا، وقال اآلخر: إن َل يكن  

وَل يعلام فقد حنث أحدمها ال بعينه وال حيكم به يف حق واحد  ،غرابا فامرأته طالق ثالثا فطار

ألن كل واحد   ؛ة والكسوة والسكنى منهام بعينه بل تبقى يف حقه أحكام النكاح من النفق

منهام يقني نكاحه باق ووقوع طالقه مشكوك فيه، وقد اختلفوا هنا يف إباحة معارشة كليهام  

 لزوجته عىل قولني: 
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وامرأته  ،  وهو قول احلنابلة، ألن أحدمها حانث بيقني   ؛ : أنه حيرم عليهامالقول األول 

حنث يف إحدى امرأتيه ال بعينها، ومن  حمرمة عليه وقد أشكل فحرم عليهام مجيعا كام لو 

األدلة عىل ذلك أنه إنام حتقق حنثه يف واحدة غري معينة وبالنظر إىل كل واحدة مفردة فيقني  

نكاحها باق وطالقها مشكوك فيه، لكن ملا حتققنا أن إحدامها حرام وَل يمكن متييزها حرمتا  

 قد طلقت امرأته وحرمت عليه  عليه مجيعا، وكذلك هاهنا قد علمنا أن أحد هذين الرجلني 

وتعذر التمييز فيحرم الوطء عليهام، ويصري كام لو تنجس أحد اإلناءين ال بعينه، فإنه حيرم  

 استعامل كل واحد منهام سواء كانا لرجلني أو لرجل واحد. 

: ال حيرم عىل واحد منهام معارشة امرأته، وهو قول احلنفية والشافعية،  القول الثاين 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أنه حمكوم ببقاء نكاحه وَل حيكم بوقوع الطالق عليه. ـ  1

ألنه معلوم زوال نكاحه عن   ؛أنه ال يصح قياسه عىل احلانث يف إحدى امرأتيه ـ  2

 إحدى زوجتيه. 

 الرتجيح:  

األرجح يف املسألة هو عدم وقوع الطالق يف هذا، وسنبني أدلته التفصيلية  نرى أن 

 يف حملها.

   اخلطأ: 

هو أن يفعل فعال من غري أن يقصده قصدا تاما، كمن أراد أن يتكلم بغري الطالق  و

 فسبق لسانه بالطالق، لكن َل يقصد به الطالق فوجد قصد غري تام. 

يف اخلطأ يوجد قصد الفعل دون قصد  و، وذلك ألن متام قصد الفعل بقصد حمله

 .(1) املحل، وهو مراد من قال: إنه فعل يصدر بال قصد إليه عند مبارشة أمر مقصود سواء 

 
 . 1/111، البحر املحيط:26/67، املبسوط:2/390(   رشح التلويح:1)
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 واخلطأ نوعان: 

أن ينعدم منه القصد إىل املحل الذي أصاب، كأن يقصد الرمي إىل صيد أو هدف  ـ    1

للسان بلفظ الطالق دون قصد  أو كافر فيصيب مسلام، ومثله يف الطالق ما ذكرناه من سبق ا 

 منه. 

وإن كان هو قاصدا إىل املحل الذي أراد، كأن  ، أن يكون باعتبار ما يف قصدهـ  2

يرمي شخصا يظنه حربيا، فإذا هو مسلم، أو يظنه صيدا فإذا هو مسلم، مثاله يف الطالق أن  

 يطلق زوجة من زوجاته، وهو يظنها أخرى.  

 اختلف الفقهاء يف حكم طالق املخطئ عىل قولني:  وقد 

: يقع طالق اخلاطئ، وهو قول احلنفية، وقد روي عن أيب حنيفة أن من  القول األول 

أراد أن يقول المرأته اسقيني ماء فقال هلا: أنت طالق، وقع، واستدلوا عىل ذلك بأن الفائت  

 .(1) ازل والالعب بالطالقباخلطأ ليس إال القصد، وهو ليس رشطا لوقوع الطالق كاهل

: ال يقع طالق املخطئ، وهو قول اجلمهور، ومن األمثلة عىل ذلك  (2) القول الثاين 

،  أنه إذا تلفظ بكلمة الطالق أو صيغها الرصحية ثم قال: أردت بقويل: فارقتك، أي بجسمي

أو أي رسحت شعرك،  ،  أو من حبيس،  أو شغل ،  أو رسحتك من يدي،  أو بقلبي أو بمذهبي

 ل قوله. قب

ومثله ما لو قال: أردت بقويل: أنت طالق أي: من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول:  

فمتى علم  ،  دين فيام بينه وبني اهلل تعاىل،  فقلت: طلقتك. ونحو ذلك ،  طلبتك. فسبق لساين

 َل يقع عليه فيام بينه وبني ربه. ،  من نفسه ذلك

فقال:  ، غري ما يف قلبه فجرى عىل لسانه، أنه سئل عن رجل حلف  ونقل عن أمحد

 
 .  3/101(   بدائع الصنائع:1)

 .  9/459، املحىل:7/294(   املغني: 2)
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 أرجو أن يكون األمر فيه واسعا.

ثم   - وهو يريد أن حيلف عىل يشء  -ونقل عن مالك أنه إذا قال: أنت طالق ألبتة 

 .(1)ألنه َل يرد أن يطلقها ، فليست طالقا  ؟بدا له فرتك اليمني

ال يلزمه  ،  قولوقال الشافعي: ما غلب املرء عىل لسانه بغري اختيار منه لذلك فهو كال  

 به طالق وال غريه. 

 : يف قبول دعواه يف احلكم عىل رأيني  (2)وقد اختلف أصحاب هذا القول

ألن لفظه ظاهر  ، أو سؤاهلا الطالق، : ال يقبل إن كان يف حال الغضب الرأي األول 

أما  ، فال تقبل، فكانت دعواه خمالفة للظاهر من وجهني، وقرينة حاله تدل عليه، يف الطالق 

وأمحد،  ، واحلكم، والشعبي،  تكن هذه احلال فإنه يقبل قوله، وهو قول جابر بن زيدإن َل

أنت طالق. وقال:  ،  أنت طالق  ؛فقيل: كام لو قال ،  ألنه فرس كالمه بام حيتمله احتامال غري بعيد

 أردت بالثانية إفهامها.  

ألنه خالف ما يقتضيه الظاهر يف    ؛: ال يقبل قوله، وهو مذهب الشافعيالرأي الثاين 

 أو إىل شهر. ، أو صغارا، ثم قال: زيوفا ، كام لو أقر بعرشة، فلم يقبل يف احلكم، العرف 

 ومما استدل به أصحاب هذا القول: 

َدْت ُقُلوُبُكْم   : قول اهلل تعاىلـ  1 ﴿ َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِياَم َأْخَطْأُتْم بِِه َوَلكِْن َما َتَعمَّ

 
، وهذا بخالف من حلف بطالق عىل يشء فوجده خالفا أو أن ال يكلم فالنا فكلمه 9/459املحىل:(   نقال عن 1)

أو  ،قال: امرأته طالق ثالثا إن َل يكن فالنا  ،فقال رجل: ليس به ،ناسيا، ففي املدونة: سئل ابن شهاب عن رجل قال: هذا فالن

رى أن يقع عليه الطالق، وفيها عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل فكلمه ناسيا قال: ن ،قال: إن كلم فالنا فامرأته طالق ثالثا 

فقال: بكم ؟ فقال: بدينار ودرمهني  ،فقال: َل تصدقني فطلق امرأته إن َل خيربه ،ابتاع سلعة فقال له رجل: بكم أخذِتا فأخربه

سواء قد طلق امرأته ألبتة. انظر: املدونة: ثم إنه ذكر فقال: أخذِتا بدينار وثالثة دراهم قال ربيعة أرى إن خطأه بام نقص أو زاد 

2/80  . 

أو رسحتك من يدي.  ،أو فارقتك بجسمي ،فقال: طلقتك من وثاقي ،(   واتفقوا  عىل أن من رصح بذلك يف اللفظ2)

 كاالستثناء والرشط.  ،ألن ما يتصل بالكالم يرصفه عن مقتضاه ;فال شك يف أن الطالق ال يقع 
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 ( 5َكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم﴾)األحزاب: وَ 

فصح أن    (1)  وإنام لكل امرئ ما نوى( ،  )إنام األعامل بالنيات:قول رسول اهلل  ـ    2

 ال عمل إال بنية وال نية إال بعمل.  

من أقوال الصحابة، حديث خيثمة بن عبد الرمحن السابق ذكره، وهو أنه قالت  ـ  3

  ؟ قال: فهات ما أسميك به ؟قالت: ما قلت شيئا ، فسامها الظبية  ؟امرأة لزوجها: سمني

  ؟ فأتت عمر فقالت: إن زوجي طلقني، قال: فأنت خلية طالق، قالت: سمني خلية طالق

وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع  ، فأوجع عمر رأسها  ؟فجاء زوجها فقص عليه القصة

 رأسها.  

 : الرتجيح 

وقوع الطالق مطلقا ديانة وقضاء، فذلك ما تدل  نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم  

عليه األدلة الرشعية الكثرية، وهو أوفق بمقاصد الرشيعة من حيث تضييق باب الطالق،  

وقد اعترب ابن القيم هذا وما سبق ذكره من املخارج التي يضيق هبا باب الطالق، يقول يف  

أو  ، أو خمطئا ، أو ناسيا ، اهالإعالم املوقعني:)املخرج اخلامس: أن يفعل املحلوف عليه ذ 

أو مغلوبا  ، أو معتقدا أنه ال حينث به تقليدا ملن أفتاه بذلك، أو متأوال ، أو مكرها ، جاهال

أو ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل املحلوف عليه بناء عىل أن املرأة أجنبية فال  ، عىل عقله

 .  (2) يؤثر فعل املحلوف عليه يف طالقها شيئا( 

وما قاله ابن القيم ليس استحسانا، وإنام هو ما ترشد إليه األدلة الكلية، ألن األدلة  

اخلاصة هبذا املسائل ليست من القطعية بحيث ترفع اخلالف، فلذلك كان الرجوع لألدلة  

الكلية أوىل، وقد قال ابن القيم عن هذه األدلة الكلية:)عدم احلنث يف ذلك هو الصواب  

 
 ( 1907، رقم 3/1515ومسلم ) ،(6553، رقم 6/2551والبخارى )(   1)

 . 4/63(   إعالم املوقعني: 2)
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وهو مقتىض قواعد  ، ألفاظها وأقيستها واعتبارها  ؛ ل األدلة الرشعيةوعليه تد، بال ريب 

وإن فعل  ، فإن الرب واحلنث يف اليمني نظري الطاعة واملعصية يف األمر والنهي  ؛ الرشيعة

  (1)فأوىل يف باب اليمني أن ال يكون حانثا(،  املكلف ذلك يف أمر الشارع وهنيه َل يكن عاصيا 

 ذكره ابن القيم كأمثلة عىل هذه األدلة:  وال بأس أن نرسد هنا بعض ما 

والنسيان واجلهل واخلطأ واإلكراه غري  ، أنه إنام عقد يمينه عىل فعل ما يملكهـ  1

 وَل يقصد منع نفسه منه. ، فام فعله يف تلك األحوال َل يتناوله يمينه ، داخل حتت قدرته

فإلزامه باحلنث أعظم  ،  أن اهلل تعاىل قد رفع املؤاخذة عن املخطئ والنايس واملكرهـ    2

 مؤاخذة ملا جتاوز اهلل عن املؤاخذة به. 

 أنه تعاىل ملا جتاوز لألمة عام حدثت به أنفسها َل تتعلق به املؤاخذة يف األحكام. ـ  3

وهلذا هو عفو  ، أن فعل النايس واملخطئ بمنزلة فعل النائم يف عدم التكليف بهـ  4

 ال يكون به مطيعا وال عاصيا.  

،  لدالِتا عىل قصد املتكلم هبا  ؛  تعاىل إنام رتب األحكام عىل األلفاظأن اهلل ـ  5

وَل يقصد خمالفة ما التزمه وال احلنث  ،  وَل يقصد معانيها ،  فإذا تيقنا أنه قصد كالمها ،  وإرادته 

 بل قد رفع املؤاخذة عنه بام َل يقصده من ذلك. ، فإن الشارع ال يلزمه بام َل يقصده

فإذا علمنا يقينا خالف املدلول  ،  لداللته عليه  ؛فاعترب،  دليل عىل القصد أن اللفظ  ـ    6

َل جيز أن نجعله دليال عىل ما تيقنا خالفه. وقد رفع اهلل املؤاخذة عن قتل املسلم املعصوم  

فكيف  ، بل محلها غريه، وَل يلزمه شيئا من ديته، بيده مبارشة إذا َل يقصد قتله بل قتله خطأ

 لنسيان يف باب األيامن. يؤاخذه باخلطأ وا 

مع أن  ، املؤاخذة عمن أكل ورشب يف هنار رمضان ناسيا لصومه رفع النبي ـ  7

فكيف يؤاخذه بفعل املحلوف عليه ناسيا ويطلق عليه  ، أكله ورشبه فعل ال يمكن تداركه

 
 . 4/65(   إعالم املوقعني:1)
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وأهله وقد عفا له عن األكل والرشب يف  ، امرأته وخيرب بيته ويشتت شمله وشمل أوالده

 لصوم ناسيا.هنار ا

عفا عمن أكل أو رشب يف هنار الصوم عمدا غري ناس ملا تأول اخليط    أن النبي  ـ    8

وعفا  ،  فجعل يأكل حتى تبينا له وقد طلع النهار،  األبيض واخليط األسود باحلبلني املعروفني 

ل  فام بال احلالف املتأول ال يعفى له عن احلنث ب، لتأويله ، وَل يأمره بالقضاء ، له عن ذلك

 ؟ويفرق بينه وبني حبيبته ويشتت شمله كل مشتت ، خيرب بيته

وَل يأمره باإلعادة ملا كان جاهال  ، أن الشارع قد عفا عن املتكلم يف صالته عمداـ  9

فكيف ال يقتدى  ، وَل جيعله مبطال للصالة، فألغى كالمه، بالتحريم َل يتعمد خمالفة حكمه

 ؟ن وال حينثه كام َل يؤثمه الشارعبه ويلغى قول اجلاهل وفعله يف باب األيام

أن الشارع إذا كان قد عفا عمن قدم شيئا أو أخره من أعامل املناسك من احللق  ـ    10

فكيف حينث أن قدم ما  ، والرمي والنحر نسيانا أو جهال فلم يؤاخذه برتك ترتيبها نسيانا 

  ؟حلف عىل تأخريه أو أخر ما حلف عىل تقديمه ناسيا أو جاهال

فكيف  ،  أن الشارع إذا كان قد عفا عمن محل القذر يف الصالة ناسيا أو جاهال بهـ    11

   ؟يؤاخذ احلالف وحينث به

قال ابن القيم بعد ذكره لتلك األمثلة وغريها:)وباجلملة فقواعد الرشيعة وأصوهلا  

تقتيض أال حينث احلالف يف مجيع ما ذكرنا وال يطرد عىل القياس ويسلم من التناقض إال  

القول، وأما حتنيثه يف مجيع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض لكن قوله خمالف   هذا

وَل  ، وأدلتها، ومن حنث يف بعض ذلك دون بعض تناقض ، ألصول الرشيعة وقواعدها 

  (1)  وَل يسلم له دليل عن املعارضة(، يطرد له قول 

 ـ السكر   4

 
 . 4/66(   إعالم املوقعني:1)
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ىل القانون الذي خلق  عرفه ابن العريب بأنه عبارة عن حبس العقل عن الترصف ع 

وقد  ، عليه يف األصل من النظام واالستقامة، فكل ما حبس العقل عن الترصف فهو سكر

 وقد يكون من الفرح واجلزع. ، وقد يكون من النوم، يكون من اخلمر

ولكن هذا التعريف غري مانع ملا ذكره ابن العريب من أن اإلطالق الرشعي للسكر  

قد اتفق العلامء عن بكرة أبيهم عىل أن املراد هبذا السكر سكر  و  :) يراد منه سكر اخلمر، قال

 (1) اخلمر

رسور يغلب عىل العقل بمبارشة بعض األسباب  ) وعرفه يف كشف األرسار بأنه

،وعىل هذا القول  (2)(املوجبة له، فيمنع اإلنسان عن العمل بموجب عقله من غري أن يزيله 

 ألنه ليس برسور.  ؛ األفيون من أقسام السكرال يكون ما حصل من رشب الدواء مثل 

وعرف بأنه غفلة تلحق اإلنسان مع فتور يف األعضاء بمبارشة بعض األسباب  

 املوجبة هلا من غري مرض وعلة.

وعرف بأنه معنى يزول به العقل عند مبارشة بعض األسباب املزيلة، وعىل هذا  

ثابتا بطريق الزجر عليه ملبارشته  القول بقاؤه خماطبا بعد زوال العقل يكون أمرا حكميا 

ألنه يعرف بأثره وَل يبق للسكران من آثار العقل   ؛ املحرم، ال أن يكون العقل باقيا حقيقة

 يشء فال حيكم ببقائه. 

،  وعرف بأنه حالة تعرض لإلنسان من امتالء دماغه من األبخرة املتصاعدة إليه

   .(3)والقبيحة، فيتعطل معه عقله املميز بني األمور احلسنة

نص أكثر الفقهاء عىل أن ضابط السكر هو من اختلط كالمه وكان غالبه هذيانا،  وقد  

 
 .  1/552(   أحكام القرآن البن العريب: 1)

 .  4/352(   كشف األرسار:2)

 . 2/369(   رشح التلويح عىل التوضيح:3)



106 

 

املالكية والشافعية واحلنابلة وصاحبي أيب حنيفة، وهو قول   وهو مذهب مجهور الفقهاء من

وبام ال يأِت  ، )حد السكر: هو أن خيلط يف كالمه فيأِت بام ال يعقل الظاهرية، قال ابن حزم:

،  يكن سكران، وإن أتى بام يعقل يف خالل ذلك، ألن املجنون قد يأِت بام يعقل  به إذا َل 

ويتحفظ من السلطان ومن سائر املخاوف. وأما من ثقل لسانه وختبل خمرج كالمه وختبلت  

 (1)  فليس هو سكران( -مشيته وعربد فقط إال أنه َل يتكلم بام ال يعقل  

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى ﴿ :واستدل لذلك بقوله تعاىل  ِذيَن آَمنُوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ َا الَّ َياَأُّيُّ

أن السكران ال يعلم    )فبني اهلل تعاىل : (، ووجهها بقوله43َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن ﴾)النساء:

ومن علم ما يقول فليس بسكران. ومن خلط  ، فمن َل يعلم ما يقول فهو سكران، ما يقول 

 ألنه ال يعلم ما يقول(  ،  يعقل وما ال يعقل فهو سكرانفأتى بام

والرجل من املرأة، وهو  ، وقيل بأن السكران هو الذي ال يعرف األرض من السامء

 ، وهو قريب من األول. (2)قول أيب حنيفة واملزين من الشافعية

 : اختلف الفقهاء يف وقوع طالق السكران عىل قولني بناء عىل هذا، فقد 

،  واحلسن، وابن سريين، : أنه يقع طالقه، وهو مروي عن النخعيل القول األو 

والزهري، وهو قول سفيان  ، وقتادة، وعطاء، ومحيد بن عبد الرمحن ، وميمون بن مهران

وأيب حنيفة، ومن   ،(4)، ومالك(3)يف أحد قوليه - والشافعي ، واحلسن بن حي، الثوري

 األدلة عىل ذلك: 

 
 .  9/472(   املحىل: 1)

 .  35عاَل القربة يف معاَل احلسية:(   م2)

 (   للشافعي يف ذلك قوالن: أحدمها: يلزمه الطالق وعليه أكثر أصحابه. والثاين ال يلزمه وبه قال املزين. 3)

 ،(   اختلف قول املالكية يف ترصفات السكران فقال مالك: طالق السكران ونكاحه ومجيع أفعاله جائزة إال الردة فقط4)

فال حيكم له يف يشء من أموره بحكم املرتد، وروى عنه ابن وهب جيوز طالقه وال جيوز نكاحه، وقال مطرف بن عبد اهلل: ال 
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اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى  :تعاىل: دليل الوصف يف قوله  ـ    1 ِذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ َا الَّ ﴿ َياَأُّيُّ

(، ألنه إن كان خطابا له يف حال سكره فهو نص عىل  43َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن ﴾)النساء: 

ألنه ال   ؛وإن كان خطابا له قبل سكره فهو دليل عىل أنه خماطب يف حال سكره ، أنه مكلف 

 يقال: إذا جننت فال تفعل كذا. 

 (1)(ال قيلولة يف الطالق)حديث  ـ  2

 (2)  (طالق جائز إال طالق املعتوه كل  ): حديثـ  3

أن الصحابة أوقعوا عليه الطالق، فقد روي أن رجال من أهل عامن متأل من  ـ  4

،  النسوةفأجاز شهادة ، بذلك الرشاب فطلق امرأته ثالثا فشهد عليه نسوة فكتب إىل عمر 

 وأثبت عليه الطالق. 

أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي يف كالمه فإهنم قالوا: إذا رشب سكر، وإذا  ـ  5

 
 ،والقتل ،والعتق ،فقال: الطالق -ثم سامها  ،هكذا قال -إال بأربعة أشياء ال خامس هلا  ،يلزم السكران يشء وال يؤاخذ بيشء

 والقذف.

 املازري: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه ال يلزم طالق السكران، وقال حممد بن عبداحلكم ال يلزمه وقال أبو عبداهلل      

طالق وال عتاق، وقد نزل ابن رشد اخلالف عىل املخلط الذي معه بقية من عقله إال أنه ال يملك اإلختالط من نفسه فيخطئ 

وال الرجل من املرأة فال إختالف يف أنه كاملجنون يف مجيع أفعاله ويصيب قال فأما السكران الذي ال يعرف األرض من السامء 

، 3/452، مواهب اجلليل:6/24، املدونة:5/204وأحواله فيام بينه وبني الناس وفيام بينه وبني اهلل تعاىل، انظر: القرطبي: 

 .  4/43التاج واإلكليل:

( متصال ويف سنده بقية بن  203/  10م يف املحىل ) وابن حز ،( 222/  3أخرجه العقيل كـام يف نصب الراية ) (   1)

حديثه منكر  :وروي مرسال وليس فيه بقية، ويف املتصل واملرسل الغازي بن جبلة قال البخاري ،الوليد وهو مدلس وقد عنعن

 222/    3الراية )  نصب   ،( 9/    6الكامل البن عدي )    ،(  479/    4انظر لسان امليزان )    :يف طالق املكره، وكـذا قال أبو حاتم 

)  

وقال: ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن  ،(1191، رقم 3/496(   أخرجه الرتمذى )2)

 عجالن ضعيف. 
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 .(1)سكر هذى، وإذا هذى افرتى، وحد املفرتي ثامنون

ولكنه أمر باطن ال يوقف عىل حقيقته  ، أن اخلطاب إنام يتوجه باعتدال احلالـ  6

وبالسكر ال ينعدم  ، تيسريا ؛و البلوغ عن عقل مقامه وه ، فيقام السبب الظاهر الدال عليه

 هذا املعنى. 

وال  ، خماطب فإن غفلته عن نفسه ملا كانت بسبب معصية  قيلولة  إذا ثبت أنه ـ  7

َل يكن ذلك عذرا يف املنع من نفوذ يشء من ترصفاته بعد ما تقرر   ، يستحق به التخفيف

 سببه. 

لغلبة الرسور عليه، بخالف   ؛ يعجز عن استعاملهأنه بالسكر ال يزول عقله إنام ـ  8

،  وما يعرتيه نوع مرض ال أن يكون سكرا حقيقة ،  فإن غفلته ليست بسبب هو معصية،  البنج

 فيكون بمنزلة اإلغامء. 

ألن النوم يمنعه من العمل، والسكر ال يمنعه من   ؛ أن السكران خيالف النائمـ  9

 ن معصية. العمل مع أن الغفلة بسبب النوم َل تكن ع

 أن إيقاع الطالق عقوبة له.ـ   10

 أن ترتب الطالق عىل التطليق من باب ربط األحكام بأسباهبا فال يؤثر فيه. ـ   11

عدم صحة قياس السكران املغلوب عىل عقله باملجنون املغلوب عىل عقله،  ـ  12

 :(2) وذلك من وجهني

 
(   قال ابن حزم: هذا خرب مكذوب قد نزه اهلل تعاىل عليا وعبد الرمحن عنه، ألنه ال يصح إسناده، وقد رد عليه من 1)

ثم عظيم ما فيه من املناقضة، ألن فيه إجياب احلد عىل من ال حد عليه، وهال قلتم إذا هذى كفر وإذا كفر  «باب املعنى بقوله:

 .  5/213، وانظر: زاد املعاد:10/211املحىل:  »قتل

 .  5/270(   األم:2)
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ه القلم إذا ذهب  : أن املريض مأجور ومكفر عنه باملرض مرفوع عنالوجه األول 

والسكران آثم مرضوب عىل السكر غري مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه  ، عقله

 العقاب بمن له الثواب. 

: أن الصالة والفرائض من حج أو صيام أو غريها مرفوعة عمن غلب  الوجه الثاين 

 عىل عقله وال ترفع عن السكران.

لزمه الطالق، وال خالف يف   أن كل من لزمه القطع بالرسقة والقصاص يف القتل

 إلزامه القطع بالرسقة، ومثله القصاص يف القتل فال خالف فيه. 

: عدم وقوع طالقه، وهو مذهب حييى بن سعيد األنصاري ومحيد بن القول الثاين 

عبدالرمحن وربيعة والليث بن سعد بن احلسن وإسحاق بن راهويه وأيب ثور والشافعي يف  

من الشافعية ومذهب أمحد يف إحدى الروايات عنه وهي التي  أحد قوليه واختاره وغريه 

، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من احلنفية  (1)استقر عليها ورصح برجوعه إليها 

 :واستدلوا عىل ذلك بام يل أبو الطحاوي وأبو احلسن الكرخي، 

ِذيَن آَمُنوا اَل  : قوله تعاىل:ـ    1 َا الَّ اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما  ﴿ َياَأُّيُّ َتْقَرُبوا الصَّ

(، فجعل سبحانه قول السكران غري معترب ألنه ال يعلم ما يقول، قال  43َتُقوُلوَن ﴾)النساء: 

وقد متسك هبذا من قال إن طالق السكران ال يقع ألنه إذا َل يعلم ما يقوله انتفى  :)الشوكاين 

ومن أخرب اهلل تعاىل أنه ال يدري ما يقول، فال حيل أن يلزم   :)حرم، وقال ابن (2) القصد( 

 (3)  شيئا من األحكام ال طالقا وال غريه خماطب إذ ليس من ذوي األلباب(

أن   وأقر أنه زنى أمر النبى  حديث ماعز بن مالك، فإنه ملا جاء اىل النبى ـ  2

 
 .  2/210(   منار السبيل: 1)

 .  1/468(   فتح القدير:2)

 .  10/209(   املحىل:3)
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ان َل يصح إقراره، وإذا َل يصح  ، فإن كان سكر(1)يستنكهوه ليعلموا هل هو سكران أم ال

 إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال املجنون. 

فوقف عليه يلومه فيه    فجاء النبي    ملا عقر بعريي عل   (2)يف قصة محزة  روواما  ـ    3

عىل عقبيه وهذا    النظر وصوبه وهو سكران، وقال: هل أنتم إال عبيد أليب فنكص النبي  

 القول لو قاله غري لكان ردة وكفرا وَل يؤاخذ بذلك محزة. 

طالق، وقال:   أنه قال: ليس ملجنون وال سكران ما صح عن عثامن بن عفانـ  4

عمر بن عبد العزيز أنه أِت بسكران طلق   عطاء طالق السكران ال جيوز، وصح عن

 فاستحلفه باهلل الذي ال إله إال هو طلقها وهو ال يعقل فحلف فرد إليه امرأته ورضبه احلد. 

أنه ال يقع الطالق إال ممن يعلم ما يقول كام أنه ال تصح صالته يف هذه احلالة ومن  ـ    5

 ال تصح صالته ال يقع طالقه. 

وهلذا ال   ؛واإليقاع يعتمد القصد الصحيح، صحيحأنه ليس للسكران قصد ـ  6

فإن النائم ينتبه إذا نبه  ،  واملجنون، وألن غفلته عن نفسه فوق غفلة النائم،  يصح من الصبي

 أوىل. ،  فطالق السكران، ثم طالق النائم ال يقع،  والسكران ال ينتبه

ديد عليه ال  وذلك سبب للتش،  أنه ال يصح أن يقال بأن غفلته هنا بسبب املعصيةـ    7

ولو  ،  وال تقع الفرقة بينه وبني امرأته،  ألن السكران لو ارتد تصح ردته باالتفاق،  للتخفيف

 حلكم بصحة ردته.   ؛ اعترب هذا املعنى

أن خطابه حيمل عىل الذي يعقل اخلطاب أو عىل الصاحي، وأنه هني عن السكر  ـ  8

 من أجل الصالة وأما من ال يعقل فال يؤمر وال ينهى. 

إلزامه بجناياته حمل نزاع ال حمل وفاق، فعن أمحد أنه كاملجنون يف كل فعل له   أن  ـ  9

 
 . املكذوبات املوضوعات التي وضعها بنو امية وأتباعهم لتشويه أقارب رسول اهلل  (   ونرى اهنا من1)

 .  10/209(   املحىل:2)
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   العقل. 

 ما أمجع العلامء عليه بأن طالق املعتوه ال جيوز، والسكران معتوه كاملوسوس. ـ   10

أن اإلمجاع منعقد عىل أن رشط التكليف العقل، وأن من ال يعقل ما يقول  ـ  11

مكلفا لوجب أن يقع طالقه إذا كان مكرها عىل رشهبا أو غري عاَل  فليس بمكلف، ولو كان  

 مخر وهم ال يقولون به. 

إن احلد عقوبة، وقد حصل ريض اهلل سبحانه من هذه العقوبة باحلد وال عهد  ـ  12

 لنا يف الرشيعة بالطالق والتفريق بني الزوجني. 

جب محله عىل  خرب ال يصح، ولو صح لو( ال قيلولة يف الطالق) أن حديث ـ  13

 املجنون.  طالق مكلف يعقل دون من ال يعقل، وهلذا َل يدخل فيه  طالق

ال يصح، ولو صح لكان يف   (1) (طالق املعتوه  أن خرب )كل طالق جائز إال ـ  14

 املكلف. 

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني أحوال السكران، فإن كان له بعض العقل  

ول، وقصد الطالق من غري غضب ونحوه، فإن طالقه يقع، ألن له القدرة  الذي يعي به ما يق 

العقلية الكافية للترصف، ولو صح محل القول األول عىل هذا النتفى اخلالف، التفاق  

أصحاب القول الثاين عىل أن من بقي معه من عقله ما يدرك به ويصح معه القصد صح  

 طالقه. 

روايات املالكية يف املسألة هذا من اختالف   وقد فهم الباجي يف حماولته للجمع بني

وإنام يتعني  ،  والذي عندي يف هذا أن السكران املذكور ال يذهب عقله مجلة )  :الروايات فقال

 
وقال: ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن  ،(1191، رقم 3/496(   أخرجه الرتمذى )1)

 عجالن ضعيف. 
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وأما لو بلغ إىل  ، مع صحة قصده إىل ما يقصده ولذلك يقتص منه يف القتل ال خالف فيه

منه تطليق إذا بلغ هذه احلالة وال  حد أن يغمى عليه وال يبقى له عقل مجلة فهذا ال يصح 

  ؛ وإنام تكلم الفقهاء عىل املعتاد من سكر اخلمر،  يتهيأ منه رضب وال قصد إىل قتل وال غريه 

وإنام يتغري العقل تغيريا جيرتئ  ،  ألن سكر اخلمر ليس بمنزلة اجلنون الذي يذهب العقل مجلة 

بلغ حد اإلغامء ملا اقتص منه وال    ولو علم أنه ،  به عىل معان ال جيرتئ عليها صاحيا كالسفيه

 ( لزمه طالق وال غريه كسائر من أغمي عليه

والقول بعدم وقوع طالق السكران يتوافق مع ما ذكرنا من لزوم تضييق دائرة  

فإن هذا البغض  ،الطالق ما أمكن، أما ما يستشعره البعض من بغض للسكر، ولزوم عقوبته

ني بسببه، فقد يتوب السكران ويصلح حاله، ثم  ال ينبغي أن يتعدى حده ليفرق بني الزوج 

ملاذا نلزمه الطالق عقوبة وقد جعل الرشع للسكر عقوبته اخلاصة به؟ ثم من نحن حتى  

 نعاقبه؟

وقد ذكر ابن حزم أن اعتبار العقوبة هو أعظم ما دعا للقول بوقوع طالق السكران،  

لون هو أدخل عىل نفسه ذهاب  فقال: )فنظرنا فيام حيتج به من خالف قولنا، فوجدناهم يقو

عقله بمعصيته هلل تعاىل فقلنا: فكان ماذا ومن أين وجب إذا أدخل ذلك عىل نفسه أن يؤاخذ  

 (1)  بام جينى يف ذهاب عقله؟ وهذا ما ال يوجد يف قرآن وال سنة(

ثم ذكر من مثاال متفقا عليه يدل عىل أن املعصية ال تعني التضييق عىل العايص فيام  

وال خالف بينكم فيمن تردى ليقتل نفسه عاصيا هلل تعاىل فسلمت نفسه   :) قالأحل له، ف

إال أنه سقط عىل رأسه، ففسد عقله، وفيمن حارب وأفسد الطريق فرضب يف رأسه ففسد  

عقله أنه ال يلزمه يشء مما يلزم األصحاء، وهو الذي أدخل عىل نفسه اجلنون بأعظم  

م عيارون فضبطت يداه ورجاله وفتح فمه بكلوب  املعايص، ثم ال خيتلفون فيمن أمسكه قو

 
 .  10/210(   املحىل:1)
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وصب فيه اخلمر حتى سكر أنه مؤاخذ بطالقه وهو َل يدخل عىل نفسه شيئا وال عىص فظهر  

 (1)(فساد اعرتاضهم 

 ـ الغضب    5

، وقد ذكر  (2)(تغري حيصل عند ثوران دم القلب ذروته االنتقاموقد عرف بأنه )

ثالث درجات هلا عالقة بام سنذكره من حكم طالق  العلامء للغضب بحسب شدته وضعفه  

 الغضبان، هذه الدرجات هي: 

الغضب البسيط: وهو الذي ال يتغري عليه عقله وال ذهنه، ويعلم ما يقول وما  

   يقصده. 

بحيث ال يعلم ما يقول وال    الغضب الشديد: وهو ما يغلق عليه باب العلم واإلرادة 

 يريده. 

 سطا بني الغضب البسيط والغضب الشديد. الغضب املتوسط: وهو ما كان و

أما الغضب البسيط فال خالف بني العلامء يف وقوع طالقه وصحة عقوده، وال سيام  

 إذا وقع منه ذلك بعد تردده فكره. 

ألن أقوال املكلف  ،وال خالف كذلك يف عدم وقوع طالق صاحب الغضب الشديد

فلذلك ال يؤاخذ النائم  ،ملعناها، وإرادته للتكلم هبا ال تعترب إال بعلمه بصدورها منه وبفهمه  

 واملجنون والسكران، ومن يتكلم باللفظ وهو ال يعلم معناه. 

أما الغضب املتوسط، فيختلف حكمه باختالف أسبابه، وأسبابه ثالثة واحد متفق  

 عىل وقوع الطالق فيه واثنان خمتلف فيهام:  

 السبب املتفق عىل وقوع الطالق فيه:  

 
 .  10/210(   املحىل:1)

 .  209، التعريفات:539(   التعاريف:2)



114 

 

الطالق مع العلم والقصد، ال جمرد إطفاء الغضب، كأن يكون قد غضب عليها  وهو  

منها، فتكلم بكلمة الطالق قاصدا للطالق عاملا بام يقول، قاصدا من   ملا علم وقوع يشء 

ذلك عقوبتها عىل ذلك، فهذا يقع طالقه بالرضورة، إذ لو َل يقع هذا الطالق َل يقع أكثر  

 الرضا. الطالق فانه غالبا ال يقع مع 

ومثاله ما لو زنت امرأته فغضب، فطلقها، ألنه ال يرى املقام مع زانية، فلم يقصد  

بالطالق إطفاء نار الغضب، بل التخلص من املقام مع زانية، بخالف من خاصمته زوجته  

وهو يعلم من نفسه إرادة املقام معها عىل اخلصومة وسوء اخللق، ولكن محلة الغضب عىل  

 تكلم بالطالق كرسا هلا وإطفاء لنار غضبه. أن يشفي نفسه بال

 : األسباب املختلف فيها 

 : الطالق ملجرد الظن الذي ينفيه التحقيق 

وهو أن يبلغه عن زوجته مثال ما يشتد غضبه ألجله، ويظن أنه حق فيطلقها ألجله،  

سنذكرها، ورجح ابن  ثم يتبني أهنا بريئة منه، وأكثر الفقهاء عىل وقوع طالقه، لألدلة التي 

القيم عدم وقوع طالقه، ألنه إنام أوقع الطالق لعلة فإذا انتفت العلة تبني أنه َل يكن مريدا  

لوقوعه بدوهنا، سواء رصح بالعلة أو َل يرصح هبا، ألن العلة بمنزلة الرشط، كام لو قال:  

 أنت طالق، وقال: أردت إن فعلت كذا وكذا. 

 : طالق الغاضب من غري قصد 

أن ال يقصد أمرا بعينه، ولكن الغضب محله عىل ذلك وغري عقله ومنعه كامل  وهو 

فليس هو غائب العقل  ،التصور والقصد، فكان بمنزلة الذي فيه نوع من السكر واجلنون

بحيث ال يفهم ما يقول بالكلية، وال هو حارض العقل بحيث يكون قصده معتربا، وقد  

 الغضب عىل قولني:  اختلف الفقهاء يف وقوع طالق من غضب هذا 
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 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (1) : وقوع طالقه، وهو قول مجهور العلامءالقول األول 

أن الغضبان أتى بالسبب اختيارا وأراد يف حال الغضب ترتب أثره عليه، وال  ـ  1

يرض عدم إرادته له يف حال رضاه إذ االعتبار باإلرادة إنام هو التلفظ، بخالف املكره فإنه 

 التكلم بالسبب غري مريد لرتتب أثره عليه وبخالف السكران املغلوب عقله،  حممول عىل 

 فإنه غري مكلف والغضبان مكلف خمتار فال وجه إللغاء كالمه.

أنه ال يصح قياس الغضبان عىل املكره، ألن املكره إذا تكلم بام اكره عليه دفع عنه  ـ    2

 الرضر والغضبان ال يدفع عنه هبذا القول رضرا. 

 أنه يلزم من عدم وقوع طالقه أنه لو حلف يف هذه احلال ال تنعقد يمينه. ـ  3

: عدم وقوع طالقه، وهو اختيار الطحاوي وأيب احلسن الكرخي وإمام  القول الثاين 

، وقد استدل ابن القيم لذلك  (2)احلرمني وابن تيمية وأحد قويل الشافعي، وقول اإلمامية

 هنا ألمهية املسألة:  باألدلة الكثرية، وسنذكر الكثري منها 

﴿ اَل  :النصوص الدالة عىل عدم املؤاخذة إال بالكسب، ومنها قوله تعاىل ـ  1

ُيَؤاِخُذُكْم اهللَُّ بِاللَّْغِو يِف َأْياَمنُِكْم َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم باَِم َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر  

ما روي يف تفسريها من اعتبار الغضب  ( ووجه االستدالل باآلية هو 225َحلِيم﴾)البقرة: 

قال: لغو اليمني أن حتلف وأنت غضبان، وعن طاووس   من لغو اليمني، فعن ابن عباس

قال: كل يمني حلف عليها رجل وهو غضبان فال كفارة عليه فيها لقوله تعاىل: ﴿ اَل  

 
، حاشية 8/32، حوايش الرشواين: 5/235، كشاف القناع: 181، زاد املستقنع: 3/145(   انظر: الروض املريع: 1)

 .  2/366، حاشية الدسوقي: 3/244عابدين: ابن 

(   نقل ابن القيم عن جعفر الصادق  قوله: » ال طالق اال عىل بينة، وال طالق اال عىل طهر من غري مجاع، وكل طالق 2)

فيه يف غضب او يمني او عتق فليس بطالق اال ملن اراد الطالق «، فهم يشرتطون يف وقوع الطالق اذن الشارع فيه وماَل يأذن 

الشارع فهو عندهم الغ غري نافذ، قال ابن تيمية:» وقوهلم اصح يف الدليل من قول من يوقع الطالق الذي َل يأذن فيه اهلل وسوله 

 . 64ويراه صحيحا الزما«، انظر: طالق الغضبان البن القيم:
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  (1) ( 225ْم باَِم َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم ﴾)البقرة:ُيَؤاِخُذُكْم اهللَُّ بِاللَّْغِو يِف َأْياَمنُِكْم َوَلكِْن ُيَؤاِخُذكُ 

أن اهلل تعاىل قد جعل لغو اليمني مقابال لكسب القلب، كام قال تعاىل ﴿ اَل  ـ  2

( مع  225ُيَؤاِخُذُكْم اهللَُّ بِاللَّْغِو يِف َأْياَمنُِكْم َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم باَِم َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم ﴾)البقرة:

الغضبان واحلالف عىل اليشء يظنه كام حلف عليه َل يكسب قلبه عقد اليمني وال  العلم أن 

قصدها، واهلل تعاىل قد رفع املؤاخذة بلفظ جرى عىل اللسان َل يكسبه القلب وال يقصده  

فال جتوز املؤاخذة بام رفع اهلل املؤاخذة به، ومن هذا الباب َل يؤاخذ اهلل تعاىل الذي اشتد  

)اللهم أنت  : ه بعد اإلياس منها فلام وجدها أخطأ من شدة الفرح وقالفرحه بوجود راحلت

عبدي وأنا ربك(، فجرى هذا اللفظ عىل لسانه من غري قصد فلم يؤاخذه كام جيري الغلط  

 يف القرآن عىل لسان القارئ. 

أن دعاء الغضبان عىل أهله يف حال غضبه ال يصح وال يؤثر، وهو املقصود بقوله  ـ    3

ِذيَن اَل  ﴿ َولَ :تعاىل َّ اْستِْعَجاهَلُْم بِاخْلَرْيِ َلُقيِضَ إَِلْيِهْم َأَجُلُهْم َفنََذُر الَّ ُل اهللَُّ لِلنَّاِس الرشَّ ْو ُيَعجِّ

ِّ  11َيْرُجوَن لَِقاَءَنا يِف ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهون﴾)يونس:  نَساُن بِالرشَّ (، وقوله تعاىل: ﴿ َوَيْدُع اإْلِ

نَساُن َعُجواًل﴾)اإلرساء: ُدَعاَءُه بِاخْلَرْيِ َوكَ  (، ووجه االستدالل باآليتني هو قول  11اَن اإْلِ

جماهد يف تفسريها بأن ذلك هو قول اإلنسان لولده وماله إذا غضب عليهم: اللهم ال تبارك  

فيه والعنه، فلو يعجل هلم االستجابة يف ذلك كام يستجاب يف اخلري ألهلكهم، فصار  

سبب الدعاء مع داللة النصوص عىل أن تأثريه يف اإلجابة  الغضب هبذا مانعا من انعقاد 

أرسع من تأثري األسباب يف أحكامها، فاهلل تعاىل جييب دعاء الصبي والسفيه واملجنون ومن  

ال يصح طالقه وال عقوده رمحة من اهلل تعاىل به، فعدم إيقاع طالقه ينبغي أن تكون من هذا  

 الباب. 

َع ُموَسى إِىَل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل بِْئَساَم َخَلْفُتُمويِن ِمْن  ﴿ َوملََّا َرَج :قوله تعاىلـ  4

 
 .  2/409(   انظر: تفسري الطربي:1)
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ُه إَِلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ إِ  نَّ اْلَقْوَم  َبْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربُِّكْم َوَأْلَقى اأْلَْلَواَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخيِه جَيُرُّ

َعْلنِي َمَع اْلَقْوِم  اْسَتْضَعُفويِن َوَكاُدوا َيْقُتُلونَ  نِي َفاَل ُتْشِمْت يِب اأْلَْعَداَء َواَل جَتْ

َل يكن ليلقي ألواحا  ووجه االستدالل باآلية: أن موسى  (،150الظَّاملنَِِي﴾)األعراف:

فيها كالم اهلل تعاىل فيكرسها اختيارا منه لذلك، وال كان فيه مصلحة لبني إرسائيل، وإنام  

ألن مصدره الغضب  ،ذره اهلل تعاىل به، وَل يعتب عليه بام فعلمحله عىل ذلك الغضب فع

 اخلارج عن قدرة العبد واختياره فاملتولد عنه غري منسوب إىل اختياره ورضاه به.  

  ﴿ َوملََّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب ﴾: وقد ذكر ابن القيم إشارة يف قوله تعاىل

ه سكن إىل قوله )سكت( تنزيال للغضب  (، وهي أن اهلل تعاىل عدل عن قول154)األعراف: 

منزلة السلطان اآلمر الناهي الذي يقول لصاحبه: افعل ال تفعل فهو مستجيب لداعي  

الغضب الناطق فيه املتكلم عىل لسانه فهو أوىل بان يعذر من املكره الذي َل يتسلط عليه  

 .(1)غضب يأمره وينهاه، وهلذا يقاس الغضبان عىل املكره

ا َينَزَغنََّك ِمْن  ـ  5 النصوص الدالة عىل أن الغضب من الشيطان كقوله تعاىل: ﴿ َوإِمَّ

ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ إِنَُّه َسِميٌع َعلِيٌم﴾)األعراف:  ( ألن ما يتكلم به الغضبان يف  200الشَّ

أن يقول    حال شدة غضبه من طالق وأو شتم ونحوه هو من نزغات الشيطان فإنه يلجئه إىل 

حتى   ما َل يكن خمتارا، والدليل عىل ذلك ما ورد يف احلديث أن رجلني استبا عند النبي 

)إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد،  : امحر وجه أحدمها وانتفخت أوداجه، فقال  

: )إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان  وقال  ،(2) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(

، وإذا كان هذا السبب  (3)  فإذا غضب أحدكم فليتوضأ(،ر، وانام تطفأ النار باملاءمن النا 

 
 . 34(   طالق الغضبان:1)

 .  104/ 6، النسائي: 12/505، ابن حبان: 5/2267(   البخاري: 2)

 .  17/167، املعجم الكبري: 25، مسند الطياليس:.4/226(   أمحد: 3)
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   وأثره من إجلاء الشيطان َل يكن من اختيار العبد فال يرتتب عليه حكمه. 

، وقد كان اخلالف يف هذا احلديث  (1) )ال طالق وال عتاق يف اغالق(: قوله ـ  6

املطلق، وقد ذكر ابن القيم أنه اختلف يف تفسري  هو سبب اخلالف يف كثري من مسائل أحوال  

 ، هي: (2) اإلغالق عىل ثالثة تفسريات

: أنه اإلكراه، وهو قول أهل احلجاز، ألن الذي اكره عىل أمر قد أغلق  التفسري األول 

عليه باب القصد واإلرادة ملا أكره عليه، فاإلغالق يف حقه بمعنى إغالق أبواب القصد  

)ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحني إن :قوله  واإلرادة له، ومن هذا

 (3) شئت، ولكن ليعزم املسألة فإن اهلل ال مكره له( 

: هو الغضب الشديد، وهو قول أهل العراق، ألن الغضبان هو الذي  التفسري الثاين 

منزلة  يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده فهو من أعظم اإلغالق، وهو يف هذا احلال ب

 وهذا ال يتوجه فيه نزاع انه ال يقع طالقه واحلديث يتناول هذا القسم قطعا. ،املجنون

: أن اإلغالق يشمل هذا النوع من الغضب زيادة عىل شموله معنى  التفسري الثالث 

 اإلكراه. 

، ووجه االستدالل  (4) )ال نذر يف غضب وكفارته كفارة يمني(  :قوله ـ  7

ذر وهو طاعة حمضة قد أثر الغضب يف انعقاده لكون الغضبان َل  باحلديث أنه إذا كان الن

يقصده، وإنام محله عىل بيانه الغضب فالطالق بطريق األوىل، أما ترتب الكفارة عىل النذر،  

فألن الكفارة ال تستلزم التكليف، وهلذا جتب يف مال الصبي واملجنون إذا قتال صيدا أو  

 
  ، (2046، رقم  1/660وابن ماجه )  ،(2193، رقم  2/258وأبو داود )  ،(26403، رقم  6/276أخرجه أمحد )(    1)

  (14874، رقم 7/357ط مسلم. والبيهقى )( وقال: صحيح عىل رش2802، رقم 2/216واحلاكم )

 . 37(   طالق الغضبان: 2)

 .  2/243، أمحد:  213، املوطأ:  6/150، النسائي:  3/257، ابن حبان:  4/2063، مسلم:  6/2718(   البخاري:  3)

 .  18/164، املعجم الكبري:4/440، أمحد: 2/297، املعجم األوسط: 7/28، املجتبى: 10/70(   البيهقي: 4)
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خمطئا، وجتب عىل من وطئ يف هنار رمضان ناسيا عند  غريه وجتب عىل قاتل الصيد ناسيا أو  

 كثري من العلامء.  

، ووجه االستدالل  (1) )ال يقيض القايض بني اثنني وهو غضبان(:قوله ـ  8

 باحلديث، أنه لوال أن الغضب يؤثر يف قصده وعلمه َل ينهه عن احلكم حال الغضب. 

  ، فحرص (2)  ينبغي به وجه اهلل( قال:)الطالق عن وطر، والعتق ما    عن ابن عباسـ    9

 الطالق فيام كان عن وطر وهو الغرض املقصود، والغضبان هبذه الصورة ال وطر له. 

أن الطالق حكم رشعي يستدعي دليال رشعيا، وهو إما نص أو معقول نص،  ـ   10

النكاح ثابت بإمجاع فال  . وكذلك فإن وكالمها منتف، وبام أن الالزم منتف فامللزوم مثله.

ول إال بإمجاع مثله، أو أن نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابت باإلمجاع واألصل بقاؤه  يز

 حتى يثبت ما يرفعه. 

أن كالمها يشرتك يف إرادة  ، منها وجوه قياس الغضبان عل املكره: وذلك من ـ  11

  التنفيس عن األَل، ألن األمر الذي محل املكره عىل التكلم بالطالق هو قصد االسرتاحة من 

توقع ما أكره به أو من أَل ما أكره به، وهو يستوي يف هذا مع الغضبان ألنه إذا اشتد به  

الغضب يأَل بحمله، فيقول ما يقول ويفعل ما يفعل ليدفع عن نفسه حرارة الغضب،  

فيسرتيح بذلك، ومثله من يلطم وجهه ويصيح صياحا قويا ويلقي ما يف يده دفعا ألَل  

 الغضب. 

ال يستدعي الغضب وال يريده، بل هو اكره شئ إليه، فلذلك َل يكن  أن العاقل  ومنها  

ذلك مضافا إىل اختياره وإرادته، فكام أن إرادة السبب إرادة للمسبب، فكذلك كراهة  

 
، ابن 3/302، أبو داود: 10/105، البيهقي: 3/620، الرتمذي:11/449، ابن حبان: 6/2616(   البخاري: 1)

 .  2/776ماجة:

 .  5/2019(   البخاري: 2)
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 السبب وبغضه كراهة للمسبب. 

أن اخلوف يف قلب املكره كالغضب يف قلب الغضبان، لكن املكره مقهور بغريه  ومنها  

مقهور بغضبه الداخل فيه، وقهر اإلكراه يبطل حكم األقوال التي  من خارج، والغضبان 

أكره عليها وجيعلها بمنزلة كالم النائم واملجنون دون حكم األفعال ألنه يقتل إذا قتل  

ويضمن إذا تلف، فكذلك قهر الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله حتى لو  

 قتل يف هذه احلالة قتل أو أتلف شيئا ضمنه. 

أن املكره أحسن حاال من الغضبان من عدة وجوه، فلذلك ال يقع طالقه من  ها ومن

 . باب فحوى اخلطاب

أن للمكره قصدا وإرادة حقيقة   ومن األمور التي يفضل فيها املكره عىل الغضبان

لكنه حممول عليه، أما الغضبان فليس له قصد يف احلقيقة فإذا َل يقع طالق املكره، فطالق  

 الوقوع. هذا أوىل بعدم 

أن الغضبان قد يفعل امورا من شق الثياب وإتالف املال ما لو أكره هبا َل  ومنها 

يفعلها، وهذا يدل عىل أن املقتيض لفعلها فيه اوىل من اقتضاء االكراه لفعلها واملكره لو فعل  

 به ذلك كان مكرها فالغضبان كذلك.

انه، وهلذا َل يؤاخذ فتى  الناس ال يؤاخذ بنسي  قياس الغضبان عىل النايس: ألن ـ  12

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه ﴾)الكهف: :ملا قال  موسى  (، والعلة يف عدم  63﴿ َوَما َأْنَسايِن إِالَّ الشَّ

املؤاخذة به هي أنه من أثر فعل الشيطان يف القلب، وهو يشرتك يف ذلك مع الغضب فقد  

أن الغضب من الشيطان، فيكون أثره مضافا إليه، فال يؤاخذ به العبد كأثر    أخرب النبي 

 النسيان. 

فلو حلف ـ مثال ـ أن اليتكلم بكذا، فتكلم به ناسيا َل حينث لعدم قصده وارادته  

ملخالفة ما عقد يمينه عليه، وهذه نفس حال الغضبان، ألنه َل يقصد حقيقة ما تكلم به  
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 كام جرى كالم النايس عىل لسانه.وموجبه بل جرى عىل لسانه 

  قياس الغضبان عىل املريض: فالغضب مرض من األمراض وداء من األدواء، ـ  13

يقول ابن القيم:)هو يف أمراض القلوب نظري احلمى والوسواس والرصع يف أمراض  

فالغضبان املغلوب يف غضبه كاملريض واملحموم واملرصوع املغلوب يف مرضه  ،األبدان

 (1) ملغلوب يف برسامه( واملربسم ا

)وهذا قياس صحيح يف الغضبان  :ثم بني وجه القياس عىل الغضب املتوسط بقوله 

الذي قد اشتد به الغضب حتى ال يعلم ما يقول، وأما إذا كان يعلم ما يقول ولكن يتكلم  

به حرجا وضيقا وغلقا ال قصدا للوقوع فهو يشبه املربسم واهلاجر من احلمى من وجه،  

كره القاصد للتكلم من وجه، ويشبه املختار القاصد للطالق من وجه فهو مرتدد  ويشبه امل

بني هذا وهذا وهذا، ولكن جهة االختيار والقصد فيه ضعيف فإنه يعلم من نفسه أنه َل يكن  

خمتارا ملا صدر منه من خراب بيته وفراق حبيبه وكونه يراه يف يد غريه فإن كان عاقال الخيتار  

به ما هو أكره إليه منه أو ليحصل به ما هو أحب إليه فإذا انتفى هذا أو هذا َل  هذا اال ليدفع 

يكن خمتارا لذلك وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه فصار تردده بني املريض املغلوب  

 واملكره املحمول عىل الطالق وأُّيام كان فانه ال ينفذ طالقه( 

مرض مرضا شديدا أو أغشى عليه،    ويذكر أن من الناس من إذا َل ينفذ غضبه قتله أو 

فإذا نفذ مثل هذا غضبه بقتل أو ظلم لغريه َل يعذر بذلك، أما إذا نفذ بقول فانه يمكن إهدار  

قوله وان ال يرتتب أثره عليه، وخاصة إذا كان التلفظ بالطالق دواء هلذا املرض وشفاء له  

)فمن كامل هذه الرشيعة  ، يقول ابن القيم:(2)بإخراج هذه الكلمة من صدره وتنفسه هبا 

 
 . 38(   طالق الغضبان:1)

ا وقصدا (   وهلذا ذهب بعض الفقهاء اىل انه ال جيلد القذف يف حال اخلصومة والغضب وانام جيلد به اذا اتى به اختيار2)

لقذفه وهو قول قوي جدا ويدل عليه ان اخلصم ال يعذر بجرحه خلصمه وطعنه فيه حال اخلصومة بقوله: هو فاجر ظاَل غاشم 

 حيلف عىل الكذب ونحو ذلك. 
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وحماسنها وما اشتملت عليه من الرمحة واحلكمة واملصلحة أن ال يؤاخذ هبا ويلزم بموجبها  

 (1) وهو َل يلتزمه( 

  ـ أن العربة يف العقود باملقاصد: فالغضبان ليس له قصد معترب يف حل عقدة 14

النكاح، بخالف اهلازل ألنه قصد التكلم باللفظ وإراده رضا واختيار منه َل حيمل عىل  

التلفظ به، فالسبب الذي إليه قد أِت به اختيارا وقصدا مع علمه به َل حيمل عليه، والسبب  

يصح قياس أحدمها باآلخر وكيف يقاس الغضبان عىل املتخذ آيات    إىل املرشع ليس إليه فال

 اهلل هزؤا؟ 

ثم إن الرشيعة اعتربت العوارض النفسية، وجعلت هلا تأثري يف القول إهدارا  

واعتبارا وإعامال وإلغاء، كام ذكرنا سابقا، وعارض الغضب ال يقل عنها، بل قد يكون أقوى  

الواحد من هؤالء ال يرتتب عىل كالمه مقتضاه لعدم  من كثري من سائر العوارض، فإذا كان  

   القصد فالغضبان الذي َل يقصد ذلك أن َل يكن أوىل بالعذر منهم َل يكن دوهنم.

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق بمقاصد الرشيعة من تضييق باب الطالق هو  

فيها، قال ابن القيم:)هذا ما ظهر  القول الثاين، بأدلته الكثرية، والتي بذل ابن القيم جهده 

يف هذه املسألة بعد طول التأمل والفكر، ونحن من وراء القبول والشكر ملن رد ذلك بحجة  

 (2) جيب املصري إليها، ومن وراء الرد عىل من رد ذلك باهلوى والعناد(

وقد يرى البعض أن معظم هذه األدلة عامة، وأكثرها فهوم ال عالقة هلا هبذا الباب،  

وهذا خطأ يف التعامل مع األدلة الرشعية، ألنه لو قلنا ذلك لعطلنا األدلة العامة، وانغمسنا  

فيام نتصوره نحن من خصوصيات قد ال تصح، فالفقه اإلسالمي هو رشع اهلل تعاىل، وهذا  

 
 . 55(   طالق الغضبان:1)

 . 71(   طالق الغضبان:2)
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ناسقا تاما يف مجيع ميادينه، فلذلك ال غرابة أن يستدل ابن القيم هلذه املسألة  الرشع يتناسق ت

بعدم إجابة دعاء الغضبان عىل ولده، وهي مسألة أقرب للغيب منها للعمل، ومع ذلك فإن  

وجه االستدالل صحيح، ألن الذي يستجيب الدعاء هو اهلل تعاىل، فإذا َل يستجب لعبده  

العبد يف ذلك احلال لغو، فاألوىل أن يلغى كالمه مع عبد مثله  يف حال الغضب، وكان دعاء  

 لثبوت الرضر يف كليهام. 

فالقياس عىل هذا أصح من القياس عىل املعاوضات ونحوها لتعلقها بحقوق العباد،  

وألن الرمحة بأحد املتعاقدين قد ترض اآلخر، أما يف الطالق فالرضر يصيب العاقد واملعقود  

 لرمحة بأحدمها رمحة باآلخر. عليه، فلذلك كانت ا 

ثم إن هذه املسألة مما تعم به البلوى، والفتوى بوقوع طالق الغضبان إما أن ينتج  

خراب بيوت الورعني، أو أن يظل الشخص مع زوجته، وهو يعتقد يف قرارة نفسه عىل ما  

 أفتي له أنه يف حالة عرشة حرام دائمة معها، ويف ذلك ما فيه من املفاسد واألرضار. 

وقد استقبلت رسالة ابن القيم يف عدم وقوع طالق الغضبان بالرفض من كثري من  

وللحافظ ابن القيم    :)الفقهاء حتى احلنابلة أنفسهم، قال ابن عابدين نقال عن بعض احلنابلة

احلنبل رسالة يف طالق الغضبان قال فيها إنه عىل ثالثة أقسام أحدها أن حيصل له مبادي  

ري عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا ال إشكال فيه، الثاين أن يبلغ  الغضب بحيث ال يتغ

النهاية فال يعلم ما يقول وال يريده فهذا ال ريب أنه ال ينفذ يشء من أقواله، الثالث من  

توسط بني املرتبتني بحيث َل يرص كاملجنون، فهذا حمل النظر واألدلة تدل عىل عدم نفوذ  

لكن أشار يف الغاية ]وهو من كتب   :) القيم يف املسألة قال أقواله)، فبعد أن حكى قول ابن

،  ( احلنابلة[ إىل خمالفته يف الثالث حيث قال: ويقع طالق من غضب خالفا البن القيم

 (1)(وهذا املوافق عندنا  :)ويعقب عليه يف احلاشية بقوله

 
 .  3/244(   حاشية ابن عابدين:1)
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وقال ابن املرابط:   :) ونقل ابن حجر عن بعضهم قوله يف الرد عىل ابن القيم، فقال

اإلغالق حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طالق  

وأراد    :) ،قال ابن حجر تعقيبا عليه (لكان لكل أحد أن يقول فيام جناه كنت غضبانا   الغضبان

بذلك الرد عىل من ذهب إىل أن الطالق يف الغضب ال يقع، وهو مروي عن بعض متأخري  

 (1)(وَل يوجد عن أحد من متقدميهم اال ما أشار إليه أبو داود احلنابلة،

ويف مقابل ذلك كتب الرصايف قصيدته التي أرشنا إليها سابقا يثني فيها عىل ابن 

القيم، ويذكر يف ذلك قصة امرأة طلقها زوجها يف حال غضب، ثم يذكر هلام ما حصل بعد  

جيح، فالفقيه هو الذي يتصور ما ينجر  ذلك من ندم وحرسة، وهلذا التصوير قيمته يف الرت

عن املسألة من املخاطر قبل الرمي بفتواه، فإن رأى ما لديه من قناعة من حيث األدلة أو من  

حيث املذهب الذي يقلده، يتناىف مع املصلحة الرشعية، فاألوىل أن يسكت ويتوقف حتى  

مام اتبعه اليوم قد يتبع غريه  ال يرض غريه لقناعة اقتنعها اليوم قد يقتنع بغريها غدا، أو إل 

 غدا، يقول الرصايف: 

 بدت كالشمس حيضنها الغروب  

 

 فتاة راع نرضِتا الشحوب   

 منزهة عن الفحشاء خود   

 

 من اخلفرات آنسة عروب  

 نور تستجد هبا املعايل   

 

 وتبىل دون عفتها العيوب  

 تغري حاهلا فجأة، فقال: وبعد أن وصفها بام شاء أن يصفها به من حسن ومجال ذكر   

 ولكن الشوائب أدركته  

 

 فعاد وصفوه كدر مشوب   

 ذوي منها اجلامل الغض وجدا   

 

 وكاد جيف ناعمه الرطيب   

 أصابت من شيبتها الليايل   

 

 وَل يدرك ذؤابتها املشيب   

 

 
 .  9/389(   فتح الباري: 1)
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ثم يذكر سبب هذا التغري املفاجئ الذي حصل هلا، وهو تطليق زوجها هلا يف حالة  

 ليس معها، فقد كان حبل املودة بينهام متصال، وإنام مع رفقائه وخلطائه: غضب 

 رعى ورعت فلم تر قط منه 

 

 وَل ير قط منها ما يريب   

 توثق حبل ودمها حضورا   

 

 وَل ينكث توثقه املغيب  

 فغاضب زوجها اخللطاء يوما   

 

 بامر للخالف به نشوب  

 فاقسم بالطالق هلم يمينا   

 

 وتلك النية خطا وحوب   

 وطلقها عىل جهل ثالثا   

 

 كذلك جيهل الرجل الغضوب  

وبعدما حصل هذا الطالق الثالث يف تلك احلالة ذهب ألصحاب الفتوى الذين   

 سارعوا للتفريق بينه وبني زوجته:  

 وأفتى بالطالق طالق بت  

 

 ذوو فتيا تعصبهم عصيب   

 فبانت عنه َل تأت الدنايا   

 

 وَل يعلق هبا الذام املعيب   

وأسف جتعل املفتي الذي    ثم يصور تصويرا مجيال ما حصل هلام بعد الطالق من حزن 

 يتصور هذه احلالة يتوقف دهرا قبل أن ينبس بكلمة: 

 فظلت وهي باكية تنادي  

 

 بصوت منه ترجتف القلوب   

 ملاذا يا نجيب رصمت حبل  

 

 وهل أذنبت عندك يا نجيب   

 ابن ذنبي إيل فدتك نفيس   

 

 فإين عنه بعدئذ أتوب  

 أما عاهدتني باهلل أن ال  

 

 يفرق بيننا إال شعوب   

 لئن فارقتني وصددت عني  

 

 فقلبي ال يفارقه الوجيب  

 فام لفتت إليه اجليد   

 

 حتى ختطفه بأزمتيه ذيب  

 فراحت من حترقها عليه  

 

 بداء ماهلا فيه طبيب   

 تشم األرض تطلب منه رحيا   

 

 وتنجب والبغام هو النحيب  

 ومتزع يف الفالة لغري وجه   

 

 وآونة ملرصعه تؤوب  
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 ويذكر إجابته هلا وحرسته عليها، والتي ال تقل عن حرسِتا عليه، فيقول: 

 فأطرق رأسه خجال وأغىض  

 

 وقال ودمع عينيه سكوب   

 نجيبة اقرصي عني فاين كفاين   

 

 من لظي الندم اللهيب  

 وما واهلل هجرك باختياري   

 

 ولكن هكذا جرت اخلطوب   

 فليس يزول حبك من فؤادي   

 

 وليس العيش دونك يل يطيب  

 اهلزل   ـ    6 

عرفه الرسخيس بأنه اسم لكالم يكون عىل هنج كالم الصبيان، ال يراد به ما وضع  

بل عىل  ، ملوجبه وحقيقته ، وعرفه ابن القيم بأنه الذي يتكلم بالكالم من غري قصد (1)له

، وعرف بأن يراد باليشء ما َل يوضع له، وهو ضد اجلد، وهو أن يراد باليشء  (2) وجه اللعب

 .(3) ما وضع له

كاألسد للهيكل املعلوم   وليس املراد من الوضع هاهنا وضع أهل اللغة ال غري، 

وضوع عقال  واإلنسان للحيوان الناطق، بل املراد وضع العقل أو الرشع،ألن الكالم م

إلفادة معناه حقيقة كان أو جمازا، والترصف الرشعي موضوع إلفادة حكمه، فإذا أريد  

بالكالم غري موضوعه العقل، وهو عدم إفادة معناه أصال، وأريد بالترصف غري موضوعه  

 الرشعي، وهو عدم إفادته احلكم أصال فهو اهلزل. 

ع العقل للكالم وهو إفادة املعنى  وهبذا يتبن الفرق بني املجاز واهلزل، ألن املوضو

يف املجاز مرادا، وإن َل يكن املوضوع له اللغوي مرادا، ويف اهلزل كالمها ليس بمراد، وهلذا  

فرس اهلزل باللعب، ألن اللعب ما ال يفيد فائدة أصال، وعرب عنه بعضهم بأنه ما ال يراد به  

 
 . 7/61(   املبسوط: 1)

 .  3/100(   إعالم املوقعني:2)

 .  4/357(   كشف األرسار:3)
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ل بأن اهلزل هو كالم ال يقصد به  معنى، ولتفادي هذا االشتباه كان أنسب التعاريف أن يقا 

 .(1)ما صلح له الكالم بطريق احلقيقة، وال ما صلح له بطريق املجاز

 عىل قولني: حكم طالق اهلازل انطالقا من هذا، فقد اختلف الفقهاء يف 

: عدم وقوع طالقه، وهو قول اإلمامية بناء عىل األصول التي  القول األول 

البد يف املطلق من مخسة  ق ذكرها، فهم ينصون عىل أنه اعتمدوها يف هذا الباب، والتي سب

رشوط: أن يكون زوجًا، بالغًا، عاقاًل، خمتارًا، قاصدًا، فال يقع طالق السكران، وال من زال  

عقله بإغامه أو تناول النوم. وال أثر لطالق املكره. ولو باإلنذار والتهديد مع غلبة الظن بان 

ال جيوز  ) لطالق اهلازل واملخطئ أخذًا بقول الصادق: املتوعد عىل فعل ما توعد به. وال

، وألن االيقاعات والعقود بكاملها (الطالق يف استكراه. وال طالق إال ملن أراد الطالق 

 عندهم تابعة للقصود. 

  بل حكي اإلمجاع عىل ذلك، : وقوع طالقه، وهو قول مجهور الفقهاء، القول الثاين 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل: (2)اهلازل وحكي عليه اإلمجاع(يقع طالق :)قال املناوي

 (3)  (والرجعة ، والطالق، ثالث جدهن جد وهزهلن جد: النكاح )  :  قوله ـ  1

أربع جائزات إذا تكلم   : عمر: قال (4)ورود اآلثار عن السلف يف ذلك، ومنها ـ  2

ثالث اللعب فيهن كاجلد:   : والنكاح، والنذر، وقال أبو الدرداء ، والعتاق ، هبن الطالق

 
، حتفة 2/195، التقرير والتحبري:2/373، رشح التلويح عىل التوضيح:4/357(   انظر: كشف األرسار:1)

 .  8/29املحتاج:

 .  3/300(   فيض القدير:2)

(   قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد وعبد الرمحن بن حبيب هذا هو بن أردك من ثقات املدنيني وَل خيرجاه، 3)

وغريهم،  ، قال الرتمذي:حديث حسن غريب والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  2/216احلاكم:

 .  1/658، ابن ماجة: 2/259، أبو داود: 7/340، البيهقي: 3/490الرتمذي: 

 .  6/133، مصنف عبد الرزاق: 4/115(   انظر هذه اآلثار يف: ابن أيب شيبة:4)
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 النكاح جده ولعبه سواء.   :والنكاح، وقال ابن مسعود،  والعتاق، الطالق

وترتيب األحكام عىل األسباب للشارع  ، أن اهلازل أتى بالقول غري ملزم حلكمهـ  3

 ال يقف عىل اختياره.  ألن ذلك ؛فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ، ال للعاقد

وقصد اللفظ املتضمن  ،  أن اهلازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه ـ    4

  ؛ إال أن يعارضه قصد آخر كاملكره واملخادع املحتال،  للمعنى قصد لذلك للمعنى لتالزمهام

 فإهنام قصدا شيئا آخر غري معنى القول وموجبه. 

قصد املكره دفع العذاب عن نفسه وَل يقصد   أن اهلازل خيتلف عن املكره، ألنـ  5

السبب ابتداء، أما اهلازل فقصد السبب وَل يقصد حكمه، وال ما ينايف حكمه فرتتب عليه  

 أثره. 

وإنام جرى عىل لسانه  ،  أن هذا ال ينتقض بلغو اليمني، ألن الالغي َل يقصد السب ـ    6

 ه. فهو بمنزلة كالم النائم واملغلوب عىل عقل ؛ من غري قصده

فال يقبل قوله يف إبطال حق  ، أن اهلزل أمر باطن ال يعرف إال من جهة اهلازلـ  7

 العاقد اآلخر. 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة من حيث حتقيق املقاصد الرشعية من حفظ األرسة هو  

الكثري  القول األول، وهو الذي تدل عليه األدلة الكثرية.. لكن مع ذلك فإن للقول الثاين 

 من املصالح املعتربة يف هذا الباب، ومنها: 

تعظيم ما أمر اهلل بتعظيمه، فالزواج والطالق أمور معظمة رشعا،   :الناحية األوىل 

بل هي تشبه العبادات يف نفسها، وهلذا يستحب عقد الزواج يف املساجد، مع النهي عن البيع  

إذا ما أصبحت ميدانا للنكتة واهلزل  فيها، فلذلك جيب التعامل معها باجلد الذي تستحقه، ف

  كان يف ذلك املفاسد الكربى سواء عىل العقيدة أو يف السلوك، وقد روي عن أيب الدرداء 
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قال كان الرجل يف اجلاهلية يطلق، ثم يراجع ويقول: كنت العبا، ويعتق ثم يراجع ويقول:  

( فقال النبي  231 ُهُزًوا ﴾)البقرة: كنت العبا، فأنزل اهلل تعاىل:﴿ َواَل َتتَِّخُذوا آَياِت اهللَِّ 

(:   من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال إين كنت العبا فهو جا)(1)د 

،  قال علامؤنا: معناه ال تأخذوا أحكام اهلل يف طريق اهلزء   :)قال ابن العريب يف تفسريها 

باس أنه فمن هزأ هبا لزمته..ومن اختاذ آيات اهلل هزوا ما روي عن ابن ع، فإهنا جد كلها 

والسبعة والتسعون  ،  فقال: يكفيك منها ثالث  سئل عن رجل قال المرأته: أنت طالق مائة، 

،  اختذت هبا آيات اهلل هزوا )فمن اختاذها هزوا عىل هذا خمالفة حدودها فيعاقب بإلزامها 

  (2) (وعىل هذا يرتكب طالق اهلازل 

  وليس يف هذا حتريم للعب واملزاح، ولكن املزاح واللعب له حدوده، وقد كان 

وهلذا قال لألعرايب يامزحه:  ،  يمزح مع الصحابة ويباسطهم، أما مع ربه تعاىل فيجد كل اجلد

فقال: بل أنت عند اهلل غال، وقد    ؟فقال: جتدين رخيصا يا رسول اهلل  ؟من يشرتي مني العبد

 كان يمزح وال يقول إال حقا.  وهو ، والصيغة صيغة استفهام، أنه عبد اهلل قصد 

أما إذا تعلق األمر بحدود اهلل وأحكامه فيجد كل اجلد، بل إن النكتة يف مثل هذا  

ولو أن رجال قال: من يتزوج أمي أو أختي،   :) ثقيلة يرفضها الذوق السليم، قال ابن القيم

وقد جاء يف ذلك  ، يدعو امرأته أختهيرضب من  وقد كان عمر ، لكان من أقبح الكالم

  ؟ : أختك هيفقال النبي ، حديث مرفوع رواه أبو داود أن رجال قال المرأته: يا أخته 

ما بال أقوام يلعبون بحدود اهلل   :) ، وقد قال (3)إنام جعل إبراهيم ذلك حاجة ال مزاحا 

 (4)(ويستهزئون بآياته 

 
 .  387/ 4(   جممع الزوائد:1)

 . 1/271(   أحكام القرآن البن العريب:2)

 .  3/100(   إعالم املوقعني:3)

 7/322 :، البيهقي1/650ابن ماجة:  .(  4)
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للزوجة حتى ال يؤذُّيا زوجها يف كل احلني بمثل  : أن يف ذلك مصلحة  الناحية الثانية 

هذا املزاح الثقيل البارد، الذي كان يامرسه أهل اجلاهلية األوىل، بل متارسه اجلاهلية  

املعارصة عندما تتخذ من قضايا األرسة احلساسة ميدانا للمرسحيات اهلازلة واألفالم  

ية ال كلمة اهلل الثقيلة وميثاقه  اهلابطة، والروايات البذيئة، فتجعل من الزواج لعبة تسل

 الغليظ. 

ولنتصور رجال يدخل عىل زوجته كل حني لريمي هلا بصيغ الطالق ما تنهد له  

اجلبال، ثم بعد أن يرى تغري حاهلا، واحتيارها من هذا التحول املفاجئ، يضحك ضحكة  

 القلوب الفارغة، ويقول هلا: إنام كنت أمزح. 

تي أصبحت ميدانا للنكتة واملزاح، وكيف نتصور  كيف نتصور كرامة هذه املرأة ال

بعد ذلك قيمة هذا الرجل أمامها، وهو يتالعب معها بأسس العرشة بينهام؟ ثم كيف يقبل  

 قوله بعد ذلك إن طلقها جادا؟  

 ثالثا ـ التطليق بالوكالة 

 إىل قسمني، مها:  إليه ينقسم التوكيل يف الطالق بحسب من يوكل 

 توكيل الزوجة 

كثر الفقهاء عىل أن توكيل الزوجة نوعان: متليك وختيري، وفيام يل تفصيل  وقد نص أ

 ما يتعلق هبام من مسائل: 

 التمليك:  

 تعريفه: 

عرفه املالكية بأنه جعل إنشائه  ن فقد  منه  همبحسب مواقف  هتعريفالفقهاء يف  اختلف  

 جعلت أمرك أو طالقك بيدك.  حقا لغريه راجحا يف الثالث، ومن صيغه: 
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فرق فقهاء املالكية بني التمليك والتوكيل والتخيري، فقالوا: التوكيل هو جعل  وقد 

أي ألن للموكل له عزل وكيله متى شاء ألن  ، باقيا منع الزوج منه، إنشاء الطالق لغريه

 الوكيل يفعل ما وكل فيه نيابة عن موكله. 

يف املشهور   فقوهلم ، أما الفرق بني التخيري والتمليك فأمر عريف ال دخل للغة فيه

إنام نشأ من  ، اآلِت: أن للزوج البقاء عىل العصمة والذهاب ملناكرة اململكة دون املخرية

إن مالكا رمحه اهلل بنى   :) وقال القرايف، العرف وعىل هذا ينعكس احلكم بانعكاس العرف 

فصار  ،  ذلك عىل عادة كانت يف زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مسامه اللغوي إىل هذا املفهوم 

أي وليس من الكنايات كام قاله األئمة، قال: وهذا هو الذي يتجه    ، رصحيا فيه أي يف الطالق

غري أنه يلزم عليه بطالن هذا احلكم اليوم ووجوب  ، وهو رس الفرق بني التخيري والتمليك

 .(1) الرجوع إىل اللغة

هب  ذ :)وقد ذكر القرطبي أن من املالكية من ذهب إىل عدم التفريق بينهام، فقال

مجاعة من املدنيني وغريهم إىل أن التمليك والتخيري سواء، والقضاء ما قضت فيهام، وهو  

وقد اختاره كثري من أصحابنا وهو قول  :قول عبد العزيز بن أيب سلمة، وقال ابن شعبان

قال أبو عمر وعىل هذا القول أكثر الفقهاء، واملشهور من مذهب  ، مجاعة من أهل املدينة

بينهام، وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل المرأته: قد ملكتك أي  مالك الفرق 

قد ملكتك ماجعل اهلل يل من الطالق واحدة أو اثنتني أو ثالثا، فلام جاز أن يملكها بعض  

ذلك دون بعض، وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه إذا ناكرها، وقالت طائفة من أهل  

 (2)ك ويف التخيري سواء يف املدخول هبا املدينة له املناكرة يف التملي

 
 .  4/69، اخلريش:2/593(   انظر: حاشية الصاوي:1)

 .  14/172(   القرطبي:2)
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هو أن يقول الزوج لزوجته: ملكتك أمرك أو أمرك  :)عرفه ابن قدامة بقولهو

  (1)(بيدك

 حكمه: 

 اختلف الفقهاء يف حكم متليك الزوج زوجته حق طالق نفسها عىل قولني: 

ذلك،  عدم صحة التمليك سواء كان للزوجة أو لغريها، وعدم نفوذ القول األول: 

)ومن خري امرأته فاختارت   وهو قول الظاهرية، يقول ابن حزم: ،ويروى عن ابن مسعود

نفسها، أو اختارت الطالق، أو اختارت زوجها، أو َل خترت شيئا، فكل ذلك ال يشء، وكل  

ذلك سواء، وال تطلق بذلك، وال حترم عليه، وال ليشء من ذلك حكم، ولو كرر التخيري  

ا، أو اختيار الطالق ألف مرة. وكذلك إن ملكها أمر نفسها، أو  وكررت هي اختيار نفسه

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل: (2)  جعل أمرها بيدها وال فرق(

أن القوامة بيد الرجل، وهبا استحق كون العصمة الزوجية بيده، فال يصح جعلها  ـ    1

 بيد املرأة. 

روي أن رجال قال المرأة له: إن أدخلت هذا العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك،  ـ    2

فأباهنا منه، فمروا بعبد اهلل بن مسعود   عمر فأدخلته، ثم قالت: هي طالق، فرفع ذلك إىل 

جعل الرجال قوامني عىل   فذهب هبم إىل عمر فقال: يا أمري املؤمنني إن اهلل تعاىل ؟فأخربوه

قال: أراها امرأته، قال   ؟ فقال عمر: فام ترى ؟قوامات عىل الرجال  نساءالنساء، وَل جيعل ال

  (3) عمر: وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة(

 
 .  7/308(   املغني:1)

 .  9/291(   املحىل:2)

 .  10/119(   ذكره ابن حزم:املحىل:3)
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صحة التمليك ونفوذه، وأن القضاء ما قضت، وهو قول مجهور  : القول الثاين 

 العلامء، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

روى أبو سلمة بن عبد الرمحن  نساءه، فاخرتنه، وقصة ذلك كام  ختيري النبي ـ  1

جاءها حني أمر اهلل أن خيري أزواجه    أخربته أن رسول اهلل  زوج النبي ، أن عائشة 

، فقال: إين ذاكر لك أمرا، فال عليك أن ال تستعجل حتى  قالت: فبدأ يب رسول اهلل 

هلل قال:﴿  وقد علم أن أبوي َل يكونا يأمراين بفراقه، قالت: ثم قال: إن ا،تستأمري أبويك

ْنَيا َوِزينََتَها َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعكُ  َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ ْحُكنَّ  َياَأُّيُّ نَّ َوُأرَسِّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب: ففي أي هذا أستأمر أبواي، فإين    :)( إىل متام اآليتني، فقلت له28رَسَ

 (1)(ورسوله والدار اآلخرةأريد اهلل 

فيملكه ويملك  ، وهو حق الرجل كام تقدم ، أن الطالق ترصف رشعي قويل ـ  2

 كالبيع واإلجارة. ، اإلنابة فيه كسائر الترصفات القولية األخرى التي يملكها 

 الرتجيح:  

مع  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن للزوج احلق يف متليك زوجته حق طالقها 

، والقصد من  (2) أن ال يتم ذلك الطالق إال بتلفظه به، متى احتاجت إىل إيقاعه استحسان

 هذا احلكم مراعاة أمرين: 

حق الزوج يف توكيل وتفويض الزوجة أمر نفسها، وهو حق رشعي ال يمكن  ـ  1

 إلغاؤه، ألن من ملك اليشء كان له احلق يف متليكه. 

 
،  5/10جممع الزوائد:  5/350، الرتمذي: 10/89، ابن حبان: 1103/ 2، مسلم: 4/1796(   البخاري: 1)

 .  6/163، أمحد: 8/326، املعجم األوسط: 1/662، ابن ماجة: 3/260، النسائي: 7/36البيهقي: 

(   نص بعض مراجع اإلمامية عىل أنه اذا أرادت الزوجة أن تطلق نفسها بنفسها يف حال توكيل الزوج هلا تقول: زوجة 2)

موّكل أنا طالق أو تقول: زوجة موّكل فالنة طالق، تذكر اسمها و اذا وّكلت غريها يف إيقاع الطالق يقول الوكيل: زوجة موّكل 

 موّكلتي طالق.. 
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شرتاط كون التطليق بيد الرجل كام  أن ال يكون ذلك إال بتلفظ الزوج مراعاة الـ  2

، وألن توكيل األمر وتفويضها تفويضا مطلقا  (الطالق ملن أخذ بالساق   :) سبق من قوله  

سيؤول ال حمالة إىل الفراق بأي سبب من األسباب، لذلك كان األوفق بسد باب توسيع  

 أسباب الطالق هو إبقاء الطالق بيد الرجل. 

كون سبب متليكه لزوجته هذا سبيال للتخلص منها  زيادة عىل ذلك، فإن الرجل قد ي

ثم االدعاء بأن الفراق كان منها، فلذلك كان يف هذا ترشيكا له يف املسؤولية، فهو يملك أن  

 يعطي هذا احلق، ولكن إجازته تبقى رهينة رأيه النهائي.  

ه،  لنسائه، فال يصح االستدالل ب أما االستدالل عىل هذا بام وقع من ختيري النبي 

، فلذلك ال بأس أن نذكر (1)لت أشياء كثرية يف هذا الباب ال حتتملها محبل إن آية التخيري 

هنا أساس االستدالل هبا، وما نراه من الرتجيح يف فهمها، ألن معظم استدالالت الباب  

 ترتبط هبا.  

 وقد ذكر العلامء أن يف موضوع التخيري يف اآلية خالفا عىل قولني، مها: 

يري كان بني البقاء عىل الزوجية أو الطالق، وقد قال بذلك عائشة وجماهد  أن التخـ    1

 وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة. 

أن التخيري كان بني الدنيا، فيفارقهن وبني اآلخرة، فيمسكهن لتكون هلن املنزلة  ـ  2

عل  العليا كام كانت لزوجهن، وَل خيريهن يف الطالق، ذكره احلسن وقتادة ومن الصحابة 

 واآلخرة.  الدنيا  نساءه إال بني فيام رواه عنه أمحد بن حنبل أنه قال: َل خيري رسول اهلل 

 
وهذا يدل عىل أن التخيري ،فتعالني﴾ فعلق التخيري عىل رشط إن رشط وجوابه  «ل القرطبي:(   ومن ذلك قو 1)

والطالق املعلقني عىل رشط صحيحان، فينفذان ويمضيان خالفا للجهال املبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته 

.،  14/170القرطبي:   »الرشعي هو املنجز يف احلالأنت طالق إن دخلت الدار أنه اليقع الطالق إن دخلت الدار، ألن الطالق  

 وما ذكره من فهمه وفهم الفقهاء لذلك ال دليل عليه يف اآلية وال غريها كام سنرى يف الطالق املعلق. 
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قلت القول األول أصح   :)وقد رجح أكثر العلامء القول األول، كام قال القرطبي 

أفكان طالقا،    ملا سئلت عن الرجل خيري امرأته فقالت: قد خرينا رسول اهلل    لقول عائشة 

إال التخيري املأمور بني   ويف رواية فاخرتناه فلم يعده طالقا، وَل يثبت عن رسول اهلل 

يا عائشة إين ذاكر لك أمرا فال عليك أال تعجل فيه تستأمري   :)البقاء والطالق لذلك قال

فثبت أن  ،وم أنه َل يرد اإلستئامر يف اختيار الدنيا وزينتها عىل اآلخرة احلديث ومعل(، أبويك

 .(1)اإلستئامر إنام وقع يف الفرقة أو النكاح

وبنوا عىل هذا الرتجيح األحكام الكثرية التي سنراها سواء فيام يتعلق بالتمليك أو  

ناحية من نواحي  بالتخيري، ونرى أن اخلالف يف املسألة غري صحيح، وأن كال القولني يذكر  

خري نساءه بني أمرين: بني احلياة الدنيا وزينتها مما أباح اهلل تعاىل، وبني   التخيري، فالنبي 

الرسالية من زهد وتضحية، وعقب عن كل اختيار من   ما تقتضيه مسؤولية رسول اهلل 

هي أن  ذينك اخليارين نتيجة ختصه، فنتيجة اخليار األول الذي هو ابتغاء احلياة الدنيا 

رساحا مجيال، والرساح اجلميل هو الطالق الذي ال حيمل أي   يرسحهن رسول اهلل 

 رضر، ونتيجة اخليار الثاين هي إمساكهن مع األجر العظيم املعد هلن. 

فهذا ما يفهم من ظاهر اآلية، فالتخيري هبذا ومثله التمليك، ليس طالقا وال صيغة  

وإنام هو من باب حسن العرشة الزوجية، فالزوج   من صيغ الطالق كام اختار أكثر الفقهاء،

إن كان كريم األصل، ورأى نفور زوجته منه جعل هلا احلق يف اختيار نفسها سواء بصيغة  

التمليك أو صيغة التخيري من غري أن يلزمه ذلك شيئا، ألن الرشع جعل له احلق يف حال  

وتعوض عليه بعض الرضر  نفور زوجه منه من غري سبب يرجع إليه يف أن تفتدي بامهلا 

 الذي أصابه من فراقها له. 

 
 .  14/171(   القرطبي:1)
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فإذا تنازل بحسن وخلقه وخريها يبقى أمر الطالق بيده يف حال اختيارها مفارقته،  

اًحا   ْحُكنَّ رَسَ وهو ما رصحت به اآلية يف قوله تعاىل:﴿ َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ

(، فلم يرتب اهلل تعاىل الفراق بمجرد اختيارهن بل ربطه بفعل  28مَجِياًل﴾)األحزاب: 

 وهو ما جعل للرجال من حق الطالق.  رسول اهلل 

وقد رجح هذا ابن حزم هذا املعنى لآلية عند رده عىل الفهوم التي استندت هلا  

وأما غريهم فنقول: هلم اآلية نفسها تبطل دعواكم،    :)وجعلتها بابا من أبواب الطالق، فقال

ْنَيا َوِزينََتهَ  اًحا  ألن نصها ﴿ إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ ْحُكنَّ رَسَ ا َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ

(، فإنام نص اهلل تعاىل أنه إن أردن الدنيا وَل يردن اآلخرة طلقهن  28مَجِياًل﴾)األحزاب: 

حينئذ من قبل نفسه خمتارا للطالق، ال أهنن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا، ومن قال هذا  

 (1)  ( حكم اآلية كذبا حمضا ليس فيها منه نص وال دليلفقد حرف كالم اهلل تعاىل وأقحم يف  

 : ته مد 

 اختلف الفقهاء يف املدة التي يستمر فيها توكيل الزوج لزوجته عىل قولني: 

: أنه متى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبدا، ال يتقيد ذلك  القول األول 

وهو قول   املنذر، وبه قال احلكم، وأبو ثور، وابن ، باملجلس، وقد روي ذلك عن عل 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  اإلمامية، 

يف رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو هلا حتى تنكل، وليس له   قول عل ـ  1

 خمالف من الصحابة خمالفا، فيكون إمجاعا.  

 أنه نوع توكيل يف الطالق، فكان عىل الرتاخي، كام لو جعله ألجنبي. ـ  2

 
 .  10/123(   املحىل:1)
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مقصور عىل املجلس، وال طالق هلا بعد مفارقته، وهو قول  : أن ذلك القول الثاين 

واستدلوا عىل ذلك بأنه ختيري هلا، فكان مقصورا عىل  ، مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي

 املجلس، كقوله: اختاري. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن ذلك بحسب صيغة التوكيل ومالبساته، فإن  

نت دائمة، وإن اقترصت عىل فرتة معينة قرصت عليها، ويف  أفادت الصيغة الديمومة كا 

حال عدم داللة الصيغة أو املناسبة أو العرف، فإن الزوج مصدق يف مراده من متليكه، فهو  

 أحق هبذا األمر الذي وكله الرشع إليه من غريه. 

 نكول الزوج عن متليك الزوجة أمرها:  

زوجته من تلميكها أمر نفسها، أو  اختلف الفقهاء فيام لو رجع الزوج فيام جعل ل

 قال: فسخت ما جعلت إليك، هل يقبل منه أم ال عىل قولني: 

: يقبل منه، ويبطل ما جعل هلا، وإن وطئها الزوج كان رجوعا، وإن  القول األول 

ردت املرأة ما جعل إليها بطل، كام تبطل الوكالة بفسخ الوكيل، وهو قول عطاء، وجماهد،  

 األوزاعي، وإسحاق وأمحد، واستدلوا عىل ذلك بام يل: والشعبي، والنخعي، و

   أنه توكيل، فكان له الرجوع فيه كالتوكيل يف البيع، وكام لو خاطب بذلك أجنبيا. ـ    1

أن الطالق ال يصح متليكه، وال ينتقل عن الزوج، وإنام ينوب فيه غريه عنه، فإذا  ـ  2

 استناب غريه فيه كان توكيال ال غري. 

 نه متليك، فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع.  إن سلم أـ  3

: ليس له الرجوع يف قوله، وهو قول الزهري، والثوري، ومالك،  القول الثاين 

 واحلنفية، واستدلوا عىل ذلك بأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع، كام لو طلقت.  

 الرتجيح:  
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الرجوع فيام ملكه لزوجته، ألنه حقه   نرى أن األرجح يف املسألة هو أن للزوج حق

كام ذكرنا سابقا، فقد يرى الزوج مفسدة يف ترك األمر بيد زوجته، فلذلك كان له حق  

 الرتاجع، أما الزوجة إن أرادت فراق زوجها، فإن الرشع قد وضع هلا ذلك يف إطاره املحدد.  

 : وقوع الطالق بالتمليك حال رد الزوجة 

عىل   طالق بمجرد متليك املرأة يف حال ردها، ملا جعل هلا اختلف الفقهاء يف وقوع ال

 قولني: 

: ال يقع الطالق بمجرد هذا القول، ما َل ينو به إيقاع طالقها يف احلال،  القول األول 

فإذا ردت األمر الذي جعل إليها بطل، وَل يقع يشء، أما إن نوى هبذا   أو تطلق نفسها، 

احلال، وَل حيتج إىل قبوهلا، كام لو قال: حبلك عىل غاربك، وهو  تطليقها يف احلال، طلقت يف  

قول أكثر العلامء، ألنه توكيل، أو متليك َل يقبله اململك، فلم يقع به يشء، كسائر التوكيل  

 والتمليك. 

: يقع الطالق بمجرد هذا القول، فلذلك إن ردت ما جعل هلا، تقع  القول الثاين 

 واحدة رجعية.  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار نيته يف التلفظ هبذا اللفظ، فإن أراد به الطالق  

فهو طلقة واحدة حتى ولو نوى ثالثا ـ كام سنرى يف صيغة الطالق ـ وال ينبغي أن حيمل  

 كالمه عىل غري ما أراده، فهو مصدق عىل كل حال. 

 افتقار التمليك لنية الزوج:  

 متليك الزوج أو توكيله زوجته إىل نية أم ال عىل قولني:  اختلف الفقهاء يف افتقار

: أن متليك الزوج زوجته أمرها كناية يف حق الزوج، يفتقر إىل نية أو  القول األول 

داللة حال، كام يف سائر الكنايات، فإن عدم َل يقع به طالق، وهو قول احلنفية والشافعية  



139 

 

وإنام هو كناية، فيفتقر إىل ما يفتقر إليه سائر    واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بأنه ليس برصيح،

 الكنايات. 

 أنه ال يفتقر إىل نية، وهو قول مالك، ألنه من الكنايات الظاهرة. :القول الثاين 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اعتباره صيغة من صيغ الطالق، فلذلك ال حيتاج  

د حيمله الورع أو التورع عىل تطليقها من غري  إىل البحث عن نيته والتشويش عليه بذلك، فق

إرادته، فالوسوسة يف الطالق وصيغه أخطر من الوسوسة يف أبواب الطهارة، وكم من  

البيوت خربت بسبب هذا النوع من الورع، والسبب فيه يف أكثر األحيان من يتجرأ عىل  

 الصيغة أو غريها. الفتوى، فيظل يوسوس له بأنه زان إن بقي مع زوجته بعد تلفظه بتلك 

فلذلك نرى يف مثل هذا أن يرتك حلاله، ولو شاء أن يطلق لطلق باللفظ الفصيح  

الرصيح الذي ال حيمل أي شبهة، فمن اخلطأ أن ندرأ احلدود بالشبهات، وال نحفظ البيوت  

   بالشبهات.

 افتقار التمليك لنية الزوجة:  

رأة التمليك بلفظ الكناية، هل  اختلف الفقهاء القائلون بالتمليك فيام لو قبلت امل 

 يفتقر إىل نيتها أم ال عىل قولني: 

: يفتقر وقوع الطالق إىل نيتها، وأنه يقع الثالث إذا نوت، وهو قول  القول األول 

 الشافعية واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أهنا موقعة للطالق بلفظ الكناية، فافتقر إىل نيتها، كالزوج.ـ  1

ألهنا ختتار نفسها بالواحدة، وبالثالث، فإذا نوياه وقع،    ؛فظ حيتمل الثالثأن الل ـ    2

 كقوله: أنت بائن.  
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: ال يفتقر وقوع الطالق إىل نيتها، ال يقع إال واحدة بائنة، وإن نوت  القول الثاين 

   ثالثا،وهو قول احلنفية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:

فلم يفتقر إىل نيتها، كام لو قال: إن  أن الزوج علق الطالق بفعل من جهتها، ـ  1

 تكلمت فأنت طالق فتكلمت. 

 أن ذلك ختيري، والتخيري ال يدخله عدد، كخيار املعتقة، إذا نوى الزوج. ـ  2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم القول بكال القولني كام ذكرنا سابقا، ولكن  

 الطلقات. أيرسمها هو القول الثاين، من باب تقليل عدد 

 اختالف الزوجني يف عدد الطلقات اململكة:  

اختلف الفقهاء فيام لو طلقت نفسها ثالثا، وادعى الزوج أنه َل جيعل إليها إال واحدة  

 عىل قولني: 

: ال يلتفت إىل قوله، والقضاء ما قضت، وقد روي هذا القول عن  القول األول 

عثامن، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن عل، وفضالة بن عبيد. وبه قال سعيد بن  

 املسيب، وعطاء، والزهري، وهو قول أمحد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

ف، فيتناول الطلقات  ألنه اسم جنس مضا   ؛ أنه لفظ يقتيض العموم يف مجيع أمرها ـ    1

 الثالث، كام لو قال: طلقي نفسك ما شئت. 

 أنه من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة تقتيض ثالثا.ـ  2

وقد روي عن عمر، وابن مسعود، وبه قال عطاء  ،: أهنا تطليقة واحدةالقول الثاين 

واستدلوا عىل ذلك بأنه نوع  ،  (1)وجماهد، والقاسم، وربيعة، ومالك واألوزاعي، والشافعي

 ختيري، فريجع إىل نيته فيه، كقوله: اختاري. 

 
 َل تطلق ثالثة، والقول قوله يف نيته. (   وقال الشافعي: إن نوى ثالثا، فلها أن تطلق ثالثا، وإن نوى غري ذلك، 1)
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 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة مثلام ذكرنا سابقا أن له احلق يف طلقة واحدة يملكها هو  

ويتلفظ هبا هو تلفظا رصحيا، وال ينبغي أن نتصور هنا أننا نخالف بذلك ما روي عمن ذكر  

ما يذكره الفقهاء من هذه النسب حتتاج إىل متحيص سندي ال يقل   ألن أكثر  من الصحابة 

، فخطورة هذه النقول يف حال ضعفها أو  عن التمحيص الذي لقيته أحاديث رسول اهلل  

 وضعها ال تقل عن األحاديث الرشيفة، خاصة وأن دعوى االنتساب للسلف ترتبط هبا. 

ق الثالث يف صيغة  وسنعرض ألمثال هذه النقول عند احلديث عن حكم الطال

 الطالق. 

 ختيري الزوجة 

التخيري هو أن خيري الزوج زوجته بني البقاء معه أو الطالق، وأكثر الفقهاء عىل جواز  

ذلك، كام ذكرنا يف حكم التوكيل، ويرتبط التخيري بالتمليك يف نواح سبق ذكرها، وينفصل  

ا مع ما سبقها من مسائل،  عنه يف بعضها، وسنذكر هنا بعض املسائل التي قد يبدو تشاهبه

 ولكنها ختتلف عنها يف بعض التفاصيل: 

 مدة التخيري: 

ختتلف أحكام مدة التخيري وآثارها بحسب تقييد الزوج ملدة التخيري وعدمها كام  

 سنرى يف احلالتني التاليتني: 

 تقييد املدة: 

لعائشة: ال تعجل حتى   قاله ا وهو أن حيدد هلا مدة للتخيري كأن يقول هلا م

 تستأمري أبويك، أو أن يقول هلا: اختاري نفسك اليوم، وغدا.

وقد اتفق الفقهاء عىل أنه يصح هذا التخيري وتعترب مدته، واختلفوا فيام لو ردته يف  

ومثله ما لو خريها شهرا، فاختارت نفسها،   ؟اليوم األول، هل يبطل بذلك يف الثاين أم ال
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 يه اخليار يف ذلك، وقد اختلف العلامء يف هاتني املسألتني عىل قولني:  ثم تزوجها، فهل عل

: ال يبطل يف األوىل وأن هلا اخليار يف الثاين، وهو قول أيب حنيفة، ألهنام  القول األول 

 خياران يف زمنني، فلم يبطل أحدمها برد اآلخر. 

قول اجلمهور، ومن  : يبطل يف األوىل، وليس هلا اخليار يف الثانية، وهو القول الثاين 

 األدلة عىل ذلك:  

أنه خيار واحد، يف مدة واحدة، فإذا بطل أوله بطل ما بعده، كام لو كان اخليار يف  ـ    1

 يوم واحد، وكخيار الرشط وخيار املعتقة. 

أهنام ليسا خيارين، وإنام هو خيار واحد يف يومني بخالف قوله: اختاري نفسك  ـ  2

 ألن كل واحد ثبت بسبب مفرد.  ؛ام خياراناليوم، واختاري نفسك غدا. فإهن

 أهنا استوفت ما جعل هلا يف هذا العقد، فلم يكن هلا يف عقد ثان. ـ  3

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور درءا ملفسدة الطالق من جهة، وألن  

 موقفها األول كاف يف بيان رأُّيا، فإذا ما تراجعت عنه َل يكن ذلك هلا.  

 احلالة الثانية: إطالق املدة:  

وهو أن يطلق التخيري دون حتديد املدة، وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة هل هو  

 عىل الفور أم عىل الرتاخي عىل قولني: 

: أن التخيري عىل الرتاخي، وهلا االختيار يف املجلس وبعده، ما َل يفسخ  القول األول 

عبيد، وابن املنذر، ومالك يف إحدى الروايتني عنه،    أو يطأ، وهو قول الزهري، وقتادة، وأبو 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

لعائشة ملا خريها: إين ذاكر لك أمرا، فال عليك أن ال تعجل   اهلل  قول رسول ـ  1

 وهذا يمنع قرصه عىل املجلس.  حتى تستأمري أبويك، 
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 أنه جعل أمرها إليها، فأشبه أمرك بيدك. ـ  2

: أن التخيري عىل الفور، إن اختارت يف وقتها، وإال فال خيار هلا بعده،  الثاين القول 

وبه قال عطاء،  ، وهو قول أكثر العلامء، وقد روي عن عمر، وعثامن، وابن مسعود، وجابر 

وجابر بن زيد، وجماهد، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، واألوزاعي، والشافعية  

   ا عىل ذلك بام يل:وأيب حنيفة، وأمحد، واستدلو

عن سعيد بن املسيب، أنه قال: قىض عمر وعثامن، يف الرجل خيري امرأته، أن هلا  ـ  1

 اخليار ما َل يتفرقا.  

قال: ما دامت يف جملسها، ونحوه عن ابن مسعود، وجابر،    ،عن عبد اهلل بن عمر ـ    2

 وليس هلم خمالف يف الصحابة، فكان إمجاعا. 

 كان عىل الفور، كخيار القبول.  أنه خيار متليك، فـ  3

جعل هلا اخليار عىل الرتاخي ليس دليال عىل هذا، ألنه َل يقع به   أن النبي ـ  4

 التطليق. 

وقد اتفق أصحاب هذا القول عىل أهنام لو تفرقا عن ذلك الكالم إىل كالم غريه، فإنه  

، ألنه متليك  (1)يبطل خيارها، وهو قول أيب حنيفة، وقول للشافعي، وظاهر مذهب أمحد

 مطلق، تأخر قبوله عن أول حال اإلمكان، فلم يصح، كام لو قامت من جملسها. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألن عدم التحديد ينرصف إىل وقت  

احلديث، فإذا َل جتب يف ذلك احلني َل يكن هلا احلق يف التخيري، إال إذا دلت القرائن عىل  

 إرادته الرتاخي، وحكم ذلك ما ذكرنا يف احلالة األوىل. 

 : نوع الطالق الذي متلكه الزوجة بتخيري الزوج 

 
 (   قال أمحد: اخليار عىل خماطبة الكالم أن جتاوبه وجياوهبا، إنام هو جواب كالم، إن أجابته من ساعته، وإال فال يشء. 1)
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اختلف الفقهاء يف نوع الطالق الذي متلكه الزوجة بتوكيل الزوج هل هو طالق  

 رجعي أم بائن عىل األقوال التالية: 

، وهو  (1) يقة رجعية: أن لفظة التخيري ال تقتيض بمطلقها أكثر من تطلالقول األول 

وهو قول احلنابلة، واستدلوا  ، قول ابن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعمر، وعائشة

عىل ذلك بأنه كناية خفية ال يلزم به يشء إال بالنية، ألن لفظ التخيري حيتمل التخيري يف  

  فإن أراد الطالق فيحتمل الوحدة والكثرة، واألصل بقاء العصمة حتى ، الطالق وغريه 

 ينوي.  

وهو  ، : هي واحدة بائن، وقد روي ذلك عن جابر، وعبد اهلل بن عمرالقول الثاين 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل: ،قول أيب حنيفة، ورواه ابن خويز منداد عن مالك

ْنَيا ـ  1 َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ َوِزينََتَها  قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب:  ْحُكنَّ رَسَ ( قالوا هذه اآلية تدل عىل  28َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ

 .(2) البينونة بالثالث

 
ري (   بخالف تقييدها، كام لو جعل إليها أكثر من ذلك، فلها ما جعل إليها، سواء جعله بلفظه، مثل أن يقول: اختا 1)

 ما شئت. أو اختاري الطلقات الثالث إن شئت. فلها أن ختتار ذلك. 

ألن من  ;أما إن قال: اختاري من الثالث ما شئت. فلها أن ختتار واحدة أو اثنتني، وليس هلا اختيار الثالث بكامهلا 

 للتبعيض، فقد جعل هلا اختيار بعض الثالث، فال يكون هلا اختيار اجلميع.

ألن قوله: اختاري كناية خفية، فريجع يف قدر  ;و أن ينوي بقوله: اختاري عددا، فإنه يرجع إىل ما نواه أو حدد بنيته، وه

ما يقع هبا إىل نيته، كسائر الكنايات اخلفية، فإن نوى ثالثا، أو اثنتني، أو واحدة، فهو عىل ما نوى، وإن  أطلق النية، فهي واحدة، 

ألنه يعترب قوهلام مجيعا، فيقع ما اجتمعا عليه، كالوكيلني إذا طلق واحد منهام  ;ا طلقته وإن نوى ثالثا، فطلقت أقل منها، وقع م

 واحدة واآلخر ثالثا. 

 هي:،(   وقد تعقب هذا الدليل بأربعة أوجه2)

 وأرسحكن رساحا مجيال ﴾ :كان املطلق ال النساء لقوله  الوجه األول: أنه 

 الالِت طلقن لكن الرساح ال يوجب إال واحدة كام لو قال رسحتك.الوجه الثاين:لو سلمنا أن األزواج كن 

 أملك لنفسه منا.ألن حتريم الطالق الثالث معلل بالندم وهو    ;الوجه الثالث: لو سلمنا أنه الثالث لكنه خمتص به  
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 .(1)اختارت نفسها فكانت ألبتة فكان ذلك أصال يف اخليارأن إحدى نسائه ـ  2

التخيري يف الكون يف العصمة أو مفارقتها  أن املفهوم من هذا اللفظ عادة إنام هو ـ  3

 هذا هو السابق للفهم من قول القائل لزوجته خريتك. 

أن قوله: اختاري تفويض مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه االسم، وذلك طلقة  ـ  4

ألهنا طلقة بغري عوض، َل يكمل هبا العدد بعد الدخول،   ؛واحدة، وال جيوز أن تكون بائنا 

 قها واحدة. فأشبه ما لو طل

أن التخيري خيالف التوكيل، بقوله: أمرك بيدك، فإنه للعموم، فإنه اسم جنس،  ـ  5

 فيتناول مجيع أمرها. 

: أهنا إذا اختارت نفسها أهنا ثالث، وقد روي عن زيد بن ثابت، وهو  القول الثالث 

 قول احلسن البرصي، وبه قال مالك والليث، ألن امللك إنام يكون بذلك. 

، وسبق ذكر  (2): أهنا إذا اختارت نفسها فليس بيشء، وقد روي عن عل الرابعالقول  

 من قال بذلك من العلامء. 

 : الرتجيح 

ذكرنا سابقا أن التخيري والتمليك ال ينوبان عن الطالق، بل إن الطالق يبقى دائام  

بيد الزوج، وأن ختيري الزوج من حسن العرشة ال من صيغ الطالق، وقد سبق ذكر بعض  

إنام املروي عنها أن  ، َل يثبت ذلك عنها قط  أدلة ذلك، ومما يدل عىل ذلك أيضا أن عائشة

فإن الصحابة اختلفوا فيه.   ؟أيكون طالقا ، مرسوقا سأهلا عن الرجل خيري زوجته فتختاره

 فلم يكن شيئا. ،  وروي  ؟أكان ذلك طالقا ،  نساءه فاخرتنه  فقالت عائشة: خري رسول اهلل  

 
 .  3/211الوجه الرابع:أن التخيري إنام كان بني احلياة الدنيا والدار اآلخرة.انظر: أنوار الربوق:

ثم فعل أزواجه مثل  ،(   وهذا غري صحيح، ففي الصحيحني: أن عائشة  قالت إين أريد اهلل ورسوله والدار اآلخرة1)

 ذلك، انظر ما ذكرنا سابقا من ختريج احلديث. 

 .  14/171(   القرطبي:2)
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فقال: إين ذاكر لك أمرا، إن اهلل  ، بتخيري نسائه بدأ يب أمر رسول اهلل  أما قوهلا: ملا 

ْنَيا َوِزينََتَها َفَتَعاَلنْيَ  َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ  ُأَمتِّْعُكنَّ  تعاىل قال: ﴿ َياَأُّيُّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب  ْحُكنَّ رَسَ وإنام يرجع إىل أحد  ،(، وليس يف هذا ختيري بطالق28:َوُأرَسِّ

 وبني اآلخرة فيكون اإلمساك.  ؛فيوقع الطالق ، وجهني: التخيري بني الدنيا 

لعائشة: ابعثي إىل   وليس يف احلديث ما يدل عىل التطليق، فقد قال رسول اهلل 

فقال: إن اهلل أمرين أن أخريكن. فقالت: إين أختار اهلل   ؟َل، فقالت: يا رسول اهلل أبويك

ال   ؛ إن يل إليك حاجة ؛ذلك. فقالت له عائشة: يا رسول اهلل  فرس رسول اهلل  ،ورسوله 

فكلهن اخرتنه، قالت  ، مجيعا   فخريهن رسول اهلل ، ختري من نسائك من حتب أن تفارقني

 فلم يكن طالقا. ، عائشة: خرينا فاخرتناه

رايف بعد ذكر اتفاق أيب حنيفة والشافعي وأمحد عىل أن التخيري كناية ال يلزم  قال الق

)والصحيح الذي ظهر أن قول األئمة الثالثة  :به يشء إال بنيته الحتامله التخيري يف الطالق 

أفتى بالثالث عىل عادة كانت يف زمانه   وأن مالكا ، هو مقتىض اللفظ لغة ال مرية يف ذلك

وهذا هو الذي  ، فصار رصحيا فيه، مسامه اللغوي إىل هذا املفهوم  أوجبت نقل اللفظ عن

 يتجه وهو رس الفرق بني التخيري والتمليك( 

)غري أنه يلزم عليه بطالن هذا احلكم اليوم ووجوب  :ثم عقب عىل ذلك بقوله 

ويكون كناية حمضة كام قاله األئمة الثالثة لتغري العرف(، وأعطى قاعدة  ، الرجوع إىل اللغة 

)أن اللفظ متى كان احلكم فيه مبنيا عىل نقل عادي بطل ذلك احلكم عند بطالن  :، وهي ذلك

 (1)  هذا هو الفقه(، وتغري إىل حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى، تلك العادة

   وقوع الطالق بالتخيري حال رد الزوجة: 

اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق بمجرد ختيري الزوجة وعدم افتقار ذلك إىل قبوهلا  

 
 .  3/211(   أنوار الربوق:1)
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 عىل قولني: 

َل يقع يشء،  ، أو األمر ، أو ردت اخليار، فاختارت زوجها ، : إن خريها القول األول 

،  وعمر بن عبد العزيز، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد، وعل ، وقد روي ذلك عن عمر

وابن املنذر وأمحد، واستدلوا  ، والشافعي، والثوري، ابن أيب ليىل و، وهو قول ابن شربمة 

 عىل ذلك بام يل:  

  وقالت: )ملا أمر النبي ، أفكان طالقا ، قول عائشة: قد خرينا رسول اهلل ـ  1

فال عليك أن ال تعجل حتى تستأمري  ، فقال: إين ملخربك خربا، بدأ يب، بتخيري أزواجه 

ْنَيا  اهلل تعاىلثم قال: إن  أبويك، َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ قال: ﴿ َياَأُّيُّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب:  ْحُكنَّ رَسَ (، حتى بلغ: ﴿ َفإِنَّ اهللََّ  28َوِزينََتَها َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ

فإين  ،  (، فقلت: يف أي هذا استأمر أبوي29 َأْجًرا َعظِياًم﴾)األحزاب: َأَعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت ِمنُْكنَّ 

 مثل ما فعلت.   أريد اهلل ورسوله والدار اآلخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي  

 كاملعتقة حتت عبد.  ، فلم يقع هبا الطالق،  أهنا خمرية اختارت النكاحـ  2

ل واحلسن، وهو رواية عن  وقد روي ذلك عن ع، : تقع واحدة رجعيةالقول الثاين 

أمحد، واستدلوا عىل ذلك بان قوله اختاري كناية عن إيقاع الطالق فإذا أضافه إليها وقعت  

 طلقة كقوله أنت بائن.

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة عدم وقوع الطالق بالرضورة، ولو اعترب ذلك طالقا  

 قال وال رشعا. كلهن مطلقات، وهو ما ال يقبل ع لكان نساء النبي 

ثم كيف يستجاز اعتبار التخيري كناية عن الطالق، والتخيري يف أصل داللته كناية  

 . عن متسك الزوج بزوجته ال بإرادته فراقها، فلو أراد فراقها لطلقها دون احلاجة لرأُّيا 

 : صيغة قبول التخيري 
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التخيري، حتى أهنم قالوا:  شدد الفقهاء يف األلفاظ التي تدل عىل قبوهلا بالتوكيل أو 

وإن نوت، ولو قال الزوج: اختاري وَل يقل:  ، لو قالت: اخرتت، وَل تقل: نفيس َل تطلق

ما َل يكن يف كالم الزوج أو جواهبا ما يرصف   ، ما َل تذكر نفسها ، َل تطلق، نفسك. وَل ينوه 

قوهلا: اخرتت  فإذا عري عن ذلك َل يصح، بخالف  ،  ألن ذلك يف حكم التفسري  ؛الكالم إليه

فيام إذا  ، ألن هذا يصلح كناية من الزوج ؛أهل. أو أبوي، فإنه يقع الطالق برشط أن تنويه

 قال: احلقي بأهلك. فكذلك منها.

 ومن األلفاظ التي رفض الفقهاء قبوهلا احتياطا:

لو قالت: اخرتت نفيس، فإن هذه الصيغة تفتقر إىل نيتها، ألنه لفظ كناية منها،  ـ  1

فال يصح  ،  ألن الزوج إذا َل ينو فام فوض إليها الطالق   ؛َل يقع ،  نوى أحدمها دون اآلخرفإن  

كام لو  ، فلم يقع يشء، فام أوقعته ، فقد فوض إليها الطالق ، وإن نوى وَل تنو هي ، أن يوقعه

وإن  ،  وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه،  فلم يطلق، وإن نويا مجيعا ،  وكل وكيال يف الطالق

 فلم يقع.  ، ألن ما زاد انفرد به أحدمها  ؛ وقع األقل، نوى أحدمها أقل من اآلخر 

،  فلم يقع يشء، الحتامل انرصافه إىل قبول الوكالة ؛قبلت. َل يقع يشء:لو قالتـ  2

 كام لو قال ألجنبي: أمر امرأِت بيدك. فقال: قبلت.  

 لو قالت: أخذت أمري، ليس بيشء حتى تبني. ـ  3

 : تكرار التخيري 

اختاري،  ، اختاري، اختلف الفقهاء فيام لو كرر الزوج لفظة اخليار، فقال: اختاري

 وقبلت، هل تقع ثالثا أم واحدة عىل األقوال التالية: 

  ، والنخعي وأيب حنيفة ، وهو قول الشعبي ؛ وقع ثالثا ، : إذا قبلتالقول األول 

،  فإذا تكررت اقتضت ثالثا ، ومالك، واستدلوا عىل ذلك بأن اللفظة الواحدة تقتيض طلقة 

 كام لو كرر الطالق. ، فتكرر ، كلفظة الطالق، ألنه كرر ما يقع به الطالق 
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وأيب ثور ورواية عن أمحد،  ، رجعية، وهو قول عطاء أنه واحدة القول الثاين: 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 كرشط اخليار يف البيع. ، أن تكرير التخيري ال يزيد به اخليارـ  1

 كام لو قال: أنت طالق الطالق.  ، فإذا قصده قبل منه، ه حيتمل التأكيدأنـ  2

 توكيل غري الزوجة  

 عىل قولني:  (1)جواز توكيل الزوج من ينوب عنه يف التطليق اختلف الفقهاء يف 

، (2) : عدم اعتبار التوكيل مطلقا صحة ونفوذا، وهو قول الظاهريةالقول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أن كل ذلك إلزام حكم َل يلزم قط، وحل عقد ثابت، ونقل ملك بلفظ.   ـ  1

أنه ال جيوز أن يتكلم أحد عن أحد إال حيث أوجب ذلك نص، وال نص عىل  ـ  2

 جواز الوكالة يف يشء من هذه الوجوه. 

  : أن األصل أن ال جيوز قول أحد عىل غريه، وال حكمه عىل غريه لقول اهلل تعاىلـ  3

 (  164﴿ َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إِالَّ َعَلْيَها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ﴾)األنعام: 

: جواز ذلك ونفوذه، وهو قول مجهور العلامء، وقد اختلفوا يف ذلك مثلام  القول الثاين 

ذكر   اختلفوا يف توكيل الزوجة، هل هو عىل الدوام أم يبقى خاصا بمجلس التوكيل عىل ما 

ألنه توكيل، وقال احلنفية: ذلك   ؛سابقا، إال أن الشافعي وافق عىل هذا يف حق غريها 

ألنه نوع ختيري، فأشبه ما لو قال: اختاري، وقد سبق ذكر أدلة   ؛ مقصور عىل املجلس

 الفريقني. 

 الرتجيح:  

 
 (   مثل قوله للموكل: أمر امرأِت بيدك، أو جعلت لك اخليار يف طالق امرأِت،  طلق امرأِت. 1)

 .  7/91(   املحىل:2)



150 

 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إغالقا ألبواب الطالق وسدا ملنافذه  

صا عىل احلياة الزوجية، وكل ذلك تدل عليه املقاصد الرشعية، وترصح به النصوص  وحر

 القطعية، فليس يف النصوص ما يدل عىل جعل أمر احلياة الزوجية بيد الغري. 

فالطالق كالصالة ال تصح الوكالة فيها مطلقا، ألن التوكيل يف الصالة يؤدي إىل  

قد يؤدي التوكيل فيه إىل قطع الصلة بني املرأة  قطع الصلة بني العبد وربه، فكذلك الطالق،  

وزوجها، وقد يستغرب هذا القياس، ولكن األغرب منه هو قياس احلياة الزوجية عىل البيع  

وهل   ؟ والرشاء واملعاوضات املالية، فأي صلة بني احلياة الزوجية واحلياة االقتصادية

 بعد ما ذكروا منه. وثمن؟ فلذلك كام يبعد ما ذكرنا من قياس ي ن سلعة ا الزوج

ثم ملاذا يلجأ الزوج للتوكيل، إن كان أخرس فتكفيه اإلشارة، وإن كان بعيدا تكفيه  

الرسالة، فليس له عذر يمنعه من إيقاع الطالق بنفسه، بل إن التكلفة التي يتكلفها للتكليف  

الرشعية،  سيبحث عن الوكيل برشوطه    هقد يغنيه ما هو أقل منها عىل أن يل األمر بنفسه، فإن

 ثم يوكله بصيغة رشعية، ويف كل ذلك تكليف ومشقة. 

زيادة عىل ذلك أن التوكيل قد يصبح بابا من أبواب املساومة، فقد يقع الرجل يف  

ضائقة من الضوائق، فيلتف به من يعجب بزوجته أو حيسده عىل نعمته، فيجعل إعانته  

 موقوفة عىل توكيله أمر أرسته. 

تستقر األرسة، ويف كل حلظة قد يأِت الوكيل ليخرب بأنه قد قرر  كيف ذلك  ثم بعد

 قطع العالقة الزوجية. 

إن تصور مثل هذا وغريه يكفي للقول بعدم اعتبار الوكالة يف هذا الباب، فإن رمحة  

 الرشيعة وعدهلا وحفاظها عىل احلقوق تأبى كل ذلك، بل ما هو أدنى من ذلك. 

ليل عىل أن الوكالة يف الطالق ذريعة من ذرائع  وفيام سنعرضه من أقوال الفقهاء د

 الفساد تقتيض املصالح املعتربة سدها.
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 صفات الوكيل:  

نص الفقهاء عىل أنه يصح توكيل كل من يصح طالقه لنفسه، فيصح توكيل الكافر،  

ألنه ممن يصح طالقه لنفسه، فصح توكيله فيه، ويصح توكيله المرأة، ألنه يصح توكيلها  

ح يف الطالق، وإن جعله يف يد صبي يعقل الطالق، انبنى ذلك عىل صحة  يف العتق، فص

 طالقه لزوجته، عىل ما مىض سابقا من اخلالف بني العلامء يف شأنه. 

جواز توكيل من ليست له أهلية الترصف كاملجنون   واختلف الفقهاء ـ هنا ـ يف

 والصبي غري املميز عىل قولني: 

مر بأيدُّيم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، َل يقع  : ال يصح أن جيعل األالقول األول 

ألهنام ليسا من أهل الترصف، فلم يصح ترصفهم، كام لو وكلهم  ،طالقه، وهو قول اجلمهور 

 يف العتق.  

 : يصح أن جيعل األمر بأيدُّيم، وهو قول احلنفية.  القول الثاين 

 الرتجيح:  

سابقا من عدم اعتبار الوكالة، فكيف  إن ما ذكره الفقهاء يف هذا دليل عىل ما ذكرنا 

تستقر احلياة الزوجية بعد توكيل الصبي واملجنون والكافر، وكيف ُّينأ عيش الزوجة، وهي  

تنتظر كل حلظة نوبة من نوبات املجنون تعيدها إىل أهلها أو ترمي هبا يف الشارع، أو نزوة  

 من نزوات الصبي تدمر البيت عىل أهله. 

ثل هذه املسائل نفسها ينايف املقاصد الرشعية، ألن احلياة  إن وجود االختالف يف م

الزوجية مبينة عىل كلمة اهلل وميثاقه الغليظ، فكيف توضع يف أيد ال تعقل وال متيز وال تقدر  

 حق امليثاق الغليظ. 

ولكن األساس يف كل هذا هو القياس املبني عىل الوهم أكثر من بنائه عل الواقع،  

ثر من بنائه عىل األصول، واملغلب للحرفية أكثر من تغليبه  واملبني عىل الفروع أك
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 للمقاصدية. 

 : توكيل اثنني 

نص الفقهاء عىل جواز توكيل اثنني يف الطالق، وليس ألحدمها أن يطلق عىل انفراد،  

ألنه إنام ريض بترصفهام مجيعا، واختلفوا فيام لو طلق أحدمها واحدة،    ؛ إال أن جيعل إليه ذلك

فقيل بوقوعها واحدة ألهنام طلقا مجيعا واحدة، مأذونا فيها، فصح لو جعل  واآلخر ثالثا، 

 إليهام واحدة، وقيل: ال يقع يشء، وهو ما نراه راجحا ملا ذكرنا سابقا. 

 ما خيرج به الوكيل عن الوكالة  

إكامال ملا ذكرنا من حكم الوكالة وصفات الوكيل نذكر هنا ما خيرج به الوكيل عن  

عىل   األحكام املهمة، وهي وإن كانت عامة إال أن هلا أمهيتها اخلاصة هنا، الوكالة، وهو من

 األقل يف تضييق الطالق عند من يقول باعتبار الوكالة يف الطالق. 

 :(1)وقد نص احلنفية عىل أن الوكيل خيرج عن الوكالة بأشياء، منها 

 عزل املوكل إياه وهنيه: 

د حمتمل للفسخ بالعزل والنهي، ويشرتط  ، فهو عق(2)باعتبار الوكالة عقدا غري الزم

 يف العزل علم الوكيل به، ألن العزل فسخ للعقد، فال يلزم حكمه إال بعد العلم به، كالفسخ. 

ويتحقق العزل بكل ما يدل عليه، فإذا عزله وهو حارض انعزل، ولو كان غائبا فكتب  

ألن الكتاب من الغائب كاخلطاب   ؛إليه كتاب العزل، فبلغه الكتاب، وعلم بام فيه، انعزل 

من احلارض، ومثله لو أرسل إليه رسوال، فبلغ الرسالة، فإنه ينعزل كائنا ما كان الرسول  

عدال كان أو غري عدل، حرا كان أو عبدا، صغريا كان أو كبريا، ألن الرسول قائم مقام  

 
 .  5/72، 53/ 5، املغني:19/131، املبسوط:6/37(   بدائع الصنائع:1)

 ;(   ومثله أن يترصف املوكل بنفسه فيام وكل به قبل ترصف الوكيل، ألن ترصف املوكل نفسه يتضمن عزل الوكيل 2)

 ألنه أعجزه عن الترصف فيام وكله به والوكيل بعد ما انعزل ال يعود وكيال، إال بتجديد التوكيل. 
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 ن. املرسل معرب وسفري عنه فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته عىل أي صفة كا 

وإن أخربه بالعزل رجالن عدالن كانا أو غري عدلني أو رجل واحد عدل، ينعزل  

ألن خرب الواحد مقبول يف   ؛ سواء صدقه الوكيل أو َل يصدقه إذا ظهر صدق اخلرب

املعامالت، فإن َل يكن عدال فخرب العدلني أو العدل أوىل، وقد اختلفوا فيام لو أخربه واحد  

 غري عدل عىل قولني: 

ولو ظهر صدق اخلرب، وهو قول  ،إن صدقه ينعزل، وإن كذبه ال ينعزل  : القول األول 

ألن فيه التزام حكم املخرب به وهو   ؛أيب حنيفة، ألن اإلخبار عن العزل له شبه الشهادة

العزل، وهو لزوم االمتناع من الترصف، ولزوم العهدة فيام يترصف فيه بعد العزل، فأشبه  

 أحد رشوطها وهو العدالة أو العدد.فيجب اعتبار   ؛الشهادة

: ينعزل إذا ظهر صدق اخلرب وإن كذبه، وهو قول صاحبي أيب حنيفة،  القول الثاين 

ألن اإلخبار عن العزل من باب املعامالت، فال يشرتط فيه العدد، وال العدالة كام يف اإلخبار  

 يف سائر املعامالت. 

 الرتجيح: 

لثاين، لعدم الرضر من تبني كذب املخرب،  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول ا

 بخالف املفسدة التي ترتتب عىل صدقه إن كان صادقا. 

 حلاقه بدار احلرب مرتدا:  

 يف هذا عىل قولني:  (1)وقد اختلف الفقهاء

 
وكل امرأة فارتدت، فالوكيل عىل وكالته حتى متوت أو تلحق بدار احلرب، ألن ردة (   وقد اتفقوا عىل أنه إن كان امل1) 

 ألهنا ال تؤثر فيام رتب عليه النفاذ وهو امللك.  ;املرأة ال متنع نفاذ ترصفها 
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خيرج به الوكيل عن الوكالة، وهو قول أيب حنيفة، بناء عىل أن   : القول األول 

الة الوكيل موقوفة أيضا، فإن أسلم املوكل نفذت.  ترصفات املرتد موقوفة عنده، فكانت وك

 وإن قتل عىل الردة أو حلق بدار احلرب، بطلت. 

: ال خيرج به الوكيل عن الوكالة، وهو قول اجلمهور، واستدلوا عىل ذلك  القول الثاين 

 بام يل:  

 أن العدالة غري مشرتطة فيه، ومثلها الدين.  ـ  1

 أنه يصح ترصفه لنفسه، فلم تبطل وكالته، كام لو َل يلحق بدار احلرب. ـ  2

 أن الردة ال متنع ابتداء وكالته فلم متنع استدامتها، كسائر الكفر.  ـ  3

 الرتجيح:  

ه لدار  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن ارتداده عن دينه وفرار

احلرب جيعله عدوا للمسلمني وحترم مواالته، فكيف يوثق يف مثله، ليوكل يف مثل هذا، بل  

ال يصح توكيله مطلقا، ألن التوكيل دليل الثقة واملودة، وقد فرض بغضه يف اهلل، وحرم  

 توليه، أو إلقاء املودة إليه. 
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   الفصل الثالث 

 من يقع عليها الطالق 

الثاين من أركان الطالق، وهو املحل الذي يقع عليه   نتناول يف هذا الفصل الركن

د الطالق يف أضيق األطر، وقد رأينا  يالطالق، وهو أيضا حيتاج إىل ضبط وحرص حتى يتق

 أن هذه التقييد يستلزم ثالثة رشوط خصصنا كل رشط منها بمبحث خاص، وهي: 

ا رشطا، ولكن  أن تكون املطلقة زوجة ثابتة الزوجية، وقد يستغرب أن يعترب هذـ  1

ما سنذكره يزيل الغرابة، فمن الفقهاء من يوقع الطالق ولو عىل األجنبية، فتبني من زوجها  

 يوم يدخل هبا. 

 أن تكون معينة بأي نوع من أنواع التعيني التي تدل عىل أهنا مقصودة بالذات. ـ  2

 أن يتم طالقها بالصفة السنية، ال البدعية. ـ  3

ي سنتناوهلا يف هذا الفصل حتمي مراعاِتا من أن يقع  وهذه الضوابط الثالثة الت

الطالق عىل من َل تقصد، ويضيق أبوابا من الطالق فتحها الناس عىل أنفسهم، وأعاهنم  

 عليها بعض الفقهاء. 

 ـ ثبوت الزوجية    أوال 

ونقصد به أن املرأة التي يصح إيقاع الطالق عليها ينبغي أن تكون زوجة له، وقد  

بالفعل عقدا رشعيا معتربا، وقد اختلف الفقهاء يف هذا اختالفا شديدا سنخصه  عقد عليها  

 بالتفصيل يف هذا املبحث: 

 ـ حكم طالق غري الزوجة   1



156 

 

اتفق الفقهاء عىل أنه ال يقع الطالق عىل املرأة األجنبية إن كان تنجيزا، وقد نقل  

يقول: إن نكحت فالنة،   ، وهو ظاهر، أما إن كان تعليقا بالنكاح كأن(1)اإلمجاع عىل ذلك

 :(2)فهي طالق ففيه ثالث أقوال

: عدم وقوع الطالق مطلقا، وقد روي هذا عن ابن عباس، وبه قال  القول األول 

والشافعي  ، وسوار والقايض، وعروة، وجابر بن زيد ، واحلسن، وعطاء، سعيد ابن املسيب 

والظاهرية، ورواه الرتمذي  ، وهو قول اإلمامية (3)وابن املنذر، ورواية عن أمحد، وأبو ثور 

وغري واحد من  ، ورشيح، وعل بن احلسني، وسعيد بن جبري، وجابر بن عبد اهلل ، عن عل 

، قال الرتمذي: وهو قول  (4)ورواه البخاري عن اثنني وعرشين صحابيا ، فقهاء التابعني

 ومن األدلة عىل ذلك:  أكثر أهل العلم،

ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن  قال اهلل تعاىل:﴿  ـ    1 ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ َا الَّ َياَأُّيُّ

اًحا   ُحوُهنَّ رَسَ وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ ٍة َتْعَتدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ مَتَسُّ

وقد استدل هبا اخللف والسلف، قال ابن  ، وهي آية املسألة، (5)  (49مَجِياًل﴾)األحزاب: 

 
 . 3/179(   انظر: سبل السالم:1)

، املغني: 9/199، املحىل  1/131مشكل اآلثار:     4/20، املصنف البن أيب شيبة:5/268، األم:  2/71(   املدونة:2)

، تبيني احلقائق: 3/5، رشائع اإلسالم:3/138، بدائع الصنائع: 5/339، التاج واإلكليل: 1/101، أنوار الربوق: 9/415

2/232  . 

 ،وإن قال: إن تزوجت فالنة فهي طالق. فهذا غري الطالق ،(   إذا قال: إن اشرتيت هذا الغالم فهو حر. فاشرتاه عتق3)

 .  7/324وال فيه قربة إىل اهلل تعاىل، انظر: املبدع: ،ليس هو هلل تعاىل ،والطالق يمني ،هلل تعاىل هذا حق

 .  9/381(   انظر: فتح الباري:4)

(   اختلف الفقهاء يف االستدالل هبذه اآلية، فكل محلها عىل مراده، قال اجلصاص:» تنازع أهل العلم يف داللة هذه 5)

فقال قائلون: قد اقتضت اآلية   ،»إن تزوجت امرأة فهي طالق    «اآلية يف صحة إيقاع طالق املرأة برشط التزويج، وهو أن يقول:  

وهذا القائل مطلق قبل النكاح، وقال آخرون:  ،نت موجبة لصحة الطالق بعد النكاحإذ كا ;إلغاء هذا القول وإسقاط حكمه 

 ،ألهنا حكمت بصحة وقوع الطالق بعد النكاح  ;داللتها ظاهرة يف صحة هذا القول من قائله ولزوم حكمه عند وجود النكاح  
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  : فقال ابن عباس  ؟جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما َل ينكح فهو جائز

ْقُتُموُهنَّ ﴾ وَل يقل إذا طلقتم  ) أخطأ يف هذا إن اهلل تعاىل يقول: ﴿ إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ

 (1)(املؤمنات، ثم نكحتموهن

وقد استدل ابن عباس   :)وقد ذكر ابن كثري من استدل من السلف باآلية، فقال ـ  2

ما وسعيد بن املسيب واحلسن البرصي وعل بن احلسني زين العابدين ومجاعة من السلف  

هبذه اآلية عىل أن الطالق ال يقع إال إذا تقدمه نكاح، ألن اهلل تعاىل قال:﴿ إَِذا َنَكْحُتْم  

ْقُتُموُهنَّ ﴾ فعقب النكاح بالطالق، فدل عىل أنه ال يصح وال يقع  املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ   َطلَّ

واستدل أصحابنا   :) وذكر ابن اجلوزي استمرار اخللف يف االستدالل باآلية، فقال (2)قبله

هبذه اآلية ألنه جعل الطالق بعد النكاح، وقال سامك بن الفضل النكاح عقدة والطالق  

 (3)(، فجعل هبذه الكلمة قاضيا عىل صنعاءحيلها فكيف حيل عقدة َل تعقد

ِِتِنَّ ﴾)الطالق:: تعاىل قال اهللـ  3 ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ (  1﴿ َياَأُّيُّ

يف الطالق   قال الشافعي بعد رسده هلذه اآليات: )َل أعلم خمالفا يف أن أحكام اهلل تعاىل

  (4)   تقع إال عىل زوجة ثابتة النكاح حيل للزوج مجاعها(والظهار واإليالء ال 

ورود األحاديث التي يقوي بعضها بعضا، والتي تدل بمجموعها عىل عدم  ـ  4

، ومن هذه األحاديث  (5)لنا ستة أحاديث  :)صحة الطالق قبل الزواج، قال ابن اجلوزي

 
آلية إيقاع طالقه وإثبات حكم لفظه. انظر: فوجب بظاهر ا  ;فهو مطلق بعد النكاح    ،ومن قال ألجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق

 .  5/232أحكام القرآن للجصاص:

 .  10/207(   انظر: املحىل:1)

 .  3/499(   ابن كثري:2)

 .  6/402(   زاد املسري:3)

 .  5/268(   األم:4)

 . 2/289(   التحقيق يف أحاديث اخلالف:5)
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وال طالق البن  ، وال عتق فيام ال يملك، )ال نذر البن آدم فيام ال يملك وأقواها قوله 

، قال البيهقي: أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  (1)   آدم فيام ال يملك(

جده، قال الرتمذي: هو أحسن يشء روي يف هذا الباب، قال البيهقي: قال البخاري: أصح  

 .  (2)عن أبيه عن جده يشء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب

ال طالق وال عتاق فيام ال يملك ابن آدم وإن   ): ومن تلك األحاديث قوله 

 (3)عينها(

عن أيب ثعلبة اخلشني قال قال يل عم يل: اعمل عمال حتى أزوجك  ومنها ما روي 

، فقال  ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثالثا، ثم بدا يل أن أتزوجها، فأتيت النبي 

تزوجها فإنه ال طالق إال بعد نكاح، فتزوجتها فولدت يل أسعدا وسعيدا، ومثله ما روي  يل:  

فقال: يا رسول اهلل إن أمي عرضت عىل قرابة يل أتزوجها فقلت:    أن رجال أتى النبي 

هل كان قبل ذلك من ملك قال: ال قال: ال بأس  :  هي طالق ثالثا إن تزوجتها فقال النبي 

 .(4)فتزوجها 

أنه سئل عن رجل قال: يوم   قال عن رسول اهلل  عن ابن عمر ا روي ومنها م

 (5)طلق ما ال يملك  :) قال، أتزوج فالنة فهي طالق

ال طالق إال بعد نكاح وال عتق   ):قال: قال رسول اهلل  عن جابرومنها ما روي 

 
 .  2/190، أمحد: 2/222م: ، احلاك3/486الرتمذي:  ،(   قال الرتمذي: هذا حديث حسن1)

 .  9/381(   انظر: فتح الباري:2)

 .  12/290، وقال: يزيد بن عياض ضعيف، انظر: احلقيق يف أحاديث اخلالف: 4/17(   الدارقطني: 3)

 .  2/290، وانظر: التحقيق يف أحاديث اخلالف:4/19(   الدارقطني:4)

 .  4/16(   الدارقطني: 5)
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  (2)ليس عىل رجل طالق فيام ال يملك  :)، وقال (1) إال بعد ملك( 

عىل القول بذلك، ويدل عىل أن هذا القول هو  السلف ورود اآلثار الكثرية من ـ  5

ما روي عن املنذر ابن عل بن أيب احلكم أن بن أخيه خطب بنت  السلف املفتى به يف عهد 

لغضيض، ]  عمه، فتشاجروا يف بعض األمر فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل ا

قال: والغضيض طلع النخل الذكر[، ثم ندموا عىل ما كان من األمر، فقال املنذر: أنا آتيكم  

بالبيان من ذلك، فانطلق إىل سعيد بن املسيب فذكر له، فقال ابن املسيب: ليس عليه يشء،  

طلق ما َل يملك قال: ثم إين سألت عروة بن الزبري فقال مثل ذلك، ثم سألت أبا سلمة بن  

عبد الرمحن فقال مثل ذلك، ثم سألت أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فقال  

مثل ذلك، ثم سألت عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم سألت  

عمر بن عبدا لعزيز فقال: هل سألت أحدا قلت: نعم، فسامهم قال: ثم رجعت إىل القوم  

 .(3)فأخربِتم

روي من السلف من ثبوت الطالق حممول عل الكراهة، كام سئل القاسم  أن ما ـ  6

وساَل عن رجل قال: يوم أتزوج فالنة فهي طالق قاال: هي كام قال، وعن أيب أسامة عن  

عمر بن محزة أنه سأل ساملا والقاسم وأبا بكر بن عبد الرمحن وأبا بكر بن حممد بن عمرو  

جل قال: يوم أتزوج فالنة فهي طالق البتة فقالوا  بن حزم وعبد اهلل بن عبد الرمحن عن ر

 
حلاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن املسور بن خمرمة مثله وإسناده حسن لكنه (   رواه أبو يعىل وصححه ا1)

معلول أيضا، قال احلاكم: أنا متعجب من الشيخني كيف أمهاله، لقد صح عىل رشطهام من حديث ابن عمر وعائشة وعبد اهلل 

يه جابر،  قال حييى بن معني: ال يصح بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، وهو معلول بام قاله الدارقطني: الصحيح مرسل ليس ف

، سبل »روي من وجوه إال إهنا عند أهل العلم باحلديث معلولة  «، وقال ابن عبد الرب:»ال طالق قبل نكاح « عن النبي 

 .  3/179السالم:

 .  2/189(   أمحد: 2)

 .  9/384(   فتح الباري:3)
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وهو حممول عىل الكراهة دون التحريم، ملا أخرجه   :)كلهم: ال يتزوجها، قال ابن حجر

إسامعيل القايض يف أحكام القرآن أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه، فهذا طريق التوفيق  

 (1) بني ما نقل عنه من ذلك( 

فهي طالق مطلق ألجنبية، وهو حمال حني الطالق،  أن القائل إن تزوجت فالنة ـ  7

واملتجدد هو نكاحها والنكاح ال يكون طالقا، فعلم أنه لو طلقت، فإنام يكون ذلك استنادا  

إىل الطالق املتقدم معلقا، وهي إذ ذاك أجنبية الصفة ال جيعله متكلام بالطالق عند وجودها،  

يصح كام لو قال ألجنبية إن دخلت الدار   فإنه عند وجودها خمتار للنكاح غري للطالق فال

 فأنت طالق فدخلت وهي زوجته تطلق بغري خالف. 

 عدم صحة القياس عىل نذر العتق، وذلك من وجوه: ـ  8

: أن العتق له قوة ورساية وال يعتمد نفوذ امللك ألنه ينفذ يف ملك  الوجه األول 

 ويصح أن يكون امللك سببا لزواله بالعتق عقال ورشعا.  

: أن العتق ومثله النذر قربة حمبوبة هلل تعاىل، والتوسل إليه بكل وسيلة  الوجه الثاين 

مفضية إىل حمبوبه، بخالف الطالق فإنه مبغض إىل اهلل وهو أبغض احلالل إليه وَل جيعل  

 ملك البضع بالنكاح سببا إلزالته. 

التربر،  : أن تعليق العتق بامللك من باب نذر القرب والطاعات والوجه الثالث 

كقوله: إن آتاين اهلل من فضله ألتصدقن بكذا وكذا، فإذا وجد الرشط لزمه ما علقه به من  

 املقصودة بخالف تعليق الطالق عىل الزواج. 

: وقوع الطالق مطلقا، وهو قول النخعي والشعبي وجماهد وعمر بن  القول الثاين 

رقوا بني من عم أو خص،  عبد العزيز، وقول أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر وحممد، فلم يف

 ومن األدلة عىل ذلك:  

 
 .  9/384(   فتح الباري:1)
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ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبلِ ـ    1 ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ َا الَّ َأْن    قال اهلل تعاىل:﴿َياَأُّيُّ

وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ  ٍة َتْعَتدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ اًحا  مَتَسُّ ُحوُهنَّ رَسَ

 (، وقد استدلوا باآلية من وجهني: 49مَجِياًل﴾)األحزاب: 

: نفي صحة االستدالل باآلية عىل صحة القول األول، قال ابن  الوجه األول 

ليس   :)احتجاج البخاري هبذه اآلية عىل عدم الوقوع ال داللة فيه)وقال ابن املنري:)التني

فيه الطالق بعد النكاح، وال حرص هناك، وليس يف  فيها دليل، ألهنا إخبار عن صورة وقع 

 (1)  السياق ما يقتضيه(

: االستدالل باآلية عىل وقوع الطالق، قال اجلصاص يف بيان وجه  الوجه الثاين 

داللتها ظاهرة يف صحة هذا القول من قائله ولزوم حكمه عند وجود النكاح،    :)االستدالل

، ومن قال ألجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق  ألهنا حكمت بصحة وقوع الطالق بعد النكاح

فهو مطلق بعد النكاح، فوجب بظاهر اآلية إيقاع طالقه وإثبات حكم لفظه، وهذا القول  

 (2) (هو الصحيح

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ﴾)املائدة: ـ  2 َا الَّ فقد اقتىض ظاهر  ،(1قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

فلام كان هذا القائل عاقدا عىل نفسه إيقاع  ، موجب عقده ومقتضاهاآلية إلزام كل عاقد 

)املسلمون عند  : طالق بعد النكاح وجب أن يلزمه حكمه، ويدل عليه قوله 

فقد أوجب ذلك أن كل من رشط عىل نفسه رشطا ألزم حكمه عند وجود  ، (3)رشوطهم(

 رشطه.  

، ال عىل عدم وقوع  أن النصوص الواردة يف الباب حممولة عىل نفي التخيري ـ  3

 
 .  9/384(   فتح الباري:1)

 .  5/232(   أحكام القرآن للجصاص: 2)

فيه حكيم بن جبري، وهو مرتوك، وقال أبو  :(4/205قال اهليثمى ) .(4404، رقم 4/275أخرجه الطربانى )(   3)

  بيع(قيس بن الر 1586ترمجة  6/42وابن عدى ) ،(3/749زرعة: حمله الصدق إن شاء اهلل. وأخرجه أيضا: اإلسامعيىل )
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كالشعبي والزهري وغريمها، فعن هشام بن سعد  السلف وهذا احلمل مأثور عن  الطالق،

قال:    أَل يبلغك أن رسول اهلل    ) :أنه قال البن شهاب، وهو يذاكره هذا النحو من الطالق 

  ، )ال طالق قبل نكاح وال عتق قبل ملك(، فقال ابن شهاب: بىل قد قاله رسول اهلل 

إنام هو أن يذكر الرجل للرجل املرأة،  ،أنزلتموه عىل خالف ما أراد رسول اهلل  ولكن

فيقال له تزوجها، فيقول: هي طالق ألبتة فهذا ليس بيشء، فأما من قال: إن تزوجت فالنة  

فهي طالق ألبتة، فإنام طلقها حني تزوجها، أو قال هي حرة إن اشرتيتها، فإنام أعتقها حني  

 اشرتاها.  

قال الزهري:  ( ال طالق إال بعد نكاح):عن الزهري كذلك يف قول عائشة، وروي 

وإنام تعني بذلك الرجل يقال له نزوجك فالنة، فيقول هي طالق، فأما إذا قال إن تزوجت  

وأخرج ابن أيب شيبة عن الشعبي والنخعي    :) فالنة فهي طالق لزمه الطالق، قال يف الدراية 

عبد العزيز ومكحول واألسود وأيب بكر بن حزم وأيب  والزهري وساَل والقاسم وعمر بن 

بكر بن عبد الرمحن وعبد اهلل بن عبد الرمحن يف رجل قال إن تزوجت فالنة فهي طالق هو  

  (1) (كام قال

قال يف رجل قال: كل امرأة أتزوجها    عمرفقد رووا أن  ، السلفرواية ذلك عن ـ  4

امرأة فقال هي عل كظهر أمي إن   فهي طالق قال: هو كام قال، ورووا أن رجال خطب 

أن يتزوجها وال يقرهبا حتى يكفر كفارة الظهار، ورووا عن األسود أنه    عمر تزوجتها فأمره  

قال إن تزوجت فالنة فهي طالق فتزوجها ناسيا فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له فألزمه  

 . (2)الطالق

)إن رزقني  :بار أن من قالواعت، اتفاق العلامء عىل أن النذر ال يصح إال يف ملكـ  5

 
 .  2/72(   الدراية:1)

 .  5/235(   انظر هذه اآلثار بأسانيدها وخترجيها يف أحكام القرآن للجصاص:2)
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اهلل ألف درهم فلله عل أن أتصدق بامئة منها( أنه ناذر يف ملكه من حيث أضافه إليه وإن َل  

 فكذلك الطالق إذا أضافه إىل امللك كان مطلقا. ، يكن مالكا يف احلال

اتفاق العلامء عىل أن من قال جلاريته: )إن ولدت ولدا فهو حر( فحملت بعد  ـ  6

ألن الولد مضاف إىل األم التي هو    ؛أنه يعتق وإن َل يكن مالكا يف حال القول   ذلك وولدت

 كذلك إذا أضاف الطالق إىل التزوج. ، مالكها 

أنه ال خيلو العاقد هلذا القول من أن يكون مطلقا يف حال العقد، أو يف حال  ـ  7

ت مني ورصت  اإلضافة ووجود الرشط، فلام اتفق اجلميع عىل أن من قال المرأته: إذا بن 

أجنبية فأنت طالق أنه موقع للطالق يف حال اإلضافة، ال يف حال القول، وأنه بمنزلة من  

أبان امرأته، ثم قال هلا: أنت طالق، فسقط حكم لفظه، وَل يعترب حال العقد مع وجود  

النكاح فيها، صح أن االعتبار بحال اإلضافة دون حال العقد، فإن القائل لألجنبية: إذا  

 ك فأنت طالق موقع للطالق بعد امللك. تزوجت

: التفريق بني التخصيص والتعميم، فيقع الطالق بالتخصيص وال يقع  القول الثالث 

إال  ، بالتعميم، فمن حلف بطالق من يتزوج إن َل يسم قبيلة أو يعني امرأة أنه ال يشء عليه 

عىل نفسه باب االستمتاع  أما إذا َل يسد ، إذا سد عىل نفسه باب االستمتاع فال يلزمه يشء 

، وهو مذهب مالك، وبه قال النخعي والشعبي واألوزاعي، وقد  (1)فإنه يلزمه ذلك

استدلوا عىل ذلك زيادة عىل ما سبق ذكره من أدلة القول الثاين مارواه مالك أنه بلغه أن عبد  

بيلة أو امرأة  اهلل بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا َل يسم ق

 بعينها فال يشء عليه قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. 

