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  بسم اهللا الر\ن الرحيم
  

  ، ونسأ) ا'وفيق $سن القول والعمل، �مد اهللا � تنوع آالئه و نستدفع بلطفه �وف بالئه
  ..أما بعد ، مد و آ)ونصA ونسلم � ?، ونستلهمه سداًدا يقبض ا8د عن السوء ويهدي إ0 مر- ا,سا*

  
  وY عبارة عن تفريغ للحلقات الصوتية الT يRح فيها اPكتور الفاضل، هذه مذكرة الفقه للمستوى السادس

  .كتاب اcdح وaتاب الطالق وaتاب اإليالء : وهو،ا,نهج ا,قرر للمستوى السادس" \] العمري" 
  .حاشية الشيخ عبد الرiن القاسم رiه اهللا بعد اهللا عز وجل؛ � كتاب -اPكتور -اعتمد فيها 

  
  وقد مرت هذه ا,ذكرة q طور إعدادها خالل شهرين ونصف بعدة مراحل؛ 

sمسtمل للحلقات الصوتية اcا ا'فريغ الuثم ا'نسيق، ثم ا,راجعة األو8ة، أو ،  
yهاdثم ا'دقيق ا ،yهاdثم اإلخراج ا،  

  ل ا~ي هيأ uذا العمل من يقوم به من الطالب والطا|ات و } هذا تم بتوفيق اهللا عز وج
  .نسأل اهللا أن يتقبل منهم ما بذلوه tدمة العلم وأهله، q منتدى مكتبة �ية الRيعة

  
 من حيث توحيد تمي� عناوين الكتاب و األبواب والفصول

ً
  ، راعينا q هذه ا,ذكرة أمورا

  .وaذلك العناوين الرئيسية والفرعية
  .ا حذف ا'كرار الغ� مفيد والغ� �ل بما فيها من معلوماتأيًض 

 sالقوس sكذلك تمي� نص م� الروض ا,ربع ب ]  [  
  وaذلك تقديم وتأخ� |عض اdقاط ألجل ال�تيب، زيادات من ا$اشية ألجل ا'وضيح _و�ن �ن قليالً _وقد يوجد 

  ،وما �ن من خطأ فهو من أنفسنا، فما �ن من توفيق وخ� فهو من اهللا العA العظيم
  .وص� اهللا � نبينا ?مد

  
  

  إخوانكم وأخواتكم من فريق إعداد مذكرات 3ية ال2يعة
  
  

  

 تقديـــم
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  )C(اbلقة 
  :مقدمة اeكتور شارح اbلقات

فال مضل من يهده اهللا ، ونعوذ باهللا من �ور أنفسنا وسيئات أعماdا، إن ا$مد هللا �مده ونستعينه ونستغفره ونتوب إ8ه
  ،) ومن يضلل فال هادي )

 عبده ورسو) 
ً
  .وأشهد أن ال � إال اهللا وحده ال �يك ) وأن ?مدا

 Tيعة ع� هذه ا$لقات الRهذه ا$لقة أيها اإلخوة سوف نبدأ أو  حلقات مادة الفقه للمستوى السادس �ية ال q
ونبدأ q هذه ا$لقة بإذن اهللا تبارك وتعا0 بأو  فقرات هذا  ،سوف نتدارس فيها إن شاء اهللا ما يتعلق بكتاب اcdح

 وحكمه وما يتعلق بذلك 
ً
  .ا,نهج وY تعريف اcdح لغًة و�¤

فأقول وباهللا ا'وفيق اcdح كما تعلمون هو إحدى موضو¤ت الفقه الرئيسة الT اجتهد الفقهاء رiهم اهللا تبارك تعا0 
  :بعة فأوuاq تقسيم الفقه إ0 أقسام أر

  العبادات : الربع األول
  .ا,عامالت :الربع ا¦ا¥

  اcdح وما يتعلق به :الربع ا¦الث
  .هو ما يتعلق با§نايات وا$دود والقضاء وما يتصل بهذه ا,وضو¤ت  :الربع الرابع واألخ�

مون هو من ا,وضو¤ت ا,همة والرئيسة q هذا الربع ا¦الث وهو مقرر هذا ا,ستوى نبدأ q كتاب اcdح واcdح كما تعل
 ألن اإلنسان يمر بهذه ا,رحلة الT يُ 

ً
ن فيها األ¬ة فال وّ كَ الT أوالها الفقهاء عناية كب�ة q مؤلفاتهم ومصنفاتهم نظرا

ة العظيمة ولو نظرنا إ0 هذا ا'درج ا|ديع لعرفنا أهمية هذا الفقه العظيم وهذه ا,اد، بد أن يتعرف � أحcم اcdح
وaذلك الفقهاء رiهم اهللا كيف سلكوا أروع ا,سالك q تقسيم أبواب الفقه فاإلنسان عندما يكون q بداية نشأته أول 
 اما يتعرف عليه الصالة وقدموا الطهارة ألن من �ط الصالة الطهارة فقدموها � الم عن الصالة ثم بعد ذلك أتو

ألن الطهارة ال تكون إال با,اء فإن عدم ا,اء انتقل  ،وا,ياه وتقسيماتها و�و ذلكبأحcمها سواء ما يتعلق باآلنية 
ثم بعد ذلك يتعرف � أنواع ا,ياه ألنها Y وسيلة الطهارة ، اإلنسان إ0 ا'يمم وهو قسيم ا'طهر با,اء إذا فقد ا,اء

Y Tذلك الصالة الaيوضع فيها ا,اء و Tال Y ذلك اآلنية ألنهاaو ¯dاألساس ثم الز±ة والصوم وا$ج عمًال °ديث ا 
  .ص� اهللا عليه وسلم ا~ي رواه ابن عمر أن اإلسالم ب´ � ³س وY العبادات

ثم ا,عامالت ا|يع والRاء والربا والرهن والµف وما يتعلق بذلك والكفالة وا$والة والضمان ثم الربع ا¦الث اcdح 
 ،ألن اإلنسان يتدرج q حياته .دارس إن شاء اهللا ع� هذه ا$لقات ا,بارaة ما يتعلق باcdحوما يتعلق به وسوف نت

يك� قليًال فيحتاج إ0 اcdح و�0 أن ي¶وج فال بد أن يعرف اcdح قبل أن يدخل فيه ثم بعد ذلك قد \تاج أو قد 
فالبد أن يتعرف � ذلك و¸ هذا سيكون بإذن اهللا ، ةيتعلق بفرق اcdح �لظهار واللعان والطالق واtلع يلجأ إ0 ما

  .q كتاب اcdح 
  �� بن ع� العمري. د
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 || احـــكـاب اgــكت ||

 تعريف اhgح 

  : وJ معاٍن أخرى ] هو الوطء[ : اhgح لغة �
¹- L أهل اللغة إنما، العقد يطلق 

ً
  .أي عقد عليها  ةنفإذا قالوا فالن نكح فال، باcdح العقد يريدوا فدائما

º- ماعoح ال يكون  اcdوذلك يكون مع الزوجة فإذا قالوا فالن نكح امرأته البد أن يكون ا,ع« ا,جامعة؛ ألن ا
  .إال � أجنبية أما إذا �ن � زوجته فإنه q هذه ا$الة يكون مع« اcdح ا§ماع 

¼- pشيئ pمع بoم شبهوا ذلك باالجتماع ومن ذلك يقول العرب تناكحت األشجار فكأن الرجل إذا تزوج امرأة كأنه ا
  .وهكذا فإن الرجل وا,رأة q عقد اcdح ¾تمعان بعد أن �نا متفرقs ، اجتمعت وتالقت: أي

 فا,قصود بهذا اصطالح ، إذ أن } علم من العلوم ) مصطلح خاص
ً
فإذا قلنا q كتاب الفقه وأبواب الفقه اصطالحا

 فا,راد به مصطلح الفقهاء؛ ألن الفقه هو علم الRيعةو، الفقهاء
ً
و�ذا قلنا عند أهل الفن فا,قصود به أهل ، �ذا قلنا �¤

 أخر فÁٌ °سبه ، الفقه
ً
  .أما إذا �ن علما

�  ً*t حhgفيه لفظ إنكاح أو تزويج [  :ا xعقد يعت [.  
  :حكم اhgح 

  .تلبس فيها اإلنسان  °سب ا$الة الÂTري عليه األحcم األربعة 
  م} يكون سنة ؟ �

لقول اd¯ ص�  ةفيكون q هذه ا$الة سن، ن �ن ) شهوة لكنه ال Ãاف الزنا, ةقال الفقهاء رiهم اهللا أنه يكون سن
يا مع2 الشباب من استطاع منكم ا4اءة فلي�وج فإنه أغض للب{ وأحصن للفرج (: اهللا عليه وسلم ا$ديث ا,شهور 

 : رواه ا§ماعة يع´ ،متفق � صحته) لم يستطع فعليه بالصوم فإنه J وجاءومن 
ً
  .ا|خاري ومسلم وأهل السÄ Åيعا
من  هذا ا$ديث عظيم وفيه دعوة من اd¯ ص� اهللا عليه وسلم للمسارعة للنcح ,ا فيه من Çصs الفروج و,ا فيه

  .من هيبة ا,سلمs وغ� ذلك تكث� النسل و,ا فيه األجور العظيمة و,ا فيه من
  .واhgح هو � األصل م2وع سواء � الكتاب أو السنة أو اإل�اع 

} فَانِْكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن�َساءِ { :بل نقل غ� واحد � أنه من العقود الRعية ا,سنونة بأصل الRع قال تعا0
  )  يوم القيامة  فإ� مhثر بكم األمم الولود الودود تزوجوا( :وقال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

  .فهو q األصل مRوع لكن قد يكون سنة كما عرفنا اآلن ,ن �ن Pيه شهوة وال Ãاف الزنا 
   م} يكون مباحاً ؟ �

 ,ن ال شهوة )
ً
  .فهذا q ا$قيقة ال نقول واجب وال نقول سنة و�نما هو مباح، يكون مباحا

  ,اذا ؟، ] من نوافل العبادة وفعله مع الشهوة أفضل[ 
ففيه ) فإ� مhثر بكم األمم: (الT أشار إ8ها اd¯ ص� اهللا عليه وسلم بقو)، ألن فيه من ا,صالح العظيمة الكث�ة 

 Çص، مcثرة أمة ?مد ص� اهللا عليه وسلم
ً
 ،صن امرأته\صن نفسه و \؛ s الفروج سواء �ن رجل أو امرأةوفيه أيضا

 Çصيل النسل وهذا أمر مRوع ، ذلك القيام بها وما فيها من األجور العظيمة والفضائل الكب�ةوفيه ك
ً
وaذلك أيضا
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( Íلإلنسان أن يس Ïص� اهللا عليه وسلم وألمره ص� اهللا عليه وسلم ،ينب ¯dص� اهللا عليه ، لفعل ا ¯dوقد رّد ا
  .وسلم ا'بّتل � من د¤ إ8ه

أمر اإلسالم Ð qء ومن د¤ك إ0 غ� ال¶ويج فقد د¤ك إ0 غ�  وبة منزليس الع":  -رiه اهللا- وقال اإلمام أiد
وف و�نما اd¯ ص� اهللا عليه وسلم قال q زوليس هناك ع، وليس هناك تبتل، فليس هناك رهبانية q اإلسالم ."اإلسالم

فاd¯ ص� اهللا عليه وسلم ، ونصوم اdهار، الوا ال ننام الليلوق، حديث عثمان ومن معه عندما قالوا إننا ال ن¶وج النساء
  . )فمن رغب عن سن� فليس م�، وأتزوج النساء،وأقوم وأرقد، إن� أصوم وأفطر( :Ñضه هذا األمر وقال

ي�ةً { :واهللا تعا0 يقول ْزَواًجا َوُذر�
َ
  .}وََجَعْلَنا لَُهْم أ

 األنبياء السابقs جعل اهللا تعاu 0م أ
ً
اd¯ ص� اهللا عليه وسلم وغ� هاة  مبا ففيه من Çقيق، وجعل uم ذرية، زواجا

  .ذلك 
  .وهو أفضل من نوافل العبادات كما عرفنا قبل ذلك

  م} يكون واجباً ؟ �
، حفÒ هذه ا$الة ¾ب � اإلنسان أن يقدم � اcd ،سواء �ن رجًال أو امرأة، ] L من �اف زنا ب��هاhgح �ب و[ 

sصÇ فس ,ا فيه منdظور عظيم ، ا? q الزنا ويقع q ال يقع Óوح.  
وخاف العنت فإنه يتأكد q حقه ) يع´ إ0 الزواج( اتفقوا � أن من تاقت نفسه إ8ه " :قال الوزير ابن هب�ه رiه اهللا 

