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 كتاب الطالق
 تعريفه :

ة ..  لغة : التخلية   يقال : ناقة طالق أي خمّلا
 إن كان رجعياً فهو لبعضه .واصطّلحاً : حل قيد النكاح أو بعضِه ] ألن النكاح ربط بني الزوجني [ فإن كان بائناً فهو حل لكله ، و 

 من حيث البينونة وعدمها :والطّلق ينقسم إىل ثّلثة أقسام 
 الطّلق البائن بينونة كربى ، وهو الطّلق الثّلث ، ) املستكمل للعدد ( . النوع األول :

 ، فّل حتل له إال بعد زوج. ربىفإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتني سابقتني مث طلقها الثالثة فنقول: إن هذا الطّلق بائن بينوة ك
 : طّلق بائن بينونة صغرى . النوع الثاين

 .ا كان له ذلك يف الطّلق الرجعي وهو الطّلق الذي ال يستطيع فيه املطلِاق ارجاع زوجته بإرادته املنفردة كم
ة نترجع إليه إال بعقد جديد ، خبّلف البينو  والفرق بينه وبني الطّلق البائن بينوة كربى ، أن يف الطّلق البائن بينوة صغرى ال ميكن أن

 الكربى فإهنا ال حتل إال بعد زوج .
، والطّلق قبل والرجعية إذا خرجت من العدة [كالطّلق على عوض، والفسخ إذا حصل فسخ مبوجب ]فقد شرط أو وجود عيب

 الدخول واخللوة .
 الطّلق الرجعي .  النوع الثالث :

العدد ، كأن يطلق مرة أو مرتني ، ومسي رجعياً ألنه يستطيع فيه الزوج خّلل فرتة العدة اليت جيب على املرأة وهو : إذا طلق دون ماَله من 
 أن تبقى يف بيت زوجها مراجعتها وإعادة احلياة الزوجية .
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 أي : أن الطّلق يكون مباحاً عند احلاجة .
يف أداء بعض حقه ، وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ومل يستطع على اإلصّلح ، وإذا كان ال إذا كانت الزوجة فيها بعض القصور ف

 يستطيع الصرب على امرأته .
 .وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور يف النساء : اجلسماين واخللقي واخلَلقي 

 بالزوجة . ضكسوء خلق املرأة، والتضرر هبا مع عدم حصول الغر (  الروض املربع) اء يف ج
لكن حيث الزوج على إمساك املرأة وإن كانت سيئة اخللق وفيها شيء من القصور ، فهذا خري من أن يطلقها ، وقد قال تعاىل : ) فَِإْن   

ُ ِفيِه َخرْياً َكِثرياً ( .  َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوجَيَْعَل اَّللَّ
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 لعدم احلاجة ) مع استقامة احلال ( .أي : يكره الطّلق 
 رواه أبو داود .أبغض احلّلل إىل هللا الطّلق (  ) ابن عمر . قال : قال حلديث -أ

َعُث َسرَايَاُه فََأْدنَاهُ  ) ديث جابر . قال: قال رسول هللا حلو  -ب ىءُ ِإنَّ إِبِْليَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماِء مُثَّ يَ ب ْ َنًة جيَِ ْم ِمْنُه َمْنزَِلًة أَْعَظُمُهْم ِفت ْ
ىُء َأَحُدُهْم فَ يَ ُقوُل َما تَ رَكْ  َنُه َوبَ نْيَ اْمرَأَتِِه َأَحُدُهْم فَ يَ ُقوُل فَ َعْلُت َكَذا وََكَذا فَ يَ ُقوُل َما َصنَ ْعَت َشْيًئا قَاَل مُثَّ جيَِ فَ ُيْدنِيِه  -قَاَل  -ُتُه َحََّّ فَ رَّْقُت بَ ي ْ

 ( رواه مسلم .َويَ ُقوُل نِْعَم أَْنَت  ِمْنهُ 
 وملا فيه من تشتيت األسرة ، وكسر قلب املرأة . -د

رِ ) 
َ
ر
َّ
 لِلض

ُّ
ب

َ
ح

َ
ت

ْ
س

ُ
ي
َ
 ( . و

 أي : ضرر املرأة .
 فإذا كان يف دوام النكاح ضرر على املرأة ، أو لكوهنا غري راغبة يف الزوج ، فيؤجر الزوج يف فراقها .
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 .مقصرة يف حق هللا إذا كانت الزوجة  وكذلك 
 ويف احلديث اآلخر ) من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ( . مؤمناً وال يأكل طعامك إال تقي (يف احلديث ) ال تصاحب إال و 

 لإليالء ( .وجيب ) 
 احثه [ .يف اإليّلء ) وهو أن حيلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ( . ] وسيأيت مبأي :وجيب الطّلق  

فهنا تضرب له أربعة أشهر ، فإن فاء ورجع عن ميينه  يكفر عن ميينه والنكاح باق، وإن مل يرجع فإنه يقال له : إما أن ترجع أو تطلق ، 
 دفعاً للضرر احلاصل على الزوجة . واجب ، فيطلِاق عليه احلاكم ، ألن فيه -إن مل يرجع  –الطّلق هنا 

 تفعل الفاحشة ومل ميكنه اإلصّلح ومينعها ، ألنه لو مل يفعل صار ديوثاً .وكذلك جيب الطّلق إذا كانت  
 للبدعة ( .

ُ
م
ُ
حر

َ
ي
َ
 ) و

 الطّلق البدعي احملرم .
 أوالً : أن يطلقها يف احليض .

ُهَما  -َعِن اِْبِن ُعَمَر   َعْن َذِلَك ? َفَسَأَل ُعَمُر َرُسوَل َاَّللَِّ  ُسوِل َاَّللَِّ يِف َعْهِد رَ  -َوِهَي َحاِئٌض  -) أَنَُّه طَلََّق ِاْمرَأَتَُه  –َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
يَض ، مُثَّ َتْطُهَر ، مُثَّ ِإْن َشاَء أَ  فَ تَ َغيََّظ َرُسوُل اَّللَِّ  َق ْمَسَك بَ ْعُد ، َوِإْن َشاَء طَلَّ فَ َقاَل :ُمْرُه فَ ْليُ رَاِجْعَها ، مُثَّ ْلُيْمِسْكَها َحََّّ َتْطُهَر ، مُثَّ حتَِ

ُ أَْن ُتطَلََّق ََلَا اَلنِاَساُء ( ُمت ََّفٌق َعَلْيِه َويِف  ُة اَلَّيِت أََمَر َاَّللَّ   رَِوايَةل ِلُمْسِلمل ) ُمْرُه فَ ْليُ رَاِجْعَها، مُثَّ ْلُيطَلِاْقَها طَاِهرًا أَْو َحاِمًّل ( بَ ْعَد أَْن مَيَسَّ ، فَِتْلَك اَْلِعدَّ
 ّلق حال احليض وفاعله عاصل هلل إذا كان عاملاً بالنهي ، ويؤخذ هذا احلكم من وجهني :احلديث دليل على حترمي الطفهذا 
 ال يتغيظ إال على أمرل حمرم. ( ومعلوم أن النيب  ) فتغيظ رسول هللا  لقوله أوالً :

قها يف احليض حمرمًا ، إذ لو مل يكن أمر ابن عمر بإمس اكها بعد املراجع ة مث تطليقها يف الطهر ، فدل على أن تطلي أن النيب ثانيًا : 
 التطليق يف احليض  ويغين عن الطلقة اليت تأيت يف الطهر . حمرماً ألقر النيب 

 (. النووي –ابن قدامة  –ابن املنذر  وقد نقل مجاعة من العلماء : اإلمجاع على أن الطّلق حال احليض حمرم )
ن غري املدخول هبا ليس عليها عدة. ، ألتطليقها مطلقًا حائضًا أو طاهراً ل هبا فيجوز ، أما غري املدخو اوهذا التحرمي خاص باملدخول هب

 ]وهذا مذهب األئمة األربعة[ 

 ستثىن : ما إذا كان الطّلق على عوض ) فيجوز أن خيالعها وهي حائض ( .وي -
 أن يطلقها يف طهر مسها فيه .ثانياً : 

يَض مُثَّ َتْطُهَر مثَّ ِإْن َشاَء أَْمَسَك بَ ْعُد ُمْرُه فَ ْليُ رَاِجْعَها مُثَّ لِ )  لقوله  ُة الَّيِت  َوِإْن َشاَء طَلََّق قَ ْبَل َأْن ََيَسَّ ُيْمِسْكَها َحََّّ َتْطُهَر مُثَّ حتَِ فَِتْلَك اْلِعدَّ
ُ أَْن ُتطَلََّق ََلَا النِاَساءُ   ( . أََمَر اَّللَّ

 ( . ِمْن قَ ْبِل َأْن ُيجَاِمَعَهاَر ِمْن َحْيَضِتَها فَِإْن أَرَاَد أَْن يُطَلِاَقَها فَ ْلُيطَلِاْقَها ِحنَي َتْطُهُر مُثَّ مُيِْهَلَها َحََّّ َتْطهُ  ويف رواية ) ...
 أن يطلق امرأته ثالث تطليقات بلفظ واحد .ثالثاً : 

 إال من زوجٍ ( .و)  
ُ
 الطالق

ّ
صِح

َ
 ال ي

 مقامه كوليه .أي : ال يصح الطّلق إال إذا كان من زوج أو من يقوم 
 فإذا طلق غري الزوج فّل يصح وال يقع .

 وقوله ) من زوج ( فلو طلق قبل الزواج فّل يصح . -
 فمن قال : إذا تزوجت فّلنة فهي طالق فقوله ال يعترب وال تقع به طلقة وال غريها .

 فذكر هللا النكاح قبل الطّلق ، ( . مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ لقوله تعاىل )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت  -أ
 وحلديث املسور مرفوعاً ) ال طّلق قبل نكاح ( رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر . -ب
 



 4 

ف ( .
ّ
كل

ُ
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 أي : يشرتط أن يكون الزوج مكلفاً : بالغاً عاقّلً .
 اجملنون حَّ يفيق ( .فاجملنون ال يصح طّلقه ، حلديث : ) رفع القلم عن ثّلث : وعن 

 فالصيب الغري املميز ال يقع طّلقه باالتفاق .
 أما املميز فيه قوالن : 

 ال يقع طّلقه . فقيل :
 وهذا قول اجلمهور .

 حلديث : ) رفع القلم عن ثّلثة : ... وعن الصيب حَّ يبلغ ( .
 وقيل : يقع .

َر ُمَُ الطََّّلُق َرْفُع قَ ْيِد ال(  املوسوعة الفقهيةيف )  جاء يِازل ، زََّواِج َويَ تَ رَتَُّب َعلَْيِه اْلِتزَاَماٌت َمالِيٌَّة ، فَِلَذِلَك اَل َيِصحُّ َطَّلُق الصَّيبِا ُُمَيِازًا أَْو َغي ْ
 ا .َزْوَجَتُه تَِبنُي ِمْنُه َوحُتَرَُّم َعَلْيِه ِإَذا طَلََّقهَ َوَأَجاَز احْلََنابَِلُة َطَّلَق ُُمَيِازل يَ ْعِقل الطََّّلَق َوَلْو َكاَن ُدوَن َعْشِر ِسِننَي ، بَِأْن يَ ْعَلَم أَنَّ 

ختار ( .
ُ
 ) م

 غري مكره .أي : ال بد أن يكون الزوج خمتاراً 
 فّل يقع طّلق املكره . -

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ميَاِن ( لقوله تعاىل )َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن أُْكرَِه  -أ  .َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ

أن اإلنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهرًا فّل يكون كافرًا ، وهذا يف العقيدة ، فلئّل يقع طّلقًا عند اإلكراه على  وجه الداللة :
 الطّلق من باب أوىل وأحرى .

 َواحْلَاِكُم  َرَواُه اِْبُن َماَجهْ  .(يِت َاخْلَطََأ، َوالنِاْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ  تَ َعاىَل َوَضَع َعْن أُمَّ ِإنَّ َاَّللََّ قَاَل ) اِْبِن َعبَّاس َعْن اَلنَّيِبِا  وحلديث-ب
 يقول )ال طّلق وال عتاق يف إغّلق( رواه أبو داود . وحلديث عائشة قالت . مسعت رسول هللا  -ج

 واملكره مغلق عليه .
 مل يكن قاصداً وقوع الطّلق ، وإمنا قصد دفع األذى والضرر عن نفسه .وألن املكرَه -د

 ه ( .ائز إال طّلق املعتوه واملكر كل طّلق ج  اً )موقوف قال علي بن أيب طالب  -ه  
 أنه يقع طّلقه . إىلوذهب بعض العلماء : 

 وهذا مذهب احلنفية .
 معللني ذلك بأنه طّلق من مكلف يف حمل ميلكه فوقع .

 األول . اجحوالر 
وال يقع طّلق املكره، واإلكراه حيصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره يف  ابن تيمية: ففي الفتاوى الكربى لشيخ اإلسّلم 

 انتهى. نفسه أو ماله بّل هتديد إكراها.
ف فإنه ال يلزمه عند اإلمامني وابن حنبل وأما من أكره على الطّلق بضرب أو سجن أو ختوي املالكي: جزي البن ويف القوانني الفقهية

 والشافعي. خّلفا أليب حنيفة. انتهى. يقصد باإلمامني مالك
 أفَّ الصحابة بعدم وقوع طّلق املكره وإقراره .   ) زاد املعاد ( .رمحه هللا تعاىل :  وقال ابن القيم

 هل يرتتب على هذا الفعل إمث أو فدية أو كفارة ?إذا أكره اإلنسان على فعل حمرم ، ف :رمحه هللا قال الشيخ ابن عثيمني
ميَاِن اجلواب : ال يرتتب ، ودليل هذا قول هللا تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي : ) َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ  َمْن أُْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاأْلِ
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. فإذا كان الرجل ال يؤاخذ يف اإلكراه على الكفر  106ْدراً فَ َعلَْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم ( النحل/َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر صَ 
 . وهو أعظم املعاصي ، فعدم مؤاخذته يف اإلكراه على ما دونه من باب أوىل

قالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ سئل رمحه هللا : ما تقولون يف رجل أجربته زوجته على أن يطلقها ، و 
 هذا، السكني بيدها ، فطلق ، هل يقع الطّلق أو ال ?

 . ال يقع الطّلق ألنه مكره
 1فائدة : 

 :شروط اإلكراه  
 لإلكراه منها : ذكر أهل العلم شروطاً 

 : ِمْن َشْرِط اإْلِْكرَاِه َثَّلثَُة أُُمورل  : قال ابن قدامة
 َأْن َيُكوَن ِمْن قَاِدرل ِبُسْلطَاِن أَْو تَ َغلُّبل ، َكاللِاصِا َوََنْوِِه . َأَحدجَها :

ْلطَاُن َوَقَع . ْعيِبِا : إنَّ َأْكَرَهُه اللِاصُّ ، ملَْ يَ َقْع َطَّلقُُه ، َوِإْن َأْكَرَهُه السُّ  َوُحِكَي َعْن الشَّ
َنَة : أِلَنَّ اللِاصَّ   يَ ْقتُ ُلُه . قَاَل اْبُن ُعيَ ي ْ

ارًا مَلْ َيُكونُوا  ارل  ُلُصوًصا ، َوَقْد قَاَل النَّيبُّ َوُعُموُم َما ذََكْرنَاُه يف َدلِيِل اإْلِْكرَاِه يَ تَ َناَوُل اجلَِْميَع ، َواَلَِّذيَن َأْكَرُهوا َعمَّ  . (إْن َعاُدوا فَ ُعْد ) َلَعمَّ
 َّلِق ، َكِإْكرَاِه اللُُّصوِص .َوأِلَنَُّه إْكرَاٌه ، َفَمَنَع ُوُقوَع الطَّ 

ْبُه إىَل َما طََلَبُه . :الثَّاين   أَْن يَ ْغِلَب َعَلى ظَنِاِه نُ ُزوُل اْلَوِعيِد بِِه ، إْن مَلْ جيُِ
ِديِد ، َواْلَقْيدِ  :الثَّاِلثج  بُّ ، فَ َلْيَس  أَْن َيُكوَن ُمَّا َيْسَتِضرُّ بِِه َضَررًا َكِثريًا ، َكاْلَقْتِل ، َوالضَّْرِب الشَّ ْتُم ، َوالسَّ ، َواحْلَْبِس الطَّوِيِل ، فََأمَّا الشَّ

 بِِإْكرَاهل ، رَِوايًَة َواِحَدًة ، وََكَذِلَك َأْخُذ اْلَماِل اْلَيِسرِي .
َيُكوُن إْخرَاقًا ِبَصاِحِبِه،  ، َعَلى َوْجهل يِف بَ ْعِض َذِوي اْلُمُروءَاتِ  انَ ، َوِإْن كَ فَ َلْيَس بِِإْكرَاهل َفَأمَّا الضََّرُر اْلَيِسرُي فَِإْن َكاَن يف َحقِا َمْن اَل يُ َباِل بِِه ، 

ْرِب اْلَكِثرِي يِف َحقِا َغرْيِِه .َوَغضًّا َلُه، َوُشْهَرًة يف َحقِاهِ   ، فَ ُهَو َكالضَّ
َرَر اَل َحقَّ بَِغرْيِِه ، َواأْلَْوىَل أَْن َيُكوَن إْكرَاًها ؛ أِلَنَّ َذِلَك ِعْنَدُه أَْعَظُم ِمْن َأْخِذ َوِإْن تَ َوعََّد بِتَ ْعِذيِب َوَلِدِه ، فَ َقْد ِقيَل : لَْيَس بِِإْكرَاهل ؛ أِلَنَّ ا لضَّ

 ) املغين ( .         َمالِِه ، َواْلَوِعيُد ِبَذِلَك إْكرَاٌه ، َفَكَذِلَك َهَذا .
 2فائدة : 

 :إغالق (  معىن اإلغالق الوارد يف احلديث ) ال طالق وعتاق يف
اخلطايب وابن السيد وغريهم، وقيل: اجلنون، : هو قول ابن قتيبة و سره علماء الغريب باإلكراه، وقال: اإلغّلق فيف التلخيص قال احلافظ

 ، وكذا فسره أمحد أيب داود يف رواية ابن األعرايب ، ووقع يف سننوقيل: الغضب
شرع، والواجب محل كّلمه فيه على عمومه اللفظي واملعنوي ، فكل من أغلق أما اإلغّلق فقد نص عليه صاحب ال:  وقال ابن القيم

عليه باب قصده وعلمه كاجملنون والسكران واملكره والغضبان فقد تكلم يف اإلغّلق . ومن فسره باجلنون أو السكر أو بالغضب أو 
األنواع لوجب تعميم احلكم بعموم العلة، فإن احلكم إذا باإلكراه فإمنا قصد التمثيل ال التخصيص، ولو قدر أن اللفظ خيتص بنوع من هذه 

 ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائه .
 ) فال يصح طالق املكرهِ (

 وقد تقدم ذلك قبل قليل .

 ) وال زائل العقل ( .
 طّلق زائل العقل ، كطّلق النائم ، واملغمى عليه ، واجملنون . عأي : وال يق

 وألنه معذور بزوال عقله . . ألنه ليس قاصداً للطّلق



 6 

 1 فائدة :
 اختلف العلماء يف زوال العقل بالسكر ، هل يقع طّلق السكران أم ال ?

 طّلق السكران : له حالتان :
 : أن يقع السكر عن غري عمد . احلالة األوىل

 كأن يشرب اخلمر يظنها عصرياً ، فهذا ال يقع الطّلق بإمجاع .
 : ففيه قوالنالسكر ، : أن يتعمد  احلالة الثانية
 : يقع الطّلق . القول األول

 وهذا املذهب .
 : وهو مذهب سعيد بن املسيب ، وعطاء ، وجماهد ، ومالك ، والشافعي ، وأيب حنيفة . قال يف املغين

ّلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى ( . -أ  لقوله تعاىل : ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْقرَبُوا الصَّ
 م حال السكر من قربان الصّلة ، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف .فنهاه

 ألنه عاص بشربه هذا املسكر ، والعاصي ال يناسبه التخفيف . -ب
 : ال يقع طّلقه . القول الثاين

 وهو قول عثمان ، ومذهب عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن تيمية .
ْكرَاِن َواْلُمْسَتْكرَِه لَْيَس ِِبَائِزل ُنونل َواَل ِلَسْكرَاَن َطَّلٌق. َوقَاَل اْبُن َعبَّاسل : لَْيَس ِلَمجْ نُ َوقَاَل ُعْثَما: قال اإلمام البخاري رمحه هللا   .: َطَّلُق السَّ

  . قال ابن املنذر رمحه هللا : هذا ثابت عن عثمان ، وال نعلم أحدا من الصحابة خّلفه
 محد حيث كان يقول بطّلق السكران فرجع عنه .وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه اإلمام أ

 لقوله تعاىل : ) ال تَ ْقرَبُوا الصَّّلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى (  .-أ
 فهذه اآلية دلت على أن السكران غري مكلف ، ألن هللا أسقط الصّلة عنه حال السكر .

 البخاري .لقول علي ) كل طّلق جائز إال طّلق املعتوه واملغلوب على عقله ( رواه  -ب
 وألن السكران زائل العقل كاجملنون فهو ال يدري ما يقول . -ج

  .وألنه مفقود اإلرادة أشبه املكره -د
  . وألن العقل شرط التكليف وال يتوجه التكليف إىل من ال يفهمه -ه

 مل يؤاخذ محزة ملا سكر فقال : وهل أنتم إال عبيد أيب . وألن النيب  -و
 ح .الصحيوهذا القول هو 

 2فائدة : 
 . طّلق الغضبان

 الغضب ثّلثة أقسام :
 أن حيصل لإلنسان مبادئ الغضب وأوائله حبيث ال يتغري عليه عقله ويعلم ما يقول . األول :

 له ومريد للتكلم هبا .افهذا يقع طّلقه بّل إشكال ؛ فإنه مكلف عامل بأقو 
 ا يقول .أن يبلغ به الغضب هنايته فيزيل عقله فّل يعلم م الثاين :

 .وهذا ال يقع طّلقه ، قال ابن القيم ) بّل نزاع ( 
 وذلك أنه مل يعلم صدور الطّلق منه ، فهو أشبه ما يكون بالنائم واجملنون وَنوهم .

 أن يستحكم الغضب بصاحبه ويشتد به فهو قد تعدى مبادئه ومل ينته إىل آخره . الثالث :
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 فهذا موضع خّلف بني العلماء على قولني : 
 وقوع طّلقه . القول األول :

 وهذا مذهب املالكية واحلنابلة .
قد ساء خلقه وضجر ، وإهنا  اً كبري   اً شيخ عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أهنا راجعت زوجها فغضب فظاهر منها ، وكان -أ

 بالكفارة يف قصة طويلة . أمره رسول هللا فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه ، فأنزل هللا آية الظهار و  جاءت إىل النيب 
 والظهار كالطّلق . فهذا الرجل ظاهر يف غضبه فألزم بالكفارة ومل يلغه ؛ لكونه غضباناً 

طلقت امرأيت ثّلثا وأنا غضبان . فقال : ابن عباس ال أستطيع أن أحل لك  قال له : إين د عن ابن عباس أن رجّلً ما روي عن جماه -ب
 ليك ، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك .ما حرم هللا ع

من غري مجاع ، وهو باخليار ما بينه وبني أن حتيض ثّلث حيض ، فإن بدا له  اً طّلق السنة أن يطلقها واحدة طاهر قول احلسن :   -ج 
 أن يراجعها كان أملك بذلك ، فإن كان غضبان ففي ثّلث حيض أو ثّلثة أشهر إن كانت ال حتيض ، ما يذهب غضبه .

 : عدم وقوعه . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنفية .

 قال ) ال طّلق وال عتاق يف إغّلق ( . حلديث عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  -أ
 واإلغّلق يتناول الغضبان ؛ فإنه قد انغلق عليه رأيه  . 

ُ بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم ( ق -ب ال ابن عباس : ) لغوا اليمني أن حتلف وأنت غضبان (  فلما رفع هللا املؤاخذة عن قوله تعاىل ) اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَّ
 الغضبان فيما تلفظ به علمنا إلغاءه لكّلمه ومنه طّلقه .

) ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان ( ، ولوال أن الغضب يؤثر يف قصده وعلمه مل ينه عن احلكم حال اً كرة مرفوعحديث أيب ب-ج
 فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طّلقه . الغضب ،

 أن السكران بسبب مباح طّلقه غري واقع ؛ ألنه غري قاصد للطّلق ، ومعلوم أن الغضبان كثرياً ما يكون أسوأ حاال من السكران .-د
 لـــفص
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 ن طّلق السنة :هذا بيا
نَُّة ِلَمْن أَرَاَد َطَّلَق َزْوَجِتِه أَْن يُطَلِاَقَها طَْلَقًة َواِحَدًة يِف ُطْهرل ملَْ جُيَاِمْعَها ِفيهِ   . أي : َوالسُّ

لق أنت طلقها مرتني، بأن قال: أنت طالق طلقتني، أو أنت طالق ثنتني، أو أنت طالق مرتني، أو أنت طافلو  ) أن يطلقها واحدة ( قوله
 ة .طالق، فهذا ليس بسن

 وتقدم أن طّلق احلائض طّلق بدعي .( خرج ما لو طلقها وهي حائض ، فليس بسنة ،   طهرأن يكون يف)  قوله
 فليس بسنة . خرج ما لو طلقها يف طهر جامع فيه( مل ُيامع فيه ) يف طهر  وقوله

 . يف حديث ابن عمر ) ... فليطلقها قبل أن ميسها ... ( لقوله 
هِتِنَّ  قال تعاىل )  ( . يَا أَي َُّها النَّيِبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النِاَساء َفطَلِاُقوُهنَّ ِلِعدَّ

 ِإذاً )  
ُ
ث

َ
ال

َّ
 الث

ُ
م
ُ
ر
ْ
ح

َ
ت

َ
 ( . ف

 أي : حيرم إيقاع الطلقات الثّلث مجيعاً : بأن يقول : أنِت طالق ثّلثاً ، أو يقول : أنِت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
 ال فرق بني الصورتني كما نص على ذلك ابن تيمية .   ) فقه الدليل ( . فإنه 

 مذهب احلنفية واملالكية ، وإحدى الروايتني عن أمحد ، وقول شيخ اإلسّلم وابن القيم : : هو والقول بالتحرمي
يًعا ، فَ َقاَم َغْضَباَن مُثَّ قَاَل : أَيُ ْلَعُب ِبِكَتاِب َاَّللَِّ َعْن َرُجلل طَلََّق ِامْ  ) ُأْخربَ َرُسوُل َاَّللَِّ حَمُْمود ْبِن لَِبيدل قَاَل حلديث  رَأََتُه َثَّلَث َتْطِليَقاتل مجَِ
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 . النََّساِئي تَ َعاىَل ، َوأَنَا بَ نْيَ َأْظُهرُِكْم" . َحََّّ قَاَم َرُجٌل ، فَ َقاَل : يَا َرُسوَل َاَّللَِّ ! َأاَل أَقْ تُ ُلُه ? ( َرَواهُ 
 َوالراَِوايَُة الثَّانَِيُة ، َأنَّ مَجَْع الثََّّلِث َطَّلُق ِبْدَعةل ، حُمَرٌَّم .: ...  ةقال ابن قدام

 اْخَتاَرَها أَبُو َبْكرل ، َوأَبُو َحْفصل .
 ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ، َوَعِليال ، َواْبِن َمْسُعودل ، َواْبِن َعبَّاسل ، َواْبِن ُعَمَر .

 َوَأيب َحِنيَفَة ، . َوُهَو قَ ْوُل َماِلكل ،
نَِّة فَ يَ ْنَدُم . قَاَل َعِليٌّ   : اَل يُطَلِاُق َأَحٌد لِلسُّ

 أَنَُّه َكاَن إَذا ُأيتَ ِبَرُجلل طَلََّق َثَّلثًا ، أَْوَجَعُه َضْربًا . ُعَمَر  َوَعنْ 
ْيطَاَن ،  َوَعْن َماِلِك ْبِن احْلَاِرِث قَاَل : َجاَء َرُجٌل إىَل اْبِن َعبَّاسل فَ َقالَ  َ ، َوأَطَاَع الشَّ ك َعَصى اَّللَّ ي طَلََّق اْمرَأََتُه َثَّلثًا .فَ َقاَل : إنَّ َعمَّ : إنَّ َعمِا

ُ َلهُ   : َوَوْجهج َذِلكَ  .َرًجا خم فَ َلْم جَيَْعْل اَّللَّ
هِتِنَّ يَا أَي َُّها النَّيِبُّ إَذا طَلَّْقُتْم النِاَساَء َفطَلِاقُ  )قَ ْوُل اَّللَِّ تَ َعاىَل  -أ   . (اَل َتْدرِي َلَعلَّ اَّللََّ حُيِْدُث بَ ْعَد َذِلَك أَْمرًا  )إىَل قَ ْولِِه  (وُهنَّ ِلِعدَّ

َ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا  )مُثَّ قَاَل بَ ْعَد َذِلَك   ( .َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا ( . ) َوَمْن يَ تَِّق اَّللَّ
ُ َلُه خَمَْرًجا َواَل ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا .َوَمْن مجََ   َع الثََّّلَث مَلْ يَ ْبَق لَُه أَْمٌر حَيُْدُث ، َواَل جَيَْعُل اَّللَّ

يًعا ، فَ َغِضَب ، مُثَّ َعْن َرُجلل طَلََّق اْمرَأَتَُه ثَ  ُأْخربَ َرُسوُل اَّللَِّ  )َوَرَوى النََّساِئيا ، بِِإْسَناِدِه َعْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيدل قَاَل  -ب َّلَث َتْطِليَقاتل مجَِ
 ( .أَقْ تُ ُلُه  قَاَل : أَيُ ْلَعُب ِبِكَتاِب اَّللَِّ َوأَنَا بَ نْيَ أَْظُهرُِكْم ? .َحََّّ قَاَم َرُجٌل فَ َقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َأاَل 

 ( .َرأَْيت َلْو طَلَّْقتَها َثَّلثًا ? قَاَل : إَذا َعَصْيت رَبَّك ، َوبَاَنْت ِمْنك اْمرَأَُتك قُ ْلت : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، أَ ) َويف َحِديِث اْبِن ُعَمَر قَاَل 
ميُُه بِالتَّْكِفرِي ، َوَهَذا اَل َسِبيَل  الظِاَهاَر يَ ْرتَِفُع حَتْرِ َوأِلَنَُّه حَتْرمٌِي لِْلُبْضِع ِبَقْوِل الزَّْوِج ِمْن َغرْيِ َحاَجةل ، َفُحراَِم َكالظِاَهاِر ، بَْل َهَذا أَْوىَل ؛ أِلَنَّ  -ج

َا َكاَن َوِسيَلًة  ُعُموِم الن َّْهيِ ، فَ َيْدُخُل يف اْمَرأَتِِه ِمْن َغرْيِ َحاَجةل ، َوأِلَنَُّه َضَرٌر َوِإْضرَاٌر بِنَ ْفِسِه َوبِ لزَّْوِج إىَل َرْفِعِه حِبَالل لِ  َها َحرَاًما، َوُرمبَّ ، إىَل َعْوِدِه إلَي ْ
نْ َيا َواآْلِخرَِة ، َفَكاَن أَْوىَل بِالتَّْحرميِ أَْو حِبِ  ِمْن الطََّّلِق يف احْلَْيِض ، الَِّذي َضَررُُه بَ َقاُؤَها يِف  يَلةل اَل تُزِيُل التَّْحرمَِي ، َوُوُقوِع النََّدِم ، َوَخَسارَِة الدُّ

ِة أَيَّاًما َيِسريًَة  ِلَك َها ِفيِه ، الَِّذي َضَررُُه اْحِتَماُل النََّدِم ِبُظُهوِر احلَْْمِل ؛ فَِإنَّ َضَرَر مَجِْع الثََّّلِث يَ َتَضاَعُف َعَلى ذَ أَْو الطََّّلِق يف ُطْهرل َمسَّ ، اْلِعدَّ
 . َأْضَعافًا َكِثريَةً 

 مث قال ابن قدامة : 
رُ  َحابَِة ، َرَواُه اأْلَثْ َرُم َوَغي ْ َنا ِمْن الصَّ  ) املغين ( . ُه ، وملَْ َيِصحَّ ِعْنَدنَا يف َعْصرِِهْم ِخَّلُف قَ ْوَلِِْم ، فَ َيُكوُن َذِلَك إمْجَاًعا .َوأِلَنَُّه قَ ْوُل َمْن مَسَّي ْ

 1فائدة : 
 حكم الطالق الثالث بكلمة واحدة ، كقولك : أنت طالق بالثالث ؟ 

 لني :اختلف العلماء يف حكم الطّلق الثّلث بكلمة واحدة ، هل يقع ثّلثاً أم واحدة على قو 
 : أن طّلق الثّلث واحدة . القول األول

 وهذا اختيار ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم .
 لقوله تعاىل ) الطّلق مرتان ( .  -أ

 : أن املرتني يف لغة العرب إمنا تكون مرة بعد مرة ، وهذا ما يدل عليه القرآن أيضاً كما يف قوله تعاىل ) سنعذهبم مرتني ( . وجه الداللة
 لقوله تعاىل ) فطلقوهن لعدهتن ( .و  -ب

: أن اآلية بينت أن الطّلق املشروع هو ما كان للعدة ، أي : الستقبال العدة ، بأن تطلق املرأة واحدة لتستقبل العدة ،  وجه االستدالل
الثالثة يف وقت عدهتا فّل تصح والقول ِبمع الثّلث خمالف ملقتضى اآلية ، ألنه ال يكون فيه استقبال لعدهتا حيث تكون الطلقة الثانية و 

 وإذا مل يصح مل يقع .
َوَأيب َبْكرل ، َوَسَنتَ نْيِ ِمْن ِخَّلَفِة ُعَمَر ، َطَّلُق اَلثََّّلِث َواِحَدٌة ، فَ َقاَل  َكاَن اَلطََّّلُق َعَلى َعْهِد َرُسوِل َاَّللَِّ )  اِْبِن َعبَّاسل قَالَ  وحلديث-ج
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طَّاِب : إِ  َناُه َعَلْيِهْم ? فََأْمَضاُه َعلَ ُعَمُر ْبُن َاخلَْ  م .ْيِهْم ( َرَواُه ُمْسلِ نَّ اَلنَّاَس َقْد ِاْستَ ْعَجُلوا يف أَْمرل َكاَنْت ََلُْم ِفيِه أَنَاٌة ، فَ َلْو أَْمَضي ْ
ثًا إال ملا رأى وأيب بكر ، وأن عمر مل جيعله ثّل أن الطّلق بلفظ واحد كان يعد طلقة واحدة يف زمن رسول هللا  وجه الداللة :

استعجال الناس يف مجع الطّلق ، وهذا من باب السياسة الشرعية اليت توجد مع احلاجة واملصلحة ، وإال فإن األمر مستقر عند الصحابة 
 يف ذلك .

ُهَما -َعِن اِْبِن َعبَّاسل  -د رَاِجِع اْمرَأََتَك " ، فَ َقاَل : ِإيناِ طَلَّْقتُ َها  َلُه َرُسوُل َاَّللَِّ  قَاَل ) طَلََّق أَبُو رَُكانََة أُمَّ رَُكانََة . فَ َقالَ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
 َثَّلثًا. قَاَل :  َقْد َعِلْمُت ، رَاِجْعَها ( َرَواُه أَبُو َداُوَد .

َها ، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل َاَّللَِّ  َويِف َلْفظل أِلَمْحََد : ) طَلََّق أَبُو رَُكانََة ِاْمرَأَتَُه يِف جَمِْلسل َواِحدل َثَّلثًا ، َفَحزِنَ  فَِإن ََّها َواِحَدٌة ( َويف َسَنِدَها اِْبُن   َعَلي ْ
 ِإْسَحاَق ، َوِفيِه َمَقاٌل .

 الثّلث واحدة . : ظاهر حيث جعل  وجه االستدالل
 أن طّلق الثّلث يقع ثّلثاً . القول الثاين :

 وهذا قول مجاهري العلماء ، بل حكي إمجاعاً .
دخول وبعده، روي : وإن طلق ثّلثًا بكلمة واحدة وقع الثّلث وحرمت عليه حَّ تنكح زوجا غريه، وال فرق بني قبل ال ال ابن قدامةق

 قول أكثر أهل العلم من التابعني، واألئمة ، وهوهللا بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وعبد ذلك عن ابن عباس، وأيب هريرة، وابن عمر
 بعدهم .

 : قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطّلق الثّلث يف كلمة واحدة ، وهو قول اجلمهور . يبوقال القرط
 : أنه يقع ، وهذا قول األئمة األربعة ، ومجهور التابعني وكثري من الصحابة . قال ابن القيم

ة وال من التابعني وال من أئمة السلف املعتد بقوَلم يف : قال ابن رجب : اعلم أنه مل يثبت عن أحد من الصحاب وقال ابن عبد اهلادي
 شيء صريح يف أن الطّلق الثّلث بعد الدخول حيسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد . -الفتاوى يف احلّلل واحلرام

 ه  .ة األربعة . اجل الصحابة وأكثر العلماء منهم األئم -: اعتبارها ثّلثاً أي- : وعلى هذا القولوقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي
 لقوله تعاىل ) الطََّّلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروفل أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانل ( . -أ

 عت .وجه الداللة : أن قوله )الطّلق مرتان( يدل على جواز مج    ع التطليقتني معاً وأنه يقع هبما، وإذا وقع باالثنتني وقع بالثّلث إذا مج
َ حُيِْدُث ب َ  قال النووي-ب  ْعَد َذِلَك أَْمرًا ( .: واحتج اجلمهور بقوله تعاىل ) َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه اَل َتْدرِي َلَعلَّ اَّللَّ

 .قه إال رجعياً فّل يندم قالوا: معناه: أن املطلق قد حيدث له ندم فّل ميكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثّلث ال تقع مل يقع طّل
اَل : ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبَّاسل َوُمَّا يُ َؤيِاُد َهَذا ااِلْسِتْداَلَل اْلُقْرآينَّ َما َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ِبَسَندل َصِحيحل ِمْن طَرِيِق جُمَاِهدل قَ  ... قال الشنقيطي:

، مُثَّ يَ ُقوُل يَا اْبَن  َثَّلثًا ، َفَسَكَت َحََّّ ظَنَ ْنُت أَنَُّه َسيَ ُردَُّها إِلَْيِه ، فَ َقاَل : يَ ْنطَِلُق َأَحدُُكْم فَ يَ رَْكُب اأْلُمْحُوَقةَ  َفَجاَءُه َرُجٌل فَ َقاَل إِنَُّه طَلََّق اْمرَأَتَهُ 
َ جَيَْعْل لَُه خَمَْرًجا  َ قَاَل : َوَمْن يَ تَِّق اَّللَّ َ ، َفَّل َأِجُد َلَك خَمَْرًجا ، َعَصْيَت رَبََّك ، َوبَاَنْت ِمْنَك اْمرَأَُتَك . َوإِنََّك ملَْ تَ تَّقِ  ،َعبَّاسل ، ِإنَّ اَّللَّ  اَّللَّ

ْن يَ تَِّق اَّللََّ وملَْ جَيَْمِع أَن ََّها يَْدُخُل يف َمْعَناَها َومَ َوَأْخرََج َلُه أَبُو َداُوَد ُمَتابَ َعاتل َعِن اْبِن َعبَّاسل بَِنْحوِِه ، َوَهَذا تَ ْفِسرٌي ِمِن اْبِن َعبَّاسل ِلْْليَِة بِ  
؛ ِلُوُقوِع ْل َلُه خَمَْرًجا بِالرَّْجَعةِ ، َوَمْن ملَْ يَ تَِّقِه يف َذِلَك بَِأْن مَجََع الطََّلَقاِت يف َلْفظل َواِحدل ملَْ جَيْعَ ُل َلُه خَمَْرًجا بِالرَّْجَعةِ الطََّّلَق يف َلْفظَةل َواِحَدةل جَيْعَ 

ُنونَِة الْ  رَهُ ، هِبَا جُمَْتِمَعًة، َهَذا ُهَو َمْعىَن َكَّلِمهِ بَ ي ْ ا يِف حَمَلِا النِازَاعِ  . َوُهَو َقِويٌّ الَِّذي اَل حَيَْتِمُل َغي ْ ٌر ِبِه قُ ْرآنًا؛ أِلَنَُّه مُ ِجدًّ ، َوُهَو تُ ْرمُجَاُن اْلُقْرآِن َوَقْد َفسِا
ُة اأْلَْربَ َعةِ ، ِمن ْ َحابَِة َوَأْكثَ ُر اْلُعَلَماءِ ا اْلَقْوِل ُجلُّ الصَّ َوَعَلى َهذَ  (اللَُّهمَّ َعلِاْمُه التَّْأِويلَ ) قَاَل  مْجَاعَ ُهُم اأْلَئِمَّ ُر َواِحدل َعَلْيِه اإْلِ  .. َوَحَكى َغي ْ

اِعدِ  -ج فَ َقاَل َلُه أَرَأَْيَت يَا َعاِصُم َلْو أَنَّ َرُجًّل َوَجَد َمَع  ياِ َجاَء ِإىَل َعاِصِم ْبِن َعِدىال األَْنَصارِ  ) أَنَّ ُعَومْيِرًا اْلَعْجَّلينَّ  يَّ َسْهَل ْبَن َسْعدل السَّ
 . َعْن َذِلَك يَا َعاِصُم َرُسوَل اَّللَِّ  اْمَرأَتِِه َرُجّلً أَيَ ْقتُ ُلُه فَ تَ ْقتُ ُلونَُه أَْم َكْيَف يَ ْفَعُل َفَسْل ِل 

َع ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  َفَكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ  َفَسَأَل َعاِصٌم َرُسوَل اَّللَِّ  ا َرَجَع َعاِصٌم ِإىَل  اْلَمَسائَِل َوَعابَ َها َحََّّ َكبُ َر َعَلى َعاِصمل َما مسَِ فَ َلمَّ
َسأَْلُتُه  اْلَمْسأََلَة الَّيِت  َكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ   خِبَرْيل َقدْ  قَاَل َعاِصٌم لُِعَومْيِرل ملَْ تَْأِتيِن  أَْهِلِه َجاَءُه ُعَومْيٌِر فَ َقاَل يَا َعاِصُم َماَذا قَاَل َلَك َرُسوُل اَّللَِّ 



 10 

َها. قَاَل ُعَوميٌِْر َواَّللَِّ اَل أَنْ َتهِ  َها. َفأَقْ َبَل ُعَوميٌِْر َحََّّ أََتى َرُسوَل اَّللَِّ  يَعن ْ َد َوَسَط النَّاِس فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَرَأَْيَت َرُجًّل َوجَ  َحََّّ َأْسأََلُه َعن ْ
قَاَل َسْهٌل فَ َتَّلَعَنا «. : َقْد نَ َزَل ِفيَك َوِِف َصاِحَبِتَك فَاْذَهْب فَْأِت هِبَا  َمَع اْمرَأَتِِه َرُجًّل أَيَ ْقتُ ُلُه فَ تَ ْقتُ ُلونَُه أَْم َكْيَف يَ ْفَعُل فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ا فَ َرغَ  َوأَنَا َمَع النَّاِس ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ  َها يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإْن أَْمَسْكتُ َها. فَ َلمَّ َفطَلََّقَها َثالَثًا قَ ْبَل َأْن يَْأمجَرهج َرسجولج اَّللَِّ ا قَاَل ُعَومْيٌِر َكَذْبُت َعَلي ْ
 . قَاَل اْبُن ِشَهابل َفَكاَنْت ُسنََّة اْلُمَتَّلِعنَ نْي ( متفق عليه ، 

هذا الطّلق ُما يدل على أنه جائز  بلفظ واحد ومع ذلك مل ينكر عليه رسول هللا  أن عوميرًا مجع الطلقات الثّلث وجه الداللة:
 وواقع.

أحتل لألول ? قال : حَّ يذوق عسيلتها   عن عائشة رضي هللا عنها ) أن رجّل طلق امرأته ثّلثا فتزوجت فطلقت ، فسئل النيب -د
 كما ذاق األول ( متفق عليه .

 ( وقال ابن حجر  والعيين: هو ظاهر يف كوهنا جمموعة .احلديث حتت ترمجة )باب من أجاز الطّلق ثّلثاً ذكر البخاري هذا  وجه الداللة:
ي ثبت يف الصحيحني من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن ) أن فاطمة بنت قيس أخربته : أن زوجها أبا حفص بن املغرية املخزوم -ه 

يف بيت ميمونة أم املؤمنني فقالوا: إن أبا حفص طلق  بن الوليد يف نفر فأتوا رسول هللا  ، مث انطلق إىل اليمن، فانطلق خالداً طلقها ثّلث
 : ليس َلا نفقة وعليها العدة ( . امرأته ثّلثاً فهل َلا نفقة ? فقال رسول هللا 

 ى أنه جائز وواقع .ُما يدل عل : أن فاطمة أخربت بأن زوجها طلقها ثّلثاً ، ومع ذلك مل ينكره رسول هللا  وجه الداللة
 لكن هذا االستدالل فيه نظر ، ألن املراد : أنه طلقها آخر ثّلث تطليقات كما جاء عند مسلم ، وليس املراد الثّلث اجملتمعة .

أردت  : وهللا ما وقال : وهللا ما أردت إال واحدة ، فقال رسول هللا  حديث  ركانة ) أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخرب النيب  -و
 ( . إال واحدة ? قال ركانة : وهللا ما أردت إال واحدة ، فردها إليه رسول هللا 

حلف ركانة ، أنه ما أراد بالبتة إال واحدة ، فدل على أنه لو أراد هبا أكثر لوقع ما  هبذا احلديث يتضح يف أن النيب  ووجه االستدالل
هبذا احلديث ملذهب اجلمهور أبو بكر الرازي اجلصاص قال : لو مل تقع الثّلث إذا أرادها أراده ولو مل يفرتق احلال مل حيلفه ، وُمن استدل 

 ملا استحلفه باهلل ما أردت إال واحدة . 
ركانة بن عبد » وكذلك ابن قدامة قال : ومَّ طلقها ثّلثًا بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حَّ تنكح زوجا غريه ؛ ملا روي أن 

فقال : يا رسول هللا ، طلقت امرأيت سهيمة البتة ، وهللا ما أردت إال واحدة ، فقال  سهيمة البتة ، مث أتى رسول هللا يزيد طلق امرأته 
وهللا ما أردت إال واحدة ? فقال ركانة : وهللا ما أردت إال واحدة ، فقال : هو ما أردت فردها إليه رسول هللا ( رواه  رسول هللا 

 بو داود وقال : احلديث صحيح . فلو مل تقع الثّلث مل يكن لّلستحّلف معىن .الرتمذي والدارقطين وأ
 . وقد تقدم .حديث حممود بن لبيد  -ز

 ، ألنه ال جيوز يف حقه تأخري البيان عن وقت احلاجة  أنه لو كانت الثّلث اجملموعة ال تقع ، لبنيا ذلك النيب  وجه االستدالل :
 أمضاها على الناس . بأن عمر بن اخلطاب واستدلوا حبديث ابن عباس :  -ك

، وهو ليس خمالفة ملا كان على عهد رسول ر وقد وافقه الصحابة ومل خيالفوه، فكأنه إمجاع منهم على ذلك: أن هذا قول عموجه الداللة
  . ان عليه رسول هللا ، إذ يبعد أن جيمعوا على أمر خمالف ملا كلصحابة ما ينسخ جعل الثّلث واحدة، ألنه قد يكون عند اهللا 

 وهللا أعلم .
 2فائدة : 

َوَأيب َبْكرل ، َوَسَنتَ نْيِ ِمْن ِخَّلَفِة ُعَمَر ، َطَّلُق اَلثََّّلِث  َكاَن اَلطََّّلُق َعَلى َعْهِد َرُسوِل َاَّللَِّ  أجاب اجلمهور عن حديث ابن عباس ) 
 . ( . بأجوبة :.. َواِحَدةٌ 

 أوالً : أنه منسوخ .
فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون بن عباس علم شيئاً نسخ ذلك قال البيهقي : ويقويه ، : دعوى النسخ  ن حجرقال اب
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ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثّلثاً 
 فنسخ ذلك .

فالذي وقع يف هذه املسألة نظري ما وقع يف مسألة املتعة سواء، أعين: قول جابر :  لنسخ ابن حجر فقال بعد حبث للمسألة :وُمن رجح ا
وأيب بكر وصدر من خّلفة عمر، قال: مث هنانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح يف املوضعني حترمي املتعة  أهنا كانت تفعل يف عهد النيب 

يف عهد عمر خالفه يف واحدة منهما، وقد دل إمجاعهم  اع الذي انعقد يف عهد عمر على ذلك، وال حيفظ أن أحداً وإيقاع الثّلث؛ لإلمج
 . على وجود

 : محل احلديث على غري املدخول هبا . اجلواب الثاين :
 : وهو جواب إسحاق بن راهويه ومجاعة وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية . قال ابن حجر

: وحجة هذا القول: أن بعض الروايات كرواية أيب داود جاء فيها التقييد بغري املدخول هبا، واملقرر يف األصول هو  نقيطيقال الشيخ الش
 محل املطلق على املقيد، وال سيما إذا احتد احلكم والسبب كما هنا .

به وأقر عليه، وهذا جواب ابن املنذر  هو الذي جعل ذلك وال أنه علم : ليس يف احلديث ما يدل على أن الرسول  اجلواب الثالث
 وابن حزم ومن وافقهما.

 وهناك أجوبة أخرى ذكرها ابن حجر والشنقيطي .
 3فائدة : 

 يف آخر كتابه: اعلم أن ما قضى به عمر على قسمني: قال ابن رجب
ه املسألة، والعمريتني، وكقضائه فيمن ما مجع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه فأمجعوا معه عليه، فهذا ال يشك أنه احلق كهذ أحدمها :

 جامع يف إحرامه أنه ميضي يف نسكه وعليه القضاء واَلدي ومسائل كثرية.
 . ما مل جيمع الصحابة فيه مع عمر، بل خمتلفني فيه يف زمنه، وهذا يسوغ فيه االختّلف كمسائل اجلد مع اإلخوة الثاين :
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 وقد تقدم ذلك يف الكّلم على حديث ابن عمر ملا طلق امرأته .
 فالطّلق حال احليض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة حمرم .

 ) ويقع ( .
 أي : مع حترميه لكنه إذا طلقها وهي حائض فإن هذا الطّلق واقع .

 العلماء .وهذا مذهب مجاهري 
 : فإن طلقها للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضاً ... وقع طّلقه يف قول عامة أهل العلم . قال ابن قدامة

 لقوله تعاىل ) الطّلق مرتان ... ( .-أ
 وقوله تعاىل ) فإن طلقها فّل حتل ... ( . -ب

عه ، فلم يفرق بني أن يكون الطّلق يف حال احليض : أن اآليات عامة تدل على وقوع الطّلق يف أي وقت ُمن له حق وقو  وجه الداللة
 أو الطهر ، ومل خيص حااًل دون حال توجب محل اآليات على العموم .

: ) ... مره فلرياجعها ... ( فهذا دليل على أن الطّلق يقع ، إذ ال تكون املراجعة إال بعد  قال  ابن عمر ملا طلق امرأتهوحلديث  -ج
 الطّلق الذي يعتد به .

 وروى البخاري عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قال : ) حسبت علي تطليقة ( . -د
 ويف رواية للدار قطين : ) أن عمر قال : يا رسول هللا ، فيحسب بتلك التطليقة ? قال : نعم ( .

 واه الدار قطين .وذكر ذلك له فج علها واحدة ( ر  وعن نافع عن ابن عمر : ) أنه طلق ام رأته وهي حائض ، فأتى عمر النيب 
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 : وهو نص يف موضع اخلّلف ، فيجب املصري إليه . قال احلافظ يف الفتح
 أن ابن عمر مذهبه االعتداد هبا ، وهو صاحب القصة ، وصاحب القصة أعلم . -ه 

لََّقَها أمَِثَ َوَوَقَع َطَّلقه َويُ ْؤَمر بِالرَّْجَعِة حِلَِديِث اِْبن ُعَمر : َأمْجََعْت اأْلُمَّة َعَلى حَتْرمي َطَّلق احْلَاِئض احْلَائِل ِبَغرْيِ ِرَضاَها فَ َلْو طَ  قال النووي
ل ، َوبِِه ْشَبَه َطَّلق اأْلَْجَنِبيَّة . َوالصََّواب اأْلَوَّ اْلَمْذُكور يف اْلَباب ، َوَشذَّ بَ ْعض أَْهل الظَّاِهر ، فَ َقاَل : اَل يَ َقع َطَّلقه أِلَنَُّه َغرْي َمْأُذون َلُه ِفيِه َفأَ 

بِالرَّْجَعِة الرَّْجَعة اللَُّغِويَّة َوِهَي الرَّدا ِإىَل َحاَلَا اأْلَوَّل اَل أَنَُّه قَاَل اْلُعَلَماء َكافَّة َوَدلِيلهْم أَْمره مبُرَاَجَعِتَها َوَلْو ملَْ يَ َقع ملَْ َتُكْن َرْجَعة . فَِإْن ِقيَل اْلُمرَاد 
م َعَلى مَحََلُه َعَلى حُتَْسب َعَلْيِه طَْلَقة قُ لْ  ْرِعيَّة يُ َقدَّ احْلَِقيَقة اللَُّغوِيَّة َكَما تَ َقرََّر يِف َنا َهَذا َغَلط ِلَوْجَهنْيِ : َأَحدمهَا أَنَّ مَحََل اللَّْفظ َعَلى احْلَِقيَقة الشَّ

 بِأَنَُّه َحَسبَ َها َعَلْيِه طَْلَقة َوَاَّللَّ أَْعَلم .  ) نووي ( . ُأُصول اْلِفْقه ، الثَّاين أَنَّ اِْبن ُعَمر َصرََّح يف رَِوايَات ُمْسِلم َوَغرْيه
 : إىل عدم وقوعه . وذهب بعض العلماء

 وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ اإلسّلم ، ونصره ابن القيم ، واختاره ابن باز ، وابن عثيمني .
 لقوله تعاىل ) فطلقوهن لعدهتن ( . -أ

يف حال احليض ال يكون مطلقاً للعدة ، ألن الطّلق املشروع املأذون فيه أن يطلقها يف طهر مل ميسها فيه ، وما  : أن املطلق وجه الداللة
 عدا هذا ال يكون طّلقاً للعدة يف حق املدخول هبا .

، فسأل عمر   واستدلوا مبا رواه أبو داود من حديث أيب الزبري عن ابن عمر ) أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول هللا -ب
 ... قال عبد هللا : فردها عليا ومل يرها شيئاً ( . رسول هللا 

 واجلواب عن هذا :
أوىل من  أن قوله ) ومل يرها شيئاً ( بأهنا ال تصح ، فإن أبا الزبري خالف يف روايته رواية اجلمهور ، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً ، فروايتهم

 روايته .
 ه: )ومل يرها شيئاً( منكر، مل يقله غري أيب الزبري، وليس حبجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف فيمن هو أثبت منه .: قولقال ابن عبد الرب

 :مل يرو أبو الزبري حديثاً أنكر من هذا .قال اخلطايب 
 املراد باملراجعة هنا إمساكها على حاَلا ، الن املراجعة َلا معىن أعم من إعادة املطلقة .قالوا :  -ج
ها ( . )

ُ
ت
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 رجع

ُّ
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َ
س

ُ
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 يسن رجعتها ، لكي يطلقها يف طهر مل جيامع فيه .لكن  –فإنه يقع الطّلق كما تقدم  –أي : إذا طلقها وهي حائض 
َعْن َذِلَك ? فَ َقاَل : ُمْرُه فَ ْليُ رَاِجْعَها ،  َفَسَأَل ُعَمُر َرُسوَل َاَّللَِّ  يف َعْهِد َرُسوِل َاَّللَِّ  -َوِهَي َحاِئضٌ -)أَنَُّه طَلََّق اِْمرَأََتُه  راِْبِن ُعمَ  حلديث

 ( .... مُثَّ ْلُيْمِسْكَها
 : أمجعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها . قال النووي

 هل الرجعة واجبة أم مستحبة  على قولني :اختلف العلماء : لكن  -
 : مستحبة . فقيل

 اين .وهذا مذهب مجهور العلماء ، كما نقله النووي والشوك
 : ألن ابتداء النكاح ال جيب ، فاستدامته كذلك ، فكان القياس قرينة على أن األمر للندب . قالوا
 : واجب . وقيل

 فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها .
 وهو قول مجاعة من العلماء كداود وغريه .