 
(   وهو أن يقول مثال: إن تزوجت امرأة من قبيلة كذا،  أو يضيف ذلك إىل بلد فيقول:: إن تزوجت امرأة من مرص  1)

عمره أو أكثر مثل أن يقول: إن تزوجت هذا العام أو هذه العرشة أو تزوجت امرأة بالشام، أو يضيف ذلك إىل زمن ال يستوعب  

 ألنه َل يسد عىل نفسه باب االستمتاع.  ;األعوام فمثل هذا يلزمه 
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 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول، فهو الذي تدل  

عليه النصوص، وتقتضيه املقاصد الرشعية من تضييق باب الطالق ومنع التالعب به، وفيام  

 لة عىل هذا. ذكرنا من أدلة القول ما يكفي للدال

 ـ طالق الزوجة من زواج فاسد   2

اتفق الفقهاء عىل أنه ال يقع الطالق يف نكاح باطل إمجاعا، كنكاح خامسة وأخت  

 ، واختلفوا يف النكاح الفاسد املختلف فيه عىل قولني: (1)عىل أختها 

: أن التفريق يف النكاح الفاسد إما أن يكون بتفريق القايض أو  (2) القول األول 

 كة الزوج، وهو قول احلنفية والشافعية، وأن هذا التفريق ليس بطالق. بمتار

وقد نص احلنفية عىل أنه ال يتحقق الطالق يف النكاح الفاسد، بل هو متاركة فيه وال  

حتقق للمتاركة إال بالقول إن كانت مدخوال هبا، كقوله: تاركتك أو تاركتها أو خليت  

 سبيلك أو خليت سبيلها أو خليتها.

غري املدخول هبا فتتحقق املتاركة بالقول وبالرتك عند بعضهم وهو تركها عىل  أما 

قصد أن ال يعود إليها، وعند البعض ال تكون املتاركة إال بالقول فيهام حتى لو تركها ومىض  

عىل عدِتا سنون َل يكن هلا أن تتزوج بآخر، وإنكار الزوج النكاح إن كان بحرضِتا فهو  

 ار الوكيل الوكالة. متاركة وإال فال كإنك

أما علم غري املتاركة باملتاركة، فقد اختلف فيه، فقيل إنه رشط لصحة املتاركة حتى  

 لو َل يعلمها ال تنقيض عدِتا، وقيل: إن علم املرأة يف املتاركة ليس  

إن املتاركة ال تكون من املرأة أصال كام  :واختلفوا يف ثبوت املتاركة من املرأة فقيل

 
 . 5/237(   كشاف القناع:1)

 .  2/78، اجلوهرة النرية:1/330، الفتاوى اهلندية:2/153(   تيببن احلقائق:2)
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قيده الزيلعي بالزوج، وقيل: إن لكل واحد منهام أن يستبد بفسخه قبل الدخول وبعده،  

   ومن األدلة عىل ذلك: 

 أن وقوع الطالق خيتص بنكاح صحيح.ـ  1

 أنه ليس بطالق حقيقة إنام هو فسخ. ـ  2

أة إىل زوجها، وذلك بالبحث يف  وقد كان هذا القول من الطرق التي حتلل هبا املر 

مفسد من مفسدات الزواج عىل مذهب من املذاهب، ثم احلكم بعدم وقوع الطالق لذلك،  

وكمثال عىل الفتاوى يف ذلك ما سئل شهاب الدين الرمل عام لو طلقها ثالثا، ثم اتفقا عىل  

اد العقد هل  عدم رشط من رشوط النكاح وَل يقبل إقرارمها، فإذا قبلها احلاكم وحكم بفس

حملل لوجود احلكم بفساد   فأجاب بأنه حيل ملطلقها نكاحها بال ؟حتل للزوج بال حملل أو ال

 .(1)النكاح فيرتتب عليه مجيع مقتضاه 

: وقوع الطالق يف النكاح الفاسد املختلف فيه، وهو قول املالكية  القول الثاين 

وهو إنام هو  ،  أيقع طالقه عليها ،  نكاحهواحلنابلة، فقد سئل ابن القاسم:طلق قبل أن يفسخ  

فقال: َل أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ال يقع طالقه ألن الفسخ    ؟نكاح ال يقر عىل حال

فأما ما  ، فيه يكون طالقا قال: وذلك إن كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه 

يلزمه ما طلق فيه وقد فرست   اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فإن املطلق 

 (2)هذا قبل ذلك ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة

وقد بني الشيخ عليش وجه استدالل من قال بوقوع الطالق، فقال إجابة عىل سؤال  

،  والرجعة ، أن الرجل إذا طلق زوجته طالقا خمتلفا فيه يف املذهب أو غريه بالبينونة  :) نصه

،  يلحق به نظرا للمخالف كمن طلق يف نكاح خمتلف فيهثم بعد ذلك أوقع الثالث فهل 

 
 .  3/176(   فتاوى الرمل:1)

 .  2/121ونة:(   املد2)
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 ( ؟ويكون حمل قوهلم البائن ال يرتدف عليه غريه إذا كان متفقا عليه أو ال

واحتياطا للفروج إذا كان  ، نعم يلحق به نظرا للمخالف واستحسانا :)فأجاب

(اإلرداف يف العدة
(1) 

ف فيه بدعيا يف حيض،  وقد نص احلنابلة عىل أنه ال يكون الطالق يف نكاح خمتل 

 (2)  ألن الفاسد ال جتوز استدامته كابتدائه. ؛فيجوز فيه وال يسمى طالق بدعة

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل ما سبق ذكره من تضييق دائرة  

الزوجة  الطالق ما أمكن، وألن الزوجة من زواج فاسدة ال تعترب زوجة حقيقية، ألن 

احلقيقية هي التي تستقر معارشِتا مع زوجها، وال تطلق إال برغبته أو بأسباب التفريق  

املرشوعة، وليس يف الزواج الفاسد كل ذلك، فهو تفريق بغري رغبته وال رغبة زوجته،  

فلذلك كان األصلح هلام عدم اعتبار ذلك التفريق طالقا حتى إذا ما صححا العقد وتزوجا  

 خلت ذمتهام من أي طلقة. زواجا صحيحا 

 ـ إضافة الطالق إىل بعض أجزاء املرأة   3

 تكلم الفقهاء يف تبعيض الطالق وجتزئته من ناحيتني:  

: إذا طلق جزءا من طلقة، وسنعرض هلا يف حملها اخلاص من صيغة  الناحية األوىل 

 الطالق. 

ته  : إذا طلق جزءا منها، وهو الذي سنتحدث عنه هنا لعالق الناحية الثانية 

بالزوجة،ألن السؤال الذي يرد بعد معرفة ثبوت الزوجية هو هل الزوجية تتعلق بجميع  

 املرأة أم أنه يصح تعليقها عىل بعض أجزائها. 

 
 . 2/9(   فتح العل املالك:1)

 .  5/327(   مطالب أويل النهى:2)
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وقد اتفق الفقهاء هنا عىل أنه إن أضاف الطالق إىل الريق والدمع والعرق واحلمل  

  ذلك:  ومن األدلة عىل  ؛ (ال نعلم فيه خالفا  :) َل تطلق، قال ابن قدامة 

أن هذه ليست من جسمها وإنام الريق والدمع والعرق فضالت خترج من جسمها  ـ    1

 فهو كلبنها. 

أن احلمل مودع فيها، وليس جزءا منها، كام قال اهلل تعاىل: ﴿ َوُهَو الَِّذي َأنَشَأُكْم  ـ  2

ْلنَا اآْلَياِت  ( قيل:  98لَِقْوٍم َيْفَقُهون﴾)األنعام:  ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ

 مستودع يف بطن األم. 

 وقد اختلفوا فيام لو طلق الزوج من املرأة جزءا من أجزائها الثابتة، عىل قولني: 

: يقع بذلك الطالق، سواء كان ما طلقه جزءا شائعا كنصفها أو سدسها  القول األول 

رأسها أو أصبعها،وهو قول احلسن  أو جزءا من ألف جزء منها أو جزءا معينا كيدها أو 

 . (1) ومذهب الشافعي وأيب ثور وابن القاسم صاحب مالك

 
 والكالم عىل قولني: ،(   اختلف املالكية يف الشعر1)

القول األول: تعليق الطالق أو العتق بالشعر غري الزم وكذلك الكالم،، وكذلك من قال سعالك عل حرام، وهو قول 

 ابن عبد احلكم، ألنه مما ال حتله احلياة.سحنون ورواه ابن املواز عن 

واليدين، انظر:   ،القول الثاين:  أنه الزم، وقد روي عن أشهب، ألنه مما يقع به االلتذاذ عىل وجه االستمتاع،  فأشبه الوجه

و من حملالت فه ،فال إشكال فيه، فإن الكالم حرام سامعه ;فأما إذا قال هلا: كالمك طالق  «، قال ابن العريب:4/6املنتقى:

 . 1/651أحكام القرآن البن العريب: »النكاح فيلحقه الطالق

وأما الروح واحلياة فليس  «واختلفوا يف إضافة الطالق إىل الروح، وهو نفس اخلالف عند الشافعية، قال ابن العريب:

ع ال قوام له إال بالروح واحلياة. وهو وهو أن بدهنا الذي فيه املتا  ،فوجه وقوع الطالق بتعليقه عليهام خفي ،للنكاح فيهام متعلق

فيرسي الطالق إىل ظاهرها فإنه إذا تعلق الطالق بيشء منها رسى إىل الباقي« أحكام  ،فكأنه قال هلا: باطنك طالق ;باطن فيها 

 .  1/651القرآن:
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ففي املدونة أرأيت الرجل إن قال: المرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك  

وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجال أو ما أشبه ذلك ، قال: َل أسمع من مالك فيه شيئا  ؟طالق

 (1)ية فهي طالق كلها وكذلك احلر

ويف األم، قال الشافعي: وإذا قال الرجل المرأته بدنك أو رأسك أو فرجك أو  

رجلك أو يدك أو سمى عضوا من جسدها أو إصبعها أو طرفا ما كان منها طالق فهي  

ولو قال هلا بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمى جزءا من ألف جزء طالقا  ، طالق

وإذا قال هلا أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو  كانت طالقا والطالق ال يتبعض 

 .(2)جزءا من ألف جزء كانت طالقا والطالق ال يتبعض

 ومن األدلة عىل ذلك:  

إذا طلق من امرأته جزءا    :)أن ذلك عىل سيل االحتياط، قال العز بن عبد السالمـ    1

فإن ،  ألوقاف والصدقات معينا أو شائعا رسى الطالق إىل بقيتها احتياطا لألبضاع بخالف ا

  (3) (الترصف فيها مقصور عىل حمله 

أنه أضاف الطالق إىل جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه اجلزء الشائع  ـ  2

 واألعضاء اخلمسة. 

أنه أضاف الطالق إىل جزء مستمتع به منها بعقد النكاح، فيقع الطالق كالوجه    ـ  3

 والرأس.  

يرسي إىل مجيعها  ،  ة والرساية فإذا أوقعه عىل جزء منها أن مبنى الطالق عىل الغلبـ    4

كاجلزء الشائع، وبه فارق النكاح فإنه غري مبني عىل الرساية وهلذا ال تصح إضافته إىل جزء  

 
 .  2/69(   املدونة:1)

 .  5/200(   األم:2)

 .  2/90(   قواعد األحكام:3)
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 شائع.

،  أن احلل واحلرمة إذا اجتمعا يف املحل يرتجح جانب احلرمة يف االبتداء واالنتهاءـ    5

َل يصح  ،  يقع مؤبدا ولو قال: تزوجتك شهرا،  أنت طالق شهراوالدليل عليه أنه لو قال هلا:  

 النكاح فيجعل ذكر جزء منها كذكر جزء من الزمان يف الفصلني. 

أهنا مجلة ال تتبعض يف احلل واحلرمة وجد فيها ما يقتيض التحريم واإلباحة فغلب  ـ    6

 فيها حكم التحريم كام لو اشرتك مسلم وجمويس يف قتل صيد. 

قياسهم ال يصح، ألنه الشعر والظفر ليس بثابت فإهنام يزوالن وخيرج غريمها  أن  ـ    7

 وال ينقض مسهام الطهارة. 

الرأس والوجه    ؛ أنه إن أضافه إىل جزء شائع أو واحد من أعضاء مخسة  : القول الثاين 

طلقت، وإن أضافه إىل جزء معني غري هذه اخلمسة َل تطلق،   (1) والرقبة والظهر والفرج

لو قال هلا:   :)احلنفية، وقد قيدوا ذلك بام لو قصد باجلزء الكل، قال الرسخيسوهو قول 

كانت طالقا ال بإضافة الطالق إىل الرأس بعينه، فإنه لو قال: الرأس منك  ، رأسك طالق

ال يقع يشء ولكن باعتبار أن  ،  طالق أو وضع يده عىل رأسها وقال: هذا العضو منك طالق

البدن يقال هؤالء رءوس القوم، ومع اإلضافة إىل الشخص أيضا  الرأس يعرب به عن مجيع 

، ومن  (2)يعرب به عن مجيع البدن يقول الرجل: أمري حسن ما دام رأسك أي ما دمت باقيا 

 األدلة عىل ذلك:  

﴾)الـ    1 ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ (، أمر  1طالق: قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

والنساء مجع املرأة واملرأة اسم جلميع أجزائها، واألمر بتطليق  ، اهلل تعاىل بتطليق النساء

ألنه ترك لتطليق مجلة   ؛ اجلملة يكون هنيا عن تطليق جزء منها ال يعرب به عن مجيع البدن

 
 .  3/144ألن الدبر ال يعرب به عن مجيع البدن بخالف الفرج، بدائع الصنائع: ;إىل دبرها ال يقع  (   لو أضاف الطالق  1)

 . 6/89(   املبسوط:2)
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 واألمر بالفعل هني عن تركه واملنهي ال يكون مرشوعا فال يصح رشعا. ، البدن

وكذلك  ، ن الوجه يعرب به عن مجيع البدن يقول الرجل لغريه: يا وجه العربأـ  2

﴿ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة  : اجلسد والبدن والرقبة والعنق يعرب هبا عن مجيع البدن قال اهلل تعاىل

(، وكذلك 4﴿ َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَا َخاِضِعني﴾)الشعراء: :( وقال اهلل تعاىل92﴾)النساء: 

 هبا عن مجيع البدن فصار هو هبذا اللفظ مضيفا الطالق إىل مجيعها فكأنه قال:  الروح يعرب

 أنت طالق. 

 فكذلك الطالق. ، أن سائر األعضاء ليست بمحل إلضافة النكاح إليها ـ  3

أن هذه األعضاء تبع يف حكم النكاح والطالق، وهلذا صح النكاح والطالق وإن  ـ    4

 ألصبع. َل يكن هلا أصبع، ويبقى بعد فوات ا

ال يكون حمل اإلضافة ، ال يصري األصل مذكورا وإذا كان تبعا ، أن ذكر التبع ـ  5

والرساية إنام تتحقق بعد صحة اإلضافة، ولذلك فإن وقوع الطالق بذكر   ،الترصف إليه

 الوجه والرأس ليس بطريق الرساية، بل باعتبار داللتها عن مجيع البدن. 

بطريق اإلضامر، وهو أن يقدم اإليقاع عىل البدن    أنه ال يمكن تصحيح الكالم هنا ـ    6

 لصح إضافة النكاح إىل اليد هبذا الطريق. ،  ألنه لو كان هذا كالما مستقيام  ؛ لتصحيح كالمه

وجعل األصل تبعا لألصبع متعذر فلهذا ال يصح  ، أن املقتىض تبع للمقتيضـ  7

 بطريق االقتضاء. 

 الرتجيح:  

الطالق منرصف إىل الزوجة، وأجزاء الزوجة ال  أن نرى أن األرجح يف املسألة هو 

 . تعرب عنها بالرضورة

 ـ تعيني املطلقة    ثانيا 
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 ـ طرق تعيني املطلقة   1

وقد اتفقوا عىل أن طرق التعيني كلها يقع  ، اتفق الفقهاء عىل اشرتاط تعيني املطلقة 

فأُّيا قدم  ، والنية ، والوصف، هي: اإلشارةهبا الطالق، وقد خصوا بالتفصيل ثالثة طرق 

 ولعالقة هذه الطرق ببعضها حالتان: ، جاز

 توافق طرق التعيني: 

،  اتفق الفقهاء عىل أنه لو عني املطلقة باإلشارة والصفة والنية وقع الطالق عىل املعينة

فإهنا  ، قاصدا طالقها ، أنت طالق، كأن قال لزوجته التي اسمها ليىل مشريا إليها: يا ليىل 

 لتامم التعيني بذلك. ، تطلق باالتفاق

وقال هلا: أنت  ،  وَل ينو غريها ،  فإن أشار إىل واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف 

 ألن اإلشارة كافية للتعيني.  ،وقع الطالق عليها ، طالق

،  فإهنا تطلق أيضا ، ومثل ذلك ما لو وصفها بوصفها دون إشارة ودون قصد غريها 

 ليىل طالق. كام إذا قال:  

كام إذا قال: إحدى  ،  وَل يرش إليها وَل يصفها ،  ومثل ذلك ما لو نوى واحدة من نسائه

،  وكذلك لو قال: امرأِت طالق، فإهنا تطلق دون غريها ، ونوى واحدة منهن، نسائي طالق

 فإهنا تطلق. ، وليس له غري زوجة واحدة

 تعارض طرق التعيني: 

خالف ما يتلفظ، أو يشري خالف ما يصف، كأن يشري  وهلا صور كثرية، مثل أن ينوي  

ومثال ذلك أن يقول إلحدى زوجاته واسمها سلمى:  ،  ويسمي غريها ،  إىل واحدة من نسائه

وكانت األخرى اسمها ليىل، وسنذكر هنا آراء املذاهب الفقهية يف املسألة  ،  أنت يا ليىل طالق

 بيان األقوال العامة يف املسألة: لكثرة التفاصيل بني املذاهب املختلفة، ثم نعقبها ب

   مذهب احلنفية: 
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فقال: أنت طالق ثالثا   ؛فأجابته عمرة، عىل أنه لو قال: يا زينب  (1)نص احلنفية

وإن قال: أردت زينب  ،  ألنه أتبع اإليقاع اجلواب فيصري خماطبا للمجيبة ،  طلقت التي أجابته

الكالم عن ظاهره فتطلق عمرة أيضا  ولكنه ال يصدق يف رصف ، قلنا تطلق زينب بقصده

وله امرأة معروفة هبذا االسم تطلق، فإن قال: يل امرأة  ، بالظاهر كام لو قال: زينب طالق

 واملعروفة بالظاهر. ، وإياها عنيت قلنا تطلق تلك بنيته، أخرى هبذا االسم تزوجتها رسا

اإليقاع النداء  ألنه أتبع  ؛ ولو قال: يا زينب أنت طالق وَل جيبه أحد طلقت زينب

 فيكون خطابا للمنادى وهي زينب. 

إن  ، وإن قال المرأته يشري إليها: يا زينب أنت طالق فإذا هي عمرة طلقت عمرة

ألن التعريف باإلشارة أبلغ من التعريف   ؛َل تطلق زينب ، وإن َل تكن امرأته، كانت امرأته

،  فكان هذا أقوى ، سم الوباال، فإن التعريف باإلشارة يقطع الرشكة من كل وجه ، باالسم

 فكان هو خماطبا باإليقاع ملن أشار إليها خاصة.  ؛ وال يظهر الضعيف يف مقابلة القوي

وَل يرش إىل يشء غري أنه رأى شخصا فظنها زينب،  ، وإن قال: يا زينب أنت طالق

ألنه بنى اإليقاع عىل التعريف باالسم هنا فإنام يقع   ؛وهي غريها طلقت زينب يف القضاء

والقايض مأمور باتباع  ، ألن التعريف ال حيصل به يف الظاهر ؛ وال معترب بظنه،  املسامةعىل 

واهلل تعاىل  ، ألنه عناها بقلبه  ؛الظاهر، فأما فيام بينه وبني اهلل تعاىل ال تطلق هي وال األخرى 

ها  وعىل التي عنا ، مطلع عىل ما يف ضمريه فيمنع ذلك اإليقاع عىل زينب التي َل يعنها بقلبه 

 ألنه َل خياطبها بلسانه حني أتبع اخلطاب النداء.  ؛بقلبه

 مذهب الشافعية: 

ويف قول آخر َل  ، أما املناداة فلم تطلق، نص الشافعية عىل طالق املجيبة يف األصح

،  ثم قال: قصدت األجنبية، تطلقا، ولو قال الرجل لزوجته وأجنبية معها: إحداكام طالق 

 
 .  6/121(   انظر: املبسوط: 1)
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الحتامل كالمه ذلك ولكون األجنبية من حيث اجلملة  ، الشافعيةقبل قوله يف األصح لدى 

ألهنا حمل الطالق دون  ، ويف قول آخر تطلق زوجته، فتقدم النية -أي للطالق  -قابلة 

،  للقاعدة الفقهية الكلية: إعامل الكالم أوىل من إمهاله، فال يرصف قوله إىل قصده، الثانية

فلو قال لزوجته  ، قوال واحدا للقاعدة السابقة طلقت زوجته ، فإن َل يكن له قصد أصال

ألن الرجل ليس حمل  ، وطلقت زوجته، بطل قصده، وقصد الرجل، ورجل: أحدكام طالق

ثم فعل املحلوف  ، الطالق أصال. ولو قال إلحدى زوجتيه: إحداكام طالق إن فعلت كذا

 .(1)طلقت، تعينت الثانية احلية للطالق ، عليه بعد موت إحدامها 

 ملالكية: مذهب ا 

،  فدعا سلمى فأجابته عمرة، نص املالكية عىل لو كان له زوجتان: سلمى وعمرة 

أما عمرة فتطلق  ، طلقت سلمى ديانة وقضاء عند املالكية للقصد، فظنها سلمى فطلقها 

أرأيت لو أن رجال قال: حكمة    :) قضاء ال ديانة لعدم القصد، ففي املدونة، سئل ابن القاسم

قال: َل أرد امرأِت وإنام أردت   ؟طالق، وامرأته تسمى حكمة وله جارية يقال هلا حكمة

جاريتي حكمة، فقال: سمعت مالكا وسألناه عن الرجل حيلف للسلطان بطالق امرأته  

أنه إنام   ثم يأِت مستفتيا ويزعم، طائعا فيقول امرأِت طالق إن كان كذا وكذا ألمر يكذب فيه

قال مالك: ال أرى  ،  أراد بذلك امرأة كانت له قبل ذلك وأنه إنام ألغز عىل السلطان يف ذلك

أن ذلك ينفعه وأرى امرأته طالقا وإن جاء مستفتيا فأما مسألتك إن كان عىل قوله بينة َل  

ل مسألة مالك  وإنام جاء مستفتيا َل أرها مث ،  وإن َل تكن عليه بينة،  ينفعه قوله إنام أراد جاريته

وإنام أراد جاريته وليست عليه بينة وَل  ، ألن هذا سمى حكمة ؛ وَل أر عليه يف امرأته طالقا 

  (2)يقل امرأِت

 
 .  3/304(   مغني املحتاج:1)

 .  2/291(   املدونة:2)
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 تعيني املطلقة بالنية:  

وذلك عند احتامل وجود غريها، وعند    اختلف الفقهاء يف أثر النية يف تعيني املطلقة،

 :  (1)هبا الفقهاء لذلكاحتامل خطئه دون تعمده، ومن األمثلة التي رض

 املثال األول:  

ما لو كانت لرجل امرأتان، فدعا إحدامها فأجابته، فقال: أنت طالق، وقد اختلف  

 الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

كام لو َل ينو  ، فطلقت، ألهنا خماطبة بالطالق ؛: تطلق املجيبة وحدها القول األول 

وهو قول الشافعية  ، وَل تعرتف بطالقها ، ألنه َل خياطبها بالطالق ؛ وال تطلق املنوية، غريها 

 واحلنفية. 

فإنام يقع   تعاىل وقد نص احلنفية عىل أن هذا يعترب يف القضاء، أما فيام بينه وبني اهلل

عىل التي نوى، وقد نصوا عىل أنه لو قال لزوجته: أنت فالنة فقالت: األخرى: نعم، فقال:  

ق، أما لو أجاهبا بقوله: عليك الطالق أو لك اعتربت النية، ولو كان  إذن أنت طالق ال تطل

له امرأتان اسمهام واحد ونكاح إحدامها فاسد فقال: فالنة طالق وقال: عنيت التي نكاحها  

 .  (2)فاسد ال يصدق يف القضاء

،  أو نوى املجيبة وحدها ،  : ينظر إىل نيته يف هذه احلالة، فإن َل تكن له نيةالقول الثاين 

ألهنا املطلقة دون غريها، أما إن قال: ما خاطبت بقويل: أنت طالق، إال   ؛طلقت وحدها 

فإهنا تطلق وحدها إال إذا قال: علمت أن املجيبة هي  ، وكانت حارضة ،الزوجة األخرى

 وأردت طالق ثانية، فإهنام تطلقان معا، باتفاق الفقهاء. ،  بالطالق  فخاطبتها ،  الزوجة األوىل

ظننت املجيبة الزوجة األوىل فطلقتها، فقد اختلف الفقهاء يف املطلقة  أما إن قال: 

 
 .  7/304(   املغني:1)

 .  4/3(   فتح القدير:2)
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 منهام عىل األقوال التالية: 

،  واألوزاعي، وقتادة، : تطلق األوىل والثانية، وهو قول النخعي القول األول 

كام لو  ، فطلقت ، وهي حمل له ، ألنه خاطبها بالطالق،وأصحاب الرأي، ورواية عن أمحد

 قصدها.  

ورواية  ،  وأيب عبيد ،  والزهري،  : ال تطلق إال التي نوى، وهو قول احلسنالقول الثاين 

كام لو أراد أن يقول:  ، فلم تطلق، عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بأنه َل يقصدها بالطالق

 فقال: أنت طالق.  ، أنت طاهر. فسبق لسانه

 : املثال الثاين 

فقال: يا فالنة أنت طالق، يقصد زوجته، فإذا هي  ، زوجتهظنها ، لو لقي أجنبية

 وقد اختلف الفقهاء يف حصول الطالق لزوجته هبذا القول عىل قولني: ،أجنبية 

،  وهو قول اجلمهور، ألنه قصد زوجته بلفظ الطالق ، : طلقت زوجته القول األول 

 وأردت طالق زوجتي.  ، كام لو قال: علمت أهنا أجنبية ، فطلقت

ل هلا: أنت طالق، وَل يذكر اسم زوجته، فإن ذلك حيتمل أنه قصد امرأته  أما إن قا 

وال ذكر اسمها معه، وإن  ، ألنه َل خياطبها بالطالق ؛واحتمل أن ال تطلق، بلفظ الطالق

 َل تطلق. ،  طلقت. وإن َل يردها بالطالق، وأراد بالطالق زوجته، علمها أجنبية

،  كام لو علم أهنا أجنبية،  فلم يقع ،  ألنه خاطب بالطالق غريها   ؛ : ال تطلقالقول الثاين 

 فقال: أنت طالق، وهو قول الشافعية. 

 : املثال الثالث 

أنت طالق، ونيته  ، فقال: يا فالنة، نص الفقهاء عىل أنه إن أشار إىل زوجته األوىل 

د بلفظه إال  ألنه َل ير  ؛طلقت األوىل وحدها ، فسبق لسانه إىل نداء األوىل، طالق الثانية

فأشبه ما لو أراد أن يقول: أنت طاهر، فسبق  ، وإنام سبق لسانه إىل غري ما أراده، طالقها 
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 لسانه إىل أنت طالق. 

الثانية  ، فإهنام تطلقان معا ، أما إن أتى باللفظ مع علمه أن املشار إليها الزوجة الثانية

ظه هبا، وإن ظن أن املشار إليها  وبلف، واألوىل بنيته، وإضافة الطالق إليها ، باإلشارة إليها 

 طلقت، واختلف يف تطليق الثانية كام سبق بيانه. ، الثانية

 الرتجيح:  

واللفظ مجيعا، وأن تطابق النية اللفظ، كام  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار النية  

 سنرشح ذلك بتفصيل عند احلديث عن صيغ الطالق. 

بني وقوع الطالق قضاء دون وقوعه ديانة، ألن  ونرى أنه ال يصح التفريق يف هذا 

الغرض من احلكم القضائي هو تقرير وتطبيق الناحية التعبدية ال التعارض بينه وبينها،  

واألصل يف القضاء يف مثل هذه األحوال التي قد تنهار بسببها البيوت احلرص عىل استمرار  

 . العالقة ال البحث عن أي سبيل لقطعها 

ق امرأتان يف حلظة واحدة ألن إحدامها قصدت بالنية، واألخرى  فكيف يقبل أن تطل

َل تفعل شيئا إال أهنا سارعت إلجابة زوجها مع أنه دعا رضِتا، مع التعليل بأن ذلك أتبع  

إليقاع اجلواب، فيصري خماطبا للمجيبة، ومن أدرانا بحال الزوج حينذاك، وهل سمع  

 تى عىل من أجابته؟حقيقة اجلواب أم أن ما هو فيه جعله غافال ح

ومثل ذلك ما قالوا بأنه لو قال المرأته يشري إليها: يا زينب أنت طالق فإذا هي عمرة  

طلقت عمرة، فأي ذنب تطلق به عمرة؟ وهي َل تقصد يف القلب، وَل يتلفظ باسمها  

باللسان، ولعل زوجها أعامه حاله عن تثبيت النظر إليها، وهكذا يقال يف كل املسائل  

وأن العربة من كل ذلك هو نيته بدون تفريق بني الديانة والقضاء، وأن املرجع يف  األخرى،  

﴿ َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِياَم   :ذلك كله قول الزوج، فهو أعلم بمراد نفسه، وقد قال اهلل تعاىل

َدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اهللَُّ َغُفوًرا َرحِ  (، وقال  5ياًم﴾)األحزاب: َأْخَطْأُتْم بِِه َوَلكِْن َما َتَعمَّ
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: وإنام لكل امرئ ما نوى( فالعربة بالنية قبل أن تكون بالوصف   ، )إنام األعامل بالنيات

أو باإلشارة، وقد سبق ذكر حديث خيثمة بن عبد الرمحن قال: قالت امرأة لزوجها:  

ة  قالت: سمني خلي  ؟قال: فهات ما أسميك به  ؟قالت: ما قلت شيئا ،  فسامها الظبية   ؟سمني

فجاء زوجها فقص   ؟فقالت: إن زوجي طلقني عمرفأتت ، قال: فأنت خلية طالق ، طالق

 وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها.  ، فأوجع عمر رأسها  ؟عليه القصة

فإنه ال فرق بني احلالتني، ألن عمرة التي ذكرها الفقهاء قد تريد أن تطلق من زوجها  

 .  فتحتال عىل ذلك بإجابة زوجها بدل رضِتا 

 اجلمع بني زوجته وأجنبية: 

اتفق الفقهاء عىل أنه لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكام طالق. أو قال حلامته: ابنتك  

فقال: زينب طالق، طلقت  ، طالق، وهلا بنت سوى امرأته، أو كان اسم زوجته زينب 

 ألنه ال يملك طالق غريها.  ؛ زوجته

 الفقهاء يف ذلك عىل األقوال التالية: أما إن قال: أردت األجنبية، فقد اختلف 

فقال حلامته:    ، : َل يصدق، وهو قول أمحد، فقد نص يف رجل تزوج امرأةالقول األول 

وال يقبل   ، فقال: حينث، التي ليست بزوجتي، ابنتك طالق. وقال: أردت ابنتك األخرى

 منه. 

لم من نفسه أنه أراد  فمتى ع،  فيدين فيه ،  فأما فيام بينه وبني اهلل تعاىل،  وهذا يف احلكم

وإن كان غري مقيد، ولو كانت ثم قرينة دالة  ،  ألن اللفظ حمتمل له  ؛َل تطلق زوجته ،  األجنبية 

قبل قوله يف  ، أو يتخلص هبا من مكروه، مثل أن يدفع بيمينه ظلام، عىل إرادته األجنبية

 لوجود الدليل الصارف إليها، ومن األدلة عىل ذلك:   ؛ احلكم

كام لو فرس كالمه  ،  فلم يقبل تفسريه هبا ،  مل غري امرأته عىل وجه صحيحأنه ال حيتـ    1

 بام ال حيتمله. 
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،  ليس برصيح يف واحدة منهام( إحداكام)فإن ، أن ما ذكروه من الفرق ال يصحـ  2

ثم تعينت الزوجة لكوهنا حمل  ،  وزينب يتناول واحدة ال بعينها ، إنام يتناول واحدة ال بعينها 

كام إذا قال: إحداكام طالق، ثم لو تناوهلا برصحيه لكنه  ، وخطاب غريها به عبث، الطالق

 فصار ظاهرا يف غريها. ، رصفه عنها دليل 

َل ينرصف إال إىل الكاذب منهام  (  أحدكام كاذب  :) للمتالعنني  أنه ملا قال النبي  ـ    3

نرصف رشمها إال  وأبا سفيان: فرشكام خلريكام الفداء َل ي  وملا قال حسان للنبي ، وحده

 وحده.  وخريمها النبي ،  إىل أيب سفيان وحده

وال يقبل فيام إذا قال: زينب طالق، وقال: أردت أجنبية  ، : يقبل هاهنا القول الثاين 

بل من جهة  ، اسمها زينب، وهو قول الشافعي، ألن زينب ال يتناول األجنبية برصحيه

فصار اللفظ يف زوجته  ، زوجته أظهر وقد عارضه دليل آخر وهو أنه ال يطلق غري، الدليل

 أما إذا قال: إحدامها. فإنه يتناول األجنبية برصحيه.  ، فلم يقبل خالفه ، أظهر

: يقبل يف اجلميع، وهو قول احلنفية وأيب ثور، ألنه فرس كالمه بام  القول الثالث 

 حيتمله. 

 الرتجيح:  

وأن اللفظ  ،  واللفظ مجيعا   العربة بالنيةنرى أن األرجح يف املسألة مثلام ذكرنا سابقا أن  

 .  البد أن يكون متوافقا مع النية

 ـ حكم الترشيك يف الطالق   2

اتفق الفقهاء عىل وقوع طالق من مجع بني زوجاته يف صيغة الطالق دون حتديد  

واحدة معينة، واختلفوا يف اعتبار عدد الطلقات، ويف كيفية التعامل مع أنواع صيغ الترشيك  

وسنذكر هنا آراء املذاهب الفقهية يف ذلك مع بيان أن للمسألة عالقة بصيغ   الق، يف الط

الطالق من جهة، وبحكم الطالق الثالث من جهة أخرى، وسنعرض هلام يف الفصل  
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 اخلاص بالصيغة: 

 مذهب املالكية: 

 اختلف املالكية يف بعض صيغ الترشيك عىل رأيني: 

كت بينكن يف طلقة، فإن كل واحدة تطلق  : إذا قال لزوجاته األربع رشالرأي األول 

عليه طلقة، وإن قال رشكت بينكن يف تطليقتني طلقت كل واحدة منهن طلقتني، وإن قال  

رشكت بينكن يف ثالث تطليقات طلقت كل واحدة منهن ثالث تطليقات، وهو قول  

 .(1)سحنون

ان أو ثالث  : أنه إذا قال لزوجاته األربع بينكن طلقة واحدة أو طلقتالرأي الثاين 

ألنه قد ناب كل واحدة ربع طلقة أو نصف   تطليقات وقع عىل كل واحدة طلقة واحدة،

طلقة أو ثالثة أرباع طلقة فكملت عليها، ألن الكرس يف الطالق حكمه التكميل، وإذا قال  

هلن: بينكن مخس تطليقات أو ست تطليقات أو سبع تطليقات أو ثامن تطليقات فإنه يقع  

واحدة منهن طلقتان وإن قال هلن: بينكن تسع تطليقات إىل أكثر فإنه يقع عىل كل  عىل كل 

 .(2) واحدة منهن ثالث تطليقات،وهو قول مجهور املالكية

 مذهب احلنفية: 

نص احلنفية عىل أنه لو قال ألربع نسوة: بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن  

إال إذا نوى أن كل طلقة بينهن مجيعا    أو أربع،  أو ثالث،  وكذا لو قال بينكن طلقتان،  واحدة

ولو  ، فتقع عىل كل واحدة منهن ثالث إال يف التطليقتني، فتقع عىل كل واحدة منهن ثنتان

 
سحنون خالفا لألول وبعضهم موافقا وكأنه قال: وطلقة يف أربع قال هلن بينكن ما َل يرشك (   قد جعل بعضهم كالم  1)

فإن رشك طلقن ثالثا ثالثا وعىل أنه خالف يكون املعول عليه األول ومسألة الترشيك اآلتية  تدل عىل أنه مقابل وكالم املؤلف 

ب لسحنون الحتامل أنه ال يوافق عليه ابن القاس، يف التوضيح يستشعر منه أنه مرتضيه ألنه قال ونسبها ابن احلاج

 .  4/52اخلريش:

 .  4/52(   اخلريش:2)
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وكذا ما زاد إىل ثامن  ، قال بينكن مخس تطليقات وال نية له طلقت كل واحدة منهن طلقتني

 تطليقات، فإن زاد عىل الثامن فكل واحدة منهن طالق ثالثا. 

أو قال أرشكت فالنة معها يف الطالق طلقتا  ،  قال: فالنة طالق ثالثا وفالنة معها   ولو 

 .(1)ولو قال: ألربع أنتن طوالق ثالث طلقت كل واحدة ثالثا ، ثالثا ثالثا 

 مذهب الشافعية: 

نص الشافعية عىل أنه لو قال ألربع: أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتني أو  

ل منهن طلقة، ألن كال يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها  ثالثا أو أربعا وقع عىل ك 

فتكمل، فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع عىل كل منهن يف ثنتني ثنتان ويف ثالث وأربع  

ولو قال مخسا أو ستا أو سبعا أو  ،  بخالف ما لو أطلق لبعده عن الفهم،  ثالث عمال بقصده 

 ا فثالث مطلقا. ثامنيا فطلقتان ما َل يرد التوزيع أو تسع

فإن قال: أردت بينكن أو عليكن َل يقبل ظاهرا يف األصح، ألنه خالف ظاهر اللفظ  

الحتامل بينكن ملا أراده بخالف عليكن   من اقتضاء الرشكة، أما باطنا فيدين والثاين يقبل 

 فال يقبل إرادة بعضهن به جزما.

وقسمت األخرى عىل الباقيات  ولو أوقع بينهن ثالثا ثم قال أردت اثنتني عىل هذه 

وعليه لو أوقع بني أربع أربعا، ثم قال أردت عىل ثنتني طلقتني طلقتني دون األخريني  ،  قبل 

وحلق األخريني طلقة طلقة لئال يتعطل الطالق  ،  حلق األوليني طلقتان طلقتان عمال بإقراره

 يف بعضهن. 

ثالثا ألن تغاير   ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن

 (2)األجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن

 
 .  1/389(   جممع األهنر:1)

 ..  6/464(   هناية املحتاج:2)
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أو  ، ولو طلقها ثم قال لألخرى أرشكتك معها، أو جعلتك رشيكتها، أو أنت مثلها 

فإن نوى بذلك طالقها املنجز طلقت وإال فال تطلق الحتامل قصده أن األوىل ال   ،كهي

وإن قال: أردت  ، التعليق األول ألنه رجوع عن  ؛ تطلق حتى تدخل األخرى وَل يقبل منه

طالق الثانية بدخوهلا    أو أردت تعليق،  إذا دخلت األوىل طلقت الثانية قبل وطلقتا بدخوهلا 

وإن أطلق فالظاهر محله عىل  ،  نفسها كام يف األوىل قبل وتعلق طالق كل منهام بدخول نفسها 

 هذا األخري. 

له: أرشكتك مع مطلقة  وقال رجل آخر ذلك المرأته، كقو ، ولو طلق رجل زوجته

ألنه كناية وإن أرشكها   ؛ فإن نوى طالقها طلقت وإال فال، هذا الرجل أو جعلتك رشيكتها 

أو أهنا مثل  ، مع ثالث طلقهن هو أو غريه ونوى وأراد أهنا رشيكة كل منهن طلقت ثالثا 

وكذا إن أطلق نية الطالق وَل ينو واحدة وال عددا ألن جعلها  ، إحداهن طلقت واحدة

وإن أرشكها مع امرأة طلقها  ، إحداهن أسبق إىل الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقةك

ألنه أرشكها معها يف ثالث    ؛هو أو غريه ثالثا ونوى الرشكة يف عدد الطالق طلقت طلقتني 

وقيل ثالث ألنه أرشكها معها  ، ألهنا املتيقنة ؛ وقيل واحدة، فيخصها طلقة ونصف وتكمل 

ولو أوقع بني ثالث  ،  ا َل ينو ذلك فيقع واحدة كام جزم به صاحب األنواريف كل طلقة. أما إذ

إذ خيصها  ،  وعىل الرابعة طلقتان،  طلقة ثم أرشك الرابعة معهن وقع عىل الثالث طلقة طلقة 

 بالرشكة طلقة ونصف. 

ولو طلق إحدى نسائه الثالث ثالثا ثم قال للثانية: أرشكتك معها ثم للثالثة  

والثالثة  ، ألن حصتها من األوىل طلقة ونصف  ؛ طلقت الثانية طلقتني أرشكتك مع الثانية 

 ألن حصتها من الثانية طلقة.   ؛طلقة
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فإن َل يعلم كام لو قال: طلقت امرأِت  ، وهذا كله فيام إذا علم طالق التي شوركت 

فمقتىض كالم الرافعي  ،  مثل ما طلق زيد، وهو ال يدري كم طلق زيد ونوى عدد طالق زيد

 .(1) ومراده العدد ال أصل الطالق،  ال يقع قاله الزركيشأنه 

 مذهب احلنابلة: 

أو  ، أو اثنتني ، اختلف احلنابلة فيام لو قال لزوجاته األربع: أوقعت عليكن طلقة

 أو أربعا هل تقع لكل واحدة طلقة أم يبن مجيعا عىل رأيني: ، ثالثا 

 وعليه أكثر احلنابلة. ،  وقع بكل واحدة طلقة، هذا املذهب : الرأي األول 

والقايض، قال  ، واختاره أبو بكر ، : إذا قال: أوقعت بينكن ثالثا بن منهالرأي الثاين 

قال  ، وإن أوقع ثالثا أو أربعا فثالث، يف الرعاية الصغرى: وعنه: إن أوقع ثنتني وقع ثنتان

 ابن عبدوس يف تذكرته: واألقوى يقع ثالثة يف غري األوىل. 

االختالف وقع اختالفهم يف سائر الصيغ، فلو قال: أوقعت بينكن  وبناء عىل هذا 

وعىل الثانية:  ،  أو ثامنيا ،  فعىل األول: يقع بكل واحدة طلقتان كذا لو أوقع ستا أو سبعا ،  مخسا 

 وإن أوقع تسعا فأزيد فثالث عىل كال الروايتني. ، يقع ثالث 

 الروايتني عىل  أما لو قال: أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة، فثالث عىل كال

 .(2)الصحيح من املذهب، وقيل: واحدة عىل الرواية األوىل

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار قصد الزوج يف طالقه، فإن قصد طالق اجلميع  

طلق اجلميع، ولكن برشط حتقق مجيع الضوابط التي رجحناها يف هذا الكتاب، فإن كانت  

يشملها الطالق، أو طلق واحدة مثال برىض، وطلق   إحداهن حائضا مثال، فإنه ال

 
 .  4/485(   مغني املحتاج:1)

 . 9/17(   اإلنصاف:2)
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 األخريات بعدها وهو يف حالة غضب، َل يقع طالقهن. 

وال يستعيص علينا تصور ذلك، فإنه قد يطلق واحدة منهن مثال لرغبته يف طالقها،  

فيلمنه عىل ذلك ويعاتبنه فيه، أو يعاتبه أجنبي، فيغضب، ويرمي الطالق عىل سائر أزواجه،  

الق يف هذه الصورة ال يقع ألن الدافع له غضب الزوج ال الرغبة يف الطالق، وهكذا  فإن الط

 يف سائر الضوابط. 

أما التفاصيل التي ذكرها الفقهاء هنا، فال حاجة هلا إذا قلنا بأن الطالق الثالث يف  

جملس واحد ال يقع إال طلقة واحدة، وهو األرجح الذي تدل عليه األدلة الكثرية كام سنرى  

 صيغة الطالق، وهو األوفق كذلك باملقاصد الرشعية من ترشيع العدة والرجعة والعدد  يف

   يف الطالق، وسنرى تفاصيل ذلك يف حماهلا. 

 ـ نسيان املطلقة املعينة    3

فقد يطلق رجل ما امرأة من زوجاته، ثم ينسى من وقع عليها الطالق، وقد اختلف  

 :(1) قوال التاليةالفقهاء يف التعامل مع هذه احلالة عىل األ 

فينفق عليهن  ، ويقف يف حق املنسية عن اجلميع، : أنه يعني يف املبهمةالقول األول 

وإذا كان الطالق  ،  ويعتزهلن إىل أن يفرق بينهام املوت أو يتذكر، وال يقرع بينهن،  ويكسوهن

الطالق  وإن كان ، فإنه خيتار رصف الطالق إىل أيتهن شاء، لواحدة ال بعينها وال نواها 

والشافعي،   (2)وهو قول أيب حنيفة، فإنه يتوقف فيهام حتى يتذكر، لواحدة بعينها ونسيها 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل: 

كام لو أسلم  ،  فكان له تعيينها باختياره،  أن التحريم قد حصل يف واحدة ال بعينها ـ    1

 
 . 252(   الطرق احلكمية:1)

فإذا  ،وله أن يطأ أيتهن شاء ،فإنه ال حيال بينه وبينهن ،امرأة من نسائه ال بعينها (   وللحنفية قول آخر هو أنه إذا طلق 2)

 واختاره ابن أيب هريرة من الشافعية.  ،وطئ انرصف الطالق إىل األخرى
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 أو أختان: اختار. ،  احلريب وحتته مخس نسوة

فلهذا َل يملك    ؛االشتباه،  وتعلم عينها بزوال،  هة جيوز أن تذكر أن املنسية واملشتبـ    2

 بخالف املبهمة فإنه ال يرجى ذلك فيها. ، رصف الطالق فيها إىل من أراد 

التحريم هاهنا حكم تعلق بفرد ال بعينه من مجلة، فكان املرجع يف تعيينه إىل  ـ  3

   كام لو باع قفيزا من صربة.، املكلف

 كان له تعيينها يف ثاين احلال. ، تعيني املطلقة يف االبتداءملا كان له  ـ  4

 : يقع الطالق عىل اجلميع، وهو قول املالكية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:القول الثاين 

أن احلكم إنام عم احتياطا للفروج ودليل مرشوعية هذا االحتياط كل دليل دل  ـ  1

 .(1)عىل وجوب توقي الشبهات

ألمور قدر مشرتك بينها لصدقه عىل كل واحد منها والصادق  أن مفهوم أحد اـ  2

 .(2)عىل عدد وأفراد مشرتك فيه بني تلك األفراد

أن الطالق حتريم ألنه رافع ملوجب النكاح والنكاح لإلباحة ورافع اإلباحة حمرم،  ـ    3

 فالطالق حمرم. 

 لطالق. أن حتريم املشرتك يلزم منه حتريم مجيع اجلزئيات، فيحرمن كلهن با ـ  4

 
دم (   هذا هو الدليل األصل للمسألة عند املالكية، ولكن القرايف ذكر هلا األدلة التالية، وقال بعد ذكرها منبها عىل ع1)

إيراد من سبقه عىل دليل ذلك:»فإذا قيل هلم: ما الدليل عىل مرشوعية هذا االحتياط يف الرشع َل جيدوه وأما مع ذكر هذه القواعد 

فتصري هذه املسألة رضورية بحيث يتعني احلق فيها تعينا رضوريا«، وقد تعقبه ابن الشاط بالرد عىل ما ذكره من قواعد، 

ح ما أجاب به األكابر وهو أن احلكم إنام عم احتياطا للفروج ودليل مرشوعية هذا االحتياط كل وقالبعدها:» واجلواب الصحي

 .  1/157دليل دل عىل وجوب توقي الشبهات.«أنوار الربوق:

(   هذه هي القاعدة األساسية التي اعتمد عليها القرايف، وقد تعقبها ابن الشاط بقوله:» ليس األمور هو القدر املشرتك 2)

حد األمور واحد غري معني منها، ولذلك صدق عىل كل واحد منها، وقوله والصادق عىل عدد وأفراد مشرتك فيه بني تلك بل أ

األفراد إن أراد بذلك احلقيقة الكلية فليس أحد األمور هو احلقيقة الكلية وإن أراد أن لفظ أحد األمور خيتص به معني من تلك  

 .  1/157ده.« أنوار الربوق:األمور فذلك صحيح وال حيصل ذلك مقصو 
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أنه ال يصح قياس هذه املسألة عىل خصال الكفارة، ألن إجياب إحدى اخلصال  ـ  5

إجياب للمشرتك ووجوب املشرتك خيرج املكلف عن عهدته بفرد إمجاعا، وأما الطالق يف  

 .(1) هذه الصورة فهو حتريم ملشرتك فيعم أفراده وأفراده هم النسوة فيعمهن الطالق

،  العزيز قىض به يف رجل من أهل البادية كان يسقي عىل مائهأن عمر بن عبد ـ  6

،  فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال: إحدى امرأتيه طالق ألبتة إن َل تكن فالنة الناقة له

فأقبلت ناقة غري تلك الناقة فقدم األعرايب املدينة فدخل عىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن  

العزيز عىل املدينة وعمر يومئذ اخلليفة فقص عليه قضيته  حزم وهو عامل لعمر بن عبد 

فكتب إليه عمر إن كان نوى واحدة  ، فكتب إىل عمر يف ذلك، فأشكل عليه القضاء فيها 

 .(2)منهام حني حلف فهو ما نوى وإال نطلقهام عليه مجيعا 

وهو قول اإلمامية كام سنرى ذلك   : أنه ال يقع الطالق بواحدة منهنالقول الثالث 

،  ، واستدل له بأن النكاح ثابت بيقني(3)  :)وال يعرف له قائل(قالابن القيم لكن  ؛ يف حمله

وال يمكن إيقاع  ،  فال تطلق بالشك  ؟وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي املطلقة أم ال

 من البعض.    وليس البعض أوىل بأن يوقع عليها الطالق،  الطالق بواحدة غري معينة

 
 .  1/157(   أنوار الربوق:1)

 .  2/70(   املدونة: 2)

 . 253(   الطرق احلكمية:3)
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: استعامل القرعة لتعيني املطلقة املنسية، أو اختيار إحدى النساء  القول الرابع

، فقد روي عن أمحد يف رجل  (2) ، وهو قول أمحد واختيار ابن تيمية وابن القيم(1)للتطليق

وَل تكن له نية يف واحدة بعينها: يقرع بينهن فأيتهن أصابتها ، له أربع نسوة طلق إحداهن

وكذلك إن قصد إىل واحدة بعينها ثم نسيها، قال: والقرعة سنة رسول  ،  ة فهي املطلقةالقرع

 ، وقد جاء هبا القرآن، ومن األدلة عىل ذلك:  اهلل 

فإن ترصفه يف اجلميع ملا كان  ، حديث عمران بن حصني يف عتق األعبد الستةـ  1

والطالق كالعتاق يف  ، بالقرعة  فعينه النبي ، جعل كأنه أعتق ثلثا منهم غري معني ، باطال

فإذا اشتبه اململوك يف كل  ،  ألن كل واحد منهام إزالة ملك مبني عىل التغليب والرساية،  هذا

 منهام بغريه: َل جيعل التعيني إىل اختيار املالك.  

أن احلقوق إذا تساوت عىل وجه ال يمكن التمييز بينها إال بالقرعة صح استعامهلا  ـ    2

،  أو إذا تساوى املدعيان يف احلضور عند احلاكم ، مثلام لو أراد أن يسافر بإحدى نسائه ، يها ف

 وكذلك األولياء يف النكاح إذا تساووا يف الدرجة وتشاحوا يف العقد. 

 
ملا فيه من  ،(   اتفق الفقهاء القائلون بالقرعة عىل أن املطلقة بالقرعة إذا تزوجت ال يقبل قوله بأن املطلقة كانت غريها 1)

ن املطلقة غريها، ألن القرعة تصيب طريقا إىل وقوع الطالق فيمن أصابتها، ولو كانت إبطال حق الزوج، حتى لو أقام بينة عىل أ

 وتأكدت الفرقة بتزوجيها. ،فالقرعة فرقت بينهام ،غري املطلقة يف نفس األمر

غريها، واتفقوا كذلك فيام إذا كانت القرعة بحكم احلاكم، فإن حكمه جيري جمرى التفريق بينهام فال يقبل قوله بأن املطلقة  

 واختلفوا فيام لو َل تتزوج عىل قولني:

وقد نص عليه أمحد، ألن القرعة إنام  ،ويقع الطالق باملذكورة ،القول األول: تعود إليه من حني وقعت عليها القرعة 

 وقد زال بالتذكر. ،كانت ألجل االشتباه

وهلذا لو قال بعد انقضاء عدِتا: كنت  ،إال أن تصدقه ،القول الثاين: أهنا ال ترد إليه بعد انقضاء عدِتا وملكها نفسها 

قبل منه ألنه يملك إنشاء الرجعة،  ،ولو قال ذلك والعدة باقية ،َل تقبل منه إال ببينة أو تصديقها  ،راجعتك قبل انقضاء العدة

 .  264وهو اختيار ابن القيم، انظر: الطرق احلكمية:

فسلوكه أوىل من غريه  ،رشعه اهلل ورسوله للتمييز عند االشتباه ،ق رشعي(   قال ابن القيم:وباجلملة: فالقرعة طري2)

 . 261من الطرق، الطرق احلكمية:
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  وفعلها رسول اهلل ، أن اهلل تعاىل القرعة طريقا إىل احلكم الرشعي يف كتابهـ  3

 طالب يف املسألة بعينها. وحكم هبا عل بن أيب ، وأمر هبا 

فطلق  ،  قال وكيع: سمعت عبد اهلل قال: سألت أبا جعفر عن رجل له أربع نسوةـ    4

 يقرع بينهن.   فقال: عل ، ال يدري أيتهن طلق ، إحداهن

والعبد يفعل  ،  وتعني القرعة إىل اهلل تعاىل،  أن تعيني املكلف تابع الختياره وإرادتهـ    5

 شاء أم أبى.  ، له القضاء والقدرالقرعة وهو ينتظر ما يعينه 

وصار  ، أن التعيني إذا َل يكن لنا سبيل إليه بالرشع فوض إىل القضاء والقدر ـ  6

ال إىل  ، وذلك إىل اهلل، وقدريا: فيام خترج به، احلكم به رشعيا قدريا: رشعيا يف فعل القرعة

 هلل وقدره( )فال أحسن من هذا وال أبلغ يف موافقته رشع ا:املكلف.قال ابن القيم 

ثم وقع  ،  فال يرفع التحريم األصل إال بالنكاح،  أنه قد وقع الشك يف سبب احللـ    7

وال إلغاؤه  ، فال يمكن تعميم التحريم، ومعنا أصل احلل املستصحب، يف عني غري معينة

 فتعينت طريقا.  ، وَل يبق طريق إىل تعيني حمله إال بالقرعة، بالكلية

  فلم ، المتناع وقوعه يف غري معني ؛ عىل واحدة منهن معينةأن الطالق قد وقع ـ  8

وليس  ،  وهو معلوم عند اهلل ،  لكن التعيني غري معلوم لنا ،  يملك املطلق رصفه إىل أيتهن شاء

 فتعينت القرعة.  ، لنا طريق إىل معرفته

أن التعيني بالقرعة تعيني بسبب قد نصبه اهلل ورسوله سببا للتعيني عند عدم  ـ  9

حيث انتفت أسباب التعيني وعالماته. وال خيفى  ،  التعيني باالختيار تعيني بال سبب و،  غريه

 أن التعيني بالسبب الذي نصبه الرشع له أوىل من التعني الذي ال سبب له.  

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة القول بعدم وقوع الطالق للجميع، وهو القول الثالث،  

 التضييق يف الطالق. بناء عىل ما ذكرناه من قاعدة 
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 : طالق املبهامت عند موت إحداهن 

 ثم ماتت إحدامها، عىل قولني:،  اختلف الفقهاء فيام لو طلق إحدى زوجتيه ال بعينها 

: َل يتعني الطالق يف الباقية وأقرع بني امليتة واحلية، وهو قول احلنابلة،  القول األول 

فإنه  ، باختياره، وإنام يملك اإلقراع، وَل يفت حملهواستدلوا عىل ذلك بأنه ال يملك التعيني 

   ال من حني اإلقراع. ، فيتبني وقوع الطالق من حني التطليق ، خيرج املطلقة

 : يتعني الطالق يف الباقية، وهو قول احلنفية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  القول الثاين 

ومن خري بني  ،  يها إال احليةوَل يبق من يصح إيقاع الطالق عل،  أنه خمري يف التعينيـ    1

 أمرين ففاته أحدمها: تعني اآلخر. 

،  فال يصح أن يعينه فيها بالقرعة ، أنه ال يصح أن يبتدئ يف امليتة الطالقـ  2

 كاألجنبية. 

   : ال يتعني فيها، وله تعيينه يف امليتة، وهو قول الشافعية.القول الثالث 

 الرتجيح: 

، فهو أوفق األقوال مع مقصد الرشيعة  الثالث قول النرى أن األرجح يف املسألة هو 

 من تضييق دائرة الطالق.  

 موت املطلق قبل تعيني مطلقته: 

وهي مسألة تتعلق باملرياث ال باحلياة الزوجية، وقد اختلف الفقهاء فيها عىل  

 :(1)قولني

قول احلنفية، واستدلوا عىل ذلك بأهنام  وهو  ،  : يقسم املرياث بني اجلميعالقول األول 

فوجب أن  ، ألن حجة كل واحدة منهام كحجة األخرى ، قد تساويا يف سبب االستحقاق

 كام لو أقامت كل واحدة منهام البينة بالزوجية. ، يتساويا يف اإلرث

 
 . 262(   الطرق احلكمية:1)
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يوقف مرياث الزوجات حتى يصطلحن عليه، وهو قول الشافعية،   :القول الثاين 

 ة يف معظم املسائل التي ال يستبني فيها وجه احلق. وهو مذهب الشافعي

،  فإن الورثة يقرعون بينهن ، ومات قبل البيان، : إذا طلق إحدى نسائهالقول الثالث 

 وهو قول احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ، فمن وقعت عليها القرعة َل ترث

السابقني، فإن الزم القول  أن القرعة ختلص من املفاسد التي تلزم من القولني ـ  1

والزم القول الثاين  ، ألهنا مطلقة يف حال الصحة ثالثا ، األول توريث من يعلم أهنا أجنبية

وإن كان حيوانا فربام كانت مئونته  ،  وعدم االنتفاع به،  وتعريضه للفساد واهلالك،  وقف املال

املال ُّيلك إن َل  وهذا ال مصلحة فيه، ثم إهنن إذا علمن أن ، تزيد عىل أضعاف قيمته 

 يصطلحن عليه كان ذلك إجلاء هلن إىل إعطاء غري املستحقة. 

فوجب أن يقرع بينهام كام  ، أنه بام أن املستحقة للمرياث إحدامها دون األخرى ـ  2

 وبني الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن.، يقرع بني العبيد إذا أعتقهم يف املرض

  فتوريث اجلميع ،  ال لوقفها وجعلها معلقة،  أن احلاكم إنام نصب لفصل األحكامـ    3

 مع حاجة مستحقيه إليه.  ،  عىل ما فيه أقرب للمصلحة من حبس املال وتعريضه للتلف

بل  ، أن األصل العام يف الرشيعة عدم وقف القضايا عىل اصطالح املتخاصمني ـ  4

 . وهبذا تقوم مصلحة الناس، فإن َل يصطلحا فصل اخلصومة، يشري عليهام بالصلح

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ألن تعيني املطلقة إنام يكون بيد الزوج،  

والزوج قد مات، فكيف حترم حقها الثابت باألدلة القطعية بمجرد توهم أن الزوج طلقها  

 من غري بينة تثبت ذلك.  

 طالق وأحكامها ل ـ الصفة البدعية ل   ثالثا  
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والبدعي مرتبطة بمن يقع عليها الطالق، فلذلك  معظم أحكام الطالق السني 

سنتكلم عنها يف هذا املبحث، وبعضها اآلخر متعلقة بالصيغة، وسنتكلم عنها يف حملها من 

 اجلزء اخلاص بالصيغة. 

 تقسيم الطالق إىل سني وبدعي   ـ    1

اتفق الفقهاء عىل تقسيم الطالق من حيث وصفه الرشعي إىل سني وبدعي، والسني  

ما وافق   والبدعي ال يراد هبام هنا ما يراد هبام يف سائر اإلطالقات الرشعية، فإن السني هنا هو 

وأنه أبغض  ، ملا تقدم من النصوص املنفرة من الطالق، ال أنه سنة، السنة يف طريقة إيقاعه 

 .(1)احلالل إىل اهلل تعاىل، أما البدعي، فهو ما خالف السنة يف ذلك

  حتديد صفات الطالق السني والبدعي إىل األدلة التالية: وقد استند العلامء يف 

﴾)الطالق:ـ  1 ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ (،  1قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

 . ومثله عن ابن عباس، ذلك بأن يطلقها يف طهر ال مجاع فيه وقد فرس ابن مسعود

عن   رسول اهلل  فسأل عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض ابن عمرما رواه ـ  2

،  ثم تطهر،  ثم حتيض، ثم ليرتكها حتى تطهر،  : مره فلرياجعها ذلك، فقال له رسول اهلل 

فتلك العدة التي أمر اهلل أن يطلق هلا  ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس

يا ابن عمر ما هكذا  )، وقد جاء يف بعض الروايات بلفظ السنة، فقد وردت بلفظ  (2) النساء  

 (3)  أمر اهلل، أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء(

 
 .  3/132(   انظر: القرطبي:1)

اري: (   للحديث روايات خمتلفة سنعرض ملا متس إليه احلاجة منها يف أثناء هذا املبحث، انظر هذه الروايات يف: البخ2)

،  7/323، البيهقي: 2/213، الدارمي: 3/144، مسند أيب عوانة: 1/183، املنتقى: 2/1095، مسلم: 5/2011

، أمحد: 2/576، املوطأ:1/651، ابن ماجة: 3/339، النسائي: 2/25، أبو داود: 101، مسند الشافعي: 4/6الدارقطني:

 ..  409، مسند ابن اجلعد: 2/61

 .  136/ 4(   جممع الزوائد:3)
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هذا حديث جمتمع عىل صحته من جهة النقل، وَل خيتلف أيضا   :) قال ابن عبد الرب 

، وقد كان (1) يف ألفاظه عن نافع، وقد رواه عنه مجاعة أصحابه كام رواه مالك سواء 

الختالف رواية احلديث أثرها يف اخلالف الفقهي يف هذه املسائل كام سنرى، قال ابن 

ففى تعدد احليض والطهر ثالثة ألفاظ حمفوظة متفق عليها من رواية ابنه ساَل   :) القيم 

ولو   ن دينار وغريهم والذين زادوا قد حفظوا ما َل حيفظه هؤالء،ومواله نافع وعبد اهلل ب

قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت يف ابن عمر وأخص به فرواياِتم أوىل ألن نافعا مواله  

أعلم الناس بحديثه وساَل ابنه كذلك وعبد اهلل بن دينار من أثبت الناس فيه وأرواهم عنه  

 (2) ونس بن جبري عىل هؤالءفكيف يقدم اختصار أيب الزبري وي

أنه قال: طالق السنة تطليقة وهي طاهر يف غري   وما ورد عن عبد اهلل بن مسعود ـ  3

ثم تعتد  ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، مجاع

 .(3) بعد ذلك بحيضة

ل  الطالق عىل أربعة وجوه: وجهان حال:)يقول  عن عكرمة أنه سمع بن عباسـ  4

ووجهان حرام، فأما احلالل فإن يطلقها طاهرا مجاع أو يطلقها حامال مستبينا محلها، وأما  

احلرام فإن يطلقها حائضا، أو يطلقها حني جيامعها ال يدري اشتمل الرحم عىل ولد أم  

  (4)ال(

 (5) (ما طلق رجل طالق السنة فيندم أبدا  :)قال  عن عل ـ  5

 والبدعي: طرق تصنيف الطالق السني  

 
 .  15/51(   التمهيد:1)

 .  6/174(   حاشية ابن القيم:2)

 . 129(   كتاب اآلثار أليب يوسف:3)

 .  7/325(   البيهقي: 4)

 .  7/325(   البيهقي: 5)
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قبل أن نعرض لألحكام املتعلقة بمن يقع عليها الطالق، ال بأس أن ننظرة نظرة  

جمملة للطرق الفقهية يف أقسام الطالق السني والبدعي، ومواقفها العامة من هذين النوعني  

 :(1) من أنواع الطالق، لعالقتها بام سنتكلم عنه من األحكام

 طريقة احلنفية: 

وقسموا السني إىل قسمني: حسن وأحسن،  ،  سني وبدعيقسم احلنفية الطالق إىل

 وذلك خيتلف عندهم بحسب كون الزوجة مدخوال هبا، كام يل:

فاألحسن عندهم: أن يوقع املطلق عىل زوجته   أما بالنسبة للمدخول أو املختىل هبا،

فيه  وَل يطأها غريه ، وال يف حيض أو نفاس قبله، طلقة واحدة رجعية يف طهر َل يطأها فيه

 فطلقها َل يكن بدعيا.، فإن زنت يف حيضها ثم طهرت، بشبهة أيضا 

وأما احلسن: فأن يطلقها واحدة رجعية يف طهر َل يطأها فيه وال يف حيض أو نفاس  

هذا إن كانت من أهل  ، ثم يطلقها طلقتني أخريني يف طهرين آخرين دون وطء، قبله

 كمن بلغت بالسن وَل تر احليض.  ، وإال طلقها ثالث طلقات يف ثالثة أشهر، احليض

وال حرج أن يكون  ،  فاحلسن: أن يطلقها واحدة فقط،  املدخول أو املختىل هبا   أما غري

 ألنه ال يكون إال كذلك.  ؛ وال يرض أن طالقها يكون بائنا ، ذلك يف حيض أو غريه

كأن يطلقها مرتني أو ثالثا يف طهر واحد معا  ،  وما سوى هذه األنواع فبدعي عندهم

أو يف طهر مسها  ،  أو يطلقها يف طهر مسها فيه،  أو يطلقها يف احليض أو النفاس،  و متفرقاتأ

كان الثاين بدعيا  ، ثم طلقها يف الطهر الذي بعده، يف احليض قبله. فإن طلقها يف احليض

فإذا طهرت منه طلقها إن  ، وعليه أن ينتظر حيضها الثاين، ألهنام بمثابة طهر واحد  ؛أيضا 

ثم طلقها يف الطهر الذي  ، ثم ارجتعت، ولو طلقها يف احليض ، سنيا عند ذلك ويكون ، شاء

 
 :، فتح القدير5/274، الفروع: 3/225، الفتاوى الكربى: 3/88، بدائع الصنائع: 278/ 7(   انظر: املغني: 1)

 .  3/263، أسنى املطالب: 5/302، التاج واإلكليل: 3/483
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 وقال القدوري: يكون سنيا. ، وهو ظاهر املذهب ، بعده كان بدعيا يف األرجح

فإن كانت كذلك  ، أو آيسة،  أو صغرية دون سن احليض، وهذا كله ما َل تكن حامال

  ، ولكن ال يزيد عىل واحدة،   طهر مستمرألهنا يف  ؛ سواء مسها أم َل يمسها ،  كان طالقها سنيا 

 فإن زاد كان بدعيا.

فإنه  ، والتفريق للعلة ، والطالق عىل مال، واستثنى احلنفية من البدعي عامة: اخللع

وكذلك ختيريها يف احليض سواء  ، ملا فيه من الرضورة ، ال يكون بدعيا ولو كان يف احليض

سواء أخريها يف  ، ا نفسها يف احليضاختارت نفسها يف احليض أم بعده وكذلك اختياره

 فإنه ال يكون بدعيا ألنه ليس من فعله املحض.  ، احليض أم قبله 

 طريقة اجلمهور: 

وَل يذكروا  ، قسم مجهور الفقهاء الطالق من حيث وصفه الرشعي إىل سني وبدعي

إال أن بعض الشافعية قسموا الطالق إىل سني   ،فهو عندهم قسم واحد، للسني تقسيام

 وما ليس سنيا وال بدعيا، وهو ما استثناه احلنفية من البدعي كام تقدم.  ،وبدعي

والسني عند اجلمهور هو ما يشمل احلسن واألحسن عند احلنفية معا، والبدعي هو  

 إال أهنم خالفوهم يف أمور منها:، ما يقابل البدعي عند احلنفية

وهو بدعي عند  ، ق الثالث يف ثالث حيضات سني عند احلنفية أن الطال  •

 اجلمهور. 

،  فإنه سني عند الشافعية أيضا ، أن الطالق ثالثا يف طهر واحد َل يصبها فيه  •

وهو  ، اختارها اخلرقي. وذهب املالكية إىل أنه حمرم كام عند احلنفية ، وهو رواية عند احلنابلة 

 رواية ثانية عند احلنابلة. 

من أراد طالق   :)لظاهرية، فقد نص ابن حزم عىل قول املذهب يف قولهأما مذهب ا

فإن طلقها طلقة   وال يف طهر وطئها فيه. ، امرأة له قد وطئها َل حيل له أن يطلقها يف حيضتها 
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،  أو يف حيضتها: َل ينفذ ذلك الطالق وهي امرأته كام كانت، أو طلقتني يف طهر وطئها فيه 

فإن طلقها يف طهر َل يطأها فيه فهو طالق    ثالثة أو ثالثة جمموعة فيلزم، إال أن يطلقها كذلك  

وإن شاء ثالثا  ،  وإن شاء طلقتني جمموعتني ،  إن شاء طلقة واحدة  - كيفام أوقعه    -سنة الزم  

ولو إثر وطئه  ، جمموعة. فإن كانت حامال منه أو من غريه: فله أن يطلقها حامال وهو الزم

  - إن شاء  -قط فله أن يطلقها يف حال طهرها ويف حال حيضتها إياها فإن كان َل يطأها 

أو قد انقطع حيضها طلقها  ، فإن كانت َل حتض قط وإن شاء اثنتني وإن شاء ثالثا.، واحدة

 (1)أيضا كام قلنا يف احلامل متى شاء 

 طريقة اإلمامية: 

 الطالق إىل نوعني: بدعي وسنّي.  قسموا

: وهو الباطل، فيدخل فيه املطّلقة ثالثا باعتبار بطالن الثالث،  الطالق البدعي 

كطالق احلائض وشبهه وإن كان حراما عندهم، وما  اجلمهور  ويشمل ما كان صحيحا عند  

كان صحيحًا غري حرام كطالق الكناية، وما كان غري صحيح وحرام كفاقد الرشط  

 .(2) عندهم

املنسوب إىل السنة عىل كل طالق جائز  : و ُيطّلق الطالق السني الطالق السني 

رشعا، واملراد به اجلائز باملعنى األعم، وهو ما قابل احلرام، ويقال له: طالق السنة باملعنى  

 ، ويقسمونه إىل قسمني: (3)األعم، ويقابله البدعي

ل طالق ال يكون للزوج املراجعة فيه إال بعقد جديد ومهر  وهو ك : الطالق البائن 

هُ   مستأنف، أو بعد والبائن عىل رضوب أربعة: طالق غري املدخول هبا،  ،  أن َتنْكَِح َزْوجًا َغرْيَ

 
 .  9/365(   املحىل:1)

 .21كتاب الطالق، ص  -(  كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة 2)

 .. 33ص 6(  الشهيد الثاين، الروضة البهية، ج3)
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   (1) وطالق العدة، واخللع، واملبارأة )والتطليقة الثالثة بعد كل تطليقتني من أي طالق كان(

ن الطالق البائن ستة اقسام وهي: طالق الغري مدخول  أوقد ذكر صاحب اجلواهر 

وطالق املطّلقة   ،وطالق املبارأة ، ق الصغرية، وطالق املختلعةهبا، وطالق اليائسة، وطال

 . (2)ثالثا بينهام رجعتان

: كل طالق يكون له املراجعة بغري جتديد عقد، وقد عّرفه صاحب  الطالق الرجعي 

ما كان قابال للرجوع فيه رشعا و إن َل حيصل الرجوع، وذلك ما عدا  )املسالك بقوله: 

ق املختلعة بعد رجوعها يف البذل فيكون طالقها تارة من أقسام  األقسام السّتة، ومنه طال

 . والطالق الرجعي ينقسم اىل قسمني: .(3)(وتارة من أقسام الرجعي ،البائن،

: ما يرجع فيه، ويواقع، ثّم يطّلق فهذه حترم يف التاسعة حتريام مؤّبدا  الطالق العدي 

 .(4) وما عداه حترم يف كّل ثالثة حتّى تنكح غريه

: وهو أن يرتك العدة تنتهي فيعقد عىل الزوجة من جديد  الق غري العدي الط 

 .(5) باختيارها، وهو طالق السنّة، أو الطالق السنّي

 ـ أثر الطالق يف احليض   2

وهو أحد أقسام الطالق  ،  (6) اتفق الفقهاء عىل أن إيقاع الطالق يف فرتة احليض حرام

َا النَّبِيُّ   ابن عمرملا مر من حديث ، البدعي لنهي الشارع عنه  وملخالفته قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

 
 ..373(  ابن زهرة، غنية النزوع، ص1)

 .. 121- 120ص32(  النجفي، جواهر الكالم، ج2)

 . 121- 120، ص32ج(  النجفي، جواهر الكالم، 3)

 . 518، ص4(  اخلوانساري، جامع املدارك، ج4)

 .. 310، ص6(  الصدر، ما وراء الفقه، ج5)

(   وهو نفس حكمهم يف النفاس، واالختالف نفسه جار فيه، فلذلك َل نذكر النفاس كل مرة بجنب احليض، قال ابن 6)

تطهر، فإن طلقها زوجها يف دم حيض أو دم نفاس طلقة أو  احلائض  والنفساء ال جيوز طالق  واحدة منهام حتى «عبد الرب: 

 .  15/68التمهيد:»طلقتني لزمه ذلك
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﴾)الطالق: ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ (، أي يف الوقت الذي يرشعن فيه يف  1إَِذا َطلَّ

وألن يف إيقاع الطالق يف زمن احليض رضرا  ، وزمن احليض ال حيسب من العدة ، العدة

ها حيث إن بقية احليض ال حتسب منها، وقد نقل العلامء اإلمجاع  باملرأة لتطويل العدة علي

فإنه ال   ؛ إن الطالق يف احليض حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع :) عىل ذلك قال ابن تيمية

 ، واختلفوا يف وقوعه وعدم وقوعه عىل قولني:  (1)(وهو طالق بدعة، يعلم يف حتريمه نزاع

، حتى قال ابن عبد الرب:  (2)يه مجاهري العلامء: وقوع الطالق، وهو ما علالقول األول 

)وعىل هذا مجاعة فقهاء األمصار ومجهور علامء املسلمني وإن كان الطالق عند مجيعهم يف  

احليض بدعة غري سنة، فهو الزم عند مجيعهم وال خمالف يف ذلك إال أهل البدع والضالل  

وال الزم، وروي مثل ذلك عن  واجلهل، فإهنم يقولون: إن الطالق لغري السنة غري واقع 

بعض التابعني، وهو شذوذ َل يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه واألثر يف يشء من أمصار  

 ، ومن أدلتهم عىل ذلك: (3) املسلمني ملا ذكرنا(

(، فرسها ابن 1﴿ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ﴾)الطالق::قول اهلل تعاىلـ    1

  (4)  عبد الرب بقوله:)يريد أنه عىص ربه، وفارق امرأته(

ثم يمسكها  ، أن يراجعها  فأمره النبي ، طلق امرأته وهي حائض أن ابن عمر ـ  2

فتلك العدة التي  ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، ثم حتيض وتطهر، حتى حتيض وتطهر

 ديث من وجوه: أمر اهلل تعاىل هبا أن يطلق هلا النساء، وقد استدل هبذا احل

 
 .  3/247(   الفتاوى الكربى:1)

، روضة الطالبني: 8/448، اإلنصاف للمرداوي:7/250، املبدع:3/99، اجلصاص:  152/ 18(   انظر: القرطبي:  2)

 وغريها.  2/33واكه الدواين: ، الف 6/460، رشح فتح القدير: 2/386، املجموع: 8/7

 .  15/58(   التمهيد:3)

 .  15/59:(   التمهيد4)
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بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضا،   ابن عمر : أمر رسول اهلل الوجه األول 

واملراجعة ال تكون إال بعد لزوم الطالق، ولو َل يكن الطالق يف احليض واقعا وال الزما ما  

قال له راجعها، ألنه حمال أن يقال لرجل امرأته يف عصمته َل يفارقها راجعها، بدليل قول  

ِهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا إِْصاَلًحا ﴾:اهلل تعاىل يف املطلقات    ﴿ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

 .(1)( وَل يقل هذا يف الزوجات الالِت َل يلحقهن الطالق228)البقرة: 

الذي عرضت له القضية احتسب بذلك الطالق، وأفتى   : أن ابن عمرالوجه الثاين 

)وكان عبد اهلل  :علمه بقصة نفسه، قال نافع بعد روايته للحديث  بذلك وهو ممن ال يدفع

ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال ألحدهم: إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو  

أمر هبذا، وإن كنت طلقتها ثالثا فقد حرمت عليك حتى تنكح   مرتني، فإن رسول اهلل 

، وعن ابن جريج أهنم أرسلوا  (2) زوجا غريك، وعصيت اهلل فيام أمرك به من طالق امرأتك

 .(3) فقال: نعم  إىل نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر عىل عهد رسول اهلل 

من عدم االعتداد هبا، فهو مؤول، وأن معناه: ال    أن ما رواه الشعبي عن ابن عمرـ    3

ذلك منصوصا  يعتد بتلك احليضة يف العدة، وَل يرد ال يعتد بتلك التطليقة، وقد روي عنه 

كام رواه رشيك عن جابر عن عامر يف رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: يقع عليه  

 الطالق وال يعتد بتلك احليضة.

لو جاز أن تكون الطلقة الواحدة يف احليض ال يعتد هبا لكانت الثالث أيضا ال  ـ  4

 يعتد هبا، وهذا ما ال إشكال فيه عند كل ذي فهم، ألن كليهام طالق بدعي.

أن الطالق ليس من األعامل التي يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل فال تقع إال عىل حسب  ـ  5

 
 .  15/58(   التمهيد:1)

 .  15/64(   التمهيد: 2)

 .  261، اختالف احلديث: 193(   مسند الشافعي: 3)
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سنتها، وإنام هو زوال عصمة فيها حق آلدمي فكيفام أوقعه وقع، فإن أوقعه لسنة هدي وَل  

 يأثم، وإن أوقعه عىل غري ذلك أثم ولزمه ذلك. 

املطيع املوقع له إال عىل سنته   أنه حمال أن يلزم املطيع وال يلزم العايص، ولو لزمـ  6

 وَل يلزم العايص لكان العايص أخف حاال من املطيع. 

،  وقد نسبه ابن تيمية لطاوسوهو قول اإلمامية، : عدم وقوع الطالق، القول الثاين 

،  وحجاج بن أرطاة. وأهل الظاهر: كداود ،  وحممد بن إسحاق،  وعمر،  وخالس،  وعكرمة

،  أيب حنيفة ومالك وأمحد، ويروى عن أيب جعفر الباقروأصحابه وطائفة من أصحاب 

وهو قول ابن حزم كام مر ذكر تفاصيل    ، وغريمها من أهل البيت  ،وجعفر بن حممد الصادق

مذهبه يف ذلك، وقد انترص له ابن القيم وابن تيمية يف حمال خمتلفة من كتبهام، وسنسوق هنا  

 :(1)ما ذكره هؤالء الفقهاء الثالثة من أدلة

ِذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ  ـ  1 َا الَّ قوله تعاىل يف غري املوطوءة: ﴿ َياَأُّيُّ

وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ  ٍة َتْعتَدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ ُحوُهنَّ  َطلَّ

اًحا مَجِياًل﴾)  (49األحزاب:رَسَ

وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ  ـ  2 قوله تعاىل: ﴿ اَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ مَتَسُّ

ا َعىَل   َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

وَل  ، فأباح عز وجل طالق التي َل متس بالوطء  :)(، قال ابن حزم236نَي﴾)البقرة: املُْْحِسنِ 

وطال مكثها  ،  وال عددا، فوجب من ذلك أن هذا حكمها وإن دخل هبا ،  حيد يف طالقها وقتا 

 ( ألنه َل يمسها ، معه

ْقُتْم النَِّساَء ـ  3 َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ ِِتِنَّ  قوله تعاىل يف املوطوءة: ﴿ َياَأُّيُّ َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

 
،  634/ 5، 5/218، وانظر: زاد املعاد: 9/365فام بعدها، املحىل: 6/166(   حاشية ابن القيم عىل سن أيب داود: 1)

 .  29/378، 31/ 3، 33/82، جمموع الفتاوى: 1/514رشح العمدة: 
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ُقوا اهللََّ َربَُّكْم اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن إِالَّ َأْن َيْأتنِيَ  َة َواتَّ  بَِفاِحَشٍة  َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

ْفَسُه اَل َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حُيِْدُث َبْعَد َذلَِك  ُمَبيِّنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم نَ 

والعدة ال تكون من الطالق إال يف موطوءة فعلمنا اهلل   :)( قال ابن حزم1َأْمًرا﴾)الطالق: 

وأن من تعداها ظاَل  ، وأخربنا أن تلك حدود اهلل، عز وجل كيف يكون طالق املوطوءة 

لقول النبي  ، ففعله باطل مردود - عز وجل   -لنفسه. فصح أن من ظلم وتعدى حدود اهلل  

(: من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد) (1)  فصح أن الطالق املذكور ال يكون إال ،

 للعدة كام أمر اهلل عز وجل. 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد(،ويف لفظ من عمل عمال  )قال:  أن النبي ـ  4

فعول أي فهو مردود، وعرب عن املفعول  ليس عليه أمرنا فهو رد، والرد فعل بمعنى امل

باملصدر مبالغة حتى كأنه نفس الرد، وهو ترصيح بإبطال كل عمل عىل خالف أمره ورده  

وعدم اعتباره يف حكمه املقبول، فاملطلق يف احليض قد طلق طالقا ليس عليه أمر الشارع  

   فيكون مردودا فلو صح ولزم لكان مقبوال منه وهو خالف النص.

  : دعوى اإلمجاع يف املسألة ال تصح، قال ابن حزم راد عىل عىل دعوى اإلمجاعأن  ـ    5

هل  ،  أو يف طهر وطئها فيه،  ثم اختلف الناس يف الطالق يف احليض إن طلق الرجل كذلك)

ألن   ،وقد كذب مدعي ذلك   ؟ادعى بعض القائلني هبذا أنه إمجاع ؟يلزم ذلك الطالق أم ال

بام ال   - عىل مجيع أهل اإلسالم  -وحتى لو َل يبلغنا لكان القاطع  ،  اخلالف يف ذلك موجود

والعجب من   :) ، قال ابن حزم( : كاذبا عىل مجيعهم-وال بلغه عن مجيعهم ، يقني عنده به 

وهو ال جيد فيام يوافق قوله يف إمضاء الطالق يف   - جرأة من ادعى اإلمجاع عىل خالف هذا 

غري رواية عن ابن عمر قد   أو يف طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة ، احليض

 ( وزيد بن ثابت، وروايتني ساقطتني عن عثامن، عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر 

 
  (4606، رقم 4/200أخرجه أبو داود )(   1)
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وممن نقل عنهم ابن حزم القول بذلك ابن عباس، وقد    ،السلفرواية ذلك عن ـ  6

،  ( ال أن خيرب ابن عباس عام هو جائز بأنه حرامومن املح:)مر معنا قوله سابقا، قال ابن حزم

ال يعتد  : قال ابن عمر ، أنه قال يف الرجل يطلق امرأته وهي حائض وروى عن ابن عمر 

قال: ال   ؟لذلك، وروى عن خالس بن عمرو أنه قال يف الرجل يطلق امرأته وهي حائض

 يعتد هبا.  

لشارع أو من قياسه أو  أن وصف العقد املحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من اـ  7

وليس يف هذه املسألة يشء من   من توارد عرفه يف حمال حكمه بالصحة أو من إمجاع األمة، 

واستقراء موارد  ،ذلك، بل نصوص الرشع تقتيض رده وبطالنه وكذلك قياس الرشيعة 

عرف الرشع يف جمال احلكم بالصحة إنام يقتيض البطالن يف العقد املحرم ال الصحة، وكذلك  

مجاع فإن األمة َل جتمع قط عىل صحة يشء حرمه اهلل ورسوله ال يف هذه املسئلة وال يف  اإل

 غريها فاحلكم بالصحة فيها ال يستند إىل دليل. 

أن للشارع يف الطالق املباح حكامن: أحدمها إباحته واإلذن فيه، والثاين جعله  ـ  8

نتفى احلكم األول وهو اإلباحة،  سببا للتخلص من الزوجة، فإذا َل يكن الطالق مأذونا فيه ا

 فام املوجب لبقاء احلكم الثاين، وقد ارتفع سببه؟ مع العلم أن بقاء احلكم بدون سببه ممتنع. 

أن دعوى أن الطالق املحرم سبب لذلك، فليس يف لفظ الشارع ما يدل عليه،  ـ  9

موافقتهام،   وليس هناك ما يستدل به عىل الصحة والفساد إال موافقة األمر واإلذن وعدم 

فإن حكم بالصحة مع خمالفة أمر الشارع وإباحته َل يبق طريق إىل معرفة الصحيح من  

الفاسد، إذ َل يأت من الرشع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غري اإلباحة والتحريم، فإذا 

 جوز ثبوت الصحة مع التحريم فبأي يشء به بعد ذلك عىل فساد العقد وبطالنه. 

فإن قياس قواعد    ،قياس، ألن الطالق ملا كان منقسام إىل حالل وحرام خمالفته للـ    10

الرشع أن حرامه باطل غري معتد به كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إىل حالل وحرام،  
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وال ينقض ذلك الظهار ألنه ال يكون قط إال حراما، فهو منكر من القول وزور، وال شبه  

 له بالطالق. 

الرشيعة تنص عىل أن النهي يقتيض التحريم فكذلك يقتيض الفساد  أن قواعد ـ  11

وليس هناك ما يستدل به عىل فساد العقد إال النهي عنه، ألنه إذا صحح استوى هو واحلالل  

يف احلكم الرشعي وهو الصحة، وإنام يفرتقان يف موجب ذلك من اإلثم والذم ومعلوم أن  

منوع منه أبدا، فاملحرم إنام حرم لئال ينفذ وال يصح  احلالل املأذون فيه ال يساوي املحرم امل 

   فإذا نفذ وصح وترتب عليه حكم الصحيح كان ذلك عائدا عىل مقتىض النهي باالبطال.

أن هذا الطالق منع منه الشارع وحجر عىل العبد يف اتباعه فكام أفاد منعه  ـ  12

فائدة، ألن فائدة احلجر   وحجره عدم جواز اإليقاع أفاد عدم نفوذه، وإال َل يكن للحجر

عدم صحة ما حجر عىل املكلف فيه، وقد رضب البن القيم مثاال لذلك بام لو أن الزوج  

أذن لرجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طالقا معينا فطلق غري ما أذن له فيه، فإنم ذلك ال  

له يف املحرم، فكيف   ينفذ لعدم إذنه، فاهلل تعاىل إنام أذن للعبد يف الطالق املباح، وَل يأذن

 يصحح ما َل يأذن به ويقع وجيعل من صحيح أحكام الرشع.  

أن الشارع جعل للمكلف مبارشة األسباب، أما أحكامها املرتتبة عليها فليست  ـ    13

له وإنام هي إىل الشارع، فإذا كان السبب حمرما كان ممنوعا منه وَل ينصبه الشارع مقتضيا  

واحلكم ليس للمكلف حتى يكون إيقاعه إليه غري مأذون فيه، وال  آلثار السبب املأذون فيه،  

نصبه الشارع لرتتب اآلثار عليه فرتتيبها عليه إنام هو بالقياس عىل السبب املباح املأذون فيه،  

وهو قياس يف غاية الفساد إذ هو قياس أحد النقيضني عىل اآلخر يف التسوية بينهام يف احلكم  

   وال خيفى فساده. 

 ح:  الرتجي 

القول الثاين، والذي ال يوقع الطالق، بناء عىل مراعاة  نرى أن األرجح يف املسألة 
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السامحة والرمحة للزوجني مجيعا، فال يقع طالقه  مصلحة احلفاظ عىل األرسة، وبناء عىل 

لزوجته، وهو ما يضيق دائرة الطالق، ويضعها يف إطار حمدود، فلذلك كان هذا القول أوىل  

َل خيري بني أمرين إال اختار أيرسمها ما َل يكن    لناس وأقرب للسنة، فإنه  وأنسب وأرفق با 

 إثام.  

وال بأس من أن نذكر هنا بعض النواحي املقاصدية التي أرادها ونظر من خالهلا  

 أصحاب القول الثاين هلذه املسألة، فمن املقاصد التي ذكرها ابن القيم: 

ان األمر باملراجعة والتطليق بعده تكثريا  أنه لو كان الطالق نافذا يف احليض لكـ  1

من الطالق البغيض إىل اهلل وتقليال ملا بقي من عدده الذي يتمكن من املراجعة معه، ومعلوم  

   أنه ال مصلحة يف ذلك. 

أن مفسدة الطالق الواقع يف احليض لو كان واقعا ال يرتفع بالرجعة والطالق  ـ  2

رة التي تلم شعث النكاح وترقع خرقه، فأما رجعة  بعدها، بل إنام يرتفع بالرجعة املستم 

   يعقبها طالق، فال تزيل مفسدة الطالق األول لو كان واقعا.

أن الشارع إنام حرمه وهنى عنه ألجل املفسدة التي تنشأ من وقوعه ألن ما هنى  ـ  3

عنه الرشع وحرمه ال يكون قط إال مشتمال عن مفسدة خالصة أو راجحة فنهى عنه قصدا  

دام تلك املفسدة، فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك حتصيال للمفسدة التي قصد  إلع

 الشارع إعدامها وإثباتا هلا. 

أن ما حرمه اهلل تعاىل من العقود فهو مطلوب اإلعدام بكل طريق حتى جيعل  ـ  4

وجوده كعدمه يف حكم الرشع، وهلذا كان ممنوعا من فعله باطال يف حكم الرشع والباطل  

ملعدوم، ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه وهنى عنه، فاحلكم ببطالن ما  رشعا كا 

حرمه ومنع منه أدنى إىل حتصيل هذا املطلوب وأقرب بخالف ما إذا صحح فإنه يثبت له  

 حكم الوجود. 
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عبارة عن ترتب أثره املقصود للمكلف عليه، وهذا الرتتب   هي أن صحة العقد ـ  5

ا عىل العبد وجعل له طريقا إىل حصوهلا بمبارشة األسباب التي  نعمة من الشارع أنعم هب

أذن له فيها، فإذا كان السبب حمرما منهيا عنه كانت مبارشته معصية، فكيف تكون املعصية  

 سببا لرتتب النعمة التي قصد املكلف حصوهلا؟  

 حكم إجبار من طلق امرأته يف احليض والنفاس عىل مراجعتها: 

الفقهاء فيمن طلق زوجته وهي حائض أو نفساء، هل جيرب عىل رجعتها أم  اختلف 

 : ال عىل األقوال التالية

وال جيرب عىل ذلك، هو قول الشافعي    : يؤمر برجعتها إذا طلقها حائضا، القول األول 

وأيب حنيفة وأصحاهبام والثوري واألوزاعي وابن أيب ليىل وأمحد بن حنبل وأيب ثور  

 والطربي. 

: كل من طلق امرأته حائضا أجرب عىل رجعتها، وإن طلقها نفساء َل جيرب  القول الثاين 

   عىل رجعتها، وهو مذهب داود بن عل.

: جيرب عىل مراجعتها إذا طلقها يف احليض أو يف النفاس، وهو قول  القول الثالث 

ما أمر به حتى  املالكية، واستدلوا بام يقتضيه األمر من وجوب االئتامر واستعامل املأمور 

خيرجه عن جرب الوجوب، وَل يستدلوا بغري هذا، قال ابن عبد الرب: )وال دليل ههنا عىل  

 ، وقد اختلف قول املالكية يف الوقت الذي تتم فيه الرجعة عىل رأيني: (1)   ذلك واهلل أعلم.(

: جيرب عىل الرجعة أبدا ما َل خترج من عدِتا سواء أدرك ذلك يف تلك  الرأي األول 

يضة التي طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو احليضة الثانية أو الطهر بعدها ما َل تنقض  احل

 العدة، وهو قول مالك وأكثر أصحابه.

 
 .  15/67(   التمهيد: 1)
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جيرب عىل الرجعة ما َل تطهر وحتى حتيض ثم تطهر فإذا صارت يف احلال    :الرأي الثاين 

 ن عبدالعزيز. طالقها َل جيرب عىل رجعتها، وهو قول أشهب ب  التي أباح له النبي

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة يف هذه احلالة باإلضافة إىل ما سبق ذكره يف الرتجيح  

السابق أن األوىل هو القول األول ملا يفيض عليه القول الثاين من تكثري عدد الطلقات،  

ق، وهلذا  وبالتايل قد يؤدي إىل البينونة الكربى، وهو ما َل يقصده الشارع بتعديد فرص الطال

كان األوىل إما القول بعدم وقوع الطالق كام ذكرنا ذلك سابقا، أو القول بعدم إجباره عىل  

  الرجعة، أما القول بوقوع الطالق مع وجوب الرجعة ففيه تناقض واضح ومفسدة عظيمة، 

من قال بوقوع الطالق وجربه عىل الرجعة فقد تناقض،   :)وقد قال ابن رشد مع مالكيته 

 (1)(فتدبر ذلك

 ـ حكم الطالق يف الطهر الذي يل احليضة التي طلق فيها    3

يف جواز طالقها يف الطهر التايل للحيضة التي طلق فيها عىل   (2)اختلف الفقهاء

 : قولني

: جيوز طالقها يف الطهر التايل لتلك احليضة، وهو قول الشافعي وأيب  القول األول 

 : أدلتهم عىل ذلكحنيفة وأمحد يف الرواية األخرى، ومن  

ثم ليطلقها طاهرا أو   :)يف الصحيح أن يف بعض طرق حديث ابن عمرـ  1

ثم ليطلقها طاهرا من غري مجاع قبل عدِتا)ويف لفظ(فإذا طهرت  :) حامال)ويف لفظ 

إذا طهرت  :) فليطلقها لطهرها)قال فراجعها ثم طلقها لطهرها، ويف حديث أيب الزبري قال

 لفاظ يف الصحيح. وكل هذه األ(فليطلق أو ليمسك 

 
 . 2/49(   بداية املجتهد:1)

 .  6/174ية ابن القيم: (   حاش2)
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أن التحريم إنام كان ألجل احليض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز  ـ  2

  طالقها يف هذا الطهر كام جيوز يف الطهر الذي بعده وكام جيوز أيضا طالقها فيه لو َل يتقدم 

 طالق يف احليض. 

: املنع حتى حتيض حيضة مستقبلة سوى تلك احليضة، ثم تطهر كام أمر به  القول الثاين 

 ، وهو مذهب بعض املالكية ورواية عن أمحد، ومن أدلتهم عىل ذلك: النبي  

 بإمساكها حتى حتيض ثم تطهر ثم حتيض ثم تطهر.  البن عمر أمره ـ  1

لنكاح، وال حيصل  أن الرجعة ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املبتغى من اـ  2

الوطء إال يف الطهر، فإذا وطئها حرم طالقها فيه حتى حتيض، ثم تطهر فاعتربنا مظنه الوطء  

 وحمله وَل جيعله حمال للطالق. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق باملقاصد الرشعية من حيث تضييق دائرة  

رعاية هذا القول للمقاصد الرشعية،  الطالق هو القول الثاين الذي دل عليه احلديث، أما 

 فمن وجوه متعددة ذكرها وانترص هلا ابن القيم، ومنها: 

أنه لو طلقها عقب تلك احليضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود  ـ  1

الرجعة فإن اهلل تعاىل إنام رشع الرجعة إلمساك املرأة وإيوائها وَل شعث النكاح وقطع سبب  

ه إمساكا فأمره الشارع أن يمسكها يف ذلك الطهر، وأن ال يطلق فيه حتى  الفرقة، وهلذا سام

 حتيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة لالمساك ال للطالق. 

أن من مقاصد حتريم الطالق يف احليض عدم إطالة العدة عليها، فلو طلقها عقب  ـ    2

ك احليضة التي طلقت  الرجعة من غري معارشة َل تكن قد استفادت بالرجعة فائدة، ألن تل

فيها َل تكن حتتسب عليها من العدة وإنام تستقبل العدة من الطهر الذي يليها أو من احليضة  

األخرى عىل االختالف يف األقراء، فإذا طلقها عقب تلك احليضة كانت يف معنى ممن 
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َل   طلقت ثم راجعها وَل يمسها حتى طلقها، فإهنا تبنى عىل عدِتا يف أحد القولني ألهنا 

تنقطع بوطء، فاملعنى املقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هنا َل يزل بطالقها  

عقب احليضة، فأراد الشارع قطع حكم الطالق مجلة بالوطء، فاعترب الطهر الذي هو موضع  

 الوطء فإذا وطىء حرم طالقها حتى حتيض ثم تطهر. 

احلامل قد ترى الدم أثناء محلها، فأراد  أهنا ربام كانت حامال وهو ال يشعر، ألن ـ  3

الشارع أن يستربئها بعد تلك احليضة بطهر تام، ثم بحيض تام فحينئذ تعلم هل هي حامل  

أو حائل، فإنه ربام يمسكها إذا علم أهنا حامل منه، وربام تكف هي عن الرغبة يف الطالق  

مل، فأراد الشارع حتيق  وربام يزول الرش املوجب للطالق بظهور احل،إذا علمت أهنا حامل

علمها بذلك نظرا للزوجني ومراعاة ملصلحتهام، وحسام لباب الندم وهذا من أحسن  

 حماسن الرشيعة. 

 الطهر الذي يقع فيه الطالق السني:  

 :(1) اختلف العلامء يف الطهر الذي يقع فيه الطالق السني عىل األقوال التالية

الشافعي، ورواية عن أمحد، ألن احلائض إذا  : انقطاع الدم، وهو قول القول األول 

انقطع دمها صارت كاجلنب حيرم عليها ما حيرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن  

 املرأة اجلنب ال حيرم طالقها. 

: التطهر بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم، وهو رواية عن أمحد، ومن  القول الثاين 

 : األدلة عىل ذلك

أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق  فع عن عبد اهلل بن عمرما رواه نا ـ  1

مر عبد اهلل فلرياجعها فإذا اغتسلت من حيضتها  :بذلك فقال النبي    عمر فأخرب النبي  

األخرى، فال يمسها حتي يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإهنا العدة التي أمر اهلل  

 
 .  6/177(   حاشية ابن القيم: 1)
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الصحيحني وهو مفرس لقوله: فإذا طهرت، فيجب   أن تطلق هلا النساء( وهذا عىل رشط

 محله عليه. 

 أهنا لو كانت كاجلنب حلل وطؤها. ـ  2

: إن طهرت ألكثر احليض حل طالقها بانقطاع الدم، وإن طهرت  القول الثالث 

لدون أكثره َل حيل طالقها حتى تصري يف حكم الطاهرات بأحد ثالثة أشياء إما أن تغتسل،  

عجز وتصل، وإما أن خيرج عنها وقت صالة ألنه متى وجد أحد هذه  وإما أن تتيمم عند ال

   األشياء حكمنا بانقطاع حيضها، وهو مذهب احلنفية.

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة لالعتبارات السابقة األخذ بالقول الثاين، ألن اغتساهلا  

إلمساكها، خاصة بعد  وتطهرها قد يرصف الزوج عن طالقها، فقد تدعوه رغبته فيها 

اغتساهلا، فإذا ما عارشها حرم عليه طالقها شهرا كامال بعد ذلك، وقد يغري اهلل يف ذلك  

 الشهر من حال إىل حال. 

ففي هذا القول مصلحة كبرية من حيث تضييق وقت الطالق، وهو ما قد يضيق  

 الطالق نفسه. 

النفسية مع زوجها لوجود  ثم إن املرأة بعد طهرها وقبل تطهرها قد ال تتغري حالتها 

أثر احليضة فيها، فإذا ما تطهرت واغتسلت كان ذلك طهرا لنفسها قد يدعوها إىل ما يرصف  

 عن زوجها التفكري يف طالقها.  

فإذا )  هو تفسري لقوله،وزيادة عىل ذلك كله ترصيح احلديث بذلك يف بعض رواياته 

 (1) (طهرت

 ـ أحكام الطالق يف الطهر الذي مسها فيه   4

 
 .  6/255(   انظر: نيل األوطار:1)
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 ثر الطالق يف طهر مسها فيه: أ 

واخلالف يف املسألة مثلام ذكرنا سابقا يف طالق احلائض، وتكاد تتفق عىل نفس  

 األدلة، وسنذكر هنا بعض النقول عن أصحاب األقوال للداللة عىل ذلك: 

: وقوع الطالق يف هذه احلالة، وهو قول اجلمهور، وقد ذكرنا أن هناك  القول األول 

املسألة، أما أقوال األئمة يف ذلك، ففي املدونة( قلت: هل كان مالك   من ادعى اإلمجاع يف

قال: نعم كان يكرهه ويقول: إن    ؟يكره أن يطلق الرجل امرأته يف طهر قد جامعها فيه أم ال

ولو طلقها طاهرا بعد مجاع أحببت أن يرجتعها ثم   :)، وقال الشافعي(1)طلقها فيه فقد لزمه

 (2)يمهل ليطلق كام أمر وإن كانت يف طهر بعد مجاع فإهنا تعتد به  

: عدم وقوع الطالق يف هذه احلالة، وهو قول من ذكرنا سابقا يتزعمهم  القول الثاين 

طهر وطئها  فإن طلقها طلقة أو طلقتني يف  :)قال ابن حزم ابن حزم وابن تيمية ابن القيم، 

إال أن يطلقها كذلك ثالثة  ، أو يف حيضتها: َل ينفذ ذلك الطالق وهي امرأته كام كانت، فيه

الطالق يف زمن احليض حمرم القتضاء النهي   :) ، وقال ابن تيمية ( أو ثالثة جمموعة فيلزم

 (3)(الفساد، وألنه خالف ما أمر اهلل به وإن طلقها يف طهر أصاهبا فيه حرم وال يقع 

 حكم الرجعة من الطالق يف الطهر الذي مسها فيه:  

عىل أن من طلق زوجته يف الطهر الذي مسها فيه قد ارتكب بذلك   (4)اتفق الفقهاء

 : حراما، وهو طالق بدعة، واختلفوا هل جيب عليه مراجعتها أم ال عىل قولني

 
 .  2/3(   املدونة:1)

 .  8/295(   األم:2)

 .  5/490(   الفتاوى الكربى:3)

 .  177/ 6(   حاشية بان القيم: 4)
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عبد الرب وابن : ال جيب عليه مراجعتها، وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن  القول األول 

قدامة، قال ابن عبدالرب:)أمجعوا عىل أن الرجعة ال جتب يف هذه الصورة(، ولكن هذا  

 : اإلمجاع ليس ثابتا، ومن األدلة عىل هذا القول 

عدم صحة القياس عىل األمر بالرجعة يف الطالق من احليض، ألن زمن الطهر  ـ  1

، فظهر الفرق بينهام فال يلزم  وقت للوطء والطالق وزمن احليض ليس وقتا لواحد منهام

 من األمر بالرجعة يف غري زمن الطالق األمر هبا يف زمنه. 

أن املعنى الذي وجبت ألجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف يف صورة الطالق  ـ    2

يف الطهر الذي مسها فيه، فإنه إنام حرم طالقها يف زمن احليض لتطويل العدة عليها فإهنا ال  

يضة قرءا اتفاقا، فتحتاج إىل استئناف ثالثة قروء كوامل، أما الطهر فإهنا  حتتسب ببقية احل

تعتد بام بقي منه قرءا ولو كان حلظة، فال حاجة هبا إىل أن يراجعها، فإن من قال األقراء  

األطهار كانت أول عدِتا عنده عقب طالقها، ومن قال هي احليض استأنف هبا بعد الطهر  

أن يطلقها َل يطلقها إال يف طهر فال فائدة يف الرجعة، وهذا هو  وهو لو راجعها، ثم أراد 

 الفرق املؤثر بني الصورتني. 

: وجوب الرجعة يف هذا الطالق، وهو أحد الوجهني يف مذهب أمحد  القول الثاين 

 : كام ذكر ابن القيم، ومن األدلة عىل ذلك

لك العدة التي أمر  فت)وقال:  ، أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسها  أن النبي ـ  1

 هبا اهلل أن تطلق النساء(، وهذا ظاهر يف التحريم. 

أنه طالق حمرم فتجب الرجعة فيه كام جتب يف الطالق يف زمن احليض، وألن  ـ  2

 زمن الطهر متى اتصل به املسيس صار كزمن احليض يف حتريم الطالق، وال فرق بينهام. 

 الرتجيح:  

كرنا سابقا هو عدم القول بالرجعة ـ إن قلنا بوقوع  نرى أن األرجح يف املسألة مثلام ذ



210 

 

الطالق ـ حتى ال تكثر عدد الطلقات، ألن الرشع قصد أمرين: تضييق الطالق، وتقليل  

 عدد الطلقات يف حال عدم وجود مسلك له، حتى ال تنقطع عالقة الزوجية بالكلية. 

 : حكم العدة يف الطهر الذي مسها فيه 

القائلون بإيقاع الطالق البدعي يف بداية عدة من طلقها يف طهر مسها  اختلف الفقهاء  

 : فيه عىل قولني

: لو بقي من الطهر حلظة حسبت هلا قرءا، وإن كان قد جامع فيه، باعتبار  القول األول 

األقراء األطهار، وهو مذهب اإلمام أمحد والشافعي ومالك وأصحاهبم، ومن أدلتهم عىل  

 ذلك: 

الطالق يف زمن احليض دفعا لرضر تطويل العدة عليها، فلو َل   أنه إنام حرم ـ  1

 حتتسب ببقية الطهر قرءا كان الطالق يف زمن الطهر أرض هبا وأطول عليها.  

َل حيرم الطالق يف الطهر ألجل التطويل املوجود يف احليض، ولكنه حرم لكوهنا  ـ  2

فإذا  ق احلمل ويكثر الرضر، مرتابة فلعلها قد محلت من ذلك الوطء، فيشتد ندمه إذا حتق 

أراد أن يطلقها طلقها طاهرا من غري مجاع، ألهنام قد تيقنا عدم الريبة، وأما إذا ظهر احلمل  

 فقد دخل عىل بصرية وأقدم عىل فراقها حامال. 

: أن العدة إنام يكون استقباهلا من طهر َل يمسها فيه، إن دل عىل أهنا  القول الثاين 

 عبيد، ومن األدلة عىل ذلك: باالطهار، وهو قول أيب 

سوى بينهام يف املنع من الطالق فيهام، وأخرب أن العدة التي أمر هبا   أن النبي ـ  1

اهلل أن يطلق هلا النساء هي من وقت الطهر الذي َل يمسها فيه، فمن أين لنا أن الطهر الذي  

 مسها فيه هو أول العدة التي أمر اهلل أن تطلق هلا النساء. 

ام ال تكون عدِتا متصلة باحليضة التي طلق فيها ينبغي أن ال تكون متصلة  أنه كـ  2

بالطهر الذي مسها فيه، وكام ال حتتسب ببقية احليضة ال حتتسب ببقية هذا الطهر املمسوسة  
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 فيه. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق بمقاصد الرشيعة من ترك مدة كافية للعدة  

، هو األخذ بالقول الثاين، وال حرج يف طول مدة العدة للزوجة  لتكون فرصة للمراجعة 

بسبب ذلك، ألن ذلك قد يكون يف مصلحة بيت الزوجية، أو يف مصلحة الزوجة نفسها،  

 ثم ما هو رضرها من طول العدة وزوجها مكلف برعايتها من كل النواحي. 

ن الشارع إنام جعل  وقد أشار ابن القيم إىل بعض النواحي املقاصدية يف هذا، فذكر بأ

استقبال عدة املطلقة من طهر َل يمسها فيه ليكون املطلق عىل بصرية من أمره واملطلقة عىل  

بصرية من عدِتا أهنا باإلقراء، فأما إذا مسها يف الطهر ثم طلقها، فإنه ال يدري أحامال هي  

يف هذا الطالق أشد   فكان الرضر عليهام؟أم حائال، وَل تدر املرأة أعدِتا باحلمل أم باألقراء

فال حتتسب ببقية ذلك الطهر قرءا كام َل حيتسب الشارع  ،من الرضر يف طلالقها وهي حائض

 به يف جواز إيقاع الطالق فيه. 

 ـ حكم طالق احلامل    5

اتفق الفقهاء عىل وقوع طالق احلامل حتى من قال بعدم وقوع الطالق البدعي لعدم  

أو  ، أما طالق السنة أن يطلقها يف طهر ال يمسها فيه :)تيميةبدعية هذا الطالق، قال ابن 

أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبني   ؛فإن طلقها يف احليض ؛يطلقها حامال قد استبان محلها 

 (1) (محلها له: فهو طالق بدعة 

 وقد اختلف العلامء يف حكم طالق احلامل هل هو سني أم بدعي عىل قولني: 

 
 .  3/247(   الفتاوى الكربى:1)
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طالقها سني، وهو قول مجهور العلامء، قال ابن عبدالرب:)ال خالف  : أن  القول األول 

 ، ومن األدلة عىل ذلك: (1) بني العلامء أن احلامل طالقها للسنة( 

أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال   :ما ورد يف الرواية األخرى عن ابن عمرـ  1

 أو حامال( ، ثم ليطلقها طاهرا ، )مره فلرياجعها : رسول اهلل 

 أنه إذا َل يكن طالقها سنيا كان بدعيا بالرضورة، ألن القسمة منحرصة بينهام. ـ  2

أن املرأة هلا حالتان أحدمها أن تكون حائال فال تطلق إال يف طهر َل يمسها فيه، أو  ـ    3

أن تكون حامال فيجوز طالقها، والفرق بني احلامل وغريها يف الطالق إنام هو بسبب احلمل  

 احلامل بعد املسيس دون احلائل.  وال طهر، وهلذا جيوز طالق  وعدمه، ال بسبب حيض 

ليس له تأثري يف العدة ال يف تطويلها   أن حيض احلامل ـ يف حال اعتبار حيضها ــ  4

 وال ختفيفها إذا عدِتا بوضع احلمل. 

، وهو قول الشافعية، قال  (2): أن طالق احلامل ليس بسني وال بدعيالقول الثاين 

يدخل هبا أو دخل هبا وكانت حامال أو ال حتيض من صغر أو كرب، فقال:   الشافعي: ولو َل

ألهنا ال سنة يف طالقها وال بدعة)وإنام يثبت    ؛أنت طالق ثالثا للسنة أو البدعة طلقت مكاهنا 

هلا ذلك من جهة العدد المن جهة الوقت، والذي اقتىض هذا القول هو اجلمع بني دليلني  

 : حيتمالن كال النوعني 

إنام أباح طالقها يف طهر َل يمسها فيه، فإذا مسها يف الطهر    : أن النبي  يل األول الدل 

فهذا  ،ومحلت واستمر محلها استمر املنع من الطالق، فكيف يبيحه جتدد ظهور احلمل

 الدليبل يقتيض بدعية طالق احلامل.  

 
 .  15/80(   التمهيد:1)

 .  3/277، وابن تيمية يف الفتاوى الكربى: 6/17(   ذكره ابن القيم يف: حاشيةابن القيم عىل سن أيب داود  2)
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ور  : أن املعنى الذي ألجله حرم الطالق بعد املسيس معدوم عند ظه الدليل الثاين 

ألن املطلق عند ظهور احلمل قد دخل عىل بصرية، فال خياف ظهور أمر يتجدد به   احلمل، 

الندم، وليست املرأة مرتابة لعدم اشتباه األمر عليها، بخالف طالقها مع الشك يف محلها،  

 وهذا الدليل يقتيض سنية طالق احلامل. 

 الرتجيح:  

نصوص، وما انتفى من حماذير سنية  نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما ورد من 

 طالق احلامل ونفوذه، لطول فرتة احلمل، وهي كافية للرجعة إن أراداها. 

ومن جهة ثانية، يكون طالق الزوج بعد ثبوت محل زوجته دليال عىل عدم رغبته يف  

وإذا أراد أن يطلق  :) االستمرار بالزواج هبا، وقد أشار إىل هذه الناحية الرسخيس بقوله

ته وهي حامل طلقها واحدة متى شاء حتى أنه ال بأس بأن يطلقها عقيب اجلامع، ألن  امرأ

كراهة اإليقاع عقيب اجلامع الشتباه أمر العدة عليها، وخوف الندم إذا ظهر هبا حبل، وذلك  

غري موجود هنا، وألن احلبل يزيد يف رغبته فيها فيكون إيقاع الطالق بعد ظهوره دليل عدم  

 (1)(موافقة األخالق 

وقد بني يف الفروق رس الفرق بني التطليق بعد مجاع احلامل واآليس والصغرية دون  

جيوز أن يطلق احلامل واآليسة والصغرية عقيب مجاعه، وال جيوز أن يطلق   :) غريمها بقوله 

والصغرية واحلامل ال  ، ذوات احليض يف طهر قد جامعها فيه، والفرق أن الوطء يف اآليسة 

حلدوث احلبل، فجاز له أن يطلقها كام لو مضت  ، الندم عقيب الوطء  فأمن ،يفيد حبال 

حيضة يف ذوات األقراء، وأما يف ذوات األقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود احلبل من  

 
 . 6/10(   املبسوط:1)



214 

 

لقوله تعاىل: ﴿ اَل َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حُيِْدُث  ، فال ينبغي له أن يطلقها  ، فلم يؤمن الندم، الوطء

 (1)  (( 1ًرا ﴾)الطالق:َبْعَد َذلَِك َأمْ 

ولكن مع ذلك فإن دائرة الطالق، وإن توسعت من جهة الوقت، فإهنا تضيق من  

  : جهة العدد، ألنه ال يصح تطليقها إال مرة واحدة طول فرتة احلمل، وقد سئل ابن القاسم

قال: قال مالك: ال يطلقها   ؟أرأيت احلامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثالثا كيف يطلقها )

ثالثا ولكن يطلقها واحدة متى شاء ويمهلها حتى تضع مجيع ما يف بطنها..وقد قال مالك  

يف طالق احلامل للسنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع محال قال ذلك عبد اهلل بن  

 (2)  (مسعود وجابر بن عبد اهلل وغريمها وقاله ابن املسيب وربيعة والزهري 

لو أراد أن يضيق عىل نفسه فيجمع الطلقات مجيعا، فإن لذلك حكمه الرشعي   أما 

 الذي سنراه يف صيغة الطالق. 

 
 .  1/160(   الفروق:1)

 ..  2/4(   املدونة:2)
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 الرابع  الفصل  

 حق املرأة يف حل عصمة الزوجية  

 أوال ـ أحكام اخللع وآثاره 

 حقيقة اخللع: ـ    1

بعض التعاريف  اختلفت عبارات الفقهاء يف التعبري عنه بناء عىل آرائهم الفقهية، وفيام يل  

 عىل املذاهب القهية املشتهرة: 

عرفه احلنفية بقوهلم:هو عبارة عن عقد بني الزوجني، املال فيه من املرأة تبذله  ـ  1

 .(1)فيخلعها أو يطلقها 

رفه املالكية بقوهلم: هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غريها، وعرفه  عـ  2

 .(2)بأنه الطالق بعوض وبال حاكمخليل 

 (3)هو فرقة بعوض بلفظ طالق أو خلع  :عرفه الشافعية بقوهلم ـ  3

فخافت أن ال توفيه  ،  هو: االفتداء إذا كرهت املرأة زوجها   :عرفه ابن حزم بقوله ـ    4

 (4)أو خافت أن يبغضها فال يوفيها حقها ، حقه

 (5)وقبوله إياه ، ردها إليه صداقها فرقة بني الزوجني ب :وعرفه اإلباضية بقوهلم ـ  5

والعالقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي كام قال العلامء هي َأن اهلل تعالـى جعل  

 
 .  2/59(   اجلوهرة النرية:1)

 . 2/34(   الفواكه الدواين:2)

 .  4/430(   مغني املحتاج:3)

 .  9/511(   املحىل:4)

 .  7/252(   رشح النيل:5)
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؛ فقال تعاىل: ﴿ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم لَِباٌس   النساء لباسًا للرجال، والرجاَل لباسًا هلنَّ

﴾)البقرة:  ة بامل تعطيه لزوجها لـُيبِـيَنها منه فَأجاهبا ِإلـى ذلك، فقد  (؛ فِإذا افتدت الـمرأَ 187هَلُنَّ

 بانت منه وخـَلع كل واحد منهام لباَس صاحبه. 

اختلف الفقهاء يف التعبري عن اخللع، وعن املختلعة، وسنذكر هنا هذه املصطحات  وقد 

 التعبري عنه: تيسريا لفهم النصوص التي قد نوردها من أقوال الفقهاء والتي ختتلف يف  

ومعناه يف  ، : وهو يف اللغة اسم من املصاحلة وهي التوفيق واملساملة بعد املنازعة الصلح 

والصلح من األلفاظ التي يؤول إليها معنى اخللع الذي هو بذل املرأة  ، الرشع عقد يرفع النزاع 

لح عىل حالة  والص ، واخللع يطلق غالبا عىل حالة بذهلا له مجيع ما أعطاها ، العوض عىل طالقها 

 بذهلا بعضه. 

وفدت املرأة نفسها من  ، وهي يف اللغة اسم للامل الذي يدفع الستنقاذ األسري الفدية: 

والفقهاء ال خيرجون يف تعريفهم  ،  وافتدت أعطته ماال حتى ختلصت منه بالطالق ،  زوجها تفدي 

،  لعوض عىل طالقها وهو بذل املرأة ا ، للفدية عام ورد يف اللغة، والفدية واخللع معنامها واحد 

ولفظ املفاداة من األلفاظ الرصحية يف اخللع عند الشافعية وعند احلنابلة لوروده يف القرآن كام  

 سنرى. 

وهي يف االصطالح اسم  ،  : وهي يف اللغة صيغة مفاعلة تقتيض املشاركة يف الرباءة املبارأة 

كنها ختتص بإسقاط املرأة عن  من أسامء اخللع واملعنى واحد وهو بذل املرأة العوض عىل طالقها ل 

الزوج حقا هلا عليه. وهي عند أيب حنيفة كاخللع كالمها يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجني  

 عىل اآلخر مما يتعلق بالنكاح كاملهر والنفقة املاضية دون املستقبلة. 

  وقد اختلف الفقهاء يف التعبري عن هذ املصطلحات، وخاصة املالكية واإلباضية، وسنذكر 

 هنا بعض أقواهلم فيها: 

،  املبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل هبا   :) فعند املالكية، ويف املدونة، قال مالك
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واملفتدية التي تعطيه  ،  فتقول: خذ الذي لك فتاركني.. واملختلعة التي ختتلع من كل الذي هلا 

 (1)(قال مالك: وهذا كله سواء ،  بعض الذي هلا ومتسك بعضه

اإلباضية، فقد اختلفوا يف حتديد هذه املصطلحات اختالفا عريضا، ومن أقواهلم  أما  

تقع بالبعض  ، والربءان سواء، واملباراة، والصلح، والفدية ، والفداء، إن اخللع : )فيها 

إال إن اسم  ، وقيل: إهنن بمعنى: وهو بذل املرأة العوض عىل طالقها ، والكل وأكثر منه

واملباراة ، والفدية والفداء بأكثر، والصلح ببعضه، ا أعطاها اخللع خيتص ببذهلا مجيع م

أو برتك  ،  واخللع بكله،  وقيل: االفتداء ببعض الصداق،  والربءان إسقاطها عنه حقا هلا عليه

 (2) (أو نحو ذلك مما هلا ، أو وترك نفقة ولدها ،  النفقة عليها وهي حامل

 أحكام اخللع ـ    2

 : احلكم األصل للخلع 

 : يف حكم اخللع عىل قولني   اختلف الفقهاء 

أو  ، أو خلقه، خللقه، : أنه جائز يف احلال الذي لو كرهت املرأة زوجها القول األول 

وهو قول مجاهري  ، يف طاعته  وخشيت أن ال تؤدي حق اهلل تعاىل، أو ضعفه، أو كربه، دينه

 الفقهاء. 

إذا وقع أحدمها  وقد ذكر العلامء أن هلذا اخلوف من ترك إقامة حدود اهلل وجهني، 

 :(3)وأشفقا من ترك إقامة حدود اهلل التي حدها هلام حل اخللع، وهذان الوجهان مها 

فيفيض هبام ذلك إىل ترك إقامة  ، : أن يكون أحدمها سيئ اخللق أو كالمها الوجه األول 

ِذي َعَلْيِهنَّ  حقوق النكاح يف قوله تعاىل: ﴿ َوهَلُنَّ ِمْثُل الَّ  حدود اهلل فيام ألزم كل واحد منهام من 

 
 .  3/146، وانظر: القرطبي:2/249(   املدونة:1)

 .  7/252(   رشح النيل:2)

 .  1/533(   أحكام القرآن للجصاص:3)
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 ( 228ِبامْلَْعُروِف ﴾)البقرة: 

: أن يكون أحدمها مبغضا لآلخر فيصعب عليه حسن العرشة  الوجه الثاين 

وفيام ألزم الزوج  ،فيؤديه ذلك إىل خمالفة أمر اهلل يف تقصريه يف احلقوق التي تلزمه ،  واملجاملة

َقِة   ﴿ َفاَل مَتِيُلوا  :من إظهار امليل إىل غريها يف قوله تعاىل  ُكلَّ املَْْيِل َفَتَذُروَها َكاملَُْعلَّ

 ( 129﴾)النساء: 

وقد وردت التعابري الكثرية عن السلف يف وصف هذه احلالة، ومن عباراِتم يف ذلك  

إذا قالت املرأة ال أطيع لك أمرا وال أغتسل لك من جنابة وال أبر  :)قول احلسن البرصي 

أال يقيام حدود اهلل أال يطيعا اهلل وذلك أن املغاضبة   :)، وقال الشعبى(لك قسام حل اخللع

حيل اخللع واألخذ أن تقول املرأة لزوجها    :) ، وقال عطاء بن أبى رباح(تدعو إىل ترك الطاعة 

َل أزل اسمع ذلك من أهل العلم، وهو األمر  :) إنى أكرهك وال أحبك)، وقال مالك 

ملرأة، وَل يسئ إليها، وَل تؤت من قبله،  املجتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا َل يرض با 

وأحبت فراقه، فإنه حيل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، وإن كان النشوز من قبله بأن 

 (1)(يضيق عليها ويرضها رد عليها ما أخذ منها 

 ومن األدلة عىل ذلك: 

اهللَِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه  قول اهلل تعاىل: ﴿ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد ـ  1

واآلية خطاب لألزواج، هنوا أن يأخذوا من أزواجهم   :) (، قال القرطبي229﴾)البقرة: 

شيئا عىل وجه املضارة، وهذا هو اخللع الذي ال يصح إال بأن ينفرد الرجل بالرضر، وخص  

الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق  بالذكر ما أتى األزواج نساءهم، ألن العرف بني 

 (2)والفساد ما خرج من يده هلا صداقا وجهازا فلذلك خص بالذكر

 
 .  3/139(   القرطبي:1)

 .  3/137(   القرطبي: 2)
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أن قوله تعاىل: ﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا  ـ  2

وليس فيه ما يوجب نسخ  ، ( 20َوإِْثاًم ُمبِينًا﴾)النساء:  َفاَل َتْأُخُذوا ِمنُْه َشْيًئا َأَتْأُخُذوَنُه هُبَْتاًنا 

(  229﴿ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة:  :قوله تعاىل

 كام زعم املخافون، للوجهني التاليني: 

ألن حظر  ،  م عىل حال مذكورة فيها : أن كل واحدة منهام مقصورة احلكالوجه األول 

  وأباحه إذا   ، اخللع إنام هو يف النشوز إذا كان من قبله، وأراد استبدال زوج مكان زوج غريها 

وال يوجب نسخها    ،خافا أن ال يقيام حدود اهلل، فليس يف إحدامها ما يعرتض به عىل األخرى

فإن خفتم أال يقيام حدود  ومن قال بأن قوله ﴿  :) وال ختصيصها أيضا، قال ابن عبد الرب

اهلل﴾ منسوخ باآليتني، فإن قوله مدفوع بأنه إنام يكون النسخ باخلالف، وال خالف يف  

اآليتني لآلية األخرى، ألهنام إذا خافا أال يقيام حدود اهلل، فقد صار األمر منهام مجيعا،  

وج مكان  والعمل يف اآلية األخرى منسوب إىل الزوج خاصة، وذلك إرادته الستبدال ز

زوج، وألن الزوجة إذا خافت أال تقيم حدود اهلل فاختلعت منه فقد طابت نفسها بام  

 (1)أعطت

وذلك ألن النسخ يستدعي تعارض األحكام يف حمل واحد وحالة واحدة، قال  

إنام جيوز يف احلكمني أن يقال أحدمها ناسخ إذا اتفقت معاين املحكوم فيه، ثم   :) الطربي

فيه باختالف األوقات واألزمنة، وأما اختالف األحكام باختالف  خولف بني األحكام 

معاين املحكوم فيه يف حال واحدة ووقت واحد، فذلك هو احلكمة البالغة واملفهوم يف  

 (2) العقل والفطرة، وهو من حممود واملنسوخ بمعزل عنه

ىل  : إمجاع اجلميع من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من املسلمني عالوجه الثاين 

 
 .  23/370(   التمهيد:1)

 .  2/473ي:(   تفسري الطرب2)
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ختطئته وإجازة أخذ الفدية من املفتدية نفسها لزوجها، ويف ذلك ما يكفي للداللة عىل عدم  

 .(1) نسخ اآلية

أن االستدالل بقول اهلل تعاىل: ﴿ َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ  ـ    4

( عىل عدم صحة اخللع مطلقا، وهو قول ابن سريين  19ُمَبيِّنٍَة﴾)النساء:َأْن َيْأتِنَي بَِفاِحَشٍة 

قول ابن سريين وأيب قالبة عندي ليس   :) وأيب قالبة كام سنرى، ال يصح، قال ابن عبد الرب 

بشئ، ألن الفاحشة قد تكون البذاء واألذى، ومنه قيل للبذيئ فاحش ومتفحش، وعىل أنه  

له لعاهنا، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه  لو أطلع منها عىل الفاحشة كان  

، وقد  (2)بام هلا فليس له ذلك، وال أعلم أحدا قال له أن يضارها، ويسئ إليها حتى ختتلع منه

فرس ابن مسعود وإبن عباس والضحاك وقتادة الفاحشة املبينة يف هذه اآلية بالبغض  

كان الرجل إذا   :)اهلا، وقال عطاء اخلراساينوالنشوز قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ م

 (3)أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك باحلدود

ما أنقم عىل ثابت  ،  فقالت: يا رسول اهلل  جاءت امرأة ثابت بن قيس إىل النبي  ـ    5

قالت:   ؟يقته: أتردين عليه حد إال أين أخاف الكفر. فقال رسول اهلل ، يف دين وال خلق

، (4)فقال له: )اقبل احلديقة وطلقها تطليقة(، وأمره ففارقها. ويف رواية، نعم. فردِتا عليه 

بينهام   ويقال إهنا كانت تبغضه أشد البغض، وكان حيبها أشد احلب ففرق رسول اهلل 

 
 .  2/473(   تفسري الطربي:1)

 .  5/96(   القرطبي: 2)

 .  5/95(   القرطبي: 3)

(   هذا احلديث ورد بروايات خمتلفة كثرية، سنرى ما متس إليه احلاجة عند االستدالل يف هذا املبحث، وسنذكر هنا 4)

، الدارقطني: 7/313، البيهقي:  5/4ع الزوائد:  ، جمم5/2022املصادر التي ورد فيها بام يغني عن ذكرها كل حني: البخاري:

، مصنف عبد الرزاق: 379، سنن سعيد بن منصور: 663/ 1، ابن ماجة: 6/169، املجتبى: 3/369، النسائي: 3/254

 .  24/223، 24/211، 11/349، 11/310، 6/103، املعجم الكبري: 4/3،  296/ 2، أمحد: 6/482
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قال: أول من خالع يف   بطريق اخللع، فكان أول خلع يف اإلسالم، كام روي عن ابن عباس

فقالت: يا رسول اهلل ال جيتمع رأيس ورأسه   سالم أخت عبد اهلل بن أبى، أتت النبى اإل

أبدا، إنى رفعت جانب اخلباء، فرأيته أقبل يف عدة، إذ هو أشدهم سوادا، وأقرصهم قامة،  

 وأقبحهم وجها، فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهام. 

)وهو قول عمر وعثامن وعل وغريهم  : قال ابن قدامة  ، السلفن  اآلثار الواردة عـ    6

، ومن اآلثار الواردة عن  (1) فيكون إمجاعا(، َل نعرف هلم يف عرصهم خمالفا ، من الصحابة

كلامت إذا قالتهن املرأة حل له أن يأخذ الفدية:    :)أنه قال ،  يف ذلك ما روي عن عل   الصحابة

  وعن ابن عباس،إذا قالت له ال أطيع لك أمرا وال أبر لك قسام وال أغتسل لك من جنابة(

فتقول: واهلل ال أبر لك  ، قال: )تركها إقامة حدود اهلل استخفاف بحق الزوج وسوء خلقها 

ت ذلك فقد حل له منها الفدية وال  فإذا فعل، قسام وال أطأ لك مضجعا وال أطيع لك أمرا 

 يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا وخيل سبيلها وإن كانت اإلساءة من قبلها(  

: حرمة اخللع، وهو قول بعض العلامء من املتقدمني، وقد اختلفوا يف نوع  القول الثاين 

 احلرمة، هل هي مطلقة أم مقيدة عىل اآلراء التالية: 

هو قول بكر بن عبد اهلل املزين وقول عطاء، قال ابن : هو حمرم مطلقا، والرأي األول 

فإنه َل جيزه(، واستدل عىل ذلك    ؛إال بكر بن عبد اهلل املزين ،  عبد الرب:)وال نعلم أحدا خالفه

 ( 20بأن آية اخللع منسوخة بقوله تعاىل: ﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج ﴾)النساء:

الصهباء قال: سألت بكر بن عبد اهلل عن رجل تريد منه امرأته  فعن عقبة بن أيب 

قلت له: يقول اهلل يف كتابه: ﴿ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم  ،  قال: ال حيل له أن يأخذ منها شيئا ،  اخللع

ه: ﴿ َوإِْن  ( قال: هذه نسخت بقول 229ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة:

(، وروى أبو عاصم  20َأَرْدُتْم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاًرا﴾ )النساء:  

 
 .  7/248(   املغني:1)
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  ؟ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا كانت له ظاملة مسيئة فدعاها إىل اخللع أحيل له

 .(1)إما أن يرىض فيمسك وإما أن يرسح، قال: ال

: أن اخللع حمرم إال يف حالة واحدة هي ارتكاب الزوجة للفاحشة، وقد روي  الثاين الرأي  

﴿ َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا ِبَبْعِض    : عن ابن سريين وأيب قالبة، واستدال عىل ذلك بقول اهلل تعاىل 

 ( 19َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َيْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة﴾)النساء: 

: أن اخللع ال حيل إال من الناشز، وهو قول عطاء والزهري وعمرو بن  الرأي الثالث 

امرأته شيئا من الفدية حتى    ال حيل للرجل أن يأخذ من   :) شعيب، فقد روي عن الزهري أنه قال 

يكون النشوز من قبلها: قيل له: وكيف يكون النشوز؟ قال: أن تظهر له البغضاء، وتيسء عرشته،  

وتظهر له الكراهية، وتعيص أمره، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها، ال حيل  

 ( 2) له أكثر مما أعطاها 

 الرتجيح: 

هو ما ذهب إليه مجهور العلامء، بل يكاد يكون إمجاعا، وهو أن  نرى أن األرجح يف املسألة  

اخللع من الوسائل املباحة التي رشعها الشارع للتفريق بني الزوجني، وهو قول ينسجم مع  

الكثريمن املصالح املعتربة، فاهلل تعاىل كام جعل الطالق بيد الرجل يف حال عدم قدرته عىل  

ازل عن حقوقه املادية التي بذهلا لزوجته من نفقة ومهر  استمرار العرشة مع زوجته، مع التن 

وغريها، جعل للمرأة حق التفريق بينها وبني زوجها يف حال كون النفور منها، ورضيبة ذلك هو  

إعطاؤها ما قد يغطي عن الزوج بعض األرضار التي تصيبه من فراقها، وبام قد يتمكن معه من  

 الزواج بامرأة أخرى بدهلا.  

أن حقيقة العصمة وإن كانت بيد الرجل إال أن للمرأة حقا يف حل هذه   وهبذا نرى 

 
 .  2/472ربي:(   تفسري الط1)

 .  2/244، وانظر: سبل السالم: 23/368(   التمهيد:2)
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العصمة برشط التعويض عن األرضار التي تصيب الزوج بسبب نفورها منه، بل رأى  

بعض الفقهاء استحباب ذلك خاصة إذا خشيت عىل دينها، مثلام فعلت زوجة ثابت بن  

وختشى أن ال تقيم  ، بغضة للرجل جاء يف اإلنصاف للمرداوي: )إذا كانت املرأة م، قيس

فال بأس أن تفتدي نفسها منه، فيباح للزوجة ذلك واحلالة هذه. عىل   حدود اهلل يف حقه 

،  الصحيح من املذهب، وعليه أكثر األصحاب، وجزم احللواين باالستحباب، وأما الزوج

فالصحيح من املذهب أنه يستحب له اإلجابة إليه، وعليه األصحاب، واختلف كالم  

الشيخ تقي الدين رمحه اهلل يف وجوب اإلجابة إليه. وألزم به بعض حكام الشام املقادسة  

  (1) الفضالء( 

هذا قول شاذ خارج عن اإلمجاع   :) أما رأي بكر بن عبد اهلل املزين، فقد قال النحاس

لشذوذه، وليست إحدى اآليتني دافعة لألخرى، فيقع النسخ، ألن قوله تعاىل:﴿ فإن  

خفتم﴾ اآلية ليست بمزالة بتلك اآلية، ألهنام إذا خافا هذا َل يدخل الزوج يف ﴿ َوإِْن َأَرْدُتْم  

 (2)ال خاصة(( ألن هذا للرج20اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج ﴾)النساء: 

 دوافع اخللع وأحكامها 

ال ختلو دوافع اخللع من ثالثة أحوال عىل ما تقتضيه القسمة العقلية وهي إما أن ال يكون  

، وهو إما أن يكون الزوج أو  ( 3) هناك دافع للخلع من كليهام، أو أن يكون الدافع له أحدمها 

 الزوجة، وبيان ذلك فيام يل: 

 : ـ اخللع من غري سبب   1

 الفقهاء يف حكم خمالعة الزوجة لزوجها من غري سبب عىل قولني: اختلف  

 
 . 8/382(   اإلنصاف:1)

 .  3/140(   القرطبي: 2)

 (   وَل نتحدث عن كون الدافع من كليهام ألنه يضم لكون الدافع من الزوج كام سنرى. 3)



224 

 

وهو قول أكثر العلامء منهم أبو  ، فإن فعلت صح اخللع ، يكره هلا ذلك  : أنه القول األول 

 حنيفة والثوري ومالك واألوزاعي والشافعي، واستدلوا عىل ذلك بام يل: 

 ِمنُْه َنْفًسا  ﴿ َوآُتوا النَِّساَء :قول اهلل تعاىلـ  1
ٍ
ء َصُدَقاِِتِنَّ نِْحَلًة َفإِْن طِْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

 ( 4َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء: 

أن اآلية التي احتج هبا املخالفون ال حجة فيها، ألن اهلل تعاليلم يذكرها عىل جهة  ـ    2

 لغالب. الرشط، وإنام ذكرها ألنه الغالب من أحوال اخللع، فخرج القول عىل ا

: حرمة اخللع من غري سبب، وهو قول ابن املنذر وداود، قال ابن املنذر:  القول الثاين 

 وروي معنى ذلك عن ابن عباس وكثري من أهل العلم.  

،  وذهب ابن حزم إىل احلرمة وعدم الصحة إال يف حالتني: إذا كرهت املرأة زوجها 

فلها أن تفتدي يف هذه  ، يوفيها حقها أو خافت أن يبغضها فال ، فخافت أن ال توفيه حقه

)وال حيل االفتداء إال بأحد الوجهني  :برشط تراضيهام. قال ابن حزم ، احلالة منه ويطلقها 

وهي امرأته  ،  ويرد عليها ما أخذ منها ،  فإن وقع بغريمها فهو باطل،  أو باجتامعهام،  املذكورين

 دلة عىل ذلك: ، ومن األ (1) ويبطل طالقه ويمنع من ظلمها فقط( ، كام كانت

قوله تعاىل: ﴿ َواَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا مِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إِالَّ َأْن خَيَاَفا َأالَّ ُيِقياَم  ـ  1

ثم قال  ، (، وهو رصيح يف التحريم إذا َل خيافا إال يقيام حدود اهلل229ُحُدوَد اهللَِّ ﴾)البقرة: 

(، فدل  229الَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة: تعاىل: ﴿ َفإِْن ِخْفُتْم أَ 

ثم غلظ بالوعيد فقال: ﴿ تِْلَك  ،  بمفهومه عىل أن اجلناح الحق هبام إذا افتدت من غري خوف 

 ( 229ئَِك ُهْم الظَّاملُِون﴾)البقرة:ُحُدوُد اهللَِّ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيتََعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفُأْولَ 

من غري ما بأس فحرام عليها رائحة  ،  أيام امرأة سألت زوجها الطالق   ) :قوله  ـ    2

 
 .  9/511(   املحىل:1)
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 (1)اجلنة

  (2) : )املختلعات واملنتزعات هن املنافقات( قوله ـ  3

عن عائشة بنت سهل أهنا كانت عند ثابت بن قيس بن شامس، فرضهبا فكرس  ـ  4

ثابتا فقال: خذ   بعد الصبح، فاشتكت إليه فدعا النبى  نغضها، فأتت رسول اهلل 

بعض ما هلا وفارقها، قال: ويصلح ذلك يا رسول اهلل قال: نعم قال: فإنى أصدقتها  

، وهو يدل  (3)، فأخذمها وفارقها ( فارقها خذها و ) : حديقتني، ومها بيدها، فقال النبى 

 عىل سبب اخللع. 

فحرم لقوله  ، وإزالة ملصالح النكاح من غري حاجة، أنه إرضار هبا وبزوجها ـ  5

:)(4)  )ال رضر وال رضار 

اجلواز يف  ، يف غري عقد أنه ال يلزم من جواز إعطاء املرأة من مهرها لزوجها ـ  6

 حرمه اهلل يف العقد وأباحه يف اهلبة. فقد ، بدليل الربا  ؛املعاوضة

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو التشديد عىل املرأة يف كراهة اختالعها من زوجها إىل درجة  

التحريم يف حال كون ذلك عن هوى جمرد، ال عن سبب دعاها إىل ذلك، وعىل ذلك تدل  

وخصوص  ،  واحلجة مع من حرمه ) : النصوص التي ساقها أصحاب القول الثاين، قال ابن قدامة 

 
، البيهقي: 2/216، الدارمي: 2/218(   قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني وَل خيرجاه، احلاكم: 1)

 .  4/390، شعب اإليامن: 323/ 1، أمحد: 4/112، مصنف ابن أيب شيبة: 1/662، ابن ماجة: 7/316

،  5/5، جممع الزوائد:3/492(   قال الرتمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، الرتمذي:2)

 .  11/110، مسند أيب يعىل: 2/414، أمحد: 7/316البيهقي: 

   (11759، رقم 6/483أخرجه عبد الرزاق )(   3)

، رقم 2/66واحلاكم ) ،(3/77( والدارقطنى )1/224والشافعى ) ،(1429، رقم 2/745(   أخرجه مالك )4)

 ( وغريهم.11166، رقم 6/69( وقال: صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم. والبيهقى )2345
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 ( 1) مع ما عضدها من األخبار(  ،  جيب تقديمه عىل عموم آية اجلواز ،  اآلية يف التحريم 

لكن هناك من األسباب ما ال يمكن الترصيح به، فلذلك تصبح احلرمة من املسائل  

ال يسأل    التعبدية املحضة، فال يصح إحراج املرأة أو إحراج الرجل معها للتعرف عىل أسباهبا، كام 

 الرجل عن سبب تطليقه لزوجته، كام ورد ذلك يف احلديث. 

ولكن ما يمكن فعله هو وعظ املرأة وتنبيهها إىل حرمة مفارقتها لبيت الزوجية من غري  

 سبب معقول، وترك اخليار بعد ذلك لدينها وورعها حتى ال تفضح أرسار البيوت. 

 : ـ اخللع عند ثبوت الرضر من الزوج   2

وضارها   ، كام لو عضلها ، الفقهاء يف حكم اخللع عند ثبوت الرضر من الزوج اختلف 

،  لتفتدي نفسها منه ،  والقسم ونحو ذلك ،  من النفقة   ؛ أو منعها حقوقها ،  بالرضب والتضييق عليها 

 : ( 2) ففعلت عىل قولني 

ومنعها  ،  والعوض مردود، إال أن يكون ذلك بسبب نشوزها ، : اخللع باطل القول األول 

أمجعوا عىل حتظري أخذ ما هلا إال أن يكون النشوز    :) هو قول مجاهري العلامء، قال القرطبي و ،  ( 3) حقه 

، وقد روي عن ابن عباس وعطاء وجماهد والشعبي والنخعي والقاسم  ( 4) وفساد العرشة من قبلها 

بن حممد وعروة وعمرو بن شعيب ومحيد بن عبد الرمحن والزهري وبه قال مالك والثوري وقتادة  

 فعي وإسحاق وغريهم، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  والشا 

قول اهلل تعاىل: ﴿ َواَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا مِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إِالَّ َأْن خَيَاَفا َأالَّ ُيِقياَم  ـ    1

 
 .  7/248(   املغني:1)

 .  7/248(   املغني:2)

 ،َل يعضلها ليذهب ببعض ما آتاهاألنه    ،(   وقد نص يف املغني عىل أن مثله ما لو آذاها وال يريد بذلك أن تفتدي نفسها 3)

ومع ذلك فإن عليه إثم الظلم، ولكن هذا يتناقض مع هذا القول ألن أي مؤذ لزوجته لن يربر إرضاره لزوجته بإرادة اخللع وإال 

 عومل بخالف مقصوده. 

 .  3/137(   القرطبي: 4)
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بعد   (، فقد حرم اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن يؤخذ منها يشء إال229ُحُدوَد اهللَِّ ﴾)البقرة:

اخلوف بأال يقيام حدود اهلل، وأكد التحريم بالوعيد ملن تعدى احلد، واخلطاب يف اآلية  

للزوجني، وقد اختلف املفرسون يف معنى اخلوف يف اآلية، فقيل: هذا اخلوف هو بمعنى  

العلم أي أن يعلام أال يقيام حدود اهلل، وقيل: هو من اخلوف احلقيقي، وهو اإلشفاق من  

 .(1)وهو قريب من معنى الظن وقوع املكروه

َا الَِّذيَن آَمُنوا اَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًها َواَل  :قال اهلل تعاىل ـ  2 ﴿ َياَأُّيُّ

بام  (2) (، وقد قرن النهي عن العضل19َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ﴾)النساء: 

 كانوا عليه يف اجلاهلية من إرث املرأة لبينان شناعة هذا الفعل. 

واألجر يف  ، كالثمن يف البيع ، فلم يستحق، أنه عوض أكرهن عىل بذله بغري حق ـ  3

 اإلجارة.  

وهو آثم عاص، وهو قول أيب حنيفة، قال  ، والعوض الزم ، : العقد صحيح القول الثاين 

، ومن األدلة عىل ذلك ما ورد يف حديث  ( 3) سم عن مالك مثله أبو احلسن بن بطال وروى ابن القا 

،  ثابتا   فدعا النبي    فأتت النبي  ،  فرضهبا فكرس ضلعها ،  أهنا كانت حتت ثابت بن قيس ،  حبيبة 

 وفارقها ففعل. ،  فقال: خذ بعض ماهلا 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، وهو الذي تدل عليه النصوص، ويتوافق مع  

املصالح الرشعية، ألن اخللع لو تم بعد حصول اإلذية من الرجل كان يف ذلك ذريعة لكل من  

 
 .  3/137(   انظر: القرطبي:1)

(   أصل العضل التضييق واحلبس، ومنه عضلت املرأة بولدها عرس عليها كأعضلت فهي معضل ومعضل، ويقال  2)

 .  4/241عضل املرأة يعضلها منعها الزوج ظلام وعضلت األرض بأهلها غصت، روح املعاين: 

أو إيصال شتم يف غري  ،، وقال ابن القاسم: وليس من اإلرضار البغض هلا وإنام األذى برضب137/ 3(   القرطبي: 3)

 .  1/194أو أخذ مال أو املشاورة، رشح ميارة: ،حق
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يريد أن يطلق زوجته، ويسرتد مهره، ويتخلص من احلقوق الواجبة عليه، بل مثل هذا تطلق  

 ا مع تكليفه باحلقوق الواجبة عليه كام سنرى يف الفصل التايل. زوجته إلرضاره هب 

،  ثم ادعت أهنا إنام خالعته لظلمه هلا يف بدهنا ،  وقد نص الفقهاء يف هذا عىل أهنا إذا خالعته 

أو لرضره هبا كام لو كان يمنعها من زيارة والدُّيا عىل أن الظلم والرضر كام كاملرتادفني فإن أثبتت  

اع ماهلا وينفذ الطالق بائنا ألن اهلل تعاىل رشط يف حلية ما تدفعه أن يكون عن  ذلك، فلها اسرتج 

 ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا﴾)النساء: 
ٍ
ء  ( 4طيب نفس فقال عز من قائل ﴿ َفإِْن ِطْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

ه خالف ظاهر  وهذا من قول   :) وقد شدد ابن املنذر النكري عىل أصحاب القول الثاين قائال 

، وخالف ما أمجع عليه عامة أهل العلم من ذلك،  كتاب اهلل، وخالف اخلرب الثابت عن النبى  

وال أحسب أن لو قيل ألحد أجهد نفسك يف طلب اخلطإ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب  

 ( 1) ( خذ بتحريم شئ َل يقابله مقابل باخلالف نصبا، فيقول بل جيوز ذلك وال جيرب عىل رد ما أ 

 اخلع عند ثبوت الرضر من الزوجة   ـ   3

فعضلها زوجها   ، اختلف الفقهاء فيام لو ثبت الرضر من الزوجة، بأن أتت بفاحشة مثال 

 هل يصح اخللع أم ال عىل قولني: ،  ففعلت   ، لتفتدي نفسها منه 

يصح اخللع، وهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا عىل ذلك بآيتني من القرآن  القول األول:  

 الكريم فيهام الغنى، مها:  

: قول اهلل تعاىل: ﴿ َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َيْأِتنَي  اآلية األوىل 

اء من النهي إباحة، وهذه اآلية من أصول اآليات التي  (، واالستثن 19ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة﴾)النساء: 

والتي يذكرها   حتفظ هبا حقوق املرأة يف اإلسالم، وهي يف تركيبها املعجز حتمل املعاين الكثرية، 

البعض كخالف تفسريي أو فقهي، ونذكرها هنا كمعان حتتملها اآلية كام حتتمل غريها،  

ن العضل موجه إما لألزواج أو لألولياء أو للورثة،  وسنقترص منها عىل موضع الداللة، فالنهي ع 

 
 .  3/137(   القرطبي: 1)
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ومما يتعلق باالستشهاد هنا هو كونه خطابا لألزواج، ومن معاين العضل الذي هنى عنه ثالثة  

 : ( 1) أقوال 

أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، وهلا عليه مهر فيحبسها ويرضهبا لتفتدي، قاله ابن  ـ    1

 عباس وقتادة والضحاك والسدي. 

أن الرجل كان ينكح املرأة الرشيفة فلعلها ال توافقه فيفارقها عىل أن ال تتزوج إال بإذنه  ـ    2

 ويشهد عىل ذلك فاذا خطبت فأرضته أذن هلا وإال عضلها قاله ابن زيد. 