  . "والصالة والصوم ا'طوع، ويكون ) أفضل من ا$ج ا'طوع
وهذا رواية واحدة عن اإلمام أiد " وÃاف العنت، فبلغ به إ0 الوجوب مع الRطs أن تتوق نفسه إ8ه" :زاد اإلمام أiد

  .رiه اهللا 
ْو {: ولقو) ،ة¾ب � من خاف � نفسه العنت q قول ¤مة الفقهاء إذا قدر � مهر حر": وقال شيخ اإلسالم

َ
فََواِحَدةً أ

ْفَمانُُكمْ 
َ
أي أنه إذا ،ب جوازه q تصحيح الفروع وصوّ ، "األمة مع أن ترaه أفضل زوجإذا خشيه جاز ت: "وقال "}َما َملََكْت أ
  .أي يأخذ أمة ؛ىفإنه q هذه ا$الة يتÕ ةلم ¾د حر

 
ً
 إما أن يكون واجبا

ً
ألنه طريق إ0 إعفاف اdفس وصونها عن ، فعرفنا اآلن أنه إما أن يكون سنة إما أن يكون مباحا

  .ا$رام
  . رق � ذلك بp القادر L اإلنفاق والعاجز عنهوال ف 

 :ألن اهللا وعد عليه الغ« بقو)، ول أو الغ«ظاهر Øم أiد واألك×ين عدم اعتبار الَط ":  -رiه اهللا-قال شيخ اإلسالم 
ح وما عنده Ðء ويمÚ وما عنده Ðء و±ن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم يصب، }إِْن يَُكونُوا ُفَقَراَء ُفْغنِِهُم اهللا�ُ ِمْن فَْضلِهِ {

  . "وزوج رجًال لم يقدر � خاتم من حديد
  م} �رم؟ �

وعللوا بذلك بأنه قد ، ] فيباح لغ£ أس£، �ُرم بدار حرب إال ل¢ورة[ : قال العلماء، هناك حالة أخرى \رم فيها اcdح
 Pيستعبد الو.  

ُسن � ا�رأة    ما ي
ْفَمانُُكمْ { :لقو) تبارك تعا0، حصل بها اإلعفافإن  ] ةيسن نكاح واحد[  -¹

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
  }فََواِحَدةً أ

َولَْن تَْسَتِطيُعوا {: وقال تعا0، ف � هذه ا,رأةيأنه قد يظلم q هذه ا$الة و\ يأ ] ألن الزيادة عليها تعريض للمحرم[ 
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ْن َيْعِدلُوا َنpَْ الن�َساءِ َولَْو َحَرْصُتمْ 
َ
  . }أ

   .وألنه إذا عدد قد يقع q الظلم أو قد يقع q إهمال األوالد و أمور كث�ة ال يستطيع أن يفيها حقها
  ،ويستحب الزيادة إذا لم \صل بها اإلعفاف

º-  نةديّ [ يسن أن ينكح [، Ûص� اهللا عليه وسلم قال $ديث أ ¯dأي أن  )تنكح ا�رأة ألربع( :هريرة ا,شهور أن ا
  ؛ون q ا,رأة من أجل أربع أموراdاس يرغب

  .متفق عليه  )ظفر بذات اeين تربت يداكاف، �ا©ا وbسبها وoما©ا وeينها(: قال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم
  بs ص� اهللا عليه وسلم أن اdاس يسعون إ0 اcdح من أجل هذه األمور ويدعوهم ألصل اختيار ا,رأة 

أو الT ينبÏ أن يدعوه إ0  وسلم أرشدنا إ0 اختيار اPيّنة اd¯ ص� اهللا عليهو، واختلفت نظرات اdاس q ذلك
  وال حسبها  هو دينها ال §ماuا وال ماuا  نكاحها

  )تربت يداك بذات اeين ظفراف( :قال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم، فإن اجتمع ذلك �ه فحسن
و�نما فيه حث من اd¯ ص� اهللا  ؛بت يداك يع´ افتقرت وا'صقت بال�ابا,قصود؛ ألن تر إيقاع وهذه دعوة ال يراد بها

 
ً
 كث�ا

ً
وفيها إيقاظ uمته ، عليه وسلم � أن من لم يهتم بهذا األمر فكأن يده ا'صقت ال�اب أي أنه فوت � نفسه خ�ا

  .اtلق ا$سن  وÇريض ) حÓ يشمر و¾د با|حث عن صاحبة اPين وصاحبة، حÓ يعت´ بهذا األمر
�ما اتسعت اPائرة q ذلك وابتعدت ، ال يكون بينهما قرابة: أي، ] وeها يكون أب ألن، أجنبية[ أن تكون  -¼

  الوP أßب �نا,رأة عن الرجل q القرابة وÞ القبيلة و�و ذلك فإنه q هذه ا$الة  قالوا �ما ابتعدت 
 
ً
 وحذقا

ً
  .أي مع« ذلك أنه يكون فطينا

 قصأà إ8ه أناس رآهم  -اهللا عنه  ر- -يقال أن عمر بن اtطاب
ً
 وضعافا

ً
  ذا ؟كهسأuم ,اذا أنتم ، ارا

  طار األ¬ةإألننا ال áرج عن : قالوا
  .أي ال تضعفوا"  واضوبوا ال ت�غا": بقو)  -ر- اهللا عنه-فأرشدهم 

Pب وأفضل بإذن اهللا سبحانه وتعا0 أي أنه �ما �نت ا,رأة أجنبية و±نت بعيدة �ما �ن الوßملحظ  آخر ، أ 
ً
وفيه أيضا

Õأما القريبة فإنه لو حصل نزاع أو ، وهو أنه لو حصل شقاق أو فراق أو مشا} زوجية فإن األجنبية يكون األمر فيها أي
 
ً
لكن قد يكون ، فäما ابتعدت �ن أفضل ،شقاق فإنه قد يؤدي ذلك إ0 قطيعة الرحم وهذا يفã إ0 أمر عظيم جدا

 لإلنسان � ذلك
ً
 ومعينا

ً
  .هناك من األقارب وهللا ا$مد من يكون خ�ا

å -  ابر ،] بكراً [ أن تكون ا�رأةo ص® اهللا عليه وسلم ¯gهل بكراً أم ثيباً؟( :,ا سأ) عندما تزوج فقال  لقول ا(  
 : قال

ً
  .متفق عليه  )هال بكراً تالعبها وتالعبك(: فقال.ثيبا

 ": يرفعهعطاء رiه اهللا  و قال
ً
 ، عليكم باألبكار فإنهن أعذب أفواها

ً
  . "وأرç باليس�، وأنæ أرحاما

 لعله يرجعك من نفسك ما كنت تعهد": وقال عثمان البن مسعود
ً
  .وذلك أنه ينعش ا|دن "أال نزوجك بكرا

  -اهللا عنه ر-  -كما حصل q قصة جابر بن عبد اهللا ، إال أن تكون مصلحته q نكاح ا¦يب
  :ة أحد وقالو,ا استشهد واPه عبد اهللا بن حرام ر- اهللا عنه q غز

ّ
ف dا أخوات وبنات ألبيه ر- اهللا عنه ف¶وج خل

  .وuذا تزوج ثيب  -ر- اهللا عنه -ثيب حÓ ترé هؤالء ا|نات و±ن هذا هدف نبيل من جابر 
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  )±(اbلقة 
ê- ولود[  أن تكون 

ً
عرف إما بقريباتها سواء �نت أمها أو أختها فهذا يُ ، واإلßاب ] الدوفن بك³ة األأي من نساء يعر ،ا

؛ لقول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم q ا$ديث الصحيحو، أو عمتها أو خا'ها
ً
، تزوجوا الودود الولود( :هذا مطلب عظيم جدا

  .رواه النساy وغ�ه  )فإ� مhثر بكم األمم يوم القيامة
واd¯ ص� اهللا عليه وسلم قد أشار q أحاديث ، ,ا q ذلك من تكث� األمة، عرف بالوالدةأن تكون ëن يُ أي : الولود

  . وأنه ص� اهللا عليه وسلم يباY بأمته ص� اهللا عليه وسلم يوم القيامة ، كث�ة إ0 مرا¤ة هذا األمر
  . )وجعلت قرة عي� � الصالة، طيبµ من دنياكم النساء والإ حبب( :قال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

  . )اeنيا متاع وخ£ متاعها ا�رأة الصاbة(: وقال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم
  

ً
  .)صاbة فقد أ*نه L شطر دينه من رزقه اهللا امرأة (وقال أيضا

ì-  الواقع وهللا ا$مد ليس ،ألنها ربما أفسدتها ؛ ] بال أم[ أن تكون q تلف باختالف ، قهذلك � إطال لكنÃ وهذا
،  وا�t، ومنهّن من تكون عونا البنتها � الصالح، فهناك من األمهات من يكون كذلك، األ¬ واختالف األمهات

  .وا'ودد ) ، طاعة الزوجو
í-  ] ميلةأنoيتخ£ ا [  

ً
  . ] أغض 4{ه ألنه[ ؛ q الغالب أو Äال نسبيا

 ...خ£ النساء من إذا نظرت إ¹ها أ¸تك( : ذلك q ا$ديث ا,عروف أنه قالواd¯ ص� اهللا عليه وسلم أشار إ0
  .ع اdظر إ0 ا,رأة حÓ يُقدم � من يرى أنها تناسب ومن هذا فإنه ُ�  . )اbديث

î- مقاءbربما تفسد أك× من أن تصلح؛  أن يتجنب ا Tال  
  .يه خ� كث� ا~ي يكون أدوم للعRة ألن q هذا من ا,ودة وفينبÏ مرا¤ة األمور السابقة؛ 

  ا�خطوبة إ¾ مسألة اgظر  
  .فيباح ,ن أراد خطبة امرأة أن ينظر إ8ها  ،فاd¯ ص� اهللا عليه وسلم أرشد إ0 اdظر للمخطوبة

  ."يّسن وقيل، اتفقوا � أن من أراد تزوج امرأة أن ينظر منها إ0 ما ليس بعورة": فقال الوزير بن هب� رiه اهللا 
  :لكن بRطs اثنs، سنةوهذا هو ظاهر ا$ديث أنه ليس مباح بل 

  ليس فقط ðرد نظر ¤بر، q نكاح هذه ا,رأة األكيدة أن يكون ) الرغبة-¹
º-ظنه إجابتهـي[  أن �  .أن أهلها سيجيبونه إ0 ذلك أي، ] غلب 

  ما ا¿ي ينظر إ¹ه ؟ �
إذا خطب (: كوجه ورقبة ويد  وقدم؛  لقول اg¯ ص® اهللا عليه وسلم ، ظهر 4Àاً ما ي[ نظر إ0 ـقال الفقهاء رiهم اهللا ي
 L حديث صحيح  )ها فليفعلاحكأن يرى منها بعض ما يدعوه إ¾ نأحدكم امرأة فقدر. [  

 بدون علمها 
ً
  .يدل � اإلذن q اdظر إÄ 0يع ما يظهر Ñ|ا

  )بينكما يؤدم ا فإنه أحرى أنأنظر إ¹ه( :وقال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم
 ورد هذا من فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم

ً
كما ورد عن عمر أنه خطب أم �ثوم بنت عA ر- اهللا عنه فنظر ، وأيضا
  .إ8ها 
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 q فعل جابر ر- اهللا عنه أنه قال " ال بأس أن ينظر إ8ها عند اtطبة حا¬ة": وقال اإلمام أiد
ً
 :وهذا تكرر أيضا

أن ينظر إ0 ا,رأة حÓ قبل العقد؛  أنه يسن هوظاهر، فهذا الفعل من الصحابة مشهور، "  إ0 امرأة أردت أن أخطبها نظرت"
  .قدم � العقد عليها وهو � بينة 8
  أن تدوم ا,ودة وا,حبة ويعرف بعضهم بعضا: أي )ابينكم يؤدم فإنه أحرى أن( :كما بs اd¯ ص� اهللا عليه وسلم 

  رر اgظر ؟هل يك �
فإن هذا ، هد اdظر إ8ها وصوبال بأس أن يكرر اdظر؛ ألنه ص� اهللا عليه وسلم لّما أتت إ8ه امرأة صعّ : قال العلماء

  .\صل به ا,قصود وأن يتعرف عليها 
 البد أن يكون هذا °óه ?رم uا

ً
  .بامرأة ôd اd¯ ص� اهللا عليه وسلم أن Ãلو رجٌل ، أيضا

لو �ن بعد العقد النتõ  وهذا اdظر يكون قبل العقد إذ ، تزال q هذه ا$الة أجنبية ما لم يتم العقد عليهاوألنها ال 
  .ا,قصود وهو أن يعرف بعضهم بعضا قبل أن يقدم � خطبتها