 ) مره فلرياجعها ( . لألمر به
 رماً كان استدامة النكاح واجبة .وقالوا : ملا كان الطّلق يف حال احليض حم
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 وقالوا : ألن املراجعة تتضمن اخلروج من املعصية .
 الوجوب لألمر به يف قوله ) مره ... ( . والراجح
 فائدة :

 :احلكمة من األمر برجعتها وإعادهتا إىل عصمتها  
 لذي مل جيامعها فيه ( .: ألجل أن يقع الطّلق الذي أذن هللا فيه يف زمن اإلباحة ) وهو زمن الطهر ا قيل

 : عقوبة املطلق الذي طلق يف زمن احليض ، فعوقب بنقيض قصده . وقيل
 : ليزول املعىن الذي حرم الطّلق يف احليض ألجله ) وهو تطويل العدة ( . وقيل
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 يف هذه األصناف األربعة ال يوجد طّلق سنة وال بدعة يف الزمن ، بل يصح أن يطلق يف أي وقت ، سواء أكانت طاهرة أم حائضاً .
 احلامل :

 ( .يُ رَاِجْعَها مُثَّ ْلُيطَلِاْقَها طَاِهرًا أَْو َحاِمّلً ُمْرُه فَ لْ » فَ َقاَل   أَنَُّه طَلََّق اْمرَأَتَُه َوْهَى َحاِئٌض َفذََكَر َذِلَك ُعَمُر لِلنَّيباِ ففي حديث ابن عمر )
 . قوله : ) فليطلقها حامالً ... (

 .املنذر : وبه قال أكثر العلماء  فيه داللة جلواز طّلق احلامل اليت تبني محلها ، وهو مذهب الشافعي ، قال ابن  قال النووي :
ً أو حامًّل ( من استثىن من حترمي الطّلق يف طهر جامع فيه ما :  وقد متسك هبذه الزيا وقال احلافظ ابن حجر دة : ) مث ليطلقها طاهرا

 إذا ظهر احلمل ، فإنه ال حيرم ، واحلكمة فيه أنه إذا ظهر احلمل فقد أقدم على ذلك على بصرية فّل يندم على  الطّلق ، وأيضاً فإن زمن
 ق .ه يدل على رغبته عنها ، وحمل ذلك أن يكون احلمل من املطلاحلمل زمن رغبته يف الوطء ، فإقدامه على الطّلق في

 الصغرية :
 وهي من مل يأهتا احليض .

 اآليسة :
  ال ترجو احليض حيث انقطع عنها لكربها .وهي اليت

 .ألهنا ال تعتد باألقراء ، فّل ختتلف عدهتا 
 وغري مدخول هبا .

 ألهنا ال عدة عليها فتتضرر بتطويلها .
وُهنَّ َفَما َلكُ  قال تعاىل ) ونَ َهايَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمن قَ ْبِل أَن مَتَسُّ ةل تَ ْعَتدُّ  ( . ْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

 فائدة :
 أنه يوصف بالبدعة .طّلق هؤالء ال يوصف ببدعة وال سنة من حيث الزمن ، أما من حيث العدد فالصواب 

 ) وصرحيه لفظ الطالق وما تصرف منه فيقع وإن مل ينوِهِ ( . 
 أي : أن ألفاظ الطّلق تنقسم إىل قسمني : صرحيه ، وكناية .

 : الصرحية . النوع األول
 وهي األلفاظ املوضوعة له اليت ال حتتمل غريه . ) وهو لفظ الطّلق وما تصرف منه ( .

جرد نطقه به ولو مل ينوه ، ألنه فراق معلق على لفظ فحصل به ، وليس عمًّل يتقرب به اإلنسان إىل ربه حَّ حكمه : يقع الطّلق مبو 
 نقول : إمنا األعمال بالنيات . ] قاله الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا [ .

 ينوه .مثل : أنِت طالق ، أنِت مطلقة ، طلقتك ، فلو قال رجل لزوجته : أنت طالق ، فإهنا تطلق ولو مل 
 فائدة :
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لو قال الزوج: أنا أقصد بقوِل: أنِت طالق، طالق من وثاق، فهل يقبل? فيه تفصيل: أما حكمًا فّل يقبل، مبعىن أن الزوجة لو حاكمته 
هر، فلها عند القاضي فّل يقبل، ألن هذا اللفظ صريح يف الطّلق ال حيتمل غريه، لكن إن ديانته الزوجة )وكلته إىل ديِنه( فّل يقع يف الظا

 ذلك )فالزوجة ختري( فإن كان زوجها معروفاً بالصدق فلتدينه، وإن كان معروفاً بالكذب والفجور فيجب أن تديانه .
 ) جاد أو هازل ( .

 أي : يقع الطّلق من اجلاد ومن اَلازل .
 : اجلاد قصد اللفظ واحلكم ، واَلازل : قصد اللفظ دون احلكم . الفرق بني اجلاد واهلازلو 

 قع الطّلق من اَلازل .في
 وهذا قول األكثر ، وهو قول احلنفية والشافعية .

 : أما طّلق اَلازل فيقع عند اجلمهور . قال ابن القيم
 فإذا تلفظ ولو هازالً بصريح لفظ الطّلق فإن الطّلق يقع .

هنَّ جِ  َثَّلثٌ ) قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َأيب ُهرَيْ رََة  حلديث-أ  : اَلنِاَكاُح، َوالطََّّلُق، َوالرَّْجَعةُ ِجدُّ ، َوَهْزَُلُنَّ ِجدٌّ  ْربَ َعُة ِإالَّ النََّساِئيَّ َرَواُه اأَْلَ  .(دٌّ

 : واحلديث خمتلف يف صحته ، لكن قد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة
 كاح ، والنذر ( .) أربع جائزات إذا تكلم هبن : الطّلق ، والعتاق ، والن قال فعن عمر بن اخلطاب 

 : ) ثّلث ال لِعب فيهن : الطّلق ، والعتاق ، والنكاح ( . وعن علي 
 قال : ) ثّلث اللعب فيهن كاجلد : الطّلق ، والنكاح ، والعتق ( . وعن أيب الدرداء 

 ولو قلنا ال يقع لصار مفسدة ، وهي أن كل إنسان يطلق امرأته مث يقول : إنه مل ينِو . -ب
 .ْد ذََكْرنَا أَنَّ َصرِيَح الطََّّلِق اَل حَيَْتاُج إىَل نِيَّةل ، بَْل يَ َقُع ِمْن َغرْيِ َقْصدل ، َواَل ِخَّلَف يف َذِلَك : ق امهابن قد قال

 ِع .َوأِلَنَّ َما يُ ْعَتبَ ُر َلُه اْلَقْوُل َيْكَتِفي ِفيِه بِِه ، ِمْن َغرْيِ نِيَّةل ، إَذا َكاَن َصرحًِيا ِفيِه ، َكاْلبَ يْ 
ُهنَّ ِجدٌّ ) ؛ لَِقْوِل النَّيِبِا َقَصَد اْلَمزَْح أَْو اجلِْدَّ  َوَسَواءٌ  ِْمِذيُّ  .(َوَهْزَُلُنَّ ِجدٌّ النِاَكاُح، َوالطََّّلُق، َوالرَّْجَعةُ  َثَّلٌث ِجدُّ  : َحِديٌث َحَسٌن َوقَالَ  ؛َرَواُه أَبُو َداُود َوالرتِا

 ) املغين ( .     ُكلُّ َمْن َأْحَفُظ َعْنُه ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ، َعَلى أَنَّ ِجدَّ الطََّّلِق َوَهْزَلُه َسَواٌء .قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َأمْجََع  
: اتفق أهُل العلم على أن طّلق اَلازل يقع، فإذا جرى صريح لفظ الطّلق على لسان العاقل البالغ ال ينفعه  وقال البغوي يف شرح السنة

وقال كل مطلِاق، أو ناكح، إين كنت يف قوِل هازاًل فيكون يف  يه العباً أو هازالً ألنه لو قُِبَل ذلك منه، لتعطلت األحكام،أن يقول: كنت ف
. أمر الفرجذلك إبطال أحكام هللا تعاىل، فمن تكلم بشىء ُما جاء ذكره يف هذا احلديث لزمه حكمه، وخص هذه الثّلث بالذكر لتأكيد 

 وهللا أعلم .
 أن طّلق اَلازل ال يقع .: إىل  عض العلماءوذهب ب

 وهو قول مجاعة من العلماء .
يٌع َعِليٌم ( فدل على اعتبار العزم ، واَلازل ال عزم له . واستدلوا بقوله تعاىل ) َ مسَِ  َوِإْن َعَزُموا الطَّّلَق فَِإنَّ اَّللَّ

 ليه مقتضاه ?قالوا : وألن اَلازل مل يرد الطّلق وال نوى معناه ، فكيف يرتتب ع
 قول اجلمهور . والراجح

ة ، فيقع بنيته ( . 
ّ
ت

َ
ة ، وب

ّ
ة ، وبري

ّ
لي

َ
 ) وغريه كناية : كنحو أنتِ خ

 هي األلفاظ اليت حتتمل الطّلق وغريه .الكناية : 
َرُه ، فَِإَذا ملَْ حَيَْتِمْلُه َكَما ات ََّفُقوا َعَلى أَنَّ اْلِكَناِئيَّ يف الطَّّلِق ُهَو : َما ملَْ يُ  املوسوعة الفقهية ( ) وجاء يف  وَضِع اللَّْفُظ َلُه ، َواْحَتَمَلُه ، َوَغي ْ

  .َأْصّل مَلْ َيُكْن ِكَنايًَة ، وََكاَن َلْغًوا مَلْ يَ َقْع بِِه َشْيٌء " انتهى
  "كل ما حيتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح املمتع وقال الشيخ ابن عثيمني :
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 ل احلقي بأهلك ، أنت حرة ، أنت خلية ، اذهيب .مثال : كأن يقو 
 حكمه : ال يقع به الطّلق إال مع نية أو قرينة .

 فإنه إذا قال احلقي بأهلك فإنه حيتمل جمرد الطلب إليها أن تذهب إىل أهلها ، وحيتمل إرادة الطّلق .
 مع النية : أن يقول َلا : احلقي بأهلك ، وينوي أنه طّلق .

 فائدة :
 العلماء يف لفظ ) السراح ، والفراق ( هل يعد التلفظ هبا طّلقاً دون اعتبار النية على قولني :اختلف 

 أن هذين اللفظني ) السراح والفراق ( لفظان صرحيان يف الطّلق ، فيقع هبما الطّلق دون اعتبار النية . قيل :
 نظر يف ذلك إىل النية .فلو قال الرجل لزوجته ) فارقيين ( أو ) سرحتك ( فإن هذا طّلق وال ي

يّلً  لكوهنما جاءا يف القرآن مبعىن الطّلق يف قوله )  ( . فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروفل أَْو َسراُِحوُهنَّ مبَْعُروفل  ( وقوله ) َوأَُسراِْحُكنَّ َسرَاًحا مجَِ
ُ ُكّلًّ مِان َسَعِتهِ وقوله )  ( .َوِإن يَ تَ َفرَّقَا يُ ْغِن اَّللَّ

 ت صرحية يف الطّلق ، ألهنا وردت يف القرآن هبذا اللفظ ، أي : مبعىن الطّلق .فإن هذه اآليا
 : أن هذين اللفظني ال بد من اعتبار النية فيهما كغريمها كسائر الكنايات .وقيل 

 وهذا اختيار ابن تيمية .
 وهذا الراجح .

َأتِهِ: 
َ
ر
ْ
 اِلم

َ
ال

َ
 ق

ْ
ِإن

َ
تِي)و

ْ
و

َ
 م

َ
ل

ْ
ب

َ
 ق

ٌ
الِق

َ
تِ ط

ْ
 «: َأن

ُ
ق

ُ
ل
ْ
ط

َ
الِ  ت

َ
 ( . فِي احل

 ألنه ما قبل موته يكون من حني تلفظه .
طلق ( .

َ
ه ال ت

َ
 ) وبعد

ْوِت.
َ

ُنونَِة بِامل  حِلُُصوِل البَ ي ْ
 ألن املوت أعظم فرقة .

 وألن من شرط صحة الطّلق كونه من زوج ، وهو بعد موته ليس زوجاً .
 . " انتهىع مويت أو مع موتك فليس هذا بشيءطالق م : أنت(: "وإذا قال1/576بن تيمية )" الويف "االختيارات الفقهية

وت، فلم يبق نكاح يزيله ؛ ألن البينونة حصلت باملنت طالق مع مويت أو بعده فّل يقع: أ: "إذا قال (6/529" )ويف "الروض املربع
 . " انتهىالطّلق

  
َ
 )و

ٌ
الِق

َ
تِ ط

ْ
: َأن

َ
ال

َ
 ق

ْ
رِ  ِإن

ْ
ه

َّ
ا الش

َ
ذ

َ
 «)فِي ه

ْ
  ، َأو

ْ
و

َ
ا الي

َ
ذ

َ
 «مِ فِي ه

ْ
  ، َأو

َ
ن

َّ
ذِهِ الس

َ
الِ( ة :فِي ه

َ
 فِي احل

ُ
ق

ُ
ل
ْ
ط

َ
 . ت

 قال َلا : أنت طالق يف هذا الشهر ، فإهنا تطلق يف احلال .
 ألن ما يلي لفظه من الشهر .

َها َصاِلٌح لِْلُوُقوِع فِ   َنَة ظَْرفًا ِلُوُقوِعِه، َفُكلُّ ُجْزءل ِمن ْ ْهَر َواليَ ْوَم َوالسَّ  . يهِ أِلَنَُّه َجَعَل الشَّ
  

َ
 )و

ٌ
الِق

َ
تِ ط

ْ
: َأن

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِإن

ً
د

َ
 «غ

ْ
تِ ، َأو

ْ
ب

َّ
 الس

َ
م
ْ
و

َ
لِهِ( « ي

َّ
 بَِأو

ُ
ق

ُ
ل
ْ
ط

َ
: ت

ُ
ه
َ
و

ْ
ح

َ
ن
َ
 .و

 ألنه علق الطّلق على صفة مَّ وجدت وجد الطّلق .
  

َ
:)و

َ
ال

َ
 ق

ْ
  ِإن

ٌ
الِق

َ
تِ ط

ْ
َأن

َ
: ف

ٌ
ة
َ
ن

َ
 س

ْ
ت

َ
ض

َ
ا م

َ
ا(«: ِإذ

ً
ر
ْ
ه

َ
 ش

َ
ر
َ
ش

َ
 ع

ْ
ي

َ
ن

ْ
 اِث

ِّ
ضِي

ُ
 بِم

ُ
ق

ُ
ل
ْ
ط

َ
 . ت

 ه علقه على صفة وقد وجدت .ألن
 اخلالصة :

 مَّ علق الطّلق على زمن فوجد الزمن تطلق بأوله
 . علق الطّلق على صفة وقد وجدت ألنه
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 ولو نوى بهِ الطالق ( .
ٌ
 حرام فهو ظهار

ّ
 ) ومن قال لزوجته أنتِ علي

 يف حترمي الرجل زوجته على أقوال كثرية : اختلف العلماء :
 هاراً .يكون ظ القول األول :

 وهذا هو املشهور من املذهب ، واختاره ابن تيمية والشنقيطي .
 أنه ميني مطلقاً ، يكفرها بكفارة ميني . القول الثاين :

 أنه لغو ال يرتتب عليه شيء  ، واختاره الصنعاين . القول الثالث :
 التفصيل على حسب نيته : القول الرابع :

 إن نوى الظهار فهو ظهار .
 طّلق فهو طّلق .وإن نوى ال

 وإن نوى اليمني فهو ميني .
 واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .  وإن مل ينو شيئاً ففيه كفارة ميني .

 باب تعليق الطالق 
 منجزًا ( . 

ُ
 ) ويقع الطالق

 .ن اآلن، أي: يقع الطّلق يف احلالجز هو الذي يقع يف احلال، كأن يقول: هي طالق، فتطلق م، والطّلق املنأي: ويقع الطّلق منجزاً 
الشرط الذي علق عليه أو معلقًا على شرط كقوله : إذا جاء الوقت الفالني فأنت طالق ، فمىت وجد  )

 الطالق وقع ( .
 تعليق الطّلق ينقسم إىل أقسام :

 أن يكون تعليقاً حمضاً . ) مسي حمضاً ألنه ال اختيار للزوج فيه ( . أوالً :
 فطلوع الشمس ال متلك منعه ( .ا طلعت الشمس فأنِت طالق ، فيق ع الطّلق إذا طلعت الشمس . )كأن يقول : إذ

 ومثله : إذا دخل رمضان فأنت طالق ، وإذا غربت الشمس فأنت طالق .
يت أختك : أن يعلق الطّلق على فعل زوجته أو فعله هو ، كأن يقول لزوجته : إن دخلت دار فّلن فأنت طالق ، أو ذهبت لب ثانياً 

 لق :افأنت ط
 لق عليه قوالً واحداً بّل خّلف .فإن هذا الطّلق يقع عند حصول ما عُ ، فهذه إن قصد إيقاع الطّلق بالفعل إذا حصل املعلق عليه 

 فهذه اختلف فيها العلماء على قولني :، فعل محلها على فعل أو منعها من وإن مل يقصد الطّلق ولكنه يريد بذلك
 قع الطّلق إذا حصل املعلق عليه .: ي القول األول

 وهذا مذهب األئمة األربعة .
 : أنه ال يقع الطّلق إذا حصل ما علق عليه ، وإمنا فيه كفارة ميني . القول الثاين

 وهللا أعلم .  وهذا مذهب داود الظاهري ومجاعة وهو اختيار شيخ اإلسّلم ابن تيمية .
 فائدة :

 له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أم ال ?إذا علق طّلق امرأته على شرط فهل 
 مجهور العلماء يقولون ال ميكن أن يتنازل عنه ، ألنه أخرج الطّلق من فيه على هذا الشرط ، فلزم كما لو كان الطّلق منجزاً .

 يف طالقٍ مل يلزمه ( .و) 
ّ
 شك

ْ
ن

َ
 م

 .أي : شك هل طلق زوجته أم ال ? فّل يلزمه الطّلق ، ألن األصل بقاء النكاح 
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 مرين ال مزية ألحدمها عن اآلخر .والشك : الرتدد بني األ
 الشك يف الطّلق له عدة صور :و 

 . -يشك هل طلق أم مل يطلق  -: أن يشك يف وقوع أصل الطّلق  الصورة األوىل
 . األصل عدم الطّلق ، ألن النكاح متيقن والطّلق مشكوك فيه والشك ال يعارض اليقني ) اليقني ال يزول بالشك ( 

: أن يشك يف عدد الطّلق ، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتني أو ثّلثة ، فاليقني األقل  الصورة الثانية
 وهو واحدة ، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه .

 فاألصل عدم الشرط . : أن يشك يف وجود الشرط وعدمه ، هل طّلق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً ، الصورة الثالثة
الشك يف حتقق الشرط وجودًا أو عدمًا ، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك حبصول الشرط ، كأن  الصورة الرابعة :

 يقول : إن فعلُت كذا فزوجيت طالق ، وشك هل حصل األمر أم ال ، فاألصل عدم الوقوع .
 
َ
ه

َّ
ن

َ
 ظ

ْ
ن

َ
 لِم

َ
ال

َ
 ق

ْ
ِإن

َ
:)و

ُ
ه

َ
ت

َ
ج

ْ
و
َ
  ا ز

ٌ
الِق

َ
تِ ط

ْ
  : َأن

ُ
ه

ُ
ت

َ
ج

ْ
و
َ
 ز

ْ
ت

َ
ق
َ
ل
َ
ها  ط

ُ
 .( ال عكس

 . اْعِتَبارًا بِالَقْصِد ُدوَن اخِلطَابِ 
أي: وجد امرأة تشبه زوجته يف اللباس، ويف اجلسم، ويف املشي فظنها زوجته، فقال: أنت طالق، وتبني أهنا غري جاء يف الشرح املمتع : 

قع الطّلق بصيغته اليت يقع هبا، مع أنه تبني أهنا أجنبية ليست زوجة له، فنقول: العربة زوجته، يقول املؤلف: تطلق الزوجة؛ ألنه أو 
 باملقاصد، وهذا الرجل قصد طّلق زوجته يف شخص يظنها زوجته.

 . ( اَل َعْكسجَها)قوله 
 اْمرَأَتُُه.  َتْطُلقِ ملْ ، َ   بَِأْن َلِقَي اْمَرأَتَُه، َفظَن ََّها َأْجَنِبيًَّة، فَ َقاَل: أَْنِت طَاِلقٌ  
 إحدا هِ وإن قال لنسائ )

َّ
ن

ُ
 طال ك

ٌ
 ومل ينو واحدق

ً
 ( . بعينها خرجت بالقرعة ة

 أي : وجب إخراج من مل يعينه منهن بالقرع  ة ، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالقة بتلك اللفظة اليت تلفظ هبا .
 : أنه يتخري أيتهما شاء . وذهب بعض العلماء

  
َ
ر امرأت

ّ
ي

َ
 شيء( .) وإنِ خ

ْ
 أو اختارت زوجها مل يقع

ْ
 مل خترت

ْ
 ، وإن

ً
 واحدة

ْ
قت

ُ
ها طل

َ
 ه فاختارت نفس

أي : لو خريا الرجل زوجته فقال َلا اختاري ، فخريها بني أن تبقى معه زوجة ، وبني أن يطلقها ، فاختارت الطّلق ، أي : اختارت 
 معه مل حيصل بذلك طّلق وال شيء .نفسها فإنه يقع طلقة واحدة ، وإن مل خترت ، أو اختارت البقاء 

 ( متفق عليه . َخي ََّر ِنَساَءُه فَ َلْم َيُكْن َطّلَقاً  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َعاِئَشَة 
 فهذا احلديث دليل على أن من خريا أمرأته بني البقاء معه وبني مفارقت ه ، فاختارته ال يقع عليها بذلك طّلق .

 . وهذا مذهب مجاهري العلماء
 جح .افإن اختارت نفسها فطلقة واحدة على القول الر 

 وقيل : هو طّلق رجعي ، وقيل : يقع به طلقة بائنة ، لكن هذه األقوال ضعيفة .
 فائدة :

 يؤخذ من قول عائشة ) فاخرتناه فلم يكن طّلقًا ( أهنا لو اختارت نفسها لكان ذلك طّلقًا ، ووافقه القرطيب يف املفهم قال اخلطايب : 
ة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك االختيار يكون طّلقاً من غري احتياج إىل نطق بلفظ يدل على الطّلق ،  فقال : يف احلديث أن املخريا

 قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة املذكور .
 فوائد منوعة عن الطالق :

 1فائدة : 
 طّلق األمة تطليقتان . 
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؛ ْو أََمًة َوِإْن َكاَن َعْبًدا؛ َفَطَّلقُُه َثَّلٌث ُحرًَّة َكاَنْت الزَّْوَجُة أَ َّلَق ُمْعَتبَ ٌر بِالراَِجاِل، فَِإْن َكاَن الزَّْوُج ُحرًّاَذِلَك َأنَّ الطَّ َومُجَْلُة . .. قال ابن قدامة :
 . َفَطَّلقُُه اثْ َنَتاِن ُحرًَّة َكاَنْت َزْوَجُتُه أَْو أََمةً 

اِفِعيُّ َوِإْسَحاُق َواْبُن اْلُمنْ ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر َوعُ   ر .ذِ ْثَماَن َوَزْيدل َواْبِن َعبَّاسل َوبِِه قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِاِب َوَماِلٌك َوالشَّ
َ تَ َعاىَل َخاَطَب الراَِجاَل بِالطََّّلِق َفَكاَن ُحْكُمُه ُمْعَتبَ رًا هِبِْم ألَ   .نَّ اَّللَّ

 . ) املغين ( .قِا الزَّْوِج َوُهَو ُمَّا خَيَْتِلُف بِالراِقِا َواحْلُراِيَِّة َفَكاَن اْخِتَّلفُُه بِِه َكَعَدِد اْلَمْنُكوَحاِت َوأِلَنَّ الطََّّلَق َخاِلُص حَ 
 فقد ورد عن عمر أنه قال ) ينكح العبد امرأتني ، ويطلق تطليقتني ( أخرجه الدارقطين .

 الطّلق طلقة ونصف ألن الطّلق ال يتنصف .وألن العبد على النصف من احلر ، ومل جُيعل  
 وقد وقع خالف يف هذه املسألة :

 فذهب مجهور العلماء من املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة إىل أن عدد الطّلق معترب بالزوج .
، ال غري ولو كانت زوجته حرةيقتني ، وإن كان الزوج عبداً فإنه ميلك تطلث تطليقات ولو كانت أمةفإن كان حراً فإنه ميلك على زوجته ثّل

 فإن طلقها الثانية بانت منه ومل حتل له حَّ تنكح زوجاً غريه .
 ملا ورد عن عمر كما تقدم .

 وألن الرجل هو املخاطب بالطّلق فهو املعترب به .
 وألن الطّلق خالص حق الزوج .

ها ثّلث ولو كان زوجها عبدًا ، وإن كانت الزوجة أَمة إىل أن الطّلق معترب بالنساء ، فإن كانت الزوجة حرة فطّلق وذهب احلنفية
 فطّلقها اثنتان وإن كان زوجها حراً .

 قالوا : ألن املرأة حمل الطّلق ، فيعترب هبا كالعدة .
 إىل أن العبد كاحلر يف هذه املسألة . وذهب بعض العلماء

 ألن النصوص مل ختص احلر دون العبد .
 2 فائدة :

 النية . الطّلق ال يقع مبجرد
َفقٌ  َعِن اَلنَّيِبِا  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة -أ َثْت بِِه أَنْ ُفَسَها ، َما مَلْ تَ ْعَمْل أَْو َتَكلَّْم ( ُمت َّ   َعَلْيِه .قَاَل : ) ِإنَّ َاَّللََّ ََتَاَوَز َعْن أُمَّيِت َما َحدَّ

 يقع .أن الطّلق مبجرد النية أو دون النطق به ال فهذا احلديث دليل : على 
 ( عن عامة أهل العلم . 7/121( ، ونقله ابن قدامة يف املغين ) 394/  9وهذا هو قول مجهور أهل العلم كما نقله احلافظ يف الفتح ) 

 وألن الفرقة يف الشرع علقت على لفظ الطّلق ، ونية الطّلق ليست لفظاً . -ب
 ليل على ذلك .أن إيقاع الطّلق بالنية ال يثبت إال بالدليل ، وليس مثت د-ج

ُهْم َعطَاٌء ، مُجَْلُة َذِلَك أَنَّ الطََّّلَق اَل يَ َقُع إالَّ بَِلْفظل ، فَ َلْو نَ َواُه بَِقْلِبِه ِمْن َغرْيِ َلْفظل ، ملَْ يَ َقْع يِف ق َ  قال ابن قدامة : ْوِل َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم ؛ ِمن ْ
اِفِعيُّ ، َوِإْسَحاُق .َوَجابُِر ْبُن َزْيدل ، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَ رْيل   ، َوحَيََْي ْبُن َأيب َكِثريل ، َوالشَّ

َثْت بِِه أَنْ ُفَسَها ، َما مَلْ تَ َتَكلَّْم بِِه أَْو تَ ْعَمْل )  َقْوُل النَّيِبِا ل ا َحدَّ َ ََتَاَوَز أِلُمَّيِت َعمَّ  ( .إنَّ اَّللَّ
 ْل بِالنِايَِّة َكاْلبَ ْيِع َواَْلَِبِة .َوأِلَنَُّه َتَصرٌُّف يُزِيُل اْلِمْلَك ، فَ َلْم حَيْصُ 

 3 فائدة :
  . إذا كتب الرجل بيده صريح الطّلق ، فإنه ال يقع إال إذا نواه ، عند مجهور العلماء ؛ ألن الكتابة حمتملة

 :ري لفظ الطّلق ، إال يف موضعني وال يقع الطّلق بغ :قال ابن قدامة 
خرس إذا طلق باإلشارة ، طلقت زوجته . وهبذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وال من ال يقدر على الكّلم ، كاأل أحدمها :
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  ...نعلم عن غريهم خّلفهم
: إذا كتب الطّلق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وهبذا قال الشعيب ، والنخعي ، والزهري ، واحلكم ، وأبو حنيفة ، ومالك  املوضع الثاين

  ... وهو املنصوص عن الشافعي
  .؛ ملا ذكرنالماء إىل أنه يقع وهو قول الشعيب، والنخعي، والزهري، واحلكم، فذهب بعض العفأما إن كان كتب ذلك من غري نية

، ملة، فإنه يقصد هبا َتربة القلم؛ ألن الكتابة حمتومنصوص الشافعي ،نية، وهو قول أيب حنيفة، ومالك: أنه ال يقع إال ب والقول الثاين
 ة .   ) املغين ( .، وغم األهل ، من غري نيوَتويد اخلط 

: هذا قول اجلمهور ، ألن الكتابة يف معىن الكناية ، والكناية ال يقع هبا الطّلق إال مع النية يف أصح قوِل العلماء ،  وقال الشيخ ابن باز
 . إال أن يقرتن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطّلق فيقع هبا الطّلق

 4 فائدة :
ال الزوج: أنت طّلق، أو قال: أنت الطّلق، ففي هذا خّلف، هل هو صريح فيقع بدون نية، أو كناية ال يقع معها الطّلق إال ذا قإ

 .بالنية
 .فاجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة على أنه صريح

 . فَِإْن قَاَل : أَْنِت الطََّّلقُ :  قال ابن قدامة
 . َوهِبََذا قَاَل أَبُو َحِنيَفَة ، َوَماِلكٌ ه ، ُف الراَِوايَُة َعْن َأمْحََد يف َأنَّ الطََّّلَق يَ َقُع بِِه ، نَ َواُه أَْو مَلْ يَ ْنوِ فَ َقاَل اْلَقاِضي : اَل خَتَْتلِ 

اِفِعيِا ِفيِه َوْجَهانِ   .                   ) املغين ( . َوأِلَْصَحاِب الشَّ
 5فائدة : 

 اً ، مث كلمت زيد اً منه ، مث تزوجها قبل أن تكلم زيد: إن كلمت زيدا فأنت طالق ، مث طلقها وبانت  إن قال : قال الشيخ ابن عثيمني
  .بعد التزويج ، فعلى املذهب وغري املذهب تطلق ؛ ألن ميينه مل تنحل ، فالصفة مل توجد فتطلق بكل حال

وقوع الصفة يف النكاح األول الذي علق عليه ، ويف احلقيقة أنك وعند شيخ اإلسّلم يف هذه املسألة أهنا ال تطلق ؛ ألن الظاهر أنه أراد 
إذا تدبرت األمر وجدت أن هذا القول أرجح من غريه ؛ ألن الظاهر من هذا الزوج أنه مل يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح 

 قال : إهنا تعود الصفة " انتهى من " الشرح املمتع " اجلديد ، اللهم إال إذا كان علقها على صفة يريد أال تتصف هبا مطلقا ، فهذا قد ي
ة
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 .زات هذا التعريف بعد قليل ( ما دامت يف العدة ) وسيأيت حمرت إعادة مطلقة غري بائن إىل ما كانت عليه بغري عقد تعريف الرجعة : 
 هذا الشرط األول .َمْن طَلََّق ( ) 

 فّل رجعة إال بعد طّلق ، فلو فسخ النكاح لفقد مانع فليس له حق الرجعة .
 هذا الشرط الثاين .) َمْدخجواًل هبا ( 

 فإن مل يكن مدخوالً هبا فّل رجعة ، ألنه ال عدة عليها .
 .هذا الشرط الثالث ) بال ِعَوض ( 

 فإن كان بعوض فّل رجعة إال بعقد جديد .
 هذا الشرط الرابع .دجون َما له من الَعدد(  )

 كأن يطلق طلقة أو تطليقتني .
 فلو طلقها الطلقة الثالثة فّل رجعة .

 . هذا الشرط اخلامسفله رجَعتها يف عدهتا (  )
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 فإن راجعها بعد العدة فّل رجعة .
 ( . أي : يف العدة .َحقُّ ِبَردِاِهنَّ يف َذِلَك َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ أَ لقوله تعاىل )

 فعلم من اآلية أنه ال حق لألزواج بعد انتهاء العدة .
وأمجع العلماء على أن احلرا إذا طلق زوجته احلرة ، وكانت مدخواًل هبا تطليقة أو تطليقتني أنه أحق برجعتها ما مل تنقض  قال القرطيب :

ن مل يراجعها املطلاق حَّ انقضت عدهتا فهي أحق بنفسها ، وتصري أجنبية منه ال حتل له إال خبطبة ونكاح عدهتا ، وإن كرهت املرأة ، فإ
 مستأنف بوِل ، وهذا إمجاع من العلماء .

 بالشروط السابقة .مثال : رجل قال لزوجته أنت طالق ، فتطلق ، فله احلق ما دامت يف العدة أن يراجعها ، لكن 
 جعة :أدلة مشروعية الر  - 
 واملراد بالبعل هنا الزوج . قوله تعاىل ) َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ بَِردِاِهنَّ يِف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصّلحاً ( . -أ

 قال ابن كثري: أي وزوجها الذي طلقها أحق بردهتا ما دامت يف عدهتا.
 )يرتبصن(.قوله تعاىل )يف َذِلَك( اإلشارة إىل الرتبص املفهوم من قوله تعاىل 

 واملعىن: وأزواجهن أحق بإرجاعهن إذا رغبوا يف ذلك مادمن يف العدة.
كما أنه أشار هنا إىل أهنا إذا بانت بانقضاء العدة ال رجعة له عليها، وذلك يف قوله تعاىل )َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ بَِردِاِهنَّ  : ... قال الشنقيطي

 راجعة إىل زمن العدة املعرب عنه يف اآلية بثّلثة قروء. يف َذِلَك( ألن اإلشارة بقوله )َذِلَك(
( . -ب  قال تعاىل )الطَّّلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروفل أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانل

 وهو تطليقها . (َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  ( هو الرجعة مع املعروف ) فَِإْمَساٌك ِبَْعرجوف  فقوله ) 
 ) مره فلرياجعها ( .لعمر  حينما طلق زوجته قال عمر ويف قصة ابن  -ج

 طلق حفصة مث راجعها ( . وثبت يف سنن أيب داود ) أن النيب  -د
 وأمجع العلماء على مشروعية الرجعة .

 كرهت) 
ْ
 ( . ولو

 ة الرجوع ، فإنه ال يشرتط رضاها ، وكذا ال يشرتط علمها .أي : ولو كرهت الزوج
 عوا على أن احلر إذا طلق احلرة بعد الدخول هبا تطليقة أو تطليقتني فهو أحق برجعتها ، ولو كرهت املرأة ذلك .وقد أمج قال ابن حجر :

 .ْهِل اْلِعْلِم اِع أَ َومُجَْلُتُه أَنَّ الرَّْجَعَة اَل تَ ْفَتِقُر إىَل َوِلال ، َواَل َصَداقل ، َواَل رَِضى اْلَمْرأَِة ، َواَل ِعْلِمَها .بِِإمجَْ  وقال ابن قدامة :
َقاٌء لِِنَكاِحَهاِلَما ذََكْرنَا ِمْن أَنَّ الرَّْجِعيَّ   ، الرَّْجَعَة إْمَساًكا -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل -، َوَِلََذا مَسَّى اَّللَُّ َة يِف َأْحَكاِم الزَّْوَجاِت، َوالرَّْجَعُة إْمَساٌك ََلَا، َواْسِتب ْ

 . (فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروفل أَْو فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروفل )اَل : َوتَ رَْكَها ِفرَاقًا َوَسرَاًحا، فَ قَ 
 . (فَِإْمَساٌك مبَْعُروفل أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانل )َويف آيَةل ُأْخَرى : 

َا َتَشعََّث النِاَكاُح بِالطَّْلَقِة َوانْ َعَقَد هِبَا َسَبُب َزَوالِهِ  ُنونَِة ، فَ َلْم حَيَْتْج ِلَذِلَك إىَل َما حَيَْتاُج إ َوِإمنَّ لَْيِه ، فَالرَّْجَعُة تُزِيُل ُشْعثَُه ، َوتَ ْقَطُع ُمِضيَُّه ، إىَل اْلبَ ي ْ
 ) املغين ( .    ابِْتَداُء النِاَكاِح .

 امرأتي وحنوهِ ( .
ُ
 ) بلفظِ : راجعت

 أي : أن الرجعة حتصل بالقول : كقوله : راجعتك .
 هذا حمل اتفاق بني العلماء .و 

 كقول : راجعت امرأيت ، رددهتا ، أمسكتها ، أعدهتا .
 : فأما القول فتحصل به الرجعة بغري خّلف . قال ابن قدامة

 فائدة :
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 هل حتصل الرجعة بالفعل ) وهو الوطء ( ? يعين لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل جمرد الوطء يكون رجعة :
 ء على أقوال :اختلف العلما
 : إن الرجعة ال حتصل بالفعل ، فّل حتصل إال بالقول . القول األول

 وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم .
 الن إعادة الزوجية بعد الطّلق إنشاء للزواج من وجه ، فّل بد من القول . -أ

 لكّلم دون الفعل .أن هللا مسى الرجعة رداً ) وبعولتهن أحق بردهن ... ( والرد إمنا يكون با -ب
 : أن جمرد الوطء يكفي ولو مل ينو . القول الثاين

 وهذا مذهب احلنفية .
 ألنه استباح منها ما ال يستباح .-أ

 لقوله ) مره فلرياجعها ( فلم خيص قوالً من فعل ، ومن ادعى االختصاص فعليه الدليل .-ب
 الرجعة ( .يصح بشرط نية الرجوع . ) أن جيامعها بنية  القول الثالث :

 وهذا قول مالك ، واختاره ابن تيمية .
 لعموم ) إمنا األعمال بالنيات ( . 

ألن املرَتع الواطئ إذا نوى بوطئه إحداث الرجعة حصلت له كما نواها ، وإن وطئ دون نية الرجعة فّل تكون رجعة النتفاء شرطها وهو 
 النية .

 ابن تيمية .حتصل بالوطء مع نية املراجعة ، واختاره  والراجح
يه شروطه، وإما أن وإن كان قد طلقها رجعياً فّل خيلو إما أن تكون العدة قد فرغت فّل حتل له إال بنكاح جديد جمتمعة ف السعدي :قال 

عة : فعلى املذهب حتصل به الرجعة، ، وإن مل يقصد به الرجة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، فإن قصد بالوطء الرجعتكون يف العدة
 اً .، فعليه : يكون الوطء حمرَّموعلى الصحيح : ال حتصل به رجعة

نسان يف امرأة أجنبية مثل ؛ ألن جمرد الوطء قد يستبيحه اإلالرجعة بالوطء إال بنية املراجعةالقول الثاين : أهنا ال حتصل  : ابن عثيمنيال وق
وعجز أن ميلك نفسه فجامعها، وما نوى الرجعة، وال أرادها، وال  تجملة، أو أنه رآها مالرجل قد تكون ثارت شهوته عليها ، فهذاالزنا

شيخ اإلسّلم ابن تيمية ، وهو اختيار ل الرجعة بالوطء إال بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح، فعلى هذا القول ال حتصعنده نية أن يرجع َلا
إىل  . .ع ..ون جملرد الوطء والشهوة فّل يدل على اإلرجا ، وقد يكع؛ ألن الوطء قد يكون عن رغبة يف إرجاعها فيكون نية إرجا رمحه هللا

نه استباحها على أهنا زوجة، فإذا كان كذلك فهذه ، وأوطء إال إن كان من نيته أنه ردهافالصواب أن الرجعة ال حتصل مبجرد ال: أن قال
 اً ، يكون ولددا له? اجلواب: نعم، فهل يكون ولل لو أنه جامعها بغري نية الرجوع، وأتت بولد من هذا اجلماع، لكن على هذا القو مراجعة

 ( )الشرح املمتع  اً . ، وإمنا يعزر عليه تعزير لزنا، وال حيد عليه حد اله، ألن هذا الوطء وطء شبهة، ألهنا زوجته ومل خترج من عدهتا
 اإِلشهاد ( .

ّ
سن

ُ
ي
َ
 ) و

 .أي : يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته يف العدة أن يشهد على ذلك 
 وقد اتفق العلماء على استحباب اإلشهاد .

 : وال خّلف بني أهل العلم يف أن السنة اإلشهاد . قال ابن قدامة
 لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ال على قولني :

 أنه واجب . القول األول :
 وهو قول الشافعي يف القدمي وابن حزم ونقله ابن كثري عن عطاء .

نُكمْ فَِإذَ لقوله تعاىل ) -أ  والضمري يعود على الطّلق والرجعة.( ا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروفل أَْو فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروفل َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدلل مِا



 22 

 ( .اَل: َأْشِهْد َعَلى َطَّلِقَها، َوَعَلى َرْجَعِتَها أَنَُّه ُسِئَل َعْن اَلرَُّجِل يُطَلِاُق، مُثَّ يُ رَاِجُع، َواَل ُيْشِهُد? فَ قَ ) أثر عمران بن احلصني  -ب
 وملا يرتتب على ذلك من املصلحة، من عدم اإلنكار، فإذا كان الزوج قد أشه    د على الرجعة فّل تستطيع الزوجة أن تنكر . -ج

 : أنه مستحب . القول الثاين
 ديد ، ومالك ، وأمحد يف أشهر الروايتني عنه .وهذا مذهب احلنفية يف املشهور عنهم ، والشافعي يف قوله اجل

 حلديث ابن عمر ) مره فلرياجعها ( ومل يذكر اإلشهاد واملقام مقام بيان . -أ
 وألهنا ال تفتقر إىل قبول فلم تفتقر إىل شهادة .-ب

تفتقر إىل شهادة ، كسائر حقوق  وهي اختيار أيب بكر ، وقول مالك ، وأيب حنيفة ؛ ألهنا ال تفتقر إىل قبول ، فلم:  قال ابن قدامة
الزوج ، وألن ما ال يشرتط فيه الوِل ال يشرتط فيه اإلشهاد ، كالبيع ، وعند ذلك حيمل األمر على االستحباب ، وال خّلف بني أهل 

 د .   ) املغين ( .العلم ، يف أن السنة اإلشها
 ، والقول بالوجوب قول قوي : والراجح القول باالستحباب

 قطعاً للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه مل يراجع . ألن فيه-أ
 والنكاح ينبغي فيه االحتياط . وألن فيه احتياطاً -ب

 وأما أثر عمران بن حصني فّل يدل على الوجوب ألمور :
 أنه من قول الصحايب واجتهاده . أوالً :
بأن يشهد على أمرين : الطّلق والرجعة ، واإلمجاع منعقد  ُما يؤكد تضعيف هذا االستدالل ، أن عمران بن حصني قد أمر السائل ثانياً :

 على عدم وجوب اإلشهاد يف الطّلق .
يف اخلرب  –أن األمر الوارد يف أثر عمران قد خرج خمرج احلث والتشديد ، وذلك أن املقام مقام إفتاء ، وإال فقد ثبت عن عمران  ثالثًا :
لطّلق والرجعة سنة . لسنة ، ورجعت لغري السنة ، فهذا اللفظ مفهومه أن اإلشهاد على اأنه أجاب السائل بقوله : طلقت لغري ا –نفسه 

 ( .)أحكام الرجعة

ا ( .
َ
ه

َ
 ل
َ
م

ْ
س

َ
 ق

َ
 ال

ْ
كِن

َ
اتِ، ل

َ
ج

ْ
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َّ
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ُ
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ْ
ك

ُ
ا ح

َ
ه

ْ
ي

َ
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َ
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َ
ا و

َ
ه

َ
، ل

ٌ
ة

َ
ج

ْ
و
َ
 ز

َ
هِي

َ
 ) و

ا صاحبه مسكن، ويرث كل منهاملكسوة و النفقة و حكمها حكم الزوجات من وجوب ال –ما دامت يف العدة  –أي : أن املطلقة الرجعية 
 إذا مات يف العدة 

 لقوله تعاىل ) وبعولتهن أحق بردهن ( فسماهم بعولة ، والبعل الزوج .-أ
 وألن الصحابة أمجعوا على توريث الرجعية ، وهذا دليل على أهنا زوجة . -ب

 ، بّل خّلف .اً أربعة أشهر وعشر وإذا مات زوج الرجعية ، استأنفت عدة الوفاة ، : قال ابن قدامة 
: أمجع كل من َنفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك ألن الرجعية زوجة يلحقها طّلقه ، ويناَلا مرياثه ، فاعتدت وقال ابن املنذر 

 ة .        ) املغين ( .للوفاة ، كغري املطلق
ة الرجعية ألجل الزوج ، وللمرأة فيها النفقة والسكىن باتفاق املسلمني وُما يُبنيِا الفرق بني عدة الرجعية والبائن :  قال ابن القيم .   : أن ِعدَّ

 ) زاد املعاد ( .
ُة َعْن َطّلقل َرْجِعيلا تُ ْعَتبَ ُر َزْوَجًة ؛ أَلنَّ ِمْلَك النِاَكاِح قَائٌِم ، َفَكاَن احْلَاُل بَ ْعَد الطَّّل ( ةاملوسوعة الفقهي) وجاء يف  َلُه ، ِق كَ اْلُمْعَتدَّ احْلَاِل قَ ب ْ

ْكىَن ِفيَها، لَِقْولِِه تَ َعاىَل  يًعا َعَلى ُوُجوِب السُّ  .  (َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم  )َوَِلََذا ات ََّفَق أَْهُل اْلِعْلِم مجَِ
 فائدة :

 :حكم بقاء املطلقة الرجعية يف بيت زوجها 
 .رجعياً أن تبقى يف بيت زوجها ، وحيرم على زوجها أن خيرجها منه  جيب على املرأة املطلقة طّلقاً 
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 .(  َمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ ال خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوهِتِنَّ َوال خَيُْرْجَن ِإالَّ أَْن يَْأِتنَي بَِفاِحَشةل ُمبَ يِاَنةل َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ وَ عاىل : )لقوله ت
(، ، أل بيت أهلها فورًا هذا خطأ وحمرموما عليه الناس اآلن من كون املرأة إذا طلقت طّلقًا رجعيًا تنصرف إىل ن هللا قال : )ال خُتْرُِجوُهنَّ

. اَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه( تَ َعدَّ ُحُدودَ َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمْن ي َ ذلك إال إذا أتني بفاحشة مبيانة، مث قال بعد ذلك : ) ، ومل يستثن من)َوال خَيُْرْجَن(
: )ال تدري لعل هللا حيدث بعد ذلك أمراً( فقد يكون بقاؤها يف البيت سبباً لرتاجع وجوب بقائها يف بيت زوجها بقوله مث بنيا احلكمة من

 الزوج عن الطّلق ، فرياجعها ، وهذا أمر مقصود وحمبوب للشرع .
) ال خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوهِتِنَّ ( أي ليس للزوج أن خيرجها من مسكن النكاح ما دامت يف العدة ، وال جيوز َلا :  قال القرطيب رمحه هللا

 . اخلروج أيضا حلق الزوج إال لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أمثت وال تنقطع العدة. والرجعية واملبتوتة يف هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل
َلى يِف بُ ُيوِتُكنَّ ِمنْ البيوت إليهن؛ كقوله تعاىلإضافة وهذا معىن  ( فهو آيَاِت اَّللَِّ َواحلِْْكَمِة( وقوله تعاىل : )َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ : )َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ

( يقتضي أن ي ُرْجَن( أنه حق على : )َوال خيَْ كون حقا يف األزواج. ويقتضي قولهإضافة إسكان وليس إضافة متليك. وقوله: )ال خُتْرُِجوُهنَّ
  .انتهى. الزوجات 
 2فائدة : 

 لعدة مع زوجها :جيوز للمطلقة الرجعية يف أثناء ا الذي 
َلا أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وَتلس معه وتفعل كل شيء ما عدا  قال الشيخ ابن عثيمني :

وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها  إمنا يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجيت االستمتاع باجلماع أو املباشرة فإن هذا
 ."" انتهى من "فتاوى إسّلمية ة . بنية املراجع

ا ( .)  
َ
ه

َ
 ل
َ
م

ْ
س

َ
 ق

َ
 ال

ْ
كِن

َ
 ل

 لكن يستثىن شيء واحد : وهو القسم ، فّل يقسم َلا .أي :
 ا حق يف القْسم ، ألهنا مطلقة .أي : لو كان له زوجات ُأَخر ، فليس َل

 وال تص) 
ُّ
  ح

ُ
 علقم

ً
 طٍ ( .بشر ة

 أي : ال يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط .
 مثال : أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتِك ، أو إن قدم زيد راجعتك .

 : إىل أنه يصح تعليقها . وذهب بعض العلماء
ةِ ) 

َ
الِث

َّ
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 ( . ، و

 أي : إذا طهرت الرجعية من احليضة الثالثة ومل تغتسل فلزوجها أن يراجعها .
 اً .، ومل يعرف َلم خمالف يف عصرهم ، فيكون إمجاع ك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ...وروي ذل  -أ

 ) املغين ( . . هذاوألن أكثر أحكام احليض ال تزول إال بالغسل ، وكذلك 
 ورجحه الشيخ ابن عثيمني .

 إىل أنه ليس له رجعتها . وذهب بعض العلماء :
 ص .   لقوله تعاىل : ) واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثّلثة قروء ( ، والقرء : احليض ، وقد زالت ، فيزول الرتب
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 ومل يراجعها فقد بانت منه ، وال يقدر على مراجعتها إال بعقد جديد . أي : إذا فرغت من العدة
 وهذا باإلمجاع .

 ( أي يف العدة ، فمفهوم اآلية أهنا إذا فرغت عدهتا مل تبح إال بعقد جديد بشرطه .يف ذلك قال تعاىل ) وبعولتهن أحق بردهن 
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 ع) 
ُ
 غريهوتعود

ْ
ت

َ
ح

َ
ك

َ
قِها، ولو ن

َ
ال

َ
 ( . لى ما بقي مِن ط

أي : إذا طلق الرجل زوجته دون ما ميلك من العدد ، بأن طلقها واحدة أو اثنتني ، فإذا راجعها يف أثناء العدة ، أو أن العدة انتهت 
 وتزوجها بعقد جديد ، فإنه يعود على ما بقي من طّلقها ، وال تلتغي الطلقات السابقة .

 غريه ولو) 
ْ
ت

َ
ح

َ
ك

َ
 ( . ن

 أي : حَّ ولو تزوجت .
هنا فلو أنه طلقها طلقتني ، مث انتهت عدهتا ، مث تزوجت رجًّل مث طلقها ، مث عاد الزوج األول وعقد عليها ، فإنه يعود على ما بقي له ، و 

 بقي له طلقة واحدة .
 اخلالصة :

مث تزوجت غريه بعد انتهاء عدهتا من األول ، مث طلقها الثاين بعد الدخول هبا  ال خّلف بني الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته ثّلثاً أواًل : 
 أهنا ترجع إىل األول بعد انتهاء عدهتا من الثاين بثّلث تطليقات .

 وحكم اإلمجاع ابن املنذر وغريه .
و نكاح جديد قبل زوج ثانل فإهنا ترجع إليه ال خّلف بني الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته مبا دون الثّلث مث عادت إليه برجعة أ ثانيًا :

 على ما بقي من طّلقها .
نْيِ َوِإْن طَلََّقَها اثْ َنتَ نْيِ ُمطَلِاُقَها ِفيَها فَ ُهَو َخاِطٌب ِمْن اخْلُطَّاِب يَ تَ َزوَُّجَها بِرَِضاَها بِِنَكاحل َجِديدل َوتَ ْرِجُع إلَْيِه ِبطَْلَقت َ  َوِإْن َرِغبَ  قال ابن قدامة :

 م . تَ َزوََّجَها َرَجَعْت إلَْيِه ِبطَْلَقةل َواِحَدةل ِبَغرْيِ ِخَّلفل بَ نْيَ أَْهِل اْلِعلْ مُثَّ 
وقع اخلّلف بني الفقهاء : فيما إذا طلق الرجل زوجته بأقل من ثّلث ، وانتهت عدهتا منه ، مث تزوجت غريه ودخل هبا ، مث طلقها  ثالثاً :

ثاين ، مث تزوجها األول ، فهل يستأنف األول ثّلث طلقات أو تكون عنده على ما بقي من الثّلث أو مات عنها ، وانتهت عدهتا من ال
 على قولني :

 القول األول :
 واحدة بقي له طلقتان ، وإن طلقها اثنتني بقي له واحدة .أهنا تكون عنده على ما بقي من الثّلث ، فإن طلقها 

 وهذا قول اجلمهور .
 .ُعَمَر َوَعِليال َوُأيَبال َوُمَعاذل َوِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيل َوَأيب ُهَريْ رََة  ا قَ ْوُل اأْلََكابِِر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َوَهذَ  قال ابن قدامة :

 .َوُرِوَي َذِلَك َعْن َزْيدل َوَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص 
اِفِعيُّ َوِإْسَحاُق َوأَبُو ُعبَ ْيَدَة َوأَبُو ث َ َوبِِه قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِاِب َوعُ  َلى َوالشَّ ُد ْبُن احلََْسِن َواْبُن بَ ْيَدُة َواحلََْسُن َوَماِلٌك َوالث َّْورِيُّ َواْبُن َأيب لَي ْ ْورل َوحُمَمَّ

 ر .اْلُمْنذِ 
 ألنه الوارد عن كبار الصحابة كعمر وعلي وعمران . -أ

امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتني مث تركها حَّ حتل وتنكح زوجا غريه فيموت عنها أو يطلقها مث  ب قال ) أمياعمر بن اخلطاعن 
 ( رواه مالك يف املوطأ .ينكحها زوجها األول فإهنا تكون عنده على ما بقي من طّلقها 

 ا .وعلى ذلك السنة عندنا اليت ال اختّلف فيه: قال مالك 
ْحَّلِل لِلزَّْوجِ نَّ َوْطَء الثَّاين وألَ  -ب  .اأْلَوَِّل َفَّل يُ َغريِاُ ُحْكَم الطََّّلِق َكَوْطِء  اَل حُيَْتاُج إلَْيِه يف اإْلِ

 . َوأِلَنَُّه تَ ْزِويٌج قَ ْبَل اْسِتيَفاِء الثََّّلِث َفَأْشَبَه َما َلْو َرَجَعْت إلَْيِه قَ ْبَل َوْطِء الثَّاين   -ج
 القول الثاين :

 طلقات .أنه يستأنف ثّلث 
 وهذا مذهب احلنفية .
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 ه .أي : إذا ادعت املرأة انقضاء عدهتا فالقول قوَلا بشرط أن يكون يف زمن ميكن انقضاؤها في
 ألنه أمر ال يعرف إال من ِقبلها ، فقبل قوَلا فيه .

ةل مُيِْكُن اْنِقَضاُؤَها ِفيَها ، قُِبَل  قال ابن قدامة : هِتَا ، يِف ُمدَّ  .قَ ْوَُلَا َومُجَْلُة َذِلَك أَنَّ اْلَمْرأََة إَذا ادََّعْت اْنِقَضاَء ِعدَّ
لُّ ََلُنَّ  )لَِقْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل   ُ يف أَْرَحاِمِهنَّ  َواَل حيَِ  ( .أَْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اَّللَّ

ْنَساِن ِفيَما تُ عْ ،   اْلَقْوُل قَ ْوَُلَا ِفيهِ  فَ َلْواَل أَنَّ قَ ْوََلُنَّ َمْقُبوٌل ، ملَْ حُيْرِْجَن ِبِكْتَمانِِه ، َوأِلَنَُّه أَْمٌر خَتَْتصُّ مبَْعرِفَِتِه ، َفَكانَ  َتبَ ُر ِفيِه النِايَُّة ، أَْو َكالنِايَِّة ِمْن اإْلِ
 ) املغين ( . .           أَْمرل اَل يُ ْعَرُف إالَّ ِمْن ِجَهِتَها ، فَ ُقِبَل قَ ْوَُلَا ِفيِه 

 1فائدة : 
 ما احلكم إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدهتا أنه قد راجعها فأنكرته ?

 احلكم :
 إن كان الزوج له بيان ه ُحكم له هبا .