أهنم كانوا بعد الطالق يعضلون كام كانت اجلاهلية تفعل فنهوا عن ذلك روي عن ابن  ـ    3

 زيد أيضا. 

 الفاحشة قوالن: وقيل يف  

 أهنا النشوز عىل الزوج، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة يف مجاعة. ـ  1

أنه الزنى قاله احلسن وعطاء وعكرمة يف مجاعة، وقد روى معمر عن عطاء  ـ  2

اخلراساين قال كانت املرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها، فنسخ  

 ذلك باحلد.  

﴿ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهاَم ِفياَم اْفَتَدْت   : : قول اهلل تعاىل اآلية الثانية 

فال تقيم  ،  وتفسد فراشه ،  َل يأمن أن تلحق به ولدا من غريه ،  (، وهي متى زنت 229)البقرة:   ِبه﴾ 

 حدود اهلل يف حقه. 

فأشبه   ، الشافعي، ألنه عوض أكرهت عليه  : ال يصح اخللع، وهو أحد قويل القول الثاين 

 ما لو َل تزن.  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ففي اآليتني املذكورتني الغنى يف الداللة،  
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فالرضر هنا من الزوجة، فلذلك كان للزوج احلق يف اسرتجاع ما أعطاها مقابل ترسحيها،  

  حقا بالفاحشة التي تبيح له أخذ ماهلا، وقد قال ولكن هذا متوقف عىل أن تكون قد أتت 

وأوىل ما قيل يف تأويل قوله إال أن يأتني بفاحشة مبينة أنه معني به كل   :) الطربي يف تأويلها 

فاحشة من بذاءة باللسان عىل زوجها وأذى له وزنا بفرجها، وذلك أن اهلل جل ثناؤه عم  

( كل فاحشة مبينة ظاهرة، فكل زوج امرأة  19بقوله ﴿ إِالَّ َأْن َيْأتِنَي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة﴾)النساء:

احشة من الفواحش التي هي زنا أو نشوز فله عضلها عىل ما بني اهلل يف كتابه  أتت بف

 (1) (والتضييق عليها حتى تفتدي منه بأي معاين فواحش أتت بعد أن تكون ظاهرة مبينة

)اتقوا اهلل يف النساء فانكم أخذمتوهن بأمانة اهلل،  :ويدل عليه من السنة قوله 

لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن    واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، وإن

 (2)  فعلن ذلك فارضبوهن رضبا غري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسوِتن باملعروف(

قال الطربي تعليقا عىل هذا احلديث: )فبني أن لزوج املرأة إذا أوطأت امرأته نفسها  

عروف مثل الذي له من  غريه وأمكنت من مجاعها سواه أن له منعها من الكسوة والرزق بامل

منعها ذلك إذا هي عصته يف املعروف، وإذا كان ذلك له فمعلوم أنه غري مانع هلا بمنعه إياها  

وإذا كان ذلك كذلك فبني أهنا إذا افتدت نفسها عند ذلك   ماله منعها حقا هلا واجبا عليه، 

بل هو أخذ   من زوجها فأخذ منها زوجها ما أعطته أنه َل يأخذ ذلك عن عضل منهي عنه، 

ما أخذ منها عن عضل له مباح، وإذ كان ذلك كذلك كان بينا أنه داخل يف استثناء اهلل تبارك  

وتعاىل الذي استثناه من العاضلني بقوله: ﴿ َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إاِلَّ  

(، وإذ صح ذلك تبني فساد قول من قال ﴿ إِالَّ َأْن َيْأتِنَي  19َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة﴾)النساء:
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بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة ﴾ منسوخ باحلدود، ألن احلد حق اهلل تعاىل عىل من أتى بالفاحشة التي هي  

كام عضله إياها  ،زنا، وأما العضل لتفتدي املرأة من الزوج بام آتاها أو ببعضه فحق لزوجها 

نشزت عليه لتفتدي منه حق له وليس حكم أحدمها يبطل حكم   وتضييقه عليها، إذا هي 

 (1) اآلخر( 

 وقت اخللع 

اتفق الفقهاء عىل أن وقت اخللع ال يعرض له ما يعرض للطالق من السنية والبدعية،  

ألن املنع من    ؛ والطهر الذي أصاهبا فيه   ( 2) فلذلك نص الفقهاء عىل أنه ال بأس باخللع يف احليض 

واخللع إلزالة الرضر الذي يلحقها  ،  الطالق يف احليض من أجل الرضر الذي يلحقها بطول العدة 

فجاز دفع أعالمها  ،  وهو أعظم من رضر طول العدة ،  بسوء العرشة واملقام مع من تكرهه وتبغضه 

واخللع  ، ليها وألن رضر تطويل العدة ع ، املختلعة عن حاهلا  ولذلك َل يسأل النبي ، بأدنامها 

 . ( 3) ودليال عىل رجحان مصلحتها فيه ،  فيكون ذلك رضاء منها به ،  حيصل بسؤاهلا 

أما  :) املختلعة عن حاهلا، فقال  وقد تعقب بعضهم االستدالل بعدم استفسار النبي 

خرج إىل الصبح فوجد حبيبة بنت سهل    ألن يف رواية الشافعي وغريه أنه  ،  استدالله ففيه نظر 

،  الغلس، وبابه الذي خيرج منه إىل املسجد من الزم من جييء إليه أن يدخل املسجد عند بابه يف 

 ( ففي دخوهلا املسجد دليل عىل كوهنا طاهرا غري حائض 

وفيه نظر ال خيفى عىل ذي  ،  هكذا بحث املخرج تبعا لغريه   :) قال ابن حجر معقبا عىل هذا 

وأيضا  ، عمومه يف احلالتني ، السنة والبدعة بل ال يلزم من إطالق اإلذن بالنسبة إىل زمن ، فهم 
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فبينهام عموم وخصوص  ، فإطالق اإلذن يف االختالع يعارضه إطالق املنع من طالق احلائض 

 ( 1) ( وجهي فتعارضا 

 نوع الفرقة يف اخللع  

 اختلف الفقهاء يف نوع الفراق احلاصل باخللع عىل قولني: 

و وقع برصيح الطالق، وليس من  : إن اخللع بعوض فسخ بأي لفظ كان، ول القول األول 

الطالق الثالث، وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأيب ثور ورواية عن أمحد، قال  

وهذا هو املنقول عن عبد اهلل بن عباس وأصحابه وعن اإلمام أمحد وقدماء أصحابه    :) ابن تيمية 

لع بني لفظ ولفظ ال لفظ  َل يفرق أحد من السلف وال أمحد بن حنبل وال قدماء أصحابه يف اخل 

قال عبد اهلل: رأيت أيب  ، الطالق وال غريه، بل ألفاظهم كلها رصحية يف أنه فسخ بأي لفظ كان 

يذهب إىل قول ابن عباس وابن عباس صح عنه أنه كل ما أجازه املال فليس بطالق، والذي  

، واستدلوا عىل  ( 2) ( يقتضيه القياس أهنام إذا طلقها لنكاح ثبت صداق املثل فهكذا اخللع وأوىل 

 ذلك بام يل: 

يٌح بِإِْحَساٍن﴾  ـ  1 َتاِن َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ أن اهلل تعاىل ملا قال: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

﴾  َواَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا مِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا (، ثم عقب ذلك بقوله تعاىل: ﴿  229)البقرة:  

ُه   نسق التالوة إىل أن قال يف َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ ﴿ َفإِْن َطلَّ

إذ لو كان   ؛ دل ذلك عىل أن اخللع ليس بطالق، (، فأثبت الثالثة بعد اخللع230﴾)البقرة: 

 ألنه ذكر اخللع بعد التطليقتني ثم ذكر الثالثة بعد اخللع.  ؛ طالقا لكانت هذه رابعة

 فكانت فسخا كسائر الفسوخ. ، أهنا فرقة خلت عن رصيح الطالق ونيته ـ  2

ونقل عن طائفة   :) قال ابن تيمية ، أنه ال يصح ما نقل خالف ذلك عن الصحابةـ  3

 
 .  3/419(   تلخيص احلبري:1)
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بل ضعف أمحد بن حنبل وابن خزيمة وابن ، لكن َل يثبت عن واحد منهم ؛من الصحابة

  (1) ( املنذر وغريهم مجيع ما روي يف ذلك عن الصحابة

: أنه طلقة بائنة، وقد روي ذلك عن سعيد بن املسيب واحلسن وعطاء  القول الثاين 

وجماهد وأيب سلمة بن عبد الرمحن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول   ورشيح ، وقبيصة 

وهو قول فقهاء    :) ومالك واألوزاعي واحلنفية، ورواية عن أمحد، قال اجلصاص ،  وابن أيب نجيح 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل: ( 2)   ( األمصار ال خالف بينهم فيه 

أن ما استدلوا به من القرآن الكريم ال يصح، وذلك ألن قوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق  ـ  1

َتاِن﴾ )البقرة:  (أفاد حكم االثنني إذا أوقعهام عىل غري وجه اخللع، وأثبت معهام  229َمرَّ

بمعروف ﴾، ثم ذكر حكمهام إذا كانتا عىل وجه اخللع،   ﴿ فإمساك الرجعة بقوله تعاىل:

ثم  ، وأبان عن موضع احلظر واإلباحة فيهام، واحلال التي جيوز فيها أخذ املال أو ال جيوز

ُه   َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ عطف عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن َطلَّ

( فعاد ذلك إىل االثنتني املقدم ذكرمها عىل وجه اخللع تارة وعىل غري وجه  230ة: ﴾)البقر

 ثم الرابعة بعد اخللع. ،  اخللع أخرى، فليس يف اآليات داللة عىل أن اخللع بعد االثنتني

وقد بالغ ابن العريب يف اإلنكار عىل الوجه الذي فرس به أصحاب القول األول اآلية،  

َتاِن َفإْمَساٌك   ؛ غبي أو متغاب وال يفهم هذا إال:)فقال ألن اهلل تعاىل قال: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

يٌح بِإِْحَساٍن﴾ )البقرة:   (، فإن وقع يشء من هذا الطالق بعوض كان  229بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

يٌح بِإِْحَساٍن ﴾ حسبام تقدم   ؛ ذلك راجعا إىل األوىل والثانية دون الثالثة التي هي ﴿ َأْو َترْسِ

فإن طلقها ثالثة فال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه كان بفدية أو  ،  جناح عليه فيه  فال
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 (1) (بغري فدية

 اخللع تطليقة.  عن سعيد بن املسيب قال: جعل رسول اهلل ـ  2

لثابت بن قيس حني نشزت عليه امرأته: خل سبيلها، ويف بعض   قوله ـ  3

األلفاظ: فارقها، بعدما قال للمرأة: ردي عليه حديقته، قال: قد فعلت. ومعلوم أن من قال  

فدل ذلك عىل  ، أنه يكون طالقا ، المرأته: قد فارقتك، أو قد خليت سبيلك، ونيته الفرقة 

 أن خلعه إياها بأمر الشارع كان طالقا. 

فإن اليصح، فعن عبد امللك بن ميرسة قال: سأل   أما ما روي عن ابن عباسـ  4

فقلت: ال تزال حتدثنا بيشء ال نعرفه فقال: واهلل    ؛ فقال: ليس بيشء،  رجل طاوسا عن اخللع

ويقال: هذا   :)لقد مجع ابن عباس بني امرأة وزوجها بعد تطليقتني وخلع، قال اجلصاص 

،  وصالحه يروي أشياء منكرة  اخلطإ مع جاللته وفضلهوكان كثري، مما أخطأ فيه طاوس

منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال: من طلق ثالثا كانت واحدة، قالوا: وكان أيوب  

يتعجب من كثرة خطإ طاوس، وذكر ابن أيب نجيح عن طاوس أنه قال: اخللع ليس بطالق،  

قال: إنام سمعت ابن عباس  فجمع ناسا منهم واعتذر إليهم و، قال: فأنكره عليه أهل مكة

 . (2)يقول ذلك

أنه ال خالف أنه لو قال هلا: قد طلقتك عىل مال، أو قد جعلت أمرك إليك بامل  ـ  5

كذلك إذا  ، وكذلك لو قال هلا: قد خلعتك بغري مال، يريد به الفرقة كان طالقا ، كان طالقا 

 خلعها بامل.  

، ألنه ال خالف يف جواز اخللع بغري  أنه ال يصح قياس اخللع عىل اإلقالة يف البيعـ  6

ولو كان اخللع فسخا  ، واإلقالة ال جتوز بالثمن الذي كان يف العقد، مال وعىل أقل من املهر 

 
 .. 1/264القرآن البن العريب: (   أحكام1)
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 كاإلقالة ملا جاز إال باملهر الذي تزوجها عليه. 

أن يف اتفاق اجلميع عىل جوازه بغري مال وبأقل من املهر داللة عىل أنه طالق بامل،  ـ    7

 بفسخ، وأنه ال فرق بينه وبني قوله قد طلقتك عىل هذا املال.  وأنه ليس 

والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطالق دون  ، أهنا بذلت العوض للفرقةـ  8

 فوجب أن يكون طالقا.، الفسخ

 كغري اخللع. ، فكان طالقا ، قاصدا فراقها ، أنه أتى بكناية الطالقـ  9

 الرتجيح:  

املسألة من باب رعاية املقاصد الرشعية من تضييق منافذ الطالق  نرى أن األرجح يف 

حسبت  ،  هو اعتباره فسخا ال طالقا، ألنا إذا اعتربناها طلقة، فخالعها مرة   وإتاحة الفرص للرجعة 

فال حتل له من بعد حتى تنكح  ، طلقة، فنقص هبا عدد طالقها، وإن خالعها ثالثا طلقت ثالثا 

 وإن خالعها مائة مرة. ،  سخ، َل حترم عليه زوجا غريه. وإن قلنا: هو ف 

زيادة عىل ذلك، فإن القول باعتباره فسخا ينسجم مع ما ذكرنا من أن اخللع هو الطالق  

اخلاص باملرأة، فلذلك ال يصح أن ينقص من فرص تطليق الرجل، كام ال ينقص تفريق احلاكم  

 ذلك. 

 طالق املختلعة 

فرتة عدِتا عىل القول بأن الفرقة طالق، كام ذكرنا    اختلف الفقهاء يف أثر تطليق املختلعة يف 

 اخلالف يف املسألة السابقة، عىل قولني:  

وهو أن  ، دون الكناية والطالق املرسل ، يلحقها الطالق الرصيح املعني  : القول األول 

وطاوس،  ، ورشيح ، يقول: كل امرأة يل طالق، وقد روي نحو ذلك عن سعيد بن املسيب 

 والثوري، وهو قول احلنفية، ومن األدلة عىل ذلك:  ،  والزهري واحلكم ومحاد والنخعي  

تعاىل يف نسق   أن اهلل تعاىل رشع رصيح الطالق بعد املفاداة بالطالق، فقد قالـ  1
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اَجَعا إِْن َظنَّا َأْن ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َقَها َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم َأْن َيرَتَ  َوتِْلَك ُحُدوُد  التالوة: ﴿ َفإِْن َطلَّ

وقوله تعاىل: ﴿ َواَل حَيِلُّ   ، ( عطفا عىل ما تقدم ذكره230اهللَِّ ُيَبيِّنَُها لَِقْوٍم َيْعَلُمون﴾)البقرة:

ام ( فأباح هل229َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا مِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إِالَّ َأْن خَيَاَفا َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ ﴾)البقرة: 

 .(1) الرتاجع بعد التطليقة الثالثة برشيطة زوال ما كانا عليه من اخلوف لرتك إقامة حدود اهلل

 (2)(ما دامت يف العدة،  املختلعة يلحقها الطالق  :) رووا حديثا يف ذلك هو ـ  2

فدل ذلك  ،  أنه جائز أن يندما بعد الفرقة وحيب كل واحد منهام أن يعود إىل األلفةـ    3

 لثالثة مذكورة بعد اخللع. عىل أن هذه ا

ولو واجهها به، وهو قول ابن عباس وابن  ،  : ال يقع باملعتدة من اخللع طالق القول الثاين 

وإسحاق وأيب ثور،ومن  ،  والشافعي ،  والشعبي ومالك ،  واحلسن ،  وجابر بن زيد ،  الزبري وعكرمة 

 األدلة عىل ذلك:  

ألنه رشع  ،  معناها فإن طلقها وَل تعتدأنه ال يصح استدالل املخالفني باآلية ألن  ـ   1

ويكون  ، وال طالق بعدها ليكون مرتبا عليها ، قبل االبتداء بطالقني فيكون االبتداء ثالثة

فالرصيح املذكور عىل سبيل املعاقبة معناه إن َل يكن فداء ولكن كان رصحيا،  ، معقبا به

ساكا بمعروف أو ترسحيا  ثم ذكر بعدمها إم، وذلك ألن اهلل تعاىل رشع طلقتني رصحيتني

فإن افتدت فال جناح   ؛فيكون متليكا للثالثة، وإما بالطلقة الثالثة، إما بالرتك لتبني ، بإحسان

فيكون بيانا لكيفية الترصف فيام  ، كام أخرب به، وإن َل تفتد وطلقها كان كذلك، عليها فيه

 .(3)بقي من ملك الثالثة

 ال أصل له. أن احلديث الذي استدل به املخالفون  ـ  2

 
 .  1/539(   اجلصاص:1)

 .  2/295(   قال ابن اجلوزي: هذا حديث موضوع ال أ صل له، التحقيق يف أحاديث اخلالف: 2)

 . 1/264(   أحكام القرآن البن العريب:3)
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 وال نعرف هلام خمالفا يف عرصمها. ، أنه قول ابن عباس وابن الزبريـ  3

أو  ، كاملطلقة قبل الدخول ، فلم يلحقها طالقه ، أهنا ال حتل له إال بنكاح جديدـ  4

 املنقضية عدِتا. 

كاألجنبية، قال الشافعي مبينا القاعدة يف  ،  فلم يلحقها طالقه،  أهنا ليست زوجته ـ    5

إذا خالعها ثم طلقها يف العدة َل يقع عليها الطالق ألهنا ليست بزوجة وال يف   :) له هذا ومث

معاين األزواج بحال بأن يكون له عليها رجعة وال حتل له إال بنكاح جديد كام كانت قبل  

أن ينكحها، وكذلك لو آىل منها أو تظاهر أو قذفها َل يقع عليه إيالء وال ظهار وال لعان إن  

ماتت أو مات َل يتوارثا، وإنام قلت هذا بداللة كتاب اهلل عز وجل ألن اهلل  َل يكن ولد ولو 

تعاىل حكم هبذه األحكام اخلمسة من اإليالء والظهار واللعان والطالق واملرياث بني  

  (1)فلام عقلنا عن اهلل تعاىل أن هذين غري زوجني َل جيز أن يقع عليها طالقه، الزوجني

،  فال يلحقها الرصيح املعني، وال تطلق بالكناية ، ق املرسلأهنا ال يقع هبا الطالـ  6

مثل  ، فيقول: أنت طالق. أو ال يواجهها به ، كام قبل الدخول. وال فرق بني أن يواجهها به 

 أن يقول: فالنة طالق. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما سبق من تضييق باب الطالق هو عدم صحة طالق  

 فرتة عدِتا لسببني:   املختلعة يف 

أنه لغو حمض، فاملرأة تبني من زوجها باخللع وال حاجة بعده إليقاع الطالق،  ـ  1

 لغري ما رشع له.   فيصري بذلك الطالق كاختاذ آيات اهلل هزوا، الستعامله

أنه رضر حمض، فهو ينقص من الفرص التي أتاحها الشارع للزوجني للرجعة  ـ  2

 من غري سبب معقول. 

 
 .  5/213(   األم: 1)
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 ختلعة رجعة امل 

 اختلف الفقهاء يف ثبوت الرجعة للزوج بعد اختالع زوجته عىل األقوال التالية: 

وقد اتفق عىل القول هبذا من اعترب اخللع فسخا أو  ،  : ال يثبت يف اخللع رجعة القول األول 

منهم احلسن وعطاء   ؛ هو قول أكثر أهل العلم  :) طالقا، وهو قول مجهور العامء، قال ابن قدامة 

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  ( وطاوس والنخعي والثوري واألوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق 

(وإنام يكون فداء إذا خرجت به عن  229قوله تعاىل: ﴿فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة: ـ  1

 فهي حتت حكمه. ، وإذا كانت له الرجعة قبضته وسلطانه،

 لعاد الرضر. ، فلو جاز ارجتاعها ، املرأةأن القصد إزالة الرضر عن  ـ  2

: الزوج باخليار بني إمساك العوض وال رجعة له، وبني رده وله الرجعة، وقد  القول الثاين 

قد بني اهلل تعاىل    :) روي عن الزهري وسعيد بن املسيب، وهو قول ابن حزم، قال يف بيان علة قوله 

(، قال: ﴿ َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ  228ِهنَّ ﴾)البقرة: وأن ﴿َ ُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ ، حكم الطالق 

( فال جيوز  2َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾)الطالق: 

  طالقا بائنا ال  وال عن رسوله ، خالف ذلك، وما وجدنا قط يف دين اإلسالم عن اهلل تعاىل 

وال مزيد، وأما عدا ذلك فآراء ال حجة  ،  أو التي َل يطأها   ، إال الثالث جمموعة أو مفرقة ،  رجعة فيه 

فإذا َل يتم هلا مرادها فامهلا الذي َل  ، فيها، وأما رده ما أخذ منها فإنام أخذه لئال تكون يف عصمته 

فال يرد عليها  ،  فرتىض ،  لقة له الرجعة فيها إال أن يبني عليها أهنا ط ،  مردود عليها   تعطه إال لذلك، 

   ( 1) ( شيئا 

  ؛ : إن كان اخللع بلفظ الطالق فله الرجعة، وهو قول أيب ثور، ألن الرجعة القول الثالث 

 كالوالء مع العتق. ،  فال تسقط بالعوض ،  من حقوق الطالق 

 الرتجيح: 

 
 .  9/519(   املحىل: 1)
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الرشعية  نرى أن األرجح يف املسألة والذي تدل عليه النصوص، ويتفق مع املقاصد 

هو القول األول، ألن القولني اآلخرين يلغيان اخللع، بل جيعالنه وسيلة من وسائل  

التلصص عىل مال الزوجة، فالزوج عىل اعتبار القولني الثاين والثالث يقبالن اخللع  

 ويقبضان املال، ثم ينكثانه بالرجعة. 

األحكام الرشعية، قال العز  ومثل هذا احلكم ليس خاصا باخللع فقط، بل هو جار يف كل  

ابن عبد السالم ضاربا بعض األمثلة عىل ذلك:)اإلسقاط باألعواض كإسقاط حق الزوج من  

،  وكالصلح عن الدين فإنه يسقطه عن املدين وال ينقله إليه ، البضع باخللع أو بالطالق عىل مال 

وكذلك  ، ه إىل الرقيق وال ينقل ، وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط امللك ، وكذلك العتق عىل مال 

فيقع  ،  الصلح عن القصاص يف النفوس واألطراف فإنه يسقط القصاص عن اجلاين وال ينقله إليه 

هبذه الترصفات النقل يف أحد اجلانبني واإلسقاط من اآلخر. وأما مقابلة اإلسقاط عند تساوي  

سقوط يف مقابلة سقوط    وإنام هو ،  الديون يف باب التقاص فال نقل فيه من اجلانبني وال من أحدمها 

وال يقابل إسقاط حد القذف  ،  إذا َل يشرتط الرضا أو إسقاط يف مقابلة إسقاط ما هلا عليه يف ذمته 

 ( 1) ( بيشء من األعواض عىل األصح 

 حكم الرتاجع عن اخللع 

اتفق الفقهاء عىل أنه اخللع إن تم وفق الضوابط الرشعية، فليس ألحدمها أن يرتاجع عن  

فقد اختلف الفقهاء يف صحة هذا الرشط  ، ن إن رشط يف اخللع أن له الرجعة ، ولك ( 2) إمضائه 

 : ( 3) واعتباره عىل قولني 

 
 .  2/83(   قواعد األحكام:1)

ومع رجوعها  ،ما دامت يف العدة ،وهلا الرجوع يف الفدية ،فال رجعة له ،(   لكن نص اإلمامية عىل أنه إذا صح اخللع2)

، وهو قول حسن ألن املرأة هي املختلعة فتصح رجعتها إذا ريض الزوج، بخالف رجعته 3/42يرجع إن شاء، رشائع اإلسالم:

 هو. 

 .  7/252ني:(   املغ3)



240 

 

ويصح اخللع، وهو قول أيب حنيفة وإحدى الروايتني عن  ، : يبطل الرشط القول األول 

 مالك، ورواية عن أمحد، ومن األدلة عىل ذلك:  

 كالنكاح. ، يفسد بالرشط الفاسدفال ، أن اخللع ال يفسد بكون عوضه فاسداـ  1

 كالطالق الثالث. ،  بطل الرشط،  أنه لفظ يقتيض البينونة، فإذا رشط الرجعة معهـ    2

 يبطل اخللع وتثبت الرجعة، وهو قول الشافعي، ومن األدلة عىل ذلك:    : القول الثاين 

وبقي جمرد الطالق  ، فإذا رشطامها سقطا ، أن رشط العوض والرجعة متنافيانـ  1

 بت الرجعة باألصل ال بالرشط. فتث

 كام لو رشط أن ال يترصف يف املبيع. ، فأبطله، أنه رشط يف العقد ما ينايف مقتضاهـ  2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة عدم اعتبار ذلك الرشط ملنافاته للخلع، فلذلك يصح اخللع،  

ه، فقد يقبل بفدية قليلة مع  ويفسد الرشط، مع رضورة تبيني هذا احلكم للمختلع نفيا للرضر عن 

اشرتاط هذا الرشط، ثم يفاجأ بعدها بإلغاء رشطه، ويف هذه احلالةـ  أي عند حصول الغررـ  نرى  

أن يؤخذ بالقول الثاين، ألنه كام أن للزوجة احلق يف االختالع، فإن للزوج احلق يف التبني ونفي  

 الغرر.  

 من يتوىل التفريق 

 يتوىل التفريق يف اخللع عىل قولني: اختلف الفقهاء يف من  

وهو قول سعيد بن جبري واحلسن وابن    : أن احلاكم هو الذي يتوىل التفريق، القول األول 

سريين، قال شعبة قلت لقتادة: عمن أخذ احلسن اخللع إىل السلطان، قال: عن زياد وكان واليا  

   لعمر وعل، ومن األدلة عىل ذلك: 

ا بضم الياء عىل ما َل يسم فاعله والفاعل حمذوف وهو  قراءة محزة إال أن خيافـ  1

 الوالة واحلكام واختاره أبو عبيد.
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فجعل اخلوف لغري الزوجني، ولو أراد  ،(229﴿ َفإِْن ِخْفُتْم ﴾)البقرة:: قوله تعاىلـ    2

 الزوجني لقال:﴿ فإن خافا﴾  

: أن الرجل إذا خالع امرأته فإنام هو عىل ما يرتاضيان به وال جيربه السلطان  القول الثاين 

 عىل ذلك، وهو قول اجلمهور من العلامء، ومن األدلة عىل ذلك:  

أن ما استدلوا به ال يوجبه اإلعراب وال اللفظ، وال املعنى، أما اإلعراب فإن عبد  ـ    1

يف العربية إذا رد إىل ما َل يسم فاعله قيل: إال أن  اهلل بن مسعود قرأ إال أن خيافا ختافوا، فهذا 

خياف، وأما اللفظ فإن كان عىل لفظ خيافا وجب أن يقال: فإن خيف، وإن كان عىل لفظ(فإن  

ال حيل لكم أن تأخذوا    :)خفتم )وجب أن يقال(إال أن ختافوا)وأما املعنى فإنه يبعد أن يقال

فال جناح عليكم أن تأخذوا له منها   ) :يقل تعاىل مما آتيتموهن شيئا إال أن خياف غريكم)وَل  

 (1)فدية فيكون اخللع إىل السلطان

 أنه صح عن عمر وعثامن وابن عمر جوازه دون السلطان. ـ  2

 أنه كام جاز الطالق والنكاح دون السلطان فكذلك اخللع.ـ  3

 الرتجيح:  

طلب املرأة االختالع من زوجها  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن لويل األمر احلق يف تلبية  

إن تيقن أن ذلك يف مصلحتها، ألن الزوج قد يرفض أي عرض تقدمه زوجته الختالعها،  

  ويؤذُّيا بذلك، فيسد عليها الباب الذي فتحه الرشع هلا، ويدل عىل هذا حديث ثابت بن قيس 

 أمر املسلمني.   يف ذلك يتوىل والية   فرق بينها وبني زوجها بطلبها، وكان    ألن رسول اهلل  

زيادة عىل أن يف تدخل ويل األمر سدا لذريعة املساومات التي قد يغايل الزوج فيها لتلبية  

   طلب الزوجة باخللع. 

 
 .  3/138(   القرطبي:1)



242 

 

 ثانيا ـ أركان اخللع وضوابطها 

 : اختلف الفقهاء يف تصنيف أركان اخللع عىل طريقتني 

وهي:   ركان للخلع، : طريقة اجلمهور غري احلنفية، وهي اعتبار مخسة أ الطريقة األوىل 

والقابل هو  ، املوجب، والقابل، واملعوض، والعوض، والصيغة، فاملوجب هو الزوج أو وليه 

والصيغة هي  ،  والعوض هو اليشء املخالع به ،  واملعوض هو االستمتاع بالزوجة ،  امللتزم للعوض 

 اإلجياب والقبول واأللفاظ التي يقع هبا اخللع.  

: طريقة احلنفية، وقد ذكروا له ركنني إن كان بعوض، ومها: اإلجياب  الطريقة الثانية 

،  فال تقع الفرقة وال يستحق العوض بدون القبول ، عىل الطالق بعوض  ألنه عقد ، والقبول 

َل يذكر العوض، ونوى الطالق فإنه يقع الطالق  بخالف اخللع بغري عوض فإنه إذا قال خالعتك و 

 ألن ذلك طالق بغري عوض فال يفتقر إىل القبول.   ؛ سواء قبلت أو َل تقبل ،  عليها 

 الركن األول: موجب اخللع 

وهو الزوج، وقد اتفق الفقهاء عىل أنه يشرتط فيه نفس رشوط من يملك التطليق، وقد  

فصل اخلاص بمن يقع منه الطالق، وسنذكر هنا  حتدثنا عن تلك الرشوط وما يتعلق هبا يف ال 

 بعض النقول عن املذاهب الفقهية املشتهرة يف رشوط املوجب، وسبب قياسه عىل املطلق: 

صح  ، كل زوج صح طالقه:)فقد نصت املذاهب األربعة عىل ذلك: قال ابن قدامة

ه حمصال  فألن يملك، وهو جمرد إسقاط من غري حتصيل يشء، ألنه إذا ملك الطالق ؛خلعه

قلت: أرأيت طالق املكره وخمالعته قال: مالك: ال جيوز   :)، ويف املدونة(1) للعوض أوىل

وال جيوز خلع زوج حتى   :) ، وقال الشافعي(2)طالق املكره فمخالعته مثل ذلك عندي

فإذا كان غري مغلوب عىل عقله  ، وذلك أن يكون بالغا غري مغلوب عىل عقله ، جيوز طالقه 

 
 .  7/269(   املغني:1)

 .  2/79(   املدونة:2)
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فإذا جاز  ،  فخلعه جائز حمجورا عليه كان أو رشيدا أو ذميا أو مملوكا من قبل أن طالقه جائز

طالقه بال يشء يأخذه كان أخذه ما أخذ عليه فضال أوىل أن جيوز من طالقه بال يشء وهو  

 (1)(يف اخللع كالبالغ الرشيد 

،  وكامل العقل، ع رشوط أربعة هي: البلوغونص اإلمامية عىل أنه يعترب يف اخلال

،  وال مع السكر، وال مع اإلكراه، وال مع اجلنون، والقصد. فال يقع مع الصغر، واالختيار

وبطل  ،  إن َل يكن طالقا ،  وال مع الغضب الرافع للقصد. ولو خالع ويل الطفل بعوض صح

 .(2)مع القول بكونه طالقا 

(3)ومن ال فال  ، خلعهأن من صح طالقه صح   ونص الزيدية عىل 
. 

والشيخ الفاين  ، الفداء واخللع من مريضني ومعتلني) ونص اإلباضية عىل أنه جيوز 

ومرشف عىل موت بجوع أو  ،  وحميط به حريق أو ماء،  والعجوز وقائم عليه البحر يف سفينة

وكل من ترجع أفعاله  ، وحامل ومصلوب وجمروح، عطش أو حر أو برد أو بغري ذلك

،  أو معتكف كالطالق ، وحمرم بحج أو عمرة أو هبام، بخوف املوت عليه ما عقلللثلث 

وقيل: لزمه الطالق  ، إال إن زال عقله، ولزمت السكران من طالق وفداء وغريمها ما عقل 

 (4) ولو زال( 

سواء أكان بمهر املثل    ، اتفق الفقهاء عىل أن خلع الزوج املريض مرض املوت جائز ونافذ و 

وألن الورثة ال يفوِتم   ؛ فألن يصح بعوض أوىل ، نه لو طلق بغري عوض لصح أل  ؛ أم أقل منه 

 بخلعه يشء. 

وقد اتفقوا عىل أنه ال توارث بينهام سواء أمات يف العدة أم بعدها وخالف ذلك  

 
 .  5/314(   األم:1)

 .  3/40(   رشائع اإلسالم:2)

 . 4/181(   البحر الزخار:3)

 .  7/281(   رشح النيل:4)
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فنصوا عىل أن زوجته املطلقة يف املرض ترثه إن مات من مرضه املخوف الذي   (1)املالكية

أما هو فال يرثها إن ماتت  ، ولو خرجت من العدة وتزوجت غريه ولو أزواجا ، خالعها فيه

ألنه الذي أسقط ما كان   ؛يف مرضه املخوف الذي طلقها فيه، ولو كانت هي مريضة أيضا 

إن اختلعت منه يف مرضه فامت من مرضه ذلك أترثه يف  قلت: أرأيت  :)بيده، ففي املدونة

ترثه. قلت: وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خريها  ،  قال: قال مالك: نعم  ؟ قول مالك أم ال

قال: قال مالك: نعم ترثه. قلت: وَل وهو    ؟فطلقت نفسها وهو مريض أترثه يف قول مالك

قال مالك: كل طالق وقع يف مرض  قال:  ؟َل يفر منها إنام جعل ذلك إليها ففرت بنفسها 

(فاملبارأة للمرأة إذا مات من ذلك املرض وبسببه كان ذلك هلا 
(2) 

وكان ذلك يف  ، ونص احلنفية عىل أنه لو خلعها أجنبي من الزوج بامل ضمنه للزوج

ويعترب البدل من ثلث مال األجنبي، فلو كان الزوج مريضا  ، مرض موت األجنبي جاز

وهي يف العدة  ، لعها، فلها اإلرث لو مات الزوج من مرضه ذلكحني تربع األجنبي بخ

 .(3)ألهنا َل ترض هبذا الطالق فيعترب الزوج فارا

ألنه ال ِتمة يف أنه أباهنا ليعطيها ذلك فإنه    ؛ ولو أوىص الزوج هلا بمثل مرياثها أو أقل صح 

ألنه اِتم يف أنه قصد    ؛ وإن أوىص هلا بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك ،  لو َل يبنها ألخذته بمرياثها 

فطلقها ليوصل ذلك  ، ألنه َل يكن له سبيل إىل إيصاله إليها وهي يف عصمته  ؛ إيصال ذلك إليها 

 . إليها فمنع منه كام لو أوىص لوارث 

 الركن الثاين: ملتزم العوض يف اخللع 

يشرتط يف املرأة التي تبذل اخللع الرشوط التالية، عىل اختالف بني الفقهاء يف اعتبار  

 
بة للفراق، بلغة (   هذا عىل املشهور، ومقابله ما روي عن مالك من عدم إرثها النتفاء التهمة لكوهنا طال1)

 .  2/527السالك:

 .  2/254(   املدونة:2)

 .  4/80(   البحر الرائق:3)
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 بعضها: 

 ـ القدرة عىل الترصف يف ماهلا:   1

وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط كون قابل اخللع مطلق الترصف يف املال أم ال عىل األقوال  

 التالية: 

: اعتبار هذا الرشط، وهو مذهب اجلمهور، فلذلك إذا بلغت رشيدة  القول األول 

،  ولو خالعها بلفظ اخللع فإن كان بعد الدخول طلقت رجعيا ،  وحجر عليها َل يصح خلعها 

ألهنا ليست من أهل التزامه وإن أذن    ؛وإن كان قبله طلقت بائنا وال مال له، ولغا ذكر املال

 عليها يصح. هلا الويل، وإن َل حيجر

مجاع معرفة ما جيوز خلعه من النساء أن  )  : وقد خلص الشافعي مذهبه يف ذلك بقوله 

فإن  ، ينظر إىل كل من جاز أمره يف ماله، فنجيز خلعه، ومن َل جيز أمره يف ماله فنرد خلعه

كانت املرأة صبية َل تبلغ، أو بالغا ليست برشيدة، أو حمجورا عليها، أو مغلوبة عىل عقلها،  

فاختلعت من زوجها بيشء قل أو كثر، فكل ما أخذ منها مردود عليها، وما طلقها عىل ما  

أخذ منها واقع عليها، وهذا يملك الرجعة فإذا بطل ما أخذ ملك الرجعة يف الطالق الذي  

 (1)(وقع به إال أن يكون طلقها ثالثا أو تطليقة َل يكن بقي له عليها غريها 

أو  ، فإن كانت حمجورا عليها بأب، إذا كانت مالكة أمر نفسها ونص املالكية عىل أنه 

فإن وقع الطالق نفذ اخللع وارجتع  ، فإنه ال يصح خلعها ، أو سيد حيجر عىل أمته ، ويص

فإن  ،  هذا إذا َل تكن بلغت  ؛(2)أو غريه،  الويل ما أعطته من املال وطالب بام وهبته من صداق 

 
 .  5/214(   األم:1)

 ،(   هذا هو املشهور يف املذهب املالكي، ويف العتبية من رواية حييى بن حييى عن ابن القاسم يف التي َل تبلغ املحيض2)

ووجه ذلك أهنا مالكة أمرها يف  ،وقد بنى هبا الزوج فصاحلته عىل ما أعطته أن ذلك نافذ وله ما أخذ إن كان مما يصالح به مثلها 

االستمتاع وهلا أن تسقط حقها إذا شاءت فكان هلا املعاوضة عنه باستخالصه عىل عوض تدفعه إذا َل يكن يف ذلك غبن عليها 
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تدي من زوجها قبل البناء وله ما أخذ وال رجوع  كانت بالغا فقد قال سحنون: جيوز أن تف

هلا فيه وقال أصبغ: ال جيوز ما بادلت به الصغرية وال السفيهة البالغ وكذلك بعد موت  

 األب ويرد الزوج ما أخذ وبميض الفراق. 

: أنه يصح خلعها، ويقع الفراق، وال يلزمها بذل العوض، فإن كان الزوج  القول الثاين 

 :  ( 1) فهو يملك رجعتها، وهو قول احلنفية، ومن األدلة عىل ذلك ،  ذلك املال طلقها تطليقة عىل  

وقد حتقق  ، أن وقوع الطالق يف اخللع يعتمد وجوب القبول ال وجوب املقبولـ  1

فإذا قبلت وقع الطالق لوجود  ، وكأن الزوج علق طالقها بقبوهلا اجلعل ، القبول منها 

 وَل يلزمها املال. ، الرشط

وَل  ، لطالق باللفظ الرصيح ال يوجب البينونة إال عند وجوب البدل أن وقوع ا ـ  2

 فإن مقتىض لفظ اخللع البينونة. ، جيب البدل هنا بخالف ما إذا كان بلفظ اخللع

أو   ،بخالف املحجور عليها لسفه  ،: يصح خلع املحجور عليها لفلسالقول الثالث 

ويرجع عليها بالعوض    ،وهو مذهب احلنابلة،  ؛ صغر أو جنون، وأن بذهلا للعوض صحيح

أو  ، كام لو استدانت منه ، وليس له مطالبتها يف حال حجرها ، إذا أيرست وفك احلجر عنها 

فال يصح بذل العوض  ، أو جنون، أو صغر، أما املحجور عليها لسفه  باعها شيئا يف ذمتها،

  ؛ وسواء أذن فيه الويل أو َل يأذن، وليس هي من أهله، ه ترصف يف املالألن ؛منها يف اخللع 

ألنه ليس له اإلذن يف التربعات، ومن األدلة عىل ذلك، أن املحجور عليها لفلس هلا ذمة  

 يصح ترصفها فيها. 

،  ألنه إنام يملك الترصف بام هلا فيه احلظ   ؛ وليس لويل هؤالء املخالعة بيشء من ماهلن

 
لقوِتا ملا كانت متلك أكله أو تركه وَل يكن للويل نظر يف ذلك وقال أبو بكر بن اللباد إن املعروف  كام جيوز هلا أن تشرتي خبزا

 .  4/66واخللع ماض، انظر: املنتقى: ،من قول أصحابنا أن املال مردود

 . 2/269، الفروق:24/174(   املبسوط:1)
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إذا  ، وحيتمل أن يملك ذلك ، بل فيه إسقاط نفقتها ومسكنها وبذل ماهلا ، يه وهذا ال حظ ف

وختاف منه عىل  ، ويمكن أن يكون احلظ هلا فيه بتخليصها ممن يتلف ماهلا ، رأى احلظ فيه

فيجوز له بذل ماهلا  ، ولذلك َل يعد بذل املال يف اخللع تبذيرا وال سفها ، وعقلها  نفسها 

 .(1) وفكها من األرس، كام جيوز بذله يف مداواِتا ، اهلا وحفظ نفسها وم، لتحصيل حظها 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف سبب طلب خمالعة املرأة لزوجها، فإن كان سببا  

معتربا ثابتا، وأن عالجه يستحيل بغري اخللع جازت املخالعة ولو كانت حمجورا عليها، ألن احلجر  

فيام ال مصلحة فيه، وهذا فيه املصلحة العظيمة للمرأة، فكان بالنسبة هلا  مرتبط بإضاعة املال 

كالدواء الذي تضطر إىل استعامله، وال خالف بني الفقهاء يف أن املحجور عليه يملك رشاء مثل  

 هذا الدواء. 

والدليل األكرب عىل هذا هو أن الرجل املحجور عليه يملك أن يطلق زوجته، وأنه اليقف  

حد إذا أراد ذلك مع أنه قد بذل ماال لزوجته من النفقة واملهر، وسيحتاج إىل مال آخر  يف سبيله أ 

إذا أراد الزواج، فكيف نجيز له الترصف يف ماله ملثل هذه احلاجة، وال نجيز هلا الترصف فيها، مع  

  أن كال من اخللع والطالق يشرتكان يف كوهنام من التفريق الرشعي، بل يف كوهنام تفريقا بعوض 

ألن الزوج قد بذل عوضه باملهر سابقا، والزوجة تبذله باخللع الحقا، فالشبه بينهام كبري، فالطالق  

 هو خلع الرجل، واخللع هو طالق املرأة. 

 ـ أن تكون صحيحة:   2

اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز للزوجة املريضة مرضا خموفا أن ختالع زوجها يف مرضها ألنه  

سواء كان املريض الزوج أو  ، املخالعة يف املرض صحيحة  :) مة قال ابن قدا ، معاوضة كالبيع 

كالبيع. وال نعلم يف هذا  ، فصح يف املرض ، ألنه معاوضة  ؛ أو مها مجيعا ، الزوجة 

 
 .  8/391، اإلنصاف:7/267(   املغني:1)



248 

 

واختلفوا يف املقدار الذي يأخذه الزوج يف مقابل ذلك خمافة أن تكون الزوجة راغبة يف  ( 1) ( خالفا 

 قولني: حماباته عىل حساب الورثة عىل  

  ، ثم ماتت يف العدة ،  : أن اختلعت املريضة بمهرها الذي كان هلا عىل زوجها القول األول 

،  وإن َل يكن هلا مال سوى ذلك ،  ومن املهر إن كان خيرج من ثلث ماهلا مهر ،  فله األقل من مرياثه 

وهو  ،  ماهلا   فله املهر من ثلث   ، وإن ماتت بعد انقضاء العدة ،  ومن الثلث ،  فله األقل من مرياثه منها 

فإن  ،  ال من ثلثه، واعترب اخللع بالنكاح ،  من مجيع املال   قول احلنفية خالفا لزفر الذي اعتبار البدل 

وكذلك املريضة    ، ألن ذلك من حوائجه   ؛ املريض لو تزوج امرأة بصداق مثلها اعترب من مجيع ماله 

 . ( 2) ألن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى الزوج   ؛ إذا اختلعت 

وإن كان بأكثر فالزيادة   ، : أن اخللع إن كان بمهر املثل نفذ دون اعتبار الثلث الثاين القول 

وهو قول الشافعية وتعترب الزيادة الثلث، وال تكون كالوصية للوارث خلروجه    ، كالوصية للزوج 

ولو اختلعت بجمل قيمته مائة درهم ومهر مثلها مخسون درمها فقد حابت  ، باخللع عن اإلرث 

   . ( 3) فاجلمل كله للزوج عوضا ووصية ،  فينظر إن خرجت املحاباة من الثلث ،  بنصف اجلمل 

وإن كان بزيادة  ،  : أن للزوج ما خالعته عليه إن كان قدر مرياثه منها فام دون القول الثالث 

وهو قول احلنابلة، ومن األدلة عىل ذلك، أن ذلك    ؛ فله األقل من املسمى يف اخللع أو مرياثه منها 

فإن اخللع إن وقع بأكثر من املرياث تطرقت إليه التهمة من قصد  ،  ال ِتمة فيه بخالف األكثر منها 

،  إيصاهلا إليه شيئا من ماهلا بغري عوض عىل وجه َل تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له 

،  فتعني استحقاقه األقل منهام ،  ي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه وإن وقع بأقل من املرياث فالباق 

ألنه    ؛ وإن شفيت من مرضها ذاك الذي خالعته فيه فله مجيع ما خالعها به كام لو خالعها يف الصحة 

 
 .  7/270(   املغني: 1)

 .  3/149، بدائع الصنائع:6/192املبسوط:    (2)

 .  5/214(   األم:3)
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 . ( 1) ليس من مرض موِتا 

: أنه جيوز خلع الزوجة املريضة مرضا خموفا إن كان بدل اخللع بقدر إرثه أو  القول الرابع 

، أما إن زاد بأن كان إرثه منها عرشة وخالعته  ( 2) أقل لو ماتت، وال يتوارثان، وهو قول املالكية 

وينفذ الطالق وال  ،  بخمسة عرش وأوىل لو خالعته بجميع ماهلا فيحرم عليه إلعانته هلا عىل احلرام 

 توارث بينهام إن كان الزوج صحيحا، ولو ماتت يف عدِتا. 

 الرتجيح:  

يف املسألة هو القول الرابع، وقريب منه القول الثالث، فهام أحوط  نرى أن األرجح 

األقوال، وأكثرها سدا للذريعة، وأجلبها ملصلحة الزوجة وورثتها، ألن اخللع يف مرض املوت أو  

املرض املخوف ال مربر له، وربام كان املربر الوحيد الذي يسوغه أن يتحيل الزوج بطلب اخللع  

 رياث، ويستغل يف ذلك مرض الزوجة املخوف ليمل هلا هبذه احليلة. إسقاط حق الورثة يف امل 

ويف تيسري مثل هذه احليلة بالقول بإيقاعها رضر للمرأة ولورثتها، أما املرأة فقد يضارها  

زوجها يف تلك احلالة لتطلب منه فداء نفسها، واملضارة هنا كام قد يفهم، ليس املراد منها املضارة  

لقايض، ألن املضارة التي يلحظها القايض ال تتعدى املضار املادية بخالف  التي يفرق بسببها ا 

األرضار النفسية واملعنوية، والتي تتفاقم يف حال مثل هذا املرض اخلطري، فلذلك عدم اعتبار  

 املخالعة يف تلك احلالة يسد عليه باب الرش يف نفسه وباب الرش عن زوجه. 

م بسبب قرهبم وحاجتهم كام أعطى الزوج حقه  أما الورثة، فإن الرشع أعطاهم حقوقه 

 
 .  6/115(   املغني:1)

 (   عن مالك يف ذلك روايتان:2)

ـ ال جيوز اخللع، وهو مروي يف كتاب ابن املواز عن مالك، ألنه عاوضها بالطالق عىل أمر ال متلكه، ألن الزوجة ال متلك  

 تصيري ما هلا إليه حال مرضها.

ألن مرض أحد الزوجني ال يمنع وقوع الطالق فلم يمنع املقصود به من إزالة  ;ـ جواز ذلك،  رواه ابن عبد احلكم عنه

 ..  4/66ر: املنتقى:امللك انظ
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من املرياث، فال يتعدى أحدمها حق اآلخر، فتعدي أي طرف لذلك يعامل بنقيضه، ولنتصور  

لتقريب املسألة امرأة يكون هلا أب ضعيف أو أم حمتاجة، فيأِت هذا الزوج اجلشع ليأخذ كل ماهلا،  

  خيرس شيئا، فالزوجة عىل أبواب املوت. وحيرمها وحيرم من أعطاهم الرشع من املرياث ألنه َل 

ثم إن األدب الرشعي الذي يلزم الرشع بتطبيقه ترشيعا وتوجيها يقتيض الوقوف مع املرأة  

يف هذه احلالة، وإلزام الزوج بمساندِتا ولو بتطليقها بغري عوض، ال أن يزيد طينتها بلة، ويأخذ  

 منها ماهلا بغري حق. 

 : ـ أن تكون زوجة   3

وهي  ، الفقهاء عىل أن اخللع ال يصح إال مع الزوجة التي يف عصمة زوجها حقيقة اتفق 

 كاللعان مثال. ،  التي َل تفارق زوجها بطالق بائن ونحوه 

وهي التي طلقها زوجها طالقا رجعيا، وَل تنقض  ، واختلفوا فيام لو كانت زوجته حكام 

 هل تصح خمالعتها أم ال عىل قولني: ،  عدِتا 

العة الزوج للرجعية يف أثناء العدة صحيحة، وال تسرتد املال الذي دفعته  : خم القول األول 

للزوج ولزم الزوج أن يوقع عليها طلقة أخرى بائنة، وهو قول املالكية، وعند الشافعية يف أظهر  

وهو مذهب احلنابلة سوى اخلرقي، ومن األدلة عىل ذلك أهنا حينئذ زوجة والنكاح بينها  ،  األقوال 

ولو مات زوجها قبل انقضاء  ،  وترسي عليها كافة األحكام اخلاصة بالزوجات ،  ائم وبني زوجها ق 

 عدِتا فإهنا ترث منه. 

 ، لعدم احلاجة إىل االفتداء. ( 1) : عدم صحة خمالعتها، وهو قول للشافعية القول الثاين 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن الغرض من اخللع هو حتقيق رغبة املرأة  

يف انفصاهلا عن زوجها يف حال عدم رىض الزوج بطالق زوجته، فإذا حتققت الرغبة من الرجل  

 
 (   وللشافعية قول آخر هو أن الرجعية يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكربى. 1)
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يف طالقها انتفى الداعي للخلع، وكان فيه مرضة حمضة للمرأة، وطمع خالص من الرجل، وهو  

ل بالباطل، فهو طلقها ثم اسرتد ما أعطاه الرشع هلا من غري وجه حق، وذلك يتناىف  من أكل املا 

 مع التفريق احلسن الذي أوجبه الرشع، فهذا بدل ان يعطيها متعتها سلبها مهرها. 

ولكن مع ذلك إن أراد الزوج خمالعة رشعية، فيمكنه أن يرجعها وحيسن إليها وال يضارها  

ة بعد ذلك كان ذلك سببا وجيها للفرقة، وأبيح به ما حرم عليه من  لتفتدي منه، فإن طلبت الفرق 

أخذ ماهلا، وتوفر كل ذلك يقتيض حتريا من القضاء، ألن يف التطليق السابق ثم اإلرجاع وطلب  

 املخالعة حيمل شبهة املضارة، فيحتاج ذلك إىل نوع من التحري حتى ال يؤكل مال املرأة بالباطل. 

 العوض أجنبيا ـ أن ال يكون ملتزم    4

 وهو إما أن يكون ويل املرأة، أو فضوليا متطوعا، وسنتكلم عن كليهام فيام يل: 

 خلع الفضويل: 

وقد اختلف الفقهاء هنا يف صحة خلع الفضويل أو األجنبي أو املتطوع عىل اختالف  

 عباراِتم فيه عىل قولني: 

وهذا قول أكثر    :) : جوازه وصحته، وهو قول اجلمهور، قال ابن قدامةالقول األول 

 ، وهلم يف ذلك بعض التفاصيل نذكرها فيام يل: (1) (أهل العلم

،  أن يضيف البدل إىل نفسه عىل وجه يفيد ضامنه له أو ملكه إياه  (2)فقد رشط احلنفية

فإن أرسل اخللع بأن ، مثل أن يقول: اخلعها بألف عل أو عىل أين ضامن أو عىل ألفي هذه

وإن أضافه  ،  أو قيمته إن عجزت،  فإن قبلت لزمها تسليمه ،  هذا اجلملقال: عىل ألف أو عىل  

 إىل غريه كجمل فالن اعترب قبول فالن. 

 
 .  7/269(   املغني:1)

 .  4/240، فتح القدير: 10/264، العناية: 3/245(   انظر: تبيني احلقائق: 2)
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مطلقا سواء قصد الفضويل بذلك جلب مصلحة أو درء   (1)وهو جائز عند املالكية

مفسدة أو إسقاط نفقتها عن الزوج، إال أن ابن عبد السالم من املالكية قيد صحته بعدم  

 .(2) قصد الفضويل إسقاط نفقة العدة عن الزوج

سواء أكان بلفظ طالق أم  ، عىل جوازه بناء عىل أن اخللع طالق  (3) ونص الشافعية

ال جيوز خلع املحجور عليها بحال إال بأن يتطوع عنها أحد جيوز أمره    :)يقال الشافع،  خلع

فخلع الفضويل عندهم بناء عىل  (4)يف ماله فيعطي الزوج شيئا عىل أن يفارقها فيجوز للزوج

فإذا قال الزوج للفضويل طلقت امرأِت عىل ألف  ،  هذا القول كاختالع الزوجة لفظا وحكام

وقع  ، يل للزوج: طلق امرأتك عىل ألف يف ذمتي فأجابأو قال الفضو، يف ذمتك فقبل

،  وللزوج أن يرجع قبل قبول الفضويل نظرا لشوب التعليق ، الطالق بائنا باملسمى

 وللفضويل أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب اجلعالة 

ونص أكثر احلنابلة عىل أن خلع الفضويل جائز، وال تتوقف صحته عىل قبول املرأة فيكون  

،  وقد يكون له يف ذلك غرض صحيح ، كالتزام املال لعتق السيد عبده ، التزامه للامل فداء هلا 

 كتخليصها ممن ييسء عرشِتا ويمنعها حقوقها. 

وممن يضمنه بإذهنا،  ، ومن وكيلها ، ونص اإلمامية عىل أنه يصح بذل الفداء منها 

لقها عىل ألف من ماهلا وعل  واختلفوا يف الفضويل، وذكروا أن األشبه املنع، أما لو قال: ط 

 
 .  2/65، فتح العل املالك: 4/19(   مواهب اجلليل: 1)

 (   فإن قصد إسقاطها عنه فقد حكي فيه ثالثة أقوال:2)

 .يرد العوض ويقع الطالق بائنا وتسقط نفقة العدة وهو ظاهر املدونة واقترص عليه الربزيل.1

 .يرد العوض ويقع الطالق رجعيا وال تسقط نفقتها واختاره ابن عبد السالم وابن عرفة.2

 . 2/65وجيري مثل هذا فيمن قصد دفع العوض ليتزوجها، انظر: فتح العل املالك:  .يقع الطالق بائنا وال تسقط النفقة3

 .  3/211، فتاوى الرمل: 3/245(   أسنى املطالب: 3)

 .  5/214(   األم:4)
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وضمن  ، أو عىل عبدها هذا وعل ضامنه صح. فإن َل ترض بدفع البذل صح اخللع، ضامهنا 

 .(1)وفيه تردد،  املتربع

بل يصح من غريها  ،  ونص الزيدية عىل أنه ال يشرتط كون عوض اخللع من الزوجة

إذ الطالق إىل  ، ها بنفسها كام يصح خمالعت، كثمن املبيع، ويصح خمالعة األب واألجنبي عنها 

فإن التزمه غريها وقع الطالق لكامل  ، الزوج فال حيتاج إىل قبوهلا إال اللتزام العوض فقط 

 .(2) رشطه وصحة االلتزام

 : (3)ومن األدلة عىل ذلك

وعل  ،  كام لو قال: أعتق عبدك  ، أنه بذل مال يف مقابلة إسقاط حق عن غريه فصحـ    1

 ثمنه. 

مع أنه ال يسقط  ، ولزمه ذلك، قال: ألق متاعك يف البحر وعل ثمنه صحأنه لو ـ  2

 فهاهنا أوىل. ، حقا عن أحد

 كالدين. ، فجاز لغريها ، جيوز أن يسقط عنها بعوض ، أنه حق عىل املرأةـ  3

 فال جيوز بغري رضاء من يثبت له امللك. ، ألنه متليك،  أنه حيتلف عن البيعـ  4

الفضويل، وهو قول أيب ثور، ومن قال من الشافعية  : عدم صحة خلع القول الثاين 

 وهو القول األرجح عند اإلمامية، ومن األدلة عىل ذلك:  ،  واحلنابلة إن اخللع فسخ 

 أن الفضويل يبذل عوضا يف مقابلة ما ال منفعة له فيه. ـ  1

 أن الفسخ بال سبب ال ينفرد به الزوج فال يصح طلبه منه. ـ  2

ملعاوضات، فال جيوز لزوم العوض لغري صاحب املعوض  أن اخللع من عقود اـ  3

 
 .  3/38(   رشائع اإلسالم:1)

 . 4/189(   البحر الزخار:2)

 .  7/269(   املغني:3)
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 كالبيع. 

  أنه تعاىل أضاف الفدية إليها يف قوله تعاىل: ﴿َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾ ـ  4

 (وبذل الوكيل والضامن بإذهنا كبذهلا، فيبقى املتربع عىل أصل املنع. 229)البقرة: 

 ن يثبت املزيل. أصالة بقاء النكاح إىل أـ  5

فإن أتبع  ، وال يقع الطالق إن َل يتبع به، فال يملك الزوج البذل،مفهوم اخلطابـ  6

 به كان رجعيا. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن صحة خلع الفضويل تتوقف عىل ثالثة اعتبارات دلت  

 الرشعية، وهذه االعتبارات هي: عليها األدلة اخلاصة والعامة، وحتققت فيها املقاصد  

النظر إىل موقف املرأة من هذا اخللع، فإن كان ذلك موافقا لرغبتها، ومنسجام مع  ـ    1

حبها للتخلص من عرشة زوجها، فإن خلع الفضويل هنا يصح، ودليل ذلك أن اخللع هو  

 الرشع خلعا،  حل العصمة بيد املرأة، فإذا ما تدخل أجنبي عىل غري ما ترىض املرأة ال يعترب يف 

 وهو بذلك تغيري للمعنى الرشعي حلقيقة اخللع. 

النظر للحياة الزوجية، فإذا ما كانت هذه احلياة يسودها الشقاق، ويتحكم فيها  ـ  2

سوء العرشة، وال تستقر فيها السكينة، وَل جيد الوعظ للزوجني شيئا، وال كل الطرق التي  

زوجية، ورأى بعض املحسنني أن يغري  سبق ذكرها من احللول الرشعية للمخالفات ال

الزوج ببعض املال لتطليقها كان له ذلك برشط موافقة املرأة كام ذكرنا سابقا، أو ثبوت  

 الرضر الشديد يف حال عدم موافقتها.

النظر يف سبب تدخل الفضويل، وهو أهم ما ينبغي أن يراعى، فال نقر ما ذكر  ـ  3

ري غرض، وتشبيه ذلك بمن قال: ألق متاعك يف  أصحاب القولني من أنه بذل للامل يف غ 

البحر وعل ثمنه، ألن أغراض الفضويل هاهنا تتنوع بتنوع اخلري والرش يف الناس، فقد يكون  
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غرضه نبيال يريد أن ينقذ املرأة من زوج ال تتحمل العرشة معه، يقدم ذلك خالصا لوجه  

سده عىل زوجته، فاستغل  اهلل، وقد يكون غرض حاسد رأى حاجة الزوج إىل املال، وح

فرصة احلاجة ليفرق بينه وبني زوجه، وقد يكون غرض حاقد استغل غناه وحاجة الزوج  

أو طمعه لينفذ انتقامه يف الزوجة أو وليها أو أوالدها، وقد يكون غرض شهواين َل متأل عينه  

 ا. كل نساء الدنيا، وطمح ببرصه المرأة متزوجة، فبذل ماله ليفرق بينها وبني زوجه

وال يمكن أن نحرص وجوه املقاصد خريها ورشها هنا، ولكنها كلها ليست من النوع  

 الذي ذكر الفقهاء، وإال لعد الفضويل سفيها حيجر عليه إلنفاقه املال يف غري غرض. 

بناء عىل هذه االعتبارات الثالثة، فإن خلع الفضويل ال يقر رشعا إال بمراعاِتا مجيعا سدا  

 م األرس املبنية عىل كلمة اهلل وميثاقه الغليظ باألموال.  للذريعة حتى ال حتط 

 خلع الويل: 

 : ( 1) اختلف الفقهاء يف صحة خلع الويل ونفوذها عىل قولني 

سواء    ، : عدم جواز خمالعة الويل، فليس لألب أن خيالع عىل يشء من مال ابنته القول األول 

والشافعي وأمحد، وابن حزم، ومن األدلة  أو َل تكن، وهو قول أيب حنيفة ، كانت حمجورا عليها 

 :  ( 2) عىل ذلك 

  قوله تعاىل:﴿ َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إِالَّ َعَلْيَها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ﴾ ـ  1

( فمخالعة األب أو الويص أو السلطان عن صغرية أو كبرية كسب عىل 164)األنعام:

 وهو ال جيوز. ، غريه

ِذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل إِالَّ َأْن َتُكوَن  ـ  2 َا الَّ قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

 
، اإلنصاف: 329، القواعد البن رجب: 4/236، العناية: 2/283، تبيني احلقائق: 7/270(   انظر: املغني: 1)

 .  3/261، أسنى املطالب: 5/273، التاج واإلكليل: 8/386

 .  6/179، املبسوط:10/3(   املحىل:2)
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اَرًة َعْن َتَراٍض ِمنُْكْم ﴾)النساء:  (، واستحالل الزوج ماهلا بغري رضا منها أكل مال  29جِتَ

 وهو حرام. ، بالباطل

وال يدخل يف  ، ل إياها هبذا السبب إذ ال منفعة هلا فيهأنه ليس له والية إلزام املا ـ  3

 ملكها بمقابلة يشء. 

 كام ال يملك إسقاط سائر ديوهنا. ، أن ذلك تربع بامهلا فال يملكهـ  4

وقد نص احلنفية هنا عىل أنه إذا خلع الرجل ابنته الصغرية أو الكبرية من زوجها عىل  

وقد فرقوا  ، ، وإن َل يضمنه األب َل يقعصداقها وَل يدخل هبا وضمنه األب وقع الطالق 

فإذا ضمن فقد سلم له  ، بينهام بأن الزوج أزال ملكه عن بعضها برشط أن يسلم البدل له

ألنه َل حيصل مقصوده  ، فحصل مقصوده بالعقد فوقع وليس كذلك إذا َل يضمن، البدل

َل يسلم فلم يقع  و ، وهو إنام ريض بزوال ملكه عن البضع برشط أن يسلم البدل له، بالعقد

  .(1)الطالق

إذ ال  ، لألب خمالعة زوج ابنته الصغرية حيث العوض منه ) ونص الزيدية عىل أن 

لقوله تعاىل: ﴿ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل  ، يشرتط النشوز إال حيث العوض منها 

 (2) ( (229ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة:

  ، جيوز له أن خيالع عن ابنته الصغرية بكرا كانت أو ثيبا، وهو قول مالك  : القول الثاين 

لكونه جيربها عىل النكاح. وروي عنه أنه   ؛عن ابنته البكر مطلقا  وروى عنه أن له أن خيالع

  :) املدونةكام جيوز له أن يزوجها بدون مهر املثل للمصلحة، ويف ، خيالع عن ابنته مطلقا 

أرأيت إن خالعها األب وهي صبية صغرية عىل أن يرتك لزوجها مهرها كله أيكون ذلك  

 
 .  1/180(   الفروق:1)

 . 4/182(   البحر الزخار:2)
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 (1) ( قال: نعم ؟جائزا عىل الصبية يف قول مالك

إذا زوج الرجل ابنته وهي ثيب من   :)أما الثيب فقد روى ابن القاسم عن مالك

د البناء فلم ترض  رجل فخلعها األب من زوجها عىل أن ضمن الصداق للزوج، وذلك بع

ويكون ذلك للزوج  ،  فإن هلا أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ،  الثيب أن تتبع األب

  (2)(عىل األب دينا يأخذه من األب.. وكذلك األخ يف هذا هو بمنزلة األب 

وقد نص بعض الشافعية عىل أنه جيوز يف حق البكر الصغرية أن خيالعها باإلبراء من  

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (3) الة اعتبار من بيده عقدة النكاح هو الويلنصف مهرها يف ح

حتى لو زوجها  ، أن لألب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما ال يرض بالولدـ  1

 واشرتط لنفسه بعض الصداق جاز له ذلك. 

،  إذا كان له من الترصف يف املال والتملك هذا الترصف َل يبق إال طلبه لفرقتها ـ  2

 وذلك يملكه بإمجاع املسلمني. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل االعتبارات التي ذكرناها يف خلع الفضويل، فإن  

األب وإن كان الظاهر عليه الشفقة عىل ابنته إال أن ذلك ليس عاما، ويف حال عمومه ليست كل  

 التعرف عىل رغبة املرأة الصادقة  شفقة تكون يف مصلحة املشفق عليه، فلذلك وجب الرجوع إىل 

 اخلالية عن كل تأثري أجنبي حتى لو كان تأثري والدها. 

ألن الرشع وإن أعطى للوالدين مكانة سامية، وطالب بحقهام، إال أن حقهام حمدود  

بالضوابط الرشعية، فليس من حقهام تطليق الزوج من زوجته، وال الزوجة من زوجها، وإال  

 
 .  2/253(   املدونة:1)

 .  2/253املدونة:  ( 2)

ألنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطالق لغري فائدة فجواز  ;ألنه إنام يملك اإلبراء بعد الطالق  ;(   وخطأه بعضهم 3)

 وهلذا جيوز عندهم كلهم أن خيتلعها الزوج بيشء من ماله.  ;ذلك ملنفعتها وهو خيلعها من الزوج أوىل 
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 ن اآلباء وارتفع عنهم التكليف. أصبح األبناء يف سج 

والنظر الذي ينبغي أن يركز عليه هنا ليس العوض الذي ستدفعه املرأة أو ينوب عنها وليها  

يف دفعه، وإنام يف العلة التي تدفع إىل كل ذلك، فقد تأخذ األب أنفة ملوقف من مواقف صهره،  

ضبة غضبها، نفخ فيها الشيطان،  فيبذل ماله، بل مال ابنته ليفرقها عنه، فيحطم أرسة من أجل غ 

فاخللع حق املرأة وحدها كحق الرجل يف الطالق، وتدخل األجانب يف هذه احلقوق من غري  

سبب مثار للتهمة، فلذلك يكون أوىل األقوال فيها وأصلحها سد الذريعة أمام كل ثغرة قد يدخل  

 منها الشيطان للتفريق بني املرء وزوجه. 

التزام قول بعينه واالفتاء به يف كل األحوال، بل لكل قول  فال يمكن انطالقا من هذا 

مناسبته، ولكل حال حكمه، وألن خيطئ املفتي فيجمع شمل أرسة عىل قول من األقوال حتى  

 يصلح اهلل بينها، خري من أن يصيب يف التفريق بينهام. 

 

 الركن الثالث: صيغة اخللع 

 ركنا اخللع عند احلنفية إن كان بعوض،  صيغة اخللع هي اإلجياب والقبول، وقد ذكرنا أهنام 

 ويتعلق هبذا الركن املمسائل التالية:  

 رشوط صيغة اخللع: 

ذكرها    التي سبق ذكر الفقهاء لصيغة اخللع رشوطا تؤكد إرادة اخللع، وهي نفس الرشوط  

، وهي الرشوط املعهودة يف الفقه  ( 1) يف صيغة الطالق، وهلذا نصوا عىل أن رشطه رشط الطالق 

وأن ال يتخلل اإلجياب والقبول كالم أجنبي وال  ،  وعدم التأقيت ،  يف مسألة الصيغة كعدم التعليق 

عىل اختالف بني الفقهاء يف    وسنذكر هنا بعضها  ، ( 2) وأن يتوافقا معنى، وغريها ، سكوت طويل 

 
 .  7/78حر الرائق:، الب2/267(   انظر: تبيني احلقائق:1)

 .  4/302(   انظر: حاشية اجلمل:2)
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 اعتبار بعض تفاصيلها: 

كقوله خالعتك عىل كذا القبول لفظا ممن يتأتى  ، إن بدأ الزوج بصيغة معاوضةـ  1

 وباإلشارة املفهمة من األخرس وبالكتابة منهام. ، منه النطق

أن ال يتخلل بني اإلجياب والقبول كالم أجنبي كثري ممن يطلب منه اجلواب  ـ  2

 والكثري ممن َل يطلب منه اجلواب. ، باإلعراض بخالف اليسري مطلقا  إلشعاره

فلو اختلف اإلجياب والقبول كطلقتك بألف  ،  أن يكون القبول عىل وفق اإلجيابـ    3

أو طلقتك ثالثا بألف فقبلت واحدة  ،  وعكسه كطلقتك بألفني فقبلت بألف،  فقبلت بألفني 

 كام يف البيع. فلغو يف املسائل الثالث للمخالفة ، بثلث ألف

أو  ، أو أي حني ، كمتى أو متى ما ، أنه إذا ابتدأ الزوج بصيغة تعليق يف اإلثباتـ  4

ألن الصيغة ال   ؛ أو وقت أعطيتني كذا فأنت طالق فال يشرتط فيه القبول لفظا ، زمان

  وال يشرتط اإلعطاء فورا يف املجلس أي جملس التواجب. بخالف ما لو ابتدأ ، تقتضيه

فإنه يكون عىل الفور ومثل  ، كقوله متى َل تعطني كذا فأنت طالق، تعليق يف النفي بصيغة 

 فإن اجلواب خيتص بمجلس التواجب. ، عل ألف ذلك ما لو قالت له: متى طلقتني فلك

ونرى أن هذه الرشوط وغريها مما يؤكد إرادة اخللع قد ختتلف بحسب األحوال، فلذلك  

، ال بالصيغة الشكلية ملجلس اخللع، فلو ختلل مثال بني اإلجياب  كانت العربة برضا الطرفني باخللع 

والقبول كالم أجنبي كثري ممن يطلب منه اجلواب، ثم أجاب، وأقره القابل، وعلم هذا اإلقرار ولو  

من غري ترصيح كان كافيا لصحة اخللع، ألن اإلشعار باإلعراض وتأثريه يف حال عدم الرضا ال  

 كل الرشوط، بل قد تضاف هلا رشوط أخرى بحسب األعراف  يف كل حال، وهكذا يقال يف 

 املختلفة، والعربة يف اخلرية ترجع إىل الرضا ال بشكل الكالم. 

 ألفاظ اخللع  

اختلف الفقهاء يف األلفاظ التي يعرب هبا عن اخللع اختالفا ال يمكن ضبطه، فلذلك نكتفي  
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 بذكر أقوال فقهاء بعض املذاهب املشتهرة: 

  - فارقتك    - بارأتك    - باينتك    - : خالعتك  (1) ألفاظ اخللع سبعة وهي    عند احلنفية: 

 والرشاء كاشرتي نفسك.   - والبيع كبعت نفسك   - طلقي نفسك عىل ألف 

واملبارأة وكلها تؤول  ، والصلح، والفدية : اخللع(2)أربعة ألفاظ وهي  عند املالكية: 

 إىل معنى واحد وهو بذل املرأة العوض عىل طالقها. 

وإن قال:  ، القاسم فيمن قال: أنت طالق واحدة بائنة فهي البتة يف التي بنى هبا  وعن ابن 

هي طالق طالق اخللع فهي واحدة بائنة وكذلك إن قال: خالعت امرأِت أو باريتها أو افتدت مني  

وقال أصبغ: إن قال هلا: أنت صلح أو طالق طالق الصلح أو قد صاحلتك أو  ، لزمته طلقة بائنة 

اشهدوا أين قد صاحلت امرأِت وهي غائبة أو حارضة راضية أو كارهة أخذ منها عوض أو  يقول  

َل يؤخذ فهي طلقة بائنة، وكذلك قوله أنت مبارية أو طلقتك طالق املبارأة أو قد بارأتك رضيت  

 أو َل ترض. 

إىل رصيح وكناية: فالرصيح   (3)تنقسم ألفاظ اخللع عندمها  : عند الشافعية واحلنابلة 

فق عليه عندهم لفظان: لفظ خلع وما يشتق منه ألنه ثبت له العرف. ولفظ املفاداة وما املت

وزاد احلنابلة لفظ فسخ ألنه حقيقة فيه، وهو من كنايات اخللع  ،  يشتق منه لوروده يف القرآن

 وأبنتك. ، وأبرأتك، عند الشافعية ومن كناياته عندهم أيضا بيع، ولفظ بارأتك 

فإذا طلبت اخللع  ،  كرصيح طالق وكنايته عند الشافعية واحلنابلة ،  ورصيح اخللع وكنايته 

ألن داللة احلال من سؤال   ؛ صح من غري نية ، وبذلت العوض فأجاهبا برصيح اخللع وكنايته 

وإن َل يكن داللة حال فأتى برصيح اخللع  ،  وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه ،  اخللع 

 
 . 3/444(   رد املحتار: 1)

 .  4/24، مواهب اجلليل:2/249(   انظر: املدونة: 2)

 .  8/393، اإلنصاف: 301، األشباه والنظائر: 4/302(   حاشية اجلمل: 3)
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،  وال يقع بالكناية إال بنية ممن تلفظ به منهام ، سخ أو طالق سواء قلنا هو ف ، وقع من غري نية 

 ككنايات الطالق مع رصحيه. 

قال الشافعي: ومجاع هذا أن ينظر إىل كل كالم يقع به الطالق بال خلع فنوقعه به يف اخللع،  

  وكل ما ال يقع به طالق بحال عىل االبتداء يوقع به خلع، فال نوقع به خلعا حتى ينوي به الطالق، 

وإذا َل يقع به طالق فام أخذ الزوج من املرأة مردود عليها، فإن نوى باخللع اثنتني أو ثالثا فهو ما  

 .  ( 1) نوى، وكذلك إن سمى عددا من الطالق فهو ما سمى 

ورصحيه عندهم هو اخللع وما يترصف منه كخالعتك وأنت خمالعة   عند الزيدية: 

العوض مع لفظه فإنه إذا قال خالعتك أو بارأتك عىل كذا  وكذا املبارأة، أما كنايته فهو ذكر 

فهو كناية طالق إن أراد به الطالق، ولزم كسائر الكنايات وإال َل يقع، والقول قوله يف  

ذلك، ألنه ال يعرف إال من جهته بخالف قوله طلقتك وأنت طالق عىل كذا فإنه رصيح  

 .(2)طالق

أو أنت  ، قول الزوج: خلعتك عىل كذاأن ي (3)صيغة اخللع عندهم عند اإلمامية: 

خمتلعة عىل كذا، أو خلعت فالنة أو هي خمتلعة عىل كذا، ثم يتبعه بالطالق عىل الفور فيقول  

فإن  ،  بعد ذلك: فأنت طالق يف القول األقوى عندهم، وقيل: يقع بمجرده من غري إتباعه به 

أو طالقا  ،  خر هل يكون فسخا وعىل القول اآل ،  اعترب إتباعه بالطالق فال شبهة يف عده طالقا 

 قوالن أصحهام الثاين. 

أو تقدم سؤاهلا له قبله كذلك،  ،  بال فصل معتد به ،  وعىل القولني ال بد من قبول املرأة عقيبه 

أو مع قبوهلا بعده  ، ولو أتى بالطالق مع العوض، فقال: أنت طالق عىل كذا مع سبق سؤاهلا له 

 
 .  5/212(   األم:1)

 .  2/193(   التاج املذهب:2)

 /. 6(   انظر: الروضة البهية:3)
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وَل يفتقر إىل ما يفتقر إليه اخللع من كراهتها له خاصة   ، كذلك أغنى عن لفظ اخللع وأفاد فائدته 

   ألنه طالق بعوض ال خلع. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف هذا هو أن ما ذكره الفقهاء من ألفاظ اخللع ربام يعرب عن بيئات معينة  

ويف وقت معني، وال يعرب عن موقف الرشيعة العام، ألن الرشيعة ليست خمتصة بجنس دون  

وال لسان دون لسان وال عرص دون عرص، فلذلك نرى بدل حتديد ألفاظ تعرب عن معان  جنس  

أرادها الرشع ورتب عليها آثارها، وعرب عنها بالصيغ التي يفهمها الناس زمن الوحي، أن نضع  

القيود حول املعاين املقصودة حتى تنضبط بضابط الرشع، فإذا ماضبط ترك للناس بحسب بيئاِتم  

سنتهم حرية التعبري عنها، فقد يعرب عنها بعضهم بكلمة وبعضهم بجملة وبعضهم  وأعرافهم وأل 

 بنص طويل. 

 وإنام قلنا هذا الرتجيح لسببني: 

سبب متعلق باخللع، وهو أن الكالم يف أمور ال تستعمل وال توجد يف الواقع بعد  ـ    1

 عن الفقه، ألن الغرض منه حل مشكالت الواقع ال التحليق خارج إطاره. 

سبب متعلق بتعليم الفقه خاصة، وهو أن طالب هذا العلم يرهق نفسه بحفظ  ـ  2

صيغ الطالق واخللع والنكاح والبيع وغريها لينغمس بذلك يف احلرفية، فيعامل الناس  

 بألفاظهم ال بمقاصدهم، وهو خالف طلب الرشع. 

املقصد،  وقد ذكر ابن القيم أن القاعدة يف هذا ومثله هو أن العبارة وضعت خلدمة 

وال يصح أن تنقلب احلالة، قال يف بيان القاعدة الرشعية يف ذلك، والتي تدل عليه النصوص  

وقاعدة الرشيعة التي ال جيوز هدمها أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف  ) : الكثرية

فالقصد والنية واالعتقاد   ؛الترصفات والعبارات كام هي معتربة يف التقربات والعبادات

كام أن القصد يف  ، وطاعة أو معصية ، وصحيحا أو فاسدا ، ء حالال أو حراما جيعل اليش
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  (1)(العبادة جيعلها واجبة أو مستحبة أو حمرمة أو صحيحة أو فاسدة

 اشرتاط اخليار يف اخللع: 

ألن إجياب   ، عىل أنه يصح للزوجة رشط اخليار يف اخللع ال للزوج (2)نص احلنفية

الزوج يمني وهلذا ال يملك الرجوع عنه، أما من جانبها فهو معاوضة لكون املوجود من  

وال  ، وال تصح إضافته وتعليقه بالرشط، وهلذا يصح رجوعها قبل القبول، جهتها ماال

 يتوقف عىل ما وراء املجلس فصار كالبيع. 

وحكمه من جهتها   :)يف اجلوهرة النرية يف حقيقة اخللع بني الزوج والزوجة قال 

حكم املعاوضة حتى جيوز هلا الرجوع عنه، ويبطل بإعراضها وجيوز هلا فيه رشط اخليار عىل  

الصحيح وال يصح تعليقه باألخطار وحكمه من جهة الزوج حكم التعليق أي طالق معلق  

وز له فيه رشط اخليار وال يبطل بإعراضه عنه ويصح  برشط حتى ال يصح رجوعه عنه وال جي 

 (3) تعليقه باخلطر( 

وهو قول قوي يتوافق مع املصالح الرشعية، ألن اخللع هو طالق املرأة بعوض، فيجوز  

هلا الرتاجع عن ذلك إن رشطته ما دامت يف عدِتا، فهو يف ذلك يشبه طالق الرجل من أن له أن  

 امت املرأة يف عدِتا. يرتاجع عن طالقه بالرجعة ما د 

 الركن الرابع: العوض يف اخللع 

 ويتعلق به املسائل التالية: 

 مقداره: 

 
 . 3/79(   إعالم املوقعني:1)

 (   خالفا أليب يوسف وحممد. 2)

 .  2/59(   اجلوهرة النرية: 3)
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عىل إجازة اخللع بالصداق الذي أصدقها إذا َل يكن مرضا هبا، وخافا أال   ( 1) أمجع العلامء 

 يقيام حدود اهلل، واختلفوا يف اخللع عىل أكثر مما أعطاها عىل قولني: 

اخللع بقليل املال وكثريه وبأكثر من الصداق وبامهلا كله إذا كان ذلك  : جواز  القول األول 

وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عثامن وابن عمر وابن عباس    :) من قبلها، قال ابن قدامة 

وعكرمة وجماهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى عن  

وعقاص رأسها كان ذلك  ،  : لو اختلعت امرأة من زوجها بمرياثها ابن عباس وابن عمر أهنام قاال 

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  ( 2) ( جائزا 

(، قال  229قول اهلل تعاىل: ﴿ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة: ـ  1

و  فإن قال قائل: إنام هو معطوف عىل ما أعطاها من صداق أو بعضه، قيل له: ل :) إسامعيل

( منه أو من ذلك، وهو  229كان كذلك لكان ﴿ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة: 

بمنزلة من قال: ال ترضبن فالنا إال أن ختاف منه، فإن خفته فال جناح عليك فيام صنعت به،  

الرضب أو   فهذا إن خافه كان األمر إليه فيام يفعل به، ألنه لو أراد الرضب خاصة لقال من 

 (3)(فيام صنعت به منه 

فعل ذلك بامرأة ثابت بن قيس بن شامس حني جاءت فقالت: ال   أن النبي ـ  2

  ) :فقال النبي ، يا رسول اهلل كل ما أعطاين عندي وافر : وقالت، أنا وال ثابت لزوجها 

،    ويف حديث آخر ذكره ابن نبهان حني حتاكام إىل رسول اهلل،  فأخذ منها وترك  (خذ منها 

فقال عند الرابعة:  ،  وأزيده فأعاد ذلك ثالث مرات ،  قالت: نعم  ؟فقال: أتردين إليه حديقته

 
،  4/183، البحر الزخار: 4/215، العناية: 3/38، رشائع اإلسالم: 4/193، املصنف: 5/214(   انظر: األم: 1)

 .  3/27، أسنى املطالب: 5/276التاج: 

 .  7/247(   املغني:2)

 .  23/369(   انظر: التمهيد: 3)
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 .(1)ردي عليه حديقته وزيديه

تشتكي زوجها فحبست يف بيت فيه   عمر عن ابن سريين قال: جاءت امرأة إىل  ـ  3

فقالت: ما بت ليلة أكون فيها   ؟زبل فباتت فلام أصبحت بعث إليها فقال: كيف بت الليلة

فسأهلا عن زوجها فأثنت عليه خريا وقالت: إنه وإنه ولكن ال أملك غري  ،  أقر عينا من الليلة 

 فأذن هلا عمر يف الفداء. ، هذا

وَل أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي   :)قال مالك ، السلفرواية ذلك عن ـ  4

  اىل: ﴿ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾ وقد قال اهلل تع، املرأة بأكثر من صداقها 

(، وإن موالة لصفية اختلعت من زوجها بكل يشء هلا فلم ينكر ذلك عبد اهلل  229)البقرة: 

قالت الربيع  (2)بن عمر، وقال ربيعة وأبو الزناد: ال جناح عليه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 

قال  ، فأجاز ذلك عثامن بن عفان، ن عقاص رأيسبنت معوذ: اختلعت من زوجي بام دو

 (3) فيكون إمجاعا وَل يصح عن عل خالفه، فلم ينكر،  ومثل هذا يشتهر :)ابن قدامة

أنه إذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا له من غري فراق، جاز له أن يأكل ما  ـ  5

 طابت له به نفسا وتأخذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها وَل يرضها. 

عن عل وهو قول طاوس   روي : ال جيوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، و قول الثاين ال 

  وعطاء سعيد بن املسيب واحلسن وطاوس وسعيد بن جبري واألوزاعي، وبه قال أمحد وإسحاق 

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  ( كان القضاة ال جييزون أن يأخذ إال ما ساق إليها   :) قال األوزاعي 

أن ثابت بن قيس بن شامس كانت عنده زينب بنت عبد اهلل بن أبى ابن سلول  ـ  1

أما الزيادة فال، ولكن حديقته، فقالت: نعم    ) :وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبى  
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 فأخذها له وخىل سبيلها. 

 (ال يأخذ من املختلعة أكثر مما أعطاها   :)قال  روى عن عطاء مرسال أن النبى  ـ    2

 كالعوض يف اإلقالة. ، فلم يزد عىل قدره يف ابتداء العقد ، أنه بدل يف مقابلة فسخـ  3

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو توقفها عىل حكم القايض الذي ينظر يف مالبسات املسألة،  

بحكمها، فإن ما قاله مجهور الفقهاء قد يصدق عىل زوجة ال يزيد ما متلكه عىل    فيحكم لكل حالة 

ما أعطاها زوجها إال شيئا قليال قد ال تعترب زيادته، وقد ال تترضر بنقصانه، لكن إن كان للزوجة  

مال كثري، ثم احتال عليها زوجها بأنواع املضارة التي قد ال يفطن هلا، أو ال تعترب يف القضاء،  

 فتدي منه، فإذا ما أقدمت عىل ذلك أخذ يساومها عىل نفسها ليأخذ أضعاف ما أعطاها. لت 

فمثل هذا اجلشع احلريص ال ينبغي أن يفتح له الباب، ويؤذن له يف أخذ كل يشء من ماهلا  

ما أعطاها وما َل يعطها، بل إن القواعد الرشعية الكثرية تأبى أن يزاد عىل ما أعطاها إال إذا كان  

 رضره بفقدها شديدا، فتعوض عليه بحسبه، وفق ما يراه ويل األمر من ذلك. 

وليس يف اآلية التي استشهد هبا دليل نيص عىل أن له أن يقبل منها كل ماهلا، ألن نص اآلية  

يف األصل عىل إباحة اخللع ال عىل حتديد العوض، وفهم الفقيه هلذه الداللة ال حيوهلا نصا فيها،  

املروي يف ذلك، فقد روي بروايات خمتلفة ال يصح تغليب بعضها عىل بعض،  ومثلها احلديث 

ولو صح أهنا أعطته أكثر مما أعطاها، فقد يكون ذلك مما يستهان بمثله، ومثل ذلك الروايات عن  

فقد رويت روايات خمتلفة جتعل من كالمهم فيها تعبريا عىل أحوال خمتلفة، والتعميم يف    ، السلف 

 فلمثله يسيل لعاب املحتالني. مثل هذا ال يصح،  

 رشوط العوض 

 ـ عدم الغرر:   1

 اختلف الفقهاء يف اعتبار نفي الغرر عىل قولني: 
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، فيجوز عىل ثمرة َل يبد  ( 1) : جواز الغرر يف بدل اخللع، وهو قول املالكية القول األول 

  صالحها،وعىل مجل شارد، أو جنني يف بطن أمه، أو نحو ذلك من وجوه الغرر، عىل خالف 

البيوع والنكاح، وله املطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن َل يسلم فال شئ له، والطالق نافذ  

عىل حكمه، فإن خالعها عىل مجيع ما متلك، وَل يوجد هلا يشء، أو وجد فيه ما ال ينتفع به كاحلجر،  

 : ( 2) فقد اختلف فيه قول املالكية عىل اآلراء التالية 

وإن وجد فيه ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه اخللع، وهو  ،  الق : ال يلزمه ط الرأي األول 

 قول أشهب، ومن األدلة عىل ذلك:  

فإنه ، وهو حر، أهنا غرته فلم يلزمه اخللع كام لو قالت له: أخالعك بعبدي هذاـ  1

 أو أخالعك هبذه الدار وَل تكن هلا. ، ال يلزمه خلع

أنه إنام أوقع الطالق برشط أن حيصل له يشء ينتفع به، فلام وجده عىل غري ذلك  ـ  2

 بطل الطالق مجلة كام لو غرته من حر فخالعته به عىل أنه عبد.  

ألنه ريض بام غرته به، وهو قول عبد امللك واختاره ابن املواز    ؛ : يلزمه اخللع الرأي الثاين 

 وسحنون. 

فإن كان يشء مما ينتفع  ،  أو حصاة وخالعته هبا ،  ت لوزة : قال مطرف: لو أخذ الرأي الثالث 

وهو طالق  ،  وأما حصاة وما ال ينتفع به فليس بخلع ،  وإن قل فريض به وعرف ما هو فهو خلع ،  به 

 
(   وقد نصوا عىل أهنا لو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولني جاز، وإن رشطه الزوج فهو باطل موضوع عن 1)

 ويف اخللع بنفقتها عىل االبن بعد احلولني مدة معلومة قوالن:،الزوجة

 أحدمها: جيوز، وهو قول املخزومى واختاره سحنون.

نع مالك اخللع بنفقة ما زاد عىل احلولني ألجل الغرر، وإنام منعه ألنه الثانى: ال جيوز، رواه ابن القاسم عن مالك، وَل يم

حق خيتص باألب عىل كل حال، فليس له أن ينقله إىل غريه، والفرق بني هذا وبني نفقة احلولني أن تلك النفقة وهى الرضاع قد 

إىل األم، ألهنا حمل هلا وقد احتج مالك عىل   جتب عىل األم حال الزوجية وبعد الطالق إذا أعرس األب، فجاز أن تنقل هذه النفقة

 .  3/145والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة﴾، انظر: القرطبي:هذا بقوله تعاىل 

 . 4/64(   املنتقى: 2)
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 رجعي، ووجه قوله أن الطالق قد وقع فلام َل يكن له عوض َل يكن بائنا وكان رجعيا. 

 ومن األدلة عىل ذلك:  

 ( 229َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه ﴾)البقرة: عموم قوله تعاىل: ﴿ـ  1

 أنه مما يملك باهلبة والوصية، فجاز أن يكون عوضا يف اخللع كاملعلوم. ـ  2

أن اخللع طالق، والطالق يصح بغري عوض أصال، فإذا صح شئ، فألن يصح  ـ  3

عنه، وملا كان النكاح  بفاسد العوض أوىل، ألن أسوأ حال املبذول أن يكون كاملسكوت 

الذي هو عقد حتليل ال يفسده فاسد العوض، فألن ال يفسد الطالق الذي هو إتالف وحل  

 عقد أوىل. 

  :) اخللع جائز، مع لزوم التعويض، وقد نسبه ابن قدامة إىل اجلمهور، قال  : القول الثاين 

مثل أن خيالعها عىل  ، مال فبان غري ، ومجلة ذلك أن الرجل إذا خالع امرأته عىل عوض يظنه ماال 

فإن اخللع صحيح يف قول أكثر أهل  ، أو عىل خل فيبني مخرا ، أو مغصوبا ، عبد تعينه فيبني حرا 

 :  ( 2) ( ، وقد حكاه ابن خويز منداد عن مالك، ومن األدلة عىل ذلك ( 1) العلم 

أن عقود املعاوضات إذا تضمنت بدال فاسدا، وفاتت رجع فيها إىل الواجب يف  ـ  1

 ا من البدل. أمثاهل

فإذا َل يوجد يف البيت  ، ألنه اسم ملا يكون متقوما منتفعا ، أهنا غرته بتسمية املتاعـ  2

 يشء كان مغرورا من جهتها. 

 نفسه بالرجوع عىل الغار.  أن للمغرور دفع الرضر عنـ  3

ولكنه يرجع  ، كالنكاح، فال يفسد بفساد العوض ، أن اخللع معاوضة بالبضع ـ  4

 عوض.  عليها بطلب ال

 
 .  7/260(   املغني: 1)
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 وقد اختلف أصحاب هذا القول يف نوع العوض الذي يلزمه عىل ثالثة آراء: 

: أن تعطيه قيمته سليام، وهو قول احلنفية والصاحبني وأيب ثور، فإن خالعها  الرأي األول 

وقد دخل  ، ألن اخلل من ذوات األمثال  ؛ رجع عليها بمثله خال ، فبان مخرا ، عىل هذا الدن اخلل 

وقد قيل: يرجع بقيمة  ، كام لو كان خال فتلف قبل قبضه ، فكان له مثله ، املعني خل عىل أن هذا 

ألنه إنام وجب عليها مثله لو   ؛ ألن اخلمر ليس من ذوات األمثال. والصحيح األول  ؛ مثله خال 

فإن احلر ال قيمة له، ومن األدلة عىل ذلك أهنا  ،  كام توجب قيمة احلر بتقدير كونه عبدا ،  كان خال 

،  فوجب بدهلا مقدرا بقيمتها أو مثلها ، وبقاء سبب االستحقاق ، ب تسليمها مع سالمتها عني جي 

 كاملغصوب واملستعار، ومن أمثلة ذلك: 

ألن إطالق   ؛وعليها أن تعطيه إياه سليام، إن خالعها عىل ثوب وصفه فإنه يصحـ  1

قصا عن الصفات  أو نا ، كام يف البيع والصداق. فإن دفعته إليه معيبا ، ذلك يقتيض السالمة

ألنه إنام   ؛ أو رده واملطالبة بثوب سليم عىل تلك الصفة، فله اخليار بني إمساكه، املذكورة

ألهنا ما أعطته الذي وجب له  ، فريجع بام وجب له ، وجب يف الذمة سليام تام الصفات

 . (1)عليها 

ألنه    ؛ إمساكهوَل يكن له  ،  لزم رده،  فبان كتانا ،  عىل أنه قطن،  إن خالعها عىل ثوبـ    2

بخالف ما لو خالعها عىل وصف  ، واختالف األجناس كاختالف األعيان، جنس آخر

 فإن اجلنس واحد. ، فخرج عىل وصف آخر 

فإذا غر  ،  يرجع باملسمى، وهو قول أيب حنيفة، ألن خروج البضع ال قيمة له   : الرأي الثاين 

،  لكونه جمهول اجلنس  ؛ تاع رجع عليها بام أخذت، ألنه ال يمكن إثبات الرجوع بقيمة امل ، به 

إنام  ،  فإنه ال يملكها شيئا ،  ألنه عند اخلروج من ملك الزوج غري متقوم   ؛ وال بقيمة البضع ،  والقدر 

فإن الغرر يندفع عنه بالرجوع  ، أوىل األشياء ما ساق إليها من الصداق ، فكان ، يسقط حقه عنها 
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 بذلك، ومن األمثلة التي رضبوها لذلك: 

أو بام  ، أو بام تتزوج عليه ، أو بام ترثه ، تكتسب العام من مال  اختلعت منه بامإن ـ  1

ألن املسمى ال يصلح   ؛حتمل غنمها فيام يستقبل كان له املهر الذي أعطاها يف مجيع ذلك

،  أو ألنه جمهول اجلنس والصفة، عوضا يف يشء من النقود، ألنه ال يدري أيكون أم ال

فيلزمها رد ما ساق إليها  ، ولكنها غرته بتسمية املال ، اخللعفال يصح التزامه يف ، والقدر

 .(1)بسبب الغرور

  ؛ والرشط باطل، فاخللع جائز، ما لو اختلعت عىل أن تزوجه امرأة ومتهر عنه ـ  2

وإن  ،  فعليها رد العوض،  ولكن الغرور يتمكن لتسمية اإلمهار،  للجهالة املستتمة يف املسمى

،  فهو جائز كام يف الصداق، أو النبات، أو املوزون ، ملكيل اختلعت منه عىل موصوف من ا

،  فالتسمية فاسدة للجهالة املستتمة كام يف الصداق، وإن اختلعت منه عىل ثوب أو عىل دار

فإن ،  وكذلك إن اختلعت منه بدابة للجهالة املستتمة،  وله املهر الذي أعطاها بسبب الغرور

   املهر الذي أعطاها. فله ، اسم الدابة يتناول أجناسا خمتلفة

فأشبه النكاح بخمر،  ،  يرجع بمهر املثل ألنه عقد عىل البضع بعوض فاسد   : الرأي الثالث 

 وتطبيقاته تشبه تطبيقات الرأي الثاين إال أنه بدل املسى يعطي مهر املثل. 

 الرتجيح:  

وعدمه ال  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخليار يف هذا للمختلع، وحاله يف تقبل ذلك  

 تعدو احلالتني التاليتني: 

: أن يرىض بالغرر الذي حصل له، ويتقبله، فتخلع املرأة عل أساس رضاه،  احلالة األوىل 

﴿ َفاَل  : وذلك ال حرج فيه، وكام استدل الفقهاء عىل عدم حتديد عوض اخللع كثرة بقوله تعاىل 

ينبغي أن يستدلوا باآلية هنا عىل ذلك، ألن العربة  (، ف 229ُجَناَح َعَلْيِهاَم ِفياَم اْفَتَدْت ِبِه ﴾)البقرة: 
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 بالرتايض. 

 : أن ال يرىض بام حصل له من غرر، وهو يف هذه احلالة خمري بني أمرين: احلالة الثانية 

أن يطلب قيمة ما اتفقا عليه إن اتفقا عىل يشء معني، فإن َل يتفقا، بأن خالعته  ـ  1

، فإن اخللع ال يصح هنا إال إذا ريض الزوج  مثال عىل ما عندها، فظهر أنه ليس هلا يشء

 بذلك، ألن اخللع حق املرأة والعوض حق الزوج، وال ينبغي تغليب حق عىل حق. 

أن يرجعها لعصمته، لعدم اكتامل رشائط اخللع، فخلعه هلا كان معلقا عىل  ـ  2

 العوض، فلام زال العوض زال معه اخللع. 

سليم املهر املسمى أو املثل، فإن ذلك ال يتفق مع  أما ما نص عليه احلنفية والشافعية من ت 

القواعد الرشعية املرصحة باشرتاط الرضا يف كل العقود، فقد يكون املسمى بالنسبه ملا اختلعا  

عليه ضخام فتترضر الزوجة، أو ضئيال، فيترضر الزوج، فيدرؤ الغرر القديم بالغرر اجلديد،  

 نص عليه الفقه.   ويزال الغرر الذي فرضه اهلوى بالغرر الذي 

 حكم اخللع من غري بدل 

 : ( 1) اختلف الفقهاء يف صحة إيقاع اخللع دون عوض عىل األقوال التالية 

: هو خلع، وهو قول مالك، ألن عدم حصول العوض يف اخللع ال خيرجه  القول األول 

 عن مقتضاه، وأصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. 

وهو قول الشافعي ورواية عن أمحد، وأشهب، وقيل   : يكون طالقا رجعيا، القول الثاين 

بأنه الرواية الصحيحة عن مالك، ألنه طالق عرا عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كام لو  

 كان بلفظ الطالق، ومن األدلة عىل ذلك:  

 كالطالق. ، فصح من غري عوض، أنه قطع للنكاحـ  1

وحاجة إىل  ، رغبة عن زوجها  أن األصل يف مرشوعية اخللع أن توجد من املرأة ـ  2

 
 .  257/ 7، املغني: 3/145(   القرطبي: 1)
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 كام لو كان بعوض. ، فصح،  حصل املقصود من اخللع، فإذا أجاهبا ، فتسأله فراقها ، فراقه

: ال يصح اخللع إال بعوض، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، فإذا قال هلا:  القول الثالث 

،  لطالق إال أن يكون نوى ا ، اخلعي نفسك. فقالت: خلعت نفيس، َل يكن خلعا إال عىل يشء 

َل يكن شيئا، ومثله ما لو قال: فسخت النكاح، وَل ينو به  ، فيكون ما نوى، وإن َل ينو به الطالق 

فال جيتمع له العوض  ، فإنه يصري معاوضة ، بخالف ما إذا دخله العوض ، َل يقع يشء ، الطالق 

 واملعوض. 

 الرتجيح:  

ريض باخللع من غري بدل  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار رضا الزوج بذلك، فإن 

كان خلعا، وهذا يتفق مع املصلحة الرشعية يف إتاحة الفرص للمراجعة، بخالف اعتباره طالقا،  

 ألن اخللع ال يعترب من عدد الطالق، فيحصل الفسخ مع بقاء فرص التطليق. 

وقد يقال بأن هذا يتناقض مع اعتبار العوض ركنا يف اخللع، واجلواب عىل ذلك بأن هذا  

الركن يتوقف عىل رضا الزوج، كام أن املهر رشط يف الزواج ومع ذلك يمكن أن يكون شيئا رمزيا  

 ال قيمة مادية له، فالعربة يف اجلهتني برضا الطرفني. 

بل نرى أن يف تنازل الزوج عن حقه يف العوض من كرم اخللق واملروءة التي توجبها  

 العرشة الزوجية. 

 اخللع عىل احلقوق الزوجية 

لف الفقهاء يف كون العوض هو تربئة املرأة زوجها من حقوقها، كأن تربئه من نفقة  اخت 

محلها أو من رضاع ولدها، أو تقول له: طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي، أو وأنا آخذ الولد بكفالته  

 ونحو ذلك عىل قولني: ،  وأبرأتك من نفقته 

قال ابن حزم يف بيان وجه  : عدم صحة اخللع عىل ذلك، وهو قول ابن حزم،  القول األول 

ألنه    ، ال جيوز اخللع عىل أن تربيه من نفقة محلها أو من رضاع ولدها، وكل ذلك باطل   :) استدالله 
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فمخالعتها بام ال متلكه باطل  ،  وألنه َل جيب هلا بعد ،  وقد يزيد السعر وقد ينقص ،  غري معلوم القدر 

 ( 1) وظلم( 

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  ( 2) وهو قول مجاهري العلامء : إنه يصح اخللع عىل ذلك،  القول الثاين 

أن الرضاع مما يصح االستئجار عليه قال اهلل تعاىل: ﴿ َفإِْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ  ـ  1

﴾)الطالق:   ( فيصح أن جيعل جعال يف اخللع. 6ُأُجوَرُهنَّ

 ا. أنه يصح اخللع باملعدوم الذي ينتظر وجوده كام حتمل أمتها وشجرهـ  2

 ونفقته قد انعقد سبب وجوده وجوازه. ، أن نفقة محلها ورضاع ولدها ـ  3

وألصحاب هذا القول بعض التفاصيل املرتبطة هبذا اجلانب، والتي يعرس ضبطها، وقد  

 ذكرنا منها هنا ما متس احلاجة إليه عىل املذاهب الفقهية املشتهرة، ويستدل بام ذكر عىل ما َل يذكر: 

حلنفية عىل أنه إن خلع امرأته عىل رضاع ابنه منها سنتني جاز  انص  مذهب احلنفية: 

اخللع وعليها أن ترضعه سنتني، فإن مات ابنها قبل أن ترضعه شيئا يرجع عليها بقيمة  

وإن مات يف بعض املدة رجع عليها بقيمة ما بقي، وهالك الولد قبل الرضاع  ،  الرضاع للمدة

ولو رشط عليها  ،  التسليم فريجع إىل قيمته  كهالك عوض اختلعت عليه فهلك يف يدها قبل 

وإن  ، نفقة الولد بعد احلولني ورضب لذلك أجال أربع سنني أو ثالث سنني فذلك باطل

ألن النفقة ليس هلا مقدار معلوم فكانت  ؛هلك الولد قبل متام الرضاع فال يشء عليها 

 .(3)اجلهالة متفاحشة فال يلزمها يشء ولكن الطالق

نص املالكية عىل أنه لو خالعها عىل نفقة ولدها مدة احلولني   مذهب املالكية: 

وقد اختلفوا فيام لو رشط عليها نفقة االبن بعد احلولني أربع سنني  ،  ورضاعه فيهام جاز ذلك

 
 .  10/3(   املحىل:1)

 .  3/336(   الفتاوى الكربى:2)

 .  3/150(   بدائع الصنائع: 3)
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 : (1) أو ثالثا عىل رأيني

: أن ما زاد عىل نفقة االبن وإرضاعه يف احلولني فهو باطل موضوع عن  الرأي األول 

  ، الزوج وليس له بام بطل من رشطه شيئا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك  وإن رشط ، الزوجة 

وقد علل ذلك بأن املتخالعني أدخال الغرر فيام أوقعا به اخللع من النفقة، وما عدا ذلك من الغرر  

واجلمل الشارد فالغرر دخل فيه بغري فعلها، وعلل بأنه حق خمتص باألب عىل كل  ،  كالعبد اآلبق 

والفرق بني هذا وبني نفقة احلولني أن تلك النفقة وهي الرضاع  ،  أن ينقله إىل غريه حال فليس له  

 قد جتب عىل األم حال الزوجية وبعد الطالق إذا أعرس األب فجاز أن تنقل هذه النفقة إىل األم. 

أو إىل انقضاء أمد احلضانة جائز،  ،  : أن ما زاد عىل احلولني من مدة أربعة أعوام الرأي الثاين 

رواية املخزومي عن مالك، واختاره سحنون، ألنه إزالة ملك جتوز إزالته بالغرر فجاز إزالته    وهو 

 بنفقة أربعة أعوام أصل ذلك العتق. 

أو سكنى دار  ، نص احلنابلة عىل إن خالعها عىل رضاع ولده عامني   مذهب احلنابلة: 

 (2) أو خربت الدار رجع بأجرة باقي املدة من أجرة الرضاع والدار ، فإن مات الولد،صح

وإن َل يذكر مدة الرضاع  ، صح ، ونصوا عىل انه إن خالعها عىل كفالة ولده عرش سنني 

  :) ويرجع عند اإلطالق إىل نفقة مثله، واستدلوا عىل ذلك بقوله  ،  وال قدر الطعام واألدم ،  منها 

عام بطنه وعفة فرجه )وألن نفقة الزوجة مستحقة بطريق  آجر نفسه بط ، رحم اهلل أخي موسى 

 وهي غري مقدرة. ،  املعاوضة 

ألنه بدل ثبت له يف   ؛ وما حيتاج إليه ، وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصبي 

وأنفق عليه  ، وإن أحب أخذه لنفسه ، فإن أحب أنفقه بعينه ، فله أن يستوفيه بنفسه وبغريه ، ذمتها 

فألبيه أن  ،  جاز فإن مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع ،  أذن هلا يف إنفاقه عىل الصبي غريه. وإن  

 
 .  2/248، املدونة:4/62(   املنتقى: 1)

 . 8/400(   اإلنصاف:2)
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 . ( 1) يأخذ ما بقي من املؤنة 

نص الشافعية عىل أنه لو خالعها عىل أن عليها رضاع ابنها وقتا  مذهب الشافعية: 

  معلوما كان جائزا، ألن اإلجارة تصح عىل الرضاع بوقت معلوم، فلو مات املولود وقد 

بنصف مهر مثلها، ولو َل ترضع املولود حتى مات أو انقطع    مىض نصف الوقت رجع عليها 

وإنام قلت:   :)لبنها أو هربت منه حتى مىض الرضاع رجع عليها بمهر مثلها، قال الشافعي

إذا مات املولود رجع عليها بمهر مثلها وَل أقل يأتيها بمولود مثله ترضعه كام يتكارى منها  

ه غريه والدابة فتحمل عليها ورثته غريه إذا مات، ويفعل ذلك هو وهو حي  املنزل فيسكن 

ألن إبداله مثلها ممن يسكن سكنه ويركب ركوبه سواء ال يفرق السكن وال الدابة بينهام،  

وأن املرأة تدر عىل املولود وال تدر عىل غريه، ويقبل املولود ثدُّيا وال يقبله غريه، ويستمريه  

ن غريها، وال ترى أمه وال تطيب نفسها له وليس هذا يف دار وال دابة  منها وال يستمريه م

 (2)يركبها راكب وال يسكنها ساكن

،  وقد نصوا عىل انه إن خالعها عىل كفالة ولده عرش سنني ال يصح حتى يذكر مدة الرضاع 

،  ه ويكون املبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كاملسلم في ، وقدر اإلدام وجنسه ، وقدر الطعام وجنسه 

 وما حيل منه كل يوم. 

مرشوطا  ، نص اإلمامية عىل أنه لو كان الفداء رضاع ولده صح مذهب اإلمامية: 

من املأكل  ، برشط تعيني القدر الذي حيتاج إليه ، بتعيني املدة، وكذا لو طلقها عىل نفقته

رجع  فإن كان رضاعا ، كان للمطلق استيفاء ما بقي، والكسوة واملدة، ولو مات قبل املدة

مثال أو قيمة، وال  ، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان حيتاج إليه يف تلك املدة، بأجرة مثله 

 
 .  7/256(   املغني:1)

 .  5/215(   األم:2)
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 .(1)كام كان يستحق عليها لو بقي، بل أدوارا يف املدة، جيب عليها دفعه دفعة

نص اإلباضية عىل أنه إن افتدت منه عىل أن متون ولده منها مدة   مذهب اإلباضية: 

وعىل رد صداقها إليه صح وَل يدرك أن متون ولده ألنه  ، رشة آالفمعلومة من درهم إىل ع

،  سنني وإن خالعها أو فاداها عىل أن متونه فلها أن ترجع ولو عينت املدة كعرش ، زيادة

وإن فاداها بأن ترضع ولده  ، وقالت: من درهم إىل كذا جلهلهام كم يستغرق الولد من ذلك 

،  بطن ولو ثالثا لزمها إرضاعهم إن َل يعني وإن ولدت من  ، وقيل: ال، إىل معلوم جاز

،  وإن قالت: خذ مائة درهم أو أقل أو أكثر، وأجازوا أن يأخذ الزيادة إن َل يسئ إليها 

أو  ، وإن قالت: تركت لك صداقي ، واتركني الليلة فله أخذها فيرتكها وال فداء وال إيالء

وقيل: إن  ،  وقوع الفداء قوالنويف ، فرتكها فله ذلك، عىل أن ترتكني الليلة، كذا وكذا منه

 .(2)تركها أربعة أشهر بانت بإيالء وله ما أعطته

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخللع عىل هذا يصح، ألن الرشع اعترب يف مثل هذا  

ترايض الطرفني، وقد ذكرنا أن اخللع ال خيتلف عن الطالق، فاملطلق قد افتدى من زوجته باملهر،  

والزوجة تفتدي من زوجها بعوض اخللع، وبام أن املهر يصح أن يكون منفعة بنص القرآن الكريم  

 مع الشيخ الصالح، فإن عوض اخللع، وهو نظري املهر يصح أن يكون كذلك.   موسى    يف قصة 

ولكن القول بالصحة مطلقا قد يكون باب من أبواب الفساد، وهو ما حلظه ابن حزم فسد  

الباب مطلقا، ولكن األصح هو سد املفسدة ال سد الباب، واملفسدة التي نراها قد تنتج عن  

 ان: اإلطالق يف هذا ومثله نوع 

الرضر احلاصل للزوجة، وذلك فيام لوكان عوض اخللع مرهقا، كام ذكر بعض  ـ  1

 
 .  3/38(   رشائع اإلسالم:1)

 .  7/289(   رشح النيل: 2)
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الفقهاء من جواز إنفاقها عليه عرش سنني، فإن يف هذا عنتا ال يصح رشعا قبوله، بل يلزم  

الزوج هنا بالقبول باخللع عىل ما ال يؤدي إىل رضرها، واألفضل أن يقيد يف حده األعىل  

حسب أحوال الزوجة والزوج يف ذلك، كام ذكرنا يف مقدار العوض،  باملهر ونحوه عىل 

وهذا ما حلظه اإلمام مالك من عدم صحة اخللع عىل ما زاد عىل نفقة االبن وإرضاعه يف  

 احلولني وعلل ذلك بأنه باطل موضوع عن الزوجة. 

رشع  النزاع بني الزوجني بعد متام اخللع، وذلك عند عدم التحديد أو التوثيق، والـ    2

ألزم يف مثل هذا سدا لباب النزاع حتديد العقود وتوثيقها، فلذلك نرى األرجح يف هذا هو  

ما ذهب إليه الفقهاء الذين اشرتطوا التحديد يف الطعام وغريه، ألن اإلطالق سيثري النزاع  

 الذي هنى عنه الرشع. 

 : انطالقا من هذا نرى صحة اخللع عىل أمثال هذه املنافع بالرشوط التالية

 ترايض الطرفني عىل ذلك. ـ  1

أن ال تكون يف تلك املنافع مبالغة مؤذية للمرأة، وحيدد تلك املبالغة وضع املرأة  ـ  2

 ووضع زوجها، ويتكفل بمعرفة ذلك اخلرباء املختصون. 

تفادي النزاع املستقبل بتحديد كل ما يلزم حتديده من مدد، وأجناس وأنواع  ـ  3

 لك جماال للنزاع. وتفاصيل، بحيث ال ترتك لذ

 توثيق العقود يف ذلك تفاديا للخالف. ـ  4
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 القسم الثاين 

 حل عصمة الزوجية بيد القضاء 

نوع التفريق الذي جعله الشارع لويل األمر بناء عىل رعايته ملصالح   القسم نتناول يف هذا 

املسلمني، وهذا النوع من التفريق يرتبط مجيعه بالرضر، وحيتاج إىل التحري والوسائل التي ال  

وقد حاولنا أن نحرص أنواع التفريق التي جعلت   ، يطيق تكاليفها غري القايض أو من ينوب عنه 

 نواع: بيد القضاء يف ثالثة أ 

: التفريق بسبب الرضر اجلبل، وهو ما يعرب عنه الفقهاء بالعيوب املوجبة  النوع األول 

وقد حيصل فيها من أنواع التغرير ما   ، للخيار، وهي أرضار جبلية ال عالقة للتكليف هبا 

 يستدعي تدخل القضاء، فلذلك جعل الفسخ فيها بيد القضاء. 

وغيبة الزوج   ،حقوق الزوجية من النفقة  : التفريق بسبب التفريط يف النوع الثاين 

وهو يستدعي تدخل   ، وفقده، أو الرضر الذي يسببه الزوج لزوجته، وهذا النوع كسبي

 القضاء كذلك إما للتحري أو لإللزام واإلعذار أو للتفريق إذا اقتىض األمر ذلك. 

بأسباب  : التفريق بسبب اِتام الزوج لزوجته، وقد نسبناه إىل التفريق النوع الثالث 

وكالمها يتناىف مع األخالق    ،أخالقية، ألنه إما أن يكون الزوج كاذبا أو أن تكون املرأة زانية 

بل يستدعي كذلك تدخل   ، اإلسالمية، وهذا النوع يستدعي تدخل القضاء للتحري

 ونسبة األوالد.  ،األطباء للتحقق من صدق األمر

 وقد خصصنا لكل نوع من األنواع فصال خاصا. 
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 األول  الفصل  

 التفريق بسبب الرضر اجلبل 

 ـ العيوب التي تثبت اخليار للزوجني   أوال 

اختلفت تعابري الفقهاء يف تعريف العيب بحسب مواضع العيب، فالعيب املؤثر يف  

والعيب يف الكفارة    ، البيع الذي يثبت بسببه اخليار هو ما نقصت به امللكية أو الرغبة أو الغبن

والعيب يف النكاح   ،والعيب يف األضحية هو ما نقص به اللحم  ، ما أرض بالعمل رضرا بينا 

ما ينفر عن الوطء ويكرس ثورة التواق، والعيب يف اإلجارة ما يؤثر يف املنفعة تأثريا يظهر به  

 .(1)تفاوت األجرة

 العيوب املعتربة يف الفسخ: ـ    1

 العيوب التي تثبت اخليار للزوجني عىل قولني: اختلف الفقهاء يف 

: أنه ليس يف النكاح عيوب توجب احلق يف طلب الفسخ، ال برشط وال  القول األول 

بغري رشط مطلقًا إال يف ثالثة أمور هي: كون الرجل عنينًا أو جمنونًا أو خصيًا أما ما عدا  

فخلوها عن العيب ليس برشط   ، ذلك فال يرتتب عليه فسخ النكاح، ولو اشتد، أما املرأة

  ، فال يفسخ النكاح بيشء من العيوب املوجودة فيها، وهو قول النخعي  للزوم النكاح،

 )ال ترد احلرة بعيب(، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  :، وقد روي عن عل (2)واحلنفية  ، والثوري

نان برابطة  أن عالقة الزوجية هلا قدسية ال تقل عن قدسية القرابة، فإذا ارتبط اث ـ  1

 
 .  6/355، فتح القدير:18/133، املبسوط:11/301( انظر: املجموع: 1)

( وقال حممد: خلوه من كل عيب ال يمكنها املقام معه إال برضر كاجلنون واجلذام والربص، رشط لزوم النكاح حتى 2)

 .. 2/327ط، انظر: بدائع الصنائع:يفسخ به النكاح، وخلوه عام سوى ذلك ليس برش
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الزوجية، وجب عىل كل منهام أن حيتمل ما ينزل بصاحبه من بلواء، فال يصح أن ينفصل  

منه ملصيبة حلت به، بل جيب عليه مواساته بقدر ما يستطع فكام أن اإلنسان ال يمكنه أن  

يقطع حلمة القرابة عندما يصاب أخوه أو قريبه بداء، فكذلك ال يصح له أن يقطع عالقة  

 لذلك.  الزوجية 

أن اجلب والعنة واخلصاء تتناىف معها الزوجية، ألن املجبوب، والعني واخليص  ـ  2

 لوال ذلك ملا جاز طلب فسخ عقد الزواج بحال.  - واملرأة ال تتزوج املرأة  - كاملرأة 

 فال يفسخ هبذه العيوب أيضا.  ، أن النكاح ال يفسخ بسائر العيوبـ  3

وهو االزدواج   ،ا العقد من جانب املرأةأن العيب ال يفوت ما هو حكم هذـ  4

وفوات مجيع   ،ويفوت به بعض ثمرات العقد ،وإنام خيتل ،وملك االستمتاع ،احلكمي

ثمرات هذا العقد ال يوجب حق الفسخ بأن مات أحد الزوجني عقيب العقد حتى جيب  

 ففوات بعضها أوىل.  ،عليه كامل املهر 

وملك االستمتاع رشع مؤكدا   ، احلكميأن احلكم األصل للنكاح هو االزدواج ـ  5

فال يرتفع   ، وبالفسخ ال يظهر أن إحداث امللك َل يكن ،إحداث هذا امللك واملهر يقابل ، له

 فال جيوز الفسخ.  ،وهو املهر ، ما يقابل

فال   ،والربص  ،واجلذام ،أن هذه العيوب ال متنع من االستمتاع أما اجلنونـ  6

 فيمكن االستمتاع.  ،ألن اللحم يقطع والقرن يكرس ؛ وكذلك الرتق والقرن ،يشكل 

أن احلديث الذي استدل به أصحاب القول الثاين نقول بموجبه فإنه جيب  ـ  7

وليس فيه تعيني طريق االجتناب   ، والفرار يمكن بالطالق ال بالفسخ ، االجتناب عنه 

 والفرار. 

وب، وهو قول اجلمهور، وقد روي ذلك  : وهو اعتبار غريها من العي القول الثاين 

وإسحاق وأمحد، واستدلوا    ،والشافعي  ، وابن عباس. وبه قال جابر بن زيد  ، وابنه  عمر، عن  
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   عىل ذلك بام يل:

والفسخ طريق الفرار، ولو لزم    ،(1) : )فر من املجذوم فرارك من األسد(قوله  ـ    1

 النكاح ملا أمر بالفرار.  

ألن بعضها مما ينفر عنها الطباع    ؛ أن مصالح النكاح ال تقوم مع هذه العيوب أو ختتل هبا  ـ    2

السليمة، وهو اجلذام واجلنون والربص، فال حتصل املوافقة فال تقوم املصالح أو ختتل وبعضها  

فإن   ، وعامة مصالح النكاح يقف حصوهلا عىل الوطء  ، مما يمنع من الوطء وهو الرتق والقرن 

 عن الزنا والسكن والولد ال حيصل إال بالوطء. العفة  

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اعتبار التحديد الذي ذكره احلنفية أو الذي ذكره  

اجلمهور من اقتصارهم عىل عيوب معينة، وإغفال ما هو أخطر منها، كاألمراض املعدية  

فسها إىل حصول العدوى ال  مثال، ألن من تزوجت بمريض هبذا املرض ونحوه تؤدي بن

حمالة، أما األمراض غري املعدية والتي تقترص خطورِتا عليعدم حصول الرىض اجلنيس بني  

 الزوجني، فهو يرجع إىل مدى تقبلها لذلك، كام ذكرنا سابقا. 

قال ابن القيم: )وأما اإلقتصار عىل عيبني أو ستة أو سبعة أو ثامنية دون ما هو أوىل  

ال وجه له، فالعمى واخلرس والطرش وكوهنا مقطوعة اليدين أو الرجلني  منها، أو مساو ف

أو إحدامها كون الرجل كذلك من أعظم املنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس  

  عمر والغش، واإلطالق ينرصف إىل السالمة، فهو كاملرشوط عرفا، وقد قال أمري املؤمنني 

 (2)  وخريها(،أخربها أنك عقيماهلل عنه ملن تزوج امرأة وهو ال يولد له: 

ثم أعطى قاعدة ذلك بقوله: )والقياس أن كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه، وال  

 
 . 2/443، أمحد: 5/142، ابن أيب شيبة: 7/135، البيهقي: 5/2158( البخاري: 1)

 .  5/184( زاد املعاد:2)
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حيصل به مقصود النكاح، يوجب اخليار، وهو أوىل من البيع، كام أن الرشوط املشرتطة يف  

النكاح أوىل من رشوط البيع، وما ألزم اهلل ورسوله مغرورا قط وال مغبونا بام غر به وغبن،  

ومن تدبر مقاصد الرشع يف مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من الرمحة  

 حان هذا القول وقربه من قواعد الرشيعة(  َل خيف عليه رج

فعن ابن سريين، أنه خاصم رجل إىل رشيح فقال: إن   السلف، وهبذا كان يقيض 

وين بامرأة عمشاء، فقال رشيح:)إن كان  ءهؤالء قالوا يل إنا نزوجك بأحسن النساء، فجا 

اء إن كان  دلس لك بعيب َل جيز(، قال ابن القيم معلقا عىل هذا القول:)فتأمل هذا القض

دلس لك بعيب كيف يقتيض أن كل عيب دلست به املرأة فللزوج الرد به، وما قال يرد  

 النكاح من كل داء عضال( 

وليس هذا القضاء خاصا برشيح، بل )ومن تأمل فتاوي الصحابة والسلف علم  

 أهنم َل خيصوا الرد بعيب دون عيب( 

هبا رضر للزوجة، فإهنا غري معتربة  أما العيوب غري املنفرة أو املعدية، والتي ال حيصل  

قال  يف الكفاءة إال إذا تم االتفاق عىل اشرتاط السالمة منها، أو دل العرف عىل اشرتاطها، 

ابن القيم:)إذا اشرتط السالمة أو رشط اجلامل فبانت شوهاء أو رشطها حديثة السن فبانت  

لفسخ يف ذلك كله، فإن كان عجوزا شمطاء أو بيضاء فبانت سوداء أو بكرا فبانت ثيبا فله ا

قبل الدخول فال مهر هلا، وإن كان بعده فلها املهر، وهو غرم عىل وليها إن غره، وإن كانت  

 (1) هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته( 

هذا بالنسبة للزوج، أما الزوجة، فهي أوىل ألنه إذا جاز له الفسخ مع متكنه من  

ا الفسخ مع عدم متكنها أوىل، وإذا جاز هلا الفسخ إذا ظهر للزوج صناعة  الفراق فألن جيوز هل

دنيئة ال تشينه وال يف عرضه وإنام متنع كامل لذِتا واستمتاعها به، فإهنا إذا رشطته شابا مجيال  

 
 .  5/185( زاد املعاد:1)
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صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به ومتنع الفسخ، )هذا  

قض والبعد عن القياس وقواعد الرشع، وكيف يمكن أحد الزوجني  يف غاية االمتناع والتنا 

من الفسخ بقدر العدسة من الربص، وال يمكن منه باجلرب املتمكن وهو أشد إعداء من  

حرم عىل البائع كتامن    ذلك الربص اليسري، وكذلك غريه من أنواع الداء، وإذا كان النبي  

  بالعيوب يف النكاح، وقد قال النبي  عيب سلعته، وحرم عىل من علمه أن يكتمه فكيف 

لفاطمة بنت قيس حني استشارته يف معاوية أو أيب اجلهم:)أما معاوية فصعلوك ال مال له  

وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه( فعلم أن بيان يف النكاح أوىل وأوجب، فكيف  

 (1)يكون كتامنه وتدليسه والغش احلرام به سببا للزومه(

 هور العيوب التي جتوز للزوجني اخليار إىل ثالثة أقسام هي: قسم اجلموقد  

 العيوب املشرتكة بني الزوجني  أ ـ  

أهنا قد توجب يف الرجل، وقد توجد يف املرأة، وقد توجد فيهام معا، فمتى   (2)أي

كاألبرص جيد املرأة جمنونة أو جمذومة    ، وبه عيب من غري جنسه  ، أصاب أحدمها باآلخر عيبا 

كان لآلخر أن يطلب مفارقته بفسخ النكاح، ولو كان معيبًا مثله، ألن اإلنسان يكره من  

 غريه ما ال يكره من نفسه. 

ألن عيبه ليس هو املانع  ؛ فال يثبت هلام خيار  ،أما إذا وجد املجبوب املرأة رتقاء

  ، وإنام امتنع لعيب نفسه، أما إن وجد أحدمها بصاحبه عيبا به مثله  ،لصاحبه من االستمتاع

 :(3)ففيه قوالن كالمها وجهان عند احلنابلة

فأشبها   ، ألحدمها عىل صاحبهوال مزية   ،ألهنام متساويان ؛ : ال خيار هلام القول األول 

 
 .  5/185( زاد املعاد:1)

، الرشح الكبري: 2/37، الفواكه الدواين: 3/334، إعانة الطالبني: 2/164، منار السبيل: 235( دليل الطالب: 2)

 . 2/32، جواهر العقود: 2/101، حاشية العدوي: 142، القوانني الفقهية: 2/77

 .  5/111( كشاف القناع: 3)
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 الصحيحني. 

 فأشبه ما لو غر عبد بأمة. ، لوجود سببه ؛ : له اخليار القول الثاين 

: نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت اخليار هلام، لوجود الغرر من كليهام،  الرتجيح 

 فلذلك لكل منهام احلق يف فسخ هذا الزواج املبني عىل التدليس.  

 : اجلمهور هذه العيوب، وهي وقد ذكر 

 : اجلنون 

ألن   ؛سواء كان مطبقا أو كان جين يف األحيان  ،وهو يثبت اخليار يف قول اجلمهور

فذلك مرض    ، ثم يزول  ، إال أن يكون مريضا يغمى عليه  ،النفس ال تسكن إىل من هذه حاله

املالكية للجنون  فهو كاجلنون، وقد ذكر    ،ودام به اإلغامء  ،ال يثبت به خيار. فإن زال املرض

 حالتني مها: 

: أن حيدث قبل العقد، وحكمه يف هذه الصورة أنه إن َل يعلم به الزوج  احلالة األوىل 

أو العكس، فلكل من الزوجني أن يرد به اآلخر قبل الدخول وبعده، برشط أن يقع من  

 به.  صاحبه رضر كرضب أو إفساد مال، أما إذا كان يتخبط ويفيق، كاملرصوع، فإنه ال يرد 

: أن حيدث بعد العقد وقبل الدخول، وللاملكية يف هذه احلالة أربعة آراء  احلالة الثانية 

 هي: 

: ال يثبت اخليار للزوج، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وهذا هو  الرأي األول 

املعتمد، ألن املرأة مستضعفة بطبيعها، وهي رهينة املنزل، يمكن اتقاء الرضر الذي يرتتب  

وهنا، ويمكن االستمتاع هبا وهي عىل هذه احلالة بخالف الزوج، كام أن الزوج بيده  عىل جن 

 عقد النكاح فيمكنه أن يطلق عند عدم متكنه من دفع رضرها. 

: أنه ال فرق يف ذلك بني الزوج والزوجة، فاجلنون العارض بعد العقد  الرأي الثاين 

 جيعل اخليار لكل من الزوجني قبل الدخول وبعده.
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وقد   ، لباجي:) فإذا قلنا: يفرق بينهام يف اجلنون رضب له أجل سنة يتعالج فيها قال ا 

وهذا يف الذي خياف عليها منه وهي    ، قال مالك: حيبس يف حديد أو غريه إن خيف عليها منه

  ، فإن عندي أنه يفرق بينهام ،مع ذلك ال تستوحش من جمالسته وخياف عليها من ذلك أذى

 (1) (فإن برئ وإال فهي باخليار ،قال مالك فإن برئ املجنون يف السنة 

: إن حدث قبل الدخول كان للمرأة الرد دون الرجل، وإن حصل بعد  الرأي الثالث 

الدخول ليس هلا الرد كالرجل، وأشار ابن حبيب إىل التفرقة بني اجلنون املوجود حني  

واحلادث بعده فقال فيمن زوج ابنه صغريا فلام بلغ ظهر أنه أمحق مطبق فأرادت هي    ، العقد

وهو عىل    ،أو ويل الصغرية الفسخ وقالت: كان اجلنون به قديام وبالبلوغ ظهر فهذا ال يعرف 

 أنه حادث 

: ال يرد باجلنون احلاصل بعد العقد مطلقًا سواء عرض للرجل أو  الرأي الرابع 

بد امللك بن احلسن عن ابن وهب يف املجنون سواء كان جنون إفاقة أو  للمرأة، وقد روى ع

فإن برئ   ،مطبق إن كان يؤذُّيا وخياف عليها منه حيل بينهام وأجل سنة ينفق عليها من ماله 

وإن كان يعفيها من نفسه وال ختاف منه يف خلوته هبا فال حجة هلا وقال   ، وإال فهي باخليار

فإذا أعفاها من نفسه وَل   ،ليس بمعنى مؤثر يف االستمتاعنحوه أشهب ووجه ذلك أن هذا 

 خيف منه عليها فال خيار هلا.  

 اجلذام:  

اخليار للزوجة، سواء وجد يف الرجل قبل العقد أو بعده، سواء كان   (2) وييثبت به

ه  قلياًل أو كثريًا برشط أن يكون حمققًا، أما إذا كان مشكوكًا يف أنه جذام، أو ال، فإنه ال يرد ب

 
 .  4/122( املنتقى:1)

( وهو علة حيمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، وحيدث ذلك يف كل عضو لكنه يف الوجه أغلب، اإلقناع 2)

 .  4/320للرشبيني:
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اتفاقًا أما الرجل فله حق الفسخ إن كان موجودًا يف املرأة قبل العقد أو عند العقد، سواء  

كان قلياًل أو كثريًا، وال حق له يف الفسخ باجلذام احلادث بعد العقد مطلقًا، كام ال حق  

ألحدمها يف الفسخ باجلذام القائم بأصوهلام كاألب، واجلد واألم خوفًا من وصول الداء  

 الوراثة ألن ذلك غري مستيقن، فال عربة به.  بطريق

وقد اختلف الفقهاء يف مقدار اجلذام الذي يوجب هلا اخليار عىل قولني كالمها  

 :(1) للاملكية

: ليس له حد إال أن يكون بشعا حسا ال حيتمل النظر إليه وتغض  القول األول 

فإذا    ، ستمتاع، وإنام يلزمهاألبصار دونه فلها اخليار، وهو قول أشهب، ألنه ال يمنع نفس اال

 َل يكن فيه أذى وال مرضة من قبحه فال خيار هلا. 

وإن َل يكن مؤذيا وال فاحشا   ،: أنه إذا كان بالرجل جذام ال شك فيه القول الثاين 

ألنه ال تؤمن زيادته. وأما اخلفي الذي يشك فيه وال يعرف   ؛ فليفرق بينهن إن طلبت ذلك  

والنفار   ، ألن النفوس جمبولة عىل كراهته ؛ هو قول ابن وهب أنه جذام فال يفرق بينهام، و

واالنبساط إليه فاقتىض ذلك منع االستمتاع    ، وذلك يمنع النشاط إىل االستمتاع  ، ممن هو به

 كام لو كان اجلذام باملرأة. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار األذى وعدم إمكان الشفاء واألمن من العدوى  

اجلذام وغريه، فإذا حتققت هذه االعتبارات الثالثة، بأن كان غري مؤذ لقلته أو خلفائه،  يف 

وكان يف نفس الوقت حمتمل الشفاء، أو عىل األقل أمن عدم االنتشار، وأمن أن حتصل به  

 العدوى َل يستحق أحد الزوجني الفسخ، بخالف غياب أحد هذه االعتبارات. 

 طلب التفريق بعد الرىض: 

 
 .  4/121( املنتقى:1)
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الفقهاء فيام لو اختارت املقام معه، ثم قامت بعد سنني بطلب التفريق بينها  اختلف 

 :(1)وبينه بسبب جذامه عىل قولـني 

: أنه يصح طلبها التفريق، وهو قول أشهب، ألن هذا أمر يشتد رضره  القول األول 

 ويتزايد أمره وال يكاد يثبت عىل حالة واحدة. 

ألجذم فاختارت املقام ثم قامت بعد سنني ال  : أن اإلمام إذا خري زوجة االقول الثاين 

حجة هلا إذا كان رضاها عند السلطان أو غريه إذا أشهدت إال أن يتزايد أمره، وهو قول ابن  

القاسم، ألهنا إذا رضيت املقام معه عند السلطان لزمها، ألن السلطان قد حكم بإسقاط  

 خيارها.

 الرتجيح:  

ليس هلا الفسخ بعد الرىض التام كام نص عليه  نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه 

أصحاب القول الثاين إال إذا تزايد الداء، أو خافت من العدوى، فلها اخليار يف ذلك، ولو  

كان بعد الرىض، ألن يف رضاها ثم نفورها بعد مدة أذى للزوج، وقد يسبب ذلك رضرا  

فارقة زوجها كان هلا احلق يف  له، فلذلك َل يكن هلا احلق يف التفريق بالفسخ، وإن أرادت م 

 اخللع الذي يعوض بعض أرضار الزوج من فراقها. 

 : الربص 

 :(2)وحلكمه حالتان

كثريًا،   (3)ويفرق يف هذه احلالة بني كون الربص: إن يكون قبل العقد : احلالة األوىل 

 رد  فيجعل لكل من الزوجني اخليار يف الفسخ، أما إذا كان يسريًا فرتد به املرأة باتفاق، ويف

 
 .  4/121( املنتقى:1)

، التاج 4/304، رشح فتح القدير: 7/176، روضة الطالبني: 7/278، حوايش الرشواين: 5/159( الوسيط: 2)

 .  259، الكايف: 3/484واإلكليل: 

 .  4/320( وهو بياض شديد يبقع اجللد ويذهب دمويته، اإلقناع للرشبيني:3)
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 الرجل باليسري من الربص رأيان:

: وهو الرد من قليله وكثريه، ففي العتبية من سامع ابن القاسم عن مالك:  الرأي األول 

أترد املرأة من قليل الربص؟، فقال: ما سمعت إال ما يف احلديث، وما فرق بني قليل وال  

 كثري. 

ه ال يزيد َل ترد منه، ولكن  : ترد من قليله ولو أحيط علام فيام خف منه أنالرأي الثاين 

ال يعلم ذلك فرتد من قليله، وهو قول ابن القاسم ودليله أن يسريه ال يؤثر يف االستمتاع،  

  (1)ولكنه ال يكاد يتوقف قبل املعتاد منه التزايد فكان ذلك لتيقنه بمنزلة املوجود منه. 

 :  الرتجيح 

بل العقد حتى ال يتم البناء إال  نرى أن األرجح يف املسألة هو الرد من قليله وكثريه ق

عىل توافق تام بني الزوجني، ومثله يف كل مرض يمكن تطوره، فاألفضل قبل البناء الرتوي  

 حتى ال حيصل التفريق بعد البناء، تطبيقا لقواعد إزالة الرضر.

: ويفرق يف هذه احلالة كذلك بني كونه يسريًا، فال  أن حيدث بعد العقد : احلالة الثانية 

ه ألحدمها، سواء وجد يف الزوج أو الزوجة، أما إن كان كثريًا وكان يف الرجل كان  رد ب

للمرأة احلق يف الفسخ، وإن كان يف املرأة فليس للرجل حق الفسخ، وذلك ألن الرجل بيده  

الطالق، فإن ترضر منها فارقها بالطالق، والفرق بني حدوثه بعد العقد وقبله ظاهر، ألن  

أن تكون املرأة سليمة من العيوب املنفرة، أما بعد العقد فالربص مصيبة  املفروض قبل العقد  

من املصائب التي تعرض ألحد الزوجني، وملا كانت الزوجة ال متلك الفراق جعل هلا اخليار  

 بخالف الرجل الذي يملكه. 

 العذيطة:  

 
 .  3/279( املنتقى:1)
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عيب يرد به الزوجان إذا كان قدياًم موجودًا يف أحدمها قبل العقد، أما إذا   (1)وهي

حدث بعد العقد أو شك يف حدثه بعد العقد، فإنه ال يثبت ألحدمها به اخليار،وبعضهم  

يقول، إن العذيطة إذا حدثت عىل الرجل بعد العقد كان للمرأة حق الفسخ هبا، بخالف ما  

 جتعل للرجل احلق يف الفسخ، كاجلذام، ألن الرجل بيده  إذا حدثت عىل املرأة فإهنا ال 

 الطالق دوهنا. 

أما البول عىل الفراش أو عند اجلامع أو بالريح، فهذه ال فسخ فيها عند اجلمهور،  

وقال أبو بكر وأبو حفص: إذا كان أحدمها ال يستمسك بوله فلآلخر اخليار، قال أبو  

ألهنا   ، والقروح السيالة يف الفرج ، والناصور ، اخلطاب: ويتخرج عىل ذلك من به الباسور 

ومن ال حتبس بوهلا   ،وتسمى من ال حتبس نجوها الرشيم  ،وتتعدى نجاستها  ،تثري نفرة

 (2)  ومثلها من الرجال األفني.، املشولة

 كون أحد الزوجني خنثى:    

  ألن فيه نفرة ونقصا وعارا،  ؛ يثبت اخليار  ،أحدمها  ؛ وقد ذكر احلنابلة فيه وجهان 

 وهو األرجح ملا سبق بيانه. 

   العيوب اخلاصة بالرجل ب ـ  

وهي أربعة عيوب هي: اجلب، والعنة، واخلصاء، واالعرتاض، وهذا تعريفها  

 : عندهم

  ، أو َل يبق منه إال ما ال يمكن اجلامع به  ، : وهو أن يكون مجيع ذكره مقطوعا املجبوب 

ألن الوطء    ؛ فال خيار هلا    ،ويغيب منه يف الفرج قدر احلشفة  ، فإن بقي منه ما يمكن اجلامع به

 
 املعارشة اجلنسية.  ( وهي بفتح العني وسكون الذال خروج الغائط عند1)

 .  3/484، مواهب اجلليل: 2/279( انظر: الرشح الكبري: 2)
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واألصل عدم   ، ألنه يضعف بالقطع ؛  (1)فالقول قول املرأة ، يمكن، وإن اختلفا يف ذلك

 الوطء. 

: هو من له ذكر صغري ال يتأتى به اجلامع، ومثله الذي له آلة ضخمة ال يتأتى  العنني 

 امع، فكالمها عيب جيعل للمرأة حق فسخ، وقد سبق احلديث عن أحكام العنني.  هبا اجل

: هو مقطوع األنثيني دون الذكر، ولو انتصب ذكره، ولكنه ال يمني كان  اخليص 

معيبًا، أما إذا أمنى فال رد باخلصاء، والرد به هو مذهب املالكية وأحد قويل الشافعي وقول  

بإسناده عن   ، ويمنع الوطء أو يضعفه. وقد روى أبو عبيد  ،راعند احلنابلة ألن فيه نقصا وعا 

فقال له عمر: أعلمتها ؟ قال: ال.   ،أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خيص ،سليامن بن يسار

 ثم خريها.   ،قال: أعلمها 

 : وهو الذي ال يتنصب ذكره ملرض ونحوه. املعرتض 

 العيوب اخلاصة باملرأة  جـ   

يف تعدادها وأوصافها بناء عىل ندرِتا من جهة، وعىل   (2) وقد اختلف الفقهاء

مخسة عيوب للمرأة عرفوها   (4)قد ذكر املالكيةو ،(3)اختالفهم يف تفسريها من جهة أخرى

 
( قال قي املغني:وحيتمل أن القول قوله، كام لو ادعى الوطء يف العنة، وألن له ما يمكن اجلامع بمثله، فأشبه من له ذكر  1)

 .  7/438قصري، املغني: 

، رشح  3/114، حاشية ابن عابدين:  3/163، البحر الرائق:  224/ 3، مغني املحتاج:  2/420( اإلقناع للرشبيني:  2)

 . 151، أنيس الفقهاء: 323، املطلع: 3/85، التاج واإلكليل: 4/205فتح القدير: 

( معظم الفقهاء اكتفوا بذكر عيوب املرأة التناسلية، ما عدا فقهاء اإلمامية، فقد ذكروا سبعة عيوب للمرأة هي:  3)

، والقرن، واإلفضاء، والعرج والعمى، ونصوا عىل أن العرج فيه تردد، أظهره دخوله يف أسباب اجلنون، واجلذام، والربص

 .  2/263الفسخ، إذا بلغ اإلقعاد، قالوا: وال ترد بعيب غري هذه السبعة، انظر:رشائع اإلسالم:

ة الوطء مثل العفل والقرن ( اختلف املالكية كذلك يف تعدادها،فقال ابن حبيب وتفسريه ما كان يف الفرج مما يقطع لذ4)

والرتق، وقال القايض أبو حممد داء الفرج هو القرن والرتق وما يف معنامها وزاد الشيخ أبو القاسم يف تفريعه البخر واإلفضاء، 

ع واألرجح يف ذلك ما روى ابن املواز عن مالك أن كل ما يكون عند أهل املعرفة من داء الفرج، فإن للزوج الرد به وإن َل يمن

 .  3/279الوطء مثل العفل القليل والقرن وحرق النار، املنتقى:



291 

 

 كام يل: 

: وهو انسداد مدخل الذكر من الفرج فال يمكن من اجلامع، سواء كان االنسداد  الرتق 

 غدة حلم أو بعظم. 

 الفرج كقرن الشاة.: وهو يشء يربز يف القرن 

 : وهو حلم يربز يف القبل، وال خيلو عن رشح يشبه األدرة للرجل.  العفل 

: وهو أن خيتلط مسلك الذكر بمسلك البول أو الغائط ويقال للمرأة حينئذ:  اإلفضاء 

 مرشوم، أو رشيم. 

 : وهو نتن الفرج بخالف نتن البدن فال رد به. البخر 

 : الرتجيح 

املسألة هو أن العيوب التناسلية ال يمكن حرصها يف هذه  نرى أن األرجح يف 

اخلمس، وَل يقصد الفقهاء املتقدمون ذلك، وإنام قصدوا التمثيل هلا، وقد روى ابن املواز  

عن مالك: أن كل ما يكون عند أهل املعرفة من داء الفرج فإن للزوج الرد به وإن َل يمنع  

 .(1)الوطء

 العيوب غري املعتربة  ـ    2

  ، والعرج ،والعمى  ،(2)اتفق الفقهاء عىل أن سائر العيوب غري ما ذكر سابقا كالقرع

ال عالقة هلا بالكفاءة، وال يثبت هبا  ،(3) وقطع اليدين والرجلني أو أن تكون املرأة سوداء

 
 .  3/279( املنتقى: 1)

( أما القرع الفاحش فإن ابن حبيب من املالكية قال: له الرد به ألنه من معنى اجلذام والربص، قال الباجي:وَل أر ذلك 2)

برؤه يف األغلب، وال يمنع املقصود من االستمتاع وال يؤثر   لغريه من أصحابنا، واألظهر من املذهب أنه ال يرد به ألنه مما يرجى

 .  3/279فيه كاجلرب ونحوه، املنتقى: 

( قال ابن حبيب يف السوداء أن له الرد، وإن َل يشرتطه إذا َل يكن يف أهلها سواد،ألن ذلك كالرشط، وجيب عىل هذا 3)

 .  3/279أن يعلم الزوج بذلك، املنتقى: 



292 

 

، إال أن يشرتط الصحة كالعمى والعور والعرج ونحو ذلك من العاهات فإن  (1)اخليار

 وإال َل ترد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  اشرتط الصحة فله الرد 

  ،فلم يفسخ به النكاح ، وال خيشى تعديه  ، أهنا ال متنع من االستمتاع املعقود عليه ـ  1

 كالعمى والعرج. 

وال    ، وال نص يف غري هذه وال إمجاع  ، أن الفسخ إنام يثبت بنص أو إمجاع أو قياسـ    2

 لفرق. ملا بينهام من ا ؛يصح قياسها عىل هذه العيوب  

 الرتجيح:  

نرى أن يضاف هلذه العيوب يف عرصنا األمراض اخلطرية املعدية كالسيدا، ونحوها  

 مما تؤثر بالعدوى للمرأة أو للرجل أو لنسلهام، وقد سبق ذكر ذلك يف حمله. 

 ـ رشوط التفريق بالعيب    3

 تفاصيلها:من الرشوط التي ذكرها الفقهاء للتفريق بالعيب مع اختالف بينهم يف 

 : عدم العلم به وقت العقد 

أن ال يكون عاملا هبا   ، عىل أن من رشط ثبوت اخليار هبذه العيوب  (2)اتفق الفقهاء

 (3) وقت العقد، وال رىض هبا بعده، قال ابن قدامة:)ال نعلم فيه خالفا( 

، ويف  (4) رفع إليه خيص تزوج امرأة وَل يعلمها ففرق بينهامعمر وقد روي أن 

 
( قال ابن قدامة:وال نعلم يف هذا بني أهل العلم خالفا، إال أن احلسن قال: إذا وجد اآلخر عقيام خيري. وأحب أمحد 1)

أن يتبني أمره، وقال: عسى امرأته تريد الولد وهذا يف ابتداء النكاح، فأما الفسخ فال يثبت به، ولو ثبت بذلك لثبت يف اآليسة، 

يولد ألحدهم وهو شاب، ثم يولد له وهو شيخ، وال يتحقق ذلك منهام. وأما سائر العيوب  وألن ذلك ال يعلم، فإن رجاال ال

 .  7/141فال يثبت هبا فسخ عندهم. انظر: املغني:

 . 4/105، الفتاوى الكربى:2/326، بدائع الصنائع: 3/278، املنتقى: 5/43( األم: 2)

 .  7/142( املغني: 3)

 .  3/458( ابن أيب شيبة:4)
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ألن املرأة إذا   ؛ أرأيت املجبوب واخليص هل حيصنان املرأة ؟ قال: نعم يف رأيي  املدونة:) 

رضيت بأن تتزوج جمبوبا أو خصيا قائم الذكر فهو وطء جيب فيه الصداق، وجيب بوطء  

فإذا كان هكذا فجامعه يف النكاح إحصان وهو نكاح صحيح إال   ، املجبوب واخليص احلد

 (1)  (ن علمت فرضيت فوطئها بعد علمها فهو نكاحوإ  ،أن هلا أن ختتار إن َل تعلم

كمن ظن أن الربص يف   ، ونصوا عىل أن مثل ذلك ما لو ظن العيب يسريا فبان كثريا

مثل أن يكون   ، فزاد بعد العقد ،فبان يف كثري منه، ومثله ما لو ريض بعيب  ، قليل من جسده

  ، فال خيار له يف كل ذلك بخالف مالو ريض بعيب ،فينبسط يف جلده ،به قليل من الربص

فإن له اخليار، ومن األدلة عىل هذه التفاصيل املختلفة القياس عىل الرىض يف   ، فبان به غريه 

أشبه مشرتي املعيب مع العلم به، فإنه ليس اخليار يف كل   ، عيوب البيع، فإنه إذا ريض به 

   به.احلاالت املذكورة ما عدا لو وجد عيبا َل يعلم 

ونرى أن األرجح يف هذا أن يوصف العيب وصفا دقيقا قبل العقد، فإذا تبني أنه  

أكثر مما وصف جاز اخليار وحل الفسخ، ألن العيب يعظم بوصفه وقدره ونوعه،  

فاألمراض التي يتم عىل أساسها الفسخ متنوعة متعددة متفاوتة، فقد ترضياملرأة بمرض  

يصح، وهلذا نرى أن يقبل قول كل واحد من  دون مرض، فإطالق القول يف ذلك ال 

 الزوجني إذا ادعى عدم العلم الدقيق بتفاصيل املرض. 