� اgظر أم ال يلزم ؟ � J هل يلزم أن تأذن  
uا حÓ رأيت منها بعض ما  أكنت أöب" :اهللا عنه أنه قال$ديث جابر ر-  ؛ ] إذنها �تاج إ¾ال أنه [ : قال الفقهاء

  .فهذا دل � أنه لم يستأذنها q هذا اdظر ، " د¤¥ إ0 نكاحها
  . "ينظر إ0 الرأس و�0 الرقبة": وقال أبو حنيفة

  .وتوسع بعض الفقهاء q ذلك فقالوا يرى منها أك× ا§سد،  "ينظر إ0 ا8د": وقال اإلمام مالك
Þمع ا,حاسن فإذا نظر إ0 الوجه و�ذا نظر إ0 ا8دين فإن هذا \صل  وð ه ا,قصود بإذن اهللا تبارك با$قيقة أن الوجه هو

  .وتعا0 
 من ا,رأة ÷صوص ما يدعو إ0 نكاحها  بأنه ينظر إ0 الوجه والرقبة وا8د والقدم؛ ألن هذا ما يظهر: وا$نابلة قالوا

ً
Ñ|ا

  .فيها إ0 الرغبة  ويدعو
وهذا q عموم األقارب أنه ¾وز أن ينظر إ0 الرأس و�0 ،  بأنه ¾وز أن ينظر إ0 الرأس والساق: أما إذا �نت أمة فقالوا 

  .وaذلك األمة إذا أراد أن ينكحها فإنه ¾وز أن ينظر إ0 ساقها ورأسها ، الرجل و�0 ا8د و�و ذلك
  .أن ينظر منها إ0 ذلك  إ0 موالتهن هناك عبد المرأة فله أن ينظر وaذلك العبد يع´ لو عكسنا ا,سألة إذا �

وaذلك الشاهد إذا  أراد رجًال أن يشهد المرأة فالبد أن ينظر إ8ها و�ال كيف يشهد عليها وهو ال يعرفها وaذلك من 
  .يتعامل معها إما 'جارة و�ما �و ذلك 

رفها بعينها وaذلك من معاملته معها �و بيع أو Âارة فله اdظر إ0 ال يشهد � امرأة إال أن يكون قد ع" : قال أiد
  .أي q ا|يع كما بsّ اإلمام أiد رiه اهللا  " وجهها 8عرفها بعينها ف�جع عليها باPرك

وaذلك ,س ما دعت إ8ه ، كوaذلك الطبيب ) أن ينظر إ0 ما يدعو إ0 عالجها و�و ذل، وaذلك ينظر إ0 كفيها
  .اجةا$
  .وaذلك ا,رأة uا أن تنظر إ0 ا,رأة q ماعدا مابs الÕة و الرaبة وaذلك الرجل للرجل و�و ذلك من هذه األمور  

وهذا أمر ?سوم بيّنه اd¯ ، سواء �ن بشهوة أو بغ� شهوة، ] �رم خلوة ذكر غ£ Uرم بامرأة[ أما بالنسبة للخلوة فإنه 
  )ال �لون رجل بامرأة إال ومعها ذو Uرم(: ص� اهللا عليه وسلم فقال
 ~رية ما \ó من الفتنة وغلبات الطباعئولو �ن يقرِ : وقال العلماء، فتحرم اtلوة باألجنبية

ً
وaذا رجل ، ها القرآن؛ سدا



  اب اgكـاحاب اgكـاحكتـكتـ            طبعة منقحة ومزيدة                                طبعة منقحة ومزيدة                                )              )              ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ٩  -  

 

  .وaذلك Çرم اtلوة بغ� ?رم  ،عدد من نساء أو عدد من رجال بامرأة واحدةمع 
  خطبة ا�عتدة 

 إذا �نت رجعية ي¶وج مطلقة فإنه إذا أراد رجل أن
ً
إذا �نت q طالق رجù ، ¾ب أن ينتظر حÓ تنتô عدتها خصوصا

  فإنه ربما يعود إ8ها زوجها األول فÒ هذه ا$الة \رم ا'µيح
ùطالق رج q العدة q و\رم كذلك ا'عريض إذا �نت .  

   :�فهوم قوJ تعا¾، و�و ذلك كقوJ أريد أن أتزوجك، ا�عتدة �رم اW{يح Ãطبة[ أنه : q هذه ا$الة قال الفقهاء
  ] } َوَال ُجَناَح َعلَْيُكْم فِيَما َعر�ْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة الن�َساءِ  {

فÒ هذه ا$الة ال ، أو �نت q عدة الوفاة، نئسواء �نت مطلقة طالق با، أي أن ا'µيح ال ¾وز و\رم q هذه ا$الة
أو ال تفوتي´ أو �و ذلك من األلفاظ الT  إ� � مثلك لراغبكأن يقول ، وÅنما �وز اWعريضا'µيح ÷طبتها  ¾وز

لقد (: ص� اهللا عليه وسلم لّما دخل � أم سلمة وقد مات أبو سلمة قال فإنه يباح لقو)، ذكرها الفقهاء رiهم اهللا
 فcن. )وخ£ته من خلقه، � رسول اهللاأ علمِت 

ً
  .ت تلك تعريضا

أو كما قال ص� اهللا عليه وسلم ألن ا'µيح ÷طبة ا,رأة قد يدعو ذلك  )µ إذا حلل� فأذ�(وقال لفاطمة بنت قيس  
انقضاء العدة وهذه من q  كذبوتستعجل باإلجابة وت، إ0 أنها Òö ا,دة الT أمضتها فيكون q ذلك üر عظيم

 Ïال تنب Tريح ÷طبتها ـومن هنا قطع اإلسالم ذلك وحرم ا'ص، وال ¾وز للمرأة أن تقدم عليهااألمور ا,حرمة ال.  
 حÓ حرُ :قال ابن القيم رiه اهللا 

ً
ليس إ0  ا,رجع q انقضائهام ذلك q عدة الوفاة و�ن �ن حرم خطبة ا,عتدة �\ا

  .ة إ0 استعجال ا,رأة باإلجابة عا,رأة فإن إباحة اtطبة قد تكون ذري
  .وأما بالنسبة للتعريض فإنه ال بأس به كما عرفنا 

 وال تزال q العدة
ً
 رجعيا

ً
الطلقة األو  أو ا¦انية فهذه ال ¾وز و\رم  وطلقها زوجها، أما بالنسبة للمطلقة طالقا

اء أ¤دها بالقول سو، ؛ ألنها ال تزال q العدة وزوجها األول قد يعيدها q أي $ظةوaذلك ا'µيح من باب أو ، ا'عريض
  .أو بالفعل؛ ألنها q هذه ا$الة q حكم الزوجة 

ألنه يباح ) ؛ و يباح ا'µيح وا'عريض للT أبانها بدون ثالث طلقات أي  ] ويباحان �ن أبانها بدون اÈالث[ 
  )ا,قصود هو الزوج ا~ي طلق( .نكاحها q عدتها كرجعيته فإن ) رجعتها q عدتها 

يباح ا'µيح وا'عريض لصاحب العدة فيها إن �ن ëن \ل ) ال¶ويج بها  q ) : ابن تيميه( سالم رiه اهللا قال شيخ اإل
  .فإن �ن ëن ال \ل ) إال بعد انقضاء العدة فينبÏ أن يكون �ألجن¯ ، العدة �,ختلعة

  حكم اWعريض واW{يح بالنسبة للمرأة  �
�اً من خطبها � عدتها ت{ بي�رم L الرجعية أن É[ أي أنه ، ] ها L غ£ زوجهااW{يح واWعريض من انو�رم[ 

فيباح ©ا إذا خطبت � عدتها اWعريض دون [ أما ا|ائن  ، لعقد فال Ãتلفان q حله وحرمتهل؛ ألن اtطبة ] أو تعريضاً 
  .] اW{يح

فآذ¥ أو قو) إذا انقضت عدتك فأعلمي´ ، q مثلك لراغب كما سبق أن عرفنا أن من ألفاظ ا'عريض أن يقول uا إ¥ 
�  ]Éنت بائناً يبوË و ذلك ، ] ما يرغب عنكفتقول  ه إذا�  .أو تقول ال يرد مثلك و

  ،ك ëا يدل � رغبته فيهاثلي´ بنفسك وما أحوج´ ,تفوتوقو) ال 
  .يمضه ن يكن من عند اهللاإ Ðء �ن أو ãِ ن قُ إوقوuا 
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  ذكر اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ألم سلمة: للتعريض أنواع تارة بمثل صفات نفسه مثل": يخ اإلسالم رiه اهللا ش قال 
 ال بعينه كقو)، وتارة بذكره uا صفات نفسها

ً
  . "لك رب راغب فيك وطالب: وتارة يذكر uا طلبا

dح وال يعينها وتارة يطلب منها ما \تمل اcح وغ�ه كقو) وتارة يذكر أنه طالب للنc:  ]نË ءÌ Íسوغوي ] إن ق 
  .سواء �ن من الرجل أو ا,رأة، وهذه �ها عبارات متقاربة، uا ا§واب بنحو ذلك

  )تم دمج خاتمة هذه ا$لقة q مقدمة ا$لقة ا'ا8ة(

 )E(اbلقة 

  :خطبة الرجل L خطبة أخيه /   مسألة  
ويش�ط q ا,رأة ا,ج�ة أن ، وا,ج�ة و8ها هو األب أو وصيه ] وxÎ Ïةفإن أجاب [ : يقول فيه ا,ؤلف رiه اهللا 

 
ً
حÓ ولو لم يتم  طبتهاt\رم � غ�ه أن يتقدم فÒ هذه ا$الة إذا تقدم إ8ها شخص وخطبها فإنه ، تكون حرة وبكرا

ن هذه من ا$كم العظيمة إو~لك ف ،اس,ا q ذلك من العداوة الT تفã إ0 ال�اع وا$زازات واألحقاد بs اd، العقد
  .الT را¤ها ص� اهللا عليه وسلم وأرشدنا إ0 اجتنابها 

حرم : ة Y ا$رة ا|كر �وا,ج، q اcdح  هوهو األب أو وصي ] ولو تعريضاً �سلم فإن أجاب وxÎ Ïة[ : قال ا,ؤلف
 أو ثيبوaذلك السيد إذا �نت Pيه أمة سواء � ،� غ�ه خطبتها

ً
  .نت بكرا

عندما خطب أم  d¯ ص� اهللا عليه وسلم كما فعل ا،كحرة ثيب uا تسع سنs فأك×  ] ة �سلمxأو أجابت غ£ ا�ج[ 
ال �طب ( :bديث أبو هريرة مرفو*ه بال إذن[  .q مثل هذا األمر،عليه ويل عفا'ة �و� ا,جأما و ،سلمة ر- اهللا عنها
  . ] رواه ا4خاري والنساÐ . )ه ح} ينكح أو ي�كالرجل L خطبة أخي

ن يتقدم � خطبة أخيه؛ ألن هذه من األمور ا,حرمة الT ينبÏ لإلنسان أن ألة أيها اإلخوة ال ¾وز لإلنسان q هذه ا$ا
  .بنفسه حÓ ال يكون ذلك وسيلة لألحقاد  أيرب
�جابة عليها فô أحق بنفسها وq رد  ليوألن ا'ع، سع سنs فأك×�$رة ا¦يب الu Tا ت )¹(] أو أجابت غ£ ا�جxة[ 

  .عليه q هذه ا$الة  ليووأما و� ا,ج�ة فا'ع، أم سلمة من نفسها واd¯ ص� اهللا عليه وسلم خطب
، شخص آخرطبها أي بال إذن اtاطب ال ¾وز أن يتقدم عليها بعد أن علم أن خ ] حرم L غ£ه خطبتها بال إذنه[ : قال 

  .ا$ديث الصحيح ا~ي رواه ا|خاري أن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم نõ عن ذلك ،للحديث ا~ي عرفنا
وقد ورد روايات كث�ة q هذا ا$ديث وخالصتها أنه ال ¾وز لإلنسان أن يتقدم � خطبة أخيه ا,سلم؛ ,ا فيه من 

  .عداوة كما عرفنا ذلك من ال و,ا ي�تب �، اإلفساد � اtاطب األول
  هل العقد صحيح ؟، لو تقدم ا¦ا¥ وقد علم بتقدم األول ثم أجيب ا¦ا¥لكن قد يرد مسألة وY فيما 