 له بيانة فالقول قوَلا .وإن مل يكن 
 ألن األصل عدم الرجعة . -أ

 وألن جانب العدد يرجح على جانب الزوج .-ب
 2فائدة : 

 احلكم إذا راجع الرجل زوجته بالعدة وهي ال تعلم ، وبعد انقضاء عدهتا تزوجت ؟
 . هأقام البينة على ذلك : ُردت إليأن املرأة تزوجت بعد انقضاء عدهتا ، مث ادعى زوجها األول أنه راجعها دون علمها ، و  لو

ْت اْلُمرَاَجَعُة ؛ أِلَن ََّها اَل :  قال ابن قدامة  تَ ْفَتِقُر إىَل رَِضاَها ، فَ َلْم تَ ْفَتِقْر َومُجَْلُة َذِلَك ، أَنَّ َزْوَج الرَّْجِعيَِّة إَذا رَاَجَعَها ، َوِهَي اَل تَ ْعَلُم ، َصحَّ
 إىَل ِعْلِمَها َكَطَّلِقَها .

تُ َها ، َوتَ َزوََّجْت ، مُثَّ َجاَء َوادََّعى أَنَُّه َكاَن رَاَجَعَها قَ بْ فَإِ  هِتَا ، َوأَقَاَم اْلبَ يِاَنَة َعَلى َذِلَك ، ثَ َبَت َذا رَاَجَعَها وملَْ تَ ْعَلْم ، فَانْ َقَضْت ِعدَّ َل اْنِقَضاِء ِعدَّ
 .أِلَنَُّه تَ َزوََّج اْمَرأََة َغرْيِِه ، َوتُ َردُّ إىَل اأْلَوَِّل ، َسَواٌء َدَخَل هِبَا الثَّاين أَْو مَلْ يَْدُخْل هِبَا أَن ََّها َزْوَجُتُه ، َوأَنَّ ِنَكاَح الثَّاين فَاِسٌد ؛ 

اِفِعيُّ ، َوأَبُو ُعبَ ْيدل ، َوأَ  َهَذا هجَو الصَِّحيحج  ُهْم الث َّْورِيُّ ، َوالشَّ  ْصَحاُب الرَّْأِي .، َوُهَو َمْذَهُب َأْكَثِر اْلُفَقَهاِء ؛ ِمن ْ
 . َوُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليال 

 رَِوايٌَة ثَانَِيٌة ، إْن َدَخَل هِبَا الثَّاين َفِهَي اْمرَأَتُُه ، َويَ ْبُطُل ِنَكاُح اأْلَوَِّل . -َرمِحَُه اَّللَُّ -َوَعْن َأيب َعْبِد اَّللَِّ 
طَّاِب   ) املغين ( .         ْوُل َماِلكل ..َوُهَو ق َ  ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ

 باب اإليالء
 على ترك وطء زوجتهِ أب) 

َ
 دًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ( .اإليالء أن حيلف

 اإليّلء لغة : احللف .
 : حلف زوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر . واصطالحاً 

 مثال : كأن يقول لزوجته : وهللا ال أطأِك مخسة أشهر .
 فقوله ) حلف ( أن حيلف باهلل أو بصفة من صفاته على ترك الوطء .

، فقد حيلف بالطّلق أو العتق كأن يقول: إن وطئ تك فأنِت طالق، أو فلله عليا صوم شهر ، مثل أنفإن حلف على ترك الوطء بغري ذلك
 .باس أنه قال )كل ميني منعت مجاعاً فهي إيّلء(، وقد روي عن ابن عختلف العلماء هل يكون مولل أم ال? واجلمهور أنه يكون إيّلءا

( هذا الشرط الثاين ، أن حيلف على ترك اجلماع يف القبل ، فلو حلف أن ال يباشر زوجته ملدة سنة ونيته املباشرة  على ترك وطءوقوله ) 
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 دون الفرج ، فليس مبولل .
 كانت مدخوالً هبا أم غري مدخول .  زوجته ، سواء( هذا الشرط الثالث ، وهو أن يكون احمللوف عليها زوجته  وقوله )

 .( لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم لقوله تعاىل ) 
 وألن غري الزوجة ال حق َلا يف وطئه فّل يكون مولياً عنها ، فلو حلف على ترك وطء أجنبية مث نكحها مل يكن مولياً لذلك .

 ابع .( هذا الشرط الر أكثر من أربعة أشهر قوله ) 
وهو أن حيلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، وال خّلف يف ذلك أنه إيّلء ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دوهنا مل يكن  

وج تربص أربعة أشهر ، فإذا ( فجعل هللا للز لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تَ رَبُُّص أَْربَ َعِة َأْشُهرل مولياً ، وال يتعلق به أحكام اإليّلء ، لقوله تعاىل )
حلف على أربعة أشهر فما دوهنا فّل معىن للرتبص ، ألن مدة اإليّلء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير الرتبص بأربعة أشهر 

 يقتضي كونه يف مدة يتناوَلا اإليّلء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر .
أنه إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أقل فإنه يعترب إيّلء ، ألن هللا  –رمحه هللا ومنهم الشيخ ابن عثيمني  –واختار بعض العلماء 

( فأثبت هللا اإليّلء ، لكن جعل املدة اليت ينظرون فيها أربعة أشهر ، فلو قال : وهللا ال أجامع زوجيت  لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهمْ قال )
 ه حلف أن ال جيامعها ، ولكننا ال نقول له شيئاً اآلن ، ألنه إذا متت املدة اَنلت اليمني .ثّلثة أشهر ، فإن هذا مولل ، ألن

 فائدة :
 حكم اإليّلء :

 إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام 
 آىل من نسائه شهراً ( . وإن كان دوهنا فهو جائز للمصلحة . وقد ثبت يف البخاري عن أنس ) أن النيب 

 هنا : اعتزال نساءه شهراً . ومعىن إيّلء النيب 
 بوطئِ ) 

َ
ها من الوطء ُأمِر

َّ
 ها ( .فإذا طلبت الزوجة حق

 أي : إذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ، فإنه يؤمر بذلك .
 ألن يف عدم ذلك إضراراً بالزوجة .

 ) وضربت له أربعة أشهر ( .
 لقاضي يضرب له أربعة أشهر .أي : إذا رفض الرجوع والفيئة للوطء ، وطلبت املرأة حقها ، فإن ا

َ َغُفوٌر َرِحيمٌ لقوله تعاىل )  ( . لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تَ رَبُُّص أَْربَ َعِة َأْشُهرل فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اَّللَّ
 وقد اختلف العلماء مَّ تبدأ مدة اإليّلء ?

 : تبدأ من املطالبة . فقيل
 هو الصحيح .: تبدأ من اإليّلء ، وهذا  وقيل

( فجعل هللا الرتبص مقرونًا بالوصف وهو اإليّلء ، ويثبت هذا الوصف من لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تَ رَبُُّص أَْربَ َعِة َأْشُهرل لقوله تعاىل )
 اليمني ، ألنه من حني أن حيلف يصدق عليه بأنه موِل .

( من شهر ربيع األول ، فيكون مضى عليه شهران، فهل تبدأ املدة 27مل تطالبه إال يف )( من شهر حمرم ، و 27مثال : فإذا آىل يف اليوم )
 ( حمرم ويكون بقي له شهرين .27( ربيع األول ? تبدأ من )27( حمرم أو من )27من )

ر كفارة ميي ( .
ّ
 ) فإذا وطئ كف

 ميني عن مينيه .أي : إذا مضت املدة وهي أربعة أشهر ، ورجع وفاء وجامع ، فإنه يكفر كفارة 
َ َغُفوٌر َرِحيمٌ لقوله )  ( أي رجعوا إليهن باجلماع . فَِإْن فَاُءوا( ) فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اَّللَّ
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 1فائدة : 
 فإن وطئ يف الدبر فما فاء ، ألن الوطء يف الدبر حرام ، وال يسمى مجاعاً ، ألنه ال حيصل به كمال االستمتاع .

 2فائدة : 
 كالفخذين فما فاء ، ألن هذا ليس مجاعاً حتصل به كمال اللذة .  أو مبا دون الفرج

 ) وإن امتنع ألزم بالطالق ( .
يأمره القاضي بالطّلق إذا طلبت الزوجة ذلك ، ألن احلق َلا ، وأما إذا مل تطلب  -إن مل يرجع للجماع  -أي : بعد مضي أربعة أشهر 

 املرأة الطّلق فّل جيوز للحاكم أن يأمره .
 . َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي (َحََّّ يُطَلِاَق، َواَل يَ َقُع َعَلْيِه اَلطََّّلُق َحََّّ يُطَلِاَق  ِإَذا َمَضْت أَْربَ َعُة َأْشُهرل َوَقَف اَْلُمْؤِل  )اِْبِن ُعَمر قَاَل: َعِن 

 1فائدة : 
 إذا طلبت الزوجة .رجوع أو الطّلق مجهور العلماء إىل أن الزوجة ال تطلق مبجرد مضي املدة ، وإمنا خيري بني الذهب 

 إىل أنه مبجرد مضي املدة تطلق املرأة من زوجها ، وهذا القول ضعيف .:  وذهب بعض العلماء 
 2فائدة : 

 إن ترك الوطء إضراراً هبا بّل ميني وال عذر .
 فقال بعضهم : يعترب إيّلء ، وهذا قول مالك .

 ، وهذا القول هو الصحيح .وقال أبو حنيفة والشافعي ، ال يكون مولياً 
 وإمنا يطالب باملعاشرة باملعروف وإال متلك الفسخ أو الطّلق .

 3فائدة : 
 هل إذا طلق احلاكم يكون طّلقاً بائناً أم رجعياً ?

 إذا فرق احلاكم بينهما فإنه يكون طّلقاً رجعياً . قيل :
 وهذا قول اجلمهور .

 يكون طّلقاً بائناً . وقيل :
 واألول أصح .ع لرفع الضرر عن املرأة . ألنه طّلق شر 

 الظهار كتاب
 كظهر أمي  ) 

ّ
 ( .والظهار أن يقول لزوجته : أنت علي

 تعريف الظهار ، وهو أن يقول لزوجته : أنت عليا كظهر أمي . هذا
 مثال : أن يقول الرجل المرأته أنِت عليا كظهر أمي .

ى َظْهرًا ظِاَهاُر : ُمْشَتقُّ ِمْن اوال : قال يف املغين َا َخصُّوا الظَّْهَر ِبَذِلَك ِمْن بَ نْيِ َسائِِر اأْلَْعَضاِء ؛ أِلَنَّ ُكلَّ َمرُْكوبل ُيَسمَّ ، حِلُُصوِل لظَّْهِر ، َوِإمنَّ
 الرُُّكوِب َعَلى َظْهرِِه يِف اأْلَْغَلِب ، َفَشب َُّهوا الزَّْوَجَة ِبَذِلَك .

 1 فائدة :
، من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، ملا ظاهر أوس بن الصامت األنصاري اخلزرجي ر نزلت يفوقد ذكر املفسرون أن آيات الظها

، فأنزل هللا اآليات من أول حياورها، وهللا يسمع ذلك ، والنيب وجعلت َتادله ، فجاءت النيب فأرادها فأبت عليه حَّ تأيت النيب 
 سورة اجملادلة .

 2دة : فائ
َر ُمُِْكنل .َيِصحُّ الظِاَهار ِمْن ُكلِا َزْوَجةل ، َكِبريًَة َكاَنْت أَْو َصِغريًَة ، ُمْسِلَمًة َكاَنْت أَْو ِذمِايًَّة ، ُمُِْكًنا َوطْ   ( أن يقول لزوجتهقوله )   ُؤَها أَْو َغي ْ
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اِفِعيُّ .  َوبِِه قَاَل َماِلٌك َوالشَّ
 .ُعُموُم اآْليَِة ل -أ

َها ، َكَغرْيَِها .َوأِلَن ََّها َزْوَجٌة َيِصحُّ َطَّل  -ب  قُ َها ، َفَصحَّ الظِاَهاُر ِمن ْ
 3فائدة : 

 ( فيه أن الظهار يكون من الزوجة ، فّل يصح من أجنبية . أن يقول لزوجتهقوله ) 
 وهذا قول أيب حنيفة والشافعي .

 ( واألجنبية ليست من نسائه .والذين يظاهرون من نسائهملقوله تعاىل ) -أ
رُْع حِبُْكِمَها ُمَقيًَّدا بِِنَسائِِه ، فَ َلْم يَ ْثُبْت ُحْكُمَها يف اأْلَْجَنِبيَّ  َوأِلَنَّ الظِاَهارَ -ب  ة .ميَِنٌي َوَرَد الشَّ

 : إىل انه يصح الظهر من األجنبية . وذهب بعض العلماء
 وهذا قول مالك وهو املذهب .

ر .فإذا قال ألجنبية : أنِت عليا كظهر أمي ، فإنه ال يطؤها إذا تزوجها ح  َّ يكفا
رة فصح انعقادها قبل النكاح .  ألهنا ميني مكفا

 وأجاب هؤالء عن اآلية بأهنا خرجت خمرج الغالب .
َا يُظَاِهُر ِمْن ِنَسائِ  أَمَّا اآْليَُة ، فَِإنَّ التَّْخِصيَص َخرََج خَمْرََج اْلَغاِلِب ؛. .. قال ابن قدامة : ْنَساَن إمنَّ ِه ، َفَّل يُوِجُب خَتِْصيَص فَِإنَّ اْلَغاِلَب أَنَّ اإْلِ

 .   ) املغين ( .احلُْْكِم هِبِنَّ 
 4فائدة : 

 فهو ظهار وهو على ثّلث أضرب : َشبََّه اْمرَأَتَُه مبَْن حَتُْرُم َعَلْيِه َعَلى التَّْأبِيدِ  من(  كظهر أميقوله ) 
 َظْهِر أُمِاي .ْن يَ ُقوَل : أَْنِت َعَليَّ كَ إذا شبه زوجته بأمه ، كأ:  الضرب األول

 أَْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أُمِايِا . فَ َهَذا ِظَهاٌر إمْجَاًعا ، قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر َأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى أَنَّ َتْصرِيَح الظِاَهاِر أَْن يَ ُقوَل :
 فََأَمرَُه بِاْلَكفَّاَرِة . َفذََكَر َذِلَك ِلَرُسوِل اَّللَِّ ، : أَْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أُمِاي  َويف َحِديِث ُخَويْ َلَة اْمرَأَِة أَْوِس ْبِن الصَّاِمِت ، أَنَُّه قَاَل ََلَا

ِتِه َوَخالَِتِه َوُأْخِتِه . :الضَّْربج الثَّاين  تِِه َوَعمَّ ِه ، َكَجدَّ  َأْن ُيَشبِاَهَها ِبَظْهِر َمْن حَتُْرُم َعَلْيِه ِمْن َذِوي َرمِحِ
 .اٌر يف قَ ْوِل َأْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم فَ َهَذا ِظهَ 

 قال ابن قدامة مستداًل َلذا القول :
 ( .َوِإن َُّهْم لَيَ ُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمْن اْلَقْوِل َوُزورًا  )َولََنا أَن َُّهنَّ حُمَرََّماٌت بِاْلَقرَابَِة ، فََأْشبَ ْهَن اأْلُمَّ فََأمَّا اآْليَُة فَ َقْد قَاَل ِفيَها  -أ

 َفَجَرى جَمْرَاُه . َهَذا َمْوُجوٌد يف َمْسأَلَِتَنا ،وَ 
 َوتَ ْعِليُق احلُْْكِم بِاأْلُمِا اَل مَيَْنُع ثُ ُبوَت احلُْْكِم يف َغرْيَِها إَذا َكاَنْت ِمثْ َلَها . -ب

َوى اأْلَقَاِرِب ، َكاأْلُمََّهاِت اْلُمْرِضَعاِت ، َواأْلََخَواِت ِمْن الرََّضاَعِة ، َوَحَّلئِِل أَْن يَُشبِاَهَها ِبَظْهِر ِمْن حَتُْرُم َعَلْيِه َعَلى التَّْأبِيِد سِ :  الضَّْربج الثَّاِلثج 
ِئي َدَخَل بِأُمِاِهنَّ ، فَ ُهَو ِظَهاٌر أَْيًضا .  اآْلبَاِء َواأْلَبْ َناِء ، َوأُمََّهاِت النِاَساِء ، َوالرَّبَاِئِب الّلَّ

َلَها .َواخلَِّْلُف ِفيَها َكالَّيِت ق َ   ب ْ
 5فائدة : 

ِتَها اختلف العلماء :   .إَذا َشب ََّهَها ِبَظْهِر َمْن حَتُْرُم َعَلْيِه حَتْرميًا ُمَؤق ًَّتا ؛ َكُأْخِت اْمرَأَتِِه ، َوَعمَّ
 ال يكون ظهاراً . فقيل :

اِفِعياِ   . َوُهَو َمْذَهُب الشَّ
ُر حُمَرََّمةل َعَلى التَّْأبِيِد ، فَ    .َّل َيُكوُن التَّْشِبيُه هِبَا ِظَهارًا أِلَن ََّها َغي ْ
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 يكون ظهاراً . وقيل :
 َوُهَو اْخِتَياُر اخْلَِرِقيِا َوقَ ْوُل َأْصَحاِب َماِلكل .

 .نَُّه َشب ََّهَها مبَُحرََّمةل ، فََأْشَبَه َما َلْو َشب ََّهَها بِاأْلُمِا ألَ 
 وهذا ظاهر اختيار ابن قدامة .

 6فائدة : 
 ه : أنِت عليا  كأيب يريد حترميها ?أذا قال لزوجت

 يكون ظهاراً . فقيل :
 ليس بظهار . وقيل :

 وهذا قول مجهور العلماء .
 ألنه تشبيه المرأته مبا ليس مبحل الستمتاع الرجال .

 7فائدة : 
 إذا قال لزوجته أنِت عندي أو مين كظهر أمي فإنه يعترب ظهاراً .

 فاظ مبعناه ا .مبنزلة ] عليا [ ، ألن هذه األل هألن
ُهْم أَبُو َحِنيَفَة، ، يف مِاي. َونَ َوى بِِه الظِاَهاَر، فَ ُهَو ِظَهارٌ : ِمْثُل أُ : َوِإْن قَاَل: أَْنِت َعَليَّ َكأُمِاي. أَوْ  قال ابن قدامة  قَ ْوِل َعامَِّة اْلُعَلَماِء؛ ِمن ْ

، َوِإْسَحاقُ  اِفِعيُّ  اْلَقْوُل قَ ْولُُه يِف نِيَّته.. وَ ن ََّها ِمثْ ُلَها يف اْلِكرَبِ، أَْو الصِاَفِة، فَ لَْيَس ِبِظَهارل ، أَْو أَ َكرَاَمَة َوالت َّْوِقريَ ِه الْ . َوِإْن نَ َوى بِ َوَصاِحَباُه، َوالشَّ
 )املغين( 

 عن َرُجلل قَاَل الْمرَأَتِِه : أَْنت َعَليَّ ِمْثُل أُمِاي ، َوأُْخيِت ?: سئل شيخ اإلسّلم 
ُهَها بِأُمِاِه َوُأْخِتِه يِف " بَاِب اَن َمْقُصوُدُه أَْنِت َعَليَّ ِمْثُل أُمِاي َوُأْخيِت يف اْلَكرَاَمِة َفّل َشْيَء َعَلْيِه . َوِإْن َكاَن َمْقُصوُدُه ُيَشباِ َفَأَجاَب : "إْن كَ 

َر َكفَّاَرَة ِظَهاالنِاَكاِح " فَ َهَذا ِظَهاٌر َعَلْيِه َما َعَلى اْلُمظَاِهِر فَِإَذا أَْمَسَكَها َفّل يَ قْ   ر .َربُ َها َحََّّ يَُكفِا
 7فائدة : 

إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت كذا أو إن مل تفعلي كذا ، فأنت حرام علي كأمي ، أو تكونني حراما كأمي ، أو كظهر أمي ، فهذا 
  .ظهار معلق على شرط ، واجلمهور على أنه إن وقع الشرط وقع الظهار

م ( .
ّ
 ) وهو حمر

 : الظهار حرام .أي 
ِئي َوَلْدنَ ُهْم وَ لقوله تعاىل ) -أ  (.وَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َوُزوراً  إِن َُّهْم لَيَ ُقولُ الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُهنَّ أُمََّهاهِتِْم ِإْن أُمََّهاتُ ُهْم ِإالَّ الّلَّ

 أي كذب ، ألن إخبار الرجل عن زوجته أهنا أمه كذب .[  وزوراً [ أي : حرام .    ]  منكراً ]  
فقال : إين وقعُت عليها قبل أن أكفَر ، قال : فّل  وحلديث ابن عباس ) أن رجًّل ظاهر من امرأته ، مث وقع عليها ، فأتى النيب  -ب

 تقرهبا حَّ تفعل ما أمرك هللا ( رواه أبو داود .
 الكفارة . : أنه أِمر ب وجه الداللة على التحرمي 

 وقد نقل الصنعاين اإلمجاع على حترميه .
 الزوجة به ( .

ُ
 ) وال حترم

 أي : ال يصري الظهار طّلقاً .
 لقوله تعاىل ) ... فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ( ولو كان طّلقاً مل حتلها الكفارة . -أ

 اجلاهلية جيعلون الظهار طّلقاً .وأيضاً لو جعلناه طّلقاً لكنا قد وافقنا حكم اجلاهلية ، ألهنم يف  -ب
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ه ( .
ُ
ت
َ
 لزوجها فليس بظهارٍ ، وعليها كفار

ُ
ه
ْ
 قالت

ْ
 ) وإن

 س بظهار .يإذا قالت املرأة لزوجها أنَت علي كظهر أيب فلأي : 
 وه ذا قول أكثر العلماء .

 . ( ..) والذين يظاهرون منك م من نسائه م .  خصه بالرجال دون النساء بقولهألن هللا
 عليها كفارته ، أي : كفارة الظهار . عليها :لكن 

 : إىل أهنا عليها كفارة ميني . وذهب بعض العلماء
 وهذا الراجح .

 ) ويصح منجزًا ومعلقًا ومطلقًا ومؤقتًا ( .
 أي : يصح الظهار أن يكون :

 كأن يقول أنِت عليا كظهر أمي .  منجزاً :
 ي .فأنت علي كظهر أم إن كلمت زيداً ، ي كأن يقول : إن قمِت فأنت علي كظهر أم: ومعلقاً 

 كأن يقول أنِت عليا كظهر أمي شهر رمضان .  ومؤقتاً :
  َرَمَضاَن .َوَيِصحُّ الظِاَهاُر ُمَؤق ًَّتا ، ِمْثَل أَْن يَ ُقوَل : أَْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أُمِاي َشْهرًا ، أَْو َحََّّ يَ ْنَسِلَخ َشْهرُ :  قال ابن قدامة

ةِ  فَِإَذا َمَضى  . اْلَوْقُت زَاَل الظِاَهاُر ، َوَحلَّْت اْلَمْرأَُة ِبَّل َكفَّارَةل ، َواَل َيُكوُن َعائًِدا إالَّ بِاْلَوْطِء يِف اْلُمدَّ
 اِفِعيِا .لشَّ َوَهَذا قَ ْوُل اْبِن َعبَّاسل ، َوَعطَاءل ، َوقَ َتاَدَة ، َوالث َّْورِيِا ، َوِإْسَحاَق ، َوَأيب ثَ ْورل ، َوَأَحُد قَ ْوَِلْ ا

ارَِة . َوَأْخبَ َر النَّيِبَّ ( ظَاَهْرت ِمْن اْمَرَأيت َحََّّ يَ ْنَسِلَخ َشْهُر َرَمَضاَن  )ِديُث َسَلَمَة ْبِن َصْخرل ، َوقَ ْولُُه حلَ  ْهِر ، فَأََمَرُه بِاْلَكفَّ  أَنَُّه َأَصابَ َها يِف الشَّ
يَّلءِ وملَْ يَ ْعَتربْ َعَلْيِه تَ ْقِييَدُه ، َوأِلَنَّ  َها بَِيِمنيل ََلَا َكفَّاَرٌة ، َفَصحَّ ُمَؤق ًَّتا َكاإْلِ  .       ) املغين ( . ُه َمَنَع نَ ْفَسُه ِمن ْ
: ضب من زوجته إلساءة عشرهتا فيقولوهذا رمبا جيري وحيصل من اإلنسان أن يغمحه هللا للظهار املؤقت بقوله: ر  ومّثل الشيخ ابن عثيمني

، وليس معىن قولنا: "إنه يصح" أنه حِيل، اً ، فهذا يصح ظهار أو ما أشبه ذلك ،هذا األسبوع، أو كل هذا الشهرأمي كل أنت علي كظهر 
ألن املدة انتهت فزال حكم ؛ ها بعد مضي الوقت ال َتب الكفارة. فإذا مضت املدة اليت وقات هبا الظهار وجامعبل املعىن أنه ينعقد

 ر. ، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الظهات فيه الظهار وجبت عليه الكفارةالذي وقا  . فإن وطئ الزوج زوجته يف الوقتالظهار
 ()الشرح املمتع
ْهرًا أَْو َسَنًة ، فَ َقِد  شَ اأْلْصل يف الظِاَهاِر ِإْن أَْطَلَقُه َأْن يَ َقَع ُمَؤبًَّدا ، فَِإْن أَق ََّتُه َكَأْن يُظَاِهَر ِمْن َزْوَجِتِه يَ ْوًما أَوْ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

اِفِعيَُّة يِف اْلَقْول اأْلْظَهِر ِإىَل   أَنَُّه يَ َقُع ُمَؤق ًَّتا ، َواَل َيُكوُن اْلُمظَاِهُر َعائًِدا ِإالَّ بِاْلَوْطِء اْختَ َلَف اْلُفَقَهاُء يِف ُحْكِمِه ، َفَذَهَب احْلََنِفيَُّة َواحْلََنابَِلُة َوالشَّ
ِة ، فَ  ارَُة ، َوَبَطل الظِاَهاُر َعَمًّل بِالتَّْأِقيِت ؛ ألِ يف اْلُمدَّ ُة َسَقَطْت َعْنُه اْلَكفَّ نَّ التَّْحرمَِي َصاَدَف َذِلَك الزََّمَن ُدوَن ِإْن ملَْ يَ ْقَربْ َها َحََّّ َمَضِت اْلُمدَّ

َقِضَي بِاْنِقَضائِِه   .َغرْيِِه ، فَ َوَجَب َأْن يَ ن ْ
 ِمَن اْلَقْول َوُزوٌر ، فَ تَ رَتََّب َعَلْيِه ُحْكُمُه َكالظِاَهاِر اْلُمَعلَِّق . َوأِلنَّ الظِاَهاَر ُمْنَكٌر 

اِفِعيَُّة يف َغرْيِ اأْلْظَهِر ِإىَل َأنَّ الظِاَهاَر اَل يَ ْقَبل التَّْأِقيَت ، فَِإْن قَ يَّ  ى تَ ْقِييُدُه ، َوَيِصرُي َدُه ِبَوْقتل تَأَبََّد َكالطََّّلِق ، فَ يُ ْلغَ َوَذَهَب اْلَماِلِكيَُّة َوالشَّ
اِفِعيَُّة يف قَ ْولل ثَاِلثل ِعْنَدُهْم َأنَّ الظِاَهاَر ا نَُّه ملَْ يُ َؤبِاِد التَّْحرمَِي َفَأْشَبَه َما ِإَذا ُمظَاِهرًا أَبًَدا ِلُوُجوِد َسَبِب اْلَكفَّاَرِة ، َوذََكَر الشَّ ََ ْلُمَؤقََّت َلْغٌو ؛ أِل

 د .       ) املوسوعة ( . حَتُْرُم َعَلى التَّْأبِيَشب ََّهَها بِاْمرَأَةل الَ 
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 .وطء زوجته حَّ خيرج الكفارة  أي : حيرم على املظاهر 
ا لقوله تعاىل )-أ  بل أن ميس أحدمها اآلخر باجلماع .( أي : من ق ..فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةل ِمْن قَ ْبِل أَْن يَ َتَماسَّ

 ا أمرك هللا به ( .ل معقال للمظاهر ) فّل تقرهب ا حَّ تف ابن عباس أن النيب  وحلديث -ب
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 فاإلخراج شرط حلل الوطء .
ر زال حكم التحرمي .  فإذا كفا

 1 فائدة :
 . و صوماً، أو إطعاماً ( ال فرق بني أن تكون الكفارة عتقاً، أ قبل َأْن يجَكفِّرَ قوله ) 

 2فائدة : 
ن  قال السعدي  : لعل احلكمة يف وجوب الكفارة قبل املسيس ، أن ذلك أدعى إلخراجها ، فإنه إذا اشتاق إىل اجلماع ، وعلم أنه ال ميكا

 من ذلك إال بعد الكفارة بادر إىل إخراجها .
 3فائدة : 

ارة : أهنا ال تسقط عنه ، وال تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاهتا ، مع وجوب الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكف
  التوبة ، والكف الفوري عن مجاعها حَّ يكفِار

 ، كفارٌة واحدة ، كما دل عليه حكُم رسول هللا رة ال تسُقط بالوطء قبَل التكفري، وال تتضاعف ، بل هي حبالهالكفا:  مقال ابن القي
قال الصلُت بُن دينار : سألُت عشرة ِمن الفقهاء عن املظاهر جُيامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الذي تقدم ، 

احلسُن ، وابُن سريين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، وجماهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعًا ، وهذا قوُل 
 د ( .زاد املعا )  ة .     األئمة األربع

اعِي) 
َ
و
َ
د
َ
 هِ ( .و

 فهذه أيضاً حترم .،  كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره، والضم  :دواعي الوطء أي : 
 أخذاً بعموم اآلية .-أ

دواعي ، والنظر يقتضي ذلك : فإن لفظ املظاهر يقتضي ذلك : فإنه قال المرأت ه : أنت علي كظهر أمي ، وه ذا يقتضي املنع من ال -ب
 ألن الدواعي حمرمة عليه َتاه أم ه ، وقد شبه امرأته بأمه .

 وألن القبلة واملس وَنومها من ذرائع الوطء . -ج
 ال حيرم . إنهوذهب بعض العلماء : 

 قالوا : ألن لفظ املسيس كناية عن اجلماع ، فيقتصر عليه .
 والراجح األول .
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 أي : وكفارة الظهارة : عتق رقبة ، فإن جيد فصيام شهرين متتابعني ، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً .
 والدليل على ذلك :

ا َذِلُكْم تُوَعُظوَن بِهِ َوالَِّذيَن يُظَاِهرُ قال تعاىل )   .َواَّللَُّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي  وَن ِمن نِاَسائِِهْم مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةل مِان قَ ْبِل أَن يَ َتَماسَّ
ا َفَمن ملَّْ  ْد َفِصَياُم َشْهرَْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ ِمن قَ ْبِل أَن يَ َتَماسَّ ْ جيَِ  ( . اُم ِستِانَي ِمْسِكيًنا َيْسَتِطْع فَِإْطعَ َفَمن ملَّ

ا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ِخْفُت َعْن َسَلَمَة ْبِن َصْخرل قَاَل : اْبُن اْلَعَّلِء اْلبَ َياِضيُّ قَاَل : ُكْنُت اْمرًَأ ُأِصيُب ِمَن النِاَساِء َما اَل ُيِصي ُب َغرْيِي ، فَ َلمَّ
َنا ِهَي خَتُْدُميِن ذَ  َأْن ُأِصيَب ِمَن اْمرََأيت  َها َحََّّ يَ ْنَسِلَخ َشْهُر َرَمَضاَن ، فَ بَ ي ْ َف ِل َشْيًئا يُ َتابَُع يب َحََّّ ُأْصِبَح ، َفظَاَهْرُت ِمن ْ َلةل ، ِإْذ َتَكشَّ اَت لَي ْ

ا َأْصَبْحُت َخَرْجُت ِإىَل ق َ  َها ، فَ َلمَّ َها َشْيٌء ، فَ َلْم أَْلَبْث َأْن نَ َزْوُت َعَلي ْ قَاُلوا :  ْوِمي َفَأْخبَ ْرتُ ُهُم اخْلَبَ َر ، َوقُ ْلُت اْمُشوا َمِعي ِإىَل َرُسوِل هللِا ِمن ْ
ا َصاِبٌر أِلَْمِر هللِا ، فَاْحُكْم فََأْخبَ ْرتُُه ، فَ َقاَل : أَْنَت ِبَذاَك يَا َسَلَمُة ? قُ ْلُت : أَنَا ِبَذاَك يَا َرُسوَل هللِا َمرَّتَ نْيِ َوأَنَ  اَل َواَّللَِّ ، فَاْنطََلْقُت ِإىَل النَّيبِا 

َرَها ، َوَضَرْبُت َصْفَحَة َرقَ َبيِت ، قَاَل :  : َحّرِْر رَقَ َبةً يفَّ َما أَرَاَك اَّللَُّ ، قَاَل  َفصجْم َشْهَرْيِن ، قُ ْلُت : َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاحلَْقِا َما أَْمِلُك َرقَ َبًة َغي ْ
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َياِم ، قَاَل : ، قَاَل : َوَهْل  مجَتَتاِبَعنْيِ   ( رواه أبو داود .ر  بَ نْيَ ِستِّنَي ِمْسِكيًنا فََأْطِعْم َوْسًقا ِمْن تَْ َأَصْبُت الَِّذي َأَصْبُت ِإالَّ ِمَن الصِا
 أوالً : عتق رقبة .] أي ختليصها من الرق [ .

ُر َذِلكَ اإْلِ  َكفَّارََة اْلُمظَاِهِر اْلَقاِدِر َعَلى  أَنَّ :...أوالً : قال ابن قدامة   .ْمَناُه بَ نْيَ أَْهِل اْلِعْلمِ بَِغرْيِ ِخَّلفل َعلِ ، ْعَتاِق، ِعْتُق َرقَ َبةل، اَل جُيْزِئُُه َغي ْ
 .يشرتط أن تكون الرقبة مؤمنة  ثانياً :

 .وهذا مذهب مجهور العلماء  
 محّلً للمطلق هنا على املقيد يف آية القتل  -أ

: أين هللا ? قالت: يف السماء ، فقال: من أنا ? قالت: أنت رسول هللا ، قال : أعتقها فإهنا وحلديث اجلارية ) قال َلا رسول هللا -ب
 . مؤمن ة ( رواه مسلم

 أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأهنا مؤمنة فدل على أنه ال جيزئ عن الرقبة اليت عليه إال مؤمنة.وجه الداللة : 

 .قَ َبٌة َساِلَمٌة ِمْن اْلُعُيوِب اْلُمِضرَِّة بِاْلَعَمِل َضَررًا بَ يِاًنا أَنَُّه اَل جُيْزِئُُه إالَّ رَ  ثالثاً :
زُِئ اأْلَْعَمى ؛ أِلَنَُّه َما َيُضرُّ بِاْلَعَمِل َضَررًا بَ يِاًنا ، َفَّل جيُْ أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد مَتِْليُك اْلَعْبِد َمَناِفَعُه ، َومُيِْكُنُه ِمْن التََّصرُِّف لِنَ ْفِسِه ، َواَل حَيُْصُل َهَذا َمَع 

َنائِِع ، َواَل اْلُمْقَعُد ، َواَل اْلَمْقطُوُع اْلَيَدْيِن أَْو الراِْجَلنْيِ ؛  أِلَنَّ اْلَيَدْيِن آَلُة اْلَبْطِش ، َفَّل مُيِْكْنُه اْلَعَمُل َمَع فَ ْقِدمِهَا ، اَل مُيِْكُنُه اْلَعَمُل يِف َأْكثَِر الصَّ
َلُل َكاْلَقْطِع يف َهَذا .، اْلَمْشِي ، َفَّل يَ تَ َهيَّأُ َلُه َكِثرٌي ِمْن اْلَعَمِل َمَع تَ َلِفِهَما  َوالراِْجَّلِن آَلةُ   َوالشَّ

َفَعِة اجْلِْنِس ، َوُحصُ  َرِر بِ َواَل جُيْزُِئ اْلَمْجُنوَن ُجُنونًا ُمْطِبًقا ، أِلَنَُّه ُوِجَد ِفيِه اْلَمْعنَ َياِن ، َذَهاُب َمن ْ  اْلَعَمِل .وُل الضَّ
اِفِعيُّ ، َوأَبُو ثَ ْورل ، َوَأْصَحاُب الرَّْأي .  ) املغين ( .            َوهِبََذا ُكلِاِه قَاَل َماِلٌك ، َوالشَّ

يًعا . رابعاً :  َوجُيْزُِئ اأْلَْعَوُر يِف قَ ْوَلِِْم مجَِ
ْجزَاَء يِف اَْلَْدِي ، فََأْشَبَه اْلَعَمى .َوقَاَل أَبُو َبْكرل : ِفيِه قَ ْوٌل آَخُر ، اَل جُيْزُِئ ؛ أِلَنَُّه   نَ ْقٌص مَيَْنُع التَّْضِحَيَة َواإْلِ

اْلَعَمِل ، َفَأْشَبَه َقْطَع اَل مَيَْنُع َذِلَك ، َوأِلَنَُّه اَل َيُضرُّ بِ  َوالصَِّحيُح َما ذََكْرنَاُه ؛ فَِإنَّ اْلَمْقُصوَد َتْكِميُل اأْلَْحَكاِم ، َومَتِْليُك اْلَعْبِد اْلَمَناِفَع ، َواْلَعَورُ 
 إْحَدى اأْلُُذنَ نْيِ .

َنائِِع ، َويَْذَهُب مبَِ  َفَعِة اجْلِْنِس .َويُ َفارُِق اْلَعَمى ؛ فَِإنَُّه َيُضرُّ بِاْلَعَمِل َضَررًا بَ يِاًنا ، َومَيَْنُع َكِثريًا ِمْن الصَّ  ن ْ
نَ نْيِ َما يُْدرُِك هِبَِما . ؛ فَِإنَُّه اَل يَ ْعَمُل بِِإْحَدامُهَا َما يَ ْعَمُل هِبَِما ، َواأْلَْعَورُ َويُ َفارُِق َقْطَع إْحَدى اْلَيَدْيِن َوالراِْجَلنْيِ   ) املغين ( . يُْدرُِك بِِإْحَدى اْلَعي ْ

طََأ َصَوابًا ، َوَمْن خُيَْنُق يِف اأْلَْحَياِن ، َوجُيْزُِئ اأْلَمْحَُق ، َوُهَو الَِّذي خُيِْطُئ َعَلى َبِصريَةل ، َوَيْصَنُع اأْلَْشَياَء ِلَغرْيِ فَ  خامسًا : ائَِدةل ، َويَ َرى اخلَْ
ِصيُّ ، َواْلَمْجُبوُب ، َوالرَّتْ َقاُء ، َواْلَكِبرُي الَِّذي يَ ْقِدُر َعَلى اْلَعَمِل ؛ أِلَنَّ َما اَل َيُضرُّ بِالْ  َوَتْكِميَل  َعَمِل ، اَل مَيَْنُع مَتِْليَك اْلَعْبِد َمَناِفَعُه ،َواخلَْ

املِِ ِمْن اْلُعُيوِب . ْجزَاُء بِِه َكالسَّ  ) املغين ( .        َأْحَكاِمِه ، فَ َيْحُصُل اإْلِ
 ثانياً : صيام شهرين متتابعني .

ْد َرقَ َبًة ، أَنَّ فَ ْرَضُه ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتتَ أ  .ابَِعنْيِ مْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى أَنَّ اْلُمظَاِهَر إَذا مَلْ جيَِ
ا  )َوَذِلَك ِلَقْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل   ( .َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َشْهرَْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّ

 جيب التتابع يف صيامهما ، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غري عذر استأنف من جديد .: أوالً 
اَرِة الظِاَهاِر ، َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَّ َمْن َصاَم بَ ْعضَ َأمْجََع أَهْ  قال ابن قدامة : َياِم يف َكفَّ ْهِر ، مُثَّ َقطََعُه ِلَغرْيِ  ُل اْلِعْلِم َعَلى ُوُجوِب التََّتابُِع يف الصِا الشَّ

َا َكاَن َكَذِلَك لِ  ْهَرْيِن ؛ َوِإمنَّ َناَف الشَّ نَِّة بِِه ، َوَمْعىَن التََّتابُِع اْلُمَوااَلُة بَ نْيَ ِصَياِم أَيَّاِمَها ، َفَّل ُعْذرل ، َوأَْفَطَر ، َأنَّ َعَلْيِه اْسِتئ ْ ُوُروِد َلْفِظ اْلِكَتاِب َوالسُّ
ارَِة .  ) املغين ( .          يُ ْفِطُر ِفيِهَما ، َواَل َيُصوُم َعْن َغرْيِ اْلَكفَّ

ْهَرْينِ . .. وقال : ارَةل ُأْخَرى ، َلزِمَ  َوِإْن أَْفطََر يِف أَثْ َناِء الشَّ َناُف لَِغرْيِ ُعْذرل ، أَْو َقَطَع التََّتابَُع ِبَصْوِم نَْذرل ، أَْو َقَضاءل ، أَْو َتَطوُّعل ، أَْو َكفَّ ُه اْسِتئ ْ
ا نَ َواهُ  ْهَرْيِن ؛ أِلَنَُّه َأَخلَّ بِالتََّتابُِع اْلَمْشُروِط ، َويَ َقُع َصْوُمُه َعمَّ  . الشَّ

 لل هذا القضاء شهر رمضان ، فإنه يصوم رمضان مث يكمل من اليوم الثاين من شوال .فإن خت ثانياً :
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 إن ختلله فطر واجب كعيد الفطر أو األضحى أو أيام التشريق مل ينقطع . ثالثاً :
 .إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع ال ينقطع ، أما إذا حتيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع  رابعاً :

 فاخلّلصة : أن التتابع يف الصيام ال ينقطع يف ثّلث مسائل :
 إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان .

 وإذا انقطع  لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق .
 وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر يف رمضان .

 إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع . خامساً :
 يوماً . 29يوماً أو كان  30رب بالشهرين األهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان املذهب : املعت سادساً :

 وإن ابتدأ من أثناء الشهر فاملعترب العدد .
 ( يوماً .58( يوماً فإنه جيزي ويكون صام )29( يوماً ينتهي الشهر، وكان مثّلً صفر )29، وكان حمرم )( حمرم1مثال : رجل صام من )

( من صفر، مث يشرع  11( من حمرم ، فإنه ينقضي الشهر األول )  11ثناء الشهر فاملعترب العدد، فلو صام من اليوم ) لكن إن صام من أ
 ( يوماً . 60( من ربيع األول . فيكون قد صام )  12( صفر وينقضي الشهر ب)  12يف ) 

 أثنائه .والصحيح أن املعترب بالشهرين األهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من 
 ذا باإلمجاع .فإذا جامعها يف أثناء الشهرين هناراً فإنه يستأنف الصيام من جديد وه سابعاً :

 أما اجلماع بالليل هل يقطع التتابع ? قوالن للعلماء : 
 : يقطع التتابع . قيل

العموم اآلية ) ...  . فاهلل أمر بصيام الشهرين خاليني من الوطء ، فإن وطىء ليًّل مل يصدق  ( َفِصَياُم َشْهرَْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ِمْن قَ ْبِل أَْن يَ َتَماسَّ
 أنه صام الشهرين خاليني من الوطء .

 : إذا أصاهبا ليّلً أمث بوطئه قبل إمتام الصوم ، لكن ال ينقطع التتابع . وقيل
 وهذا قول الشافعي واختاره ابن املنذر وابن قدامة .

 فّل يُوجب االستئناف . ألن وطء الليل ال يبطل الصيام ،
 وقالوا : ألن التتابع يف الصيام معناه : اتباع صيام يوم بالذي قبله ، وهذا حاصل .

 . فَِإْطَعامج ِستِّنَي ِمْسِكيناً ثالثاً : 
َياَم ، أَنَّ فَ ْرَضُه إْطَعاُم ِستِانَي ِمْسِكيًنا ، َعَلى َما أََمَر َأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى أَنَّ اْلُمظَاِهَر إَذا ملَْ جيَِْد الرَّقَ َبَة ، وملَْ َيْستَ  قال ابن قدامة : ِطْع الصِا

ُ تَ َعاىَل يِف ِكَتابِِه ، َوَجاَء يِف ُسنَِّة نَِبيِاِه  َياِم ِلِكرَبل ، أَْو َمَرضل خَيَاُف بِالصَّْوِم تَ َباطَُؤُه أَْو الزاِيَاَدَة ِفيِه  اَّللَّ  ،َسَواٌء َعَجَز َعْن الصِا
 ثل األمر .تم إال واحداً فلم ميع[ يوماً مل يكن أط 60الواجب إطعام ستني مسكيناً ال جيزىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحداً ] : أوالً 

ْطَعاِم إْطَعاُم ِستِانَي ِمْسِكيًنا ، اَل جُيْزِئُُه أََقلُّ ِمْن َذِلَك . قال ابن قدامة :  اْلَواِجُب يِف اإْلِ
اِفِعيُّ .َوهِبََذا قَاَل   الشَّ

 َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة : َلْو أَْطَعَم ِمْسِكيًنا َواِحًدا يِف ِستِانَي يَ ْوًما ، َأْجَزأَُه .
 ( .فَِإْطَعاُم ِستِانَي ِمْسِكيًنا  )َولََنا قَ ْوُل اَّللَِّ تَ َعاىَل 

 ه .          ) املغين ( .نَُّه مَلْ يُْطِعْم ِستِانَي ِمْسِكيًنا ، فَ َلْم جُيْزِئْ َوَهَذا مَلْ يُْطِعْم إالَّ َواِحًدا ، فَ َلْم مَيَْتِثْل اأْلَْمَر ، َوأِلَ 
ألن هللا تعاىل قال ) إطعام ستني مسكيناً ( ومل خيصص من أي ن  وع ، فريجع ذلك إىل ما جرى ،  جيزىء كل شيء يكون قوتاً للبلد ثانياً :

 به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية .
 أنه ال جيزىء من الطعام إال ما جيزىء يف صدقة الفطر .لعلماء : وذهب بعض ا
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 ال جيزىء إخراج القيمة يف كفارة الظهار . ثالثاً :
 وهذا مذهب املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

 ( .فَِإْطَعاُم ِستِانَي ِمْسِكيًنا لقوله تعاىل )
 مة مل يصدق عليه أن أطعم املساكني .وجه الداللة : أن الشارع أمر باإلطعام ، ومن أخرج القي

(  
ُ
ة
َ
ار

َّ
ف
َ
ك

ْ
 ال

ُ
ه

ْ
م
َ
ز
ْ
ل
َ
 ت

ْ
م

َ
ا ، ل

َ
ه

َ
ق
َّ
ل
َ
 ط

ْ
 ، َأو

ْ
ت

َ
ات

َ
 م

ْ
 ، َأو

َ
ات

َ
 م

ْ
ِإن

َ
 ( .ف

 َعَلْيِه . ارَةَ أَنَّ اْلَكفَّارََة اَل َتَُِب مبَُجرَِّد الظِاَهاِر ، فَ َلْو َماَت َأَحُدمُهَا أَْو فَاَرقَ َها قَ ْبَل اْلَعْوِد ، َفَّل َكفَّ أي : 
 ْصَحاِب الرَّْأِي .َوَهَذا قَ ْوُل َعطَاءل ، َوالنََّخِعيِا ، َواأْلَْوزَاِعيِا ، َواحلََْسِن َوالث َّْورِيِا ، َوَماِلكل ، َوَأيب ُعبَ ْيدل ، َوأَ 

 ( .ْحرِيُر َرقَ َبةل َواَلَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فَ تَ ) تَ َعاىَل لقوله  -أ
 .َفَأْوَجَب اْلَكفَّاَرَة بَِأْمرَْيِن ، ِظَهارل َوَعْودل ، َفَّل تَ ْثُبُت بَِأَحِدمِهَا 

َذِلَك ِفْعُل َما َحَلَف َعَلى تَ رِْكِه َوُهَو َو اْلَعْوُد ، وَ َوأِلَنَّ اْلَكفَّاَرَة يف الظِاَهاِر َكفَّاَرُة ميَِنيل بَِغرْيِ احْلِْنِث ، َكَسائِِر اأْلَمْيَاِن ، َواحْلِْنُث ِفيَها هُ   -ب
ْنثل ِفيَها ، َواَل ِفْعلل اَل َحَلَف َعَلى تَ رِْكِه ، َفَّل َتَُِب بِِه اْلَكفَّ   .اَرُة اجلَِْماُع ، َوتَ ْرُك َطَّلِقَها لَْيَس حِبِ

ْمَساُك َعْوًدا ، َلَوَجَبْت اْلَكفَّاَرُة عَ  -ج  َلى اْلُمظَاِهِر اْلُمَوقِاِت َوِإْن بَ رَّ .َوأِلَنَُّه َلْو َكاَن اإْلِ
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ر كفارة الظهار .  –مل َتب عليه الكفارة  –أي : فإن طلقها   كما تقدم ، فلو تزوجها فيما بعد فإنه ال يطأها حَّ يكفا
ا  ) ُعُموُم قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل ل-أ  ( .َواَلَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فَ َتْحرِيُر رَقَ َبةل ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّ

َر  ا َحََّّ يَُكفِا لُّ أَْن يَ َتَماسَّ  .َوَهَذا َقْد ظَاَهَر ِمْن اْمرَأَتِِه ، َفَّل حيَِ
رَ َوأِلَنَُّه ظَاَهَر ِمْن اْمرَأَ  -ب َها قَ ْبَل التَّْكِفرِي ، َكاَلَّيِت ملَْ يُطَلِاْقَها ، َوميَِنُي الظِاَهاَر ميَِنٌي ُمَكفَّ لُّ لَُه َمسُّ ٌة ، فَ َلْم يَ ْبُطْل ُحْكُمَها بِالطََّّلِق ،  تِِه ، َفَّل حيَِ

يَّلِء .  َكاإْلِ
 كاليمي ( .

ٌ
 قبل التكفري فواحدة

ُ
ه
َ
ر
َّ
 كر

ْ
 ) ومن

ر فعليه كفارة واحدة .أي : من كرر الظهار   قبل أن يكفا
 ي .ين إذا قال: أنت علي كظهر أمي، مث عاد فقال: أنت علي كظهر أمي، مث قال: أنت علي كظهر أميع

 فيلزمه كفارة واحدة .
 ألن املظاهر منها واحدة .

ر عن األول مث أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدد؛ ألن هذوقوله ) قبل التكفري ( أي :  - ا الظهار غري األول، وألنه صادفه وذمته قد إن كفَّ
 برئت من الظهار األول، فيلزمه أن يعيد الكفارة.

 ة ( .واحد ةٍ بكلم هِ من نسائرِهِ ولظها) 
 أي : إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ، بأن قال لزوجاته : أنُُتا علي كظهر أمي ، فعليه كفارة واحدة .

 ألنه ظهار واحد .
 فَ َلْيَس َعَلْيِه َأْكثَ ُر ِمْن َكفَّاَرةل .، إَذا ظَاَهَر ِمْن ِنَسائِِه اأْلَْربَِع بَِلْفظل َواِحدل ، فَ َقاَل : أَنْ ُُتَّ َعَليَّ َكَظْهِر أُمِاي .. .:  قال ابن قدامة

 ِبَغرْيِ ِخَّلفل يف اْلَمْذَهِب .
اِفِعيِا يِف اْلَقِدمِي .َوُهَو قَ ْوُل َعِليال ، َوُعَمَر َوُعْرَوَة ، َوطَاُوسل ، َوَعطَاءل   ، َورَبِيَعَة ، َوَماِلكل ، َواأْلَْوزَاِعيِا ، َوِإْسَحاَق ، َوَأيب ثَ ْورل َوالشَّ

َحابَ ل-أ ُهَما اأْلَثْ َرُم ، َواَل نَ ْعِرُف ََلَُما يِف الصَّ ُهَما َرَواُه َعن ْ ُ َعن ْ  .َكاَن إمْجَاًعا ِة خُمَالًِفا ، فَ ُعُموُم قَ ْوِل ُعَمَر َوَعِليال َرِضَي اَّللَّ
 اِحَدًة ، َكاْلَيِمنِي بَِاَّللَِّ تَ َعاىَل .َوأِلَنَّ الظِاَهاَر َكِلَمٌة َتَُِب مبَُخاَلَفِتَها اْلَكفَّاَرُة ، فَِإَذا ُوِجَدْت يف مَجَاَعةل أَْوَجَبْت َكفَّاَرًة وَ  -ب

ُر إمْثََها .َوفَاَرَق َما إَذا ظَاَهَر ِبَكِلَماتل ؛ فَِإنَّ ُكلَّ َكِلَمةل   تَ ْقَتِضي َكفَّاَرًة تَ ْرفَ ُعَها ، َوُتَكفِا
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َقى َلََ  ارَُة اْلَواِحَدُة تَ ْرَفُع ُحْكَمَها ، َومَتُْحوا إمْثََها ، َفَّل يَ ب ْ  ) املغين ( .   ا ُحْكٌم .َوَهاُهَنا اْلَكِلَمُة َواِحَدٌة ، فَاْلَكفَّ
 وإ)  
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 .وإن ظاهر من زوجاته بكلمات ، بأن قال لكل واحدة منهن : أنِت عليا كظهر أمي ، فعليه كفارات بعددهن أي : 
 لتعدد الظهار واملظاَهر منها .

رَ أَن ََّها أمَْيَاٌن ُمَتَكراَِرٌة َعَلى أَْعَيانل ُمتَ َفراَِقةل ، َفَكاَن ِلُكلِا َواِحَدةل َكفَّارٌَة ، كَ  ألهنا-أ  .مُثَّ ظَاَهَر  َما َلْو َكفَّ
ُرَها َكفَّ  -ب  .اَرٌة َواِحَدٌة ، َكاأْلَْصِل َوأِلَن ََّها أمَْيَاٌن اَل حَيَْنُث يِف إْحَداَها بِاحْلِْنِث يِف اأْلُْخَرى ، َفَّل ُتَكفِا

ِدِه يِف  -ج ُد اْلَكفَّاَرُة بِتَ َعدُّ ارََة ، فَ َتتَ َعدَّ  ل .    ) املغين ( .اْلَمَحالِا اْلُمْخَتِلَفِة ، َكاْلَقتْ  َوأِلَنَّ الظِاَهاَر َمْعىًن يُوِجُب اْلَكفَّ
 مؤقتًا بوقت كرمضان وحنوه ( . الظهار مطلقًا ، أو وجيوز) 

 الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً .أي : أن 
 املؤقت : كأن يقول : أنِت علي كظهر أمي شهر رمضان .

 أمي . املطلق : الذي مل يؤقت ، كأن يقول : أنِت علي كظهر
زاً ويكون معلقاً :  ويكون أيضاً : منجا

 : كأن يقول لزوجته : أنِت علي كظهر أمي . املنّجز
 : إن فعلت كذا فأنِت علي كظهر أمي . املعلق

 فإذا قال : أنِت علي كظهر أمي شهر رمضان ، فهذا ظهار مؤقت ، فإذا انتهى رمضان زال حكمه .
 كتاب اللعان

 تعريفه :
 ن ، ألن كل واحد من الزوجني يلعن نفسه يف اخلامسة إن كان كاذباً .هو مشتق من اللع

 هو شهادات مؤكدات من اجلانبني مقرون ة بلعن من الزوج وغضب من الزوج ة . :  واصطّلحاً 
غضب يف واختري لفظ اللعن دون ال، ن كان من الكاذبني إألن املّلعن يقول لعنة هللا عليه ، هو مأخوذ من اللعن :  قال ابن حجر

 اً وقيل مسي لعان، يبدأ به وله أن يرجع عنه فيسقط عن املرأة بغري عكس اً وهو أيض، التسمية ألنه قول الرجل وهو الذي بدئ به يف اآلية 
مل  اً وإمنا خصت املرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها ألن الرجل إذا كان كاذب، ألن اللعن الطرد واالبعاد وهو مشرتك بينهما 

 ه .ملا فيه من تلويث الفراش والتعرض الحلاق من ليس من الزوج ب، ن كانت هي كاذبة فذنبها أعظمإو ، يصل ذنبه إىل أكثر من القذف
 . وسببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا 

 سواء قذفها مبعني كقوله : زىن بك فّلن ، أو بغري معني كقوله : يا زاني ة .
: مثانون جلدة إال أن يقيم البينة رجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف) وأما اللعان : فإذا رمى ال

 أربعة شهود فيقام عليها احلد ، أو يالعن فيسقط عنه حد القذف ( .
 .االصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يأيت ببينة وإال جلد مثانني جلدة 

 ( . ْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدةً َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ ملَْ يَ لقوله تعاىل ) 
 .س فراشه   واللعان خارج عن هذا األصل ، ألن الزوج ال ميكن أن يقذف زوجت ه إال وهو متأكد من ذلك ، وألنه ال ميكن أن يدن

 قذف زوجته بالزنا فله أحوال :فمن 
 أَنَّ ِهَّلَل ْبَن أَُميََّة َقَذَف اْمرَأَتَُه ِعْنَد النَّيِبِا حلديث ابن عباس اآليت ) –د على صحة دعواه وهي أربعة شهو  –أن يأيت ببينة  األوىل :

 ( فإذا أقام البين  ة أقيم على املرأة حد الزنا .اْلبَ يِاَنَة ، أَْو َحدٌّ يف َظْهرَِك :  ِبَشرِيِك ْبِن َسْحَماَء فَ َقاَل النَّيِبُّ 
 ال يكون هناك بيان  ة ، ولكن تقر هي بذلك ، فيقام عليها حد الزنا .أ الثاني  ة :
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أن ال يكون بيانة وال إقرار ، فيقام عليه حد القذف ، لعموم آية القذف ) والذين يرمون احملصنات ... ( وحلديث ابن عباس  الثالث ة :
 املتقدم ، إال أن يُسقط حد القذف باللع  ان .