وقد ذكرنا يف الفصول املاضية عدم صحة قياس أي أمر يف الزواج عىل البيع ونحوه  

لعدم املناسبة بينهام، ولو فرضنا صحة القياس، فإن العيب يف البيع إذا َل يوصف وصفا  

 استحق به املشرتي اخليار، وأمر الزواج أوىل من ذلك. دقيقا كان غررا 

 : الفورية 

 
 .  2/204نة:( املدو1)
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 :(1) اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني

ما َل يوجد منه ما يدل   ، ال يسقط ،: أن خيار العيب ثابت عىل الرتاخي القول األول 

قول   أو التمكني من املرأة، وهو ،أو االستمتاع من الزوج  ،من القول ، عىل الرىض به

 وداللة:   ،للحنابلة، وقول احلنفية، فقد نصوا عىل أن ما يبطل به اخليار نوعان: نص

: هو الترصيح بإسقاط اخليار، وما جيري جمراه نحو أن تقول أسقطت اخليار  النص 

 قبله. أو رضيت بالنكاح أو اخرتت الزوج ونحو ذلك سواء كان ذلك بعد ختيري القايض أو  

: هي أن تفعل ما يدل عىل الرضا باملقام مع الزوج بأن خريها القايض.  الداللة 

فأقامت مع الزوج مطاوعة له يف املضجع، وغري ذلك ؛ ألن ذلك دليل الرضا بالنكاح،  

واملقام مع الزوج، ولو فعلت ذلك بعد ميض األجل قبل ختيري القايض َل يكن ذلك رضا ؛  

دة قد تكون الختياره، وقد تكون لالختيار بحاله، فال تكون دليل  ألن إقامتها معه بعد امل

 .(2) الرضا مع االحتامل. وهل يبطل خيارها بالقيام عن املجلس

 واستدلوا عىل ذلك بام يل: 

وخيار العيب يف    ، كخيار القصاص   ، فكان عىل الرتاخي   ، أنه خيار لدفع رضر متحقق ـ    1

 املبيع يمنعه. 

ألنه قد يكون    ؛ اخليار يف البيع، ألن رضره يف املبيع غري متحقق  عدم صحة القياس عىل  ـ    2

وحيصل ذلك مع عيبه بخالف املقصود من الزواج الذي هو   ، املقصود ماليته أو خدمته 

 فإنه يفوت ذلك بعيبه.   ، االستمتاع 

  ، : أن خيار العيب ثابت عىل الفور، فمتى أخر الفسخ مع العلم واإلمكانالقول الثاين 

بطل خياره، ولزم العقد، وهو قول الشافعي وقول للحنابلة، وهو قول اإلمامية، واستدلوا  

 
 .  7/143( انظر: املغني:1)

 .  2/327( بدائع الصنائع:2)
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 كالذي يف البيع.  ،عىل ذلك بأنه خيار الرد بالعيب، فكان عىل الفور 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخليار خيتلف باختالف العيوب شدة ونوعا،  

وباختالف الظروف الداعية إىل تأجيل الترصيح بطلب  وباختالف املخري زوجا أو امرأة، 

 التفريق، ومن اخلطأ التنصيص عىل قول واحد مع اختالف االعتبارات. 

ولكن مع ذلك فإن ملا رشطه أصحاب القول األول من ظهور ما يدل عىل املوافقة  

حتول   سواء بالتنصيص أو بداللة احلال اعتبارا وقوة، ألن الظروف التي ترتبط بالبناء قد

بني الزوجني وإبداء رأُّيام برصاحة، فلذلك كان األرجح هو أن ترتك هلام فرصة التثبت  

 والتحقق إىل أن يقررا القرار النهائي يف املسألة من القبول أو الرفض. 

 أن يتم ذلك عىل يد القايض: 

اتفق الفقهاء عىل اعتبار هذا الرشط، فيحتاج الفسخ إىل حكم القايض، ومن األدلة  

 ذلك:   عىل 

وإنام يملكه الزوج إال أن   ، بطالن، واملرأة ال متلك الطالق أن هذه الفرقة فرقة ـ  1

 القايض يقوم مقام الزوج. 

ألنه ال   ؛ملا قد يكون فيها من التأجيل  ،أن هذه الفرقة خيتص بسببها القايضـ  2

 فكذا الفرقة املتعلقة به كفرقة اللعان.  ، يكون إال من القايض

وال حيتاج إىل القضاء    ،الكاساين أنه تقع الفرقة بنفس االختيار يف ظاهر الروايةوذكر  

ووجه الكاساين هذه الرواية بأن ختيري املرأة من القايض تفويض الطالق   ، كخيار املعتقة

والقايض يملك   ،فكان اختيارها الفرقة تفريقا من القايض من حيث املعنى ال منها  ،إليها 

 .(1)زوجذلك لقيامه مقام ال 

 
 .  2/326( بدائع الصنائع: 1)
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 : حصول العيب قبل العقد 

اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط، ويف حكم ما لو حدث العيب بأحدمها بعد  

 عىل قولني:  العقد

: يثبت هلام اخليار، وهو قول احلنابلة، وقول للشافعية، واستدلوا عىل  القول األول 

 ذلك بام يل:  

فإنه يثبت   ،كاإلعسار وكالرق ، رئا فأثبته طا  ،أنه عيب لنكاح يثبت اخليار مقارنا ـ  1

مثل إن عتقت األمة   ، ويثبته إذا طرأت احلرية ،مثل أن تغر األمة من عبد  ،اخليار إذا قارن

 حتت العبد. 

 كاإلجارة. ، فحدوث العيب هبا يثبت اخليار ،أنه عقد عىل منفعةـ  2

 كاملتبايعني.   ، فتساويا فيه الحقا  ،أهنام تساويا فيام إذا كان العيب سابقا ـ  3

 أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين ينتقض بالعيب احلادث يف اإلجارة. ـ  4

وأيب بكر وابن حامد، وهو قول  ،: ال يثبت اخليار، وهو قول مالكالقول الثاين 

وما يتجدد   ، العيوب احلادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ)اإلمامية، فقد نصوا عىل أن 

أظهره أنه ال   ،تردد  ،ويف املتجدد بعد العقد وقبل الدخول  ،بعد العقد والوطء ال يفسخ به 

، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم:) ال يفسخ النكاح بعد صحته بجذام  (1)  (يبيح الفسخ 

وال   ،وال بأن جيد هبا شيئا من هذه العيوب  ،وال بجنون كذلك  ، وال بربص كذلك ، حادث

 (2) وال بيشء من العيوب(  ، وال بداء فرج ،وال بعنانة  بأن جتده هي كذلك. 

فأشبه احلادث   ،ومن األدلة عىل ذلك أنه عيب حدث باملعقود عليه بعد لزوم العقد

 باملبيع.  

 
 .  2/264( رشائع اإلسالم:1)

 .  9/279( املحىل: 2)
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وإن حدث باملرأة ال يثبته، وهو قول   ، أثبت اخليار ،: إن حدث بالزوجالقول الثالث 

 بخالف املرأة.  ، للشافعية، وقول للاملكية، ألن الرجل يمكنه طالقها 

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، ألن الرجل يمكنه التفريق بالطالق  

لعيوب كلها  قال الباجي:) فذهب القايض أبو حممد إىل إثبات اخليار هلا هبذه ا   بخالف املرأة، 

والفرق بني ما حيدث من ذلك بالزوجة وبني ما   ،كانت موجودة حني العقد أو ثبتت بعده

والزوجة ال تقدر عىل ذلك فلو َل   ،حيدث بالزوج أن الزوج يقدر عىل رفع العقد بالطالق

يثبت هلا اخليار ألدى إىل استدامة الرضر وما قاله القايض أبو حممد يقتيض أن حق املرأة يف  

 (1) (وهو ظاهر   ،بوت اخليار هلا بام حدث بالزوج من ذلك آكد من حق الزوج مما يثبت باملرأةث

واملسألة مع ذلك ختتلف عن العيوب احلادثة قبل العقد، ألنه يف الذي كان موجودا  

واإلرضار هبا، والذي حدث به   ،به قبل العقد وسكت عن ذكره دل عىل قصده للخديعة 

بعد العقد غري قاصد إليه، فلذلك ترغب الزوجة يف الصرب مع زوجها إال إذا أحال عيبه  

 العيش معه.  

 ـ اآلثار املالية للفسخ بالعيب    4

 وخيتلف ذلك باختالف احلالتني التاليتني: 

 : الفسخ قبل الدخول 

 وهو إما أن يكون طالقا أو فسخا:

  ، ثم علم أنه كان هبا عيب ، الفقهاء عىل أنه إذا طلقها قبل الدخول: اتفق الطالق 

فلم يرجع عىل   ، ألنه ريض بالتزام نصف الصداق ؛وال يرجع به  ، فعليه نصف الصداق

وال يرجع عىل   ،فلها الصداق كامال ، أحد، ومثله ما لو ماتت أو مات قبل العلم بالعيب

 
 .  4/122( املنتقى:1)
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 وَل يوجد.  ،ألن سبب الرجوع الفسخ ؛ أحد 

  ، : اتفق الفقهاء عىل أنه إذا حصل الفسخ قبل الدخول، فإنه ال مهر هلا عليهسخ الف 

 سواء كان العيب من الزوج أو املرأة، وذلك لألدلة التالية: 

كام لو فسخته برضاع    ، فسقط مهرها   ،فالفرقة من جهتها   ،أن الفسخ إن كان منها ـ    1

 فصار الفسخ كأنه منها.   ، باإلخفاءفإنام فسخ لعيب هبا دلسته    ،وإن كان منه   ، زوجة له أخرى

فإذا اختارت فسخ العقد مع سالمة ما   ،أن العوض من الزوج يف مقابلة منافعها ـ  2

وليس من جهتها عوض يف مقابلة منافع  ، رجع العوض إىل العاقد معها  ، عقدت عليه

ال لتعذر ما استحقت عليه يف مقابلته   ،وإنام ثبت هلا اخليار ألجل رضر يلحقها  ،الزوج

 فافرتقا.  ،عوضا 

 : حصول الفسخ بعد الدخول 

ألن املهر جيب   ؛اتفق الفقهاء عىل أنه إذا حصل الفسخ بعد الدخول فإن هلا املهر 

ال بفسخ من  و  ، ولذلك ال يسقط بردِتا   ،فال يسقط بحادث بعده  ، ويستقر بالدخول  ،بالعقد

 واختلفوا يف نوع املهر الواجب عىل قولني:  ،جهتها 

 : جيب املهر املسمى، وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  القول األول 

  ، فوجب املسمى ،أهنا فرقة بعد الدخول يف نكاح صحيح فيه مسمى صحيحـ  1

 كغري املعيبة، وكاملعتقة حتت عبد.

 كام لو َل يفسخه.   ،فكان صحيحا   ،ألنه وجد برشوطه وأركانه  ،حأن النكاح صحيـ    2

كنكاح األمة إذا عتقت حتت    ، فكذلك إذا فسخه  ،أنه لو َل يفسخه لكان صحيحا ـ    3

 عبد.

  ، أنه ترتتب عليه أحكام الصحة من ثبوت اإلحصان واإلباحة للزوج األولـ  4

 وسائر أحكام الصحيح. 
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 إبقاؤه وتعني فسخه. أنه لو كان فاسدا ملا جاز ـ  5

وما وقع عىل صفة يستحيل   ،غري سابق عليه  ،أن الفسخ يثبت حكمه من حينهـ  6

 أن يكون واقعا عىل غريها. 

وهو قول الشافعية، ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل    ،: جيب مهر املثلالقول الثاين 

 فصار كالعقد الفاسد.   ،ذلك بأن الفسخ استند إىل العقد

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هلا املهر املسمى، ألنه املهر الذي تراضيا عليه، أما  

مهر املثل فقد يكون أكثر من املسمى، فيترضر الزوج، وقد يكون أقل منه فتترضر الزوجة،  

وهذا املهر يثبت للزوجة من الزوج حال كون العيب منه، أما إن كان العيب منها وغرر به،  

يف الفصل املتعلق بالكفاءة أن الرجل الذي دخل عىل املرأة مغررا به ال جيب عليه  فقد ذكرنا  

من املهر إال أدنى ما يطلق عليه، بام استحل منها، أما املهر الكامل الذي هو مهر مثلها، أو  

ما سمي هلا فتستحقه من الذي غرر هبا إن كانت جاهلة بوقوع هذا التغرير، أما إن كانت  

املهر إال ما أعطاها زوجها، وهو أدنى ما يطلق عليه املهر عىل خالف   حق منعاملة فال تست

 العلامء يف ذلك.  
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 ثاين الفصل ال 

 التفريق بسبب التفريط يف حقوق الزوجية 

نتناول يف هذا الفصل الصالحيات املعطاة للقايض من طرف الرشيعة، ألجل مراعاة  

حقوقها، قد رأينا من خالل استقراء ما ورد يف  مصلحة الزوجة يف حال تفريط زوجها يف 

 الفقه اإلسالمي عنها أنه يمكن حرصها يف ثالثة: 

 . التفريق بسبب التفريط يف احلقوق املاديةـ  1

 التفريق بسبب غياب الزوجـ  2

 التفريق بسبب فقد الزوجـ  3

 ـ التفريق بسبب التفريط يف احلقوق املادية   أوال 

سار الزوج هل للزوجة احلق يف طلب التفريق بينها وبني  اختلف الفقهاء يف حال إع

 :(1)زوجها لعجزه عن اإلنفاق أم ال عىل قولني

ولو طلبته ال جييبها القايض إىل ما طلبته،   ،: أهنا ال متلك فراقه بذلكالقول األول 

وهو قول    ،فال يفسخ النكاح لعجزه عنه  ،ألنه حق هلا عليه   ؛ولكن يرفع يده عنها لتكتسب  

وأيب حنيفة وصاحبيه، وقول ابن حزم، وقد قال احلسن   ،وابن شربمة  ، والزهري ،عطاء

ىل وتصرب وينفق عليها ما  )تواسيه تتقي اهلل تعا  : البرصي يف الرجل يعجز عن نفقة امرأته

وعن سفيان الثوري يف املرأة يعرس زوجها بنفقتها ؟ قال: هي امرأة ابتليت   استطاع(،

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل: (2)(فلتصرب، وال تأخذ بقول من فرق بينهام

 
 . 8/163( هناك قول ثالث ذكره ابن قدامة للعنربي هو أن حيبس إىل أن ينفق، املغني:1)

 .  9/255( انظر النصوص عن السلف يف ذلك: املحىل:2)
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ٍة فَ ـ    1 نَظَِرٌة  أن اهلل تعاىل أوجب إنظار املعرس بالدين يف قوله تعاىل:﴿ َوإِْن َكاَن ُذو ُعرْسَ

ٍة ﴾   ( فهاهنا أوىل ألن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الرشع. 280)البقرة: إِىَل َمْيرَسَ

﴿ لُِينِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ  :قول اهلل تعاىلـ  2

ا﴾)الطالق: اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ َما آَتا  (، وقال تعاىل:﴿ اَل  7َها َسَيْجَعُل اهللَُّ َبْعَد ُعرْسٍ ُيرْسً

 ( 286)البقرة:  ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها ﴾

 أن النفقة كام ال يطلق هبا يف الزمان املايض إمجاعا كذلك ال يطلق هبا هبا يف احلال. ـ    3

اإلمجاع فال تنحل إال بإمجاع أو بدليل  استصحاب احلال وذلك أن العصمة ثبتت بـ    4

 من كتاب أو سنة ال بالقياس. 

 أن العجز عن النفقة أمر عارض يمكن زواله. ـ  5

أن الرضر احلاصل للزوجة من إعسار الزوج يمكن تداركه باإلذن هلا باالستدانة ـ    6

 عليه. 

بينام رضر الزوجة  ،أن التفريق فيه رضر يلحق الزوج وال يمكن تداركه أو عالجهـ    7

 يمكن تداركه والقاعدة املقررة يف حال تعارض رضرين أن يرتكب أخفهام. 

أن العجز عن النفقة يف احلال كام أنه ال يوجب بيع أم الولد وال خروجها عن  ـ  8

 ملكه كذلك ال يوجب تطليق الزوجة. 

 أن يفرق بينهام  وبني فراقه، وأن للقايض  ، : أن املرأة خمرية بني الصرب عليه القول الثاين 

هلذا العجز واإلعسار كامله أن يفرق بينهام المتناعه عن اإلنفاق مع قدرته عليه، وروي هذا  

وعمر بن عبد   ،واحلسن  ، وبه قال سعيد بن املسيب ، وأيب هريرة  ، وعل  ، القول عن عمر

  ، والشافعي ، وعبد الرمحن بن مهدي ،وحييى القطان ،ومالك ، ومحاد ،وربيعة ،العزيز

 وأبو ثور واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ، وأبو عبيد ،حاقوإس

يٌح بِإِْحَساٍن﴾)البقرة:ـ   1 (، وليس  229قول اهلل تعاىل: ﴿ َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ
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 فيتعني الترسيح.   ،اإلمساك مع ترك اإلنفاق إمساكا بمعروف 

تطلقني، ويقول العبد أطعمني  :) تقول املرأة إما أن تطعمني وإما أن قوله ـ  2

 (1)  واستعملني، ويقول الولد إىل من تدعني(

قال: سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق عىل   ،عن ابن أيب الزنادـ  3

امرأته، أيفرق بينهام ؟ قال: نعم. قلت: سنة ؟ قال: سنة، وهذا التعبري ينرصف إىل سنة  

 . رسول اهلل 

ألنه إنام هو فقد لذة   ،أقل  ،والرضر فيه ،فسخ بالعجز عن الوطء أنه إذا ثبت الـ  4

 فألن يثبت بالعجز عن النفقة التي ال يقوم البدن إال هبا أوىل.   ،وشهوة يقوم البدن بدونه

أنا إنام أمرناه برفع رضر عليه وهو إطالقها ملن ينفق عليها، وَل تلزمه النفقة مع  ـ  5

 ظار املعرس. العرسة حتى يرد أن اهلل أوجب إن

أن النفقة يف مقابلة االستمتاع بدليل أن الناشز ال نفقة هلا عند اجلمهور فإذا َل جيد  ـ    6

 النفقة سقط االستمتاع فوجب اخليار. 

أن املقصد إذا احتدت وسيلته أمر به عينا، وإذا تعددت بأن كان له وسيلتان فأكثر  ـ    7

  منها مثال أن ، وملتعدد الوسيلة يف الرشيعة فروع كثريةخري بينهام وال يتعني أحدمها عينا، 

السفر إىل احلج يتيرس فيه الرب والبحر ال يتعني أحدمها، وملتحد الوسيلة يف الرشيعة أيضا  

فروع منها زوال الرضر عن الزوجات الواقع من ذلك احتدت وسيلته أي سبب اخلروج  

 عن رضر اجلوع والعري وهو التطليق فأمر به عينا. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم التعجيل بالتفريق، بل تعطى الفرصة الكافية  

 
وأخرجه أيضا: البيهقى  .(3363رقم  8/149وابن حبان ) ،(5040، رقم 5/2048(   أخرجه البخارى )1)

 (  15488، رقم 7/470)
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للزوج للتخلص من إعساره، فإن َل يتخلص استحقت الزوجة حق التفريق بينها وبني  

زوجها، برشط أن يكون إعساره عن احلاجيات الرضورية لإلنسان من املطعم وامللبس  

ر عن الكامليات كاخلادم وأنواع الرفاهية، فالزوج غري  والعالج والسكن، أما اإلعسا 

مطالب هبا رشعا، فلذلك ال تستحق الزوجة التفريق بسببها، وهلا احلق يف حل العصمة بدل  

 ذلك باخللع. 

 وقت الفسخ: 

اختلف القائلون بحق املرأة يف طلب التفريق يف وقت الفسخ، هل يفسخ بمجرد  

 : ل مدة لذلك عىل األقوال التاليةثبوت اإلعسار عىل اإلطالق، أم يؤج 

: أنه ال تأجيل يف ذلك فمتى ثبت اإلعسار بالنفقة جاز للمرأة املطالبة  القول األول 

 من غري إنظار، وهو قول احلنابلة وأحد قويل الشافعي، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   بالفسخ

يثبت الفسخ يف  أن  ،فوجب ،وَل يرد الرشع باإلنظار فيه ، أنه معنى يثبت الفسخـ  1

 احلال، كالفسخ بالعيب. 

 فال يلزم التأخري.  ،وقد وجد   ، أن سبب الفسخ اإلعسارـ  2

: أنه يؤجل يف ذلك مدة، وقد اختلف يف حتديدها، فقال محاد بن أيب  القول الثاين 

سليامن: يؤجل سنة قياسا عىل العنني، وقال عمر بن عبد العزيز: ارضبوا له شهرا أو  

 : الشهر ونحوه. وقال الشافعي يف القول اآلخر: يؤجل ثالثا.  شهرين، وقال مالك

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة ـ كام ذكرنا سابقا ـ هو أن يؤجل مدة كافية، وهي ختتلف  

بحسب العمل الذي يريد أن يتخلص به من إعساره، وبحسب نوع اإلعسار الذي يريد أن  

د تقرص، فاملعرس بالسكن ليس كاملعرس بنفقة  يتخلص منه، فقد تطول مدة هذا العمل، وق

 املطعم والكسوة. 
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فلذلك نرى أنه بدل حتديد املدة بمقدار زمني قد يشغله تربصه عن العمل للتخلص  

من إعساره أن يبني للقايض أو ملن يكلفه القايض بذلك نوع العمل الذي يريد االشتغال  

للقايض أن يرى جديته وعدم   به، واخلطوات التي يريد سريها، ومن خالل ذلك يمكن

 جديته، فهام الفيصل يف التفرقة وعدمها. 

 نوع التفريق يف اإلجراء القضائي:  

فإنه ال يتم   ، الفسخ ألجل النفقة اتفق الفقهاء عىل أن كل موضع ثبت للزوجة فيه 

وال جيوز للحاكم التفريق إال أن تطلب املرأة   ، إال بحكم احلاكم باعتباره فسخا خمتلفا فيه 

وقد اختلف الفقهاء يف نوع تفريق القايض عىل   ،فلم جيز من غري طلبها  ، ألنه حقها  ؛ ذلك 

 قولني: 

إن أجربه    إنه فسخ ال رجعة له فيه، وهو قول الشافعي وابن املنذر، فأما   :القول األول 

فإن   ، فله الرجعة عليها ما دامت يف العدة ، فطلق أقل من ثالث ، احلاكم عىل الطالق

فطلبت املرأة   ، وَل يمكن األخذ من ماله ،أو امتنع من اإلنقاق عليها  ،راجعها، وهو معرس 

أشبه ما قبل الطالق، واستدلوا عىل ذلك   ،ألن املقتيض له باق ؛ فللحاكم الفسخ  ، الفسخ

 قة لعجزه عن الواجب هلا عليه فأشبهت فرقة العنة.  بأهنا فر

وهو أحق هبا إن أيرس يف عدِتا، وهو قول املالكية،   ،: هو تطليقة القول الثاين 

فأشبه تفريقه بني املوىل   ،واستدلوا عىل ذلك بام بأنه تفريق المتناعه من الواجب عليه هلا 

 وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطالق. 

 الرتجيح:  

أن األرجح يف املسألة هو أن أي تفريق من غري رضا الزوج ليس طالقا، حتى   نرى

ال تستنفذ عدد الطلقات، ألن من مقاصد الرشع يف هذا هو احلفاظ عىل فرص الرجعة بني  

 الزوجني، واعتبار تفريق القايض تطليقة يقلل من هذه الفرص. 
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 التفريق بسبب عدم قدرة الغائب عىل اإلنفاق: 

الفقهاء فيام لو غاب الزوج، وَل جتد الزوجة ما تنفق به عىل نفسها، وَل يقدر  اختلف 

 القايض عىل أخذ النفقة من مال الغائب بأي وسيلة عىل قولني: 

وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك   ، : أن هلا اخليار يف الفسخالقول األول 

 بام يل:  

بل هذا أوىل   ،كحال اإلعسار ، ان هلا اخليارفك ،أن اإلنفاق عليها من ماله متعذرـ  1

 فعىل غريه أوىل.  ،فإنه إذا جاز الفسخ عىل املعذور ،بالفسخ

 فوجبت إزالته.  ،أن يف الصرب رضرا أمكن إزالته بالفسخـ  2

  ، كأداء ثمن املبيع  ،فلم يفرتق احلال بني املورس واملعرس  ، أنه نوع تعذر جيوز الفسخـ    3

  ، وبني أن ُّيرب قبل أداء الثمن  ، لفسخ بني أن يكون املشرتي معرسافإنه ال فرق يف جواز ا 

 وعيب اإلعسار إنام جوز الفسخ لتعذر اإلنفاق. 

  ، فإن املعرس كذلك يمكن أن يغنيه اهلل،أما قوهلم: إنه حيتمل أن ينفق فيام بعد هذاـ    4

 فاستويا يف ذلك.  ،أو يعطى ما ينفقه ،أوأن يقرتض 

: أهنا ال متلك الفسخ، وهو ظاهر مذهب الشافعي واستدلوا عىل ذلك بام  القول الثاين 

 يل:  

 أن الفسخ يف املعرس لعيب اإلعسار. ـ  1

فربام ال يمتنع يف   ، وإذا امتنع يف يوم ،أن املورس يف مظنة إمكان األخذ من ماله ـ  2

 بخالف املعرس.  ،الغد

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكمها خيتلف بحسب مدة الغيبة ونوع ترضر  

الزوجة، وعدم إمكان التاليف باالستدانة ونحوها، فإذا طالت مدة الغيبة وحترجت الزوجة  
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حرجا شديدا، وَل تتمكن من إجياد أي وسيلة تنفق هبا عىل نفسها، فإن هلا احلق يف طلب  

ىل أن يعذر للزوج بذلك حتى يتبني أمره كام سنرى يف املطلب  التفريق بينها وبني زوجها ع

 التايل. 

 ـ التفريق بسبب غياب الزوج   ثانيا  

هو مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غري منقطعة، بحيث يعرف خربه، ويأِت  و

(1) كتابه، وتعلم حياته
. 

الغيبة بناء  اختلف الفقهاء يف حكم الفرقة بني الزوجني بسبب هذا النوع من وقد 

 أم ال عىل قولني:  ،هل هي حق للزوجة كالزوج ،عىل اختالفهم يف حكم استدامة الوطء 

فإذا غاب   ، أن حق املرأة يف الوطء قضاء ينتهي بالوطء مرة واحدة :القول األول 

الزوج عنها بعد ذلك وترك هلا ما تنفقه عىل نفسها َل يكن هلا حق طلب الفرقة، وهو قول  

 عية وقول القايض من احلنابلة.  احلنفية والشاف

عىل ذلك فلها طلب التفريق منه   ،: أن هذا احلق ثابت للزوجة مطلقا القول الثاين 

 وهو قول املالكية واحلنابلة.  ،بسبب الغيبة 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هذا احلق ثابت للزوجة مطلقا، فلذلك تستحق  

، فهو من احلاجيات األساسية التي تتطلبها احلياة الزوجية  التفريق بينها وبني زوجها بسببه

 كالنفقة وغريها إال إذا رضيت الزوجة بالتنازل عنها، فال حرج عليها يف ذلك. 

ثم إن أرضار الغيبة ال ترتبط فقط هباتني الناحيتني: ناحية النفقة وناحية املعارشة  

الزوجة، خاصة إن كانت غيبة   اجلنسية، بل تتعدامها إىل أرضار أخرى قد تصىل بنارها 

 
 . 7/37، وانظر: رشح النيل:29/62فقهية:( انظر: املوسوعة ال1)
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طويلة، فلذلك ال تكلف الزوج عنتا يف حتمل غيبة زوجها حتى لو كانت غيبة رشعية، ألن  

 ذلك قد يؤدي هبا إىل أن تصبح كاملعلقة، وهو مما رفض قبوله الرشع. 

 نوع التفريق للغيبة: 

قضاء القايض، ألهنا  اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة عىل أنه ال بد فيها من 

 فال تنفذ بغري قضاء، واختلفوا يف كوهنا فسخا أو طالقا عىل قولني:  ،فصل جمتهد فيه 

 : أن الفرقة للغيبة فسخ، وهو قول احلنابلة. القول األول 

: أهنا طالق، وهو قول املالكية، ومرادهم بالطالق يف مثل هذه األحوال  القول الثاين 

يب زيد القريواين:) إن كل طالق يوقعه احلاكم طالق بائن إال  الطالق البائن، كام قال ابن أ

 طالق املويل وطالق املعرس بالنفقة(، ثم إنه طالق للرضر، وهو بائن عندهم كام سنرى. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة مثلام ذكرنا يف نظرياِتا أن األرجح اعتبار هذا التفريق  

أتاحها الرشع للزوج، زيادة عىل أن هذا التفريق َل   فسخا للحفاظ عىل فرص التطليق التي

 يقصده الزوج، فال يعترب طالقا منه، فهو طالق من القايض كام أن اخللع طالق من املرأة. 

 حكم التفريق لألرس: 

فاألرس مما يلحق بالغائب إذا علمت حياته، وقد أمجع الفقهاء عىل أن زوجة األسري  

ال ابن املنذر:)وأمجعوا أن زوجة األسري ال تنكح حتى  ال تنكح حتى تعلم يقني وفاته، ق

 (1) يعلم بيقني وفاته ما دام عىل اإلسالم( 

ولكن هذا اإلمجاع ـ فيام نرى ـ مقيد بعدم حصول الرضر باملرأة التي يؤرس زوجها  

ملدة طويلة حتى لو كانت تتيقن حياته، والرضر ليس متعلقا هنا بالنفقة وحدها، بل قد  

حاجة املرأة إىل زوج، وقد أشار إىل هذه الناحية يف حاشية العدوي  يكون ملجرد 

 
 .. 77( مراتب اإلمجاع: 1)
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، لتعذر الكشف  (1) بقوله:)مثلها زوجة األسري، فإهنام يبقيان كام مها النقضاء مدة التعمري

، وهذا  (2) عن زوجيهام إن دامت نفقتهام، وإال فلهام التطليق كام إذا خشيا عىل نفسيهام الزنا(  

ن رصاحة يشري إىل احلاجة التي تستدعي تزوج املرأة، ولو َل ختش  التعبري مع ما حيمله م

 الزنا.

وال نرى أن يف مصلحة املرأة التي تزوجت حديثا، ثم أرس زوجها أن تنتظره إىل  

انقضاء مدة التعمري، فقد متوت، وهي تنتظره، ثم كيف ال يباح هلا الزواج، وهي يف ريعان  

 د لدخول قربها؟ شباهبا ثم يفتح هلا املجال، وهي تستع

 حكم التفريق للسجن: 

 اختلف الفقهاء يف حق زوجة السجني يف طلب التفريق من زوجها عىل قولني: 

وسواء    ،مهام طالت مدة حبسه   ،: عدم جواز التفريق عىل السجني مطلقا القول األول 

وهو قول اجلمهور، وقد علل احلنفية والشافعية    ،أكان سبب حبسه أو مكانه معروفني أم ال 

وهم ال يقولون بالتفريق عليه لغيابه، وعلله احلنابلة بأن غيابه   ،ذلك بأنه غائب معلوم احلياة

 لعذر. 

: جواز التفريق عىل املحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الرضر،  القول الثاين 

وهم يقولون بالتفريق   ، بس غياباحل ألن  ، وهو قول املالكية، وذلك بعد سنة من حبسه

 كام يقولون هبا مع العذر عىل سواء.  ، للغيبة مع عدم العذر

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين إن طالت مدة احلبس وترضرت الزوجة  

 
( والتعمري عند املالكية مدته سبعون سنة من يوم ولد، واختار الشيخان أبو حممد عبداهلل بن أيب زيد وأبو احلسن عل 1)

 .  2/482القابيس ثامنني،وحكم بخمس وسبعني سنة، والراجح األول، انظر: الرشح الكبري:

 .  2/221حاشية العدوي: ( 2)
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 بذلك ملا ذكرناه سابقا من املقاصد الرشعية. 

 رشوط التفريق للغيبة: 

ت حق التفريق للزوجة يف حال غياب زوجها احلكم  قيد الفقهاء القائلون بثبو 

 بالتفريق بالرشوط التالية عىل اختالف بينهم يف بعض تفاصيلها:

 : ـ أن تكون غيبة طويلة   1

 وقد اختلف الفقهاء يف مدِتا عىل قولني: 

أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان هلا طلب   :القول األول 

 .(1)ت الرشوط األخرى، وهو قول احلنابلةالتفريق عليه إذا حتقق 

ويف قول للغرياين   ،: إهنا سنة فأكثر، وهو قول املالكية يف املعتمد عندهمالقول الثاين 

وهذا مبني منهم   ،بل ال بد من الزيادة عليها  ،وابن عرفة أن السنتني والثالث ليست بطول 

 عىل االجتهاد والنظر.  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكمها خيتلف بحسب املدة التي قرر الزوج  

غياهبا، فإن كانت مدة طويلة، ولكنها حمدودة بزمن معني ال تعدوه، فإن األرجح فيها هو  

احلالة القول الثاين، أو   صرب الزوجة تلك املدة ما َل تطل طوال شديدا، وقد يرجح يف هذه 

 ما يراه ويل األمر مناسبا من التحديد. 

أما إن كانت مدة طويلة غري حمدودة أو كانت مستديمة، كأن ترتبط حياته هبذا  

الغياب الطويل، فإن للزوجة احلق يف طلب التفريق مطلقا، لترضرها من كثرة غيابه عنها،  

 معه ملحل عمله أو أن خيل سبيلها.    ولكن قبل التفريق يعذر للزوج بأن ينقل زوجته

 ـ خشية الرضر:   2

 
 .  5/322( الفروع:1)
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والرضر هنا هو خشية   ، وهو أن ختشى الزوجة عىل نفسها الرضر بسبب هذه الغيبة

واحلنابلة وإن أطلقوا   ،وليس اشتهاء اجلامع فقط ،الوقوع يف الزنى كام نص عليه املالكية

إال أن هذا الرضر يثبت بقول الزوجة  الرضر هنا إال أهنم يريدون به خشية الزنى كاملالكية، 

 إال أن يكذهبا ظاهر احلال.  ،ألنه ال يعرف إال منها  ،وحدها 

 ـ أن تكون الغيبة لغري عذر:   3

فإن كانت لعذر كاحلج والتجارة وطلب العلم، فقد اختلفوا يف حق طلب الزوجة  

   التفريق عىل قولني:

سفره لعذر أم لغري عذر، وهو قول  : جيوز هلا طلب التفريق سواء أكان القول األول 

 املالكية. 

: إذا غاب الزوج عن زوجته بغري عذر كان هلا طلب التفريق، وهو رأي  القول الثاين 

 كاملرض ونحوه.  ،احلنابلة، ألن استدامة الوطء حق للزوجة ما َل يكن يف الزوج عذر مانع

 الرتجيح:  

ل اعتبار رشعية الغيبة، ألن  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار ترضر الزوجة قب

من مقاصد الرشع نفي الرضر، وال جيدي الزوجة نفعا أن يغيب زوجها غيابا رشعيا أو غري  

 رشعي إذا طالت الغيبة وترضرت بطوهلا.  

 ـ إعذار الغائب:   4

ومنه قد أعذر من أنذر أي قد بالغ يف اإلعذار من   ، واإلعذار هو املبالغة يف العذر 

ومنه إعذار القايض إىل من ثبت عليه حق يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن   ،تقدم إليك فأنذرك

َبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو   شهد عليه بذلك، واألصل فيه قوله تعاىل يف قصة اهلدهد: ﴿ أَلَُعذِّ

بِنَي َحتَّى َنْبَعَث  ( وقوله تعاىل: ﴿ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ 21أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأتَِينِي بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي﴾)النمل:

نَا َلْواَل  15َرُسواًل﴾)اإلرساء:  ا َأْهَلْكنَاُهْم بَِعَذاٍب ِمْن َقْبلِِه َلَقاُلوا َربَّ (وقوله تعاىل: ﴿ َوَلْو َأنَّ
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(، وغريها من اآليات  134َأْرَسْلَت إَِلْينَا َرُسواًل َفنَتَّبَِع آَياتَِك ِمْن َقْبِل َأْن َنِذلَّ َوَنْخَزى﴾)طه:

 كريمة. ال

فمن أحكام القايض يف اإلسالم أن ال يعجل باحلكم قبل إعذار املحكوم عليه، قال  

وإذا   ،ابن فرحون:) وينبغي للقايض أن ال حيكم عىل أحد حتى يعذر إليه برجل أو رجلني 

  ، أعذر بواحد أجزأه، قال ابن احلاجب وحيكم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة ؟ فيقول ال 

واملتبادر    ،واملحكوم عليه أعم من املدعي واملدعى عليه  ،فإن قال نعم أنظره ما َل يتبني لدده

ألنه قد تقوى حجة املدعى عليه فيتوجه احلكم عىل املدعي باإلبراء    ؛للذهن هو املدعى عليه  

 (1) (أو بغريه من وجوه احلكم

فلذلك نص الفقهاء عىل أن يكتب القايض إىل الزوج خيريه بني الرجوع إليها أو نقلها  

ألن حتديد اآلجال من األمور األساسية يف   ،إليه أو تطليقها ويرضب له لذلك مدة مناسبة

األحكام القضائية، وهو سنة رشعية، ويرجع معظمها الجتهاد القايض إال ما ورد بتحديده  

 رشعا كام سبق ذكره يف مناسبات خمتلفة. 

وإن اعتذر لغيابه بعذر مقبول َل يفرق   ،أو نقلها إليه أو طلقها فبها  ،فإن عاد إليها 

أو َل يرد بيشء وقد انقضت املدة   ،وإن أبى ذلك ،ام ذكرنا دون املالكيةعليه عند احلنابلة ك

أو كان عنوانه ال تصل الرسائل إليه طلق القايض   ، أو َل يكن له عنوان معروف ، املرضوبة

 عليه بطلبها. 

 
 .  1/194( تبرصة احلكام:1)
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 التفريق بسبب فقد الزوج   ـ   ثالثا

أول حاله،    بقوله:) املفقود اسم ملوجود هو حي باعتباراملفقود  عرف الرسخيس  وقد  

وخلفاء أثر مستقره ال جيدون،    ،وأهله يف طلبه جيدون  ،ولكنه خفي األثر كامليت باعتبار مآله

وباجلد ربام يصلون إىل املراد، وربام يتأخر اللقاء   ، قد انقطع عليهم خربه واسترت عليهم أثره

 (1)(إىل يوم التناد

 :(2)ويتعلق به املسائل التالية

 املفقود وأحكامها: أحوال  ـ    1

ال خيلو املفقود من حالتني، فهو إما أن يكون حمتمال رجوعه بسبب عدم ما يدعو إىل  

 اخلوف عليه، أو أن يكون مستبعد الرجوع، وتفصيل كالم الفقهاء يف كلتا احلالتني كام يل: 

 احلالة األوىل: احتامل رجوعه: 

غري مهلكة، وطلب العلم  وهو حال كون ظاهر غيبته السالمة، كسفر التجارة يف 

والسياحة، وكونه مع ذلك عاقال سليام عارفا لكيفية الترصف، وقد اختلف الفقهاء يف  

 ثبوت امتالكه لعصمة زوجته عىل قولني: 

: ال تزول الزوجية ما َل يثبت موته، وقد روي ذلك عن عل وأيب قالبة،  القول األول 

أيب ليىل، والثوري، وأيب حنيفة،  والنخعي، وأيب عبيد، وهو قول ابن شربمة، وابن 

والشافعي يف اجلديد، وهو قول ابن حزم مطلقا يف هذا وغريه، قال:) ومن فقد فعرف أين  

موضعه أو َل يعرف يف حرب فقد أو حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال َل يفسخ بذلك  

 
 .  5/35، وانظر: الفروع البن مفلح:11/34( املبسوط:1)

، تبرصة  3/311،تبيني احلقائق:6/196، بدائع الصنائع:11/38، املبسوط:8/109، املغني:9/316( املحىل:2)

، التاج 11/37، املبسوط: 3/363، حاشية البجريمي:3/293:، إعانة الطالبني5/422، كشاف القناع:1/176احلكام:

 .  4/155واإلكليل: 
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ال بيعت األمة  نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حتى يصح موته أو متوت هي..فإن َل يكن له م

وقيل للزوجة وألم الولد انظرا ألنفسكام فإن َل يكن هلام مال مكتسب أنفق عليهام من سهم  

 (1) (الفقراء واملساكني من الصدقات كسائر الفقراء وال فرق

: زوال الزواج بالفسخ بعد مدة من فقده، وقد اختلف يف حتديد املدة عىل  القول الثاين 

 املذاهب التالية: 

: ترتبص أربع سنني، وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعرشا، وحتل  ألول املذهب ا 

وعن مجع من التابعني كالنخعي  ،لألزواج، وقد ثبت ذلك عن عثامن وابن مسعود يف رواية 

وعطاء والزهري ومكحول والشعبي وهو قول مالك والشافعي يف القديم، وقد اتفق  

وعىل أهنا تعتد عدة الوفاة بعد ميض  أكثرهم عىل أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم، 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل: (2)األربع سنني

أنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة، وتعذر النفقة باإلعسار، فألن جيوز هاهنا  ـ    1

 لتعذر اجلميع أوىل. 

حديث عمر يف املفقود، مع موافقة الصحابة له، وتركهم إنكاره ونص حديث  ـ  2

عمر يف املفقود بطوله كام أورده ابن عبد الرب:)أن رجال خرج يصل مع قومه صالة العشاء  

ففقد، فانطلقت امرأته إىل عمر فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن  

ت عمر فأخربته بذلك، فسأل عن ذلك قومها ترتبص أربع سنني، فرتبصت ثم أت

فصدقوها، فأمروها أن تتزوج، ثم إن زوجها األول قدم، فارتفعوا إىل عمر فقال: عمر  

يغيب أحدكم الزمان الطويل ال يعلم أهله حياته، قال: إن يل عذرا قال: فام عذرك قال:  

غزاهم جن  خرجت أصل مع قومي صالة العشاء، فسبتني اجلن، فكنت فيهم زمانا ف

 
 .  10/133( املحىل:1)

 . 9/431( فتح الباري:2)
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مؤمنون فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا هلم سبايا، فكنت فيمن أصابوا فقالوا: ما دينك  

قلت: مسلم قالوا: أنت عىل ديننا ال حيل لنا سبيك، فخريوين بني املقام وبني القفول،  

فاخرتت القفول، فاقبلوا معي بالليل يسري حيدو يب وبالنهار إعصار ريح أتبعها، قال: فخريه  

   (1) عمر بني املرأة والصداق( 

: إذا مىض عليه تسعون سنة، قسم ماله، وهذا يقتيض أن زوجته تعتد  املذهب الثاين 

ألن الظاهر أنه ال يعيش أكثر من    ؛عدة الوفاة ثم تتزوج، وتعترب تسعني سنة من يوم والدته  

ده بغيبة ظاهرها  هذا العمر، فإذا اقرتن به انقطاع خربه، وجب احلكم بموته، كام لو كان فق

 اهلالك، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أن هذه غيبة ظاهرها السالمة، فلم حيكم بموته. ـ  1

 أن خرب عمر ورد يف من ظاهر غيبته اهلالك، فال يقاس عليه غريه. ـ  2

 الرتجيح: 

األمر، ألن فعل  مع جعل حتديد املدة لويل    الثايننرى أن األرجح يف املسألة هو القول  

من أمرها بالرتبص أربع سنني يرجع للظروف التي كان خيضع هلا الناس يف ذلك   عمر

الوقت من صعوبة التحري، وعدم تيرس التنقل، واحلاجة إىل الزمن يف كل ذلك، أما يف  

عرصنا، فنرى إمكانية تقليص املدة بحسب ما يراه اخلرباء يف ذلك، فليس يف املسألة نص  

يرجع لواليته، ولو كان يف املسألة   جتاوزه، وال إمجاع حيرم خرقه، وفعل عمر نبوي حيرم 

حديث لذكره، وعدم اختالف الصحابة معه يف ذلك ال لكون املسألة توقيفية، بل لوجوب  

   طاعة ويل األمر.

وقد ذكرنا هذا ألن حتديد املدة بأربع سنني، ثم البدء بعد هذه األربع بعد اتصاهلا 

 
( قال ابن عبد الرب: هذا خرب صحيح من رواية العراقيني واملكيني مشهور، وقد روى معناه املدنيون يف املفقود إال أهنم 1)

 .  12/184َل يذكروا معنى اختطاف اجلن للرجل، وال ذكروا ختيري املفقود بني املرأة والصداق، التمهيد: 
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 باحلاكم، قد حيمل مرضة كبرية للمرأة َل يكلفها الرشع بتحملها.

 احلالة الثانية: استبعاد رجوعه: 

وذلك فيام لو كان ظاهر غيبته اهلالك، كالذي يفقد من بني أهله ليال أو هنارا، أو  

لصالة فال يرجع، أو يميض إىل مكان قريب ليقيض حاجته ويرجع، فال يظهر له  خيرج إىل ا 

خرب، أو يفقد بني الصفني، أو ينكرس هبم مركب فيغرق بعض رفقته، أو يفقد يف مهلكة،  

 وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

: ال تتزوج امرأة املفقود حتى يتبني موته أو فراقه، وهو قول أيب قالبة،  القول األول 

والنخعي، والثوري، وابن أيب ليىل، وابن شربمة، واحلنفية، والشافعي يف اجلديد، وهو قول  

 ابن حزم، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

  (1)  : )امرأة املفقود امرأته، حتى يأتيها اخلرب( قوله ـ  1

 يف زوال الزوجية، فلم تثبت به الفرقة، كام لو كان ظاهر غيبته السالمة.   أنه شك ـ    2

: أن زوجته ترتبص أربع سنني، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعرشا،  القول الثاين 

وحتل لألزواج، وهو قول عمر وعثامن وعل وابن عباس وابن الزبري، وبه قال عطاء، وعمر  

والزهري، وقتادة، والليث، وعل بن املديني، وعبد العزيز بن أيب  بن عبد العزيز، واحلسن،  

 سلمة. وبه يقول مالك، والشافعي يف القديم وهو ظاهر مذهب أمحد. 

إال أن مالكا قال يف املفقود يف القتال: )ليس يف انتظار من يفقد يف القتال وقت(،  

سعيد بن املسيب فيه:  وسنتكلم عن رأيه يف ذلك يف مسألة خاصة يف هذا املبحث، وقال 

ترتبص سنة، ألن غلبة هالكه هاهنا أكثر من غلبة غريه، لوجود سببه، واستدلوا عىل ذلك  

 
ئل أبو حاتم عنه فقال: منكر ويف إسناده سوار ابن مصعب عن ( رواه الدارقطني من حديث املغرية بن شعبة، وقد س1)

، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد 2/143حممد بن رشحبيل ومها مرتوكان، انظر: الدراية: 

،  303فعي:  ، مسند الشا 3/312، الدارقطني:  7/444، وانظر:البيهقي:  3/232احلق وابن القطان وغريهم، تلخيص احلبري:

 .  3/521مصنف ابن أيب شيبة: 
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 بام يل:  

 أن هناك قضايا كثرية انترشت يف الصحابة فلم تنكر. ـ  1

 أن احلديث الذي استند إليه املخالفون َل يثبت، وَل يذكره أصحاب السنن.  ـ  2

بنه شك يف زوال الزوجية منتف ألن الشك ما تساوى فيه  أن قول املخالفني ـ  3

 األمران، والظاهر يف هذه احلالة هالكه. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألةـ  مثلام ذكرنا سابقاـ  رجوع حتديد مدة الرتبص لويل األمر،  

  الذي يبت يف كل قضية بحسب مالبساِتا، وال نرى الرتبص أربع سنوات كاملة، فقد تكون 

حمرجة للمرأة غاية احلرج، وقد يرصف عنها األزواج بعد ذلك، فلذلك األوىل رعاية هذا  

 اجلانب، وعدم تضييع هذا احلق بسبب أمر مشكوك فيه. 

أما القول األول فال حاجة للرد عليه، فهو يتناىف مع املقاصد الرشعية من الرتغيب  

 يف الزواج، ويعتمد يف ذلك عىل حديث رأينا مدى ضعفه. 

 حكم زواج امرأة املفقود قبل انتهاء مدة الرتبص:  ـ    2

اتفق الفقهاء عىل أن زواجها يف وقت ليس هلا أن تتزوج فيه زواج فاسد، أما إذا تبني  

أن زوجها قد مات، وانقضت عدِتا منه، أو فارقها وانقضت عدِتا فقد اختلف يف ذلك  

 عىل قولني: 

أنه زواج صحيح، ألهنا ليست يف نكاح وال عدة، فصح تزوجيها، كام   :القول األول 

 لو علمت ذلك، وهو مذهب احلنابلة والشافعية  

واستدلوا عىل ذلك   ،أنه ال يصح ألهنا معتقدة حتريم نكاحها وبطالنه:القول الثاين 

  بأهنا تزوجت يف مدة منعها الرشع من النكاح فيها، فلم يصح، كام لو تزوجت املعتدة يف 

 عدِتا، أو املرتابة قبل زوال ريبتها.
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 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول النتفاء املوانع التي حتول بينها وبني  

الزواج، وقد أرجع ابن قدامة اخلالف يف املسألة ملسألة أخرى هي أن من باع عينا يف يده  

ه باإلرث، فإن البيع يصح عىل القول  يعتقدها ملوروثه، فبان موروثه ميتا والعني مملوكة ل 

 .  (1) األول، وعىل القول املخالف ال يصح

وال نرى حرجا يف احلكم بصحة مثل هذا البيع، ألن النتيجة يف كليهام واحدة، فإنه 

لو حكمنا بفساد البيع، ثم رجعت السلعة إليه، فإنه سيبيعها من جديد كام باعها أوال،  

لتحريم التكليفي ال عدم الصحة، فيأثم من فعل ذلك إن  فلذلك نرى اقتصار األمر عىل ا

 كان متعمدا وقاصدا بينام تصح معاملته النتفاء املوانع. 

 حكم املفقود يف احلرب والفتن: ـ    3

وقد نص عىل هذه املسألة املالكية، واختلفوا يف حكم املفقود فيها الختالفات  

 :(2)الروايات يف ذلك عن مالك، كام يل 

أن زوجته ترتبص سنة، وهو رواية أشهب عن مالك، فقد روى أشهب  القول األول:  

عن مالك يف العتبية فيمن فقد بني الصفني يف أرض العدو وأرض اإلسالم فلترتبص امرأته  

 سنة من يوم ينظر يف أمره السلطان ويرضب له األجل ثم تعتد.

املسلمني، وهو قول ابن القاسم،    : التفريق بني قتال غري املسلمني،و قتالالقول الثاين 

 وذلك كام يل: 

أن زوجته ال تتزوج أبدا، توقف هي وماله حتى يأِت    :من فقد يف قتال غري املسلمني 

عليه من العمر ما ال حييا إىل مثله، وهو رواية ابن القاسم عن مالك قال:) إنام يرضب األجل  

 
 .  8/111( املغني: 1)

 .  4/92( انظر: املنتقى:2)
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ضع األسري ببلد الكفر ثم انقطع  للمفقود يف أرض اإلسالم ال ببلد الكفر، ولو علم بمو

 ( خربه، َل يقض فيه بفراق وال أجل

ويف هذه احلالة روى أشهب: يعمر سبعني سنة، وروى ابن كنانة أن مالكا قال يف إن  

مات األوالد وأوىص أن ينفق عليهن حياِتن بتعمري بامئتي سنة، وقال ابن املواز: التعمري  

ئة، فإن غاب ابن سبعني فقد روى أشهب عن مالك  يف املفقود وغريه من السبعني إىل املا 

فإن غاب ابن تسعني عمر مائة ويعمل يف كل    ، فإن غاب ابن ثامنني عمر تسعني  ، يعمر ثامنني

 سن بقدر ما يرى باالجتهاد. 

: روي عن ابن القاسم أنه ال يرضب له أجل، ويتلوم اإلمام  من فقد يف فتن املسلمني 

اهنزم، ثم تعتد زوجته وتتزوج إال أن يكون قطرا بعيدا لزوجته بقدر انرصاف من انرصف و

فإهنا تنتظر سنة ونحوها، وقال سحنون: إن ثبت حضوره يف    ،أو نحوها   ،عن بلده كإفريقية

وإن َل يشهد بموته وتعتد زوجته من يوم املعرتك، فإن كان إنام رأوه   ،املعرتك بالعدول

خارجا من العسكر ليس يف املعرتك فهو كاملفقود يرضب له أجل املفقود وقال ابن حبيب:  

 إن فقد يف معرتك املسلمني يف بعد فلترتبص امرأته سنة ثم تعتد ويؤخر مرياثه إىل التعمري. 

ن يف موضعه، فالظاهر أنه إذا فقد يف املعرتك أنه مقتول،  واستدلوا عل ذلك بأنه إذا كا 

ألن الظاهر أنه   ؛ وإن كان بموضع بعيد رضب له أجل سنة  ، ألنه لو سلم لعاد إىل موضعه 

لو سلم لسمع خربه يف السنة، وفرق بني حرب املسلمني وحرب العدو عىل رواية عيسى  

قد يف بالد احلرب َل يرضب له أجل  أن العدو ذو أرس فينقطع خربه مع حياته، ولذلك من ف

ألن الظاهر أن كل من كان يف   ؛ املفقود، ومن فقد يف بالد املسلمني رضب له أجل املفقود 

واملراسلة وتتصل أخباره من بلد مقامه   ، بالد املسلمني مطلق الدواعي متمكن من املكاتبة

 إىل بلد أهله بخالف من كان يف بالد احلرب. 

   املفقود عند رجوع زوجها األول: حكم زوجة  ـ    4
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 خيتلف حكم زوجة املفقود بعد رجوع زوجها األول بحسب احلالتني التاليتني: 

 احلالة األوىل: رجوعه قبل أن تتزوج:  

 اختلف الفقهاء يف هذه احلالة عىل قولني: 

 : هي امرأته، وهو مذهب مجهور العلامء، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  القول األول 

نا إنام أبحنا هلا التزويج ألن الظاهر موته، فإذا بان حيا، انخرم ذلك الظاهر،  أنـ  1

 وكان النكاح بحاله، كام لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا. 

 أنه أحد املالكني، فأشبه ملك املال.  ـ  2

: إذا رضبت هلا املدة، فانقضت، بطل نكاح األول، وهو قول بعض  القول الثاين 

 أصحاب الشافعي.  

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف هذه احلالة ختيري املرأة يف البقاء مع زوجها أو فراقه، لترضرها  

بفقده طيلة تلك املدة، وسدا لذريعة غيبته من جديد، فقد يصبح هذا لعبة بأيدي األزواج  

يغيب عن زوجته مايشاء، ثم إذا خيش خروجها من عصمته عاد ليجدد العصمة ثم يغيب  

ح الزوجة كاملعلقة، فلذلك كان األصلح هلا يف هذه احلالة ختيريها بني البقاء  من جديد، فتصب

معه بتلك الصورة أو فراقه، فالتخيري حيمل حماسن كال القولني، وينفي املفاسد التي قد  

 تنجر عن القول بأحدمها. 

 : رجوعه بعد أن تتزوج : احلالة الثانية 

 ني: اختلف الفقهاء يف هذه احلالة ـ كذلك ـ عىل قول

: إن كان رجوعه قبل دخول الثاين هبا فهي زوجة األول، ترد إليه، وال  القول األول 

يشء، وخيري بعد الدخول، وهو قول احلسن، وعطاء، وخالس بن عمرو، والنخعي،  
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 وإسحاق، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  (1)وقتادة، ومالك

 تبينا أن النكاح كان باطال.أن النكاح إنام صح يف الظاهر دون الباطن، فإذا قدم ـ  1

أنه صادف امرأة ذات زوج، فكان باطال، كام لو شهدت بينة بموته، وليس عليه  ـ  2

 صداق.

 أنه نكاح فاسد َل يتصل به دخول. ـ  3

أنه خيري بني الصداق وامرأته مطلقا، وهو رواية عن أمحد، ومن األدلة  القول الثاين:  

فأمرها أن ترتبص   عمرقدت امرأة زوجها فأتت عىل ذلك ما رواه عبيد بن عمري قال: ف

أربعة أعوام، ففعلت ثم جاءته فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعرشا، ثم أتته فدعا ويل املفقود  

فأمره أن يطلقها فطلقها، فأمرها أن تعتد ثالثة قروء، ففعلت ثم أتته فأباح هلا الزواج،  

ه تلك وبني الصداق فاختار الصداق،  فتزوجت فجاء زوجها املفقود، فخريه عمر بني امرأت 

   فأمر له عمر بالصداق. 

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل مدة الرتبص، فإن مضت، وكان العقد  

صحيحا خريت املرأة بني زوجها األول الذي ترضرت بغيابه، وبني زوجها الثاين، إن كان  

 ذلك قبل الدخول. 

ؤها عند الزوج الثاين إال إذا اختار كالمها الرجوع  أما بعد الدخول، فاألوىل بقا 

لصاحبه، فإذا َل خيتارا ذلك، أو َل خيرت الزوج األول ذلك، فله احلق يف أخذ صداقه، تشبيها  

 للمسألة باخللع، وتعويضا للرضر احلاصل له. 

وال نرى عزل املرأة عن االختيار، وهي أكرب املترضرين كام ذهب إليه أصحاب كال  

 
( وعن مالك رواية أخرى وهي أهنا ال ترجع إليه مطلقا، ولكن الراجح عندهم هي الرواية املذكورة، وقد أخذ هبا 1)

 . 5/501ابن القاسم، وقيل:إنام رجع مالك إىل هذا قبل موته بعام.انظر:التاج واإلكليل:
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 . القولني

كام ذكرنا سابقا، حلكم ويل األمر، وهو  ،أما أقوال الصحابة يف ذلك، فلرجوع املسألة

وليس لنص رشعي رصيح، وقد رأينا ضعف احلديث  ،يتغري بحسب الظروف واألحوال

 املعتمد عليه يف هذا املجال. 

أما الزوج الثاين، فإنه له حقا أيضا ال ينبغي أن يتجاهل، فهو إن شاءت املرأة أن  

ارقه للعودة لزوجها األول فلها احلق الرشعي يف أن تفتدي نفسها منه، كام تفتدي يف حال  تف

 ال بعودة زوجها األول.  ،بغضها له أو نفورها منه، فيكون فراقها له هبذا السبب 

 حكم الصداق يف حال اختيار األول تركها:  

نص الفقهاء عىل أن الزوج األول إذا اختار تركها، فإنه يرجع عىل الثاين بصداقها،  

 لألدلة التالية:  

بذلك، فقد روي أن عمر وعثامن قضيا يف املرأة التي ال تدري ما   قضاء الصحابةـ   1

مهلك زوجها، أن ترتبص أربع سنني، ثم تعتد عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرشا،  

وج إن بدا هلا، فإن جاء زوجها خري إما امرأته، وإما الصداق، فإن اختار الصداق،  ثم تز

فالصداق عىل زوجها اآلخر، وتثبت عنده، وإن اختار امرأته، عزلت عن زوجها اآلخر  

واعتدت عدة املتوىف   حتى تنقيض عدِتا، وإن قدم زوجها وقد تويف زوجها اآلخر، ورثت

 عنها، وترجع إىل األول.  

 أن املرأة ال تغرير منها، فلم يرجع عليها بيشء، كغريها. ـ  2

 أنه حال بينه وبينها بعقده عليها، ودخوله هبا. ـ  3

 ماهية الصداق الذي يرجع به الزوج األول: 

 اختلف الفقهاء يف الصداق الذي يرجع به عىل قولني: 

يدفع إليها  : أنه يرجع بالصداق الذي أصدقها هو، وعىل هذا، إن كان َل  القول األول 
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الصداق، َل يرجع بيشء، وإن كان قد دفع بعضه، رجع بام دفع، وهو قول احلسن،  

ورواية عن أمحد، واختاره ابن تيمية، قال:) والصواب   والزهري، وقتادة، وعل بن املديني

 (1) (انه انام يرجع بمهره هو فانه الذى استحقه، وأما املهر الذى أصدقها الثانى فال حق له فيه

 تدلوا عىل ذلك بام يل:  واس

 قضاء عل وعثامن أنه خيري بينها وبني الصداق الذي ساق هو. ـ  1

أنه أتلف عليه املعوض، فرجع عليه بالعوض، كشهود الطالق إذا رجعوا عن  ـ  2

 الشهادة. 

أنه يرجع عليه باملهر الذي أصدقها الثاين، وهو رواية عن أمحد، واستدل  :القول الثاين 

بأن إتالف البضع من جهته، والرجوع عليه بقيمته، والبضع ال يتقوم إال عىل زوج  عىل ذلك  

 أو من جرى جمراه، فيجب الرجوع عليه باملسمى الثاين دون األول. 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة أهنا حتتمل كال النظرين، فلذلك ينظر ويل األمر إىل  

ناسب يف احلال الذي يكون قد سلم فيه املهر  الصداق الذي يراه مناسبا لذلك، ولعل امل

كامال هو أن يسلم من الصداق ما يكفي لتزوجه من جديد، ألن قيمة املال ختتلف بحسب  

 األوقات واألحوال، ومثلها قيمة الصداق. 

 ـ التفريق للرضر   5

قد ذكرنا يف اجلزء اخلاص بالعالج الرشعي للخالفات الزوجية كيفية معاجلة هذه  

وأن هلام التفريق إذا لزم األمر، وذلك يدخل يف هذا   ، حتدثنا عن إرسال احلكمنياملشكلة و

 الباب من التفريق بيد القضاء، ألن احلكمني نائبني عن القايض. 

 
 .  20/581( جمموع الفتاوى:1)
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، فقد نصوا عىل هذا  (1) وربام يكون أبلغ من بالغ يف حق املرأة يف هذه الناحية املالكية

لمرأة أن تطلق نفسها منه، من غري عوض،  احلق يف مواضع خمتلفة، بل ورد عن مالك أن ل

ففي العتبية من رواية عبد امللك بن احلسن عن ابن وهب فيمن تشكت امرأته رضره،  

فأشهد هلا إن عاد فهي مصدقة يف ذلك، وأمرها بيدها تطلق نفسها ألبتة، فأشهدت بعد أيام  

وأنكر الزوج أن يكون أذاها   ،وأهنا طلقت نفسها  ،وزوجها غائب أن زوجها عاد إىل أذاها 

ثم قدمت املرأة وزعمت أهنا كذبت فيام شكت من األذى وال يعرف ذلك إال بقوهلا قال:  

 . (2)ألنه جعلها مصدقة وقال مثله أشهب  ؛قد بانت منه ولزمه ما قضت  

وقد ذكر ابن فرحون كيفية تعامل القضاء الرشعي مع شكوى املرأة بإرضار زوجها  

املجال عىل إطالقه، فتدعي كل زوجة تريد فراق زوجها من غري عوض  هلا حتى ال يفتح 

ورفعت ذلك إىل   ، الرضر، بقوله:) وإذا تكررت شكوى املرأة وذكرت إرضار زوجها هبا 

  ، فإن احلاكم يأمر زوجها بإسكاهنا بني قوم صاحلني ،احلاكم وعجزت عن إثبات ما تدعيه

ت ساكنة معه يف مثل هؤالء القوم َل يلزمه  ويكلفهم تفقد خربها واستعالم رضرها، فإن كان

رفعوا ذلك إليه فزجره   ، فإن ظهر هلم أنه الظاَل ، يعني وكلفهم تفقد حاهلا   ،نقلها إىل غريهم 

فإن عمي عىل احلاكم خربمها وطال تكررها وَل يعلم   ، احلاكم وأدبه وسجنه وعاقبه بام يراه

 (3) كمني الظاَل منهام، َل يسعه أن ينظر يف أمرمها بغري احل

ويراد بالرضر هنا ما يلحقه الزوج بزوجته من أنواع األذى التي ال تستقيم معها  

العرشة الزوجية كرضهبا وشتمها وإكراهها عىل فعل ما حرم اهلل، وهجرها لغري التأديب مع  

 
ة الفقهية الكويتية إىل القول: وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القايض ( وقد كانت هذه املبالغة داعية ألصحاب املوسوع1)

أو يطلق القايض عنها ؟ قوالن للاملكية وَل أر من الفقهاء اآلخرين من نص عليه بوضوح، وكأهنم ال يقولون به ما َل يصل 

 .  29/57الرضر إىل حد إثارة الشقاق، انظر: املوسوعة الفقهية:

 . 4/65( املنتقى:2)

 .  2/196رصة احلكام:( تب3)
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إقامته يف بلد واحد معها أو أخذ ماهلا وما شاكل ذلك، ومما ذكره املالكية من ذلك( قطع  

ها وحتويل وجهه يف الفراش عنها وإيثار امرأة عليها ورضهبا رضبا مؤملا، وليس  كالمه عن

 من الرضر منعها من احلامم والنزاهة وتأديبها عىل ترك الصالة وال فعل الترسي) 

ومن فتاوى الشيخ عليش يف هذا املجال أنه سئل عن رجل تشاجر مع زوجته  

ت إساءة الزوج لزوجته بشتم أو رضب  فذهبت لبيت أخيها فطلبها، فأبى، فقال: )إن ثبت

وطلبت الزوجة الطالق قيض عىل الزوج بطالقها، فإن امتنع طلقها   ، بال موجب رشعي

وإال تثبت اإلساءة أو َل تطلب الزوجة الطالق فال يقىض   ،وحكم به  ، احلاكم أو أمرها به

 (1) (ويقىض عىل الزوجة بالرجوع لبيته ،عىل الزوج به 

 
 .  2/50( فتح العل املالك:1)
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 الفصل الثالث 

 ق بأسباب أخالقية التفري 

ونريد باألسباب األخالقية هنا إما أن يكون ظلم الرجل لزوجته واِتامه هلا، أو  

حصول الفاحشة من املرأة، ويف كلتا احلالتني تستحيل العرشة الزوجية، وهلذا يتدخل  

 القضاء الرشعي حلل هذه املشكلة بدل أن حتل باالنفعاالت النفسية واألعراف الفاسدة.

 ـ قذف الزوجة وأحكامه   أوال 

آدمي مكلف غريه حرا عفيفا مسلام بالغا أو صغرية تطيق الوطء  عرف القذف بأنه )

 .(1) (لزنا أو قطع نسب مسلم

يعرض لقذف الزوجة األحكام التكليفية التالية، واملتعلقة  وقد ذكر الفقهاء أنه 

 بالقاذف الذي هو الزوج: 

 الوجوب:  

الة واحدة، وهي أن يرى امرأته تزين يف طهر َل  وقد نص الفقهاء انه يتحقق يف ح

فإنه يلزمه يف هذه احلالة اعتزاهلا حتى تنقيض عدِتا، فإذا أتت بولد لستة أشهر   يمسها فيه، 

ألن ذلك جيري جمرى اليقني يف    ؛ولدها    ونفي  ،لزمه قذفها   ،وأمكنه نفيه عنه   ،من حني الزنا 

 أن الولد من الزاين. 

اب ذلك، كام يقول العز بن عبد السالم عند بيانه لتعارض  واحلكمة الرشعية من إجي

لكنه يباح يف   ،اإليالم بتحمل العار ،)الرمي بالزنا مفسدة ملا فيه من:املصالح مع املفاسد

 
 . 497( انظر: رشح حدود ابن عرفة:1)
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، ومن األمثلة التي ذكرها  (1) ملا يتضمنه من املصالح( ،بعض الصور، وجيب يف بعضها 

فيلزمه   ،ظاهر احلكم وهو يعلم أنه ليس منهلذلك:)وجوب قذفها إذا أتت بولد يلحقه يف 

وورثه ولزمته نفقته   ، ألنه لو ترك نفيه خلالط بناته وأخواته ومجيع حمارمه ، أن يقذفها لنفيه

فيلزمه نفيه درءا هلذه املفاسد   ،ولتوىل أنكحة بناته إىل غري ذلك من األحكام املتعلقة بالنسب

خفية بحيث ال يلحق به يف احلكم َل جيب  ولو أتت به  ،وحتصيال ألضدادها من املصالح

 (2) واألوىل به السرت والكف عن القذف( ،نفيه

مثل زناها يف   ، ومثله ما لو تيقن زناها، ولكنه شك يف كون الولد منه، أو من الزاين

أو كان ال يطؤها إال دون   ،ولكنه كان يعزل عنها  ،أو زنت فلم يعتزهلا  ، طهر أصاهبا فيه

 د شبيها بالزاين دونه، فإنه يلزمه نفيه، ومن األدلة عىل ذلك: ثم جاء الول ، الفرج

مع لعان هالل    ، بشبهه له  ، حكم بولد امرأة هالل لرشيك بن سحامء  أن النبي  ـ    1

 هلا، وقذفه إياها. 

 أن تلك القرائن مع الزنا توجب نسبته إىل الزاين.  ـ  2

الذي له ما يسنده من  ونرى أن ما ذكره الفقهاء من هذا يقبل يف حكمه الترشيعي 

األدلة، أما التفاصيل التطبيقية هلذا احلكم الرشعي، فتتوقف عىل التحري القضائي والطبي  

ونحوه، فام ذكروه مثال من الوالدة لستة أشهر ليس عاما، ومثله ما ذكروه من القيافة،  

من وتتوفر اآلن من الوسائل العلمية ما يمكن به وضع األمور يف نصاهبا، وال مانع 

 استعامهلا.

 : اإلباحة 

 وقد ذكر الفقهاء قيدين إلباحة القذف، مها: 

 
 .  1/115( قواعد األحكام: 1)

 .  1/115( قواعد األحكام: 2)
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 ن ال يلحقه من زناها نسب. ـ أ 1

أو   ، أن يثبت عنده زناها، وقد ذكر الفقهاء لذلك طرقا خمتلفة منها أن يراها تزينـ  2

مشاهدة   أو يشيع يف الناس ذلك منها مع  ، أو خيربه بزناها ثقة يصدقه  ،يثبت عنده زناها 

، ويف  (1)أو يغلب عىل ظنه فجورها  ،أو داخال إليها أو خارجا من عندها  ،املقذوف عندها 

 بعض ما ذكروه خالف سنتطرق له يف حمله من هذا املبحث. 

ففي كل هذه احلاالت وما شاهبها له قذفها وله السكوت عن ذلك، بل استحب  

ألنه يمكنه فراقها   ؛وهو أحسن  ،ول ابن قدامة:)وإن سكت جازالفقهاء له السكوت، يق 

، ومن األدلة عىل  (2)  وليس ثم ولد حيتاج إىل نفيه(  ،ويكون فيه سرتها وسرت نفسه ،بطالقها 

 ذلك: 

فتكلم    ، فقال: أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال  ما روي أن رجال أتى النبي  ـ    1

ووجه االستدالل احلديث اقرار   ،ىل غيظأو سكت سكت ع ،جلدمتوه، أو قتل قتلتموه 

 . (3) عىل قوله: أو سكت سكت عىل غيظ النبي 

 .  َل ينكر عىل هالل والعجالين قذفهام حني رأيا   أن النبي ـ  2

 احلرمة: 

وهو ما عدا احلالتني السابقتني، وهي قذف الزوجة أو غريها من غري بينة، وقد أمجع  

، قال ابن  (4)سواء كان من الزوج لزوجته أو لغريها من الكبائرالعلامء عىل أن القذف مطلقا  

 
 .  3/373، مغني املحتاج: 8/59( انظر: املغني: 1)

 .  8/59( املغني:2)

 (3748) 4/208ومسلم  (، 4001) 1/421أمحد  (3)

را بإمجاع العلامء خالفا ملن ذهب إىل ذلك، قال اجلصاص:وفيام حكم اهلل تعاىل به من آية اللعان داللة ( وهو ليس كف 4)

ألنه إن كان الزوج كاذبا   ;ألهنام لو كانا كفرا لوجب أن يكون أحد الزوجني مرتدا    ;عىل أن الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعلهام 

دقا فواجب أن تكون املرأة كافرة بزناها، وكان جيب أن تبني منه امرأته قبل يف قذفها فواجب أن يكون كافرا، وإن كان صا 
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)فصح أن قذف املؤمنات املحصنات  :حزم بعد ذكره للنصوص الدالة عىل حتريم القذف

ودخل   ،والعذاب العظيم يف اآلخرة  ، الربيئات من الكبائر املوجبة للعنة يف الدنيا واآلخرة

َل خيص مؤمنة من مؤمنة، وبقي قذف    تعاىل هلل  ألن ا  ، فيها قذف األمة واحلرة دخوال مستويا 

ْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء  تعاىل الكافرة فوجدنا اهلل  ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمَّ ََل قال: ﴿ َوالَّ

فوجب أن   ،( فهذا عموم تدخل فيه الكافرة واملؤمنة 4َفاْجلُِدوُهْم َثاَمننَِي َجْلَدًة ﴾)النور: 

وقد وردت النصوص الكثرية عىل حتريم القذف مطلقا ال  (1) ق إال أن يتوب(قاذفها فاس

حاجة لذكرها هنا، وهي تنطبق عىل الزوجة كام تنطبق عىل غريها، بل انطباقها عىل الزوجة  

 من باب أوىل. 

 ـ مفهوم اللعان وأحكامه   ثانيا 

وبالغضب   ، مقرونة باللعن من جهة ، شهادات مؤكدات باأليامن عرف اللعان بأنه: 

 .(2) ومقام حد الزنا يف حقها  ، من األخرى، قائمة مقام حد القذف يف حقه

وقد سمى لعانا لقول الزوج )عىل لعنة اهلل ان كنت من الكاذبني(، وقد ذكر العلامء  

سبب االصطالح عىل هذا اللفظ دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين يف اآلية الكريمة  

ة اللعان، ألن لفظ اللعنة متقدم يف اآلية الكريمة ويف صورة اللعان، وألن جانب  ويف صور

الرجل فيه أقوى من جانبها ألنة قادر عىل االبتداء باللعان دوهنا، وألنه قد ينفك لعانه عن  

لعاهنا وال ينعكس، وألن اللعن هو الطرد واالبعاد ألن كال منهام يبعد عن صاحبه وحيرم  

 
اللعان، فلام حكم اهلل تعاىل فيهام باللعان وَل حيكم ببينونتها منه قبل اللعان ثبت أن الزنا والقذف ليسا بكفر ودل عىل بطالن 

 .  3/447مذهب اخلوارج يف قوهلم إن ذلك كفر. انظر: أحكام القرآن للجصاص:

 .  12/224( املحىل:1)

 . 3/370( أسنى املطالب:2)
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 .(1) عىل التأبيد بخالف املطلق وغريهالنكاح بينهام 

اختلف الفقهاء يف اللعان هل هو شهادة أم يمني، وبناء عىل هذا االختالف  وقد 

اختلفوا يف بعض الفروع الفقهية املتعلقة باللعان كام سنرى، والنص الوارد يف اللعان حيتمل  

اللعان هو أنه جيمع الوصفني  كال املعنيني، فلذلك نرى أن األرجح يف اخلالف يف حقيقة 

مجيعا، فهو يمني مؤكد لشهادة، أو شهادة مؤكدة بأيامن، وقد انترص ابن القيم هلذا، وذكر  

 أدلته، وسنسوق قوله مع أدلته، لشدة احلاجة إليها يف بعض تفاصيل مسائل اللعان. 

ادة  قال ابن القيم: )والصحيح أن لعاهنم جيمع الوصفني، اليمني والشهادة، فهو شه

مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمني مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار القتضاء احلال تأكيد األمر،  

 ، وهذه األنواع العرشة من التأكيد هي:  (2)  وهلذا اعترب فيه من التأكيد عرشة أنواع(

 ذكر لفظ الشهادة. ـ  1

احلسنى، وهو اسم  ذكر القسم بأحد أسامء الرّب سبحانه وأمجعها ملعاين أسامئه ـ  2

 اهلل َجل ِذكُره. 

تأكيُد اجلواب بام ُيؤكد به املقسم عليه، من )إن، والالم(، وإتيانه باسم الفاعل  ـ  3

 الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 

 تكراُر ذلك أربع مرات. ـ  4

 دعاؤه عىل نفسه يف اخلامسة بلعنة اهلل إن كان من الكاذبـني.ـ  5

اُره عند اخلامسة أهنا املوِجبُة لعذاب اهلل، وأن عذاب الدنيا أهوُن ِمن عذاب  إخبـ  6

 اآلخرة. 

جعل لعانه مقتىض حلصول العذاب عليها، وهو إما احلدُّ أو احلبُس، وجعل  ـ  7

 
 . 7/62، نيل األوطار:10/119( انظر: النووي عىل مسلم: 1)

 .  5/362( زاد املعاد: 2)
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 لعاهنا دارئًا للعذاب عنها. 

 

 أن هذا اللعان ُيوجب العذاب عىل أحدمها إما يف الدنيا، وإما يف اآلخرة. ـ  8

 التفريُق بـني املتالعنني، وخراُب بـيتها، وكرسها بالفراق. ـ  9

 تأبـيد تلك الفرقة ودوام التحريم بـينهام. ـ   10

قال ابن القيم بعد سوقه هلذه املؤكدات:)فلام كان شأُن هذا اللعاِن هذا الشأن، ُجِعَل  

 (1)وله كالشاهد( يمينًا مقرونًا بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمني، وجعل امللتعن لقبول ق 

 حكم اللعان  

اللعان رخصة رشعية لدرء احلد عمن قذف زوجته بغري بينة، ألنه إذا قذف زوجته  

 .  إال أن يأِت ببينة أو يالعن ،ورد شهادته  ،وحكم بفسقه  ،املحصنة وجب عليه احلد

وهذه الرخصة واجبة يف حال القذف مع عدم البينة، قال القرطبي:) وجيب اللعان  

،ومن  (2) (يأت بأربعة شهداء، وهذا قول اجلمهور وعامة الفقهاء، ومجاعة أهل احلديثإن َل  

 األدلة عىل ثبوت هذه الرخصة:  

ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوََلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِال َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة  ـ  1 قوله تعاىل: ﴿ َوالَّ

اِدِقنَي َواخْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعنََة اهللَِّ َعَلْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِنَي  َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ  إِنَُّه ملَِْن الصَّ

َضَب اهللَِّ  َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَُّه ملَِْن اْلَكاِذبِنَي َواخْلَاِمَسَة َأنَّ غَ 

اِدِقنَي﴾َعَلْيهَ   ( 9- 6)النور:  ا إِْن َكاَن ِمْن الصَّ

فقال: يا رسول اهلل، أرأيت رجال   روي أن عويمرا العجالين أتى رسول اهلل ـ  2

: قد أنزل اهلل  وجد مع امرأته رجال فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول اهلل 

 
 .  5/363( زاد املعاد: 1)

 .  12/185( القرطبي:2)
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نا مع الناس عند رسول اهلل  فيك ويف صاحبتك، فاذهب فائت هبا، قال الراوي: فتالعنا، وأ

   فلام فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اهلل إن أمسكتها، فطلقها ثالثا بحرضة

 .(1)رسول اهلل 

وهو   ، قال: جاء هالل بن أمية  حديث هالل بن أمية الطويل، فعن ابن عباس ـ  3

فوجد عند أهله رجال فرأى   ،فجاء من أرضه عشاء  ، أحد الثالثة الذين تاب اهلل عليهم

، فقال: يا رسول  ثم غدا عىل رسول اهلل  ، فلم ُّيجه حتى أصبح ، وسمع بأذنيه ، بعينيه

وسمعت بأذين. فكره رسول   ، فرأيت بعيني ،فوجدت عندهم رجال ، إين جئت أهل  ،اهلل

ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوََلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِال   ،تد عليه واش ، ، ما جاء بهاهلل  فنزلت ﴿ َوالَّ

اِدِقنَي ﴾)النور:  ( اآليتني  9-6َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَُّه ملَِْن الصَّ

د جعل اهلل لك فرجا وخمرجا قال  فق  ، فقال: أبرش يا هالل  كلتيهام، فرسي عن رسول اهلل  

: أرسلوا إليها.  قد كنت أرجو ذلك من ريب تبارك وتعاىل، فقال رسول اهلل : هالل

وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من   ،وذكرمها  فتالها عليهام رسول اهلل  ، فأرسلوا إليها 

  : عذاب الدنيا، فقال هالل: واهلل لقد صدقت عليها. فقالت: كذب، فقال رسول اهلل 

فلام كانت   ، العنوا بينهام، فقيل هلالل: اشهد، فشهد أربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني

وإن هذه املوجبة    ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة   ، اخلامسة قيل: يا هالل اتق اهلل 

كام َل جيلدين عليها، فشهد   ،التي توجب عليك العذاب، فقال: واهلل ال يعذبني اهلل عليها 

شهادات    اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني، ثم قيل هلا: اشهدي. فشهدت أربع 

فإن عذاب الدنيا أهون من   ، فلام كانت اخلامسة قيل هلا: اتقي اهلل  ،باهلل إنه ملن الكاذبني

ثم قالت:   ،وإن هذه املوجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ،عذاب اآلخرة

 
،  7/328، البيهقي: 2/201، الدارمي: 10/117، ابن حبان: 1129/ 2، مسلم: 5/2014( البخاري: 1)

 .  5/336، أمحد: 2/566، املوطأ: 3/349، النسائي: 2/273، أبو داود: 3/277الدارقطني: 
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أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني. ففرق   ، أفضح قومي، فشهدت اخلامسةواهلل ال 

من أجل أهنام يتفرقان من غري   ، وال قوت ، وقىض أن ال بيت هلا عليه ، بينهام رسول اهلل 

 (1)طالق، وال متوىف عنها 

ل  فجع  ، وتتعذر عليه البينة   ، أن الزوج يبتىل بقذف امرأته لينفي العار والنسب الفاسد ـ    4

فقد جعل اهلل لك فرجا   ، )أبرش يا هالل : قال النبي  ، وهلذا ملا نزلت آية اللعان  ، اللعان بينة له 

 وخمرجا( 

 حكم اللعان عند وجود البينة 

نص الفقهاء عىل أنه إن كانت له بينة تشهد بزناها، فهو خمري بني لعاهنا وبني إقامة  

فكان له اخليار يف إقامة أيتهام شاء، وألن كل واحدة منهام    ،البينة أو اجلمع بينهام، ألهنام بينتان

وال حيصل ذلك   ، فإنه حيصل باللعان نفي النسب الباطل ،حيصل هبا ما ال حيصل باألخرى

 وذلك ال حيصل باللعان. ، وإقامة احلد عليها  ،وحيصل بالبينة ثبوت زناها  ،بالبينة

إقامة البينة إلقامة احلد عليها،   ثم أراد ،ولذلك لو العنها من أجل نفى ولدها منه

 ثبت موجب اللعان وموجب البينة. 

ألنه ال يلزم  ،وَل ينتف عنه الولد ،فإنه يثبت هبا الزنا وموجبه ،أما إن أقام البينة أوال 

فليس له   ،وليس بينهام ولد يريد نفيه  ،من الزنا كون الولد منه، فإن أراد لعاهنا بعد ذلك

  ، أما إن كان بينهام ولد يريد نفيه  ،فال حاجة إليه  ،عنه بإقامة البينةألن احلد قد انتفى  ؛ذلك 

 فله أن يالعن لنفيه. 

 
ل، وإن : إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج محش الساقني، فهو هلال( وتتمة احلديث تثبت صدق هالل، فقد قال  1)

جاءت به أورق جعدا مجاليا خدلج الساقني سابغ األليتني، فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق، جعدا، مجاليا، خدلج 

: لوال األيامن، لكان يل وهلا شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أمريا عىل مرص، وما الساقني، سابغ األليتني، فقال رسول اهلل 

،  277/ 2، أبو داود: 10/104، البيهقي: 2/78، احلاكم: 2/1134، مسلم: 5/2382يدعى ألب، انظر: البخاري: 

 .  2/80النسائي: 
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 حمل وجوب اللعان:  

وال طلب اللعان منه إال   ،اتفق الفقهاء عىل أنه ال يتعرض للزوج بإقامة احلد عليه 

كسائر حقوقها،   ،(1) فال يقام من غري طلبها  ، ذلك حق هلا  بعد مطالبة زوجته بذلك، ألن

وليس لويل الصغرية   ،فلذلك ال حيق لوليها املطالبة عنها ولوكانت جمنونة أو حمجورا عليها 

فال يقوم   ،عتبارمن باب أوىل املطالبة بالتعزير من أجلهام، ألن القصد من هذا احلق رد اال

 مثل القصاص.   ، الغري فيه مقام املستحق

أما إن أراد الزوج اللعان من غري مطالبة الزوجة به، فيختلف حكمه بحسب احلالتني  

 التاليتني: 

 : احلالة األوىل: ليس هناك نسب يريد نفيه 

 هذه احلالة عىل قولني:  وقد اختلف الفقهاء يف 

قياسا له عىل كل موضع   ،وهو قول أكثر العلامء  ،: ليس له أن يالعنالقول األول 

  ، أو حد هلا ثم أراد لعاهنا  ،أو أبرأته من قذفها  ،سقط فيه احلد عنه مثل إقامته البينة بزناها 

 وال نسب هناك ينفى. 

: أن له أن يالعن، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وهو خالف  القول الثاين 

 الصحيح عندهم، إلزالة الفراش.  

رى أن األرجح يف املسألة هو عدم اللعان، لعدم جدواه، أما إزالة نسبة  ن:الرتجيح 

الفراش عنه فيمكنه التوصل إليها بالطالق، أما التحريم املؤبد فليس بمقصود رشع اللعان 

 وإنام حصل ذلك ضمنا.  ،من أجله 

 
( وقد خالف يف ذلك ابن حزم، فذهب إىل أنه من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقا، أو بإنسان سامه، فواجب عىل احلاكم 1)

طلبه، ال رأي هلام يف ذلك، ثم يسأله البينة عىل ما رماها أن جيمعهام يف جملسه ؟ طلبت هي ذلك أو َل تطلبه، طلب هو ذلك أوَل ي

 به ؟ فإن أتى ببينة عدول بذلك عىل ما ذكرنا يف الشهادة بالزنا أقيم عليها احلد. فإن َل يأت بالبينة قيل له: التعن ؟،انظر: املحىل:

9/331  . 
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 : احلالة الثانية: إذا كان هناك ولد يريد نفيه 

 هذه احلالة عىل قولني:   ، وقد اختلف الفقهاء يفوَل تطالب الزوجة بالبينة وال اللعان

 : أن له أن يالعن لنفيه، وهو قول اجلمهور، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  القول األول 

فالعن  ، أرسل إليها  ، فأخربه وأتى النبي  ، أن هالل بن أمية ملا قذف امرأتهـ  1

 وَل تكن طالبته.  ،بينهام

 كام لو طالبته.  ،فرشع له اللعان طريقا إليه  ، أنه حمتاج إىل نفيهـ  2

كام لو طالبت باللعان   ، فال يسقط برضاها به ،أن نفي النسب الباطل حق له ـ  3

 ورضيت بالولد. 

: أنه ليس له أن يالعن، وهو قول احلنفية، ألنه أحد موجبي القذف فال  القول الثاين 

 يرشع مع عدم املطالبة كاحلد. 

 الرتجيح:  

ح يف املسألة هو أن له احلق يف طلب اللعان لنفي الولد الذي يشك يف  نرى أن األرج

نسبته إليه كام أن هلا احلق يف طلبه إن قذفها، فاحلق ثابت لكال الزوجني اجتمعا عىل طلبه أو  

 انفرد أحدمها بالطلب. 

 حكم االمتناع عن املالعنة بعد وجوهبا 

 وخيتلف حكم ذلك بحسب املالعن كام يل: 

 الزوج عن املالعنة:   ـ امتناع   1

اختلف الفقهاء فيام لو قذف الرجل زوجته بدون بينة، ثم امتنع من اللعان، هل  

 يلزمه ما سبق من احلد ورد الشهادة واحلكم بالفسق أم ال؟ عىل قولني: 

والشافعي،    ،: يلزمه احلد ورد الشهادة واحلكم بالفسق، وهو قول مالكالقول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  



335 

 

ِذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمَّ ََلْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم    : تعاىلقول اهلل  ـ    1 ﴿ َوالَّ

( وهذه اآلية عامة  4َثاَمننَِي َجْلَدًة َواَل َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلئَِك ُهْم اْلَفاِسُقوَن﴾)النور: 

يف نفي احلد والفسق ورد   ،وإنام خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة ،يف الزوج وغريه 

 الشهادة عنه.  

 (1) )البينة وإال حد يف ظهرك(  : قول النبي ـ  2

 (2)  )عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة(: للمالعن قوله ـ  3

عرضها، فكان موجبها احلدُّ كقذف األجنبـي، وملا كان  أن قذفه جناية منه عىل ـ  4

فيها شائبُة الدعوى عليها بإتالفها حلقه وخيانتها فيه، ملك إسقاَط ما ُيوجبه القذُف ِمن  

احلد بلعانه، فإذا َل ُيالِعن مع قدرته عىل اللعان، ومتكنه منه، عمل مقتىض القذِف عمَله،  

 واستقل بإجياب احلد، إذ ال معارض له. 

فلزمه احلد إذا َل يأت بالبينة املرشوعة   ،أنه قاذف يلزمه احلد لو كذب نفسه ـ  5

 كاألجنبي. 

فإن أبى حبس حتى يالعن، وهو قول احلنفية،   ،: جيب اللعان دون احلدالقول الثاين 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوََلْ َيُكنْ ـ  1 هَلُْم ُشَهَداُء إِال َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة   قوله تعاىل: ﴿ َوالَّ

اِدِقنَي..﴾)النور:  (﴾، فلم يوجب بقذف  9-6َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَُّه ملَِْن الصَّ

 األزواج إال اللعان.

أن قذفه هلا دعوى ُتوجب أحد أمرين، إما لعانه، وإما إقرارها، فإذا َل ُيالعن،  ـ  2

يالعن، إال أن ُتِقر فيزول موجُب الدعوى، وهذا بخالف قذف األجنبـي، فإنه    حبَِس حتى

 
 .  ،6/171والنسائي  3750ومسلم  1218( وعبد بن محيد 12477) 3/142أخرجه أمحد  (1)

 . (5307) 7/69( و4747)  126/ 6( و2671) 3/233البخاري  (2)
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 ال حّق له عند املقذوفة، فكاَن قاذفًا حمضًا.

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألنه ال فرق بني قاذف زوجته وقاذف  

ان بدال عن استكامل  غريها إال يف موضع واحد هو االكتفاء بشهادته، مع ترشيع اللع

الشهود، فإذا َل يأت باللعان صار كاألجنبي، ووجب عليه حد القذف، فليس يف النصوص  

ما يرفعه عنه، بل فيها كام ذكرنا ما يؤكده، ويف ذلك ردع عن القذف يف غري حمله، وهو من  

 املقاصد الرشعية يف ترشيع هذه العقوبة. 

بني احلنفية واجلمهور، وهو اختالفهم   وقد ذكر ابن القيم سبب اخلالف يف املسألة 

يف موجب قذِف الزوج المرأته َهل هو احلد، كقذف األجنبـي، وله إسقاطه باللعان، أو  

 .(1) موجبه اللعان نفسه؟ فاألول: قول اجلمهور. والثاين: قول أبـي حنيفة

موجبه  وقد رد ابن القيم عىل هذا التفسري من احلنفية للعان بقوله:)إن أردُتم أن من 

إسقاُط احلد عن نفسه فحق، وإن أردُتم أن سقوَط احلد عنه يسقط مجيع موجبه، وال موجب  

له سواه، فباطل قطعًا، فإن وقوع الفرقة، أو وجوب التفريق والتحريم املؤبد، أو املؤقت،  

ونفي الولد املرصح بنفيه، أو املكتفى يف نفيه باللعان، ووجوب العذاب عىل الزوجة إما  

حلد، أو عذاب احلبس، ُكلُّ ذلك من موجب اللعان، فال يصح أن يقال: إنام يوجب  عذاب ا

 (2) سقوط حد القذف عن الزوج فقط( 

 ـ امتناع الزوجة عن املالعنة:   2

هل عليها احلد أم ال عىل   ، وامتنعت هي من املالعنة ، اختلف الفقهاء فيام لو العنها 

 قولني: 

 
 .  5/374( زاد املعاد: 1)

 .  5/370( زاد املعاد: 2)
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وأصحاب الرأي   ،واألوزاعي ،ل احلسن، وهو قو(1): ال حد عليها القول األول 

 واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل: 

أن موجَب لِعانه إسقاط احلد عن نفسه ال إجياَب احلد عليها، وهلذا قال النبـي  ـ  1

)وذلك ألن موِجَب قذِف الزوج، كموجب قذِف   ،(2))البـينَُة وإال َحدٌّ يف َظهِرَك

، فجعل اهلل سبحانه له طريقًا إىل التخلص منه باللعان، وجعل طريق   األجنبـي وهو احلدُّ

إقامة احلد عىل املرأة أحَد أمرين: إما أربعة شهود، أو اعرتاف، أو احلََبُل عند من حَيُدُّ به ِمن 

:)والرجُم واِجٌب عىل   منرب رسول اهلل الصحابة، كعمر ومن وافقه، وقد قال عمر عىل 

ُكل من َزَنى ِمن الرجال والنساء إذا كان حمَصنًا إذا قاَمت بـينٌة، أو كان احلََبُل، أو االعرتاُف(  

، فجعال طريق احلد ثالثة َل جيعال فيها اللعان.(3)  ، وكذلك قال علٌّ

،  قوله تعاىل: ﴿ َويدَرؤ َعنَها الَعَذاَب َأن َتشَهدَ ـ    2 ﴾، فالعذاب ها هنا جيوز أن ُيراد به احلدُّ

وأن ُيراَد به احلبُس والعقوبُة املطلوبة، فال يتعني إرادة احلد به، فإّن الدال عىل املطلق ال يدلُّ عىل  

املقيد إال بدليل من خارج، وأدنى درجاِت ذلك االحتامل، فال يثبُت احلدُّ مع قيامه، وقد ُيرجُح  

 عمر وعل ما: إن احلد إنام يكون بالبـينة أو االعرتاف أو احلبل. هذا بام تقدم ِمن قول  

: )الَبـيَنُة َعىل املُدعي(، وال ريب أن الزوج ها هنا مدع، فلذلك وجب عليه  قوله ـ  3

 إقامة البينة إلقامة احلد عليها. 

يف سائر    شدة الرشع يف املطالبة ببينة الزنا، فقد اعترب يف بينته من العدد ضعف ما اعترب ـ    4

 
 ( وقد اختلف أصحاب هذا القول فيام يصنع هبا عىل رأيني كالمها روي عن أمحد:1)

 الرأي األول: أهنا حتبس حتى تلتعن أو تقر أربعا.  

الرأي الثاين: خيىل سبيلها، ألنه َل جيب عليها احلد، فيجب ختلية سبيلها، كام لو َل تكمل البينة، انظر: املحرر يف الفقه:  

 . 3/291، الكايف يف فقه ابن حنبل: 2/99

 ،.  6/171والنسائي  3750ومسلم  1218( وعبد بن محيد 12477) 3/142( أخرجه أمحد 2)

 .  9/60، املغني: 10/185( ذكره يف: القرطبي: 3)
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مبالغة يف   ، وغري ذلك  ، وأن يرصحوا بلفظه  ، واعترب يف حقهم أن يصفوا صورة الفعل  ، احلدود 

فلذلك ال جيوز أن يقىض فيه بالنكول الذي هو يف نفسه    ، وتوسال إىل إسقاطه   ، نفي الشبهات عنه 

 ال يقىض به يف يشء من احلدود وال العقوبات ما عدا األموال.   ، شبهة 

فال يثبت هبا، ألن النكول حيتمل أن   ، فإنه يدرأ بالشبهات  ، أن احلد ال يثبت بالنكول ـ  5

 أو غري ذلك.   ، أو لعقلة عىل لساهنا   ، يكون لشدة حمافظتها 

وال جيوز   ، أو هبام مجيعا  ، أو بنكوهلا  ، أن حتقق زناها ال خيلو إما أن يكون بلعان الزوج ـ  6

 وال وجب احلد عىل قاذفها.   ، ملا سمع لعاهنا   ، ألنه لو ثبت زناها به   ؛ أن يكون بلعان الزوج وحده  

َل جيب عليها احلد، فألن ال جيب بمجرد امتناعها   ، ثم رجعت  ، أهنا لو أقرت بلساهنا ـ  7

 من اليمني عىل براءِتا أوىل. 

 وكالمها ال يثبت له احلق عىل غريه.   ، دة وإما شها   ، أن اللعان إما يمني ـ    8

 كام لو َل يالعن.   ، فال جيب عليها احلد   ، أنه َل يتحقق من زناها ـ    9

لو كان لِعاُن الرجل بـينًة ُتوِجُب احلد عليها، َل متلك إسقاَطه باللعاِن، وتكذيب  ـ  10

 البـينة، كام لو شهد عليها أربعة. 

أنه لو شهد عليها مع ثالثة غرِيه، َل حتد هبذه الشهادة، فألن ال حُتد بشهادته وحده  ـ  11

 أوىل وأحرى.  

 أنه أحُد املتالعنني، فال ُيوجُب حد اآلخر، كام َل ُيوجب لِعاهُنا حده. ـ    12

وأيب    ،والشافعي  ،ومالك  ،والشعبي  ، : أن عليها احلد، وهو قول مكحولالقول الثاين 

وابن املنذر، وقد رجحه ابن القيم، وانترص له،   ، وأيب إسحاق اجلوزجاين ، وأيب ثور ، عبيد

قال بعد سوقه ألدلة ترجيحه: )وإذا تبـني هذا، فهذا هو القوُل الصحيح الذي ال نعتِقُد  

، وهذا ملخص ما ذكره من أدلة، ومن أجوبة عىل املخالفني  (1)سواه، وال نرتيض إال إياه( 

 
 .  5/373( زاد املعاد: 1)
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 :(1) من أصحاب القول األول

أن اهلل تعاىل جعل التعاَن الزوج بدالً عن الشهود، وقائاًم مقامهم، بل جعل  ـ  1

األزواج امللتعننَِي شهداَء كام تقدم، ورصَح بأن لِعاهنم شهادٌة، وأوضح ذلك بقوله تعاىل:  

(، وهذا يدلُّ عىل أن سبَب  6ا الَعَذاَب َأن َتشَهَد َأرَبَع َشَهاَداٍت باهللِ ﴾)النور: ﴿ َويدَرُؤ َعنهَ 

العذاب الدنيوي قد ُوِجَد، وأنه ال يدفعه عنها إال لعاهُنا، والعذاب املدفوع عنها بلعاهنا هو  

ذاُب احلد قطعًا،  املَذُكور يف قوله تعاىل ﴿ولَيشَهد َعَذاهَبُام َطائَِفٌة ِمَن املُؤِمننَي﴾، وهذا ع

فذكره مضافًا، ومعرفًا بالم العهد، فال جيوُز أن ينرِصَف إىل ُعقوبٍة َل ُتذكر يف اللفظ، وال دل  

عليها بوجٍه ما مِن حبس أو غريه، فكيف خيىل سبـيُلها، ويدرأ عنها العذاُب بِغري لِعان، وهل  

 هذا إال خمالفٌة لِظاهر القرآن؟

الزوج دارئًا حلد القذف عنه، وجعل لِعاَن الزوجة دارئًا  جعل اهلل تعاىل لَِعاَن ـ  2

لعذاب حد الزنى عنها، فكام أن الزوج إذا َل ُيالعن حُيدُّ َحد القذف، فكذلك الزوجُة إذا َل  

 ُتالعن جيب عليها احلد. 

أن استدالل املخالفني بأن لعاَن الزوج لو كان بـينة ُتوجب احلد عليها َل متلك  ـ  3

للعان، كشهادة األجنبـي، فاجلواب عليه بأن حكم اللعان ُحكٌم مستقلٌّ  هي إسقاطه با 

بنفسه غرُي مردود إىل أحكام الدعاوى والبـينات، بل هو أصل قائم بنفسه رَشَعه الذي رشع  

نظرَيه ِمن األحكاِم، وفصله الذي فصل احلالَل واحلرام، وملا كان لِعاُن الزوج بدالً عن  

مرتبة البـينة، فلم يستِقل وحَده بحكم البـينة، وجعل للمرأة   الشهود ال َجَرَم نزل عن 

معارضته بلعان نظريه، وحينئذ فال يظهر ترجيُح أحد اللعانني عىل اآلخر لنا، واهلل يعلم أن  

أحدمها كاذب، فال وجه حلد املرأة بمجرِد لِعان الزوج، فإذا ُمكنت من معارضته وإتياهنا  

ونكلت عن ذلك، َعِمَل املقتىض عَمله، وانضاف إليه قرينة   بام ُيربىء ساحتها، فلم تفعل،

 
 .  5/369( انظر: زاد املعاد: 1)
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 قوته وأكدته، وهي نكوُل املرأة وإعراُضها عام خُيلصها من العذاب، َوَيدَرُؤه عنها. 

أن استشهاد املخالفني بأنه لو شهد عليها مع ثالثة غريه َل حُتَد هبذه الشهادة،  ـ  4

 حُتد بشهادة جمردة، وإنام ُحدت بمجموع لِعانه  فكيف حُتدُّ بشهادته وحَده؟ فجواُبه أهنا َل

مخَس مرات، ونكوهِلا عن معارضته مع قدرِتا عليه، فقاَم من جمموع ذلك دليل يف غاية  

الظهور والقوة عىل صحة قوله، والظنُّ املستفاد منه أقوى بكثري من الظن املستفاد من شهادة  

 الشهود. 

حد اللعانني، فال ُيوجب حد اآلخر، كام َل  أن استشهاد املخالفني بأن الزوج أ  ـ  5

ُيوجب لِعاهُنا حده، فجوابه أن لِعاهنا إنام رشع للدفع، ال لإلجياب، كام قال تعاىل: ﴿ َوَيدَرُؤ  

َعنَها الَعَذاَب َأن َتشَهَد﴾ فدل النصُّ عىل أن لعانه مقتٍض إلجياب احلد، ولعاهنا دافع 

عىل اآلخر مجع بـني ما فرق اهلل سبحانه بـينهام  ودارىء ال موجب، فقياُس أحد اللعاننِي 

 وهو باطل. 

)البـينُة َعىل املُدِعي( عىل عدم احلد ال يصح، ألن    أن استدالل املخالفني بقوله  ـ    6

لِعان الزوِج املذكوِر املكرر بـينة، وقد انضم إليها نكوهُلا اجلاري جمرى إقرارها عند قوم،  

قال له:  ، وهذا ِمن أقوى البـينات، ويدل عليه أن النبـي وجمرى بـينة املدعني عند آخرين

)البـينُة وإال َحدٌّ يف ظهرك(، وَل ُيبطل اهلُل سبحانه هذا، وإنام نقله عند عجزه عن بـينة  

منفصلة ُتسقط احلد عنه يعجز عن إقامتها، إىل بـينة يتمكن ِمن إقامتها، وملا كانت دوهنا يف  

 فصل، وهو نكوُل املرأة عن دفعها، ومعارضتها مع قدرِتا ومتكنها. الرتبة، اعترب هلا ُمقٍو من

أن استدالل املخالفني بعدم حتقق زناها ال يصح، ألن التحقيق اليقنَي املقطوَع به  ـ    7

كاملحرمات، ال ُيشرتط يف إقامة احلد، ولو كان هذا رشطًا، ملا أقيَم احلدُّ بشهادِة أربعة، إذ  

حمققًا هبذا االعتبار، وإن أريد بعدم التحقق أنه مشكوٌك فيه عىل  شهادُِتم ال جتعُل الزنى 

السواء، بحيث ال يرتجح ثبوُته، فباطل قطعًا، وإال ملا وجب عليها العذاُب املدَرُأ بلعاهنا،  



341 

 

َق املستفاَد ِمن لعانه املؤكد املكرر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه   وال ريَب أن التحقُّ

ع شهود، ولعل هلم غرضًا يف قذفها وهتكِها وإفسادها عىل زوجها،  أقوى من التحقق بأرب

 والزوُج ال غرض له يف ذلك منها.

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو الرتبص هبا للنظر يف علة امتناعها عن اللعان، ويف 

تلك الفرتة يمكن وعظها وتذكريها، وتبيني عظم العقوبة التي قد تتعرض هلا يف حال  

نكوهلا، وبعد ذلك إن استمر نكوهلا أو اعرتفت وجب عليها احلد الرشعي إال إذا قامت  

 الشبه عىل درء احلد عنها كأن تكون قد أكرهت عىل الزنا وغري ذلك. 

والعلة املانعة من تعجيل العقوبة بمجرد نكوهلا أن بعض الناس يتورع من احللف  

املراد من الزنا حقيقة، فيختلط عندها مع   ولو كان صادقا خمافة اإلثم، أو لعلها ال تعرف 

 املبارشة ونحوها، فلذلك كان يف الرتبص مزيد تيقن قبل إقامة احلد. 

والفرق بني تعجيل العقوبة للزوج املمتنع والرتيث هبا للزوجة املمتنعة، أن الزوج  

بة  مدع، وعقوبته أهون، بينام هي مدعى عليها، ومتهمة يف عرضها، وذلك مما يشدد املصي

عليها، فال تعرف الطريقة السليمة للترصف، فتحتاج إىل الرتيث واملراجعة والتذكري، زيادة  

 عىل ذلك عظم العقوبة املتعلقة بنكوهلا مقارنة بعقوبة الرجل. 

أما ما ذهب إليه أصحاب القول األول، فإن األدلة الرصحية ختالفه زيادة عىل أن  

واقعية له، فأي امرأة حتت أي زوج يمكن أن  اللعان يصبح بذلك أمرا شكليا ال مصلحة 

 ال ختاف أن يبرصها زوجها، ألن احلد مرفوع عنها سواء التعنت أو َل تلتعن.   تفعل ما تشاء 

 حكم قتل من وجد رجال يف بيته 

اختلف الفقهاء يف وجوب القصاص عىل من قتل رجال وجده يف بيته مع أهله عىل  

 قولني: 
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كام سنذكر قصته يف ذلك، وبه قال   وقد روي عن عمر: أنه ُيقتل به، القول األول 

بعض أصحاب املذاهب مع اختالف بينهم يف بعض التفاصيل التي تقرهبم من القول الثاين،  

فقال الشافعي وأبو ثور، يسعُه قتُله فيام بـينه وبـني اهلل تعاىل إذا كان الزاين حمصنًا، فجعاله  

ُر دُمه إذا جاء بشاهدين وَل ُيفصال بـني املحصن  من باب احلدود، وقال أمحد وإسحاق، ُُّيدَ 

وغريه، واختَلَف قوُل مالك يف هذه املسألة، فقال ابُن حبـيب: إن كان املقتوُل حمصنًا، وأقام  

الزوُج البـينة، فال يشء عليه، وإال ُقتل به، وقال ابُن القاسم: إذا قامت البـينُة فاملحَصُن  

 ه، واستحب ابُن القاسم الديَة يف غري املحصَن. وغرُي املحَصِن سواء، وُّيُدر دم 

وقد اختاره ابن تيمية، ومما نقله عنه ابن القيم من قوله يف ذلك:)ليس هذا ِمن باِب  

دفِع الصائل، بل ِمن باب عقوبِة املعتدي املؤذي، وعىل هذا فيجوُز له فيام بـينَه وبـني اهللِ  

َصنًا أو غرَي حمصن، معروفًا بذلك أو غرَي  تعاىل قتُل من اعتدى عىل حريِمه، سواء كان حم

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (1)  معروف، كام دل عليه كالم األصحاب، وفتاوى الصحابة( 

بـينا هو يومًا يتغدى، إذ جاءه رجٌل يعدو ويف يده سيف ملطخ بدم،  عمر أن ـ  1

مرَي املؤمنني إن  ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلَس مع عمر، فجاء اآلخرون، فقالوا: يا أ 

ما تقول؟ فقال له: يا أمرَي املؤمنني إين رضبت بـني فخذي   :هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر 

امرأِت، فإن كان بـينَهام أحد فقد قتلُته، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمري املؤمنني إنه  

ّزه، ثم دفعه إليه،  سيَفه فه  رضَب بالسيِف، فوقع يف وسط الرجل وفخذي املرأة، فأخذ ُعمر 

 .  (2)وقال: إن عادوا، فعد

عن الشعبي قال: كان رجالن أخوان من األنصار يقال ألحدمها أشعث فغزا يف جيش  ـ    2

من جيوش املسلمني، قال: فقالت: امرأة أخيه ألخيه هل لك يف امرأة أخيك، معها رجل حيدثها،  

 
 .  5/406( زاد املعاد: 1)

 .  8/216( املغني: 2)
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الرجل فرضبه بالسيف حتى قتله، ثم  فوثب إليه  ..  فصعد فأرشف عليه وهو معها عىل فراشها 

)أنشد اهلل رجال كان عنده من هو أعلم إال قام به(،  :ألقاه، فأصبح قتيال باملدينة، فقال عمر

 . (1)فقام رجل فأخربه بالقصة، فقال: سحقا وبعدا

 

، فقام إليه بِمشَقٍص  أن رجاًل أطلع ِمن جحر يف بعض ُحجر النبـي   عن أنسـ  3

، قال ابن القيم تعليقا عىل هذا احلديث:)فأين الدفُع  (2) خَيتُِله ليطعنَه أو بمَشاِقص، وجعل

 خيتُِله، أو خيتبىء له، وخيتفي لَِيطعنَه(  باألسهل وهو 

  ، ويف يد النبـي أن رجاًل اطلع يف ُجحٍر يف باب النبـّي  عن سهل بن سعدـ  4

ِمدرًى حَيُكُّ بِِه َرأَسُه، فلام رآُه قال: )َلو َأعَلُم َأنَك َتنُظرين َلَطَعنُت به يف َعينِك، إنام ُجِعَل  

 )  . (3) اإلذُن ِمن َأجِل الَبرَصِ

)َلو أن امرًأ اطَلَع َعَليَك بَِغرِي إذٍن،  قال:  ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل ـ  5

)َمن اطَلَع يف َبـيِت َقوٍم  ، ويف رواية: (4)   َعينَُه ََل َيُكن َعَليَك ُجنَاٌح( َفَخَذفَتُه بَِحَصاٍة، َفَفَقأَت 

 . (5)  بَِغرِي إذهِنِم، َفَفقؤوا َعينَُه َفاَل ِدَيَة َلُه َوالَ ِقَصاَص(

أن ما استدل به املخالفون من حديث سعد بن عبادة صحيح نقول بموجبه،  ـ  6

َل ُيقد به، ألنه قال: بىل والذي أكرَمَك باحلق، ولو وجب  وآِخُر احلديث دليل عىل أنه لو قتله  

عليه القصاُص بقتله، ملا أقره عىل هذا احللف، وملا أثنى عىل َغرَيته، ولقال: لو قتلَته ُقتِلَت  

قال: )َأَتعَجُبوَن ِمن َغرَية َسعٍد َفَواهللِ ألََنا  ديث رصيٌح يف هذا، فإن رسول اهلل احلبه، و
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 ، وَل ينكر عليه، وال هناه عن قتله. (1)  واهلُل َأغرَيُ ِمني( َأغرَيُ ِمنُه 

عىل حسب ما نقل عنه، فقد ُسئَِل عمن   : أنه ال ُيقتل به، وهو قول عل القول الثاين 

َوَجَد مع امرأته رجاًل فقتله: إن َل يأِت بأربعِة ُشهداء، فلُيعَط بُِرمتِِه، قال ابن عبد الرب: )وال  

فيمن قتل رجال، ثم ادعى أنه إنام قتله ألنه وجده مع امرأته بني    (2) العلامءخالف علمته بني  

فخذُّيا ونحو ذلك من وجوه زناه هبا، وَل يعلم ما ذكر عنه إال بدعواه، أنه ال يقبل منه ما  

ادعاه، وأنه يقتل به إال أن يأِت بأربعة شهداء يشهدون أهنم رأوا وطئه هلا وإيالجه فيها،  

صنا مسلام بالغا، أو من حيل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له  ويكون مع ذلك حم

 بذلك نجا وإال قتل( 

ثم قال مبينا وجه االستدالل عىل هذا: )وهذا أمر واضح لو َل جييء به اخلرب ألوجبه  

النظر، ألن اهلل حرم دماء املسلمني حتريام مطلقا، فمن ثبت عليه أنه قتل مسلام فادعى أن  

ن جيب قتله َل يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه، حتى يتبني ما ذكر، وهكذا  املسلم قد كا 

كل من لزمه حق آلدمي َل يقبل قوله يف املخرج منه إال ببينة تشهد له بذلك(، ومن األدلة  

   عىل ذلك:

قال: يا رسوَل اهلل: أرأيَت الرجَل جَيُِد مع   أن سعد بن عبادة ،عن أبـي هريرةـ  1

: )ال(، فقال َسعٌد: َبىَل والِذي َبَعَثَك باحلَق، فقال  ُتُله؟ فقال رسول اهلل امرأته رجاًل أيق

: )اسَمُعوا إىل َما َيُقوُل َسيُدُكم(، ويف اللفظ اآلخر: )إن َوَجدُت َمَع امرأِِت  رسوِل اهلل 

ق، إن ُكنُت  َرُجاًل ُأمِهُلُه َحتى آِت بَِأرَبَعِة ُشَهَداء؟ قال: )نعم( قال: والذي َبَعَثَك باحلَ 

: )اسَمُعوا إىل َما َيُقوُل َسيُدُكم إنُه َلَغُيوٌر  ألَُعاِجُلُه بالسيِف َقبَل ذلَِك، قال رسوُل اهلل 

 
   ( 1499، رقم 2/1136ومسلم ) ،(6980، رقم 6/2698والبخارى ) ، (18193، رقم 4/248أخرجه أمحد ) (1)

( لكنه عاد فنقل عن ابن القاسم يف هذه املسألة أنه لو كان املقتول بكرا حده اجللد، فقتله ثم أتى بأربعة شهداء أهنم 2)

ملكحلة، قال ابن القاسم:» يستحب يف هذا أن تكون الدية عىل القاتل يف ماله يؤدُّيا إىل أولياء املقتول«، رأوا ذلك كاملرود يف ا

 . 8/259قال: وغريه يرى عليه يف ذلك القود ألنه قتل من َل جيب عليه القتل، التمهيد: 
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 (1)وَأَنا َأغرَيُ ِمنُه، واهلُل َأغرَيُ ِمني؟( 

)َلو أّن رجاًل َوَجَد مع امرأِتِه رجاًل يقُتُله فتقُتُلونه به(، وهو دليل عىل أن من  : قوله  ـ    2

 قتل رجاًل يف داره، وادعى أنه وجده مع امرأِته أو حريِمه، قتل فيه، وال ُيقبل قوله. 

أنه لو ُقِبَل قوُله، ألُهِدَرِت الدماُء، وكان كل من أراد قتَل رجل أدخله داَره، وادعى أنه  ـ    3

 وجده مع امرأته. 

  عن عمر  أنه أهدر دمه َل يصح، وإنام يصحعمر أن ما روي يف هذه املسألة عن ـ  4

أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب اجلارية اهلذلية نفسها، فرمته بحجر ففضت كبده فامت،  

فقال: ذلك قتيل اهلل، واهلل ال يودى أبدا. قال ابن عبد الرب: ففي هذا جاء   فارتفعوا إىل عمر 

عن عمر أنه أهدر دمه، ألهنا دفعته عن نفسها، فأتى دفعها عىل روحه ال يف الذي وجد مع  

 (2) امرأته رجال(

أن ما روي عن هانئ بن حرام أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتلهام، فكتب  ـ  5

ال يصح، قال ابن عبد   عمر بكتاب يف العالنية أن أقيدوه، وكتابا يف الرس أن أعطوه الدية، 

 (3)  الرب: )وهذا ال يصح مثله عن عمر واهلل أعلم، وَل تكن يف أخالقه املداهنة يف دين اهلل( 

أن ما رواه الشعبي عن عمر ال يصح، قال ابن عبد الرب:)هذا خرب منقطع وليس  ـ  6

، وذكر عن جماهد أنه  (4)  فيه شهادة قاطعة عىل معاينة القتل وال إقرار القاتل، فال حجة فيه(

كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إال بالبينة، قال ابن جريج وقال عطاء ال إال بالبينة، وقد  

 عمر يف رجل وجد رجال يف داره ملفوفا يف حصري بعد العتمة أنه رضبه مائة جلدة. جاء عن  

   الرتجيح: 

 
 .  3/214، مسند أيب عوانة: 2/1135( مسلم: 1)
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نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق يف هذا بني أمرين، يمكن من خالهلام اجلمع  

وهو أن حكم املسألة خيتلف بني احلكم التكليفي   ،بني النصوص، وما روي عن الصحابة

 واحلكم الوضعي. 

حلكم التكليفي، فإن ما ذكرنا من أدلة نصية يدل عىل إباحة القتل ونحوه، حرصا أما ا

عىل حرمة البيوت، وتلبية لدافع الغرية التي جبل عليها اإلنسان السوي، ولكن مع ذلك  

نرى أن ال يعمد يف هذه احلالة إىل القتل املبارش، بل يمكن أن يدفعه بطرق خمتلفه، وال نريد  

الفقهاء من أنه يدفعه باألسهل فاألسهل، فيبدأ بقوله: انرصف  بذلك ما ذكره بعض 

واذهب، وإال نفعل بك كذا، فإن ما جاء يف النصوص السابقة يدل عىل خالفه، بل نريد أن  

يصيبه بأذى ال يقتله به، ال خوفا عىل حياة من اقتحم بيته، وإنام حرصا عىل مصلحة من  

 عي. يدافع عىل عرضه كام سنذكره يف احلكم الوض

أما احلكم الوضعي، فإن هذا القاتل ال يسلم من القصاص املرشوع بسبب القتل  

العمد إال ببينة تثبت صدق ما يدعي، وهذا حتى ال يعمد أي قاتل جللب املقتول إىل بيته،  

ثم رميه بعرضه، وهلذا رجحنا عدم العمد إىل القتل املبارش ملا قد يؤدي إىل عدم احلصول  

ه، قال ابن القيم مبينا علل هذا احلكم الوضعي تعقيبا عىل حديث سعد  عىل بينة تثبت دعوا

ُحكم ملزم، وكذلَك فتواه حكم عام لألمة، فلو أذن له يف قتله،   بن عبادة: )ألن قوَله 

لكان ذلك حكاًم منه بأن دمه هدٌر يف ظاهر الرشع وباطنه، ووقعت املفسدُة التي درأها اهللُ  

يف قتل من يريدون قتله يف دورهم، ويدعوَن أهنم كاُنوا َيَروهَنُم  بالِقصاِص، وِتالك الناس 

عىل حريمهم، فسد الذِريَعَة، ومَحى املفسَدة، وصان الدماء، ويف ذلك دليل عىل أنه ال ُيقبل  

 (1)  قوُل القاتل وُيقاد به يف ظاهر الرشع(

وهبذا نفرق بني احلكم األخروي الذي هو ارتفاع اإلثم عن فاعل ذلك حرصا عىل  
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عرضه، وبني احلقوق الدنيوية التي تقتضيها املصالح الرشعية، ولو تأملنا ما ورد عن  

مما سقناه لكال القولني وجدناه يدل عىل هذا، وهلذا نفى ابن القيم وجود اخلالف   الصحابة

ها هنا مسألتان جيب التفريُق بـينهام. إحدامها: هل يسعه فيام  فقال: )ولكن  بني الصحابة

بـينه وبـني اهلل تعاىل أن يقُتَله. أم ال؟ والثانية: هل ُيقبل قوله يف ظاهر احلكم أم ال؟ وهبذا  

 (1) التفريق يزوُل اإلشكاُل فيام ُنقَل عن الصحابة م يف ذلك( 

فقال: )وأنَت إذا تأملَت ُحكميهام،    ثم بني وجه اجلمع بني الروايات الواردة يف ذلك،

َل جَتِد بـينهام اختالفًا، فإن عمر إنام أسقط عنه القوَد ملا اعرتف الويلُّ بأنه كان مع امرأته، وقد  

قال أصحابنا واللفظ لصاحب )املغني(: فإن اعرتَف الويلُّ بذلك، فال قِصاَص وال ِدية، ملا  

طي أنه ال فرق بـني أن يكون حمصنًا وغرَي حمصن،  ُروي عن عمر، ثم ساق الِقصة، وكالمه ُيع

وكذلك حكُم عمر يف هذا القتيل، وقوُله أيضًا: فإن عادوا فعد وَل يفرق بـني املحَصن  

 (2)  وغريه، وهذا هو الصواُب(

أما البينة التي ترفع القصاص عن القاتل، فاألرجح أهنا كسائر البينات خالفا ملن  

نة هنا ليست عىل الزنى، قال ابن القيم:)والصحيح أن البـينة  اشرتط أربعة شهود، ألن البي

، سقط القصاص حمصنًا كان أو غريه، وعليه يدل كالم   متى قامت بذلك، أو أقر به الويلُّ

عل، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجاًل فقتله: إن َل يأت بأربعة شهداء فلُيعَط بُِرمتِِه وهذا  

، ولو كان حدًا ملا كان بالسيف والعُترِبَ له رشوُط إقامة احلد  ألن هذا القتل ليس بحد الزنى

 (3)  وكيفيته، وإنام هو عقوبٌة ملن تعدى عليه، وهتك حريَمه، وأفسد أهَله(

 ـ رشوط صحة اللعان ثالثا  

 
 .  5/403( زاد املعاد: 1)

 .  5/403( زاد املعاد: 2)

 .  5/405( زاد املعاد: 3)
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 يشرتط لصحة اللعان الرشوط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها:

 ىل ثبوت الزنى  ـ توفر القرائن الكافية الدالة ع   1

القرائن التي تدررؤ حد القذف عن الزوج، وتصح بموجبها   اختلف الفقهاء يف

 املالعنة عىل قولني: 

: إن املالعنة الجتب إال بقرينيتني مها ادعاء الرؤية، أو نفي احلمل مع  القول األول 

دعوى االسترباء، وقد روي عن مالك، فقد كان يقول: اليالعن إال أن يقول رأيتك تزين  

أو ينفي محال أو ولدا منها، وهو قول أيب الزناد وحييى بن سعيد والبتي، وهو املشهور عند  

 األدلة عىل ذلك:   مالك وقاله ابن القاسم، ومن

يف حديث هالل بن أمية، قال: يارسول اهلل إين جئت أهل عشاء   عن ابن عباسـ  1

وذكر احلديث وهو نص عىل أن   ،فوجدت عندهم رجال، فرأيت بعيني، وسمعت بأذين

 إنام كانت يف الرؤية، فال جيب أن يتعدى ذلك.  املالعنة التي قىض فيها رسول اهلل 

ِذيَن َيْرُموَن  أن من قذف ـ  2 امرأته وَل يذكر رؤية حد لعموم قوله تعاىل: ﴿ َوالَّ

ْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثاَمننَِي َجْلَدًة َواَل َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدةً   َأَبًدا  املُْْحَصنَاِت ُثمَّ ََل

 ( 4َوُأْوَلئَِك ُهْم اْلَفاِسُقوَن﴾)النور:

إن املالعنة تصح مع القذف بغض النظر عن القرينة، وهو قول   : القول الثاين 

 اجلمهور، ومن األدلة عىل ذلك:  

عموم قوله تعاىل:﴿ ﴿ َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوََلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِال َأنُفُسُهْم  ـ  1

بمجرد القذف دون  قال ابن العريب: وظاهر القرآن يكفي إلجياب اللعان  (، 6)النور:  ﴾

 رؤية فلتعولوا عليه. 

ما ورد يف احلديث من قول الرجل: أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال فقال  ـ  2

 فاذهب فأت هبا، وَل يكلفه ذكر الرؤية.  النبي 
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أن العلامء أمجعوا أن األعمى يالعن إذا قذف امرأته ولو كانت الرؤية من رشط  ـ  3

 اللعان ما العن األعمى. 

 قرائن التي ذكرها الفقهاء، واعتربوها: ومن ال

ألنه   ؛أنه ال جيوز قذفها بخرب من ال يوثق بخربه  اتفق الفقهاء عىل  إخبار الثقة: ـ  1

 غري مأمون عىل الكذب عليها. 

أما إذا َل يستفض، فال يصح    ؛مشاهدة رجل خارج من عندها مع استفاضة زناها  ـ    2

 فلم يمكنه.  ،أو لغرض فاسد ،أو حلاجة  ،قذفها، فقد يكون دخل سارقا، أو هاربا 

بخالف عدم    ؛ قذف الناس هلا واستفاضة ذلك مع القرينة التي تدل عىل صدقهم  ـ    3

 توفر القرينة، الحتامل أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم صحة اللعان إال بام يدل داللة أكيدة عىل وقوعها  

ة، وما ذكره أصحاب القول الثاين من القرائن قد ال يكون كافيا يف كل حالة،  يف الفاحش

فكون الشخص ثقة مثال ال يكفي الِتامها بالفاحشة، فقد يكون متهام، زيادة عىل أن العدالة  

 أمر اعتباري، فقد يكون عدال وثقة يف موضع ومتهام وجمروحا يف موضع آخر. 

 أسهل أن تنترش اإلشاعات يف جمتمعاتنا كام  واستفاضة زناها أيضا غري كافية، فام 

تنترش النار يف اهلشيم، وما أسهل عىل من يريد أن يفرق بينها وبني زوجها، ويتهمها يف  

عرضها أن يدخل إىل بيتها بأي طريق من الطرق، ثم خيرج منه، بعد أن ينرش اإلشاعات  

 املغرضة حوهلا.  

املسألة:)ووجه القول باشرتاط الرؤية  قال ابن العريب يف بيان علة تشدد مالك يف 

الزجر عن دعواها حتى إذا رهب ذكرها وخاف من حتقيق ما َل يتيقن عيانه كف عن اللعان  

ولذلك رشطنا عىل إحدى الروايتني كيفية    ؛ وختلص منها بالطالق إن شاء    ، فوقعت السرتة  ؛
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لعان بمجرد القذف من  كام يذكرها الشهود تغليظا، وظاهر القرآن يكفي إلجياب ال  ،الرؤية 

 (1)  غري رؤية( 

انطالقا من هذا، فإن الطريق إلثبات الفاحشة هو ما رشعه اهلل تعاىل يف إثبات الزنا  

من غري الزوجة، ألن الفرق بني زنا الزوجة وغريها هو يف االكتفاء من الزوجة بشاهد واحد  

 ة شهود. هو الزوج، للرضورة الداعية لذلك، بخالف غريها، فيحتاج إىل أربع

 ـ الشك يف الولد   2

فشك فيه   ، أنه ال حيل للزوج قذف زوجته وال لعاهنا إذا أتت بولد اتفق الفقهاء عىل 

وال يوجد   ،وَل يعلم أن الولد من الزاين  ،من غري معرفته لزناها، وكذلك إن عرف زناها 

 ألن الولد للفراش وللعاهر احلجر.   ؛فليس له نفيه   ، دليل عليه

ومن الصور التي ذكرها الفقهاء للشك، مع اختالفهم يف اعتبار الشك يف بعضها أو  

 عدم اعتباره: 

 : خمالفة الولد لون والديه أو شبههام 

 اختلف الفقهاء يف صحة القذف يف حال نفي الزوج لولده بذلك عىل قولني: 

حلالة، فال جيوز له قذفها وال نفي ولده،  : عدم صحة القذف يف هذه ا القول األول 

   وهو قول مجهور العلامء، واستدلوا عىل ذلك بام يل:

فقال: إن امرأِت جاءت    قال: جاء رجل من بني فزارة إىل النبي    عن أيب هريرةـ    1

قال: نعم. قال: فام   ؟ : هل لك من إبلفقال له النبي  ،بولد أسود، وهو يعرض بنفيه 

  ؟ . قال: إن فيها أورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟محر. قال: هل فيها من أورق . قال:؟ألواهنا 

، وَل يرخص له يف  (2) قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق

 
 . 3/352( أحكام القرآن البن العريب: 1)
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 االنتفاء منه. 

ورأى النبي    ،يف ابن وليدة زمعة  ،وعبد بن زمعة   ،أنه ملا تنازع سعد بن أيب وقاصـ    2

  وترك الشبه  ، أحلق الولد بالفراش ، بينا بعتبةفيه شبها . 

فلوال خمالفتهم شبه   ،وألواهنم وخلقهم خمتلفة ،أن الناس كلهم من آدم وحواء ـ  3

 لكانوا عىل خلقة واحدة. ،والدُّيم 

فال جيوز ترك القوي   ، وداللة والدته عىل الفراش قوية  ، أن داللة الشبه ضعيفةـ  4

 ملعارضة الضعيف. 

: جواز قذف زوجته ونفي ولده، وهو ظاهر كالم أمحد، والوجه الثاين  القول الثاين 

يف حديث اللعان: )إن جاءت به أورق   ألصحاب الشافعي، واستدلوا عىل ذلك يقوله 

، فأتت به عىل النعت  (1)فهو للذي رميت به(  ،جعدا مجاليا خدلج الساقني سابغ األليتني

 ) لوال األيامن، لكان يل وهلا شأن(، فجعل الشبه دليال عىل نفيه عنه. :املكروه، فقال النبي  

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول يف احلالة العادية، أما إن ارتبط هبذا الشك  

عية، فيمكن عرض هذا عىل  القرائن الدالة عىل ثبوت زناها، فإن للقول الثاين قيمته الرش 

خمتصني للتعرف عىل حقيقة نسبته لوالده، أو نسبته للمتهم به، والعلم قد توصل يف هذا  

املجال إىل مراتب اليقني بحيث يصح االعتامد عليه يف ذلك، واحلديث الذي أورده  

 أصحاب القول الثاين يدل عىل هذا. 

ه تظل ثابتة للفراش الذي ولد فيه،  أما إن َل يتوصل العلم إىل اجلزم بذلك، فإن نسبت

 وال يصح نفيه بالقافة وغريها لعدم يقينية أحكامها.

 : والدة املرأة التي يستعمل زوجها وسائل منع احلمل 

 
 . (5307) 7/69( و4747)  126/ 6( و2671) 3/233البخاري  (1)
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أو يستعمل أي وسيلة من   ، نص الفقهاء عىل أن الزوج إن كان يعزل عن امرأته

 ذلك:   َل يبح له نفيه، ومن األدلة عىل  ، وسائل منع احلمل فأتت بولد

  ، ونحب األثامن ،إنا نصيب من النساء ،أنه قال: يا رسول اهلل  عن أيب سعيدـ  1

 قال: )إن اهلل إذا قىض خلق نسمة خلقها(  ؟أفنعزل عنهن

أنه قد يسبق من املاء ما ال حيس به فتعلق، وقد أثبت العلم احلديث هذا، فال توجد  ـ  2

 تاما. وسيلة من وسائل منع احلمل يوثق هبا وثوقا  

 ـ آثار اللعان   رابعا

 من اآلثار التي ذكرها الفقهاء للعان:

 ارتفاع العقوبة الرشعية للقذف والزنا   ـ    1

أن من آثار اللعان ومقاصده التي رشع من أجلها سقوط احلد عن   اتفق الفقهاء عىل 

  ، هلام وإذا العنها سقط احلد عنه  ،فقد قذفهام ، القاذف، فإذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه

 سواء ذكر الرجل يف لعانه أو َل يذكره، وتتعلق هبذا األثر املسائل التالية: 

 تكرر القذف: 

فعليه حد واحد سواء قذفها    ، عىل أنه إن قذف زوجته أوغريها مرات   (1)نص الفقهاء

ثم قذفها مرة أخرى بذلك الزنا، فقد    ،ولو قذفها فحد هلا   أو كرر القذف باألول،  ، بزنا آخر

 اختلف الفقهاء يف ذلك، هل جيب عليه حد واحد أم حدان عىل قولني: 

ال حد عليه، ولكنه يعزر تعزير السب والشتم، وهو رواية عند احلنابلة  القول األول:  

 وقول عند الشافعية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 
( ذكر الفقهاء صورا كثرية لتكرر القذف اكتفينا منها هبذه املسائل لعالقتها هبذا املبحث، انظر: كشاف القناع: 1)

 .  3/369مغني املحتاج:  8/347 ، روضة الطالبني:6/97، الوسيط: 2/275، املهذب: 8/72، املغني: 5/402
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فهم عمر بإعادة   ، أعاد قذفه  ، املغرية بن شعبة   أبا بكرة حني شهد عىل   ملا جلد عمر ـ    1

 إن جلدته فارجم صاحبه، فرتكه.  :فقال له عل  ، احلد عليه

 كالزنا مرارا.  ،فتداخال ،أهنام حدان ترادف سببهامـ  2

 فال حاجة إىل إظهار كذبه فيه ثانيا. ، أنه قد حتقق كذبه فيه باحلدـ  3

ل القول األول قول عند الشافعية، ورواية  : أن عليه احلد ثانيا، وهو مث القول الثاين 

 عن احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 فأشبه ما لو قذفه بزنا ثان.   ، أنه قذف ثان بعد إقامة احلد عليهـ  1

 فوجب أن يتعقبه احلد كاألول. ، أنه قذف ملحصن َل حيد فيه ـ  2

 كالزنا والرسقة.   ، فأعيد عليه ، أن سبب احلد وجد بعد إقامتهـ  3

  فقد اختلف الفقهاء يف   ،ثم قذفها   ،ثم تزوجها   ،ومثل هذه املسألة ما لو قذف أجنبية 

 كيفية إقامة احلد عليه عىل قولني: 

وال يشء عليه للثاين، وهو قول الزهري،    ،: أن عليه احلد للقذف األول القول األول 

َل جيب عليه أكثر من   ،ية قذفنيواحلنفية، واستدلوا عىل ذلك بأنه لو قذف أجنب ، والثوري

 حد واحد.  

  ، : أن عليه حدان لكل قذف، فإن طالبت املرأة بموجب القذف األولالقول الثاين 

حد    ،ألهنا غري حمصنة، وإن َل يقم بينة  ؛ وَل جيب يف الثاين حد  ،سقط عنه حده ، فأقام به بينة

وإال وجب عليه احلد   ، سقط ، أو العنها  ، فأقام به بينة ،هلا، ومتى طالبته بموجب الثاين

سقط حده، وهلا املطالبة   ،أو العن ، فأقام بينة به ، أيضا، فإن بدأت باملطالبة بموجب الثاين

 ، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة. (1) وإال حد ،فإن أقام به بينة ،بموجب األول 

 
( وللشافعية قول آخر هو أنه إن أقام بالثاين بينة، سقط موجب األول، وقد رد عليه بأن سقوط إحصاهنا يف الثاين، ال 1)

 يوجب سقوطه فيام قبل ذلك، كام لو استوىف حده قبل إقامة البينة. 
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 الرتجيح:  

للقذف مطلقا، بغض النظر  نرى أن األرجح يف املسألتني هو أن الرشع رشع احلد 

عن ذلك القذف هل حد عليه من قبل أم ال، حتى ال يكون احلد األول حتصينا له من سائر  

 احلدود، بل إقامة احلد عىل القاذف ال يلغي حق املقذوف يف عقوبة من قذفه. 

 تعدد املقذوف: 

فإن    ، لمتنيوقذف أمها بك  ،لو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية. فقد قذفها   ومثاله ما 

لكليهام احلق يف املطالبة بحد القذف، وله احلق يف اللعان مع زوجته والبينة مع أمها، وقد  

ولكونه ال يسقط إال   ، ألن حقها آكد ؛ فقيل: نقدم األم  ،اختلف الفقهاء يف أيتهام يقدم 

  ألنه بدأ بقذفها، وهل يقدم حد املقذوف أوال فيه وجهان  ؛وقيل: تقدم البنت  ،بالبينة

   أحدمها نعم كام لو قتل شخصني، والثاين ال كام لو أتلف مال شخصني. 

فإن َل يالعن وَل يأت بالبينة حد حدان حد لألم، ثم ينتظر حتى يربأ جلده من حد  

 األوىل، ثم حيد للثانية. 

 قذف األجنبي للمالعنة:  

  ، بام العنت عليه، أو بزنا غريه ،اتفق الفقهاء عىل أنه لو قذف املرأة املالعنة أجنبي 

  ،وإن نفاه ،حد قاذفها  ،، واستثنى من ذلك احلنفية أنه إن َل ينف بلعاهنا ولدا(1) فعليه احلد

 ألنه منتف عن زوجها بالرشع، ولكن األدلة الرصحية ختالفه، ومنها:  ؛فال حد عىل قاذفها 

   (2) فعليه احلد( ،أو ولدها  ، : )من رماها قوله ـ  1

ِذيَن َيْرُموَن  تعاىل فيلزم قاذفها احلد بقوله   ، وال زال إحصاهنا   ، َل يثبت زناها   أنه ـ    2 : ﴿ َوالَّ

 
ألنه قد زال إحصاهنا، ألن هذا القذف َل يدخل  ;فال حد عليه  ( أما إن أقام بينة، فقذفها قاذف بذلك الزنا، أو بغريه،1)

 املعرة عليها، وإنام دخلت املعرة بقيام البينة، ومع ذلك يعزر تعزير السب واألذى. 

 . رواه أبو داود( 2)
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 َأَبًدا َوُأْوَلِئَك  املُْْحَصَناِت ُثمَّ ََلْ َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثاَمننَِي َجْلَدًة َواَل َتْقَبُلوا هَلُْم َشَهاَدةً 

 ( 4اْلَفاِسُقوَن﴾)النور: ُهْم  

 ،ألهنا بانت منه باللعان ؛فعليه احلد  ، ثم قذفها بزنا آخر ، ولوقذف زوجته والعنها 

فعند ذلك إن كان ثم نسب يريد   ، إال أن يضيف الزنا إىل حال الزوجية ،وصارت أجنبية 

 وال لعان بينهام.  ،وإال لزمه احلد  ،نفيه، فله املالعنة لنفيه 

 : قذف املالعن ألجنبي 

نص الفقهاء عىل أنه لو قذف أجنبـية بالزنى برجل سامه، فقال: زنى بِك فالن، فإنه  

جيب عليه حدان، ألنه قاذف لكل واحد منهام، وَل يأِت بام ُيسقط موجَب قذفه، فوجب  

عليه حكمه، إذ ليس هنا بـينة بالنسبة إىل أحدمها، وال ما يقوُم مقاَمها، واختلفوا يف املالعن  

يتهمه بالفجور مع زوجته، هل حيد بقذفه كام حيد من ذكرنا أم ال عىل قولني   إذا سمى من

 كالمها وجهان عند احلنابلة:  

 : ال حيد بقذفه، ومن األدلة عىل ذلك:  القول األول 

َل حيد الزوج برشيك بن سحامء، وقد سامه رصحيًا، أما قول من قال بأنه  أنه ـ  1

ثاين، فباطل، فإنه رشيك بن عبدة وأمه سحامء، وهو  ُّيودي كام ذهب إليه أصحاب القول ال

حليُف األنصار، وهو أخو الرباء بن مالك ألمه. قال ابن القيم نقال عن بعض العلامء:  

اختلَف أهُل العلم يف رشيك بن سحامء املقذوف، فقيل: إنه كان ُّيوديًا وهو باطل،  

، أما عدم  (1) بن مالك ألمه  والصحيح: أنه رشيك بن عبدة حليف األنصار، وهو أخو الرباء

مطالبته باحلد، فإنه ملا استقر عنده أنه ال حق له يف هذا القذف، َل يطالِب به، وَل يتعرض له،  

وإال كيف يسكت عن براءة عرضه، وله طريق إىل إظهارها بحد قاذفه، والقوم كاُنوا أشد  

 محيًة وأَنَفًة ِمن ذلك. 

 
 .  5/383( زاد املعاد: 1)
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 وَل يقل: وإال َحداِن.  ،(1)  قال للزوج: )الَبـينَُة َوإِال حدٌّ يف َظهِرَك(   أن النبي ـ  2

أن اللعان أقيَم مقام البـينة للحاجة، وجعل بداًل ِمن الشهود األربعة، وهلذا كان  ـ  3

الصحيح أنه ُيوِجُب احلد عليها إذا نكلت، فإذا كان بمنزلة الشهادة يف أحد الطرفني كان بمنزلتها  

ف اآلخر، وِمن املحال أن حتد املرأة باللعان إذا َنَكَلت، ثم حُيد القاذف حد القذف وقد  يف الطر 

أقام البـينة عىل صدق قوله، ومثل ذلك ما لو اعترب يمينًا فإهنا كام درأت عنه احلد ِمن طرف  

 الزوجة، درأت عنه ِمن طرف املقذوف. 

 حيتاُج إىل ِذكره ليستدل بشبه  أن به حاجة إىل قذف من أفسد عليه ِمن فراشه، وربام ـ  4

عىل ِصدق هالل بشبه الولد برشيك بن سحامء،    الولد له عىل صدق قاذفه، كام استدل النبـيُّ  

 فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها. 

 : حيد بقذفه، ومن األدلة عىل ذلك:  القول الثاين 

 أن املقذوَف كان ُّيوديًا، وال جيب احلدُّ بقذف الكافر.  ـ  1

 أنه َل ُيطالب به، وحدُّ القذف إنام ُيقام بعد املطالبة. ـ  2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ال من باب اجلواز والرخصة، بل من  

 باب الوجوب من جهتني: 

التحري يف املسألة، والتأكد من حقيقة األمر قبل  أن ذلك قد يساعد القايض عىل  ـ    1

، وقد يبني حقيقة ما حصل مما ينفي التهمة عن املرأة،  (2) إجراء املالعنة، فقد يعرتف املقذوف

 وينفي الشبهة عن الزوج. 

 
 ،.  6/171والنسائي  3750ومسلم  1218( وعبد بن محيد 12477) 3/142( أخرجه أمحد 1)

( ونرى أن اعرتافه وحده غري كاف لعقوبة الزوجة إذا ما ال عنت، ألنه قد يكون غري حمصن، فتقترص عقوبته عىل 2)

 اجللد، بينامتعاقب هي بالرجم، ويف ذلك ِتمة له.  
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أنه يف حال صدقه يكون قد رمى فاسقا وحذر منه، وال شك يف وجوب التحذير من  ـ    2

وت الناس، وقد يلبسون لذلك من املسوح ما ينفي عنهم التهمة،  الفساق خاصة ممن يقتحمون بي 

 فكان يف ذكره خدمة للمجتمع كام كان يف ذكره للقايض خدمة للبحث عن احلقيقة. 

 التفريق بني املتالعنني   ـ   2

 ويتعلق هبذا األثر املسائل التالية: 

 حكم التفريق بني املتالعنني: 

بني املتالعنني، واختلفوا يف وقت ذلك عىل  اتفق الفقهاء عىل أن الفرقة حتصل 

 األقوال التالية: 

 : أن الفرقَة حتصُل بمجرد القذِف، وهو قوُل أبـي عبـيد، وقد انفرد به. القول األول 

: ال يقع باللعان الفرقة مطلقا، وهو قول جابر بن زيد، وعثامن الَبتي،  القول الثاين 

 رصة. وحممد بن أبـي ُصفرة، وطائفة من ُفقهاء الب

َل ُينكِر عليه الطالَق بعد اللعان، بل هو أنشأ   ومن األدلة عىل ذلك أن النبـي  

طالَقها، ونزه نفسه أن ُيمِسَك من قد اعرتف بأهنا زنت، أو أن يقوَم عليه دليل كذب  

 فِعَله سنة.  بإمساكها، فجعل النبـيُّ 

نني، وهو قول مجاهري العلامء،  : اللعاُن ُيوِجُب الفرقة الدائمة بني املتالعالقول الثالث 

وقد اختلفوا يف بعض الفروع، منها: هل تقع الفرقة بمجرد لعان الزوج وحَده، وإن َل تلتِعن  

املرأة، أو أهنا أهنا ال حتُصل إال بلعاهنام مجيعًا، فإذا َتم لِعاهنام، وقعت الفرقُة، وال ُيعترب تفريُق  

لعاهنام، وتفريق احلاكم، وسنتعرض هلذه اخلالفات   احلاكم، أو أن الفرقَة ال حتصُل إال بتامم

 يف هذا املبحث يف حماهلا املختلفة. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، ملا سنراه من أدلة نصية، زيادة عىل أن  
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املصلحة الرشعية لكال الزوجني ترتبط بذلك، فإنه تستحيل املعارشة بينهام بعد حصول  

 اللعان، كام سنفصله عند بيان احلكمة من التفريق بني املتالعنني.  

 حكم الزواج باملالعنة بعد تكذيب املالعن نفسه: 

مة مؤبدة إال  اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق باللعان عىل أن احلرمة بني املتالعنني حر

)ال خالف بني أهل العلم يف أنه إذا َل يكذب نفسه ال  : قال ابن قدامة إذا عاد وكذب نفسه، 

، وقد اختلف الفقهاء بعد تكذيبه لنفسه، هل حتل له أم  (1)إال أن يكون قوال شاذا(    ،حتل له 

 ال عىل قولني: 

م عليه حد  أهنا حتل له إذا عاد وكذب نفسه، فإذا كذب نفسه أقي القول األول: 

القذف، وحلَّت له بعد ذلك فيجوز له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، وهو قول احلنفية ورواية  

فهو خاطب من   ،، وعن سعيد بن املسيب أنه قال: إن أكذب نفسه (2)شاذة عن أمحد

 ردت إليه ما دامت يف العدة.  ، وقال سعيد بن جبري: إن أكذب نفسه  ،اخلطاب

ومن أدلتهم عىل ذلك انتفاء العلة التي من أجلها حصل التفريق، ألنه إذا كذب نفسه  

فقد بطل حكم اللعان، فكام يلحق به الولد كذلك ترد املرأة عليه، ألن السبب املوجب  

تفع  للتحريم هو اجلهل بتعيني صدق أحدمها مع القطع بأن أحدمها كاذب فإذا انكشف ار 

 التحريم. 

وهو  ،  أن حرمتها مؤبدة مع ذلك فال حتل له أبدا كذب نفسه أو َل يكذب القول الثاين:  

 
 ..  8/54( املغني: 1)

القيم: » وهي رواية شاذة شذ هبا حنبل عنه. قال أبو بكر: ال نعَلُم أحدًا رواها غريه«، وقد محلها ابن قدامة ( قال ابن 2)

يُة عىل ما إذا َل ُيفّرق بـينهام. فأما مع تفريِق احلاكم بـينهام، فال وجَه لبقاء النكاح بحاله، وقد رد عليه ابن القيم بقوله:» الروا

حلاكم يف دوام التحريم، فإن الُفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الُفرقة احلاصلة بتفريق احلاكم، فإذا مطلقة، وال أثر لتفريِق ا

ها كان إكذاُب نفسه مؤثرًا يف تلك الُفرقة القوية، رافعًا للتحريم الناشىء منها، فألن ُيؤثَر يف الُفرقة التي هي دوهنا، ويرفَع حتريم

 ..  8/54، املغني: 5/392أوىل«، انظر: زاد املعاد: 
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 واحلنابلة، ومن أدلتهم عىل ذلك:   قول املالكية والشافعية

ثم ال جيتمعان    ،قال: مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهام  ، عن سهل بن سعدـ    1

 أبدا. 

 كتحريم الرضاع. ،فلم يرتفع هبام ،احلد والتكذيب أنه حتريم ال يرتفع قبل ـ  2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول النتفاء علة التحريم، بل نرى أن هذا من  

 عالمة صدق توبته فيام رماها به، وذلك للمصالح الرشعية التالية: 

نفي التهمة عن املرأة التي لوعنت، ألن العامة عادة ال يصدقون تكذيبه لنفسه  ـ  1

كالما بقدر ما يصدقونه إن عاد وتزوجها، ولعل يف الطريقة التي حرمت هبا الرشيعة التبني،  

داللة عىل هذا، ألن   من عدم االقتصار عىل التحريم النيص، بل تأييده بفعل رسول اهلل 

 عامة يصعب قلعه بغري اإلجراءات العملية. ما يستقر يف نفوس ال

أن املرأة املتهمة يف عرضها ال يرغب عادة يف الزواج هبا، فبذلك تبقى هذه املرأة  ـ  2

رهينة بيتها حمرومة من الزواج بسبب هذا الزوج الذي كذب عليها، ثم كذب نفسه، ليرتكها  

 ئاته التي جناها عليها.فلذلك كان زواجه منها تكفريا عن بعض سي تعاين جريرة صنعه،

أن هذا الرجل قد تكون له رغبة شديدة يف هذه الزوجة، بحيث َل يستطع فراقها،  ـ    3

فإذا عاد إليها بالطريق الرشعي، ال يصح أن حيرم من الزواج منها مع أن النصوص جتعل  

﴿  :املحرمات حرمة مؤبدة حمصورات يف عدد حمدود، وما عداهن داخل يف عموم قوله تعاىل

 ( 24َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم﴾)النساء: 

 نوع التفريق: 

 اختلف الفقهاء يف اعتبار الفرقة فسخا أو طالقا عىل قولني: 

 : أن فرقة اللعان فسخ، وهو قول اجلمهور، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  القول األول 
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 كفرقة الرضاع. ،فكانت فسخا  ،أهنا فرقة توجب حتريام مؤبداـ  1

فلم يكن طالقا كسائر   ، وال نوى به الطالق  ، أن اللعان ليس برصيح يف الطالقـ  2

 ما ينفسخ به النكاح. 

أنه لو كان اللعان رصحيًا يف الطالق، أو كناية فيه، لوقع بمجرد لعان الزوج، وَل  ـ  3

 يتوقف عىل لِعان املرأة. 

أنه لو كان طالقًا، فهو طالق من مدخول هبا بغري عوض َل ينو به الثالث، فكان ـ    4

 يكون رجعيًا.  

أن الطالَق بـيد الزوج، إن شاء طلَق، وإن شاء أمسَك، وهذا الفسُخ حاِصل  ـ  5

 بالرشع وبغري اختياره. 