 
ً
  و�ن �ن يأثم  لفعله ذلك، العقد q هذا يعت� صحيحا

أي  ،ر فيهؤثفلم يالعقد  بأي مع علمه بتقدم األول صح مع ا'حريم؛ ألنه لم يقار، عقد مع علمهوفعله  و�ن: قال العلماء
 ألنه قد، أن هذا الفعل هو خارج العقد يع´ ال يمس العقد باإلبطال

ً
حق أخيه ا,سلم وتقدم  افتات و�ن �ن فعًال ?رما

وaمن يفسد ا,ش�ي � ا|ائع وغ� ذلك من ، وaمن يفسد اtادم � سيده، � حقه وهذا كمن يبيع � بيع أخيه
 � سالمة القلوب األمور الT حرمها الشارع

ً
 � ا,ودة بs اdاس، حفاظا

ً
  .وحفاظا

                                 
  مكرر/     ١
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  :حاالت تستثÑ من خطبة الرجل L خطبة أخيه 
Òالة األوbاطب األول :اÓص� اإذا ُرد ا ¯dهللا عليه وسلم أن ؛ ,ا روت فاطمة بنت قيس ر- اهللا عنها ذكرت إ0 ا

  .)نكÔ أسامةا(: عليه وسلمفقال uا اd¯ ص� اهللا ، خطباها ممعاوية وأبا جه
يع´ أن هذا اtاطب ا¦ا¥ ليس هو السبب q رد  ،من قبلهولو �ن الرد بعد اإلجابة؛ ألن اإلعراض عن األول ليس 

فعند ذلك ¾وز ) أن يتقدم ,ا فعل اd¯ ص� اهللا عليه وسلم حيث أرشد فاطمة بنت ، األول و�نما ا,رأة Y الT ردت
  .أو تنكح أسامة قيس إ0 أن öطب

  
ً
  ذا لم يرaن إ8ه ألنه يع´ عدم اإلجابةإأيضا
أن يأذن اtاطب األول للثا¥ q أن يتقدم فكأنه قد تنازل عن حقه فÒ هذه ا$الة ¾وز للثا¥ أن يتقدم  :اÈانيةاbالة 

  .tطبة هذه ا,رأة 
ÈاÈالة اbح : ةاcdاطب األول هذا العقد أو ترك اtإذا ترك ا ¯dطب ,ا تقدم من قو) اÃ بهذه ا,رأة جاز للثا¥ أن

ألن عرفنا ا$ديث األول ا~ي رواه أبو هريرة ر- قول ، وÞ لفظ أو يأذن )ح} ينكح أو ي�ك(ص� اهللا عليه وسلم  
  . )ال �طب الرجل L خطبة أخيه ح} �طب أو ي�ك( :اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

  .أن اإلنسان أو اtاطب األول إذا ترك جاز للثا¥ أن يتقدم هذا داللة �\ة � 
فإذا استأذن اtاطب ا¦ا¥ األول وقد علم بأنه تقدم إ0 هذه ا,رأة ، أن يستأذن ا¦ا¥ األول فيسكت :اbالة الرابعة

ألول وعدم إجابته د8ل ا تيع´ سكو، ن سكوته q مع« ال�كفÒ هذه ا$الة ¾وز للثا¥ أن يتقدم؛ أل، وسكت فاستأذنه
  .� أنه q مع« ال�ك 

 q العدة أو بعدها فال ينõ غ�ه عن اtطبة": قال شيخ اإلسالم 
ً
  . "ومن خطب تعريضا

اtاطب األول  ةأن ا¦ا¥ تقدم بال علم °الأي  ،يعلم اÈا� إجابة األوللم بأن ، هلت اbالإذا جُ وY : اbالة اÓامسة
فÒ هذه ا$الة ¾وز للثا¥ أن يتقدم ألنه  ،ولم يكن Pيه علم بأن هذه ا,رأة قد تقدم إ8ها أحد وجهل ا$ال وتقدم

  .معذور با§هل فيكره رد بال غرض صحيح بعد إجابة
  :فأجابها ولو خطبت ا�رأة أو و¹ها الرجل ابتداءً  �
 
ً
أنه أضعف  \ل لرجل آخر خطبتها إال Ï أن الأن ا,رأة أبدت رغبتها q الرجل فأجابها فينب ةuا عالق ةهذه مسأل أيضا

  .من أن يكون هو اtاطب
 
ً
بالنسبة tطبة الرجل األول وتقدم ا¦ا¥ عليه أن öطبه امرأة أو و8ها بعد أن خطب هو امرأة ؛  ةلو عكسنا ا,سأل أيضا

منها فكأنهم بذلك قد أفسدوا � يع´ إذا �ن هناك رجل قد خطب امرأة فأتت إ8ه امرأة أو و8ها وعرضوا عليه الزواج 
ا,رأة األو  اcdح من هذا الرجل فيأخذ نفس ا$كم و�ن لم يرد q ا$ديث، إال أن مقاصد الRيعة تقتã ذلك فإن 

sا,وضع q هذا إيذاء للمخطوب q،  كما أن ذلك إيذاء للخاطب وهذا بم�لة ا|يع � بيع أخيه قبل انعقاد ا|يع وهذا
  .¾وز q دين اإلسالم م ال�ه ?ر

  مسنونات اhgح 
قد سماه q كتابه  - تبارك وتعا0–اcdح من العقود ا,همة العظيمة الT أو'ها الRيعة عناية خاصة و~لك ßد أن اهللا 

  "�مة اهللا" -ص� اهللا عليه وسلم–وسماه اd¯  }ِميَثاقًا َغلِيًظا{العظيم 
   -ص� اهللا عليه وسلم–أو كما قال  )إن أعظم العقود ما استحللتم به الفروج( -لمص� اهللا عليه وس–قال اd¯  و
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  ينبÏ أن يالحظ بعض هذه ا,سنونات ا,همة الT تدل � أهمية هذا العقد منها و
ة ألن فيه ساعوaونه q ا,ساء ، ؛ ألن هذا ا8وم يوم �يف] يوم اoمعة مساءً  -يع´ عقد اcdح– العقد يسن[  -¹

، مبار±فيتحرى العاقدان هذه الساعة الفاضلة لعل اهللا تبارك وتعا0 أن يبارك uم q هذا العقد وأن ¾عله عقدا  ،إجابة
والسبب q ذلك و�ن �ن لم يرد فيه Ðء فيما أعلم يع´ لم يرد q السنة Ðء من ذلك ، لكن Äاعة من السلف 

  ..استحبوا هذا األمر
º-  ]ا�سج �وهو رiه اهللا من علماء السلف الصالح ا,شهود uم  ] د وقد ذكر هذا ابن القيم ر\ه اهللا تعا¾أن يكون 

  "سن أن يكون q ا,سجدي": يذكر هذا إال و) أصل يع´ إن خÒ علينا فقال با�t فÒ الغالب أنه ال
ن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم يفعلها ، وY طبعا معروفة � ] يسن أن �طب قبله Ãطبة ابن مسعود رÕ اهللا عنه[  -¼

q أموره سواء حصلت هذه اtطبة من العاقد وهو ما يس�  -ص� اهللا عليه وسلم–وتس� خطبة ا$اجة �ن يفعلها 
وهذه اtطبة العظيمة استحبها Äهور العلماء من  ،با,أذون أو من أحد ا$اüين فÒ ٍ} خ� بإذن اهللا سبحانه وتعا0

tة ؛ السلف واaوال� �tصل ا\ Óح تتقدم � العقد حcdعقود ا q معمول بها Yلف إ0 يومنا هذا وهللا ا$مد و
ألن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم �ن يعلمها أصحابه كما روى ابن مسعود ر- اهللا عنه بل إن اإلمام أiد رiه اهللا روي و

\óه، وÞ هذا طبعا كأنه يريد أن يؤaد � هذه  م من هذا ا,جلس والعنه أنه �ن إذا حó عقدا ولم تذكر فيه فإنه يقو
  ، اtطبة العظيمة و�ن �نت ليست واجبة لكن فيها خ� كث� 

  :وY ليست واجبة ألمرين
ما معك ب هازوجتك(أن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم لم يُذكر أنه حافظ عليها بل �ن يقول ألحد أصحابه  /   األمر األول

  .ولم يرد أنه ذكر خطبة ا$اجة )القرآن من
ضة �|يع والRاء و�ن �ن أعظم وأ�ف لكن ون اcdح عقد معاألëا ¾علنا نقول أنها ليست واجبة  /   األمر ا¦ا¥

  .Âب q ا|يع ضة ففيه أخذ وعطاء فال Âب هذه اtطبة كما الوفيه معا
   :نص اÓطبة �

إن اbمد هللا Øمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إ¹ه ونعوذ باهللا من tور أنفسنا ومن ( :قول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم
Jمد عبده ورسوU إال اهللا وأشهد أن Ù وأشهد أن ال J ومن يضلل فال هادي J ا من يهده اهللا فال مضلgسيئات أعما(  

غفر اهللا تعا0 من تقص�نا q عبادته وطاعته، أي نست: أي i qده وÞ } أمر منها اcdح ، ونستغفره: قو) نستعينه
واd¯ ص� اهللا عليه وسلم �ن يعلمهم هذا األمر أو هذا التشهد q ا$اجة فهو  ،ëا اق�فت أيدينا وألسنتنا: ونتوب إ8ه

  .¤م q } حاجة ومنها اcdح
فمن هذه األمور العظيمة أمر اcdح )  فهو أقطعيُبدأ فيه باbمد هللا أمر ذي بال الN ( :فقول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

  فينبÏ أن تتقدم هذه اtطبة � عقد اcdح حÓ يكون فيه ا�t وال�aة من اهللا سبحانه وتعا0
 
ً
يقتµ � هذا بل يذكر اهللا سبحانه وتعا0 و\مد اهللا سبحانه وتعا0 ويذكر اآليات الT وردت عن اd¯ ص�  ال وأيضا
  :يه وسلم اآليات ا¦الث ا,شهورة الY T قول اهللا تعا0اهللا عل

ْغُتْم ُمْسلُِموني{َ
َ
يَن آَمُنوا ات�قوا اَهللا َحق� ُيَقاتِِه َوال َيُموُين� إال� َو أ يÛها ا¿�

َ
  q سورة آل عمران     }ا ك

ِي {وقو) تعاq 0 أول النساء  فÛَها ا�gاُس اي�ُقوا رب�ُكم ا¿�
َ
َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس َواِحده وََخلََق ِمْنَها َزوَْجَها َوَبث� ِمْنُهَما يَا ك

رَْحام إِن� اهللا Ëََن َعلَْيُكْم َرقِيًبا
َ
  }رَِجاالً َكثِْ£ًا َونَِساَء واي�ُقوا اهللا اّ¿ي تََساَءلُون بِِه َو األ
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يَن آَمُنوا ات�قوا اَهللا وَ { ةواآلية ا¦ا¦ يÛها ا¿�
َ
ْقَمالَُكم َويَْغِفر لَُكم ْ ُذنُوَبُكم َوَمْن يُِطٍع يَا ك

َ
قُولَوا قَْوالً َسِديًْدا يُْصلِْح لَُكْم أ

  }اَهللا َوَرُسوJَُ َفَقْد فَاَز فْوًزا َعِظيًما
 و�نما هذا هو من ةلكن لو أنه تشهد وص� � اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ولم يقل ذلك فإن هذا ُ¾ِزئ وهللا ا$مد وا,ن

  .. الكمال ومن األمور الT تستحب
å -  اطبÓخ£ و*فية(يسن أن يقال للم�وج وا �بارك اهللا لكما (يقول ) ) بارك اهللا لكما وبارك عليكما و�ع بينكما 

 و ،يقال بعد العقد؛ ألنه q هذه ا$الة قد تم العقد بs الرجل وا,رأة اP¤ءوهذا ) وعليكما وÄع بينكما q خ� و¤فيه
 وأن ¾تمعا � خ� وبرaة بإذن اهللا سبحانه وتعا0

ً
  .ندعوا uما بأن يكون هذا العقد مبار±

  )D(اbلقة 
بارك اهللا (واd¯ ص� اهللا عليه وسلم أرشدنا إ0 بديٍل ~لك فأرشد إ0 أنه يقال  "وا|نs بالرفاءِ "�نوا يقولون  q ا§اهلية

بارك اهللا لك (وÞ رواية ) بارك اهللا لكما( ووردت بلفظ ا'ثنية وبلفظ اإلفراد فيقال )لكما وعليكما و�ع بينكما � خ£
بارك اهللا لك وبارك عليك و�ع  (وهذا حديٌث صحيح من حديث أÛ هريرة أنه قال) وعليك و�ع بينكما � خ£

  ) بارك اهللا لك( وÞ مسلم عن جابر )بينكما � خ£
هذا من األمور الL  ( T اÓ£ وال�xة واأللفٍة والسعٍة والرزق بارك اهللا لكم(للط�ا¥ و)  وبارك عليك( وزاد اPار� 