 .اللعان وله أحكام ستأيت إن شاء هللا فإذا ال عن وال عنت ثبت 
 فإن نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القذف .-

 .نَي(ْربَُع َشَهاَداتل بِاَّللَِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدقِ لقوله تعاىل )َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم ومََلْ َيُكْن ََلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَ 
يتَ بِبَ يِاَنةل أَْو ُيَّلِعَن ، فَِإْن مَلْ إَذا َقَذَف َزْوَجَتُه اْلُمْحَصَنَة ، َوَجَب َعَلْيِه احلَْدُّ ، َوُحِكَم بِِفْسِقِه ، َوَردِا َشَهاَدتِِه ، إالَّ َأْن يَأْ  : ... قال ابن قدامة

 اِن ، َلزَِمُه َذِلَك ُكلُُّه .يَْأِت بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء ، أَْو اْمتَ َنَع ِمْن اللِاعَ 
اِفِعيُّ .  َوهِبََذا قَاَل َماِلٌك ، َوالشَّ

ولَِئَك ُهْم َوأُ  بَ ُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أَبًَداَواَلَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ ملَْ يَْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة َواَل تَ قْ ه تعاىل )َقْولُ ل-أ
َهاَدِة ، يِف نَ فْ  (اْلَفاِسُقونَ  َا َخصَّ الزَّْوَج بَِأْن أَقَاَم لَِعانَُه َمَقاَم الشَّ َهاَدِة َعْنُه .َوَهَذا َعامٌّ يِف الزَّْوِج َوَغرْيِِه ، َوِإمنَّ  ِي احلَْدِا َواْلِفْسِق َوَردِا الشَّ

 ( .ِإالَّ َحدٌّ يف َظْهرِك اْلبَ يِاَنُة وَ )  َوأَْيًضا قَ ْوُل النَّيبِا -ب
ا اَلَعَن -ج نْ َيا أَْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآْلِخرَِة  )َوقَ ْولُُه َلمَّ  ( .َعَذاُب الدُّ

 ) املغين ( .     .َكاأْلَْجَنيباِ َوأِلَنَُّه قَاِذٌف يَ ْلَزُمُه احلَْدُّ َلْو َأْكَذَب نَ ْفَسُه ، فَ َلزَِمُه إَذا مَلْ يَْأِت بِاْلبَ يِاَنِة اْلَمْشُروَعِة ،   -د
 حد الزنا . افإذا نكلت الزوجة فإنه يقام عليه -

َها اْلَعَذاَب أَْن َتشْ  ألن املّلعنة مبنزلة البينة ، وقد قال هللا تعاىل )  َهَد أَْربََع َشَهاَداتل بِاَّللَِّ إِنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنَي( والعذاب هو احلد .      َويَْدرَأُ َعن ْ
 يف مشروعيته الكتاب والسنة .األصل و  -

. َواخْلَاِمَسُة أَنَّ  اتل بِاَّللَِّ إِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم وملَْ َيُكْن ََلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْربَُع َشَهادَ  قال تعاىل )
َها اْلَعَذاَب أَْن َتْشَهَد أَْربََع َشَهاَداتل بِاَّللَِّ إِنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنَي ( . . ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنيَ  َلْعَنَت اَّللَِّ َعَلْيهِ   َويَْدرَأُ َعن ْ

اْلبَ يِاَنَة ، أَْو َحدٌّ يِف َظْهرَِك فَ َقاَل يَا :  فَ َقاَل النَّيِبُّ ِبَشرِيِك ْبِن َسْحَماَء  أَنَّ ِهَّلَل ْبَن أَُميََّة َقَذَف اْمرَأَتَُه ِعْنَد النَّيِبِا ) َعِن اْبِن َعبَّاسل 
َوالَِّذي بَ َعَثَك  يَ ُقوُل اْلبَ يِاَنَة َوِإالَّ َحدٌّ يف َظْهرَِك فَ َقاَل ِهَّللٌ  َرُسوَل هللِا ِإَذا رََأى َأَحُدنَا َعَلى اْمرَأَتِِه َرُجًّل يَ ْنطَِلُق يَ ْلَتِمُس اْلبَ يِاَنَة َفَجَعَل النَّيبُّ 

ِإْن َكاَن ِمَن )فَ َقرََأ َحََّّ بَ َلَغ  (َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهمْ ) بِاحلَْقِا ِإيناِ َلَصاِدٌق فَ َليُ ْنزَِلنَّ اَّللَُّ َما يُ بَ راُِئ َظْهرِي ِمَن احلَْدِا فَ نَ َزَل ِجرْبِيُل َوأَنْ َزَل َعَلْيهِ 
َها َفَجاَء ِهَّلٌل َفَشِهَد َوالنَّيبُّ  يِبُّ فَاْنَصَرَف النَّ  (الصَّاِدِقنيَ  يَ ُقوُل : ِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم أَنَّ َأَحدَُكَما َكاِذٌب فَ َهْل ِمْنُكَما تَاِئٌب مُثَّ  َفَأْرَسَل ِإلَي ْ

ا َكاَنْت ِعْنَد اخْلَاِمَسِة َوق َُّفوَها َوقَاُلوا ِإن ََّها ُموِجَبةٌ  َأْت َوَنَكَصْت َحََّّ ظَنَ نَّا أَن ََّها تَ ْرِجُع مُثَّ قَاَلْت الَ  قَاَمْت َفَشِهَدْت فَ َلمَّ قَاَل اْبُن َعبَّاسل فَ تَ َلكَّ
نَ نْيِ َساِبَغ األَْلَيتَ نْيِ َخَدَّلََّ ال أَْفَضُح قَ ْوِمي َسائَِر اْليَ ْوِم َفَمَضْت فَ َقاَل النَّيِبُّ  اقَ نْيِ فَ ْهَو ِلَشرِيِك ْبِن أَْبِصُروَها فَِإْن َجاَءْت بِِه َأْكَحَل اْلَعي ْ سَّ

 ( رواه البخاري . َلْوالَ َما َمَضى ِمْن ِكَتاِب هللِا َلَكاَن ِل َوََلَا َشْأنٌ  َسْحَماَء َفَجاَءْت بِِه َكَذِلَك فَ َقاَل النَّيبُّ 
 .اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا ومل تقر هي بذلك ، ومل يرج ع هو عن رميه فقد شرع هللا َلما  -

 فائدة :
 :سبب نزول آيات املّلعنة 

 لنزول هذه اآلية سببان :
 ....(، أَْو َحدٌّ يف َظْهرِكَ اْلبَ يِاَنةَ : ِبَشرِيِك ْبِن َسْحَماَء فَ َقاَل النَّيبُّ  أَنَّ ِهَّلَل ْبَن أَُميََّة َقَذَف اْمرَأَتَُه ِعْنَد النَّيبِا احلديث السابق ) األول :

اِعِدىَّ عن :  الثاين نَّ َرُجًّل َوَجَد أَنَّ ُعَوميِْرًا اْلَعْجَّلىِنَّ َجاَء ِإىَل َعاِصِم ْبِن َعِدىال األَْنَصارِىِا فَ َقاَل َلُه أَرَأَْيَت يَا َعاِصُم َلْو أَ )َسْهَل ْبَن َسْعدل السَّ
 َفَكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ  َفَسَأَل َعاِصٌم َرُسوَل اَّللَِّ ، َفَسْل ىِل َعْن َذِلَك يَا َعاِصُم َرُسوَل اَّللَِّ َمَع اْمرَأَتِِه َرُجّلً أَيَ ْقتُ ُلُه فَ تَ ْقتُ ُلونَُه أَْم َكْيَف يَ ْفَعُل 

َع ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ  ا َرَجَع َعاِصٌم ِإىَل أَْهِلِه َجاَءُه ُعَوميِْ  اْلَمَساِئَل َوَعابَ َها َحََّّ َكبُ َر َعَلى َعاِصمل َما مسَِ ٌر فَ َقاَل يَا َعاِصُم َماَذا قَاَل َلَك فَ َلمَّ
َها.  قَاَل َعاِصٌم لُِعَومْيِرل ملَْ تَْأِتىِن خِبَرْيل َقْد َكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ  َرُسوُل اَّللَِّ  َها. قَاَل ُعَومْيٌِر َواَّللَِّ اَل أَنْ َتِهى َحََّّ َأْسأََلُه َعن ْ اْلَمْسأََلَة الََِّّ َسأَْلُتُه َعن ْ
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ْم َكْيَف يَ ْفَعُل فَ َقاَل َوَسَط النَّاِس فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَرَأَْيَت َرُجًّل َوَجَد َمَع اْمرَأَتِِه َرُجًّل أَيَ ْقتُ ُلُه فَ تَ ْقتُ ُلونَُه أَ  َبَل ُعَومْيٌِر َحََّّ أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َفأَق ْ 
ا فَ َرَغا قَاَل ُعَومْيٌِر   قَاَل َسْهٌل فَ َتَّلَعَنا َوأَنَا َمَع النَّاِس ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ «. فَاْذَهْب فَْأِت هِبَاَقْد نَ َزَل ِفيَك َوِِف َصاِحَبِتَك » َرُسوُل اَّللَِّ  فَ َلمَّ

َها يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإْن أَْمَسْكتُ َها. َفطَلََّقَها َثّلَثًا قَ ْبَل أَْن يَْأُمَرُه َرُسوُل اَّللَِّ   (. متفق عليه اَل اْبُن ِشَهابل َفَكاَنْت ُسنََّة اْلُمَتَّلِعنَ نْيِ . قَ َكَذْبُت َعَلي ْ
 ة ?َواْختَ َلَف اْلُعَلَماء يِف نُ ُزول آيَة اللِاَعان َهْل ُهَو ِبَسَبِب ُعَوميِْر اْلَعْجَّلينا أَْم ِبَسَبِب ِهَّلل ْبن أَُميَّ :  قال النووي

يف احلَِْديث الَِّذي ذََكَرُه ُمْسِلم يف اْلَباب أَوَّاًل لُِعَومْيِر : ) َقْد أَنْ َزَل اَّللَّ ِفيك َويف  ْجَّلينا . َواْسَتَدلَّ بَِقْولِِه فَ َقاَل بَ ْعضهْم : ِبَسَبِب ُعَوميِْر اْلعَ  
 .َصاِحَبتك ( 

ل َوقَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء : َسَبب نُ ُزوَلَا ِقصَّة ِهَّلل ْبن أَُميَّة . َواْسَتَدلُّوا بِاحلَْ  ِديِث الَِّذي ذََكرَُه ُمْسِلم بَ ْعد َهَذا يف ِقصَّة ِهَّلل قَاَل : وََكاَن أَوَّ
ْسَّلم .  َرُجل اَلَعَن يِف اإْلِ

ة اْلعَ قَاَل اْلَماَوْرِديا ِمْن َأْصَحابَنا يِف ِكَتابه احْلَاِوي : قَاَل اأْلَْكثَ ُروَن : ِقصَّة ِهَّلل ْبن أَُميَّة َأْسَبق ِمْن   ْجَّلينا . قَاَل : َوالن َّْقل ِفيِهَما ُمْشَتَبه ِقصَّ
َ َأنَّ اآْليَة نَ زَ  اِمل يف ِقصَّة ِهَّلل : تَ بَ نيَّ بَّاغ ِمْن َأْصَحابَنا يف ِكَتابه الشَّ لُِعَومْيِر ) ِإنَّ  َلْت ِفيِه أَوَّاًل ، قَاَل : َوأَمَّا قَ ْوله َوخُمَْتِلف . َوقَاَل اِْبن الصَّ

: َوحُيَْتَمل أَن ََّها نَ زََلْت ِفيِهَما  أَنْ َزَل ِفيك َويف َصاِحَبتك ( َفَمْعَناُه َما نَ َزَل يِف ِقصَّة ِهَّلل أِلَنَّ َذِلَك ُحْكم َعاما جِلَِميِع النَّاس . قُ ْلتاَّللَّ َقْد 
يًعا فَ َلَعلَُّهَما َسَأاَل يِف َوقْ تَ نْيِ ُمتَ َقارِبَ نْيِ فَ نَ زََلْت اآْليَة ِفيِهمَ  ا َوَسَبَق ِهَّلل اللِاَعان فَ َيْصُدق أَن ََّها نَ َزَلْت يِف َهَذا َويِف َذاَك َوأَنَّ ِهَّلاًل أَوَّل َمْن مجَِ

 ) نووي ( .  اَلَعَن َوَاَّللَّ أَْعَلم .
 :وقد اختلف األئمة يف هذا املوضع وقال ابن حجر : 

 .فمنهم من رجح أهنا نزلت يف شأن عومير 
 .يف شأن هّلل ومنهم من رجح أهنا نزلت 

يف وقت واحد وقد جنح النووي  اً فنزلت يف شأهنما مع اً ومنهم من مجع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هّلل وصادف جميء عومير أيض
 د . ) الفتح ( .يف وقت واح ئىإىل هذا وسبقه اخلطيب فقال لعلهما اتفق كوهنما جا

 (  َعابَ َهااْلَمَسائَِل وَ  َفَكرَِه َرُسوُل اَّللَِّ قوله ) 
َها اَل ِسيََّما َما َكاَن ِفيِه َهْتك ِسرْت ُمْسِلم أَْو ُمْسِلَمةقال النووي :  أَْو ِإَشاَعة فَاِحَشة أَْو َشَناَعة َعَلى  اْلُمرَاد َكرَاَهة اْلَمَسائِل الَّيِت اَل حُيَْتاج إِلَي ْ

ين َوَقْد َوَقَع َفَّل َكرَاَهة ِفيَها َولَْيَس ُهَو اْلُمرَاد يِف احلَْ ُمْسِلم أَْو ُمْسِلَمة قَاَل اْلُعَلَماء : أَمَّا ِإَذا َكانَ  ِديث . ْت اْلَمَسائِل ُمَّا حُيَْتاج إِلَْيِه يف أُُمور الدِا
َا َكاَن ُسَؤال َعاِصم يِف َهَذا احلَِْديث َعْن ِقصَّة َعْن اأْلَْحَكام اْلَواِقَعة فَ ُيِجيبُهْم َواَل َيْكَرهَها ، َوإِ  َوَقْد َكاَن اْلُمْسِلُموَن َيْسأَُلوَن َرُسول اَّللَّ  منَّ

َها ، َوفِيَها َشَناَعة َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَمات ، َوَتْسِليط اْليَ ُهود وَ  اْلُمَناِفِقنَي َوََنْوهْم َعَلى اْلَكَّلم يف أَْعرَاض ملَْ تَ َقع بَ ْعد وملَْ حَيَْتْج إِلَي ْ
ْسَّلم ، َوأِلَنَّ ِمْن اْلَمَساِئل َما يَ ْقَتِضي َجَوابه َتْضِييًقا َويف احلَِْديث اآْلَخر : أَْعَظم النَّاس َحْربً اْلُمْسِلِمنَي وَ  ا حُيَْرم َفُحرَِم ِمْن يِف اإْلِ ا َمْن َسَأَل َعمَّ

 َأْجل َمْسأَلَته .
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 يعين بني زوج وزوجته . لشرط األول :هذا ا
 .( …َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم  لقوله تعاىل )

، ، َواَل ِلَعاَن أَْيًضا  ْن حُمَْصَنًة ُعزاِرَ اَل لَِعاَن بَ نْيَ َغرْيِ الزَّْوَجنْيِ ، فَِإَذا َقَذَف َأْجَنِبيًَّة حُمَْصَنًة ، ُحدَّ وملَْ ُيَّلَعْن ، َوِإْن ملَْ َتكُ : ...  قال ابن قدامة
 .َواَل ِخَّلَف يِف َهَذا 

َ تَ َعاىَل قَاَل َوَذِلَك أِلَ    ( .ُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة َواَلَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مُثَّ مَلْ يَْأتُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجلِ  )نَّ اَّللَّ
َقى َعَلى َقِضيَِّة اْلُعُموِم .( َواَلَِّذيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم  )ِذِه اآْليَِة بَِقْولِِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل مُثَّ َخصَّ الزَّْوَجاِت ِمْن ُعُموِم هَ   َفِفيَما َعَداُهنَّ يَ ب ْ

 هبا ، أو غري مدخول هبا ، يف أنه يّلعنها . وال فرق بني كون الزوجة مدخوالً  : وقال رمحه هللا
، وعمرو بن دينار، كل من َنفظ عنه من علماء األمصار؛ منهم عطاء، واحلسن، والشعيب، والنخعيع على هذا  : أمج قال ابن املنذر
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 ( .والذين يرمون أزواجهم): ل العراق، والشافعي، بظاهر قول هللا تعاىل، وأهوقتادة، ومالك، وأهل املدينة، والثوري
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 أن يكون باللغة العربية إن كان حيسن العربية . هذا الشرط الثاين :
 ِة . اْلُقْرآِن بَِلْفِظ اْلَعرَبِيَّ َوِإْن َكاَن الزَّْوَجاِن يَ ْعرِفَاِن اْلَعرَبِيََّة ، مَلْ جَيُْز أَْن يَ ْلَتِعَنا بَِغرْيَِها ؛ أِلَنَّ اللِاَعاَن َوَرَد يف :  قال ابن قدامة

 ة .     ) املغين ( .َوِإْن َكانَا اَل حُيِْسَناِن َذِلَك ، َجاَز ََلَُما ااِلْلِتَعاُن بِِلَساهِنَِما ؛ ِلَمْوِضِع احْلَاجَ 
ه بالزنا ( .

َ
 زوجت

َ
 ) وأن يقذِف

 : أن يقذف الزوج زوجته بالزنا . هذا الشرط الثالث
 ان ال يثبت ، ألن هذا ال يثبت به حد القذف .فلو قال أتيت بشبه ة ، أو قبالك فّلن ، فإن اللع

 ( . أن يبدأ الزوج باللعـان) و
 فإن بدأت به هي مل يصح .: أن يبدأ الزوج قبل الزوجة ،  هذا الشرط الرابع

 ( . َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداتل بِاَّللَِّ لقوله تعاىل ) ... -أ
 .. ( . الرَُّجِل، َفَشِهَد أَْربََع َشَهاَداتل فَ َبَدأَ بِ ويف احلديث السابق )..  -ب

 .ميان ثبات كتقدمي الشهود على األنكار ، فقدمت بينة اإلثبات زناها ، ولعان املرأة لإلألن لعان الرجل بينة إل-ج
 وألن لعان املرأة لدرء العذاب عنها وال يتوج ه عليها ذلك إال بلعان الرجل . -د
 اهلل يف سورة النور )وصفة العان : على ما ذكره )
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: هلل إنها لزانية ، ويقول اخلامسة( . فيشهد مخس شهادات باغ

اهلل عليه إن كان من الكاذبي ، ثم تشهد هي مخس مرات باهلل إنه ملن الكاذبي ، وتقول  وأن لعنة
 اهلل عليها إن كان من الصادقي ( . يف اخلامسة : وأن غضب

 صفة اللعان : هذا
َماَم يَ ْبَدأُ بِالزَّْوجِ  : قال يف املغين َزْوَجيِت َهِذِه  : َأْشَهُد بَِاَّللَِّ إيناِ َلِمْن الصَّاِدِقنَي ِفيَما َرَمْيت بِهِ ْربََع َمرَّات، فَ ُيِقيُمُه: َويَ ُقوُل لَُه: ُقْل أَ َوِصَفُتُه َأنَّ اإْلِ

َشاَرِة إىَل َنَسِبِه َوَتْسِمَيِتِه ، َكمَ ، ِمْن الزاِنَا َها إْن َكاَنْت َحاِضرًَة ، َواَل حَيَْتاُج َمَع احلُُْضوِر َواإْلِ إىَل َذِلَك يف َسائِِر اْلُعُقوِد ،  ا اَل حَيَْتاجُ َوُيِشرُي إلَي ْ
نَ َها َوبَ نْيَ َغرْيَها ، َوِإْن َكاَنْت َغائَِبًة َأمْسَاَها َوَنَسبَ َها ، فَ َقاَل : اْمَرَأيت ُفَّلنَُة بِْنُت ُفَّلنل  فَِإَذا َشِهَد ، َويَ ْرَفُع يِف َنَسِبَها َحََّّ يَ ْنِفي اْلُمَشارََكُة بَ ي ْ

نْ َيا أَْهَوُن ِمْن َعَذاِب اآْل أَْربََع َمرَّاتل ،  ، ِخَرِة ، وَُكلُّ َشْيءل أَْهَوُن ِمْن َلْعَنِة اَّللَِّ َوقَ َفُه احْلَاِكُم ، َوقَاَل َلُه : اتَِّق اَّللََّ ، فَِإن ََّها اْلُموِجَبُة ، َوَعَذاُب الدُّ
،  اخْلَاِمَسِة قَ ْبَل اْلَمْوِعَظِة ، مُثَّ يَْأُمُر الرَُّجَل ، فَ يُ ْرِسُل يََدُه َعْن ِفيِه ، فَِإْن َرآُه مَيِْضي يف َذِلكَ َويَْأُمُر َرُجًّل فَ َيَضُع يََدُه َعَلى ِفيِه ، َحََّّ اَل يُ َباِدَر بِ 

 نَا .لزاِ قَاَل َلُه : ُقْل : َوِإنَّ َلْعَنَة اَّللَِّ َعَليَّ إْن ُكْنت ِمْن اْلَكاِذِبنَي ِفيَما َرَمْيت بِِه َزْوَجيِت َهِذِه ِمْن ا
  ِفيَما َرَماين بِِه ِمْن الزاِنَا .مُثَّ يَْأُمُر اْلَمْرأََة بِاْلِقَياِم ، َويَ ُقوُل ََلَا ُقوِل : َأْشَهُد بَِاَّللَِّ أَنَّ َزْوِجي َهَذا َلِمْن اْلَكاِذِبنيَ 

، َوقَ َفَهاَرْت ، فَِإَذا َكرَّ ائًِبا َأمْسَْتُه َوَنَسَبْتهُ ، َوِإْن َكاَن غَ َوُتِشرُي إلَْيهِ  َها ، َويَْأُمُر اْمَرأًَة فَ َتَضُع يَدَ ا ذََكْرنَا يِف َحقِا الزَّْوجِ ، َوَوَعَظَها َكمَ َذِلَك أَْربََع َمرَّاتل
      .َما َرَماين بِِه ِمْن الزاِنَاالصَّاِدِقنَي ِفي: َوِإنَّ َغَضَب اَّللَِّ َعَليَّ إْن َكاَن َزْوِجي َهَذا ِمْن ِضي َعَلى َذِلَك ، قَاَل ََلَا: ُقوِل ، فَِإْن َرآَها متَْ َعَلى ِفيَها

 )املغين( 
 1فائدة : 

 ألهنا يف مقابل أربعة شهود .: احلكمة يف كوهنا أربع شهادات 
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 2فائدة : 
الغالب أنه ال ألنه اشد من اللعن، إذ اللعن أثر من آثار الغضب، ألن الرجل كما تقدم تدل القرائن يف :  احلكمة من ذكر الغضب يف املرأة

 يرم زوجته وهو كاذب، فجعل يف جانبه اللعن ألنه أخف خبّلف املرأة، وَلذا غلظ عليها .
 3فائدة : 

 ال بد من حضور اللعان احلاكم أو نائبه .
 .. ( . : اذهب فأت هبا فتّلعنا عند رسول هللا  حلديث سهل بن سعد وفيه ) قال رسول هللا 

 ) فإذا مت اللعان ( .
 إذا مت اللعان بني الزوجني على الصفة املذكورة فيما سبق ، فإنه يرتتب عليه ما يلي :أي : 

 ) سقط عنه احلد ( .
 إذا كانت الزوجة حمصنة ) يعين عفيفة ( والتعزير إن كانت غري حمصنة . –وهو حد القذف  –أي : فيسقط عن الزوج احلد 

 فائدة :
 فإن أكذَب نفسه فعليه احلد .

 ا أَْو بَ ْعَدُه .الرَُّجَل إَذا َقَذَف اْمرَأَتَُه ، مُثَّ َأْكَذَب نَ ْفَسُه ، فَ َلَها َعَلْيِه احلَْدُّ ، َسَواٌء َأْكَذبَ َها قَ ْبَل ِلَعاهنَِ .. أن ة : .قال ابن قدام
اِفِعيِا ، َوَأيب ثَ ْورل ، َوَأْصَحاِب الرَّْأِي ، َواَل نَ ْعَلُم ََلُْم خُمَالِ   .ًفا َوَهَذا قَ ْوُل الشَّ

ا َكِذٌب ، َوزِيَاَدٌة يف َهْتِكَها ، َوَتْكرَاٌر ِلَقْذِفَها ، َفَّل أََقلَّ َوَذِلَك أِلَنَّ اللِاَعاَن أُِقيَم ُمَقاَم اْلبَ يِاَنِة يف َحقِا الزَّْوِج ، فَِإَذا َأْكَذَب نَ ْفَسُه بَاَن أَنَّ لَِعانَ هَ 
َب احلَْدُّ الَِّذي َكاَن َواجِ   ) املغين ( .        ًبا بِاْلَقْذِف اْلُمَجرَِّد .ِمْن أَْن جيَِ

 ) واندرأ عنها العذاب ( .
 أي : وُما يرتتب على اللعان أيضاً : أنه يدرأ عن الزوجة العذاب وهو احلد .

َها اْلَعَذاَب أَْن َتْشَهَد أَْربََع َشَهاَداتل بِاَّللَِّ إِنَُّه َلِمَن اْلكَ  لقوله تعاىل )  ( . اِذِبنيَ َويَْدرَأُ َعن ْ
 : املراد به هنا احلد . العذاب: أي يدفع .  يدرأ

 الفرقة بينهما والتحريم املؤبد ( . وحصلت )
 أي : وُما يرتتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة .

 فراق بني رجل وامرأة قذفها وأحلفهما ( متفق عليه . عن ابن عمر ) أن رسول هللا -أ
 بني رجل وامرأة من األنصار وفرق بينهما ( متفق عليه . العن النيب وعنه قال ) -ب

 وعن علي وابن مسعود قاال ) مضت السنة يف املتّلعنني أن ال جيتمعا أبداً ( أخرجه البيهقي . -ج
 وألنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة . -ج

 1فائدة : 
 كذب الرجل نفسه .ال حتل له ولو أ
لُّ َلُه ، َوِإْن َأْكَذَب نَ ْفَسُه ، يِف ظَاِهِر ا: ...  قال ابن قدامة  ْلَمْذَهِب .أَن ََّها حَتُْرُم َعَلْيِه بِاللِاَعاِن حَتْرميًا ُمَؤبًَّدا ، َفَّل حتَِ

لُّ َلُه َواَل ِخَّلَف بَ نْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ، يف أَنَُّه إَذا مَلْ ُيْكِذْب نَ ْفَسُه اَل   . حتَِ
لُّ َلُه أَْيًضا .  َوأَمَّا إَذا َأْكَذَب نَ ْفَسُه ، فَاَلَِّذي َرَواُه اجلََْماَعُة َعْن َأمْحََد ، أَن ََّها اَل حتَِ

طَّاِب ، َوَعِليِا ْبِن َأيب طَاِلبل ، َواْبِن َمْسُعودل   َّلِعنَ نْيِ اَل جَيَْتِمَعاِن أَبًَدا .، أَنَّ اْلُمتَ  َوَجاَءْت اأْلَْخَباُر َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ
اِفِعيُّ ، َوأَبُو ُعبَ ْيدل ، َوأَبُو َوبِِه قَاَل احلََْسُن ، َوَعطَاٌء ، َوَجابُِر ْبُن َزْيدل ، َوالنََّخِعيُّ ، َوالزُّْهرِيُّ ، َواحلََْكُم ، َوَماِلٌك ، َوال ث َّْورِيُّ ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالشَّ

 بُو يُوُسَف .ثَ ْورل ، َوأَ 
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 2فائدة : 
 اختلف العلماء مَّ يقع التفريق ، هل مبجرد قذف الرجل المرأته ? أم بعد حلفه وشهادته ? أم بعد مّلعنتهما معاً ?

 اجلمهور على أن التفريق يقع بعد مّلعنتهما معاً لألحاديث السابقة .
 ، واألول أصح .رأة وقال الشافعي : حتصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن مل تلتعن امل

اِفِعيُّ : ق قال ابن قدامة َقْوِل ، فَ َتْحُصُل بَِقْوِل الزَّْوِج : حَتُْصُل اْلُفْرَقُة بِِلَعاِن الزَّْوِج َوْحَدُه ، َوِإْن ملَْ تَ ْلَتِعْن اْلَمْرأَُة ؛ أِلَن ََّها فُ ْرَقٌة َحاِصَلٌة بِالْ اَل الشَّ
 .  ) املغين ( . مج َأَحًدا َواَفَق الشَّاِفِعيَّ َعَلى َهَذا اْلَقْوِل َواَل نَ ْعلَ ، َوْحَدُه ، َكالطََّّلِق 

 3فائدة : 
 اختلف العلماء يف اللعان هل هو يف حد ذاته تفريق ? أم يلزم حكم احلاكم ) القاضي ( ?

 .ول اجلمهور كما نقله النووي عنهقإىل أن اللعان يف حد ذاته موجب للفرقة ، وهو  -كاإلمام مالك وأهل الظاهر-ذهب فريق من أهل العلم 
 قال ) ذاكم التفريق بني كل متّلعنني ( رواه مسلم . حلديث سهل . أن النيب 

 بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأيب حنيفة إىل أنه يلزم قضاء القاضي .
 حلديث ابن عمر وفيه ) مث فراق بينهما ( .

 ا ذكر يف اللعان ( .وانتفى الولد إذ )
 ا يرتتب على اللعان انتفاء الولد ، وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني :أي : وُم

 : أن الولد ينتفي مبجرد اللعان . فقيل
 ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان .

 واختاره ابن عثيمني .
 : البد أن ينفيه ، فإن مل ينفيه فالولد له . وقيل

 د على فراشه له .واستدلوا حبديث ) الولد للفراش ( وهذا ول
 ) و 
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 هذا لفظ حديث صحيح .
 ( متفق عليه .رَاِش َولِْلَعاِهِر احلََْجُر اْلَوَلُد لِْلفِ )  . قال  اِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلتْ َعْن عَ 

(  َولِْلَعاِهرِ ) ، وفراش التسري إذا كانت أمة ، واملعين : أن الولد تابع له وحمكوم له به .( فراش الزوجية إذا كانت زوجة  اَْلَوَلدج لِْلِفَراشِ )  
 أي الزاين .

( أي : للزاين اخليبة واحلرمان ، ومعىن اخليبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه ، وجرت العرب أن تقول ملن خاب : له احلجر ، وبفيه  َاحلََْجر) 
 املراد باحلجر هنا أنه يرجم ، لكنه قول ضعيف . احلجر والرتاب . وقيل : 

 : ) الولد للفراش ويف فم العاهر احَلَجر ( . ويؤيد األول ما أخرجه أمحد من قوله 
 أن الولد حيكم بأنه للفراش إذا أمكن اللحاق به . فهذا احلديث دليل :

 ( . اَْلَوَلُد لِْلِفرَاِش، َولِْلَعاِهِر احلََْجرُ  لقوله ) -أ
ِه، قَاَل وحلديث  -ب ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِا قَاَم َرُجٌل فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ ُفّلَنًا اْبيِن َعاَهْرُت بِأُمِاِه يف اجْلَاِهِليَِّة،  )َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبل

 ر ( رواه أبو داود وحسنه ابن حجر .ِليَِّة ، اْلَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِهِر احلَْجَ الَ َدْعَوَة يِف اإِلْسَّلِم ، َذَهَب أَْمُر اجْلَاهِ  : فَ َقاَل َرُسوُل هللِا 
، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إىل الزوج ، وال ينتفي عنه  اً أن املرأة إذا كانت فراش قال ابن قدامة :

الولد للفراش :  باملرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، مل يلتفت إليه باإلمجاع ، وذلك لقول النيب  إال مبّلعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زىن
 ر .وللعاهر احلج
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 ش .وأمجعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل ، فادعاه آخر . أنه ال يلحقه ، وإمنا اخلّلف فيما إذا ولد على غري فرا وقال :
 ) املغين ( . . غاب عن زوجته فولدت فالولد الحق به مامل ينفه باللعان ياع فلو أن رجّلً لألنساب من الض اً وهذا هو األصل حفظ

مثال ال ميكن اللحاق به: كأن يتزوج شخص امرأة وولدت غّلمًا بعد ثّلثة أشهر، فهذا ال ميكن أن يكون من هذا الزوج، ألن أقل  -
 مدة احلمل ستة أشهر .

( معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو ُملوكة ، صارت فراشاً له ، فأتت بولد ملدة اإلمكان منه حلقه الولد : قوله ) الولد للفراش  قال النووي
من وصار ولدًا جيري بينهما التوارث وغريه من أحكام الوالدة ، سواء كان موافقًا له يف الشبه أو خمالفًا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر 

 حني اجتماعهما .

 1فائدة : 
 تكون الزوجة فراشاً ?مَّ 

 اختلف العلماء مَّ تكون الزوجة فراشاً ? على قولني :

 : مبجرد العقد تكون فراشاً ، ويلحق الولد بالزوج . القول األول
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 : ) الولد للفراش ... ( . لعموم قوله 
 : تصري فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء . القول الثاين

 افعي وأمحد .وهذا قول الش
 : ال تصري فراشاً حَّ يتحقق اجتماعه معها مع الوطء .القول الثالث 

 وهذا اختيار ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم .
 ) الولد للفراش ( . لقوله  -أ

 وجه الداللة : أهل العرف واللغة ال يعدون املرأة فراشاً قبل الدخول هبا .
 بإحلاق نسب مبن مل ينب بامرأته ومل يدخل هبا .أنه مل يعهد يف الشريع ة أن تأيت -ب

 ألن الفراش ال يتحقق إال باجملامعة .وهو الصحيح ، 
لو عقد على امرأة وهو يف أقصى املغرب ، وهي يف أقصى املشرق ، مث ولدت له بعد العقد بنصف سنة ، فإن الولد  : وعلى القول األول

 ول ضعيف [ .يلحق به وإن مل يسافر إليها . ] لكن هذا الق
 2فائدة : 

 على قولني : لو زىن رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه الزاين ، فهل يلحق به ?اختلف العلماء : 
 وهذا قول مجهور العلماء . : أنه ال ينسب إليه . القول األول

 ر .وولد الزىن ال يلحق الزاين يف قول اجلمهو  : قال ابن قدامة
ال ينسب إىل الزاين، وال يقال إنه ولده، وإمنا ينسب إىل أمه ، وهو حمَرم َلا،  –كان أو أنثى   اً ذكر  –الزنا وبناء على هذا القول : فإن ولد 

  .ويرثها كبقية أبنائها
 ( . َولِْلَعاِهِر َاحلََْجرُ ) ...  لقوله -أ

 ين .أنه ليس للزاين إال احلجر ، وذلك بفوات نسب املولود له ، فّل ينسب ولد الزىن بالزا بنيا 
ِه قَاَل : َقَضى النيب  حلديث -ب أَنَّ َمْن َكاَن ِمْن أََمةل ملَْ مَيِْلْكَها ، أَْو ِمْن ُحرَّةل َعاَهَر هِبَا فَِإنَُّه ال يَ ْلَحُق  َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبل َعْن أَبِيِه َعْن َجدِا

 . َو َوَلُد زِنْ َيةل ِمْن ُحرَّةل َكاَن أَْو أََمةل بِِه َوال يَِرُث َوِإْن َكاَن الَِّذي يُْدَعى َلُه ُهَو ادََّعاُه فَ هُ 
 . أن ولد الزىن ال يلحق بالزاين وال يرثه ، حَّ لو ادعاه الزاين فقضى النيب 
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 أنه ينسب إليه . القول الثاين :
 . نقل عن احلسن وابن سريين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليهوهذا 

 . ول شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللاواختار هذا الق
 وقال ابن مفلح رمحه هللا : واختار شيخنا ]ابن تيمية[ أنه إن استلحق ولده من زنا وال فراش حلقه اه  .

ُ : إْن اْستَ ْلَحَق َوَلَدُه من الزىن َواَل ِفرَاَش:  يِن َرمِحَُه اَّللَّ ْيُخ َتِقيُّ الدِا  .حَلَِقهُ وقال املرداوي : َواْخَتاَر الشَّ
ِعيِه َصاِحُبُه ، َوادََّعاُه الزَّاين :  قال ابن القيم : َكاَن ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيِه يَْذَهُب ِإىَل أَنَّ اْلَمْوُلوَد ِمَن الزاىَِن ِإَذا ملَْ َيُكْن َمْوُلوًدا  َعَلى ِفرَاشل يَدَّ

َويَ ْلَزُمُه ، َرَواُه َعْنُه إسحاق بِِإْسَناِدِه يف َرُجلل َزىَن بِاْمرَأَةل، فَ َوَلَدْت َوَلًدا، فَادََّعى َوَلَدَها فَ َقاَل: جُيَْلُد ُأحلَِْق بِِه ... َوَهَذا َمْذَهُب احلََْسِن اْلَبْصرِيِا 
 ر .       ) زاد املعاد ( .َوَهَذا َمْذَهُب ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ رْيِ َوُسَلْيَماَن ْبِن َيَساد ، اْلَولَ 

: اجلمهور على أنه عام، وأنه ال حق للزاين يف الولد الذي خلق من مائه، وذهب بعض العلماء إىل أن ن عثيمني رمحه هللاوقال الشيخ اب
هذا خاص يف املخاصمة، يعين إذا ختاصم الزاين وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش، أما إذا كان ال منازع للزاين، واستلحقه فله 

 ل. ) الشرح املمتع ( هو الراجح املناسب للعقل، وكذلك للشرع عند التأمذلك ويلحق به، وهذا القول 
وقال : حديث )الولد للفراش وللعاهر احلجر( يدل أن هناك رجلني ، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له ، صاحب 

: فهنا نغلب جانب الشرع كما قال النيب  الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي ، والزاين يقول: هذا ولدي خلق من مائي ،
أو امرأة ليس َلا زوج ومل يداِع أحٌد  -مثّلً -أما إذا كان الزاين ال ينازعه أحد يف ذلك، يعين: زنا بامرأة بكر ( ر)الولد للفراش وللعاهر احلج

 ه .   ) الباب املفتوح ( .هذا الولد وقال الزاين: إنه ولدي فهو ل
 أدلة هذا القول :

إن يف إحلاق ولد الزىن بالزاين إذا مل يكن مثا فراش فيه حفظ لنسب الولد من الضياع ، حَّ ال يصيبه الضرر والعار بسبب جرمية مل  -أ
 يرتكبها .

 ( . اَْلَوَلُد لِْلِفرَاِش، َولِْلَعاِهِر َاحلََْجرُ )  قوله  -ب
  وال فراش يعارضه أصّلً مل يتناوله احلديث .قالوا : إن نص احلديث يثبت النسب بسبب الفراش ، فإذا ولد للزاين

قال : الولد للفراش ، وللعاهر  قوالن ألهل العلم ، والنيب  اً ففي استلحاق الزاين ولده إذا مل تكن املرأة فراش اً وقال شيخ اإلسّلم : وأيض
ولدوا يف اجلاهلية بآبائهم ،  اً ديث ، وعمر أحلق أوالدمل يتناوله احل اً فجعل الولد للفراش ؛ دون العاهر . فإذا مل تكن املرأة فراش ،احلجر 

 .وليس هذا موضع بسط هذه املسألة 
،  يشهد ملا سبق من جواز اإلحلاق ما جاء يف قصة جريج العابد ، ملا قال للغّلم الذي زنت أمه بالراعي : )قاَل َمْن أَبُوَك يَا ُغَّلمُ  -ج

 ه .قَاَل : الرَّاِعي...( متفق علي
؛ فدل على إثبات األبوة  ، مع أن العّلقة عّلقة زىن ، وقد أخرب أن الراعي أبوه وجه الكرامة وخرق العادة من هللاالصيب كان على فكّلم 

 . للزاين
 ب .َوَهَذا ِإْنطَاٌق ِمَن اَّللَِّ اَل مُيِْكُن ِفيِه اْلَكذِ م : قال ابن القي

ق هللا نسبته مبا خرق له من العادة يف نطق الصيب بالشهادة  قد حكى عن جريج أنه نسب ابن النيب  : وقال القرطيب الزىن للزاين ، وصدَّ
عن جريج يف معرض املدح وإظهار كرامته ، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق هللا تعاىل وبإخبار النيب  له بذلك ، وأخرب هبا النيب 

 ا .  ) التفسري ( .عن ذلك ، فثبتت البنوة وأحكامه 
: واستدل بعض العلماء هبذا احلديث على أن ولد الزىن يلحق الزاين؛ ألن جرجياً قال: من أبوك? قال: أيب فّلن  يخ ابن عثيمنيوقال الش

علينا للعربة، فإذا مل ينازع الزاين يف الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه ، وإىل هذا ذهب طائفة يسرية من أهل  الراعي، وقد قصها النيب 
 رياض الصاحلني ( .م . ) ش العل
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 القياس . -د
َها ، َوتَرِثُُه َويَرِثُ َها ، َويَ ْثُبُت اْلِقَياُس الصَِّحيُح يَ ْقَتِضيِه ، فَِإنَّ اأْلََب َأَحُد الزَّانِيَ نْيِ ، َوُهَو ِإَذا َكاَن يُ ْلَحُق بِأُمِاهِ ، َويُ ْنَسبُ ال ابن القيم : ق  إِلَي ْ

َنُه َوبَ نْيَ أَقَارِ  َقا َعَلى أَنَُّه ابْ نُ ُهَما ، َفَما اْلَمانُِع ِب أُمِاِه َمَع َكْوهِنَا زََنْت بِِه ، َوَقْد ُوِجَد اْلَوَلُد ِمْن َماِء الزَّانِيَ نْيِ ، َوَقِد اْشتَ رََكا ِفيِه ، َوات َّفَ النََّسُب بَ ي ْ
رُُه ? ِعِه َغي ْ  . ) زاد املعاد ( .س فَ َهَذا حَمُْض اْلِقَيا ِمْن حُلُوِقِه بِاأْلَِب ِإَذا مَلْ يَدِا

 . أن الشارع يتشوف حلفظ األنساب ورعاية األوالد ، والقيام عليهم حبسن الرتبية واإلعداد ، ومحايتهم من التشرد والضياع -ه
ويف نسبة ولد الزنا إىل أبيه حتقيق َلذه املصلحة ، خصوًصا أن الولد ال ذنب له ، وال جناية حصلت منه ، ولو نشأ من دون أب  -

ا له ب إليه ويعين برتبيته واإلنفاق عليه ألدى ذلك يف الغالب إىل تشرده وضياعه واَنرافه وفساده ، ورمبا نشأ حاقًدا على جمتمعه ، مؤذيً ينس
 ( .           وهللا أعل  م .2/759ينظر: "فقه األسرة عند ابن تيمية" ). بأنواع اإلجرام والعدوان 

 اخلالصة :
املزين هبا ذات فراش، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها، ففي هذه احلال ينسب الولد إىل الزوج، أن تكون املرأة  أواًل :

 . وال ينتفي عنه إال مبّلعنته لزوجته
ْلِفرَاِش ، َولِْلَعاِهِر )اْلَوَلُد لِ  ولو ادعى رجل آخر أنه زىن هبذه املرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، مل يلتفت إليه باإلمجاع ، وذلك لقول النيب 

 .احلََْجُر( 
 .قال ابن قدامة : َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه إَذا ُوِلَد َعَلى ِفرَاشل َرُجلل ، فَادََّعاُه آَخُر : أَنَُّه اَل يَ ْلَحُقُه 

  .في هذه احلال ال يُلحق به أيضاً قوالً واحداً املرأة ذات فراش ، وال يستلحقه الزاين به ، وال ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ف تكونأن ال : ثانياً 
 .فلم يقل أحد من أهل العلم بإحلاق ولد الزنا بالزاين من غري أن يدعيه الزاين

 ا .ِإمْجَاِعِهْم َعَلى نَ ْفِيِه َعْنُه َمَع اْعرتَاِفِه بِالزاِنَ إىل  ("8/455"احلاوي الكبري ) وقد أشار املاوردي يف
  .املرأة فراشاً ألحد ، وأراد الزاين استلحاق هذا الولد بهإذا مل تكن  ثالثاً :

 .فهذه الصورة حمل اخلّلف بني العلماء
َا اخلَِّْلُف ِفيَما إَذا ُوِلَد َعَلى َغرْيِ ِفرَاقال ابن قدامة :   ش .َوِإمنَّ

 كتاب العدد
(  

َ
 ها زوجها مبوتٍ أو طالق ( .العدة تربص من فارق

 هذا تعريف العدة .
 .بسبب فرقة نكاح وما أحلق به ، واملراد بالرتبص االنتظار بص حمدود شرعاً تر  هي :

 أي : أن هذا الرتبص حمدد من قبل الشرع ، إما ثّلث حيض ، وإما وضع احلمل ، وإما ثّلثة أشهر وَنو ذلك .) حمدود شرعاً (  قوله
 كما لو طلق الرجل زوجته .) بسبب فرقة نكاح (  قوله
 كوطء الشبهة ، فإنه على املذهب َتب فيه العدة .ه ( ) وما أحلق ب قوله

 ) وهي واجبة ( . 
 اع .واجبة بالكتاب والسنة واإلمج أي : أن العدة

 قال العلماء : ه ذا خرب مبعىن األم ر .(  قال تعاىل )َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثّلثََة قُ ُروءل -أ
ئِ  وقال تعاىل ) -ب ْضَن َوأُو َوالّلَّ ِئي ملَْ حيَِ تُ ُهنَّ َثّلثَُة َأْشُهرل َوالّلَّ الُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن ي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ

 (  هذا بالنسبة للمفارقة يف احلياة . َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ 
 :وأما بالنسبة للمفارقة للوفاة  -ج

 .(  َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشراً  قال هللا تعاىل )فقد 
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 لفاطمة بنت قيس ) اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم ( متفق عليه . قال و  -د
 وأمجعت األمة على وجوب العدة يف اجلملة . 

 1فائدة : 
 احلكمة من العدة عدة أمور :

 استرباء رحم املرأة من احلمل لئّل حيصل اختّلط األنساب .-أ     
 وكذلك إتاحة الفرصة للزوج املطلق لرياجع إذا ندم وكان الطّلق رجعياً . - ب

 وتعظيم عقد النكاح وأن له حرمة .-ج      
 تعظيم حق الزوج وخطره . -د
 بها أو غري مدخول بها تعتد على كل حال ) فاملفارقة باملوت إذا مات عنها 

ً
 ( . ، مدخوال

 ، أي مدخوالً هبا أو غري مدخول هبا. أي : أن املرأة إذا مات عنها زوجها فإنه جيب عليها العدة على كل حال
 .(  ْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشراً َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَ لقوله تعاىل ) 

 والرجل إذا عقد على املرأة فإهنا تعترب زوجة .
 مثال : رجل عقد على امرأة ومل يدخل هبا ، مث مات عنها ، فإنه جيب عليها العدة .

 فعدتها وضع مجيع ما يف بطنها ( .
ً
 ) فإن كانت حامال

 لها .مات عنها زوجها وهي حامل فعدهتا وضع مجيع محأي : إذا 
 ( . َوأُوالُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ لقوله تعاىل )  -أ

َعَة اأَلْسَلِميَِّة  وحلديث -ب ِة اْلَوَداِع ، َوِهيَ  -وََكاَن ُمَّْن َشِهَد بَْدراً ،أَن ََّها َكاَنْت حَتَْت َسْعِد ْبِن َخْوَلَة )ُسبَ ي ْ َها يِف َحجَّ َ َعن ْ َحاِمٌل . فَ َلْم  فَ تُ ُويفاِ
َلْت لِْلُخطَّاِب ، َفَدَخَل  ا تَ َعلَّْت ِمْن نَِفاِسَها : ََتَمَّ َناِبِل ْبُن بَ ْعَككل تَ ْنَشْب أَْن َوَضَعْت مَحَْلَها بَ ْعَد َوفَاتِِه ، فَ َلمَّ َها أَبُو السَّ َرُجٌل ِمْن َبيِن  -َعَلي ْ

اِر  نَي لِلنِاَكاِح ، َوَاَّللَِّ َما أَْنِت بَِناِكحل َحََّّ مَيُرَّ َعَلْيك أَْربَ َعُة َأْشُهرل وَ فَ َقاَل ََلَا : َما ِل أَرَاك مُ  -َعْبِد الدَّ َلًة ? َلَعلَِّك تُ َرجِا َعْشٌر . قَاَلْت َتَجمِا
ا قَاَل ِل َذِلَك : مَجَْعُت َعَليَّ ثَِيايب ِحنَي أَْمَسْيُت ، فَأَتَ ْيُت َرُسوَل  َعُة : فَ َلمَّ ْلُتُه َعْن َذِلَك ? فَأَفْ َتاين بَِأيناِ َقْد َحَلْلُت ِحنَي َوَضْعُت َفَسأَ  ُسبَ ي ْ

ْزِويِج إْن بََدا ِل   ( متفق عليه .مَحِْلي ، َوأََمَرين بِالت َّ
 متفق عليه . ويف رواية للبخاري ) فوضعت بعد موته بأربعني ليلة (

َعَة اأَلْسَلِميَّةَ )َسَلَمَة قَاَلْت  مأُ عن    متفق عليه(. َرَها أَْن تَ تَ َزوَّجَ  فََأمَ  وِل اَّللَِّ  ا بِلََيالل َوإِن ََّها ذََكَرْت َذِلَك لَِرسُ  هَ  اِة َزْوجِ   نُِفَسْت بَ ْعَد َوفَ  ِإنَّ ُسبَ ي ْ
 ) نُفست : أي ولدت ( .

َعَة اأَلْسَلِميََّة نُِفَسْت بَ ْعَد َوفَاِة َزوْ )اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة  عن رواه . (فَاْسَتْأَذنَ ْتُه أَْن تَ ْنِكَح فََأِذَن ََلَا فَ َنَكَحتْ  ِجَها بَِلَيالل َفَجاَءِت النَّيِبَّ أَنَّ ُسبَ ي ْ
 البخاري

َها ِبَوْضِع احلَْْمل ، حَ :  قال النووي ة اْلُمتَ َوِفَّ َعن ْ َلف َواخْلََلف فَ َقاُلوا : ِعدَّ ْو َوَضَعْت بَ ْعد َمْوت َزْوجَها ََّّ لَ َأَخَذ هِبََذا مَجَاِهري اْلُعَلَماء ِمْن السَّ
اِفِعيا َوَأيب  هتَا َوَحلَّْت يِف احْلَال ِلأْلَْزَواِج . َهَذا قَ ْول َماِلك َوالشَّ  .َحِنيَفة َوَأمْحَد بَِلْحظَةل قَ ْبل َغْسله اِنْ َقَضْت ِعدَّ

ن احلامل إذا مات عنها زوجها حتل بوضع احلمل : قال مجهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى يف األمصار ، أ وقال احلافظ ابن حجر
 وتنقضي عدة الوفاة .

راً( ، ومبني َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجًا يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعشْ هو خمصوص ، لعموم قوله تعاىل : )و :  قال النووي
 .( عام يف املطلقة املتوِف عنها، وأنه على عمومه ُهنَّ أَْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ والُت اأْلَمْحَاِل َأَجلُ َوأُ أن قوله تعاىل : )

 إىل أهنا تعتد بأقصى األجلني ، وهو قول ابن عباس ومجاعة . وذهب بعض العلماء :
ا وال حتل مبجرد الوضع ، وإن انقضت املدة :  ومعناه أهنا إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ، تربصت إىل انقضائه قال احلافظ
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 قبل الوضع تربصت إىل الوضع .
 مثال على هذا القول : رجل مات وزوجته  حامل يف الشهر األول : عدهتا : وضع احلمل .

 أربعة أشهر وعشراً . –على هذا القول  –مات عنها وهي يف الشهر السابع ، فعدهتا 
 ور .وهو قول اجلمه والراجح القول األول

 1فائدة : 
 ذهب مجهور العلماء إىل أنه جيوز َلا أن تنكح ولو مل تطهر من دم النفاس .

 لداللة ألفاظ احلديث عليه .ففي رواية : ) فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي ( .
( فعلق احلل حبني الوضع وقصره عليه، ومل يقل  إذا طهرت، وال إذا انقطع دمك. وهو ظاهر القرآن يف قوله تعاىل )َيَضْعَن مَحَْلُهنا

 لكن ال يطؤها زوجها حىت تطهر من نفاسها وتغتسل .
َر أَنَُّه اَل يَ ْقرَبُ َها َزْوُجَها حََّّ تَ  :  َواَل أََرى بَْأًسا أَْن تَ َزوََّج َوِهَي يِف َدِمَها، َغي ْ  .ْطُهَر قَاَل اَلزُّْهرِيُّ

 لقوله يف احلديث : ) فلما تعلت من نفاسها ( ومعناه : طهرت . وذهب بعض العلماء إىل أهنا ال تنكح حَّ تطهر ،
 والراجح قول اجلمهور .

 عن فعلها : ) فلما تعلت من نفاسها ( :وأما اجلواب 
، ومل يعلل بالطهر من : أهنا حلت حني وضعت  ، وإمنا احلجة يف قول النيب جة فيه ، وال ح: هذا إخبار عن وقت سؤاَلا  قال النووي

 س  .النفا
وقول ابن شهاب : فّل باس أن تتزوَّج حني وضعت ، وإن كانت يف دمها ، غري أنه ال يقرهبا زوجها حَّ تطهر ؛ هذا  وقال القرطيب :
 . مذهب اجلمهور

 الثاني منهما ( . 
َ
ع
َ
ها حىت تض

ُ
نقضِ عِدت

َ
َأمي مل ت

ْ
و

َ
 بت

ً
 حامال

ْ
 ) ولو كانت

 حَّ تضع الثاين منهما .ا ال تنقضي عدهتوهذا باتفاق أهل العلم ، أنه 
تنتهي حَّ تضع مجيع ما يف  ، فّلوإذا كان يف بطنها ثّلثة أوالد ، وخرج األول ، فّل تنتهي العدة ، مث وضعت الثاين ، فّل تنتهي العدة 

 .بطنها

 وهذا أيضاً يشمل الطفل الواحد ، فلو خرج بعضه فإنه ال تنتهي العدة حَّ خيرج كله .
 ميع ما يف الرحم .ألن احلمل اسم جل -أ

وألن العدة إمنا شرعت ملعرفة براءة الرحم من احلمل ، فإذا علم وجود الولد الثاين فقد تُيقن وجود املوجب للعدة وانتفت الرباءة  -ب
 املوجبة النقضائها .

 فائدة : 
 :احلمل الذي تنقضي به العدة 

رجّله ورأسه وال عربة باخلطوط ، فإذا متيز بأن عرف رأسه وبانت رجّله أن تضع ما يتبني فيه خلق إنسان ، بأن تتبني مفاصله ويداه و 
 ويداه ووضعت فحينئذ تنقضي العدة .

 ( ال ميكن .80( متيقن ، وقبل )90يوماً . وقبل ذلك ال ميكن ، وبعد ) 81واملدة اليت يتبني فيها خلق إنسان: ال يتبني إال بعد 
ضعت من شهرين: فّل تنتهي عدهتا، ألنه يف شهرين ال يتبني فيه خلق إنسان، وتعتد بأربعة مثال: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل وو 

 أشهر وعشراً .
مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت من ثّلثة أشهر ، فهنا تنقضي عدهتا ، ألنه يف هذه املدة يتبني فيه خلق 

 إنسان .
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 فعدتها أربعة أشه
ً
 ( .إن كانت حرة ر وعشرة أيام ) وإن مل تكن حامال

 .أي : إذا كانت املرأة املتوِف عنها زوجها غري حامل فعدهتا أربعة أشهر وعشرة أيام ) سواء كان مدخوالً هبا أم غري مدخول هبا ( 
 ْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشرا ( .) والَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ أَ  لقوله تعاىل -أ

دَّ َعَلى َميِاتل فَ ْوَق َثَّلِث لََيالل ، ِإالَّ عَ  ) قالت : قال يْ َنَب بِْنِت َجْحشل عن ز  -ب لُّ اِلْمرَأَةل تُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر ، َأْن حتُِ َلى اَل حيَِ
 ( متفق عليه . َزْوجل أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشرًا

أمجع أهل العلم على أن عدة املرأة املسلمة غري ذات احلمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخواًل هبا أو غري قال ابن قدامة : 
 ) املغين ( .     مدخول هبا .