  أنه إذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة، وداللِة القرآن، أن فرقة اخلُلع ليست ـ  6

 بطالٍق، بل هي فسخ مع كوهنا برتاضيهام، فكيف تكوُن فرقُة اللعان طالقًا؟

: هي طالق، وهو قول احلنفية، فقد نصوا عىل أن الفرقة تطليقة بائنة عند  القول الثاين 

ألهنا بتفريق القايض، وهلا النفقة والسكنى يف عدِتا، ويثبت نسب   ؛ (1)أيب حنيفة وحممد

   معتدة، وإن َل تكن معتدة فإىل ستة أشهر.ولدها إىل سنتني إن كان  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبارها فسخا الحتامل أن يكذب نفسه، فتعود إليه  

من غري أن يكون قد حصل بينهام طالق، زيادة عىل أن الطالق َل حيصل من الزوج، كام  

 كوهنا فسخا أم طالقا.  ذكرنا ذلك يف كل املسائل املشاهبة التي اختلف الفقهاء يف 

 من يتوىل التفريق: 

 اختلف الفقهاء فيمن يتوىل التفريق بني املتالعنني عىل قولني: 

 
 .  2/71( وذهب أبو يوسف إىل أهنا حترم عليه حتريام مؤبدا ولو كذب نفسه، اجلوهرة النرية: 1)
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: ال حتصل الفرقة بني املتالعنني حتى يفرق احلاكم بينهام، وهو قول  القول األول 

 احلنفية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

بينهام(، وهو يقتيض أن الفرقة   يف حديثه: )ففرق رسول اهلل  قول ابن عباسـ  1

 َل حتصل قبله.  

إن أمسكتها، فطلقها ثالثا   قال: كذبت عليها يا رسول اهلل  ،حديث عويمرـ  2

ولو كانت   ، وأنه وقع طالقه ،وهو يقتيض إمكان إمساكها  ،قبل أن يأمره رسول اهلل 

 وال أمكنه إمساكها.   ،ملا وقع طالقه  ، الفرقة وقعت قبل ذلك

فالفرقة املتعلقة به َل تقع إال بحكم   ،أن سبب هذه الفرقة يقف عىل احلاكم ـ  3

 كفرقة العنة.   ،احلاكم

  ، وأيب ثور   ،وأيب عبيد   ،(1): حتصل الفرقة بمجرد لعاهنام، وهو قول مالكول الثاين الق 

 ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ،وابن املنذر  ،وزفر  ،وداود

 

 

فهو بمعنى   ، أما تفريقه بينهام  ، يدل عىل ذلك ( ) ال سبيل لك عليها : قول النبي ـ  1

 إعالمه هلام بحصول الفرقة. 

 وال جيتمعان أبدا.    ، أنه قال: املتالعنان يفرق بينهام   ما روي عن عمر ـ    2

 كالرضاع.   ، فلم يقف عىل حكم احلاكم   ، أنه معنى يقتيض التحريم املؤبد ـ    3

 
( اختلف املالكية يف ذلك، فقيل: تقع الفرقة بينهام بتامم التحالف دون حكم حاكم، قاله مالك وابن القاسم، وقال 1)

ل ابن نافع يستحب له أن يطلقها ثالثا عند فراغه من اللعان، فإن َل يفعل أجريا ابن حبيب ال تقع حتى يفرق اإلمام بينهام، وقا 

عىل سنة املتالعنني أهنام ال يتناكحان أبدا، وقال ابن لبابة إن َل يفعل طلقها اإلمام عليه ثالثا، وَل يمنعه من مراجعتها بعد زوج، 

الب فرقة املتالعنني فسخ بغري طالق واملشهور ما قدمنا عن وقيل: فرقة املتالعنني ثالث، ويتزوجها بعد زوج آخر ويف اجل

 .  1/398مالك وابن القاسم، انظر: تبرصة احلكام: 
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كالتفريق للعيب    ، لساغ ترك التفريق إذا كرهاه   ، أن الفرقة لو َل حتصل إال بتفريق احلاكم ـ    4

 ولوجب، أن يبقى النكاح مستمرا إذا َل يفرق احلاكم بينهام.   ، واإلعسار 

إن الفرقة بنفس اللعان أقوى ِمن الفرقِة بتفرق احلاكم، ألن ُفرقة اللعان تستنُِد إىل حكم  ـ    5

َأَبوُه، فهي ُفرقة من الشارع بغري رىض   اهلل ورسوله، سواٌء ريض احلاكُم واملتالِعناِن التفريَق أو 

 أحٍد منهم وال اختياره، بخالِف ُفرقة احلاكم، فإنه إنام يفرق باختياره. 

أن اللعان يكون قد اقتىض بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخالف ما إذا توقف  ـ  6

 طاٌن عليها. عىل تفريق احلاكم، فإنه َل يقو بنفسه عىل اقتضاء الفرقة، وال كان له سل 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الفرقة بني املتالعنني حتصل بمجرد لعاهنام دون  

احتياج لتفريق احلاكم، وإن كان رشطا يف جملس اللعان، ألن الصيغة التي جعلها الشارع  

 للعان كافية للتفريق بينهام بدون حاجة لتطليق احلاكم أو تكليف الزوج بتطليقها. 

 كمة من التفريق بني املتالعنني:  احل 

ذكر العلامء احلكم الرشعية من التفريق بني املتالعنني، ومن أهم احلكم التي ذكروها  

ـ والتي هلا اعتبارها الرشعي، وأمثلتها كثرية يف سائر األحكام الرشعية ـ هو أن سبب الفرقة  

فقد  ،فإن الرجل إن كان صادقا  ،هي النفرة احلاصلة من إساءة كل واحد منهام إىل صاحبه

وقطع نسب    ، وفضحها عىل رؤوس األشهاد، وحقق عليها اللعنة والغضب  ،أشاع فاحشتها 

 فقد أضاف إىل ذلك هبتها وقذفها هبذه الفرية العظيمة.  ،ولدها، وإن كان كاذبا 

وأوجبت عليه   ،فقد أكذبته عىل رؤوس األشهاد ،أما املرأة فإهنا إن كانت صادقة

  ، وألزمته العار والفضيحة  ،وخانته يف نفسها   ، فقد أفسدت فراشه  ، ، وإن كانت كاذبةلعنة اهلل

 وأحوجته إىل هذا املقام املخزي.

اقتضت    ونتيجة ملا حصل من إساءة كالمها لآلخر إساءة ال يكاد يلتئم هلام معها حال 
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كان كاذبا ألنه إن  ، وإزالة الصحبة املتمحضة مفسدة ،حكمة الشارع لزوم الفرقة بينهام

فال    ، وإن كان صادقا   ، مع ما صنع من القبيح إليها   ،فال ينبغي أن يسلط عىل إمساكها   ،عليها 

 ينبغي أن يمسكها مع علمه بحاهلا.

وقد ذكرت حكم أخرى نرى أهنا تدخل يف األحكام الغيبية أكثر من دخوهلا يف  

نة اهلل وغضبه قد وقع  ألن لع  ؛األحكام الرشعية، ومن ذلك أن الفرقة إنام حصلت باللعان 

أي إهنا توجب لعنة اهلل  (،  قال عند اخلامسة:) إهنا املوجبة بأحدمها لتالعنهام، ألن النبي  

فيكون    ،ففرق الرشع بينهام خشية أن يكون هو امللعون  ، وال نعلم من هو منهام يقينا   ،وغضبه

سلمة كافر، أو أن  كام ال جيوز أن يكون رشيك امل  وهو ال جيوز  ،رشيكا المرأة غري ملعونة

فيفيض إىل زواج ملعون لغري    ، املوجب للفرقة وقوع اللعنة والغضب بأحدمها من غري تعيني

 أو إىل إمساكه مللعونة مغضوب عليها.  ، ملعونة

وال يمكن اجلزم هبذا التعليل لوجوه كثرية أمهها أنه لو صح هذا التعليل حلرم الرشع  

 ختلو اللعنة من ثبوِتا عىل أحدمها، فيكون رشيكا  عىل املتالعنني الزواج مطلقا، ألنه ال

، ثم إن اللعنة مع ذلك ليست حكام مستقرا ثابتا كام لعن الشيطان الرجيم، بل قد  (1) لغريه

ترتفع عن صاحبها بالتوبة، فالتوبة النصوح ترفع كل أثر من آثار املعصية سواء كان عقوبة  

 أو لعنة أو غريها. 

 الولد من جهة األب ـ انقطاُع نسب    3

فهو ولده يف احلكم   ،اتفق الفقهاء عىل أن الزوجة إذا ولدت ولدا يمكن كونه منه 

الذي اجتمعت   ،)الولد للفراش(. وال ينتفي عنه إال أن ينفيه باللعان التام :لقول النبي 

 
( وقد أجاب ابن القيم عىل هذا االعرتاض بقوله: » ألنا َل نتحقق أنه هو امللعون، وإنام حتققنا أن أحدمها كذلك، 1)

وال بد، إما هذا وإما إمساُكه ملعونًة مغضوبًا عليها قد وجب عليها غضُب وشككنا يف عينه، فإذا اجتمعا، لزمه أحُد األمرين 

اهلل، وباءت به، فأما إذا تزوجت بغريه، أو تزوج بغريها، َل تتحقق هذه املفسدة فيهام« ونرى أن هذا حكم أخروي ال يصح 

 .  5/393عنة، زاد املعاد: إعامله هنا، وإال قيل بكراهة الزواج من أحد املتالعنني لكون أحدمها حاقت به الل
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رشوطه والتي سنفصلها يف الفصول القادمة، ويضاف إليها فيام يتعلق بنفي الولد الرشوط  

 التالية:  

 : أن يذكر نفي نسب الولد إليه حال املالعنة 

 اعتبار هذا الرشط عىل قولني:  وقد اختلف الفقهاء يف 

إال أن يعيد اللعان ويذكر   ،َل ينتف  ،فإذا َل يذكر  : اعتبار هذا الرشط،القول األول 

ألهنا من لفظات    ؛ ومع اللعن يف اخلامسة    ، ال بد من ذكر الولد يف كل لفظة  ، نفيه، وعىل هذا

 اللعان، وهو قول الشافعية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 كاملرأة.  ،كان ذكره رشطا   ،أن من سقط حقه باللعانـ  1

كام لو أقرت   ، وذلك ال يوجب نفي الولد ،أن غاية ما يف اللعان أن يثبت زناها ـ  2

 نة. أو قامت به بي ،به

  (1) فأنكر محلها(  ،ورد فيه:)وكانت حامال   ،أن حديث سهل بن سعدـ  3

  ، وانتفى من ولدها  أن رجال العن امرأته يف زمن رسول اهلل  عن ابن عمر ـ  4

 ، والزيادة من الثقة مقبولة. (2) وأحلق الولد باملرأة ،بينهام ففرق رسول اهلل 

ألنه ينتفي   ، حيتاج إىل ذكر الولد ونفيه : عدم اعتبار هذا الرشط، وال القول الثاين 

 بزوال الفراش، وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

وقال فيه:   ،َل يذكر فيه الولد ،أن حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعانـ  1

 وال يرمى ولدها.   ، وقىض أن ال يدعى ولدها ألب ،بينهام ففرق رسول اهلل 

وأحلق الولد    ،بينهام  ففرق النبي    العن امرأته عىل عهد رسول اهلل  أن رجال  ـ    2

 
 .  266/ 3، النسائي: 2/275، أبو داود: 10/114، ابن حبان: 4/1772(: البخاري: 1)

، أمحد:  1/669، ابن ماجة: 2/278، أبو داود: 7/402، البيهقي: 122/ 10، ابن حبان: 5/2036( البخاري: 2)
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 .(1)بأمه

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل األدلة الصحيحة الواردة فيه،  

أما األحاديث التي استدل هبا أصحاب القول الثاين، فهي مطلقة فتحمل عىل التقييد الوارد  

أحاديث أصحاب القول األول، وقد أجاب ابن حجر عىل احلديث الثاين من أدلة القول  يف  

)فإن أراد أن املالعنة سبب  :الثاين عىل اعتبارهم الفاء سببية أي املالعنة سبب االنتفاء بقوله

ثبوت االنتفاء فجيد، وإن أراد أن املالعنة سبب وجود االنتفاء فليس كذلك، فإنه أن َل  

الولد يف املالعنة َل ينتف، واحلديث يف املوطأ بلفظ وانتفى بالواو ال بالفاء(  يتعرض لنفي 

(2) 
زيادة عىل أن رمي الزوجة بالزنى ال يدل عىل انتفاء ولده منها، ألنه خالف األصل،  

فاألصل أن الولد للفراش، فلذلك ال يصح اخلروج عن األصل إال بدليل، وهو الترصيح  

 بنفي ولده. 

ـ واهلل أعلم ـ أن هذا الترصيح يفيد يف حال الشك يف كون ابن   بل نرى مع ذلك

اللعان من الزوج أو من الزاين، أما يف حال توفر الوسائل الكفيلة بإزالة الشك، فإنه ال يصح  

اللعان بنفي الولد، إن ثبت نسبه من أبيه، ويبقى اللعان لدرء احلد، فاحلد يدرأ باللعان، 

 أما النسب، فيمكن إثباته بالوسائل الكفيلة بذلك.  سواء حد القذف أم حد الرجم،

يف هذا احلديث    )لوال األيامن( دليل عىل ذلك، فرسول اهلل  : ونرى أن يف قوله  

 َل يعمل الشبه يف نسبة ابن اللعان ألبيه لسببني: 

أن الشبه وحده ليس دليال كافيا، بل هو حمتمل، فلذلك َل يلحقه بناء عىل هذا  ـ  1

 
 .  2/64، أمحد: 3/376، النسائي: 7/409، البيهقي: 2/1132( مسلم: 1)

 .  9/460( فتح الباري: 2)
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، وهو رسول اهلل، قد ال يصدق  ذي قد يتخلف، وإن صدق مع رسول اهلل االحتامل ال

مرشع ألمته، فلذلك َل يبن هذا احلكم عىل علمه، خشية االقتداء   مع غريه، والرسول 

 به يف ذلك. 

أخرب عن هذا بعد حصول اللعان، فلذلك لو أن التحري الدقيق    أن رسول اهلل  ـ    2

بالوسائل احلديثة أدت إىل التعرف عىل نسبة االبن قبل اللعان، صح ذلك، وكان فيه إثبات  

 نسب قبل اللعان. 

زيادة عىل أن نفي األب البنه قد يكون لغلبة شكه، فلذلك إن أزيل هذا الشك بام 

يتربأ منه، بل قد يكون ذلك سببا لرتك اللعان مطلقا، وعودة   ينفيه نفيا جازما َل يستطع أن

الزوج لزوجته، أو االكتفاء بتطليقها، وهو من املقاصد الرشعية يف اللعان كام سنرى يف  

 حمله. 

وقد تعرض ابن القيم هلذا التجاذب بني اللعان الذي يقتيض نفي النسب، وبني الشبه  

قد حكم بعَد اللعان، ونفى الولد بأنه إن   لنبـيُّ )فإن قيل: فا : الذي يقتيض إثباته، فقال

جاء ُيشبُِه الزوَج صاحَب الفراش فهو له، وإن جاء ُيشبه الذي رميت به، فهو له، فام قوُلكم  

يف مثل َهذه الواقعة إذا العن امرأته وانتفى من ولدها، ثم جاء الولُد ُيشبهه، هل ُتلِحُقونه  

 (1) مون بانقطاع نسبه منه عماًل بموجب لعانه؟(به بالشبه عماًل بالقافة، أو حتك 

وأجاب بام يبني حقيقة هذا التعارض، وأن كل االعتبارات فيه ممكنة، فقال جوابا 

عن اإلشكال السابق:)هذا جمال َضنٌك، وموضع ضيق جتاذب أِعنَته اللعاُن املقتيض  

به الدال عىل ثبوت  النقطاع النسب، وانتفاء الولد وأنه ُيدعى ألمه وال يدعى ألب، والش

بأهنا إن جاءت به عىل شبهه، فالولُد له، وأنه    نسبه من الزوج، وأنه ابُنه، مع شهادة النبـي  

كذب عليها، فهذا مضيق ال يتَخلُص منه إال املستبرُص البصري بأدلة الرشع وأرساره،  

 
 .  5/381( زاد املعاد: 1)
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التي منها ظهر  واخلبـرُي بجمعه وفرقِه الذي سافرت به مِهُته إىل مطلع األحكام، واملشكاة 

 (1)  احلالُل واحلرام(

فلذلك ال حرج من اعتبار ما   ومرادنا من هذا أن املسألة حمتملة لكال الوجهني 

)والذي  :ذكرناه، فهو من الوجوه املحتملة، ولو أن ابن القيم رجح وجها آخر عرب عن بقوله

شبه، وصار معه  يظهر يف هذا، واهلل املستعان وعليه التكالن، أن حكم اللعان قطع حكم ال

بمنزلة أقوى الدليلني مع أضعِفهام، فال عربة للشبه بعد ميض حكم اللعان يف تغيـري  

َل خُيرِب عن شأن الولد وشبهه ليغري بذلك حكم اللعان، وإنام أخرب   أحكامه، والنبـيُّ 

عنه، ليتبـني الصادُق منهام من الكاذب الذي قد استوجَب اللعنة والغضب، فهو إخبار عن  

أمر قدري كوين يتبـني به الصادُق ِمن الكاذب بعد تقرر احلكم الديني، وأن اهلل سبحانه  

قال ذلك بعد انتفائِه من الولد، وقال:    سيجعل يف الولد دلياًل عىل ذلك، ويدل عليه أنه 

َذا، َفاَل ُأَراُه إِال  )إِن َجاَءت بِِه كذا وكذا، َفاَل ُأَراُه إِال َصَدَق َعَليها، َوإِن َجاَءت بِِه َكَذا َوكَ 

َكَذَب َعَليها(، فجاءت به عىل النعت املكروه، فعلم أنه َصَدَق عليها، وَل َيعِرض هلا، وَل  

 (2)  يفسخ حكم اللعان، فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها( 

،  وما ذكره ابن القيم من عدم انتفاء اللعان صحيح ألن من مقاصد اللعان درء احلد 

فلذلك ال يفسخ اللعان، وال يقام عىل الرجل أو املرأة احلد حتى لو ثبت صدق أحدمها،  

وإنام الذي ذكرناه هو أمر له عالقة بالنسب حرصا عىل إثباته ألهله لتشوف الرشع إلثبات  

األنساب، وهو أمر تبعي للعان وأثر من آثاره، فلذلك يمكن ختلفه، بل يتحرى القايض  

 ر آثار اللعان. إلزالته، فهو أخط 

ولو أن ابن القيم اطلع عىل دقة الوسائل احلديثة يف إثبات األنساب لقال بام ذكرنا،  

 
 .  5/381( زاد املعاد: 1)

 .  5/381( زاد املعاد: 2)
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فإن النصوص الرشعية جعلته حمتمال الحتامل الوسائل التي كانت موجودة حينذاك، فإذا  

زال الوهم عن الوسيلة وحتقق هبا املقصود حتققا يقينيا، عاد احلكم إىل أصله، واألصل يف  

 ذا الباب عودة األنساب إىل أصحاهبا.ه

 أن ال يكذب الزوج نفسه بعد اللعان:  

أن الزوج املالعن إن كذب نفسه بعد اللعان، وتبني له خطؤه، فإن    اتفق الفقهاء عىل 

 ولده يلحق به، وقد اختلف يف حقه يف استلحاق الولد بعد موته عىل قولني: 

غنيا كان أو فقريا،   ،حيا كان الولد أو ميتا  ، : يلحقه نسب الولد مطلقا القول األول 

 وأيب ثور واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ،وهو قول الشافعي

 أو كان له ولد.  ،كام لو كان حيا  ،فكان له استلحاقه  ،أن هذا ولد نفاه باللعانـ  1

  ،ابن، لزمه فأقر ب  ،بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه  ،أن النسب ال متنع التهمة حلوقه ـ    2

فهو متهم يف   ، فاستلحقه ،واألب فقري ،ولو كان االبن حيا وهو غني  ،وسقط مرياث أخيه

 فكذلك هاهنا.   ، ومع ذلك يقبل قوله  ،إجياب نفقته عىل ابنه

: يلحقه نسب الولد بقيود معينة، فقيده الثوري بقوله:)إذا استلحق  القول الثاين 

  ، وإن َل يكن ذا مال ، ألنه إنام يدعي ماال  ؛ يلحقه  َل  ، فإن كان ذا مال  ؛ الولد امليت نظرنا 

 حلقه( 

وتبعه   ، ثبت نسبه من املستلحق ،وقيده احلنفية بأنه إن كان الولد امليت ترك ولدا

وال يرث منه املدعي   ،وَل يثبت نسبه  ،َل يصح استلحاقه ،وإن َل يكن ترك ولدا ،نسب ابنه

 فلم يصح استلحاقه.  ، ألن نسبه منقطع باملوت ؛شيئا 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت النسب باالستلحاق برشوط نعرفها يف حملها  

 من هذا الفصل. 
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 أن ال تكون الزوجة مكرهة عىل الزنا: 

 اعتبار هذا الرشط عىل قولني:  ولو يف طهر َل يمسها فيه، وقد اختلف الفقهاء يف 

فأتت بولد يمكن أن    ،الزنا يف طهر َل يصبها فيه : إن أكرهت زوجته عىل  القول األول 

وليس للزوج قذفها بالزنا، وهو قول احلنفية ورواية عند   ،فهو منه ،يكون من الواطئ

 احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أن هذا ليس بزنا منها. ـ  1

 ومن رشط اللعان القذف.  ،أن نفي الولد ال يكون إال باللعانـ  2

ألهنا ال تكذب    ؛وال يصح اللعان من املرأة هنا   ، أن اللعان ال يتم إال بلعان املرأةـ  3

 الزوج يف إكراهها عىل ذلك.  

: أن له نفيه باللعان، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة، واستدلوا  القول الثاين 

 عىل ذلك بام يل:  

 كام لو طالبته.  ،فرشع له اللعان طريقا إليه  ، أنه حمتاج إىل نفيهـ  1

كام لو طالبت باللعان   ، فال يسقط برضاها به ،أن نفي النسب الباطل حق له ـ  2

 ورضيت بالولد. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو التحري بالوسائل الدقيقة يف حال الشك، كام ذكرنا  

وحتى يزول أَل الشك عن األب بربد اليقني، ألن  سابقا، حتى ال ينسب االبن لغري أبيه، 

األب الذي يشك يف نسبة ابنه إليه ال يمكنه أن يتعامل معه معاملة أبوية حمضة، فلذلك  

 حيتاج إلزالة هذا الشك إما بإثباته له أو بإثباته ألبيه من الزنا. 

 أن تضع احلمل:  

بار هذا الرشط عىل  اعت فال يصح نفي احلمل قبل الوضع، وقد اختلف الفقهاء يف
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 األقوال التالية: 

  ، وال ينتفي حتى يالعنها بعد الوضع  ، احلمل بنفيه قبل الوضع  : ال ينتفيالقول األول 

وَل يتمكن من نفيه، وهو قول أيب حنيفة وقول    ،ثم أتت بالولد لزمه   ، فإن العنها وهي حامل

 عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

تيقن، فيمكن أن يكون محال ومهيا، فيصري نفيه مرشوطا  أن احلمل غري مسـ  1

 وال جيوز تعليق اللعان برشط.   ، بوجوده

  ، ثبوت الولد له إن العنها حال احلمل بسبب أن اللعان ال يكون إال بني الزوجنيـ    2

 وهي قد بانت منه بلعاهنا يف حال محلها. 

والشافعي، ومن   ،وينتفي عنه، وهو قول مالك ،: يصح نفي احلملالقول الثاين 

 األدلة عىل ذلك:  

وأحلقه باألول. وال    ما ورد يف حديث هالل من أنه نفى محلها فنفاه عنه النبي  ـ    1

   (1) فإن جاءت به كذا وكذا(  ،)انظروها   :وهلذا قال النبي  ، خفاء بأنه كان محال

 اآلثار الكثرية الدالة عىل ذلك من السلف. ـ    2

وسد باب االنتفاء من أوالد الزنا،    ، أن عدم القول بذلك فيه إلزام الزوج ولدا ليس منه ـ    3

 فال جيوز سده.   ، مع أن اهلل تعاىل قد جعل له إىل ذلك طريقا 

وهلذا ثبتت للحامل أحكام ختالف هبا احلائل:   ، أن احلمل مظنون بأمارات تدل عليه ـ  4

وتأخري القصاص عنها وصحة استلحاق    ، امة احلد عليها وترك إق  ، والفطر يف الصيام  ، من النفقة 

 فكان كالولد بعد وضعه.   ، احلمل 

: إن كانت املرأة املالعنة حامال فبتامم االلتعان منهام مجيعا ينتفي عنه  القول الثالث 

احلمل ذكره أو َل يذكره، إال أن يقر به فيلحقه وال حد عليه يف قذفه هلا مع إقراره بأن محلها  

 
 .  3750( ومسلم 12477) 3/142أخرجه أمحد  (1)
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وال ينتفي عنه   ، ويف أن احلمل ليس منه حدث ،التعن، فلو صدقته هي فيام قذفها بهمنه إذا 

بل هو الحق به، فإن َل يالعنها حتى وضعت محلها فله أن يالعنها لدرء احلد   ،ما ولدت 

عن نفسه، وأما ما ولدت فال ينتفي عنه بعد أصال، وهو قول ابن حزم، وهو املوضع الوحيد  

 .(1) لنفي الولد عنده

)فصح أن كل من ولد  :)الولد للفراش(، قال ابن حزم :قد استدل لذلك بقوله  و

، أو حيث يوقن بال  عىل فراشه ولد فهو ولده إال حيث نفاه اهلل تعاىل عىل لسان رسوله 

فيبقى ما عدا ذلك عىل   ، إال وهي حامل باللعان فقط شك أنه ليس هو ولده، وَل ينفه 

 حلاق النسب( 

وهلذا االعتبار قال بأن الزوجة إن صدقته يف أن احلمل ليس منه، فإن تصديقها له ال  

بناء عىل تغليب اعتبار النسب، فهو حق متعد، ليس قارصا عىل األبوين، فلذلك    ،يلتفت إليه

ُكلُّ َنْفٍس إِالَّ َعَلْيَها َواَل َتِزُر  ال حق هلام يف نفيه، واستدل لذلك بقوله تعاىل:﴿ َواَل َتْكِسُب 

(، قال: )فوجب أن إقرار األبوين ال يصدق عىل نفي  164َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ﴾)األنعام: 

فيكون كسبا عىل غريمها، وإنام نفى اهلل تعاىل الولد إن كذبته األم والتعنت هي   ، الولد

 (2)  فال ينتفي يف غري هذا املوضع( ، والزوج فقط

 لرتجيح: ا 

نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت حق الزوج يف اللعان لنفي الولد الذي شك فيه  

سواء كانت زوجته حامال أو غري حامل بالرشوط التي ذكرناها سابقا من تقديم التحري،  

واللعان يف هذه احلالة، ال يكون لنفي الولد بل لدرء احلد، إال إذا َل تفلح الوسائل يف التعرف  

 حة النفي، أو َل توجد، فحينذاك يمكن االلتعان لنفي الولد. عىل ص

 
 .  9/332( املحىل: 1)
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فلذلك فإن القول الثاين هو األرجح لترصيح األدلة به، قال ابن قدامة: )وهذا القول  

  (1)  ملوافقته ظواهر األحاديث وما خالف احلديث ال يعبأ به كائنا ما كان( ؛هو الصحيح  

)هذا موضُع تفصيل ال ُبد  :حلالة بقوله وقد فصل ابن القيم موضع االلتعان يف هذه ا

منه، وهو أن احلمَل إن كان سابقًا عىل ما رماها به، وعلم أهنا زنت وهي حامل منه، فالولد  

له قطعًا، وال ينتفي عنه بلعانه، وال حَيِلُّ له أن ينفَيه عنه يف اللعان، فإهنا ملا علقت به، كانت  

ا ال ُيزيل حكم حلوقه به، وإن َل يعلم محَلها حاَل  فراشًا له، وكان احلمُل الحقًا به، فزناه

زناها الذي قد قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت به ألقل ِمن ستة أشهر من الزنى الذي  

رماها به، فالولُد له، وال ينتفي عنه بلعانه، وإن ولدته ألكثر من ستة أشهر من الزنى الذي  

بل زناها، أو َل يستربئها، فإن كان استربأها، انتفى  رماها به، نظر، فإما أن يكون استربأها ق

الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه، أو َل ينفه، وال ُبد من ِذكره عند من يشرتط ِذكره، وإن  

َل يستربئها، فهاهنا أمكن أن يكون الولُد منه، وأن يكون من الزاين، فإن نفاه يف اللعان،  

 (2)  ه منه وَل ينفه( انتفى، وإال حلق به، ألنه أمكن كونُ 

وما ذكره ابن القيم من التفصيل يدل عىل تشديد الرشع يف اللعان املتعلق بنفي الولد،  

بخالف اللعان لدرء احلد، الختالف املقصد يف كليهام، وهو يؤيد بذلك ما ذكرناه سابقا 

 من تقديم التحري عىل اللعان.

 الترصيح بنفيه عند الوضع: 

مع إمكانه، فقد    ،حال اللعان وبعد الوضع، فإن سكت عن نفيهوهو أن يرصح بنفيه  

 ذلك عىل األقوال التالية:  اختلف الفقهاء يف 

: له تأخري نفيه مدة، وقد اختلفوا يف تقدير هذه املدة، فقدرها أبو حنيفة  القول األول 

 
 .  8/61( املغني: 1)

 .  5/380( زاد املعاد: 2)
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وسف  باليومني لقلته، وقدرها أبو ي  فقدر ، باليوم واليومني، ألن النفي عقيب الوالدة يشق

أن   ،وجماهد ،ألهنا جارية جمرى الوالدة يف احلكم، وحكي عن عطاء  ؛ وحممد بمدة النفاس 

 كحالة الوالدة.  ، له نفيه ما َل يعرتف به فكان له نفيه

وَل يكن له   ،مع إمكانه الترصيح بنفيه لزمه نسبه ،: إن سكت عن نفيهالقول الثاين 

بل هو عىل ما   ،  يتقدر ذلك عندهم بزمننفيه بعد ذلك، وهو قول الشافعية واحلنابلة، وال 

وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى   ، إن كان ليال فحتى يصبح وينترش الناس ، جرت به العادة

َل   ، فإن أخره بعد هذا كله ،أو ينام إن كان ناعسا، وأشباه ذلك من أشغاله ، يأكل أو يرشب

 يكن له نفيه، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 كخيار الشفعة.  ، فكان عىل الفور ،رضر متحقق أنه خيار لدفع  ـ  1

عام خرج منه ما وردت به السنة الثابتة،   (1): )الولد للفراش( أن قول النبي ـ  2

 وبقي ما عداه عىل عموم احلديث. 

 أن ما ذكره املخالفون من آجال حتكم ال دليل عليه. ـ  3

حزم، وقد سبق ذكر أدلته  : أنه ليس له نفيه بعد الوضع، وهو قول ابن القول الثالث 

 يف املسألة السابقة. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن التأخر عن نفيه بعد الوضع، وبعد توفر األسباب  

 الكافية للعانه ِتمة تقتيض املزيد من التحري، زيادة عىل التحري الذي ذكرناه سابقا.

 أعذار التأخر عن الترصيح بالنفي وأحكامها: 

القائلون باشرتاط الفورية يف اعتبار تعلله باجلهل، عىل احلاالت التي    (2) الفقهاءنص  

 
 . ( وقال: حسن صحيح. وغريه2121، رقم 4/434الرتمذى ) (1)

 .  8/61( املغني:2)
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 :(1)يمكن اعتبارها وعدم اعتبارها، وهذه خالصة ما ذكروا من ذلك

فيصدق إن كان يف موضع خيفى   ، : فيتعلل بأنه َل يعلم بالوالدةتعلله باجلهل بالوالدة 

ألن األصل عدم العلم،   ؛ول قوله مع يمينه فالق ،مثل أن يكون يف بلدة أخرى ،عليه ذلك

 أما إن كان معها يف الدار فال يقبل منه ذلك، ألنه ال يكاد خيفى عليه. 

وَل أعلم أن يل نفيه، أو علمت   ، : بأن يقول: علمت والدتهتعلله باجلهل بحقه يف نفيه 

كعامة   ، يه ذلكوَل أعلم أنه عىل الفور، فينظر إىل علمه وفقهه، فإن كان ممن خيفى عل ، ذلك

 إال إذا خفيت عليه مثل هذه األحكام.  ؛فال يقبل ذلك منه    ، قبل، أما إن كان فقيها   ،الناس

:كاملرض أو العمل، ويف هذه احلالة ينظر إىل  تعلله بالعذر الذي يمنعه من احلضور لنفيه 

احلاكم  مدة تأخره، فإن كانت قصرية َل يبطل نفيه، أما إن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إىل 

سقط نفيه إال إذا أشهد عىل نفسه أنه    ، فلم يفعل  ،ليبعث إليه من يستويف عليه اللعان والنفي

 بطل خياره.  ، فإن َل يشهد  ، ناف لولد امرأته

وينظر يف هذه احلالة إىل مدى استفاضة  :تعلله بعدم تصديق املخرب له بوالدة زوجته 

وكان   ،أما إن َل يكن مستفيضا  ،ل قولهَل يقب ،اخلرب وانتشاره، فإن كان مستفيضا منترشا

 املخرب غري عدل فإنه يقبل منه هذا العذر. 

: إن ادعى تأخري نفيه رجاء موت الولد ليسرت عليه  تعلله بالسرت عىل نفسه وعىل زوجته 

 وعل نفسه َل يقبل عذره، ألنه أخر نفيه مع اإلمكان لغري عذر.

 الترصيح بالقذف مع نفي النسب: 

نفي النسب وحده دون القذف، فإن له يف ذلك أحكاما خاصة ترجع إىل  فإذا وجد 

ليس  : تعبريه يف نفي ولده، ومن األمثلة التي ذكرها الفقهاء لعدم الترصيح قوله عن ولده

 
،  2/122، املهذب:  8/62، املغني:  5/404، كشاف القناع:  9/256، اإلنصاف للمرداوي:  8/96( انظر: املبدع:  1)
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أو من وطء   ،هذا الولد مني، فال حد عليه يف هذه احلالة الحتامل أنه يريد أنه من زوج آخر

عن مراده، ويصدق يف إخباره عن نفسه، وال حيد أو  أو غري ذلك، وهلذا يسأل  ،بشبهة

فإن قالت الزوجة: بل أردت   يطالب باللعان إال يف حالة واحدة، وهي أن يرصح بزناها،

 ألنه أعلم بمراده.  ؛ قذيف، فالقول قوله 

 وقد اختلف الفقهاء هنا يف املسائل التالية: 

 ادعاء حصول اإلكراه للزوجة عىل الزنا: 

أم ال يالعن،  ،، فهل يالعن ألجل نفي ولده منها (1)رهت عىل الزنا لو ادعى أهنا أك

 هذه املسألة عىل قولني:   وقد اختلف الفقهاء يف 

ومن رشط اللعان القذف، ويلحقه   ،: ال يطالب باللعان ألنه َل يقذفها القول األول 

 نسب الولد، وهو قول احلنفية وقول عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

ِذيَن َيْرُموَن  :تعاىليف قوله  ،أن اللعان إنام ورد به الرشع بعد القذف  ـ 1 ﴿ َوالَّ

ْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إِالَّ َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَُّه  ملَِْن  َأْزَواَجُهْم َوََل

اِدِقنَي﴾)النور:   ( 6الصَّ

بني هالل وامرأته كان بعد قذفه إياها، وكذلك ملا العن بني   ملا العن النبي ـ  2

 عويمر العجالين وامرأته كان بعد قذفه إياها. 

 وال يتحقق اللعان من املرأة هاهنا.    ،أن نفي اللعان إنام ينتفي به الولد بتاممه منهامـ    3

 احلنابلة. : أن له اللعان، وهو قول الشافعي وقول عند القول الثاين 

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اللعان، مع التحري يف نسب الولد، ألن مقصد  

اللعان درء احلد، ويف هذه احلالة يدرأ احلد عنها إن نكلت عن اللعان باعتبارها مكرهة، أما  

 
 ( مع اتفاقهم عىل أنه ال حد عليه يف ذلك ألنه ليس قذفا. 1)
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 التحقق من نسب الولد، فلنفي الشك كام ذكرنا سابقا.

 ادعاء حصول الوطء بشبهة: 

أنه قد   ح بأهنا موطوءة بشبهة مع ادعائه علمها بذلك، وقد اتفق الفقهاء عىل لو رص

 قذفها بذلك، ولكنهم اختلفوا يف حقه يف لعاهنا لنفي نسب ولدها عىل قولني:  

: ليس له نفيه باللعان، وهو قول الشافعية وقول عند احلنابلة، ألنه يمكنه  القول األول 

 نفي نسبه بعرضه عىل القافة. 

: أن له اللعان لنفي نسب الولد منها، وهو قول احلنابلة، واستدلوا عىل  الثاين  القول 

 ذلك بام يل:  

ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوََلْ َيُكْن  :تعاىلفيدخل يف عموم قوله    ، أنه رام لزوجتهـ    1 ﴿ َوالَّ

اِدِقنَي﴾)النور:هَلُْم ُشَهَداُء إِالَّ َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشهَ   ( 6اَداٍت بِاهللَِّ إِنَُّه ملَِْن الصَّ

فال    ،أو يغيب أو يموت  ،وقد ال يعرتف الرجل بام نسب إليه   ،أنه قد تتعذر القافةـ    2

 ينتفي الولد. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة أنه ليس له نفي الولد باللعان، بل له أن يستعمل يف ذلك  

 التتحقق الرشعية، وهي متيرسة ويقينية يف عرصنا. وسائل 

 ادعاء عدم والدة الزوجة: 

لو قال لزوجته: ما ولدته وإنام التقطته أو استعرته، وخالفته املرأة يف ذلك، وقد  

أُّيام يصدق، واختلفوا بناء عىل ذلك يف حقه يف لعاهنا لنفي النسب عىل   اختلف الفقهاء يف 

 قولني: 

  ،قول الرجل، وال يقبل قول املرأة إال ببينة وهي امرأة مرضية: القول القول األول 

والولد   ، ألنه ولد عىل فراشه  ؛ حلقه نسبه  ، تشهد بوالدِتا له، فإذا ثبتت والدِتا له
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وهو قول الشافعي وأيب ثور واحلنفية وقول عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بأن  ،للفراش 

 كالدين.  ،فلم تقبل دعواها من غري بينة  ،ل عدمها واألص ،الوالدة يمكن إقامة البينة عليها 

 أن القول قول املرأة، وهو قول عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:    :القول الثاين 

﴿ َواَل حَيِلُّ هَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَُّ يِف َأْرَحاِمِهنَّ  :تعاىلقول اهلل ـ  1

 كتامنه دليل عىل قبول قوهلا فيه. (، وحتريم 228﴾)البقرة: 

 كاحليض.  ،فقبل قوهلا فيه  ،تنقيض به عدِتا  ، أنه خارج من املرأةـ  2

وعىل هذا القول فإن النسب الحق به إال أن ينفيه باللعان، فقد اختلف فيه عىل  ـ  3

 : وجهني

يقبل إنكاره  فال    ،إقرار بأهنا َل تلده من زنا   ، ألن إنكاره لوالدِتا إياه  ؛ ليس له نفيه  ـ    4

 لذلك، ألنه تكذيب لنفسه.  

 كغريه.   ،فكان له نفيه باللعان ،وناف لولدها  ،ألنه رام لزوجته  ؛أن له نفيه  ـ  5

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن القول يف هذه احلالة هو قول البينة، وهي التأكد 

عان مرتبط بالقذف، والزوج  من صحة نسبة الولد ألبيه، وال يصح اللعان يف هذا، ألن الل

 َل يقذفها، وإنام اِتمها، فإن تعذرت البينة أو َل تكن جازمة، فإن الولد للفراش. 
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 القسم الثاين 

 صيغ حل عصمة الزوجية وأحكامها 

من أركان الطالق، وهو الصيغة، والتي اعتربها  القسم ركنا مهام نتناول يف هذا 

الطالق، فهي الكيفية التي يتم هبا هذا النوع من  بعضهم ـ ألمهيتها ـ الركن الوحيد يف 

 التفريق. 

وقد بالغ الكثري من الفقهاء يف التشديد يف صيغة الطالق، مما قد يفتح جماالت من  

وهلذا احتاج الكالم يف هذا   الطالق قد تتناقض مع مقصد الرشع من تضييق هذا الباب، 

حث عن الضوابط التي تقيد هذا الركن  املوضوع إىل تفصيل كبري وأدلة خمتلف األقوال، والب 

 وحترصه يف احلدود التي أرادها الشارع لتعرب عن حقيقة إرادة املطلق.

 : فصلنيوقد قسمنا هذا اجلزء إىل 

: وهو خمصص للصيغ التي تكلم عنها الفقهاء باعتبارها من صيغ  األول  الفصل 

هذا الباب احلديث عن ثالثة  الطالق، سواء قالوا هبا أو َل يقولوا، وقد استدعى الكالم يف 

 مواضيع هي: 

 التعابري التي يمكن استعامهلا للتطليق من اللفظ والكتابة واإلشارة وغريها. ـ  1

 صيغ التعابري اللفظية، باعتبارها هي األصل يف االستعامالت العادية للطالق. ـ  2

 حوها.تقييد صيغ الطالق بمختلف التقييدات من الرشط واالستثناء والعدد ونـ    3

وهذه املواضيع الثالثة هي مجلة ما يبحث فيه الفقهاء يف هذا الباب، وال خيفى وجه  

 احلرص فيها. 

وقد خصصناه للصيغ التي علق الرشع عليها الكفارة، ومها صيغتان    الثاين:   الفصل 
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 نص عىل كليهام القرآن الكريم مها: الظهار، واإليالء. 

األول من )حل عصمة الزوجية املعلق بالكفارة(، وذلك   القسم وقد اعتربنامها يف 

أن   القسم جريا عىل إلصاق كثري من الفقهاء مسائلهام بمسائل التفريق، وقد حاولنا يف هذا 

نبني الفرق الكبري بينهام وبني سائر أنواع التفريق، بل حاولنا أن نبني أهنام ألصق بأحكام  

 العبادات منهام بأحكام التفريق.

، وهو البحث يف أقوال  سائر األقسام ما انتهجناه يف  القسمنتهج يف هذا ونحن ن

الفقهاء ويف املصادر الرشعية عام حيقق مقصد الرشع من حفظ األرسة املسلمة، مع مراعاة  

 األدلة، وعدم بناء ذلك عىل األهواء أو املصالح املتومهة. 
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 األول    الفصل 

 صيغ حل عصمة الزوجية  

 ري عن الطالق ورشوطها أوال ـ أنواع التعب

ال خيلو التعبري عن الطالق من أنواع أربعة تقتضيها القسمة العقلية، وهي تتدرج  

 قوة واعتبارا كام يل: 

 أن يعرب عن الطالق بالكالم. ـ  1

 أن يعرب عن الطالق بالكتابة. ـ  2

 أن يعرب عن الطالق باإلشارة.ـ  3

 غري استعامل أي وسيلة. أن يعرب يف نفسه عن إرادة الطالق من ـ  4

وقد يذكر البعض اآلن بعض وسائل االتصال احلديثة، وهي كام نرى ال خترج عن  

هذه الوسائل األربعة، فالتلفون والتلفزيون واإلذاعة تدخل يف التعبري الكالمي، واالنرتنت  

والفاكس يدخل يف التعبري الكتايب، أو الكالمي، وأحكام هذه الوسائل هي نفس ما نص  

 يه الفقهاء برشط كوهنا مأمونة.عل

وسنتناول هنا األنواع الثالثة األخرية بأحكامها ورشوطها ونرجئ احلديث عن  

 النوع األول الذي هو أهم األنواع إىل سائر الفصول. 

 : الكتابة ـ    1

وهو من أنواع التعبري عن املقاصد، ولكنه مع ذلك أدنى من املشافهة، ومما يدخل يف  

رصنا اإلنرتنت والفاكس وغريها من الوسائل التي توصل املعلومة عن  مسمى الكتابة يف ع

طريق الكتابة، فيمكن للزوج مثال يف عرصنا أن يرسل بطالق زوجته عن طريق الفاكس،  
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 أو الربيد االلكرتوين باإلضافة للرسالة، ومن املسائل املتعلق هبذا النوع املسائل التالية: 

 بالكتابة ملن قدر عىل النطق عىل قولني:  اختلف الفقهاء يف حكم الطالقوقد 

: عدم صحة الطالق كتابة ملن قدر عىل الكالم، وهو قول عطاء، فقد  القول األول 

وهو قول للشافعية، وهو مذهب   (،ومن كتب الطالق وَل يلفظ بيشء فليس بطالق: )قال

ستدل عىل ذلك  وقد ا(1)(ومن كتب إىل امرأته بالطالق فليس شيئا : )ابن حزم، قال يف املحىل 

َتاِن ﴾ )البقرة:  ْقُتْم  229بقوله تعاىل:﴿ الطَّالُق َمرَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ (، وقوله تعاىل:﴿ َياَأُّيُّ

﴾)الطالق: ِِتِنَّ (، ووجه االستدالل باآليتني كام قال ابن حزم هو أن  1النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

اسم تطليق عىل أن يكتب إنام   ال يقع يف اللغة التي خاطبنا اهلل تعاىل هبا ورسوله )ذلك 

 (2) (يقع ذلك اللفظ به، فصح أن الكتاب ليس طالقا حتى يلفظ به إذ َل يوجب ذلك نص

: صحة الطالق كتابة بالرشوط التي سنذكرها، وهو قول مجهور الفقهاء،  القول الثاين 

الطالق وَل يلفظ بيشء مجلة، فال خيلو أن يقرتن به كتابة أو   وأما من نوى : ) قال الباجي

فإهنا   ،وذلك أن ينوي إيقاع الطالق بكتابة  ،فإن اقرتنت به كتابة  ،إشارة أو ال يقرتن به يشء

  :(4)، ومن األدلة عىل ذلك(3)طالق بذلك 

بالنطق كلفظه  أن الكالم هو املعنى القائم بالنفس، وإظهاره بالكتابة كإظهاره ـ  1

 فإنه يقىض له به.   ،بالتوحيد يكتبه من ال يقدر عىل الكالم 

ألن املكتوب حروف منظومة تدل عىل    ؛أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان  ـ    2

وقد بلغ تارة بالكتاب   ،كان مأمورا بتبليغ الرسالة معنى مفهوم كالكالم، ألن النبي 

 وتارة باللسان.

 
 .  9/454( املحىل:1)

 .  9/454( املحىل:2)

 . 4/15( املنتقى:3)

 . 6/143( املبسوط:4)



382 

 

 الرتجيح:  

أن األرجح يف املسألة هو صحة وقوع الطالق كتابة لتعبريها عن مقصد  نرى 

صاحبها، أما الزوجة، فال تطلق بالرسالة ونحوها إال بعد ثبوت ذلك بصفة قطعية الحتامل  

تزوير الرسالة، وتزوير توقيع الزوج، فلذلك يمكن القول بصحة الطالق، وتوقفه عىل  

 بت يف إمضائه. ثبوته من الزوج، وهو ما يدعو إىل التث

أما جمرد كتابة رسالة للزوجة خيربها فيه بطالقها من غري عزم، ومن غري إرسال وال  

وإذا كتب الطالق عىل غري عزم فله  : )فإن ذلك يشبه حديث النفس، قال الباجي  إشهاد

فإن أخرجه عن يده عىل وجه اإلرسال به إىل الزوجة    ،تركه ما َل خيرجه عن يده أو شهد عليه

  ( أو إذا جاءك كتايب فأنت طالق قاله مالك  ،نفاذ له كاإلشهاد به وسواء كتب أنت طالقفهو إ

(1) 
فإذا كتب وَل يشهد به، وَل خيرجه عن   : )وهو كالم صحيح، لكنه عقب عليه بقوله

فإن له رده وحيلف أنه ما أراد إنفاذ الطالق، ووجه ذلك أنه يكتبه عىل وجه االرتياب   يده،

فلسنا ندري (2) وجه التهديد فيحلف ملا احتمل أنه َل يكتبه إال عىل وجه الطالقفيه أو عىل 

الرضورة الداعية لتحليفه، ولسنا ندري قبل ذلك الطريقة التي توصل هبا من يريد حتليفه  

للكتاب، بعد أن أخفاه صاحبه، فمثل هذه األمور اخلاصة ال ينبغي التجسس عليها  

من ظفر بكتاب مثل هذا ضاع من صاحبه، فاألوىل له أن   والتضييق عىل الناس بسببها، بل

حيرقه، فلعله حيرق بذلك النزغات الشيطانية التي أملت ذلك الكتاب، وحيفظ بيتا من  

 بيوت املسلمني. 

 أنواع صيغة الطالق كتابة وأحكامها 

 
 . 4/15( املنتقى:1)

 . 4/15( املنتقى:2)



383 

 

 رشوط الطالق بالكتابة 

 :اشرتط الفقهاء لوقوع الطالق بالكتابة رشطني

 الكتابة:   ـ نية الطالق يف   1

 اختلف الفقهاء يف اشرتاط النية يف الكتابة عىل قولني: 

فإن نواه طلقت زوجته، وإن َل ينو َل تطلق، وهبذا   ،إذا كتب الطالق  : القول األول 

ومالك وهو املنصوص عن   ، وأبو حنيفة ، واحلكم  ، والزهري ،والنخعي  ، قال الشعبي 

  ، وجتويد اخلط  ، فإنه يقصد هبا جتربة القلم  ، الشافعي، واستدلوا عىل ذلك بأن الكتابة حمتملة 

ألنه لو   ؛ َل يقع  ،أو جتربة قلمه ،من غري نية، ككنايات الطالق فإن نوى بذلك جتويد خطه

 َل يقع، فالكتابة أوىل.  ، نوى باللفظ غري اإليقاع

  ، والزهري ،والنخعي ،الطالق، ولو َل ينو، وهو قول الشعبي: يقع القول الثاين 

ورواية عن أمحد، بناء عىل اعتباره من صيغ الطالق الرصحية، وهي ال تفتقر إىل   ؛ واحلكم

 نية. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن جزاء األعامل مرتبط بالنية ال  

حرمة التعامل غري اجلدي مع هذه املسائل، كأن يكتب  بصورة العمل، ولكن مع ذلك نرى  

شخص ما مثل هذا فيطلع عليه أهله أو غريهم فيكون يف ذلك رضرا عليه وعليهم، بل  

نرى مثل هذا من االستهزاء املحرم بآيات اهلل، ثم إن يف هذا بعد ذلك اقرتابا من هذه احلمى،  

 ومن رعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه. 

 مستبينة مرسومة:   ـ أن تكون   2

  ،كالكتابة عىل الورق ، واملقصود أن تكون مكتوبة بشكل ظاهر يبقى له أثر يثبت به 

وهذا   ،فإهنا غري مستبينة وال يقع هبا الطالق  ،بخالف الكتابة يف اهلواء أو املاء  ،أو األرض 
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 ويف رواية ألمحد يقع هبا الطالق ولو َل تكن متبينة.  ، لدى اجلمهور

احلنفية عىل أن الكتابة إذا كانت مستبينة ومرسومة يقع الطالق هبا، نوى  وقد نص 

  ، وإذا كانت غري مستبينة ال يقع مطلقا وإن نوى. أما إذا كانت مستبينة غري مرسومة   ،أو َل ينو 

معتادا   ما كان وإال ال يقع وقيل: يقع مطلقا، والكتابة املرسومة عندهم هي ،فإن نوى يقع

والكتابة املستبينة هي ما يكتب عىل   ،مثل ما يكتب إىل الغائب  ،نا ويكون مصدرا ومعنو

 .(1) عىل وجه يمكن فهمه وقراءته الصحيفة واحلائط واألرض

 اإلشارة ـ    2

ال خيتلف معناها االصطالحي عند الفقهاء عن معناها اللغوي، بخالف معناها عند  

ة اإلشارة بأهنا: داللة  ويعرفون دالل ،األصوليني، فهم يستعملوهنا يف مبحث الدالالت 

 ولكنه الزم له.  ، اللفظ عىل ما َل يقصد به

عىل أن إشارة األخرس يف الطالق يصح اعتبارها، بخالف   (2) اتفق الفقهاءوقد 

إال يف    ، وال يقع الطالق بغري لفظ الطالق: )إشارة من له القدرة عىل الكالم، قال ابن قدامة

طلقت زوجته.    ،كاألخرس إذا طلق باإلشارة  ،من ال يقدر عىل الكالم   ،أحدمها   ؛موضعني  

 (3)(وأصحاب الرأي. وال نعلم عن غريهم خالفهم  ،والشافعي ،وهبذا قال مالك 

وأما األخرس، فإن اهلل تعاىل يقول:﴿ اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ  : )واستدل لذلك ابن حزم بقوله

وليس يف وسعه الكالم فال جيوز أن يكلف إياه، وقال  (، 286َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها ﴾)البقرة: 

فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر اهلل    (،إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  : ) رسول اهلل  

 
 . 6/143( املبسوط:1)

، إعانة  2/83، املهذب: 7/373، املغني: 5/249، كشاف القناع: 2/216، منار السبيل: 7/274( انظر: املبدع: 2)

،  4/58:  ، التاج واإلكليل3/21، حاشية ابن عابدين:  3/267، البحر الرائق:  2/449، اإلقناع للرشبيني:  4/16الطالبني:  

 .  2/451، خمترص اختالف العلامء: 10/147، املحىل:153، القوانني الفقهية: 6/24املدونة:

 .  7/374( املغني:3)
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 (1)تعاىل به ما استطاع، واألخرس يستطيع اإلفهام باإلشارة فعليه أن يأِت هبا 

:  ق القادر عىل الكالم، قال الباجيإال أن املالكية قد نصوا عىل ما يشري إىل وقوع طال

إن نوى الطالق وأشار به لزمه الطالق، وال فرق بني إظهاره بالكتابة أو إظهاره بالنطق  )

 واستدل لذلك بام يل:  (2) سواء أشار بيده أو رأسه

اٍم إِالَّ َرْمًزا ﴾ِ:قوله تعاىلـ  1  ( 41)آل عمران: ﴿ َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّ

 أن طالق األخرس إنام يكون باإلشارة.ـ  2

 أن اإلشارة عبارة عام نواه منه كالنطق. ـ  3

نص الفقهاء القائلون باعتبار الطالق الثالث يف جملس واحد عىل أن األخرس  وقد 

ألن إشارته جرت جمرى نطق غريه، أما    ؛ طلقت ثالثا    ، إن أشار بأصابعه الثالث إىل الطالق

 القادر عىل الكالم، فإنه لو قال: أنت طالق، وأشار بأصابعه الثالث َل يقع إال واحدة. 

فإهنا تطلق ثالثا، وقد استدلوا    ، أما إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثالث

ذلك يصلح أن يكون  وهو ب ، عىل ذلك بأن قوله هكذا ترصيح بالتشبيه باألصابع يف العدد

الشهر   : )يف أحاديث كثرية منها قوله  دليال عىل مراده، كام ثبتت اإلشارة عن النبي 

 ومرة تسعا وعرشين.  ، وأشار بيديه مرة ثالثني،هكذا وهكذا وهكذا

ولكن مع اتفاق الفقهاء عىل صحة إشارة األخرس، فإن األمر ليس عىل إطالقه، بل  

يضيق األمر يف إطار حمدود حتى ال يتخذ من إشارة األخرس مهام  قيد أكثر الفقهاء ذلك بام  

 كانت وسيلة للتفريق بينه وبني زوجه، وهذا ما ذكروا من رشوط: 

 أن يكون األخرس عاجزا عن الكتابة: 

اختلف الفقهاء يف اشرتاط عجز األخرس عن الكتابة لوقوع طالقه باإلشارة عىل  

 
 .  10/147( املحىل:1)

 . 4/15( املنتقى:2)
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 قولني: 

مع أولوية الكتابة عىل اإلشارة للقادر عليها،   لرشط، : عدم اعتبار هذا االقول األول 

هل جيوز طالقه ونكاحه   ،وهو قول مجهور الفقهاء، ففي املدونة مثال: أرأيت األخرس

قال: نعم   ؟ ورشاؤه وبيعه وحتده إذا قذف وحتد قاذفه وتقتص له يف اجلراحات وتقتص منه

يعرف من األخرس باإلشارة وبلغني عنه إذا كان هذا  ،هذا جائز فيام سمعت من مالك

وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك الزم لألخرس قلت: وكذلك إن كتب بيده الطالق  

قال: قد أخربتك أن مالكا قال: يلزمه ذلك يف اإلشارة فكيف ال يلزمه يف   ؟واحلرية

 (1)الكتاب؟

الكتابة، وهو  : اعتبار هذا الرشط، وعدم صحة إشارة اخلرس القادر عىل  القول الثاين 

وأما كتابة األخرس فهو   : )وقول للشافعية، قال الغزايل  ،قول للحنفية يف ظاهر الرواية 

طالق ألهنا أظهر من اإلشارة، ومع ذلك فال نكلف األخرس القادر عىل الكتابة بأن يكتب  

مع    وأما القادر فإشارته فيها ال نجعلها رصحيا ألن عدوله إليها   الطالق، بل نقنع باإلشارة،

 (2) (القدرة موهم 

ففي كايف احلاكم الشهيد    : ) وقد نص ابن عابدين عىل أن هذا هو ظاهر الرواية، قال 

ما نصه: فإن كان األخرس ال يكتب، وكان له إشارة تعرف يف طالقه ونكاحه ورشائه وبيعه  

:  ةقال تعليقا عىل هذه الرواي   (، فهو جائز، وإن كان َل يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل

فقد رتب جواز اإلشارة عىل عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن كان حيسن الكتابة ال جتوز   )

 (3) (إشارته

 
 .  2/79( املدونة:1)

 .  5/378( الوسيط:2)

 .  3/241( حاشية ابن عابدين: 3)
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 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا الرشط، ألن اإلشارة مهام كان ظهورها لن  

كان  تعرب عن رصيح الطالق، فلذلك كانت الكتابة هي املؤدية هلذا الغرض، لكن إن 

عاجزا، فإنه ال ينبغي االستعجال باحلكم عليه بتطليق زوجته إال بعد الرتيث ملعرفة حقيقة  

 قراره. 

هذا بالنسبة لألخرس العاجز عن السمع، أما القادر عىل السمع، فإنه يسهل التعرف  

 عىل رأيه، ولو بدون احلاجة إىل الكتابة. 

 أن تكون اإلشارة مفهمة:  

كاألخرس إن كانت    ،أنه يقع الطالق بإشارة القادر عىل الكالمفقد نص الفقهاء عىل  

ويف قول   ،أما إن َل تكن مفهمة فال يقع هبا الطالق عند أكثر الفقهاء  ،(1)إشارته مفهمة

لبعض املالكية يقع هبا الطالق بالنية، ولسنا ندري كيف يتعرف عىل النية مادم هذا األخرس  

 ارة.عاجزا عن الكالم وعن التفهيم باإلش

 أن يكون اخلرس دائام: 

وقد نص احلنفية عىل أن األخرس هو الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام  

اخلرس خمالف للصمت   : ) ، قال الطحاوي(2) حتى صارت إشارته مفهومة وإال َل تعترب

العارض كام أن العجز عن اجلامع العارض باملرض ونحوه يوما ونحوه خمالف العجز  

 (3) امليؤوس معه اجلامع نحو املجبوب 

  ؛ وبناء عىل ذلك نصوا عىل أن املريض، وإن اعتقل لسانه ال ينفذ ترصفه بإشارته 

 
( وقد ذكر احلنفية قيد االقرتان بالتصويت، فنصوا عىل أنه يقع بإشارته املعهودة أي املقرونة بتصويت منه، ألن العادة 1)

 .  3/241منه ذلك فكانت اإلشارة بيانا ملا أمجله األخرس، حاشية ابن عابدين:

 .  3/241( حاشية ابن عابدين:2)

 . 2/451( خمترص اختالف العلامء:3)
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  ؛ عند وقوع اليأس عن النطق وإقامة اإلشارة مقام العبارة  ،ألنه َل يقع اليأس عن نطقه

  ؛ أو يشك فيه فهو باطل  ،وإن َل تكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه ،ألجل الرضورة

 فال جيوز احلكم هبا.  ؛ألنه ال يوقف عىل مراده بمثل هذه اإلشارة 

 القصد املجرد عن اللفظ   ـ   3

لفظ إىل أربعة  قسم ابن القيم املراتب التي اعتربها الشارع من حيث عالقة النية بالت

أقسام هي: أن يقصد احلكم وال يتلفظ به، والثانية أن ال يقصد اللفظ وال حكمه، والثالثة  

 . (1)أن يقصد اللفظ دون حكمه، والرابعة أن يقصد اللفظ واحلكم

أما املراتب الثالثة األخرية فأحكامها واضحة وسنفصل الكالم عنها يف املباحث  

 املرتبة األوىل ـ أي قصد الطالق املجرد عن التلفظ ـ عىل التالية، وقد اختلف الفقهاء يف

 : (2) قولني

: وقوع الطالق إذا جزم عليه، وهو رواية أشهب عن مالك وروي عن  القول األول 

إن َل يقرتن به كتابة وال إشارة، ففي كتاب ابن املواز عن مالك من    : )الزهري، قال الباجي

طلق ثالثا عىل ذلك فال يشء عليه، وروى أشهب عن مالك يف العتبية يلزمه ذلك، قال ابن  

 ومن األدلة عىل ذلك: (3) ( عبد احلكم وليس بيشء

حُيَاِسْبُكْم بِِه اهللَُّ َفَيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء  ﴿ َوإِْن ُتْبُدوا َما يِف َأنُفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه : قوله تعاىلـ  1

 َقِديٌر﴾)البقرة: 
ٍ
ء ُب َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  ( 284َوُيَعذِّ

 )إنام األعامل بالنيات( وهذا قد نوى الطالق فوجب أن يكون له. : قوله ـ  2

  ؛ ام يوقع عليه الطالق إن ، أن ألفاظ الطالق إذا َل يرد هبا طالقا ال يكون طالقا ـ  3

 
 .  5/205اد:( زاد املع1)

( هناك قول ثالث، هوالتوقف فيها، فقد سئل ابن سريين عمن طلق يف نفسه فقال قد علم اهلل ما يف نفسك قال بىل 2)

 قال فال أقول فيها شيئا. 

 . 4/15( املنتقى:3)
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ألنا ال نعلم صدقه يف أنه َل يرد الطالق فنحمله عىل مقتىض لفظه. وقد أمجعنا عىل أنه إذا  

 أراد هبا الطالق وقع هبا الطالق فدل ذلك عىل أن االعتبار بالنية دون اللفظ. 

 أن املرص عىل املعصية مؤاخذ وإن َل يفعلها. ـ  4

الثواب والعقاب كأعامل اجلوارح يثاب عىل احلب والبغض  أن أعامل القلوب يف  ـ    5

واملواالة واملعاداة يف اهلل وعىل التوكل والرىض عىل الطاعة ويعاقب عىل الكرب واحلسد  

 والعجب والشك والرياء وظن السوء. 

طالق ونحوه   : اشرتاط التلفظ بالطالق، وأن ما َل ينطق به اللسان منالقول الثاين 

 :(1) النية والقصد، وهو قول مجهور العلامء، ومن أدلتهم عىل ذلكغري الزم بمجرد 

 (2)  )إن اهلل جتاوز ألمتي عام حدثت به أنفسها ما َل تكلم أو تعمل به(: قوله ـ  1

أن حديث إنام األعامل بالنيات حجة عليهم ألنه أخرب فيه أن العمل مع النية هو املعترب  ـ    2

 ال وحدها. 

أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال اإليامن الذي هو عقد مع اإلقرار،  ـ  3

فإذا زال العقد اجلازم كان نفس زواله كفرا، ألن اإليامن أمر وجودي حمله القلب، فام َل يقم بالقلب  

حصل ضده وهو الكفر، وهو يف ذلك كالعلم واجلهل إذا فقد العلم حصل اجلهل، ككل نقيضني  

 ال أحدمها خلفه اآلخر.  إذا ز 

التي استدلوا هبا ليس فيها أن املحاسبة بام خيفيه العبد إلزامه بأحكامه بالرشع    أن اآلية ـ    4

 وإنام حماسبته بام يبديه أو خيفيه ثم هو مغفور له أو معذب فأين هذا من وقوع الطالق. 

ية ثم أرص عليها ألنه  أن املرص عىل املعصية فاسق مؤاخذ فهذا إنام هو فيمن عمل املعص ـ    5

 
 .  5/206( زاد املعاد:1)

، البيهقي: 3/489ذي:  ، الرتم10/178، ابن حبان:  2/52، ابن خزيمة:  116/ 1، مسلم:  6/2454( البخاري:  2)

 . 2/393، أمحد: 1/658، ابن ماجة: 3/360، النسائي: 2/264، أبو داود: 7/209
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عمل اتصل به العزم عىل معاودته، فهذا هو املرص، أما من عزم عليها وَل يعملها فهو بني أمرين:  

 إما أن ال تكتب عليه، وإما أن تكتب له حسنة. 

أن وقوع الطالق بالنية من غري تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب، ألن ما يعاقب  ـ    6

معاص قلبية يستحق العقوبة عليها كام يستحقه عىل املعايص البدنية  عليه من أعامل القلوب هو 

ألهنا منافية لعبودية القلب، كالكرب والرياء وظن السوء، وهي أمور اختيارية يمكن اجتناهبا،  

 باللسان أو ما ناب عنه من إشارة.   بخالف الطالق فإنه قائم 

 : الرتجيح 

هو ما اتفق عليه أكثر الفقهاء، وما تدل  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، و 

عليه النصوص الصحيحة الرصحية، والطالق يف هذا ال خيتلف عن سائر العقود فالزواج  

والبيع والرشاء واإلجارة وغريها ال يصح أحد منها بالتصميم اجلازم إن َل يربز هذا  

 التصميم بام يدل عليه من لفظ وغريه من وسائل الداللة. 

 ـ حكم اإلشهاد عىل الصيغة   ثانيا 

وهي من املسائل املهمة التي تضيق املجال أمام الطالق غري املقصود، ومع ذلك نرى  

بعض التفريط يف البحث فيها يف كتب فقه أهل السنة، فال نجد هلا أثرا إال يف كتب التفسري  

وٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا  َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعرُ  ﴿ :عند قوله تعاىل

َهاَدَة هللَِِّ ﴾)الطالق  ( 2: َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم َوَأِقيُموا الشَّ

 وقد اختلف الفقهاء فيها عىل قولني: 

: عدم اعتبار اإلشهاد عىل الطالق رشطا لصحة إيقاع الطالق، وهو  القول األول 

اإلمجاع، قال الشوكاين:)ومن األدلة عىل عدم  قول مجاهري العلامء، بل قد حكي فيه 

الوجوب أنه قد وقع اإلمجاع عىل عدم وجوب اإلشهاد يف الطالق كام حكاه املوزعي يف  
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، ومن األدلة كذلك عدم  (1)تيسري البيان والرجعة قرينته فال جيب فيها كام ال جيب فيه( 

 ه ال جيب فيها اإلشهاد.  الوجوب بالقياس عىل األمور التي ينشئها اإلنسان لنفسه فإن

لكن هذا اإلمجاع قد يكون منتقضا ببعض ما روي عن السلف من ذلك، فعن عمران  

أنه سئل عن الرجل يطلق املرأة ثم يقع هبا، وَل يشهد عىل طالقها وال عىل رجعتها    بن حصني 

 فقال: طلقت لغري سنة، وراجعت لغري سنة، وأشهد عىل طالقها وعىل رجعتها وال تعد. 

ال ابن جريج: )كان عطاء يقول يف قوله تعاىل:﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ  وق

( قال: ال جيوز يف  2بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾)الطالق: 

 (2)  نكاح وال طالق وال رجاع إال شاهدا عدل(

اط اإلشهاد عىل الطالق، وهو قول اإلمامية، وقد نصوا عىل أنه  : اشرتالقول الثاين 

سواء قال هلام: اشهدا أو َل يقل، وأن سامعهام   ، يسمعان اإلنشاء ، ال بد من حضور شاهدين

ولو كملت رشوطه   ، رشط يف صحة الطالق، حتى لو جترد عن الشهادة َل يقع ،التلفظ 

وال بشهادة فاسقني بل ال بد من حضور    ، األخرى، وكذا ال يقع بشاهد واحد ولو كان عدال

َل يقع   ، ثم شهد اآلخر به بانفراد ، شاهدين ظاهرمها العدالة، ولو شهد أحدمها باإلنشاء

ر  واآلخ  ، َل يشرتط االجتامع. ولو شهد أحدمها باإلنشاء ،الطالق، أما لو شهدا باإلقرار 

 .(3) َل يقبل  ،باإلقرار

قال يف مقتنيات الدرر: قال أصحابنا: اإلشهاد عىل الطالق، وهو املروي عن أئمتنا،  

ْقُتْم النَِّساَء ﴾   وهو أليق بظاهر اآلية، وعليه العمل عندنا، ألن العطف عىل قوله:﴿ إَِذا َطلَّ

كتابه يف الطالق   قال أليب يوسف: إن اهلل تبارك وتعاىل أمر يف  يف الكايف عن الكاظم 

 
 .  3/120، وانظر: القرطبي: 6/300( نيل األوطار: 1)

 .  4/380( انظر: ابن كثري: 2)

، وقد نصوا عىل أن الشهادة ليست رشطا يف يشء من العقود إال يف الطالق، ويستحب يف 3/12( رشائع اإلسالم/ 3)

 النكاح، والرجعة، وكذا يف البيع. 
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وأمر يف كتابه بالتزويج فأمهله بال شهود، وأنتم أثبتم   بشاهدين، وَل يرض هلام إال عدلني 

 (1)شاهدين وأوجبتم فيام أمهل، وأبطلتم الشاهدين فيام أكد(

 :(2) ومن أدلتهم عىل ذلك

ْقُتُم النَِّساَء َفَطلِّ  ﴿ :قوله تعاىلـ  1 َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َة  َيا َأُّيُّ ِِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ُقوُهنَّ لِِعدَّ

ُقوا اهللََّ َربَُّكْم ال خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِِتِنَّ َوال خَيُْرْجَن إِالَّ َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنَةٍ   َوتِْلَك ُحُدوُد  َواتَّ

 َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حُيِْدُث َبْعَد َذلَِك َأْمرًا َفإَِذا َبَلْغَن اهللَِّ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ال 

َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم َوَأِقيُموا  

َهاَدَة هللَِِّ َذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمنُ  بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجًا(   الشَّ

 ( 2)الطالق: 

فقد نصوا عىل ان هاتني اآليتني حيمل سياقها الداللة عىل اشرتاط اإلشهاد وال بأس  

 من إيراد تفاصيل ما ذكروه هنا:

 هن عليه. فاملراد من بلوغهن أجلهن: اقرتاهبن من آخر زمان العدة وإرشاف

واملراد بإمساكهن: الرجوع عىل سبيل االستعارة، كام أن املراد بمفارقتهن: تركهن  

 ليخرجن من العدة ويبن. 

﴿ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾ ظاهر يف الوجوب كسائر  تعاىل: ال شك أن قوله ـ  2

إنام الكالم يف متعلقه. فهناك  األوامر الواردة يف الرشع وال يعدل عنه إىل غريه إال بدليل، 

 احتامالت ثالثة: 

ِِتِنَّ ﴾)الطالق ﴿: أن يكون قيدًا لقوله تعاىل  - 1  ( 1:َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

 ( 2:َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف﴾)الطالق ﴿: أن يكون قيدًا لقوله تعاىل  - 2

 
 .  5/347، وانظر اآلثار يف ذلك يف: الربهان: 11/171( مقتنيات الدرر: 1)

 ( انظر: العالمة جعفر السبحاين: اإلشهاد عىل الطالق. 2)
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 ( 2:قَأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروف﴾)الطال ﴿: أن يكون قيدًا لقوله تعاىل  - 3

َل يقل أحد برجوع القيد إىل األخري فاألمر يدور بني رجوعه إىل األول أو الثاين،  

فالظاهر رجوعه إىل األول وذلك ألن السورة بصدد بيان أحكام الطالق، فذكرت للطالق  

 عدة أحكام: 

 أن يكون الطالق لعدِتن.  - 1

 إحصاء العدة.  - 2

 عدم خروجهن من بيوِتن. - 3

 اإلمساك واملفارقة عند اقرتاب عدِتن من االنتهاء. خيار الزوج بني  - 4

 إشهاد ذوي عدل منكم.  - 5

 عدة املسرتابة.  - 6

 عدة من ال حتيض وهي يف سن من حتيض.  - 7

 عدة أوالت األمحال.  - 8

وإذا الحظنا جمموع آيات السورة من أوهلا إىل اآلية السابعة جتد أهنا بصدد بيان 

َفَأْمِسُكوُهنَّ   ﴿:، ال الرجوع املستفاد من قوله تعاىل أحكام الطالق ألنه املقصود األصل 

 ( وقد ذكر تبعًا. 2: ﴾)الطالق

روى حممد بن مسلم قال: قدم رجل إىل أمري   ،أنه املروى عن أئمة آل البيتـ  3

بالكوفة فقال: إين طلقت امرأِت بعد ما طهرت من حميضها قبل أن ُأجامعها، فقال   املؤمنني

)أشهدت رجلني ذوي عدل كام أمرك اهلل؟ فقال: اذهب فإن طالقك ليس  : املؤمننيأمري 

 (1)بيشء(

)وإن طلقها يف استقبال عدِتا طاهرًا  :أهنام قاال  روى بكري بن أعني عن الصادقنيو

 
 والحظ بقية أحاديث الباب.  7/3/12من أبواب مقدمات الطالق احلديث  10الباب  15( الوسائل: ج 1)
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 (1) من غري مجاع، وَل يشهد عىل ذلك رجلني عدلني، فليس طالقه إياها بطالق( 

)إن الدين ليس بقياس  : أنه قال أليب يوسف   روى حممد بن الفضيل عن أيب احلسنو

كقياسك وقياس أصحابك، إن اهلل أمر يف كتابه بالطالق وأكد فيه بشاهدين وَل يرض هبام  

أمهله بال شهود، فأتيتم بشاهدين فيام أبطل اهلل، وأبطلتم  إال عدلني، وأمر يف كتابه التزويج و

شاهدين فيام أكد اهلل عز وجل، وأجزتم طالق املجنون والسكران(، ثم ذكر حكم تظليل  

 .(2) املحرم

 الرتجيح: 

النص القرآين الواضح يف الداللة  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء عىل  

قول اإلمامية، وهو مذهب معترب من مذاهب املسلمني ال يصح   عليها، باإلضافة إىل أنه

 اعتبار اإلمجاع عند خمالفته. 

نرى أن ما توهم من اإلمجاع هو الذي رصف الكثري من املحققني القدامى عن البت  و

فيها بقول، وإال فإهنا من أكرب املسائل التي تسد كل ما ذكر من منافذ الطالق، بل تعطي  

 د ملراجعة نفسه. فرصة للمطلق القاص

،  وحده كاف، وال حاجة معه لتأييده باإلمجاع الدليل النيصباإلضافة إىل ذلك فإن 

فهو كام ذهب اإلمامية واضح الداللة عىل األمر باإلشهاد عىل الطالق، خالفا ملا قال  

(أمر باإلشهاد عىل الطالق، وقيل عىل  2القرطبي: )قوله تعاىل:﴿ َوَأْشِهُدوا ﴾)الطالق: 

  (3)  ة والظاهر رجوعه إىل الرجعة ال إىل الطالق( الرجع

وقد ذهب من املحدثني سيد سابق ـ رمحه اهلل ـ إىل ترجيح هذا القول واعتبار اإلمجاع  

 
 .  7/3/12من أبواب مقدمات الطالق احلديث  10الباب  15( الوسائل: ج 1)

 .  7/3/12من أبواب مقدمات الطالق احلديث  10الباب  15( الوسائل: ج 2)

 .  18/157( القرطبي: 3)
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عليه دعوى غري صحيحة، قال: )إذا تبني لك أن وجوب اإلشهاد عىل الطالق هو مذهب  

هؤالء الصحابة والتابعني املذكورين تعلم أن دعوى اإلمجاع عىل ندبه املأثورة يف بعض كتب  

الفقه مراد هبا اإلمجاع املذهبي ال اإلمجاع األصويل الذي حده كام يف املستصفى اتفاق أمة  

ىل أمر من األمور الدينية النتقاضه بخالف من ذكر من الصحابة  خاصة ع حممد 

والتابعني ومن بعدهم من املجتهدين، وتبني مما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثري أن  

كام نقله السيد مرتىض يف كتاب االنتصار، بل   وجوب اإلشهاد َل ينفرد به علامء آل البيت 

 (1)  هو مذهب عطاء وابن سريين وابن جريج( 

وممّن ذهب إىل هذا أو كاد يذهب إليه عاملان جليالن، ومها: أمحد حممد شاكر القايض  

 املرصي، والشيخ أبو زهرة.  

قال األّول ـ بعد ما نقل اآليتني من أّول سورة الطالق ـ: )والظاهر من سياق اآليتني  

جوب، ألّنه  ﴿ وأشهدوا﴾ راجع إىل الطالق وإىل الرجعة معًا، واألمر للو :تعاىل  أّن قوله

مدلوله احلقيقي، وال ينرصف إىل غري الوجوب ـ كالندب ـ إالّبقرينة، وال قرينة هنا ترصفه  

عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤّيد محله عىل الوجوب( إىل أن قال: )فمن أشهد عىل طالقه،  

د  فقد أتى بالطالق عىل الوجه املأمور به، ومن أشهد عىل الرجعة فكذلك، ومن َل يفعل فق

 .(2)  تعّدى حدود اهللّ الذي حّده له فوقع عمله باطاًل، ال يرتّتب عليه أيُّ أثر من آثاره(

وقال أبو زهرة: قال فقهاء الشيعة اإلمامية االثنا عرشية واإلسامعيلية: إّن الطالق ال  

يقع من غري إشهاد عدلني، لقوله تعاىل ـ يف أحكام الطالق وإنشائه يف سورة الطالق: ﴿  

َهاَدَة هللَِِّ َذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيوْ َوَأْش  ِم  ِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم َوَأِقيُموا الشَّ

( فهذا األمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء  2اآْلِخِر َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجًا﴾ )الطالق:

 
 .  2/292 ( فقه السنة:1)

 . 118( نظام الطالق يف اإلسالم: 2)
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كان املناسب أن يكون راجعًا إليه، وإّن تعليل اإلشهاد بأّنه يوعظ  الطالق وجواز الرجعة، ف

به من كان يؤمن باهللّ واليوم اآلخر يرّشح ذلك ويقّويه، ألّن حضور الشهود العدول ال  

خيلو من موعظة حسنة يزجوهنا إىل الزوجني، فيكون هلام خمرج من الطالق الذي هو أبغض  

 (1)  احلالل إىل اهللّ سبحانه وتعاىل( 

ويضيف: )وأّنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به يف مرص الخرتنا هذا الرأي،  

 ( فيشرتط لوقوع الطالق حضور شاهدين عدلني 

وهذه املسألة من املسائل التي تبني فهم فقهاء اإلمامية وتطبيقهم للمقاصد الرشعية  

ن باإلشهاد عند  من ترشيع الطالق، وهلذا، فإهنم يفتون باإلشهاد عىل الطالق، وال يفتو

الرجعة، وقد كان هذا حمل استغراب من الشيخ أمحد حممد شاكر، القايض الرشعي بمرص  

الذي كتب كتابًا حول )نظام الطالق يف اإلسالم( وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إىل  

)إنني ذهبت إىل اشرتاط حضور  : العالمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء وكتب إليه

ق، وإنه إذا حصل الطالق يف غري حرضة الشاهدين َل يكن طالقًا وَل  شاهدين حني الطال

يعتد به، وهذا القول وإن كان خمالفًا للمذاهب األربعة املعروفة إال أنه يؤيده الدليل ويوافق  

مذهب أئمة أهل البيت والشيعة اإلمامية، وذهبت أيضًا إىل اشرتاط شاهدين حني  

مام الشافعي وخيالف مذهب أهل البيت والشيعة،  املراجعة، وهو يوافق أحد قولني لإل 

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل   ﴿:واستغربت من قوهلم أن يفرقوا بينهام والدليل له 

 ( واحد فيها(  2: ِمنُْكْم﴾)الطالق

فأجاب العالمة كاشف الغطاء يف رسالة إليه يبني وجه التفريق بينهام، ال بأس من  

َل متعن النظر هنا يف اآليات الكريمة   -ـ أنار اهلل برهانك )وكأنك :نقل بعضها هنا ألمهيتها 

كام يف عادتك من اإلمعان يف غري هذا املقام، وإال ملا كان خيفي عليك أن السورة الرشيفة  

 
 .  365( األحوال الشخصية: 1)



397 

 

مسوقة لبيان خصوص الطالق وأحكامه حتى أهنا قد سميت بسورة الطالق، وابتدأ الكالم  

َا ال ﴿ :يف صدرها بقوله تعاىل ْقُتُم النَِّساَء ﴾)الطالقَيا َأُّيُّ  ( 1:نَّبِيُّ إَِذا َطلَّ

ثم ذكر لزوم وقوع الطالق يف صدر العدة أي ال يكون يف طهر املواقعة، وال يف   

احليض، ولزوم إحصاء العدة، وعدم إخراجهن من البيوت، ثم استطرد إىل ذكر الرجعة يف  

﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ  :خالل بيان أحكام الطالق حيث قال عز شأنه

(( أي إذا أرشفن عىل اخلروج من العدة، فلكم إمساكهن بالرجعة  2:ق بَِمْعُروٍف﴾)الطال

﴿ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل  :أو تركهن عىل املفارقة، ثم عاد عىل تتمة أحكام الطالق فقال

أي يف الطالق الذي سيق الكالم كله لبيان أحكامه ويستهجن عوده   (2: ِمنُْكم﴾)الطالق

ًا وستطرادًا، أال ترى لو قال القائل: إذا جاءك العاَل وجب  إىل الرجعة التي َل تذكر إال تبع 

عليك احرتامه وإكرامه وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه، وجيب املشايعة  

وحسن املوادعة، فإنك ال تفهم من هذا الكالم إال وجوب املشايعة واملوادعة للعاَل ال له  

ذا عمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جل  وخلادمه ورفيقه، وإن تأخرا عنه، وه

واضح َل يكن ليخفى عليك وأنت خريج العربية لوال الغفلة )والغفالت تعرض لالريب(،  

  (1)  هذا من حيث لفظ الدليل وسياق اآلية الكريمة(

)وهنالك  : وبعد هذا البيان التفسريي لآلية ذكر الوجه املقاصدي هلذا احلكم، فقال

وأحق باالعتبار من حيث الرشعية والفلسفة اإلسالمية وشموخ مقامها وبعد  ما هو أدق 

نظرها يف أحكامها. وهو أن من املعلوم أنه ما من حالل أبغض إىل اهلل سبحانه من الطالق،  

ال يرغب يف أي نوع من أنواع الفرقة ال سيام   -ودين اإلسالم كام تعلمون ـ مجعي اجتامعي 

  األخص يف الزجية بعد ما أفىض كل منهام إىل اآلخر بام أفىض. يف العائلة واألرسة، وعىل 

فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطالق والفرقة، فكثر قيوده ورشوطه  

 
 فام بعدها.  17( الشيخ جعفر السبحاين، سلسلة املسائل الفقهية، ص1)
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عىل القاعدة املعروفة من أن اليشء إذا كثرت قيوده، عز أو قل وجوده، فاعترب الشاهدين  

، وعسى إىل أن حيرض الشاهدان أو حيرض  العدلني للضبط أوالً وللتأخري واألناة ثانياً 

ال   ﴿: الزوجان أو أحدمها عندمها حيصل الندم ويعودان إىل األلفة كام أشري إليه بقوله تعاىل

 (  1: َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حُيِْدُث َبْعَد َذلَِك َأْمرًا ﴾)الطالق

م  وهذه حكمة عميقة يف اعتبار الشاهدين، ال شك أهنا ملحوظة للشارع احلكي

مضافًا إىل الفوائد األُخر، وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل به  

 ولعل للتأخري آفات فلم يوجب يف الرجعة أي رشط من الرشوط(  

 ومواقف الفقهاء منها   الكناية ألفاظ  ـ  ثالثا  

تنقسم ألفاظ الطالق بحسب داللتها الرصحية وعدمها عىل الطالق إىل قسمني:  

 بكال القسمني هنا:  األحكام املرتبطةرصحية وكناية، وسنتحدث عن 

، وعرفت بأهنا ترك  (1) هي اللفظ املستعمل يف غري موضوعه لغةف : الكناية أما 

 .(2)رتوكالترصيح بذكر اليشء إىل ما يلزمه لينتقل من املذكور إىل امل

 ونستطيع من خالل هذين التعريفني وغريمها أن نجمل خصائص الكناية فيام يل:  

أن تكون خفية يف الداللة عىل معناها، ألن أصلها ما فيه خفاء ومنه كنيته أبا عبد  ـ  1

 اهلل كأنك أخفيت االسم بالكنية تعظيام له، ومنه الكن إلخفائه األجسام وما يوضع فيه. 

مناقضة للرصيح، ألن خالف اليشء قد يكون نقيضه وقد يكون ضده    أهنا ليستـ    2

فإن كان املراد من اخلالف ههنا نقيضه، فهو ما َل يظهر املراد به ظهورا بينا، وهو ليس   ؛

 بكناية،  

 
 .  3/152( أنوار الربوق: 1)

 .  1/66( كشف األرسار:2)
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أن الكناية ال تنايف إرادة احلقيقة بلفظها وأن مبناها عىل االنتقال من الالزم إىل  ـ  3

 امللزوم. 

عرفه ابن عرفة بقوله: هو ما ال ينرصف عنه بنية رصفه، وقد فرس  فقد  :  الرصيح وأما  

 . (1)بأن معناه ما ال تنفع النية يف رفعه

 حكم طالق الكناية ـ    1

 اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق بألفاظ الكناية عىل قولني: 

عدم وقوع الطالق هبا، وهو قول الظاهرية واإلمامية، كام سبق ذكره  القول األول: 

 : (2)يف املواقف العامة للمذاهب الفقهية، ومن األدلة عىل ذلك

أن األلفاظ التي وردت يف القرآن الكريم اقترصت عىل ما ذكره من ألفاظ، كقوله  ـ    1

﴿ وللمطلقات متاع﴾وقوله تعاىل:    ،تعاىل ﴿ ثم طلقتموهن ﴾ وقوله تعاىل: ﴿ فطلقوهن ﴾ 

َذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو  ﴿ ورسحوهن رساحا مجيال ﴾، وقوله تعاىل: ﴿ َفإِ 

(، قال ابن حزم بعد إيراده هلذه  2َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾)الطالق:

فال جيوز حل عقدة عقدت    ،اآليات:)َل يذكر اهلل تعاىل حل الزوج للزوجة إال هبذه األلفاظ 

إال بام نص اهلل تعاىل عليه: ﴿ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد    عز وجل وسنة رسوله  بكلمة اهلل  

)إنام األعامل  : (، وقد استدل عىل اشرتاط النية مع التلفظ بقوله  1َظَلَم َنْفَسُه ﴾)الطالق: 

 (3) بالنيات ولكل امرئ ما نوى(

من حيث عدم اعتبار نيته قضاء يف لفظ الطالق    ، الدليل عىل التفريق بني ألفاظ الطالق ـ    2

وحده دون سائر األلفاظ أن لفظة الطالق وما ترصف منها ال يقع يف اللغة إال عىل عقد الزواج  
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فقط، فال جيوز أن يصدق يف دعواه يف حكم قد ثبت بالبينة عليه ويف إسقاط حقوق وجبت يقينا  

فإذا َل يعرف    ، يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إىل ما َل يرده   فإنه قد   ، للمرأة بالطالق قبله، أما يف الفتيا 

 فقوله كله مقبول ال جيوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه.    ، ذلك إال بقوله 

وعىل معان أخر   ، والفراق يدالن يف اللغة عىل حل عقد النكاح  ، أن لفظي الرساح ـ  3

فيكون: أنت   ، تلك املعاين وقوعا مستويا ليس معنى من تلك املعاين أحق بتلك اللفظة من سائر 

يف يشء مما   ، وأنت مفارقة  ، وبقوله قد فارقتك  ، أي: أنت مرسحة للخروج إذا شئت  ، مرسحة 

 بينهام ما َل توافقه فيه. 

أن ما ذهب إليه العلامء من صيغ الكناية، وهي ألفاظ جاءت فيها آثار خمتلفة الفتيا عن  ـ    4

ال سيام    وال حجة يف كالم غريه    ، يشء أصال   وَل يأت فيها عن رسول اهلل    نفر من الصحابة 

 يف أقوال خمتلفة ليس بعضها أوىل من بعض.  

: وقوع الطالق بألفاظ الكناية، وهو قول مجهور العلامء، واستدلوا  القول الثاين 

 لذلك بام سنذكره من أدلة ألفاظ الكناية. 

من العراق أن رجال قال المرأته:  عمر  ومنها ما روي عن مالك أنه بلغه أنه كتب إىل  

إىل عامله أن مره يوافيني بمكة يف املوسم فبينام عمر يطوف  عمر حبلك عىل غاربك فكتب 

بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: من أنت فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك،  

برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك عىل غاربك، فقال له الرجل:  فقال له عمر أسألك  

: هو ما  عمر لو استحلفتني يف غري هذا املكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال 

 .(1) أردت

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما ذكرنا من أن العربة يف الطالق بمقصد املطلق،  
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فإن صيغة الطالق بالتايل ال يصح تقسيمها إىل هذين القسمني من   ال باللفظ املعرب عنه، 

الرصيح والكناية، ألن كل لفظ من األلفاظ املذكورة يف الرصيح أو الكناية حيتمل معاين  

متعددة يف اللغة العربية بحسب الوضع وبحسب االصطالح فكيف بتغاير األعراف  

ظ هو املتلفظ بذلك اللفظ، ال ما حدده  واللهجات، ولذلك فإن املرجع يف حتديد معنى اللف 

الفقهاء، قال ابن القيم: )واهلل سبحانه ذكر الطالَق وَل ُيعني له لفظًا، فعلم أنه رد الناَس إىل  

 (1) ما يتعارفونه طالقًا، فأيُّ لفظ جرى عرفهم به، وقع به الطالُق مع النية( 

للداللة عىل مقاصد الفظها، فإذ تكلم  وعلل ذلك بأن األلفاظ ال ُتراد لعينها، بل 

بلفظ دال عىل معنى، وقصد به ذلك املعنى، ترتب عليه حكمه، وهلذا يقع الطالُق ِمن  

العجمي والرتكي واهلندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم برصيِح الطالق بالعربـية وَل يفهم  

 صده.معناه، َل يقع به يشء قطعًا، فإنه تكّلم بام ال يفهم معناه وال ق 

ولذلك، فإن اجلهد الذي بذله الفقهاء يف ضبط صيغ الطالق وأنواع داللتها، وجهد  

الطلبة عىل مدى األجيال يف حفظ كل ذلك يكاد يكون كله هدرا، فهو يف أحسن حاالته  

ينطبق عىل بيئة معينة وواقع حمدود وزمان ضيق ال يكاد يعدو الفرتة القريبة من أزمنة  

 ة العربية وحدها أو ما قارهبا. السلف األول، يف البيئ

وقد أشار ابن القيم إىل هذا اجلهد الذاهب هدرا يف قوله: )وتقسيُم األلفاظ إىل  

رصيح وكناية، وإن كان تقسياًم صحيحًا يف أصل الوضع، لكن خيتلُِف باختالف  

األشخاص واألزمنة واألمكنة، فليس حكاًم ثابتًا للفظ لذاته، فُرب لفٍظ رصيح،عند قوم  

ناية عند آخرين، أو رصيح يف زمان أو مكان كنايٌة يف غري ذلك الزمان واملكان، والواقُع  ك

 شاهد بذلك(

ويرضب مثاال لذلك بلفظ الرساح فقال: )فهذا لفظ الرساِح ال يكاُد أحٌد يستعمله  
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  يف الطالق ال رصحيًا وال كناية، فال يسوُغ أن يقال: إن من تكلم به، لزمه طالُق امرأته نواه 

أو َل ينوه، ويدعي أنه ثبت له ُعرف الرشع واالستعامل، فإن هذه دعوة باطلة رشعًا  

واستعامالً. أما االستعامل، فال يكاد أحٌد يطلق به ألبتة، وأما الرشُع، فقد استعمله يف غري  

ِذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ  الطالق، كقوله تعاىل:  َا الَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن   ﴿ َياَأُّيُّ َطلَّ

اًحا   ُحوُهنَّ رَسَ وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ ٍة َتْعَتدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ مَتَسُّ

(، فهذا الرساح غري الطالق قطعًا، وكذلَك الفراق استعمله الرشُع  49مَجِياًل﴾)األحزاب: 

ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ   يف غري الطالق، كقوله تعاىل: ﴿ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َياَأُّيُّ

﴾)الطالق:  ِِتِنَّ ( إىل قوله:﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ  1لِِعدَّ

نشاء طلقة  ( فاإلمساك هنا: الرجعة، واملفارقُة: ترُك الرجعة ال إ2بَِمْعُروٍف﴾)الطالق:

ثانية، هذا مما ال خالف فيه ألبتة، فاَل جيوز أن ُيقال: إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم  

 (1)  معناه أو َل يفهم، وكالمها يف البطالن سواء(

وقد رد ابن حزم عىل ما ذهب إليه الفقهاء من هذا التقسيم ردا علميا، حيث مجع  

وقسمها إىل ثالثة أقسام وناقشها   غ الكناية األلفاظ التي ذكرها الفقهاء واعتربوها من صي

 مجيعا، وهذه األقسام هي:  

األلفاظ التي وردت هبا النصوص، والتي تشكل الدعامة األساسية التي تقوم  ـ  1

عليها صيغ الكناية يف الطالق، ووجه األحاديث الواردة فيها كام سنراه عند ذكر ألفاظ  

 التعبري عن الطالق. 

وال عن    ، ال صحيح وال سقيم  يأت يف يشء منها أثر عن النبي    التي َل   األلفاظ ـ    2

ولكن جاءت فيها فتاوى خمتلفة عن نفر من التابعني، وهذه ال تشكل   ،أحد من الصحابة

 دليال يمكن االعتامد عليه يف هذا املجال. 
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وال عن   وال عن أحد من الصحابة األلفاظ التي َل يأت فيها أثر ال عن النبي ـ  3

قال ابن حزم:)فال   ،وإنام جاءت فيها فتاوى عن فقهاء األمصار بآرائهم، التابعني أحد من

وإباحة فرج مسلمة لغري من أباحه    ، ألنه ال يستحل تفريق نكاح مسلم  ، معنى لالشتغال هبا 

 مستهلك هالك(  ،اهلل تعاىل له إال مقلد ضال بتقليده

 ألفاظ الكناية يف الطالق أحكامها ـ    2

الصيغ التي ذكرها الفقهاء، واختلفوا فيها فاعتربها  بعض سنذكر يف هذا املطلب 

بعضهم كناية، وبعضهم رصحية، ومحلها بعضهم عىل الرجعي، ومحلها آخرون عىل البائن،  

وال يمكن حرص كل ما ذكروا، وإنام سنركز عىل الصيغ املشهورة، أما ما عداها، فقد ذكرت  

 ها. أقوال الفقهاء فيها يف حمل

 لفظة اإلطالق:  

 اختلف الفقهاء يف اعتبار لفظة اإلطالق من صيغ الطالق الرصحية عىل قولني: 

ألهنا َل يثبت هلا   ؛: أهنا ليست رصحية يف الطالق، وهو قول اجلمهوراألول القول 

 فأشبهت سائر كناياته.  ، وال االستعامل ، عرف الرشع

ذكره القايض فيها، ومن األدلة عىل ذلك  احتامل كوهنا رصحية، وقد  :القول الثاين 

 وكرمته وأكرمته.  ،نحو عظمته وأعظمته  ،عدم تفريقه بني فعلت وأفعلت 

فإهنم يقولون: حييته   ؛ وقد رد ابن قدامة عىل هذا بأنه ليس هذا الذي ذكره بمطرد 

 .(1) وصدقت حديثها تصديقا  ،وأصدقت املرأة صداقا   ،وأحييته من احلياة  ،من التحية

 أنت الطالق:  

 وقد اختلف الفقهاء يف هذه الصيغة عىل قولني: 

ومالك، وأمحد وقول للشافعية،   ،: أنه لفظ كناية، وهو قول أيب حنيفة القول األول 

 
 .  7/295( انظر: املغني:1)



404 

 

 واألعيان ال توصف باملصادر إال جمازا.   ، ألنه مصدر

ة،  وهو قول للشافعي ، كاملترصف منه ،فلم يفتقر إىل نية ،: أنه لفظ رصيحالقول الثاين 

 كام قال الشاعر:   ، واستدلوا عىل ذلك بأنه مستعمل يف عرفهم

 وأفنيت عمري عاما فعاما            نوهت باسمي يف العاملني 

 وأنت الطالق ثالثا متاما  فأنت الطالق وأنت الطالق 

 الفراق والترسيح: 

 وقد اختلف الفقهاء فيها هل هي من األلفاظ الرصحية أم ال عىل قولني: 

والرساح، وما   ، والفراق ، الطالق ؛: أن رصيح الطالق ثالثة ألفاظ األول القول 

ترصف منهن، وهو قول الشافعي وأمحد، واستدلوا عىل ذلك بأن هذه األلفاظ ورد هبا  

قال اهلل تعاىل: ﴿   ،كلفظ الطالق  ،فكانا رصحيني فيه  ،الكتاب بمعنى الفرقة بني الزوجني

(، وقال:﴿َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو  229يٌح بِإِْحَساٍن﴾)البقرة: َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ 

﴿ وإن يتفرقا يغن اهلل كال من سعته ﴾، وقال:  : (، وقال2)الطالق: َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف ﴾

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب: ْحُكنَّ رَسَ  (28﴿َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ

وما ترصف منه ال غري، وهو   ،يح الطالق لفظ الطالق وحده: أن رص القول الثاين 

أو بقلبي أو    ،وعىل هذا لو قال: أردت بقويل: فارقتك أي بجسمي   ،ومالك  ، قول أيب حنيفة

أو أي رسحت شعرك. قبل قوله.    ،أو من حبيس  ، أو شغل  ،أو رسحتك من يدي   ،بمذهبي

وإن قال: أردت بقويل: أنت طالق أي: من وثاقي. أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق  

  ، فمتى علم من نفسه ذلك  ، دين فيام بينه وبني اهلل تعاىل  ، فقلت: طلقتك. ونحو ذلك  ، لساين

ألن   ؛ بغري نية  َل يقع عليه فيام بينه وبني ربه.إال أن مالكا يوقع الطالق بلفظ الطالق

 الكنايات الظاهرة ال تفتقر عنده إىل النية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:

 احلقي بأهلك:  
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 اختلف الفقهاء يف هذه الصيغة عىل قولني: 

: أهنا من ألفاظ الطالق إذا نوى هبا الطالق، وهو قول اجلمهور، ومن  القول األول 

 األدلة عىل ذلك:  

: مريه فليغري  طلق به امرأته ملا قال هلا إبراهيم  أن إسامعيل بن إبراهيم ـ  1

 . (1)عتبة بابه، فقال هلا: أنت العتبة، وقد أمرين أن أفارقك، احلقي بأهلك

ودنا منها قالت: أعوذ   عن عائشة أن ابنة اجلون ملا أدخلت عىل رسول اهلل ـ  2

كالرصيح يف أنه كان عقد  ، وهو (2)احلقي بأهلك ،قال هلا: لقد عذت بعظيم ؟باهلل منك

 عليها، فإهنا قالت: ملا أدخلت، فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده قوهلا: ودنا منها. 

أن حديث أيب أسيد غاية ما فيه قوله: هبي يل نفسك، وهذا ال يدل عىل أنه َل يتقدم هلا،  ـ    3

 وجاز أن يكون هذا استدعاء منه للدخول ال للعقد. 

  ظ من األلفاظ يطلق هبا يف اجلاهلية واإلسالم، وَل يغريه النبي أنه َل يزل هذا اللف ـ  4

أنت حرام، وأمرك  )  الطالق وهم القدوة بـ السلف و  بل أقرهم عليه، وقد أوقع رسول اهلل 

بيدك واختاري، ووهبتك ألهلك، خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مربأة  

 ( وحبلك عىل غاربك 

ليس هذا بطالق، وال يقع به الطالق نواه أو َل ينوه، وهو قول الظاهرية  :  القول الثاين 

)وليس يف هذا اخلرب حجة ملن ادعى أن ]احلقي    : واإلمامية، وقد رد ابن حزم عىل هذا بقوله 

 . بأهلك [ لفظ يقع به الطالق 

ثم ساق من النصوص ما يدل عىل أن هذا اللفظ كان ال يقصد به يف عهد الرسول  
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 فذكر فيه أن   ، يف حديث ختلفه عن تبوك لطالق، ومنها حديث كعب بن مالكإيقاع ا

  ؟ قال: فقلت لرسوله: أطلقها أم ماذا أفعل  ؟ أرسل إليه يأمره أن يعتزل امرأته  رسول اهلل  

قال كعب فقلت المرأِت: احلقي بأهلك فكوين فيهم حتى   ؟بل اعتزهلا فال تقرهبا  ،قال: ال 

ل ابن حزم: فهذا كعب َل ير ] احلقي بأهلك [ من ألفاظ الطالق،  يقيض اهلل يف هذا األمر، قا 

 . وال يعرف له خمالف يف ذلك من الصحابة

 : قوله: أنت عل حرام 

وهي من الصور الواقعية املهمة، والتي اشتد فيها اخلالف بني السلف واخللف، وقد  

صور، هي: قوله: حرام.  ذكر العلامء هلذا التعبري صورا خمتلفة حرصها ابن العريب يف عرشة 

الثالثة: أنت حرام. الرابعة: أنت عل حرام. اخلامسة: احلالل عل   الثانية: قوله: عل حرام 

حرام. السادسة: ما أنقلب إليه حرام. السابعة: ما أعيش فيه حرام. الثامنة: ما أملكه حرام  

 أجزائها. العارشة: أن يضيف التحريم إىل جزء من   عل. التاسعة: احلالل حرام.

أما حكم هذه األلفاظ والتي ال يزال بعضها وما يشببها مستعمال فقد اختلف  

الفقهاء فيه اختالفا شديدا يعرس حرصه أو ضبطه، وقد عد ابن العريب من األقوال يف املسألة  

 :(1) منها مخسة عرش قوال، 

 واألوزاعي.  ،وعائشة  ،أبو بكرقاله    ؛أهنا يمني تكفر  ـ  1

وبه قال ابن مسعود وابن عباس يف إحدى   ، وليست بيمني ،ارةجتب فيها كفـ  2

 روايتيه، والشافعي يف أحد قوليه. 

 وعبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون.  ،والزهري  عمر،قاله  ؛ أهنا طلقة رجعية ـ  3

 وأمحد بن حنبل.   ،قاله عثامن  ؛أهنا ظهار ـ  4

 ويز منداد عن مالك. ورواه ابن خ  ، قاله محاد بن سلمة ؛ أهنا طلقة بائنة ـ  5

 
 .  4/256( انظر: أحكام القرآن البن العريب: 1)
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وإال كانت يمينا وكان الرجل موليا من   ، إن نوى الطالق أو الظهار كان ما نوى ـ  6

 امرأته، وهو قول أيب حنيفة. 

 قاله ابن القاسم.   ؛ وإنام يكون طالقا   ،أنه ال تنفعه نية الظهارـ  7

وهذه    : )فقال وقد أضاف ابن القيم إىل هذه األقوال غريها نقال عن ابن حزم وغريه،  

وقد حاولنا أن نحرص أهم األقوال مما ذكره ابن العريب    (،املسألة فيها عرشون مذهبا للناس  

 وابن القيم وابن حزم وغريهم يف األقوال األربعة التالية مع أدلتها: 

: أن التحريم لغو ال يشء فيه ال يف الزوجة، وال يف غريها ال طالق وال  القول األول 

ما   : )ظهار، وقد روي عن بعض السلف، فقد روي عن مرسوق أنه قال إيالء يمني وال 

هلي أهون   : )أبايل حرمت امرأِت أو قصعة من ثريد(، وعن الشعبي أنه قال يف حتريم املرأة 

ما أبايل حرمتها يعني امرأته أو   : ) عل من نعل (، وعن أيب سلمة بن عبدالرمحن أنه قال 

محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن ذلك فقال قال اهلل    حرمت النهر(، وقال قتادة سأل رجل 

تعاىل:﴿ فإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب﴾ وأنت رجل تلعب فاذهب، فالعب، وهو  

 :  (1)قول الظاهرية، ومن األدلة عىل ذلك

أن اهلل تعاىل َل جيعل للعبد حتريام وال حتليال، وإنام جعل له تعاطي األسباب التي  ـ  1

حرام،    وحترم كالطالق والنكاح والبيع والعتق، أما جمرد قوله حرمت كذا وهوهبا حتل العني  

﴿ َواَل َتُقوُلوا ملَِا َتِصُف َأْلِسنَُتُكْم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم  :فليس إليه كام قال تعاىل 

وَن َعىَل اهللَِّ  وا َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفرَتُ (،  116 اْلَكِذَب اَل ُيْفلُِحوَن﴾)النحل:لَِتْفرَتُ

ُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك ﴾)التحريم:  رِّ َا النَّبِيُّ َِلَ حُتَ  ( 1وقال تعاىل ﴿ َياَأُّيُّ

 إذا كان تعاليلم جيعل لرسوله أن حيرم ما أحل اهلل له فكيف جيعل لغريه التحريم؟ـ    2

، وكام أن هذا الثاين لغو ال له فكذلك  أنه ال فرق بني حتريم احلالل وحتليل احلرامـ    3

 
 .  10/127( املحىل: 1)
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 األول. 

 

 أنه ال فرق بني قوله المرأته: أنت عل حرام، وبني قوله لطعامه هو عل حرام. ـ  4

أن قوله: أنت عل حرام، إما أن يريد به إنشاء حتريمها، أو اإلخبار عنها بأهنا ـ  5

أحل احلالل وحرم احلرام ورشع  حرام، وإنشاء حتريم حمال، فإنه ليس إليه إنام هو إىل من 

 وإن أراد اإلخبار فهو كذب، فهو إما خرب كاذب أو إنشاء باطل، وكالمها لغو.  الرشائع،

أن ما سوى هذا القول أقوال مضطربة متعارضة يرد بعضها بعضا، فيحرم  ـ  6

 الزوجة بيشء منها بغري برهان من اهلل ورسوله. 

ن حتريمها عىل األول وإحالهلا لغريه واألصل  أنه بتحريمها نكون قد ارتكبنا أمريـ    7

 استمرار النكاح حتى جتمع األمة أو يأِت برهان من اهلل ورسوله عىل زواله. 

: اعتباره من صيغ الطالق، وقد اختلف أصحاب هذا القول عىل اآلراء  القول الثاين 

 التالية: 

أنه قول زيد بن  : أن التحريم يف الزوجة طالق ثالث، وقد ذكر ابن حزم  الرأي األول 

 وهو قول احلسن وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل وروي عن ابن عتيبة   (1)ثابت وابن عمر

: أنه ثالث يف حق املدخول هبا ال يقبل منه غري ذلك، وإن كانت غريها  الرأي الثاين 

م  وقع ما نواه من واحدة واثنتني وثالث، فإن أطلق فواحدة، وإن قال َل أرد، فإن كان قد تقد

كالم جيوز رصفه إليه قبل منه، وإن كان ابتداء َل يقبل، وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه  

فليس بيشء، وهو قول مالك، ومن األدلة عىل ذلك أن املدخول هبا ال حيرمها إال الثالث،  

 
 حبيب عن أيب ( قال ابن القيم:« الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما رواه هو من طريق الليث بن عن يزيد بن أيب1)

هبرية عن قبيصة أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن المرأته أنت عل حرام فقاال مجيعا: كفارة يمني، وَل يصح عنهام خالف 

 .  5/303ذلك«، زاد املعاد: 
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 وغري املدخول هبا حترمها الواحدة، فالزائدة عليها ليست من التحريم. 

ية، وقد اختلفوا يف املرجح من النية عند اإلطالق عىل اآلراء  : اعتبار الن القول الثالث 

 التالية: 

: أنه إن نوى الطالق كان طالقا، فإن نوى به الثالث فثالث، وإن نوى  الرأي األول 

، وإن نوى يمينا فهو يمني فيها كفارة، وإن َل ينو شيئا فهو إيالء له  (1)واحدة فواحدة بائنة

 الكذب صدق يف الفتيا وَل يكن شيئا، وهو قول أيب حنيفة. حكم اإليالء، فإن نوى 

: أنه إن نوى به الطالق كان طالقا، ويقع ما نواه فإن أطلق وقعت واحدة،  الرأي الثاين 

وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى اليمني كان يمينا وإن نوى حتريم عينها من غري ظهار  

والن أحدمها: ال يلزمه يشء، وقيل: يلزمه كفارة  فعليه كفارة يمني، وإن َل ينو شيئا ففيه ق

 . يمني، وهو قول الشافعي

: أنه ظهار بإطالقه نواه أو َل ينوه إال أن يرصفه بالنية إىل الطالق أو  الرأي الثالث 

 . اليمني فينرصف إىل ما نواه، وهو ظاهر مذهب أمحد

ا مقصودا وبني أن  : الفرق بني أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقالقول الرابع 

خيرجه خمرج اليمني، فاألول ظهار بكل حال، ولو نوى به الطالق ولو وصله بقوله أعني  

الطالق، والثاين يمني يلزمه به كفارة يمني، فإذا قال: أنت عل حرام، أو قال: إذا دخلت  

 
 ( واختلفوا فيام لو نوى اثنتني عىل قولني:1)

الثنتني فيه عدد، وهذا اللفظ ال حيتمل العدد،  القول األول: هي واحدة بائنة، وهو قول مجهور احلنفية، ألن نية 

ألهنا كلمة واحدة وليس فيها احتامل التعدد، والنية إذا َل تكن من حمتمالت اللفظ ال تعمل، أما صحة نية الثالث ليس باعتبار 

ال يتعلق هبام يف حق احلرة العدد، بل باعتبار أنه نوى حرمة وهي احلرمة الغليظة، فإهنا ال تثبت بام دون الثالث فأما الثنتان ف

 حرمة.

:» وإنام لكل امرئ ما نوى« وألن الثنتني بعض الثالث القول الثاين: هي بحسب نيته، وهو قول زفر، لقوله  

 فإذا كانت نية الثالث تسع يف هذا اللفظ فنية الثنتني أوىل. 
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فأنت عل حرام، فظهار، وإذا قال: إن سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فالنا 

 . أنت عل حرام فيمني مكفرة وهذا اختيار ابن تيميةف

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم هذا اللفظ تابع لنية صاحبه، فإن أراد به  

الطالق كان طالقا بالرشوط التي ذكرناها، وال يكون إال طلقة واحدة لعدم صحة طالق  

 الثالث بكلمة واحدة أو يف جملس واحد. 

حتريم معارشِتا كان إيالء، فيرتبص أربعة أشهر، وال تطلق منه إال بعد  وإن نوى به 

 الرفع للقايض كام سنراه يف حمله. 

وإن نوى به الظهار َل يصح اعتباره ظهارا الفتقاره للمشبه به، فاملشبه به من األم  

 وغريها من املحارم ركن من أركان الظهار، وهي سبب جعله منكرا من القول وزورا. 

ينو شيئا َل جيب عليه يشء، ال كفارة يمني وال غريها، ألن هذا اللفظ ليس من    وإن َل

صيغ اليمني إال إذا نواه، وكثريا ما يستعمل عندنا هبذه الصورة، فيتلفظ الرجل هبذه الكلمة  

 من غري أن يعلم هلا معنى أو يريد هبا شيئا. 

 : وألبتة   ، البات 

 األقوال التالية: وقد اختلف الفقهاء يف هذه الصيغة عىل 

: اعتبارها من صيغ الكناية التي يقع هبا الطالق، وهو قول اجلمهور،  القول األول 

أنه قال: هي واحدة، وبه قال أبان بن عمر وقد اختلفوا يف العدد املراد منها، فروي عن 

هي ثالث، وروي أيضا عن عمر، وبه قال الزهري وعمر بن  : عثامن وقال عل بن أيب طالب

 عىل ذلك:  التي استدلوا هبا  ومن األدلة ، (1) وهو قول املالكية ،عزيز عبد ال

 
( وهذا يف املدخول هبا فأما غري املدخول هبا، فإن نوى الثالث أو َل ينو شيئا فال خالف يف املذهب أهنا ثالث، إن نوى 1)

دامها ال ينوي وتلزمه الثالث وبه قال سحنون وابن حبيب، والرواية الثانية أنه ينوي وهبا واحدة فهل ينوي أو ال فيه روايتان إح
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فقالت: يا رسول اهلل    قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل النبي    عن عائشةـ    1

إين كنت حتت رفاعة القرظي فطلقني ألبتة فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري وإن ما معه  

ا فقال تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حتى تذوقي  إال مثل اهلدبة وأخذت هدبة من جلباهب

، ووجه الدليل من هذا احلديث أهنا قالت: كنت حتت رفاعة  (1) عسيلته ويذوق عسيلتك

القرظي فطلقني ألبتة، ثم أجاهبا أهنا ال ترجع إليه حتى يمسها غريه، وهذا يقتيض أن هذا  

أهلا عن أنواع البتة كان طالقه  حكم طالق البتة، ولو اختلف حكم البتة ملا منعها حتى س

 إياها.

واملبالغة يف ذلك، ولذلك يقال    ، وهذا يقتيض قطع العصمة بينهم   ، أن معنى البتة القطع ـ    2

 ما بقي بينهام يشء ألبتة يريدون املبالغة يف قطع ما كان بينهام. 

)لو كان الطالق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، ومن قال   : قال عمر بن عبد العزيز ـ  3

  ألبتة فقد رمى الغاية القصوى( قال الباجي:)يريد أنه من قال ألبتة يف طالقه، فقد بلغ أقىص 

وهذا املعنى   ، الغايات يف الطالق ومنع الرتاجع الذي ال توصف الفرقة التي ال متنعه بالبتة

 (2) من املبالغة يف ذلك ال يكون إال بالثالث( 

، وهذا يقتيض تكرار هذا  (3) أن مروان بن احلكم كان يقيض يف البتة بالثالثـ  4

مروان كان أمريا باملدينة يف زمان  ألن    ؛ قال الباجي:)وإنام استظهر مالك بذلك    ، القضاء منه

 
قال مالك فالرواية األوىل مبنية عىل أن ألبتة ال تتبعض وال يصح االستثناء منها، وهو معنى قول أصبغ يف العتبية ونص عليه 

ويصح االستثناء منها، وقد روي عنه يف العتبية ورواه سحنون عن سحنون يف املجموعة. والرواية الثانية مبنية عىل أهنا تتبعض 

العتبي، وعىل هذا االختالف جيب أن جيري القول يف اخللع وكل طالق ال تتعقبه رجعة يوقعه الزوج باختياره، انظر: املنتقى: 

4/7  . 

، الدارقطني: 7/329، البيهقي:  2/216، الدارمي:  3/480، الرتمذي:  218/ 2، احلاكمك  10/97( ابن حبان:  1)

 .  4/379، مسند أيب يعىل: 1/265، أمحد: 1/661، ابن ماجة: 2/259، أبو داود: 4/33

 . 4/6( املنتقى: 2)

 ( وهذا من الغرائب، فكيف يستدل بمروان عىل أحكام الرشيعة، وجرائمه وجرائم أبنائه ال ختفى عىل أحد. 3)
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مجاعة من الصحابة وأجلة التابعني وعلامئهم، وكان ال يقيض إال عن مشورِتم، وبام اتفق  

فإذا تكرر قضاؤه يف البتة أهنا ثالث دل ذلك عىل أنه كان    ،عليه مجيعهم أو أكثرهم وأعلمهم

 (1) ق عليه مجيعهم( واملعمول به من مذاهبهم أو أنه الذي اتف  ، الظاهر من أقواهلم

: ال يقع هبا الطالق، وهو قول ابن حزم، وقد ساق ابن حزم ما روي من  القول الثاين 

ال سيام يف أقوال    ال حجة يف قول أحد دون رسول اهلل  :ثم قال  ذلك عن بعض الصحابة

 . فلم يبق إال اآلثار عن النبي  ،خمتلفة ال برهان عىل صحة يشء منها 

 اعتدي:  

قال لسودة   وقد استدل القائلون باعتباره من صيغ الطالق كناية بأن رسول اهلل 

 فكان طالقا ثم راجعها.  ،أم املؤمنني: اعتدي

  وقد رد ابن حزم عىل هذا احلديث بأنه كذب موضوع ما صح قط أن رسول اهلل 

وأما سودة فلم يطلقها إنام جاء فيها: أهنا   ، ثم راجعها  طلق امرأة من نسائه إال حفصة فقط

يف   أراد فراقها، فلام رغبت إليه  وجاء أنه  لعائشة  -ملا أسنت   - وهبت يومها وليلتها 

 . إمساكها وجتعل يومها وليلتها لعائشة َل يفارقها 

 ـ الصيغة املقيدة للطالق وأحكامها   رابعا

 صيغته إىل األنواع التالية: ينقسم الطالق من حيث تقييد  

 النوع األول ـ الطالق املقيد بإضافة 

 إضافة الطالق نوعان:  

 اإلضافة إىل الوقت:    ـ      1

 
 . 4/6( املنتقى: 1)
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ومعناها تأخري اآلثار املرتتبة عىل الطالق إىل حلول الوقت الذي أضيف إليه، وقد  

واختلفوا يف بعض  ،  (1)نص أكثر الفقهاء عىل أن الطالق من الترصفات التي تصح إضافتها

 األزمنة التي تعترب فيها اإلضافة عىل األحوال التالية: 

 إضافة الطالق إىل زمان ماض: 

 اختلف الفقهاء يف وقوع هذا الطالق عىل قولني: 

: أنه إن أضاف الطالق إىل املايض وقع يف احلال، وهو قول مجهور  القول األول 

الشهر املايض طلقت مكاهنا وإيقاعه   ولو قال هلا: أنت طالق  : )الفقهاء، قال الشافعي

ولو قال: عنيت أهنا مطلقة من غريي َل يقبل منه إال أن   ،الطالق اآلن يف وقت مىض حمال

 (2) (يعلم أهنا كانت يف ذلك الوقت مطلقة من غريه فالقول قوله مع يمينه

 : أنه يلغو، وهو قول للشافعية، وقول ابن حزم. القول الثاين 

 وإال فهو لغو، وهو قول احلنابلة.  ،: وقوع الطالق إن نواهالقول الثالث 

 الرتجيح:  

أن األرجح يف املسألة هو القول بعدم وقوع الطالق، ألن القول بوقوعه يستلزم    نرى

أحد احتاملني: إما أن الزوج قد راجع زوجته إن كان الطالق رجعيا، أو أنه بعد الفرتة التي  

 أضاف إليها طالقه كان معارشا لزوجته بغري الطريق الرشعي إن كان طالقا بائنا. 

لني أحد من الفقهاء، فكيف يستقيم أن تطلق زوجته بام  وَل يقل بأحد هذين االحتام

استحال رشعا، وأي فرق بني االستحالة الرشعية واالستحالة العقلية، وهم يقولون بعدم  

 
رصفات، ومن الترصفات ما يضاف إىل الوقت، ومنها ما ال يضاف إليه. فالترصفات التي ( اإلضافة تتبع طبيعة الت1)

تصح إضافتها إىل الوقت عند أكثر الفقهاء هي: الطالق، وتفويضه، واخللع، واإليالء، والظهار، واليمني، والنذر، والعتق، 

ة، والوقف، واملزارعة، والوكالة وهناك ترصفات ال واإلجارة، واملعاملة، واإليصاء، والوصية، والقضاء، واملضاربة، والكفال

 تصح إضافتها إىل الوقت كالنكاح، والبيع، وغريمها. 

 .  2/297( األم:2)
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 وقوع الطالق إن أضيف إىل مستحيل عقل. 

 إضافة الطالق إىل زمان مستقبل: 

 اختلف الفقهاء يف حكم هذه احلالة عىل األقوال التالية: 

ولكن ال    ، : أن الطالق املضاف إىل املستقبل ينعقد سببا للفرقة يف احلالاألول القول  

فإذا قال   ، يقع به الطالق إال عند حلول أجله املضاف إليه بعد استيفائه لرشوطه األخرى

  ، ولو قال: يف أوله طلقت أوله  ،َل تطلق حتى ينقيض الشهر  ، هلا: أنت طالق آخر هذا الشهر

 طلقت يف أوله، وهو قول اجلمهور.   ،ولو قال: يف شهر كذا 

وقد ذكر الفقهاء القائلون هبذا الصور الكثرية من اإلضافات، بحيث ال تكاد  

تنحرص، واختلفوا يف كل واحدة منها اختالفا يعرس ضبطه، وقد ذكر القرايف عن بيت واحد  

باب، بأنه اشتمل عىل سبعامئة مسألة وعرشين مسألة من املسائل  من الشعر من ألغاز هذا ال

 أنشد بعض الفضالء:  : )الفقهية املتعلقة هبذا الباب، فقال

 وال زال عنده إحسان              ما يقول الفقيه أيده اهلل 

 يف فتى علق الطالق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان 

خترصة لبعضها كنامذج عن  ولصعوبة ضبط هذه الصور نكتفي هنا باإلشارة امل

 أقوال الفقهاء يف هذه املسائل: 

لو قال الرجل المرأته: أنت طالق قبل قدوم فالن، فقد نص بعضهم عىل وقوع  ـ  1

ْلنَا   ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب آِمُنوا باَِم َنزَّ َا الَّ الطالق، واستدل اجلصاص لذلك بقوله تعاىل:﴿َياَأُّيُّ

ًقا ملَِا َمَعُكمْ  َها َعىَل َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعنَُهْم َكاَم َلَعنَّا َأْصَحاَب    ُمَصدِّ ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ

ْبِت َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َمْفُعواًل﴾)النساء:  :  ( قال اجلصاص يف بيان وجه االستدالل باآلية 47السَّ

وكان ذلك إيامنا    ،جد الطمس أصال فكان األمر باإليامن صحيحا قبل طمس الوجوه وَل يو)

ا  وهو نظري قوله تعاىل:  ؛قبل طمس الوجوه وما وجد  ﴿َفتَْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ



415 

 

، ويف مقابل  (1) ( فكان األمر بالعتق للرقبة أمرا صحيحا وإن َل يوجد املسيس3﴾)املجادلة: 

 جييء من علق عليه الطالق. ذلك نص آخرون عىل عدم وقوع الطالق إىل أن 

إن قال هلا ذلك قبل  :(، فقال أبو حنيفة  (2) أنت طالق ليلة القدر: )لو قال لزوجته ـ    2

ملا قد اختلف يف موضع ليلة القدر   ،َل يقع الطالق حتى يميض شهر رمضان  ،شهر رمضان

ه قال أبو  ومما قد روي أهنا يف خاص من   ،من ليايل شهر رمضان، ومما روي أهنا يف الشهر كله

ألين أعلم بذلك أنه قد مىض   ،إال بعد ميض الشهر  ،فال أحكم بوقوع الطالق : ) حنيفة 

 (3) وأن الطالق قد وقع  ، الوقت الذي أوقع الطالق فيه

فال يقع   ،أو يف وسطه  ،أو يف آخره ، يف أوله ،أما إن قال هلا ذلك يف شهر رمضان

  ، تى يميض شهر رمضان أيضا كلهوح ،الطالق عنده، حتى يميض ما بقي من ذلك الشهر 

من السنة القابلة، واستدل عىل ذلك بأنه جيوز أن تكون فيام مىض من هذا الشهر الذي هو  

فلام أشكل ذلك، َل أحكم    : )قال  ، فيه، وجيوز أن تكون فيام بقي من ذلك الشهر الذي هو فيه

الذي   ،رمضان إال بعد ميض شهر  ،وال أعلم ذلك ، بوقوع الطالق إال بعد علمي بوقوعه

 (4)وشهر رمضان اجلائي بعده ،هو فيه 

َل   ، إذا قال هلا ذلك القول يف بعض شهر رمضان : ) ويف مقابل ذلك قال أبو يوسف

  (، من السنة اجلائية  ،حيكم بوقوع الطالق حتى يميض مثل ذلك الوقت من شهر رمضان

منذ قال ذلك القول وهي يف كل   ،فقد كمل حول  ،واستدل عىل ذلك( ألن ذلك إذا كان

 ( حول فعلمنا بذلك وقوع الطالق

لو قال المرأتيه: ) أطولكام حياة طالق الساعة(، فقال أكثر احلنفية:َل يقع الطالق  ـ    3

 
 .  2/291( أحكام القرآن للجصاص:1)

 .  4/376( انظر اخلالف يف املسألة يف: أحكام القرآن البن العريب:2)

 .  3/94( رشح معاين اآلثار:3)

 .  3/94ر:( رشح معاين اآلثا4)
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إذا كانت إحدامها  حتى متوت إحدامها ؛ ألن املراد طول احلياة يف املستقبل ال يف املايض حتى  

واألخرى بنت ستني سنة َل تطلق العجوز فعرفنا أن طول احلياة يف   ،بنت عرش سنني

فإن ماتت إحدامها طلقت األخرى   ، جلواز أن يموتا معا  ؛ املستقبل مراد وذلك غري معلوم 

  ،ألنه تبني أهنا كانت أطوهلام حياة  ؛يف احلال، وذهب زفر إىل أهنا تطلق من حني تكلم الزوج  

 . (1) وأن الزوج علق الطالق برشط موجود

لو قال: أنت طالق يف شهر عينه، كشهر رمضان مثال، فقيل: يقع الطالق يف أول  ـ    4

  ، وذلك حني تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله  ، جزء من الليلة األوىل منه

وهو شهر شعبان. وهبذا قال أبو حنيفة واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بأنه جعل الشهر ظرفا  

كام لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وقيل    ،فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت   ، للطالق

فال يقع إال بعد زوال    ، ألن ذلك حيتمل وقوعه يف أوله وآخره  ؛ يقع الطالق يف آخر رمضان  

   ، وهو قول أيب ثور. االحتامل

لو قال: أنت طالق إذا رأيت هالل رمضان طلقت برؤية الناس له يف أول الشهر،  ـ    5

ألن الرؤية للهالل يف عرف الرشع العلم به يف أول الشهر،   ،وهو قول الشافعي واحلنابلة،

فانرصف لفظ احلالف إىل عرف الرشع،ويف مقابل    ، وحصول العلم   ،واملراد به رؤية البعض 

فأشبه ما لو علقه عىل    ، ألنه علق الطالق برؤية نفسه  ؛ ذلك قال احلنفية: ال تطلق إال أن يراه  

 . (2)رؤية زيد

 ذا الطالق بام يل: وقد استدلوا عىل وقوع ه

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ﴾)املائدة: ـ  1 َا الَّ  (1قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

 
 . 6/120( املبسوط:1)

 .  7/326( املغني:2)



417 

 

 (1) (: ) املسلمون عند رشوطهمقوله ـ  2

: أنه يطؤها  - أن ابن عباس كان يقول: من قال المرأته: أنت طالق إىل رأس السنة  ـ    3

فله أن يصيبها    ؟ قال المرأته: أنت طالق إذا ولدتما بينه وبني رأس السنة، وعن عطاء من  

ما َل تلد، وال يطلق حتى يأِت األجل. وكذلك من قال: أنت طالق إىل سنة، وعن سفيان  

 فإهنا إذا دخلت يف الدم طلقت عليه.   ؟الثوري قال: من قال المرأته: إذا حضت فأنت طالق

حيتمل الرفع فال ينعدم   أن اإلضافة صحت إىل حملها، والطالق بعد الوقوع الـ  4

بذكر التوقيت فيام وراء املدة، بخالف النكاح فإنه حيتمل الرفع فبالتوقيت ينعدم فيام وراء  

 . (2)الوقت وال يمكن تصحيحه موقتا 

وهو قول املالكية،   ،الوقوع وقع يف احلال : إذا أضيف إىل وقت حمققالقول الثاين 

قال مالك: إذا   ؟ طالق بعد قدوم فالن بشهر قلت: أرأيت إن قال هلا أنت  : )ففي املدونة

، ومن األدلة عىل  (3)  (قدم فالن وقع الطالق عليها مكانه وال ينتظر هبا األجل الذي قال

 ذلك:  

فحينئذ    ، أن إضافة الطالق إىل الزمن املستقبل أو املحقق جميئه جتعل النكاح مؤقتا ـ    1

 فينجز الطالق.  ،وهو حرام  ، يشبه نكاح املتعة

قال: يقع الطالق ساعتئذ وال   ؟عن سعيد بن املسيب فيمن طلق امرأته إىل أجلـ  2

فهي   ؟ يقرهبا، وعن احلسن: أنه كان ال يؤجل يف الطالق، وعن الزهري من طلق إىل سنة

 طالق حينئذ، وعن حييى بن سعيد األنصاري أنه كان ال يؤجل يف الطالق أجال. 

وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم: )من  ،وع الطالق مطلقا عدم وق القول الثالث:  

 
فيه حكيم بن جبري، وهو مرتوك، وقال أبو  :(4/205قال اهليثمى ) .(4404، رقم 4/275(   أخرجه الطربانى )1)

 قيس بن الربيع(  1586ترمجة  6/42وابن عدى ) ،(3/749زرعة: حمله الصدق إن شاء اهلل. وأخرجه أيضا: اإلسامعيىل )

 . 6/90( املبسوط:2)

 .  2/62( املدونة:3)
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وال    ،ال اآلن   ،فال تكون طالقا بذلك  ؟أو ذكر وقتا ما   ، قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق

 واستدل لذلك بام يل: (1)إذا جاء رأس الشهر( 

وقد علمنا اهلل الطالق عىل   ، أنه َل يأت قرآن وال سنة بوقوع الطالق بذلكـ  1

وليس هذا منها ﴿ َوَمْن َيتََعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه   ،ويف غري املدخول هبا  ،املدخول هبا 

وبني األجل الذي    ، وَل نجد ملن فرق بني األجل اآلِت واآلبد: (، قال ابن حزم 1﴾)الطالق: 

فسدون النكاح إذا أجل الصداق إىل أجل قد  ال سيام وهم ي  ؟غري دعواه   ،ال يأِت حجة أصال 

فقد    - وكال األمرين أجل وال فرق. وأيضا    ؟بعكس قوهلم يف الطالق  ،يكون وقد ال يكون 

أو قد طلقها   ، أو كالمها  ، وهو ميت أو وهي ميتة - يأِت األجل الذي قالوا فيه: إنه جييء 

 ثالثا فظهر فساد هذا القول مجلة. 

حني إيقاعه فمن املحال أن يقع بعد ذلك يف حني َل   إن كان كل طالق ال يقع ـ  2

 يوقعه فيه. 

أن يف القول بالطالق حتريام للزوجة عىل زوجها بالظن عىل من أباحه اهلل تعاىل له  ـ    3

 باليقني. 

باطل كالنكاح إىل أجل ـ كام استدل به   ، أن االستدالل بأن هذا طالق إىل أجل ـ  4

)َل قلتم:  : اد هذا القياس، وقد رد ابن حزم عىل ذلك بقولهاملالكية ـ مردود بعدم قوهلم باطر

فإنه طالق إىل   ،أهنا ال تطلق إال بدخول الدار  ؟إنه إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق

أجل، فأوقعتموه حني لفظ به، وهبذا نعارضهم يف قوهلم: إن ظاهر أمره أنه ندم إذ قال: أنت  

 يمن قال: أنت طالق إن دخلت الدار( فيلزمهم ذلك ف ؟فأتبع ذلك باألجل ،طالق

فإن أتبعه أجال فهو رشط   ، فالطالق مباح ، االستدالل بأنه إذا قال: أنت طالقـ  5

ليس يف كتاب اهلل تعاىل فهو باطل ـ كام استدل به أصحاب القول الثاين ـ مردود بأنه ال جيوز  
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 إلزامه بعض ما التزم دون سائره.

َ ـ  6 ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ﴾)املائدة:أن قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ   : ) (، وقوله 1ا الَّ

ال يف كل    -أو ندب إليه    ،املسلمون عند رشوطهم )خاص بكل عقد أمر اهلل تعاىل بالوفاء به

فال حيل الوفاء    ،ومن املعايص أن يطلق بخالف ما أمر اهلل تعاىل به   ،وال يف معصية   ،عقد مجلة 

 به.

قال: )كل رشط ليس يف كتاب اهلل تعاىل فهو باطل(. والطالق    أن رسول اهلل ـ  7

 إىل أجل مشرتط برشط ليس يف كتاب اهلل تعاىل فهو باطل. 

 الرتجيح:  

ألقوال أدلة وأوفقها  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، فهو أقوى ا

 باملقاصد الرشعية: 

، فإن الطالق يف الوضع الرشعي تعبري يراد منه التفريق يف احلال  األدلة أما من حيث  

بناء عىل مقصد تعلق به، أو الستحالة االستمرار يف احلياة الزوجية، أما القول باإلضافة 

ة الوعد بغري مسامه،  فيناقض ذلك، فهو عىل أحسن أحواله وعد بالطالق، وال يصح تسمي

فالوعد قد يقع وقد ال يقع، بل إنه هنا أليق بالوعيد منه بالوعد، فلذلك ال نرى صحة ما  

استدلوا به من النصوص املوجبة للوفاء بالوعد، ألن الوعد ال جيب الوفاء به يف كل حني،  

 بل حكمه يتبع موضوعه وما يرتتب عنه.  

م يف الرشوط املقيدة للعقد، والتي قد تتعلق  ونعجب من الفقهاء القائلني هبذا مع أهن 

هبا مصالح احلياة الزوجية ال يستدلون هبذا ويعتربون هذه الرشوط جمرد وعود أخالقية ال  

 رشوطا إلزامية. 

، فكيف تستقيم احلياة الزوجية، والزوجة تنتظر يف كل حني  املصلحة أما من حيث 

األشهر، أو تضع يدُّيا عىل قلبها وهي  مطلع الشمس أو مغرهبا، أو ترقب اهلالل أو تعد 
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تنتظر جميء زيد أو سفر عمرو، بل تنتظر موت رضِتا لتطلق بموِتا، وعندما يتطلع الناس  

لليلة القدر يلتمسون بركاِتا تتطلع إليها تشاؤما ورهبة ألن مصري حياِتا الزوجية معلق  

 بليلة القدر. 

وقيت الذي حدد به حياته مع  أما الزوج، فقد ال يقل عن زوجه أسفا عىل ذلك الت

 زوجته، فهو يعد األيام والليايل والدقائق والثواين وحيتار أيأخذ بقول زفر أم أيب يوسف. 

فلذلك كان قول مالك يف هذا أقرب مقاصدية من القول الثاين، ألن انتظار املؤَل أَل،  

 وهو كمن يذبح الشاة دون أن حيد الشفرة ليقتلها قتال بطيئا. 

هذا نرى أن هذا اللفظ جمرد وعيد ال أثر له، وأنه نوع من األلفاظ املحرمة    انطالقا من

التي ال جيوز ذكرها والتالعب هبا، فللطالق صيغته الرشعية املحدودة برشوطها، كرشوط  

 الصالة وفرائضها سواء بسواء.

ونرى كذلك أن الورع يف هذا الوعيد ليس تنفيذه كام ينص كثري من الفقهاء، بل  

يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصيه   من نذر أن : ) الورع والسنة عدم الوفاء به كام قال 

 (1)(فال يعصه 

وا َوَتتَُّقوا َوُتْصلُِحوا َبنْيَ   ﴿ :وقد قال تعاىل  َعُلوا اهللََّ ُعْرَضًة أِلَْياَمنُِكْم َأْن َترَبُّ َوال جَتْ

َوال َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم   ﴿:وقوله تعاىل (، 224)البقرة:  ﴾النَّاِس َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ 

َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأويِل اْلُقْرَبى َواملََْساكِ  نَي َواملَُْهاِجِريَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال  َوالسَّ

بُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم( )النور: 
  أن أبا بكر(، وقد ورد يف سبب نزوهلا  22حُتِ

)واهللّ ال أنفق  : إلفكـ وكان ينفق عىل مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره ـ قال بعد حديثه يف ا

)بىل واهللّ  :عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة، فأنزل اهللّ تعاىل اآلية السابقة، فقال أبو بكر 
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ع إىل مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال )واهللّ ال  : إين ألحب أن يغفر اهللّ يل(، فرجَّ

   (أنزعها منه أبداً 

 ـ اإلضافة إىل الشخص:   2

عن أحكامها اخلاصة هبا يف الفصل الثاين عند احلديث عن التوكيل يف   وقد حتدثنا 

الطالق، ويتعلق هبا أيضا التعليق باملشيئة، وسنتحدث عنه يف هذا الفصل عند احلديث عن  

 تقييد الطالق باالستثناء. 

 النوع الثاين ـ الطالق املعلق عىل رشط 

لة أخرى سواء أكان  ربط حصول مضمون مجلة بحصول مضمون مجاملراد بالتعليق 

 أو َل يكن من فعل أحد.  ، ذلك املضمون من قبل املطلق أو املطلقة أو غريها 

وذلك    ،فإن كان من فعل املطلق أو املطلقة أو غريمها سمي يمينا لدى اجلمهور جمازا

كام   ، وهو: تقوية عزم احلالف أو عزم غريه عىل فعل يشء أو تركه ،ملا فيه من معنى القسم

أو:   ،أو: أنت طالق إن ذهبت أنا إىل فالن ،إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فالن

 أنت طالق إن زارك فالن. 

وهي للرب   ،والفرق بني اإلضافة والتعليق من وجهني: أحدمها: أن التعليق يمني

ال   ، وال يفيض إىل احلكم. أما اإلضافة فلثبوت حكم السبب يف وقته ،إعدام موجب املعلق

  ، إذ الزمان من لوازم الوجود وثانيهام: أن الرشط عىل خطر ،فيتحقق السبب بال مانع ، ملنعه

 .  (1)وال خطر يف اإلضافة

 اختلف الفقهاء يف أثر الطالق املعلق، هل يقع أم ال عىل ثالثة أقوال: وقد 

الطالق إذا حصل ما علق عليه الطالق، وهو قول مجهور الفقهاء،  : يقع  القول األول 

حتى اعتقد طائفة منهم أن   ،وهذا هو املشهور عند أكثر الفقهاء املتأخرين : ) قال ابن تيمية 

 
 .  2/205( انظر: تبيني احلقائق:1)
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، وقد ذكر ابن تيمية أن دليلهم عىل هذا  (1)  (وهلذا َل يذكر عامتهم عليه حجة  ؛ذلك إمجاع 

 هو أنه التزم أمرا عند وجود رشط فلزمه ما التزمه.  

: إن الطالق املعلق يمني جيري فيها ما جيري يف أيامن املسلمني من  القول الثاين 

إال أن خيتار احلالف إيقاع الطالق فله أن يوقعه وال كفارة، وقد نسبه   ؛ الكفارة عند احلنث 

وهو مقتىض املنقول عن   : ) وغريه، قال  ،ة لطائفة من السلف واخللف، كطاوسابن تيمي

حتى يقال: إن   ، يف هذا الباب، وبه يفتي كثري من املالكية وغريهم  أصحاب رسول اهلل 

وهو مقتىض نصوص أمحد بن   ،يف كثري من بالد املغرب من يفتي بذلك من أئمة املالكية

 (2)(وأصوله يف غري موضع  ،حنبل 

 :التي استدلوا هبا عىل هذاأدلة  ومن

َة َأْياَمنُِكْم َواهللَُّ َمْواَلُكْم َوُهَو اْلَعلِيُم  ـ  1 قوله تعاىل: ﴿ َقْد َفَرَض اهللَُّ َلُكْم حَتِلَّ

اَرُة َأْياَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْياَمَنُكْم  2احْلَكِيم﴾)التحريم: (، وقوله تعاىل:﴿ َذلَِك َكفَّ

فليأت الذي   ، من حلف عىل يمني فرأى غريها خريا منها  : )(، وقد قال 89ملائدة:﴾)ا

وَل خيصه نص    ؛ وهو يتناول أيامن مجيع املسلمني لفظا ومعنى    (، وليكفر عن يمينه    ،هو خري 

 بل األدلة الرشعية حتقق عمومه.  ؛وال إمجاع وال قياس  

أنه ال فرق   والتابعني ومن بعدهمأن املعروف عن مجهور السلف من الصحابة ـ  2

إما أن جتزئه الكفارة يف كل يمني، وإما أن ال   أو النذر، ،أو العتاق ،بني أن حيلف بالطالق 

  بل إذا كان قوله: إن فعلت كذا فعل أن أعتق رقبة  ؛يشء عليه، وإما أن يلزمه كام حلف به 

و قاله عىل وجه النذر لزمه  ول  ،بل جيزئه كفارة يمني ؛وقصد به اليمني ال يلزمه العتق 

 باالتفاق.
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فإن الصبي واملجنون والعبد قد تثبت   ؛ أن ثبوت احلقوق يف الذمم أوسع نفوذا ـ  3

فإذا كان قصد اليمني مع ثبوت العتق املعلق يف   ، احلقوق يف ذممهم مع أنه ال يصح ترصفهم

زمه بالنذر ال يلزمه  ممنوع، فألن يمنع وقوعه أوىل وأحرى، وإذا كان العتق الذي يل الذمة 

 إذا قصد به اليمني فالطالق الذي ال يلزم بالنذر أوىل أن ال يلزم إذا قصد به اليمني. 

  ، أن التعليق إنام يلزم فيه اجلزاء إذا قصد وجوب اجلزاء عند وجوب الرشطـ  4

وإن شفا اهلل مرييض فثلث مايل صدقة، أما إذا   ،كقوله: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق

أو حيض   ، ن يكره وقوع اجلزاء وإن وجد الرشط، وإنام التزمه ليحض نفسه أو يمنعها كا 

ونسائي   ،غريه أو يمنعه، فهذا خمالف لقوله: إن فعلت كذا فاميل صدقة وعبيدي أحرار

 وعل عرش حجج.  ،طوالق

وال يلزمه كفارة، وهو مذهب اإلمامية، قال ابن   ،: ال يقع به طالق القول الثالث 

بل هو مأثور عن طائفة رصحيا كأيب   ؛ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف  : ) تيمية

، وذكر أنه يفتي به يف اليمني التي حيلف هبا بالتزام  (1)(جعفر الباقر رواية جعفر بن حممد

قال ابن حزم:)واليمني بالطالق   الطالق بعض احلنفية والشافعية، وهو مذهب الظاهرية، 

وال يمني   ،وال طالق إال كام أمر اهلل تعاىل ،ال يقع به طالق - حنث سواء بر أو  -ال يلزم 

، وقال: )والطالق بالصفة عندنا كام هو  )(2)إال كام أمر اهلل تعاىل عىل لسان رسوله 

كل ذلك ال يلزم، وباهلل تعاىل التوفيق، وال يكون طالقا إال كام أمر اهلل تعاىل    ،الطالق باليمني

إىل الطالق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعد حلدود اهلل تعاىل(، ومن  وهو القصد  ،به وعلمه 

 األدلة عىل ذلك:  

اَرُة َأْياَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْياَمَنُكْم ﴾  ـ  1 قول اهلل تعاىل: ﴿ َذلَِك َكفَّ
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مليش إىل  (، ومجيع املخالفني هاهنا ال خيتلفون يف أن اليمني بالطالق والعتاق وا89)املائدة:

أو الوفاء   ، وصدقة املال بأنه ال كفارة عندهم يف حنثه يف يشء منه إال بالوفاء بالفعل مكة

 إذ ال يمني إال ما سامه اهلل تعاىل يمينا.   ، باليمني، فصح بذلك أنه ليس يشء من ذلك يمينا 

)من كان حالفا فال حيلف إال باهلل(، وذلك يدل عىل أن كل    :قول رسول اهلل ـ  2

 لف بغري اهلل عز وجل معصية وليس يمينا.  ح

  ،أن رجال تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته   ما روي عن احلسن البرصيـ    3

فجاء األجل وَل يبعث إليها بيشء فلام قدم   ،فجعلها طالقا إن َل يبعث بنفقتها إىل شهر

ه، قال ابن حزم: )ال  فردها علي  ،فقال عل: اضطهدمتوه حتى جعلها طالقا   خاصموه إىل عل 

إنام طالبوه بحق   ،ألنه َل يكن هنالك إكراه ،اضطهدمتوه متعلق هلم بام روي من قول عل 

 نفقتها فقط، فإنام أنكر عىل اليمني بالطالق فقط وَل يرد الطالق يقع بذلك(.  

ما روي عن رشيح أنه خوصم إليه يف رجل طلق امرأته إن أحدث يف اإلسالم  ـ  4

فقال رشيح:    ؟حدثا فاكرتى بغال إىل محام أعني فتعدى به إىل أصبهان فباعه واشرتى به مخرا

فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم، فلم يطلقها   ؟م عليه أنه طلقها إن شئتم شهدت

   مع هذا احلدث العظيم.

القياس عىل عدم إجازة اجلمهور لنكاح التعليق أو الرجعة عىل التعليق، قال ابن  ـ    5

والرجعة   ؟ثم نقول هلم: من أين أجزتم الطالق بصفة وَل جتيزوا النكاح بصفة : )حزم 

  ؟ أو قال: فقد تزوجتك -ل: إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي املطلقة كمن قا  ؟بصفة

 وال سبيل إىل فرق(  - وقال الويل مثل ذلك  ، وقالت هي مثل ذلك

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الطالق يتوقف عىل قصد املطلق حني إيقاعه  

مطلق، وهذا القول يتوافق مع  الطالق، ال عىل ما ارتبط به من قيود قد ال تكون مقصودة لل
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 كال القولني الثاين والثالث، فالفرق بينهام ليس بعيدا. 

أما لزوم التكفري يف حال النطق بمثل هذه التعليقات، فقد يقال به من باب التورع  

واالحتياط، ولكن األلزم من التكفري هو االستغفار والتوبة، ألن مثل هذه األلفاظ إذا  

مقصودها الرشعي كانت نوعا من االستهزاء بآيات اهلل، وهي ال تقل عن  استعملت يف غري  

 االستهزاء باأللفاظ الرشعية املحرتمة كالصالة والذكر وغريها.

وهلذا الرتجيح زيادة عىل ما سبق ذكره من أدلة القولني الثاين والثالث دليل نعتربه  

وال نقصد بذلك ما ذكرنا سابقا من أهم األدلة، وهو ما ينجر عن القول األول من املفاسد،  

من تضييق باب الطالق، وإنام نقصد مفاسد هي أهم وأخطر امتألت هبا كتب الفقهاء،  

وتشوشت هبا أذهان طلبة العلم وهم حيفظوهنا ويتبارون يف اإللغاز هبا كام يتبارى الالعبون  

 يف سائر أنواع اللهو. 

الصيغ املختلفة ألنواع التعليق،  وهذه املفسدة هي تلك الفتاوى الكثرية املتعلقة ب

والكثري منها حيمل أنواعا من التشويش الذهني والتسلط الزوجي الذي حيمل الزوج عىل  

أن يقول لزوجته، وهي واقفة عىل سلم: إن صعدت فيه أو نزلت منه أو قمت عليه أو رميت  

ها لرجال  أو حطك إنسان فأنت طالق، فتبقى الزوجة حمتارة ما تصنع، ويرسع زوج  ،نفسك

الفتوى الذي يعملون عقوهلم ال ليئنبوه عىل هذا الظلم املجحف، وإنام ليطلبوا منه رشاء  

 سلم أو كراءه، لتنتقل إليه زوجته، فتسلم من الطالق. 

وقد فتح هبذا القول باب من التالعب عىل األحكام الرشعية، فأصبح العقل املسلم  

   البحث عن حيل ألنواع غريبة من الصيغالذي هذبه القرآن وترفعت به السنة منغمسا يف 

  ، حيتال هبا عىل ربه، فأفتوا فيمن قال لزوجته: ال وطئتك إال وأنت البسة عارية راجلة راكبة 

وطئها بليل عريانة يف سفينة، ولسنا ندري سبب عدم اعتبار العاري يف الليل عاريا، إن كان  

ْيَل لَِباًسا﴾)النب ( فإنه ليس يف اآلية داللة عىل عدم اعتبار  10أ:قوله تعاىل:﴿ َوَجَعْلنَا اللَّ
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العري يف الليل، وإال جلوز عدم سرت العورة يف الليل، ولسنا ندري كذلك عدم اعتبار راكب  

 السفينة راكبا. 