 للموافقة بينه وبs أهله وحسن العRة بينهما بإذن اهللا سبحانه وتعا0  وaأن اd¯ ص� اهللا 
ً
إن شاء اهللا تكون سببا

كأنه واهللا أعلم أراد أن يبطل ما �ن  "وا|نs بالرفاءِ "ية ستبدل هذه الäمة الT �ن يقوuا أهل ا§اهلاعليه وسلم ,ا 
±نوا يئدون ا|نات ويتمنون ا~كور وال يتمنون اإلناث و، عليه أهل ا§اهلية أنهم �نوا يرغبون ا|نs وال يرغبون ا|نات

  . سبحانه وتعا0و~لك بs اd¯ ص� اهللا عليه وسلم هذا اP¤ء العظيم ا~ي فيه ا�t وال�aة بإذن اهللا
 ê-  ]أ� أسالك خ£ها وخ£ ما جبلتها عليه وأعوذ بك (فإنه يسن أن يقول  وأتت إ8هإ¾ الرجل فت ا�رأة إذا زُ ف ßا

السنة ورد بعض اآلثار أنه يصA رaعتs إذا اجتمع بامرأته ألول مرة قبل ا§ماع Þ و ] )من tها وt ما جبلتها عليه
ربه سبحانه وتعا0 ثم يضع يده � رأسها ويقول هذا اP¤ء العظيم ا~ي بإذن اهللا  رaعتs وأن يدعويصA فإنه يسن أن 

 ,ودة وا�t ولل�aة بs هذين الزوجs ويبدأ حياتهما إن شاء اهللا � هدي اd¯ ص� اهللا 
ً
تبارك وتعا0 يكون سببا

  .q s أمورهما �ها عليه وسلم و� سنته حÓ يكونا بإذن اهللا عز وجل موفق
� أه�إذا دخلت L أهلك فصل ر�عتp ثم خذ برأس أهلك ثم قل اß( :مام أiد رiه اهللا قالوورد عن اإل µ بارك  

 بالصدقة عند العقد ,ا q ذلك ) رزق� منهماوبارك أله� � و
ً
و�ن �ن لم يرد  ةن شاء اهللا من ا�t وال�aإوال بأس أيضا

   .ث لكن هذا من األمور ا,ستحبة الT لو فعلها اإلنسان ف�� أن يكون � خ� و�ن لم يفعلها فال بأسq ذلك حدي
  أرáن اhgح: فصٌل  �

  ] أي أرáن اhgح ثالثة  وأرáنه فصٌل [ : ا,ؤلف رiه اهللا قال، والرaن هو جانب الء األقوى 
  .�لعدة الزوجان اtا8ان من ا,وانع :الرaن األول
  .اإل¾اب: الرaن ا¦ا¥

  .القبول: الرaن ا¦الث
 ،همامن أهم أر±ن اcdح الT أصًال ال يوجد اcdح إال بوجود بلفوجود الزوجان اtا8ان من ا,وانع هذا هو رaن اcdح 
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  و�ن �ن بعض الفقهاء أصًال لم يذكر هذا الرaن و�نما يرaزون فقط � اإل¾اب والقبول ,اذا؟ 
يتصور أن يوجد اcdح دون وجود الطرفs  تذكر أصًال فال هيات الT اليزوجان اtا8ان من ا,وانع هذا من ا|دألن ال

  .وهما الرجل وا,رأة
  .فيقول مثًال زوجتك ابنT ؛ ] أو من يقوم مقامه هو اللفظ  الصادر من الوÏ :واإل�اب[  
  .فيقول قبلت هذا الزواج ؛ ] م مقامهأو من يقو هو اللفظ الصادر من الزوج :القبولو [  
  T8أو مو Tها مثالً إيقول الو� زوجتك ابنPهذه ، ن لم يكن وا q يله أو وصيه أو من يقوم مقامهaكأن يكون و

 أو وaيًال فإنه يقول زوّ 
ً
  .جتك موT8و زوّ أجتك ابنT ا$الة سواء �ن وصيا

  .ه ا,رأةفيقول الزوج قبلت هذا الزواج أو قبلت نكاح هذ
  :مسائل متعلقة بالصيغة 

 وال يصح اhgح âن �سن اللغة العربية بغ£ لفظ زوجُت أو أنكحُت [  :قال ا�ؤلف /   القول األول  �

 اللفظs إذا �ن اإلنسان \سن اللغة العربية ذينه فال ينعقد بغ� ؛ ] القرآن الكريم ورد بهما ألنهما اللفظان الثان
  .وهذا هو مذهب ا$نابلة ومذهب الشافù  ،عند بعض العلماء

ذلك عللوا  ،¾وز أن ينعقد بغ� العربية ,ن \سنها أنه ختار شيخ اإلسالم رiه اهللا وÄع من العلماءاو /   القول اÈا� 
ل البد وأما من قا ،بأن القصد ليس هو اللفظ و�نما القصد هو حقيقة العقد فإذا حصل بأي لفٍظ فإن ا,قصود بهذا قد تم

ألنهما  ؛قالوا q مذهب ا$نابلة البد أن يكون بلفظ زوجُت أو أنكحت كما  أن يكون بلفظ زوجُت أو أنكحُت 
  }َوالَ تَنِكُحواْ َما نََكَح آبَاُؤُكم{وقو) تعا0  }َزوَّْجَناَكَها{قو) تعا0 كاللفظان الثان ورد بهما القرآن 

  . "اإلنكاح وال¶ويج عقد بغ� لفظيناcdح  أهل العلم أن ا~ي عليه أك×": قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رiه اهللا
Ãتص بلفظ اإلنكاح وال¶ويج  أصح قو� العلماء أن اcdح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ال" :وقال ابن القيم رiه اهللا

   "وهذا مذهُب Äهور العلماء كأÛ حنيفة ومالك وهو أحد القولq s مذهب اإلمام أiد
نما قا) ابن حامد �¶ويج  والولم ينقل عن أiد أنه خصه بلفظ اإلنكاح أو " :مال شيخ اإلسالم uذا القول بقوة وقالو

  ".وتبعه القا- ومن بعده بسبب انتشار كتبه وa×ة أصحابة
ً
ن اإلمام ابن تيميه رiه اهللا يرى أنه لم يثبت أصًال أك إذا

وهو من أول من قال ذلك ابن حامد و�نما ؛ ين اللفظs وهما اإلنكاح وال¶ويجعن اإلمام أiد أنه نص � وجوب هذ
وتناقله العلماء بعد ذلك  النتشار كتبه  ثم تبعه بعد ذلك القا- أبو يع�ا,عروفs ا,شهورين رiهم اهللا  ةعلماء ا$نابل

  رiه اهللا تبارك وتعا0 ، 
قصِة صفية رÕ اهللا لوهذا معروف أعتقتِك وجعلُت ُعتقِك صداقِك ألمته يصح أن يقول ف ةأما إذا �نت مو8ته أم

أن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم (أو أن  يقول أعتقتِك وجعلته صداقِك ëا يؤدي معناه قصة صفية فÒ الصحيحs  ،عنها
 هو  ] أو تزوجتها هذا اhgح واليصح قبوٌل إال بلفظ قبلُت [  :قال ا,ؤلف رiه اهللا ،) أعتقها وجعل عتقها صداقها

ً
طبعا

 أن الو� يقول زَ 
ً
أو أنكحت  كذلك الزوج  البد أن يقول قبلت هذا اcdح أو  ُت جْ و� كما سبق q الم ا,تقدم آنفا

  .ألن ذلك �يح q ا§واب فصح اcdح بهِ  تزوجتها
 وحcه الوزير ابن وذكر الشيخ ابن قدامه رiه اهللا وغ�ه أنه ينعقد بلفظ اإلنكاح وال¶ويج  وا§و 

ً
اب عنهما إÄا¤
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وقال اtاطب للم¶وج   ، نعم: ؟ فقال)¹(َت جْ وّ قال اtاطب للو� أزَ  او�ذ ،� اختالف منهم فيها ،هب�ة اتفاقا مع �وطه
ء، ي وفتح ا'اابضم الز وجَت زُ  :ويصح بلفظ ،وهذا هو مذهب اإلمام مالك وأÛ حنيفة .. نعقد اcdحإ ؛نعم: أقبلت؟ قال 

. نعم: أقبلت؟ فقال: نعم، و,¶وج: زوجت فالنا فالنة؟ فقال: و�ذا لم يقدر أن يقول إال قبلت Âويزها؛ صح، و�ن قيل لو�
  .} هذه األلفاظ تصح ..صح

بما عده اdاس نكاحا، بأي لغة، وبأي لفظ،  -يع´ ينعقد اcdح  -ينعقُد " :قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رiه اهللا 
تزويج،  أو ، إنكاح حدودها تارة بالRع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وaذا العقود، ولم Ãص بلفظتعرف  ءفاألسما

  "والصدقة، وا|يع، وا'مليك  ا©بة ومذهب أÛ حنيفة، وأÛ عبيد، وا¦ورى، وغ�هم، انعقاده بلفظ
إذا علم أن اإلرادة   قصود بذلك هو أن يتم العقدأنه بأي لفٍظ حصل اإلنكاح أو ال�ويج فإن ا� ةالراجح � هذه ا�سأل

من الطرفs فإن العقد يكون صحيح بأي لفظ وبأي لغة و~لك هناك قاعدة عند الفقهاء من القواعد الفقهية  ةموجود
ي لفظ جدت اdية وحصل العقد بأجدت اإلرادة ووفإذا وُ ) أن الع�ة q العقود با,عا¥ ال باأللفاظ وا,با¥ (واألصو8ة 

يصح به العقد ويتم به  بلفظ ال¶ويج أو اإلنكاح أو اuبة أو ا'مليك أو �و ذلك فإن هذا بإذن اهللا عز وجل ëا اء سو
  عقد اإلنكاح ِ وال¶ويج 

  ] ويصح اhgح  من هازل وتلجئة[ مسألة وå قول ا�ؤلف  �
� نكاح  $ديث اd¯ ص� اهللا عليه تإن هذا يع�ن هازل أو ملجأ ف اءسوحقيقة  اcdحومع« ذلك يع´ لو لم يقصد 

  .رواه ال�مذي) ثالث هز©ن جد، وجدهن جد، الطالق، واhgح، والرجعة: (وسلم أنه قال 
، الطالق، -Øهما صحيح -كلم بهن أربع جائزات إذا تُكلم بهن أو تَ "وقال عمر )  من نكح العباً جاز(وورد 

  :مع« قو) ،واuزل أن يريد بالء غ� ما وضع )" لعب فيهن  ال: "عA ر- اهللا عنهوقال  "والعتاق، واcdح، واdذر
. زوجتك ابنÓ: هذا هو اuازل  كأن يقول، وضع ) بغ� مناسبة بينهما هو أن يريد بالء غ� ما ؛صح اcdح من هازلوي

ثالث جدهن جد وهز©ن ( ¯ ص� اهللا عليه وسلم أنالعقد كما بs اdبه يتم  ةفهذا q ا$قيق ،ولم يرد إنكاحها حقيقة
  ) جد

   .كأن يزوجه ابنته و�وها خوفا من أن ي¶وجها من يكرهه اWلجئةجئة فقو) لوأما ا'
  مسألة لو Ëن �هل العربية �

لم اإل¾اب يلزمه أن يتع يع´ ال ] ومن جهلهما أي عجز عن اإل�اب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما[  :قال ا,ؤلف
  :ال يلزمه تعلمهما لسببp، هللا األمر q هذا واسع والقبول بالعربية فا$مد

عليه أما هنا  ةالعربية ألنها يس�ب�|يع ÷الف تكب�ة اإلحرام q الصالة فإنه البد أن يك�  ةألنه عقد معاوض :األول
  .أي لغة جاز ذلك بن حصل إ ا|يع  فكما q ةأما الصالة فليس كذلك واcdح عقد معاوض ةفô عقد معاوض

واآلخر  و�ن أحسن أحدهما العربية أà بها ألن اcdح غ� واجب بأصل الRع فلم ¾ب تعلم أر±نه بالعربية :ا¦ا¥
  .بلغته وترجم بينهما ثقة

  

                                 
C     / ا�رأة والرجل ا��وج، زوجَت بالفتحأالصحيح Ïو pاطب وسيط بÓأن ا Ñبمع.  