 والدليل على أن غري املدخول هبا يشملها هذا احلكم :
ْسُعودل : َل َعْن َرُجلل تَ َزوََّج اِْمَرأًَة ، وملَْ يَ ْفِرْض ََلَا َصَداقًا ، وملَْ يَْدُخْل هِبَا َحََّّ َماَت ، فَ َقاَل اِْبُن مَ أَنَُّه ُسئِ  ) َعْن َعْلَقَمَة ، َعِن اْبِن َمْسُعودل 

َها اَْلِعدَّةج ،ََلَا ِمْثُل َصَداِق ِنَسائَِها ، اَل وَْكَس ، َواَل َشَطَط ،  ْعِقُل ْبُن ِسَنانل اأْلَْشَجِعيُّ فَ َقاَل : َقَضى َرُسوُل َاَّللَِّ َوََلَا اَْلِمريَاُث، فَ َقاَم مَ  َوَعَلي ْ
  رواه أبوداود .ِمْثَل َما َقَضْيَت ، فَ َفرَِح هِبَا اِْبُن َمْسُعودل  -ِاْمَرأَةل ِمنَّا  -يِف ِبْروََع بِْنِت َواِشقل ) 

 وقد سبق أن هذا احلديث يدل على ثّلث مسائل :
 العدة على املرأة املتوِف عنها زوجها ولو قبل الدخول .: وجوب املسألة األوىل 
 : أن املرأة اليت مات عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة . املسألة الثانية
 : أن املرأة اليت مات عنها زوجها َلا املرياث ولو قبل الدخول . املسألة الثانية

 1فائدة : 
 ألَمة يف الطّلق فكذا عدة الوفاة.، إلمجاع الصحابة على تنصيف عدة اعامة أهل العلماأَلَمة نصفها، شهران ومخس ليال، يف قول عدة 

 2 فائدة :
 اختلف العلماء يف املرأة ميوت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من مَّ تبدأ العدة?

 : تعتد من يوم مات زوجها . فقيل
 وهذا مذهب اجلمهور .

 رب ، وستأيت املسألة إن شاء هللا قريباً .: تعتد من يوم يأتيها اخل وقيل
 3فائدة : 

 لو مات زوج الرجعية :
: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بّل خّلف ، ألن الرجعية زوجة يلحقها طّلقه ويناَلا  قال يف املغين

 مرياثه ، فاعتدت للوفاة كغري املطلقة .
 بل أن يدخل بها فال عدة له عليها ( .احلياة، فإذا طلقها ق وأما املفارقة يف حال) 

 . أي : إذا فارق الرجل زوجته يف احلياة بطّلق أو فسخ قبل اخللوة والدخول فّل عدة عليها
ونَ َهايَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل أَ لقوله تعاىل )  ةل تَ ْعَتدُّ وُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ  ( . ْن مَتَسُّ
: هذا أمر جممع عليه بني العلماء أن املرأة إذا طلقت قبل الدخول هبا ال عدة عليها ، فتذهب وتتزوج من فورها مَّ  قال ابن كثري

 ه أربعة أشهر وعشراً، وإن مل يكن دخل هبا باإلمجاع أيضاً .شاءت، وال يستثىن من هذا إال املتوِف عنها زوجها، فإهنا تعتد من
 1فائدة : 

 ( خرج خمرج الغالب ، إذ ال فرق يف احلكم بني املؤمنة والكتابية يف ذلك باإلتفاق . ] قاله ابن كثري [ .قوله )املؤمنات
 2فائدة : 
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 ا .من املسائل اليت نستفيدها من اآلية : إباحة طّلق املرأة قبل الدخول هب
 3فائدة : 

(  ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ استدل هبذه اآلية بعض العلماء على أن الطّلق ال يقع إال إذا تقدمه نكاح ، ألن هللا تعاىل قال )
فة كثرية من السلف واخللف فعقب النكاح بالطّلق ، فدل على أنه ال يصح وال يقع قبله ، وهذا مذهب الشافعي وأمحد بن حنبل وطائ

 رمحهم هللا . ] قاله ابن كثري [ .
 وقد سبقت املسألة ومثاَلا : أن يقول : إن تزوجت فّلنة فهي طالق ، مث فيما بعد تزوجها ، فّل تطلق .

 فعدتها )
ً
 وضع محلها ، قصرت املدة أو طالت ( . وإن كان قد دخل بها أو خال بها، فإن كانت حامال

 زوجة املدخول هبا أو خّل هبا زوجها وطلقها زوجها وكانت حامّلً أن تضع محلها .أي : وعدة ال
 لعموم قوله تعاىل ) َوأُوالُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن مَحَْلُهن ( .

 عدهتن بوضع احلمل .] َوأُوالُت اأْلَمْحَاِل [ أي : صاحبات احلمل . ] َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن مَحَْلُهن [ أي : انقضاء 
 ، فإن كا )

ً
 نت حتيض فعدتها ثالث حيض كاملة ( .وإن مل تكن حامال

 أي : وإن كانت الزوجة غري حامل وطلقها زوجها وكانت ُمن حتيض فعدهتا ثّلث حيض كاملة .
 ض .( أي : ثّلث حي َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثّلثََة قُ ُروءل لقوله تعاىل ) 

 [ ينتظرن ، وهو خرب مبعىن األمر ، فدلت اآلية على أن زمن العدة ثّلث حيض . يَ تَ رَبَّْصنَ ] 
 .إن عدة املطلقة ، إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء ، ثّلثة قروء بّل خّلف بني أهل العلم  قال ابن قدامة :

 .        ) املغين ( . ء (واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثّلثة قرو   )وذلك لقول هللا تعاىل 
 1فائدة : 

هِتَا . قال ابن قدامة :  أَنَّ احْلَْيَضَة الَّيِت َتْطُلُق ِفيَها ، اَل حُتَْسُب ِمْن ِعدَّ
 .ِبَغرْيِ ِخَّلفل بَ نْيَ أَْهِل اْلِعْلِم 

َ تَ َعاىَل أََمَر بَِثَّلثَِة قُ ُروءل ، فَ تَ َناَوَل َثَّلثًَة َكاِمَلًة  -أ َها َما تَِتمُّ بِِه َمَع اثْ َنتَ نْيِ َثَّلثٌَة َكاِمَلٌة ، َفَّل يُ ْعَتدُّ هِبَاأِلَنَّ اَّللَّ  . ، َواَلَّيِت طَلََّق فِيَها مَلْ يَ ْبَق ِمن ْ
َا ُحراَِم يف احْلَْيضِ  َوأِلَنَّ الطََّّلقَ  -ب َها ؛ ِلَما ِفيِه ِمنْ إمنَّ ِة َعَلي ْ هِتَا، َوأَنْ َفَع ََلَاْت بِِتلْ ، فَ َلْو اْحَتَسبَ َتْطوِيِل اْلِعدَّ ، َك احْلَْيَضِة قُ ْرًءا، َكاَن أَْقَصَر لِِعدَّ

 اً .فَ َلْم َيُكْن حُمَرَّم
 2فائدة : 

يَض َثَّل  قال ابن قدامة تُ َها َحََّّ حتَِ َقِض ِعدَّ َها ، ملَْ تَ ن ْ ضل ، َوِإْن طَاَلْت ؛ أِلَنَّ َث ِحيَ : فَِإْن َكاَنْت َعاَدُة اْلَمْرأَِة أَْن يَ َتَباَعَد َما بَ نْيَ َحْيَضتَ ي ْ
ْر َعْن َعاَدهِتَا ، َفِهَي ِمْن َذَواِت اْلُقُروِء ، بَاِقَيٌة َعَلى َعادَ   هِتَا ، فََأْشبَ َهْت َمْن مَلْ يَ َتَباَعْد َحْيُضَها .َهِذِه ملَْ يَ ْرَتِفْع َحْيُضَها ، ومََلْ تَ َتَأخَّ

 َواَل نَ ْعَلُم يف َهَذا خُمَاِلًفا .
 3 فائدة :

 ( على قولني :َثّلَثََة قُ ُرَوءل اختلف العلماء يف املراء بالقرء يف قوله تعاىل )
 .احليض أنه القول األول : 

 ة .وهو مروي عن اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة والصحيح عند اإلمام أمحد وهو مذهب احلنفي
َوُعَمرَ َوُعْثَمان َ قال ابن القيم :  ْرَداِء َواْبِن َعبااسل َوُمَعاِذ ْبِن َهَذا قَ ْوُل َأيب َبْكر ل َوَعِليا َواْبِن َمْسُعودل َوَأيب ُموَسى َوُعَباَدَة ْبِن الصااِمِت َوَأيب الدا

ْعيبا َواحلََْسِن َوقَ َتاَدَة َوقَ ْوُل َأْصَحاِب اْبِن شا َوُهَو قَ ْوُل َأْصَحاِب َعْبِد اَّللِا ْبِن َمْسُعودل ُكلاِهْم َكَعْلَقَمَة َواأْلُُسوِد َوإِبْ رَاِهيَم َوُشرَْيحل َوقَ ْوُل ال َجَبلل 
ِة احلَِْديِث َكِإْسَحاقِ  َماِم َأمْحَدَ   َعبااسل َسِعيِد ْبِن ُجبَ رْيل َوطَاُووسل َوُهَو قَ ْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسياِب َوُهَو قَ ْوُل أَئِما ْبِن إبْ رَاِهيَم َوَأيب ُعبَ ْيدل اْلَقاِسِم َواإْلِ

ُ فَِإناُه َرَجَع إىَل اْلَقْوِل بَْه َواْستَ َقرا َمْذَهُبُه َعَلْيِه فَ َلْيَس َلُه َمْذَهٌب ِسَواهُ َرمِحَ   . ُه اَّللا
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 وتفسري القروء باحليض مستقر معلوم مستفيض وأدلتهم يف ذلك.  
ِئي يَِئْسَن ِمنَ  ) أن األصل االعتداد باحليض ، فإن مل يكن فباألشهر قال تعاىل-أ تُ ُهنَّ َثّلثَُة  َوالّلَّ اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ

ْضَن َوأُوالُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيْعَ  ِئي مَلْ حيَِ  ( . ْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً َأْشُهرل َوالّلَّ
 مقامه، واملبدل هو احليض فكان هو املراد من القرء.  -األشهر-رتط عدمه جلواز إقامة البدل هو الذي يش -احليض-واملبدل 

فلم َتدوا ماء  )احليض ، كما قال تعاىل ل فنقلهن عند عدم احليض إىل االعتداد باألشهر ، فدل ذلك على أن األصقال ابن قدامة : 
 اً ( .فتيمموا صعيد

لُّ ََلُنَّ الْ و )  ظاهر النص يف قوله تعاىل-ب  ... ( .ُمطَلََّقاُت يَ تَ رَبَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثّلثََة قُ ُروءل َوال حيَِ
جزء يسري، وهذا يوجب ثّلثة ألنه حيسب َلا الطهر الذي طلقت فيه ولو بقي منه أن العدة ثّلثة، فمن جعل معىن القروء الطهر مل 

 خيالف ظاهر النص ، ومن جعل معناه احليض فاشرتط له ثّلثة كاملة وهذا املوافق للنص. 
 ك ( .عي الصّلة أيام أقرائ) د قوله -ج

حليض وهو أصل ما تنقضي به العدة ، ولفظ القرء مل يستعمل يف والصّلة ال ترتك إال يف احليض ، لذلك استعمل لفظ القروء هنا مبعىن ا
 الشرع إال للحيض ، ومحله يف اآلية على ذلك متعني. 

 ا ( .تدع الصّلة أيام أقرائه)  وألن املعهود يف لسان الشرع استعمال القرء مبعىن احليض ، قال النيب :  قال ابن قدامة
 رواه النسائي .(أتى قرؤك، فّل تصلي، وإذا مر قرؤك، فتطهري، مث صلي ما بني القرء إىل القرء انظري، فإذا)وقال لفاطمة بنت أيب حبيش 

 ) املغين ( . ومل يعهد يف لسانه استعماله مبعىن الطهر يف موضع ، فوجب أن حيمل كّلمه على املعهود يف لسانه . 
وقد أمرت عائشة رضي هللا عنها بريرة أن تعتد ، هو احليض  ؤلقر وفيه تصريح بأن ان ( ّلق األمة تطليقتان وقرؤها حيضتا) ط قوله -د

 ثّلث حيض. 
والطهر بعد الطّلق ال يدل على براءة الرحم فّل جيوز إدخاله يف  ،ما يدل على االسترباء هو احليض ، واالسترباء من حكم العدة -ه  

 العدة الدالة على الرباءة. 
 هو الطهر .القول الثاين : 

اِفِعي ا وَ لقيم : قال ابن ا َعِة َوأَبَاَن ْبِن َوَهَذا قَ ْوُل َعاِئَشَة أُما اْلُمْؤِمِننَي َوَزْيِد ْبِن ثَاِبت ل َوَعْبِد اَّللِا ْبِن ُعَمَر . َويُ ْرَوى َوالشا ب ْ َأمْحَُد َعْن اْلُفَقَهاِء السا
 .ُعْثَماَن َوالزاْهرِيا َوَعاماِة فُ َقَهاِء اْلَمِديَنِة 

 ، والشافعي .   ) زاد املعاد ( .َماِلٌك َوبِِه قَاَل 
 ورجحه ابن حزم ، والشنقيطي .

َ  ) قوله تعاىل-أ َة َوات َُّقوا اَّللَّ هِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ  ... ( .رَبَُّكْم يَا أَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النِاَساَء َفطَلِاُقوُهنَّ ِلِعدَّ
 أي : يف يوم القيامة ، فدل على أنه وقت العدة . ) ونضع املوازين القسط ليوم القيامة ( عدهتن كقوله تعاىل  يف وقتأي  

 والطّلق يف احليض حمرم ، فلزم إيقاعه يف الطهر .
ا أن يراجع ابن عمر زوجته واحلديث الوارد يف ذلك عن ابن عمر رضي هللا عنهم يف حديث ابن عمر لعمر بن اخلطاب  أمره -ب

ا . مث ليرتكها حَّ تطهر فقال : مره فلرياجعه فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا  طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول هللا  ) أنه
 ء ( .مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر هللا عز وجل أن يطلق َلا النسا

دة القرء بالطهر بأن جعله زمان العدة والطّلق ؛ ألن الطّلق املأمور به يف الطهر فوجب أن يكون الطهر هو الع وهنا قد فسر النيب 
 دون احليض. 

قال : أرأيته إن عجز  ?قلت : حتتسب  ،قال : مره فلرياجعها لق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النيب ى ) طويف رواية أخر  
 ق? ( .واستحم
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 ة ( .على تطليق) حسبت  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال
 الطهر لذهاب أكابر الصحابة رضوان هللا عليهم إليه ومنهم اخللفاء الراشدون ، القول األول القائل بأن معىن القروء احليض الوالراجح  

 . وقد رجحه وصوبه مجع من العلماء
 4 فائدة :

 عدة األَمة حيضتان .
ُة اأْلََمِة بِاْلُقْرِء قُ ْرَءاِن .:  قال ابن قدامة  َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن : ِعدَّ

ُهْم ؛ ُعَمُر َوعَ   َأْسَلَم َوالزُّْهرِيُّ َوقَ َتاَدُة َوَماِلٌك َوالث َّْورِيُّ ِليُّ َواْبُن ُعَمَر َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِاِب َوَعطَاٌء َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعْتَبَة َواْلَقاِسُم َوَسامِلٌ َوَزْيُد ْبنُ ِمن ْ
اِفِعيُّ َوِإْسَحاُق َوأَبُو ثَ ْورل َوَأْصَحاُب الرَّْأِي .  َوالشَّ

 ( .قُ ْرُء اأْلََمِة َحْيَضَتاِن )  َقْوُل النَّيبِا ل-أ
َحابَِة ، َفَكاَن -ب  إمْجَاًعا ، َوَهَذا خَيُصُّ ُعُموَم اآْليَِة .َوَقْد ذََكْرنَاُه ، َوقَ ْوُل ُعَمَر َوَعِليال َواْبِن ُعَمَر ، ومََلْ نَ ْعِرْف ََلُْم خُمَاِلًفا يف الصَّ

 َددل ، ُبيِنَ َعَلى الت ََّفاُضِل ، َفَّل ُتَساِوي ِفيِه اأْلََمُة احْلُرََّة ، َكاحلَْدِا .َوأِلَنَُّه َمْعىًن ُذو عَ 
َها َعَلى النِاْصِف ِمْن َحدِا احْلُرَِّة ، إ َل َحْيَضتَ نْيِ  الَّ أَنَّ احْلَْيَض اَل يَ َتبَ عَُّض ،وََكاَن اْلِقَياُس يَ ْقَتِضي أَْن َتُكوَن َحْيَضًة َوِنْصًفا ، َكَما َكاَن َحدُّ َفَكمَّ

َة َحْيَضًة َوِنْصًفا َلَفَعْلت . ، َوَِلََذا قَاَل ُعَمُر   ) املغين ( .   : َلْو َأْسَتِطيُع أَْن َأْجَعَل اْلِعدَّ
 . ( فعدتها ثالثة أشهر –كالصغرية ، ومن مل حتض ، واآليسة  –حتيض تكن وإن مل )  

 وهن :الّليت ال حيضن عدة بعض النساء 
 واآليسة : وهي من أيست من احليض : ثّلثة أشهر . -مل يأهتن حيض بالكلية  أو البالغات الّلئي -ا احليض بعد لصغرية : اليت مل يأهتا 

ِئي يَِئْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم إْن َواَ  )َأمْجََع أَْهُل اْلِعْلِم َعَلى َهَذا ؛ أِلَنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل ذََكَرُه يف ِكَتابِِه ِبَقْولِِه ُسْبَحانَُه :  قال ابن قدامة لّلَّ
ْضَن  ِئي ملَْ حيَِ تُ ُهنَّ َثَّلثَُة َأْشُهرل َواَلّلَّ  ( .اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ

 . (َيْسأَُلوَنَك َعْن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِا  )فَِإْن َكاَن الطََّّلُق يف أَوَِّل اَلَِّْلِل ، اُْعُتربَ َثَّلثَُة َأْشُهرل بِاأْلَِهلَِّة ؛ لَِقْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل  
هَ  )َوقَاَل ُسْبَحانَُه  َمَواِت َواأْلَْرَض ِمن ْ ُهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يِف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ  .( ا أَْربَ َعٌة ُحُرٌم إنَّ ِعدَّ

 خَيَْتِلْف النَّاُس يِف أَنَّ اأْلَْشُهَر احْلُُرَم ُمْعَتبَ رٌَة بِاأْلَِهلَِّة . وملَْ 
ْت َشْهرَْيِن بِاأْلَِهلَِّة ، مُثَّ اعْ  ْت بَِقيََّتُه ، مُثَّ اْعَتدَّ ْهِر الثَّاِلِث مَتَاَم َثَّل َوِإْن َوَقَع الطََّّلُق يف أَثْ َناِء َشْهرل اْعَتدَّ ْت ِمْن الشَّ  ) املغين ( . ِثنَي يَ ْوًما .َتدَّ

 فائدة :
 وقد اختلف العلماء يف سن اليأس :

وليس له سن معني تتفق فيه النساء، ألن اليأس ضد ، : يرى أنه خيتلف باختّلف النساء ، وبعضهمض العلماء يرى أنه سن اخلمسنيفبع
، وهذا أو مخسون أو أقل من ذلك أو أكثر كان َلا أربعون  ، سواءمن احليض مل ترج رجوعه فهي آيسة، فإذا كانت املرأة قد يئست الرجاء

 اختيار شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا .

 انتظرت حىت يعود احليض فتعتد به ( .فإن كانت حتيض وارتفع حيضها لرضاع أو حنوه  ) 
نع نزول احليض وقد تناولته ، فإهنا تبقى أي : فإن كانت ُما حتيض لكن ارتفع حيضها بسبب معلوم كرضاع أو مرض أو غريمها ، كدواء مي

 د احليض فتعتد به وإن طال الزمن .يف عدهتا حَّ يعو 
 ألهنا مطلقة مل تيأس من احليض ، فّل تزال يف عدة حَّ يعود احليض ، أو تبلغ سن اإلياس فتعتد عدته . 

و الشفاء من املرض ، فإن عاد احليض عند زوال ما رفعه إىل أهنا تنتظر زوال ما رفع احليض ، كانتهاء الرضاع ، أ:  وذهب بعض العلماء
 كاليت ارتفع حيضها ومل تدر سببه .اعتدت به ، وإال اعتدت سنة ،  

واختار ذلك شيخ اإلسّلم ابن تيمية ، وقال صاحب اإلنصاف : وهو الصواب ، وهذا هو الّلئق بيسر اإلسّلم وسهولته ، ألن القول 
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 تأيت الشريعة مبثله . األول فيه مشقة عظيمة وحرج ال
عدة للحمل ، ثم اعتدت بثالثة أشهر  وان ارتفع وال تدري ما رفعه ، انتظرت تسعة أشهر احتياطاً  )

 . آيسة (
 وال تدري سبب رفعه ، فتعتد سنة : أي : من ارتفع حيضها

 ر للحمل ، ألهنا غالب مدة احلمل .تسعة أشه
 ، عدة اآليسة .وثّلثة أشهر 

، فإهنا تعتد ثّلثة  كون حامًّل ، فتعتد تسعة أشهر ألن هذا غالب احلمل ، فإن مكثت تسعة أشهر وتبني أهنا غري حاملألنه حيتمل أن ت
 أشهر وهي عدة اآليسة .

 يف هذه املسألة وهو اختيار شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا . الصحيحوهذا القول هو 
فَ َعُه ، فَِإن ََّها ُجَل إَذا طَلََّق اْمرَأَتَُه ، َوِهَي ِمْن َذَواِت اأْلَقْ رَاِء ، فَ َلْم تَ َر احْلَْيَض يِف َعاَدهِتَا ، وملَْ َتْدِر َما رَ َومُجَْلُة َذِلَك ، أَنَّ الرَّ :  قال ابن قدامة

َها ؛ أِلَنَّ َهذِ  َها تَ تَ رَبَُّص ِفيَها لِتَ ْعَلَم بَ رَاَءَة َرمِحِ ُة احلَْْمِل ، فَِإَذا ملَْ يَ نْبِ احلَْْمُل ِفيَها ، ُعِلَم تَ ْعَتدُّ َسَنًة ؛ ِتْسَعَة َأْشُهرل ِمن ْ َة ِهَي َغاِلُب ُمدَّ ِه اْلُمدَّ
َة اآْلِيَساِت ، َثَّلثََة َأْشُهرل .  بَ رَاَءُة الرَِّحِم ظَاِهرًا ، فَ تَ ْعَتدَّ بَ ْعَد َذِلَك ِعدَّ

اِفِعيُّ َهَذا َقَضاُء ُعمَ  َهَذا قَ ْوُل ُعَمَر  ُهْم ُمْنِكٌر َعِلْمَناُه .، قَاَل الشَّ  َر بَ نْيَ اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر ، اَل يُ ْنِكرُُه ِمن ْ
اِفِعيُّ يف َأَحِد قَ ْولَْيِه .  ) املغين ( .     َوبِِه قَاَل َماِلٌك ، َوالشَّ

، اليأس، ارتفع حيضها ، فطلقها زوجها من ذوات احليض عمرها ثّلثون سنة، مل تبلغ سن : يعين امرأة قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
وهي يف هذه احلال ، فتعتد سنة ، ألن ذلك هو الذي روي عن عمر ، وقضى به الصحابة ، هذا من حيث االستدالل باألثر ، أما النظر 

اآليسة واليت مل حتض فّلحتمال أهنا حامل تعتد تسعة أشهر ، ألن ذلك غالب احلمل ، والحتمال أهنا آيسة تعتد ثّلثة أشهر ، ألن عدة 
 ثّلثة أشهر ، فتعتد اثين عشر شهراً من فراق زوجها َلا ، وهذا من باب االحتياط .

 احلمل مل تتزوج حىت تزول الريبة ( .وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات  )
 وجود محل ، فهنا ال تتزوج حَّ تزول الريبة . أي : لو أن املرأة اعتدت سنة وانتهت ، وبعد السنة ظهر عندها ريبة يف بطنها ُما يشكك

 وتزول الريبة : إما بظهور احلمل ، أو تيقن عدم احلمل ، إما بكّلم طبيب أو نزول حيض .
ةِ ( . 

َ
رق

ُ
 الف

ُ
 ، أو طلقها اعتدت منذ

ُ
ها الغائب

ُ
 زوج

َ
 ) ومن مات

  من حني وصلها اخلرب .أو طلقها ، فإهنا تعتد من الوفاة ال –وهي مل تعلم  –أي : من مات زوجها 
 وهذا القول هو الراجح ، وهو قول اجلمهور : أهنا تعتد من يوم مات زوجها .

 لعموم األدلة .
فلو فرض أنه طلقها ، ومل تعلم ، وحاضت حيضتني مث علمت ، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة ، وكذلك إذا مات عنها زوجها ، ومل تعلم 

 عليها شهران وعشرة أيام . إال بعد مضي شهرين ، فإنه يبقى
 : تعتد من يوم يأتيها اخلرب . وقيل

 وبه قال احلسن وعمر بن عبد العزيز .
 ألن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها .

 . قول اجلمهور .والراجح 
 1 فائدة :

 املفقود : امرأة
 ? لسفر أو أسر وَنومها .أي : ومن املعتدات امرأة املفقود ، وهو من خفي أمره فلم يعلم أحي هو أم ميت 
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 اختلف العلماء يف امرأة املفقود مَّ تعتد ?
 . ال تتزوج امرأته حَّ يتبني موته أو فراقه َلا القول األول:

وجاء عن علي: إذا فقدت املرأة زوجها مل تتزوج حَّ يقدم أو ميوت. أخرجه أبو عبيد يف كتاب النكاح.  ي :قال ابن حجر يف فتح البار  
 اً .الرزاق: بلغين عن ابن مسعود أنه وافق علياً يف امرأة املفقود أهنا تنتظره أبدوقال عبد 

أن ترفع أمرها للحاكم، مث تنتظر أربع سنني، مث تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً،  -بأي صورة مت فقده-من فقد زوجها  القول الثاين :
 . -إن شاءت-مث تتزوج 

 وغريهم من الصحابة والتابعني. قضى هبذا اخلليفتان عمر وعثمان
 فإن مذهب الزهري يف امرأة املفقود أهنا ترتبص أربع سنني.ي : قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف فتح البار 

وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أيب شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن 
 . عمر وعثمان قضيا بذلكاملسيب أن 

 . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قاال: تنتظر امرأة املفقود أربع سنني
 .وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود يف رواية وعن مجع من التابعني كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعيب 

للحاكم وعلى أهنا تعتد عدة الوفاة بعد مضي األربع سنني واتفقوا أيضًا على أهنا إن  واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها
تزوجت فجاء الزوج األول ُخري بني زوجته وبني الصداق، وقال أكثرهم: إذا اختار األول )الصداق( غرمه الثاين، ومل يفرق أكثرهم بني 

 . ب .  ) الفتح (أحوال الفقد إال ما تقدم عن سعيد بن املسي
 تنتظر أربع سنني مث تعتد ، وهؤالء قالوا بالتفصيل : القول الثالث :

 .إذا كان ظاهر غيبته اَلّلك انتظر به أربع سنني منذ فُِقد ، وإن كان ظاهر غيبته السّلمة انتظر به متام تسعني سنة منذ ولد قالوا : 
 أربع سنني، وإن كان غالب سفره السّلمة انتظر عشر سنوات.( سنة ، فإن كان غالب سفره اَلّلك انتظر 80مثال: فمن فقد وعمره )

: إىل  أنه يرجع يف تقدير مدة االنتظار إىل اجتهاد احلاكم ، لعدم الدليل على التحديد ، ألنه إذا تعذر الوصول   وذهب بعض العلماء
االنتظار ، وخيتلف ذلك باختّلف األزمنة والبلدان  إىل اليقني ، يُرجع إىل غلبة الظن يف كل مسائل الدين ، فيجتهد احلاكم يف تقدير مدة

 واألشخاص واختّلف وسائل البحث .
 وامرأة املفقود تنتظُر حَّ حيكَم مبوتِه ، حبسب اجتهاد احلاكم مث تعتد . قال السعدي :

بعة أشهر وعشراً ، وبعد  هذه العدة فإذا حكم احلاكم وقضى بأنه ينتظر سنتني ، فبعد مرور السنتني َنكم مبوته ، وبعد ذلك تعتد املرأة أر 
 َلا أن تتزوج .

 2فائدة : 
 ما احلكم إن تزوجت امرأة املفقود مث قدم زوجها األول ؟

 إن تزوجت امرأة املفقود بعد خروجها من العدة ، مث قدم زوجها األول :
ا قدم الزوج األول تبنيا أن نكاح الثاين باطل ، ألنه نكاح إن كان قدومه قبل وطء الثاين فهي لألول . ملاذا ? قالوا : ألنه مل احلالة األوىل :

 امرأةل ذات زوج ، ونكاح املرأة ذات الزوج باطل .
 أن يكون قدومه بعد وطء الثاين، فهو خيريا الزوج األول ، فإن شاء اسرتدها، وإن شاء أبقاها مع الزوج الثاين. احلالة الثانية :

 عقد ? اجلواب : ال ، ألهنا زوجة له .فإن اسرتدها فهل حيتاج إىل َتديد 
وإن اختار أن تبقى عند الثاين ? فهل حيتاج الثاين إىل َتديد عقد ? اجلواب : ال حيتاج إىل َتديد عقد ألن هذا العقد صحيح يف حكم 

 الظاهر . وقيل : البد من َتديد العقد ، وهذا أقيس ألنه بقدوم األول تبني أن نكاح الثاين باطل .
شيخ اإلسّلم ابن تيمية أن الزوج األول له اخليار حَّ لو قبل الوطء ، فإن اختار أن يأخذها فله ذلك وان اختار أن يرتكها مع  واختار
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 الثاين فله ذلك .
 . بالنسبة لبعد الوطء واختار الزوج األول أن يأخذها ، فإنه ال يطأ حَّ تعتد من الثاين 
 حيتاج الثاين لتجديد عقد ، وقيل : البد من َتديد العقد ، وهذا أصح .وإن اختار أن تبقى مع الثاين ? املذهب ال  
 . بالنسبة للصداق : إذا اختار أن تبقى مع الثاين ? الزوج األول يرجع للزوج الثاين، ويرجع مبا أعطاها هو 

نها غرور حبيث مل تعلمه بأهنا امرأة مفقود ، ويرجع الثاين على الزوجة عند بعض العلماء ، وقيل : ال يرجع الثاين على املرأة إال إذا كان م
 .أما إذا أعلمته بأهنا امرأة مفقود فّل يرجع ، ألنه دخل على بيناة وبصرية 

هما ( .
َ
ق بين

ّ
فر

ُ
 وي

ٌ
 فنكاحها باطل

ُ
عتدة

ُ
 امل

ْ
ت

َ
ح

َ
ك

َ
 ) ومىت ن

 باطل .ت فنكاحها ، فإن نكحأي : أن املرأة املعتدة من الغري ال حيل نكاحها حَّ تنقضي عدهتا 
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلهُ لقوله تعاىل )   ( أي : وال تعقدوا عقد النكاح حَّ تنتهي العدة  َوال تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة النِاَكاِح َحََّّ يَ ب ْ

 : انقضاء العدة .ببلوغ الكتاب أجلهواملراد : 
 وقد نقل ابن رشد االتفاق على أن النكاح ال جيوز يف العدة.

ُلَغ ملعتدة ال جيوز َلا أن تنكح يف عدهتا ، إمجاعاً ، أي عدة كانت ؛ لقول هللا تعاىل : )َواَل تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة النِاَكاِح َحََّّ ا ة :قال ابن قدام يَ ب ْ
 ل .اْلِكَتاُب َأَجَلُه( .. وإن تزوجت ، فالنكاح باط

تُ َها ِمْن َطَّلقل أَْو َمْوتل أَْو َفْسخل أَْو ات ََّفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى أَنَُّه اَل جيَُ  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )  ِة أَيًّا َكاَنْت ِعدَّ وُز ِلأْلْجَنيبِا ِنَكاُح اْلُمْعَتدَّ
َرى . َوَذِلَك حِلِْفِظ اأْلْنسَ  ُنونًَة ُصْغَرى أَْو ُكب ْ َهةل ، َوَسَواٌء َأَكاَن الطََّّلُق َرْجِعيًّا أَْم بَائًِنا بَ ي ْ ااِلْخِتَّلِط َوُمرَاَعاًة حِلَقِا الزَّْوِج  اِب َوَصْوهِنَا ِمنَ ُشب ْ

 ل .وَّ األْ 
فإذا وقع فإنه جيب التفريق بينها وبني زوجها الثاين ، مث تكمل عدهتا من األول ، مث إذا فرغت من عدة األول جاز للثاين أن يعقد  -

  .عليها عقداً جديداً 
ةل َكاَنْت َومُجَْلُة اأْلَْمِر أَنَّ اْلُمْعَتدَّ  :قال ابن قدامة  هِتَا ، إمْجَاًعا ، َأيَّ ِعدَّ  .َة اَل جَيُوُز ََلَا أَْن تَ ْنِكَح يف ِعدَّ
ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه  )ِلَقْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل   ( .َواَل تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة النِاَكاِح َحََّّ يَ ب ْ

َا اُْعُتربَْت ِلَمْعرَِفِة بَ رَاءَ  َة إمنَّ  ِة الرَِّحِم لَِئّلَّ يُ ْفِضَي إىَل اْخِتَّلِط اْلِمَياِه ، َواْمِتزَاِج اأْلَْنَساِب .َوأِلَنَّ اْلِعدَّ
ِل ، َفَكاَن ِنكَ  ُب اًحا بَاِطًّل ، َكَما َلْو تَ َزوََّجْت َوهِ َوِإْن تَ َزوََّجْت ، فَالنِاَكاُح بَاِطٌل ؛ أِلَن ََّها َُمُْنوَعٌة ِمْن النِاَكاِح حِلَقِا الزَّْوِج اأْلَوَّ َي يف ِنَكاِحِه ، َوجيَِ

َقِطُع بِاْلَعْقِد الثَّ  ُة حِبَاَِلَا ، َواَل تَ ن ْ نَ َها ، فَِإْن ملَْ يَْدُخْل هِبَا فَاْلِعدَّ َنُه َوبَ ي ْ اين ؛ أِلَنَُّه بَاِطٌل اَل َتِصرُي بِِه اْلَمْرأَُة ِفرَاًشا ، َواَل ُيْسَتَحقُّ َعلَْيِه أَْن يُ َفرََّق بَ ي ْ
ُة َسَواٌء َعِلَم التَّْحِرمَي أَْو َجِهَلُه .َشْيءٌ ، َوَتْسُقُط ُسْكَناَها َونَ َفَقتُ َها َعْن الزَّْوِج اأْلَوَِّل ؛ أِلَن ََّها نَاِشٌز ، َوِإْن َوِطئَ َها ، انْ َقَطَعْت  بِاْلَعْقدِ   اْلِعدَّ

 مث قال :
َة اأْلَ إَذا ثَ َبَت َهَذا ، فَ َعَلْيِه ِفرَاقُ َها ، فَِإْن ملَْ يَ ْفَعْل  َها أَْن ُتْكِمَل ِعدَّ نَ ُهَما ، َوَجَب َعَلي ْ نَ ُهَما ، فَِإْن فَارَقَ َها أَْو فُ راَِق بَ ي ْ وَِّل ؛ ، َوَجَب الت َّْفرِيُق بَ ي ْ

َة اأْلَوَِّل ، وَ  تُُه َوَجَبْت َعْن َوْطءل يِف ِنَكاحل َصِحيحل ، فَِإَذا َأْكَمَلْت ِعدَّ َها أَْن تَ ْعَتدَّ ِمْن الثَّاين ، َواَل تَ َتَداَخُل أِلَنَّ َحقَُّه َأْسَبُق ، َوِعدَّ َجَب َعَلي ْ
تَاِن ؛ أِلَن َُّهَما ِمْن َرُجَلنْيِ .  ) املغين ( .               اْلِعدَّ

يفرق بينهما، واختلفوا فيمن تزوج امرأة يف عدهتا فدخل هبا، فإنه ،  قد أمجع العلماء على أنه ال يصح العقد يف مدة العدة قال ابن كثري :
 وهل حترم عليه أبدا? على قولني: اجلمهور على أهنا ال حترم عليه، بل له أن خيطبها إذا انقضت عدهتا. وذهب اإلمام مالك إىل أهنا حترم

 ) التفسري ( .       عليه على التأبيد. 
 1فائدة : 

 تلعة .خعدة امل
 تقدم أن العلماء اختلفوا يف ذلك على قولني :
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 حيض . ثّلث قيل :
 حيضة واحدة . وقيل :

 واختاره ابن تيمية .
 وتقدمت املسألة .

 2فائدة : 
 عدة الزانية .

 تقدم أيضاً أن العلماء اختلفوا يف عدهتا :
 تعتد كاملطلقة ، بثّلث حيض . فقيل :
 تستربأ حبيضة واحدة . وقيل :

 واختاره ابن تيمية .
 تنبيه :

َل فُ ْرَقةل بَ نْيَ :  قال ابن قدامة ُة الطََّّلِق ، َسَواٌء َكاَنْت خِبُْلعل أَْو ِلَعانل أَْو َرَضاعل ، أَْو َفْسخل بَِعْيبل ، أَ وَكَّ تُ َها ِعدَّ ْو إْعَسارل ، أَْو  َزْوَجنْيِ َفِعدَّ
 إْعَتاقل ، أَْو اْخِتَّلِف ِدينل ، أَْو َغرْيِِه ، يِف قَ ْوِل َأْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم .

َة اْلُمَّلَعَنِة ِتْسَعُة َأْشُهرل .َوُرِوَي َعْن اْبِن   َعبَّاسل ، أَنَّ ِعدَّ
ُة اْلُمطَلََّقِة  ُة اْلُمْخَتِلَعِة ِعدَّ  .َوَأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن : ِعدَّ

، َوأَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن، َوِإْسحَ َوُروِ  اَن، َواْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاسل َة اْلُمْخَتِلَعِة َحْيَضٌة .  ، أَنَّ عِ اَق، َواْبِن اْلُمْنِذرِ َي َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ  )املغين(  دَّ
 باب اإلحداد

 ل .اإلحداد لغة املنع ، ومنه مسي البواب حداداً ملنعه الداخ
 صوصة .تربص َتتنب فيه املرأة ما يدعو إىل مجاعها أو يرغب يف النظر إليها من الزينة وما يف معناها مدة خم واصطالحاً :

 احلكمة من اإلحداد : -
 تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره . أوالً :

 : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته . ثانياً 
 : تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم . ثالثاً 
 : سد ذريعة تطلع املرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها . رابعاً 

 : موافقة الطباعة البشرية . خامساً 
 
َ
و

ُ
 واجب ( .) وه

 أي : اإلحداد واجب على املرأة اليت تويف عنها زوجها ، سواء كانت مدخوالً هبا أم ال .
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  : َعْن َزيْ َنَب بِْنِت أُمِا َسَلَمَة قَاَلتْ  دَّ َعَلى مَ  مسَِ لُّ الْمرَأَةل تُ ْؤِمُن بَِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر أَْن حتُِ يِاتل فَ ْوَق َثّلثل ، إالَّ يَ ُقوُل : ال حيَِ

 متفق عليه . َعَلى َزْوجل : أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشراً (
: أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشراً  َعْن أُمِا َعِطيََّة رضي هللا عنها أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ و  ، َوال تَ ْلَبُس قَاَل: )ال حتُِدُّ اْمرَأٌَة َعَلى اْلَميِاِت فَ ْوَق َثّلثل ، إال َعَلى َزْوجل

( .  ،َوال َتْكَتِحلُ  ،ثَ ْوباً َمْصُبوغاً إالَّ ثَ ْوَب َعْصبل   َوال مَتَسُّ ِطيباً، إالَّ إَذا َطُهَرْت : نُ ْبَذًة ِمْن ُقْسطل أَْو أَْظَفارل
ل لذلك رواية مسلم : ) ... فاحلديث ظاهر يف املنع من اإلحداد على أحد فوق ثّلث إال الزوج ، فإنه حيد عليه أربعة أشهر وعشراً ، ويد

 : ) فإهنا حتد ( خرب مبعىن األمر . إال على زوجها فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشراً ( فقوله 
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 1 فائدة :
واإلحداد منه واجب، ومنه جائز، ومنه ُمنوع، فالواجب على املتوِف عنها، واجلائز على من مات له صديق أو قريب ملدة ثّلثة أيام، 

 ) الشرح املمتع ( .            ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو مخسة أو أكثر. واملمنوع
 2فائدة : 

 اإلحداد على غري الزوج جائز .
 ثّلثة أيام فأقل ، لكنه غري واجب . -فيجوز للمرأة أن حتد على غري زوجها ، كاألخ ، أو األب ، أو أم ، أو أي قريب 

 إلباحة .فاحلديث السابق يدل على اجلواز وا
 جائز . قال ابن القيم : فإن اإلحداد على الزوج واجب وعلى غريه

 : وليس ذلك واجباً التفاقهم على أن الزوج لو طالبها باجلماع مل حيل َلا منعه يف تلك احلال . قال احلافظ ابن حجر
وكل ما كان من دواعي اجلماع، يقال : امرأة حادا  اإلحداد: ترك املرأة الزينة كلها من اللباس والطيب واحللى والكحل،:  وقال ابن بطال

أن حتد املرأة على غري زوجها من ذوى حمارمها ثّلثة أيام ، ملا يغلب من لوعة احلزن ، ويهجم من أليم الوجد ، ومل  وأباح النيب ،  وحمدا 
  .يوجب ذلك عليها ، وهذا مذهب الفقهاء ، وحرم عليها من اإلحداد ما فوق ذلك

، اع العلماء على أن من مات أبوها، أو ابنها ، وكانت ذات زوجالثّلثة أيام على غري الزوج غري واجب إمج على أن اإلحداد يف وُما يدل
أبيح َلا اإلحداد فيها أنه يقضى له عليها باجلماع فيها ، ونص التنزيل أن اإلحداد على ذوات  الثّلثة األيام اليت وطالبها زوجها باجلماع يف

 . بأربعة أشهر وعشرًا واجاألزواج 
 العِدةِ ( . 

َ
دة

ُ
 ) م
زمن العدة سواء طالت أم قصرت، فإذا كانت حائًّل فعدهتا أربعة أشهر وعشرة أيام، وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت  أي :

 ام العدة فّل إحداد؛ ألنه تابع للعدة.حامّلً فعدهتا إىل وضع احلمل، فإحدادها إىل وضع احلمل، وإذا مل تعلم مبوت زوجها إال بعد مت
 مرأةٍ مات عنها زوجها ( .ا) على كل 

 كما تقدم يف األحاديث السابقة .
 . ) 

ً
 كتابية

ْ
 ) ولو

 أي : جيب اإلحداد ولو كانت الزوجة من أهل الكتاب .
 لعموم األدلة املوجبة لإلحداد ، فإن األدلة مل تفرق بني مسلمة وكتابية .

 إىل أنه ال جيب عليها اإلحداد .اء : وذهب بعض العلم
لا اِلْمرَأَةل تُ ْؤِمن بَِاَّللَِّ  ) لقوله   ( َفَخصَُّه بِاْلُمْؤِمَنِة ....  اَل حيَِ

 قول اجلمهور .والراجح 

 إغراء املرأة على الفعل . أي: ) تؤمن باهلل واليوم اآلخر ... ( اإلغراء ،  وأما املراد بقوله 
ة َعْن َوفَاة َسَواء اْلَمْدُخول هِبَا َوَغرْيَها َوالصَِّغريَة َواْلَكِبريَة َواْلِبْكر َوالث َّيِاب َواحلُْ  فَ َيِجب:  قال النووي رَّة َواأْلََمة َواْلُمْسِلَمة َعَلى ُكلا ُمْعَتدَّ

اِفِعيا َواجْلُْمُهور .  َواْلَكاِفَرة َهَذا َمْذَهب الشَّ
لا اِلْمرَأَةل  َقْولِِه ْلُكوفِيِانَي َوأَبُو ثَ ْور َوبَ ْعض اْلَماِلِكيَّة: اَل جيَِب َعَلى الزَّْوَجة اْلِكَتابِيَّة بَْل خَتَْتصا بِاْلُمْسِلَمِة لِ َوقَاَل أَبُو َحِنيَفة َوَغرْيه ِمْن ا  )اَل حيَِ

( َفَخصَُّه بِاْلُمْؤِمَنِة .  تُ ْؤِمن بَِاَّللَِّ
َقاد َلُه ، فَِلَهَذا قَ يََّد بِهِ َوَدلِيل اجلُْْمُهور أَنَّ اْلُمْؤِمن ُهَو الَّ  ارِع َويَ ْنَتِفع بِِه َويَ ن ْ  . ِذي َيْشَمل ِخطَاب الشَّ
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ً
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، وتكون أمة إذا كان زوجها رقيقاً، أو كان حرًا ُمن جيوز له نكاح اإلماء، ة مى املتوِف عنها زوجها ولو كانت أإلحداد علأي : جيب ا
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 فتلزمها العدة واإلحداد.
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 ولو كانت جمنونة . إلحداد على املتوِف عنها زوجهاجيب اأي : 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

 لعموم األدلة الدالة على وجوب اإلحداد .
 وجيب أيضاً اإلحداد على الصغرية . -

 لعموم األدلة الدالة على وجوب اإلحداد .-أ
فقالت : يا رسول، إن ابنيت تويف عنها زوجها، وقد اشتكت  سلمة وفيه ) جاءت امرأة إىل رسول هللا  واستدلوا أيضًا حبديث أم -ب

 عينها أفنكحلها ? قال : ال ( .
ومل يسأل عن سنها ؛ ولو كان احلكم يفرتق بالصغر والكرب لسأل عن سنها حَّ يبني احلكم ، وتأخري البيان قال القرطيب :  وجه الداللة :

 ) التفسري ( . ذا ال جيوز ، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها اإلحداد كالكبرية.يف مثل ه
 وذهب بعض العلماء : إىل أنه ال جيب اإلحداد على الصغرية .

 . ) المرأة ... ( قوله ل
 متسك مبفهومه احلنفية ، فقالوا : ال جيب اإلحداد على الصغرية . فقد

 وجوب اإلحداد عليها . وذهب مجهور العلماء على
 قالوا : إن التقييد باملرأة خرج خمرج الغالب . 

 احملادة الزينة ( .
ُ
 ) وجتتنب

 هذا بيان ما َتتنبه احملادة يف أيام إحدادها .
 الزينة :

 فيحرم على احملادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب .
 ... ( . باً َمْصُبوغاً إالَّ ثَ ْوَب َعْصبل َوال تَ ْلَبُس ثَ وْ . السابق ) .. أُمِا َعِطيَّةَ  حلديث

قة ... ( .  ويف حديث أم سلمة عند أيب داود : ) ... وال تلبس املعصفر من الثياب ، وال املمشَّ
 ) املمشقة : املصبوغة باملشق ، بكسر امليم ، وهو الطيب األمحر ( .

 فائدة :
املعتدة من وفاة زوجها مشبهة باحمْلرَِمة ، واحملرمة متنع من ذلك ، لكن هذا القول  ذهب بعض العلماء إىل أن احملادة ال تلبس النقاب ، ألن

 فيه بعد .
 ) والطيب ( .

 أي : فيحرم على احملادة أن تتطيب .
 : وال خّلف يف حترميه عند من أوجب اإلحداد . قال ابن قدامة

 ( . َواَل مَتَسَّ ِطيًباحلديث أم عطية السابق ) ... 
 : وألن الطيب حيرك الشهوة ، ويدعو إىل املباشرة . امةقال ابن قد

 1فائدة : 
 األدهان غري املطيبة ال بأس أن تستعملها احملادة ألهنا ليست طيباً ، فّل يشملها النص .
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 2فائدة : 
 (.أَْو أَْظَفارل  إالَّ إَذا َطُهَرْت : نُ ْبَذًة ِمْن ُقْسطل  لقوله )... ،الشيء اليسري عند الطهر للحاجة استثىن النيب 

 ) واحللي ( .
 أي : وُما حيرم على احملادة لبس احللي بأنواعه .

 :  أمجعوا على منع املرأة احملادة من لبس احللي . قال ابن املنذر
 حلديث أم سلمة عند أيب داود : ) ... وال تلبس احللي ... ( .

 1فائدة :    
 ت الثياب .وهذا املنع شامل ملا ظهر من احللي وما استرت حت

 احللي يشمل كل ما تتجمل به املرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خامت ، سواء ذلك من فضة أو غريها .و 

 2فائدة :    
: ) وال احللي ( واحللي اسم يصدق على الذهب والفضة وغريه كاللؤلؤ  ما كان مبعىن الذهب والفضة فله حكم احللي ، ألن قوله 

 والزمرد واألملاس .

 3فائدة : 
 إذا كانت احملادة متلبسة بشيء من احللي قبل وفاة زوجها ، فإن الواجب عليها إزالة ما ميكن إزالته منها .

 ) والتحسي حبناء وحنوه ( . 
 أي : وُما حيرم على احملادة اخلضاب باحلناء وَنوه .

 ففي حديث أم سلمة : ) وال ختتضب ... ( . رواه أبو داود
نص على اخلضاب منبهاً على هذه األنواع اليت هي أكثر زينة منه  فيحرم عليها اخلضاب والنقش واحلمرة ، فإن النيب   : قال ابن القيم

 وأعظم فتنة ، وأشد مضادة ملقصود احلداد  .
 ) والكحل ( .

 حلديث أم عطية : ) ... وال تكتحل ... ( . متفق عليه 
فقالت : يا رسول هللا، إن ابنيت تويف عنها زوجها، وقد اشتكت عينها ،  هللا وحديث أم سلمة قالت: ) جاءت امرأة إىل رسول 

 مع حاجتها إليه . : ال( . متفق عليه ، فلم يرخص َلا النيب  أفنكحلها ? فقال رسول هللا 
 ( 
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 ادة فعله : وهو املكث يف املنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه . هذا من األمور اليت جيب على احمل
ُرْك ِل  أَنَّ َزْوَجَها َخرََج يِف طََلِب أَْعُبدل َلُه فَ َقتَ ُلوُه. قَاَلْت: َفَسأَْلُت اَلنَّيبَّ )  ُفَريْ َعَة بِْنِت َماِلكل حلديث ال  َأْن أَْرِجَع ِإىَل أَْهِلي؛ فَِإنَّ َزْوِجي مَلْ يَ ت ْ

ا ُكْنُت يِف َاحلُْْجَرِة نَاَداين، فَ َقاَل: " اُْمُكِثي يف  ُلَغ اَْلِكَتاُب َأَجَلُه". قَاَلْت: فَاْعَتَدْدُت َمْسَكًنا مَيِْلُكُه َواَل نَ َفَقًة، فَ َقاَل: "نَ َعْم". فَ َلمَّ بَ ْيِتَك َحََّّ يَ ب ْ
 .رواه أبو داود  (بَ ْعَد َذِلَك ُعْثَماُن ِفيِه أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشرًا، قَاَلْت: فَ َقَضى بِِه 

وغريهم ، مل يروا للمعتدة أن  بعد إخراجه للحديث : والعمل على هذا احلديث عند أكثر العلم ، من أصحاب النيب  قال الرتمذي
 تنتقل من بيت زوجها حَّ تنقضي عدهتا ، وهو قول سفيان ، والشافعي ، وأمحد ، وإسحاق .

       د يف بيت زوجها .اءت ، وإن مل تعت         وغريهم : للمرأة أن تعتد حيث ش م من أصحاب النيب وقال بعض أهل العل
 ) جامع الرتمذي ( .           واألول أصح . 

َها َزْوُجَها ااِلْعِتَداَد يِف َمْنزَِِلَا ، ُعَمُر ، وَ :  قال ابن قدامةو  ُهَما َوُرِوَي َذِلَك َعْن اْبِن ُعَمَر ، َوُمَّْن أَْوَجَب َعَلى اْلُمتَ َوِفَّ َعن ْ ُ َعن ْ ُعْثَماُن َرِضَي اَّللَّ
اِفِعيُّ ، َوِإْسَحاُق َوقَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَ رِا : وَ َواْبِن َمْسُعودل ، َوأُمِا َسَلَمَة ، َوبِِه يَ ُقوُل َماِلٌك ، َوالث َّْورِيُّ ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوأَبُو َحِنيَفَة ، َوال بِِه يَ ُقوُل شَّ
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اِم ، َواْلِعرَاِق ، َوِمْصَر َوقَاَل َجاِبُر ْبُن َزْيدل ، َواحلَْسَ   ) املغين ( . ُن ، َوَعطَاٌء تَ ْعَتدُّ َحْيُث َشاَءْت .مَجَاَعُة فُ َقَهاِء اأْلَْمَصاِر ، بِاحلَِْجاِز ، َوالشَّ
ُ وَ : بعد أن ذكر القائلني بوجوب العدة يف منزَلا :  وقال ابن القيم اِفِعيا َوَأيب َحِنيَفَة َرمِحَُهْم اَّللا َماِم َأمْحََد َوَماِلكل َوالشا َهَذا قَ ْوُل اإْلِ

اِم َواْلِعرَاِق َوِمْصَر . ُة فُ َقَهاِء اأْلَْمَصاِر بِاحلَِْجاَوَأْصَحاهِبِْم َواأْلَْوزَاِعيا َوَأيب ُعبَ ْيدل َوِإْسَحاَق . قَال أَبُو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلبَ را : َوبِِه تَ ُقوُل مَجَاعَ  ِز َوالشا
ُة َهُؤاَلِء َحِديُث اْلُفَريْ َعِة بِْنِت َماِلكل َوَقْد تَ َلقااُه ُعْثَماُن ْبُن َعفااَن  بِاْلَقُبوِل َوَقَضى بِِه مبَْحَضِر اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوتَ َلقااُه أَْهُل  َوُحجا

امِ  ُهْم طََعَن ِفيِه َواَل يِف رَِواتِِه َوَهَذا َماِلٌك َمعَ  اْلَمِديَنِة َواحلَِْجاِز َوالشا ِدِه يِف الراَوايَِة . َواْلِعرَاِق َوِمْصَر بِاْلَقُبوِل وملَْ يُ ْعَلْم أَنا َأَحًدا ِمن ْ  حَتَرايِه َوَتَشدا
ائِِل لَُه َعْن َرُجلل أَثَِقٌة ُهَو ? فَ َقاَل َلْو َكاَن ثَِقًة َلرَأَ  يْته يِف ُكُتيِب : َقْد أَْدَخَلُه يِف " ُمَوطاِئِه " َوبَ ىَن َعَلْيِه َمْذَهَبُه . قَاُلوا : َوََنُْن اَل نُ ْنِكُر َوقَ ْولُُه لِلسا

ناَة تَ ْفِصُل بَ نْيَ اْلُمتَ َنازَِعنْيِ . قَاَل أَبُو ُعَمَر ْبُن عَ  َلِف يِف اْلَمْسأََلِة َوَلِكنا السا مْجَاُع  ْبِد اْلبَ را :الن ازَاَع بَ نْيَ السا ناُة فَ ثَابَِتٌة حِبَْمِد اَّللِا . َوأَماا اإْلِ أَماا السا
ُة يف قَ ْوِل َمْن َوافَ َقتْ  ناِة أِلَنا ااِلْخِتَّلَف إَذا نَ َزَل يف َمْسأََلةل َكاَنْت احلُْجا نا َفُمْستَ ْغىًن َعْنُه َمَع السا  ة .ُه السا

 ا ، بل تعتد حيث شاءت .: إىل أنه ال يلزمها لزوم بيت زوجه وذهب بعض العلماء
 وهذا قول علي وابن عباس وجابر ، وهو قول ابن حزم .

 1فائدة : 
 ما احلكم لو بلغها اخلرب وهي يف غري بيتها ?