عمل منه ناطف    ،وأفتوا فيمن حلف ال يأكل بيضا، وليأكلن مما يف كمه فإذا هو بيض

  ، را برطل ملح، ويأكل منه ال جيد طعم امللحيستهلك، ومثله أفتوا فيمن حلف ليطبخن قد

سلقت بيضا، بل وصلت اجلرأة إىل املسائل العقدية نفسها، فأفتوا فيمن قال: إن َل خترج  

 .(1)الفساق من النار فأنت طالق ثالثا، ال تطلق لتعارض األدلة

إن كنت حتبني أن يعذبك اهلل يف نار   : ) بل وصل اإلغراب إىل القول بأنه إذا قال

فقالت: أحب، تطلق إن كانت صادقة لشدة بغضها إياه، فقد حتب  (، جهنم فأنت طالق

التخلص منه بالعذاب، أما إن تيقن كذهبا، بأن كانت حتبه وحتب املقام معه فإنه ال يقع  

 .(2) الطالق عليها 

وال، فقالوا فيمن حلف  بل أفتوا بفعل املحرم ألجل تفادي الطالق يف بعض األح 

فإن حاضت وطئ وكفر    ،سافر يف رمضان  ،يف شعبان بثالث ليطأهنا يف هنار شهرين متتابعني 

 .(3) حليض

بل كانت هذه الفتاوى شعرت أو َل تشعر، ترشع لطرق ظلم الزوجة، وتعلم طلبة  

يف حالة    سئل والدي عمن قال المرأته  : )العلم ماذا يقال للزوجات، قال يف الفتاوى اهلندية

 
 .  4/24( البحر الرائق:1)
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 ،، فلو وطئ مع احليض وعىص فهل يتخلص من احلنث؟ فيه وجهان يف مذهب مالك وأمحد مها: 6/366( الفروع:3)

 األول: يتخلص، وإن أثم بالوطء كام لو حلف بالطالق ليرشبن هذه اخلمر فرشهبا فإنه ال تطلق عليه زوجته. 

 تتناول يمينه املحرم.ألنه إنام حلف عىل فعل وطء مباح، فال  ;الثاين: ال يرب  

قال ابن القيم:» إذا كان إنام حلف عىل وطء مأذون فيه رشعا َل تتناول يمينه املحرم فال حينث برتكه بعني ما ذكرتم من  

 . 4/93الدليل، وهذا ظاهر، وحرف املسألة أن يمينه َل تتناول املعجوز عنه ال رشعا وال قدرا فال حينث برتكه« إعالم املوقعني:
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الغضب: إن َل أكرس عظامك وأشج حلومك فأنت طالق ثالثا فقال: لو رضهبا حتى ال تكاد  

 (1)(تربح عن مكاهنا ال حينث ويكون هذا جمازا عن الرضب الشديد

  : وفيها: ولو قال المرأته: إن َل أرضبك حتى أتركك ال حية وال ميتة، قال أبو يوسف 

ا، فإذا فعل ذلك بر يف يمينه، وقوله حتى تبويل أو  هذا عىل أن يرضهبا رضبا موجعا شديد

 تشتكي أو حتى تستغيثي ما َل يوجد حقيقة هذه األشياء َل يرب.

وفيها لو قال رجل المرأته: إن َل أرضب اليوم ولدك حتى ينشق نصفني طلقت  

 ثالثا، ثم رضبه عىل األرض، فلم ينشق طلقت ثالثا. 

ال نكاد نفقدها يف أي باب من أبواب الفقه،   إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية التي 

بل انتقلت للتفسري واحلديث وكل العلوم الرشعية، وأصبحت ميدانا للتعرف عىل أعلم  

العلامء وحيد دهره وعالمة زمانه، فإذا ما جلس مصلح أو داعية لريشد الناس ويعلمهم  

َل جيب، والويل للرشيعة    هنض إليه متفيهق ليسأله عن مثل هذه املسألة، والويل له منهم إن

 إن أجاب. 

 النوع الثالث: الطالق املقيد بالعدد 

واملراد منه ذكر املطلق عددا لطلقاته، كطلقة أو طلقتني أو أكثر، والعلامء تكلموا يف  

هذا النوع عن مسألة تشعبت فيها األقوال وتنازعت فيها األدلة، وكان أثرها االجتامعي  

ا، بحيث ألغي الطالق الرشعي العادي ليحل هذا النوع من  عىل األرسة املسلمة خطريا جد 

التقييد بدله، وهي الطالق الثالث يف جملس واحد، فأصبح الرجل ال يرضيه وال يشفي  

غليله إال أن يعدد الطلقات، فريمي هبا باملئات بل باآلالف، فإذا ما عاد إليه عقله التمس  

ق عليها رشعية يف باب كام دخلت هذا  احليل ليعود لزوجته، وَل تدخل احليل التي يطل

الباب، وهذا ما يستدعي ذكر املسألة بام جيل صورِتا، ويبني منازع األقوال فيها دون غلو  

 
 .  1/445لفتاوى اهلندية:( ا1)
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 يف التفصيل. 

أن يطلقها ثالثا يف طهر واحد بكلمة واحدة أو كلامت  وصورة هذا النوع من الطالق  

ثم    ،ثم طالق  ، مثل أن يقول: أنت طالق ثالثا. أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق  ؛

  ، أو يقول: أنت طالق ثالثا   ،ثم يقول: أنت طالق  ،ثم يقول: أنت طالق  ،طالق. أو أنت طالق

 أو مائة طلقة، أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات.  ، أو عرش طلقات

 حكمه: 

 ذه الصيغة من الطالق عىل األقوال التالية: اختلف الفقهاء يف حكم ه وقد 

:أنه طالق مباح الزم، وهو مذهب الشافعي وأيب ثور، والظاهرية،  القول األول 

ورواية عن أمحد، وروي عن احلسن بن عل، وعبد الرمحن بن عوف، والشعبي، واستدلوا  

 عىل ذلك بام يل: 

 واحدة أو اثنتني فقط.   أن اآليات التي استدل هبا املخالفون نزلت فيمن طلق ـ    1

َتاِن ﴾)البقرة: ـ  2 ( كقوله تعاىل: ﴿ َوَمْن  229أن معنى قوله تعاىل:﴿ الطَّالُق َمرَّ

َتنْيِ َوَأْعَتْدَنا هَلَا ِرْزًقا َكِرياًم  ﴾  َيْقُنْت ِمنُْكنَّ هللَِِّ َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل َصاحِلًا ُنْؤِِتَا َأْجَرَها َمرَّ

وهذه اآلية أيضا تعليم ملا دون الثالث  : )معا، قال ابن حزم  ( أي مضاعفا 31)األحزاب: 

ألهنم ال خيتلفون يف أن طالق السنة هو أن يطلقها   ،من الطالق، وهو حجة لنا عليهم

أن يطلقها    ثم يرتكها حتى تنقيض عدِتا يف قول طائفة منهم، ويف قول آخرين منهم   ،واحدة

وهم ال يرون من طلق طلقتني   ، يف كل طهر طلقة، وليس يشء من هذا يف هذه اآلية

َتاِن   ، متتابعتني يف كالم متصل: طالق سنة فبطل تعلقهم بقوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

 (1) )(229﴾)البقرة: 

قال: كذبت عليها يا رسول اهلل إن أمسكتها.    ،ويمر العجالين ملا العن امرأتهأن عـ    3

 
 .  9/385( املحىل:1)
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 .  (1)، وَل ينقل إنكار النبي فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل 

فقالت: كنت عند   قالت جاءت امرأة رفاعة إىل النبي  ،ما روي عن عائشة ـ  4

الزبري، وإن ما معه مثل هدبة   رفاعة، فطلقني، فبت طالقي، فتزوجت عبد الرمحن ابن

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة، ال حتى تذوقي  : )فقال  ، فتبسم رسول اهلل (2)الثوب

   (3) عسيلته ويذوق عسيلتك

 . أن زوجها أرسل إليها بثالث تطليقات ،يف حديث فاطمة بنت قيس ـ  5

 كطالق النساء.   ، فجاز مجعه   ، أنه طالق جاز تفريقه ـ    6

: أنه طالق بدعي حمرم، وهو قول مجاهري العلامء عدا من ذكروا يف القول  الثاين القول  

 األول، ومن األدلة عىل ذلك:  

﴾)الطالق:ـ  1 ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ ( إىل  1قوله تعاىل:﴿ َياَأُّيُّ

ا ﴾ ثم قال بعد ذلك: ﴿ َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلُه  قوله ﴿ ال تدري لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمر

(، وقال تعاىل:﴿ومن يتق اهلل جيعل له من أمره يرسا ﴾، ومن مجع  2خَمَْرًجا﴾)الطالق:

 وال جيعل اهلل له خمرجا وال من أمره يرسا.  ، الثالث َل يبق له أمر حيدث

َتاِن َفإْمَساٌك ـ  2 يٌح بِإِْحَساٍن﴾ )البقرة:  قوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق َمرَّ بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

واألمر يقتيض الوجوب، أو يكون إخبارا    ،( وال خيلو هذا أن يكون أمرا بصفة الطالق229

وهذا يقتيض أن ال يكون   ، والالم تكون للحرص ، عن صفة الطالق الرشعي، ثم إن األلف

ال بعد ذلك ﴿ َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف  الطالق الرشعي عىل غري هذا الوجه، ويدل عىل ذلك أنه ق

 
  7/398، البيهقي:189، املنتقى البن اجلارود:2/201، الدارمي: 2/1129، مسلم: 5/2014( البخاري: 1)

 .  371/ 3، النسائي: 3/277الدارقطني: 

دبة يف االسرتخاء ( هو طرف الثوب الذي َل ينسج، مأخوذ من هدب العني وهو شعر اجلفن، وأرادت أن ذكره يشبه اهل2)

 .  9/465وعدم االنتشار، فتح الباري:

 . 7/374، البيهقي: 5/2014( البخاري: 3)
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يٌح بِإِْحَساٍن﴾)البقرة: (، ثم أفرد الطلقة الثالثة ملا َل تكن رجعية وفارق حكمها  229َأْو َترْسِ

ُه   َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ حكم الطلقتني فقال تعاىل:﴿ َفإِْن َطلَّ

 (  230﴾)البقرة: 

ن الزعم بأن لفظ التكرار إذا علق باسم أريد به العدد دون تكرار الفعل كام يدل  أـ    3

َتنْيِ ﴾)األحزاب: (ال يصح ألن املعنى: مرة بعد  31عىل ذلك قوله تعاىل: ُنْؤِِتَا َأْجَرَها َمرَّ

 مرة يف اجلنة وعىل هذا َل خيرج اللفظ عن بابه األعدل به عن حقيقته. 

عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات    عن حممود بن لبيد قال أخرب رسول اهلل  ـ    4

مجيعا، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول  

 .(1) اهلل، أال أقتله

فيكون ذلك   ،بل َل يصح يف عرصهم خالف قوهلم  ،أنه قول كثري من الصحابةـ  5

ال يطلق أحد للسنة فيندم، ويف رواية قال:   :قال عل  :ار عن الصحابةإمجاعا، ومن اآلث

وعن   فمتى شاء راجعها،  ،ثم يدعها ما بينها وبني أن حتيض ثالث حيض ،يطلقها واحدة 

فقال: إن عمي طلق امرأته ثالثا، فقال: إن    مالك بن احلارث قال: جاء رجل إىل ابن عباس

 ل اهلل له خمرجا. فلم جيع  ،وأطاع الشيطان عمك عىص اهلل 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما سبق من أدلة، وبناء عىل ما تقتضيه املقاصد  

 الرشعية اعتبار الطالق الثالث بدعيا من اجلهات التالية: 

أنه استهزاء بآيات اهلل تعاىل، ألن اهلل جعل الطالق ثالثا من باب الفسحة  ـ  1

 
وَل يثبت له منه سامع وأن  ( قال ابن حجر: أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن حممود بن لبيد ولد يف عهد النبي 1)

وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها يشء رصح فيه بالسامع، ذكره بعضهم يف الصحابة فألجل الرؤية، وقد ترجم له أمحد يف مسنده  

 .  9/362فتح الباري: 
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والتيسري، فجاء هذا املطلق لريد هذا التيسري بأقبح رد وأوقحه، وكأنه يقول لربه تعاىل إن  

 كنت رشعت هذا الترشيع، فأنا أناقضه بجمعها مجيعا. 

ر، فقد يندم الزوج، وقد  أن فيه رضرا بالغا للزوجني، والرشع جاء لتحريم الرضـ    2

 يزول اخلالف، فيحب مراجعتها، ثم ال جيد السبيل لذلك. 

ما أنشأ مثل هذا النوع من الطالق يف املجتمعات اإلسالمية من رشخ وانحرافات  ـ    3

حيث أصبح الرجل ال يكتفي بطالق واحد، وذلك ما يدعو إىل التشدد يف بيان حتريمه  

 واإلثم املعلق عليه. 

 األدلة والتي سنذكرها عند بيان أثر هذا النوع من الطالق.  وغري ذلك من 

 أثره: 

اختلف الفقهاء يف أثر مجع الطالق الثالث يف جملس واحد أو بكلمة واحدة عىل  

 أربعة أقوال: 

  ، : لزومه بناء عىل عدم بدعيته، وهو مذهب الشافعي وأيب ثورالقول األول 

والشعبي،    ، وعبد الرمحن بن عوف  ،عل   والظاهرية، ورواية عن أمحد، وروي عن احلسن بن

 وقد استدلوا عىل ذلك بعدم بدعيته، وهو ما ذكرنا أدلته سابقا.  

وأمحد يف الرواية   ، وأيب حنيفة ، : أنه طالق حمرم الزم وهو قول مالكالقول الثاين 

والتابعني، وقد روي ذلك   ،من الصحابة ، املتأخرة عنه، وهو منقول عن كثري من السلف

وقد    ،وأيب حنيفة   ،وابن عمر، وهو قول مالك   ،وابن عباس  ، وابن مسعود  ، وعل   ، عن عمر

استدلوا عليذلك بأدلة كثرية، وكان اخلالف بينهم وبني أصحاب القول الثالث شديدا،  

 :(1)فلذلك اقترصت أكثر أدلتهم عىل الرد عىل أصحابه

 
، نيل األوطار: 3/172، سبل السالم: 13/227، التمهيد: 9/362، فتح الباري: 3/130( انظر: القرطبي: 1)

 . 3/55، رشح معاين اآلثار:7/11
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َتاِن َفإْمَساٌك ـ  1 يٌح بِإِْحَساٍن﴾ )البقرة:  قوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق َمرَّ بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

قد أبان عن حكمه إذا أوقع  ، يدل عىل وقوع الثالث معا مع كونه منهيا عنها  ،( اآلية229

فإذا كان يف مضمون اآلية احلكم   ؛اثنتني بأن يقول( أنت طالق أنت طالق )يف طهر واحد 

لعدم   ؛حة وقوعهام لو أوقعهام معا دل ذلك عىل ص ،بجواز وقوع االثنتني عىل هذا الوجه 

 وجود من يفرق بينهام.  

ُه ﴾  ـ  2 َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن َطلَّ

( فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد االثنتني، وَل يفرق بني إيقاعهام يف طهر  230)البقرة: 

فوجب احلكم بإيقاع اجلميع عىل أي وجه أوقعه من مسنون أو غري   ،واحد أو يف أطهار

 مسنون ومباح أو حمظور. 

أنه ال تناقض بني اعتبار الطالق الثالث طالقا بدعيا مع عدم اعتبار أثره، قال  ـ  3

وأن    ،قد دلت اآلية عىل هذه املعاين كلها من إيقاع االثنتني والثالث لغري السنة: ) اجلصاص

  ؛ وليس يمتنع أن يكون مراد اآلية مجيع ذلك  ،ه واملسنون تفريقها يف األطهاراملندوب إلي

فإذا َل   ؟ أال ترى أنه لو قال طلقوا ثالثا يف األطهار وإن طلقتم مجيعا معا وقعن، كان جائزا

فاملندوب إليه املأمور به هو الطالق   (،يتناف املعنيان واحتملتهام اآلية وجب محلها عليهام

وهي قوله تعاىل:    ، طلق لغري العدة ومجع الثالث وقعن ملا اقتضته اآلية األخرىللعدة، وإن  

يٌح بِإِْحَساٍن﴾ )البقرة:  َتاِن َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ ( وقوله تعاىل: ﴿  229﴿ الطَّالُق َمرَّ

هُ  َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ (، إذ ليس يف قوله ﴿  230﴾)البقرة: َفإِْن َطلَّ

 فطلقوهن ﴾ نفي ملا اقتضته هذه اآلية األخرى. 

َا النَّبِيُّ  ـ  4 أن يف فحوى اآلية التي فيها ذكر الطالق للعدة، وهي قوله تعاىل:﴿ َياَأُّيُّ

﴾)الطالق: ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ   ، ا طلق لغري العدةإذ ( داللة عىل وقوعها، 1إَِذا َطلَّ

( فلوال أنه إذا طلق  1لقوله تعاىل بعدها: ﴿ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ﴾)الطالق: 
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لغري العدة وقع ما كان ظاملا لنفسه بإيقاعه وال كان ظاملا لنفسه بطالقه، ويف هذه اآلية داللة  

 عىل وقوعها إذا طلق لغري العدة.

: أنه ال يلزم منه إال طلقة واحدة، وهو منقول عن طائفة من السلف  لث القول الثا 

ويروى عن عل وابن مسعود وابن   ، وعبد الرمحن بن عوف ،واخللف كالزبري بن العوام 

وحممد   ؛مثل طاوس وخالس بن عمرو  ؛ وهو قول كثري من التابعني ومن بعدهم  ؛عباس

وهلذا ذهب إىل ذلك من ذهب من    ،ويروى عن أيب جعفر وابنه جعفر بن حممد  ؛بن إسحاق

 ، وهو قول بعض أتباع املذاهب األربعة. (1)وهو قول عند اإلباضية ،الشيعة 

لقد طوفت يف  : )وقد كان هذا القول مغمورا، والقائل به شاذا حتى قال ابن القيم 

ل صادق فام سمعت هلذه املقالة بخرب  اآلفاق، ولقيت من علامء اإلسالم وأرباب املذاهب ك 

 (2) (وال أحسست هلا بأثر إال الشيعة الذين يرون نكاح املتعة جائزا، وال يرون الطالق واقعا 

إذا ثبت ذلك،  : )بل كان هذا القول يف كتب الفقهاء ينسب للمبتدعة، قال الباجي

قال مجاعة الفقهاء،    فمن أوقع الطالق الثالث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثالث، وبه 

وعن بعض أهل    ، وحكى القايض أبو حممد يف إرشافه عن بعض املبتدعة يلزمه طلقة واحدة

 (3)  الظاهر ال يلزمه يشء( 

ومن األدلة عىل ذلك ما سبق ذكره من االستدالل عىل بدعية الطالق الثالث،  

ا أثر عمل، ومن  وزيادة عىل ذلك ما يدل عىل اقتصار البدعية عىل اإلثم دون أن يكون هل

 هذه األدلة: 

َتاِن ﴾)البقرة: :قوله تعاىلـ  1 (وهو يدل عىل تفريق الطالق،  229﴿ الطَّالُق َمرَّ

 
 .  6/438( انظر: رشح النيل:1)

 .  6/201( حاشية ابن القيم:2)

 . 4/3نتقى:( امل3)
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ِذيَن آَمُنوا   َا الَّ وتدل عليه النصوص الكثرية واألحكام الرشعية، كقوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

ِذينَ  ِذيَن َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم َوالَّ اٍت ﴾)النور: لَِيْسَتْأِذْنُكْم الَّ   (، 58 ََلْ َيْبُلُغوا احْلُُلَم ِمنُْكْم َثاَلَث َمرَّ

فلو قال الرجل ثالث مرات هكذا كانت مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة، ولو قال  

ولو حلف يف   ،أشهد باهلل أربع شهادات إين ملن الصادقني )كان مرة واحدة: )املالعن

ولو قال املقر   ، ا أن هذا قاتله )كان ذلك يمينا واحدةأقسم باهلل مخسني يمين: )القسامة وقال

فمن يعترب األربع ال جيعل ذلك إال   ؛أنا أقر أربع مرات أين زنيت )كان مرة واحدة  : )بالزنا 

 إقرارا واحدا. 

من قال يف يومه سبحان اهلل وبحمده مائة  : )ومثله ما ورد من األحاديث كقوله 

سبحان اهلل وبحمده مائة مرة  : ) فلو قال(1) مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر  

وكذلك كل ما ورد من هذا الباب، قال   ، )َل حيصل له هذا الثواب حتى يقوهلا مرة بعد مرة

وهذه النصوص   ، ذكورة فهذا املعقول من اللغة والعرف يف األحاديث امل: )ابن القيم

َتاِن﴾)البقرة:  (كلها من باب واحد ومشكاة  229املذكورة وقوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

َتاِن﴾)البقرة:  ،واحدة (كام  229واألحاديث املذكورة تفرس املراد من قوله: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

ْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَُّه ملَِْن  أن حديث اللعان تفسري لقوله لقوله تعاىل: ﴿ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَ 

اِدِقنَي﴾)النور:  وهذا   ، وهذه لغة العرب ،وهذه سنة رسول اهلل  ، ( فهذا كتاب اهلل6الصَّ

 (2) عرف التخاطب

كل حديث فيه أن  : )ضعف ما استدل به املخالفون من نصوص، قال ابن تيميةـ  2

أو أن أحدا يف زمنه أوقعها مجلة فألزمه بذلك،   ،ألزم الثالث بيمني أوقعها مجلة  النبي 

  ، وآخر عن احلسن عن ابن عمر ، وآخر عن عبادة بن الصامت ،مثل حديث يروى عن عل 

 
 .  1/422، شعب اإليامن: 2/302، أمحد: 4/2071( مسلم: 1)

 . 3/33( إعالم املوقعني:2)
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ويعرف    ، بل هي موضوعة  ، فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم باحلديث  ، وغري ذلك

 (1) أهل العلم بنقد احلديث أهنا موضوعة

وهو رواية عكرمة عن   ، عباس يف حديث ركانة من وجهنيأن املروي عن ابن ـ  3

وهو أثبت من رواية عبد اهلل بن عل بن يزيد بن ركانة   ،ابن عباس من وجهني عن عكرمة 

فإن ؟ فقال: ما أردت إال واحدة ،استحلفه  وإن النبي  ،ونافع بن عجني أنه طلقها ألبتة

ضعف حديثهم أمحد بن حنبل وأبو  وقد  ، وليسوا فقهاء ،هؤالء جماهيل ال تعرف أحواهلم

 .(2) فضعفه ،وغريهم، قال األثرم: قلت ألمحد: حديث ركانة يف البتة  ،وابن حزم  ،عبيد

فعن أيب الصهباء قال   ، يأت بعده إمجاع يبطله   اإلمجاع القديم عىل هذا القول، وَلـ  4

كر وثالثا  وأيب ب البن عباس: أتعلم أن الثالث كانت جتعل واحدة عىل عهد رسول اهلل 

والصحابة   هذا خليفة رسول اهلل : ) قال ابن عباس: نعم، قال ابن القيم  ؟من إمارة عمر

فلو عدهم العاد   ؛كلهم معه يف عرصه وثالث سنني من عرص عمر عىل هذا املذهب 

  ، بأسامئهم واحدا واحدا لوجد أهنم كانوا يرون الثالث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها 

م من َل يكن يرى ذلك فإنه َل يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بني مفت  ولو فرض فيه 

ومقر بفتيا وساكت غري منكر. وهذا حال كل صحايب من عهد الصديق إىل ثالث سنني من  

 ( ، وهم يزيدون عىل األلف قطعا خالفة عمر

استمرار اخلالف يف املسألة، فلم جيمع أبدا عىل خالف هذا القول، وقد ذكر ابن  ـ  5

القيم العصور املختلفة للفقه اإلسالمي، ومن كان يفتي هبذا القول وسنده، وهذا ملخص  

ما ذكر هنا، قال ابن القيم: )وَل جتمع األمة وهلل احلمد عىل خالفه، بل َل يزل فيهم من يفتي  

وإىل يومنا هذا، فأفتى به حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس،   به قرنا بعد قرن،

 
 .  3/253( الفتاوى الكربى:1)

 . 3/33( إعالم املوقعني:2)
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وأفتى أيضا بالثالث، أفتى هبذا وهذا، وأفتى بأهنا واحدة الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن  

عوف، وعن عل كرم اهلل وجهه وابن مسعود روايتان كام عن ابن عباس، وأما التابعون  

طاوس، وأما تابعو التابعني فأفتى به حممد بن إسحاق وأفتى به   فأفتى به عكرمة، وأفتى به 

خالس بن عمرو واحلارث العكل، وأما أتباع تابعي التابعني فأفتى به داود بن عل وأكثر  

أصحابه، وأفتى به بعض أصحاب مالك، وأفتى به بعض احلنفية، وأفتى به بعض أصحاب  

 (1)(: وكان اجلد يفتي به أحيانا أمحد، حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية عنه، قال 

َل   ؛ أن كل طالق رشعه اهلل يف القرآن يف املدخول هبا إنام هو الطالق الرجعيـ  6

ولكن    ،وَل يرشع له أن يطلق املدخول هبا طالقا بائنا   ، يرشع اهلل ألحد أن يطلق الثالث مجيعا 

 فإذا انقضت عدِتا بانت منه.  ، إذا طلقها قبل الدخول هبا بانت منه

أن الرشع وضع للطالق ضوابط ال جيوز جتاوزها، فأجاز الطالق عىل وصف  ـ  7

وَل جيزه عىل غريه، فال جيوز تعدي ما وضع الرشع من ذلك، ومثاله ما لو أمر رجل رجال  

فطلقها    ،أو أمره أن يطلقها عىل رشيطة   ،فطلقها يف غريه  ،أن يطلق امرأته يف وقت عىل صفة

 إذ كان قد خالف ما أمر به.  ، لك ال يقعأن ذ ،عىل غري تلك الرشيطة 

:  : هو حمرم، وال يلزمه يشء، وهو قول اإلمامية، قال املحقق احلل القول الرابع 

مع   ،أقسام الطالق ولفظه يقع عىل البدعة والسنة، فالبدعة: طالق احلائض بعد الدخول )

  ، أو يف طهر قرهبا فيه  ،دون املدة املشرتطة. وكذا النفساء  ،حضور الزوج معها ومع غيبته

ومن األدلة عىل  (2)وطالق الثالث من غري رجعة بينها والكل عندنا باطل ال يقع معه طالق

 ذلك:  

 

 
 . 3/33( إعالم املوقعني:1)

 .  3/13( رشائع اإلسالم:2)
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يف عدم إيقاع الطالق  وغريه من أئمة أهل البيت    عل اإلمام  الروايات الثابتة عن  ـ    1

 الثالث. 

إيقاع الطالق للسنة، واملأمور من جهة الزوج بإيقاع  أن الزوج مأمور رشعا بـ  2

الطالق للسنة وهو الوكيل إذا أوقع لغري السنة ال يقع، فكذلك املأمور رشعا بل أوىل ألن  

أمر الرشع ألزم وألن نفوذ ترصفه باإلذن رشعا واملنهي عنه غري مأذون فيه فال يكون نافذا 

 كطالق الصبي واملعتوه. 

   الرتجيح: 

هو القول الثالث، وهو قول  نرى أن األرجح يف املسألة، واألوفق بمقاصد الرشيعة،  

وربام يتحرج البعض من أن يكون القول بعدم وقوع الطالق الثالث َل يرو إال  اإلمامية، 

عن اإلمامية، فلذلك نقول بأنه الزم قول الظاهرية، ألهنم يقولون بعدم اعتبار الطالق  

القول بعدم وقوع هذا الطالق إال ما رأوه من عدم بدعيته، بل هو   البدعي، وَل يمنعهم من

الزم قول ابن تيمية وابن القيم وغريمها يف موقفهام من الطالق البدعي، كام رأينا ذلك يف  

 حكم طالق احلائض. 

ولن يشق علينا هنا ذكر األدلة لذلك ألن نفس أدلة عدم وقوع الطالق البدعي التي  

 عىل هذا.  ذكرناها سابقا تنطبق

 النوع الرابع: الطالق املقيد باالستثناء 

حتقيقا أو   ،بعضا مما يوجبه عموم سابق ،اإلخراج بإال أو بإحدى أخواِتا  (1)وهو

واألول هو املراد هنا دون الثاين لدى   ، والثاين هو املنقطع ،تقديرا، واألول هو املتصل

أخذا من    ،ليق عىل مشيئة اهلل تعاىلوهو التع  ،ويضاف إىل األول االستثناء الرشعي   الفقهاء، 

 
 .  7/321، املغني:  26/ 9،  6/91، املبسوط:  4/2، املنتقى:  3/315، اجلصاص:  5/201، األم:  2/80( املدونة:  1)
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ُمنََّها ُمْصبِِحنَي)  (وقد 17،18(َواَل َيْسَتْثنُوَن﴾)القلم: 17قوله تعاىل: ﴿ إِْذ َأْقَسُموا َلَيرْصِ

 سبق الكالم عنه. 

 ومن صور االستثناء التي ذكرها الفقهاء: 

 ـ استثناء عدد:   1

الثالث يف كلمة واحدة عىل أن االستثناء  اتفق مجهور الفقهاء القائلني بوقوع الطالق  

وعىل ذلك لو قال   ،اللغوي بإال وأخواِتا مؤثر وملغ للطالق بحسبه إذا استوىف رشوطه

ولو قال: أنت طالق ثالثا إال اثنتني    ،طلقت اثنتني فقط  ،أنت طالق ثالثا إال واحدة  لزوجته:

(1) طلقت واحدة فقط
. 

 ا إال طلقة وطلقة وطلقة عىل قولني: واختلفوا فيام لو قال: أنت طالق ثالث

وقول أيب   ، وهو وجه عند الشافعية ؛ويقع ثالث  ، : يلغو االستثناءالقول األول 

فيصري   ،ألن العطف يوجب اشرتاك املعطوف مع املعطوف عليه حنيفة، ووجه للحنابلة،

 مستثنيا لثالث من ثالث. 

لة، ألن االستثناء األقل  وهو وجه للحناب ؛ : يصح االستثناء يف طلقة القول الثاين 

 فيلغو وحده.  ،وإنام ال يصح استثناء الثانية والثالثة  ، جائز

ويلغو يف الثالثة، وهو قول أيب يوسف وحممد   ، : يصح استثناء اثنتنيالقول الثالث 

 بناء عىل أن استثناء األكثر جائز.  ؛وهو وهو وجه عند الشافعية  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الطالق الثالث يف  

جملس واحد أو كلمة واحدة، وذلك الرتجيح يستدعي طرح مثل هذه املسألة، ألن كل ما  

 
( وقد اختلفوا يف استثناء األكثر، فنص أمحد عىل أنه لو قال: أنت طالق ثالثا إال اثنتني. وقع ثالث، واألكثرون عىل 1)

 .  7/322الكثري، انظر: املغني: أن ذلك جائز، ويف اللغة العربية جيوز يف القليل من 
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تلفظ به من طالق يؤول إىل طلقة واحدة، ولكن عند عدم اعتبار الطالق الثالث، فإن  

ل هو اعتبار نية صاحبها دون التفريعات النحوية الكثرية  األرجح يف اخلالف يف هذه املسائ

 التي ذكرها الفقهاء للمسألة، ألن أكثرها مما جيهله العامة. 

فلذلك لو نوى ثالثا ثم استدرك يف حينه وألغى اثنتني صح ذلك منه، بل هو  

غري  األفضل واألوىل، ألنه ترك الطالق البدعي إىل الطالق السني، كام لو أراد أن حيلف ب

اهلل، ثم استدرك وحلف باهلل، وهكذا يقال يف كل املسائل التي يؤول الطالق فيها إىل  

 واحدة.

أما التلفظ باالستثناء امللغي للطالق، كأن يقول: أنت طالق ثالثا إال ثالثا، فإنه نوع  

من االستهزاء أو اهلزل أو استعامل لفظ الطالق يف غري مراده، فلذلك نرى أن يعترب التلفظ  

هبذا طلقة واحدة بدل اعتباره طالقا ثالثا، ألنه قصد االستثناء فأخطأه، فيعامل بأدنى عدد  

 للطالق.  

 ـ استثناء مشيئة اهلل:   2

وهو أن يستثني يف صيغة الطالق مشيئة اهلل تعاىل سواء كان عىل جهة الرشط مثل أن  

ت طالق إال أن يشاء  يقول أنت طالق إن شاء اهلل، أو عىل جهة االستثناء مثل أن يقول أن

 ، وقد اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق بذلك عىل قولني: (1)اهلل

: ال يؤثر هذا يف الطالق شيئا وهو واقع وال بد، وهو قول املالكية، ومن  القول األول 

 :  (2)األدلة عىل ذلك

نرى   عن أيب سعيد اخلدري وابن عمر قال: كنا معارش أصحاب رسول اهلل ـ  1

االستثناء جائزا يف كل يشء إال يف الطالق والعتاق، وروي عن ابن عباس قال: إذا قال  

 
 ( والختالف الصيغة تبحث املسألة يف الطالق املعلق، وتبحث يف االستثناء يف الطالق. 1)

 . 4/62( إعالم املوقعني: 2)
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 وكذلك روي عن أيب بردة.  ، فهي طالق الرجل المرأته: أنت طالق إن شاء اهلل

أنت طالق ثالثا إال ثالثا، وألنه   كقوله ،أنه استثناء يرفع مجلة الطالق فلم يصح ـ  2

 رتفع باملشيئة كالبيع والنكاح. فلم ي ، إنشاء حكم يف حمل

أنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه عىل مشيئة اهلل تعاىل كام لو قال: أبرأتك إن شاء  ـ  3

 اهلل.

كام لو قال: أنت    ،فلم يمنع وقوع الطالق  ،أنه تعليق عىل ما ال سبيل إىل العلم بهـ    4

 طالق إن شاءت السموات واألرض. 

ق مشيئة اهلل َل يقع الطالق، وهو قول اجلمهور، ومن  : إذا استثنى املطلالقول الثاين 

 األدلة عىل ذلك:  

بل إما أن يريد به    ،أن قوله: إن شاء اهلل ال يريد به إن شاء اهلل طالقها ماضيا قطعا ـ    1

فإنه   ؛فال يصح أن يراد به هذا امللفوظ  ،هذا الطالق الذي تلفظ به أو طالقا مستقبال غريه

فحقيقة هذا التعليق أنت طالق   ، إذ الرشط إنام يؤثر يف االستقبال ؛  يصح تعليقه بالرشط  ال

 ولو رصح هبذا َل تطلق حتى ينشأ هلا طالقا آخر.  ،إن شاء اهلل طالقك يف املستقبل 

فهو أوىل بالصحة من تعليقه   ، أنه علقه بمشيئة من له مشيئة صحيحة معتربة ـ  2

 بمشيئة آحاد الناس. 

ومعلوم أن ما شاءه   ،يف حياته َل يقع يف احلال  ول اهلل أنه لو علقه بمشيئة رس ـ  3

فلو كان التعليق بمشيئة اهلل موجبا للوقوع يف احلال لكان التعليق    ؛  اهلل فقد شاءه رسوله  

 بمشيئة رسوله يف حياته كذلك.

وهلذا    ،أن مشيئة اللفظ ال تكون مشيئة للحكم حتى يكون اللفظ صاحلا للحكم ـ  4

لو تلفظ املكره أو زائل العقل أو الصبي أو املجنون بالطالق فقد شاء اهلل منهم وقوع هذا  

لعدم إرادِتم   ؛فإنه َل يرتب عىل ألفاظ هؤالء أحكامها  ، وَل يشأ وقوع احلكم  ،اللفظ
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وإن كان اهلل قد شاء له   ، فهكذا املعلق طالقه بمشيئة اهلل يريد أن ال يقع طالقه ،ألحكامها 

 التلفظ بالطالق. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو توقفها عىل مقصد قائلها كام ذكرنا يف املسائل السابقة،  

هل هو التحقيق أم التعليق، ألن العربة بمقصد املطلق ورغبته يف التطليق وعدمها، قال ابن 

ستثني إما أن يقصد  القيم بعد إفاضته يف ذكر مسائل الفريقني )التحقيق يف املسألة أن امل

وإن   ، فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطالق ؛ التحقيق أو التعليق  إن شاء اهلل  بقوله:

وهو اختيار   ، هذا هو الصواب يف املسألة ،قصد به التعليق وعدم الوقوع يف احلال َل تطلق 

 (1) شيخنا وغريه من األصحاب( 

للفظة ليس التحقيق، وإنام جتري عىل  وبناء عىل أن العادة اجلارية يف استعامل هذه ا

سبيل الوعد والوعيد دون اجلزم، فإن األرجح هو ما ذكره أصحاب القول الثاين، وقد  

استدل ابن حزم لعدم وقوع الطالق من القرآن استدالال جيدا، فقد استدل بقول اهلل  

 إِينِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا) 
ٍ
ء (،  23،24 َأْن َيَشاَء اهللَُّ ﴾)الكهف: (إِالَّ 23تعاىل:﴿ َواَل َتُقوَلنَّ ليَِشْ

ونحن نعلم أن  : )( قال ابن حزم30وقوله تعاىل:﴿َوَما َتَشاُءوَن إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ ﴾)التكوير:

اهلل تعاىل لو أراد إمضاء هذا الطالق ليرسه إلخراجه بغري استثناء، فصح أنه تعاليلم يرد  

 (2)  ( وقوعه إذ يرسه لتعليقه بمشيئته تعاىل

وبذلك يمكن اعتبار االستثناء باملشيئة خمرجا من املخارج التي يلغي هبا من تلفظ  

بالتطليق آثار ما تلفظ به، وخاصة عىل ما نص عليه احلنفية من عدم اشرتاط النية، فلو قال  

ألن الطالق مع   ؛وال يدري أي يشء شاء اهلل ال يقع الطالق  أنت طالق إن شاء اهلل هلا:
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فجرى عىل لسانه    أنت طالق  ولو قال هلا:   ، فعلمه وجهله يكون سواء  ، االستثناء ليس بإيقاع

ألن االستثناء قد وجد    ؛ وكان قصده إيقاع الطالق ال يقع الطالق    ، إن شاء اهلل   من غري قصد 

 إيقاعا. حقيقة، والكالم مع االستثناء ال يكون

 وهو خمرج من املخارج قد يفتى به للحاجة، ولو أن األصل هو اعتبار القصد والنية. 

 ـ استثناء مطلقة   3

وقد مر ذكر املسألة بصورها واخلالف الواقع فيها يف الفصل اخلاص بمن يقع عليها  

 الطالق.  
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   الثاين   الفصل 

 حل عصمة الزوجية املعلق عىل الكفارة 

النوع الذي ربطه الرشع بناحية تعبدية، هي الكفارة، فهو    الفصل نتناول يف هذا 

خيتلف عن الطالق الذي جعله اهلل تعاىل بيد الرجل من غري مشاركة غريه فيه، وخيتلف عن  

اخللع الذي جعل للمرأة، وخيتلف كذلك عن أنواع التفريق التي أنيطت بويل األمر، فهو  

 دية منه إىل مسائل التفريق بني الزوجني.أقرب إىل املسائل التعب

خاص هبذا وعدم إدراجه يف أنواع التفريق األخرى،   فصلوإنام دعانا لتخصيص 

حرصنا عىل بيان عدم تشابه هذا النوع مع سائر األنواع يف حقيقته أو أحكامه، ألن بعض  

ذا النوع طالق  الفقهاء خلطوا أحكام هذا النوع بسائر األحكام مما نرش االعتقاد من أن ه

 كسائر الطالق. 

  ومبحثا خاصا خاصا بالظهار،    مبحثا :  مبحثنيبناء عىل هذا    الفصلوسنتناول يف هذا  

 باإليالء. 

 الظهار   أوال ـ

عرف الفقهاء الظهار تعاريف خمتلفة تدخلت يف عمومها اآلراء الفقهية املختلفة،  

 ومن هذه التعاريف: 

 .(1) زوجة أو أمة بأهنا عليه كظهر أمه  هو وصف املظاهر من حيل له وطؤها منـ  1

 .(2) تشبيه املنكوحة باملحرمة عىل سبيل التأبيد اتفاقا بنسب أو رضاع أو مصاهرةـ  2
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هو أن يشبه امرأته أو عضوا من أعضائها يعرب به عن مجيعها أو جزءا شائعا منها  ـ  3

 .(1) بمن حترم عليه عىل التأبيد

حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية يف  هو تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة ـ  4

 .(2)متتعه هبام واجلزء كالكل واملعلق كاحلاصل

من أهم ما ينبغي أن يعلم يف الظهار قبل البحث يف مسائله، التحقق من املراد  و

الرشعي منه، وال يمكن معرفة ذلك يف احلدود والتعاريف التي وضعها الفقهاء، والتي  

نامذجها، لتغلب الفروع املذهبية عليها، فلذلك نحتاج إىل الرجوع ملصدر هذه  ذكرنا بعض  

املعرفة وأساسها وهو القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، فاملعاين الرشعية ال تعرف إال  

 منهام. 

وأساس البحث يف حقيقة الظهار هو عالقته بالطالق، فهل الظهار نوع من الطالق؟  

 ة عنه استقالال تاما حتى لو عرب عنه بألفاظ يعرب هبا عن الطالق. أم أنه حقيقة مستقل 

وقد ذهبت كثري من اآلراء الفقهية املختلفة إىل التفريق بني الظهار وبني الطالق من  

الزاوية النظرية، ولكنه من الناحية العملية نجدهم يف مواضع كثرية حيكمون يف الظهار  

اعلم بأن الظهار كان طالقا يف اجلاهلية فقرر  ): بأحكام الطالق، فالرسخيس مثال يقول 

 (3) من غري أن يكون مزيال للملك  الرشع أصله ونقل حكمه إىل حتريم مؤقت بالكفارة

  ، لكنهم عند ذكر تعليق الظهار بالرشوط مثال، وهو قول املظاهر: إن دخلت الدار 

وإال فال،   ،اصار مظاهر ،فإهنم ينصون عىل أنه متى دخلت الدار ،فأنت عل كظهر أمي

 فكذلك الظهار.   ،والطالق يصح تعليقه بالرشط   ،استدالال بأن أصل الظهار أنه كان طالقا 
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ومثل ذلك الكثري من الفروع التي سنراها يف خالل هذا املبحث، قال ابن تيمية يذكر  

)ومن العلامء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض فيجعل ما  :هذا اخللط بني الطالق والظهار

طالقا، فيكثر بذلك وقوع الطالق الذى يبغضه اهلل ورسوله وحيتاجون إما اىل  هو ظهار 

   (1) دوام املكروه وإما إىل زواله بام هو أكره اىل اهلل ورسوله منه وهو نكاح التحليل

ونرى كام ذكرنا سابقا أن للظهار حقيقة مستقلة، وأن عالقته بالطالق عالقة مفارقة  

التعبدية منه إىل أحكام األرسة، فلذلك سنرى يف الرتجيحات  تامة، وأنه أقرب إىل األحكام  

خالف ما ذكرنا يف الطالق من امليل إىل األقوال املشددة مراعاة لالحتياط، ودرءا الستعامل  

هذا اللفظ الذي جاء القرآن الكريم لتحريمه، ووضع له كعالج مرحل عقوبة الكفارة،  

ا اشتباه بالظهار وجبت عليه العقوبة لتخليصه  فمن عاد وظاهر بأي لفظ من األلفاظ التي هل

 من لوث اجلاهلية. 

فأحكام الظهار هبذا تتفق مع أحكام العبادات يف كون الغرض منه تغلب عليه الرتبية  

والتقويم السلوكي أكثر مما تغلب عليه أحكام الطالق التي يقصد منها التفريق، فهو تقويم  

غليب املعنى اجلاهل للظهار عىل املعنى  رشعي لسلوك جاهل منحرف، ومن اخلطأ ت

سمعت من أرىض من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل اجلاهلية  : )الرشعي، قال الشافعي

كانوا يطلقون بثالثة: الظهار واإليالء والطالق، فأقر اهلل تعاىل الطالق طالقا، وحكم يف  

أو يطلق، وحكم يف الظهار  اإليالء بأن أمهل املوايل أربعة أشهر، ثم جعل عليه أن يفيء 

بالكفارة، فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طالقها، أو يريد حتريمها بال طالق فال يقع به  

طالق بحال، وهو متظاهر، وكذلك إن تكلم بالظهار وال ينوي شيئا فهو متظاهر، ألنه  

 (2) (متكلم بالظهار
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لتعديلها: )كان الرجل  وقال سيد قطب وهو يرسم الصورة التي جاء القرآن الكريم  

يف اجلاهلية يقول المرأته:أنت عل كظهر أمي. أي حرام حمرمة كام حترم عل أمي. ومن  

ساعتئذ حيرم عليه وطؤها ؛ ثم تبقى معلقة، ال هي مطلقة فتتزوج غريه، وال هي زوجة  

لية  فتحل له. وكان يف هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفا من سوء معاملة املرأة يف اجلاه

   (1)  واالستبداد هبا، وسومها كل مشقة وعنت(

  فلام جاء اإلسالم رفع عن املرأة هذا اخلسف اجلاهل ؛ )وكان مما رشعه هذه القاعدة:

وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم، فإن قولة باللسان ال تغري احلقيقة  

ة العالقة بكلمة ! ومن ثم َل  الواقعة، وهي أن األم أم والزوجة زوجة ؛ وال تتحول طبيع 

يعد الظهار حتريام أبديا كتحريم األم كام كان يف اجلاهلية، فجعل الظهار حتريام مؤقتا للوطء  

  . إطعام ستني مسكينا   صيام شهرين متتابعني أو   كفارته عتق رقبة، أو  - ال مؤبدا وال طالقا    - 

وبذلك حتل الزوجة مرة أخرى، وتعود احلياة الزوجية لسابق عهدها. ويستقر احلكم  

.  .وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم   الثابت املستقيم عىل احلقيقة الواقعة: 

وتسلم األرسة من التصدع بسبب تلك العادة اجلاهلية، التي كانت متثل طرفا من سوم املرأة  

من اضطراب عالقات األرسة وتعقيدها وفوضاها، حتت نزوات  اخلسف والعنت، و

 (2)(الرجال وعنجهيتهم يف املجتمع اجلاهل 

ولعل السبب الذي جعل بعض الفقهاء جينحون يف مسائل الظهار إىل أحكام الطالق  

بجعلها أصال يقاس عليه، هو اعتبارهم الظهار نوعا من أنواع اإلنشاء كالطالق، فلذلك  

مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك، وهو الظهار  : )كام الطالق، قال القرايفحيكمون له بأح

يف قول القائل المرأته أنت عل كظهر أمي يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار كقوله أنت طالق  
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 (1) وليس كذلك ، إنشاء للطالق فإن البابني يف اإلنشاء سواء

 الظهار والطالق، وناقشها  وقد بحث القرايف الشبه التي ينطلق منها من يسوي بني

مناقشة طويلة مهمة، وسنلخص هنا ما ذكره من شبه، وما أورده من رودد، فمن الشبه التي  

 ينطلق منها من يشبه الظهار بالطالق: 

أن كتب املحدثني والفقهاء متظافرة عىل أن الظهار كان طالقا يف اجلاهلية فجعله  ـ    1

 كفارة كام حتل الرجعة حتريم الطالق. اهلل تعاىل يف اإلسالم حتريام حتله ال

ألنه لفظ يرتتب عليه التحريم فيكون   ؛ أنه مندرج يف حد اإلنشاء فيكون إنشاء ـ  2

سببا له واإلنشاء من خصائصه أنه سبب ملدلوله وثبوت خصيصية اليشء يقتيض ثبوته  

 فيكون إنشاء كالطالق.  

الكفارة وغريمها فوجب أن  أنه لفظ يستتبع أحكاما ترتتب عليه من التحريم وـ  3

يكون إنشاء كالطالق والعتاق وغري ذلك من صيغ اإلنشاء فإن خروج هذا اللفظ عن باب  

 اإلنشاء بعيد جدا ال سيام وقد نص الفقهاء عىل أن له رصحيا وكناية كالطالق وغريه. 

 يل: أما ما يرد به عىل هذه الشبه، وجيل يف نفس الوقت حقيقة الظهار، فهو كام  

أن كونه طالقا يف اجلاهلية ال يقتيض أهنم كانوا ينشئون الطالق، بل يقتيض ذلك  ـ    1

أن العصمة يف اجلاهلية تزول عند النطق به، وجرت عادِتم أن من أخرب هبذا اخلرب الكذب  

بل   وليس يف حال اجلاهلية ما يأبى ذلك،  ، ال تبقى امرأته يف عصمته متى التزم بجاهليتهم

حواهلم أكثر من ذلك فقد التزموا أن الناقة إذا جاءت بعرشة من الولد تصري  لعبهم يف أ 

ويقوي هذا االحتامل القرآن   ، فمجاز أن يلتزموا ذهاب العصمة عند كذب خاص  ،سائبة

ئِي َوَلْدهَنُْم ﴾)املجادلة: :الكريم بقوله تعاىل  َهاُِتُْم إِالَّ الالَّ َهاِِتِْم إِْن ُأمَّ ية كام  ( اآل 2﴿َما ُهنَّ ُأمَّ

تقدم فإن التكذيب من خصائص اخلرب فيكون ظهارهم خربا كذبا التزموا عقيبه ذهاب  
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وقد عدها العلامء نحو عرشين نوعا من التحريامت   ،العصمة كسائر ملتزماِتم الباطلة

 التزموها بغري سبب يقتضيها من جهة الرشائع.  

وليس إنشاء كالطالق، وتتجىل  داللة القرآن الكريم يف آية الظهار عىل أنه خرب ـ  2

 هذه الداللة يف الوجوه التالية: 

َهاِِتِْم ﴾ فنفى تعاىل ما أثبتوه، ومن قال المرأته  :: قوله تعاىلالوجه األول  ﴿ َما ُهنَّ ُأمَّ

وإنام حيسن ذلك إذا أخرب عن تقدم طالقها   ،أنت طالق ال حيسن أن يقال له ما هي مطلقة 

 عىل أن قول املظاهر خرب ال إنشاء.  وَل يتقدم فيها طالق فدل ذلك 

ُْم َلَيُقوُلوَن ُمنَْكًرا ِمْن اْلَقْوِل ﴾ واإلنشاء للتحريم ال  :: قوله تعاىلالوجه الثاين  ﴿ َوإهِنَّ

وإنام يكون منكرا إذا جعلناه خربا فإنه حينئذ كذب والكذب   ، يكون منكرا بدليل الطالق

 منكر. 

والزور هو اخلرب الكذب فيكون قوهلم كذبا   ﴿ َوُزوًرا ﴾:: قوله تعاىل الوجه الثالث 

 وهو املطلوب، وإذا كذهبم اهلل يف هذه املواطن دل ذلك عىل أن قوهلم خرب ال إنشاء.  

: قول اهلل تعاىل بعد ذكر الكفارة ﴿ َذلُِكْم ُتوَعُظوَن بِِه ﴾ والوعظ إنام  الوجه الرابع 

وأنه   ، أهنا زاجرة ال ساترةيكون عن املحرمات فإذا جعلت الكفارة وعظا دل ذلك عىل 

حصل هنالك ما يقتيض الوعظ وما ذلك إال الظهار املحرم فيكون حمرما لكونه كذبا فيكون  

 خربا. 

: قوله تعاىل يف اآلية ﴿ َوإِنَّ اهللََّ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر ﴾والعفو واملغفرة إنام  الوجه اخلامس 

معصية إال كونه كذبا، والكذب  يكونان يف املعايص، فدل ذلك عىل أنه معصية وال مدرك لل 

 ال يكون إال يف اخلرب فيكون خربا وهو املطلوب.  

قال القرايف بعد إيراده للوجوه التي تدل عىل كون الظهار خربا ال إنشاء بعكس  

الطالق: )فظهر الفرق بني ترتب التحريم عىل الطالق وبني ترتبه عىل الظهار فتأمل ذلك،  
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نقول التحريم والكفارة الكل عقوبة عىل الكذب يف  فإن اجلهات خمتلفة جدا، ونحن 

 (1)الظهار( 

 الظهار   ـ حكم   1

 مظاهرة الرجل لزوجته 

أمجع العلامء عىل حتريم مظاهرة الرجل لزوجته، بل هو من الكبائر، كام قال ابن  

 ،ومن األدلة عىل ذلك:  (2)بل كام نص احلديث، فهو من قول الزور ،عباس

ئِي  قوله تعاىل:﴿ َما ـ  1 َجَعَل اهللَُّ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبنْيِ يِف َجْوفِِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكْم الالَّ

َهاتُِكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبنَاَءُكْم َذلُِكْم َقْوُلُكْم بَِأْفَواِهُكْم َواهللَُّ  َيُقوُل  ُتَظاِهُروَن ِمنُْهنَّ ُأمَّ

بِ   ( 4يَل ﴾)األحزاب:احْلَقَّ َوُهَو َُّيِْدي السَّ

َهاُِتُْم إِالَّ  ـ  2 َهاِِتِْم إِْن ُأمَّ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُْكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ ُأمَّ قوله تعاىل:﴿ الَّ

ُْم َلَيُقوُلوَن ُمنَْكًرا ِمْن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ اهللََّ َلَعُفوٌّ َغُفور﴾ ٌ)امل ئِي َوَلْدهَنُْم َوإِهنَّ (،  2جادلة: الالَّ

وقد علل ابن القيم كونه منكرا من القول وزورا بقوله: )الظهار حرام ال جيوُز اإلقداُم عليه  

ألنه كام أخرب اهلل عنه منكر من القول وزور، وكالمها حرام، والفرُق بـني جهة كونه منكرًا  

ءه  وجهِة كونه زورًا أن قوله: أنت عل كظهر أمي يتضمُن إخباره عنها بذلك، وإنشا 

حتريمها، فهو يتضمن إخبارًا وإنشاًء، فهو خرب ُزوٌر وإنشاٌء منكر، فإن الزور هو الباطل  

خالف احلق الثابت، واملنكر خالف املعروف، وختم سبحانه اآلية بقوله تعاىل: ﴿َوإِن اهللَ  

 (3) َلَعُفوٌّ َغُفور﴾. وفيه إشعار بقيام سبب اإلثم الذي لوال عفو اهلل ومغفرُته آلخذ به

ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن  ـ    3 قوله تعاىل: ﴿ َوالَّ

 
 .  1/33( الفروق للقرايف:1)

 . 2/84اجر:( انظر: الزو2)

 .  5/326( زاد املعاد: 3)
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ا َذلُِكْم ُتوَعُظوَن بِِه َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبِري﴾ٌ)املجادلة:   ( 3َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

فجئت   ، قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت  ، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبةـ  4

فإنه ابن عمك. فام   ؛ويقول: اتق اهلل  ،جيادلني فيه  ورسول اهلل  ،أشكو رسول اهلل 

اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ   تِي جُتَ برحت حتى نزل القرآن: ﴿ َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

اُوَركُ  (، فقال: يعتق رقبة. فقلت: ال جيد،  1اَم إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصرٌي﴾)املجادلة:َيْسَمُع حَتَ

ما به من صيام، فقال    ، إنه شيخ كبري  ،فيصوم شهرين متتابعني، قلت: يا رسول اهلل:فقال

  فليطعم ستني مسكينا. قلت: ما عنده من يشء يتصدق به. قال: فإين سأعينه بعرق من :

اذهبي فأطعمي عنه ستني    ، فإين أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت  ، اهلل  متر. فقلت: يا رسول 

 .  (1)وارجعي إىل ابن عمك ، مسكينا 

 مظاهرة املرأة لزوجها  

وهو أن تقول املرأة لزوجها: أنت عل كظهر أيب، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبارها  

 :(2) مظاهرة بذلك عىل قولني

  ، والنخعي، وهو قول الزهري ، احلسن: هو ظهار، وروي ذلك عن القول األول 

كانت (3) إن تزوجته فهو عل كظهر أيب : )واألوزاعي، وروي عن األوزاعي أهنا إذا قالت 

ولو قالت وهي حتت زوج كان عليها كفارة يمني، واستدلوا عىل ذلك بأهنا أحد   ، مظاهرة

 فكان مظاهرا كالرجل.  ،الزوجني ظاهر من اآلخر 

واستدلوا عىل ذلك  ،ظاهرة بذلك، وهو قول أكثر العلامءأهنا ليست م:القول الثاين 

 
( قال ابن حجر: أصله يف البخاري من هذا الوجه إال أنه َل يسمها ورواه أبو داود واحلاكم، انظر: تلخيص 1)

 .  11/265، املعجم الكبري:2/266، أبو داود: 7/382، البيهقي: 2/523، احلاكم: 3/220احلبري:

،  4/112، مواهب اجلليل: 4/250، فتح القدير: 5/489، الفروع: 8/34، املغني: 3/231( بدائع الصنائع: 2)

 . 4/48املنتقى: 

 .  3/634( اجلصاص:3)
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 بام يل:  

ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ﴾)املجادلة:  :قول اهلل تعاىلـ    1 (، فخصهم بذلك،  3﴿ َوالَّ

  ، قال: ال ؟أتكون مظاهرة يف قول مالك ، ويف املدونة: )أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها 

ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ﴾)املجادلة:إنام قال اهلل تعاىل: ﴿ وَ  (وَل يقل والالئي يظاهرن  3الَّ

 (1)منكن من أزواجهن

  ،فاختص به الرجل  ، يملك الزوج رفعه ، أنه قول يوجب حتريام يف الزوجةـ  2

 .(2)كالطالق

 كسائر حقوقه.    ، فلم متلك املرأة إزالته   ، أن احلل يف املرأة حق للرجل ـ    3

أن خرب عائشة خمصوص بكوهنا َل تكن زوجته، قال إبراهيم: لو كانت عنده يعني عند  ـ    4

 ولكنها كانت متلك نفسها حني قالت ما قالت.    ، زوجها يوم قالت ذلك ما كان عليها عتق رقبة 

 الرتجيح:  

 :نرى أن األرجح يف املسألة هو أهنا ترتبط بجانبني

التكليفي، وهو احلرمة، وهي ال ختتلف يف ذلك عن الرجل، ألن كليهام  اجلانب ـ  1

بالترصيح هبذا القول قد قال منكرا من القول وزورا، واحلرام من الناحية التكليفية ال  

 خيتلف فيه الرجل واملرأة. 

اجلانب الوضعي، أو أثر قوهلا، وهو عدم ارتباط التكفري باملعارشة، ألن الظهار  ـ  2

ناحية خاص بالرجل، فهو حقيقة رشعية يلزم العمل هبا يف حملها، وال يصح  من هذه ال

 قياس ما َل يذكره الرشع فيها عىل ما ذكره. 

وإنام ذكرنا هذا التفريق لتصور الكثري بأن عدم الكفارة ال يدل عىل احلرمة، أو أنه  

 
 .  2/309( املدونة:1)

 .  5/295( األم:2)
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ومع ذلك    خيفف منها، وهذا غري صحيح، فاليمني الغموس أعظم خطرا من اليمني املعقدة، 

 أمر الرشع بالكفارة يف املعقدة، وَل يأمر هبا يف الغموس. 

 أركان الظهار ورشوطها ـ    2

 هي:  ، وأربعةوقد نص الكثري من الفقهاء عىل أهنا 

 الركن األول: املظاهر 

اتفق الفقهاء عىل أنه يشرتط يف املظاهر أن يكون عاقال إما حقيقة أو تقديرا، فال  

ألن حكم احلرمة وخطاب التحريم ال يتناول    ؛ي الذي ال يعقل  يصح ظهار املجنون والصب

من ال يعقل، ويدخل يف ذلك ما ذكرناه فيمن يقع منه الطالق أن ال يكون معتوها وال  

 . مدهوشا وال مربسام وال مغمى عليه وال نائام، فال يصح ظهار هؤالء كام ال يصح طالقهم

 الركن الثاين: املظاهر منها 

َل  : ) ل الفقهاء عىل اشرتاط الزوجية يف املظاهر منها، قال الشافعياتفقت معظم أقوا 

أعلم خمالفا يف أن أحكام اهلل تعاىل يف الطالق والظهار واإليالء ال تقع إال عىل زوجة ثابتة  

 ، وخالف بعضهم يف ذلك، ومن مسائل اخلالف يف املسألة: (1)(النكاح حيل للزوج مجاعها 

 الظهار من أجنبية:  

 :(2) الظهار من األجنبية هل يصح أم ال عىل قولني  اعتبار   اختلف الفقهاء يف 

وهو قول   ،: ال يثبت حكم الظهار قبل التزويج، ويروى عن ابن عباسالقول األول 

 والشافعي، وابن حزم، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ،وأيب حنيفة  ، الثوري

ِذيَن ُيَظاِهُروَن  :قول اهلل تعاىلـ  1 (، واألجنبية  3ِمْن نَِسائِِهْم ﴾)املجادلة: ﴿ َوالَّ

 
 .  5/268( األم:1)

،  8/11، املغني:  3/138ع:  ، بدائع الصنائ4/41، املنتقى:  9/200، املحىل:  3/631، اجلصاص:  5/295( األم:  2)

 .  3/148رشائع اإلسالم: 
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 ليست من نسائه. 

  ،فلم يثبت حكمها يف األجنبية   ،أن الظهار يمني ورد الرشع بحكمها مقيدا بنسائهـ    2

 كاإليالء. 

ومن الباطل أن ال يلزم احلكم   ، أن الظهار خيتص بوقت النطق به ال بعد ذلك ـ  3

 . (1)للقول حني يقال ثم يلزم حني ال يقال

  ،وعطاء، واحلسن  ،وعروة ، : أنه يعترب ظهارا، وبه قال سعيد بن املسيب القول الثاين 

أو قال: كل النساء   ،وإسحاق، وأمحد، ويستوي يف ذلك ما لو قال المرأة بعينها  ،ومالك

فهي    ، فقال: كل امرأة أتزوجها   ، أو علقه عىل التزويج  ،عل كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقا 

َل يقرهبا حتى يكفر، ويروى هذا القول عن   ،عل كظهر أمي، فمتى تزوج التي ظاهر منها 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:   عمر، 

 كاليمني باهلل تعاىل.  ، فصح انعقادها قبل النكاح ،أهنا يمني مكفرةـ  1

فإن الغالب أن   ؛ ية بالنساء خرج خمرج الغالب أن التخصيص الوارد يف اآلـ  2

كام أن ختصيص الربيبة التي    ،فال يوجب ختصيص احلكم هبن   ، اإلنسان إنام يظاهر من نسائه 

 َل يوجب اختصاصها بالتحريم.  ، يف حجره بالذكر

لكونه يقصد   ؛ إنام اختص حكمه بنسائه  ، أن التخصيص الوارد يف اإليالءـ  3

وال خيتص ذلك   ، اإلرضار هبن دون غريهن والكفارة وجبت هاهنا لقول املنكر والزور

 بنسائه. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة أن قائل هذا الكالم إن قصد به الظهار، فقد ارتكب كبرية  

في يقتيض  عظيمة ال تقل عن الكبرية التي وقع فيها من ظاهر من زوجته، وهذا احلكم التكلي

 
 .  9/200( وقد استدل هبذا ابن حزم بناء عىل مذهبه يف حكم التعليق، كام سنرى، انظر: املحىل:1)
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التوبة النصوح، وقد تستدعي التوبة النصوح األخذ باألورع يف هذه املسألة باعتبارها مسألة  

تعبدية حمضة، بل قد يتعدى خريها إن أعتق أو أطعم، فلذلك فإن األوىل األخذ بالقول  

الثاين من باب االحتياط، وسدا للذريعة، ألن من الناس من ال ترهبه الزواجر، بقدر ما  

 ه الكفارات والعقوبات. ختيف

وقد يقال هنا: فلامذا ال يقال نفس اليشء يف الطالق، وقد رأينا يف الطالق أن األرجح  

خالف هذا القول، واجلواب عىل ذلك أن أثر الطالق مفسدة حمضة، بخالف أثر الكفارة،  

بالعتق واإلطعام،  فهو مصلحة عظمى سواء بني العبد وربه بالصوم أو بني اخللق فيام بينهم  

زيادة عىل أن مسألة الظهار أقرب إىل املسائل التعبدية منها ألحكام املعامالت كام وضحنا  

 ذلك سابقا.

 تعميم الظهار: 

اختلف الفقهاء القائلون بصحة وقوع الظهار عىل األجنبية فيام لو عمم يف ظهاره 

فقد اختلف يف   ، أراد العودفهي عل كظهر أمي، ثم تزوج نساء و ، فقال: كل امرأة أتزوجها 

 تعدد الكفارة عىل قولني: 

سواء تزوجهن يف عقد واحد أو يف عقود   ،: أن عليه كفارة واحدةالقول األول 

فكفارِتا   ، وإسحاق وأمحد، واستدلوا عىل ذلك بأهنا يمني واحدة ، متفرقة، وهو قول عروة

 واحدة، كام لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة.  

وأراد العود فعليه كفارة   ،: أن لكل عقد كفارة، فلو تزوج اثنتني يف عقدالقول الثاين 

فعليه كفارة أخرى، وهو قول إسحاق ورواية   ،وأراد العود ،ثم إذا تزوج أخرى  ،واحدة

وأراد    ، عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بأن املرأة الثالثة وجد العقد عليها الذي يثبت به الظهار

 كام لو ظاهر منها ابتداء.   ، فكانت عليه هلا كفارة ، عن األوليني العود إليها بعد التكفري 

 الرتجيح:  
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نرى أن األرجح يف املسألة هو االكتفاء بكفارة واحدة، ألن األصل يف الظهار أن  

 خيتص بالزوجة، وتعميمه عىل غريها من باب التأديب، وال يصح أن يتجاوز بالتأديب حمله. 

 : الظهار من املطلقة 

الفقهاء عىل أنه يلحق املطلقة الرجعية ما دامت يف عدِتا الظهار، قال ابن حزم:  اتفق  

ويلحقها  ، يتوارثان ، َل تنقض عدِتا  )املطلقة طالقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما 

،وقال  (1) ولعانه إن قذفها، وعليه نفقتها، وكسوِتا، وإسكاهنا  ،وظهاره ،وإيالؤه  ، طالقه

وكذلك الظهار    ، فطالقه يقع عليها ما دامت يف العدة  ، يقة رجعيةإذا طلقها تطل : )الرسخيس

لبقاء ملك النكاح بعد الطالق   ؛وإن مات أحدمها توارثا  ، العنها  ،وإن قذفها  ، واإليالء

 (2) الرجعي

هل جيوز    ،ثم تزوجها   ،وقد اختلفوا يف وجوب الكفارة عىل من طلق من ظاهر منها 

 له معارشِتا قبل التكفري أم ال عىل قولني: 

أو أقل منه،   ،: ال حتل له معارشِتا حتى يكفر، سواء كان الطالق ثالثا القول األول 

والنخعي،    ، والزهري  ، واحلسن  ، أو قبله، وهو قول عطاء  ،سواء رجعت إليه بعد زوج آخر

 ذلك بام يل:  واستدلوا عىل  ،ومالك وأمحد وأيب عبيد والشافعي يف قول 

﴿ َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر    :عموم قول اهلل تعاىلـ    1

ا ﴾)املجادلة:  فال حيل أن يتامسا حتى   ، (، وهذا قد ظاهر من امرأته3َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

 يكفر. 

 كالتي َل يطلقها.  ، ال حيل له مسها قبل التكفريف ،أنه ظاهر من امرأته ـ  2

 كاإليالء.   ،فلم يبطل حكمها بالطالق ،أن يمني الظهار يمني مكفرةـ  3

 
 .  10/15( املحىل:1)

 . 6/93( املبسوط:2)
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فال كفارة عليه، وهو قول   ،فإذا عاد فنكحها  ،: إذا بانت سقط الظهارالقول الثاين 

فإنه ال يقع   ،بائنا إن طلقها طالقا : )، قال الرسخيس(1)قتادة، واحلنفية، والشافعي يف قول

  ، ملا فيه من تشبيه املحللة باملحرمة  ؛ ألن الظهار منكر من القول وزور    ؛عليها ظهار وال إيالء  

 (2)وهذا تشبيه املحرمة باملحللة 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من التورع يف أحكام الظهار ردعا ملن  

لقول والزور يتحقق مطلقا، مع الزوجة التي يملك عصمتها  يتساهل فيه، ألن املنكر من ا

والتي ال يملك عصمتها سواء بسواء، مع عدم أي رضر يف هذه العقوبة الرشعية ألي طرف  

من األطراف، بل هي مصلحة حمضة كام ذكرنا، ودورها التطهريي الرتبوي ال خيفى، خاصة  

لتأديب، ولو باملبالغة يف التشديد فيه من  وأن مثل هذا السلوك اجلاهل حيتاج يف تقويمه إىل ا

 باب املصلحة كام يبالغ الشيخ مع طالبه فيشدد عليهم رعاية ملصاحلهم. 

 الركن الثالث: صيغة الظهار 

 :(3)ويتعلق هبذا الركن املسائل التالية

 التعابري الدالة عىل الظهار 

 : األلفاظ الرصحية 

  ، كظهر أمي، أو مجلتك  ،أو معي   ،أو مني  ،أنت عندي: وهي ما ال يفتقر إىل نية، كقوله 

 
ي: إذا طلق امرأتيه فكان يملك ( وقوله الثالث هو: إن كانت البينونة بالثالث، َل يعد الظهار، وإال عاد، قال الشافع1)

رجعة إحدامها وال يملك رجعة األخرى فتظاهر منهام يف كلمة واحدة لزمه الظهار من التي يملك رجعتها ويسقط عنه من التي 

 ، وبناه عىل األقاويل يف عود صفة الطالق يف النكاح الثاين. 5/294ال يملك رجعتها، األم:

 . 6/93( املبسوط:2)

يل هذه األلفاظ عىل املذاهب املختلفة يف املطلب الثالث من هذا املبحث، وقد ذكرنا املراجع املوثقة لذلك ( انظر تفاص3)

 هناك، فال نطيل بإعادِتا هنا. 
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أو كلك عل كظهر أمي، أما إن قال: أنت كظهر أمي، فقد    ،أو ذاتك  ، أو جسمك  ،أو بدنك

 اختلف الفقهاء فيه عىل قولني: 

: أنه ظهار، وهو قول اجلمهور، ألنه أتى بام يقتيض حتريمها عليه  القول األول 

   كام لو قال: أنت طالق.  ، فانرصف احلكم إليه

: أنه ليس بظهار، وهو قول بعض الشافعية، ألنه فيه ما يدل عىل أن ذلك  القول الثاين 

 يف حقه. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار النية مطلقا يف األلفاظ الرصحية وألفاظ الكناية،  

 بل ال نعتقد يف صحة هذا التقسيم أصال لسببني: 

تستعمل اآلن بصورِتا الفصيحة بني كل الشعوب  أن أكثر هذه األلفاظ ال ـ  1

 العربية، فكيف بغريها. 

أن الظهار خيتلف اختالفا جذريا عن الطالق، فال يصح التعامل معه بنفس  ـ  2

 أسلوب التعامل مع الطالق. 

فلذلك كان األرجح هنا هو اعتبار النية مطلقا كاعتبارها يف األيامن، ألن الظهار  

ا مسألة من باب النكاح، وال يمكن أن نحرص األلفاظ الدالة عىل  مسألة تعبدية أكثر منه

ذلك، بل العربة بالضابط القرآين الذي هو التزوير يف احلقائق بالتعامل مع الزوجة كالتعامل  

 مع األم أو غريها من املحارم. 

 : ألفاظ الكناية 

 وهي ما تفتقر إىل نية، ومن ألفاظ الكناية التي ذكرها العلامء: 

باتفاق   ،فهو ظهار ،، فإنه إن نوى به الظهارأو: عل كأمي : أنت مثل أمي قوله: 

فليس بظهار.   ، أو الصفة ،أو أهنا مثلها يف الكرب ،العلامء، أما إن نوى به الكرامة والتوقري 
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أو   ،كأمه  ، والقول قوله يف نيته، وهلذا كره العلامء أن يسمي الرجل امرأته بمن حترم عليه

أن رجال قال المرأته:    دلة ذلكاأل ومن    تفاقهم عىل عدم اعتبار ذلك ظهاراأو بنته مع ا   ، أخته

: حرمت  ، وَل يقل له  (1) وهنى عنه(  ،فكره ذلك  ، أختك هي  : يا أخية. فقال رسول اهلل  

 عليك، فدل عىل الكراهة. 

 الركن الرابع ـ املشبه به 

أنه إما أن يكون من  ال خيلو املشبه به من مخسة أنواع بحسب القسمة العقلية، وذلك  

حمارمه أم ال، فإن كان من حمارمه، فال خيلو أن يكون من املحارم الدائمة أو املؤقتة، وإن كان  

من غري حمارمه فقد يكون امرأة أو غري امرأة، ثم إنه يف كل هؤالء قد يكون تشبيها كامال أو  

 جزئيا، وتفصيل ذلك كام يل: 

 املحرمات عىل التأبيد 

 حالتان: وهلذا التشبيه 

)أنت عل كظهر  : أمجع العلامء عىل أن من قال لزوجته  :تشبه الزوجة باألم من النسب 

ترصيح الظهار أن يقول: أنت   أمي(، فهو ظهار، قال ابن املنذر:)أمجع أهل العلم عىل أن

، واستدلوا عىل ذلك بحديث خويلة امرأة أوس بن الصامت، فقد قال  (2) عل كظهر أمي( 

 فأمره بالكفارة. هر أمي، فذكر ذلك لرسول اهلل هلا: أنت عل كظ

كجدته وعمته وخالته وأخته، أو أن   : تشبيه الزوجة بمن حترم عليه سوى األم 

واألخوات   ،كاألمهات املرضعات ، يشبهها بظهر من حترم عليه عىل التأبيد سوى األقارب

والربائب الالئي دخل بأمهن، وقد    ،وأمهات النساء   ،وحالئل اآلباء واألبناء  ،من الرضاعة 

 حكم هذا التشبيه، هل يعترب ظهارا أم ال عىل قولني:  اختلف الفقهاء يف 

 
 .  2/264، أبو داود: 7/366( البيهقي: 1)

 .  2/236( منار السبيل: 2)
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  ، وعطاء  ،: أنه ظهار، وهو قول أكثر العلامء ذكر منهم ابن قدامة: احلسنالقول األول 

  وإسحاق  ،ومالك ،واألوزاعي ، والثوري ،والزهري  ،والنخعي ، والشعبي ، وجابر بن زيد

 .(1)وأصحاب الرأي. وهو جديد قويل الشافعي ، وأبو ثور ، عبيدوأبو 

ألهنا أم أيضا، وهو قول الشافعي   ؛ ال يكون الظهار إال بأم أو جدة :القول الثاين 

، وقول ابن حزم، واستدل عىل ذلك بأن اللفظ الذي ورد به  (2)القديم، وقول اإلمامية

 فيه.   َل يتعلق به ما أوجبه اهلل تعاىل  ،القرآن خمتص باألم، فإذا عدل عنه

 :  الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن العلة يف ذكر األم متوفرة يف غريها  

من املحارم، وال يصح أن نطلب من النص القرآين ـ كام ذكر أصحاب القول الثاين ـ بعد  

 يف حمله الصحيح.  مجيع املحرمات، فاألم تنوب عنهن مجيعا، فالقياس هنا 

 املحرمات حرمة مؤقتة:  

  أو األجنبية، وقد اختلف الفقهاء يف  ، وعمتها  ،وذلك مثل تشبيهها بأخت امرأته

 ذلك عىل قولني: 

: أنه ظهار، وهو قول املالكية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك  القول األول 

 بام يل:

 فأشبه ما لو شبهها باألم.  ، أنه شبهها بمحرمةـ  1

 
ي أو كظهر امرأة حمرمة عليه من نسب أو رضاع ( وقد نص عليه يف األم بقوله: «إذا قال المرأته أنت عل كظهر أخت1)

قال « حيرم من الرضاع   قامت يف ذلك مقام األم. أما الرحم فإن ما حيرم عليه من أمه حيرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي 

 .  5/295الرضاع مقام النسب فلم جيز أن يفرق بينهام، األم: ما حيرم من النسب » فأقام النبي 

( فقد نصو عىل أنه لو شبهها بمحرمة باملصاهرة، حتريام مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته املدخول هبا، وزوجة األب 2)

واالبن َل يقع ] به [ الظهار. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ولو قال: كظهر أيب أو أخي أو عمي َل تكن شيئا 

 .  3/45 وأمي، رشائع اإلسالم:وكذا لو قالت هي: أنت عل كظهر أيب
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، ظهار إذا نوى به الظهار، والتشبيه باملحرمة  (1) أن جمرد قوله: أنت عل حرامـ  2

 حتريم، فكان ظهارا. 

وملسها    ،واملحرمة حيل له النظر إليها   ،أن احلائض يباح االستمتاع هبا يف غري الفرجـ    3

 وليس يف وطء واحدة منهام حد بخالف هذه احلالة.   ، من غري شهوة

أنه ليس بظهار، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة، واستدلوا عىل    القول الثاين: 

واملحرمة من   ، كاحلائض ،فال يكون التشبيه هبا ظهارا ،ذلك بأهنا غري حمرمة عىل التأبيد

 نسائه.  

 الرتجيح:  

سبق بيانه هو ترجيح احلكم بكونه ظهارا، ألن العلة    نرى أن األرجح يف املسألة مثلام

املوجودة يف الظهار باألم توجد يف غريها ممن ذكر، واملقصد من حتريم الظهار هو كونه قول  

زور، وهو يصدق هنا كام يصدق عىل الظهار باألم، زيادة عىل املقاصد الرشعية التي تتحقق  

هذا الباب، وجلب املصالح املرتتبة عن  برتجيح هذا القول من سد الذرائع التي تفتح 

 الكفارة.

 تشبيه الزوجة بأجنبية: 

 :(2) اختلف الفقهاء فيام لو كان املشبه به أجنبية عىل قولني

: هو مظاهر كان هلا زوج أو َل يكن هلا زوج، وهو قول مالك، ألنه شبه  القول األول 

 قال: كظهر أمه. امرأته بظهر حمرمة عليه فلزمه حكم الظهار أصله إذا  

: يكون طالقا، وهو قول عبد امللك بن املاجشون، ألن الظهار إنام يتعلق  القول الثاين 

 وذلك إنام يكون بالطالق.  ،بتحريم مؤبد وال يكون ذلك إال برفع عقد االستباحة 

 
 ( ذكرنا اخلالف يف املسألة يف حملها من صيغة الطالق. 1)

 .  8/5، املغني:4/40( املنتقى:2)
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: ال يكون طالقا وال ظهارا، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، ألهنا  القول الثالث 

 لتأبيد. ليست حمرمة عىل ا

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو كونه ظهارا ألن األجنبية ال ختتلف عن أمه وغريها  

 من حمارمه يف التحريم، وما يصدق عليها من الزور يصدق عىل غريها. 

 : تشبيه الزوجة بغري النساء 

أو  أو قوله: أنت عل كظهر البهيمة،    ، أو بظهر غريه من الرجال  ،كتشبيهها بظهر أبيه 

 ذلك عىل قولني:   أنت عل كامليتة والدم، وقد اختلف الفقهاء يف

فيام   ، : أنه ظهار، وهو رواية عن أمحد وقول ابن القاسم صاحب مالكالقول األول 

 إذا قال: أنت عل كظهر أيب.  

: أنه ليس بظهار، وهو قول أكثر العلامء، واستدلوا عىل ذلك بأنه تشبيه  القول الثاين 

 أنت عل كامل زيد.    فأشبه ما لو قال: ، بمحل لالستمتاعبام ليس 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف مقصده من هذا التشبيه إن كان من باب  

حتريمها كحرمة أبيه أو امليتة أو الدم فهو ظهار، ألنه من الزور املحرم، وإن كان من باب  

التحريم، فهو حرام تعلق به حق الغري، فيتوب  الضجر منها واستقذارها مثال من غري قصد  

 ويستحل. 

 تشبيه أعضاء الزوجة بأعضاء غريها: 

أو   ،وهو تشبيه عضو من امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها، كقوله: ظهرك

أو يدها، وقد اختلف الفقهاء يف   ، أو رأسها  ،أو بدهنا  ، أو جلدك عل كظهر أمي ،رأسك

 ذلك عىل قولني: 
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هو مظاهر، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أمحد، واستدلوا عىل    :القول األول 

 كام لو شبهها بظهرها.  ، فكان مظاهرا ،ذلك بأنه شبهها بعضو من أمه 

: أنه ليس بمظاهر حتى يشبه مجلة امرأته، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا  القول الثاين 

 عىل ذلك بام يل: 

 فكذلك املظاهرة.  ، َل يرس إىل غريه  ،منها أنه لو حلف باهلل ال يمس عضوا  ـ  1

ألن تشبيه مجلتها  ؛ وال هو يف معنى املنصوص  ،أن هذا ليس بمنصوص عليهـ  2

 فيكون آكد.   ،وفيه حتريم جلملتها  ،تشبيه ملحل االستمتاع بام يتأكد حتريمه 

النظر إليه  : التفصيل، وهو قول احلنفية، وكيفيته أنه إن شبهها بام حيرم القول الثالث 

  ، كالرأس ،وإن َل حيرم النظر إليه ،فهو مظاهر ،ونحومها  ،والفخذ ،كالفرج ،من األم

فلم يكن    ،والوجه، َل يكن مظاهرا، واستدلوا عىل ذلك بأنه شبهها بعضو ال حيرم النظر إليه 

 مظاهرا، كام لو شبهها بعضو زوجة له أخرى.  

 الرتجيح:  

ر نيته، والتي يمكن حرصها يف املقصدين  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبا 

 التاليني: 

أن يقصد املظاهر التشبيه الوصفي، فوصف بعض أعضاء زوجته بنظريها من  ـ  1

 حمارمه، وحكمه كسائر التشبيهات ال يعترب ظهارا، ألن مراده الوصف ال التحريم. 

ألعضاء  أن يقصد حتريمها بذكر البعض وإرادة الكل، أو أن يكون التشبيه يف اـ  2

ال حيل النظر إليها كام ذكر احلنفية، بل إن ذكر ما ال حيل النظر إليه من أمه وتشبيه   التي

 الزوجة به فيه من الوقاحة وسوء األدب ما يستدعي ما هو أبلغ من الكفارة. 

 موجبات كفارة الظهار   ـ    3

 وتتعلق هبا املسائل التالية: 
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 : احلنث يف اليمني 

 اعتبار هذا املوجب عىل قولني:  اختلف الفقهاء يف 

  ، والشعبي  ،وجماهد ،: عليه الكفارة بمجرد الظهار، وهو قول طاوسالقول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ،وقتادة ،والزهري 

 أنه سبب للكفارة وقد وجد.ـ  1

 وهو حيصل بمجرد الظهار.  ، أن الكفارة وجبت لقول املنكر والزورـ  2

فعليه   ، فلم يطلقها  ،سكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طالقها فيه: متى أم القول الثاين 

الكفارة، وهو قول الشافعي، ويتحقق ذلك بإمساكها زمنًا يتِسُع لقوله: أنت طالق، فمتى َل  

إذا حبس املتظاهر امرأته بعد الظهار  : )َيِصل الطالق بالظهار، لزمته الكفارة، قال الشافعي

يطلقها فكفارة الظهار له الزمة، ولو طلقها بعد ذلك أو العنها    قدر ما يمكنه أن يطلقها وَل 

فحرمت عليه عىل األبد لزمته كفارة الظهار، وكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت عىل الردة(  

(1)  
قال منازعوه: وهو يف املعنى قول  : ) وهو قريب من القول السابق، قال ابن القيم 

 ال خُيِرُج الظهاَر عن كونه موجَب الكفارة، ففي  جماهد، والثوري، فإن هذا النَفَس الواحدَ 

 (2) احلقيقة َل ُيوجب الكفارة إال لفُظ الظهار

أو فارقها قبل    (3)فلو مات أحدمها   ،: أن الكفارة ال جتب بمجرد الظهارالقول الثالث 

ومالك،    ،واحلسن والثوري  ،واألوزاعي  ،والنخعي   ، فال كفارة عليه، وهو قول عطاء  العود

 وأصحاب الرأي، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ،يد وأيب عب

 
 .  5/296( األم:1)

 .  5/333( زاد املعاد:2)

( سواء كان ذلك مرتاخيا عن يمينه، أو عقيبه وأُّيام مات ورثه صاحبه يف قول اجلمهور، ألن من ورثها إذا كفر ورثها 3)

 وإن َل يكفر، خالفا لقتادة الذي قال: إن ماتت، َل يرثها حتى يكفر. 
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ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة   : قول اهلل تعاىل ـ   1 ﴿ َوالَّ

ا ﴾)املجادلة: فال تثبت   ،ظهار وعود ،(، فأوجب الكفارة بأمرين3ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

 بأحدمها.

احلنث فيها هو  و ،كسائر األيامن ،أن الكفارة يف الظهار كفارة يمني بغري احلنث ـ  2

وال فعل    ،وترك طالقها ليس بحنث فيها   ، العود، وذلك فعل ما حلف عىل تركه وهو اجلامع

 فال جتب به الكفارة.  ، ال حلف عىل تركه

 بر.  لوجبت الكفارة عىل املظاهر املوقت وإن ،أنه لو كان اإلمساك عودا ـ  3

 الرتجيح:  

الرشعية القول األول، وذلك  نرى أن األرجح يف املسألة من حيث رعاية املقاصد 

 لالعتبارين التاليني: 

أن القول بوجوب الكفارة مطلقا ينسجم مع ما ذكرنا من أن العلة يف الكفارة  ـ  1

هي كونه قال منكرا من القول وزورا، وهو يتحقق بغض النظر عن بقائه معها أو عدم بقائه،  

 ويف ذلك ردع عن هذا القول العظيم. 

أن ربط الكفارة بعدم تطليقه هلا ـ كام ذهب إىل ذلك أصحاب القول الثاين  ـ  2

والثالثـ  قد يكون ذريعة لتطليقها، فكانت املصلحة لبيت الزوجية سد هذه الذريعة، فيقال  

 للزوج: كفر مطلقا طلقت زوجتك أو َل تطلقها.  

اث  ففي هذين االعتبارين تتحقق املصلحة للفرد بتهذيب لسانه عن كل ألو

اجلاهلية، ويف نفس الوقت تتحقق مصلحة بيت الزوجة باحليلولة دون تعرضه ملا ُّيزه،  

 وكالمها من املقاصد الرشعية. 

ونرى من حيث األدلة أن آيات الظهار حتتمل هذا املعنى، أما ما أورده أصحاب  

وهي  القول الثالث من توجيهات، فيمكن محلها عىل أن اآلية ذكرت احلالة العامة للظهار، 



465 

 

أن الزوج يريد العودة لزوجته، فبينت له طريق ذلك، ولكنها َل تتعرض للحاالت األخرى  

كطالق املظاهر منها أو موِتا، فلذلك ال يصح حتميل اآلية ما ال حيتمله ظاهر لفظها، زيادة  

عىل االختالف الكبري بني الفقهاء واملفرسين يف معنى العود كام سنرى، وقد قال ابن حزم  

ض دفاعه عن تصوره ملعنى العود ردا عىل املخالفني بأن هذا القوَل َل َيُقل به أحد  يف معر

من الصحابة، فقال:)فأرونا ِمن الصحابة من قال: إن العود هو الوطء، أو العزم، أو  

اإِلمساك، أو هو العود إىل الظهار يف اجلاهلية ولو عن رجل واحٍد من الصحابة، فال  

 (1)  منا أبدًا( ل اهلل تكونون أسعَد بأصحاب رسو 

بل إن يف تعليل آيات الظهار التحريم والكفارة بكونه منكرا من القول وزروا يدل  

 داللة كافية عىل وجوب الكفارة مطلقا عاد أو َل يعد. 

وال يصح قياسه أيضا عىل األيامن، ألن األيامن مباحة، ومرشوعة، فال يصح قياس  

يف ألفاظ األيامن نواح تعبدية بخالف يمني الظهار، إن  غري املرشوع عىل املرشوع، بل إن 

 صح اعتبارها يمينا. 

 : حكم معارشة الزوجة قبل التكفري 

وهي ال ختلو من أن تكون معارشة كاملة باجلامع، أو ناقصة باملبارشة، وحكمهام كام  

 يل: 

 اجلامع: 

يكفر إذا كانت  اتفق الفقهاء عىل أن املظاهر حيرم عليه معارشة امرأته جنسيا قبل أن 

ا ﴾)املجادلة: :الكفارة عتقا أو صوما لقول اهلل تعاىل  (،  3﴿ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

ا ﴾)املجادلة:   ( 4وقوله تعاىل: ﴿ َفَمْن ََلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

قد اختلف الفقهاء يف جواز املعارشة قبل التكفري عىل  أما التكفري باإلطعام، ف

 
 .  9/194( املحىل: 1)
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 :(1) قولني

، وهو قول أكثر العلامء،  (2) : أنه حترم عليه معارشِتا قبل التكفريالقول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

فوقعت   ،إين تظاهرت من امرأِت  ، فقال: يا رسول اهلل أن رجال أتى النبي ـ  1

قال: رأيت خلخاهلا يف ضوء   ؟ يرمحك اهلل ، : ما محلك عىل ذلكعليها قبل أن أكفر. فقال 

 .(3) القمر. قال: فال تقرهبا حتى تفعل ما أمرك اهلل

وترك   ، كام لو كانت كفارته العتق أو الصيام  ، فحرم عليه مجاعها  ، أنه مظاهر َل يكفر ـ  2

 النص عليها ال يمنع قياسها عىل املنصوص الذي يف معناها. 

: أن معارشِتا حتل له قبل التكفري، وهو قول أيب ثور ورواية عن أمحد،  القول الثاين 

 كام يف العتق والصيام.  ، َل يمنع املسيس قبله واستدلوا عىل ذلك بأن اهلل تعاىل

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة أن حكمه خيتلف بحسب حاله من الفقر والغنى يف  

الوقت الذي وجبت عليه الكفارة، فإن كان ميسورا وجبت عليه قبل املسيس، وإن كان  

فقريا بقيت واجبة يف ذمته، وحل له معارشة زوجته، واحلديث الذي أورده أصحاب القول  

 التحريم، ولذلك اختلف احلكم بحسب اختالف  األول ال يدل عىل املبالغة الشديدة يف

 احلال.  

 
لكوهنا  ;ألنه فات وقتها  ;ن الكفارة تسقط ( وذكر ابن قدامة قوال آخر َل يذكر قائله،قال:حكي عن بعض الناس أ1)

 . 8/4وجبت قبل املسيس، املغني:

( فإذا عارشها كان عاصيا وليس عليه كفارة إال ما حكي عن عمرو بن العاص، أن عليه كفارتني. وروي ذلك عن 2)

 ألن الوطء يوجب كفارة، والظهار موجب لألخرى.  ;قبيصة، وسعيد بن جبري، والزهري، وقتادة 

، والذي يف أمحد عن سلمة بن صخر الزرقي قال: تظاهرت من امرأِت ثم وقعت هبا قبل أن 8/4( ذكره يف املغني:3)

 .  4/37فأفتاين بالكفارة، أمحد: أكفر فسألت النبي 
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 : املبارشة 

 ذلك عىل قولني:  وقد اختلف الفقهاء يف 

وأيب عبيد   ،واألوزاعي ، ومالك ، : حرمة ذلك، وهو قول الزهريالقول األول 

  ، وأحد قويل الشافعي، ألن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه،وأصحاب الرأي 

 كالطالق واإلحرام.  

وأيب حنيفة، وحكي عن   ، وإسحاق ، : إباحة ذلك، وهو قول الثوريالثاين  القول 

فلم   ،مالك، وهو القول الثاين للشافعي وقول ألمحد، ألنه وطء يتعلق بتحريمه مال 

 كوطء احلائض.  ، يتجاوزه التحريم

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء عىل أن املسيس يطلق يف االصطالح  

الكاملة، ويف النهي عن املبارشة تشديد بالغ، حيتاج إىل ما يدل  املعارشة القرآين عادة عىل 

 عليه، ألنه ال يصح أن نعاقب بام َل يعاقب به الرشع. 

 العزم عىل معارشة املظاهر منها:  

اختلف الفقهاء يف اعتبار العزم عىل معارشة الزوجة من موجبات الكفارة بناء عىل  

 العود الوارد يف اآلية عىل أقوال كثرية منها: تفسري 

  ،وال جتب قبل ذلك  ،فمتى وطئ لزمته الكفارة  ، : أن العود هو الوطءالقول األول 

كام يؤمر بعقد النكاح من أراد   ،فيؤمر هبا من أراده ليستحله هبا  ،إال أهنا رشط حلل الوطء

 والزهري، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  ، حل املرأة، وقد حكي هذا القول عن احلسن

ا تعاىل: قوله ـ  1 ﴿ ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

رم قبل الكفارة، ال جيوز كونه  (فأوجب الكفارة بعد العود قبل التامس، وما ح 3﴾)املجادلة: 

 متقدما عليها. 
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والعائد يف عدته،    ، هو الراجع يف املوهوب   ، ومنه العائد يف هبته   ، أن العود فعل ضد قوله ـ    2

﴿ ُثم َيُعوُدوَن ملَِا هُنُوا    : والعائد فيام هني عنه فاعل املنهي عنه، قال اهلل تعاىل   ، التارك للوفاء بام وعد 

 فالعود فعله.    ، ومانع هلا منه   ، فاملظاهر حمرم للوطء عىل نفسه (،  8َعنُه﴾)املجادلة: 

اَلِة﴾   : كقول اهلل تعاىل  ، أن معنى: ثم يعودون أي يريدون العود ـ  3 ﴿ ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

ْيَطاِن  أي أردتم ذلك، ومثله قوله تعاىل: ﴿ َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباهللَِّ ِمْن الشَّ  ( 6)املائدة: 

ِجيِم﴾)النحل:  وهو فعل ما   ، فال جتب الكفارة إال باحلنث فيها  ، ( أن الظهار يمني مكفرة 98الرَّ

وألهنا يمني تقتيض ترك   ، حلف عىل تركه كسائر األيامن، وجتب الكفارة بذلك كسائر األيامن 

 كاإليالء.   ، فال جتب كفارِتا إال به   ، الوطء 

 وطئها عود فيام قصده.   فالعزم عىل   ، أنه قصد بالظهار حتريمها ـ    4

 فكان عائدا.    ، فقد رجع يف ذلك التحريم   ، فإذا أراد استباحتها   ، أن الظهار حتريم ـ    5

، ومن  (2) وأيب عبيد (1) : أن العود هو العزم عىل الوطء، وهو قول مالكالقول الثاين 

 األدلة عىل ذلك:  

ِذيَن  قوله تعاىل: ـ   1 ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن  ﴿َوالَّ

ا ﴾)املجادلة:  ( وثم تقتيض املهلة، فدل ذلك عىل أن العودة تكون بعد إيقاع  3َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ

 الظهار بمهلة. 

 
وطئها، ( ملالك يف املسألة ثالثة أقوال قال الشيخ أبو القاسم: إحدى الروايتني العزم عىل إمساكها، والثاين العزم عىل 1)

ألن من عزم عىل الوطء فقد عزم عىل إمساكها إىل أن يطأ، وليس من  ;قال الباجي:« ومها عندي راجعان إىل معنى اإلمساك 

رشط العزم عىل اإلمساك أن ينوي إمساكها أبدا بل لو عزم عىل إمساكها سنة لكان عازما عىل اإلمساك » والرواية الثالثة هي أن 

 .. 4/50ظر: املنتقى:العزم هو نفس الوطء، ان

( وقد اختلفوا يف وجوب الكفارة عىل العازم عىل الوطء، إذا مات أحدمها أو طلق قبل الوطء،فقال بعدم وجوهبا 2)

القايض وأصحابه، وقال بوجوهبا مالك، وأبو عبيد، وقول مالك هبذا يقربه من قول من يرى بأن الظهار نفسه موجب للكفارة 

محد: وقال مالك: إذا أمجع، لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما جُيمع، أكان عليه كفارة كام سبق ذكره، وقد قال أ

 .  5/335إال أن يكون يذهُب إىل قول طاوس إذا تكلم بالظهاِر، لزمه مثُل الطالق؟ انظر: زاد املعاد:
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( يقتيض أن تكون العودة من  3﴿ ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا ﴾)املجادلة:: أن قوله تعاىلـ    2

إما عزم وإما غريه وإما أن تكون بميض الزمان وترك طالق فهو عدول عن   فعل املظاهر

 الظاهر. 

 أن هذه كفارة يمني فجاز أن يتأخر وجوهبا عن اليمني. ـ  3

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن كفارة الظهر ترتبط بتلفظه  

ة اآلثمة التي ذكرها القرآن وما يشاهبها بغض النظر عن عزمة عىل العود أو عدم  بالكلم

عزمه، بناء عىل أن العود املذكور يف اآلية قد يكون وصفا للحالة الغالبة للظهار ال تقييدا  

 هلا.

 ـ أنواع كفارة الظهار   4

 النوع األول: عتق رقبة:  

ال جيزئه غري ذلك    ،عتق رقبة  ، اإلعتاق  اتفق الفقهاء عىل أن كفارة املظاهر القادر عىل 

ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل   :لقول اهلل تعاىل ﴿ َوالَّ

ا ﴾)املجادلة:  حني ظاهر من امرأته: يعتق    ،ألوس بن الصامت   (، وقول النبي  3َأْن َيَتاَمسَّ

 رقبة. قلت: ال جيد. قال: فيصوم( 

أنه إن َل جيد رقبة يعتقها كام هو حاصل يف عرصنا، فإن له االنتقال    اتفق الفقهاء عىل و

فإنه ال يلزمه   ، ومثله من وجد رقبة تباع بزيادة عىل ثمن املثل جتحف بامله  ، إىل الصيام

 ألن فيه رضرا عليه بذلك. ؛رشاؤها 

 : وع الثاين: صيام شهرين متتابعني الن 

أن املظاهر إذا َل جيد رقبة فإن فرضه صيام شهرين متتابعني، لقول   اتفق الفقهاء عىل 

ا ﴾)املجادلة:   : اهلل تعاىل  (، وحلديث  4﴿ َفَمْن ََلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ِمْن َقْبِل َأْن َيَتاَمسَّ
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 صخر السابقني. أوس بن الصامت، وسلمة بن 

، هل يفسد ما مىض من صيامه أم  (1)اختلف الفقهاء فيام لو أصاهبا يف ليايل الصومو

 ال عىل قولني: 

  ، وأبو عبيد  ، والثوري ،: يفسد ما مىض من صيامه، وهبذا قال مالك القول األول 

 وأصحاب الرأي، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

ا ﴾)املجادلة:قال: ﴿  أن اهلل تعاىلـ  1 (،  4َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ِمْن َقْبِل َأْن َيتاََمسَّ

 كام لو وطئ هنارا.  ،فلم جيزئه  ، وَل يأت هبام عىل ما أمر ، فأمر هبام خاليني عن وطء

 فاستوى فيه الليل والنهار كاالعتكاف.  ،أنه حتريم للوطء ال خيتص النهارـ  2

وابن املنذر،   ، وأيب ثور ،ال ينقطع هبذا، وهو مذهب الشافعيأن التتابع :القول الثاين 

 ورواية عن أمحد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 كوطء غريها.  ، فال يوجب االستئناف ،أنه وطء ال يبطل الصومـ  1

وهو   ،من غري فارق ،أن التتابع يف الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي قبله ـ  2

  ، ألن ارتكاب النهي يف الوطء قبل إمتامه إذا َل خيل بالتتابع املشرتط  ، وإن وطئ ليال  ، متحقق

أو وطئ ليلة أول الشهرين وأصبح   ، كام لو وطئ قبل الشهرين ، ال يمنع صحته وإجزاءه

 سواء بنى أو استأنف.  ، واإلتيان بالصيام قبل التامس يف حق هذا ال سبيل إليه  ،صائام

 الرتجيح:  

األرجح يف املسألة هو القول الثاين لعدم العالقة بني فعل املحرم وأداء  نرى أن 

الكفارة، فهو عاص يف األول، ومطيع يف الثاين، واملعصية ال تنسخ الطاعة إال بدليل خاص،  

 وال دليل هنا عىل ذلك. 

 : النوع الثالث: إطعام ستني مسكينا 

 
 ا، أفطر، وانقطع التتابع. ( أمجع العلامء عىل أنه إن وطئها، أو وطئ غريها، يف هنار الشهرين عامد1)
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أن فرضه إطعام   ،يستطع الصيام وَل  ،أمجع العلامء عىل أن املظاهر إذا َل جيد الرقبة

  ، أو مرض خياف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه ، ستني مسكينا سواء عجز عن الصيام لكرب

  ، بالصيام ملا أمره رسول اهلل  ، فعن أوس بن الصامت،أو الشبق فال يصرب فيه عن اجلامع

 .  (1) ستني مسكينا(  ما به من صيام. قال: فليطعم  ، إنه شيخ كبري ، قالت امرأته: يا رسول اهلل

  ، وملا أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهل أصبت الذي أصبت إال من الصيام

 قال: فأطعم(، فنقله إىل اإلطعام ملا أخرب أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام.  

وإن كان مرجو الزوال،   ، وجيوز أن ينتقل إىل اإلطعام إذا عجز عن الصيام للمرض

وله هناية ينتهي إليها وهو   ،ألن السفر ال يعجزه عن الصيام، ، فإنه ال جيوزبخالف السفر 

ْ َيْستَطِْع َفإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسكِينًا ﴾    من أفعاله االختيارية، وذلك كله لقوهلتعاىل: ﴿ َفَمْن ََل

 ( 4)املجادلة: 

 ثانيا ـ اإليالء 

 املختلفة، ومن تعاريفه: اختلفت تعاريف اإليالء بحسب اآلراء الفقهية 

هو عبارة عن اليمني عىل ترك الوطء يف الزوجة مدة خمصوصة بحيث ال يمكنه  ـ  1

   .(2) الوطء إال بحنث يلزمه بسبب اليمني

هو حلف زوج يمكنه الوطء باهلل تعاىل أو صفته كالرمحن الرحيم عىل ترك وطء  ـ    2

 .(3) زوجته يف قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر

 حقيقة اإليالء:   ـ   1

يف حقيقة اإليالء، فروي عن عل  السلف اختلف الفقهاء اختالفا شديدا من لدن 

 
   وغريه. 6/410أمحد  (1)

 .  2/203( حتفة الفقهاء:2)

 .  3/190( الروض املربع:3)
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وإنام يكون موليا إذا   ،أنه إذا حلف أن ال يقرهبا ألجل الرضاع َل يكن موليا  وابن عباس

أن كل يمني حالت    حلف أن ال جيامعها عىل وجه الرضار والغضب، وروي عن ابن عباس

وهو قول إبراهيم وابن سريين والشعبي،    ، وَل يفرق بني الرضا والغضب  ؛ الءدون اجلامع إي

نحو أن حيلف أن ال يكلمها    ، وروي عن سعيد بن املسيب: أنه يف اجلامع وغريه من الصفات 

 وَل يذكر احللف.  ،أنه إن هجرها فهو إيالء   ، وروي عن ابن عمرفيكون موليا 

يمكن القول بأن اإليالء يتكون من حقيقتني  وانطالقا من هذه التعاريف وغريها 

متغايرتني عىل أساسهام تبنى املقاصد الرشعية يف هذا الباب، إحدى احلقيقتني تعبدية حمضة،  

وهي كون اإليالء يمينا كسائر األيامن، واألخرى تتعلق بالزوجة، ويتعدى أثرها إليها،  

 عارشة الزوجة فرتة معينة. وهي املقصودة من اإليالء باألصالة، وهي االمتناع عن م

ولعل هذا هو الرس يف ترتيب النظم القرآين بني اإليالء والقسم من جهة، واإليالء  

والطالق من جهة أخرى، بل يف هذا الرتتيب من النواحي التي نستفيد منها يف استنباط  

 املقاصد القرآنية من ترشيع أحكام اإليالء ما فيه. 

َعلُ  وا َوَتتَُّقوا َوُتْصلُِحوا َبنْيَ  فقد قال تعاىل:﴿ َواَل جَتْ وا اهللََّ ُعْرَضًة أِلَْياَمنُِكْم َأْن َترَبُّ

(، وكأن هذه اآلية وهي عامة يف داللتها تتحدث  224النَّاِس َواهللَُّ َسِميٌع َعلِيٌم ﴾)البقرة: 

 عن اإليالء خصوصا، لتشري إىل عدم اختاذ األيامن حائال بني العبد والرجوع لزوجته، فإن

 اسم اهلل عظيم، ومع ذلك ال ينبغي أن يتخذ اسمه تعاىل ذريعة للتقاطع والفساد.  

ثم جاء بعدها رفع املؤاخذة عن اللغو يف األيامن التي ليس فيها أي رضر، فقال  

ُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر  ﴿اَل ُيَؤاِخُذُكْم اهللَُّ بِاللَّْغِو يِف َأْياَمنُِكْم َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم باَِم َكَسَبْت ُقُلوبُ :تعاىل

 ( 225َحلِيٌم﴾ )البقرة:  

وبعدها جاءت آية اإليالء، ومجع فيها بني كلتا احلقيقتني، أما احلقيقة األوىل فعرب  

﴿لِلَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن نَِسائِِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر َفإِْن َفاُءوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر  :عنها بقوله تعاىل
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(، فختمت باملغفرة، وقدمت لبيان كوهنا األوىل، وعرب عن احلقيقة  226ٌم﴾)البقرة: َرِحي

 ( 227﴿ َوإِْن َعَزُموا الطَّاَلَق َفإِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾)البقرة: :الثانية بقوله تعاىل

﴿ َواملَُْطلََّقاُت  : وبعدها جاءت أحكام الطالق يف سورة البقرة، مبتدأة بقوله تعاىل

بَّ  .. َواهللَُّ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾)البقرة: َيرَتَ
ٍ
 ( 228ْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء

 أحكام اإليالء ـ    2

اتفق الفقهاء عىل حرمة اإليالء، بل عده بعضهم من الكبائر، كام عد الظهار، قال  

ألن فيه مضارة   ؛وإن َل أر من ذكره كالذي قبله  ، عدي هلذا كبرية غري بعيد: )ابن حجر

ألن صربها عن الرجل يفنى بعد األربعة أشهر كام قالته حفصة أم املؤمنني    ؛يمة للزوجةعظ

ولعظيم هذه املرضة أباح الشارع   ،فأمر أن ال يغيب أحد عن زوجته ذلك ،ألبيها عمر

  (1) للقايض إذا َل يطأ الزوج بعد األربعة أشهر أن يطلق عليه طلقة

اإليالء بحسب ما ذكرناه يف حقيقته، فحقيقة  وسنفصل هنا الكالم عن أحكام 

 اإليالء تتكون من هذه األسس اخلمسة التي ترجع إىل املعنيني اللذين ذكرنامها يف حقيقته: 

 وجود القسم يف اإليالء  

َل يكن   ، ألن معنى اإليالء لغة ورشعا هو القسم، ولذلك لو ترك الوطء بغري يمني

أما إن تركه    ،َل ترضب له مدة  ،ونحوه  ،أو غيبة   ،موليا، ولكن إن ترك ذلك لعذر من مرض 

 رضب مدة له عىل قولني:  فقد اختلف الفقهاء يف ،مرضا هبا 

وإال دعي بعدها إىل الوطء،   ،فإن وطئها  ،: ترضب له مدة أربعة أشهر القول األول 

وهو قول احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك   ، اإليالء مثلام يفعل يف  ، أمر بالطالق ، فإن امتنع منه 

 بام يل:  

وألن ما   ، كام لو حلف ، فيلزم حكمه ، أنه أرض هبا برتك الوطء يف مدة اإليالء ـ  1

 
 .  2/84( الزواجر:1)
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 كالنفقة وسائر الواجبات.  ، وجب أداؤه إذا َل حيلف ،وجب أداؤه إذا حلف عىل تركه

فوجوبه معها يدل   ،تركه أن اليمني ال جتعل غري الواجب واجبا إذا أقسم عىل ـ  2

 وجوبه قبلها.  ،عىل 

ورضرها ال    ، وإزالة الرضر عنها   ، أن وجوبه يف اإليالء إنام كان لدفع حاجة املرأةـ    3

 فال خيتلف الوجوب.   ، خيتلف باإليالء وعدمه

يدل عىل قصد   أن اإليالء إنام خص ذكره يف الرشع بتلك التفاصيل، ألنه ـ  4

وإذا َل توجد   ، اكتفي بداللته ، فإذا َل يظهر منه قصد اإلرضار ، فيتعلق احلكم به ، اإلرضار

 فيعترب اإليالء لداللته عىل املقتىض ال لعينه.   ،اليمني، احتجنا إىل دليل سواه يدل عىل املضارة

والشافعي، واستدلوا عىل   ،: ال ترضب له مدة، وهو مذهب أيب حنيفةالقول الثاين 

 ذلك بام يل:  

 كام لو َل يقصد اإلرضار. ، فلم ترضب له مدة ، أنه ليس بمولـ  1

  ، إذ لو ثبت هذا احلكم بدونه  ،أن تعليق احلكم باإليالء يدل عىل انتفائه عند عدمه ـ    2

 َل يكن له أثر. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن من آىل بغري قسم ال يعترب موليا، من الناحية التعبدية  

، ولكن حكمه يف حال مطالبة الزوجة ال خيتلف عن حكم املويل، ألن الغرض  يف اإليالء 

من األثر الذي رتبه الرشع عىل اإليالء هو الرضر الذي يصيب املرأة، وهذا الرضر يتحقق  

بالقسم وعدمه، بل إن أثر القسم أمر خاص باملويل ألن وجوب الكفارة ال عالقة له  

 هو أمر تعبدي رشع لقصد تربوي.  بالزوجة من قريب وال من بعيد، إنام

وهذا التفريق أمر أسايس ألن معظم أحكام اإليالء املرتبطة باأليامن، ال خترج من  

حيث مقاصدها وأدلتها عن سائر األيامن، وإنام خيص هذا الباب هنا الرضر املتعدي للمرأة  
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 بسبب ذلك اليمني.  

 القسم باهلل تعاىل أو بصفة من صفاته  

أن احللف بذلك إيالء، واختلفوا فيام لو حلف بغري ذلك، مثل أن   الفقهاء عىل اتفق 

 حيلف بطالق، أو عتاق، أو صدقة املال، أو احلج، أو الظهار عىل األقوال التالية: 

: أنه ال يكون موليا بذلك، وهو قول الشافعي القديم، ورواية عن أمحد،  القول األول 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

(، وإنام يدخل  226ول اهلل تعاىل: ﴿ َفإِْن َفاُءوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)البقرة:ق ـ  1

 الغفران يف اليمني باهلل. 

:)من حلف بغري اهلل فقد  النصوص الناهية عن احللف بغري اهلل كقول النبي ـ  2

 (1)أرشك(

)يقسمون( مكان:   أن اإليالء املطلق إنام هو القسم، وهلذا قرأ أيب وابن عباسـ  3

 يؤلون، وروي عن ابن عباس يف تفسري يؤلون قال: حيلفون باهلل.  

أن التعليق برشط ليس بقسم وهلذا ال يؤتى فيه بحرف القسم، وال جياب بجوابه،  ـ    4

وال يذكره أهل العربية يف باب القسم، فال يكون إيالء، وإنام يسمى حلفا جتوزا، ملشاركته  

املشهور يف القسم، وهو احلث عىل الفعل أو املنع منه، أو توكيد اخلرب،  القسم يف املعنى 

 والكالم عند إطالقه حلقيقته. 

: كل يمني من حرام أو غريها، جيب هبا كفارة، يكون احلالف هبا موليا،  القول الثاين 

وأما الطالق والعتاق، فليس احللف به إيالء، وهو قول عند احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك  

 نه يتعلق به حق آدمي، وما أوجب كفارة تعلق هبا حق اهلل تعاىل.بأ

: أنه مول بذلك، وقد روي عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، والنخعي،  القول الثالث 

 
 .  3/223، أبو داود: 10/29، البيهقي: 4/110، الرتمذي:1/117، احلاكم: 10/200( ابن حبان: 1)
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ومالك، وأهل احلجاز والثوري، وأبو حنيفة، وأهل العراق والشافعي، وأبو ثور، وأبو  

 عبيد، وغريهم، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أهنا يمني منعت مجاعها فكانت إيالء، كاحللف باهلل تعاىل. ـ  1

أن تعليق الطالق والعتاق عىل وطئها حلف، بدليل أنه لو قال: متى حلفت  ـ  2

 بطالقك، فأنت طالق. ثم قال: إن وطئتك، فأنت طالق. طلقت يف احلال. 

 الرتجيح:  

إيالء مع القول بأنه أشد  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا النوع من القسم 

حرمة من اإليالء الذي يقسم فيه باسم اهلل تعاىل، ألن هذا مجع بني اإليالء املحرم، والقسم  

املحرم، ولكن القسم املحرم مع ذلك ال يغنيه عن الكفارة من الناحية الرشعية النصية أو  

 من الناحية املقاصدية. 

ألدلة عليها هنا فمحلها أبواب األيامن  أما الناحية الرشعية النصية، فال يمكن ذكر ا 

من الفقه، ولكن النظرة املقاصدية املبنية عىل مالحظة الواقع قد تشري إىل استحباب القول  

بوجوب التكفري عن اليمني مطلقا، فالكثريمن الناس إذا علم أن احللف باهلل يوجب  

 اعية للحلف بغري اهلل. الكفارة انتقل عنه للحلف بغريه، فيكون يف القول بعدم الكفارة د

هذا بالنسبة لأليامن مطلقا، أما بالنسبة لإليالء خصوصا، فإن هذا النص القرآين  

يكاد يرصح به، فاهلل تعاىل ذكر اإليالء الذي هو احللف مطلقا، واحللف هو نوع من العزم  

ف  السابق دليل عىل تسمية احلل  املؤكد، وهذا العزم املؤكد يتوفر يف كل قسم، وقوله 

 بغري اهلل حلفا، ولكن اإلنكار تعلق بكونه بغري اهلل. 

ثم إن فتح القول بعدم اعتبار احللف بغري اهلل إيالء جيعل من هذه الثغرة حيلة لإليالء  

 الذي يريض اهلوى وحييي اجلاهلية بدون تعب والتكلف. 

 قصد اإلرضار  
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 وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني: 

وبه قال   ، : عدم اعتبار هذا الرشط، وقد روي ذلك عن ابن مسعودل القول األو 

 وأهل العراق وابن املنذر، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ،والشافعي ، الثوري

 عموم آية اإليالء. ـ  1

 كحال الغضب.  ،أنه منع نفسه عن مجاعها بيمينه فكان موليا ـ  2

فيجب أن يثبت سواء قصد اإلرضار أو َل   ، أن حكم اإليالء يثبت حلق الزوجة ـ  3

 وإتالف ماهلا.  ، يقصد، كاستيفاء ديوهنا 

 فكذلك اإليالء.  ، أن الطالق والظهار وسائر األيامن سواء يف الغضب والرىضـ  4

فكذلك يف   ، أن حكم اليمني يف الكفارة وغريها سواء يف الغضب والرىضـ  5

 اإليالء.  

  ،حلف مثال أن ال يطأ زوجته حتى تفطم ولده  فمن : اعتبار هذا الرشط،  القول الثاين 

واحلسن،   ،إذا أراد اإلصالح لولده، وقد وروي عن عل وابن عباس ،ال يكون إيالء

 : (1)وأبو عبيد، واستدلوا عىل ذلك بام يل  ، واألوزاعي ،وقتادة، وبه قال مالك ، والنخعي

 قال: ليس يف إصالح إيالء.    عن عل ـ  1

 قال: إنام اإليالء يف الغضب.   عن ابن عباسـ  2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار القصد، ألن أنواع املقاصد يف األيامن كثرية،  

فيها الطيب واخلبيث والصالح والفاسد، فقد حيلف اإلنسان لرضورة من الرضورات أو  

م معارشة زوجته فرتة معينة، وجيعل من ذلك احللف وسيلته  مصلحة من املصالح عىل عد

لتحقيق مقصده، ألنه لو ترك لنفسه الستعصت عليه، فيجعل من اليمني أو النذر ونحومها  
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 رادعا يردعه عن اإلتيان بام يرى املصلحة يف خالله. 

  إال  ، يف احلديث: )إين واهلل ال أحلف عىل يمني فأرى غريها خريا منها  وهلذا قال 

 (1) وحتللتها(  ،أتيت الذي هو خري 

 اإليالء حال الغضب 

 اختلف الفقهاء يف اعتبار اإليالء إن وقع يف حال الغضب عىل قولني: 

إال عىل وجه مغاضبة ومناكدة أال جيامعها إرضار هبا   : ال يصح اإليالءالقول األول 

وهو   فليس بإيالء، سواء كان يف ضمن ذلك إصالح ولد أم َل يكن، فإن َل يكن عن غضب 

املشهور عنه، وقاله الليث والشعبى   قول ابن عباس، وروى عن عل بن أبى طالب يف

 واحلسن وعطاء. 

أهنا إيالء سواء كانت اليمني يف غضب أم ال، وهو قول ابن مسعود   : القول الثاين 

صالح  والثورى ومالك وأهل العراق والشافعى وأصحابه وأمحد إال أن مالكا قال ما َل يرد إ

وهذا أصح ألهنم ملا أمجعوا أن الظهار والطالق وسائر األيامن سواء  : )قال ابن املنذر ولد،

 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (2) يف حال الغضب والرضا كان اإليالء( 

 عموم القرآن الكريم.  ـ  1

 أن ختصيص حالة الغضب حيتاج إىل دليل وال يؤخذ من وجه يلزم. ـ  2

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار القصد مطلقا سواء حصل منه يف حال الغضب  

أم يف حال الرضا، مثلام ذكرنا يف الطالق، ولكن الكفارة ترتتب عليه يف حال فيئه يف كلتا  

 
، النسائي: 3/229، أبو داود: 10/31، البيهقي: 4/334، احلاكم: 3/1270، مسلم: 3/1140( البخاري: 1)
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 احلالتني لعالقتها باليمني. 

املعينة   وقد يكون اخلالف يف املسألة مع ذلك خالفا لفظيا، ألن العربة بفيئه يف املدة 

وعدم فيئه، فإن فاء فبها، وإن َل يفئ وطالبت زوجته بفيئه، فإن هلا احلق يف ذلك كام رأينا  

 سابقا، ولو بدون قسم. 

 مدة اإليالء 

ربام يكون أهم األسس التي يقوم عليها اإليالء هو حتديد املدة، بل إن حتديدها هو  

حرم، فإذا آىل املؤمن مثال من أهله ملصلحة  املفرق بني أنواع اإليالء املختلفة، املباح منها وامل

من املصالح مدة معينة ال تترضر هبا املرأة وكان يف ذلك مصلحة معينة، فال حرج عليه يف  

 آىل من نسائه شهرا.   ذلك، بل قد روي أنه 

إن هناك حاالت  : ) وقد بني سيد رس الترشيع القرآين لتحديد املدة يف اإليالء بقوله

بنفوس بعض األزواج، بسبب من األسباب يف أثناء احلياة الزوجية   نفسية واقعة، تلم 

ومالبساِتا الواقعية الكثرية، تدفعهم إىل اإليالء بعدم املبارشة، ويف هذا اهلجران ما فيه من  

إيذاء لنفس الزوجة ؛ ومن إرضار هبا نفسيا وعصبيا ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن 

جفوة متزق أوصال العرشة، وحتطم بنيان األرسة حني تطول  تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن  

عن أمد معقول، وَل يعمد اإلسالم إىل حتريم هذا اإليالء منذ البداية، ألنه قد يكون عالجا  

نافعا يف بعض احلاالت للزوجة الشامسة املستكربة املختالة بفتنتها وقدرِتا عىل إغراء  

رصة للتنفيس عن عارض سأم، أو ثورة غضب،  الرجل وإذالله أو اعناته. كام قد يكون ف

  (1)تعود بعده احلياة أنشط وأقوى

فهذه هي الناحية األوىل املالحظة يف ترشيع اإليالء وعدم اعتباره طالقا، فهو تعبري  

عن حالة من األحوال النفسية التي تعرتي احلياة الزوجية، ولكن هذه احلالة لو تركت عىل  

 
 .  1/244( يف ظالل القرآن:1)



480 

 

العظيمة، قال سيد موضحا هذا املعنى:)ولكنه َل يرتك الرجل   إطالقها تكون فيها املفسدة

مطلق اإلرادة كذلك، ألنه قد يكون باغيا يف بعض احلاالت يريد إعنات املرأة وإذالهلا ؛ أو  

يريد إيذاءها لتبقى معلقة، ال تستمتع بحياة زوجية معه، وال تنطلق من عقاهلا هذا لتجد  

تامالت املتعددة، ومواجهة للمالبسات الواقعية يف  حياة زوجية أخرى، فتوفيقا بني االح

احلياة. جعل هنالك حدا أقىص لإليالء ال يتجاوز أربعة أشهر، وهذا التحديد قد يكون  

فتتطلع حتت ضغط حاجتها   منظورا فيه إىل أقىص مدى االحتامل، كي ال تفسد نفس املرأة،

 (1)الفطرية إىل غري رجلها اهلاجر( 

 اإليالء  آثار  ـ    3

نص الفقهاء عىل أنه ينتج عن اإليالء اآلثار التالية مع اختالف بني الفقهاء يف  

 تفاصيلها:

 األثر األول: التفريق بني الزوجة واملويل عند عدم الفيئ  

اختلف الفقهاء يف كيفية التفريق بني املويل والزوجة، هل تطلق بنفس ميض املدة أم  

 ال، عىل قولني: 

تطلق بنفس ميض املدة، بل يضاف إىل ذلك أن ترافعه امرأته إىل   : ال القول األول 

وعائشة   ، ابن عمر فإن أبى أمره بالطالق، وهو قول ،ويأمره بالفيئة  ، احلاكم، الذي يوقفه

والشافعي،    ،ومالك   ،وطاوس  ، وجماهد  ، وعروة  ، وأيب الدرداء، وهبذا قال سعيد بن املسيب

 نذر، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  وابن امل ،وأبو ثور  ، وأبو عبيد ،وإسحاق

قول اهلل تعاىل: ﴿ لِلَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن نَِسائِِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر َفإِْن َفاُءوا َفإِنَّ اهللََّ  ـ   1

لذكره الفيئة    ؛ (، وظاهر اآلية يدل عىل أن الفيئة بعد أربعة أشهر  226َغُفوٌر َرِحيٌم﴾)البقرة: 

 املقتضية للتعقيب. بعدها بالفاء
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﴿ َوإِْن َعَزُموا الطَّاَلَق َفإِنَّ اهللََّ َسِميٌع  :قوله تعاىل بعدها ـ  2

﴾   وقوله ﴿ َسِميٌع َعلِيمٌ  ، َل حيتج إىل عزم عليه ، ولو وقع بميض املدة، (227َعلِيٌم﴾)البقرة:

 وال يكون املسموع إال كالما.  ، يقتيض أن الطالق مسموع

أنه قول أكثر الصحابة، قال سليامن بن يسار: كان تسعة عرش رجال من أصحاب  ـ    3

يوقفون يف اإليالء، وقال سهيل بن أيب صالح: سألت اثني عرش من أصحاب   حممد 

وإال   ، فيوقف، فإن فاء ، حتى يميض أربعة أشهر ، فكلهم يقول: ليس عليه يشء  النبي 

 . (1)طلق

 كسائر اآلجال.  ، فلم يستحق املطالبة فيها   ، أهنا مدة رضبت له تأجيالـ  4

كمدة العنة، ألن الطالق ال يقع    ، فال يتقدمها وقوع  ،أن هذه مدة َل يتقدمها إيقاعـ    5

  ، ويعرف عجزه عن الوطء برتكه يف مدِتا   ،ألن مدة العنة رضبت له ليخترب فيها   ، إال بمضيها 

 كالدين.  ،وال يستحق املطالبة إال بعد ميض األجل  ،تأجيالوهذه رضبت تأخريا له و 

طلقت منه من غري رفع للحاكم، ألن اإليالء   ،: إذا مضت أربعة أشهرالقول الثاين 

  ، عندهم طالق معلق، قال الكاساين: )أما الذي يرجع إىل الوقت فهو ميض مدة اإليالء

ألن اإليالء يف حق   ؛وهو رشط وقوع الطالق باإليالء حتى ال يقع الطالق قبل ميض املدة 

اإليالء لقوله تعاىل:﴿  طالق معلق برشط ترك الفيء يف مدة  -وهو الرب  - أحد احلكمني 

وعدة من   ،(، وروي عن ابن عباس227َوإِْن َعَزُموا الطَّاَلَق َفإِنَّ اهللََّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾)البقرة: 

أنه إن عزم الطالق ترك الفيء إليها أربعة أشهر فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر   الصحابة

 (2)(رشط وقوع الطالق يف اإليالء 

 الرتجيح:  
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ح يف املسألة هو القول األول ألن ذلك حق للمرأة كسائر حقوقها،  نرى أن األرج

تستطيع أن تطالب بالتفريق عىل أساسه وهلا أن ال تطالب، والقول بوقوع الطالق بعد ميض  

املدة بدون طلب حيول اإليالء إىل نوع من أنواع الطالق، وتنتفي بذلك اخلصوصية التي  

إلكثار من الطالق الذي حرصه الرشع يف أضيق  جعلها الرشع له، وأعظم مرضة لذلك هي ا

 األبواب. 

 : تفريق القايض عند عدم الفيئ 

أو امتنع املعذور من   ، نص الفقهاء عىل أنه إذا امتنع املويل من الفيئة بعد الرتبص 

أمر بالطالق، فإن طلق، وقع طالقه   ، أو امتنع من الوطء بعد زوال عذره ، الفيئة بلسانه

ألنه حيصل   ؛نت أو أكثر، وليس للحاكم إجباره عىل أكثر من طلقة  واحدة كا  ، الذي أوقعه

والتخلص من رضره، وقد اختلفوا يف حال   ،فإهنا تفيض إىل البينونة ؛الوفاء بحقها هبا 

 هل يطلق حلاكم عليه أم ال، عىل قولني:  ،امتناعه من الطالق 

: يطلق احلاكم عليه، وليس للحاكم أن يأمر بالطالق وال يطلق إال أن  القول األول 

وهو قول مالك ورواية عن   ، وإنام احلاكم يستويف هلا احلق  ،ألنه حق هلا  ؛تطلب املرأة ذلك 

قام   ،وامتنع من هو عليه  ،وتعني مستحقه ،أمحد، وقول للشافعية، ألن ما دخلته النيابة

 ن.كقضاء الدي  ،احلاكم مقامه فيه

أو   ، حتى يفيء ،ويضيق عليه ، : ليس للحاكم الطالق عليه، بل حيبسهالقول الثاين 

يطلق، وهو رواية عن أمحد، وقول للشافعية، وهو قول الظاهرية، ألن ما خري الزوج فيه  

َل يقم احلاكم مقامه فيه كاالختيار لبعض الزوجات يف حق من أسلم وحتته أكثر    ،بني أمرين

 من أربع نسوة. 

 جيح:  الرت 

نرى أن األرجح يف املسألة أنه إن اقترصت املدة عىل أربعة اشهر فقط هو األخذ  
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بالقول الثاين، أما إن طالت املدة، واستعملت كل الوسائل، وَل يرجع الزوج لزوجته، بل  

بقي مرصا عىل إرضاره هبا، فإن هلا احلق يف طلب التفريق من زوجها، وللقايض أن يطلقها  

 منه دفعا للرضر. 

 : نوع التفريق 

اختلف الفقهاء يف نوع الطالق الواجب عىل املويل، هل هو رجعي أو بائن عىل  

 قولني:  

  ، وابن عمر  ، وزيد ،وعل  ، : هي تطليقة بائنة، وروي ذلك عن عثامنالقول األول 

  ، ومرسوق  ،واحلسن  ،وعطاء ،وجابر بن زيد ، وعكرمة ،وابن عباس ،وابن مسعود

واستدلوا عىل ذلك بام   وأصحاب الرأي  ، وابن أيب ليىل  ،واألوزاعي ،والنخعي  ، وقبيصة 

   يل:

كانا يقوالن:)إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة وهي   عمرأن ابن مسعود وـ  1

 (1)  أحق بنفسها(

 فكان ذلك يف املدة كمدة العنة.   ، أن هذه مدة رضبت الستدعاء الفعل منه ـ    2

أو طلق احلاكم عليه، وقد روي   ، سواء أوقعه بنفسه ، : هو طالق رجعيالقول الثاين 

أن    والزهري، وهو قول الشافعي، وروي عن أمحد  ، ومكحول  ،عن أيب بكر بن عبد الرمحن

   فرقة احلاكم تكون بائنة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:

،  فكان رجعيا  ، وال استيفاء عدد  ، أنه طالق صادف مدخوال هبا من غري عوضـ  1

 ري اإليالء.  كالطالق يف غ 

وألنه لو أبيح    ،وهذه طلقة  ، أنه ال يصح قياسه عىل فراق العنة، ألهنا فسخ لعيبـ    2

رضبت له   ،فإنه إذا ارجتعها  ؛وهذه يندفع عنها الرضر  ،َل يندفع عنها الرضر ،له ارجتاعها 
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ورجعته    ، وهذا غري عاجز  ، فال فائدة يف رجعته  ، وألن العنني قد يئس من وطئه   ، مدة أخرى

 فافرتقا.  ،ليل عىل رغبته وإقالعه عن اإلرضار هبا د

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة التفريق بني طالقه هو وتطليق احلاكم عليه، أما طالقه  

هو، فهو كسائر الطالق، طالق رجعي يمكن رجعتها يف العدة، وال حيتسب عليه إال طلقة  

 الطالق. واحدة، كام ذكرنا أدلة ذلك يف صيغة 

أما تطليق احلاكم، فهو فسخ، ألن الطالق ال يكون إال من الزوج، وكل تطليق  

للحاكم فسخ كام رأينا يف الفصل اخلاص بحل العصمة الزوجية بيد القضاء، ويف ذلك من  

 املصلحة عدم تكثري الطالق رعاية ملقصد الشارع من إتاحة أكثر الفرص للرجعة.  

 عند الرجوع للزوجة    األثر الثاين ـ لزوم الكفارة 

للزوجة هي اجلامع، قال ابن املنذر: )أمجع كل من نحفظ    (1) اتفق الفقهاء عىل أن الفيئة

فيئة،    فال يكون ذلك  ، أما لو وطئ دون الفرج  ،(2) عىل أن الفيء اجلامع(    ،عنه من أهل العلم 

رة له إذا فاء  واختلفوا يف لزوم الكفا ،  ، وال يزول الرضر بفعلهألنه ليس بمحلوف عىل تركه

 عىل قولني: 

وابن   ،: تلزمه الكفارة، وهو قول أكثر العلامء، وقد روي ذلك عن زيدالقول األول 

وأصحاب   ،وأبو عبيد ،ومالك ،وقتادة ،والثوري ،والنخعي ،عباس، وبه قال ابن سريين

 وابن املنذر. وهو ظاهر مذهب الشافعي، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ، الرأي

ِة  :قول اهلل تعاىلـ  1 اَرُتُه إِْطَعاُم َعرَشَ ْدُتْم اأْلَْياَمَن َفَكفَّ ﴿ َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم باَِم َعقَّ

 
ألنه رجع من املغرب إىل املرشق، فسمي اجلامع من   ;( وأصل الفيء الرجوع، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا 1)

 ألنه رجع إىل فعل ما تركه.  ;املويل فيئة 
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اَرُة َأْياَمنُِكْم إَِذا  َمَساكِنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِْسَوُِتُْم﴾إىل قوله: ﴿  َذلَِك َكفَّ

(،وقال تعاىل:﴿ َقْد َفَرَض اهللَُّ َلُكْم حَتِلََّة  89َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْياَمَنُكْم ﴾)املائدة:

 ( 2َأْياَمنُِكْم﴾)التحريم: 

فأت الذي هو   ،فرأيت غريها خريا منها  ،)إذا حلفت عىل يمني :قال النبي ـ  2

 (1) وكفر عن يمينك(  ، خري

  ، فلزمته الكفارة كام لو حلف عىل ترك فريضة ثم فعلها   ،أنه حالف حانث يف يمينه ـ    3

ومع    ، ما تقدم من ذنبه وما تأخر  قد غفر لرسوله    ألن اهلل تعاىل  ،واملغفرة ال تنايف الكفارة

إال أتيت الذي   ، )إين واهلل ال أحلف عىل يمني فأرى غريها خريا منها :يقول  ذلك كان 

 وحتللتها(  ، هو خري

: ال كفارة عليه، وهو قول احلسن وقول للشافعية، واستدلوا عىل ذلك  القول الثاين 

﴿ َفإِْن َفاُءوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر  : ألن اهلل تعاىل قال ؛ بام قال النخعي: كانوا يقولون ذلك 

 ( 226َرِحيٌم﴾)البقرة: 

 الرتجيح:  

املسألة هو القول األول ألن اإليالء يمني كسائر االيامن، فلذلك  نرى أن األرجح يف  

تكفر بام تكفر به، واملغفرة والرمحة التي استدل هبا أصحاب القول الثاين ال تتناىف مع  

 الكفارة، بل هي دليل مستأنس به عىل وجوهبا زيادة عىل األدلة النصية. 

 
 ،(5914، رقم 4/28وأبو عوانة ) ،(793، رقم 1/242، والطربانى ىف األوسط )3782، رقم 7/10النسائى ) (1)

 .  (520، رقم 1/310والقضاعى ) ،(19744، رقم 10/53والبيهقى )
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 القسم الرابع 

 آثار حل عصمة الزوجية 

ما وضعه الرشع من حلول، سواء لرأب صدع األرسة،  القسم  نتناول يف هذا

وإعادِتا إىل حال االنسجام والتوافق الذي هومقصد الرشع وهدفه األمثل، أو حلفظ  

 حقوق الزوجة وآثارها مما خيفف من آثار التفريق ويسد منافذ الفساد فيه. 

من الثغور، إذا  وقد تناولنا لذلك ثالثة مواضيع، كل موضوع منها يقف عىل ثغرة 

 ما نظر فيه إىل مقاصد الشارع، وهذ املواضيع هي: 

: وهي التي تقف عىل ثغرة محاية النسل من االختالط، كام حتاول يف كثري من  العدة

 مواضعها إعادة احلياة الزوجية إىل طبيعتها وانسجامها. 

خدمة  وقد تناولنا يف الفصل اخلاص هبا أسباب العدة وأنواعها وآثارها حماولني 

 املقصدين السابقني. 

: وهي احلل الذي وضعه الشارع إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها األصل،  الرجعة 

وقد تناولنا يف الفصل اخلاص هبا أحكام الرجعة بأنواعها املختلفة، وأركاهنا ورشوطها،  

يل،  وحتدثنا عن التحايل عىل الرجعة، ومواقف العلامء من التحايل، وبعض النامذج عن احل

ومواقف الفقهاء منها، وأخريا ذكرنا املخارج التي جعلها الرشع لتضييق باب الطالق،  

 كبديل وعالج لظاهرة التحايل عىل الرجعة. 

وهي احلق الذي جعله الرشع تعويضا للمطلقة عن األرضار التي حصلت هلا  املتعة:  

   بسبب طالقها.
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   الفصل األول 

 أحكام العدة 

األنواع املختلفة حلل العصمة الزوجية، سنتناول يف هذا الفصل  بعد أن عرفنا 

  األحكام اخلاصة بالعدة، وينحرص احلديث عنها يف ذكر أسباب العدة وأنواعها وآثارها، 

 :  وغري ذلك

 أوال ـ أحكام العدة وأسباهبا 

 : وحكمها   تعريف العدة ـ    1

 من التعاريف التي قيلت يف العدة، وهي متقاربة: 

 . (1)أو لتفجعها عىل زوج  ،أو للتعبد  ،ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها هي مدة  ـ    1

 .(2) هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياةـ  2

اتفق الفقهاء عىل وجوب العدة عىل املرأة عند وجود سببها، واستدلوا عىل ذلك  وقد  

 بام يل:  

 ﴾ )البقرة: :قول اهلل تعاىل ـ  1
ٍ
بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء (  228﴿ َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ

ئِي َيئِْسَن ِمْن املَِْحيِض ِمْن :وقوله تعاىل  ُِتُنَّ َثاَلَثُة َأْشُهٍر  ﴿ َوالالَّ نَِسائُِكْم إِْن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

ئِي ََلْ حَيِْضَن َوُأْواَلُت اأْلمَْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلهُ  ِمْن َأْمِرِه   َوالالَّ

ا﴾)الطالق:  ِذيَن ُيَتَوفَّ :( وقوله تعاىل4ُيرْسً بَّْصَن  ﴿ َوالَّ ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيرَتَ

ا َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َفَعْلَن يِف َأنُفِس  ِهنَّ بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشً

 
 .  4/343( رشح البهجة:1)

 . 275لب:( دليل الطا2)
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 ( 234بِاملَْْعُروِف َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾)البقرة:

قال:)ال حتد امرأة عىل ميت فوق ثالث إال عىل   أن رسول اهلل  م عطية عن أـ  2

 (1) زوج أربعة أشهر وعرشا( 

عن  ، وروي (2)  (اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم )قال لفاطمة بنت قيس: أنه ـ  3

 قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض.   عائشة

ىل يومنا   لرسول أن األمة أمجعت عىل مرشوعية العدة ووجوهبا من عرص اـ  4

 هذا دون نكري من أحد. 

 :  للعدة ومن احلكم التي ذكرها الفقهاء

وأن ال جيتمع ماء األزواج عىل زوجة واحدة، فتختلط   ، العلم برباءة الرحمـ  1

 األنساب وتفسد. 

تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار رشفه، بحيث ال تنتقل الزوجة من زوج  ـ    2

 إمضاء فرتة العدة.إىل زوج إال بعد 

تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من  ـ  3

 الرجعة. 

ولذلك رشع   ، قضاء حق الزوج وإظهار تأثري فقده يف املنع من التزين والتجملـ  4

 اإلحداد عليه أكثر من اإلحداد عىل الوالد والولد. 

والقيام بحق اهلل الذي   ،وحق الولد ،ومصلحة الزوجة  ، االحتياط حلق الزوجـ  5

 أوجبه. 

 
، أبو داود: 7/439، البيهقي:  3/501، الرتمذي:  10/140، ابن حبان:  2/1124، مسلم:  5/2042( البخاري:  1)

 .  6/37، أمحد: 2/597، املوطأ: 1/674، ابن ماجة: 198/ 6، املجتبى: 3/384، النسائي:2/290

 . 581و   580/  2( واملوطأ 1480رواه مسلم رقم ) (2)
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انطالقا من هذه املقاصد فإن األرجح يف أكثر مسائل اخلالف يف العدة هو األخذ  

بأقىص اآلجال رعاية للمصالح التي ذكرت يف مقاصد العلة، فقد يفيئ الزوج املطلق إن  

 . طالت مدة العدة، ويستربأ الرحم، وليس يف القول بذلك أي مرضة للمرأة

 أسباب العدة   ـ   2

 نص الفقهاء عىل أسباب العدة التالية مع اختالف بينهم يف تفاصيلها:

 الطالق: 

َا   ؛ (1) أمجع العلامء عىل أن املطلقة قبل املسيس ال عدة عليها  لقول اهلل تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيهِ  ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّ ٍة  الَّ نَّ ِمْن ِعدَّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب:  ُحوُهنَّ رَسَ وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ ن العدة جتب لرباءة  ( وأل49َتْعَتدُّ

كالفسخ   ، وقد تيقنا هنا حتقق هذه الرباءة، ومثل الطالق الفرقة احلاصلة يف احلياة ، الرحم

 أو لعان، أو اختالف دين قبل الدخول.  ، أو عتق ،أو عيب  ،لرضاع

وأمجعوا عىل وجوب العدة من الطالق بعد الدخول من الزواج الصحيح لألدلة  

 عرضها يف حماهلا من هذا الفصل.الكثرية يف ذلك، والتي سنست

 الفسخ:  

 اختلف الفقهاء يف العدة من الفرقة احلاصلة بسبب الفسخ عىل األقوال التالية: 

: إن كل فرقة بني زوجني فعدِتا عدة الطالق، سواء كانت بخلع أو لعان  القول األول 

قول أكثر   أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختالف دين، أو غريه، وهو 

 العلامء كام ذكر ابن قدامة.  

: ال عدة يف الفسخ إال يف املعتقة التي ختتار فراق زوجها، وهو قول  القول الثاين 

 
 .  8/78( املغني:1)
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 :  (1)الظاهرية، ومن األدلة عىل ذلك

ِذيَن آَمنُوا إَِذا َجاَءُكْم املُْْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحنُوـ  1 َا الَّ ُهنَّ  قال اهلل تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

اِر اَل ُهنَّ  اهللَُّ َأْعَلُم بِإِياَمهِنِنَّ اهللَُّ َأْعَلُم بِإِياَمهِنِنَّ َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِ  ىَل اْلُكفَّ

نكُِحوُهنَّ إَِذا آَتْيُتُموُهنَّ  ِحلٌّ هَلُْم َواَل ُهْم حَيِلُّوَن هَلُنَّ َوآُتوُهْم َما َأنَفُقوا َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم َأْن تَ 

اهللَِّ  ُأُجوَرُهنَّ َواَل مُتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َواْسَأُلوا َما َأنَفْقُتْم َوْلَيْسَأُلوا َما َأنَفُقوا َذلُِكْم ُحْكُم 

انفساخ   فلم يوجب تعاىل عليهن عدة يف  ، (10حَيُْكُم َبْينَُكْم َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم﴾)املمتحنة: 

 نكاحهن من أزواجهن الكفار بإسالمهن.

قال: كانوا إذا هاجرت امرأة من دار احلرب َل ختطب حتى حتيض    عن ابن عباس ـ    2

مجلة فال جيوز   فإذا طهرت حل هلا النكاح، وهو يدل عىل أن هذا فعل الصحابة ،وتطهر 

 خالفه. 

ألنه   ؛وَل يأمر غريها بعدة وال جيوز أمرها بذلك  ،هلا بالعدة  أمر رسول اهلل ـ  3

 رشع َل يأذن به اهلل تعاىل. 

ألن الطالق ال يكون إال بلفظ    ،ألهنام خمتلفان  ،ال جيوز قياس الفسخ عىل الطالقـ    4

 والفسخ يقع بغري لفظ الزوج أحب أم كره.  ، املطلق واختياره

 الرتجيح:  

القول الثاين برشط معرفة براءة الرحم بأي وسيلة  نرى أن األرجح يف املسألة هو 

تدل عىل ذلك داللة جازمة، ألن املقصد من العدة يف أكثر مواضعها، هي ترك فرصة  

 استرباء الرحم.   للرتاجع عن الطالق، واستمرار احلياة الزوجية، باإلضافة إىل 

بخالف  واملقصد األول يدعو إىل ترجيح طول املدة حتى لو علمت براءة الرحم، 

املقصد الثاين، ويف هذه احلالة ينتفي املقصد األول لفساد الزواج، فلم يبق إال املقصد الثاين،  

 
 .  9/358املحىل: (1)
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وال معنى لتطويل العدة بعد معرفة براءة الرحم من غري سبب داع، بل يف ذلك إيذاء شديد  

 للمرأة وحبس هلا عن الزواج من غري فائدة. 

ناك دليل نيص يف املسألة عىل وجوب  باإلضافة إىل هذا الرتجيح املقاصدي ليس ه

العدة يف الفسخ كام وجبت يف الطالق، وال يصح قياس الفسخ عىل الطالق النتفاء اجلامع  

 بينهام، فاملطلقة يصح لزوجها إرجاعها بخالف املفسوخ زواجها.

 اخللع: 

 اختلف الفقهاء يف املختلعة هل عليها عدة ثالثة قروء أو تستربأ بحيضة عىل قولني: 

: أن عدة املختلعة هي نفس عدة املطلقة، وقد روي عن سعيد بن القول األول 

  ، واحلسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وسليامن بن يسار ،وعروة ، وساَل بن عبد اهلل ،املسيب 

وهو قول احلنفية  ،وأبو عياض  ،وقتادة وخالس بن عمرو ،والزهري  ،والنخعي ، والشعبي

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ، ملذهبواملالكية والشافعية واحلنابلة يف ا

 ﴾)البقرة: ـ  1
ٍ
بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء  ( 228قوله تعاىل: ﴿ َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ

فكانت العدة ثالثة قروء كعدة    ، أن اخللع فرقة بني الزوجني يف احلياة بعد الدخولـ    2

 املطلقة.  

عثامن وابن عباس وابن عمر يف آخر   : تستربئ بحيضة، وهو قول القول الثاين 

روايتيه، وهو قول إسحق وابن املنذر وغريمها وهو رواية عن أمحد، واستدلوا عليذلك بام  

 : (1)يل 

أنه لو كان اخللع طالقا ملا جاز يف احليض ألن اهلل حرم طالق احلائض، وقد سلم  ـ    1

 املخالفون أو أكثرهم أنه جيوز يف احليض. 

عية إليه يف احليض، واهلل تعاىل إنام حرم املرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة  أن احلاجة داـ    2

 
 .  32/293( جمموع فتاوى ابن تيمية: 1)
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للرجل لئال يطلق لغري حاجة ألن األصل يف الطالق احلذر، وإنام أبيح منه قدر احلاجة  

واحلاجة تندفع بثالث مرات، وهلذا أبيحت اهلجرة ثالثا واإلحداد لغري موت الزوج ثالثا،  

قضاء نسكه ثالثا، واألصل يف اهلجرة ومقام املهاجر بمكة  ومقام املهاجر بمكة بعد 

 التحريم. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة ـ بناء عىل ما سبق ـ أن اخللع ما دام فسخا لألدلة التي  

ذكرناها يف حملها من الفصل اخلاص به، فإنه يكتفى فيه باسترباء الرحم، ألنه ال معنى  

الرجوع لزوجها بعد أن افتدت منه بامهلا، ونرى أن هذا االسترباء  لتطويل عدة من ال حتب 

 يمكن أن يتم بأي وسيلة برشط داللتها عىل اجلزم. 

 اللعان: 

 اختلف الفقهاء يف عدة املالعنة عىل قولني: 

فأشبهت املطلقة عند مجهور   ،ألهنا مفارقة يف احلياة ،: أهنا كعدة املطلقة القول األول 

 الفقهاء. 

 . : أن عدِتا تسعة أشهر، وهو قول ابن عباسين القول الثا 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة أنه ما دام اللعان فسخا، فإن األرجح فيه االكتفاء باسترباء  

ألن حتديد تسعة أشهر يقصد منه التأكد التام برباءة   الرحم، ويدل عليه قول ابن عباس

 ديد بأي وسيلة جازمة كام ذكرنا.الرحم، ويمكن معرفة ذلك دون احلاجة هلذا التح

 الزنى: 

 :(1) اختلف الفقهاء يف عدة الزانية عىل األقوال التالية

 
 .  2/90، إعالم املوقعني: 216/ 5، األم: 7/108، املغني:  9/295( اإلنصاف للمرداوي: 1)
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حامال كانت أو غري حامل، وهو املروي عن    ،: أن الزانية ال عدة عليها القول األول 

 والثوري، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   (1) وهو قول احلنفية والشافعية ، أيب بكر وعمر وعل 

 

 (2)  )الولد للفراش وللعاهر احلجر(: قول الرسول ـ  1

 وال يوجب العدة.    ، والزنا ال يتعلق به ثبوت النسب   ، أن العدة رشعت حلفظ النسب ـ    2

: أن املزين هبا تعتد عدة املطلقة، وقد روي عن احلسن والنخعي، وهو  القول الثاين 

 واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   (3)املعتمد لدى املالكيةالقول 

 فوجبت العدة منه.  ،أنه وطء يقتيض شغل الرحمـ  1

 أهنا حرة فوجب استرباؤها بعدة كاملة قياسا عىل املوطوءة بشبهة. ـ  2

فال   ،أن املزين هبا إذا تزوجت قبل االعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا ـ  3

 حفظ النسب. حيصل  

: أن الزانية تستربأ بحيضة واحدة، وهو قول للاملكية وقول للحنابلة،  القول الثالث 

وال غري ذات محل حتى حتيض   ،: )ال توطأ حامل حتى تضع واستدلوا عىل ذلك بقوله 

 
( إذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أيب حنيفة وحممد، ولكن ال جيوز وطؤها حتى تضع، 1)

: » ال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه «وقوله لئال يصري ساقيا ماءه زرع غريه، لقول الرسول 

متناع وطئها حتى تضع محلها. خالفا للشافعية الذين يقولون بجواز النكاح : » ال توطأ حامل حتى تضع «فهذا دليل عىل ا

 والوطء للحامل من زنا عىل األصح، إذ ال حرمة له، وقد سبق ذكر املسألة بتفاصيلها يف حملها. 

 ( وقال: حسن صحيح. وغريه. 2121، رقم 4/434الرتمذى ) (2)

غصب  ;قال ابن عرفة: براءة احلرة من وطء زنا أو غلط أو غيبة ( وقد نصوا عىل أن االسترباء يكون بثالث حيض، 3)

 .  5/478أو سبي أو مالك ارتفع باستحقاق ثالث حيض استرباء ال عدة، انظر: التاج واإلكليل: 
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 (1)حيضة( 

 الرتجيح:  

االسترباء،  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول باستربائها بأي وسيلة من وسائل 

ألنه ال حاجة لتطويل مدة العدة من غري سبب داع إىل ذلك، وليس يف األدلة ما ينص عىل  

 . أن عدة الزانية كعدة املطلقة

 الزواج الفاسد:  

نص أكثر الفقهاء عىل وجوب العدة بالدخول يف النكاح الفاسد املختلف فيه بني  

 ، وذلك بسبب الفرقة الكائنة بتفريق القايض. املذاهب

  ، أي بالدخول ،واتفقوا عىل وجوب العدة يف النكاح املجمع عىل فساده بالوطء 

بأن كان ال يعلم   ، واملحارم إذا كانت هناك شبهة تسقط احلد ، كنكاح املعتدة وزوجة الغري

 باحلرمة. 