  اب اgكـاحاب اgكـاحكتـكتـ            طبعة منقحة ومزيدة                                طبعة منقحة ومزيدة                                )              )              ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ١٦ -  

 

 )ç(اbلقة 

، حرج عليه ويكون بينهما م�جم ثقةإن أحسن أحدهما العربية أà بها واآلخر يأ� بلغته الT يعرفها وال  :قال العلماء
 يكون هناك من ي�جم لشهود 

ً
إن لم \سن أحدهما لسان اآلخر والبد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين ، أيضا

  وهللا ا$مد وا,نة
ً
  .وال�Äة معت�ة �¤

 iيلزم  من ¾هل هذا اللفظ أن يتعلم أي ال ] لم يلزمه تعلمهما[ : اهللا هقال ا,ؤلف ر  sالعربية من أجل هذين اللفظ
كما سبق أن عرفنا فُعلم  ] ألن ا�قصود هنا ا�عÑ دون اللفظ، و�فاه معناهما اÓاص بكل لسان[ وهما اإل¾اب والقبول 

 q ح بأي لفظ فإن هذا صحيح إن شاء اهللا  ا'عليلcdح وال¶ويج  لكن إذا أدى اcdأنه ال يصح بلفظ ال يؤدي مع« ا
 بتالوته بلفظ اcdح وال¶ويج فيصح أن  ] ألنه غ£ متعبد بتالوته[ : لذلك قا

ً
يع´ اإل¾اب والقبول ليس متعبدا

  ،يكون أي بلفظ
 لو أن العاقد مثالً أخرس  :مسألة �

أو أن يش� إشارة  ،إما بكتابته كأن يكتب أنه قبل الزواج :يع´ أبكم ال يستطيع أن يتäم فإنه ينعقد بأحد أمرين
  .م ا,راد أنه يدل � قبو) من عدمه فهذان األمران يغنيان عن ا'لفظ تُفهِ 

خرس بكتابة وÅِشارة مفهومة[  :قال ا,ؤلف
َ
أي يصح اإل¾اب من األخرس ويصح القبول بكتابة مثل  ] وينعقد من أ

د معه و يفهمها كذلك الشهود أي يفهمها العاق ] وÅشارة مفهومة[  :ا|يع ومثل الطالق يصح منه باإلشارة وبالكتابة ،قو)
  .ال تُفهم إشارته  يوال يصح من قادر � اdطق بإشارة وال كتابة وaذلك األخرس ا~

فُهمت من الطرف األخر سواء �ن اإل¾اب أو القبول وaذلك فُهمت من الشهود فإن هذه اإلشارة تغ´ عن العبارة  لوف
  .عن ا'لفظ وهللا ا$مد وا,نة وتغ´
  :م القبول L اإل�ابمسألة تقد �

فيقول  ،اإل¾اب يكون من الو� نجت العادة أدر هألن ] لم يصح : إذا تقدم القبول L اإل�اب[ : اهللا رiه ؤلفقال ا,
ن لم يكن أبوها فيقول زوجتك موT8 فيقول الزوج قبلت هذا الزواج لكن لو انعكست  فقال �مثًال زوجتك ابنT و

  :أقوال q هذه ا,سألة ´ القبول قبل اإل¾ابقبلت قبل أن ¾يب؟ يع
جد قبله وُ  م}إل�اب فلألن القبول إنما يكون [ قالوا ال يصح q هذه ا$الة ,اذا؟  :ا�ذهب عند اbنابلة: القول األول

  .وأنه ال يؤدي الغرض الصحيح  كما لو تقدم بلفظ االستفهام ] لم يكن قبوالً 
أنه يصح ألنه قد وجد اإل¾اب  ومالك وأبو حنيفة رواية عن اإلمام أ\د  وقال به الشافêرأي أخر  وهو : القول اÈا�

  .والقبول كما لو تقدم اإل¾اب
فهذا األمر ليس ðمع عليه و\تمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب يع´ ليس بلفظ االستفهام و�نما بلفظ الطلب لقول  

  )زوجنيها (أحد الصحابة للن¯ ص� اهللا عليه وسلم 
رواه )زوجتكها بما معك من القرآن(هنا q هذه ا$الة تقدم القبول هذا الرجل قبل هذه ا,رأة فقال ص� اهللا عليه وسلم 

 ا|خاري، 
ً
سواء تقدم اإل¾اب أو تقدم القبول فإن العقد  q هذه ا$الة صحيح كما دلت عليه سنة اd¯ ص� اهللا  إذا

  .عليه وسلم
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  :اإل�اب ل عنحكم تراë القبو �
يع´ األصل أن القبول يكون � الفور فإذا قال ، ] صح ماداما � ا�جلس :تراì القبول عن اإل�اب  يوÅن تأخر أ[ 

 ؟لكن لو تأخر اإل¾اب عن القبول، الرجل زوجتك ابنT وقال قبلت األصل أن يكون اإل¾اب والقبول � الفور
 عن  العلماء" : قال ا,وفق رiه اهللا، لة يصح  ماداما لم يتفرقاq ا,جلس فإنه q هذه ا$ا امادامف

ً
 واحدا

ً
فإذا  "أن هذا قوال

  تأخر أو ترا� القبول عن اإل¾اب 
q ا,جلس ولم يتشاغال بما  االو� والزوج q هذه ا$الة يصح ا'أخ� مادام أي، ] ولم يتشاغال بما يقطعه عرفاً [ 

حÓ لو طال الفصل فإنه يصح  ، األخرى �|يع والRاء واإلجارة و�و ذلك ود ا,عاوضاتم يتفرقا كما q عقول ،يقطعه
القبض فيما يش�ط لصحته قبضه q ا,جلس وبد8ل ثبوت اtيار q  ةبد8ل صح  ألن حكم ا,جلس حكم حالة العقد

  .عقود ا,عاوضات  وجزم به ابن قدمه رiه اهللا وغ�ه من أهل العلم
 dص� اهللا عليه وسلم قالفتشبيه ا ¯dح بعقود ا,عاوضات األخرى واc: )يار ما لم يتفرقاÓوا|ّيعان هما ) ا4ّيعان با

ا|ائع وا,ش�ي وهما طرفا العقد كذلك هنا الو� والزوج هما طرفا العقد q اcdح فبهذه ا$الة إذا لم يتفرقا ولم 
  .ð qلس واحد فإن العقد صحيح بإذن اهللا سبحانه وتعا0  ايتشاغال بما يقطعه حÓ لو طال الفصل  مادام

  )C( ]  -أي قبل القبول  –وÅن تفرقا قبله [ : قال ا�ؤلف  �
ألنه ال يوجد معناه فكأنه ال� فإن اإلعراض قد وجد من جهته با'فرق ؛ إذا تفرقا قبل أن يتم القبولوال يصح القبول 
أي  ] إلعراض عنهل[  ،q هذه ا$الة وصار وجوده كعدمه ] بطل اإل�اب؛ عرفاً بما يقطعه  أو تشاغال[  ،فال يكون قبول

وال يثبت q اcdح خيار بال خالف ليس فيه خيار ال خيار ا,جلس وال خيار الRط ألنه ليس ، عن القبول فأشبه الرد
  ،بيعا وال q معناه والعوض ليس رaنًا فيه وال مقصودا منه

 q اcdح و�نما هو إكراما uا العوض q ا|يع والRاء و�نما هو إكرامٌ  يع´ أن ا,هر ليس مثل
ً
  .للمرأة ليس عوضا

لو [ ؛ كذلك ا$الة األخرى ] ن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغال بما يقطعه عرفاً بطل اإل�اب لإلعراض عنهÅو[  
طع اإل¾اب والقبول أي من صدر منه إ¾اب عقد قبل q هذه ا$الة انق ] أو أغî عليه[ قبل أن يتم القبول  ] ُجنّ 

 من جنون، القبول ,ا أوجب بطل ولو لم \صل تفرق وال تشاغل � الصحيح من ا,ذهب
ً
ه فقالوا لكن لو أنه أفاق ¬يعا

ت نّ يزوجها ثم جُ  وaذا لو أذنت لو8ها أن، يبطل القبول وأن العقد يتم بإذن اهللا سبحانه وتعا0 أن الراجح واهللا أعلم أنه ال
نه ال بد من استمرار الRط q الو� حÓ يتم العقد ،أو أغ� عليها أو فسق الو� أو حó األقرب بطل أيًضا

َ
نه أي أ، أل

والصفات ا,طلوبة q الو� وaذلك q الزوج البد أن تكون متصلة حÓ يتم  البد أن يكون اإل¾اب والقبول متصالن
ذلك كأن يأ� و� أو  منه قبل أن يتم القبول أو ¾ن أو أغ� عليه فإنه ال يتم القبول q هذه العقد فإن  أختل Ðء من 

أي من  ] ال إن نام[ : ا$الة وال يتم القبول واإل¾اب البد أن يستمر حÓ يتم القبول واإل¾اب ، ال إن نام  قال ا,ؤلف
ضح ذلك شيخ ابن أولك نوما يس�ا ال ينقض الوضوء كما أوجب عقدا قبل قبو) وحصل القبول q ا,جلس وا,راد بذ

طال اdوم  ذاتيميه رiه اهللا أي أنه q هذه ا$الة ال يبطل اإل¾اب والقبول بمجرد اdوم اليس� ا~ي ال ينقض الوضوء فإ
 
ً
 وaث�ا

ً
 كب�ا

ً
  .أخرقض القبول وال يتم والبد من قبوٍل آخر و�¾اٍب تين فإنهونقض الوضوء و±ن نوما

وال يصح تعليق اcdح � �ط ا,ستقبل كزوجتك ما q بطنها أو من q هذه اPار أو إن وضعت : لة قالأهناك مس

                                 
  متت إضافتها من الكتاب املرجع /     ١
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زوجT بنتا ÷الف الRوط ا$اüة كزوجتك ابنT إن �نت انقضت عدتها وaذا تعليقه بمشيئة اهللا أو زوجتك ابنT إن 
Tة الüوط ا$اRهذه ا$الة ال q ح شئت هناcdال تؤثر فإنها بإذن اهللا عز وجل يصح معها ا.   

   tوط اhgح: فصٌل  �
  ] أربعة وt Jوطفصٌل [ : قال ا,ؤلف 

   ،وq Y ا$قيقة �وط زائدة عن العقد ،وبينها اd¯ ص� اهللا عليه وسلموY �وط اش�طها الشارع 
من األسباب q  �طت هذه الRوط وY خارج العقد ؟فلماذا اش ،مثل تعيs الزوجs ومثل الو� والشهود و�و ذلك

وندب إ0 إظهاره ،ومنع للمرأة أن تليه بنفسها ،ن q هذا قطع ألسباب السفاح أل: وضع هذه الRوط الزائدة عن العقد
ستمتاع ثبت ) أحcم زائدة � ðرد االأو ،وزوال بعض مقاصده ،ألن اإلخالل به ذريعة إ0 وقوع السفاح بصورة اcdح،
  }فََجَعلَُه نََسًبا َوِصْهًرا{واهللا تعا0 يقول  ،�لرحم جعله صلة بs اdاس ،

و~لك ßد  أن الشارع ا$كيم جعل ) ، ودل ذلك أنه �ألرحام وهو بم�لة الرحم q أهميته وÞ خطورته وعظم م�'ه
ذلك الو8مة و الو� والشهود ومنع ا,رأة أن أمور خارجة عن العقد مثل اإلعالن ومثل اإلظهار ومثل اإلشهار ومثل ك

باستقراء الفقهاء من خالل ما ورد من  وY �وط،وخالصة ذلك أنها البد أن تتوفر q اcdح الصحيح ، تنكح بنفسها
لصحابة رضوان لأدلة وما ورد عن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم من خالل زواجه ص� اهللا عليه وسلم ومن خالل تزو¾ه 

  :عليهم اهللا
 pالزوج pال2ط األول تعي:   

  :ألمرينفإذا جهل أحدهما أو جهال لم يصح اcdح  ]  الزوجppتعي[ البد من 
  .] ألن ا�قصود باhgح اWعيp فال يصح بدونه[ األول  -
يع كذلك q عقد اcdح فمثًال q ا|يع والRاء البد أن يتعsّ ا,ب ،ا¦ا¥ ألن اcdح عقد معاوضة أشبه تعيs ا,بيع -

ال ¾وز أن يقول ف، ] ح} يمïها وJ غ£ها كزوجتك بن� هفال يصح بدون[ البد من تعيs الزوجs ويعرف } من هما 
أو كأن  "ابنT فالنة"فإما أ ن يسميها ويقول زوجتك  ! ال يصح هذا الفعل ! الو� زوجتك ابنT مثًال و) أك× من بنت

أو يقول زوجتك ابنT الT صفتها كذا الطويلة أو القص�ة يع´ بصفه تم�ها أو  ، ئشة أو �و ذلكيسميها فاطمة أو ¤
باإلشارة إ8ها كأن يقول زوجتك ابنT هذه ، هذه ا¦الثة أمور Y الT يتعs بها الزوجان فإذا أختل أحدهما فإنه ال 

  .يكون هناك تعيs ويسقط هذا الRط وبهذا ال يصح اcdح
  اسم أو صفة من لم يصح حÓ يعينه بما يتم� به : يع´ ) أك× من ابن  ] و�ذا لو قال زوجتها ابنك وJ بنون[  
لكن لو زاد  ، صح اcdح ألن اإلشارة تكq Ò ا'عيs " : هذه"ن يقول أو±نت حاüة ك ] الوÏ إ¾ الزوجة فإن أشار[ 

 ،  أو �و ذلك "¤ئشة"أو  "فاطمة"كأن يقول  ] ا أو يسميها باسمه[ ن أكمل مثًال �ن ذلك تأكيد ويكو "هذه فاطمة"وقال 
أو  "الصغ�ة"أو  ] " الكب£ة"أو  "الطويلة"كأن يقول [ بصفة ال يشارaها فيها غ�ها من أخواتها  ]   أو وصفها بما تتمï به[

�و ذلك :  ]ïميWصول اb حhgصح  ا   [.  