لغها لو بلغها اخلرب وهي يف بيت غري بيتها ، فذهب أكثر العلماء إىل أنه جيب عليها االعتداد يف املنزل الذي تويف زوجها وهي فيه ، فإذا ب
 خلرب وهي يف غريه وجب عليها الرجوع .ا

َُمُْلوًكا لَِزْوِجَها ، أَْو  ا ثَ َبَت َهَذا ، فَِإنَُّه جيَُِب ااِلْعِتَداُد يف اْلَمْنزِِل الَِّذي َماَت َزْوُجَها َوِهَي َساِكَنٌة بِِه ، َسَواٌء َكانَ ذَ إ. ة : ..قال ابن قدام
 وملَْ َتُكْن يف بَ ْيتل مَيِْلُكُه َزْوُجَها .( قَاَل ِلُفرَيْ َعَة : اُْمُكِثي يف بَ ْيِتك  ) لنَّيبَّ بِِإَجارَةل ، أَْو َعارِيَّةل ؛ أِلَنَّ ا

ي يف اْلبَ ْيِت الَّ )َويف بَ ْعِض أَْلَفاِظِه  ي َحْيُث أَتَاك اخْلَبَ رُ اعْ )َويف َلْفظل  (ِذي أَتَاك ِفيِه نَ ْعُي َزْوِجكاْعَتدِا ، خْلَبَ ُر يِف َغرْيِ َمْسَكِنَهاا افَِإْن أَتَاهَ  (َتدِا
ْت ِفيِه   .    ) املغين ( .َرَجَعْت إىَل َمْسَكِنَها فَاْعَتدَّ

 2فائدة : 
 فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ? :سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 ن ( .مثرات التدوي.            )  جفأجاب : يف بيت أهلها ، لكوهنا مل تنتقل بعد إىل بيت الزو 
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 أي : جيوز للمحادة أن خترج من بيتها إذا كان حلاجة يف النهار دون الليل .
 خروج احملادة من منزهلا له أحوال : -

 أوالً : أن يكون لضرورة ، فيجوز ليالً أو هناراً .
خيف هدم ، أو عدو ، أو حريق ، أو كانت الدار غري حصينة خيشى فيها من اقتحام اللصوص ، أو كانت بني فسقة ختاف  إذا:  مثل

 على نفسها ، فإن َلا االنتقال .
 ثانياً : اخلروج املؤقت ، فهذا جائز إذا كان حلاجة هناراً .

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 الفريعة السابق .واستدلوا حبديث 

 مل ينكر عليها خروجها من منزَلا ملا جاءته سائلة عن جواز انتقاَلا . ووجه الداللة فيه : أن النيب  
يف النهار، ومنها  مثل لو ذهبت تشرتي مثًّل عصرياً؛ أو تشرتي شاياً، ومنها أن تكون مدراِسة فتخرج للتدريس:  قال الشيخ ابن عثيمني

ار ال يف الليل، ومنها أهنا إذا ضاق صدرها فإهنا خترج إىل جارهتا يف البيت لتستأنس هبا يف النهار أن تكون دارسة فتخرج للدراسة يف النه
فقط؛ ألن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إىل مرض نفسي، ومنها أن خترج لتزور أباها املريض، فهي حاجة من جهة األب، ومن جهتها هي، 
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ها، وأما أبوها فإن قلب الوالد حين إىل ولده، فنقول: ال بأس أن خترج لتعود أباها إذا أما هي فستكون قلقة؛ حيث مل تَر بعينها حال أبي
واألمن عليها مرض، أو أمها، أو أحداً من أقارهبا، فلها أن خترج هناراً ال ليًّل؛ ووجه التفريق بني الليل والنهار أن الناس يف النهار يف اخلارج 

 ) الشرح املمتع ( .        يها أشد.أكثر، وبالليل الناس خمتفون واخلوف عل
 ثالثاً : إذا كان لغري حاجة وال ضرورة ، فال ُيوز .

 كما تقدم .
 لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه ال جيوز؛ ألنه ليس حلاجة وال لضرورة.كما 

 فائدة : 
 هل جيوز للمحادة الذهاب حلج الفرض ?

 ال جيوز .
، َوال إىَل َغرْيِِه. ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر، َوُعْثَمانَ اْلمُ : قال ابن قدامة ة ِمْن اْلَوفَاِة لَْيَس ََلَا َأْن خَتْرَُج إىَل احلَْجِا ، رضي هللا عنهما. َوبِِه قَاَل ْعَتدَّ

اِفِعيُّ ، َوأَبُو ُعبَ ْيدل َوَأْصَحابُ   . الرَّْأِي ، َوالث َّْورِيُّ  َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِاِب ، َواْلَقاِسُم ، َوَماِلٌك ، َوالشَّ
ْن تَ َباَعَدْت ، َمَضْت يِف َسَفرَِها . َوقَاَل َوِإْن َخَرَجْت ، َفَماَت َزْوُجَها يف الطَّرِيِق ، َرَجَعْت إْن َكاَنْت َقرِيَبًة ؛ ألَن ََّها يِف ُحْكِم اإِلقَاَمِة ، َوإِ 

 . َماِلٌك : تُ َردُّ َما ملَْ حُتْرِمْ 
َ أَْزَواجٌ ويدل َعَلى ُوجُ  اٌت أَْو  وِب الرُُّجوِع إَذا َكاَنْت َقرِيَبًة ، َما َرَوى َسِعيٌد بن منصور َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِاِب قَاَل : تُ ُويفاِ ، ِنَساُؤُهنَّ َحاجَّ

َفِة ، َحََّّ يَ ْعَتِدْدَن يف بُ ُيوهِتِنَّ    .... ُمْعَتِمرَاٌت ، فَ َردَُّهنَّ ُعَمُر ِمْن ِذي احْلَُلي ْ
ُة يف َمْنزَِِلَا َوِإْن فَاتَ َها احلَْ  َها اْلِعدَّ ُة اإِلْسّلِم ، َفَماَت َزْوُجَها ، َلزَِمت ْ َها ِحجَّ َة يف اْلَمْنزِِل تَ ُفوُت ، َوال بََدَل ََلَا ، َوَلْو َكاَنْت َعَلي ْ جُّ ؛ أَلنَّ اْلِعدَّ

 م .   ) املغين ( .ْلَعاَواحلَْجُّ مُيِْكُن اإِلتْ َياُن بِِه يِف َغرْيِ َهَذا ا
 عن امرأة عزمت على احلج هي وزوجها فمات زوجها يف شعبان : فهل جيوز َلا أن حتج ?:  وقد سئل شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا

 ( .جمموع الفتاوى  ة . ) ليس َلا أن تسافر يف العدة عن الوفاة إىل احلج يف مذهب األئمة األربعب : فأجا
اِفِعيَِّة َواحْلََنابَِلِة إىَل أَنَُّه ال جَيُوُز ُخُروُج اْلُمْعتَ  ( يةسوعة الفقهاملو ) وجاء يف  ِة ِمْن َوفَاةل إىَل احلَْجِا ، أَلنَّ َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِمْن احْلََنِفيَِّة َوالشَّ دَّ

ُة تَ ُفو   ت .احلَْجَّ ال يَ ُفوُت ، َواْلِعدَّ
 عن امرأة تويف عنها زوجها وأدركها حج الفريضة ، وهي يف احلداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها حمرم رمحه هللا وسئل الشيخ ابن عثيمني

 هل حتج أو ال ?
ِه ِن اْسَتطَاَع إِلَيْ َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت مَ ليها احلج، لقول هللا تعاىل: )، بل تبقى يف بيتها ، ويف هذه احلال ال جيب عال حتج: فأجاب

 (جمموع فتاوى ابن عثيمني)ا. ، أو الثالثة حسب استطاعتهحمرم، وتؤجل إىل السنة الثانية ، وإن كان معهاوهذه املرأة ال تستطيع شرعاً  (َسِبيّلً 
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يَها ، أَْو بِِإَجاَرةل انْ َقَضْت ْت َهْدًما أَْو َغَرقًا أَْو َعُدوًّا أَْو ََنَْو َذِلَك ، أَْو َحوَََّلَا َصاِحُب اْلَمْنزِِل ِلَكْونِِه َعارِيًَّة َرَجَع فِ قال ابن قدامة : فَِإْن َخافَ 
يًا ، أَْو اْمتَ َنَع ِمْن إَجارَتِِه ، أَْو طََلبَ  ْكىَن تَ َعدِا تُ َها ، أَْو َمنَ َعَها السُّ ْد إالَّ ِمْن  ُمدَّ بِِه َأْكثَ َر ِمْن أُْجَرِة اْلِمْثِل ، أَْو ملَْ َتَِْد َما َتْكرَتِي بِِه ، أَْو ملَْ َتَِ

َا الْ  َها ِفْعلُ َماَِلَا ، فَ َلَها أَْن تَ ْنَتِقَل ؛ أِلَن ََّها َحاُل ُعْذرل ، َواَل يَ ْلَزُمَها ِبَذِلَك َأْجِر اْلَمْسَكِن ، َوِإمنَّ ْكىَن ، اَل حَتِْصيُل اْلَمْسَكِن ،  َواِجُب َعَلي ْ السُّ
ْكىَن ، َسَقَطْت ، َوََلَا أَْن َتْسُكَن َحْيُث َشاَءْت . َرْت السُّ  ) املغين ( .          َوِإَذا تَ َعذَّ

 ?رىيف مدينتهم أحد يقوم مبسئوليتها، فهل َلا أن تعتد يف مدينة أخ وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زوجها وليس
تطيع أن تقوم هي ، وال تسجها من يقوم مبسئولياهتا وشئوهناكان الواقع كما ذكر من أهنا ال يوجد يف البلد الذي مات فيه زو  إذا: وافأجاب

 ة( فتاوى اللجنة الدائم)  . وَتد فيه من يقوم بشئوهنا شرعاً  ،إىل بلد آخر تأمن فيه على نفسها جاز َلا أن تنتقل ،اً بشئون نفسها شرع

إذا كان حتول أختك املتوِف عنها زوجها من بيت الزوجية إىل بيت آخر يف أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن ختاف على ضاً : وجاء فيها أي
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 نفسها من البقاء فيه وحدها ، فّل بأس بذلك ، وتكمل عدهتا يف البيت الذي انتقلت إليه " انتهى
 حيح ، خّلفاً ملن قال إهنا تنتقل إىل أقرب مكان آمن من بيتها .هذا القول هو الص(  َحْيثج َشاَءتْ قوله ) -

مثًّل لزوجها بيتان، بيت هي ساكنته، وبيت آخر ساكنته زوجة أخرى، والزوجة األوىل ختاف على نفسها، فهل نقول: جيب أن تنتقل إىل 
بعيدين؛ ألنه ملا تعذر املكان  ل إىل بيت أهلها ولو كانواالبيت القريب، أو َلا أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين? نقول: َلا أن تنتق

 . األصلي سقط الوجوب
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 جباً .أي : وإن تركت احملادة اإلحداد عمداً ) بأن تطيبت أو لبست احللي ( فإهنا تعترب آمثة : ألهنا تركت وا
 ة .يف انقضاء العد اً أي زمان العدة، ألن اإلحداد ليس شرط: ومتت عدهتا مبُِضيِا َزَماهِنَا 

  
ْ
ها وهي قريبة ، رجعت لتعتد يف بيتِها ، وإن تباعدت

ُ
 زوج

َ
 لسفرٍ أو حجٍ فتويف

ْ
 خرجت

ْ
) وإن

 يف سفرِها ( .
ْ
 مضت

 : لتنيال ختلو من حا،  املعتدة اليت مات عنها زوجها يف احلج  
 . أن يأتيها خرب وفاة زوجها قبل أن خترج من بيتها للحج ، فهذه ال جيوز َلا اخلروج للحج احلال األوىل :
ولو كانت عليها حجة اإلسّلم ، فمات زوجها ، لزمتها العدة يف منزَلا ، وإن فاهتا احلج ؛ ألن العدة يف املنزل تفوت ، :  قال ابن قدامة

 م" . ) املغين ( .ن اإلتيان به يف غري هذا العاوال بدل َلا ، واحلج ميك
 :: أن يأتيها خرب وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج ، فهذه ينظر يف حاَلا  احلال الثانية

 .فإن كانت قريبة ، حبيث مل تقطع مسافة القصر ، فرتجع وتعتد يف بيت زوجها  -أ 
 . يلزمها الرجوع وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي يف سفرها ، وال -ب

وإن خرجت ، فمات زوجها يف الطريق ، رجعت إن كانت قريبة ؛ ألهنا يف حكم اإلقامة ، وإن تباعدت ، مضت يف :  قال ابن قدامة
 ) املغين ( . . سفرها . وقال مالك : ترد ما مل حترم . والصحيح أن البعيدة ال ترد

زوجها، فهل َلا أن تتم احلج،  ، وبعد وصوَلا إىل جدة مسعت بوفاةرجت املرأة حاجةضيلة الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: إذا خوقد سئل ف
 ?أو أن َتلس للحداد

، وحَّ لو  فتتم احلج ال سيما إذا كان فريضة، مث ترجع، تتم احلج؛ ألهنا إن رجعت سرتجع بسفر، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر :فأجاب
 ه .كان نافلة فإهنا تتم

 1فائدة : 
 مدة اإلحداد ) أربعة أشهر وعشراً ( ؟كيف حساب 

 . تعتد املرأة املتوِف عنها زوجها باألشهر القمرية ال باألشهر الشمسية ؛ وذلك ألن األحكام الشرعية إمنا تناط باألشهر القمرية
قصة تسعة وعشرين يوما ، وحيتسب الشهر هبّلله إذا كانت الوفاة يف أول الشهر ، فلو كانت بعض الشهور تامة ثّلثني يوما ، وبعضها نا

 . فاالعتداد صحيح وال يلزم املعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص
إن حساب أشهر العدة يف الطّلق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية ال الشمسية ، فإذا كان  : "ةاملوسوعة الفقهيء يف "جا

ر باألهلة؛ لقوله تعاىل : )يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج( حَّ ولو نقص الطّلق أو الوفاة يف أول اَلّلل اعتربت األشه
( ، فلزم اعتبار األشهر ، عدد األيام؛ ألن هللا أمرنا بالعدة باألشهر، فقال سبحانه ) فعدهتن ثّلثة أشهر(، وقال تعاىل: )أربعة أشهر وعشراً 

 . سواء أكانت ثّلثني يوما أو أقل " انتهى
 :ما إذا كانت الوفاة يف أثناء الشهر وأ

، وعشرة أيام ، وما فاهتا من الشهر األول َلا يف حسابه طريقتان  -كاملة أو ناقصة  –فإهنا تعتد بقية الشهر األول ، وثّلثة شهور باألهلة  
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 :  ألهل العلم
 ، أكملت عشراً  ؛ فإذا كانت قد اعتدت منه عشرين يوماً  أم ناقصاً  ، سواء كان الشهر يف واقع األمر تاماً  : أن حتسب ثّلثني يوماً  األوىل

  . يف الشهر اخلامس ، وهكذا
 اً .أم ناقص اً : أن تعتد من الشهر اخلامس بقدر ما فاهتا من األول ، سواء كان الشهر تام الثانية

 ( .29/315( ، املوسوعة الفقهية )5/418( ، كشاف القناع )8/85وينظر : املغين )
  . لقول الثاين شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا ، ورجحه من علمائنا املعاصرين الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاوقد اختار ا

مجادى األوىل ، وكان كل من مجادى األوىل واآلخرة تسعة  15فقد ذكر الشيخ ابن عثيمني فيمن صام شهرين متتابعني ابتداء من يوم 
  . اليوم اخلامس عشر من رجب ، على القول بأنه يتم الشهر األول ثّلثني يوماً وعشرين يوما ، أنه ينتهي صيامه بصوم 

  . وعلى القول الراجح يعترب الشهرين باَلّلل ، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب
، فتكون املبدأ من الشهر األولم الذي هو ، بل ننظر اليو نه "ال حاجة إىل أن نقول بالعددوكذلك ذكر شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا أ

 ى ( .جمموع الفتاو ) النهاية مثله من الشهر اآلخر" انتهى من 
مجادى األوىل ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت   12من حمرم ، فتعتد امرأته إىل  12مثال ذلك يف عدة الوفاة : لو تويف الرجل يف يوم 
  . مجادى األوىل يف الساعة اليت مات فيها زوجها 22ا يوم كاملة أم ناقصة ، مث تزيد عشرة أيام ، فتنتهي عدهت

  . وعلى هذا ، فليس على أمك إال أن تزيد عشرة أيام فقط ، وليس عليها أن تكمل األشهر الناقصة ثّلثني يوماً 
بالشهور ، وذلك يف حال   على عدة الطّلق إذا حسبت وما قلناه هنا يف عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعني ، وينطبق أيضاً 

 ) االسّلم س ج ( .    . كون املطلقة صغرية أو يائسة ال حتيض
 2فائدة : 

 أنه ال جيب عليها اإلحداد . الصحيحاإلحداد على املطلقة البائن ? 
 وكاين .. ورجحه ابن القيم ، والشوهو قول عطاء ، وربيعة ، ومالك ، وابن املنذر وَنوه قول الشافعي :  قال ابن قدامة

لُّ اِلْمَرأَةل تُ ْؤِمُن بَِاَّللَِّ َواْليَ ْومِ )قَاَل  أِلَنَّ النَّيبَّ -أ دَّ َعَلىاآْلِخرِ  اَل حيَِ ، أَْربَ َعَة َأْشُهرل َوَعْشرًا ، أَْن حتُِ ، إالَّ َعَلى َزْوجل  .(َميِاتل فَ ْوَق َثَّلِث لََيالل
ُة اْلَوفَاِة ، فَ َيُدلُّ َعَلى أَنَّ  ِة اْلَوفَاِة  َوَهِذِه ِعدَّ َا جيَُِب يِف ِعدَّ ْحَداَد إمنَّ  .اإْلِ

ْحَداُد ، َكالرَّْجعِيَِّة ، َواْلَمْوطُوَءِة ِبشُ  -ب َها اإْلِ ْب َعَلي ْ ٌة َعْن َغرْيِ َوفَاةل ، فَ َلْم جيَِ َهةل َوأِلَن ََّها ُمْعَتدَّ  .ب ْ
ْظَهاِر ا -ج ِة اْلَوفَاِة إِلِ ْحَداَد يف ِعدَّ َحَها ، َفَّل أْلََسِف َعَلى ِفرَاِق َزْوِجَها َوَمْوتِِه ، فََأمَّا الطََّّلُق فَِإنَُّه فَاَرقَ َها بِاْخِتَياِر نَ ْفِسِه ، َوَقَطَع ِنَكاَوأِلَنَّ اإْلِ

 .           ) املغين ( . َمْعىَن لََتْكِليِفَها احْلُْزَن َعَلْيهِ 
رَاِء إْحَدادل ?فَِإْن ِقيَل فَ َهْل جيَُِب َعَلى  : وقال ابن القيم َهةل أَْو ِزىًن أَْو اْسِتب ْ ِة ِمْن َطَّلقل أَْو َوْطِء ُشب ْ  اْلُمْعَتدا

ناُة أَناُه اَل إْحَداَد َعَلى َواِحَدةل ِمْن َهُؤاَلِء   ناَة أَثْ َبَتْت َونَ َفْت َفَخصا قُ ْلَنا : َهَذا ُهَو احلُْْكُم اخْلَاِمُس الاِذي َدلاْت َعَلْيِه السا ْحَداِد أِلَنا السا ْت بِاإْلِ
َرُهنا َعَلى اأْلَْمَواِت َخاصاًة َوَما َعَدامُهَا فَ ُهَو َداِخٌل يف ُحْكِم التاحْ  رمِِي َعَلى اأْلَْمَواِت َفِمْن أَْيَن َلُكْم ُدُخولُُه يِف اْلَواِجِب الزاْوَجاِت َوبِاجْلَائِِز َغي ْ

ْحَداِد َعَلى اْلُمطَلاَقِة اْلَبائِ   ) زاد املعاد ( .               ن .      اإْلِ
 3فائدة : 

 ، منها : أحدث بعض الناس أموراً يف اإلحداد ال أصل هلا يف الشرع

o . التزام بعض النساء لباساً معيناً ) كاألسود ( لإلحداد 
o . امتناع احملادة من مشط شعرها 

o . امتناع احملادة من االغتسال للتنظف 

o خياطة وغريها . امتناع احملادة عن العمل يف بيتها من 
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o . امتناع احملادة من الربوز للقمر 

o . امتناع احملادة من الظهور على سطح البيت 

 باب االسترباء
 االسترباء : لغة طلب الرباءة .

 واصطّلحاً : تربص يقصد منه العلم برباءة الرحم .
 
َ
ك

َ
  ) ومن مل

ً
ة

َ
 ومقدماتهِ  يوطأ َأم

ٌ
 عليهِ وطء

َ
م
ُ
ها من أي شخصٍ كان ، حر

ُ
قبل استرباءِ حامل مثل

 بوضع ، ومن حتيض حبيضة ( .
ئها حبيضة ، ليعلم براءة رمحها ، ألهنا قد تكون رب أي : إذا اشرتى أَمة أو وهبْت له أو ملكها بعد زوج ، فّل جيوز أن جيامعها حَّ يست

 حامّلً من مالكها األول ، وإن كانت حامًّل فّل يطأها حَّ تضع .
 : وقد جاء يف احلديث

لُّ اِلْمرِئل يُ ْؤِمُن بَِاَّللَِّ َواْليَ ْوِم َاآْلِخِر أَْن َيْسِقَي َماَءُه َزرَْع َغرْيِِه ) قَالَ  َعْن اَلنَّيبِا  ُرَوْيِفِع ْبِن ثَاِبتل  َعنْ -أ  . َأْخَرَجُه أَبُو َداُود (اَل حيَِ
 ن غريه .ة وهي حبلى مأ] ال حيل [ أي : حيرم . ] أن يسقي ماء غريه [ أي : أن يطأ امر 

يَض َحْيَضةً ) قَاَل يِف َسَبايَا أَْوطَاسل  َوَعْن َأيب َسِعيدل أَنَّ اَلنَّيِبَّ  -ب ُر َذاِت مَحْلل َحََّّ حتَِ  د .َأْخَرَجُه أَبُو َداوُ ( اَل تُوطَأُ َحاِمٌل َحََّّ َتَضَع، َواَل َغي ْ

 1 فائدة :
 ومقدماته من املباشرة وغريها . أي : حيرم الوطء(  حرجَم عليِه وطٌء ومقدماتهِ قوله ) 

 وهذا املذهب : .
 : أنه ال حيرم إال الوطء . وذهب بعض العلماء

 واختاره ابن القيم .
 ألن النهي إمنا جاء عن الوطء فّل يستدل به على حترمي املباشرة .

 2فائدة : 
 أو كانت بكراً أو ثيباً . ن طفل أو امرأة ،( ظاهره أن االسترباء واجب مطلقاً ، سواء ملك األمة ممن َمَلَك أَمًة  قوله )

 أخذاً بعموم احلديث .
 ا ملكها من طفل أو امرأة .إىل أنه ال جيب استرباء األمة إذ:  وذهب بعض العلماء

 خ اإلسّلم ابن تيمية وابن القيم .وهذا اختيار شي
 رحم األَمة فله وطؤها وال استرباء عليه .ألن املقصود من االسترباء العلم برباءة الرحم ، فحيث تيقَن املالك براءة 

 وكذا لو ملكها وهي بكر فّل استرباء عليه . -
 .جيب االسترباء ولو كانت بكراً  والصحيح

 لعموم األحاديث اليت فيها األمر باسترباء اإلماء ، وهي أدلة عامة مل تفرق بني البكر والثيب كما تقدم . -أ
 غت احمليض فليرتبص هبا حَّ حتيض . رواه أبو داود .قول عمر : من ابتاع جارية قد بل-ب

 أن العدة َتب على املرأة احلرة البكر مع العلم برباءة الرحم ، فكذلك تقاس عليها األَمة البكر يف وجوب االسترباء . -ج
 أن السيد ملك جارية كانت حمرمة عليه فلم حتل له قبل استربائها كالثيب اليت حتمل . -د
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 عكتاب الرضا
 مص الث دي .: لغة الرضاع 

 واصطّلحاً : هو مص طفل صغري لنب امرأة أو شربه وَنوه .
بِ )  

َ
س

َّ
 الن

َ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
 ( . ي

 . هذا لفظ حديث عن النيب 
 ( متفق عليه .حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب) قال 

 وحيرم النكاح بسبب الرضاعة كما حيرم بسبب النكاح . : من سببية والتقدير:  من النسب وحيرم من الرضاعة ما حيرممعىن احلديث : 
 وقد ذكر هللا تعاىل احملرمات بالنسب وهن سبع :

اُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبَ َناُت اأْلَِخ وَ   ( .اُت اأْلُْختِ بَ نَ قال تعاىل )ُحراَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ
 وهن سبع نظري احملرمات بالنسب .فيحرم مثلهن من الرضاع ، 

 .) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( والدليل على التحرمي بالرضاع احلديث السابق 
اُت ، َواخْلَاالُت ، لُّ اْمَرأَةل َحُرَمْت ِمْن النََّسِب َحُرَم ِمثْ ُلَها ِمْن الرََّضاِع ، َوُهنَّ اأُلمَّ : كُ  قال ابن قدامة َهاُت ، َواْلبَ َناُت ، َواأَلَخَواُت ، َواْلَعمَّ

 اً .: ) حَيُْرُم ِمْن الرََّضاِع َما حَيُْرُم ِمْن النََّسِب ( ُمت ََّفٌق َعَلْيِه ... َوال نَ ْعَلُم يِف َهَذا ِخّلف َوبَ َناُت اأَلِخ ، َوبَ َناُت اأُلْخِت ... ِلَقْوِل النَّيِبِا 
 م عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع ...اخل .فتحر 

 والتحرمي بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع . -
 قال تعاىل ) وأمهاتكم الّليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ة ( ذكرمها يف مجلة احملرمات .

 الوالدة ( متفق عليه . قال )حيرم من الرضاع ة ما حيرم من وعن عائشة . أن النيب 
 ) حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب ( متفق عليه . وعن ابن عباس . قال : قال رسول هللا 

 وأمجع العلماء على التحرمي بالرضاع . قاله يف املغين .
اتٍ ) 

َ
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َ
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َ
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 : أن يكون مخس رضعات . هذا الشرط األول من شروط الرضاع
َوُهنَّ  ُنِسْخَن خِبَْمسل َمْعُلوَماتل فَ تُ ُوِفِاَ َرُسوُل اَّللَِّ  َكاَن ِفيَما أُْنزَِل ِمَن اْلُقْرآِن َعْشُر َرَضَعاتل َمْعُلوَماتل حُيَراِْمَن . مُثَّ )َعاِئَشَة أَن ََّها قَاَلْت  َعنْ 

 ( رواه مسلم .ِفيَما يُ ْقرَأُ ِمَن اْلُقْرآنِ 
 لصحيح يف املذهب ، وروي هذا عن عائشة وابن الزبري وابن مسعود وعطاء وطاووس .هذا هو ا قال ابن قدامة : 

 ورجحه الصنعاين والشوكاين .
 إىل أن قليل الرضاع وكثريه حمراِم .وذهب بعض العلماء : 

 وهذا مذهب مجهور العلماء .
يت أَْرَضْعنَ  -أ ُكْم ...( ففي هذه اآلية علقت التحرمي على مطلق اإلرضاع ، فحيث واستدلوا بالعمومات ، كقوله تعاىل : )َوأُمََّهاُتُكُم الّلَّ

 وجد وجد حكمه .
 : ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( . وعموم قوله  -ب

 لِلنَّيِباِ اَلْت : َقْد أَْرَضْعُتُكَما ، َفذََكْرُت َذِلَك أََمٌة َسْوَداُء ، فَ قَ  َفَجاَءتْ تَ َزوََّج أُمَّ حَيََْي بِْنَت َأيب إَهابل ،  أَنَّهُ ) ْبِن احْلَاِرِث  ُعْقَبةَ  َعنْ و  -ج
  َْيت ، َفذََكْرت َذِلَك َلُه .  : فََأعْ  قَال  : َكْيَف ? َوَقْد َزَعَمْت َأْن َقْد أَْرَضَعْتُكَما ( . قَالَ َرَض َعينِا . قَاَل : فَ تَ َنحَّ

د علمه بأهنما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات ، فدل أمر الزوج أن يرتك زوجته جملر  أن النيب وجه الداللة : 
 ذلك على أن مطلق اإلرضاع يثبت به التحرمي .
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 : ) إمنا الرضاعة من اجملاعة ( متفق عليه . وعموم قوله  -ج
 ن احملرام ثّلث رضعات .إىل أوذهب بعضهم : 

 وهو قول داود ، وأيب ثور ، وابن املنذر .
 ( . حُتَراُِم اْلَمصَُّة َواْلَمصََّتانِ  ال)  قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َشة َعائِ حلديث 

صرح فيها أن املصة واملصتان ال حترمان ، فيكون ما فوقهما حُمراِم ، وهو الثّلث ، ألن ذلك لو مل يكن حمرماً  أن النيب وجه الداللة : 
 . لبينه النيب 
حرام مخس رضعات والراجح

ُ
 . أن امل

 فهي عمومات ، وقد قيدت بالسنة بعدد معني من الرضاعة ، كما يف حديث عائشة   أن قليل الرضاع وكثريه حمرام :أما أدلة من قال 
هذا االستدالل باملفهوم ، وهو ال يعمل به إال عند القائلني به ، إال إذا مل يكن هناك منطوق :  إن احملرام ثّلث رضعاتوأما أدلة من قال 

 ، وقد جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة املثبت للتحرمي خبمس رضعات . يعارضه
 :مقدار الرضعة  فائدة :

: أن  الرضعة : املراد هبا الوجبة التامة اليت يأخذها الطفل وإن ختللها تنفاس او انفصال من ثدي اىل آخر أو جاء الطفل ما يلهيه ، فاملراد
 ابط الرضعة [ .يرتك الثدي عن ريل وطيب نفس .] هذا هو ض

فاذا جاءت امرأة ووضعت الطفل على حضنها مث التقم الثدي مث تركه للتنفس مث رجع أو أهنا نقلته من ثدي اىل آخر يف احلال فهذه كلها 
 رضعة واحدة ، ألن ضابط الرجعة مل يرد َلا دليل من الشرع فريجع فيها اىل اللغة واىل العرف .

 وأما العرف ، فان الناس ال يعدون األكلة إال الوجبة التامة وان ختللها ما ختللها . ففي اللغة : الرضعة اسم للمرة ،
 وهذا قول الشافعي ونصره ابن القيم يف زاد املعاد واختاره الشيخ السعدي .

عارض كان ذلك ، فمَّ التقم الثدي فامتص منه مث تركه من غري ، كضربة وجلسة وأكلةمرة من الرضاع بّل شك قال ابن القيم: الرضعة
 .رضعة 

والقطع العارض لتنفس أو اسرتاحة يسرية أو لشيء يلهيه مث يعود عن  ،فحمل على العرف ، والعرف هذا  اً الشرع ورد بذلك مطلق نأل
قرب ال خيرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن اآلكل إذا قطع أكلته بذلك مث عاد عن قريب مل يكن أكلتني بل واحدة ، هذا مذهب 

 ة .افعي ... ولو انتقل من ثدي املرأة إىل ثديها اآلخر كانا رضعة واحدالش
 وقيل : الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي مث يرتكه سواء يرتكه اضطراراً او اختياراً ولو للتنفس فهذه رضعة فلو عاد فرضعة ثانية .

ن ( . 
ْ
ي

َ
ل
ْ
و

َ
 ) فِي احل

 . الرضعات اخلمس كلها يف احلولني من والدة الطفل عين أن تكون: يالرضاعة من شروط الثاين هذا الشرط 
 لقوله تعاىل ) والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاع ة ( . -أ

 : فجعل متام الرضاعة حولني ، فيدل على أنه ال حكم َلا بعدمها . قال ابن قدامة
ن أوالدهن كمال الرضاعة وهي سنتان ، فّل اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ، وَلذا قال هذا إرشاد من هللا للوالدات أن يرضع:  قال ابن كثريو 

  حيرم.]ملن أراد أن يتم الرضاعة[ وذهب أكثر اإلئمة إىل أنه ال حيرم من الرضاع إال ما كان دون احلولني، فلو ارتض ع املولود وعمره فوقها مل
َوْجِهِه قَاَلْت فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل  َرُجٌل قَاِعٌد فَاْشَتدَّ َذِلَك َعَلْيِه َورَأَْيُت اْلَغَضَب يف  يَوِعْندِ  َّللَِّ َدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اقالت ) َعاِئَشُة وعن  -ب

َا الرََّضاَعةج ِمَن ااْنظُْرَن ِإْخَوَتُكنَّ ِمَن الرََّضاَعِة » ِمَن الرََّضاَعِة . قَاَلْت فَ َقاَل  ياَّللَِّ إِنَُّه َأخِ   متفق عليه . ( ْلَمَجاَعةِ فَِإَّنَّ
 أي : الرضاعة اليت تثبت هبا احلرمة ، وحتل هبا اخللوة ، هي حيث يكون الرضيع طفًّل يسد اللنب جوعته ، ألن معدته ضعيفة يكفيها اللنب

غنية عن اجملاعة أو وينبت بذلك حلمه فيصري كجزء من املرضعة ، فيشرتك يف احلرمة مع أوالدها ، فكأنه قال : ال رضاعة معتربة إال امل
 املطعمة  . ] قاله يف الفتح [ 
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َجاَعِة(، وهذا منه  وقال القرطيب
َ

َا الرََّضاَعُة ِمَن امل تقعيد قاعدة كلية ؛ ُتصراِح بأن الرَّضاعة املعتربة يف التحرمي؛ إمنا هي يف  : قوله )ِ منَّ
 م ( .املفها .       ) ما قارهبمالزمان الذي تغين فيه عن الطعام ، وذلك إمنا يكون يف احلولني و 

 ) ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي ، وكان قبل الفطام ( رواه الرتمذي. عن أم سلمة . قال : قال  -ج
 قوله ) الثدي ( أي وقت احلاجة إىل الثدي ، أي يف احلولني .

 ا شد العظم ، وأنبت اللحم ( . رواه أبو داود: ) ال رضاع إال م وعن ابن مسعود قال : قال رسول هللا  -د
! ِإنَّ َساِلًما َمْوىَل َأيب ُحَذيْ َفَة َمَعَنا  )قَاَلْت: ما اجلواب عن حديث عائشة  فإن قال قائل : . فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ َجاَءْت َسْهَلُة بِْنُت ُسَهْيلل

ُلُغ اَلراِ   .َرَواُه ُمْسِلٌم (  َجاُل. قَاَل: "أَْرِضِعيِه. حَتُْرِمي َعَلْيهِ يف بَ ْيِتَنا، َوَقْد بَ َلَغ َما يَ ب ْ
 أجاب العلماء بأجوبة :فاجلواب : 

أن هذه احلادثة رخصة خاصة بسامل، فّل يتعداه إىل غريه، ولذلك فإن أمهات املؤمنني سوى عائشة، أبَ نْي أن يعملن هبذه احلادثة ، أواًل : 
 سامل .ألهنن كنا يرين أن ذلك رخصة ل

أنه حكم منسوخ، وبه جزم احملب الطربي يف أحكامه، وقرره بعضهم بأن قصة سامل كانت يف أوائل اَلجرة، واألحاديث الدالة على ثانيًا : 
اعتبار احلولني من رواية أحداث الصحابة، فدل على تأخره، وهو مستند ضعيف، إذ ال يلزم من تأخر إسّلم الراوي، وال صغره، أن ال 

 ا رواه متقدماً . ] قاله يف الفتح [ يكون م
إن الرضاع يعترب فيه الصغر إال فيما دعت إليه احلاجة ، كرضاع الكبري الذي ال يستغىن عن دخوله  : حيث قالقول الشوكاين ، ثالثًا : 

ل اجلمع بني األحاديث ، على املرأة ، ويشق احتجاهبا منه ، وإليه ذهب شيخ اإلسّلم ابن تيمية ، وهذا هو الراجح عندي ، وبه حيص
 ( .وذلك بأن َتعل قصة سامل املذكورة خمصصة لعموم : )إمنا الرضاع من اجملاعة( )وال رضاع إال يف احلولني( )وال رضاع إال ما فتق األمعاء

 اْختَ َلَف اْلُعَلَماء يف َهِذِه اْلَمْسأََلة ، فَ َقاَلْت َعاِئَشة َوَداُود :قال النووي : 
ة َوالتَّابِِعنَي َوُعَلَماء اأْلَْمَصار ِإىَل ة الرََّضاع بَِرَضاِع اْلَباِلغ َكَما تَ ْثُبت بَِرَضاِع الطِاْفل َِلََذا احلَِْديث. َوقَاَل َسائِر اْلُعَلَماء ِمْن الصََّحابَ تَ ْثُبت ُحْرمَ 

، ِإالَّ أَبَا َحنِ   يَفة فَ َقاَل: َسَنتَ نْيِ َوِنْصف، َوقَاَل زَُفر: َثَّلث ِسِننَي َوَعْن َماِلك رَِوايَة َسَنتَ نْيِ َوأَيَّام.اآْلن: اَل يَ ْثُبت ِإالَّ بِِإْرَضاِع َمْن َلُه ُدون َسَنتَ نْيِ
َوبِاحلَِْديِث الَِّذي ذََكَرُه ُمْسِلم بَ ْعد َهَذا  (َواْلَواِلَدات يَ ْرِضْعَن أَْواَلدهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيَ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتما الرََّضاَعة  )َواْحَتجَّ اجلُْْمُهور بَِقْولِِه تَ َعاىَل 

َا الرََّضاَعة ِمْن اْلَمَجاَعة " َوبَِأَحاِديث َمْشُهورَة َومَحَُلوا َحِديث َسْهَلة َعَلى أَنَُّه خُمَْتصا هِبَا َوبِ  َساملِل ، َوَقْد َرَوى ُمْسِلم َعْن أُما َسَلَمة َوَسائِر " ِإمنَّ
 أَن َُّهنَّ َخاَلْفَن َعاِئَشة يف َهَذا َوَاَّللَّ أَْعَلم .  أَْزَواج َرُسول اَّللَّ 

 ( .ولنب ميتةٍ كغريه، ال لنب بهيمة، ومن مل حتمل ) 
 أي : أن لنب امليتة حُيرام ويثبت به التحرمي .

 وهذا قول اجلمهور .
 لعموم األدلة ، فهي مل تفرق بني لنب من هي على قيد احلياة ومن فقدت احلي اة .

 .ْحرمَِي ، َكَما َلْو َكاَنْت َحيًَّة َولََنا ، أَنَُّه ُوِجَد ااِلْرِتَضاُع ، َعَلى َوْجهل يُ ْنِبُت اللَّْحَم َويُ ْنِشُز اْلَعْظَم ِمْن اْمَرأَةل ، فَأَثْ َبِت التَّ  ال ابن قدامة :ق
، َكَما َلْو  َياُة َواْلَمْوُت أَْو النََّجاَسُة ، َوَهَذا اَل أَثَ َر َلُه ، فَِإنَّ اللَّنَبَ اَل مَيُوُت ، َوالنََّجاَسُة اَل مَتَْنعُ َوأِلَنَُّه اَل فَارَِق بَ نْيَ ُشْربِِه يِف َحَياهِتَا َوَمْوهِتَا إالَّ احلَْ 

َها يف َحَياهِتَا ، َفَشرِبَُه بَ ْعَد َمْوهِتَا ، لََنَشَر  احْلُْرَمَة ، َوبَ َقاُؤُه يف ثَْدِيَها اَل مَيَْنُع ثُ ُبوَت احْلُْرَمِة ؛ أِلَنَّ ُحِلَب يف ِوَعاءل َنَِسل ؛ َوأِلَنَُّه َلْو ُحِلَب ِمن ْ
نَاِء يِف َعَدِم احْلََياِة ، َوِهَي اَل تَزِيُد َعَلى َعْظِم اْلَمْيَتِة يِف ثُ ُبوِت النَّجَ   .      ) املغين ( . اَسةِ ثَْديَ َها اَل يَزِيُد َعَلى اإْلِ

ت من امرأة وهي حية ، مث رضع منها اخلامسة وهي ميتة ، فإن هذا الرضاع مؤثر ، ألنه هذا يسمى رضاعاً وحيصل فلو أنه رضع أربع رضعا
 به ما حيصل بلنب احلياة .

 ( ال لنب بهيمة) 
 أي : أن لنب البهيمة غري حُمرام .
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 . ع ? الفلو فرضنا أن طفلني ارتضعا من هبيمة ، كل واحد مخس مرات ، هل يكونان أخوين من الرضا 
 ( .ومن مل حتمل  )

 أي : لو أن امرأة أرضعت طفّلً بدون محل ، فإنه ال يثبت به التحرمي .
 إىل أنه يثبت به التحرمي . وذهب بعض العلماء :

 وهذا قول اجلمهور .
 ورجحه ابن قدامة .

 .منها لنب فإنه يثبت به التحري م  را بكراً وداملرأة وعليه فلو كانت 
 ) وأمهاتكم الّليت أرضعنكم .. ( .لقوله تعاىل  -أ

 .فتعلق به التحري م كما لو ثاب بوطء امرأة وألنه لنب  :قال يف املغين  -ب
 تَ نْيِ .َوِإْن ثَاَب اَلْمَرأَةل َلنَبٌ ِمْن َغرْيِ َوْطءل ، َفَأْرَضَعْت بِِه ِطْفًّل ، َنَشَر احْلُْرَمَة ، يِف أَْظَهِر الراَِواي َ  ة :قال ابن قدام

اِفِعيِا ، َوَأيب ثَ ْورل ، َوَأْصَحاِب الرَّْأِي ، وَ   .وَُكلِا َمْن حَيَْفُظ َعْنُه اْبُن اْلُمْنِذِر ُهَو قَ ْوُل اْبِن َحاِمدل ، َوَمْذَهُب َماِلكل ، َوالث َّْورِيِا ، َوالشَّ
يت أَْرَضْعَنُكْم ) ِلَقْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل  -أ  ( .َوأُمََّهاُتُكْم الّلَّ

 لِِغَذاِء اأْلَْطَفاِل ، َوِإْن َكاَن َهَذا نَاِدرًا ، َفِجْنُسُه أِلَنَُّه َلنَبُ اْمرَأَةل فَ تَ َعلََّق بِِه التَّْحرمُِي ، َكَما َلْو ثَاَب ِبَوْطءل ، َوأِلَنَّ أَْلَباَن النِاَساِء ُخِلَقتْ وَ  -ب
 . ) املغين ( . ُمْعَتادٌ 

ً لنزوله يف األغلب، فصار  لنب -رمحه هللا  –وقال املاوردي الشافعي   النساء خملوق لّلغتذاء، وليس مجاع الرجل شرطًا فيه، وإن كان سببا
 (  11/413احلاوي يف فقه الشافعي" )" . كالبكر إذا نزل َلا لنب فأرضعت به طفًّل: انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غري مجاع 

 ) ورجل ( .
 أي : أن لنب الرجل ال حُيرام .

 رتضع طفّلن من رجل مل يصريا أخوين .فلو ا
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 لقوله تعاىل ) وأمهاتكم الّليت أرضعنكم ( ولفظ األم ال يتن اول إال اإلن اث .
ةِ ) ف 
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 هذا ما يرتتب على الرضاع :
 إذا أرضعت املرأة طفّلً دون احلولني فإنه يصري ولدها يف : النكاح ، والنظر ، واخللوة ، واحملرمية .

 يف النكاح ] يف حترمي النكاح [ .
 والنظر ] يف جوازه [ .

 واخللوة ] يف جوازها [ .
 دون بقية األحكام .واحملرمية يف السفر وَنوه ، وولد من ُنسَب لبنها إليه ، 

 فّل يصري ولداً َلا يف وجوب نفقتها عليه ، وكوهنا ترثه ويرثها ، والوالية يف النكاح واملال ، فهذه ال ترتتب على الرضاع .
ثبت، قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :  ...، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، وغري هذه من األحكام ال يثبت، فالنفقة ال ت

 فّل جيب أن ينفق اإلنسان على بنته من الرضاع، كما ينفق على بنته من النسب، واملرياث ال يثبت، فابنته من الرضاع ال ترث منه شيئاً ،
ُل الدية يف قتل اخلطأ وشبهه ال يثبت بالرضاع ، ووجوب صلة األرحام ال يثبت بالرضاع ، فكل أحكام النسب ال يثبت منها ، إال  وحتمُّ

 ة . ) املمتع ( .بعة أحكام فقط ، وهي : النكاح ، والنظر ، واخللوة ، واحملرميأر 
إذا توفيت امرأة وَلا مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت  : وقد سئل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا
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 املسلمني ?بإرضاعه رجّلً كان أو امرأة فهل هو أحق برتكتها أم تؤول إىل بيت مال 
الصلة بالرضاع من أسباب اإلرث ، فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث وال والية وال نفقة وال شيء من ب : ليست فأجا

ً من احلقوق اليت ينبغي أن يكرم هبا ، وأما اإلرث فّل حق له يف اإلرث ، وذلك ألن أسباب  حقوق القرابات ، ولكن ال شك أن له شيئا
  .القرابة والزوجية والوالء ]العتق[ ؛ وليس الرضاع من أسباهبا ّلثة :اإلرث ث

 ع .وعلى هذا فاملرأة املذكورة يكون مرياثها لبيت مال املسلمني ، يصرف إىل بيت املال ، وال يستحقه هذا االبن من الرضا 
 ن الزكاة ؟هل تعطى األم من الرضاعة واألخت من الرضاعة م: وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 

فأجاب : "نعم ، تعطى األم من الرضاعة من الزكاة ، واألخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة ، وذلك ألن األم من الرضاعة 
 ق .واألخت من الرضاعة ال جيب النفقة عليهن ، فهن يعطني من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة االستحقا

 احللق من
َ
م ما دخل

ّ
حر

ُ
وطٍ ( . ) والرضاع امل

ُ
ع

َ
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ُ
ج

َ
 اللنب ، سواء دخل بارتضاع من الثدي ، أو و

 هذا بيان صفة اللنب الذي حيصل به الرضاع ، وهو ما كان عن طريق احللق ، سواء دخل بارتضاع من الثدي ، أو َوُجور ، أو َسُعوطل .
 الَوجور : هو أن يصب اللنب يف فم الطفل .

 ألنف .والسعوط : هو أن ينقط اللنب يف ا
ُعوِط : أَْن ُيَصبَّ اللَّنَبَ يف أَْنِفِه ِمْن إنَاءل أَْو َغرْيِِه .: م قال ابن قدامة  ْعىَن السَّ

 ) املغين ( .  َواْلَوُجوُر : أَْن ُيَصبَّ يف َحْلِقِه َصبًّا ِمْن َغرْيِ الثَّْدِي .
 بني أن يكون اإلرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غريه. ضعنكم..( فلم تفرق اآلي ةر لعموم قوله تعاىل )وأمهاتكم الّليت أ -أ

 .وألن العلة يف التحرمي باالرتضاع هو وصول اللنب إىل جوف الرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق يف الوجور والسعوط  -ب
يف قول مجهور  اً معترب  اً لك رضاعالرضاع احملراِم ال يتوقف على مص اللنب من الثدي ، بل لو وضع يف إناء وشرب منه الطفل ، كان ذف

  .العلماء
، َما حَيُْصُل ِمْن ااِلْرِتَضاعِ ، َوحَيُْصُل ِبِه ِمْن إنْ َباِت اللَّْحِم َوإِْنَشاِز اْلَعْظِم  َحْيُث َيِصُل بِااِلْرِتَضاعِ َوأِلَنَّ َهَذا َيِصُل بِِه اللَّنَبُ إىَل : قال ابن قدامة

 َكاَن َسِبيًّل لِلتَّْحرمِِي ، َكالرََّضاِع بِاْلَفِم .، فَ لتَّْحرمِِي ، َواأْلَْنُف َسِبيُل اْلِفْطِر لِلصَّائِِم فَ َيِجُب أَْن ُيَساِويَُه يِف ا
 ه وحواشيه ( .املرتضع وفروعه فقط دون أصولىل ينتشر إو)

ىل غري املرتضع ومن هو يف درجته من فّل يتعدى التحرمي إاملرتضع وفروعه فقط دون أصول وحواشي املرتضع ، ىل إ وينتشر الرضاعأي : 
 إخوته وأخواته ، وال إىل من فوقه من آبائه وأمهاته ، ومن يف درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخاالته .

وأخواهتا  فأوالد الزوج واملرضعة إخوة املرتضع وأخواته ، وآباؤمها أجداده وجداته ، وإخوة املرأة ،وينتش ر إىل أصول وفروع وحواشي املرضعة 
 أخواله وخاالته ، وإخوة صاحب اللنب وأخواته أعمامه وعماته .

 وصار إخوة املرأة وأخواهتا أخواله وخاالته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته.َلا، فإذا أرضعت املرأة طفّلً صار ولداً مثال :
 اع وال أخيه .ض أخته على أبيه من الر فّل حترم املرضعة على أيب املرتضع وال أخيه ، وال حترم أم املرتضع وال

وال تنتشر احلرمة بغري لنب اآلدمية حبال ، فلو ارتضع اثنان من لنب هبيمة ، مل يصريا أخوين ، يف قول عامة أهل : فائدة : قال ابن قدامة 
 العلم ؛ منهم الشافعي ، وابن القاسم وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

 أخوين ، ومل تنتشر احلرمة بينه وبينهما ، يف قول عامتهم .ولو ارتضعا من رجل ، مل يصريا 
م ( .

ّ
ر
َ
ح

ُ
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ُ
ن

َ
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َ
 ) و

 الفحل : الرجل ، ونسبة اللنب إليه جمازيه لكونه السبب فيه .
 وقد ذهب مجهور العلماء إىل أن لنب الفحل حيرام .

ا َجاَء َرُسوُل َاَّللَِّ َجاَء َيْسَتْأذِ  -َأَخا َأيب اْلُقَعْيسِ -َأْن أَفْ َلَح  عن عائشة ) َها بَ ْعَد َاحلَِْجاِب. قَاَلْت: فَأَبَ ْيُت أَْن آَذَن لَُه، فَ َلمَّ َأْخبَ ْرتُهُ  ُن َعَلي ْ
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كِ  . َوقَاَل: إِنَُّه َعمُّ َفٌق َعَلْيِه .  ( بِاَلَِّذي َصنَ ْعُت، فََأَمَرين أَْن آَذَن لَُه َعَليَّ  ُمت َّ
بَ ْعَد ) أفلح: هو عم عائشة من الرض   اعة، ألنه أخو أيب القعيس نسباً الذي رضعت عائشة من زوجته . (  قجَعْيسِ َأَخا َأيب الْ -َأْن َأفْ َلَح ) 

 أي : بعد نزول آيات احلجاب ، وذلك آخر سنة مخس من اَلجرة .(  َاحلَِْجابِ 
ووجهه : أن زوجة أيب القعيس أرضعت  .رضاعة على ثبوت األبوة من الرضاعة وأن زوج املرضعة يعترب أبًا للرضيع من ال فهذا احلديث

عائشة ، فصارت أمًا َلا وصار زوجها أبًا َلا من الرضاعة وإخوانه أعمام عائشة من الرضاعة وَلذا قال أخو أيب القعيس لعائشة : " 
 ك" .عمك تربت ميين على أنه عٌم لعائشة بقوله : "ائذين له فإنه فأقره النيب ، أحتتجبني عين وأنا عمك " رواه البخاري 

ارِبِِه ، َكَما َمْعَناُه أَنَّ اْلَمْرأََة إَذا أَْرَضَعْت ِطْفًّل بَِلنَبل ثَاَب ِمْن َوْطِء َرُجلل َحُرَم الطِاْفُل َعَلى الرَُّجِل َوأَقَ  )ولنب الفحل حمرم(:  قال ابن قدامة
تَُه ، َسَواءٌ  ُجِل َكَما ُهَو ِمْن اْلَمْرأَِة ، فَ َيِصرُي الطِاْفُل َوَلًدا لِلرَُّجِل ، َوالرَُّجُل أَبَاُه ، َوأَْواَلُد الرَُّجِل إْخوَ حَيُْرُم َوَلُدُه ِمْن النََّسِب ؛ أِلَنَّ اللَّنَبَ ِمْن الرَّ 

اتُُه .َكانُوا ِمْن تِْلَك اْلَمْرأَِة أَْو ِمْن َغرْيَِها ، َوِإْخَوُة الرَُّجِل َوَأَخَواتُُه أَْعَماُم الطِاْفِل َوَعمَّ   اتُُه ، َوآبَاُؤُه َوأُمََّهاتُُه َأْجَداُدُه َوَجدَّ
، َتانِ َعْن َرُجلل لَُه َجارِي َ  ، فَ تُ ْرِضَع َهِذِه َصِبيًَّة َوَهِذِه َصِبيًّا اَل يُ َزوَُّج َهَذا ِمْن َهَذا َوُسِئَل اْبُن َعبَّاسل َيُكوَن لِلرَُّجِل اْمرَأَتَانِ قَاَل َأمْحَُد َلنَبُ اْلَفْحِل أَْن 

 أَْرَضَعْت إْحَدامُهَا َجارِيَةل َواأْلُْخَرى ُغَّلًما ، فَ َقاَل : اَل ، اللِاَقاُح َواِحٌد .
ِْمِذيُّ : َهَذا تَ ْفِسرُي َلنَبِ اْلَفْحِل .  قَاَل الرتِا

، َوَعطَاٌء، َوطَاُوٌس، َوجُمَاِهٌد، َواحلَْ َوُمَّ  ، َواْبُن َعبَّاسل ْعيِبُّ ْن قَاَل بَِتْحرميِِه َعِليٌّ ، ، َواْلَقاِسُم َوُعْرَوةُ َسُن، َوالشَّ ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوَماِلٌك، َوالث َّْورِيُّ
، َوِإْسَحاُق، َوأَبُو ُعبَ ْيدل، َوأَبُو ثَ ْورل  اِفِعيُّ  ، َواْبُن اْلُمْنِذِر َوَأْصَحاُب الرَّْأِي .َوالشَّ

اِم َومَجَاَعُة أَْهِل احلَِْديقَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَ رِا : َوِإلَْيِه َذَهَب فُ قَ   ث .    ) املغين ( .َهاُء اأْلَْمَصاِر بِاحلَِْجاِز َواْلِعرَاِق َوالشَّ
 راواألخرى طفلة صا طفّلً  ِنهِ إحدامها بلبَ  تْ فأرضع امرأتانِ  لل فإذا كان لرج راٌِم ،حمَُ  لِ الفح ولنبُ :  عمدة الفقه:  وقال أيضًا يف عمدة الفقه

 د .ح واحأخوين ألن اللقا 
إذا رضع طفل من امرأة الرضاع املعترب شرعًا بأن يكون يف احلولني وأن يكون مخس رضعات فأكثر فإنه يكون ابًنا  قال الشيخ الفوزان :

للمرضعة ، وتكون بنات املرضعة كلهن أخوات له ، وكذلك يكون ابًنا ملن له اللنب وهو زوجها ، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات َلذا 
 ل .تضع سواء كن من املرضعة أو من غريها كما عليه مجهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلنب الفحاملر 

  وسئل الشيخ ابن باز رمحه هللا : رضعُت من امرأة مث تزوج زوجها من أخرى، وأَنبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة ِل?
لكوهنا أَنبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، فأجاب : إذا كان الرضاع مخس رضعات فأكثر وكان اللنب منسوبًا للزوج 

 .وأما أوالده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع
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وا هل رضع من هذه املرأة أم ال? ف:  إذا ُشك يف الرضاعأي :   . ّل حترمييعين أن أهل الطفل َشكُّ
 . ألن األصل عدم الرضاع 
 . ? فّل حترمي ، بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه املرأة عدة مرات، لكن ال ندري أرضع مخساً أم دون ذلكعدده : وإذا ُشك يف  
 . ألن األصل احلل، وهنا مل نتيقن إال ما دون اخلمس، وهذا من أكثر ما يقع 

كُّ يف ُوُجوِد الرََّضاعِ َوِإَذا َوَقَع  قال ابن قدامة : ، ؛ أِلَنَّ اأْلَْصَل َعَدُمهُ ، َهْل َكُمَّل أَْو اَل ? ملَْ يَ ْثُبْت التَّْحرميُ َعَدِد الرََّضاِع اْلُمَحراِمِ  ، أَْو يف الشَّ
كاِ َفَّل نُ زُ   ) املغين ( .           ، َكَما َلْو َشكَّ يف ُوُجوِد الطََّّلِق َوَعَدِدِه .وَل َعْن اْلَيِقنِي بِالشَّ
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 أي : أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ، بشرط أن تكون مرضية .
، َفَجاَءْت اِْمرَأٌَة. فَ َقاَلْت: َقْد  فَ َقاَل: "َكْيَف َوَقْد ِقيَل?  َسَأَل اَلنَّيِبَّ أَْرَضْعُتُكَما، فَ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َاحْلَاِرِث ) أَنَُّه تَ َزوََّج أُمَّ حَيََْي بِْنَت َأيب ِإَهابل

َرُه ( َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِ   ي ." فَ َفاَرقَ َها ُعْقَبُة. َوَنَكَحْت َزْوًجا َغي ْ
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 ففي هذا احلديث : أن الرضاع يثبت ويرتتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة .
 اخلّلف ابن قدامة يف املغين ( .وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : ) ذكر 

 أن شهادة املرأة الواحدة مقبولة يف الرضاع ، إذا كانت مرضية . : القول األول
 وهبذا قال طاوس ، والزهري ، واألوزاعي ، وابن أيب ذئب ، وسعيد بن عبد العزيز .