 واختلفوا فيام لو كان يعلم باحلرمة عىل قولني: 

ال   ،ألهنا وجبت للتعرف عىل براءة الرحم  ؛ : وجوب عدة االسترباء القول األول 

وهو قول املالكية واحلنابلة   ، إذ ال حق للنكاح الفاسد أيا كان نوعه ،لقضاء حق النكاح

 وبعض احلنفية. 

وهو قول الشافعية وبعض   ،: عدم وجوب العدة عند العلم باحلرمةالقول الثاين 

 لنسب. ولعدم ثبوت ا  ، احلنفية، لعدم وجود الشبهة املسقطة للحد

 الرتجيح:  

 
 ،(2157، رقم 2/248وأبو داود ) ،(2295، رقم 2/224والدارمى ) ،(11614، رقم 3/62أمحد ) (1)

، رقم 5/329( وقال: صحيح عىل رشط مسلم. والبيهقى )2790، رقم 2/212)واحلاكم  ،(4/112والدارقطنى )

10572)  
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نرى أن األرجح يف املسألة االكتفاء باسترباء الرحم لعدم إمكان الرجعة، وال معنى  

لتطويل العدة من غري حاجة إىل ذلك، وليس يف األدلة ما يوجب العدة عىل املرأة يف النكاح  

 الفاسد أو الباطل. 

 : الوطء بشبهة 

واملوجودة    ، ت إىل غري زوجها نص الفقهاء عىل أن عدة املوطوءة بشبهة وهي التي زف

ليال عىل فراشه إذا ادعى االشتباه كعدة املطلقة، واتفقوا عىل أنه ال جيب عليها عدة وفاة، 

قال الرسخيس: )ذا أدخل عىل الرجل غري امرأته فدخل هبا فعىل الزوج مهر التي دخل هبا  

د يف املعامالت حجة  وخرب الواح ،ألنه دخل هبا بشبهة النكاح بخرب املخرب أهنا امرأته ؛

وعليها العدة ويثبت نسب ولدها   ، فيصري شبهة يف إسقاط احلد فإذا سقط احلد وجب املهر

   (1) يف الوطء بالشبهة(  وبنحوه قىض عل  ،وال تتقي يف عدِتا ما تتقي املعتدة ، منه

بقوله:)الثانية: شبهة يف  وقد ذكر العز عند بيانه لشبه الدارئة للحدود علة ذلك 

والنسب    ، املوطوءة كوطء الرشكاء اجلارية املشرتكة.. فدرأت عن الواطئ احلد ألنه غري آثم

   ، ومن األدلة عىل ذلك:(2)  واملهر واجب عليه(  ،والعدة واجبة عىل املوطوءة  ، الحق به

كالوطء يف النكاح   ، التعرف عىل براءة الرحم لشغله وحلقوق النسب فيهـ  1

 فكان مثله فيام حتصل الرباءة منه.  ،لصحيحا

وإجياب العدة من باب   ، أن الشبهة تقام مقام احلقيقة يف موضع االحتياطـ  2

 االحتياط. 

 ارتداد الزوج: 

اتفق الفقهاء عىل وجوب عدة زوجة املرتد بعد الدخول أو ما يف حكمه بسبب  

 
 . 5/22( املبسوط: 1)

 .  2/160( قواعد األحكام: 2)
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وإال فالفرقة من الردة وعدِتا تكون    ،فإن مجعها اإلسالم يف العدة دام النكاح  ، التفريق بينهام

أو بالوضع كعدة املطلقة، أما لو مات املرتد أو قتل حدا وامرأته يف   ، باألشهر، أو بالقروء 

 : فقد اختلف الفقهاء عىل قولني  ،العدة

: أنه ال جيب عليها إال عدة الطالق، وهو قول املالكية والشافعية وأيب  القول األول 

وعدة الوفاة ال جتب إال عىل الزوجات،    ، ألن الزوجية قد بطلت بالردة  ؛يوسف من احلنفية  

قال الكاساين موجها قول أيب يوسف:)أن الرشع إنام أوجب عدة الوفاة عىل الزوجات وقد  

إال أنا بقيناها يف حق اإلرث خاصة لتهمة الفرار ممن ادعى  بطلت الزوجية بالطالق البائن 

 (1) بقاءها يف حق وجوب عدة الوفاة فعليه الدليل( 

: أن املرتد إذا مات أو قتل وهي يف العدة وورثته قياسا عىل طالق الفار،  القول الثاين 

تر يف مدة  فإنه جيب عليها عدة الوفاة: أربعة أشهر وعرش فيها ثالث حيض، حتى إهنا لو َل 

وهو قول أيب حنيفة وحممد،   ، األربعة أشهر والعرش ثالث حيض تستكمل بعد ذلك 

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 الوفاة.  أن كل معتدة ورثت جتب عليها عدةـ  1

ألن العدة    ؛ أن النكاح ملا بقي يف حق اإلرث فألن يبقى يف حق وجوب العدة أوىل  ـ    2

لنكاح من وجه كافيا لوجوب العدة احتياطا فيجب عليها  حيتاط يف إجياهبا فكان قيام ا

 أربعة أشهر وعرشا فيها ثالث حيض.  االعتداد

 الرتجيح:  

 نرى أن األرجح يف املسألة القول بأمرين: 

أنه ال جيب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ألن زوجتيها معه انقطعت بردته، أما  ـ  1

 ه هلا. وجوب العدة قبل موته، فإلمكان إسالمه ورجعت

 
 .  3/200( بدائع الصنائع: 1)
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أهنا تستحق املرياث، ألنه تويف أو حد، وهي يف عدِتا منه، وللمرأة احلق يف  ـ  2

 املرياث ما دامت يف عدِتا. 

 وفاة الزوج: 

  ،وسبب وجوهبا الوفاة بعد زواج صحيح سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده

برشط أال تكون حامال ومدِتا أربعة أشهر وعرش لعموم   ،وسواء أكانت ممن حتيض أم ال 

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوعَ  ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيرَتَ ِذيَن ُيَتَوفَّ ا  قوله تعاىل: ﴿ َوالَّ رْشً

عىل  : )ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد ( وقول الرسول 234﴾)البقرة: 

 (1) ميت فوق ثالث ليال، إال عىل زوج أربعة أشهر وعرشا( 

وهي أن الولد يكون يف بطن أمه   ؛ وقد ذكر الفقهاء حكمة عدة الوفاة هبذه املدة 

ثم ينفخ فيه الروح يف   ،ثم أربعني يوما مضغة ،ثم أربعني يوما علقة ،أربعني يوما نطفة

ن كان هبا محل، وهذا التعليل ال يتفق مع  فأمرت برتبص هذه املدة ليستبني احلمل إ ،العرش

ما رصحت به األحاديث من أن كل هذه املراحل تستمر اثنني وأربعني يوما، وهو ما كشف  

، ولو كان هذا التعليل صحيحا لعم كل مفارقة لزوجها بطالق وغريه،  (2)عنه العلم حديثا 

 وملا كان القصد من عدة الوفاة اإلحداد. 

عدم وجوب عدة الوفاة يف النكاح املجمع عىل فساده،  وقد اتفق الفقهاء عىل 

 واختلفوا يف وجوب عدة الوفاة يف النكاح الفاسد املختلف فيه عىل قولني:  

: عدم وجوب عدة الوفاة يف النكاح الفاسد املختلف فيه كاملجمع عليه،  القول األول 

 وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 
  ، (26809، رقم  6/326وأمحد )  ،(12130، رقم  7/48وعبد الرزاق )  ،(1246،  1245، رقم  2/596مالك )  (1)

   (1486، رقم 2/1123ومسلم ) ،(5024، رقم 5/2042والبخارى )

 ( سنتحدث عن هذه املسألة عند احلديث عن اإلجهاض يف اجلزء اخلاص باحلقوق النفسية والصحية لألوالد. 2)
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لقوله تعاىل    ، ألن اهلل تعاىل أوجبها عىل األزواج   ؛ أن عدة الوفاة جتب يف النكاح الصحيح   •

ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا ﴾ )البقرة:  ِذيَن ُيَتَوفَّ ( وال يصري زوجا حقيقة إال بالنكاح  234﴿ َوالَّ

 الصحيح. 

والنعمة يف النكاح  ، أن عدة الوفاة جتب إظهارا للحزن والتأسف لفوات نعمة النكاح  •

 الصحيح دون الفاسد.  

النكاح الفاسد املختلف فيه، وهو قول املالكية،   : وجوب عدة الوفاة يفالقول الثاين 

 فوجبت به عدة الوفاة كالنكاح الصحيح.  ،ألنه نكاح يلحق به النسب ،وهو قول للحنابلة

 الرتجيح: 

نرى أن األرجح يف املسألة القول بعدم وجوب عدة الوفاة من نكاح فاسد لعدم قيام  

َل يصح زواجها منه، بل يف ذلك  الزوجية الصحيحة، وال معنى إلحداد امرأة عىل شخص 

 مرضة حمضة لتطويل العدة من غري سبب. 

قال الشافعي مبينا هذه العلة: )إذا نكح الرجل املرأة نكاحا فاسدا فامت عنها، ثم  

علم فساد النكاح بعد موته أو قبله، فلم يفرق بينهام حتى مات، فعليها أن تعتد هذه عدة  

 حتد يف يشء من عدته، وال مرياث بينهام ألهنا َل تكن  مطلقة، وال تعتد عدة متوىف عنها وال

زوجة وإنام تستربأ بعدة مطلقة، ألن ذلك أقل ما تعتد به حرة فتعتد إال أن تكون حامال  

 (1)  فتضع محلها فتحل لألزواج بوضع احلمل(

 ـ أنواع العدة   ثانيا 

فصلت النصوص الرشعية أنواع العدة بحسب أسباهبا، ومن جتب عليهن من  

 النساء، وسنفصل أقوال الفقهاء يف ذلك يف هذا املبحث:  

 
 .  5/237( األم: 1)
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 النوع األول: عدة القروء 

 اختلف الفقهاء يف معنى القرء اصطالحا عىل قولني: 

: أن املراد بالقرء الطهر، وهو قول املالكية والشافعية، ومن أدلتهم عىل  القول األول 

 ذلك:  

﴾)البقرةـ  1
ٍ
فدل   ،(، فذكره وأثبت اهلاء يف العدد 228: قوله تعاىل: ﴿ َثالَثَة ُقُروء

فإن  ؛ وقال: ثالث قروء  ،ولو أراد احليضة املؤنثة ألسقط اهلاء ، عىل أنه أراد الطهر املذكر

 .(1) عدد املذكر من الثالثة إىل العرشة وتسقط يف عدد املؤنثاهلاء تثبت يف 

﴾)الطالق: ـ  2 ِِتِنَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ ِإَذا َطلَّ ( أي يف  1قوله تعاىل:﴿ َياَأُّيُّ

ووجه الداللة: أن اهلل تعاىل أمر   ، فالالم بمعنى يف  ، عدِتن أو يف الزمان الذي يصلح لعدِتن 

ففيه دليل عىل    ، ال يف احليض حلرمته باإلمجاع، فيرصف اإلذن إىل زمن الطهر   ، بالطالق يف الطهر 

 وتطلق فيه النساء.   ، أن القرء هو الطهر الذي يسمى عدة 

ثم   ، ثم حتيض ثم تطهر ، ثم ليرتكها حتى تطهر ،)مره فلرياجعها  : قول النبي ـ  3

فتلك العدة التي أمر اهلل عز وجل أن يطلق    ،ك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسإن شاء أمس

أشار إىل الطهر وأخرب أنه العدة التي أمر اهلل تعاىل أن تطلق هلا   فالرسول  ، هلا النساء( 

 فصح أن القرء هو الطهر.  ، النساء

للمستحاضة:)اقعدي أيام أقرائك وانظري إذا   أن احتجاج املخالفني بقوله  ـ  4

أتاك قرؤك فال تصل( ونحو هذا فليس فيه حجة، ألن احليض قد يسمى قرءا، قال ابن عبد 

بَّْصَن   الرب: )ولسنا ننازعهم يف ذلك، ولكنا ننازعهم أن يكون اهلل عز وجل أراده بقوله:﴿ َيرَتَ

﴾)البقرة
ٍ
عىل أن هذا احلديث قد ضعفه أهل العلم، ألنه يروى    ( 228: بَِأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروء

 
صحابنا هبذا وهذا عندي ليس بيشء ألن التذكري يف ( لكن ابن عبد الرب أنكر االحتجاج هبذا، فقال: » وقد احتج أ1)

 .  15/98العدد إنام جاء عىل لفظ القرء وهي مذكرة« التمهيد: 
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وعائشة َل خيتلف عنها يف أن األقراء األطهار، فيبعد عن عائشة أن تروي عن   عن عائشة، 

أنه قال للمستحاضة:)دعي الصالة أيام أقرائك( وتقول: األقراء األطهار، فإن  النبي 

خربت بأن القرء الذي يمنع  تكون حينئذ أ  عائشة، فهو حجة عليهم ألن عائشة صح عن

 بني هذين حجة(  عائشة من الصالة ليس هو القرء الذي تعتد به من الطالق، وكفى بتفرقة 

وهو ما ذهب إليه مجاعة من السلف كاخللفاء   ،: املراد بالقرء احليضالقول الثاين 

نفية  وطائفة كثرية من الصحابة والتابعني وبه قال أئمة احلديث واحل األربعة وابن مسعود 

وأنا اليوم أذهب   ،وأمحد يف رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال: كنت أقول: إهنا األطهار

واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب  ، إىل أهنا احليض. وقال ابن القيم: )إنه رجع إىل هذا

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  (1) سواه( 

بَّْصَن بِ ـ  1 ﴾قوله تعاىل: ﴿َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ
ٍ
( فقد  228)البقرة:  (2) َأنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروء

ولو محل القرء عىل الطهر لكان االعتداد بطهرين   ،أمر اهلل تعاىل باالعتداد بثالثة قروء

  ، ألن بقية الطهر الذي صادفه الطالق حمسوب من األقراء عند القول األول  ؛ وبعض الثالث  

فيكون ترك   ،لعدد ال يقع عىل ما دونه  واالسم املوضوع ، والثالثة اسم لعدد خمصوص

ألن ما بقي   ؛ ولو محل عىل احليض يكون االعتداد بثالث حيض كوامل  العمل بالكتاب، 

فكان احلمل عىل ذلك أوىل    ،من الطهر غري حمسوب من العدة عندهم فيكون عمال بالكتاب 

 ملوافقته لظاهر النص وهو أوىل من خمالفته. 

 
 .  5/601( زاد املعاد: 1)

( قال ابن العريب:هذه اآلية من أشكل آية يف كتاب اهلل تعاىل من األحكام، تردد فيها علامء اإلسالم، واختلف فيها 2)

، ولو شاء ربك لبني طريقها وأوضح حتقيقها، ولكنه وكل درك البيان إىل اجتهاد العلامء ليظهر فضل الصحابة قديام وحديثا 

وقد أطال اخللق فيها النفس، فام استضاءوا بقبس، وال حلوا عقدة اجللس، أحكام  ;املعرفة يف الدرجات املوعود بالرفع فيها 

 .  1/250القرآن:
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،  (1) وعدِتا حيضتان(  ،أنه قال: )طالق األمة اثنتان ما روي عن رسول اهلل ـ  2

إذ الرق أثره يف تنقيص    ،ومعلوم أنه ال تفاوت بني احلرة واألمة يف العدة فيام يقع به االنقضاء

فدل عىل أن أصل ما تنقيض به العدة    ، العدة التي تكون يف حق احلرة ال يف تغيري أصل العدة

 هو احليض.  

: )تدع  قال النبي  ،أن املعهود يف لسان الرشع استعامل القرء بمعنى احليض ـ  3

فإذا مر    ، الصالة أيام أقرائها، وقال لفاطمة بنت أيب حبيش:)انظري إذا أتى قرؤك فال تصل 

قرؤك فتطهري ثم صل ما بني القرء إىل القرء(فهذا دليل عىل أنه َل يعهد يف لسان الرشع  

 فوجب أن حيمل كالمه عىل املعهود يف لسانه.  ،لطهر يف موضعاستعامله بمعنى ا

وال حائل حتى    ،يف الصحيح املشهور: )ال توطأ حامل حتى تضع  قول النبي  ـ    4

عىل أن براءة رحم األمة هو احليض، وبه يقع االسترباء   ، فنص الشارع (2)  حتيض(

بالواحد يف األمة، فكذلك فليكن بالثالثة يف احلرة، ألن املطلوب من احلرة يف استرباء الرحم  

 هو املطلوب من األمة بعينه.  

 الرتجيح:  

واألدلة فيها تكاد   السلف، هذه املسألة من املسائل التي اشتد فيها اخلالف من لدن 

كافأ، وسبب ذلك أن القرء يف اللغة العربية يشرتك إطالقه يف احليض والطهر، مع داللته  تت

يف نفس الوقت عىل الوقت، ولعل املراد يف النص القرآين هو الوقت بغض النظر عن كونه  

وقت حيض أم وقت طهر، للداللة عىل أن املعتدة تعتد ثالث دورات إما باعتبار طهرها،  

 
قال ابن حجر: ويف إسناده عمر بن شبيب وعطية العويف ومها ضعيفان،  ،7/369، البيهقي: 1/627( ابن ماجة: 1)

 . 3/213تلخيص احلبري:

 ،(2157، رقم 2/248وأبو داود ) ،(2295، رقم 2/224والدارمى ) ،(11614، رقم 3/62( أمحد )2)

، رقم 5/329( وقال: صحيح عىل رشط مسلم. والبيهقى )2790، رقم 2/212واحلاكم ) ،(4/112والدارقطنى )

10572 ) 
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وبه تشاغل الناس قديام وحديثا من فقهاء ولغويني  )وقد قال ابن العريب: أو باعتبار حيضها،  

أقرهبا أن أهل   ؛ وأوصيكم أال تشتغلوا اآلن بذلك لوجوه ؛ يف تقديم أحدمها عىل اآلخر 

يكفيك هذا فيصال بني املتشعبني وحسام لداء   ، اللغة قد اتفقوا عىل أن القرء الوقت 

 (1) (املختلفني

ية قد ترجح القول باعتباره حيضا، ففي ذلك تأكيد لرباءة  ولكن الناحية املقاصد

الرحم، وتطويل للفرتة التي يمكن للزوجني فيها أن يرتاجعا، وكال األمرين من مقاصد  

 الرشيعة يف العدة كام ذكرنا. 

وذلك ألن القائلني بأن القرء هو الطهر، تقل عندهم الفرتة املوضوعة للرجعة،  

من  ) الزوجني يف حال الرتاجع عن الطالق بالرجعة، قال النووي:وليس ذلك يف مصلحة 

قال باالطهار جيعلها قرئني وبعض الثالث، وظاهر القرآن أهنا ثالثة، والقائل باحليض  

يشرتط ثالث حيضات كوامل، فهو أقرب اىل موافقة القرآن، وهلذا االعرتاض صار ابن  

لكن ال تنقيض العدة اال بثالثة أطهار  شهاب الزهرى اىل أن االقراء هي االطهار، قال: و 

كاملة، وال تنقيض بطهرين وبعض الثالث، وهذا مذهب انفرد به، بل اتفق القائلون  

باالطهار عىل أهنا تنقيض بقرءين وبعض الثالث، حتى لو طلقها وقد بقى من الطهر حلظة  

 (2)  يسرية حسب ذلك قرءا ويكفيها طهران بعده(

 شهر النوع الثاين ـ العدة باأل 

 اتفق الفقهاء عىل أن العدة باألشهر جتب لسببني: 

 السبب األول: بدل احليض: 

وهي ما جتب بدال عن احليض يف املرأة املطلقة أو ما يف معناها التي َل تر دما ليأس أو  

 
 .  1/250( أحكام القرآن:1)

 . 10/63( رشح النووي عىل مسلم:2)
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  ، فعدِتا ثالثة أشهر بنص القرآن الكريم  ، أو جاوزته وَل حتض  ، صغر، أو بلغت سن احليض

ُِتُنَّ َثاَلَثُة َأْشُهٍر  ﴿ َوالالَّ : لقوله تعاىل ئِي َيئِْسَن ِمْن املَِْحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِْن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

ئِي ََلْ حَيِْضَن ﴾)الطالق:    ،وألن األشهر هنا بدل عن األقراء  ، ( أي فعدِتن كذلك4َوالالَّ

 واألصل مقدر بثالثة فكذلك البدل، وسنتكلم عن كل حالة فيام يل: 

 وىل: الصغرية التي َل حتض:  احلالة األ 

ئِي   وقد اتفق الفقهاء عىل أن عدِتا ثالثة أشهر، قال ابن العريب يف قوله تعاىل: َوالالَّ

  ؛لتعذر األقراء فيها عادة    ؛وعدِتا أيضا باألشهر    ،(:)يعني الصغرية4ََلْ حَيِْضَن ﴾)الطالق: 

فإذا رأت الدم يف زمن احتامله   ،باألشهر  فهي تعتد ، واألحكام إنام أجراها اهلل عىل العادات

كام أن  ، لوجود األصل. فإذا وجد األصل َل يبق للبدل حكم ،عند النساء انتقلت إىل الدم

 (1) ثم انقطع عادت إىل األشهر(  ،املسنة إذا اعتدت بالدم 

ألن املرجع فيه   ؛ نص أكثر الفقهاء عىل أن أقل سن حتيض فيه املرأة تسع سنني وقد 

وقد روي عن الشافعي أنه قال: )رأيت   وقد وجد من حتيض لتسع،  ، إىل الوجود الواقعي

، فهذه إذا أسقطت من عمرها مدة احلملني يف الغالب  (2) جدة هلا إحدى وعرشون سنة( 

كانت كل واحدة منهام قد حلمت لدون   ، بني ابنتها وقسمت الباقي بينها و ،عاما ونصفا 

 عرش سنني. 

واملعترب من   ،ألنه َل يوجد مثلها متكررا ؛فليس بحيض  ،فإن رأت دما قبل ذلك

 فال يعتد به.    ، وَل يوجد ذلك ، ذلك ما تكرر ثالث مرات يف حال الصحة

  ، حتض فلم  ، وقد اختلف الفقهاء فيام لو بلغت سنا حتيض فيه النساء يف الغالب

 كخمس عرشة سنة عىل قولني: 

 
 . 4/245( أحكام القرآن البن العريب: 1)

 .  8/87، املغني:  1/202، كشاف القناع:  1/62( َل أجده يف كتبه، لكن نص عليه يف كتب كثرية منها: منار السبيل:  2)
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وهو مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي، وهو   ،: عدِتا ثالثة أشهرالقول األول 

 وضعف أبو بكر الرواية املخالفة هلذا، ومن األدلة عىل ذلك:   ،ظاهر مذهب أمحد

ئِي َيئِْسَن ِمْن املَِْحيِض ِمْن  ـ    1 ُِتُنَّ َثاَلَثُة  قول اهلل تعاىل: ﴿ َوالالَّ نَِسائُِكْم إِْن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

ئِي ََلْ حَيِْضَن ﴾)الطالق:  ( وهذه من الالئي َل حيضن.4َأْشُهٍر َوالالَّ

وهلذا لو حاضت قبل بلوغ سن حييض    ، ال بحال غريها   ، أن االعتبار بحال املعتدةـ    2

 ت باحليض. اعتد  ، مثل أن حتيض وهلا عرش سنني ، ملثله النساء يف الغالب

وهذه   ، فإهنا من ذوات القروء ؛ أهنا ختالف من ارتفع حيضها وال تدري ما رفعه ـ   3

 َل تكن منهن. 

: أهنا تعتد سنة، وقد رواه أبو طالب عن أمحد، ومن األدلة عىل ذلك أنه  القول الثاين 

  ، جيوز أن يكون هبا محل منع حيضها   ،صارت مرتابة  ، متى أتى عليها زمان احليض فلم حتض

 كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده.  ، فيجب أن تعتد بسنة

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول برشط استرباء رمحها بأي وسيلة من 

وسائل االسترباء، فإن َل تستربئ أو َل يوثق يف وسيلة االسترباء بقيت إىل آخر مدة احلمل  

 أن حتمل من يف مثل هذه السن.   من باب االحتياط الحتامل محلها، ألن العادة

 احلالة الثانية: اآليسة من املحيض 

بسبب تغريات تطرأ عىل   ، واحلمل ينقطع فيه احليض  ، اإلياس دور من حياة املرأة

اختلف الفقهاء يف حتديد سن اإلياس اختالفا شديدا يعرس ضبطه نحاول  وقد جسمها، 

 :(1) حرصه يف األقوال التالية

 
، التاج 6/27، املبسوط: 1/202، كشاف القناع: 3/306، الكايف يف فقه ابن حنبل: 1/268( انظر: املبدع: 1)

 .  3/404، مواهب اجلليل: 1/367واإلكليل: 
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بل إياسها أن تبلغ من السن ما ال حييض مثلها   ،حيد اإلياس بمدة: ال القول األول 

فيبطل به   ، حكم بإياسها، فام رأته بعد االنقطاع حيض ،فيه، فإذا بلغته، وانقطع دمها 

ثم رأت الدم،   ، االعتداد باألشهر، ويفسد نكاحها إن كانت اعتدت باألشهر وتزوجت 

ه: )ألنه معنى يف باطنها ال يوقف عىل  وهو قول بعض احلنفية، واستدل له الرسخيس بقول

وإذا بلغت من السن ما ال حييض فيه مثلها   ،حقيقته، فال بد من اعتبار السبب الظاهر فيه 

 (1)وهي ال ترى الدم فالظاهر أهنا آيسة( 

 : حتديده بسن معينة، وقد اختلف يف حتديد هذه السن عىل اآلراء التالية: القول الثاين 

قيل فيه   ، مس ومخسني سنة، وهو رواية احلسن عن أيب حنيفةحيد بخ :الرأي األول 

فام رأته من الدم بعدها فليس بحيض يف ظاهر   ،وإن عليه أكثر املشايخ ،إن عليه االعتامد 

إن جاءها قبل   ،حتى يبطل به االعتداد باألشهر ،املذهب، إال إذا كان دما خالصا فحيض

وعليه فالنكاح   ، قالوا: وهو املختار للفتوى ، حتى ال تفسد األنكحة ،متام األشهر ال بعدها 

 إن وقع بعد انقضاء األشهر ثم رأت الدم جائز.  

  وهو قول للحنفية ورواية عن أمحد، وقول للشافعية   ، : حيد بخمسني سنةالرأي الثاين 

 املرأة يف بطنها ولدا بعد اخلمسني. واستدلوا عىل ذلك بقول عائشة ا: لن ترى 

: أن اإلياس له حدان: أعىل وأدنى. فأقله مخسون سنة، وهو قول املالكية  الرأي الثالث 

 وقول للحنابلة، وقد اختلفوا يف أعاله كام يل: 

: أنمن بلغت سبعني فدمها غري حيض قطعا، ومن َل تبلغ مخسني  مذهب املالكية 

فيهام. وما بني ذلك يرجع فيه   - أي ذوات اخلربة  - اء فدمها حيض قطعا. وال يسأل النس

 ألنه مشكوك فيه.    ؛للنساء 

تيأس بعدها يقينا، وما    ،: أعاله عند أمحد عىل هذه الرواية ستون سنة مذهب احلنابلة 

 
 . 6/27( املبسوط: 1)
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ال ترتك له الصوم والصالة، وتقيض الصوم   ،بني اخلمسني والستني من الدم مشكوك فيه 

)الصحيح إن شاء اهلل أنه متى بلغت املرأة مخسني فانقطع  :قدامةاملفروض احتياطا، قال ابن  

ألن وجود احليض يف حق هذه    ؛ حيضها عن عادِتا عدة مرات لغري سبب فقد صارت آيسة  

 (1) بدليل قلة وجوده(  ،نادر

: أن سن اليأس خيتلف باختالف البيئة، وقد اختلف أصحاب هذا  القول الثالث 

 القول عىل اآلراء التالية: 

  ؛ : سن اليأس بالنسبة إىل كل امرأة بيأس نساء عشريِتا من األبوين لرأي األول ا 

وهو   ،لتقارهبن يف الطبع. فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن فقد بلغت سن اليأس

 .  (2)أحد قويل الشافعي

  ،فهو للعربيات ستون عاما  ،: التفريق بني بعض األجناس وبعض الرأي الثاين 

، وهو رواية عن أمحد، وعلل ذلك بأن العربية أقوى طبيعة، وهو رواية  وللعجميات مخسون 

كذلك عند احلنفية، قال الرسخيس:)وفصل يف رواية بني الروميات واخلراسانيات، ففي  

ويف اخلراسانيات التقدير بستني   ،الروميات التقدير بخمسني سنة، ألن اهلرم يرسع إليهن

 (3)سنة(

 الرتجيح:  

األرجح يف املسألة هو القول األول مع الرجوع يف حال الشك يف حصول  نرى أن 

اإلياس أو عدمه إىل رأي املختصني احتياطا للحمل، وذلك إما بتحديد سن اإلياس أو  

 باسترباء الرحم بأي وسيلة من وسائل االسترباء. 

 
 .  8/87( املغني: 1)

( والقول اجلديد للشافعي: املعترب سن اليأس جلميع النساء بحسب ما يبلغ اخلرب عنهن. وأقصاه فيام علم اثنتان 2)

 وستون سنة، وقيل: ستون، وقيل مخسون. 

 . 6/27( املبسوط: 3)
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عية،  وما ذكره أصحاب القول الثالث معترب من الناحية الواقعية ال من الناحية الرش

 فلذلك ال يمكن االحتكام إليه مطلقا الحتامل ختلفه. 

 النوع الثالث: العدة بوضع احلمل 

سواء أكانت عن طالق أم   ، اتفق الفقهاء عىل أن احلامل تنقيض عدِتا بوضع احلمل

(، وألن  4﴾)الطالق: ﴿ َوُأْواَلُت اأْلمَْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ  :وطء شبهة لقوله تعاىل

وهي حتصل بوضع احلمل، وقد نص الفقهاء عىل رشوط   ، القصد من العدة براءة الرحم 

احلمل الذي تنقيض العدة بوضعه، وهي عىل اختالف بني العلامء يف اعتبارها أو اعتبار  

 بعض تفاصيلها: 

 الرشط األول: تبني خلقة اجلنني 

 : اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني

: أن احلمل الذي تنقيض العدة بوضعه هو ما يتبني فيه يشء من خلق  القول األول 

ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من   ، اإلنسان ولو كان ميتا أو مضغة تصورت

 : (2)، وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة، ومن األدلة عىل ذلك(1)القوابل

  ؛ أن ما َل يظهر فيه يشء من خلق اإلنسان، فليس بحمل وأن العدة ال تنقيض به ـ  1

 كام أن العلقة والنطفة ملا َل تكونا ولدا َل تنقض هبام العدة.  ،إذ ليس هو بولد

 
اء أخلق هو أم ال َل حتل به وال ختلو ( وقد نص الشافعي عىل أنه إذا ألقت شيئا جمتمعا شك فيه أهل العدل من النس1)

إال بام ال يشككن فيه. وإن اختلفت هي وزوجها فقالت: قد وضعت ولدا أو سقطا قد بان خلقه، وقال زوجها: َل تضعي 

فالقول قوهلا مع يمينها، وإن َل حتلف ردت اليمني عىل زوجها. فإن حلف عىل البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن َل حيلف 

له الرجعة قال ولو قالت وضعت شيئا أشك فيه أو شيئا ال أعقله وقد حرضه نساء فاستشهدت هبن وأقل من يقبل يف  َل يكن

ذلك أربع نسوة حرائر عدول مسلامت ال يقبل أقل منهن وال يقبل فيهن والدة وال ولد وتقبل أخواِتا وغريهن من ذوي قرابتها 

 ..  5/236م: واألجنبيات ومن أرضعها من النساء، انظر: األ

 .  3/335( انظر: اجلصاص: 2)
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حديث عبد اهلل بن مسعود:)إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوما نطفة  ـ    2

مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلامت  ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 

أنه   فأخرب  (1) فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح( 

يكون أربعني يوما نطفة وأربعني يوما علقة وأربعني يوما مضغة، ومعلوم أهنا لو ألقته علقة  

لة من النطفة ؛ إذ َل تكن له صورة  َل يعتد به وَل تنقض به العدة وإن كانت العلقة مستحي

اإلنسانية، وكذلك املضغة إذا َل تكن هلا صورة اإلنسانية فال اعتبار هبا وهي بمنزلة العلقة  

 والنطفة. 

أن املعنى الذي به يتبني اإلنسان من احلامر وسائر احليوان وجوده عىل هذا  ـ  3

ء من صورة اإلنسان فليس  فمتى َل يكن للسقط يش  ،الرضب من البنية والشكل والتصوير

 ذلك بولد وهو بمنزلة العلقة والنطفة سواء فال تنقيض به العدة لعدم كونه ولدا. 

أنه جيوز أن يكون ما أسقطته مما ال تتبني له صورة اإلنسان دما جمتمعا أو داء أو  ـ  4

ا كان  وأكثر أحواله احتامله ألن يكون مم ،مدة، فغري جائز أن نجعله ولدا تنقيض به العدة

 جيوز أن يكون ولدا وجيوز أن ال يكون ولدا. فال نجعلها منقضية العدة به بالشك. 

أن العلقة قد جيوز أن يكون منها ولد وكذلك النطفة وقد تشتمل الرحم عليهام  ـ  5

بأن:)النطفة متكث أربعني يوما نطفة ثم أربعني يوما علقة(   وتضمهام، وقد أخرب النبي 

 د العلقة يف انقضاء العدة. ومع ذلك َل يعترب أح

وقد اختلف أصحاب هذا القول فيام لو كانت مضغة َل تتصور لكن شهدت الثقات  

 من القوابل أهنا مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت عىل رأيني: 

العدة، وهو رأي الشافعية يف املذهب ورواية عند احلنابلة   : تنقيض هبا الرأي األول 

 
وأبو داود   ،(2643، رقم  4/2036ومسلم )  ،(3036، رقم  3/1174والبخارى )  ،(3624، رقم  1/382أمحد )  (1)

  (76، رقم 1/29( وقال: حسن صحيح. وابن ماجه )2137، رقم 4/446( والرتمذى )4708، رقم 4/228)
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 حلصول براءة الرحم به.  

  ، عدم انقضاء العدة يف هذه احلالة بالوضع ألن احلمل اسم لنطفة متغرية  الرأي الثاين: 

فإذا كان مضغة أو علقة َل تتغري وَل تتصور فال يعرف كوهنا متغرية إال باستبانة بعض اخللق، 

 فية وقول للشافعية ورواية للحنابلة.وهو قول احلن

وهو قول املالكية، ففي   ، : أنه إن كان احلمل دما اجتمع تنقيض به العدةالقول الثاين 

أسقطته علقة أو مضغة   ، املدونة: )قلت: أرأيت إن أسقطت سقطا َل يتبني بيشء من خلقه

ما أتت به النساء من   قال: قال مالك: ؟أو عظام أو دما أتنقيض به العدة أم ال يف قول مالك

 (1) مضغة أو علقة أو يشء يستيقن أنه ولد فإنه تنقيض به العدة وتكون به األمة أم ولد( 

أو املتوىف عنها   ، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم: )إن أسقطت احلامل املطلقة

وأما   ،أو املعتقة املتخرية فراق زوجها حلت، وحد ذلك أن تسقطه علقة فصاعدا ؛زوجها 

  (2)  ال تنقيض بذلك عدة( ، ن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بيشءإ

ولو   ، وهو قول اإلمامية، فقد نصوا عىل أن )احلامل وهي تعتد يف الطالق بوضعه

  ،بعد أن يتحقق أنه محل  ،سواء كان تاما أو غري تام، ولو كان علقة ،بعد الطالق بال فصل

 (3)  وال عربة بام يشك فيه( 

 ومن األدلة عىل ذلك:  

السابق: )إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني   حديث عبد اهلل بن مسعود ـ  1

 يوما ثم يكون علقة( 

)إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكا فصورها وخلق  :قوله  ـ    2

 
 .  2/237( املدونة: 1)

 .  10/47( املحىل: 2)

 .  3/26( رشائع اإلسالم: 3)
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ال ابن حزم  ( ق؟سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى

مبينا وجه استدالله من احلديث: )معناه خلق اجلملة التي تنقسم بعد ذلك سمعا وبرصا  

 (1)  وهي املاء(  ، فصح أن أول خلق املولود كونه علقة ال كونه نطفة - وجلدا وحلام وعظاما  

 الرتجيح:  

اليقني بأن نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين برشط 

وليس سقطا، ولعل هذا االشتباه بدم  ،السقط علقة، أما إن كان جمرد دم، فقد يكون دم علة

العلة هو ما دفع أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه، فلذلك إن اشتبه األمر عرض عىل  

أهل االختصاص، فإن َل يوجدوا بني عىل اليقني، وهو يف هذه احلالة استمرار احلمل، ولو  

 مدة احلمل، خشية اختالط األنساب إن تزوجت، أو الشك يف النسب إن َل تتزوج.  بميض

 الرشط الثاين: إمكان نسبة احلمل لصاحب العدة 

 ويتعلق هبذا الرشط املسائل التالية:  

 : عدة زوجة الصغري أو من يف حكمه 

كعدة  اتفق الفقهاء عىل أن عدة زوجة الصغري املتوىف عنها هي أربعة أشهر وعرش، 

زوجة الكبري سواء بسواء إذا َل تكن حامال، واختلفوا فيام لو مات عن امرأته وهي حامل  

   عىل قولني:

: أهنا ال تنتهي بوضع احلمل، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة يف  القول األول 

 : (2)قول وأيب يوسف، ومن األدلة عىل ذلك

 ملاء وصيانته وال حرمة ملاء الزاين.  أن اعتبار وضع احلمل يف العدة حلرمة اـ  1

أنا نتيقن بفراغ رمحها من ماء الزوج عند موته فعليها العدة بالشهور حقا لنكاحه  ـ    2

 
 .  10/47( املحىل: 1)

 . 6/53( املبسوط: 2)
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 كام لو َل يكن هبا حبل. 

  ، فال تنقيض به العدة ،بدليل أنه ال يثبت نسبه إليه  ،أن هذا احلمل ليس منه بيقنيـ  3

واحلمل الذي تنقيض العدة بوضعه هو الذي ينسب    ، كاحلمل من الزنا أو احلادث بعد موته 

 إىل صاحب العدة ولو احتامال. 

: أن عدة زوجة الصغري الذي مات وهي حامل تكون بوضع احلمل،  القول الثاين 

 وأمحد يف رواية، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ،وهو قول أيب حنيفة وحممد

(،  4َجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ ﴾ )الطالق:﴿ َوُأْواَلُت اأْلمَْحَاِل أَ : عموم قوله تعاىلـ  1

وقد اعترب احلنفية هذا النص مقدما عىل القياس، الذي أخذ به أصحاب القول األول، فقد  

ألن احلمل من غري   ، ذكر حممد بن احلسن أن القياس أن تكون عدِتا أربعة أشهر وعرشا

لآلية، قال أبو   وضع احلمل  إال أنه ترك القياس، واستحسن أن جيعل عدِتا  ، الزوج

 (1)  )فسمى ترك القياس للعموم استحسانا(:بكر

  ، والوالدة دليل فراغ الرحم بيقني  ، أن وجوب العدة للعلم بحصول فراغ الرحم ـ  2

إال إذا ظهر احلمل   ، فكان إجياب ما دل عىل الفراغ بيقني أوىل  ، والشهر ال يدل عىل الفراغ بيقني 

 بل تعتد بأربعة أشهر وعرش.   ، بعد موته َل تعتد به 

فال تتغري باحلمل   ، أن احلمل إذا َل يكن موجودا وقت املوت وجبت العدة باألشهر ـ  3

وال   ، فكان انقضاؤها بوضع احلمل  ، وإذا كان موجودا وقت املوت وجبت عدة احلبل  ، احلادث 

والصبي ال ماء له   ، ألن الولد ال حيصل عادة إال من املاء  ؛ يثبت نسب الولد يف الوجهني مجيعا 

 ويستحيل وجوده عادة فيستحيل تقديره.   ، حقيقة 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء عىل عموم األدلة، وحلاجة احلامل  

 
 . 4/244( الفصول يف األصول: 1)



512 

 

لرعاية ولدها، وذلك قد يستدعي التعجيل بزواجها قبل انقضاء املدة املحددة للعدة، وقد  

 سبق بيان العلة يف ذلك. 

 : جة املجبوب واخليص واملمسوح عدة زو 

 :(1) اختلف الفقهاء يف عدة زوجة املجبوب واخليص واملمسوح عىل األقوال التالية

كاملطلقة   ، ال عدة عليها من طالقه ، : أن زوجة املجبوب كزوجة الصبيالقول األول 

  ، ولو طلقت زوجته أو مات عنها وهي حامل فال تنقيض عدِتا بوضع احلمل  ، قبل الدخول

وعليها   ، ويعد نفاسها حيضة  ، بل ال بد من ثالثة أقراء يف الطالق ، ال من موت وال طالق

وهو املتأخر من الوضع أو متام األربعة أشهر وعرش، وهو قول   ،يف الوفاة أقىص األجلني

 لاملكية. ل

تد، وهو قول الشافعية واحلنفية واحلنابلة، وقد اختلفوا عىل  : أهنا تع القول الثاين 

 اآلراء التالية: 

أن املجبوب أو اخليص كالعنني يف وجوب العدة عىل الزوجة عند الفرقة  :الرأي األول 

بناء عىل طلبها، وهو قول احلنفية، ونصوا عىل أن اخليص كالصحيح يف وجوب العدة عىل  

 وب برشط اإلنزال. وكذلك املجب ، زوجته عند الفرقة

: تعتد املرأة من وطء خيص ال مقطوع الذكر ولو دون األنثيني لعدم  الرأي الثاين 

واعتدت بوضعه   ،إلمكانه إن َل يكن ممسوحا  ، الدخول، لكن إن بانت حامال حلقه الولد

وال جتب العدة من طالقه،   ، الولد ال يلحقه عىل املذهب ألن ، بخالف املمسوح ، وإن نفاه

 .(2)الشافعيةوهو قول 

 
، التاج 2/468، حاشية الدسوقي: 8/365، روضةالطالبني: 100/ 8، املغني: 3/318( الكايف يف فقه ابن حنبل: 1)

 .  3/485واإلكليل: 

 .  4/344( انظر: رشح البهجة: 2)
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: أنه إذا طلق اخليص املجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد َل يلحقه  الرأي الثالث 

أو عدة   ،، وَل تنقض عدِتا بوضعه وتستأنف بعد الوضع عدة الطالق: ثالثة قروء(1)نسبه

 .  (2)وهو قول احلنابلة ،الوفاة: أربعة أشهر وعرشا

 الرتجيح: 

املسألة هو قول اجلمهور بناء عىل أن العلة يف العدة ليست استرباء  نرى أن األرجح يف  

الرحم فقط، ولو كانت العلة هي استرباء الرحم وحدها الكتفي فيها باالسترباء بحيضة،  

ولكنها تشمل أيضا ما ذكرنا من إعطاء فرصة طويلة للرجعة، وهو من مقاصد الرشيعة يف  

 َل األرسة ولو يف آخر اللحظات. 

 ـ حتول العدة أو انتقاهلا   ثالثا

 وهو أن تنتقل العدة من نوع إىل نوع آخر، وال خيلو ذلك من احلاالت التالية:  

 انتقال العدة أو حتوهلا من األشهر إىل األقراء: ـ    1

واآليسة من املحيض، وقد اتفق الفقهاء عىل أن   ،وذلك مثل الصغرية التي َل حتض

الصغرية أو البالغة التي َل حتض إذا اعتدت باألشهر فحاضت قبل انقضاء عدِتا ولو بساعة  

ألن األشهر بدل عن األقراء   ،فتنتقل عدِتا من األشهر إىل األقراء  ، لزمها استئناف العدة

 فإذا وجد املبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع املاء. 

أما إن انقضت عدِتا باألشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة َل يلزمها استئناف العدة  

وال يمكن   ،كالتي حاضت بعد انقضائها بزمن طويل ،ألنه معنى حدث بعد انقضاء العدة

 
ألنه قد يتصور منه اإلنزال بأن حيك موضع ذكره بفرجها  ;( وذكر القايض: أن ظاهر كالم أمحد أن الولد يلحق به 1)

فعىل هذا القول يلحق به الولد وتنقيض به العدة، والصحيح أن هذا ال يلحق به ولد، ألنه َل جتر به عادة، فال يلحق به  فينزل،

 .  8/100ولدها، كالصبي الذي َل يبلغ عرش سنني.املغني: 

 .  8/100( املغني: 2)
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 ألنه لو صح منعه َل حيصل ملن َل حتض االعتداد باألشهر بحال.  ؛منع هذا األصل  

 عىل قولني:   ،ثم رأت الدم  ،ا اعتدت ببعض األشهروقد اختلف الفقهاء يف اآليسة إذ

واحلنفية يف ظاهر   لشافعيةل: تتحول عدِتا إىل األقراء، وهو قول القول األول 

الرواية، واستدلوا عىل ذلك بأهنا ملا رأت الدم دل عىل أهنا َل تكن آيسة وأهنا أخطأت يف  

 ود األصل. الظن فال يعتد باألشهر يف حقها ألهنا بدل فال يعترب مع وج 

وهو قريب من قول املالكية القائلني بأن اآليسة إذا رأت الدم بعد اخلمسني وقبل  

فإنه يكون دما مشكوكا فيه يرجع   ،واحلنابلة القائلني بعد اخلمسني وقبل الستني  ، السبعني 

إال أن احلنابلة رصحوا بأن املرأة إذا رأت الدم   ؟ال فيه إىل النساء ملعرفة هل هو حيض أم

ألن دليل احليض   ؛اخلمسني عىل العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض يف الصحيح  بعد

وإن رأته بعد  ،وهذا يمكن وجود احليض فيه وإن كان نادرا ،الوجود يف زمن اإلمكان

 كالتي ال ترى دما.   ، وتعتد باألشهر  ، الستني فقد تيقن أنه ليس بحيض، فعند ذلك ال تعتد به

إذا بلغت سن اإلياس ثم رأت بعده الدم َل يكن ذلك الدم حيضا  أنه  :القول الثاين 

إال إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل   ،كالدم الذي تراه الصغرية التي ال حييض مثلها 

 به االعتداد باألشهر، وهو قول احلنفية عىل الرواية التي وقتوا لإلياس فيها وقتا.  

 الرتجيح: 

ظر إىل ما يقوله أهل االختصاص من األطباء يف  نرى أن األرجح يف املسألة هو الن

ذلك الحتامل أن يكون بسبب مرض ونحوه، وهو الظاهر خاصة مع الكرب يف السن عىل ما  

 ذكرناه يف حتديد سن اإلياس، فإن السن الذي ذكره الفقهاء حييل يف العادة حصول احليض.  

 : انتقال العدة من األقراء إىل األشهر ـ    2

اء إىل أن العدة تنتقل من األقراء إىل األشهر يف حق من حاضت  ذهب مجهور الفقه

حيضة أو حيضتني ثم يئست من املحيض فتستقبل العدة باألشهر، واستدلوا عىل ذلك بام  
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 يل:  

ُِتُنَّ َثاَلَثُة  ـ  1 ئِي َيئِْسَن ِمْن املَِْحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِْن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ قوله تعاىل:﴿ َوالالَّ

ئِي ََلْ حَيِْضَن ﴾)الطالق:أَ   ( 4ْشُهٍر َوالالَّ

أن األشهر بدل عن احليض، فلو َل تستقبل وثبتت عىل األول لصار اليشء الواحد  ـ    2

 أصال وبدال وهذا ال جيوز. 

 أن العدة ال تلفق من جنسني وقد تعذر إمتامها باحليض فوجبت باألشهر.  ـ  3

 ة:  حتول املعتدة من عدة الطالق إىل عدة الوفا 

  ، ثم تويف وهي يف العدة ، اتفق الفقهاء عىل أنه إذا طلق الرجل زوجته طالقا رجعيا 

واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعرشا من وقت الوفاة، قال   ،سقطت عنها عدة الطالق 

   (1)ابن املنذر: )أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عىل ذلك(

الرجعية زوجة ما دامت يف العدة يلحقها طالقه  واستدلوا عىل ذلك بأن املطلقة 

ِذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن   ، ويناهلا مرياثه فاعتدت للوفاة كغري املطلقة، لقوله تعاىل ﴿ َوالَّ

ا ﴾)البقرة: بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشً  (234َأْزَواًجا َيرَتَ

  ، أو بناء عىل طلبها   ،الرجل زوجته طالقا بائنا يف حال صحتهواتفقوا عىل أنه إذا طلق  

النقطاع الزوجية    ، فإهنا تكمل عدة الطالق وال تنتقل إىل عدة الوفاة  ، ثم تويف وهي يف العدة

فتعذر إجياب عدة   ، فال توارث بينهام لعدم وجود سببه  ، بينهام من وقت الطالق باإلبانة

 الوفاة فبقيت عدة الطالق عىل حاهلا.

ثم تويف   ، واختلفوا فيام لو طلق زوجته طالقا بائنا يف مرض موته دون طلب منها 

 وهي يف العدة، عىل قولني: 

  ،احتياطا  -من عدة الطالق وعدة الوفاة  - أهنا تعتد بأبعد األجلني  : القول األول 

 
 .  8/94( املغني: 1)
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وَل حتض   ،فلو فرضنا بأهنا حاضت قبل املوت حيضتني  ،لشبهة قيام الزوجية ألهنا ترثه 

بخالف ما لو حاضت   ،فإهنا تكمل عدة الطالق ،الثة بعد املوت حتى انتهت عدة الوفاةالث

الثالثة بعد الوفاة وقبل انتهاء عدة الوفاة فإهنا تكمل هذه العدة، وهو قول أيب حنيفة وأمحد  

 والثوري وحممد بن احلسن. 

ألن يبقى  واستدلوا عىل ذلك بأن النكاح ملا بقي يف حق اإلرث خاصة لتهمة الفرار ف

ألن العدة حيتاط يف إجياهبا فكان قيام النكاح من وجه كافيا   ،يف حق وجوب العدة أوىل 

 لوجوب العدة احتياطا فيجب عليها االعتداد أربعة أشهر وعرشا فيها ثالث حيض. 

: أن املعتدة تبني عىل عدة الطالق النقطاع الزوجية من كل وجه، وهو  القول الثاين 

أيب عبيد وأيب ثور وأيب يوسف وابن املنذر، واستدلوا عىل ذلك بام  قول مالك والشافعي و

 يل:  

 منكوحة.  أهنا بائن من النكاح فال تكونـ  1

أن اإلرث الذي ثبت معاملة بنقيض القصد ال يقتيض بقاء زوجية موجبة  ـ  2

 لألسف واحلزن واحلداد عىل املتوىف.  

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب عدة الوفاة عليها، ألن إرثها منه بسبب ثبوت  

 إرثه، وهو  زوجيتها له، مع كونه أباهنا، ولكن الرشع َل يقر تلك اإلبانة بالنسبة حلقها يف 

 دليل عىل اعتبارها زوجة له. 

 حتول العدة من القروء أو األشهر إىل وضع احلمل: ـ    4

اتفق الفقهاء عىل أنه لو ظهر يف أثناء العدة بالقروء أو األشهر أو بعدها أن املرأة  

ويسقط حكم ما مىض من القروء أو   ، فإن العدة تتحول إىل وضع احلمل ،حامل من الزوج

ألن احلامل ال حتيض، وألن وضع احلمل    ، وتبني أن ما رأته من الدم َل يكن حيضا   ، األشهر
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﴿ َوُأْواَلُت  :ولقوله تعاىل  ،أقوى داللة عىل براءة الرحم من آثار الزوجية التي انقضت

 ( 4اأْلمَْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ ﴾)الطالق:

 : (1) وقد اختلفوا يف عدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال عىل قولني

حتى ولو وضعت    ،قلت املدة أو كثرت  ، : أن عدِتا تنقيض بوضع احلملالقول األول 

 بعد ساعة من وفاة زوجها، وهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

﴿ َوُأْواَلُت اأْلمَْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ ﴾  :عموم قوله تعاىلـ  1

(،فقد جاءت عامة يف املطلقات ومن يف حكمهن واملتوىف عنها زوجها وكانت  4)الطالق: 

ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا  حامال ِذيَن ُيَتَوفَّ ، واآلية خمصصة لعموم قوله تعاىل: ﴿ َوالَّ

ا ﴾)البقرة: بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشً  ( 234َيرَتَ

  ،ما روي عن املسور بن خمرمة أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالـ   2

، وقيل: إهنا وضعت بعد وفاة (2)فاستأذنته أن تنكح فأذن هلا فنكحت  فجاءت إىل النبي

 زوجها بأربعني ليلة. 

ما روي عن عمر وعبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عمر وأيب  ـ  3

أهنم قالوا يف املتوىف عنها زوجها: إذا ولدت وزوجها عىل رسيره جاز هلا أن تتزوج   هريرة

(3)  . 

ووضع احلمل يف   ،قصود من العدة من ذوات األقراء العلم برباءة الرحمأن املـ  4

 فكان انقضاء العدة به أوىل من االنقضاء باملدة.  ،الداللة عىل الرباءة فوق ميض املدة

: أن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بأبعد األجلني، وضع احلمل أو  القول الثاين 

 
 .  20/34، التمهيد: 3/175( انظر: القرطبي: 1)

، البيهقي: 2/220، الدارمي: 10/135، 10/132، ابن حبان: 1122/ 2، مسلم: 5/2038: ( البخاري2)

 .  305/ 4، 1/447، أمحد: 1/653، ابن ماجة: 7/429

 .  3/175( انظر: القرطبي: 3)
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يف   -أُّيام كان أخريا تنقيض به العدة، وهو قول عل وابن عباس  ، ميض أربعة أشهر وعرش

واستدلوا عىل ذلك بام  وهو قول اإلمامية،  وابن أيب ليىل وسحنون،     -إحدى الروايتني عنه  

 يل:  

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة  ﴿ َوالَّ  : قوله تعاىلـ  1 ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيرَتَ ِذيَن ُيَتَوفَّ

ا ﴾ )البقرة:  ألهنا عامة    ؛( فاآلية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه  234َأْشُهٍر َوَعرْشً

ا ﴾ تشمل املتوىف عنها زوجها حامال كانت أو حائال وخاصة يف املدة ﴿ َأْرَبَعَة َأْشهُ    ٍر َوَعرْشً

(  4)الطالق:  (وقوله تعاىل ﴿ َوُأْواَلُت اأْلمَْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ ﴾ 234)البقرة: 

 فيها عموم وخصوص أيضا، ألهنا تشمل املتوىف عنها وغريها وخاصة يف وضع احلمل. 

ألهنا   ؛صول أن اجلمع بني اآليتني والعمل هبام أوىل من الرتجيح باتفاق أهل األـ  2

وإن اعتدت بوضع احلمل فقد   ،إذا اعتدت بأقىص األجلني فقد عملت بمقتىض اآليتني 

 فإعامل النصني معا خري من إمهال أحدمها.   ،تركت العمل بآية عدة الوفاة

 الرتجيح:  

للجمع بني اآليات القرآنية، أما  ، الثايننرى أن األرجح يف املسألة هو القول 

، قال  تكلم فيه، وهو الذي منع أصحاب القول األول من األخذ بالقول الثايناحلديث، فقد  

ابن عبد الرب: )فمن َل يبلغه حديث سبيعة لزمه األخذ باليقني يف عدة املتوىف عنها احلامل،  

 (1)  وال يقني يف ذلك ملن جهل السنة يف سبيعة إال االعتداد بآخر األجلني( 

حق للزوج، ودليل عىل وفاء املرأة لزوجها،   باإلضافة إىل ذلك فإن عدة الوفاة

 ولذلك فإن أحكامها ختتلف عن العدة العادية كام سنرى. 

علم الزوجة  وهذا ما راعاه اإلمامية، فقد ذكروا أن ابتداء عدة املتوىف عنها زوجها )

بعد علمها   - بوفاة زوجها فلو تأخرعلمها بذلك مهام تأخر فال تتزوج حتى متيض عليها 

 
 .  20/33( التمهيد: 1)
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أربعة أشهر وعرش، وحينئذ حتل لألزواج عماًل بالرتبص الذي هو رصيح اآلية،   - بالوفاة

 ( وأخذًا باحلداد الواجب عىل املرأة يموت زوجها 
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 ـ آثار العدة   رابعا 

 نص الفقهاء عىل أنه يلزم عن العدة اآلثار التالية، مع اختالف بينهم يف تفاصيلها:

 األثر األول: لزوم املعتدة بيتها 

 ويتعلق هبذا األثر املسائل التالية:  

 مكان العدة  ـ    1

اتفق الفقهاء عىل أن مكان العدة من طالق رجعي هو بيت الزوجية التي كانت  

فطلقها، كان عليها أن تعود إىل منزهلا    ، فإذا كانت يف زيارة أهلها   ، تسكنه قبل مفارقة زوجها 

فالسكنى يف بيت الزوجية وجبت   ،الذي كانت تسكن فيه لالعتداد وإن كانت يف غريه 

 فال تسقط وال تتغري إال باألعذار. ،بطريق التعبد

َيْأتِنَي    واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿ اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن إاِلَّ َأنْ 

  ، (، ووجه الداللة: أن اهلل سبحانه وتعاىل أضاف البيت إليها 1بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة ﴾)الطالق: 

 والبيت املضاف إليها هو الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها.

 واختلفوا يف اشرتاط إقامة املتوىف عنها زوجها يف بيت الزوج عىل قولني: 

  ،وابن عباس  ،حيث شاءت، وقد روي ذلك عن عل   : جيوز هلا أن تعتدالقول األول 

،  اإلمامية والظاهرية وعطاء، وهو قول  ، واحلسن ،وعائشة، وهو قول جابر بن زيد ،وجابر

  أو آخر ثالث واملعتقة ختتار فراق زوجها   ،واملطلقة ثالثا   ،قال ابن حزم:)وتعتد املتوىف عنها 

وال عىل الذي اختارت   ، رثة امليتوال عىل و ، ال عىل املطلق ،حيث أحببن وال سكنى هلن 

 (1) وأن يرحلن حيث شئن(  ، وال نفقة، وهلن أن حيججن يف عدِتن ، فراقه

َفإِْن َخَرْجَن َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم يِف َما َفَعْلَن يِف  :)تعاىلواستدلوا عىل ذلك بقول اهلل 

 
 .  10/73( املحىل: 1)
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نسخت هذه اآلية   : ( قال ابن عباس240َحكِيٌم﴾)البقرة: َأنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواهللَُّ َعِزيٌز 

  ، ، قال عطاء: ثم جاء املرياث؛  (1) وإن شاءت خرجت  ،وسكنت يف وصيتها   ،عدِتا عند أهله

 تعتد حيث شاءت.  ، فنسخ السكنى

  ، وقد روي عن عمر  ،: جيب عىل املتوىف عنها زوجها االعتداد يف منزهلا القول الثاين 

وأبو    ، واألوزاعي   ، والثوري  ،وبه يقول مالك   ، وأم سلمة  ، مسعود  وابن  ، وعثامن، وابن عمر

  ، باحلجاز ، وإسحاق، قال ابن عبد الرب: وبه يقول مجاعة فقهاء األمصار ، والشافعي  ،حنيفة 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  (2) والعراق، ومرص ، والشام

أهنا جاءت إىل   ،أخت أيب سعيد اخلدري ،ما روت فريعة بنت مالك بن سنانـ  1

فسألت   ،فقتلوه بطرف القدوم  ،فأخربته أن زوجها خرج يف طلب أعبد له رسول اهلل 

وال نفقة، قالت:   ،فإن زوجي َل يرتكني يف مسكن يملكه  ،أن أرجع إىل أهل  رسول اهلل 

  ، دعاين ، سجد: نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت يف احلجرة أو يف امل فقال رسول اهلل 

فقال: امكثي يف   ، كيف قلت فرددت عليه القصة :أو أمر يب فدعيت له، فقال رسول اهلل  

فلام كان عثامن بن عفان   ،بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعرشا

 .(3) وقىض به ،فأخربته فاتبعه  ، فسألني عن ذلك ،أرسل إيل 

 فلم ينكروه.    مجاعة الصحابة يف    أنه قىض به عثامن ـ    2

 الرتجيح:  

األول، بناء عىل أن علة هذه العدة هي احلداد  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول 

عىل الزوج، وهو يتحقق يف أي مكان، باإلضافة إىل أهنا أيضا حتتاج إىل رعاية خاصة،  

 
 .  2/582، الطربي: 2/291، أبو داود: 7/435، البيهقي: 4/1646( انظر: البخاري: 1)

 .  21/31( التمهيد: 2)

، أبو داود: 7/435، البيهقي: 2/221، الدارمي: 3/508، الرتمذي: 2/226، احلاكم: 10/128( ابن حبان: 3)

   .6/370، أمحد: 2/591املوطأ:   1/654، ابن ماجة: 6/303، النسائي: 2/291
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 ولذلك ال يصح التضييق عليها.

أفتاها أوال    عة، بدليل أن رسول اهلل  ونحسب أن احلديث ـ إن صح ـ خاص بالواق

بأن تعتد حيث شاءت، ثم طلب منها أن ترجع، وطلب منها أن تعتد يف بيت زوجها،  

املطلقة تقتيض صدقه يف كال احلكمني، ويكون بذلك احلكم األول   وعصمة رسول اهلل 

 عاما، واحلكم الثاين خاصا أو تطبيقا لبعض مصاديق احلكم األول.  

ابن عبد الرب:)وكان  ىل أن السكنى وردت يف حق املطلقات فقط، قال باإلضافة إ

داود وأصحابه يذهبون إىل أن املتوىف عنها زوجها ليس عليها أن تعتد يف بيتها وتعتد حيث  

شاءت، ألن السكنى إنام ورد به القرآن يف املطلقات، ومن حجته أن املسألة مسألة اختالف  

عروفة بحمل العلم وإجياب السكنى إجياب حكم واألحكام  قالوا: هذا احلديث إنام ترويه م 

  (1) ال جتب إال بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إمجاع(

 ـ أحكام خروج املعتدة   2

 ويتعلق به املسائل التالية: 

 : خروج املطلقة الرجعية 

 اختلف الفقهاء يف حكم خروج املطلقة الرجعية من بيتها عىل قولني: 

املطلقة الرجعية ال جيوز هلا اخلروج من مسكن العدة ال ليال وال  : أن القول األول 

، واستدلوا عىل  واإلمامية  قول احلنفية والشافعية، والظاهرية ، وهوإال بإذن زوجها  هنارا

 ذلك بام يل:  

  ِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة ﴾﴿ اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن إِالَّ َأْن َيْأتِنَي بَِفا :تعاىل قولهـ  1

إال إذا   ، (،فقد هنى اهلل تعاىل األزواج عن اإلخراج واملعتدات عن اخلروج1)الطالق: 

 ارتكبن فاحشة. 

 
 .  21/31( التمهيد: 1)
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( واألمر  6قوله تعاىل: ﴿ َأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم ﴾)الطالق: ـ  2

 باإلسكان هني عن اإلخراج واخلروج. 

فال يباح هلا   ، لطالق الرجعي لقيام ملك النكاح من كل وجهأهنا زوجته بعد ا ـ  3

بخالف ما   ، إال أن بعد الطالق ال يباح هلا اخلروج وإن أذن هلا به ، اخلروج كام قبل الطالق

ألن حرمة اخلروج بعد الطالق ملكان العدة وفيها حق اهلل تعاىل فال يملك   ؛ قبل الطالق 

ألن احلرمة ثمة حلق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه    ،بخالف ما قبل الطالق   ،إبطاله

 باإلذن باخلروج.  

وتلزم منزهلا   ،: جواز خروج املطلقة الرجعية هنارا لقضاء حوائجها القول الثاين 

 واحلنابلة.  (1) الفساد، وهو قول املالكيةبالليل ألنه مظنة 

فخرجت    ، قال: طلقت خالتي ثالثا   واستدلوا عىل ذلك بام روي عن جابر بن عبد اهلل 

فقال هلا: )اخرجي   ، فقالت ذلك له فأتت النبي  ،فلقيها رجل فنهاها  ، جتد نخال هلا 

جه احلجة أن  ، قال ابن اجلوزي: )و(2)  فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعل خريا(

 (3) النخل خارج املدينة واجلداد بالنهار( 

 الرتجيح:  

األول بناء عىل مراعاته ملقصد الرجعة، وهو  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول 

عودِتا إىل بيت الزوجية، أما احلديث فربام تكون داللته خاصة باملرأة، أو تكون املرأة قد  

   استأذنت زوجها.

 
( نص املالكية عىل أن خروج املعتدة لقضاء حوائجها جيوز هلا يف األوقات املأمونة وذلك خيتلف باختالف البالد 1)

 . 2/64واألزمنة، ففي األمصار وسط النهار، ويف غريها يف طريف النهار، ولكن ال تبيت إال يف مسكنها، انظر: الفواكه الدواين:  

، قال ابن حجر: أبو داود وابن حبان واحلاكم وأصله 4/ 5، جممع الزوائد: 399/ 3، النسائي: 2/289ود: ( أبو دا2)

 . 3/240يف صحيح مسلم، التلخيص احلبري:

 .  2/304( التحقيق يف أحاديث اخلالف:3)
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 : املطلقة البائن واملتوىف عنها زوجها خروج  

 اختلف الفقهاء يف جواز خروج املعتدة من طالق بائن عىل األقوال التالية: 

أو طريف النهار لرشاء ما يلزمها    ،: جواز خروجها هنارا لقضاء حوائجها القول األول 

ة أو كانت تتكسب من يشء خارج عن حملها كالقابل ،من ملبس ومأكل ودواء أو بيع غزل 

وهو قول املالكية    ، صغرى أم كربى  واملاشطة أو ألداء عملها سواء أكان الطالق بائنا بينونة 

 واحلنابلة والثوري واألوزاعي والليث بن سعد.  (1)والشافعية

 )طلقت خالتي ثالثا(:السابق واستدلوا عىل ذلك بحديث جابر

وهو   ، البائن ليال أو هنارا: ال جيوز خروج املعتدة من الطالق الثالث أو القول الثاين 

 قول احلنفية، لعموم النهي ومسيس احلاجة إىل حتصني املاء.  

: جواز اخلروج ليال إن َل يمكنها هنارا، وهو قول الشافعية، وأجازا  القول الثالث 

وَل   ،أن تأمن اخلروج  برشط ، خروجها إىل دار جارة هلا لغزل وحديث ونحومها للتأنس

واستدلوا عىل ذلك بام روي عن جماهد   ، أن ترجع وتبيت يف بيتها و ، يكن عندها من يؤنسها 

فقلن:   قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات يف دار فجئن النبي 

إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إىل بيوتنا فقال   ،يا رسول اهلل 

فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إىل   ،: )حتدثن عند إحداكن ما بدا لكنالنبي 

 (2)بيتها( 

قال    ، الظاهريةاإلمامية وقا، بل والسفر، وهو قول : جواز اخلروج مطلالقول الرابع

أو آخر ثالث واملعتقة ختتار فراق زوجها حيث    ، واملطلقة ثالثا   ،ابن حزم:)تعتد املتوىف عنها 

 
( والضابط عند الشافعية هو أن كل معتدة ال جتب نفقتها وَل يكن هلا من يقضيها حاجتها هلا اخلروج، أما من وجبت 1)

 نفقتها فال خترج إال بإذن أو رضورة كالزوجة، ألهنن مكفيات بنفقة أزواجهن. 

 .  7/36، مصنف عبد الرزاق: 7/436( البيهقي: 2)
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 ، ومن األدلة عىل ذلك:  (1) وأن يرحلن حيث شئن(  ،أحببن.. وهلن أن حيججن يف عدِتن

َة  ـ    1 ِِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ْقُتْم النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ قول اهلل تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

َك ُحُدوُد  ا اهللََّ َربَُّكْم اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن إِالَّ َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة َوتِلْ َواتَُّقو

ًرا َفإَِذا َبَلْغَن اهللَِّ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه اَل َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حُيِْدُث َبْعَد َذلَِك َأمْ 

قال ابن حزم:)فهذه  ، (1َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف﴾)الطالق:

 (2) صفة الطالق الرجعي ال صفة الطالق البات( 

)طلقت خالتي ثالثا(، قال ابن حزم:)أما خرب جابر ففي  :السابق حديث جابرـ  2

وَل خيص هلا أن ال تبيت هنالك من أن تبيت: ﴿   ،وقد سمعه منه أبو الزبري  ،غاية الصحة

﴿َوَما َكاَن َربَُّك   ، (4(إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾)النجم: 3َوَما َينْطُِق َعْن اهْلََوى) 

 (3)  (، وال يسع أحدا اخلروج عن هذين األثرين لبياهنام وصحتهام(64َنِسيًّا﴾)مريم:

 الرتجيح:  

ن األرجح يف املسألة هو جواز خروجها مطلقا لداللة احلديث عىل ذلك زيادة  نرى أ

 عىل أنه ال ترجى رجعتها لزوجها، فال حاجة حلبسها يف بيته.  

اجلوزي من االستدالل باحلديث عىل جواز خروجها هنارا فقط ال   وما ذكره ابن

نجر عن اخلروج ليال،  دليل عليه، فاحلديث مطلق إال أن تقيده املصالح واملفاسد التي ت

 وذلك يصدق أيضا يف حال خروجها هنارا مع عدم األمن. 

 خروج املعتدة من وطء شبهة أو نكاح فاسد:  

 اختلف الفقهاء يف حكم خروج املعتدة من شبهة أو نكاح فاسد عىل قولني: 

 
 .  10/74( املحىل: 1)

 .  10/74( املحىل: 2)

 .  10/74( املحىل: 3)
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: أهنا يف اخلروج من مسكنها كاملعتدة من وفاة، وهو قول احلنفية  القول األول 

 .  والشافعية

إال إذا منعها الزوج لتحصني   ، : املعتدة من النكاح الفاسد هلا أن خترجالقول الثاين 

سواء أذن الزوج هلا   ،والصغرية هلا أن خترج من منزهلا إذا كانت الفرقة ال رجعة فيها  ،مائه

أو َل يأذن، وهو قول احلنفية، واستدلوا عىل ذلك بأن وجوب السكنى يف البيت عىل املعتدة  

وحق الزوج يف حفظ   ، حلق اهلل تعاىل وحق الزوج، وحق اهلل عز وجل ال جيب عىل الصبي

 الولد وال ولد منها. 

 الرتجيح:  

م املطلقة ثالثا أو املتوىف عنها  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكمها هو نفس حك

زوجها لعدم إمكان رجعتها لزوجها، واألصل يف حبس املرأة يف بيت الزوجية هو احلرص  

 عىل إرجاعها لزوجها، فإن استحالت الرجعة حل اخلروج مطلقا كام ذكرنا.  

 :عالقة الزوج باملعتدة الثاين األثر  

 ويتعلق هبذا األثر املسائل التالية: 

 املعتدة ومساكنتها:  حكم معارشة  

فال جيوز للمطلق    ،اتفق الفقهاء عىل أن املعتدة من طالق بائن حكمها حكم األجنبية

فال حتل له إال بعقد    ،النقطاع آثار الزوجية  ،معارشِتا ومساكنتها أو اخللوة هبا أو النظر إليها 

 لبينونة الكربى.  أو أن تنكح زوجا غريه ثم يفارقها يف ا   ،ومهر جديدين يف البينونة الصغرى

واختلفوا يف معارشة املعتدة من طالق رجعي أو مساكنتها واالستمتاع أو اخللوة هبا  

 عىل قولني:  

: أنه ال جيوز للمطلق لزوجته طالقا رجعيا معارشِتا ومساكنتها يف الدار  القول األول 

إال إذا كانت الدار واسعة ومعها حمرم   ،التي تعتد فيها، بل جيب عليه اخلروج من املسكن
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واستدلوا   ،مميز يستحى منه ويكون بصريا، وهو قول املالكية والشافعية ويف رواية للحنابلة

 عىل ذلك بام يل:  

 أنه يؤدي إىل اخللوة هبا وهي حمرمة عليه. ـ  1

وُهنَّ لُِتَضيِّقُ :أن يف ذلك إرضارا هبا وقد قال تعاىل ـ  2 وا َعَلْيِهنَّ ﴾  ﴿ َواَل ُتَضارُّ

 ( 6)الطالق: 

فال جيوز الدخول عليها أو األكل معها   ، أن الطالق رفع حلل النكاح ومقدماتهـ  3

 أو ملسها أو النظر إليها.  

: أنه جيوز االستمتاع بالرجعية واخللوة هبا وملسها والنظر إليها بنية  القول الثاين 

ل احلنفية وظاهر مذهب احلنابلة، ألهنا يف  أو بدوهنا مع الكراهة التنزُّيية، وهو قو   ، املراجعة

العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغري رضاها، وهو قول الظاهرية، فقد نص ابن حزم عىل  

أبعد مما ذكروا فقال مبينا رأية ووجه استدالله: )إن املطلقة طالقا رجعيا فهي زوجة للذي  

  ، ولعانه إن قذفها  ،وظهاره ،هوإيالؤ  ،يتوارثان، ويلحقها طالقه  ،َل تنقض عدِتا  طلقها ما 

وإسكاهنا، فإذ هي زوجته فحالل له أن ينظر منها إىل ما كان ينظر   ،وكسوِتا  ، وعليه نفقتها 

إذ َل يأت نص بمنعه من يشء من ذلك، وقد سامه اهلل   ،وأن يطأها   ،إليه منها قبل أن يطلقها 

ِهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا  إذ يقول تعاىل: ﴿ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بِ  ، بعال هلا  تعاىل َردِّ

 (1) (( 228إِْصالًحا﴾)البقرة: 

ثم قال مؤكدا عىل رأية الذي قد يفهم منه قصد الرجعة:)فإن وطئها َل يكن بذلك  

فإن راجع وَل يشهد    ،ويعلمها بذلك قبل متام عدِتا   ، مراجعا هلا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد

فليس مراجعا لقول اهلل تعاىل: ﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ  

والطالق    ، ( فرق عز وجل بني املراجعة2بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾ )الطالق:

 
 .  10/16( املحىل: 1)
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 بعض(  فال جيوز إفراد بعض ذلك عن  ،واإلشهاد

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز مساكنة الزوج ملطلقته الرجعية، وحرمة  

مبارشِتا أو معارشِتا اجلنسية، للمصالح املرتتبة عن ذلك، فيرتتب عن جواز املساكنة،  

احتامل رجعته هلا، وهو مقصد من مقاصد الرشيعة، ويرتتب عن حرمة معارشِتا جنسية  

 أمران: 

اء رمحها، ألنه مقصد من مقاصد العدة ومعارشِتا تؤدي إىل اإلخالل هبذا  استربـ  1

 املقصد. 

أن معارشِتا جنسيا، مع كونه مطلقا هلا، قد يزيل رغبته يف رجعتها، بخالف ما  ـ  2

لو حرم عليه ذلك ومنع منه مع كونه مساكنا هلا، وهي تتزين له، فقد يدعوه ذلك إىل  

أو يستمر يف عدم رجعتها، فيدل ذلك عىل النفرة الشديدة  رجعتها، فيتحقق مقصود الرشع،  

 منها وأنه طلقها طالق رغبة ووطر ال طالق حال. 

)واملعتدة من طالق رجعي تتشوف  : وقد أشار إىل بعض ما ذكرنا الرسخيس بقوله

وتتزين له ألن الزوجية باقية بينهام، وهو مندوب عىل أن يراجعها وتشوفها له يرغبه يف  

 (1) ذلك(

ا إن كان ال يرجو مراجعتها، فإن األوىل هو األخذ بالقول األول، حتى ال يرجعها  أم

فيكثر ذلك من عدد الطلقات، وقد أشار إىل هذا أيضا الرسخيس   شهوة، ثم يعود لتطليقها 

)فإن كان من شأنه أن ال يراجعها، فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح  :بقوله 

خوله، ال ألن الدخول عليها بغري االستئذان حرام، ولكن املرأة  وخفق النعل كي تتأهب لد

يف بيتها يف ثياب مهنتها فربام يقع برصه عىل يشء منها وتقرتن به الشهوة فيصري مراجعا هلا  

 
 . 6/25( املبسوط: 1)
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وإذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكها احتاج إىل أن يطلقها    ،بغري شهود وذلك مكروه

 (1) ن حيث تطويل العدة( وتستأنف العدة فيكون إرضارا هبا م

 ثبوت النسب يف العدة 

 اختلف الفقهاء يف ثبوت النسب يف العدة عىل قولني: 

ما دام قد ولد يف نطاق احلد األقىص ملدة   ، ثبوت نسب الولد يف العدة : القول األول 

سواء أقرت   - فيثبت نسبه وال ينتفي عنه إال باللعان  ،احلمل من وقت الطالق أو املوت 

 املعتدة بانقضاء عدِتا أو َل تقر، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة.

  ، عدِتا أو َل تقر: التفريق يف ثبوت النسب بني املعتدة التي أقرت بانقضاء  القول الثاين 

ثم جاءت    ، فإذا أقرت بانقضاء العدة  وبني البائن والرجعية واملتوىف عنها، وهو قول احلنفية، 

  فصارت كأهنا َل تقر به  ، ألنه ظهر عكسه بيقني ؛بولد ألقل من ستة أشهر ثبت نسبه اتفاقا 

فيكون من    ، عكسهألنه َل يظهر  ، بخالف ما لو جاءت به لستة أشهر فأكثر فإنه ال يثبت نسبه

فلم   ، محل حادث بعده وألهنا أتت به بعد احلكم بقضاء عدِتا وحل النكاح هلا بمدة احلمل

 يلحق به كام لو أتت به بعد انقضاء عدِتا بوضع محلها ملدة احلمل. 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه يف اجلزء اخلاص بحقوق األوالد النفسية  

النسب يف األصل ثابت لألبوين إال إذا نفاه اإلمكان الواقعي، واملرجع يف    والصحية من أن

ذلك ليس ما نص عليه الفقهاء من التحديدات التي يعود معظمها للمعارف املوجودة يف  

عهدهم أو لألخبار التي تردهم، فيفتون عىل أساسها، وإنام ألهل االختصاص من العلامء  

 واألطباء برشط العدالة واجلزم.

 
 . 6/25( املبسوط: 1)
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 الفصل الثاين 

 الضوابط الرشعية للرجعة 

نتناول يف هذا الفصل احلل الذي وضعه الشارع إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها  

األصل، وهو ما يطلق عليه الفقهاء بالرجعة، وهي نوعان إما رجعة يف العدة، أو رجعة بعد  

بزوج آخر لكون الطالق بائنا انتهائها، ثم هي يف هذه احلالة إما أن ال تفتقر إىل زواج املرأة 

 بينونة صغرى أو أن تفتقر إىل ذلك إذا كان الطالق بائنا بينونة كربى. 

وقد حصل يف هذا النوع األخري من البينونة أخطاء كبرية ال تزال بعض آثارها  

موجودة يف املجتمعات اإلسالمية، وهو التحايل عىل الرجعة بالوسائل املختلفة بعضها 

 وبعضها ال عالقة له باألحكام الرشعية. رشعي، 

 بناء عىل هذا فقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث: 

 حول أحكام الرجعة بأنواعها املختلفة، وأركاهنا ورشوطها.األول:  

: حول التحايل عىل الرجعة، وقد ذكرنا مواقف العلامء من التحايل، وبعض  الثاين 

 الفقهاء منها. النامذج عن احليل،ومواقف 

حول املخارج التي جعلها الرشع لتضييق باب الطالق، كبديل وعالج  الثالث: 

 لظاهرة التحايل عىل الرجعة. 

 ـ أحكام الرجعة   أوال 

 ـ مفهوم الرجعة ومرشوعيتها   1

 للفقهاء تعريفات خمتلفة للرجعة، منها: 
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 .(1) عود الزوجة املطلقة للعصمة من غري جتديد عقدـ  1

ج أو من قام مقامه من وكيل وويل امرأته إىل موجب النكاح، وهو احلل  رد الزوـ  2

 . (2)يف العدة من بائن برشوط

 .(3) هي إعادة زوجته املطلقة إىل ما كانت عليه دون عقدـ  3

 : الرجعة بني الزوجنيومن األدلة عىل مرشوعية 

بَّْصَن ـ  1  ﴾)البقرة: قول اهلل تعاىل: ﴿ َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ
ٍ
( إىل  228بَِأنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء

ِهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا إِْصالًحا﴾)البقرة:  (، واملراد به  228قوله: ﴿ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

 .  (4) الرجعة عند عامة العلامء وأهل التفسري

( أي  2ُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف ﴾)الطالق: قوله تعاىل: ﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِس ـ  2

 بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدِتن. 

وهي   ، عن عائشة، قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ـ  3

حتى قال رجل المرأته: واهلل    ،امرأته إذا ارجتعها وهي يف العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر 

قال: أطلقك فكلام مهت عدتك   ؟قالت: وكيف ذاك  ،فتبيني مني وال آويك أبداال أطلقك 

فذهبت املرأة حتى دخلت عىل عائشة فأخربِتا فسكتت عائشة حتى   ،أن تنقيض راجعتك

َتاِن َفإْمَساٌك   فأخربته فسكت النبي  جاء النبي  حتى نزل القرآن: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

يٌح بِإِ  (، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطالق  229ْحَساٍن﴾ )البقرة: بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

 .  (5)من كان طلق ومن َل يكن طلق ، مستقبال

 
 .  2/415( حاشية الدسوقي: 1)

 .  326( هناية الزين: 2)

 . 265( دليل الطالب: 3)

 .  3/120( انظر: القرطبي: 4)

 .  4/7الدارقطني:  ،7/324، البيهقي: 3/497، الرتمذي: 2/307، احلاكم: 2/457( انظر: الطربي: 5)
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، وهي املرأة الوحيدة التي طلقها  (1) طلق حفصة ثم راجعها   أن النبي  عمر  عن  ـ    4

 هذا كذب  : قال ابن حزم تعليقا عىل من زعم ذلك ،خالفا ملن يذكر أنه طلق سودة(

راجعها،   حفصة فقط، ثم امرأة من نسائه إال طلق موضوع ما صح قط أن رسول اهلل 

أراد    وأما سودة فال، إنام جاء فيها أهنا وهبت يومها وليلتها ملا أسنت لعائشة ا، وجاء أنه  

 (2) لتها لعائشة َل يفارقها( يف إمساكها وجتعل يومها ولي  فراقها فلام رغبت إليه 

 حكم الرجعة   ـ    2

  ، بغري عوض ، أمجع العلامء عىل أن احلر إذا طلق احلرة بعد دخوله هبا أقل من ثالث

فإنه يباح له الرجعة ما دامت يف عدِتا، وأمجعوا عىل أنه ال رجعة   ، وال أمر يقتيض بينونتها 

ِهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا  له عليها بعد قضاء عدِتا، لقوله تعاىل: ﴿َوُبُعوَلتُ  ُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

(، وتعرتي الرجعة زيادة عىل هذا احلكم األصل األحكام  228إِْصالًحا﴾)البقرة: 

 العارضة التالية: 

 الوجوب:  

 وقد قيل بوجوب الرجعة يف احلالتني التاليتني عىل اختالف بني الفقهاء يف ذلك: 

 احليض والنفاس عىل الرجعة: إجبار من طلق امرأته يف  

اختلف الفقهاء فيمن طلق زوجته وهي حائض أو نفساء، هل جيرب عىل رجعتها أم  

 : ال عىل األقوال التالية

: يؤمر برجعتها إذا طلقها حائضا، وال جيرب عىل ذلك، هو قول الشافعي  القول األول 

وأيب حنيفة وأصحاهبام والثوري واألوزاعي وابن أيب ليىل وأمحد بن حنبل وأيب ثور  

 
،  10/100، ابن حبان: 2/215( قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني وَل خيرجاه، احلاكم: 1)

 .  2/580، املوطأ: 1/650، ابن ماجة: 403/ 3، النسائي: 2/285، أبو داود: 7/321، البيهقي: 2/214الدارمي: 

 .  10/192( املحىل: 2)
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 والطربي. 

: كل من طلق امرأته حائضا أجرب عىل رجعتها، وإن طلقها نفساء َل جيرب  القول الثاين 

   عل. عىل رجعتها، وهو مذهب داود بن

: جيرب عىل مراجعتها إذا طلقها يف احليض أو يف النفاس، وهو قول  القول الثالث 

املالكية، واستدلوا بام يقتضيه األمر من وجوب االئتامر واستعامل املأمور ما أمر به حتى  

خيرجه عن جرب الوجوب، وَل يستدلوا بغري هذا، قال ابن عبد الرب: )وال دليل ههنا عىل  

 : ، وقد اختلف قول املالكية يف الوقت الذي تتم فيه الرجعة عىل رأيني(1)لم( ذلك واهلل أع

: جيرب عىل الرجعة أبدا ما َل خترج من عدِتا سواء أدرك ذلك يف تلك  الرأي األول 

احليضة التي طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو احليضة الثانية أو الطهر بعدها ما َل تنقض  

 أصحابه. العدة، وهو قول مالك وأكثر

جيرب عىل الرجعة ما َل تطهر وحتى حتيض ثم تطهر فإذا صارت يف احلال    :الرأي الثاين 

 طالقها َل جيرب عىل رجعتها، وهو قول أشهب بن عبدالعزيز.   التي أباح له النبي

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة يف هذه احلالة أن األوىل هو القول األول ملا يفيض إليه  

القول الثاين من تكثري عدد الطلقات، وبالتايل قد يؤدي إىل البينونة الكربى، وهو ما َل  

يقصده الشارع بتعديد فرص الطالق، وهلذا كان األوىل إما القول بعدم وقوع الطالق كام  

ذكرنا ذلك سابقا، أو القول بعدم إجباره عىل الرجعة، أما القول بوقوع الطالق مع وجوب  

من قال بوقوع  )وقد قال ابن رشد مع مالكيته:  تناقض واضح ومفسدة عظيمة،الرجعة ففيه  

 (2) (الطالق وجربه عىل الرجعة فقد تناقض، فتدبر ذلك

 
 .  15/67( التمهيد: 1)

 . 2/49ية املجتهد:( بدا2)
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 الرجعة من الطالق يف الطهر الذي مسها فيه:  

اتفق الفقهاء عىل أن من طلق زوجته يف الطهر الذي مسها فيه قد ارتكب ذلك  

 هل جيب عليه مراجعتها أم ال عىل قولني:  حراما، وهو طالق بدعة، واختلفوا

: ال جيب عليه مراجعتها، وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ابن عبد الرب وابن  القول األول 

، ولكن هذا  (1)قدامة، قال ابن عبدالرب:)أمجعوا عىل أن الرجعة ال جتب يف هذه الصورة( 

 : اإلمجاع ليس ثابتا، ومن األدلة عىل هذا القول 

قياس عىل األمر بالرجعة يف الطالق من احليض، ألن زمن الطهر  عدم صحة الـ  1

وقت للوطء والطالق وزمن احليض ليس وقتا لواحد منهام، فظهر الفرق بينهام فال يلزم  

 من األمر بالرجعة يف غري زمن الطالق األمر هبا يف زمنه. 

لطالق  أن املعنى الذي وجبت ألجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف يف صورة اـ    2

يف الطهر الذي مسها فيه، فإنه إنام حرم طالقها يف زمن احليض لتطويل العدة عليها فإهنا ال  

حتتسب ببقية احليضة قرءا اتفاقا، فتحتاج إىل استئناف ثالثة قروء كوامل، أما الطهر فإهنا  

قراء  تعتد بام بقي منه قرءا ولو كان حلظة، فال حاجة هبا إىل أن يراجعها، فإن من قال األ 

األطهار كانت أول عدِتا عنده عقب طالقها، ومن قال هي احليض استأنف هبا بعد الطهر  

وهو لو راجعها، ثم أراد أن يطلقها َل يطلقها إال يف طهر فال فائدة يف الرجعة، وهذا هو  

 الفرق املؤثر بني الصورتني. 

مذهب أمحد كام  : وجوب الرجعة يف هذا الطالق، وهو أحد الوجهني يف  القول الثاين 

 : ذكر ابن القيم، ومن األدلة عىل ذلك

وقال: فتلك العدة التي أمر  ،أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسها  أن النبي ـ  1

 هبا اهلل أن تطلق النساء، وهذا ظاهر يف التحريم. 

 
 .  177/ 6( نقال عن: حاشية ابن القيم: 1)
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أنه طالق حمرم فتجب الرجعة فيه كام جتب يف الطالق يف زمن احليض، وألن  ـ  2

 ى اتصل به املسيس صار كزمن احليض يف حتريم الطالق، وال فرق بينهام. زمن الطهر مت

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة مثلام ذكرنا سابقا هو عدم القول بالرجعة ـ إن قلنا بوقوع  

الطالق ـ حتى ال تكثر عدد الطلقات، ألن الرشع قصد أمرين: تضييق الطالق، وتقليل  

 ود مسلك له، حتى ال تنقطع عالقة الزوجية بالكلية. عدد الطلقات يف حال عدم وج

 الندب:  

خاصة إذا كان هناك أوالد تقتيض   ، وذلك يف حالة ندم الزوجني بعد وقوع الطالق

حتصيال للمصلحة التي ندب إليها الشارع    ،املصلحة نشأِتم يف ظل األبوين ليدبرا شؤوهنم 

قال تعاىل: ﴿َفاَل    ،وفيق بني الزوجني فقد حض يف كثري من اآليات عىل الصلح والت   ، احلكيم

ْلُح َخرْيٌ ﴾)النساء: ( وقال تعاىل: ﴿ َواَل  128ُجنَاَح َعَلْيِهاَم َأْن ُيْصلَِحا َبْينَُهاَم ُصْلًحا َوالصُّ

 (  237َتنَسْوا اْلَفْضَل َبْينَُكْم ﴾ )البقرة: 

 احلرمة:  

ري املعروف، أو  ومن مواضعها أن يرجعها بقصد املضارة هلا، فيكون إمساكا من غ

أن يرجعها بعد انتهاء فرتة عدِتا من غري جتديد العقد ومتطلباته، وسنتعرض هلاتني  

 املسألتني وما يرتبط هبام فيام يل:

 الرجعة مع قصد اإلرضار: 

وقد   ، وذلك فيام لو قصد الزوج اإلرضار باملرأة فرياجعها ليلحق هبا األذى والرضر 

اًرا لَِتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك  هنى القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعاىل:﴿ َواَل مُتِْسُكوُهنَّ رِضَ

تعاىل األزواج أن يمسكوا   (، ففي هذه اآلية ينهي اهلل 231َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ﴾)البقرة: 

عة حمرمة يف هذه  والنهي يفيد التحريم، فتكون الرج ،زوجاِتم بقصد إرضارهن وأذاهن
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)الرجل مندوب إىل املراجعة، ولكن إذا قصد اإلصالح بإصالح حاله  :احلالة، قال القرطبي

معها وإزالة الوحشة بينهام، فأما إذا قصد اإلرضار وتطويل العدة والقطع هبا عن اخلالص  

من ربقة النكاح فمحرم لقوله تعاىل:﴿وال متسكوهن رضارا لتعتدوا﴾، ثم من فعل ذلك  

   (1)لرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهى وظلم نفسه( فا 

السابق، قال الشوكاين:)وحديث عائشة فيه دليل عىل   ،ومن السنة حديث عائشة 

وُهنَّ  :حتريم الرضار يف الرجعة، ألنه منهي عنه بعموم قوله تعاىل ﴿ َواَل ُتَضارُّ

أيضا قوله  (﴾ واملنهي عنه فاسد فسادا يرادف البطالن، ويدل عىل ذلك 6﴾)الطالق: 

( فكل رجعة ال يراد هبا اإلصالح ليست برجعة  228تعاىل:﴿ إِْن َأَراُدوا إِْصاَلًحا ﴾ )البقرة:

 (2)  رشعية(

 وقد اختلف الفقهاء فيام لو علم أن مقصد الزوج هو اإلرضار ال الرجعة عىل قولني:

اجلمهور، فقد نصوا  : الرجعة صحيحة وإن كان صاحبها آثام، وهو قول  القول األول 

واآلية للتحريض عىل اإلصالح واملنع من   ،عىل أنه ال يشرتط يف الرجعة إرادة اإلصالح

 .(3)قصد اإلرضار

: أنه لو علم ذلك املقصد منه فإن زوجته تطلق عليه، وهو قول املالكية،  القول الثاين 

(:)املعنى إن قصد  228إِْصاَلًحا ﴾ )البقرة: قال ابن العريب يف قوله تعاىل: ﴿ إِْن َأَراُدوا 

ال عىل وجه اإلرضار والقطع هبا عن   ،بالرجعة إصالح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهام 

وإال َل حتل له، وملا كان هذا أمرا باطنا جعل اهلل    ،فذلك له حالل   ، اخلالص من ربقة النكاح

 (4)منه لطلقنا عليه(  ولو حتققنا نحن ذلك املقصد  ،تعاىل الثالث علام عليه 

 
 .  3/123( القرطبي: 1)

 .  6/299( نيل األوطار: 2)

 .  5/477( انظر: مطالب أويل النهى: 3)

 . 1/256( أحكام القرآن البن العريب: 4)
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 الرتجيح:  

 نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة ما ذهب إليه املالكية يف املسألة من جهتني: 

رصاحة الدليل الوارد يف ذلك سواء من القرآن الكريم أو من السنة املطهرة،  ـ  1

  ، فاآلية قيدت الرجعة بإرادة اإلصالح، وال يصح محلها عىل جمرد الندب، وحديث عائشة

كذلك فيه داللة قوية عىل هذا، فقد أخربت عن فعل اجلاهلية، وال يصح إجازة أفعال  

اجلاهلية يف اإلسالم، وال بأس أن نقتبس من األدلة عىل هذا ما ذكره ابن حزم يف غري هذا  

ِذيَن آَمنُوا َوَما خَيْ : املوضع لتناسبه مع هذا، فقد استدل بقوله تعاىل َدُعوَن  ﴿ خُيَاِدُعوَن اهللََّ َوالَّ

وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ  :وقوله تعاىل ، ( 9إِالَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾)البقرة:  ﴿ َواَل ُتَضارُّ

  ، )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(: وقوله  ،(وهذا عني املضارة6﴾)الطالق: 

فقال تعاىل:    ، فمضارته مردودة باطل، زيادة عىل أن اهلل تعاىل سمى الرجعة إمساكا بمعروف 

( فالرجعة  2﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف ﴾)الطالق: 

 روف. إال بمعروف واملع ـ بنص كالم اهلل تعاىل ـ وال تكون  ،هي اإلمساك

أن املقاصد الرشعية تستلزم القول هبذا، ألن يف رجعة املضار، مرضة كبرية للمرأة  ـ    2

وتفويتا ملصاحلها الرشعية، والرشع ورد بإزالة الرضر، خاصة إن كان يف اجلانب  

املستضعف، فأي مصلحة المرأة يف رجل َل يراجعها رغبة يف رتق ما فتق، وإنام لفتق ما رتق  

 ده من ذلك أن ختلتع منه، وقد ذكرنا يف اخللع أنه ال جيوز مع املضارة. الرشع، ولعل مقص

وقد يقال بصعوبة التعرف عىل مقصده، وال نرى يف ذلك أي صعوبة، فام ذكره ابن  

)من قال: راجعتك للمحبة، أو قال: لإلهانة، وقال:  :قدامة مثال وحكم له بالصحة، فقال

وبني   ، ألنه أتى بالرجعة ؛ لك، صحت الرجعة  أو إهانة ،أردت أنني راجعتك ملحبتي إياك

بيان لعلة الرجعة، فمثل هذا يمكن احلكم عليه بحسب لفظه وحاله، وللمرأة   (1)سببها( 
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 دور كبري يف التعرف عىل ذلك. 

 : الرجعة بعد انقضاء فرتة الرجعة 

نص الفقهاء عىل أن انقضاء فرتة الرجعة يزيل ملك االستمتاع، فال حيل له منها يشء  

إال إذا أعادها بعقد جديد، ومن هنا ال يزيل حل املرأة حيث َل يوجد سبب حيرمها عليه،  

فيجوز له العقد عليها يف أي وقت يف العدة أو بعدها، وهذا معنى قول الفقهاء: إن الطالق  

 البائن بينونة صغرى يزيل امللك ال احلل. 

لعدة النتهاء سبب اإلرث  وبانقضاء العدة يمنع التوارث إذا مات أحدمها يف أثناء ا

وهو الزوجية إال إذا كان الطالق يف مرض موت الزوج بقصد الفرار من مرياثها فإهنا ترثه  

 إذا مات قبل انقضائها.

فإن تزوجت بعد طالقها الرجعي من غري زوجها األول، فقد اختلف الفقهاء يف  

لثاين ُّيدم طالق الزوج  هدم طالقه هلا ما كان طلقها األول، بعد اتفاقهم عىل أن الزوج ا

 :(1) األول إذا كان ثالثا عىل قولني

: أنه ال ُّيدم، وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد وحممد بن  القول األول 

)ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو  :وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم،احلسن

تطليقتني فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها يف فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها  

إن كان    - يطؤها يف فرجها    - الذي كان طلقها ثم طلقها َل حتل له إال حتى تنكح زوجا آخر  

ه فيها طلقة هي الثالثة(  طلقها قبل ذلك طلقتني فإن كان إنام طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى ل 

(2)  
، فعن سعيد بن املسيب: أن أبا هريرة قال فيمن طلق  (3) وقد رواه عن بعض السلف
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فتزوجها األول فطلقها طلقتني: أهنا   ،ثم طلقها الثاين ،ثم تزوجت ،امرأته طلقة فاعتدت 

 وأيب بن كعب.   ،قد حرمت عليه، ووافقه عىل ذلك عل 

وعبيد اهلل بن  ،ومحيد بن عبد الرمحن  ، بن املسيبوعن الزهري قال: سمعت سعيد 

كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول:    ،وسليامن بن يسار  ، عبد اهلل بن عتبة

أيام امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتني ثم تزوجت غريه فامت أو طلقها ثم تزوجها األول  

 فإهنا عنده عىل ما بقي من طالقه هلا.  

   عىل ذلك:  ومن األدلة

يٌح بِإِْحَساٍن﴾ )البقرة:  ـ  1 َتاِن َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ قوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

ُه ﴾)البقرة: 229 َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ (  230(إىل قوله ﴿ َفإِْن َطلَّ

بني ما إذا ختللت إصابة الزوج الثاين الثالث وبني  حرم املطلقة الثالث مطلقا من غري فصل  

 ما إذا َل يتخللها. 

والطلقة    ، ألن هذه طلقة قد سبقها طلقتان حقيقة  ؛ أن هذه مطلقة الثالث حقيقة  ـ    2

 الثالثة هي الطلقة التي سبقها طلقتان فدخلت حتت النص. 

َقَها َفاَل حَتِلُّ  ﴿    :أن الزوج الثاين جعل يف الرشع منهيا للحرمة لقوله تعاىلـ    3 َفإِْن َطلَّ

ُه ﴾)البقرة:  وغاية احلرمة ال   ، ( وحتى كلمة غاية230َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ

واحلرمة َل تثبت قبل الطلقات الثالث فلم يكن الزوج الثاين   ، تتصور قبل وجود احلرمة

 منهيا للحرمة فيلحق بالعدم. 

: أنه ُّيدم ما دون الثالث، وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف، وقد روي  القول الثاين 

وطالق جديد، وروي عن ابن عمر يف أحد قوليه، وروي    ،عن ابن عباس قال: نكاح جديد

وعبيدة   ،وأصحاب ابن مسعود ،وإبراهيم ، عطاء ورشيحعن ابن مسعود، وهو قول 

 السلامين، واستدلوا عىل ذلك بام يل: 
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﴿ َفانكُِحوا َما َطاَب َلُكْم    : العمومات الواردة يف باب النكاح من نحو قوله تعاىلـ    1

 ﴾)النساء:
ِ
وقول  (، 32( وقوله تعاىل:﴿ َوَأنكُِحوا اأْلََياَمى ِمنُْكْم ﴾ )النور: 3ِمَن النَِّساء

:)تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق ُّيتز له عرش الرمحن(، فهذه النصوص وأمثاهلا  النبي  

تقتيض جواز النكاح من غري فصل بني أن تكون املرأة مطلقة أو ال وبني أن تكون مطلقة  

ثالثا ختللها إصابة الزوج الثاين أو ال إال أن املطلقة الثالث التي َل يتخللها إصابة الزوج  

 ين خصت عن النصوص فبقي ما وراءها حتتها. الثا 

أن احلل بعد إصابة الزوج الثاين وطالقه إياها وانقضاء عدِتا حل جديد، واحلل  ـ    2

 اجلديد ال يزول إال بثالث طلقات كام يف ابتداء النكاح. 

إال أنه إذا َل يتخلل   ،ألنه عرض ال يتصور بقاؤه ؛ أن احلل األول قد زال حقيقة ـ  3

ني حرمة جيعل كالدائم بتجدد أمثاله فيكون كيشء واحد فكان زائال حقيقة وتقديرا  بني احلل 

 فكان الثاين حال جديدا. 

ألن    ، ﴿ فإن طلقها ﴾ تتناول طلقة ثالثة مسبوقة بطلقتني بال فصل:أن قوله تعاىل ـ    4

عىل   أو حتمل اآلية ،الفاء للتعقيب بال فصل وإصابة الزوج الثاين ههنا حاصلة فال يتناوهلا 

ما إذا َل يدخل هبا الزوج الثاين حتى طلقها وتزوجها األول وطلقها واحدة توفيقا بني  

 الدالئل.  

أن كون اإلصابة غاية للحرمة يقتيض انتهاء احلرمة عند عدم اإلصابة وقد بينا أنه  ـ    5

 يثبت حل جديد بعد اإلصابة.  

 : الرتجيح 

ذكرنا من أن مقصد الرشع تضييق أبواب  نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل ما 

الطالق وإعطاء فرص للرجعة األخذ بالقول الثاين، بل إن األدلة الرشعية تدل عىل ذلك،  

القول بذلك،   وأدناها أنه َل يرد نص بعدم اهلدم زيادة عىل أنه قد روي عن بعض الصحابة
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   لقتني؟ ثم كيف ُّيدم الزوج الثاين الطالق الثالث، وال ُّيدم الطلقة والط

)فنظرنا فيام احتج به أهل  :وقد رد ابن حزم عىل هذا الدليل مع قوته ووضوحه، فقال

  ، فلم نجد هلم أكثر من أن قالوا: إننا َل نختلف أن نكاح زوج آخر ُّيدم الثالث  ؟هذه املقالة

ومن   -واالثنني من مجلتها  ، وال شك يف أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة من مجلتها 

إنام هدم التحريم   ، )َل ُّيدم قط طالقا : ، وقد رد عىل هذا بقوله(1)  أن ُّيدمها متفرقة( املحال

 وال حترم بالطلقتني وال بالواحدة هبدمه(  ،الواقع بتامم الثالث مفرقة أو جمموعة فقط 

ونرى أن هذا رد ال يقوم أمام ما ذكروا من احلجة، ولو صح ما قال للزم عنه أن  

وجته أرجعها، ويف ذمته منها ثالث تطليقات، فإن عاد لتطليقها  الزوج األول إذا أرجع ز

رصن أربعا، وهو غري صحيح ألنه يلزم عنه املحال الرشعي، وهو إباحة الرجعة ملن طلق  

 كل هذه التطليقات. 

وال نريد أن نناقش هنا األدلة، ولكن نريد أن نبني بعض املصالح التي تنتج عن  

هدم طلقات األول، ونقتبس لذلك ما قاله الكاساين يف بيان  القول بتأثري الزواج الثاين يف 

احلكمة الرشعية من هذا احلكم، فقد قال: )أن النكاح مندوب إليه ومسنون وعقد  

  ؛ ألنه يؤدي إىل التناقض  ؛ فال جيوز أن يمنع عنه  ،ومصلحة لتضمنه مصالح الدين والدنيا 

ض إال أنه قد خرج من أن يكون  والرشيعة منزهة عن التناق ، ألن قطع املصلحة مفسدة

مصلحة بمخالفة األخالق ومباينة الطباع أو غري ذلك من املعاين ويقع اليأس عن استيفاء  

املصالح من هذه املرأة فرشع الطالق الستيفاء املصالح املطلوبة من النكاح من زوجة  

وهلذا   ،ةإال أن خروج النكاح من أن يكون مصلحة ال يعرف إال بالتأمل والتجرب ، أخرى

فوض الطالق إىل الزوج الختصاصه بكامل الرأي والعقل ليتأمل فإذا طلقها ثالثا عىل ظن  

ثم مال قلبه إليها حتى تزوجها بعد إصابة الزوج الثاين الذي هو يف غاية النفار يف   ، املخالفة
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قرص يف  وأنه أخطأ يف التجربة و  ،طباع الفحل وهناية املنع دل أن طريق املوافقة بينهام قائم 

فبقي النكاح مصلحة لقيام املوافقة بينهام، فال جيوز القول بحرمته كام يف ابتداء   ؛ التأمل 

بل أوىل ألن ثمة َل يوجد إال دليل أصل املوافقة وههنا وجد دليل كامل املوافقة وهو    ،النكاح

قيق املقاصد  امليل إليها مع وجود ما هو النهاية يف النفرة ثم ملا حل نكاحها يف االبتداء لتح

وهذا املعنى ال يوجب التفرقة بني إصابة الزوج الثاين بعد   ، فبعد إصابة الزوج الثاين أوىل 

  فورود الرشع بجواز النكاح ثمة يكون ورودا ههنا داللة(  ،الطلقات الثالث وبني ما قبلها 

(1) 
 رشوط إرجاع املطلقة الرجعية   ـ    3

الفقهية حول أركان الرجعة ورشوطها،  بناء عىل ما سبق من تفاصيل املذاهب 

 سنذكر هنا أهم اخلالفات الفقهية مقرونة بأدلتها، وهذا بناء عىل تقسيم اجلمهور لألركان: 

 رشوط املرجتع:  

الرجعة حق أثبته الشارع للزوج وحده يف فرتة العدة إن شاء استعمله رضيت  

 الزوجة أو َل ترض وإن شاء تركه، ومن األدلة عىل ذلك:  

ِهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا إِْصالًحا﴾)البقرة:   ـ 1 قوله تعاىل: ﴿ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

( بعد أمر النساء بالرتبص مدة العدة، فقد جعل أزواج املطلقات أحق برجعتهن يف  228

  مدة العدة إذا رأوا يف الرجعة مصلحة، فإذا َل جيد الزوج فيها مصلحة تركها بال مراجعة 

 حتى تنتهي عدِتا فتبني منه.  

 )مره فلرياجعها( :لعمر يف قصة طالق ابنه عبد اهلل لزوجته وهي حائض  قوله  ـ    2

إذا ثبت هذا احلق للزوج ال يملك إسقاطه بالقول أو التنازل عنه، كأن يقول بعد  و

طالقها: أسقطت حقي يف الرجعة أو ال رجعة يل عليك، فإن فعل ذلك ال يسقط حقه، وله  
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راجعتها بعد ذلك، ألن الشارع جعل الرجعة حكاًم من أحكام الطالق الرجعي وأثرًا من  م

يٌح بِإِْحَساٍن﴾   آثاره برتتيبها عليه يف قوله َتاِن َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ تعاىل:﴿ الطَّالُق َمرَّ

 ذلك التغيري. ( فلو أسقطه املطلق كان مغريًا ملا رشعه اهلل، وال يملك أحد  229)البقرة:  

، ما عدا بعض  (1)وقد نص الفقهاء عىل أن رشوط املرجتع هي نفس رشوط املطلق

 يف املرجتع.  التفاصيل التي مر ذكرها عند ذكر املذاهب الفقهية 

 رشوط املحل:  

 ويشرتط فيه الرشوط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها:

 أن تكون املطلقة رجعية:  

اتفق الفقهاء عىل اشرتاط كون الرجعة من طالق رجعي، أما إذا كانت معتدة من  

تطليقة بائنة أو فرقة بخلع أو إيالء أو لعان أو ما أشبه ذلك، فال رجعة له عليها، قال ابن  

قدامة: )وال خالف بينهم يف أن املطلقة ثالثا بعد الدخول ال حتل له حتى تنكح زوجا غريه(  

(2)  
 :  (3)ىل ذلك بام يل واستدلوا ع

ُه ﴾  ـ  1 َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن َطلَّ

 (  230)البقرة: 

 
( وقد ذكر بعض الشافعية القائلني بالتحليل وسيلة لرجعة املرأة لزوجها من غري أن تعتد من باب التلفيق بني املذاهب، 1)

بني مذهب احلنابلة ومذهب الشافعية، وهي أن الصبي املميز الذي َل يبلغ سنه عرش سنني إذا كان ينتصب ذكره ويفهم مجعا 

معنى الوقاع فإنه إذا تزوج امرأة مطلقة ثالثًا وأولج فيها ذكره ثم طلقها فإن طالقه يصح بدون الويل، وحتل مطلقته لزوجها 

َل يبلغ عرش سنني، والعدة رشعت لرفع احتامل شغل الرحم، فمن كان أقل من عرش   األول بدون أن تعتد من الصبي، ألن سنه

أو كانت موطوءته أقل من تسع فإنه ال يتصور منهام محل ووالدة، فال عدة عليها إذا وطئها غالم أقل من عرش سنني، انظر: 

 .  4/41حاشية البجريمي: 
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أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طالقها فتزوجت بعده عبد   ، عن عائشة ـ  2

ند رفاعة فطلقها آخر ثالث  فقالت: إهنا كانت ع الرمحن بن الزبري فجاءت رسول اهلل 

تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرمحن بن الزبري وإنه واهلل ما معه إال مثل هذه اهلدبة،  

ضاحكا وقال: لعلك تريدين أن   وأخذت هبدبة من جلباهبا قالت: فتبسم رسول اهلل 

 .(1)ال حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ؟ترجعي إىل رفاعة

عرف بالنص بخالف القياس، والنص ورد بمطلق الطالق  أن حكم الرجعة ـ  3

 فبقي الطالق املقيد بصفة البينونة عىل أصل القياس. 

أن كوهنا مطلقة حكم مطلق الطالق، وهذا ال ينايف ملك النكاح كام بعد الرجعة  ـ    4

وكوهنا مبانة أو مالكة أمر نفسها ينايف ملك النكاح، واملتنافيان ال جيتمعان، فإذا ثبتت  

ويف اخللع إنام التزمت العوض لتتخلص من   ، البينونة انتفى النكاح وال رجعة له عليها 

   الزوج وذلك ال حيصل مع قيام امللك وحق الرجعة. 

 كوهنا بعد الدخول بالزوجة املطلقة: 

اتفق الفقهاء عىل أنه إن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له احلق يف ذلك،  

ذلك، قال ابن قدامة: أمجع أهل العلم عىل أن غري املدخول هبا تبني   وقد أمجع العلامء عىل 

وذلك ألن الرجعة إنام تكون يف العدة وال عدة    ؛ بطلقة واحدة وال يستحق مطلقها رجعتها  

ِذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت   ؛ قبل الدخول(  َا الَّ وقد نص عىل ذلك يف قوله تعاىل:﴿ َياَأُّيُّ

وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ ُثمَّ  ٍة َتْعتَدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ ُحوُهنَّ   َطلَّ

اًحا مَجِياًل﴾ )األحزاب:  (،فبني اهلل سبحانه أنه ال عدة عليها فتبني بمجرد طالقها  49رَسَ

ا ال رجعة عليها وال نفقة هلا، وإن رغب مطلقها فيها  وتصري كاملدخول هبا بعد انقضاء عدِت
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 فهو خاطب من اخلطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتني. 

 واختلفوا يف اعتبار اخللوة دخوال عىل قولني: 

: اخللوة الصحيحة يف حكم الدخول من حيث صحة الرجعة، وهو قول  القول األول 

 أحكاما مثل أحكام الدخول. احلنابلة، ألن اخللوة ترتب 

وال تكفي اخللوة، وهو قول احلنفية   ،: اشرتاط الدخول لصحة الرجعة القول الثاين 

 واملالكية والشافعية. 

 الرتجيح:  

الكاملة دون جمرد اخللوة، لعدم حاجة  املعارشة  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار  

بالعدة، وهذا خالفا ملا ذكرناه من حقها يف املهر،  من َل تعارش إىل العدة، والرجعة مرتبطة 

 الختالف املسألتني. 

 كون املطلقة يف العدة: 

اتفق الفقهاء عىل اعتبار هذا الرشط، فإن انقضت العدة ال تصح الرجعة، واستدلوا  

 عىل ذلك بام يل:  

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثاَلَثةَ ـ   1  ﴾)البقرة:  قوله تعاىل: ﴿ َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ
ٍ
( ثم قال  228ُقُروء

ِهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا إِْصالًحا﴾)البقرة:  ( أي يف القروء  228تعاىل: ﴿ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

 الثالثة. 

فإذا انقضت    ،أن يف ارجتاع املطلقة يف فرتة العدة استدامة واستمرارا لعقد النكاحـ    2

 فال تصح الرجعة بعد انقضاء العدة.  العدة انقطعت هذه االستدامة 

 رشوط الصيغة 

 يشرتط لصحة الرجعة الرشوط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها:  

 الداللة القولية أو الفعلية عىل الرجعة: 
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 اتفق أكثر الفقهاء عىل كيفيتني للرجعة مها: 

 الرجعة بالقول:  

كأن يقول ملطلقته وهي   ،عىل ذلكاتفق الفقهاء عىل أن الرجعة تصح بالقول الدال 

   أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا املعنى. ،أو ارجتعتك ، راجعتك :يف العدة

 : وقد قسم الفقهاء األلفاظ التي تصح هبا الرجعة إىل قسمني

: وهذا القسم تصح به الرجعة وال حيتاج إىل نية، وألفاظه:  األلفاظ الرصحية 

وقد   ،)مره فلرياجعها( :وارجتعتك، والرجعة وردت هبا السنة بقول النبي  ،راجعتك

  ، فإهنم يسموهنا رجعة ، كاشتهار اسم الطالق فيه  ، اشتهر هذا االسم فيها بني أهل العرف

الشتهاره دون    ، واملرأة رجعية، قال ابن قدامة: )ويتخرج أن يكون لفظها هو الرصيح وحده

واالحتياط أن يقول: راجعت امرأِت إىل نكاحي أو   ،كقولنا يف رصيح الطالق ،غريه

 (1) زوجتي، أو راجعتها ملا وقع عليها من طالقي( 

كأن   ،: وهي األلفاظ التي حتتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غريها ألفاظ الكناية 

أو أنت امرأِت ونوى به الرجعة، فألفاظ الكناية حتتمل الرجعة    ،يقول: أنت عندي كام كنت 

وكام كنت مكروهة، ولذلك    ،فإهنا حتتمل كام كنت زوجة   ،وغريها مثل أنت عندي كام كنت

 اشرتط الفقهاء ملثل هذه األلفاظ النية، وأن يسأل عن مراده من هذه الصيغ. 

ألن   ؛ل: ال حتصل به الرجعة وقد اختلفوا فيام لو قال: نكحتها. أو: تزوجتها، فقي 

  كالنكاح، والقول الثاين:  ،وال حتصل بالكناية ،والرجعة استباحة بضع مقصود ،هذا كناية

حيتاج أن ينوي به   ،فالرجعية أوىل، وعىل هذا ، ألنه تباح به األجنبية ؛ حتصل به الرجعة

   ككنايات الطالق. ، ألن ما كان كناية تعترب له النية ؛ الرجعة 

أيضا يف بعض أللفاظ مثل رددتك وأمسكتك هل هي من الرصيح أو   واختلفوا 

 
 .  7/404( املغني: 1)
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 الكناية، عىل قولني: 

: أهنا من ألفاظ الكناية وحتتاج إىل النية، وهو قول بعض املالكية  القول األول 

  ، والشافعية، واستدلوا عىل ذلك بأن قوله: رددتك حيتمل الرد إىل الزوجية أو إىل بيت أبيها 

 ك بالزوجية أو اإلمساك عن اخلروج من بيتها يف عدِتا. حيتمل اإلمسا  وأمسكتك 

: أن هذين اللفظني من رصيح الرجعة فال حيتاجان إىل نية، وهو قول  القول الثاين 

احلنفية واحلنابلة، وبعض املالكية والشافعية، واستدلوا عىل ذلك بأن آيات القرآن الكريم  

بلفظي الرد واإلمساك، كام قال تعاىل: ﴿  التي وردت فيها أحكام الرجعة دلت عليها 

﴿  :(، وقال تعاىل 228َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ بَِردِِّهنَّ يِف َذلَِك إِْن َأَراُدوا إِْصالًحا﴾)البقرة: 

 ( 1َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف﴾)الطالق: 

 الرتجيح:  

حتصل بكل لفظ يدل عليها، برشط أن يقصد  نرى أن األرجح يف املسألة أن الرجعة 

به الزوج اإلرجاع، وتفهم املرأة منه ذلك، أما الرصيح والكناية من هذه األلفاظ، فيتبع  

األعراف املختلفة، وال نرى أن يتدخل الفقيه يف حتديد مثل هذه األلفاظ لعدم جدوى ذلك  

 من الناحية الواقعية. 

 : الرجعة بالفعل 

للرجعية أو مقدماِتا عىل  املعارشة اختلف الفقهاء يف صحة الرجعة بالفعل وهو 

 قولني: 

وسواء كان   ،سواء كان بوطء أو مقدماته ، : ال تصح بالفعل مطلقا القول األول 

الفعل مصحوبا بنية الزوج يف الرجعة أو ال، وهو قول الشافعية، قال الشافعي مبينا وجه  

ح وال طالق إال بكالم، فال تكون الرجعة إال بكالم والكالم هبا  استدالله: )وملا َل يكن نكا 

أن يقول: قد راجعتها أو ارجتعتها أو رددِتا إيل، فإن جامعها ينوي الرجعة أو ال ينوُّيا فهو  
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ولو كانت اعتدت   ،مجاع شبهة، ويعزران إن كانا عاملني وهلا صداق مثلها وعليها العدة

رجعة قبل أن حتيض الثالثة فهي رجعة وإن كانت بعدها بحيضتني ثم أصاهبا، ثم تكلم بال

وقد انقضت من يوم طلقها العدة وال حتل لغريه حتى تنقيض عدِتا من يوم    ، فليست برجعة

   (1) مسها( 

وقد ذهب إىل هذا ابن حزم مع اختالف بينه وبني الشافعي يف حكم املعارشة يف فرتة  

َل تنقض عدِتا.. فإذ هي   للذي طلقها ما إن املطلقة طالقا رجعيا زوجة )العدة، فقال:

وأن يطأها..فإن   ،زوجته فحالل له أن ينظر منها إىل ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها 

  ويعلمها بذلك قبل متام عدِتا(   ، وطئها َل يكن بذلك مراجعا هلا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد

(2) 
وقد اختلفوا يف بعض   صحة الرجعة بالفعل، وهو قول اجلمهور،القول الثاين: 

 تفاصيل ذلك عىل ثالثة آراء: 

: أن اجلامع ومقدماته تصح هبام الرجعة ولو بدون نية، وقد روي هذا  الرأي األول 

  ، وحممد بن سريين ،واحلسن البرصي ، وهم سعيد بن املسيب ، القول عن كثري من التابعني

وسليامن   ،والشعبي ، وابن أيب ليىل  ،والثوري  ،واألوزاعي ،وعطاء بن أيب رباح ،وطاوس

وهو قول احلنفية، وقد نصوا بأنه ال يكون النظر إىل يشء من جسد الزوجة سوى   ،التيمي 

 
 .  8/301( األم: 1)

 .  10/16( املحىل: 2)
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 :  (2)، واستدلوا عىل ذلك بام يل (1) الفرج رجعة

واستمرارا جلميع آثاره، ومن آثار النكاح حل   أن الرجعة تعترب استدامة للنكاحـ  1

 صحت الرجعة باجلامع ومقدماته. لذلك  ، اجلامع ومقدماته

 أن النكاح ما زال موجودا إىل أن تنقيض العدة. ـ  2

فإذا وطئ الزوج مطلقته   ،أن األفعال رصحيها وداللتها تدل عىل نية الفاعل ـ  3

اعترب هذا الفعل رجعة   ، أو المسها بشهوة ، أو قبلها بشهوة ،الرجعية وهي يف العدة 

 فكأنه بوطئها قد ريض أن تعود إىل عصمته.  ،بالداللة

أو   ،وقد اختلف احلنفية فيام إذا حدثت هذه األشياء من املرأة كأن قبلت زوجها 

 أو ملسته بشهوة عىل رأيني:  ،نظرت إليه 

تصح الرجعة، وهو رأي أيب حنيفة وحممد، ألن حل املعارشة الزوجية قد ثبت  ـ  1

ومن جهة أخرى   ،كام يصح ذلك منه  ،فتصح الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة ، معا هلام

كام تثبت حرمة   ،كأن عارشت ابن زوجها أو أباه ، فإن حرمة املصاهرة تثبت من جهتها 

لذلك صحت الرجعة من جهتها إذا ملسته أو قبلته بشهوة،   ،املصاهرة من جهة الزوج أيضا 

 أو رأت فرجه بشهوة. 

  ، تصح الرجعة من جهتها إذا ملسته أو قبلته بشهوة أو نظرت إىل فرجه بشهوةال ـ  2

وهو قول أيب يوسف وحجته يف ذلك أن الرجعة حق للزوج عىل زوجته حتى إنه يراجعها  

 
ة والنظر إىل الفرج واللمس بالشهوة. أما إذا حصل ملس أو نظر إىل الفرج، أو تقبيل بغري شهوة، فال ( قيد احلنفية القبل1)

تتحقق الرجعة، والسبب يف ذلك أن األشياء املذكورة، إذا كانت بغري شهوة فإهنا حتصل من الزوج وغريه كاملساكنني هلا، أو 

جود الشهوة مع هذه األفعال فإهنا ال حتصل إال من الزوج فقط. فإذا صحت املتحدثني معها، أو الطبيب والقابلة )املولدة( أما و

الرجعة مع هذه األفعال بغري شهوة احتاج الزوج إىل طالقها، فتطول عليها العدة وتقع املرأة يف حرج شديد، انظر: حاشية ابن 

 .  3/398عابدين: 
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فسواء نظرت إليه بشهوة    ،وليس هلا حق مراجعة زوجها ال بالقول وال بالفعل  ،بغري رضاها 

 أو بغريها ال تثبت هلا الرجعة. 

: أن اجلامع ومقدماته تصح هبام الرجعة برشط النية، وهو قول املالكية،  لرأي الثاين ا 

فقد نصوا عىل صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته برشط أن ينوي الزوج هبذه األفعال  

أو وطئها وَل ينو   ،أو نظر إىل موضع اجلامع بشهوة ، الرجعة، فإذا قبلها أو ملسها بشهوة

 رجعة بفعل هذه األشياء. الرجعة فال تصح ال 

: التفريق يف صحة الرجعة بني الوطء ومقدماته، وهو قول احلنابلة، فإن  الرأي الثالث 

 : (1)الرجعة عندهم تصح بالوطء وال تصح بمقدماته وفيام يل بيان ذلك

: تصح الرجعة عندهم بالوطء مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو َل  الرجعة بالوطء 

 عىل ذلك، واستدلوا عىل ذلك بام يل:   ينوها وإن َل يشهد

أن فرتة العدة تؤدي إىل بينونة املطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع صحة  ـ  1

ويكون هذا مثل حكم   ، فإذا َل تنقض العدة ووطئها يف هذه املدة فقد عادت إليه ،الرجعة 

فكذا احلال يف الرجعة    ، فإذا آىل الزوج من زوجته ثم وطئها فقد ارتفع حكم اإليالء  ، اإليالء

 إذا وطئها يف العدة فقد عادت إليه. 

فترصف املالك بالوطء يمنع عمله   ، أن الطالق سبب لزوال امللك ومعه خيارـ  2

 كام ينقطع به التوكيل يف طالقها.  

 الرتجيح:  

العربة يف ذلك كله تعود لنية املرجتع وقصده،   نرى أن األرجح يف املسألة هو أن

فلذلك تصح الرجعة إن قصدها وفهمت منه بكل ما يدل عليها، كهدية يقدمها، أو إشارة  

يشري هبا، أو أي يشء دل عليه العرف، أو تعارف الزوجان عليه، قال ابن تيمية يف ترجيح  

 
 .  9/154( انظر: اإلنصاف للمرداوي: 1)
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أمحد، فيبيح وطء الرجعية   )ومالك جيعله رجعة مع النية، وهو رواية أيضا عن:قول مالك

 (1) إذا قصد به الرجعة وهذا أعدل األقوال وأشبهها باألصول( 

للمعتدة إن َل يقصد هبا الرجعة، فقد ذكرناها يف حملها من الفصل  املعارشة  أما حكم  

 اخلاص بأحكام العدة.  

 اإلشهاد عىل الرجعة:  

 قولني: اختلف الفقهاء يف حكم اإلشهاد عىل الرجعة عىل 

وعامر    ، وهو مروي عن ابن مسعود  ، : أن اإلشهاد عىل الرجعة مستحبالقول األول 

واجلديد من مذهب الشافعي وإحدى   ،(3) واملالكية (2)بن يارس ما، وهو قول احلنفية

 واستدلوا عىل ذلك بام يل:  وهو قول اإلمامية، الروايتني عن أمحد، 

)ملا جعل  :( قال اجلصاص2َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾)الطالق: ﴿  :قوله تعاىل ـ    1

له اإلمساك أو الفراق، ثم عقبه بذكر اإلشهاد كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز  

اإلشهاد بعدها إذ َل جيعل اإلشهاد رشطا يف الرجعة، وَل خيتلف الفقهاء يف أن املراد بالفراق  

هو تركها حتى تنقيض عدِتا، وأن الفرقة تصح وإن َل يقع اإلشهاد   املذكور يف اآلية إنام

كذلك   ،وقد ذكر اإلشهاد عقيب الفرقة ثم َل يكن رشطا يف صحتها   ،عليها ويشهد بعد ذلك

 (4)  الرجعة(

 
 .  5/503( الفتاوى الكربى: 1)

 .  6/19( انظر: املبسوط: 2)

( نص املالكية عىل أن الزوجة لو منعت زوجها من وطئها حتى يشهد عىل الرجعة كان فعلها هذا حسنا وتؤجر عليه، 3)

وال تكون عاصية لزوجها، ولعل هذا ما دعا الرسخيس إىل نسبةاشرتاط اإلشهاد إىل املالكية، فقال:» هو قول مالك رمحه اهلل 

،  6/19شهاد عىل النكاح رشطا وجيعل اإلشهاد عىل الرجعة رشطا« املبسوط: تعاىل وهذا عجيب من مذهبه فإنه ال جيعل اإل

 . 4/243وانظر: أحكام القرآن البن العريب:

 .  3/682( اجلصاص: 4)
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مثل قوله تعاىل:﴿ َوَأْشِهُدوا    ، أن األمر يف هذه اآلية حممول عىل الندب ال عىل الوجوب ـ    2

فكذا استحب   ، (، وقد اتفق مجهور الفقهاء عىل صحة البيع بال إشهاد 282ْم ﴾)البقرة: ِإَذا َتَباَيْعتُ 

 وسد باب اخلالف بني الزوجني.    ، وقطع النزاع   ، اإلشهاد عىل الرجعة لألمن من اجلحود 

أنه ملا كانت الفرقة حقا له وجازت بغري إشهاد إذ ال حيتاج فيها إىل رضا غريه وكانت  ـ    3

 وجب أن جتوز بغري إشهاد.   ، حقا له الرجعة أيضا  

أنه ملا أمر اهلل باإلشهاد عىل اإلمساك أو الفرقة احتياطا هلام ونفيا للتهمة عنهام إذا علم  ـ    4

وَل يكن معنى   ، فال يؤمن التجاحد بينهام  ، الطالق وَل يعلم الرجعة أو َل يعلم الطالق والفراق 

وإن   ، جعة أو الفرقة بل يكون االحتياط باقيا االحتياط فيهام مقصورا عىل اإلشهاد يف حال الر 

 أشهد بعدمها وجب أن ال خيتلف حكمهام إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتني. 

)الطالق  : فإن سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال  ، أن ما يروى عن عطاء ـ  5

التجاحد ال عىل    والنكاح والرجعة بالبينة( حممول عىل أنه مأمور باإلشهاد عىل ذلك احتياطا من 

  ؟ ألنه ذكر الطالق معها وال يشك أحد يف وقوع الطالق بغري بينة   ، أن الرجعة ال تصح بغري شهود 

زيادة عىل أنه قد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء واحلكم قاال:)إذا غشيها يف العدة فغشيانه  

 رجعة( 

ق عليه أن استدامة النكاح  ومن املتف   ، أن الرجعة مثل النكاح من حيث كوهنا امتدادا له ـ    6

 فكذا الرجعة ال جتب فيها الشهادة.    ، ال تلزمها شهادة 

لذلك ال تشرتط الشهادة    ، أن الرجعة حق من حقوق الزوج وهي ال حتتاج لقبول املرأة ـ    7

 لصحتها. 

ألن البيع إنشاء لترصف    ؛ أن تأكيد احلق يف البيع يف حاجة إىل إشهاد أكثر من الرجعة  ـ    8

فلام صح البيع بال إشهاد صحت   ، استدامة احلياة الزوجية أو إعادِتا  ا الرجعة فهي أم  ، رشعي 

 الرجعة بال إشهاد من باب أوىل. 
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: أن اإلشهاد عىل الرجعة واجب، وهو قول الشافعي يف القديم من  القول الثاين 

اإلشهاد  املذهب وأمحد يف الرواية الثانية، وهو قول الظاهرية، وقد اشتد ابن حزم يف وجوب  

وَل يشهد عىل   ،أو آخر ثالث أو دون ثالث  ، حتى قال:)من أيقنت امرأته أنه طلقها ثالثا 

إن َل تكن    - مراجعته إياها حتى متت عدِتا ثم أمسكها معتديا: ففرض عليها أن ِترب عنه  

  وإال فهو زنى منها إن أمكنته من نفسها  ،(1)فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها  -هلا بينة  

، واستدلوا عىل ذلك  (2) كعابر السبيل فحكمه يف كل يشء حكم األجنبي(    - وهو أجنبي    -

 بام يل:  

قوله تعاىل:﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف  ـ  1

  ، فقد فرق تعاىل بني املراجعة) : (، قال ابن حزم2َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمنُْكْم ﴾)الطالق: 

وكان من طلق وَل يشهد ذوي   ،فال جيوز إفراد بعض ذلك عن بعض ،والطالق واإلشهاد

 (3)  متعديا حلدود اهلل تعاىل(  ،أو راجع وَل يشهد ذوي عدل ،عدل

أنه سأله رجل عمن طلق امرأته طالقا رجعيا ثم وقع هبا   عن عمران بن حصنيـ  2

 . أشهد عىل ذلك وال تعد ، غري سنة وراجعت لغري سنةفقال: طلقت ل ، وَل يشهد

 أن الرجعة استباحة بضع حمرم فيلزمه اإلشهاد. ـ    3

 
( وليس القول بذلك شذوذا من ابن حزم، فقد نص الفقهاء يف املطلقة ثالثا عىل بعض ما ذكر ابن حزم، فقد قال 1)

تفدي نفسها منه بام تقدر عليه فإن أجربت عىل ذلك فال تتزين له وال تقربه وِترب إن قدرت،  أمحد: إن طلقها ثالثا ثم جحد

ألهنا تأخذ ما ليس هلا وتفر منه وال  ;وقال: ِترب وال تتزوج حتى يظهر طالقها ويعلم ذلك فإن َل يقر بطالقها ومات ال ترث 

تقتله بمنزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك فإن قال استحللت خترج من البلد ولكن ختتفي يف بلدها قيل له قال بعض الناس  

وتزوجتها قال تقبل منه قال القايض: ال تقتله معناه ال تقصد قتله وإن قصدت دفعه فأدى ذلك إىل قتله فال ضامن، قال ابن 

ا يف الظاهر والدفع بالقتل إنام جيوز تيمية: كالم أمحد يدل عىل أنه ال جيوز دفعه بالقتل وهو الذي َل يعجبه، ألن هذا ليس متعدي

 .  5/503ملن ظهر اعتداؤه، انظر: الفتاوى الكربى: 

 .  9/486( املحىل: 2)

 .  9/486( املحىل: 3)
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 الرتجيح:  

أن طلب اإلشهاد عىل الرجعة  القول األول بناء عىل نرى أن األرجح يف املسألة هو 

توى بعدم وجوب  فقد جيعل منها أمرا عسريا عندهم، فلذلك يكون األفضل يف حقهم ال

، وقد ذكرنا من قبل جواب  يف القول هبذا اإلمامية ذه هي العلة التي اعتمدها اإلشهاد، وه

العالمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء للشيخ أمحد حممد شاكر عن رس التفريق بني  

)فالشارع بحكمته  :اإلشهاد عىل الطالق وعدم اإلشهاد عىل الرجعة، ومن جوابه عىل ذلك

وع الطالق والفرقة، فكثر قيوده ورشوطه عىل القاعدة املعروفة من أن  العالية يريد تقليل وق 

اليشء إذا كثرت قيوده، عز أو قل وجوده، فاعترب الشاهدين العدلني للضبط أوالً وللتأخري  

واألناة ثانيًا، وعسى إىل أن حيرض الشاهدان أو حيرض الزوجان أو أحدمها عندمها حيصل  

ال َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ حُيِْدُث َبْعَد َذلَِك َأْمرًا    ﴿:أشري إليه بقوله تعاىل الندم ويعودان إىل األلفة كام  

( وهذه حكمة عميقة يف اعتبار الشاهدين، ال شك أهنا ملحوظة للشارع  1: ﴾)الطالق

احلكيم مضافًا إىل الفوائد األُخر، وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل  

 فات فلم يوجب يف الرجعة أي رشط من الرشوط(  به ولعل للتأخري آ

 : إعالم الزوجة بالرجعة 

اتفق الفقهاء عىل أن الرجعة ال تفتقر إىل إعالم الزوجة بالرجعة، بل حكي اإلمجاع  

وال   ،وال رىض املرأة ،وال صداق ،)الرجعة ال تفتقر إىل ويل :عىل ذلك، قال ابن قدامة 

 ومن األدلة عىل ذلك:   (1) علمها. بإمجاع أهل العلم( 

وهلذا   ،واستبقاء لنكاحها  ،والرجعة إمساك هلا  ،أن الرجعية يف أحكام الزوجاتـ  1

فقال تعاىل:﴿ َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ   ،وتركها فراقا ورساحا  ،سمى اهلل تعاىل الرجعة إمساكا 

(، ويف آية أخرى: ﴿ َفإْمَساٌك  2 َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف ﴾ )الطالق: َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأوْ 

 
 .  7/404( املغني: 1)
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يٌح بِإِْحَساٍن﴾ )البقرة:   ( 229بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

  ، فالرجعة تزيل شعثه ، أنه إنام تشعث النكاح بالطلقة وانعقد هبا سبب زوالهـ  2

 داء النكاح. فلم حيتج لذلك إىل ما حيتاج إليه ابت ،إىل البينونة  وتقطع مضيه

ملا فيه من   ؛ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء عىل استحباب إعالم الزوجة بالرجعة ـ  3

 قطع املنازعة التي قد تنشأ بني الرجل واملرأة. 

أما إن تزوجت بعد عدِتا، وادعى رجعتها فإنه ال يقبل منه، قال مالك: وبلغني أن  

وقد بلغها   ،وهو غائب عنها ثم يراجعها فال تبلغها رجعته   ،قال يف املرأة يطلقها زوجها   عمر 

أو َل يدخل هبا فال سبيل لزوجها   ، طالقه إياها فتزوجت أهنا إن دخل هبا زوجها اآلخر

 .(1) األول الذي كان طلقها إليها، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إيل يف هنا ويف املفقود

د ذهب ابن حزم إىل وجوب  ونرى أن دعوى اإلمجاع يف هذا غري صحيحة، فق

بنص القرآن ومن كتمها   -)إنام يكون البعل أحق بردها إن أراد إصالحا : إعالمها، فقال

فليس ردا وال   ،بل أراد الفساد ،فلم يرد إصالحا بال شك ،أو رد بحيث ال يبلغها  ، الرد

 (2)  رجعة أصال(

عنهم من   ونرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه ابن حزم، بل من روى

وذلك لكون املرأة طرفا يف الرجعة، فال يصح جتاهلها، وألن الذي أرجع زوجته    ،الصحابة

دون أن يعلمها، يكون غري مبال بالرجعة وال عارف قيمتها الرشعية، وبالتايل قد يرجعها  

 ليطلقها، وينقص من فرص التطليق التي وضعها له الرشع. 

وبناء عىل هذا، فإن املرأة إن انقضت عدِتا، دون علمها بإرجاع زوجها هلا تكون قد  

 
، قال الزرقاين: وهذا مذهبه يف املوطأ، ومذهبه يف املدونة أهنا إنام تفوت بدخول الثاين فيهام ال بعقده 2/575( املوطأ:  1)

وهو املشهور يف املذهب، ورأى اللخمي أهنا ال تفوت بدخول وفرق بينها وبني امرأة املفقود بأنه َل يكن يف هذه أمر وال قضية 

 .  3/258د، انظر: رشح الزرقاين: من حاكم بخالف امرأة املفقو 

 .  10/21( املحىل: 2)
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بانت منه، فإن رغب يف رجعتها كان له ذلك بعد موافقتها بعقد جديد ومهر جديد، أما أن  

يأِت بعد العدة، وخيربها بأنه قد أرجعها قبل انتهائها، فال عربة بقوله، بل عالمة صدقه يف  

 هلا ما أعطاها الرشع.قوله أن يبذل  

وكل ما ذكرنا يستثنى منه ما لو كان غائبا، ودلت البينة واإلشهاد عىل إرجاعه هلا يف  

فرتة العدة مع عدم متكنه من إبالغها، فمثل هذا يصدق يف قوله إال إذا تزوجت، فقد ذكرنا  

 . ما رواه مالك عن عمر

 االختالف يف ثبوت الرجعة: 

لعدة، ألن املرأة ما دامت يف عدِتا يصح لزوجها  وهي مسألة مرتبطة بانقضاء ا 

يف مدة يمكن انقضاؤها    ،مراجعتها، وقد نص الفقهاء عىل أن املرأة إذا ادعت انقضاء عدِتا 

 ومن األدلة عىل ذلك:   ؛ قبل قوهلا  ،فيها 

ِمِهنَّ ﴾  قول اهلل تعاىل:﴿ َواَل حَيِلُّ هَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَُّ يِف َأْرَحا ـ  1

 َل حيرجن بكتامنه.  ،فلوال أن قوهلن مقبول  (، وهو احليض واحلمل، 228)البقرة: 

كالنية من اإلنسان فيام تعترب فيه   ، فكان القول قوهلا فيه ، أنه أمر ختتص بمعرفتهـ  2

كام جيب عىل التابعي قبول خرب   ،فقبل قوهلا فيه  ، أو أمر ال يعرف إال من جهتها  ، النية

 .  الصحايب عن رسول اهلل 

ألن رشحيا قال:   ؛َل يقبل قوهلا إال ببينة  ،فإن ادعت انقضاء عدِتا يف أقل من شهر 

وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة   ،)إذا ادعت أهنا حاضت ثالث حيض يف شهر 

وتغتسل عند    ، ها الصالة من الطمثأهنا رأت ما حيرم علي  ،ممن يرىض صدقه وعدله  ،أهلها 

قالون.   :وإال فهي كاذبة( فقال له عل بن أيب طالب  ،فقد انقضت عدِتا  ، كل قرء وتصل 

 (1)(ومعناه بالرومية: أصبت أو أحسنت 

 
 .  233/ 1، الدارمي:4/200( انظر: مصنف ابن أيب شيبة: 1)
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هذا اختالفا شديدا بناء عىل اخلالف يف أقل احليض، وأقل   وقد اختلف الفقهاء يف

بعض ذلك يف حمله، ونرى أن املرجع يف هذا أهل  الطهر، ويف القروء ما هي، وقد سبق ذكر 

االختصاص، وأن العدة يف العادة ال تنقص كثريا عن ثالثة أشهر بدليل كون البدل عنها  

 ثالثة أشهر. 

واختلفوا كذلك يف إخباره عن إرجاعه هلا قبل عدِتا، وهي مسألة مرتبطة بإعالمه  

 خالف يف املسألة. هلا، وقد ذكرنا اعتبار ذلك الرشط، وال حاجة معه لل

 ـ رشوط رجعة املطلقة ثالثا  4

  ، احلكم األصل للطلقات الثالث هو زوال ملك االستمتاع وزوال حل املحلية أيضا 

َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد   فال جيوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر، لقوله تعاىل: ﴿ َفإِْن َطلَّ

ُه ﴾ )البقرة: َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا  َتاِن ﴾)البقرة:  230َغرْيَ ( بعد قوله تعاىل: ﴿ الطَّالُق َمرَّ

 (، وتنتهي احلرمة وحتل للزوج األول بالرشوط التالية: 229

 صحة زواجها من الثاين: 

وهو أن يكون زواجها من الزوج الثاين صحيحا، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا  

 :(1) الرشط عىل قولني

فإن كان فاسدا َل حيلها الوطء فيه، وهو قول   ،اشرتاط صحة النكاح: القول األول 

احلسن والشعبي ومحاد ومالك والثوري واألوزاعي وإسحاق وأيب عبيد وأصحاب الرأي  

 والشافعي يف اجلديد، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى ـ  1 ُه ﴾  قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن َطلَّ َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ

( فقد نفت اآلية حل املرأة ملطلقها ثالثا وجعل للنفي غاية هي التزوج بزوج  230)البقرة: 

آخر، واحلكم املحدود إىل غاية ال ينتهي قبل وجود الغاية، فال تنتهي احلرمة قبل التزوج،  

 
 ( سنذكر املسألة بتفاصيلها وأدلتها يف مبحث خاص من هذا الفصل، وإنام ذكرناها هنا باعتبارها رشطا من الرشوط. 1)
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ا إذا وطئها إنسان  فال حتل للزوج األول قبله رضورة، وهلذا ال حتل لزوجها األول إذا م

 بالزنى أو بشبهة لعدم النكاح.  

أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينرصف إىل ما هو نكاح  ـ  2

حقيقة، ولو كان النكاح الثاين خمتلفا يف فساده، ودخل هبا، ال حتل لألول عند من يقول  

 بفساده. 

: عدم اشرتاط صحة النكاح، وهو قول الشافعي يف القديم ورواية عند  القول الثاين 

 احلنابلة، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  

 أنه زوج فيدخل يف عموم النص. ـ  1

 لعن املحلل واملحلل له فسامه حملال مع فساد نكاحه.  أن النبي ـ  2

ُه ﴾)البقر :قول اهلل تعاىل ـ  3 (، وإطالق النكاح  230ة:﴿ َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ

 يقتيض الصحيح، ولذلك لو حلف ال يتزوج، فتزوج تزوجيا فاسدا َل حينث. 

واإليالء   ،والظهار ،أن أكثر أحكام الزوج غري ثابتة فيه من اإلحصان واللعانـ  4

 والنفقة وأشباه ذلك. 

أن تسميته حملال بسبب قصده التحليل فيام ال حيل ولو أحل حقيقة ملا لعن وال  ـ  5

وقال اهلل   (1) )ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه(  : لعن املحلل له وإنام هذا كقول النبي 

 ﴿ حيلونه عاما وحيرمونه عاما ﴾   :تعاىل

 الرتجيح:  

الفساد الذي اعترب بسببه زواجا فاسدا،  نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل نوع  

ال يعترب هذا الرشط، فال يصح أن يفسد عاَل ما   هفإن كان أمرا خمتلفا فيه بني العلامء، فإن

 صححه غريه. 

 
 .  8/31، املعجم الكبري: 6/146: ، ابن أيب شيبة6/9، البزار: 5/180( الرتمذي: 1)
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أما إن كان املراد هو الزواج الباطل املجمع عىل فساده، فإن األرجح هو ما ذهب إليه  

   فلذلك ال يصح اعتباره. أصحاب القول األول، ألن هذا النوع ليس زواجا، 

 : معارشة الزوج الثاين للمطلقة البائنة 

 اختلف الفقهاء يف اشرتاط معارشة الزوج الثاين للمطلقة البائنة عىل قولني: 

: إذا تزوجها زواجا صحيحا ال يريد به إحالال فال بأس أن يتزوجها  القول األول 

ة عىل العقد دون اجلامع، فعن سعيد  األول، وهو قول سعيد بن املسيب، حلمله النكاح يف اآلي

قال سعيد: أما الناس فيقولون: جيامعها، وأما أنا فإين    ؟بن املسيب يف املطلقة ثالثا ثم تتزوج

 .(1) أقول: إذا تزوجها بتزويج صحيح ال يريد بذلك إحالال، فال بأس أن يتزوجها األول

د بن املسيب هذا إال  أهل العلم قال بقول سعي  قال ابن املنذر: )ال نعلم أحدا من

ُه ﴾ )البقرة:  ( ولعله َل يبلغه  230اخلوارج أخذوا بظاهر قوله تعاىل:﴿ َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ

)سياق كالمه يشعر بذلك، وفيه داللة عىل  :قال ابن حجر   ،(2)   احلديث فأخذ بظاهر القرآن(

 (3)ضعف اخلرب الوارد يف ذلك( 

)وأعجب منه أن أبا  :وقد نسب هذا القول كذلك إىل سعيد بن جبري، قال ابن حجر

حبان جزم به عن السعيدين سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وال يعرف له سند عن سعيد  

نذر حجة يف ذلك وحكى بن اجلوزي عن  بن جبري يف يشء من املصنفات وكفى قول بن امل

 (4)  داود أنه وافق سعيد بن املسيب عىل ذلك(

: اشرتاط معارشة الزوج الثاين، وال حيصل هذا إال بالوطء يف الفرج،  القول الثاين 

وأدنى الوطء تغييب احلشفة يف الفرج، ألن أحكام الوطء تتعلق به، وذلك برشط االنتشار  

 
 .  9/416( املحىل:1)

 .  7/398( املغني: 2)

 .  9/466( فتح الباري: 3)

 .  9/466( فتح الباري: 4)
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سيلة، وال تعقل من غري انتشار، وهو مذهب اجلمهور، ومن  ألن احلكم يتعلق بذوق الع

 األدلة عىل ذلك:  

  ، )ألن النكاح هو الوطء يف احلقيقة :تفسري النكاح يف اآلية بالوطء، قال اجلصاص ـ    1

وهذا من اإلجياز واقتصار عىل الكناية املفهمة املغنية عن   ، وذكر الزوج يفيد العقد

 (1)الترصيح(

احلل عىل ذوق العسيلة منهام. فقال المرأة رفاعة  علق  أن النبي ـ  2

 (2) ويذوق عسيلتك(  ال، حتى تذوقي عسيلته ؟القرظي:)أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة

وقد اختلف أصحاب هذا القول يف بعض الفروع سنتعرض هلا يف املسائل التالية  

 هلذه املسألة. 

 الرتجيح: 

إليه أصحاب القول الثاين لورود احلديث  نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب 

الصحيح يف ذلك، وهو من الثبوت والداللة ما ينفي كل شبهة، زيادة عىل أن املقصد  

الرشعي من التنفري من الطالق يدل عليه، وذلك ألن املطلق لو علم بأن جمرد عقد الثاين  

طالق، فريمي به كيف  عىل زوجته إن أباهنا بينونته كربى يرجعها إليه جيعله يتساهل يف ال

شاء، فإذا ندم سهل عليه أن يأِت بمن يعقد عليها ثم يطلقها قبل البناء، وليس يف ذلك أي  

 نفور، ألن العقد وحدة ال أثر له يف التنفري بخالف اشرتاط املسيس. 