  )ñ(اbلقة 
  .شارةأو اإل ةسم أو الصفلم يصح حÓ يتعs هذا الزوج إما باال: من ابن  أك×و)  "وجتها ابنكز"كذلك لو قال 

ألن اإلشارة تكÒ عن ا'عيs و�ن زاد  ،كهذه مثًال صح اcdح اüةح و±نت ] ةالوÏ إ¾ الزوج أشارفإن [  :قال ا,ؤلف
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 وهو حسن أو 8ها فاجتمع q ذلك أمراإوأشار  ة� ذلك فقال ابنT فالن
ً
ن وهما اإلشارة والتسمية فيكون ذلك تأكيدا

يشارaها فيها غ�ها من  تتم� به يع´ يصفها بصفة ال وصفها بماأو  سمها كأن يقول زوجتك ابنT فاطمة مثالً ايسميها ب
 ذلك فال حرج ن  سماها زيادة �إ، ن يقول مثًال الطويلة أو الكب�ة أو �و ذلك أو الوسطى أو ا|يضاءأأخواتها ك

sمن الزوج Áل sهذه ا$الة يتم ا'عي q 
ً
 يصح ذلك أل ةقال زوجتك ابنT و) بنت واحدأو ، ويكون هذا تأكيدا

ً
نه أيضا

  .صح اcdحوذ ليس ) غ�ها إا|نت   ههذ نهاأاال'باس ويتعs بهذا صل \ ال
تعدد فليس هناك ا'باس ألن اإلشارة q  q هذه ا$الة ال ألنها ] لعدم االWباس ولو سماها بغ£ اسمها[  :قال ا,ؤلف 

� العقد  غ£ òطوبته فقبل يظنها [  :ا$قيقة أقوى من التسمية قال ا,ؤلف J îنه س� أيع´ لو  ] ياها لم يصحإومن س
وجد اإل¾اب منها فلم يصح ,اذا؟ ألن القبول انµف إ0 غ� من  ،غ� الq T العقد فهذا q ا$قيقة غ� صحيح امرأة) 

 ن اإل¾اب والقبول لم يتحقق � الشخصs الثين ولو علم ا$ال بعد ذلك ور- أل
ُ
ن يكون منهما اإل¾اب أريد  أ

اإل¾اب منها ومع ذلك uا الصداق  بانµف إ0 غ� من وج و ؛وهو كما عرفنا رaن اcdح اإل¾اب والقبول  ،والقبول
صداق uا  مكنته من نفسها فô تعت� بذلك الأنها ?رمة عليه وأنها ليست زوجته وأومع العلم  ،صابهاأن إمع ا§هل 

أما إذا علمت وسكتت ، ذلك فÒ هذه ا$الة uا ا,هر بما استحل من فرجها تلكن فيما لو جهل، الزنان هذا هو عs أل،
هز إ8ه الT طلبها  بالصداق األول وبعد انقضاء عدة وÂ ،تكون بالزانية شبه ماأq هذه ا$الة ليس uا صداق وY بهذا 

الT أصابها إن �نت ëن \رم ا§مع بينهما كأن تكون أختها مثًال فÒ هذه ا$الة ينتظر انقضاء العدة ثم بعد ذلك 
 Tرادها وعينهاأي¶وج ال.   

  ال2ط اÈا� رضاهما: فصٌل  �
  ،رضاهما: ال2ط اÈا� 

من الزوجs أو من يقوم مقامهما  أي رضا ٌ}  ] رضاهما[  ذا الفصل هو يمثل الRط ا¦ا¥ وهووه ] فصل[ قال ا,ؤلف 
اإلكراه فإذا أكره احٌد من الزوجs � اcdح فإنه ال يصح وانت� �ٌط من �وط  الرضا عكسو، �لوaيل و�و ذلك

 فال يصح إن " ال2ط اÈا� رضاهما [ اcdح قال ا,ؤلف 
ُ
إذا وجد الرضا فهذا هو  ،هذا قيد ] ا بغ£ حقحدهمأكره أ

sط أن نعلم بأن هذا اإلكراه البد أن يكون بغ� ن فإ ،ا,طلوب وهو ا,تعRح لكن بcdلم يوجد الرضا فإنه ال يصح ا
  حق فإن �ن °ق فهذا اcdح صحيح والRط صحيح 

[ فلو لم يوجد الرضا بغ� حق فإن اcdح ال يصح  حيحٌ ,اذا ؟ ألنه q هذه ا$الة ال حرج q ذلك ويعت� هذا إكراه ص
   .هناك معاوضة فال بد من رضا الطرفs ع، ا,قصود با|يع أن هناك معاوضة q اcdح وaذلك q ا|ي] 4Ëيع
  ؟من هما الطرفان الثان يلزم رضاهما �

 ،ما فا,قصود بالزوج هنا هو ا,äفالشك أنهما الزوجان الزوج والزوجة لكن ليس } زوج و¸ زوجة البد من رضاه
 فال بد من رضاه q هذه ا$الةف

ً
 ¤قًال ولو �ن رقيقا

ً
 أو   ا'äيفنت�اأما لو  ،البد أن يكون بالغا

ً
كأن يكون ðنونا

 فإن لو8ه أن يزوجه وال ع�
ً
ي إنما ا,قصود باعتبار الرضا q الزوج ا~ ،برضاه q هذه ا$الة ألنه ليس مäف ةصغ�ا

 بأن يكون ¤قال بالغً 
ً
  ،والزوجة كذلك البد أن تكون حرًة ¤قلة ،ايكون مäفا

ً
فلو �نت أمه فإن لسيدها أن ¾�ها إذا

كذلك تكون ¤قلة فإن �نت سفيهة أو صغ�ة أو ðنونًة فإنه بهذه ا$الة  ،بهذا الRط وهو الرضا يسقط عنها ةع� ال
  ،لو8ها أن يزوجها

ً
 فإن لو8ها ،وأن تكون ثيبا

ً
  ، أن يزوجها ولو لم ترç فإذا �نت بكرا
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  يدخلون � هذا ال2ط وال يعتx رضاهما  بعد ذلك ذكر ا�ؤلف أن هناك أنواع من األزواج ال �
، فإن أكره  حق أي كما ال يصح بيع ا,كره بغ� ] ال2ط اÈا� رضاهما فال يصح إن أكره احدهما بغ£ حق 4Ëيع[  :فقال
  مع كراهيتها فء ك¶ويج الصغ�ة ا|كر من ك جاز °ق

�  Ñمنه أنواع وهذا ال2ط يستث   
  يشتم  يóب وال هو ناقص العقل  �تلط الم قليل الفهم وفاسد ال�تيب ال ] ا4الغ ا�عتوه[   .¹

فïوجه أبوه أو وصيه  [ يعت� رضا ا|الغ ا,عتوه  يزيد � هذه األشياء بأنه يóب ويشتم فÒ هذه ا$الة ال :أما ا,جنون
� اhgح [   

ليس ألبوين إلزام " قال شيخ اإلسالم رiه اهللا ،ليس فيه خالفأي ، نزاع  إذنه بال وليس ) تزويج ابنه ا|الغ العاقل بال
 كأكل ما ال يريد

ً
ا ال كما أنه ال ¾� � أكل ماال يريد فكذلك ال ي¶وج ë " الوP بنcح من ال يريد فال يكون ¤قا

فهذا هو األول أيها األخوة q اش�اط الرضا البد أن يكون الرضا موجود من } الزوجs لكن يستث« من ذلك  .يريد
 
ً
  ا|الغ ا,عتوه فال يعت� رضاه q هذه ا$الة  :أحوال منها أوال

º.  ال يعت� رضاها  ألن والية اإلجبار انتف ] ا�جنونة[ كذلك ا|نت 
ً
ت عن العاقلة ÷�ة نظرها q هذه ا$الة أيضا

 dفسها ÷الف ا,جنونة فا,جنونة ال تعرف  ما ينفعها q هذه ا$الة وال تعرف ماذا يصلح uا 

  ] الصغ£[ كذلك  .¼

å.  فة الما4كر ولو [ كذلكõ pيب إذا تم ©ا تسع سنÈا [ 

   ،عرفنا  ا'عليل q ذلك فأما ا�جنونة
 لكنه ¤قال فÒ اعلماء أن لألب تزويج ال خالف بs ال والصغ£ غ£ ا4الغ

ً
بنه الغالم العاقل بغ� إذنه إذا لم يكن بالغا

   .أن يزوجه ولو بغ� رضاه ألن ابن عمر ر- اهللا عنهما زوج ابنه وهو صغ�  ههذه ا$الة ¾وز لو8
 استث«

ً
هذه  لو�مة  ] ا4كر ولو مõفة[ وهذا عند ا$نابلة وقوuم  ،األمر الرابع وهو ا|كر ولو مäفةمن الرضا  أيضا

، بل هو خالف قوي وهذا الرأي q ا$قيقة هو عكس رأي ا§مهور كما سيتضح dا ،تدل � أن ا,سألة فيها خالف
pال يعت� رضاها و¾وز إجبارها بال خالف فا4كر الصغ£ة دون تسع سن ،  

  أم ال؟ واختلف العلماء � ا4كر ا4الغة ا�õفة هل يعتx رضاها  �
واستث« ، أنه ال يلزم رضاها وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافù وaث� من الفقهاء ا,شهور عند ا$نابلة  /   القول األول 

وقد با�ت األمور وعرفت مصا$ها فقال مالك رiه  و�ذلك ال� تزوجت ولم يدخل بها ةا�تعنساإلمام مالك رiه اهللا 
    " رهاال يملك األب إجبا " :اهللا

 "رواية عند اإلمام أiد رiه اهللا  وهناك /   القول ا¦ا¥ 
ً
وهذا الرأي أختاره " أن ا,äفة ال ¾وز إجبارها ولو �نت بكرا

aه اهللا وقالوا بأنه هذا هو األصح وقال الزرiهو  أظهر ألن مناط اإلجبار الصغر فإذا �نت كب�ة  : "شيخ اإلسالم ر
   "ها ولو �نت بكر¾وز إجبار فإنه ال

 ")تنكح ا4كر ح} تستأذن ال(فالصحيح أن ا|كر ا|الغة ال ¾�ها أحد ,ا q الصحيحs "  :قال شيخ اإلسالم رiه اهللا
   .قا) هو قول أبو عبيد وأصحاب الرأي يع´ أÛ حنيفة وأصحابه

 ن اهللا بمن Y اكره اdاس ) حÓ لو عينت كقالت الشافعية ) أن ¾� ابنته ا|الغة العا,ة بدي : "قال ابن القيم
ً
 ،فوا

   "وهو حجه عليهم )وا4كر تستأذن( مسلم وترaوا ?ض القياس وا,صلحة وتعلقوا ÷�
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 إذا �نت ¤قلة 
ً
 ابن القيم رiه اهللا يؤيد رأي شيخ اإلسالم بن تيميه أنه ال ¾وز إجبار ا|الغة ولو �نت بكرا

ً
هذا طبعا

 ¾وز إجبارها وهو أحد الروايتs عن األمام أiد  وaأن ابن القيم فهذه ا,سألة يرد � الشافعية وتعرف مصا$ها فال
تنكح األيم ح}  ال(q الصحيحs  وا ماهم ف�aعلية قال هذا حج) ا4كر ح} تستأذن( ا~ين قالوا باألخذ با$ديث

وهو ?ض  ،تفق � ذلك أمره ونهيها�عه وحكمه ف وأخ� أنه ،ذانها وأمر بذلكئستافنõ أن تنكح بدون )  تستأذن
وهو القول ا~ي ندين اهللا  ،وهو قول Äهور السلف ومذهب أÛ حنيفه وأiد q أحد الروايتs" :وقال ،القياس وا,�ان