 ال يقبل من النساء أقل من أربع ؛ ألن كل امرأتني كرجل .:  القول الثاين
 عطاء ، وقتادة ، والشافعي :  ول هذا قو 

 ال يقبل فيه إال رجّلن ، أو رجل وامرأتان . القول الثالث :
  .أصحاب الرأي  هو قولو 

 ( .واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ) وروي ذلك عن عمر ؛ لقول هللا تعاىل 
 قال ابن قدامة مرجحاً القول األول :

، َفَجاَءْت اِْمَرأٌَة. فَ َقاَلْت: َقْد أَْرَضْعُتُكَما، َفَسَأَل اَلنَّيِبَّ  ) ْن ُعْقَبَة ْبِن َاحْلَاِرثِ عَ ولنا : َ  فَ َقاَل: "َكْيَف َوَقْد   أَنَُّه تَ َزوََّج أُمَّ حَيََْي بِْنَت َأيب ِإَهابل
رَهُ   َجُه اَْلُبَخارِيُّ َأْخرَ  ( ِقيَل? " فَ َفاَرقَ َها ُعْقَبُة. َوَنَكَحْت َزْوًجا َغي ْ

 وهذا يدل على االكتفاء باملرأة الواحدة .
 بشهادة امرأة يف الرضاع . وقال الزهري : فرق بني أهل أبيات يف زمن عثمان 

 وقال األوزاعي : فرق عثمان بني أربعة وبني نسائهم ، بشهادة امرأة يف الرضاع .
 ة ، بشهادة امرأة واحدة يف الرضاع .وقال الشعيب : كانت القضاة يفرقون بني الرجل واملرأ

 ) املغين ( .    وألن هذا شهادة على عورة ، فيقبل فيه شهادة النساء املنفردات ، كالوالدة .
 1فائدة : 
 . أن خيتار املرضعَة احلسنة اخلَْلق واخلُُلق ، فإن الرضاع يُغري الِطَباعالعلماء  استحب

 . فع وأمرأ ، وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا مل يقبل الطفل ثدي غريهاواألحسن أن ال يرضعه إال أمه ، ألنه أن
 . وقد حث األطباء على لنب األم ال سيما يف األشهر األوىل

 2فائدة : 
 هل للزوجة حق يف طلب أجرة على إرضاع الطفل ؟

عليه ذلك ، واستدلوا بقول هللا تعاىل : ذهب بعض العلماء إىل أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أوالدها منه وجب 
( وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا  . )فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

ولكن الصحيح يف ذلك أن الزوجة إذا كانت يف عصمة الزوج ، فّل جيوز َلا أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها ألوالدها ، ألن ذلك واجب 
أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى ا حينئذ إال النفقة فقط ، لقول هللا تعاىل : )َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد عليها ، وليس َل

 .اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف( 
مة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أوالدها منه ، وذلك لقوله تعاىل : )فَِإْن أَْرَضْعَن وأما إذا كانت مطلقة ، وليست يف عص

( ، فهذه اآلية يف حق املطلقة ، واآلية األوىل يف حق الزوجة َنُكْم مبَْعُروفل  . َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بَ ي ْ
 . ، واختاره شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا ، ورجحه من املعاصرين الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا وهذا مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا

إرضاع الطفل واجب على األم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أيب ليلى وغريه من  : و قال شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا
ها وكسوهتا، وهو اختيار القاضي وقول احلنفية؛ ألن هللا تعاىل يقول: )َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن السلف. وال تستحق أجرة املثل زيادة على نفقت

ال الكسوة والنفقة تُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف( فلم يوجب َلن إأَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسوَ 
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 . باملعروف ، وهو الواجب بالزوجية
وظاهر كّلم املؤلف أن عليه أن يؤدي األجرة سواء كانت األم معه، أو بائنًا منه، فإذا طلبت األم من : وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

)وعلى األب أن يسرتضع  ذلك من قول املؤلف زوجها أن يؤدي األجرة عن إرضاع الولد، ولو كانت حتته، فعليه أن يؤدي األجرة، نأخذ
( وهذا الذي ذهب إليه لولده( ومل يقيده مبا إذا كانت األم بائناً، والدليل على ذلك عموم قوله تعاىل: )فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 

 . ااملؤلف هو املشهور من املذهب ]يعين: مذهب اإلمام أمحد[، وأن األجرة حق َل
؛ ألن هللا الزوج فليس َلا إال اإلنفاق فقط، وليس َلا طلب األجرة، وما قاله الشيخ أصح : أنه إذا كانت املرأة حتتّلمواختار شيخ اإلس

( قال : )فَِإْن أَْرَضْعَن لَ  عاىل: )َواْلَواِلَداُت ، وأما اليت مع زوجها فقال تملطلقات، واملطلقة ليست مع الزوجوهذا يف اُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
ى : إذا كانت زوجة فعلتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف( فإن قلت وَِكْسوَ يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ 

،  مانع من أن يكون لإلنفاق سببان، فإذا ختلف أحدمها بقي اآلخر: الامل ترضع? قلن، سواء أرضعت أم الزوج النفقة والكسوة بالزوجية
، ومن املعلوم أنك لو استقرأت فليس َلا اإلنفاق مبقتضى الزوجية، لكن مبقتضى اإلرضاع َلا نفقة، كانت الزوجة يف هذه احلال ناشزاً فلو  

ح . ، وهذا هو القول الصحيء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولدن النساإىل اليوم ما وجدت امرأة م أحوال الناس من عهد الرسول 
 )املمتع( 

 3فائدة : 
،  َر ، َفَصاَر ََلَا ِمْنُه َلنَبٌ إَذا َكاَن اِلْمَرأَةل َلنَبٌ ِمْن َزْوجل ، فََأْرَضَعْت ِطْفًّل َثَّلَث َرَضَعاتل ، َوانْ َقَطَع لَبَ نُ َها ، فَ تَ َزوََّجْت آخَ :  قال ابن قدامة

اخْلَْمَس حُمَراَِماٌت ، وملَْ َيِصْر َواِحٌد ِمْن الزَّْوَجنْيِ أَبًا لَُه  َفَأْرَضَعْت ِمْنُه الصَّيبَّ َرْضَعتَ نْيِ ، َصاَرْت أُمًّا َلُه ، ِبَغرْيِ ِخَّلفل َعِلْمَناُه ِعْنَد اْلَقائِِلنَي بَِأنَّ 
 لََبِنِه ، َوحَيُْرُم َعَلى الرَُّجَلنْيِ ؛ ِلَكْونِِه رَبِيبَ َها ، اَل ِلَكْونِِه َوَلَدمُهَا .؛ أِلَنَُّه مَلْ ُيْكِمْل َعَدَد الرََّضاِع ِمْن 

 4فائدة : 
 َغريِاُ الطِاَباَع .َضاَع ي ُ َويُْكَرُه ااِلْرِتَضاُع بَِلنَبِ احلَْْمَقاِء ، َكْيًّل يُْشِبَهَها اْلَوَلُد يِف احلُْْمِق ، فَِإنَُّه يُ َقاُل : إنَّ الرَّ قال ابن قدامة : 

 كتاب النفقات
 تعريفها :

 النفقات مجع نفقة : وهي كفاية من ميونه طعاماً وشراباً وكسوة وسكىن وعفافاً .
 الزوجي ة _ والقراب ة _ وامللك . وأسباب النفق ة ثالثة :

 بالنفقة على الزوجات ألمرين : –رمحه هللا  –وبدأ املصنف 
 .: ألهنا أقوى النفقات  أوالً 
 : ألهنا معاوضة ، فتطالب هبا أو َلا الفسخ . ثانياً 

 على اإلنسان نفقة زوجتِه وكسوتها ومسكنه
ُ
 ا ( .) جيب

 أي : جيب على الزوج أن ينفق على زوجته ] من طعام وشراب [ وكسوهتا ] من لباس وَنوه [ ومسكنها .
 .نفقة الزوج ة واجب ة بالكتاب والسنة واإلمجاع   قال ابن قدامة :

ُ ( . قال تعاىل ) -أ  لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعةل ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ُمَّا آتَاُه اَّللَّ
 َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم ( . وقال تعاىل ) -ب

 ...ِِف النِاَساِء فَِإنَُّكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَماِن اَّللَِّ َواْسَتْحَلْلُتْم فُ ُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ  فَات َُّقوا اَّللََّ  ...خطب فقال ) أن رسول هللا وعن جابر  -ج
 ( رواه مسلم .وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ  َوََلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ 

َها قَاَلتْ و  -د ! ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن   َعَلى َرُسوِل َاَّللَِّ  -ِاْمَرأَُة َأيب ُسْفَيانَ -بِْنُت ُعْتَبَة َدَخَلْت )  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ
? فَ َقاَل: "ُخِذي ْلمِ َرُجٌل َشِحيٌح اَل يُ ْعِطييِن ِمْن اَلن ََّفَقِة َما َيْكِفييِن َوَيْكِفي َبيِنَّ، ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه بَِغرْيِ عِ  ِه، فَ َهْل َعِليَّ يف َذِلَك ِمْن ُجَناحل
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 .ُمت ََّفٌق َعَلْيِه (  ِمْن َمالِِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك، َوَيْكِفي بَِنيك
، َعْن أَبِيِه قَاَل:  -ه  ! َما َحقُّ  -َوَعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة اَْلُقَشرْيِيِا أَْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت، )  َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه? قَالَ  قُ ْلُت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ

 رواه أبو داود . ( َوَتْكُسَوَها ِإَذا اِْكَتَسْيَت، َواَل َتْضِرِب اَْلَوْجَه، َواَل تُ َقبِاح
  بد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده .ومن جهة املعىن : أن املرأة حمبوسة على الزوج مبنعها من التصرف واالكتساب للتفرغ حلقه ، فّل -و

 اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغني إال الناشزين ، ذكره ابن املنذر وغريه . : قال ابن قدامة
مْجَاِع . ِفيِه ُوُجوب ) َوََلُنَّ َعلَْيُكْم رِْزقهنَّ وَِكْسَوهتنَّ بِاْلَمْعُروِف ( قَ ْوله :  قال النووي  نَ َفَقة الزَّْوَجة وَِكْسَوهتَا َوَذِلَك ثَاِبت بِاإْلِ

 وانعقد اإلمجاع على الوجوب . : وقال احلافظ ابن حجر
 فائدة : 

 والنفقة على الزوجة فضلها عظيم :
 .متفق عليه  على أهله حيتسبها فهو له صدقة ( : ) إذا أنفق الرجل  عن أيب مسعود قال : قال رسول هللا 

 .(عليها حَّ ما َتعل يف يفا امرأتكإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أجرت قال: ) عن سعد بن أيب وقاص أن رسول هللا و 
 متفق عليه 

 ( 
َ
 فِ (عروبامل

 أي : نفقة الزوجة مقدرة باملعروف .
 وهذا قول اجلمهور .

 ) وَلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف ( . لقوله 
 ( . ُخِذي ِمْن َمالِِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك، َوَيْكِفي بَِنيكند )َل ولقوله 

ئض الزكاة فأمرها أن تأخ ذ الكفاية باملعروف ، ومل يقدر َلا نوعاً وال قدراً ، ولو تقدر ذلك بشرع أو غريه لبني َلا القدر والنوع كما بني فرا
 والديات .

 ه وجوب نفقة الزوجة ، وأهنا مقدرة بالكفاية ، وهو قول أكثر العلماء .عند شرحه حلديث هند : وفي قال ابن حجر
رَة بِالْ : وفيه  وقال النووي رَة بِاْلِكَفايَِة اَل بِاأْلَْمَداِد ، َوَمْذَهب َأْصَحابَنا أَنَّ نَ َفَقة اْلَقرِيب ُمَقدَّ َفَقة ُمَقدَّ ِكَفايَِة َكَما ُهَو ظَاِهر َهَذا أَنَّ الن َّ

اِن ، َوَعَلى اْلُمْعِسر ُمدا ، َوَعَلى اْلمُ احلَِْديث  َرة بِاأْلَْمَداِد َعَلى اْلُموِسر ُكلا يَ ْوم ُمدَّ ط ُمدا َوِنْصف ، َوَهَذا احلَِْديث يَ ُردا ، َونَ َفَقة الزَّْوَجة ُمَقدَّ تَ َوسِا
 ) شرح مسلم ( .  َعَلى َأْصَحابَنا .
رٌَة بِ  : وقال ابن قدامة  اْلِكَفايَِة ، َوخَتَْتِلُف بِاْخِتَّلِف َمْن َتَُِب َلُه الن ََّفَقُة يِف ِمْقَدارَِها .َوالن ََّفَقُة ُمَقدَّ

 َوهِبََذا قَاَل أَبُو َحِنيَفَة ، َوَماِلٌك .
 ( .ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِاْلَمْعُروِف  )َِلِْندل  َقْوُل النَّيِبِا ل

َها ، َوِمْن اْلَمْعُلوِم أَنَّ َقْدَر ِكَفايَِتَها اَل يَ ْنَحِصُر يف  َفَأَمَرَها بَِأْخِذ َما َيْكِفيَها ِمنْ  ْيِن ، حِبَْيُث اَل يَزِيُد َغرْيِ تَ ْقِديرل ، َوَردَّ ااِلْجِتَهاَد يف َذِلَك إلَي ْ  اْلُمدَّ
ُقُص  ُهَما َواَل يَ ن ْ  .َعن ْ

َ تَ َعاىَل قَاَل    ( .ْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه رِ  )َوأِلَنَّ اَّللَّ
 ( .َوََلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف )  َوقَاَل النَّيبُّ 

 . ) املغين (    َوِإجَياُب أََقلِا ِمْن اْلِكَفايَِة ِمْن الراِْزِق تَ ْرٌك لِْلَمْعُروِف ، َوِإجَياُب َقْدِر اْلِكَفايَةِ 
 ( .الزوج  حالِ  حبسبِ )  
 . أي أن املعترب باإلنفاق حال الزوج ال حال الزوجة 
ُ ن َ لقوله تعاىل )  ُ ال يَُكلِاُف اَّللَّ  .(  ْفساً ِإالَّ َما آتَاَهالِيُ ْنِفْق ُذو َسَعةل ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ُمَّا آتَاُه اَّللَّ
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 الشافعي وهو الصحيح ، فاآلية نص صريح يف اعتبار النفقة حبال الزوج ، فيجب العمل به .وهذا مذهب 
 وعلى هذا القول: فإذا كان فقرياً فليس َلا إال نفقة فقري، وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غين ولو كانت الزوجة فقرية.

 .إىل أن املعترب حال الزوجة  وذهب بعض العلماء
 .يفة وهو قول مالك وأيب حن

َلند ) خذي ما يكفيك وولدك باملعروف ( ، وعلى هذا القول : فإذا كانت فقرية ، فليس َلا إال نفقة فقرية ولو كان زوجها من  لقوله 
 أغنياء العامل .

 ، والراجح األول .وقال بعضهم : املعترب حباَلما 
ليه 

َ
 نظافتِها () وع

ُ
 مؤنة

 من دهنل وسدر وما أشبه ذلك . أي : على الزوج تكاليف مؤنة نظافة زوجته
 ألن ذلك كله من حوائجها املعتادة .

 طبيبٍ ( .
ُ
رة

ْ
 ) ال دواء وُأج

 ال يلزم الزوج أجرة الطبيب الذي يعاَّل زوجته وال مثن دواء . أي :
 ألن ذلك ليس من حاجتها الضرورية املعتادة .

 إىل أنه يلزمه ذلك .وذهب بعض العلماء : 
هن باملعروف ( وليس من املعاشرة باملعروف أن مترض الزوجة مث ال يقوم بعّلجها وشراء الدواء َلا ، إال إن شق عليه لقوله تعاىل ) وعاشرو 

 ذلك ، كدواء كثري أو غاِل الثمن .             ) فقه الدليل للفوزان ( .
 النكاحِ ( .

ُ
خ

ْ
س

َ
ةِ فلها ف

َ
و

ْ
 بنفقةِ القوتِ ، أو الكِس

َ
ر
َ
س

ْ
 ) وإذا َأع

 اعسر الزوج عن نفقة زوجته واختارت فراقة فإنه يفرق بينهما . إذاأي : 
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

ْفَلى َواْبَدْأ مبَْن تَ ُعوُل )  قَاَل : قَاَل النَّيِبُّ  حلديث أيب هريرة  -أ  ٌر ِمَن اْلَيِد السُّ اْلَمْرأَُة  تَ ُقولُ ( أَْفَضُل الصََّدَقِة َما تَ َرَك ِغىًن َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخي ْ
ْعَت َهَذا ِمْن ِإمَّا أَْن ُتْطِعَميِن َوِإمَّا أَْن ُتطَلِاَقيِن َويَ ُقوُل اْلَعْبُد أَْطِعْميِن َواْستَ ْعِمْليِن َويَ ُقوُل ااِلْبُن َأْطعِ  ْميِن ِإىَل َمْن َتَدُعيِن فَ َقاُلوا يَا أَبَا ُهرَيْ رََة مسَِ

 ( رواه البخاري . يِس َأيب ُهرَيْ رَةقَاَل : اَل َهَذا ِمْن كِ  َرُسوِل هللِا 
وعن سفيان عن أيب الزناد قال ) سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأت ه أيفرق بينهما ? قال : نع م ، قلت :  -ب 

 سنة ، قال : سنة ( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه .
 نفاق عليه أجرب على بيعه اتفاقاً .وقياساً على الرقيق واحليوان ، قالوا : إن من أعسر باإل -ج 

 :وقد اختلف العلماء يف هذا احلكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال :  قال الصنعاين
 .ثبوت الفسخ :  األول

 .وهو مذهب علي وعمر وأيب هريرة ومجاعة من التابعني ومن الفقهاء مالك والشافعي وأمحد وبه قال أهل الظاهر 
 ر ( .ال ضرر وال ضرا) ا ذكر وحبديث مستدلني مب

 .وبأن النفقة يف مقابل االستمتاع بدليل أن الناشز ال نفقة َلا عند اجلمهور فإذا مل َتب النفقة سقط االستمتاع فوجب اخليار للزوجة  
للزوج كاستحقاق السيد  اً س مستحقألن كسبها لي، وبأهنم قد أوجبوا على السيد بيع ُملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإجياب فراق الزوجة أوىل 

 .لكسب عبده 
 اً .والضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنين، وبأنه قد نقل ابن املنذر إمجاع العلماء على الفسخ بالعنة 

                .ةوأي إمساك مبعروف وأي ضرر أشد من تركها بغري نفق( بِِإْحَسانل  فَِإْمَساٌك مبَْعُروفل أَْو َتْسرِيحٌ ) وقال (َوال ُتَضارُّوُهنَّ ) وبأنه تعاىل قال
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 )سبل السّلم( 
 : إىل أنه ال يفرق بينهما .وذهب بعض العلماء 

ولكن يرفع يده عنها وذهب عطاء ، والزهري ، وابن شربمة ، وأبو حنيفة وصاحباه إىل أهنا ال متلك فراقه بذلك ،  قال ابن قدامة :
 ه .تكتسب ؛ ألنه حق َلا عليل

 ة .والثاين ما ذهب إليه اَلادوية واحلنفية وهو قول للشافعي أنه ال فسخ باإلعسار من النفقوقال الصنعاين : 
ُ نَ ْفساً ِإالَّ َما آتَ لقوله تعاىل )  -أ ُ ال ُيَكلِاُف اَّللَّ قالوا وإذا مل يكلفه هللا النفقة يف هذه احلال فقد (  اَهاَوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ُمَّا آتَاُه اَّللَّ

 . للتفريق بينه وبني سكنه اً ترك ما ال جيب عليه وال يأمث برتكه فّل يكون سبب
 ملا سأْلنه النفقة قام أبو بكر إىل عائشة فوجأ عنقها ، وأن عمر قام إىل حفصة كذلك فوجأ عنقها . أن أزواج النيب  -ب

ال فسخ َلا وإال كان َلا الفسخ وكأنه  مث أصابته جائحة فإنه اً أن املرأة إذا تزوجت عاملة بإعساره أو كان موسر إىل  اء :وذهب بعض العلم
 ه .جعل علمها رضا بعسرت

رِيَعِة َوقَ َواِعُدَها يِف َهِذِه اْلَمسْ واختار هذا ابن القيم ، فقال يف زاد املعاد :  أََلِة أَنا الراُجَل إَذا َغرا اْلَمْرأََة بِأَناُه ُذو َمالل َواَلاِذي تَ ْقَتِضيِه ُأُصوُل الشا
نْ َفاَق َعَلى اْمرَأَتِِه وَ   ملَْ تَ ْقِدْر َعَلى َأْخِذ ِكَفايَِتَها ِمْن َماِلِه بِنَ ْفِسَها َواَل فَ تَ َزواَجْتُه َعَلى َذِلَك َفَظَهَر ُمْعِدًما اَل َشْيَء َلُه أَْو َكاَن َذا َمالل َوتَ َرَك اإْلِ

ْجَتاَحْت َمالَُه َفَّل َفْسَخ ََلَا يِف َذِلَك وملَْ تَ َزْل النااُس بِاحْلَاِكِم أَنا ََلَا اْلَفْسَخ َوِإْن تَ َزواَجْتُه َعاِلَمًة بُِعْسرَتِِه أَْو َكاَن ُموِسرًا مُثا َأَصابَ ْتُه َجاِئَحٌة ا
نَ ُهنا َوبَِاَّللِا الت اْوِفيُق .ُتِصيبُ ُهْم اْلَفاَقُة بَ ْعَد اْلَيَساِر ومََلْ تَ ْرفَ ْعهُ  نَ ُهْم َوبَ ي ْ اِم لِيُ َفراُقوا بَ ي ْ  ْم أَْزَواُجُهْم إىَل احلُْكا

 قول اجلمهور .والراجح 
 
َ
الٍ ، َأخ

َ
ى م

َ
ل
َ
 ع

ُ
ه

َ
 ل

ْ
ت

َ
ر
َ
د

َ
ق
َ
 ، و

ُ
ه

َ
ض

ْ
ع

َ
 ب

ْ
ا ، َأو

َ
ه

َ
 ل

ُ
جِب

َ
ا ي

َ
ا م

َ
ه

َ
ع

َ
ن

َ
 م

ْ
ِإن

َ
ا ـــ) ف

َ
تِه

َ
اج

َ
 ح

َ
ار

َ
د

ْ
 مِق

ُ
ه

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
ذ

وفِ 
ُ
ر
ْ
ع

َ
م
ْ
 ( . بِال

ُب ََلَا َعَلْيِه ِمْن الن ََّفَقِة َواْلِكْسَوِة ، أَْو َدَفَع إلَ أي :  َها أََقلَّ ِمْن ِكَفايَِتَها ، فَ َلَها أَْن تَْأُخَذ ِمْن َمالِِه أَنَّ الزَّْوَج إَذا ملَْ يَْدَفْع إىَل اْمرَأَتِِه َما جيَِ ي ْ
 .ْذنِِه اْلَواِجَب أَْو مَتَاَمُه ، بِِإْذنِِه َوبَِغرْيِ إ

! ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح  َعَلى َرُسوِل َاَّللَِّ  -ِاْمَرأَُة َأيب ُسْفَيانَ -َدَخَلْت ِهْنُد بِْنُت ُعْتَبَة )  َعاِئَشة قَاَلتْ حلديث  فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّ
َفَقِة َما َيْكِفييِن َوَيْكِفي َبيِنَّ، ? فَ َقاَل: "ُخِذي ِمْن َمالِِه  اَل يُ ْعِطييِن ِمْن اَلن َّ ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه بَِغرْيِ ِعْلِمِه، فَ َهْل َعِليَّ يف َذِلَك ِمْن ُجَناحل

 ( متفق عليه . بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك، َوَيْكِفي بَنِيكِ 
َص النَّيِبُّ . ..إْذنِِه َوَهَذا إْذٌن ََلَا يف اأْلَْخِذ ِمْن َمالِِه بَِغرْيِ :  قال ابن قدامة  .ََلَا يف َأْخِذ مَتَاِم اْلِكَفايَِة ِبَغرْيِ ِعْلِمِه  فَ َرخَّ

َها ، َواَل قَ َواَم إالَّ هِبَا ، فَِإَذا ملَْ يَْدفَ ْعَها الزَّ  -أ إىَل َضَياِعَها َوَهَّلِكَها ،  ْوُج وملَْ تَْأُخْذَها ، أَْفَضىأِلَنَُّه َمْوِضُع َحاَجةل ، فَِإنَّ الن ََّفَقَة اَل ِغىَن َعن ْ
َص النَّيِبُّ   .ََلَا يف َأْخِذ َقْدِر نَ َفَقِتَها ، َدفْ ًعا حِلَاَجِتَها  فَ َرخَّ

ِد الزََّماِن َشْيًئا َفَشْيًئا ، فَ َتُشقُّ اْلُمرَافَ َعُة إىَل احْلَاِكِم ، َوالْ  -ب ُد بَِتَجدُّ  . ) املغين ( . هِبَا يِف ُكلِا اأْلَْوقَاتِ ُمطَالََبُة َوأِلَنَّ الن ََّفَقَة تَ َتَجدَّ
 فائدة :

 :فوائد من حديث هند 
 أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية ال باألمداد ، لقوله : ) باملعروف ( ، كما تقدم .

 أنه ال جيوز للمرأة إذا أُذن َلا باألخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف .
اِء إالا قَ ْوٌل َشاذا اَل يُ ْلتَ َفُت إلَْيِه أَنا َعَلى َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى تَ َفراِد اأْلَِب بِنَ َفَقِة أَْواَلِدِه َواَل ُتَشارُِكُه ِفيَها اأْلُما َوَهَذا إمْجَاٌع ِمْن اْلُعَلمَ :  قال ابن القيم

 ا .اأْلُما ِمْن الن اَفَقِة بَِقْدِر ِمريَاثِهَ 

 احلكم على الغائب . استدل حبديث هند على جواز

ً يف البلد مل يكن مسافرًا ، والنيب وال دليل فيه :  قال ابن القيم مل يسأَلا البينة وال يُعطى املدعي مبجرد  ، ألن أبا سفيان كان حاضرا
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 . دعواه ، وإمنا كان هذا فتوى منه 
 ا ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه .: أن لإلنسان أن يأخذ من مال غرميه إذوهياستدل باحلديث على مسألة الظفر، 

 لثّلثة أوجه :وال يدل قال ابن القيم : 
: ) أد األمانة إىل  أن سبب احلق ها هنا ظاهر ، وهو الزوجية ، فّل يكون األخذ خيانة يف الظاهر ، فّل يتناوله قول النيب أحدها : 

قًا بينهما فمنع من األخذ يف مسألة الظفر ، وجواز للزوجة األخذ ، من ائتمنك وال ختن من خانك ( وَلذا نص أمحد على املسألتني مفر 
 وعمل بكّل احلديثني .

 أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إىل احلاكم ، فيُلزمه باإلنفاق أو الفراق ، ويف ذلك مضرة عليها مع متكنها من أخذ حقها .الثاين : 
 .مستقراً ميكن أن تستدين عليه ، أو ترفعه إىل احلاكم خبّلف حق الدين  أن حقها يتجدد كل يوم ، فليس هو حقاً واحداً الثالث : 

ويف حديث هند دليل على جواز قول الرجل يف غرميه ما فيه من العيوب عند شكواه ، وأن ذلك ليس بغيبة ، ونظري قال ابن القيم : 
 . إنه فاجر وال يباِل ما حلف بهرسول هللا ،  ذلك قول اآلخر يف خصمه : يا

 أن اإلنفاق يف الزوجية من جانب واحد للزوج على زوجها .

 ذم الشح ، وأنه مينع اإلنسان ما وجب عليه .

 جواز مساع كّلم األجنبية للحاجة .

ةٍ وبائنٍ حامل ( . 
ّ
 لرجعي

ُ
جب

َ
 ) وت

 : وَتب النفقة للمطلقة الرجعية سواء كانت حامّلً أم ال ، َلا النفقة والسكىن والكسوة . أي
 زوجة فحكمها حكم الزوجات ، فتشملها النصوص السابقة من الكتاب والسنة .ألهنا 

 ( .َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ بَِردِاِهنَّ يِف َذِلَك لقوله تعاىل ) 
 فسمى هللا تعاىل املطلاق بعّلً ، والبعل هو الزوج ، إال أنه ال قْسم َلا .

 وبائنٍ حامل ( .)  
 و طّلق إذا كانت حامّلً .أي : وَتب النفقة للبائن بفسخ أ

 ( . َوِإن ُكنَّ أُوالِت مَحْلل َفأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحََّّ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ لقوله تعاىل )  -أ
 ) ال نفقة لِك إال أن تكوين حامّلً ( . ويف حديث فاطمة بنت قيس قال  -ب

 مل املطلقة ثّلثاً .ال خّلف بني العلماء يف وجوب النفقة والسكىن للحا قال القرطيب :
 1 فائدة :

 واختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل احلمل ?
 قيل : النفقة للحمل ، وهذا املذهب .

 وقيل : للحامل من أجل احلمل .
 2فائدة : 

 ( مفهومه أن البائن غري احلامل ال نفقة َلا وال سكىن . وبائن  حاملقوله ) 
 الصحيح .وهذا القول هو وهذا مذهب اإلمام أمحد ، 

 لفاطمة ) ال نفقة َلا وال سكىن ( . لقوله 
َها وَِكيَلهُ  -طَلََّقَها َثّلثاً ) َويف رَِوايَةل  َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قَ ْيسل ) أَنَّ أَبَا َعْمرِو ْبَن َحْفصل طَلََّقَها اْلَبتََّة ، َوُهَو َغاِئٌب (ولفظ احلديث :  فََأْرَسَل إلَي ْ

َنا ِمْن َشْيءل : َفَجاَءْت َرُسوَل اَّللَِّ ِبشَ  ، َفَسِخطَْتُه . فَ َقاَل : َوَاَّللَِّ َما َلِك َعَلي ْ لَْيَس َلِك َعَلْيِه نَ َفَقٌة َوال ] َفذََكَرْت َذِلَك َلُه، فَ َقاَل :  ِعريل
ي ِعْنَد اْبِن أُمِا َمْكُتومل . فَِإنَُّه َرُجٌل أَْعَمى ، فََأَمَرَها أَْن تَ ْعَتدَّ يف بَ ْيِت أُمِا َشرِيكل ، مُثَّ قَاَل : تِلْ [ ُسْكىَن  َك اْمَرأٌَة يَ ْغَشاَها َأْصَحايب ، اْعَتدِا
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ا َحَلْلُت ذََكْرُت َلُه : َأنَّ ُمَعاِويََة ْبَن َأيب ُسْفَياَن َوأَبَا جَ  َتَضِعنَي ثَِياَبكِ  : َخطََباين ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ْهمل ، فَِإَذا َحَلْلِت َفآِذنِييِن . قَاَلْت : فَ َلمَّ
َمَة ْبَن زَْيدل ، َفَكرَِهْتُه مُثَّ قَاَل : اْنِكِحي ُأَساَمَة أَمَّا أَبُو َجْهمل : َفّل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقِه . َوأَمَّا ُمَعاِويَُة : َفُصْعُلوٌك ال َماَل َلُه ،  اْنِكِحي ُأَسا

ُ ِفيِه َخرْياً ، َواْغَتَبَطْت بِِه (  ْبَن زَْيدل ، فَ َنَكَحْتهُ   متفق عليه .. َفَجَعَل اَّللَّ
 فهذا احلديث نص يف الباب .

 .وأحج لكن من طريق احلجة وما يلزم منها قول أمحد بن حنبل ومن تابعه أصح  : قال ابن عبد الرب رمحه هللا
، ها عن بيت زوجها إىل بيت أم شريكومل خيرج ها ذلك رسول هللا ، أللزم، وكانت عبادة تعبدها هللا هباألنه لو وجب السكىن عليها 

ا السكىن ال سكىن لك وال نفقة وإمن) اً بات اً قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طّلق وال إىل بيت ابن أم مكتوم ... وإذا ثبت أن النيب 
. وال شيء و املبني عن هللا مراده من كتابه، الذي هنيب ? هل يعاَرض إال مبثله عن الوالنفقة ملن عليها رجعة( فأي شيء يعاَرض به هذا

 .   ) التمهيد ( .ه( من غري نَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتمْ َأْسِكُنوهُ م بتأويل قول هللا عز وجل: )  ل، ومعلوم أنه أعع ذلكعنه عليه السّلم يدف
 إىل أن َلا السكىن دون النفقة .وذهب بعض العلماء : 

 مذهب عائشة وفقهاء املدينة السبعة .وهذا قول عائشة وهو 
 واستدلوا بقوله تعاىل ) َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكم ( .

ُث بَ ْعَد لكن هذا القول ضعيف ، ألن اآلية جاءت يف حكم الرجعية ال يف حكم البائن ، ويوضح ذلك قوله تعاىل ) ال َتْدرِي َلَعلَّ اَّللََّ حُيْدِ 
 أَْمراً ( ، وإحداث األمر معناه تغريه َنو الزوجة ورغبته فيها يف زمن العدة ، وهو مستحيل يف البائن . َذِلكَ 

 ا النفقة والسكىن .أن َلوذهب بعضهم : 
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، وهذا القول ضعيف .

ى عنها ( .
َّ
 ) ال ملتوف

 املتوِف عنها زوجها تنقسم إىل قسمني :
 ّلً ) غري حامل ( .أن تكون حائ األول :

 . باإلمجاعفهذه ال نفقة َلا 
 أن تكون حامّلً . الثاين :

 فّل نفقة َلا أيضاً ، وهذا قول اجلمهور .
 فاملتوِف عنها زوجها ال نفقة َلا ولو كانت حامّلً .

 ي .النسائ رواه ة (إمنا النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجع)   قال
 ا .املتوِف عنها زوجها ال رجعة َل ومن املعلوم أن

ألن املال انتقل عن الزوج إىل الورثة، وال سبب لوجوب النفقة   ،ولو حامّلً  اوال نفقة وال سكىن من تركة ملتوِف عنه :قال صاحب الروض
 ر .وإال فعلى وارثه املوس تإن كانة عليهم، فإن كانت حامّلً فالنفقة من حصة احلمل من الرتك

املعتدات ثّلثة أقسام: قسم َلا السكىن والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس َلا نفقة  رمحه هللا يف شرحه : ابن عثيمنيقال الشيخ 
 ...وهي املتوِف عنها، وهي البائن باملوت اً وهي البائن يف احلياة، وقسم ليس َلا نفقة وال سكىن مطلق  ،وال سكىن إال إن كانت حامّلً 

فاألمر ظاهر؛ ألهنا بانت، وأما إن كانت حامّل  أما إذا مل تكن حامّلً   ،جها ال نفقة َلا، وال سكىن، ولو كانت حامّلً فاملتوِف عنها زو 
 اً .فّل نفقة َلا أيض

 ? فإن قيل: أي فرق بينها وبني البائن يف حال احلياة
يف ماله، وأما املتوِف عنها زوجها فاملال انتقل للورثة فكيف  أوجبنا اإلنفاق على زوجها اجلواب: أن البائن يف حال احلياة   إذا كانت حامّلً 

  .َنعل النفقة يف الرتكة?! فنقول: ال نفقة َلا وإن كانت حامّلً 
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 ? فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا محلت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، ال َلا من أجله
، فإن مل يكن تركة، كأن ميوت أبوه وال مال له، فإن النفقة َتب على من تلزمه يقولون: إن النفقة َتب يف حصة هذا اجلنني من الرتكة

 م .    ) الشرح املمتع ( .نفقته من األقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعما
إن   ال نفقة َلا أيضاً ومجهورهم على أنه  وال خّلف بني الفقهاء يف أن املعتدة من وفاة إن كانت حائّل )غري حامل( ال نفقة َلا يف العدة ،

 ة ( .املوسوعة الفقهيّلً . ) كانت حام
وقد ذكر احلافظ ابن حجر حديث فاطمة بنت قيس هنا مع أنه ليس يف املتوِف عنها ، واملعىن : أنه إذا كانت البائن حال احلياة ال نفقة 

 َلا فاملتوِف عنها من باب أوىل .
 وا عليهم ( فهذه يف احلامل املبتوتة وهو قول أكثر املفسرين .وأما قوله تعاىل ) وإن كن أوالت محل فأنفق -

فأما احلامل املتوِف عنها زوجها ، فقال عليا ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وشريح ، والنخعي ، والشعيب ، ومحاد ، وابن  قال الشوكاين :
 أيب ليلى ، وسفيان وأصحابه : ينفق عليها من مجيع املال حَّ تضع.

باس ، وابن الزبري ، وجابر بن عبد هللا ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه : ال ينفق عليها إالا من نصيبها ، وهذا هو وقال ابن ع
 ة .احلق لألدلة الواردة يف ذلك من السن

 ( 
َّ
و

َ
ط

َ
 ت

ْ
، َأو

ْ
ت

َ
ز
َ
ش

َ
مًا، َأو ن

ْ
ل
ُ
 ظ

ْ
و

َ
ل
َ
 و

ْ
ت

َ
بِس

ُ
 ح

ْ
ن

َ
م
َ
مٍ و

ْ
و

َ
نِهِ بِص

ْ
 ِإذ

َ
 باِل

ْ
ت

َ
ا،  ع

َ
 س

ْ
نِهِ َأو

ْ
 بِإذ

ْ
و

َ
ل
َ
ا و

َ
تِه

َ
اج

َ
 لِح

ْ
ت

َ
ر
َ
ف

 
ْ
ت

َ
ط

َ
ق
َ
 ( . س

 هذه مسقطات النفقة :
ماً ) أوالً : 

ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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 فإذا حبست الزوجة سقطت نفقتها .
 وهذا قول احلنفية والشافعية واحلنابلة .

 روض املربع ( .) ال         لفوات التمكني، املقابل للنفقة، وله البيتوتة معها يف حبسها.
 : إىل أهنا لو حبست ظلماً فإن نفقتها ال تسقط . وذهب بعض العلماء

 ألن تعذر استمتاعه هبا ليس من قبلها، فيكون كما لو تعذر استمتاعه هبا ملرض أو َنو ذلك.:  قال الشيخ ابن عثيمني
 ) ثانياً : 

ْ
ت

َ
ز
َ
ش

َ
 . ( َأو ن

 . فّل نفقة للناش ز ما دامت قائم ة على نشوزه ا
معىن النشوز : معصيتها لزوجها فيما له عليها ُما أوجبه له النكاح .. فمَّ امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغري :  قال ابن قدامة

 .إذنه أو امتنع ت من االنتقال معه إىل مسكن مثلها أو السفر معه فّل نفق ة َلا وال سكىن يف قول عام ة أهل العلم 
 فائدة :

 رأة وهي حامل ، فهل يلزم الزوج نفقة احلمل ، أم ال ?ذا نشزت املإ
فيه خّلف بني الفقهاء ، وهو مبين على اختّلفهم يف نفقة احلامل ، هل هي للحمل أم للحامل ? ومجهور العلماء على أن الناشز احلامل  

  َلا النفقة ، وهو مذهب املالكية واحلنابلة ، وقول للشافعية
 :َوَهْل َتَُِب نَ َفَقُة احلَْْمِل لِْلَحاِمِل ِمْن َأْجِل احلَْْمِل أَْو لِْلَحْمِل ، ِفيِه رَِوايَ َتاِن  : قال ابن قدامة رمحه هللا 

 .ُه َها لَ َتَُِب لِْلَحْمِل اْخَتاَرَها أَبُو َبْكرل ؛ أِلَن ََّها َتَُِب ِبُوُجوِدِه ، َوَتْسُقُط ِعْنَد اْنِفَصاله ، َفَدلَّ َعَلى أَن َّ  إْحَدامهجَا : 
ْعَساِر ، َفَكاَنْت َلُه َكنَ َفَقِة الزَّْوَجاِت ، َوأِلَ : َوالثَّانَِيةج  ُب َمَع اْلَيَساِر َواإْلِ ُب ََلَا ِمْن َأْجِلِه ؛ أِلَن ََّها َتَِ ن ََّها اَل َتْسُقُط مبُِضيِا الزََّماِن ، فََأْشبَ َهْت َتَِ

 . نَ َفَقتَ َها يِف َحَياتِهِ 
نَ َفَقَة َوَلِدِه َوِإْن َنَشَزْت اْمَرأَُة إْنَسانل ، َوِهَي َحاِمٌل ، َوقُ ْلَنا : الن ََّفَقُة لِْلَحْمِل ملَْ َتْسُقْط نَ َفَقتُ َها ؛ أِلَنَّ  ... ا ااِلْخِتَّلِف فُ ُروعٌ َويَ ْنَبيِن َعَلى َهذَ  
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 ) املغين ( .           َها نَاِشٌز .اَل َتْسُقُط بُِنُشوِز أُمِاِه َوِإْن قُ ْلَنا : ََلَا َفَّل نَ َفَقَة ََلَا ؛ أِلَن َّ 
  :وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : "هذه املسألة فيها خّلف بني الفقهاء ، فمنهم من يقول

، لكنه ملا  وهذا القول الثاين أرجحومنهم من يقول : إن النفقة للحمل ، ال للحامل من أجله ....ل ، إن النفقة للحامل من أجل احلم
  . ق لنا إىل إيصال النفقة إىل احلمل إال عن طريق تغذيته باألم ، صار اإلنفاق على هذه األم من أجل احلملكان ال طري

  ينبين على هذا اخلّلف : لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل ، فهل َلا نفقة ?
وإن قلنا : إن النفقة َلا ، سقطت نفقتها ، وجب َلا النفقة ، ألن احلمل ليس بناشز ، قة للحمل ]وهو األرجح كما سبق[ إن قلنا : النف

 ز .          ) الشرح املمتع ( .ألهنا ناش
 . وعلى هذا ؛ فنفقة احلمل واجبة على األب ، حَّ ولو كانت أمه ناشزاً 

مٍ ) ثالثاً : 
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 ها ، وكذلك إذا حجت .أي : إذا صامت الزوجة تطوعاً بّل  إذن الزوج سقطت نفقت
لُّ لِْلَمْرأَِة أَْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه  )  قَال أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  ْن َأيب ُهرَيْ رََة ع  . ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ  (اَل حيَِ

َر َرَمَضاَن )  َوزَاَد أَبُو َداُودَ   ( .َغي ْ
 أذن زوجها .فّل جيوز للزوجة أن تصوم نفّلً إال ب

 َلذا احلديث .-أ
 ألن حق الزوج فرض فّل جيوز تركه بنفل . -ب

 فائدة :
 ) وزوجها شاهد ( نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز َلا أن تصوم وال حتتاج إىل إذنه . يف  قوله 

 ملفهوم احلديث . -أ
 وألن صيامها ال يضيع عليه حقاً من حقوقه . -ب

 راد من املنع ال يوجد .وألن املعىن امل -ج
 2فائدة : 

 صوم الفرض كرمضان ال حيتاج إذن الزوج .
 ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق .

 3فائدة : 
 هل جيب على الزوجة أن تستأذن زوجها يف قضاء رمضان أم ال ?

 هذه املسألة ال حتلو من حالني :
 ن إال مبقدار ما عليها من رمضان .أن يضيق الوقت ، بأن مل يبق من شعبا احلال األوىل :

 فهنا ال جيب أن تستأذنه .
 : إذا مل يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء يف ه ذه املسألة على قولني : احلال الثانية
 : جيب أن تستأذنه . القول األول

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
 ليا الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان ( متفق عليه .حلديث عائشة قالت ) كان يكون ع -أ

 أنه ليس َلا أن متنع الزوج حقه الذي هو على الفور مبا ليس على الفور . -ب
 : أنه ال جيب أن تستأذنه . القول الثاين
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 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
 ة تطوعاً وبعلها شاهد إال بإذنه ( رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه .) ال تصومن امرأ حلديث أيب هريرة . قال : قال  -أ

 فمفهوم املخالفة من هذا احلديث يدل على أن َلا أن تصوم بغري إذنه إذا مل يكن تطوعاً .
 ا من الفرض الذي لزمها أنه ليس للزوج منع الزوجة من املبادرة إىل قضاء رمضان إال باختيارها ، ألن َلا حقاً يف إبراء ذمته -ب

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ) رابعاً : 
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 أحوال سفر املرأة :
 أوالً : إذا سافرت املرأة بغري إذن زوجها ، سقط حقها من القسم ، وكذلك سقط حقها من النفقة .

 من االستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . ] قاله النووي [  ألن القسم لألنس ، والنفقة للتمكني
 معىن قولنا ) إن سافرت بغري إذنه فّل قسم ( أي : ال يلزمه القضاء إذا رجعت .

 ثانياً : فإن سافرت بإذن زوجها حلاجتها ، للتجارة مثالً ، أو للحج ، أو للعمرة ، أو لزيارة أقارهبا .
 ففي هذه املسألة قوالن :

 : ال نفقة .ألول القول ا
 ألن النفقة يف مقابل االستمتاع ، وقد تعذر بسبب من جهتها ، فتسقط .

 َلا النفقة . القول الثاين :
 ألهنا سافرت بإذنه ، فأشبه إذا سافرت معه ، فهو الذي أسقط حقه يف االستمتاع .

 وهذا الراجح .
  .ثالثاً : إن سافرت بإذنه حلاجته فلها النفقة والقسم 

 له أم يف املستشفى يف بلد آخر ، وسافرت بإذنه ، فاحلاجة له هو ، ففي هذه احلال نقول : َلا النفقة ، ألن ذلك حلاجته . ؛ مثّلً 
 واخلّلصة : سفر املرأة له أحوال : -

 أن تسافر من غري إذنه : فّل قسم َلا ، وال نفقة َلا ألهنا ناشز . أوالً :
 فّل قسم َلا ، وَلا النفقة على الراجح . أن تسافر بإذنه حلاجتها ، ثانياً :
 أن تسافر بإذنه حلاجته هو : فهذه َلا القسم والنفقة . ثالثاً :

 يف ذمتِهِ ( .
َ
 تبقى

ْ
فِق

ْ
ن

ُ
ى مل ي

َ
 ) ومت

 وال تسقط مبضي الزمان .أي : إذا مل ينفق الزوج فإن النفقة تبقى يف ذمته 
نْ َفاَق الْ  قال ابن قدامة : ًة ، ملَْ َيْسُقْط ِبَذِلَك ، وََكاَنْت َديْ ًنا يف ِذمَِّتِه ، َسَواٌء تَ رََكَها َلُعْذرل أَْو َغرْيِ َوَمْن تَ َرَك اإْلِ  ُعْذرل ، يِف َواِجَب اَلْمَرأَته ُمدَّ

 َأْظَهِر الراَِوايَ تَ نْيِ .
اِفِعيِا ، َوِإْسَحاَق ، َواْبِن اْلُمْنذِ   ِر .َوَهَذا قَ ْوُل احلََْسِن َوَماِلكل ، َوالشَّ

 .ا بَ َعُثوا بِنَ َفَقِة َما َمَضى، فَِإْن طَلَُّقو ْن يُ ْنِفُقوا أَْو يُطَلِاُقوا، يَْأُمُرُهْم بِأَ َجالل َغابُوا َعْن ِنَسائِِهمْ ، يف رِ َب إىَل أَُمرَاِء اأْلَْجَنادِ َكتَ   ، أَنَّ ُعَمَر َولََنا -أ
عْ  -ب يُوِن .َوأِلَن ََّها َحقٌّ جيَُِب َمَع اْلَيَساِر َواإْلِ  َساِر ، فَ َلْم َيْسُقْط مبُِضيِا الزََّماِن ، َكُأْجرَِة اْلَعَقاِر َوالدُّ

مْجَاِع ، َواَل يَ ُزوُل َما َوَجَب هِبَِذهِ -ج نَِّة َواإْلِ  احلَُْجِج إالَّ مبِْثِلَها . قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر َهِذِه نَ َفَقٌة َوَجَبْت بِاْلِكَتاِب َوالسُّ
 ) املغين ( .               ا ِعَوٌض َواِجٌب َفَأْشبَ ْهت اأْلُْجرََة .َوأِلَن َّهَ  -د
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 لـــفص
 يف هذا الباب النفقة على األقارب .

 األقارب : مجع قريب ، وهو االتصال بني شخصني بوالدة قريبة أو بعيدة .
 واملراد باألقارب هنا : من يرثه بفرض أو تعصيب .

 ، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب ( . روعه الفقراء إذا كان غنياً وعلى اإلنسان نفقة أصوله وف) 
 ( دليل على وجوب النفقة على األقارب . وعلى اإلنسان نفقة ... قوله ) -

 واألدلة على وجوب نفقة األقارب .
 ( . اَوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ إِيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانً  قوله تعاىل ) -أ

 ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما عند حاجتهما ، بل هو من أعظم اإلحسان .
َ َوالَ ُتْشرُِكواْ بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًاوقوله تعاىل )  -ب  ( . َواْعُبُدواْ اَّللَّ

هُ وقوله تعاىل )  -ج  ( . َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَّ
قَائٌِم خَيُْطُب َويَ ُقوُل: "يَُد اَْلُمْعِطي اَْلُعْلَيا، َواْبَدْأ مبَْن تَ ُعوُل: أُمََّك َوأَبَاَك،  َقِدْمَنا اَْلَمِديَنَة، فَِإَذا َرُسوُل َاَّللَِّ )  قَالَ  َوَعْن طَارِِق اْلُمَحاِريباِ  -د

 ي .َرَواُه النََّسائِ (  َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، مُثَّ أَْدنَاَك أَْدنَاكَ 
 ) إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أوالدكم من كسبكم ( . ت . قال رسول هللا ه_ وعن عائشة . قال

 .. ( هذه شروط النفقة على األقارب : الفقراء إذا كان غنياً ... قوله )  -
 ( أي : ِغىَن املنِفق . ) إذا كان غنياً  قوله : الشرط األول

 فإن كان فقرياً فإنه ال يلزم ه اإلنفاق .
  هنا : أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته .واملراد بالغىن

 والدليل على هذا الشرط :
 ) ابدأ بنفسك ( رواه مسلم . قوله -أ

 ) ال ضرر وال ضرار ( . ولقوله -ب
 تكسب .بأن يكون معدماً عاجزاً عن ال ] أن يكونوا فقراء [ ،عجز املنَفق عليه (  أي :  الفقراء ..: قوله )  الشرط الثاين

 فاملراد بالفقر هنا: فقر مال ]بأن ال جيد مااًل[ وفقر عمل ] ما لكونه ضعيفاً ال يستطيع العمل، وإما لكونه ال جيد عمًّل[.
 ب .فإن كان غنياً مباله أو بكسبه فإنه ال نفقة له ، ألنه إن كان غنياً مباله فاملال عنده ، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتس

سوى ) أي :أن يكون املنِفق وارثًا للمنَفق عليه بفرض أو تعصيب رط الثالث : قوله ) وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب ( الش
 ( .عمودي النسب فّل يشرتط 

 :والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه املنِفق بفرض أو تعصيب
 . قوله تعاىل ) وعلى الوارث مثل ذلك (  -أ

 . رثني قرابة تقتضي كون الوارث أحق مبال املوروث من سائر الناسوألن بني املتوا -ب
 اتفاق الدين بني املنفق وبني املنفق عليه .الشرط الرابع : 

 ألن هللا قط ع املواالة بني الكافرين واملسلمني .
والولد ينفق عليه وإن كان كافراً ، أما أن هذا شرط إال يف عمودي النسب، فاألب ينفق عليه وإن كان كافراً، : وهناك قول آخر يف املسألة 

 .األخ فّل ينفق عليه إال أن يكون مسلماً 
ُهَما يِف )وقيل : أن هذا ال يشرتط مطلقًا لعموم قوله تعاىل :  َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى أَْن ُتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفّل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
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نْ َيا َمْعُروفاً( فاألدلة عامة ، نعم لو كان من احملاربني لإلسّلم فإنه ال  (وآت ذا القرَب حقه)وقوله :  (وبالوالدين إخساناً )، وهكذا قوله : الدُّ
 ينفق عليه ألن احلريب املقصود اتّلف نفسه ال إبقاؤه .

 أمثلة :
 ن ينفق على جده مع أنه ال يرثه يف هذه الصورة .رجل عنده أب فقري وجد فقري ، فيجب أن ينفق على أبيه ، ألنه ابنه ووارثه ، وجيب أ

 رجل غين ، وأُب أمِه فقري ، فإنه جيب أن ينفق عليه مع أنه ال يرثه ، ألنه من عمودي النسب .
 رجل غين له ابن عم فقري ، وليس هناك غريمها من القرابة ، فتجب عليه النفقة ، ألنه يرثه بالتعصيب .

 لى املذهب ال جيب عليه النفقة ، وعلى القول الراجح َتب النفقة .ابن أخت غين وخاله فقري ، فع
 .رجل فقري ، أمه فقرية ، وجدته موسرة ، فنفقته على اجلدة وإن كانت غري وارثة ، ألن األصول والفروع ال يشرتط فيهم التوارث 

 1 فائدة :
 اختلف العلماء على قولني :هل جتب النفقة لذوي الرحم أم ال ؟

 : أن النفقة ال َتب على ذوي األرحام . ولالقول األ
 وهذا مذهب املالكية ، والشافعية ، واملشهور من مذهب احلنابلة .

 أن األصل عدم وجوب النفقة إال بدليل ، ومل يوجد دليل صريح يف ذلك . -أ
 ة ، ولذا ال َتب هبذه القرابة النفقة .أن قرابة ذوي األرحام ضعيفة ، بدليل أهنا ال متنع من دفع الزكاة َلم وال يدخلون يف العاقل

 أن النفقة َتب على ذوي األرحام مطلقاً حَّ لو مل يرثوا . القول الثاين :
 وهذا اختيار ابن تيمية .

 ( . َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاِم بَ ْعُضُهْم أَْوىَل بِبَ ْعضل يف ِكَتاِب اَّللَِّ لقوله تعاىل ) 
 ذوي األرحام أوىل وأحق ببعض ، وإذا كان كذلك دل على وجوب النفقة فيما بينهم .وجه الداللة : أن اآلية دلت على أن 

 َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَُّه ( .ولقوله تعاىل )  -ب
 وجه الداللة : أن ذوي األرحام من القرابة ، وقد أمر هللا بإيتائهم حقهم ، ومن حقهم النفقة عليهم .

 هذا اخلال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته ، الراجح جيب اإلنفاق عليه ألنه يرث .: ابن أختل غين له خال فقري ، و  مثال
 2فائدة : 

 من يقدم بالنفقة ?
 ألهنا معاوضة ، فتطالب هبا أو َلا الفسخ .الزوجة . 