 ـ التحايل عىل الرجعة وأحكامه   ثانيا  

   من التعاريف التي عرفت هبا احليل الفقهية: 

 
 ..  1/532( اجلصاص: 1)

، الدارقطني: 7/329، البيهقي:  2/216، الدارمي:  3/480، الرتمذي:  218/ 2، احلاكمك  10/97( ابن حبان:  2)

 .  4/379، مسند أيب يعىل: 1/265، أمحد: 1/661، ابن ماجة: 2/259، أبو داود: 4/33
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  ، خمادعة وتوسال إىل فعل ما حرم اهلل  ،ر عقدا مباحا يريد به حمرما هي أن يظهـ  1

 .(1)ونحو ذلك ،أو دفع حق  ،أو إسقاط واجب  ،واستباحة حمظوراته 

  ، هي نوع خمصوص من الترصف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل حالـ    2

ثم غلب عليها بالعرف استعامهلا يف سلوك الطرق اخلفية التي يتوصل هبا الرجل إىل حصول  

 .(2) بحيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة ، غرضه

 أنواع احليل وأحكامها ـ    1

قصدنا باحلديث عن هذه األنواع مبالغة البعض يف اإلنكار عىل من يقول باحليل،  

، ويتصور أن قوهلم يف ذلك عام، فريد عليهم بام َل يقولوا به،  وبعضهم من كبار الفقهاء 

فلذلك حيتاج النظر العلمي إىل حترير موضع النزاع، ونحن نذكر هذه التقسيامت انطالقا  

 يف الرد عىل احليل كابن القيم وابن تيمية.  من كالم من بالغ

 احليل املحرمة باتفاق الفقهاء:    النوع األول: 

وهي أنواع تتحد يف حرمة الغاية أو حرمة الوسيلة املؤدية إليها، ومن أقسام هذا  

 النوع من احليل:  

: وهي الطرق اخلفية التي يتوسل هبا إىل ما هو حمرم يف  ـ أن يكون املقصود هبا حمرما   1

باتفاق  نفسه بحيث ال حتل بمثل ذلك السبب أبدا، فاملقصود هبا حرام يف نفسه، وهي حرام  

املسلمني، وصاحبها يسمى داهية ومكارا، ومن أمثلتها: احليل عىل هالك النفوس وأخذ  

األموال وفساد ذات البني وحيل الشيطان عىل إغواء بني آدم وحيل املخادعني بالباطل عىل  

وكل ما هو حمرم يف   ،وإظهار باطل يف األمور الدينية واخلصومات الدنيوية  ،إدحاض حق 

إليه بالطرق الظاهرة حمرم فكيف بالطرق اخلفية التي ال تعلم وهذا جممع   نفسه فالتوسل

 
 .  4/56( املغني: 1)

 . 3/188( إعالم املوقعني:2)
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 عليه بني املسلمني. 

: وهذه احليل ال يظهر صاحبها أن مقصوده هبا رش، وقد  ـ أن يكون مقصدها خفيا   2

فيجعله    ، ال يمكن االطالع عىل ذلك غالبا، ومثال هذا إقرار املريض لوارث ال يشء له عنده

وتعليمه هذا اإلقرار حرام والشهادة عليه    ، يلة له، وهذا حمرم باتفاق املسلمنيحيلة إىل الوس

مع العلم بكذبه حرام، واحلكم بصحته مع العلم ببطالنه حرام فإن هذا كاذب غرضه  

 حمرم.  فاحليلة نفسها حمرمة واملقصود هبا  ،ختصيص بعض الورثة بأكثر من حقه 

هل هو باطل سدا    علامء يف هذا الترصف،لكن باعتبار احتامل كونه صادقا اختلف ال

ألنه شاهد عىل نفسه فيام   ،للذريعة وردا إلقرار الذي صادف حق املورث فيام هو متهم فيه

أو هو مقبول إحسانا للظن باملقر عند   ، يتعلق به حقهم فرتد التهمة كالشاهد عىل غريه

 اخلامتة. 

ة عىل فسخ نكاح الزوج مع  ومن أمثلة هذا، وهلا عالقة بفقه األرسة احتيال املرأ

أو بإساءة عرشته بمنع بعض حقوقه أو فعل ما   ، إمساكه باملعروف بإنكارها لإلذن للويل

واحتيال املرأة عىل مطالبة الرجل بامل بإنكارها اإلنفاق أو إعطاء  ،أو غري ذلك ،يؤذيه

 الصداق إىل غري ذلك من الصور. 

أو دفع باطل  ،ن يقصد باحليلة أخذ حق: وهو أاحتاد املقصد والوسيلة يف احلرمة ـ  3

لكن يكون الطريق يف نفسه حمرما مثل أن يكون له عىل رجل حق جمحود فيقيم شاهدين ال  

يعلامنه فيشهدان به، فهو حمرم باتفاق الفقهاء، ألن ذينك الرجلني شهدا بالزور حيث شهدا  

يه بعض من يفتي باحليلة  بام ال يعلامنه وهو محلهام عىل ذلك، قال ابن تيمية: )قد يدخل ف

 (1)لكن الفقهاء منهم ال حيلونه( 

 النوع الثاين: احليل املختلف فيها: 

 
 .  6/108( الفتاوى الكربى: 1)
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وضابطها قصد إباحة ما حرمه الرشع بتوفري أسباب ذلك، أو إسقاط ما أوجبه وقد  

إذا وجد بعض األسباب فرييد املحتال أن يتعاطى ذلك   أسقطه عىل سبيل الضمن والتبع

 . ذلك احليلة والسقوط السبب قاصدا به 

وقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من جعله حراما حمضا، وأحلقه بالنوع األول، قال  

)وهذا حرام من وجهني كالقسم األول من جهة أن مقصوده حل ما َل يأذن به  :ابن تيمية

أو سقوط ما َل يأذن الشارع بقصد إسقاطه، والثاين أن ذلك   ، الشارع بقصد استحالله

ي يقصد به االستحالل َل يقصد به مقصودا جيامع حقيقته بل قصد به مقصودا  السبب الذ

أو َل يقصد به مقصوده األصل بل قصد به غريه. فال حيل   ،ينايف حقيقته ومقصوده األصل 

 (1) بحال. وال يصح إن كان ممن يمكن إبطاله( 

ا القسم  )وهذ:ومنهم من أباحها واستنبط صنوف احليل عىل أساسها، قال ابن تيمية 

هو الذي كثر فيه ترصف املحتالني ممن ينتسب إىل الفتوى، وهو أكثر ما قصدنا الكالم فيه  

فإنه قد اشتبه أمره عىل املحتالني فقالوا: الرجل إذا قصد التحليل مثال َل يقصد حمرما فإن  

 (2)  عودة املرأة إىل زوجها بعد زواج حالل، والنكاح الذي يتوصل به إىل ذلك حالل( 

ذكر هنا أقوال الفريقني وأدلتهم الرتباط الكالم يف هذا بمسائل االحتيال عىل  وسن

 الرجعة كام سنذكرها بعد هذا: 

: جواز استعامل هذا النوع من احليل، وهو قول كثري من الفقهاء حتى  القول األول 

الذين ينكرون احليل أنفسهم، ولكن أشهر القائلني باجلواز سواء يف هذا الباب أو غريه هم  

احلنفية، حتى أهنم صنفوا املصنفات يف ذلك، قال الرسخيس:)اختلف الناس يف كتاب  

ال، كان أبو سلامن اجلوزجاين ينكر ذلك ويقول: من    احليل أنه من تصنيف حممد رمحه اهلل أم 

 
 .  3/194لكربى: ( الفتاوى ا1)

 .  3/194( الفتاوى الكربى: 2)
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قال أن حممدا رمحه اهلل صنف كتابا سامه احليل فال تصدقه وما يف أيدي الناس فإنام كم وراقو  

بغداد وقال: إن اجلهال ينسبون علامءنا رمحهم اهلل إىل ذلك عىل سبيل التعيري فكيف يظن  

هبذا االسم ليكون ذلك عونا للجهال عىل ما   بمحمد رمحه اهلل أنه سمى شيئا من تصانيفه 

يتقولون وأما أبو حفص رمحه اهلل كان يقول هو من تصنيف حممد رمحه اهلل وكان يروي عنه  

ذلك وهو األصح فإن احليل يف األحكام املخرجة عن اإلمام جائزة ثم مجهور العلامء وإنام  

 (1) السنة( كره ذلك بعض املتعسفني جلهلهم وقلة تأملهم يف الكتاب و

ولكنهم كام ذكرنا َل جييزوا كل احليل عىل اإلطالق، يقول حممد األمني:)أقول وإياك  

أن تغرت بام ذكره الزاهدي يف آخر احلاوي يف أول كتاب احليل، فإنه عقد فيه فصال يف حيلة  

بنية  حتليل املطلقة ثالثا، وذكر فيه هذه قابلة للتأويل اآلِت، وذكر حيال كثرية كلها باطلة م

، ومن األدلة التي ذكروها جلواز احليل  (2)  عىل ما يأِت رده من االكتفاء بالعقد بدون وطء( 

 : (3)بالصفة التي ذكرنا 

 َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة  ـ  1
ِ
َجاِل َوالنَِّساء قوله تعاىل:﴿ إِالَّ املُْْسَتْضَعِفنَي ِمْن الرِّ

وهذه   ،(، أراد باحليلة التحيل عىل التخلص من الكفار98لنساء: َواَل َُّيَْتُدوَن َسبِياًل﴾)ا

 حيلة حممودة يثاب عليها من عملها.

نَْث ﴾)ص: ـ    2 ْب بِِه َواَل حَتْ ( وهي حيلة  44أن قوله تعاىل: ﴿ َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغًثا َفارْضِ

بن  فعن أيب أمامة  ،يف حق الضعيف الذي زنى للخروج من احلنث، وقد عمل به النبي 

من األنصار أنه اشتكى رجل منهم   سهل حيث إنه أخربه بعض أصحاب رسول اهلل 

  ، فهش هلا فوقع عليها  ،فدخلت عليه جارية لبعضهم ،فعاد جلدة عىل عظم ، حتى أضنى

 
 .  30/209( املبسوط: 1)

 .  3/410( حاشية ابن عابدين:2)

 .  30/209( انظر: املبسوط: 3)
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فإين   وقال: استفتوا يل رسول اهلل  ،فلام دخل عليه رجال قومه يعودونه أخربهم بذلك

وقالوا: ما رأينا بأحد من   فذكروا ذلك لرسول اهلل  ،قد وقعت عىل جارية دخلت عل 

ما هو إال جلد عىل   ، لو محلناه إليك لتفسخت عظامه ، الناس من الرض مثل الذي هو به

 .(1) فيرضبوه هبا رضبة واحدة ،أن يأخذوا له مائة شمراخ فأمر رسول اهلل  ، عظم

 

َزُهْم بَِجَهاِزِهْم َج ـ  3 ٌن  قوله تعاىل:﴿ َفَلامَّ َجهَّ َن ُمَؤذِّ َقاَيَة يِف َرْحِل َأِخيِه ُثمَّ َأذَّ َعَل السِّ

ُتَها اْلِعرُي إِنَُّكْم َلَساِرُقوَن﴾)يوسف:  َأِخيِه ُثمَّ  70َأيَّ
ِ
( إىل قوله:﴿ َفَبَدَأ بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبَل ِوَعاء

 َأِخيِه َكَذلَِك كِْدَنا لُِيوُسَف َما َكاَن لِيَ 
ِ
ْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن املَْلِِك إِالَّ َأْن َيَشاَء  اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاء

( وذلك منه حيلة، وكان  76اهللَُّ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم﴾)يوسف:

 هذا حيلة المساك أخيه عنده حينئذ ليوقف إخوته عىل مقصوده. 

َتِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ َصابًِرا َواَل َأْعيِص  ﴿ َقاَل َس :حكاية عن موسى   قوله تعاىل ـ  4

( وَل يقل عىل ذلك، ألنه قيد سالمته باالستثناء وهو خمرج صحيح،  69َلَك َأْمًرا﴾)الكهف:

 إِينِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا)قال اهلل 
ٍ
ء (إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ  23: ﴿ َواَل َتُقوَلنَّ ليَِشْ

 ( 23،24﴾)الكهف: 

 ﴾  ـ  5
ِ
ْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساء قوله تعاىل:﴿ َواَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َعرَّ

(، اآلية فقد أجاز اهلل تعاىل املعاريض وهنى عن الترصيح باخلطبة بقوله  235)البقرة: 

ا إِالَّ َأْن َتُقوُلوا َقْواًل َمْعُروًفا    (  235﴾ )البقرة:تعاىل:﴿ َوَلكِْن اَل ُتَواِعُدوُهنَّ رِسًّ

فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول اهلل   ،استعمل رجال عىل خيرب أن الرسول ـ  6

فقال: ال واهلل يا رسول اهلل إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني،   ؟: أكل متر خيرب هكذا

ثم ابتع بالدراهم   ،)ال تفعل بع اجلمع بالدراهم:والصاعني بالثالثة فقال رسول اهلل 
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وهنيه أن يشرتيه بمثله خروج مما ال حيل   ،بأن يشرتي بالدراهم مترا  ويف أمره  (1)( جنيبا 

)وإن املفتي إذا  :وهو خروج من اإلثم، قال الرسخيس   ،ملا فيه من الربا إىل ما حيل وهو البيع

تبني جواب ما سئل عنه فال بأس أن يبني للسائل الطريق الذي حيصل به مقصوده مع  

بل هو اقتداء برسول اهلل   وال يكون هذا مما هو مذموم من تعليم احليل التحرز عن احلرام 

  )(2) حيث قال لعامل خيرب 

قال يوم األحزاب لعروة بن مسعود يف شأن بني قريظة    ما روى أن رسول اهلل  ـ    7

، وكان ذلك منه  (3)  )احلرب خدعة(:يف ذلك قال  فلعلنا أمرناهم بذلك فلام قال له عمر

 اكتساب حيلة وخمرج من اإلثم بتقييد الكالم بلعل. 

  ، والرشب ،كاألكل ،أن مبارشة األسباب املرشوعة حيلة عىل حصول مسبباِتا ـ  8

وكذلك العقود الرشعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة   ، واللبس والسفر الواجب

إليه مرشوع فال معنى  فإذا كانت احليلة سببا مرشوعا وما تفيض  ،عىل حصول املعقود عليه

 ملنعها.

ألنه ال خربة    ،إن العاجز الذي ال حيلة عنده جلهله بطرق حتصيل مصاحله مذموم ـ    9

فيحسن التوصل إىل مقاصده املحمودة التي حيبها   ،له بطرق اخلري والرش خفيها وظاهرها 

ىل خداعه  ويعرف طرق الرش الظاهرة واخلفية التي يتوصل هبا إ ،اهلل ورسوله بأنواع احليل 

وكان الناس   ،أعلم الناس بالرش والفتن واملكر به فيحرتز منها. وقد كان حذيفة بن اليامن

 وكان هو يسأله عن الرش خمافة أن يدركه.  ،عن اخلري يسألون رسول اهلل 

  ،إن املعنى الذي من أجله حرمت احليل هو أهنا ِتدم األصول الرشعية ـ  10
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انتفى هذا املعنى وكانت احليل مما ال يناقض األصول  فإذا  ، وتناقض املصالح الرشعية

 الرشعية فال معنى ملنعها بل كانت من املرشوع.  

  ، أن الرشيعة أجازت للمكره عىل الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمهـ  11

كذلك   ،والتحيل هنا كالتحيل بكلمة اإلسالم إحرازا للدم  ، ويف هذا حتيل عىل إحراز الدم

فكل    (1) وأمواهلم إال بحقها(    )فإذا قالوا ال إله إال اهلل عصموا مني دماءهم:كام يف قوله:  

  ، وهو إحراز الدم ، من احلالتني نطق بكلمة من غري اعتقاد معناها توصال إىل غرض دنيوي

 هر. فأجريت عليهام أحكام اإلسالم يف الظا 

  ، أن اخلروج من احلرام إىل احلالل والتخلص من املآثم أمر واجب رشعا ـ  12

وال خترج   ، والتحيل له باختاذ الوسائل واألسباب املؤدية إليه أمر مطلوب رشعا كذلك

 احليل املباحة عن هذا. 

  ، )واحليل كلها حمرمة: : عدم جواز استعامل احليل لذلك، قال ابن قدامة القول الثاين 

وقد نسب ابن تيمية القول باحلرمة لكثريمن السلف،   (2)غري جائزة يف يشء من الدين(

وعل بن    ،وعثامن بن عفانعمر،  عن    ،فقال:)القول بإبطال مثل هذه احليل يف اجلملة مأثور 

  ، وعبد اهلل بن عمر ،وأيب بن كعب ،وعبد اهلل بن سالم  ،وعبد اهلل بن مسعود ،أيب طالب

عن سعيد بن   ،وأنس بن مالك. ومن التابعني  ،وعائشة أم املؤمنني  ، وعبد اهلل بن عباس

املسيب والقاسم بن حممد وساَل بن عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة وعروة  

  ، وعطاء بن أيب رباح، وغريه من فقهاء املكيني   ،بن الزبري وسليامن بن يسار وخارجة بن زيد

واحلسن البرصي وحممد بن سريين وبكر بن عبد اهلل املزين   ، زيد أيب الشعثاء وجابر بن 
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  ، ومحاد بن أيب سليامن ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ،وقتادة وأصحاب عبد اهلل بن مسعود 

واألوزاعي والليث بن   ،وأصحابه ، ومالك ،وهو قول أيوب السختياين وعمرو بن دينار

وسفيان بن عيينة وعبد اهلل   ،ري ورشيك بن عبد اهلل والقاسم بن معن وسفيان الثو ،سعد

وأمحد بن حنبل   ، ويزيد بن هارون ، وحفص بن غياث  ، بن املبارك والفضل بن عياض

  ، ومن ال حيىص من العلامء ،وإسحاق بن راهويه  ، وأيب عبيد القاسم بن سالم  ،وأصحابه

 :  (2)، ومن األدلة عىل ذلك(1) وكالمهم يف ذلك يطول( 

وإنام لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل   ،)إنام األعامل بالنيات: قوله ـ  1

أو امرأة يتزوجها   ،اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 

، وهذا احلديث أصل يف إبطال احليل، احتج البخاري عىل  (3) فهجرته إىل ما هاجر إليه(

أن يطلق املرأة لتحل لألول وَل ينو أن يتخذها زوجة فال  ذلك، وكذلك املحلل إنام نوى 

 فال حتل لألول.  ،وإذا َل تكن له زوجة فالتحريم باق ، فال حتل له ،تكون له زوجة 

ومن أدخل    ، فهو قامر  ،وقد أمن أن يسبق   ،)من أدخل فرسا بني فرسني :قوله  ـ    2

عله قامرا مع إدخاله الفرس  ، فج (4)  فليس بقامر(  ، وهو ال يأمن أن يسبق ،فرسا بني فرسني 

وهو كون كل واحد من املتسابقني ال ينفك عن كونه   ، لكونه ال يمنع معنى القامر ؛ الثالث 

 وسائر احليل مثل ذلك.  ، حتيال عىل إباحة املحرم ،وإنام دخل صورة  ،أو مأخوذا منه   ،آخذا

والرضر احلاصل منها. وال تزول   ، أن اهلل تعاىل إنام حرم هذه املحرمات ملفسدِتا ـ  3

كام   ،فوجب أن ال يزول التحريم  ،بإظهارمها صورة غري صورِتا  ،مفسدِتا مع إبقاء معناها 

)ليستحلن  :أنه قال  وقد جاء عن النبي  ،َل يبح ذلك رشهبا  ، لو سمى اخلمر بغري اسمها 
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  (1)  قوم من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها( 

أو حل احلرام، بفعل َل يقصد به ما جعل ذلك   ، ط الواجب أن املحتال يقصد سقو ـ  4

فهو يريد تغيري األحكام الرشعية بأسباب َل يقصد هبا ما جعلت تلك   ، الفعل له، أو ما رشع 

 ال ألجل ما هو املتبوع املقصود هبا.   ، وهو يفعل تلك األسباب ألجل ما هو تابع هلا   ، األسباب له 

وجعل ذلك    ، وسامهم معتدين   ، فمسخهم قردة   ، أن اهلل تعاىل عذب أمة بحيلة احتالوها ـ    5

ويمتنعوا من مثل أفعاهلم، كام قيل يف قوله تعاىل:﴿   ، ليتعظوا هبم  ؛ نكاال وموعظة للمتقني 

بون شباكهم للحيتان يوم  ، فقد روي أهنم كانوا ينص وموعظة للمتقني ﴾، أي ألمة حممد 

فيفتحها يوم    ، وجيعل إليها جماري   ، ومنهم من كان حيفر حفائر   ، ويرتكوهنا إىل يوم األحد   ، اجلمعة 

فيدعها إىل يوم    ، فيقع يف احلفائر   ، جرى مع املاء يف املجاري   ، فإذا جاء السمك يوم السبت   ، اجلمعة 

 يت فيه. وال اعتد   ، ويقول: ما اصطدت يوم السبت   ، ثم يأخذها   ، األحد 

كام هي معتربة يف التقربات    ، أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف الترصفات والعادات ـ    6

فاسدا    ، أو فاسدا أو صحيحا من وجه   ، أو صحيحا   ، أو حراما   ، فيجعل اليشء حالال   ، والعبادات 

أو فاسدة.   ، أو صحيحة  ، أو مستحبة أو حمرمة  ، كام أن القصد يف العبادة جيعلها واجبة  ، من وجه 

ِهنَّ يِف َذلَِك ِإْن َأَراُدوا   ، ودالئل هذه القاعدة كثرية جدا  منها قوله تعاىل:﴿ َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ

اًرا لَِتْعَتُدوا ﴾)البقرة: 228إِْصالًحا﴾)البقرة:  (، فإن  231(، وقوله تعاىل:﴿ َواَل مُتِْسُكوُهنَّ رِضَ

ومنها قوله تعاىل:﴿ وال حيل    ، ن قصد الصالح دون الرضار. ذلك نص يف أن الرجعة إنام ثبتت مل 

لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ﴾ إىل قوله تعاىل: ﴿ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفاَل ُجَناَح  

ف أن ال يقيم  (، وهو دليل عىل أن اخللع املأذون فيه إذا خي 229َعَلْيِهاَم ِفياَم اْفَتَدْت ِبِه ﴾)البقرة: 

 الزوجان حدود اهلل. وأن النكاح الثاين إنام يباح إذا ظنا أن يقيام حدود اهلل. 

أن يف احليل استهزاء بدين اهلل، قال تعاىل:﴿ َواَل َتتَِّخُذوا آَياِت اهللَِّ ُهُزًوا  ـ  7
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ذلك  ( بعد أن ذكر الطالق والرجعة واخللع والنكاح املحلل والنكاح بعده وغري  231﴾)البقرة: 

واالستهزاء هو السخرية وهو   - وهو دليل عىل أن االستهزاء بدين اهلل من الكبائر  ، من املواضع 

فالذي يسخر بالناس هو الذي    - محل األقوال واألفعال عىل اهلزل واللعب ال عىل اجلد واحلقيقة  

 يف  يذم صفاِتم وأفعاهلم ذما خيرجها عن درجة االعتبار كام سخروا باملطوعني من املؤمنني 

وكلمة    ، الصدقات، فمن تكلم باألقوال التي جعل الشارع هلا حقائق ومقاصد مثل كلمة اإليامن 

واملواثيق التي بني املتعاقدين. وهو ال يريد هبا حقائقها   ، والعهود  ، اهلل التي تستحل هبا الفروج 

  ، املرأة ليرضها بل يريد أن يرجتع  ، التي جعلت هذه األلفاظ حمصلة هلا  وال مقاصدها  ، املقومة هلا 

فهو مستهزئ بآيات اهلل فإن   ، أو خيلعها ليلبسها  ، أو ينكحها ليحللها  ، وال حاجة له يف نكاحها 

 العهود واملواثيق من آيات اهلل. 

وإبطال الترصفات عدم ترتب أثرها   ،فإذا كان االستهزاء هبا حراما وجب إبطاله 

ب إبطال هذه الصحة واحلكم  عليها، فإن كان املستهزئ هبا غرضه إنام يتم لصحتها وج 

وإن كان املستهزئ غرضه اللعب هبا دون لزوم حكمها وجب   ، ببطالن تلك الترصفات

 إبطال لعبه بإلزامه أحكامه. 

أن يف احليل خمادعة هلل تعاىل، وقد قال تعاىل يف صفة أهل النفاق من مظهري  ـ  8

ِذيَن آَمُنوا َوَما  : اإلسالم  اِدُعوَن اهللََّ َوالَّ (، وقال  9خَيَْدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾)البقرة: ﴿ خُيَ

اِدُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم ﴾)النساء:  ( وقال يف صفة املنافقني من أهل  142تعاىل:﴿ ِإنَّ امْلَُناِفِقنَي خُيَ

ِه  العهد:﴿ َوِإْن ُيِريُدوا َأْن خَيَْدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اهللَُّ ُهَو الَّذِ  َدَك ِبَنرْصِ ي َأيَّ

  ، (، فأخرب تعاىل أن هؤالء املخادعني خمدوعون وهم ال يشعرون بذلك 62َوِبامْلُْؤِمننَِي﴾)األنفال: 

واملخادعة هي االحتيال   ، وأن اهلل خادع من خيادعه وأن املخدوع يكفيه اهلل رش من خدعه 

 واملراوغة بإظهار اخلري مع إبطال خالفه لتحصيل املقصود. 

أو إخبارا به. فإذا َل يكن   ، ونكحت إنشاء للعقد ،ومثل هذا قول القائل: أنكحت
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كان خمادعا، وهو رضب من النفاق يف    ،مقصوده ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة

عن   كام أن األول نفاق يف أصل الدين، ويؤيد ذلك من األثر ما روي ، آيات اهلل وحدوده

فقال: من خيادع    ؟: إن عمي طلق امرأته ثالثا أحيلها له رجلأنه جاءه رجل فقال   ،ابن عباس

وغريمها أهنم قالوا: )ال نكاح إال نكاح رغبة ال نكاح   ، وابن عمر ، اهلل خيدعه، وعن عثامن

وناهيك به يف هؤالء   ،قال العلامء: املدالسة املخادعة. وقال أيوب السختياين (1) دلسة( 

فلو أتوا األمر عيانا كان أهون عل. وقال   ،ون الصبياناملحتالني خيادعون اهلل كأنام خيادع

 رشيك بن عبد اهلل القايض يف كتاب احليل: هو كتاب املخادعة.

 أنواع احليل املرتبطة بالطالق وأحكامها ـ    2

وما قيل فيها من    سنذكر يف هذا املطلب بعض النامذج عن احليل التي أوردها الفقهاء

 وإفساد:نفي وإثبات وتصحيح 

 احليلة الرسجيية لعدم وقوع الطالق أصال:  

وهي أهم احليل، واشهرها، وأخطرها فهي متنع الرجل من القدرة عىل الطالق، بل  

فال يبقى له سبيل إليه، وال يمكنه خمالعتها عند من جيعل    ، تسد عليه باب الطالق بكل وجه

 وهي نظري سد اإلنسان عىل نفسه باب النكاح.   ،اخللع طالقا 

فأنت طالق    - أو كلام وقع عليك طالقي    -وصورة هذه احليلة أن يقول: كلام طلقتك  

ألنه لو   ؛قبله ثالثا، وقد زعم أصحاب هذه احللية أنه ال يتصور وقوع الطالق بعد ذلك 

فوقوعه    ، وإذا وقعت الثالث امتنع وقوع هذا املنجز  ،وقع لزم وقوع ما علق به وهو الثالث 

 .(2) وما أفىض وجوده إىل عدم وجوده َل يوجد ، يفيض إىل عدم وقوعه

وأول من استنبط هذه احليلة ـ كام يذكر ابن تيمية ـ هو أبو العباس بن رسيج، يقول  

 
 .  7/208( البيهقي: 1)

 . 3/197( إعالم املوقعني:2)
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ابن تيمية:)وما أدري هل استحدث ابن رسيج هذه املسألة لالحتيال عىل دفع الطالق أم  

صنفا لبعض املتأخرين  لكني رأيت م  ،واحتال هبا من بعده ،قاله طردا لقياس اعتقد صحته 

  ، ومقصوده هبا االحتيال عىل عدم وقوع الطالق  ،بعد املائة اخلامسة صنفه يف هذه املسألة 

ألنه لو قالوا إذا طلقتك    ؛وهلذا صاغوها بقوله إذا وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا  

   (1)  الدور سواء(فأنت طالق قبله ثالثا َل تنفعه هذه الصيغة يف احليلة وإن كان كالمها يف 

وقد أنكر هذا القول أكثر الفقهاء، بل رأوه من الزالت التي يعلم باالضطرار كوهنا  

وأنه ما من نكاح إال ويمكن فيه   ،ليست من اإلسالم فالطالق أمر مرشوع يف كل نكاح

 الطالق. 

 وسنذكر هنا القولني يف املسألة وأدلة كل قول: 

، قال  (2) ، وهو قول بعض الشافعية: صحة العمل هبذه احليلةالقول األول 

، وقال  (3) )وهو قول اجلمهور من أصحابنا وحذاق املحققني منهم ابن احلداد( : السبكي

ثم طلق من الغد واحدة   ،)لو قال إن طلقتك غدا طلقة، فأنت طالق اليوم ثالثا : الزركيش

ألنا لو أوقعنا الثالث بطلت الواحدة وإذا بطلت الواحدة   ، طلقت واحدة وَل تقع الثالث

 
 .  4/142( الفتاوى الكربى:1)

ذكر السبكي إىل عدم صحة العمل هبا، قال السبكي:» ذا قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق ( وذهب آخرون كام ي2)

قبله ثالثا، ثم قال هلا أنت طالق وقع عليها الطلقة املنجزة وطلقتان قبلها من املعلق، وهذا اختيار بعض األصحاب وهو املشهور 

وجب إعامله إال يف القدر املستحيل وهو وقوع ثالث قبل طلقة ألن التعليق صادر من أهله يف حمله ف ;عن احلنفية واحلنابلة 

 أخرى فيبطل منه ما اقتىض املحال لعدم إمكان تصحيحه رشعا ويصح فيام عداه عمال باملقتىض للصحة الساَل عن املعارض«

إحدامها إبطال وذكر وجها آخر يف املسألة وهو أنه يقع يف املنجز فقط، هو الذي رجحه الرافعي ومجاعة وله مأخذان: 

ألنه ال رضورة إليه واألصل محل الكالم عىل الصحة ما َل يعارضه معارض وال معارض يقتيض اإلبطال يف  ;التعليق مجلة

 اجلميع. الثاين قطع الدور من وسطه فيصح املنجز ويبطل املعلق الذي هو يف املرتبة الثانية.

ق معه أو بعده عىل اخلالف يف أن املرشوط مع الرشط أو بعده وذكر وجها آخر وهو أنه يقع املنجز وطلقتان من املعل

 .  2/298ويلغو قوله قبله، إىل غري ذلك من الوجوه، انظر: فتاوى السبكي:

 . 2/298( فتاوى السبكي:3)
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ففي إثبات الثالث إبطاهلا، ووافق عىل ذلك ابن رسيج وقال غريه: تقع   ، بطلت الثالث

كقوله: إن طلقتك واحدة فأنت طالق عرشا وقعت واحدة   الواحدة وثنتان من الثالث

  (1) ان من العرشة( وثنت

وذكر ابن دقيق العيد وجها آخر هلذه احليلة، فقال: )احليلة يف حل الدور: أن يعكس،  

  ؛ فإذا طلقها وجب أن يقع الثالث  ،فأنت طالق قبله ثالثا   ،فيقول: كلام َل يقع عليك طالقي

كان   وهو الوقوع وعدمه وكل ما  ، معلق عىل النقيضني -واحلالة هذه  -ألن الطالق القبل  

فأنت وكيل،   ،فهو واقع رضورة، ويشبهه قوهلم يف الوكالة: كلام عزلتك  ،الزما للنقيضني

 (2)  ثم يعزله(  ،فأنت معزول  ،نفاذ العزل: أن يقول: كلام عدت وكيل 

وقد أضاف السيوطي إىل هذا نظائر أخرى، فقال:)ذكر نظائر هذه املسألة، قال: إن  

أو راجعتك فأنت طالق قبله    ، أو العنتك  ؛ عيبك  أو فسخت ب  ، أو ظاهرت منك  ،آليت منك

، وهبذا شملت هذه احليلة  (3)  ثم وجد املعلق به َل يقع الطالق ويف صحته األوجه( ، ثالثا 

 معظم ما وضعه الرشع من وسائل التفريق بني الزوجني. 

وقد رجح متأخرو الشافعية القول بعدم االحتيال هبذه احليلة، فقد سئل الرمل ]  

فأجاب بأن الراجح فيها كام رجحه الشيخان    ؟[عن الراجح يف املسألة الرسجييةهـ957ت:  

وغريمها وقوع املنجز دون املعلق، والقول بعدم وقوع كل منهام للدور ضعيف ال يعول  

 . (4) عليه، بل نسب قائله إىل خمالفة اإلمجاع وأجابوا عن شبهته

 
 .  2/157( املنثور يف القواعد الفقهية: 1)

 . 381( نقال عن: األشباه والنظائر: 2)

 . 381( األشباه والنظائر: 3)

 .  3/270فتاوى الرمل:  (4)
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ما نص عليه الشافعي من   (1)ومما استند إليه أصحاب هذه احليلة ما ذكره الشافعي

وقع   ؛ ثم مات ألكثر من شهر بعد هذا التعليق  "أنت طالق قبل موِت بشهر  "ا قال: أنه إذ

  ، الطالق قبل موته بشهر، وهو إيقاع طالق يف زمن ماض سابق لوجود الرشط وهو موته 

 فإذا وجد الرشط تبني وقوع الطالق قبله، وقد استدلوا عىل صحة هذه احليلة بام يل: 

من أهله يف حمله، والوقوع يستلزم الدور املحال فال  أن التعليق صحيح لصدوره  ـ    1

سند هذا املنع أن صحة مجيعه تقتيض لزوم ثالث   ،يقع وجوابه يمنع صحة التعليق مجيعه

ألهنا تقتيض    ؛أما اقتضاؤه لزوم ذلك فهو مدلول الرشطية    طلقات لطلقة بعدها وأنه حمال،

ألن التعليق   ؛فاقيا فهاهنا ليس كذلك والرشطيات وإن كان بعضها ات ،لزوم تاليها ملقدمها 

الصحيح رشعا هو الذي يقتيض رشطه جزاءه وجلعل اجلزاء فيه مستحقا بالرشط وهذا  

 معنى صحة التعليق.  

وألنه ال يمكن أن تقع طلقة    ؛أن االستحالة ثابتة لعدم ملك الزوج أربع طلقات  ـ    2

ويقع قبلها ثالث بوجه من الوجوه، فإن الطلقة املعلق عليها إن وجدت يف هذا النكاح َل  

توجد الثالث قبلها وإال كن أربعا، وإن وجد يف نكاح آخر بأن فسخ نكاحها ثم تزوجها  

يتبني بطالن  و  ، ألنه حينئذ تبني ؛ وطلقها َل يمكن القول بوقوع الثالث يف النكاح األول 

ويلزم من بطالن الفسخ بطالن النكاح الثاين وبطالن الطالق فيه فيبطل وقوع   ، الفسخ

 وكلام أدى إثباته إىل نفيه بطل من أصله. ، الثالث يف األول إىل نفيه

وقد تعقد القضية الرشطية يف ذلك   ،أن هذا التعليق تضمن رشطا ومرشوطا ـ  3

 
( قال ابن القيم:» وهذا قد وافقه عليه من يبطل هذه املسألة، وليس فيه ما يدل عىل صحة هذه املسألة وال هو نظريها. 1)

إذ حقيقته إذا بقي من حياِت شهر فأنت طالق. وهذا الكالم معقول  ;وليس فيه سبق الطالق لرشطه، وال هو متضمن للمحال 

إذا مت   "س فيه تقديم الطالق عىل زمن التطليق وال عىل رشط وقوعه، وإنام نظري املسألة املتنازع فيها أن يقول:  غري متناقض لي

 "أو يقول:  "إذا وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا  "وهذا املحال بعينه، وهو نظري قوله:  "فأنت طالق قبل موِت بشهر 

 يشء ومسألة ابن رسيج يشء«. فمسألة الشافعي  "أنت طالق عام األول 
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  ، بل تعليق ممتنع بممتنع ، جد فيها الرشط وال اجلزاءفال يو  ؛وقد تعقد لإلبطال  ، للوقوع

كام تقول: لو كان مع اهلل إله آخر لفسد العاَل   ،فتصدق الرشطية وإن انتفى كل من جزأُّيا 

وهكذا قوله: إن   ،وكام يف قوله: )إن كنت قلته فقد علمته(ومعلوم أنه َل يقله وَل يعلمه اهلل

ومها املنجز    ،فقضية عقدت المتناع وقوع طرفيها    ، وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا 

 واملعلق.

القياس عىل ما لو أعتق أمته يف مرض موته وزوجها عبده وَل يدخل هبا وقيمتها  ـ  4

ألن إثبات اخليار يقتيض سقوط    ؛ مائة ومهرها مائة وباقي الرتكة مائة فإنه ال يثبت هلا اخليار  

وليس أحدمها أوىل من   ،واجلمع بينهام ال يمكن ،وسقوط املهر يقتيض نفي اخليار ،املهر

وهكذا كل   ، فأبقينا النكاح ورفضنا اخليار وَل يسقط املهر ،ألن طريق ثبوِتام الرشع ، اآلخر

 ما أفىض وقوعه إىل عدم وقوعه فهذه سبيله. 

وجيوز تقدمه عىل رشطه كام جيوز تقدمه عىل   ، أن احلكم ال جيوز تقدمه عىل علتهـ  5

 أحد سببيه. 

والرشط عالمة   ،فال جيوز أن يسبقه أثره وموجبه ؛أن اإليقاع موجب للوقوع ـ  6

ووزان اإليقاع   ، فوزان الرشط وزان الدليل ،فيجوز أن يكون قبله وبعده ؛ عىل املرشوط 

 فافرتقا.   ، وزان العلة

 أن املكلف أتى بالسبب الذي ضيق به عىل نفسه فألزمناه حكمه. ـ  7

بأن يكون حمبا لزوجته   ،  هذه اليمني مصلحة وغرض صحيحأنه قد يكون له يفـ  8

 وخيشى وقوع الطالق باحللف أو غريه فيرسحها. 

ولو أوقعنا قبله ثالثا المتنع    ، أنا لو أوقعنا الطالق املبارش لزمنا أن نوقع قبله ثالثا ـ    9

 فال يقع.   ، فقد أدى احلكم بوقوعه إىل احلكم بعدم وقوعه ؛ وقوعه يف نفسه 

فوجب أن ينفي السابق منهام   ؛هنام طالقان متعارضان سبق أحدمها اآلخر أـ  10
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وإن قدم عمرو فأنت طالق  ، املتأخر، مثل أن يقول المرأته: إن قدم زيد فأنت طالق ثالثا 

 وعمرو عشية.  ، فقدم زيد بكرة ،طلقة

وإنام هو إتيان بالسبب الذي ضيق به عىل نفسه   ،أنه ليس يف هذا تغيري للرشعـ  11

ألن اهلل تعاىل وسع عليه  ،وليس يف ذلك تغيريا للرشع ،وهو هذه اليمني  ، ما وسعه اهلل عليه

فإذا ضيق عىل نفسه وأوقعها    ،أمر الطالق فجعله واحدة بعد واحدة ثالث مرات لئال يندم 

وربام َل يبق له سبيل إىل عودها    ،بفم واحد حرص نفسه وضيق عليها ومنعها ما كان حالال هلا 

 إليه. 

وَل جيعل للنساء فيه حظا، ومع ذلك   ، الرجال  أن اهلل تعاىل جعل الطالق إىل ـ  12

  ، ها أن ال تفعل كذابأن يملكها ذلك أو حيلف علي ،فإن الزوج قد جيعل طالق امرأته بيدها 

ألنه هو الذي    ؛وليس يف هذا تغيري للرشع    ، ويبقى الطالق بيدها   ، فتختار طالقه متى شاءت

 ألزم نفسه هذا احلرج بيمينه ومتليكه. 

بأن يكون حمبا لزوجته شديد   ، أن له يف هذه اليمني مصلحة وغرض صحيحـ 13

  ، نه طالقها من غضبة أو موجدة وهو مشفق من أن ينزغ الشيطان بينهام فيقع م ،اإللف هبا 

أو يبىل بظاَل   ، أو حيلف يمينا بالطالق أو يبىل بمن يستحلفه بالطالق ويضطر إىل احلنث

  ، أو يبىل بشاهدي زور يشهدان عليه بالطالق ، يكرهه عىل الطالق ويرفعه إىل حاكم ينفذه 

  ، ن ذلك كله فمن حماسن الرشيعة أن جيعل له طريقا إىل األمن م ، ويف ذلك رضر عظيم به

 وال طريق أحسن من هذه. 

لكن رأي احتامله لدفع رضر الفراق   ، أنه مع أن يف هذه اليمني نوع رضر عليهـ  14

وما ينكر يف الرشيعة من دفع أعىل الرضرين باحتامل   ،الذي هو أعظم من رضر البقاء

  ؟أدنامها 

الفقهاء،   : عدم صحة هذه احليلة، وعدم اعتبارها، وهو قول مجهورالقول الثاين 
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خالفا ملن ذكرنا يف القول األول، وممن أكثروا من الكالم يف هذه املسألة والرد عليها ابن  

القيم وابن تيمية، وذلك الشتهارها وخطورِتا، قال ابن القيم:)إنام أطلنا الكالم يف هذه  

فإهنا ال تتمشى عىل    ؛واملقصود بيان بطالن احليل    ،املسألة ألهنا من أمهات احليل وقواعدها 

من توليدات املنتسبني إىل   -بل أكثرها  -قواعد الرشيعة وال أصول األئمة، وكثري منها 

 :(2)، ومما ذكروه من أدلة عىل بطالهنا (1)األئمة براء منها(  ، األئمة وتفريعهم

إذا أرادوا استبدال    -أن هذه احليلة مناقضة للرشع، ألن اهلل تعاىل رشع لألزواج  ـ    1

  ؛ وجعله بحكمته ثالثا توسعة عىل الزوج    ، الطالق  - زوج مكان زوج والتخلص من املرأة  

وَل جيعل   ، وهذا من متام حكمته ورأفته ورمحته هبذه األمة ،إذ لعله يبدو له ويندم فرياجعها 

وال خيفى ما بني   ، أنكحتهم كأنكحة النصارى تكون املرأة غال يف عنق الرجل إىل املوت

ومشتقة من   ،وأن هذه املسألة منافية إلحدامها منافاة ظاهرة ، التفاوتالرشيعتني من 

 األخرى اشتقاقا ظاهرا. 

ومضمونه إذا وجد   ،أهنا مناقضة للغة ألهنا تضمنت كالما ينقض بعضه بعضا ـ  2

وإذا فعلت اليشء اليوم فقد   ، وإذا وجد اليشء اليوم فهو موجود قبل اليوم  ،اليشء َل يوجد

ونحو هذا من الكالم املتناقض يف نفسه الذي هو إىل املحال أقرب منه   ، وموقع مني قبل الي

 إىل الصحيح من املقال. 

  ، أهنا مناقضة للعقل، ألن الرشط يستحيل أن يتأخر وجوده عن وجود املرشوطـ  3

والفقهاء وسائر   ، ألن رتبة الرشط التقدم أو املقارنة ، ويتقدم املرشوط عليه يف الوجود

فلو صح تعليق املرشوط برشط متأخر بعده لكان ذلك   ؛جممعون عىل ذلك العقالء معهم 

ألن احلكم ال يسبق رشطه وال   ؛ إخراجا له عن كونه رشطا أو جزء رشط أو علة أو سببا 

 
 .  3/279( إعالم املوقعني: 1)

 .  3/251، إعالم املوقعني: 4/141( انظر: الفتاوى الكربى: 2)
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 إذ يف ذلك إخراج الرشوط واألسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها.  ؛ سببه وال علته 

ألن   ؛ز تقديم وقوع الطالق عىل إيقاعه أنه لو جاز تقديم احلكم عىل رشطه جلا ـ  4

فإذا جاز إخراج   ؛ كام أن الرشوط رتبتها التقدم  ،واألسباب تتقدم مسبباِتا  ، اإليقاع سبب

فجوزوا حينئذ تقدم الطالق عىل التطليق   ، هذا عن رتبته جاز إخراج اآلخر عن رتبته 

 عقد النكاح.  وحل املنكوحة عىل  ، والعتق عىل اإلعتاق وامللك عىل البيع

ولو    ،أن الفقهاء جممعون عىل أن الرشائط الرشعية ال جيوز تأخرها عن املرشوطـ   5

 تأخرت َل تكن رشوطا. 

وهو وقوع طلقة   ،لألنه يتضمن املحا  ؛ أن هذا التعليق لغو وباطل من القول ـ  6

فهو بمنزلة قوله: إذا وقع عليك    ،فام تضمنه فهو باطل من القول   ،مسبوقة بثالث، وهو حمال 

 .(1) ونحو هذا من الكالم الباطل ، وإذا طلقتك َل يقع عليك طالقي ، طالقي َل يقع

وحمال أن يقع املنجز    ،أنه حمال من القول حيث جاء من تعليق الثالث عىل املنجز ـ    7

فالصواب أن يقع املنجز ويقع مجيع ما علق به أو متام الثالث من   ؛مجيع ما علق به  ويقع 

 .(2)املعلق

إذ حقيقته أنت طالق يف الزمن السابق عىل تطليقك   ؛ أنه حمال، وال يقع املعلق ـ  8

وهو حكم بتقديم    ،وسبق الوقوع لإليقاع  ،تنجيزا أو تعليقا فيعود إىل سبق الطالق للتطليق 

 املعلول عىل علته. 

)إذا وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله( إما أن يريد طالق قبله هبذا  :أن قوله ـ  9

ألنه َل يسبق هذا الكالم منه يشء. والثاين كذلك   ؛ممتنع اإليقاع أو بإيقاع متقدم، والثاين 

 
( اإلبطال هبذا الدليل هو اختيار أيب الوفاء ابن عقيل وغريه من أصحاب أمحد وأيب العباس بن القاص من أصحاب 1)

 الشافعي. 

( اإلبطال هبذا الدليل هو اختيار القايض وأيب بكر وبعض الشافعية، ومذهب أيب حنيفة والذين منعوا وقوع الطالق 2)

 مجلة.  
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 ألنه ال يتضمن: أنت طالق قبل أن أطلقك، وهو عني املحال. 

فإن اهلل تعاىل َل يملكه   ؛ أن هذا السبب الذي أتى به غري مقدور وال مرشوع ـ  10

بل هو   ،ر فالسبب ال مقدور وال مأمو ؛ وال ذلك مقدور له  ، طالقا ينجزه تسبقه ثالث قبله

 فال يرتتب عليه تغيري أحكام الرشع.  ؛كالم متناقض فاسد 

ولو كان لعموم املطلقني يف هذا   ،أن الرشائع العامة َل تبن عىل الصور النادرةـ  11

وجتعل الزوج يف   ، مصلحة لكانت حكمة أحكم احلاكمني متنع الرجال من الطالق بالكلية

ها. ولكن حكمته تعاىل أوىل وأليق من مراعاة  ذلك بمنزلة املرأة ال تتمكن من فراق زوج

وقاعدة الرشع   ، هذه املصلحة اجلزئية التي يف مراعاِتا تعطيل مصلحة أكرب منها وأهم

 ودفع أعىل املفسدتني وإن وقع أدنامها. ،والقدر حتصيل أعىل املصلحتني وإن فات أدنامها 

  ، سده عليهمأن مصلحة متليك الرجال الطالق أعىل وأكرب من مصلحة ـ  12

 ومفسدة سده عليهم أكرب من مفسدة فتحه هلم املفضية إىل ما ذكرتم.  

وليس   ،وأنه ال يوجد بدونه ، أن مقتىض الرشع توقف املرشوط عىل وجودهـ  13

 وهذا يتعلق باللغة والعقل والرشع. ،مقتضاه تأخر املرشوط عنه 

ولكن دعوى أن ذلك حقيقة   ، أنا ال ننكر أن من الرشوط ما يتقدم مرشوطه ـ  14

وحتى لو جاء عن   ، الرشط وأنه إن َل يتقدم خرج عن أن يكون رشطا دعوى ال دليل عليها 

ألن الرشوط يف كالمهم تتعلق باألفعال    ؛أهل اللغة ذلك َل يلزم مثله يف األحكام الرشعية  

قدم املتأخر وال  كقوله: إن زرتني أكرمتك، فيقتيض الرشط ارتباطا بني األول والثاين: فال يت

 وأما األحكام فتقبل التقدم والتأخر واالنتقال.   ،يتأخر املتقدم

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو بطالن هذه احليلة كام ذكره مجاهري الفقهاء، النتفائها  

مع كثري من الصيغ التي سبق ذكر عدم اعتبارها، ومع ذلك يمكن اإلفتاء هبا للموسوس  
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بالتطليق، كعالج مؤقت حلالته، ألن هناك من يستنكحه الشك يف التطليق كام يستنكح  

 ر يف كل لفظة ينطقها أنه قد طلق زوجته. البعض يف الطهارة، فيتصو

وليس هذا اعتبارا هلذا احليلة، وإنام هو نوع من إزالة الوهم ملن هذا حاله، ولو أن  

 هذا الشخص أراد الطالق حقيقة ما حصلت له تلك الوسوسة. 

وقد ساهم يف تأسيس تلك الوسوسة بعض الفقهاء بتشددهم يف اعتبار الشك، كهذه  

)إن شك أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتني أو  :ها املالكية، قال الصاوياملسألة التي ذكر

ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو   ،َل حتل إال بعد زوج الحتامل كونه ثالثا  ؟ثالثا 

ثم إن   ،الحتامل أن يكون املشكوك فيه اثنتني وهذه ثالثة  ، اثنتني فال حتل إال بعد زوج

الحتامل أن يكون املشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان   ، د زوجتزوجها وطلقها ال حتل إال بع

الحتامل أن يكون املشكوك فيه   ،ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج َل حتل إال بعد زوج ،حمققتان

إال أن يبت طالقها كأن يقول أنت طالق   ، ثالثا، وقد حتقق بعدها ثالث وهكذا لغري هناية 

فينقطع الدور   ، فقد أوقعت عليك تكملة الثالث أو إن َل يكن طالقي عليك ثالثا  ، ثالثا 

 (1)  لدوران الشك فيها(  ،وحتل له بعد زوج هذه املسألة الدوالبية

ونرى أنه لو خرينا بني املسألتني ال خرتنا الرسجيية عىل الدوالبية، فالرسجيية حتفظ  

 البيوت والدوالبية ِتدمها، ولو أن كالمها باطل، وبعض الرش أهون من بعض. 

 : تيال عىل رجعة البائن بغري علمها االح 

من احليل التي ذكرها الفقهاء للرجعة التحيل عىل رد امرأته بعد أن بانت منه، وهي  

ال تشعر بذلك، وقد ذكر أرباب احليل وجوها ذكرها ابن القيم، بناء عىل املفتى به يف عرصه،  

 وهي بالرتتيب التايل: 

أن يقول الزوج ملن طلقها وبانت منه بانتهاء عدِتا: حلفت يمينا، واستفتيت  ـ  1

 
 .  2/403، الرشح الكبري: 4/88التاج واإلكليل: ، وانظر:2/590( حاشية الصاوي: 1)
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فإذا أجابته قال: اجعل   ،فإن كان الطالق قد وقع وإال َل يرضك ؛ فقيل يل: جدد نكاحك 

فتصري امرأته بعد البينونة وهي   ،ثم حيرض الويل والشهود ويتزوجها  ،األمر إيل يف تزوجيك

 ال تشعر. 

ه يريد سفرا ويقول: ال آمن املوت، وأنا أريد أن أكتب لك هذه الدار،  أن يظهر أنـ    2

فاجعل   ، وأجعل لك هذا املتاع صداقا بحيث ال يمكن إبطاله وأريد أن أشهد عىل ذلك

 فعلت عقد نكاحها عىل ذلك وتم األمر.  فإذا  ؛ أمرك إيل حتى أجعله صداقا 

أتزوج عليك يف هذا اليوم   أو يقول: قد حلفت بطالقك أين ،أن حيلف بطالقها ـ  3

وأنا أريد أن أمتسك بك وال أدخل عليك رضة وال   ،أو أسافر بك ، أو هذا األسبوع

فاجعل أمرك إيل حتى أخالعك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتخليص من الرضة   ، تسافرين

 فإذا فعلت أحرض الشهود والويل ثم يردها.  ، والسفر

ممن ال ينتسبون للفقه، أو يتصورون الفقه   وال نحسب أن من يفتي هبذا إال العامة

لعبة شطرنج يتحركون فيها كام يشاءون، وهي من البطالن بحيث ال حتتاج إىل الرد عليهان  

 : (1) ومع ذلك نذكر خالصة موجزة لرد ابن القيم عىل ذلك، فهو أبلغ من رد عىل احليل

وهي    ،ال بإذهنا ورضاها فال جيوز نكاحها إ  ؛أن املرأة إذا بانت صارت أجنبية منه  ـ    1

ولو علمت أهنا قد ملكت نفسها وبانت منه   ، وال رضيت به ،َل تأذن يف هذا النكاح الثاين 

 فليس له أن خيدعها عىل نفسها وجيعلها له زوجة بغري رضاها.  ،فلعلها ال ترغب يف نكاحه

بل    ،الفهأنه ال يصح زواج هذا قياسا عىل اهلازل، ألن اهلازل َل يظهر أمرا يريد خـ    2

وأما هذا فامكر   ،بل إىل الشارع ، وذلك ليس إليه ، تكلم باللفظ قاصدا أنه ال يلزمه موجبه

  ؛ مظهر أهنا زوجته وأن الزوجية بينهام باقية وهي أجنبية حمضة  ،خمادع للمرأة عىل نفسها 

فهو كمن يمكر برجل   ؛ فهو يمكر هبا وخيادعها بإظهار أهنا زوجته وهي يف الباطن أجنبية 

 
 .  3/315( إعالم املوقعني: 1)
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ألن   ؛ بل هذا أفحش  ، خيادعه عىل أخذ ماله بإظهار أنه حيفظه له ويصونه ممن يذهب به 

 واملخادعة عليه أعظم من املخادعة عىل املال.  ،حرمة البضع أعظم من حرمة املال

 لطالق بكون النكاح فاسدا: التحايل عىل عدم وقوع ا 

وقد ذكرنا هذه احليلة من قبل، وخالصتها أهنم حيكمون بعدم وقوع الطالق لكونه  

 النكاح فاسدا، ويتحيلون لبيان فساده من وجوه كثرية، منها: 

اشرتاط العدالة يف الوىل، فإذا كان يف الويل ما يقدح يف عدالته فالنكاح باطل فال ـ  1

 ادح كثرية فال تكاد تفتش فيمن شئت إال وجدت فيه قادحا. يقع فيه الطالق والقو

اشرتاط عدالة الشهود، والشاهد يفسق بجلوسه عىل مقعد حرير أو استناده إىل  ـ  2

مسند حرير أو جلوسه حتت حركاة حرير أو جتمره بمجمرة فضة ونحو ذلك مما ال يكاد  

 خيلو البيت منه وقت العقد ونحو ذلك. 

)فيا للعجب يكون الوطء حالال والنسب  : ره، قال ابن القيموغري ذلك مما سبق ذك

 (1)الحقا والنكاح صحيحا حتى يقع الطالق فحينئذ يطلب وجوه إفساده( 

 ـ الرجعة بواسطة املحلل وحكمها   3

 .(2)عرف ابن عرفة نكاح املحلل بأنه: ما عقده الثاين بنية حتليلها 

قاصدا حتليل املطلقة املثلثة، وأخرج بقصد  وفرس بأن معناه نكاح عقده الزوج الثاين  

التحليل إذا َل يقصد ذلك، وكذلك أخرج قصد املرأة، وكذلك نية الزوج األول خرجت  

 ، والنص كذلك يف سامع القرينني.  (3)أيضا 

 : اختلف الفقهاء يف حكمه بحسب اعتبارين وقد 

 
 . 3/193( إعالم املوقعني:1)

 .  3/469( انظر: التاج واإلكليل: 2)

( ما ذكر هنا هو املشهور عند املالكية، وقد قيل يف املذهب إن هم أحد الثالثة بالتحليل يوجب الفساد، انظر: رشح 3)

 .  167حدود ابن عرفة: 
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 الزواج برشط التحليل:  

زواجه أن حيلها لزوجها األول، وقد اتفق  وهو أن يرصح يف العقد عىل أن قصده من  

العلامء عىل حرمة هذا الزواج، ولكنهم اختلفوا يف صحته وتأثريه يف إحالل املرأة لزوجها  

 األول عىل قولني: 

: أن هذا النكاح فاسد وال يرتتب عليه أي أثر، وهو مذهب املالكية  القول األول 

  ،والليث  ، وقتادة ، قول احلسن والنخعي   والشافعية واحلنابلة وأيب يوسف من احلنفية، وهو 

وابن   ،وعبد اهلل بن عمر، وروي ذلك عن عل  ، وعثامن عمر،والثوري، وقد روي عن 

 :  (1)وهو قول الفقهاء من التابعني، واستدلوا لذلك بام يل  وابن عباس ، مسعود

 . (2)املحلل واملحلل له قال لعن رسول اهلل  عن عبداهلل بن مسعود ـ  1

الواشمة واملؤتشمة والواصلة واملوصولة واملحلل واملحلل له وآكل   لعنه ـ  2

 الربا وموكله. 

قالوا:  ؟(3) أال أخربكم بالتيس املستعار:قال: قال رسول اهلل    عن عقبة بن عامرـ    3

 .(4)بىل يا رسول اهلل قال: هو املحلل لعن اهلل املحلل واملحلل له

 
 .  13/234، التمهيد: 9/245، حاشية ابن القيم: 7/176، املغني:6/9( املبسوط:1)

( قال ابن حجر: رواه الرتمذي والنسائي من حديث ابن مسعود وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد عىل رشط 2)

، النسائي: 227/ 2، أبو داود: 7/207، البيهقي: 2/211، وانظر: الدرامي: 3/170البخاري، انظر: تلخيص احلبري: 

3/325  . 

تعار ملن ألقى جلباب احلياء من وجهه فيتعرض للنساء ألن ( التيس هو الذكر من الظباء واملعز والوعول، وقد يس3)

 . 139الشهوة يف التيس كثرية، انظر: رشح سنن ابن ماجة: 

، قال الزيلعي: قال عبد احلق يف 1/623، ابن ماجة: 3/251، الدارقطني: 7/208، البيهقي: 2/217( احلاكم: 4)

بن سعد سمع من مرشح بن هاعان، وقال بن أيب حاتم يف علله:  أحكامه إسناده حسن،وقال الرتمذي يف علله الكربي الليث

سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن سعد عن مرشح بن هاعان عن عقبة بن عامر فذكره فقال: َل يسمع الليث من مرشح 

 . 3/239شيئا وال روى عنه، نصب الراية: 
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أنه قال: ال أوِت  عمر  ما روي عن    (1)يف ذلك ومنها   السلفورد من اآلثار عن    ما ـ    4

عن حتليل املرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح،    بمحلل وال حملل له إال رمجتهام، وسئل ابن عمر 

عن رجل طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل   وسئل ابن عمر 

مها زان، وإن مكث عرشين سنة أو نحو ذلك إذا كان اهلل يعلم  كال:حيللها له فقال ابن عمر 

 أنه يريد أن حيلها له(  

فقال: إن عمك عىص  ، فقال:)إن عمي طلق امرأته ثالثا   ،وسأل رجل عن ابن عباس

قال: من  ،اهلل فأندمه وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرجا، قال: كيف ترى يف رجل حيللها 

رجل تزوج امرأة ليحلها   ن بن يسار قال: رفع إىل عثامنخيادع اهلل خيدعه، وعن سليام 

لزوجها، ففرق بينهام، وقال:)ال ترجع إليه إال بنكاح رغبة غري دلسة( وعن أيب مرزوق  

فقال:)إن جاري طلق امرأته يف غضبه ولقي شدة فأردت أن   التجيبي أن رجال أتى عثامن 

)ال  :رتجع إىل زوجها( فقال له عثامنأحتسب نفيس ومايل فأتزوجها ثم أبني هبا ثم أطلقها ف

   تنكحها إال نكاح رغبة( 

فقال: اتق اهلل وال تكن مسامر نار   ؟أنه سئل عن ذلك  ومن التابعني روي عن احلسن

وعن سعيد بن جبري:   ؟يف حدود اهلل، وأنه قال: كان املسلمون يقولون: هو التيس املستعار

 وطاوس.  ،املحلل ملعون. وروي مثل ذلك عن سعيد بن املسيب 

أن النكاح الرشعي هو الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا وهو الذي رشع إعالنه  ـ    5

بالدفوف والوليمة فيه وجعل لإليواء والسكن وجعله اهلل مودة ورمحة  والرضب عليه 

وجرت العادة فيه بضد ما جرت به يف نكاح املحلل، ألن املحلل َل يدخل عىل نفقه وال  

 كسوة وال سكنى وال إعطاء مهر، وال حيصل به نسب وال صهر وال قصد املقام مع الزوجة. 

ا ليس بنكاح، وال املحلل بزوج، وأن هذا  أن اهلل فطر قلوب الناس عىل أن هذـ  6
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منكر قبيح وتعري به املرأة والزوج واملحلل والويل، فكيف يدخل هذا يف النكاح الذي رشعه  

 اهلل ورسوله وأحبه وأخرب أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه.

أن اهلل تعاىل رشع النكاح للوصلة الدائمة ولالستمتاع، وهذا النكاح جعله  ـ  7

سببا النقطاعه ولوقوع الطالق فيه، فإنه متى وطىء كان وطؤه سببا النقطاع  أصحابه 

 النكاح.

ورشط التأقيت يف النكاح  ،أن النكاح برشط اإلحالل يف معنى نكاح املتعةـ  8

واهلل ال أوتى   :ويؤيد هذا قول عمر  ،وما دام النكاح فاسدا فال يقع به التحليل  ، يفسده

   بمحلل وحملل له إال رمجتهام.

القياس عىل حتريم نكاح املتعة بل يعتربون نكاح املتعة أهون من نكاح ـ  9

واهلل تعاىل   - لعنه عندنا  )نكاح املحلل الذي يروى أن رسوله :قال الشافعي، التحليل

رضب من نكاح املتعة ألنه غري مطلق إذا رشط أن ينكحها حتى تكون اإلصابة فقد    -أعلم  

لك أنه عقد عليها النكاح إىل أن يصيبها فإذا أصاهبا فال وأصل ذ ، يستأخر ذلك أو يتقدم

مثل أنكحك عرشا ففي عقد أنكحك عرشا أن ال نكاح بيني وبينك بعد   ، نكاح له عليها 

 (1) عرش كام يف عقد أنكحك ألحللك أين إذا أصبتك فال نكاح بيني وبينك بعد أن أصبتك(  

واإلجارة واهلبة والنكاح مفضية إىل  أن اهلل تعاىل نصب هذه األسباب كالبيع ـ  10

أحكام جعلها مسببات هلا ومقتضيات فجعل النكاح سببا مللك البضع وحل الوطء  

ودينه ألنه جعل نكاحه سببا لتمليك املطلق البضع    واملحلل مناقض معاكس لرشع اهلل تعاىل 

وال له غرض    وإحالله له، وَل يقصد بالنكاح ما رشعه اهلل له من ملكه هو للبضع وحله له،

 يف ذلك وال دخل عليه وإنام قصد به أمرا آخر َل يرشع له ذلك السبب وَل جيعل طريقا له. 

أن املحلل من جنس املنافق فإن املنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد اإلسالم  ـ  11
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ظاهرا وباطنا وهو يف الباطن غري ملتزم له، وكذلك املحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح  

مى املهر ويشهد عىل رىض املرأة، أما باطنه فبخالف ذلك قد أظهر خالف ما أبطن،  ويس

أن األمر كذلك، وأنه غري   وأنه مريد لذلك، واهلل يعلم واحلارضون واملرأة وهو واملطلق

 زوج عىل احلقيقة وال هي امرأته عىل احلقيقة. 

اإلسالم فكان أهل    أن نكاح املحلل ال يشبه نكاح أهل اجلاهلية وال نكاح أهلـ    12

 اجلاهلية يتعاطون يف أنكحتهم أمورا منكرة وَل يكونوا يرضون نكاح التحليل وال يفعلونه. 

وحتل لألول بعد أن يطلقها الثاين وتنتهي عدِتا،   ،أن النكاح صحيحالقول الثاين: 

  وال   ، وقال حممد: النكاح الثاين صحيح  ،ويكره للثاين واألول، وهو مذهب أيب حنيفة وزفر 

  فكان رشط اإلحالل استعجال ما أخره اهلل تعاىل  ،ألن النكاح عقد مؤبد ، حتل لألول

لكن ال حيصل به الغرض، واستدل   ،فيبطل الرشط ويبقى النكاح صحيحا  ،لغرض احلل 

 :(1)أصحاب هذا القول عىل ذلك بام يل 

 

احلرمة بينهام ليمنعهام  أن النكاح سنة مرغوب فيها، وإنام قصد املحلل بذلك ارتفاع ـ  1

  ، بذلك عىل ارتكاب املحرم ويوصلهام إىل مرادمها بطريق حالل فتكون إعانة عىل الرب والتقوى 

 وهو مندوب إليه. 

أن كل واحد من الزوجني نادم عىل ما كان منه من سوء اخللق خصوصا إذا كان  ـ    2

 حيملها الندم أو فرط ميل كل  بينهام ولد، فلو امتنع الثاين من أن يتزوجها ليحلها لألول ربام

واحد منهام إىل صاحبه عىل أن يتزوجها من غري حملل فهو يسعى إىل إمتام مرادمها عىل وجه  

:)من أقال نادما أقاله اهلل  يندبان إليه يف الرشع فيكون مأجورا فيه واستدلوا لذلك بقوله  
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 (1) عثراته يوم القيامة( 

 فال يمنع صحة النكاح.   عنى يف غري النكاح، أن النهي الوارد يف األحاديث مل ـ    3

 أن الدخول بالنكاح الصحيح حيلها للزوج األول، برصف النظر عن قصده ونيته. ـ    4

أن عمومات النكاح تقتيض اجلواز من غري فصل بني ما إذا رشط فيه اإلحالل أو ال،  ـ    5

ُه   : فيدخل حتت قوله تعاىل  ، فكان النكاح هبذا الرشط نكاحا صحيحا  ﴿ َحتَّى َتنكَِح َزْوًجا َغرْيَ

وهو أنه رشط    ، إال أنه كره النكاح هلذا الرشط لغريه   ، ( فتنتهي احلرمة عند وجوده 230﴾)البقرة: 

ألن ذلك يقف عىل البقاء والدوام عىل    ، ينايف املقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف 

 النكاح.  

 :  (2) ذكره املخالفون ال يصح من الوجوه التالبةأن ما ـ  6

سامه حملال واملحلل حقيقة من يثبت    : من باب العبارة، ألن الرسول  الوجه األول 

احلل كاملحرم من يثبت احلرمة واملبيض من يثبت البياض فيثبت له هذه الصفة بعبارة  

 النص. 

إلثبات اللعن، وإحلاق   : من باب اإلشارة، ألن الكالم َل يسق له بلالوجه الثاين 

وهو   ،اللعن به ال يمنع االستدالل، ألن ذلك ليس للتحليل بل لرشط فاسد أحلقه بالنكاح

ذكر الرشط الفاسد إن تزوجها برشط التحليل أو لقصده تغيري املرشوع إن َل يرشط، ألنه  

 مرشوع للتناسل والبقاء. 

بمبارشة مثل هذا النكاح  : أن الغرض من اللعن إظهار خساسة املحلل  الوجه الثالث 

واملحلل له بمبارشة ما ينفر عنه الطباع من عودها إليه بعد مضاجعة غريه إياها واستمتاعه  

 
( ويف رواية أخرى: من أقال أخاه املسلم صفقة كرهها أقاله اهلل عثرته يوم القيامة، وقد رواها أبو داود وابن ماجة 1)

لقشريي هو عىل رشطهام وصححه وابن حبان واحلاكم وصححه من حديث األعمش عن أيب صالح عن أيب،قال أبو الفتح ا
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ما بعث لعانا،   يف حق أمته، ألنه  هبا ال حقيقة اللعن، إذ هو األليق بكالم الرسول 

)لعن اهلل السارق   : )أال أنبئكم بالتيس املستعار(، وعىل هذا قوله :ويدل عليه قوله 

 يرسق البيضة فيقطع يده(  

: أن الكتاب أثبت كون الزوج الثاين غاية، وَل ينف كونه مثبتا للحل  الوجه الرابع 

وليس ذلك من رضورات كونه غاية أيضا، إذ ال منافاة بني كونه غاية وبني كونه مثبتا للحل  

ء اليشء كام يكون بنفسه يكون بثبوت ضده كام يف قوله تعاىل:﴿ َواَل ُجنًُبا إِالَّ َعابِِري  ألن انتها 

فاالغتسال مثبت للطهارة ومنه للجنابة ألنه ملا ثبتت   ،(43َسبِيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا ﴾)النساء: 

 الطهارة َل تبق اجلنابة. 

 الرتجيح:  

من الزواج، واإلفتاء بعدم تأثريه،   نرى أن األرجح يف املسألة هو حرمة هذا النوع 

ولكنه قد يتساهل يف القول بصحة رجوعها لزوجها األول يف حال وقوعه بناء عىل اختالف  

الفقهاء يف املسألة، ولكن األوىل هو سد الذريعة كلية عىل هذا الباب خاصة مع ما ورد فيه  

 من الوعيد. 

 : الزواج بقصد التحليل 

صد املجرد عن التعبري أثناء العقد هل يصح به التحليل  اختلف الفقهاء يف اعتبار الق

 أم ال عىل قولني: 

والشافعية والظاهرية، إال   (1) : هو نكاح صحيح، وهو مذهب احلنفيةالقول األول 

)ال تفسد النية من النكاح شيئا ألن النية  :أن الشافعية حكموا عليه بالكراهة، قال الشافعي

حدثوا به أنفسهم وقد ينوي اليشء وال يفعله وينويه  حديث نفس وقد وضع عن الناس ما  

وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدمها دون   ،ويفعله فيكون الفعل حادثا غري النية
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اآلخر أن ال يمسكها إال قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك  

يل والويل يف هذا ال معنى له أن يفسد شيئا  الويل معهام أو نوى غريه أو َل ينوه وال غريه والوا 

   (1)ما َل يقع النكاح برشط يفسده( 

وَل يشرتط فيه التحليل والطالق    ، )أن كل نكاح انعقد ساملا مما يفسده:وقال ابن حزم 

ألن   -وسواء اشرتط ذلك عليه قبل العقد أو َل يشرتط  -فهو نكاح صحيح تام ال يفسخ 

فالتحليل املحرم هنا: هو ما انعقد عقدا غري   ، لل وال بدكل ناكح ملطلقة ثالثا فهو حم 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام يل:  (2)  صحيح(

عن جماهد قال طلق رجل من قريش امرأة له فبتها، فمر بشيخ وابن له من  ـ  1

ثم مىض عنه ثم كر عليه    ؟األعراب يف السوق قدما بتجارة هلام فقال للفتى هل فيك من خري

 عنه، ثم كر عليه فكمثلها. قال نعم: قال فأرين يدك فانطلق به فأخربه  فكمثلها ثم مىض

اخلرب وأمره بنكاحها فنكحها، فبات معها، فلام أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد والها  

الدبر، فقالت: واهلل لئن طلقني ال أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال: لو نكحتها  

 . (3)ا زوجها فقال: الزمها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودع

عن ابن جريج قال: أخربت عن ابن سريين أن امرأة طلقها زوجها ثالثا، وكان  ـ  2

فجاءته امرأة، فقالت له: هل لك يف امرأة تنكحها فتبيت  ،مسكني أعرايب يقعد بباب املسجد

حت  فقال: نعم، وكان ذلك فقالت له امرأته: إنك إذا أصب ؟معها الليلة فتصبح فتفارقها 

فإهنم سيقولون لك فارقها فال تفعل فإين مقيمة لك ما ترى، واذهب إىل عمر فلام أصبحت  

كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى وانطلق إىل عمر فقال: الزم امرأتك  :فقالت  ، أتوه وأتوها 
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ثم كان يغدو إىل عمر    ، فإن رابوك بريب فائتني وأرسل إىل املرأة التي مشت بذلك فنكل هبا 

يف حلة فيقول: احلمد هلل الذي كساك يا ذا الرقعتني حلة تغدو فيها وتروح، قال  ويروح 

الشافعي: وقد سمعت هذا احلديث مسندا متصال عن ابن سريين يوصله عن عمر بمثل  

 .(1) هذا املعنى 

باطل، وهو    -ولو بدون رشط يف العقد    -: أن الزواج بقصد التحليل  (2) القول الثاين 

  ، والليث  ، وبكر املزين  ، وقتادة  ، والشعبي  ، والنخعي  ، املالكية واحلنابلة وقول احلسنمذهب  

وإسحاق، وقالوا بأن االعتبار يف نكاح التحليل بنية الزوج ال الزوجة، قال   ، والثوري

مالك: إذا َل ينو الزوج الثاين التحليل فهو جائز وإن علمت املرأة التحليل وسألته ملا دخل  

)ال يرض الزوج ما نوت الزوجة ألن الطالق  :خالعته بامل فذلك جائز، وقال هبا الطالق أو 

 (3) بيده دوهنا( 

واستدلوا بقاعدة سد الذرائع، وباألدلة السابقة، وزيادة عىل ذلك ذكروا ضعف ما  

استدل به أصحاب القول األول من حديث ذي الرقعتني فقد قال يف هذا احلديث اإلمام  

ني أن ابن سريين َل يذكر إسناده إىل عمر، وقال أبو عبيد: هو مرسل.  يع   ،أمحد: ليس له إسناد

فأين هو من الذي سمعوه خيطب به عىل املنرب: ال أوتى بمحلل وال حملل له إال رمجتهام،  

َل يتناول حمل   ،وإذا كان كذلك ، وال نواه ، وبأنه ليس فيه أن ذا الرقعتني قصد التحليل

   (4) النزاع( 

 : الرتجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة انطالقا من اآلثار السلبية التي جلبها هذا النوع من  
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الزواج عىل املجتمع اإلسالمي واألرسة املسلمة حرمته مطلقا، سدا للذريعة، وقد ذكر ابن 

القيم اآلثار السلبية التي جلبها هذا الزواج عىل املسلمني بلهفة وأسف قائال عند ذكره  

  ن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول اهلل ملكايد الشيطان:)م

فاعله، وشبهه بالتيس املستعار، وعظم بسببه العار والشنار وعري املسلمني به الكفار،  

وحصل بسببه من الفساد ما ال حيصيه إال رب العباد، واستكريت له التيوس املستعارات،  

 (1) رت منه أشد من نفارها من السفاح( وضاقت هبا ذرعا النفوس األبيات،ونف

وقد ذكر الصورة التي كان يتم هبا هذا الزواج يف عهده بقوله: )فلو شاهدت احلرائر  

املصونات عىل حوانيت املحللني متبذالت تنظر املرأة إىل التيس نظر الشاة إىل شفرة اجلازر  

عىل ما جيلب اللعنة واملقت،    وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل املقابر، حتى إذا تشارطا 

هنض واستتبعها خلفه للوقت، بال زفاف وال إعالن، بل بالتخفي والكتامن، فال جهاز ينقل  

وال فراش إىل بيت الزوج حيول، وال صواحب ُّيدينا إليه، وال مصلحات جيلينها عليه، وال  

ف وال إعالن  مهر مقبوض وال مؤخر وال نفقة وال كسوة تقدر وال وليمة وال نثار وال د 

وال شغار، والزوج يبذل املهر، وهذا التيس يطأ باألجر، حتى إذا خال هبا وأرخى احلجاب  

واملطلق والويل واقفان عىل الباب دنا ليطهرها بامئة النجس احلرام، ويطيبها بلعنة اهلل  

فإن كان قد قبض أجرة  …ورسوله عليه الصالة والسالم، حتى إذا قضيا عرس التحليل 

 (2) سلفا وتعجيال وإال حبسها حتى تعطيه أجره طويال( رضابه 

للمحلل  املعارشة ويذكر ابن القيم ومثله ابن تيمية أهنم للتحايل عىل وجوب 

يتحايلون بأصناف احليل، مما أوجد استعدادا اجتامعيا للتحايل عىل األحكام الرشعية، أما  

يأمروا املحلل بأن يطأها برجله  العامة فكانوا حيتالون عىل ذلك بوجوه من احليل منها أن 
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فيطؤها وهي قاعدة أو مضطجعة برجله ثم خيرج ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم  

 وأقل مفسدة. 

أو أن يصب املحلل عليها دهنا يرشبه جسدها وال يطؤها، وكأهنم قاسوا ترشب  

مما آل به  جسدها للدهن ورسيانه فيه عىل رشبه للنطفة ورسياهنا فيه، قال ابن تيمية: )و 

استخفاف شأن التحليل أن األمر أفىض إىل أن صار كثري من الناس حيسب أن جمرد وطء  

واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه   ،الذكر مبيح حتى اعتقدوا أهنا إذا ولدت ذكرا حلت 

واعتقد بعضهم أنه إذا صب دهنا فوق رأسها حلت كأهنم شبهوه بصب املني،   ، حلت

من له خربة هبذه األشياء من النساء اللواِت تفيض النساء إليهن  حدثني هبذه األشياء 

 (1)  أرسارهن(

واألمر األفضع من ذلك كله كام يذكر ابن القيم هو أنه بعد دخوله عليها )قال هلا  

اعرتيف بام جرى بيننا ليقع عليك الطالق فيحصل بعد ذلك بينكام االلتئام واإلتفاق، فتأِت  

الشهود فيسألوهنا: هل كان ذاك فال يمكنها اجلحود فيأخذون منها أو  املصخمة إىل حرضة 

وكثري من هؤالء املستأجرين ـ كام يقول  ،من املطلق أجرا وقد أرهقومها من أمرمها عرسا(

 (2) حيلل األم وابنتها يف عقدين وجيمع ماءه يف أكثر من أربع ويف رحم أختني ابن القيم ـ

جتمع اإلسالمي وحده، بل أصبح شبهة ترصف غري  وَل ينحرص هذا التأثري عىل امل 

حتى   ،املسلمني عن اإلسالم، قال ابن تيمية:)نكاح املحلل مما يعري به النصارى املسلمني 

  ونبينا  ،يقولوا: إن املسلمني قال هلم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته َل حتل له حتى تزين 

 (3)  هور أئمة املسلمني( بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون هلم بإحسان ومج
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لكن املوقف الرشعي للفقيه ال يكتفي بوصف الظاهرة أو نقدها، أو التحذير منها،  

والرتهيب من آثارها، بل يتعداه لوضع احللول العملية لذلك حرصا عىل مصالح الناس،  

ومن هذه احللول، وهو أمهها، تضييق منافذ الطالق البائن، ألن من أهم أسباب ظاهرة  

ء إىل التحليل توسيع أبواب الطالق البائن بحيث حيكم بالظالق ألوهى األسباب،  اللجو

ولذلك ذكر ابن القيم الطرق الرشعية التي يضيق هبا الطالق ليسد باب التحليل، قال ابن  

ورشعه له أغناه عن ذلك    القيم:)واعلم أن من اتقى اهلل يف طالقه فطلق كام أمره اهلل ورسوله

اىل بعد أن ذكر حكم الطالق املرشوع: ﴿َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا﴾  كله وهلذا قال تع

( فلو اتقى اهلل عامة املطلقني الستغنوا بتقواه عن اآلصار واألغالل واملكر  2)الطالق: 

 (1)  واالحتيال( 

وقد كان من أعظم الوسائل التي استخدمها ابن القيم للحد من هذه الظاهرة، هو  

وقد خصصنا املبحث األخري من هذا الفصل هلذه الغاية، فذكرنا ما  ، ق منافذ الطالقتضيي

 يمكن أن يسد باب الطالق إال للقاصد له قصدا صحيحا. 

واحلل الثاين، وهو قد يبدو قريبا من زواج التحليل، ولكن البون بينهام شاسع، وهو  

شديدة يف االرجعة، ثم يطلقها،   أن يتزوج املسلم املطلقة ثالثا، إذا رأى يف الزوجني رغبة

من غري رشط، زواجا صحيحا، وقد ورد يف اآلثار ما يبح هذه النية، قال الشعبي: ال بأس  

 (2)  بالتحليل إذا َل يأمر به الزوج، وقال أبو ثور: وهو مأجور(

ومع إنكار ابن القيم للحيل إال أنه ذكر جمموعة حيل لعودة املرأة لزوجها األول يف  

ورة، ومن باب سد ذريعة التحليل، ومنها أن خترج من ماهلا ثمن مملوك فتهبه  حال الرض

لبعض من تثق به فيشرتي به مملوكا ثم خيطبها عىل مملوكه فيزوجها منه، فيدخل هبا اململوك  
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وإنام التأثري لنية    ،وال الويل   ،ثم ُّيبها إياه فينفسخ النكاح بدون حتليل ألنه ال أثر لنية الزوجة

 .  (1)ثاينالزوج ال 

 ـ املخارج الرشعية للرجعة   4

ونعني هبا عموما أن ال يكتفي املطلق باستفتاء مفت واحد يف مسألة تطليقه لزوجته،  

بل يعاود البحث واالستفتاء لعل مسألته جتد حلها الرشعي، ويعود لزوجته بالطريق  

املرشوع، وقد عقد ابن القيم فصوال مهمة للمخارج من الوقوع يف التحليل، قال يف  

كان أعذر عند اهلل   لمني خرج به من لعنة رسول اهلل مقدمتها:)أي قول من أقوال املس

 (2)  ومباءته باللعنة(   ،ورسوله ومالئكته وعباده املؤمنني من ارتكابه ملا يلعن عليه 

ثم ذكر مصدره الذي اعتمده الستنباط هذه املخارج، فقال: )فإن هذه املخارج التي  

بحيث ال   ،أو أفتى به الصحابةنذكرها دائرة بني ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدمها 

أو هو قول مجهور   ،أو هو خارج عن أقواهلم ،أو أفتى به بعضهم ،يعرف عنهم فيه خالف

وال   ، أو أتباعهم أو غريهم من علامء اإلسالم ، األمة أو بعضهم أو إمام من األئمة األربعة

جماوزة مجيعها  فال يكاد يوصل إىل التحليل بعد  ، ذلك خترج هذه القاعدة التي نذكرها عن

ونصح نفسه ونصح   ،وال ريب أن من نصح هلل ورسوله وكتابه ودينه ،إال يف أندر النادر

 (3)  عباده أن أيا منها ارتكب فهو أوىل من التحليل(

وسنلخص ما ذكره ابن القيم من هذه املخارج، منبهني إىل أن الكثري من تفاصيلها  

 قد مرت يف حماهلا من أجزاء هذه املجموعة. 

 املخارج املتعلقة باملطلق لنوع األول:  ا 

 
، وقد ذكر هذه احليلة كثري من الفهاء منهم بدرالدين الزركيش يف املنثور يف القواعد 4/36( إعالم املوقعني:1)
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من املخارج املتعلقة باملطلق، والتي مر أكثر تفاصيلها يف حملها اخلاص من الفصل  

 املتعلق بمن يقع عليه الطالق: 

 الطالق حال زوال العقل: 

وذلك بأي يشء يزيل العقل من جنون أو إغامء أو رشب دواء أو رشب مسكر يعذر  

)وهذا املخلص  : فكل من كان كذلك ال يقع طالقه، قال ابن القيم  ،وسوسة به أو ال يعذر أو  

  ، فإن املتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه   ،جممع عليه بني األمة إال يف رشب مسكر ال يعذر به 

، وقد ذكرنا أدلة  (1)والثابت عن الصحابة الذي ال يعلم فيه خالف بينهم أنه ال يقع طالقه(  

 ن يقع منه الطالق. ذلك يف الفصل اخلاص بم

 الطالق حال الغضب: 

فهذا ال   ؛وهو أن يطلق يف حال غضب شديد حيول بينه وبني كامل قصده وتصوره 

وهو نوع    ،ولو بدرت منه كلمة الكفر يف هذا احلال َل يكفر   ،وال وقفه  ،وال عتقه   ،يقع طالقه

وال   ، ال طالق): كام قال  ،وقوع الطالق والعتاق فيه  اإلغالق الذي منع رسول اهلل 

 يعني الغضب.  (2) عتاق يف إغالق(

فهذا    ،وقد ذكرنا سابقا أن الغضب ينقسم إىل ثالثة أقسام: قسم يزيل العقل كالسكر 

ال يقع معه طالق بال ريب، وقسم يكون يف مبادئه بحيث ال يمنعه من تصور ما يقول  

بل   ،وال يبلغ به زوال عقله  ، فهذا يقع معه الطالق باتفاق، وقسم يشتد بصاحبه ،وقصده

وقد ذكرنا األدلة عىل عدم وقوع   ،يمنعه من التثبت والرتوي وخيرجه عن حال اعتداله 

ة، وقد نص مالك واإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه فيمن قال  الطالق يف هذه احلال
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أو خرجت من بيتي بغري    ،المرأته: أنت طالق ثالثا، ثم قال: أردت أن أقول إن كلمت فالنا 

قال ابن القيم   ، إنه ال تطلق عليه ،وَل أرد التنجيز يف احلال  ، ثم بدا يل فرتكت اليمني ، إذين

 (1) وَل يتم اليمني( ،ألنه َل يرد التنجيز  ؛ فقه بعينه تعليقا عىل قوله:)وهذا هو ال

 الطالق حال اإلكراه: 

وهو أن يكون مكرها عىل الطالق أو احللف به، وهو قول مجهور األمة من الصحابة  

فقد روي أن ثابتا  ، عىل اختالف بينهم يف حقيقة اإلكراه ورشوطه ، والتابعني ومن بعدهم

 أتى ابن عمر وابن الزبري فلم يريا ذلك شيئا. ف ،بن األحنف عرصوا رجله حتى طلق

وال املضطهد طالق، وقد أن رجال تدىل   ، وعن ابن عباس قال: ليس عىل املكروه

فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني   ، فجاءته امرأته فوقفت عىل احلبل ، يشتار عسال يف زمن عمر

فطلقها ثالثا. فلام ظهر أتى عمر فذكر له ما   ،فأبت إال ذلك  ، فذكرها اهلل واإلسالم ، ثالثا 

 فقال: ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق.  ، كان منها إليه ومنه إليها 

والصحيح أنه ال يقع به   ،قال ابن القيم:)واختلف يف ما لو أمكنه التورية فلم يور 

وقلبه   ،فر فإن اهلل تعاىل َل يوجب التورية عىل من أكره عىل كلمة الك  ؛ الطالق، وإن تركها 

ألنه غري قاصد   ؛ ولكن املكره إنام َل يعترب لفظه  ، مع أن التورية هناك أوىل ، مطمئن باإليامن

فصار تكلمه باللفظ   ،وإنام تكلم به فداء لنفسه من رضر اإلكراه ،وال مريد ملوجبه  ،ملعناه

فاشرتاط  سواء ورى أو َل يور، وأيضا  ، لغوا بمنزلة كالم املجنون والنائم ومن ال قصد له

فإنه لو   ؛ورجوع إىل القول بنفوذ طالق املكره  ،التورية إبطال لرخصة التكلم مع اإلكراه

وأيضا   ، وهذا باطل ، والتأثري إذا إنام هو للتورية ال لإلكراه ، ورى بغري إكراه َل يقع طالقه

املعنى   وهذا ،ألنه َل يقصد مدلوله  ؛فإن املوري إنام َل يقع طالقه مع قصده للتكلم باللفظ 

فاملعنى الذي منع من النفوذ يف التورية هو الذي منع النفوذ يف   ،بعينه ثابت يف اإلكراه
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 (1) اإلكراه(

 الطالق حال عدم القصد: 

أو   ،أو متأوال ،أو مكرها  ،أو جاهال ،أو خمطئا  ،أو ناسيا  ،كأن يكون املطلق ذاهال

أو ظنا منه أن امرأته   ، أو مغلوبا عىل عقله ،معتقدا أنه ال حينث به تقليدا ملن أفتاه بذلك

طلقت فيفعل املحلوف عليه بناء عىل أن املرأة أجنبية فال يؤثر فعل املحلوف عليه يف طالقها  

 شيئا، وقد سبق ذكر هذه األنواع مجيعا بأدلتها. 

 طالق املقلد: 

الطالق  فإذا حلف بالطالق أال يكلم فالنا أو ال يدخل داره، فأفتاه مفت بعدم وقوع  

أو اعتقادا    ، اعتقادا لقول عل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه وطاوس ورشيح ، يف هذه اليمني 

أو اعتقادا لقول أشهب أنه   ،لقول أيب حنيفة والقفال يف صيغة االلتزام دون صيغة الرشط 

أو اعتقادا لقول أيب عبد الرمحن الشافعي    ، إذا علق الطالق بفعل الزوجة أنه َل حينث بفعلها 

أجل أصحاب الشافعي إن الطالق املعلق ال يصح كام ال يصح النكاح والبيع والوقف  

 وهو مذهب مجاعة من أهل الظاهر.  ،املعلق

َل  ثم ساق األمثلة الكثرية عىل عدم مؤاخذة املقلد أو املتأول، ومنها أن النبي 

حني قتل من   وَل يؤاخذ أسامة  ، يؤاخذ خالدا يف تأويله حني قتل بني جذيمة بعد إسالمهم

  ، وَل يؤاخذ من أكل هنارا يف الصوم عمدا ألجل التأويل ،التأويل قال ال إله إال اهلل ألجل

وَل يؤاخذ   ، وأخذوا غنيمته ألجل التأويل ،وَل يؤاخذ أصحابه حني قتلوا من سلم عليهم

 املستحاضة برتكها الصوم والصالة ألجل التأويل. 

ة عىل عدم املؤاخذة بالتأويل والتقليد:)فال  قال ابن القيم بعد عرضه لألدلة الكثري

  ؛ حيل ألحد أن يفرق بني رجل وامرأته ألمر خيالف مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغري حجة 
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فإذا كان الرجل قد تأول وقلد من أفتاه بعدم احلنث فال حيل له أن حيكم عليه بأنه حانث يف  

وإذا   ، اهلل ورسوله وعىل احلالف بل هذه فرية عىل  ،وَل يتعمد احلنث ،حكم اهلل ورسوله 

وأي مقام بني يدي اهلل يوم ال   ، وله مقام ،وصل اهلوى إىل هذا احلد فصاحبه حتت الدرك

 (1)  ينفعه شيخه وال مذهبه ومن قلده(

 : املخارج املتعلقة بصيغة الطالق النوع الثاين 

حملها اخلاص من  من املخارج املتعلقة بصيغة الطالق، والتي سبق ذكر تفاصيلها يف 

 اجلزء املتعلق بصيغة الطالق: 

 االستثناء يف الطالق: 

فقال الشافعي وأبو حنيفة: يصح االستثناء يف اإليقاع   ؛وقد اختلف فيه الفقهاء 

فإذا قال: أنت طالق إن شاء اهلل، أو إن كلمت فالنا فأنت طالق إن شاء اهلل، أو   ، واحللف

، أو أنت عل حرام أو احلرام يلزمني إن شاء اهلل نفعه  الطالق يلزمني ألفعلن كذا إن شاء اهلل

 وَل يقع به طالق يف ذلك كله.  ، االستثناء

فقد اشرتط بعضهم    ،وقد ذكرنا اختالف الفقهاء يف املوضع الذي يعترب فيه االستثناء 

سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كالمه أو بعده، وقال آخرون:   ،اتصاله بالكالم فقط 

د اليمني ثم عن له االستثناء َل يصح، وما ذكروه تضييق لباب االستثناء، والصحيح  إن عق

إعامل االستثناء مطلقا، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، وقد ذكرنا أدلة ذلك يف  

 حملها.

 التطليق لعلة َل تتحقق: 

)أنت طالق ثالثا ألجل كالمك لزيد  :وذلك فيام لو قال الرجل المرأته مثال 

ألن معنى ذلك إن كنت    ،وَل خترج من بيته َل تطلق  ، جك من بيتي( فبان أهنا َل تكلمهوخرو
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واملقصود أنه إذا علل الطالق بعلة ثم تبني انتفاؤها فاألرجح أنه    ، دخلت الدار فأنت طالق

وال فرق عنده   ، بل ذهب ابن تيمية إىل أنه ال يشرتط ذكر التعليل بلفظه ،ال يقع هبا الطالق 

 فإذا تبني انتفاؤها َل يقع الطالق.  ، لقها لعلة مذكورة يف اللفظ أو غري مذكورةبني أن يط

وال تقتيض قواعد األئمة   ، )وهذا هو الذي ال يليق باملذهب غريه: قال ابن القيم

فقال: اشهدوا عل أهنا طالق   ، فإذا قيل له: امرأتك قد رشبت مع فالن أو باتت عنده ، غريه

  ، لك الليلة يف بيتها قائمة تصل فإن هذا الطالق ال يقع به قطعا ثم علم أهنا كانت ت ،ثالثا 

ال عند احلالف    ،)إن كان األمر كذلك فهي طالق ثالثا( فرق ألبتة:وليس بني هذا وبني قوله 

إذ يقطع بأنه َل يرد طالق من    ؛ فإيقاع الطالق هبذا وهم حمض    ، وال يف العرف وال يف الرشع

 (1)  وإنام أراد طالق من فعلت ذلك(  ، ليست كذلك

وقد ذكر أن الفقهاء من أصحاب اإلمام أمحد والشافعي منهم الغزايل والقفال  

وغريمها أفتوا يف الرجل يمر عىل املكاس برقيق له فيطالبه بمكسهم فيقول:)هم أحرار(  

 أهنم ال يعتقون. ، مليتخلص من ظلمه، وال غرض له يف عتقه 

 فعل املعلق عليه يف الطالق نسيانا وعجزا: 

وهو من خمارج الطالق قياسا عىل اليمني، فقد نص الفقهاء عىل أن من حلف عىل  

فإن أجل أجال فامتنع الفعل لعدم املحل وذهابه فال   ،يشء ليفعلنه فحيل بينه وبني فعله

رشع كمن حلف ليطأن زوجته فوجدها  حنث عليه، ومثله ما لو امتنع الفعل لسبب منع ال

ألنه إنام حلف عىل وطء   ، )وهذا هو الصواب:حائضا فقيل: ال يشء عليه، قال ابن القيم 

 (2) فإن قصده حنث(  ،وَل يقصد الوطء الذي َل يملكه الشارع إياه ، يملكه

والتفريق تناقض ظاهر، قال   ،ونفس احلكم نصوا عليه يف املكره والنايس واملخطئ
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فإن األمر والنهي من   ؛)وال ريب أن قواعد الرشيعة وأصوهلا تشهد هبذا القول :يمابن الق

وكام أن أمره وهنيه منوط بالقدرة فال واجب مع عجز    ،الشارع نظري احلض واملنع يف اليمني 

وال حرام مع رضورة فكذلك احلض واملنع يف اليمني إنام هو مقيد بالقدرة، يوضحه أن  

وإنام التزمه مع   ، ه أنه َل يلتزم فعل املحلوف عليه مع العجز عنهاحلالف يعلم أن رس نفس

وال من ال قصد له إليه   ،وهلذا َل حينث املغلوب عىل الفعل بنسيان أو إكراه ، قدرته عليه

 (1) كاملغمى عليه وزائل العقل(

 : التزام الطالق 

وهذا إذا   ، وال يقع به طالق وال حنث ، استنادا ملن يقول بأن التزام الطالق ال يلزم 

أو حق عل، أو    ،أو ثابت عل   ، أو الزم يل  ، كقوله: )الطالق يلزمني  ، أخرجه بصيغة االلتزام

وبه أفتى   ، وهو مذهب أيب حنيفة ،أو إن َل أفعله(  ،أو متعني عل إن فعلت ، واجب عل 

 ني( وبه أفتى القفال يف قوله: )الطالق يلزم ، مجاعة من مشايخ مذهبه

فإن كان   ؛)ورس املسألة أن ذلك التزام ألن يطلق أو التزام لطالق واقع :قال ابن القيم

)إن فعلت كذا فأنت  :وإن كان التزاما لطالق واقع فكأنه قال ، التزاما ألن يطلق َل تطلق

فإن    ؛وملن رجح هذا أن حييل فيه عىل العرف    ،طالق طالقا يلزمني( طلقت إذا وجد الرشط

وعىل هذا فيظهر أن يقال: إن نوى   ،وال يقصد التزام التطليق ،قصد إال هذااحلالف ال ي

 (2)  وإن نوى وقوع الطالق طلقت(  ،بذلك التزام التطليق َل تطلق

 تعليق الطالق بقصد احلض أو املنع: 

بأنه قال: إذا قال الرجل   ، وهو مأخوذ من قول أشهب من أصحاب مالك

أو خرجت من بيتي بغري إذين ونحو ذلك مما يكون من فعلها  ،)إن كلمت زيدا: المرأته
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فأنت طالق(، فإن كلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطالق َل تطلق. قال  

وقوع  أفقه من القول ب (1)ابن القيم تعليقا عىل قوله: )وال ريب أن هذا الذي قال أشهب

وال خطر   ،وَل يقصد تفويض الطالق إليها  ،فإن الزوج إنام قصد حضها ومنعها  ؛الطالق 

ومكان أشهب من العلم واإلمامة غري   ،وال قصد وقوع الطالق عند املخالفة  ،ذلك بقلبه

 (2) جمهول( 

ويستدل هلذا بام يدل عىل مقابلة العبد بنقيض قصده كحرمان القاتل مرياثه من  

وتوريث امرأة من طلقها يف مرض    ، مان املوىص له وصية من قتله بعد الوصيةوحر   ،املقتول

فيمن  عمر  وقبلهام    ، الروايتني عنهام  وكام يقوله مالك وأمحد يف إحدى  ، موته فرارا من مرياثها 

فمعاقبة املرأة   ؛ ونظائر ذلك كثرية  ،وال حتل له أبدا ،وهو يعلم يفرق بينهام ، تزوج يف العدة

 صدها من هذا الباب. هاهنا بنقيض ق

 عدم لزوم احللف بالطالق: 

  ، وال يقع عىل احلانث به طالق  ،ومصدره قول من يقول إن احللف بالطالق ال يلزم 

صح   ، )وهذا مذهب خلق من السلف واخللف :قال ابن القيم  ، وال يلزمه كفارة وال غريها 

طاوس أجل  ذلك عن أمري املؤمنني عل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه.. وصح ذلك عن 

وأفقههم عىل اإلطالق.. وقد وافقه أكثر من أربعامئة عاَل ممن بنى فقهه    ، أصحاب ابن عباس

 (3) ومن آخرهم أبو حممد بن حزم(  ، عىل نصوص الكتاب والسنة دون القياس

 
( يعترب ابن القيم أشهب أفقه فقهاء املالكية، وال خيفي إعجابه به يف كل املواضع التي يتحدث فيها عنه، وقد نقل عن 1)

يف كتاب االنتقاء عن حممد بن عبد اهلل بن عبد احلي قال: أشهب أفقه منكم ومن ابن القاسم مائة مرة، وأنكر ابن  ابن عبد الرب

كنانة ذلك، قال: ليس عندنا كام قال حممد، وإنام قاله ألن أشهب شيخه ومعلمه، قال أبو عمر: أشهب شيخه ومعلمه، وابن 

 .  4/98ام، وأخذه عنهام، انظر: إعالم املوقعني:القاسم شيخه، وهو أعلم هبام لكثرة جمالسته هل
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)واليمني بالطالق ال يلزم  :ويقصد ابن القيم هبذا ما ذكرناه يف حمله من قول ابن حزم 

وال يمني إال   ، وال طالق إال كام أمر اهلل عز وجل  ،ال يقع به طالق  -سواء بر أو حنث  -

 ) (1)كام أمر اهلل تعاىل عىل لسان رسوله 

  ، ثم قال: )فهؤالء عل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه ،وساق اختالف الناس يف ذلك 

وال يعرف يف ذلك لعل كرم    ،ورشيح وطاوس ال يقضون بالطالق عىل من حلف به فحنث 

 (2)  (  وجهه خمالف من الصحابةاهلل 

فجعلها  ، فقد روي عن احلسن أن رجال تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته 

فجاء األجل وَل يبعث إليها بيشء فلام قدم خاصموه إىل   ،طالقا إن َل يبعث بنفقتها إىل شهر

خوصم  فردها عليه، وروي عن رشيح: أنه  ، عل فقال عل: اضطهدمتوه حتى جعلها طالقا 

إليه يف رجل طلق امرأته إن أحدث يف اإلسالم حدثا فاكرتى بغال إىل محام أعني فتعدى به  

فجعلوا    ؟فقال رشيح: إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها   ؟إىل أصبهان فباعه واشرتى به مخرا

وعن طاووس أنه كان يقول: احللف   ؟فلم يره حدثا  - يرددون عليه القصة ويردد عليهم 

 قال: ال أدري.   ؟قلت: كان يراه يمينا   ،شيئا بالطالق ليس 

ألنه َل يكن هنالك   ،اضطهدمتوه )ال متعلق هلم بام روي من قول عل : قال ابن حزم

وَل يرد الطالق يقع    إنام طالبوه بحق نفقتها فقط، فإنام أنكر عىل اليمني بالطالق فقط،   ،إكراه

 (3) بذلك(

  ،احلالف إذا حنث عكرمة موىل ابن عباسوممن روى عنه عدم وقوع الطالق عىل 

كام ذكره سنيد بن داود يف تفسريه يف أول سورة النور عنه بإسناده أنه سئل عن رجل حلف  
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ثم قرأ: ﴿ َواَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت   ،فلم ير ذلك طالقا  ،فكلمه ،بالطالق أنه ال يكلم أخاه

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِنٌي﴾)البقر ْيَطاِن إِنَّ  ( 168ة:الشَّ

)ومن تأمل املنقول عن السلف يف ذلك وجده أربعة أنواع: رصيح يف  : قال ابن القيم

فاملنقول   ، وتوقف عن الطرفني  ، وظاهر يف عدم الوقوع ،ورصيح يف الوقوع ، عدم الوقوع

  ، وعن عل عليه السالم، ورشيح ظاهر يف ذلك  ، عن طاوس وعكرمة رصيح يف عدم الوقوع

لتوقف، وأما الترصيح بالوقوع فال يؤثر عن صحايب واحد إال  وعن ابن عيينة رصيح يف ا 

بل الثابت عن الصحابة عدم    ،كاملنقول عن أيب ذر   ، فيام هو حمتمل إلرادة الوقوع عند الرشط

وهلذا ذهب إليه أبو ثور وقال:   ، الوقوع يف صورة العتق الذي هو أوىل بالنفوذ من الطالق

 (1)  فتوقف يف الطالق لتوهم اإلمجاع( ، األمة عليهإال أن جتمع  ،القياس أن الطالق مثله 

وقد ذكر ابن القيم أن العلة يف قول الفقهاء به هو اعتقادهم اإلمجاع يف املسألة،  

مع اعرتافهم   ، وهو ظنهم أن اإلمجاع عىل الوقوع  ، )وهذا عذر أكثر املوقعني للطالق :فقال

وإذا تبني أنه ليس يف   ،أنه ليس يف الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتيض الوقوع

واألدلة الدالة عىل عدم الوقوع يف غاية    ، املسألة إمجاع تبني أن ال دليل أصال يدل عىل الوقوع

فكيف جيوز معارضتها بدعوى إمجاع قد علم   ،القوة والكثرة، وكثري منها ال سبيل إىل دفعه 

وال عن    فليس بأيدي املوقعني آية من كتاب أو سنة وال أثر عن رسول اهلل    ؟بطالنه قطعا 

والقائلون بعدم الوقوع لو َل يكن معهم إال االستصحاب الذي    ، أصحابه وال قياس صحيح

ومعهم األقيسة التي أكثرها من    فكيف  ،ال جيوز االنتقال عنه إال ملا هو أقوى منه لكان كافيا 

واآلثار   ،وهو قياس النظري عىل نظريه ،باب قياس األوىل؟ والباقي من القياس املساوي

والعمومات واملعاين الصحيحة واحلكم واملناسبات التي شهد هلا الرشع باالعتبار ما َل  
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 (1)  يدفعهم منازعوهم عنهم بحجة أصال( 

 تعليق الطالق عىل رشط:  

فال يصح تعليق الطالق، كام ال   ، لقول بأن الطالق املعلق بالرشط ال يقعومرجعه ا

،  (2)وهو اختيار أيب عبد الرمحن أمحد بن حييى بن عبد العزيز الشافعي ، يصح تعليق النكاح

  ، )والطالق بالصفة عندنا كام هو الطالق باليمني:وهو مذهب ابن حزم، فقد قال يف املحىل 

 (3) كل ذلك ال يلزم( 

وإن َل يكن قويا يف النظر فإن املوقعني للطالق ال   ،)وهذا القول :بن القيمقال ا

 (4)  يمكنهم إبطاله ألبتة لتناقضهم(

ثم بني وجوه تناقضهم فالقائلون بإيقاع الطالق املعلق مذهبهم هونفس مذهب  

ما  وال يصح التفريق بني  ، الظاهرية يف تعليق اإلبراء أو اهلبة والوقف والبيع والنكاح سواء

  ، صح تعليقه من عقود التربعات واملعاوضات واإلسقاطات بالرشوط وما ال يصح تعليقه

فإن احتجوا بأن هذه من عقود املعاوضات ال تقبل التعليق بخالف غريها انتقض عليهم  

فام   ، طردا باجلعالة وعكسا باهلبة والوقف، وإن فرقوا بني ما حيتمل الغرر وما ال حيتمله

وما ال حيتمله ال   ،حيتمل الغرر واألخطار يصح تعليقه بالرشط كالطالق والعتق والوصية 
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انتقض عليهم بالوكالة فإهنا ال تقبل التعليق عندهم    ،يع والنكاح واإلجارةيصح تعليقه كالب

 وحتتمل اخلطر. 

)وباجلملة فليس بطالن هذا  : قال ابن القيم بعد انتصاره البن حزم عىل اجلمهور

بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم    ،القول أظهر يف الرشيعة من بطالن التحليل 

إذا جاز التقرير عىل التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من النصوص  ف ،بفساد هذا القول

عىل املنع منه ولعن فاعله وذمه فالتقرير   واآلثار التي اتفق عليها أصحاب رسول اهلل 

وإن كان الصواب يف   ، وأجوز، هذا ما ال يسرتيب فيه عاَل منصف ، عىل هذا القول أجود

 (1)  واهلل أعلم( ،وأقرب إىل الصواب  ،أولكن أحدمها أقل خط  ،خالف القولني مجيعا 

 زوال سبب اليمني: 

وقد ذكر ابن القيم هذا املخرج، واستنبطه من القواعد الرشعية الكثرية التي تدل  

عليه، ومنها أن الشارع إذا علق حكام بسبب أو علة زال ذلك احلكم بزواهلام كاخلمر علق  

زال عنها وصارت خال زال  فإذا  ،هبا حكم التنجيس ووجوب احلد لوصف اإلسكار

فإذا زال الوصف    ،وكذلك وصف الفسق علق عليه املنع من قبول الشهادة والرواية   ، احلكم

وكذلك السفه والصغر واجلنون واإلغامء تزول األحكام   ،زال احلكم الذي علق عليه 

 املعلقة عليها بزواهلا. 

سبب فزال السبب  ومثل هؤالء، ويقاس عليهم احلالف إذا حلف عىل أمر ال يفعله ل

فإذا زال الوصف زال تعلق اليمني   ،ألن يمينه تعلقت به لذلك الوصف  ؛َل حينث بفعله 

فإن   ، فانقلب خال فرشبه َل حينث ،فإذا دعي إىل رشاب مسكر ليرشبه فحلف أن ال يرشبه 

فإذا زال منع الشارع بانقالبه خال وجب أن يزول منع نفسه    ، الشارع  منع نفسه منه نظري منع 

 والتفريق بني األمرين حتكم حمض ال وجه له.  ،بذلك
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ويتساءل ابن القيم بعد إيراده هلذه األمثلة وغريها، أنه إذا كان التحريم والتنجيس  

نع  ووجوب اإلراقة ووجوب احلد وثبوت الفسق قد زال بزوال سببه فام املوجب لبقاء امل

يف صورة اليمني وقد زال سببه؟ فلو حلف عىل رجل أن ال يقبل له قوال وال شهادة ملا يعلم  

فإنه يزول حكم املنع باليمني كام يزول حكم   ؛ثم تاب وصار من خيار الناس  ،من فسقه

ومنع الشارع يزول بزوال   ،ألن املنع بيمينه كاملنع بمنع الشارع ،املنع من ذلك بالرشع

وكذلك لو حلف املريض ال يأكل   ،فكذلك منع احلالف ؛ي ترتب عليها املنع األسباب الت

 حلام أو طعاما وسبب يمينه كونه يزيد يف مرضه فصح وصار الطعام نافعا له َل حينث بأكله.  

احلالف يف كل األحوال   )اليمني عىل نية:وهذا حمل اتفاق من العلامء، قال النووي

 (1)  ه يف دعوى توجهت عليه فتكون عىل نية املستحلف( إال إذا استحلفه القايض أو نائب 

عىل أنه إذا أرادت املرأة اخلروج   ،وقد نص احلنفية يف تقييد األيامن املطلقة بالداللة 

)إن خرجت من الدار فأنت طالق( فجلست ساعة ثم خرجت ال  : من الدار فقال الزوج

 تطلق. 

  ، وإطالقا وتقييدا  ، ختصيصا وتعميام)واملقصود أن النية تؤثر يف اليمني  : قال ابن القيم

وهذا هو الذي يتعني اإلفتاء    ،فيؤثر ما يؤثره  ، ويدل عليها   ،والسبب يقوم مقامها عند عدمها 

فكيف إذا علم قطعا أهنم أرادوا   ، وال حيمل الناس عىل ما يقطع أهنم َل يريدوه بأيامهنم ،به

 (2)  واهلل أعلم(  ؟خالفه

)أنت طالق ألجل خروجك من الدار( فبان :ا قالفإذ  ، والتعليل جيري جمرى الرشط

 أهنا َل خترج َل تطلق قطعا. 

 خلع اليمني: 

 
(1 .) 

 .  4/109( إعالم املوقعني: 2)
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وهو التخلص من احلنث باخللع، ثم يفعل املحلوف عليه يف حال البينونة، ثم يعود  

اىل النكاح، وهو خمرج من املخارج التي ذكرها ابن القيم، وقد نص عليه الشافعية، قال ابن  

وأصحابه كلهم   ،القيم:)وهذا وإن كان غري جائز عىل قول أهل املدينة وقول اإلمام أمحد

، ومن  (1) احلاجة إليه أو إىل التحليل كان أوىل من التحليل من وجوه عديدة(  فإذا دعت 

 :(2)هذه الوجوه

وختلص كل   ،أن اهلل تعاىل رشع اخللع رفعا ملفسدة املشاقة الواقعة بني الزوجني ـ  1

فإذا رشع اخللع رفعا هلذه املفسدة التي هي بالنسبة إىل مفسدة التحليل   ؛ام من صاحبه منه

 كتفلة يف بحر فتسويغه لدفع مفسدة التحليل أوىل. 

أن احليل املحرمة إنام منع منها ملا تتضمنه من الفساد الذي اشتملت عليه تلك  ـ  2

مفسدة هي من أعظم املفاسد فإن    وأما حيلة ترفع ، املحرمات التي يتحيل عليها هبذه احليل

 الشارع ال حيرمها. 

ودفع مفسدة    ،أن هذه احليلة تتضمن مصلحة بقاء النكاح املطلوب للشارع بقاؤهـ    3

فحيلة حتصل   ،التحليل التي بالغ الشارع كل املبالغة يف دفعه واملنع منه ولعن أصحابه

 ال يكون ممنوعا منها.  املصلحة املطلوب إجيادها وتدفع املفسدة املطلوب إعدامها 

فإذا  ، أن ما حرمه الشارع فإنام حرمه ملا يتضمنه من املفسدة اخلالصة أو الراجحة ـ  4

 وهذا اخللع مصلحته أرجح من مفسدته.  ، كانت مصلحة خاصة أو راجحة َل حيرمه ألبتة

أن غاية ما يف هذا اخللع اتفاق الزوجني ورضامها بفسخ النكاح بغري شقاق واقع  ـ    5

  ، ملا فيه من مفسدة املفارقة   ؛ وكان غايته الكراهية    ،وإذا وقع اخللع من غري شقاق صح  ،نهامبي

وهذا اخللع أريد له َل شعث النكاح بحصول عقد بعده يتمكن الزوجان فيه من املعارشة  

 
 .  4/110( إعالم املوقعني: 1)
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وإما التعرض   ،بل إما خراب البيت وفراق األهل  ، وبدونه ال يتمكنان من ذلك ، باملعروف

للعنة من ال يقوم للعنته يشء، فإذا دار األمر بني مفسدة التزام املحلوف عليه أو مفسدة  

الطالق وخراب البيت وشتات الشمل أو مفسدة التزام لعنة اهلل بارتكاب التحليل وبني  

 أي ذلك أوىل. ارتكاب اخللع املخلص من ذلك مجيعه َل خيف عىل العاقل 

َل يمنع من   ،بل ليأخذ غريها  ،أهنام لو اتفقا عىل أن يطلقها من غري شقاق بينهامـ  6

 وأحرى.  ،فإذا اتفقا عىل اخللع ليكون سببا إىل دوام اتصاهلام كان أوىل ،ذلك

  ، أن اخللع إن قيل: إنه طالق، فقد اتفقا عىل الطالق بعوض ملصلحة هلام يف ذلكـ  7

والعقد الالزم    ، وإن قيل: إنه فسخ، فال ريب أن النكاح من العقود الالزمة  ؟ فام الذي حيرمه

والنكاح    ، إال أن يكون العقد حقا هلل  ،إذا اتفق املتعاقدان عىل فسخه ورفعه َل يمنعا من ذلك 

 فال يمنعان من االتفاق عىل فسخه.  ، حمض حقهام

فكان اخللع   ، حدود اهلل  أن اآلية اقتضت جواز اخللع إذا خاف الزوجان أال يقيامـ  8

فإذا كان اخللع    ، وهي حقوقه الواجبة عليهام يف النكاح  ، طريقا إىل متكنهام من إقامة حدود اهلل

مع استقامة احلال طريقا إىل متكنهام من إقامة حدوده التي تعطل وال بد بدون اخللع تعني  

 اخللع حينئذ طريقا إىل إقامتها. 

وهذا ليس    ؛ واحليل باطلة    ، صحة هذا اخللع أنه حيلة  أن غاية ما منع املانعون منـ    9

صحيحا، ألن احليلة املحرمة الباطلة هي التي تتضمن حتليل ما حرمه اهلل أو حتريم ما أحله  

والتخلص من   وأما حيلة تتضمن اخلالص من اآلصار واألغالل ؟اهلل أو إسقاط ما أوجبه

ا ﴿ َواهللَُّ َيْعَلُم املُْْفِسَد ِمْن املُْْصلِِح  لعنة الكبري املتعال فأهال هبا من حيلة وبأمثاهل

 ( واملقصود تنفيذ أمر اهلل ورسوله بحسب اإلمكان.220﴾)البقرة: 

أنه ليس القول ببطالن خلع اليمني أوىل من القول بلزوم الطالق للحالف به  ـ  10

 غري القاصد له. 
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أنكر عليها يف نفس  والغريب أن ابن القيم مع نرصته هنا هلذه احليلة، كان قد 

)فصل إبطال احليلة باخللع لفعل املحلوف عليه(، ثم  : الكتاب، فعقد فصال لذلك قال فيه

قال: )وهذه احليلة باطلة رشعا وباطله عىل اصول ائمة االمصار(، وسنذكر هنا وجوه  

 بطالهنا كام ذكرنا وجوه اعتبارها:

 يمكن الزوج من فسخ النكاح  أن هذا خلع َل يرشعه اهلل وال رسوله وهو تعاىل َل ـ    1

متى شاء فإنه الزم وإنام مكنه من الطالق، وَل جيعل له فسخه اال عند التشاجر والتباغض  

إذا خافا ان ال يقيام حدود اهلل، فرشع هلام التخلص باالفتداء، وبذلك جاءت السنة، وَل يقع  

وال زمن أصحابه خلع حيلة وال يف زمن التابعني وال تابعيهم، وال    يف زمن رسول اهلل

  نص عليه احد من االئمة االربعة وجعله طريقا للتخلص من احلنث، وهذا من كامل فقههم 

فإن اخللع انام جعله الشارع مقتضيا للبينونة ليحصل مقصود املرأة من االفتداء من زوجها،  

ان تفارقه عىل وجه ال يكون له عليها سبيل، فاذا  وانام يكون ذلك مقصودها اذا قصدت 

 حصل هذا ثم فعل املحلوف عليه وقع وليست زوجته، 

أنه ال حينث، ألن هذا إنام حصل تبعا للبينونة التابعة لقصدمها، فإذا خالعها ليفعل  ـ    2

نة  املحلوف عليه َل يكن قصدمها البينونة، بل حل اليمني وحل اليمني إنام حيصل تبعا للبينو

ال أنه املقصود باخللع الذي رشعه اهلل ورسوله وأما خلع احليلة فجاءت البينونة يف ألجل  

حل اليمني وحل اليمني جاء ألجل البينونة فليس عقد اخللع بمقصود يف نفسه للرجل وال  

 للمرأة. 

، وال نراه كذلك، ألن ابن القيم عند ذكره  (1)وقد ال حظ البعض هذا، واعتربه تناقضا 

رج َل يذكر آراءه واختياراته، بل ذكر أن كل قول رشعي قال به عاَل من العلامء  للمخا 

املعتربين يصح استعامله، كبديل عن زواج املحلل، وقوله صحيح ألن املفاسد املنجرة عن  

 
 . 281( انظر: ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية ملحمد سعيد رمضان البوطي: 1)
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زواج املحلل أخطر بكثري من كل املفاسد الناجتة عن الوسائل األخرى حتى احليلة الرسجيية  

 يف املبحث السابق.نفسها التي ذكرناها 

)فال حيل ألحد أن يفرق بني رجل وامرأته ألمر خيالف  : وقد سبق أن ذكرنا قوله

فإذا كان الرجل قد تأول وقلد من أفتاه بعدم احلنث    ؛مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغري حجة  

بل هذه فرية   ،وَل يتعمد احلنث  ،فال حيل له أن حيكم عليه بأنه حانث يف حكم اهلل ورسوله 

وله   ، وإذا وصل اهلوى إىل هذا احلد فصاحبه حتت الدرك ،عىل اهلل ورسوله وعىل احلالف 

 (1)  وأي مقام بني يدي اهلل يوم ال ينفعه شيخه وال مذهبه ومن قلده(  ، مقام

ومع ذلك فيبقى موقفه يف احلالة العادية هو األصل، أما هذه املخارج، فهي حلول  

 وعالجات ألوضاع معينة. 

 الق من األيامن املكفرة: أن يمني الط 

)احللف بالطالق من األيامن الرشعية التي تدخلها الكفارة،  :ومرجعه قول من يقول 

)واختلفوا فيمن  : كام حكاه ابن حزم يف مراتب اإلمجاع، فقال ،وهو أحد األقوال يف املسألة

أو بنذر    حلف بيشء غري أسامء اهلل أو بنحر ولده أو هديه أو أجنبي أو باملصحف أو بالقرآن 

أخرجه خمرج اليمني أو بأنه خمالف لدين املسلمني أو بطالق أو بظهار أو حتريم يشء من  

 (2) (؟أفيها كفارة أم ال ،ماله.. فاختلفوا يف مجيع هذه األمور 

(  ؟أم هو يمني فال يلزم ،أهو طالق فيلزم  ،ثم قال: )واختلفوا يف اليمني بالطالق

  ؟ يمينا ال يلزم قولني، وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم الفحكى يف كونه طالقا فيلزم أو 

 .(3) وال كفارة فيه ،عىل قولني، واختار هو أال يلزم 

 
 . 4/90( إعالم املوقعني: 1)
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)والصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك، ومن له اطالع وخربة  : قال ابن القيم

املسألة    وعناية بأقوال العلامء يعلم أنه َل يزل يف اإلسالم من عرص الصحابة من يفتي يف هذه

  ، وإىل اآلن. فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم يف احلالف بالعتق بعدم اللزوم ،بعدم اللزوم 

وذكرنا فتوى عل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه بعدم لزوم اليمني   ،وأن الطالق أوىل منه 

وأنه ال خمالف له من الصحابة. وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد  ،بالطالق

وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علام عىل ما    ،وأفتى عكرمة   ،وهو من أجل التابعني  ،هعن

ْيَطاِن   ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ َا الَّ أفتى به طاوس سواء قال يف قوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

 
ِ
ُه َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء ْيَطاِن َفإِنَّ ( قال: النذور يف  21 َواملُْنَْكِر ﴾)النور:َوَمْن َيتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّ

)إن َل أجلدك مائة سوط فامرأته طالق( قال:  :وعن عكرمة يف رجل قال لغالمه  ،املعايص

هذا من خطوات الشيطان. وأما من بعد التابعني فقد حكى    ،ال جيلد غالمه وال تطلق امرأته 

وأهل   ،، أقوال يف ذلك للعلامءاملعتنون بمذاهب العلامء كأيب حممد بن حزم وغريه ثالثة 

وَل يزل منهم األئمة والفقهاء    ، الظاهر َل يزالوا متوافرين عىل عدم لزوم الطالق للحالف به

وعندنا بأسانيد صحيحة ال مطعن فيها عن مجاعة من أهل العلم    ، واملصنفون واملقلدون هلم

 (1) الذين هم أهله يف عرصنا وقبله أهنم كانوا يفتون هبا أحيانا(

)وال خيتلف عاملان :وقد ذكر أن هذا هو اختيار ابن تيمية، قال مبينا وجاهتها 

متحليان باإلنصاف أن اختيارات شيخ اإلسالم ال تتقارص عن اختيارات ابن عقيل وأيب  

وأمثاهلم وجوها يفتى هبا يف   ، فإذا كانت اختيارات هؤالء ،اخلطاب بل وشيخهام أيب يعىل 

 (2)  اإلسالم وحيكم هبا احلاكم فالختيارات شيخ اإلسالم أسوة هبا إن َل ترجح عليها(

 اإلشهاد عىل الطالق: 

 
 .  4/117( إعالم املوقعني: 1)

 .  4/117( إعالم املوقعني: 2)



612 

 

 وقد ذكرناها سابقا.وهو من املخارج التي َل يذكرها ابن القيم، 
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 الفصل الثالث 

 حق املطلقة يف املتعة 

 

طلقة ورد االهتامم به يف القرآن الكريم بحيث  نتناول يف هذا الفصل حقا من حقوق امل

ذكر يف ثالث آيات من القرآن الكريم، وهو عدد كثريمقارنة بعدد اآليات املخصصة  

ْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ  تعاىل ألحكام األرسة، وهذه اآليات هي قوله  :﴿ اَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ

وُهنَّ َأْو  َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا مَتَسُّ

ا َعىَل املُْْحِسننَِي﴾ )البقرة:  ِذيَن آَمنُوا إَِذا َنَكْحُتْم  236بِاملَْْعُروِف َحقًّ َا الَّ (، وقوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ  املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّقْ  ٍة َتْعَتدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ

اًحا مَجِياًل﴾)األحزاب:  ُحوُهنَّ رَسَ ( وقوله تعاىل:﴿َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف  49َورَسِّ

ا َعىَل املُْتَِّقنَي﴾)البقرة:   (241َحقًّ

لذلك نرى أن هذا الباب من أهم األبواب التي يمكن الدخول منها حلفظ حقوق  ف

 املطلقة، ولسد التالعب بالطالق. 

 وانطالقا من هذا سيكون بحثنا يف هذا الفصل القصري. 

 تعريف املتعة: 

 التعاريف التي عرفت هبا متعة الطالق: من 

ولو عبدا لزوجته املطلقة زيادة عىل الصداق جلرب   ، هي ما يعطيه الزوج ـ  1

 .(1)خاطرها 

 
 .  2/425( حاشية الدسوقي: 1)
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 . (1)هي مال جيب عىل الزوج دفعه المرأته ملفارقته إياها برشوطـ  2

 حكم املتعة: 

 :(2)اختلف الفقهاء يف حق املطلقة يف املتعة عىل قولني

وهو قول  ،  (3) أهنا ليست واجبة هلا، وقد روي عن فقهاء املدينة السبعةالقول األول:  

 ومالك.   ، وعبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون ، ابن أيب ليىل 

وقد نص مالك كام يف املدونة عىل رأيه يف املتعة، ودليله عليها، فقد جاء فيها: )قلت:  

إال التي سمى هلا صداقا فطلقها   ،قال: نعم  ؟أرأيت املتعة يف قول مالك أهي لكل مطلقة

كذلك قال يل مالك وهذه التي استثنيت يف القرآن كام  قبل أن يدخل هبا فال متعة هلا، و

ذكرت لك. قلت: أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل هبا وَل يفرض هلا صداقا َل  

وقد قال اهلل تبارك وتعاىل يف هذه بعينها وجعل هلا املتعة فقال: ﴿    ؟ال جيربه مالك عىل املتعة

( قال: قال مالك: إنام خفف  236ُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه ﴾)البقرة: َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدرُ 

ا َعىَل   عندي يف املتعة وَل جيرب عليها املطلق يف القضاء يف رأيي ألين أسمع اهلل يقول ﴿ َحقًّ

ا َعىَل املُْتَِّقنَي﴾)البقرة: 236املُْْحِسننَِي﴾)البقرة:  ( فلذلك خففت وَل يقض  241( و﴿ َحقًّ

فلام قيل عىل  ،وال حمسن ،وقال غريه: ألن الزوج إذا كان غري متق فليس عليه يشء  ،هبا 

املتقي وعىل املحسن متاعا باملعروف حقا باملعروف وَل يكن عاما عىل غري املحسن وال غري  

 املتقي علم أنه خمفف( 

وقد حكي يف املدونة عن ابن أيب سلمة: املتاع أمر رغب اهلل فيه وأمر به وَل ينزل  

بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة، وليس تعدى عليه األئمة كام تعدى عىل احلقوق وهي  

 
 .  4/264( حاشية اجلمل: 1)

، 3/336، رشح فتح القدير: 7/184، املغني: 3/107، الكايف يف فقه ابن حنبل: 2/182( انظر: منار السبيل: 2)

 ، وغريها. 2/36الفواكه الدواين: 

 .  10/3محن بن أيب الزناد ضعيف «، املحىل:( وقد ضعف الرواية عنهم ابن حزم، قال:» عبد الر3)
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 (  236﴿ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه ﴾)البقرة: 

: وجوب املتعة للمطلقة، وهو قول اجلمهور، عىل اختالف بينهم يف حمل  القول الثاين 

  ذلك:  الوجوب كام سنرى، ومن األدلة عىل 

وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ  ـ  1 ْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ مَتَسُّ قوله تعاىل:﴿ اَل ُجنَاَح َعَليُْكْم إِْن َطلَّ

ا َعىَل   َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

ِذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتْم املُْْؤِمنَاِت ُثمَّ  236املُْْحِسننَِي﴾)البقرة:  َا الَّ (، وقوله تعاىل: ﴿ َياَأُّيُّ

وهَنَا َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ  ٍة َتْعتَدُّ وُهنَّ َفاَم َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ ُحوُهنَّ  َطلَّ

اًحا  ا َعىَل  49مَجِياًل﴾)األحزاب:رَسَ ( وقوله تعاىل:﴿َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف َحقًّ

 (، وقد استدل باآلية عىل وجوب املتعة من الوجوه التالية: 241املُْتَِّقنَي﴾)البقرة: 

واألمر يقتيض    ،( ﴾ ألنه أمر 49: قوله تعاىل:﴿ َفَمتُِّعوُهنَّ ﴾)األحزاب: الوجه األول 

 ب حتى تقوم الداللة عىل الندب. الوجو

ا َعىَل املُْْحِسننَِي﴾ )البقرة: الوجه الثاين  (  236: قوله تعاىل:﴿ َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

 وليس يف ألفاظ اإلجياب آكد من قوله )حقا عليه(.  

إذ جعلها من رشط    ؛: قوله تعاىل:﴿ حقا عىل املحسنني ﴾ تأكيد إلجيابه  الوجه الثالث 

ا َعىَل املُْتَِّقنَي ﴾   ،وعىل كل أحد أن يكون من املحسنني  ، اإلحسان وكذلك قوله تعاىل:﴿ َحقًّ

 وقوله تعاىل: ﴿ حقا عىل املتقني ﴾ تأكيد إلجياهبا.  ، قد دل قوله )حقا عليه( عىل الوجوب

اًحا مَجِياًل﴾ )األحزاب:الوجه الرابع  ُحوُهنَّ رَسَ (  49: قوله تعاىل:﴿ َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ

ا   قد دل عىل الوجوب من حيث هو أمر. وقوله تعاىل: ﴿ َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف َحقًّ

وما كان لإلنسان فهو   ،ألنه جعلها هلم  ؛ ( يقتيض الوجوب أيضا 241َعىَل املُْتَِّقنَي﴾)البقرة:

 كقولك )هذه الدار لزيد(.  ،ملكه له املطالبة به 

أنه ملا خص املتقني واملحسنني بالذكر يف إجياب املتعة  أن استدالل املخالفني بـ  2
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ألن الواجبات ال خيتلف فيها املتقون واملحسنون    ؛ دل عىل أهنا غري واجبة وأهنا ندب    ،عليهم

 وغريهم، غري صحيح، وقد ردوا عليه من الوجوه التالية: 

صيصهم  وليس خت  ، : أنه إنام ذكر املتقني واملحسنني تأكيدا لوجوهبا الوجه األول 

( وهو هدى  2)البقرة:  بالذكر نفيا إلجياهبا عىل غريهم كام قال تعاىل ﴿ ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس   وقوله تعاىل:﴿ ، للناس كافة

ألن ال يكون   ؛ با ( موج2( فلم يكن قوله تعاىل:﴿ ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾)البقرة: 185﴾)البقرة: 

كذلك قوله تعاىل:﴿ حقا عىل املتقني ﴾ و﴿حقا عىل املحسنني ﴾ غري ناف   ؛هدى لغريهم 

 أن يكون حقا عىل غريهم. 

: إنا نوجبها عىل املتقني واملحسنني باآلية ونوجبها عىل غريهم بقوله  الوجه الثاين 

اًحا مَجِياًل﴾)ا  ُحوُهنَّ رَسَ ( وذلك عام يف اجلميع  49ألحزاب: تعاىل:﴿ َفَمتُِّعوُهنَّ َورَسِّ

ألن كل من أوجبها من فقهاء األمصار عىل املحسنني واملتقني أوجبها عىل   ؛باالتفاق 

 غريهم. 

ألن ما كان ندبا  ؛: أنه يلزم عىل قول املخالفني أن ال جيعلها ندبا أيضا الوجه الثالث 

فإذا جاز ختصيص املتقني واملحسنني بالذكر يف املندوب إليه    ،ال خيتلف فيه املتقون وغريهم

فكذلك جائز ختصيص املحسنني واملتقني بالذكر يف   ، من املتعة وهم وغريهم فيه سواء

 اإلجياب ويكونون هم وغريهم فيه سواء. 

من املحسنني املتقني، ولو َل يقع    ،: أن كل مسلم يف العاَل فهو حمسن متق الوجه الرابع 

وال متق    ،ومتق إال عىل من حيسن ويتقي يف كل أفعاله َل يكن يف األرض حمسن  ، سناسم حم

وال    ،وإساءة َل يكن فيها من املحسنني   ،إذ ال بد لكل من دونه من تقصري   بعد رسول اهلل  

 من املتقني. 

: أنه لو محلت اآلية عىل ما ذكر املخالفني يكون كالم اهلل تعاىل: ﴿ حقا  الوجه اخلامس 
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 وهذا ال حيل ألحد أن يعتقده.  ،حسنني ﴾ ﴿ حقا عىل املتقني ﴾ فارغا ولغوا وباطالعىل امل

ْقُتُموُهنَّ ِمْن  ـ  3 أن ما ذكره املخالفون من أن هذه اآلية، وهي قوله تعاىل:﴿ َوإِْن َطلَّ

وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم هَلُنَّ َفِريَضًة﴾)البقرة:    ( نسخت التي بعدها 237َقْبِل َأْن مَتَسُّ

)ال يصدق  : (، فإنه ال يصح، قال ابن حزم241﴿َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف ﴾)البقرة: 

فكيف وليس يف اآلية التي    أحد عىل إبطال حكم آية منزلة إال بخرب ثابت عن رسول اهلل  

 فكلتامها حق(   ؟ذكر يشء خيالف التي زعم أهنا نسختها 

صيص املتقني واملحسنني يف سائر الديون من  أن استدالل املخالفني بعدم ختـ  4

وأن ذلك    ، الصداق وسائر عقود املداينات عند إجياهبا عليهم وخصهم بذلك عند ذكر املتعة

 يدل عىل أهنا ليست بواجبة غري صحيح من وجهني: 

فالواجب علينا احلكم   ، : أنه إذا كان لفظ اإلجياب موجودا يف اجلميعالوجه األول 

واإلحسان إنام هو   ، ختصيصه بعض من أوجب عليه احلق بذكر التقوىبمقتىض اللفظ ثم 

  فمنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى واإلحسان،  ،عىل وجه التأكيد، ووجوه التأكيد خمتلفة 

ومنها ما يكون بتخصيص لفظ األداء نحو قوله تعاىل:﴿ َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِِتِنَّ نِْحَلًة  

ُه ﴾)البقرة:  ﴿ ( وقوله تعاىل: 4﴾)النساء:  ومنها    ،( 283َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤمُتَِن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق اهللََّ َربَّ

 ؟ فكيف يستدل بلفظ التأكيد عىل نفي اإلجياب  ؛والرهن به    ، ما يكون باألمر باإلشهاد عليه

فاملسمى وإن   ، : أن عقد النكاح ال خيلو من إجياب البدل إن كان مسمىالوجه الثاين 

ثم كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن البضع ال خيلو من   ، َل يكن فيه تسمية فمهر املثل

وفارق النكاح هبذا املعنى سائر العقود   ،استحقاق البدل له مع ورود الطالق قبل الدخول

وسقوط حق الزوج عن بضعها  ،ألن عود املبيع إىل ملك البائع يوجب سقوط الثمن كله  ؛

فوجب أن يكون    ،ق قبل الدخول ال خيرجه من استحقاق بدل ما وهو نصف املسمى بالطال

 واملعنى اجلامع بينهام ورود الطالق قبل الدخول.  ،ذلك حكمه إذا َل تكن فيه تسمية
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 وقد اختلف أصحاب هذا القول عىل اآلراء التالية: 

بن أيب   : وجوب املتعة لكل املطلقات مطلقا، وقد روي ذلك عن عل الرأي األول 

وأيب ثور،   ،والضحاك ،وقتادة ، والزهري ، وأيب قالبة ، وسعيد بن جبري ، طالب، واحلسن

)املتعة فرض  : ، وأبلغ من بالغ يف ذلك مذهب الظاهرية، قال ابن حزم(1) وهو رواية عن أمحد

عىل كل مطلق واحدة أو اثنتني أو ثالثا أو آخر ثالث وطئها أو َل يطأها فرض هلا صداقها  

فرض هلا شيئا أن يمتعها، وكذلك املفتدية أيضا وجيربه احلاكم عىل ذلك أحب أم  أو َل ي

عنده عن املطلق مراجعته إياها يف العدة وال موته وال موِتا، واملتعة    كره(، وال يسقط التمتع

 هلا أو لورثتها، وَل يستثن إال من انفسخ نكاحه منها بغري طالق. 

من السلف ال بأس من ذكر أقواهلم هنا   وقد حكى ابن حزم هذا املذهب عن مجلة 

مبتورة عن أسانيدها، فعن إياس بن عامر: أنه سمع عل بن أيب طالب يقول: لكل مطلقة  

فقال   ؟متعة، وعن الزهري قال: لكل مطلقة متعة، وسئل ابن شهاب عن اململكة واملخرية

التي   ،قال: للمختلعة املتعة  ، ابن شهاب: كل مطلقة يف األرض هلا متاع، وعن الزهري

قوله   والتي َل جتمع سواء، وعن سعيد بن جبري قال: لكل مطلقة متعة وتال  ، مجعت

ا َعىَل املُْتَِّقنَي﴾)البقرة: قال:   ، ( وعن أيب قالبة241تعاىل:﴿َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف َحقًّ

 نفسها من زوجها فلها املتعة.  لكل مطلقة متعة، وعن عطاء قال: لكل امرأة افتلتت

ا َعىَل   ومن األدلة عىل ذلك قول اهلل تعاىل: ﴿َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف َحقًّ

)فعم عز وجل كل مطلقة وَل خيص وأوجبه هلا عىل  : (، قال ابن حزم241املُْتَِّقنَي﴾)البقرة: 

 (2)  كل متق خياف اهلل تعاىل( 

واملحسنني دون غريهم، فعن حممد بن سريين   ، فرض عىل املتقني: أهنا الرأي الثاين 

 
 ( وهو خالف الظاهر، كام سنرى. 1)

 .  10/3( املحىل:2)
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فقال: ال تأب أن تكون من املتقني؟ قال: إين حمتاج قال:    ،قال: شهدت رشحيا وأتوه من متاع

قال:   ؟قال أيوب: قلت لسعيد بن جبري: لكل مطلقة متاع ؟ال تأب أن تكون من املحسنني 

قال أيوب: وسأل عكرمة رجل فقال: إين   ، سننيإن كان من املح ،إن كان من املتقني  ،نعم

 فنعم.  ،قال: إن كنت من املتقني  ؟ طلقت امرأِت فهل عل متعة

 واستدلوا عليهذا كام يذكر ابن حزم بظاهر كالم اهلل تعاىل. 

سمي هلا الصداق أو َل   ،: ال جتب املتعة إال للتي طلقت قبل أن توطأالرأي الثالث 

رضا، وقد روي عن ابن عباس قال: إذا فوض إىل الرجل فطلق  يسمى، فهذه جتب هلا املتعة ف

  ، واألوزاعي   ،واحلسن بن حي   ،فليس هلا إال املتاع، وهو قول سفيان الثوري   ؟قبل أن يمس

وأصحابه. إال أن األوزاعي قال: ال متعة عىل عبد. إال أن أبا حنيفة قال: من   ، وأيب حنيفة

وقد فرض هلا القايض مهر املثل   -تزوج وَل يذكر مهرا ثم فرض هلا مهرا برضاه وبرضاها 

   .(1) فإن ذلك املهر يبطل، وال جيب هلا إال املتعة  ، ثم طلقها قبل أن يدخل هبا   -

ْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ   ومن األدلة عىل ذلك قول اهلل تعاىل: ﴿ اَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ

وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاعً  ا مَتَسُّ

ا َعىَل املُْْحِسننَِي﴾)البقرة:   (  236بِاملَْْعُروِف َحقًّ

إال التي طلقت قبل أن متس، من غري تسمية، وقد   ،: لكل مطلقة متعة لرأي الرابعا 

روي عن أمحد، فظاهر املذهب أن املتعة ال جتب إال للمفوضة التي َل يدخل هبا إذا طلقت.  

روى عنه أنه ال حيكم باملتعة إال ملن َل   ، قال أبو بكر: كل من روى عن أيب عبد اهلل فيام أعلم

فإنه روى عن أمحد أن لكل مطلقة متاعا. قال أبو بكر: والعمل   ،إال حنبال ،يسم هلا مهر

 عليه عندي لوال تواتر الروايات عنه بخالفها. 

 
( ألن مذهبهم أن املتعة خلف عن مهر املثل يف املفوضة، وهي التي زوجت بال مهر مسمى، انظر: فتح 1)

 . 3/337القدير:
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وُهنَّ َأْو   ْقُتْم النَِّساَء َما ََلْ مَتَسُّ واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل:﴿ اَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ

ا َعىَل  َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة َوَمتِّ  ُعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

وُهنَّ َوَقْد  236املُْْحِسننَِي﴾)البقرة:  ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن مَتَسُّ (، ثم قال تعاىل:﴿ َوإِْن َطلَّ

مع    ، والثانية بنصف املفروض  ، خص األوىل باملتعة( فقد  237َفَرْضُتْم هَلُنَّ َفِريَضًة﴾)البقرة:

فيدل ذلك عىل اختصاص كل قسم   ، وإثباته لكل قسم حكام ،تقسيمه النساء قسمني 

 وهذا خيص ما ذكروه. ،بحكمه

  ؛ )وحيتمل أن حيمل األمر باملتاع يف غري املفوضة عىل االستحباب :قال ابن قدامة 

فإنه عوض    ، مجعا بني داللة اآليات واملعنى  ، جوهبا لداللة اآليتني اللتني ذكرنامها عىل نفي و

وألهنا    ، كسائر عقود املعاوضة  ، َل جيب غريه  ، فإذا سمي فيه عوض صحيح  ، واجب يف عقد

كاملتوىف عنها   ، فلم جتب هلا عند الفرقة ،وال ما يقوم مقامها  ، ال جتب هلا املتعة قبل الفرقة

 زوجها(

  وال متعة،   ،فلها نصف ما فرض هلا   لدخول،ثم طلقها قبل ا  ،فإن فرض هلا بعد العقد

ألنه نكاح    ؛يسقط املهر. وهو قول أيب حنيفة    ،قال ابن قدامة: )وهذا وعن أمحد أن هلا املتعة 

 كام لو َل يفرض هلا(  ، فوجبت به املتعة ،عري عن تسميته 

: لكل مطلقة متعة إال التي فرض هلا، وَل متس فحسبها نصف  الرأي اخلامس 

 وأيب عبيد.   ،والشافعي  ، والنخعي ،والشعبي  ،وعطاء  ، الصداق، وهو قول ابن عمر

)وهذا يوافق القرآن فيه وقوله  : قال الشافعي يف بيان وجه الدليل عىل هذا القول

فيمن سواها من املطلقات أن هلا متعة يوافق القرآن لقول اهلل جل ثناؤه ﴿ اَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم  

ْقُتْم ا وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا هَلُنَّ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل  إِْن َطلَّ لنَِّساَء َما ََلْ مَتَسُّ

ا َعىَل املُْْحِسننَِي﴾)البقرة:  ( وقال اهلل جل ذكره  236املُْْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا بِاملَْْعُروِف َحقًّ

ا َعىَل املُْتَِّقنَي﴾)البقرة:﴿َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْ  ( قلت: فإنام ذهبنا إىل أن هذا  241ْعُروِف َحقًّ
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إنام هو ملن ابتدأ الزوج طالقه فيها أرأيت املختلعة واململكة فإن هاتني طلقتا أنفسهام قال:  

أليس الزوج ملكها ذلك وملكه التي حلف أن ال خترج فخرجت وملكه رجال يطلق امرأته  

ني املطلقات يف املتعة ثم فرقت بني أنفسهن وكلهن طلقها غري الزوج إال  ثم فرقت بينهن وب

فإن قلت: ألن اهلل إنام ذكر املطلقات واملطلقات   ؟أن ابتداء الطالق الذي به كان من الزوج

ألنه أدخل قبل الطالق  ،املرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو املطلق

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ  شيئا لزمك أن ختالف معنى ال  قرآن ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿ َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ

 ﴾)البقرة: 
ٍ
( فإن زعمت أن اململكة واملختلعة ومن سمينا من النساء  228َثاَلَثَة ُقُروء

يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء مطلقات ألن الطالق جاء من الزوج إذا قبل اخللع وجعل  

فطلقهن فهو املطلق وعليه حيرمن فكذلك املختلعات ومن   إليهن الطالق وإىل غريهن

 سمينا منهن مطلقات هلن املتعة يف كتاب اهلل ثم قول ابن عمر( 

 الرتجيح:  

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بوجوب املتعة للمطلقات مطلقا، وهو ما يدل  

ا َعىَل املُْتَِّقنَي﴾ )البقرة:عليه ظاهر قوله تعاىل:﴿ َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِاملَْْعُروِف  (،  241 َحقًّ

وحسبنا يف إلزام من قالوا بعدم الوجوب استدالال بفاصلة اآلية ما قاله ابن حزم يف الرد  

عليهم:)ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقوهلم هذا بأن اهلل تعاىل إنام أوجبها عىل  

أتوجبوهنا أنتم عىل   ،صادقني يف ذلك فقلنا هلم: فهبكم  ؟املتقني واملحسنني ال عىل غريهم

أقروا بخالفهم لقول   ، فإن قالوا: ال ؟من أوجبها اهلل تعاىل عليه من املتقني واملحسنني أو ال

 تركوا مذهبهم(  ، وإن قالوا: نعم ،وأبطلوا احتجاجهم املذكور ، اهلل تعاىل

، ويف  أما متى جتب؟ فنرى رجحان ما ذهب إليه ابن حزم من وجوهبا عىل كل مطلق

كل نوع من أنواع الطالق ألن اآليات الواردة يف ذلك َل تستثن شيئا، ويف هذا من املصالح  

الرشعية ـ زيادة عىل ما ذكره الفقهاء من دفع بعض ما يصيب الزوجة من رضر بسبب  
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الطالق ـ الردع عن الطالق خاصة ملن يتالعب به فيطلق كام ُّيوى العتقاده بسهولة  

 حال تطليقه لزوجته بلزوم متتيعها ال يطلق إال طالق راغب ال طالق  الرجعة، فإذا علم يف

 متالعب أو مهدد. 

 : من جتب عليه املتعة 

اتفق الفقهاء القائلون بوجوب املتعة عىل أهنا واجبة عىل كل زوج يستوي يف ذلك  

حنيفة: ال  وحكي عن أيب    واملسلمة والذمية،  ،واحلرة واألمة   ،واملسلم والذمي   ،احلر والعبد

 فال متعة.  ،متعة للذمية، وقال األوزاعي: إن كان الزوجان أو أحدمها رقيقا 

واألرجح أهنا واجبة عىل كل من صدق عليه اسم الزوج لعموم النصوص، وألن  

 كاملهر.  ،واحلر والعبد  ،ما جيب من العوض يستوي فيه املسلم والكافر

 مقدار املتعة: 

 ىل األقوال التالية: اختلف الفقهاء يف مقدار املتعة ع

  ،يف يساره وإعساره، فأعالها خادم  ، : أن املتعة معتربة بحال الزوجالقول األول 

أو تشاء هي أن تنقصه وقد    ،إال أن يشاء هو أن يزيدها   ،وأدناها كسوة جيوز هلا أن تصل فيها 

   نص عليه أمحد، وهو وجه للشافعية، ومن األدلة عىل ذلك:

( وهذا نص  236ىَل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعىَل املُْْقرِتِ َقَدُرُه ﴾)البقرة: عَ  قول اهلل تعاىل:﴿ ـ  1

 ولو أجزأ ما يقع عليه االسم سقط االختالف.  ، يف أهنا معتربة بحال الزوج وأهنا ختتلف

 . ولو اعترب بحال املرأة ملا كان عىل املوسع قدره وعىل املقرت قدرهـ  2

والسرتة يف   ، كالكسوة يف الكفارة  ، الرشع تتقدر بذلك أن الكسوة الواجبة بمطلق ـ  3

فحممها بجارية سوداء.   ، الصالة، وروي أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأته متارض الكلبية 

 يعني متعها. 

 وقد اختلف الفقهاء يف كيفية تقدير ذلك عىل الرأيني التاليني:  
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ا متعها كسوِتا درعا  وإن كان فقري  ،: أن أعالها خادم إذا كان مورسا الرأي األول 

واحلسن قال ابن عباس: أعىل   ،والزهري  ،ومخارا وثوبا تصل فيه، وهو قول ابن عباس

ثم دون ذلك الكسوة. ونحو ما ذكرنا يف أدناها قال   ، املتعة اخلادم ثم دون ذلك النفقة

قالوا: درع ومخار   ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي ، ومالك ، وعطاء  ، واألوزاعي ، الثوري

 فة.  وملح

  ، ألن احلق هلام ؛جاز  ، رضيت بأقل من الكسوة أو ،فإن سمح هلا بزيادة عىل اخلادم

كالصداق. وقد روي عن احلسن بن    ،فجاز ما اتفقا عليه   ،وهو مما جيوز بذله  ،ال خيرج عنهام

 فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق.  ، أنه متع امرأة بعرشة آالف درهم ،عل ما 

: أنه يرجع يف تقديرها إىل احلاكم، وهو أحد قويل الشافعي ورواية عن  الرأي الثاين 

فيجب الرجوع فيه إىل   ،وهو مما حيتاج إىل االجتهاد ، ألنه أمر َل يرد الرشع بتقديره ؛ أمحد

 كسائر املجتهدات.   ،احلاكم

: هو معترب بحال الزوجة، وهو وجه للشافعية، ألن املهر معترب هبا،  القول الثاين 

  ؛ كذلك املتعة القائمة مقامه، ويف رواية عن أمحد أهنا مقدرة بام يصادف نصف مهر املثل 

أن نص الكتاب    ،أحدمها   ؛ ألهنا بدل عنه فيجب أن تتقدر به. وهذه الرواية تضعف لوجهني  

ألن    ؛رها بنصف مهر املثل يوجب اعتبارها بحال املرأة  وتقدي   ،يقتيض تقديرها بحال الزوج 

إذ ليس   ،أنا لو قدرناها بنصف املهر لكانت نصف املهر  ،مهرها معترب هبا ال بزوجها. الثاين

 املهر معينا يف يشء وال املتعة. 

 كام جيزئ يف الصداق ذلك.   ، : جيزئ يف املتعة كل ما يقع عليه االسمالقول الثالث 

 الرتجيح:  

ى أن األرجح يف املسألة هو أن العربة بام تراىض عليه الطرفان مطلقا، ويف حال  نر 

التنازع فإن األرجح هو الرأي الثاين ألن احلاكم هو الذي يفصل يف هذه األمور عند التنازع،  



624 

 

   واحلاكم يف هذا يقرر ما ال يترضر به كال الزوجني عىل تقديم أكثر الطرفني ترضرا. 
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