َهااْبَدْأ بِ قَاَل : ) َعْن َجابِرل أن َرُسوَل اَّللَِّ   ْق َعَلي ْ ، ِلَك َشْيٌء فَِلِذي قَ رَابَِتكَ ، فَِإْن َفَضَل َعْن أَهْ ْيٌء َفأِلَْهِلكَ َضَل شَ ، فَِإْن فَ نَ ْفِسَك فَ َتَصدَّ
 ( .ك، َوَعْن ِِشَالِ  يََدْيَك، َوَعْن مَيِيِنكَ ، بَ نْيَ ِتَك َشْيٌء فَ َهَكَذا َوَهَكَذافَِإْن َفَضَل َعْن ِذي قَ رَابَ 

ُقو )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  وعن أيب هريرة  ْق بِِه َعَلى نَ ْفِسكَ . فَ َقاَل َرُجٌل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِعْنِدي ِديَنارٌ ا . َتَصدَّ قَاَل : . فَ َقاَل : َتَصدَّ
ْق بِِه َعَلى َزْوَجِتكَ . ِعْنِدي آَخرُ  ْق بِِه َعَلى َوَلِدكَ . قَاَل : ِعْنِدي آَخرُ . قَاَل : َتَصدَّ ْق بِِه َعَلى قَاَل : َتصَ . قَاَل : ِعْنِدي آَخرُ . قَاَل : َتَصدَّ دَّ

 .رواه أبو داود .ر (قَاَل: أَْنَت أَْبص. قَاَل : ِعْنِدي آَخرُ . َخاِدِمكَ 
 . النفقة على األهل صدقة ال يعين أهنا مستحبة فقط وتسمية النيب 

ارِع َا مَسَّاَها الشَّ مْجَاِع ، َوِإمنَّ َصَدَقة َخْشَية أَْن يَظُنُّوا أَنَّ ِقَيامهْم بِاْلَواِجِب اَل َأْجر ََلُْم ِفيِه ، َوَقْد  قَاَل اْلُمَهلَّب : الن ََّفَقة َعَلى اأْلَْهل َواِجَبة بِاإْلِ
ِغيًبا ََلُْم يف تَ ْقِدمي الصََّدقَة ل ِإالَّ بَ ْعد أَْن َيْكُفوُهْم ؛ تَ رْ َعَرُفوا َما يف الصََّدَقة ِمْن اأْلَْجر فَ َعرَّفَ ُهْم أَن ََّها ََلُْم َصَدَقة ، َحََّّ اَل خُيْرُِجوَها ِإىَل َغرْي اأْلَهْ 

 ( 9/623نقله عنه يف " فتح الباري" )اْلَواِجَبة قَ ْبل َصَدَقة التََّطوُّع ". 

ْلته َعِلْمت أَنَُّه  طَّايبُّ : " َهَذا الت َّْرتِيب ِإَذا تََأمَّ َم اأْلَْوىَل فَاأْلَْوىَل َواأْلَقْ َرب فَاأْلَْقر  قال اخلَْ  ب .َقدَّ
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لنووي : إذا اجتمع على الشخص الواحد حمتاجون ُمن تلزمه نفقتهم ، نظَر: إن وِفَّ ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة اجلميع قريبهم وقال ا
م نفقة الزوجة على نفقة األقارب ...ألن نفقتها آكد ، فإهنا ال تسقط م ، وبعيده وإن مل يفضل عن كفاية نفسه إال نفقة واحد ، قدَّ

 ر .، وال باإلعسامبضي الزمان 
 .رَأَتِِه : ُوُجوُب نَ َفَقِة أَبَ َوْيِه َوِإْن َعَلَوا، َوأَْواَلِدِه َوِإْن َسَفُلوا بِاْلَمْعُروِف ...إَذا َفَضَل َعْن نَ ْفِسِه َوامْ  : الصَِّحيُح ِمْن اْلَمْذَهبِ  قال املرداويو 
 ته .فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قراب : وقد انعقد اإلمجاع على وجوب نفقة الزوجة ، مث إذا الشوكاينو 

 ? فلم خيتلف العلماء يف تقدمي الزوجة على الوالدين يف النفقة ، وإمنا اختلفوا يف الزوجة والولد أيهما يقدم
 ب .فالصواب أنه يبدأ بنفسه ، مث بالزوجة ، مث بالولد ، مث بالوالدين ، مث بقية األقار :  قال الشيخ ابن عثيمني

ر إرثهم ( . فقري وارثان فأكثروإن كان لل)  
ْ
 ، فنفقته عليهم على قد

 ألن هللا تعاىل علق وجوب النفقة على اإلرث ، واحلكم يدور مع علته فبقدر اإلرث يلزم بالنفقة .
 أمثلة :

 رجل فقري له أم موسرة ، وجد موسر .
عن أم وجد من ِقبل أبيه لورثه كما ذكرنا : األم الثلث فهنا يكون على األم الثلث وعلى اجلد الباقي وهو الثلثان ، ألنه لو مات ميت 

 واجلد الباقي .
. ) 

ً
ه على أبيهِ خاصة

َ
 فإن نفقت

ٌ
 ) إال من له أب

 األب ينفرد بنفقة ولده . أي : أن
 ( . َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ لقوله تعاىل ) -أ

 ) خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ( .  قوله وحلديث هند السابق يف -ب
إال قول شاذ ال يلتفت إليه ، وأن وهذا إمجاع من العلماء وفيه دليل على تفرد األب بنفقة أوالده وال يشاركه فيها األم  قال ابن القيم :

 ) زاد املعاد ( .          . على األم من النفقة بقدر مرياثها

 األدىن ، وليس املراد به اجلد . املراد باألب هنا األب
 فإذا وجد أم أغنية وأب غين وَلما ولد ، فالنفقة على األب .

 فائدة :
مسألة: لو كان رجل فقري، وله أب غين وابن غين، فهل ينفرد األب بالنفقة? أو نقول: إهنا على االبن، أو نقول: إن على األب السدس 

 والباقي على االبن؛ ألهنما يرثان كذلك?
 .(َوَعَلى اْلَموُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ )أمَّا املذهب فظاهر كّلمهم يف هذه الصورة أن النفقة على األب، لعموم قوله تعاىل: 

 والقول الثاين: اختاره ابن عقيل من أصحابنا، أن النفقة على االبن.
 لى االبن.والقول الثالث: أن على األب السدس، والباقي ع

َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ )وميكن أن َنيب على القول األول بأن اآلية يف الرضيع، والرضيع ليس له ولد، وهللا   تعاىل   يقول يف الرضيع: 
فاآلية ليست شاملة، إمنا هي حكم يف صورة معيَّنة، وهي أمٌّ ترضع  (َوَعَلى اْلَموُلوِد لَُه رِْزقُ ُهنَّ ) (َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ 

 طفّلً لشخص، فعليه أن ينفق عليه، أما الصورة اليت ذكرناها فّل تدخل يف اآلية.
 . والراجح يف املسألة أن يقال: إهنا َتب على االبن فقط؛ وذلك ألن االبن مأموٌر ِبربِا أبيه أكثر من أمر األب بربِا ابنه

 ( . إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم)يقول:  وألن النيب  
 ( . أنت ومالك ألبيك)  ويقول 
 ) الشرح املمتع ( .   ، فاإلنسان جزء من أبيه.(  إهنا بضعة مينا ) ويقول يف فاطمة رضي هللا عنه 
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 .أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أوالدها منه وجب عليه ذلك  أي :
(  لقول   .هللا تعاىل : )فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

 . وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا
 .وز َلا أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها ألوالدها ولكن الصحيح يف ذلك أن الزوجة إذا كانت يف عصمة الزوج ، فّل جي

 .ألن ذلك واجب عليها ، وليس َلا حينئذ إال النفقة فقط  
 .ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف( َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزق ُ لقول هللا تعاىل : )َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة  

 وأما إذا كانت مطلقة ، وليست يف عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أوالدها منه ، وذلك لقوله تعاىل : )فَِإْن أَْرَضْعنَ 
( ، فهذه اآلية يف حق ا َنُكْم مبَْعُروفل  . ملطلقة ، واآلية األوىل يف حق الزوجةَلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَُِروا بَ ي ْ

 . وهذا مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا ، واختاره شيخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه هللا ، ورجحه من املعاصرين الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
وغريه من السلف. وال تستحق  إرضاع الطفل واجب على األم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أيب ليلىو  ابن تيمية :قال 

َدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ أجرة املثل زيادة على نفقتها وكسوهتا، وهو اختيار القاضي وقول احلنفية؛ ألن هللا تعاىل يقول: )َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَل 
ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف( فلم يوجب َلن إال الكسوة والنفقة باملعروف ، وهو الواجب ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزق ُ 

 . بالزوجية
وظاهر كّلم املؤلف أن عليه أن يؤدي األجرة سواء كانت األم معه، أو بائنًا منه، فإذا طلبت األم من : وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

)وعلى األب أن يسرتضع  ضاع الولد، ولو كانت حتته، فعليه أن يؤدي األجرة، نأخذ ذلك من قول املؤلفزوجها أن يؤدي األجرة عن إر 
( وهذا الذي ذهب إليه لولده( ومل يقيده مبا إذا كانت األم بائناً، والدليل على ذلك عموم قوله تعاىل: )فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 

 . وأن األجرة حق َلا ]يعين: مذهب اإلمام أمحد[املذهب من  املؤلف هو املشهور
 .اق فقط ، وليس هلا طلب األجرة واختار شيخ اإلسالم : أنه إذا كانت املرأة حتت الزوج فليس هلا إال اإلنف

(  وهذا يف اوما قاله الشيخ أصح؛ ألن هللا قال  ، وأما اليت مع لقات، واملطلقة ليست مع الزوجملط: )فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
 َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف(زوجها فقال تعاىل: )َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة 

 مانع من أن يكون لإلنفاق سببان، : الى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سواء أرضعت أم مل ترضع? قلنازوجة فعل: إذا كانت فإن قلت
، فليس َلا اإلنفاق مبقتضى الزوجية، لكن مبقتضى اإلرضاع َلا نفقة، كانت الزوجة يف هذه احلال ناشزاً ، فلو  فإذا ختلف أحدمها بقي اآلخر

، ء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولدإىل اليوم ما وجدت امرأة من النسا ت أحوال الناس من عهد الرسول ومن املعلوم أنك لو استقرأ
 . ) املمتع ( . حوهذا هو القول الصحي

 النفقة على املماليك
 ( 

َ
قِيقِهِ ط

َ
 ر

ُ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
هِ ن

ْ
ي

َ
ل
َ
ع
َ
ىو

َ
ن

ْ
ك

ُ
س
َ
، و

ً
ة
َ
و

ْ
كِس

َ
امًا، و

َ
 ( . ع

 ه .أي : جيب على اإلنسان أن ينفق على رقيق
 . َرَواُه ُمْسِلمٌ  (  لِْلَمْمُلوِك طََعاُمُه وَِكْسَوتُُه، َواَل يَُكلَُّف ِمْن اَْلَعَمِل ِإالَّ َما يُِطيقُ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة -أ

أَْيِديُكْم َفَمْن َكاَن َأُخوُه حَتَْت يََدْيِه فَ ْلُيْطِعْمُه ُمَّا يَْأُكُل َوْليُ ْلِبْسُه ُمَّا  ِإْخَواُنُكْمَ َخَوُلُكْم َجَعَلُهُم اَّللَُّ حَتْتَ )  أيب ذر . قال : قال  َعنو  -ب
 ه ( متفق عليه .يَ ْلَبُس َوالَ ُتَكلِاُفوُهْم َما يَ ْغِلبُ ُهْم فَِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم َعَليْ 

اململوك على سيده ، وألنه ال بد له من نفقة ، ومنافعه لسيده ، وهو أخص الناس به ، وأمجع العلماء على وجوب نفقة  قال ابن قدامة :
 ه .فوجبت نفقته عليه ، كبهيمت
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 فائدة :
 مقدار النفقة على الرقيق : باملعروف . 

 ينفق عليه باملعروف من املسكن وامللبس واملأكل ما يكفيه . ) باملعروف : ما تعارف عليه الناس ( .
 : على الرقيق على قسمنيوالنفقة 

 ) أن ينفق عليه ما يكفيه وإن كان دون ما يأكل هو ويلبس ( .نفقة واجبة 
 ) أن ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه من املطعم وامللبس واملسكن ( . ونفقة مستحبة 

 .و دونه، أو فوقه، وأدم مثله باملعروفواء كان قوت سيده، أ ، سقدر كفايته من غالب قوت البلدوالواجب من ذلك :  قال ابن قدامة
 ف ( .للمملوك طعامه وكسوته باملعرو )  لقوله  

 .واملستحب أن يطعمه من جنس طعامه 
 ( .فليطعمه ُما يأكل )  لقوله  

 ب .، ومحلنا خرب أيب هريرة على اإلجزاء ، وحديث خرب أيب ذر على االستحبافجمعنا بني اخلربين
ه إن طل 

َ
ج

ّ
زو

ُ
 ب ( .) وأن ي

 أي : إن طلب العبد من السيد تزوجيه وجب على السيد أن يزوجه .
ُ ِمن فَ لقوله تعاىل )   ( . ْضِلهِ َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإن َيُكونُوا فُ َقرَاء يُ ْغِنِهُم اَّللَّ

 وألن تزوجيه من اإلنفاق .
 ص يغلب على الظن تزوجيه .أو يبيعه على شخ

ا) 
َ
ه

َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ٌ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ِإن

َ
 ( . و

 إذا طلبت األَمة الزواج فيلزم السيد إعفافها بواحدة من أمور ثّلثة :
 أو يبيعها . ---أو يزوجها  ---إما بأن يطأها 

 ) وحيرم أن يكلفه ما ال يطيق ( . 
 ة :لألحاديث السابق

 ) وال يكلف ما ال يطيق ( .
 ه ( .َوالَ ُتَكلِاُفوُهْم َما يَ ْغِلبُ ُهْم فَِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم َعَليْ ) 

 ) وأن يضربه على وجهه ( .
 حترمي ضرب الوجه يف كتاب النكاح(وقد تقدمت أدلة ) أي : حيرم أن يضرب عبده على وجهه .

ارَتُُه أَْن يُ ْعِتقَ )  ر . قال : قال اْبَن ُعمَ وعن   ه ( رواه مسلم .َمْن َلَطَم َُمُْلوَكُه أَْو َضرَبَُه َفَكفَّ
ه وقت القيلولة ، ووقت النوم ، ووقت الصالة ( .

َ
 أن يرحي

ُ
 ) وجيب

 أي : جيب على السيد أن يريح رقيقه من اخلدمة يف هذه األوقات الثّلثة :
 احة .وقت القيلولة : ليأخذ نصيبه من النوم والر 

 ووقت النوم بالليل .
 ووقت الصّلة املفروضة ليؤديها .

ن مداواته إن مرِض ( .
َ
س

ُ
 ) وي

 أي : يسن أن يعاَّل رقيقه إذا مرض .
  إزالة للضرر عنه .
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 : إىل وجوب ذلك . وذهب بعض العلماء
 ألنه حمبوس عليه .

 وهذا أرجح .
 النفقة على البهائم

ى مالكِ البهيمة إطعامها وسقي
َ
 ها ( .) وعل

 جيب على اإلنسان نفقة هبائمه باملعروف من علفها وسقيها وما يصلحها ويقيها من الربد واحلر .أي : 
َها وسَقْتها، إ)  قَال ِن ابِن ُعمر أنْا َرُسوَل اَّللَِّ ع -أ بِت اْمَرأٌة يف ِهرَّةل حبستها َحََّّ ماَتْت، َفَدخَلْت ِفيَها النَّاَر، اَل ِهَي أْطعمت ْ ذ هي ُعذِا

َها تَأُكُل ِمْن َخَشاِش األر  َها َوالَ ِهي تَ رَكت ْ  ض ( متفق عليه .حَبست ْ
 هذا احلديث على وجوب النفقة على احليوان اململوك ، ألن السبب يف دخول تلك املرأة النار ترك اَلرة بدون إنفاق . لفد

ْن مَيِْلُك ُقوتَُه  ) قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ . َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرلو وعن  -ب  ( رواه مسلم .َكَفى بِاْلَمْرِء ِإمْثًا أَْن حَيِْبَس َعمَّ
 امتنع ُاجبِر ( .

ْ
 ) فإن

 أي : إن امتنع من النفقة على هبائمه أجربه احلاكم على ذلك .
ا، ) 
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ْ
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َ
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ْ
 ( . ِإن

 إذا عجز مالك البهيمة عن اإلنفاق عليها فإن ه خيري بني :أي : 
 أو يذحبه ا إن كانت ُما تؤكل . ---أو يؤجره ا  ---بيعه ا 

 ألن بقاءها مع عدم اإلنفاق عليها ظلم ، والظلم َتب إزالته .
 فائدة :

 ه يسيبها .وإن كانت ال تؤكل وال تشرتى وهو عاجز عن اإلنفاق عليها فإن
 . ( متفق عليه .قد أْعيا ، فأراد أن يسيَبه ، ..حلديث جابر ) أنه كان يسري على مجل له 

ها ( . 
ُ
م لعن

ُ
حر

َ
 ) وي

 أي : حيرم لعن احليوان .
َنَما َرُسوُل اَّللَِّ  ) َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيل قَالَ -أ َها َفَسِمَع َذِلَك َرُسوُل بَ ْعِض َأْسَفارِِه َواْمَرأٌَة ِمَن األَْنصَ  يِف  بَ ي ْ اِر َعَلى نَاَقةل َفَضِجَرْت فَ َلَعَنت ْ

َها َوَدُعوَها فَِإن ََّها َمْلُعونٌَة » فَ َقاَل  اَّللَِّ   رواه مسلم . النَّاِس َما يَ ْعِرُض ََلَا َأَحٌد. قَاَل ِعْمرَاُن َفَكَأىنِا أَرَاَها اآلَن مَتِْشى يِف «. ُخُذوا َما َعَلي ْ
َها بَ ْعُض َمَتاِع اْلَقْوِم ِإْذ َبُصَرْت بِالنَّيِباِ ) قَاَل  ياِ َِب بَ ْرزََة اأَلْسَلمِ َعْن أَ -ب َنَما َجارِيٌَة َعَلى نَاَقةل َعَلي ْ َوَتَضايََق هِبُِم اجْلََبُل فَ َقاَلْت َحْل اللَُّهمَّ   بَ ي ْ

َها. قَاَل فَ َقاَل النَّيبُّ  َها َلْعَنٌة الَ ُتَصاِحبُ َنا نَاَقٌة عَ :   اْلَعن ْ  ( رواه مسلم .َلي ْ
 . ( كلمة تقال لزجر اإلبل حَّ تسرع املشي َحلْ ) 

َها اْلَمْرأَة: )يف النَّاَقة الَّ  قَ ْوله :  قال النووي َها َوَدُعوَها فَِإن ََّها يِت َلَعَنت ْ َها َلعْ اَل ُتَصاَمْلُعونَة( َويف رَِوايَة: )ُخُذوا َما َعَلي ْ َا َنة(ِحبَنا نَاَقة َعَلي ْ : ِإمنَّ
اِل النَّاَقة . َواْلُمرَاد الن َّْهي َعْن ُمَصاَحَبته لِتِْلَك قَاَل َهَذا َزْجرًا ََلَا َولَِغرْيَِها ، وََكاَن َقْد َسَبَق نَ ْهيَها ، َونَ ْهي َغرْيَها َعْن اللَّْعن ، فَ ُعوِقَبْت بِِإْرسَ 

، َوَغرْي َذِلَك ِمْن التََّصرُّفَات الَّيِت َكاَنْت َجائِزَة قَ ْبل َهَذا : َفِهَي بَاِقَية َعَلى  ا َورُُكوهبَا يِف َغرْي ُمَصاَحَبته النَّاَقة يِف الطَّرِيق ، َوأَمَّا بَ ْيعَها َوَذحْبهَ 
َا َوَرَد بِالن َّْهِي َعْن اْلُمَصاَحَبة ، فَ َبِقَي اْلَباِقي َكَما َكاَن" انتهى رْع ِإمنَّ  . اجلََْواز ؛ أِلَنَّ الشَّ

إمنا أمرهم بذلك فيها ألنه قد استجيب َلا الدعاء عليها باللعن : واستدل على  قلت : زعم بعض أهل العلم أن النيب :  قال اخلطايبو 
 . وقد حيتمل أن يكون إمنا فعل ذلك عقوبة لصاحبتها ، لئّل تعود إىل مثل قوَلا" انتهىنة ، فإهنا ملعو ذلك بقول : 

 ... ب أَنَُّه فَ َعَل َذِلَك ُعُقوبَة ََلَا ، لَِئّلَّ تَ ُعود إىل ِمْثل قَ ْوَلَا ، َوتَ ْلَعن َما اَل َيْسَتِحقا اللَّْعنَوالصََّوا:  وقال ابن القيم
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 ) وحتميلها مشقًا ( .
 أي : حيرم أن حيمل فوق احليوان ما يشق عليه .

 ملا يف ذلك من الضرر عليها .

 ) وضربها يف وجهها وومسها فيه ( .
 حاديث يف حترمي ذلك .وقد جاء األ

 وملسلم ) إَذا َضَرَب َأَحدُُكْم ( . .ق  ( ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكْم فَ ْلَيْجَتِنِب اْلَوْجهَ  )قَاَل  َعْن َأيب ُهرَيْ رََة َعِن النَّيبِا 
َ َخَلَق  ويف رواية )   ( م .آَدَم َعَلى ُصورَتِِه ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكْم َأَخاُه فَ ْلَيْجَتِنِب اْلَوْجَه فَِإنَّ اَّللَّ

 ( م . اْلَوْجهِ  اْلَوْجِه َوَعِن اْلَوْسِم يف  َعِن الضَّْرِب يف  نَ َهى َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن َجابِرل قَاَل 
ُ الَِّذى َومَسَهُ  :َوْجِهِه فَ َقاَل  َمرَّ َعَلْيِه مِحَاٌر َقْد ُوِسَم يِف   أَنَّ النَّيِبَّ ويف لفظ )  ( م . َلَعَن اَّللَّ

وقال مجاعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : ال  ث ...وأما الوسم يف الوجه فمنهي عنه باإلمجاع للحدي : قال النووي
  . ) نووي ( .لعن فاعله ، واللعن يقتضي التحرمي جيوز ، فأشار إىل حترميه ، وهو األظهر ، ألن النيب 

  .نص الفقهاء على أنه جيوز الوسم يف األذن وجيوز يف غري األذن من بدن البهيمة فقد  وأما الوسم يف غري الوجه ؛
 رمحه هللا : وأما وسم غري الوجه من غري اآلدمي فجائز بّل خّلف عندنا" .انتهى قال النووي

 :وسم الدابة يف أذهنا  وقد ورد يف السنة ما يدل على أن الرسول 
 م .ِمْربًَدا َوُهَو َيِسُم َغَنًما. قَاَل َأْحِسُبُه قَاَل ِِف آَذاهِنَا.( رواه مسل َنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ فعن أنس رضي هللا عن قال : )َدَخلْ 

 باب احلضانة
 ) وهي حفظ الطفل عما يضره والقيام مبصاحله ( .

 هذا  تعريف احلضانة : هي حفظ الطفل عما يضره ، والقيام مبصاحله يف سن معينة .
 هي القيام حبفظ من مل مييز وال يستقل بأمره ، وتربيته مبا يصلحه ، ووقايته عما يؤذيه . : قال النووي

 : هي احلفظ واملراعاة وتدبري الولد والنظر يف مصاحله . وقال املاوردي
 1فائدة : 

 ّلثة :وهي من حماسن الشريعة اإلسّلمية وعنايتها ورعايتها بالضعفاء واحملتاجني ، ألن املقصود منها أمور ث
 القيام مبؤن احملضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه . األول :
 حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته يف منامه ويقظته . الثاين :

 تربيته مبا يصلحه ، سواء كان ذلك يف دينه أو دنياه . الثالث :
 2فائدة : 

 ضانة ال يأيت موضوعها اال إذا حصل نزاع بني الزوجني بطّلق أو غريه وبينهما أطفال .وسبب احلضانة : الفراق بني الزوجني ، فان احل
ن ولُيعلم أن مدة احلضانة هي إىل سن التمييز واالستغناء ، أي : أنه تستمر احلضانة إىل أن مييِاز احملضون ويستغين عن حاضنه ، مبعىن أ -

  .يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده وَنو ذلك
 ) وهي واجبة على من جتب عليه النفقة ( . 

أي : أن رعاية احملضون واجبة على احلاضن ، ألنه قد يهلك برتك احلفظ ، فوجب حفظه عن اَلّلك ، فهي يف حق من وجبت عليه تعد 
حلاضن فيكون الوجوب  من الواجبات العينية خاصة إذا مل يوجد إال احلاضن، أو وِجد ولكن مل يقبل الصيب غريه، أما يف حالة تعدد ا

 كفائياً.
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بُ  قال ابن قدامة : نْ َفاُق َعَلْيِه ، َوِإَْنَاُؤُه ِمْن َكَفالَُة الطِاْفِل َوَحَضانَ ُتُه َواِجَبٌة ؛ أِلَنَُّه يَ ْهِلُك بِتَ رِْكِه ، فَ َيِجُب ِحْفظُُه َعْن اَْلََّلِك ، َكَما جيَِ  اإْلِ
 ط .رَابَِتِه ، أِلَنَّ ِفيَها واَِليًَة َعَلى الطِاْفِل َواْسِتْصَحابًا َلُه ، فَ تَ َعلََّق هِبَا احلَْقُّ ، َكَكَفالَِة اللَِّقياْلَمَهاِلِك َويَ تَ َعلَُّق هِبَا َحقٌّ لِقَ 
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 لشفقتها .أي : أن األحق حبضانة الطفل أمه ،  
ُهَماَعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمرِول َرضِ  وحلديث ! ِإنَّ اِْبيِن َهَذا َكاَن بَْطيِن َلُه ِوَعاًء، َوثَْدِيي َلُه ِسَقاًء، َوِحْجرِي  -َأنَّ اِْمَرأًَة قَاَلْت: )  َي َاَّللَُّ َعن ْ يَا َرُسوَل َاَّللَِّ

. فَ َقاَل ََلَا َرُسوُل   . َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو َداُودَ  ( أَْنِت َأَحقُّ بِِه، َما مَلْ تَ ْنِكِحي:  َاَّللَِّ َلُه ِحَواًء، َوِإنَّ أَبَاُه طَلََّقيِن، َوأَرَاَد أَْن يَ ْنَتزَِعُه ِمينِا
 1فائدة : 

 نستفيد : أن األم أحق باحلضانة من الزوج  مامل تتزوج وكانت صاحلة للحضانة .
ه ما مل تنكح، وأمجعوا على أن ال حق لألم يف الولد أمجعوا أن الزوجني إذا افرتقا وَلما ولد طفل أن األم أحق ب: رمحه هللا قال ابن املنذر

 ت .إذا تزوج
 .ومجلته أن الزوجني إذا افرتقا وَلما ولد طفل، فأم ه أوىل الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى :قال يف املغينو 

 م . ) املغين ( .لرأي وال نعلم أحداً خالفهوهذا قول حييي األنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب ا
على أنه إذا افرتق األبوان وبينهما ولد: فاألم  -أي: حديث )أنِت أحق به ما مل تنكحي(  –ودل احلديث  :رمحه هللا قال ابن القيمو 

  .فيه نزاع أحق به من األب، ما مل يقم باألم ما مينع تقدميها، أو بالولد وصف يقتضي ختيريه، وهذا ما ال يُعرف
 2فائدة : 

 :احلكمة من هذا التفصيل 
ا هفيه حق الطفل وحق الزوج اجلديد، فاألم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصّلح شؤون ه فحقه علي ىهذا التفصيل من الشارع احلكيم راع

 الطفل الذي حيتاج إىل العناية  باق، أما بعد الزواج فإهنا ستهمل أحد احلقني إما حق زوجها وهو آكد وإما أن تعتين بزوجها فتهمل
 .الدائم ة

 3فائدة : 
 .سقطت حضانتها األم إذا تزوجت 

 ي ( .تنكح مل أنت أحق به ما حلديث الباب )
 4فائدة : 

 احلكمة من سقوط حضانتها بالزواج ?
 التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزوجت : 

 شرة الزوج اجلديد . ألهنا قد تكون مشغوله عن الولد مبعا أوالً :
 أن هذا الصغري قد يلحقه شيء من اجلفاء والغلظة من ِقَبل الزوج اجلديد ، وهذا يؤثر على الطفل . ثانياً :

 5فائدة : 
 مَّ يسقط حقها من احلضانة إذا تزوجت ?

 يسقط حقها من احلضانة مبجرد العقد . فقيل :
 وهذا مذهب اجلمهور



 86 

 وجها سقط حقها من احلضانة .فإذا عقد على املرأة ونازعها ز 
 قالوا : ألهنا قد تكون مشغولة مبهام زوجها ومتطلبات احلياة الزوجية اجلديدة .

 إن احلضانة ال تسقط إال بالدخول . وقيل :
 وهذا قول املالكية .

 قالوا : إن الدخول هو األمر الذي تنشغل به األم عن طفلها .
 القول األول . والراجح

ُخوِل َوَأْخِذَها ِحيَنِئذل يِف َواأْلَْشَبُه ُسُقوُط َحَضانَِتَها بِاْلَعْقِد أِلَن اَها ِحيَنِئذل َصاَرْت يف َمِظناِة ااِلْشِتَغاِل َعْن اْلَوَلِد َوالت اهَ  قال ابن القيم : ياِؤ لِلدا
 َأْسَبابِِه َوَهَذا قَ ْوُل اجلُْْمُهوِر .

 6فائدة : 
 على ظاهره أم ال ? هل هوقوله يف احلديث ) ما مل تنكحي ( 

 . سواء تزوجت قريباً للمحضون أو بعيداً  أنه على ظاهره ، ذهب بعض العلماء
، ألن القريب له حق يف احلضانة وله شفقة فّل تسقط حضانتها إىل أهنا إذا تزوجت بقريب من الطفل احملضون  لكن ذهب بعض العلماء
 حتمله على رعاية الطفل .
يضًا الشيخ السعدي أن األم أحق باحلضان ة إذا رضي الزوج ، وذلك ألن حقها سقط حلق الزوج اجلديد ، فإذا اختار ابن القيم واختاره أ

 .رضي بإسقاط حقه يف حضانة هذه املرأة فّل وجه إلسقاط حقها 

 7فائدة : 
 . للوالد احلق يف زيارة ولده احملضون عند أمه ، وذلك باتفاق العلماء

لكل من أبوي احملضون إذا افرتقا حق رؤيته وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بني الفقهاء، لكنهم خيتلفون يف (  املوسوعة الفقهية) جاء يف 
 .بعض التفاصيل " انتهى

ذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بني الزوجني بطّلق مثّل، وبينهما مولود أو أكثر : ( إمةالدائ فتاوى اللجنة)وجاء يف 
ا وز يف الشريعة اإلسّلمية أن مينع أحدمها اآلخر من رؤية املولود بينهما وزيارته، فإذا كان املولود مثّل يف حضانة أمه ، فّل جيوز َلفإنه ال جي

اْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي َوبِ  منع والده من رؤيته وزيارته؛ ألن هللا سبحانه أوجب صلة األرحام بقوله تعاىل: ) َواْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا
 .( اْلُقْرََب ( ويف احلديث: ) من فرق بني والدة وولدها فرق هللا بينه وبني أحبته يوم القيامة

 8فائدة : 
َها يِف َوِإْن تَ رَْكت اأْلُمُّ احلََْضانََة َمَع اْسِتْحَقاِقَها ََلَا ، َفِفيِه َوْجَهاِن ؛ َأَحُدمُهَا ، تَ نْ  قال ابن قدامة : َتِقُل إىَل اأْلَِب ؛ أِلَنَّ أُمََّهاهِتَا فَ رٌْع َعَلي ْ

 نَّ اأْلََب أَبْ َعُد ، َفَّل تَ ْنَتِقُل احلََْضانَُة إلَْيِه َمعَ ااِلْسِتْحَقاِق ، فَِإَذا َأْسَقَطْت َحقََّها ، َسَقَط فُ ُروُعَها َوالثَّاين : تَ ْنَتِقُل إىَل أُمِاَها َوُهَو َأَصحُّ ؛ أِلَ 
 .                ) املغين ( . ُوُجوِد أَقْ َرَب ِمْنهُ 

 ( . مثجَّ أجمََّهات جَها اْلقجْرََب فَاْلقجْرََب )  
 فأمهات األم مقدمات على األب ، وعلى أمهات األب .

األب، فصارت هي  فلو تنازعت جدة ألم مع األب يف حضانة الولد فإن هذه اجلدة تقدم على األب؛ ألهنا مدلية باألم، واألم أحق من
 أحق من األب أيضاً، وإن كانت من حيث الدرجة أبعد.

لحضانة : أمهاهتا املدليات بإناث، القرَب فالقرَب، ل أن أحق الناس باحلضانة بعد األم إذا ماتت أو مل تكن أهّلً وهذا قول مجهور العلماء : 
 ت .، وإن علأي جدة الطفل ألمه

مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، وَلا منه أوالد صغار ، أهنا أحق أمجع  : رمحه هللا قال ابن املنذر
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 م .   ) اإلشراف ( .، فإن تزوجت ، فإهنا أحق هبم إن كان َلا أ اً بولدها ، ما داموا صغار 
فإن تزوجت انتقلت احلضانة إىل أم األم ، فإن عدمت حق الناس حبضانة الطفل أمه إذا افرتق الزوجان ، ة : أويف " فتاوى اللجنة الدائم

 ا .انتقلت إىل أم األب ؛ ألن احلضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غريه
 .إىل أن األب مقدم على أم األم :  بعض أهل العلموذهب 

  .وهو اختيار شيخ اإلسّلم ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا
 ( مثجَّ َأبٌ ) 

 . ت لألم، انتقلت احلضانة إىل األبهناك أم، وال أمهاإن مل يكن أي : 
 . منه، فيدل على أن درجته بعدهاأي:  ، أنِت أحق به:  لقوله  
 وألن األب هو أصل النسب فكان أوىل من غريه. 
 ( . مثجَّ أجمََّهاتجهج َكذِلكَ  )

 ألهنن يدلني بعصبة قريبة .
 ألب .(  د  اجلَ مثجَّ )  

 .ألنه يف معىن األب 
، مثجَّ َعمَّاٌت َكذِلَك، أجْخٌت ألَبَ َوْيِن مثجَّ أَلمّ  مثجَّ ،  مثجَّ أجمََّهاتجهج َكذِلكَ   ، مثجَّ أِلب  ، مثجَّ َخاَلٌة أِلبَ َوْيِن، مثجَّ أِلمّ   ..اخل.( ..مثجَّ أَلب 

 ذهب مجهور العلماء : إىل أن اخلالة مقدمة على العمة املشاحة .
 ألم ( متفق عليه .) اخلالة مبنزلة ا لقوله 

 وألن اخلالة تدِل باألم ، والعمة تدِل باألب .
 بولد أختها من العمة . –غالباً  –وألن اخلالة أشفق 

 وذهب ابن تيمية أن العمة أحق من اخلالة .
 والراجح مذهب اجلمهور .
على أصل من الدليل، وال من التعليل، وفيه شيء  اً رمحه هللا يف شرحه : وهذا الرتتيب الذي ذكره املؤلف ليس مبنيقال الشيخ ابن عثيمني 

من التناقض، والنفس ال تطمئن إليه، وَلذا اختلف العلماء يف الرتتيب يف احلضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس َلا أصل يعتمد 
، أو من جهة األب، أو من جهة األم، سواء كان األب، أو األم ًا ،عليه، لذلك ذهب شيخ اإلسّلم رمحه هللا: إىل تقدمي األقرب مطلق

 ة .فإن تساويا قدمت األنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيني فإنه يقرع بينهما يف جهة واحدة، وإال تقدم جهة األبو 
 ملن فيه رق ( .

ُ
ثبت

َ
 ) وال ت

 ، فلو كانت األم رقيقة فّل حق َلا يف احلضانة .فاحلضانة ال تكون ملن فيه رق 
 العلماء .وهذا مذهب مجه ور 

، فأسقط حقها بالنكاح وذلك حلق الزوج فإن املرأة تنشغل حبق زوجها فكانت [قال للمرأة ] أنت أحق به ما مل تنكحي  ألن النيب 
 أحق به ما مل تنكح ، وكذلك الرقيق مشغول حبق سيده وال شك أن شغله يف حق سيده أعظم من شغل املرأة حبق زوجها .

اِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة ( ِإىَل أَنَّ احلََْضانََة الَ تَ ْثُبُت لِل(  يةاملوسوعة الفقهجاء يف )   .رَِّقيِق َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ) احْلََنِفيَُّة َوالشَّ
َا حَتُْصل بِِتْلَك اْلَمَناِفِع .  أِلنَُّه الَ مَيِْلُك َمَناِفَع نَ ْفِسِه ، َواحلََْضانَُة ِإمنَّ

 انََة ِوالَيٌَة ، َوالَ ِوالَيََة ِلرَقِيقل .َوأِلنَّ احلَْضَ  
اأْلُب ن ْحَقاِق احلََْضانَِة ِإْن َكاَن ُحرًّا ، وََكَذا ِإْن َكاَوَعَلى َهَذا فَ َلْو َكاَنْت أُمُّ الطِاْفل َُمُْلوَكًة وََكاَن َوَلُدَها ُحرًّا َفَحَضانَ ُتُه ِلَمْن يَِلي اأْلمَّ يف اْستِ  

 .  ) املوسوعة ( . انََة َلهُ َعْبًدا َفّلَ َحضَ 
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 .ن له حقاً يف احلضان ة ، إذ ال دليل على إسقاط حقه عنها ، وألنه أشفق من غريه أواختار ابن القيم : 
ِة الثاَّلثَِة . َوقَاَل َماِلٌك يف ُحرا َلُه َوأَماا اْشرتَاُط احْلُراياِة َفَّل يَ ْنَتِهُض َعَلْيِه َدلِيٌل يَ رَْكُن اْلَقْلُب إلَْيِه َوَقْد اْشتَ َرطَُه أَ فقال رمحه هللا :  ْصَحاُب اأْلَئِما

 .   ) زاد املعاد ( . حُ َوَلٌد ِمْن أََمةل إنا اأْلُما َأَحقا بِِه إالا أَْن تُ َباَع فَ تَ ْنَتِقُل فَ َيُكوُن اأْلَُب َأَحقا هِبَا َوَهَذا ُهَو الصاِحي
 ) وال لكافرٍ على مسلم ( .

 حضانة لكافر .أن يكون احلاضن مسلماً ، فّل أي : أنه يشرتط  
 لقوله تعاىل ) ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيّلً ( . -أ 
 وألن الفاسق ال حضانة له ] عند اجلمهور [ فالكافر من باب أوىل . -ب 
هودانه أو ينصرانه أو ميجسانه[ ]فأبواه ي وألن الفتنة باألب الكافر أو األم الكافرة عظيمة جدا فإن ذلك فتنة عن دينه وقد قال  -ج 

 وال سيما بعد متييزه أي حيث صار الطفل ُميزاً وأصبح يتلقى ويتعلم ويرتَب .
ْت لِْلَفاِسِق ، فَاْلَكاِفُر أَْوىَل ، ا ملَْ تَ ْثبُ َولََنا ، أَن ََّها ِواَليٌَة ، َفَّل تَ ْثُبُت َلَكاِفرل َعَلى ُمْسِلمل ، َكواَِليَِة النِاَكاِح َواْلَماِل ، َوأِلَن ََّها إذَ  قال ابن قدامة :

ْسَّلِم بِتَ ْعِليِمِه اْلُكْفَر ، َوت َ  ا ْزيِيِنِه َلُه ، َوتَ ْربَِيِتِه َعَلْيِه ، َوَهَذا أَْعَظُم الضََّرِر َواحلََْضانَُة إمنََّ فَِإنَّ َضَرَرُه َأْكثَ ُر ، فَِإنَُّه يَ ْفِتُنُه َعْن ِديِنِه ، َوخُيْرُِجُه َعْن اإْلِ
 .  ) املغين ( .ينه تَ ْثُبُت حلََظِا اْلَوَلِد ، َفَّل ُتْشرَُع َعَلى َوْجهل َيُكوُن ِفيِه َهَّلُكُه َوَهَّلُك دِ 

  : ال حضانة لكافرل على مسلم لوجهني:  مقال ابن القيو 
ه عن  أن احلاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويرتَب عليه فيصعب بعد كربه أحدمها : وعقله انتقاله عنه ، وقد يغريِا

سان)  فطرة هللا اليت فطر عليها عباده فّل يراجعها أبداً كما قال النيب   ه (كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوِادانه أو ينصِارانه أو ميجِا
  . فّل يُؤمن هتويُد احلاضن وتنصريه للطفل املسلم

وين خاصة ، قيل : احلديث خرج خمرج الغالب ، إذ الغالب املعتاد نشوء الطفل بني أبويه فإن فقد أو فإن قيل : احلديث إمنا جاء يف األب
  . أحدمها قام وِل الطفل من أقاربه مقامهما

، أن هللا سبحانه قطع املواالة بني املسلمني والكفار ، وجعل املسلمني بعَضهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم ِمن بعض  الوجه الثاين :
  .     ) زاد املعاد ( .واحلضانة من أقوى أسباب املواالة اليت قطعها هللا بني الفريقني

 ) وال لفاسق ( . 
 ) الفاسق : من أتى بكبرية ومل يتب منها أو أصر على صغرية ( .  أي : أن من شروط احلاضن أن يكون عدالً فّل حضانة لفاسق .

 لفاس ق . وهذا مذهب مجاهري العلماء أنه ال حضان ة
  .ألنه ال يوثق حبضانته  -أ 
 وألن يف احلضانة ذريعة إىل إفساد الطفل وتربيته على مساوىء األخّلق . -ب 

واختار ابن القيم واختاره الشيخ السعدي : أن الفاسق له حق يف احلضانة ، قالوا : وعليه العمل املستمر يف األعصار واألمصار وأن 
مل يكونوا خيلون من الفسق ومع ذلك مل يثبت أن  عهد النيب  ًا وإن كان فاسقًا ، وألن الناس يفاحلضانة تكون للوالد أبًا كان أو أم

 ّلً بيناً .قو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا نللنزع احلضانة من أحد ُمن ثبت فسقه و  النيب 
 ) وال لِمزوجةٍ بأجنبي من حمضون ( .

 زوجت بأجنيب من احملضون .  ) من ليس قريباً للمحضون ( .أي : أن هذه املرأة لو تزوجت سقطت حضانتها إذا ت
 ومفهوم هذا الكّلم : أهنا لو تزوجت بقريب من احملضون ال تسقط حضانتها .

 فلو تزوجت هذه املرأة بابن عم زوجها مثّلً ، فإن حضانتها ال تسقط ، ألهنا تزوجت بقريب للمحضون .
 :فتلخص أن لزواج األم مع احلضانة حالتان  -

 : زواجها بأجنيب عن احملضون .األوىل 



 89 

 فهنا تسقط حضانتها .
 وهبذا قال أكثر العلماء .

 زواجها بقريب للمحضون كعمه . الثانية :
 فّل تسقط حضانتها .

 وهذا مذهب أمحد وأيب حنيفة .
 وقيل : وتسقط حضانتها .

 ألن الدليل مل يفصل ، وهللا أعلم .
 1 فائدة :

 وجت بأجنيب فإهنا حضانتها تسقط مبجرد العقد .تقدم أن املرأة إذا تز 
 وهذا مذهب اجلمهور

 فإذا عقد على املرأة ونازعها زوجها سقط حقها من احلضانة .
 قالوا : ألهنا قد تكون مشغولة مبهام زوجها ومتطلبات احلياة الزوجية اجلديدة .

 2 فائدة :
َرُه َواَل تَ ْثُبُت احلََْضانَُة َلِطْفلل قال ابن قدامة :  َها ، َوُهَو حُمَْتاٌج إىَل َمْن َيْكُفُلُه ، َفَكْيَف َيْكُفُل َغي ْ  .، َواَل َمْعُتوهل ؛ أِلَنَُّه اَل يَ ْقِدُر َعَلي ْ

َتاُجوَن إىَل َمْن حَيُْضنُ ُهْم َوَيْكُفُلُهْم اْلَعْقُل ُمْشتَ َرٌط يِف احلََْضانَِة َفَّل َحَضانََة ِلَمْجُنونل َواَل َمْعُتوهل َواَل ِطْفلل أِلَنا َهُؤاَلِء حيَْ :  قال ابن القيمو 
     َفَكْيَف َيُكونُوَن َكاِفِلنَي ِلَغرْيِِهْم .

َها ، أَْو َزَوال َشْرطل ِمْن ُشُروِط اْسِتْحَقاِقَها ، َكَأْن تَ تَ َزوََّج احْلَا ( املوسوعة الفقهيةوجاء يف )  ُة بَِأْجَنيبال َعِن ِضنَ َتْسُقُط احلََْضانَُة ِبُوُجوِد َمانِعل ِمن ْ
 . اجلَُْذاِم َوَغرْيِ َذِلَك ُمَّا َسَبَق بَ َيانُهُ اْلَمْحُضوِن ، وََكَأْن ُيَصاَب احْلَاِضُن ِبآَفةل َكاجْلُُنوِن َواْلَعَتِه ، أَْو يَ ْلَحَقُه َمَرٌض َيُضرُّ بِاْلَمْحُضوِن كَ 

 ) ومىت زال املانع عاد احلق إليه ( . 
 ع املوجود يف احلاضن عاد حق احلضانة إليه .أي : إذا زال املان

 لزوال املانع .
 فإذا تاب الفاسق عادت إليه احلضانة ، وإذا طلقت األم عادت إليها احلضانة .

َها َمانٌِع ، َكرِقال ، أَْو ُكْفرل ، أَْو ُفُسوقل :  قال ابن قدامة ، أَْو ُجُنونل ، أَْو ِصَغرل ، إَذا زَاَل اْلَمانُِع ،  وَُكلُّ قَ رَابَةل ُتْسَتَحقُّ هِبَا احلََْضانَُة ، َمَنَع ِمن ْ
ِغرُي ، عَ  َا ِمْثُل أَْن َعَتَق الرَِّقيُق ، َوَأْسَلَم اْلَكاِفُر ، َوَعَدَل اْلَفاِسُق ، َوَعَقَل اْلَمْجُنوُن ، َوبَ َلَغ الصَّ اَد َحقُُّهْم ِمْن احلََْضانَِة ؛ أِلَنَّ َسَببَها قَائٌِم ، َوِإمنَّ

اِبِق اْلُمَّلزِِم ، َكالزَّْوَجِة إَذا طَلُ ا َبِب السَّ  َقْت .ْمتَ نَ َعْت ِلَمانِعل ، فَِإَذا زَاَل اْلَمانُِع ، َعاَد احلَْقُّ بِالسَّ
  ( 

ّ
 ر بي أبويهِ فكان مع من اختار ( .فإذا بلغ سبعًا ، فإن كان ذكرًا خي

 فإن كان ذكراً خري بني أبويه .أي : إذا بلغ احملضون سبع سنوات ] وهو سن التمييز [ ، 
حلديث أيب هريرة . ) أن امرأة قالت يا رسول هللا ! إن زوجي يريد أن يذهب بابين وقد نفعين وسقاين من بئر أيب عنبة ، فجاء زوجها ، 

 وداود .ه فانطلقْت به ( رواه أبذ بيد أم ِ خما شئت ، فأ: يا غّلم ! هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهِ  فقال النيب 
 واختار هذا القول شيخ اإلسّلم ابن تيمية وابن القي م .وهذا قول الشافعي وأمحد وإسحاق ، 

، وليس مبعتوه ، خري بني أبويه ، إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما ، فهو أوىل به قضى اً ومجلته أن الغّلم إذا بلغ سبع قال ابن قدامة :
 ي .الشافع بذلك عمر ، وعلي ، وشريح وهو مذهب

 . للحديث السابق
  :: إمنا خُيَي َُّر اْلُغَّلُم ] يعين : خيري بني أبويه إذا بلغ سبع سنوات [ ِبَشْرَطنْي  قال ابن قدامة
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يًعا ِمْن أَْهِل احلََْضانَِة ، فَِإْن َكاَن َأَحُدمُهَا ِمْن َغرْيِ أَْهِل احلََْضانَِة ، َكاَن   َأَحدجمهجَا : ُ اآْلَخرُ أَْن َيُكونَا مجَِ  . َكاْلَمْعُدوِم ، َويُ َعنيَّ
ْر ؛ أِلَنَّ اْلَمْعتُ  الثَّاين : وَه مبَْنزَِلِة الطِاْفِل َوِإْن َكاَن َكِبريًا ، َوِلَذِلَك َكاَنْت أَْن اَل َيُكوَن اْلُغَّلُم َمْعُتوًها ، فَِإْن َكاَن َمْعُتوًها َكاَن ِعْنَد اأْلُمِا ، وملَْ خُيَي َّ

َا ُخريِاَ َأَحقَّ ِبَكَفالَِة َوَلِدَها اْلَمْعُتوِه بَ ْعَد بُ ُلوِغِه ، َوَلْو ُخريِاَ الصَّيِبُّ ، فَاْخَتاَر أَبَاُه ، مُثَّ زَاَل عَ اأْلُمُّ  ْقُلُه ، رُدَّ إىَل اأْلُمِا ، َوبََطَل اْخِتَيارُُه ؛ أِلَنَُّه إمنَّ
  ولِيَِّتِه " انتهىَّللُُه بِنَ ْفِسِه ، َكاَنْت اأْلُمُّ أَْوىَل ؛ أِلَن ََّها َأْشَفُق َعَلْيِه ، َوأَقْ َوُم مبََصاحِلِِه ، َكَما يف َحاِل طُفُ ِحنَي اْستَ َقلَّ بِنَ ْفِسِه ، فَِإَذا زَاَل اْسِتقْ 

 1: فائدة 
بطالة واللعب ، فرمبا خيتار من جيد قال العلماء : إذا كان بني األبوين فرق فّل اعتبار باختيار الطفل يف هذه احلالة ، ألن الطفل قد يؤثر ال

 عنده اللعب والتساهل والعبث ، فّل يعرف مصلحة نفسه .
ه بينهما فاختار ل : يقو  –أي : ابن تيمية  -ومسعت شيخنا رمحه هللا  :رمحه هللا قال ابن القيم تنازع أبوان صبيااً عند بعض احلكام ، فخريَّ

أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثين كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربين ، وأيب يرتكين للعب مع أباه ، فقالت له أمه : سله ألي شيء خيتار 
  الصبيان ، فقضى به لألم قال : أنت أحق به

 2فائدة : 
 قالوا : وإن خري فلم خيرت فإنه يقرع بينهما . أو اختارمها معاً ، فإنه يقرع بينهما .

 3فائدة : 
أباه كان عنده ليّلً وهناراً ، من أجل أن حيفظه ويعلمه ويؤدبه ولكن ال جيوز له أن مينعه من زيارة أمِه ، وأما  قال العلماء : إذا اختار الطفل

 إذا اختار أمه فإنه يكون عندها بالليل ويكون عند أبيه بالنهار ، من أجل أن حيفظه ويعلمه ويؤدبه .
 أبيها ( وإن كانت أنثى فعند)  

 ة تكون عند أبيها .أي : أن األنثى بعد السابع
 وهذا مذهب احلنابلة .

 ألنه أحفظ َلا ، بشرط حفظها والعناية هبا ، وال يرتكها عند ضرة تسيء َلا ، وإال فّل حضانة له .
 أهنا تكون عند أمها . ] قال بعضهم : حَّ تبلغ ، وبعضهم قال حَّ تتزوج [ . إىلوذهب بعض العلماء : 

 ابن القيم . وهذا قول مالك وأيب حنيفة ورجحه
 ألن األم أعلم مبا يصلح ابنتها وأقوم برتبيتها وتعليمها ما حتتاج إليه من شؤون النساء . 

 أهنا ختري كالغّلم . إىلوذهب بعضهم : 
 وهذا قول الشافعي .

 هللا أعلم .والراجح 
 بعد رشدهِ حيث شاء ( .

ُ
كر

َّ
 الذ

ُ
كون

َ
 ) وي

 أي : أن الذكر بعد رشده ميلك نفسه .
 . ألنه مل يبق عليه والية ألحد :  الروضقال يف

 ولقدرته على إصّلح أموره، إال أن يكون أمرد خياف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما. وقال احلاشية :
صونه ويصلحه ( .وال يرتك ا)  

َ
 حملضون بيد من ال ي

 .لفوات املقصود من احلضانة ، أي : ال يرتك احملضون بيد من ال َيصونه ويصلحه 
 واآلخرة  ألن املقصود من احلضانة رعاية احملضون وتربيته وإصّلحه والقيام عليه مبا ينفعه يف الدنيا 

 نة .وال يقر حمضون بيد من ال َيصونه ويصلحه لفوات املقصود من احلضاع ( الروض املرب) قال يف 
 ه .ه هّلكه وهّلك دينواحلضانة إمنا تثبت حلظ الولد فّل تشرع على وجه يكون في : وقال ابن قدامة
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على أنا إذا قدمنا أحد األبوين فّل بد أن نُراعي صيانته وحفَظه للطفل، وَلذا قال مالك والليث: إذا مل تكن األم يف :  موقال ابن القي
شهورة عنه، فإنه يعترب موضع حرزل وحتصني، أو كاَنْت غرَي مرضية، فلألب أخُذ البنت منها، وكذلك اإِلماُم أمحد رمحه اَّللا يف الرواية امل

، ّلفه، فهي أحقُّ بالبنِت بّل ريب، أو عاجزاً عنه، أو غرَي مرضي، أو ذا ِدياثة واألم خبظ والصيانة. فإن كان مهمًّل لذلكقدرَته على احلف
، وال ِوالية له عليه ، بل ُكلُّ من مل يقم بالواجب قال شيخنا: وإذا ترك أحُد األبوين تعليم الصيب، وأمره الذي أوجبه اَّللا عليه، فهو عاصل

إذ املقصوُد  يف واليته ، فّل والية له ، بل إما أن تُرفع يُده عن الوالية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن ُيضم إليه َمْن يقوُم معه بالواجب ،
قوم هبا وأمها أقوم مبصلحتها من تلك طاعُة هللا ورسوله حبسب اإِلمكان... فلو قدر أن األب تزوج امرأة ال تراعي مصلحة ابنته، وال ت

 اً . ) زاد املعاد ( .الضرة، فاحلضانة لألم قطع
 ر.: فأما إذا أمهل أحدها ما جيب عليه من حضانة ولده وأمهله عما يصلحه فإن واليته تسقط ويتعني اآلخوقال الشيخ السعدي

 1فائدة : 
 :ا ، ففيه وجهان مع استحقاقها َل وإن تركت األم احلضانة:  قال ابن قدامة

 .تنتقل إىل األب ؛ ألن أمهاهتا فرع عليها يف االستحقاق ، فإذا أسقطت حقها ، سقط فروعها  :أحدمها  
 ه .    ) املغين ( .تنتقل إىل أمها وهو أصح ؛ ألن األب أبعد ، فّل تنتقل احلضانة إليه مع وجود أقرب من والثاين :
 2فائدة : 

ٌل إىَل اْخِتَصاِصَها بِِه َكَما اْخَتصا هِبَا يف َهِذِه اْلَمَواِطِن الثاَّلثَِة ( َكاَن بَْطيِن ِوَعاًء   )ا : قَ ْوَلَُ : َ  قال ابن القيم َها َوتَ َوسا إىَل آِخرِِه إْداَلٌء ِمن ْ
 َواأْلَُب ملَْ ُيَشارِْكَها يِف َذِلَك فَ َنب اَهْت َواْلُمَخاَصَمِة .

ِليَمِة َحَّا ِفَطِر الناَساِء َوَهَذا اْلَمَعاين َواْلِعَلِل َوتَْأِثريَِها يف اأْلَْحَكاِم َوإِنَاطَِتَها هِبَا َوأَنا َذِلَك أَْمٌر ُمْسَتِقرا يِف اْلِفَطِر ال َويف َهَذا َدلِيٌل َعَلى اْعِتَبارِ  سا
َوَرتاَب َعَلْيِه أَثَ َرُه َوَلْو َكاَن بَاِطًّل أَْلَغاُه بَْل تَ ْرتِيُبُه احلُْْكَم ُعَقْيَبُه  َقْد قَ راَرُه النايِبا  اْلَوْصُف الاِذي أَْدَلْت بِِه اْلَمْرأَُة َوَجَعَلْتُه َسَبًبا لِتَ ْعِليِق احلُْْكِم بِهِ 

 َدلِيٌل َعَلى تَْأِثريِِه ِفيِه َوأَناُه َسَبُبُه .
ْذَكْر َلُه ُحُضوٌر َواَل خُمَاَصَمٌة َواَل ِداَلَلٌة ِفيِه أِلَن اَها َواِقَعُة َعنْيل فَِإْن َكاَن اأْلَُب َواْسُتِدلا بِاحلَِْديِث َعَلى اْلَقَضاِء َعَلى اْلَغاِئِب فَِإنا اأْلََب ملَْ يُ 

َا َجاَءْت ُمْستَ ْفِتَيًة أَفْ َتاَها النايِبا  يُ ْقَبُل قَ ْوَُلَا َعَلى الزاْوِج إناُه طَلاَقَها َحَّا مبُْقَتَضى َمْسأَلَِتَها َوِإالا َفَّل  َحاِضرًا َفظَاِهٌر َوِإْن َكاَن َغائًِبا فَاْلَمْرأَُة إمنا
 ) زاد املعاد ( .    حُيَْكَم ََلَا بِاْلَوَلِد مبَُجراِد قَ ْوَِلَا .

 وهللا أعلم