 بأن ا|كر إذا �نت مäف "به
ً
وال ، ز إجبارهافال ¾و ةفكأن اإلمام ابن القيم رiه اهللا Çمس uذا القول وانتµ ) كث�ا

�Â تكون صغ� ؛يع´ ذلك كونها بكر أنها Tا|كر ال q ف[  :قال ةً و�نما المõيب إذا تم ©ا  ةوا4كر ولو مÈال ا
pمن ثاب إذا رجع و\تمل  هنا مع« ] تسع سن Y ا سميت بذلك الجتماعها بالزوج من قو) ثاب القوم إذا أنهذلك

   ،اجتمعوا
لكن القول ا¦ا¥ عن اإلمام  ،ذهب ومذهب الشافùا,العاقلة الu Tا تسع سنs فأك× ولم تبلغ هذا هو  وا,راد بها هنا

أiد رiه اهللا أن ) إجبارها وهو مذهب مالك وأÛ حنيفة ألنها صغ�ه فجاز إجبارها �|كر والغالم  وأختار شيخ 
  .اإلسالم عدم اإلجبار 

 )ö(اbلقة 

  ] ا4كر ولو مõفة ال اÈيب إذا تم ©ا تسع سنp[  :ر حكم إجبا مسألةتتمة  �
وُ\تمل أنها سميت بذلك الجتماعها بالزوج من قوuم ثاب اdاس إذا ، و ا¦يب إما أن يكون بمع« قوuم ثاب إذا رجع

  .اجتمعوا
  لشافù وهذا هو ا,ذهب ومذهب ا، وا,راد با¦يب هنا Y العاقلة الu Tا تسع سنs فأك× ولم تبلغ

والم هنا عن ا¦يب ، القول اآلخر وهو رواية عن أiد أن ) إجبارها وهو مذهب اإلمام مالك وأÛ حنيفة ألنها صغ�ة
  .الصغ�ة

  .فهو بال خالف بs العلماء أنه ال ¾وز إجبارها أما اÈيب الكب£ة
  ز إجبارها وهو أنه ال ¾و ولالصحيح القول األو ،و اÓالف هنا عن اÈيب الصغ£ة

 : "قال شيخ اإلسالم رiه اهللا
ً
 �نت أو ثيبا

ً
  " عدم إجبار بنت تسع بكرا

  .هو األقوى: وقال بعض ا,تأخرين، وهو رواية عن أiد 
 : قال شيخ اإلسالم، و يؤخذ بتعيs بنت تسع سنs فأك× ال بتعيs أب أو وصيه

ً
هذا ظاهر مذهب أiد فإن عينت كفؤا

� � اcdح، عاضلفامتنع فيمن عينته ف
ُ

Â وأما ا¦يب الكب�ة فقال الوزير ابن هب�ة اتفقوا � أنها ال.  
  اtالف  ذكرناهؤالء ال يُعت� رضاهم و، و ا|كر، والصغ�، وا,جنونة، وY ا|الغ ا,عتوه: ربعةاألصناف األ ذكرنا

 . ] إذنهم فإن األب و وصيه � اhgح يزوجانهم بغ£[  :قال ا,ؤلف رiه اهللا
ً
  .وهذا هو مذهب اإلمام مالك أيضا

وتقدم عنه q ا,äفة استئذانها واختاره شيخ . وليس uم خيار إذا بلغوا ، ويزوج بمهر ا,ثل وغ�ه بغ� أمة وال معيبة
  اإلسالم وغ�ه

  " نها ويستأذن أمها بنفسهإال بإذإذا بلغت ا§ارية تسع سنs فال يزوجها واPها وال غ�ه : "أiد q رواية عبداهللاقال 
و�و ذلك وما ُعطف ، وا,جنونة  ،  والصغ�، يع´ ا|الغ ا,عتوه  ] كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم[ : قال ا,ؤلف
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هذا عند ، ألنه ال إذن uا وهو مذهب اإلمام مالك وأبو حنيفة ألنها صغ�ة و األخبار q ا¦يب ?مولة � الكب�ة، عليها 
  .بهذا الرأي من أخذ

 ] ضعهنألنه يملك منافع ب[ وال فرق بs الكب�ة والصغ�ة و�و ذلك  ] و Ëلسيد مع إمائه فïوجهن بغ£ إذنهن[ : قال
  .واcdح كما هو معلوم عقد � منفعة فأشبه عقد اإلجارة

. ذنه وهذا q قول ¤مة أهل العلميع´ أنه يزوجه بغ� إ ] و Ëلسيد مع عبده الصغ£ فïوجه بغ£ إذنه كوeه الصغ£[ 
  .و�ذا ملك تزو¾ه فعبده مع ملكه إياه وتمام واليته عليه أو  وaذا الصغ� وا,جنون

لعموم األحاديث وألنه قا� عن األب فدرجة ا§د ليست كدرجة األب : ألمرين  ] وال يزوج با÷ األو¹اء oËد[ : قال
 كمال الشفقة

ً
  .والوالية و�و ذلك q معرفة ما يصلح و أيضا

  .وaذلك األخ والعم وب´ األخ وب´ العم و�وهم
يع´ ال ¾وز uم أن يزوجوهم بغ� إذنهن أي  ] وال يزوج با÷ األو¹اء oËد و األخ والعم؛ صغ£ة دون تسع øال [ : قال

sفوجب ا,نع، ألنها ليست من أهل االستئمار  باالتفاق. من دون تسع سن.  
  .فكمال الشفقة يمنعه من إعطائهن غ� األكفاء و�و ذلك أما األب 

  : ألمرين ،وسواء �نت بكر أو ثيب، فإذا �نت دون تسع سنs فإن غ� األب ال ¾وز uم تزو¾هم بإذنها أو بغ� إذنها
إنها يتيمة وال  ألن قدامة ابن مضعون ر- اهللا عنه زوج ابنة أخيه من عبداهللا بن عمر فُرفع إ0 اd¯؛ فقال :األول

  .تُنكح إال بإذنها
  .أنه ال إذن uا معت�  q هذا السن :اÈا�

 إال اbاكم bاجته[ ـ كذلك ا~كرـ أي من األو8اء ال يزوج الصغ�  ] وال يزوج غ£ األب و وصيه � اhgح صغ£اً [ 
 وليس ) أب يع´ q هذه ا$الة البد من أخذ إذن ا$اكم q مثل هذا األمر إذا �ن .]

ً
  .صغ�ا

وأ$ق ، فينظر q حاجته يع´ أي حاجة تكون وaذلك ا,جنون ، فÒ هذه ا$الة ال \ق ألحد تزو¾ه إال ا$اكم
  .بعضهم ا$اكم �ميع األو8اء غ� األب و وصيه والصحيح من ا,ذهب öصيص ا$اكم

   ] وال بنت تسع سنp كذلك إال بإذنهما، باً وال يزوج غ£ األب و وصيه فيه كب£ة *قلة بكراً أو ثي[  :قال
  :الكب£ة العاقلة سواًء Ëنت بكراً أو ثيباً  مسألة �

  إال بإذنها  ال يزوجها غ� األب q هذه ا$الة الكب�ة العاقلة سواء بكر أو ثيب : قال 
  ،وهذا عند Äهور أهل العلم

وهذا . األب أو وصيه q اcdح بنت تسع سنs إال بإذنهاأي و ال يزوج غ�  ] وال بنت تسع سنp كذلك إال بإذنها[  
  .عند Äهور أهل العلم

$اجتها إ0  ،فإن } األو8اء ¾وز uم تزو¾ها ولو لم يكن أبوها إذا احتاجت إ0 ذلك األقرب فاألقرب و أما ا�جنونة
مها أو تتبعها للرجال و�و ذلك ëا يع´ و إذا ظهر منها بوادر الرغبة كأن يُعرف ذلك من خالل Ø، اcdح وصيانتها
  .رغبتها q اcdح 

ال يزوج غ£ األب و وصيه فيه كب£ة *قلة بكراً أو ثيباً و ال بنت تسع سنp إال [ د8ل هذه ا,سائل الT ذكر ا,ؤلف 
رواه اإلمام  ] )لم تُكره تستأمر ا¹تيمة � نفسها فإن سكتت فهو إذنها و إن أبت(ú هريرة مرفو*ً ، bديث أ بإذنهما

  )وال بكراً ح} تستأذن و إذنها أن تسكت(وÞ الصحيحs  .أiد
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وح� ابن ، "و�ذنها دائر بs القول والسكوت ألنها قد تست� من ا'µيح، وهو قول ¤مة أهل العلم : "قال شيخ اإلسالم
  .لسكوت وهو الرضارشد وغ�ه اإلÄاع � أن اإلذن q حق األبكار ا,ستأذنات واقع با

  و أما الرد فباللفظ للخ�
  يستحب أن يُعلم أن سكوتها رضا و األو  أن يُرجع إ0 القرآئن فإنها ال �ö : قال ابن ا,نذر

  .الصغر وأن ال يكون uا أب: ¾تمع فيها �طان، ا,قصود بها الصغ�ة الT ال أب uا : ا,قصود با8تيمة q اcdح
لقول [ ، فيُش�ط عند ثيوبتها وفيما إذا �ن الو� غ� األب أو وصيه ، ] وÅذن بنت تسع سنp معتx[ : قال بعد ذلك

   ] رواه اإلمام أ\د) إذا بلغت اoارية تسع سنp فü امرأة(*ئشة رÕ اهللا عنها 
 إ0 اd¯ ص� اهللا عليه وسلم 

ً
� حكم أنها  ومعناه) مرأةإذا بلغت اoارية تسع سنp فü ا(وروي عن ابن عمر مرفو¤

وألنها تصلح بذلك للنcح فأشبهت ، فإذا قلنا أنها q حكم ا,رأة فالبد من اش�اط إذنها فإن أذنت و�ال لم تُنكح، ا�رأة
  .ا|الغة q هذه ا$الة

  .cdح وأهليتها ~لكوا¦ا¥ أنها تأخذ حكمها q ا، أنه البد من إذنها: فقول ¤ئشة يع´ أنها تأخذ حكم ا,رأة q أمرين
  :كيفية اإلذن للبكر واÈيب �

و إذنها صماتها كما q ) رضاها صماتها( ,ا روت ¤ئشة ر- اهللا عنها q الصحيحs  ] وهو أي اإلذن صمات ا4كر[ 
  ] ولو ضحكت أو بكت [ : قال بعد ذلك .قول ¤مة أهل العلم

ً
أو  تستأمر ا¹تيمة فإن سكتت( $ديث أÛ هريرة مرفو¤

لكنها لو بكت أو سكتت أو ضحكت  . ] ونطقها أبلغ إذاً وال يش�ط[ ) إن أبت فال جور عليها و، بكت فهو رضاها
  .�ها أمارة � رضاها بهذا العقد

ألنها q هذه ا$الة قد ك�ت و عرفت الرجال فال ، يع´ اإلذن q ا¦يب هو أن تتäم،  ] ونطق اÈيب[ : ثم قال بعد ذلك
  .من اdطق با,وافقةتتحرج 

  .رواه ابن ماجة وغ�ه) اÈيب تعرب عن نفسها وا4كر رضاها صمتها: (و ورد عنه ص� اهللا عليه وسلم
  .هو الم واdطق بال خالف بs أهل العلم) ا¦يب(أن إذنها : وقال شيخ اإلسالم 

  .وال ¾وز إجبارها � اcdح بأي حال من األحوال، فالبد من Øمها
  .Y الT ُوِطئت q القبل حÓ لو �ن بزنا ¤فانا اهللا و�ياكم فإنها q حكم ا¦يب: قصود با¦يبا,

 بالزنا فإنها q ا$قيقة عند أك× أهل الع
ً
 و ، م تُعت� q حكم ا|كرللكن إذا �نت ثيبا

ً
 مستديما

ً
إذ أنها لم ت¶وج زواجا

كرهت � الزنا فتأخذ حكم ا|ك
ُ
  حنيفة ومالك  وهذا قول أÛ، أن تتäم ر ال يلزمإنما أ

  .وحكمها حكم ا|كر وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن القيم رiه اهللا
، وال تنكح ا4كر ح} تُستأذن، ال تُنكح األيّم ح} تستأمر : (و ا8Pل حديث أÛ هريرة عن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

  .متفق عليه )قالوا يا رسول اهللا و�يف إذنها؟ قال أن تسكت
أي ال يعقد عليها إال  يُطلب األمر منها ، واالستئمار هو طلب األمر، Y الT فارقت زوجها بطالق أو موت: ا,راد باأليّم

تأكد به مشاورتها ت8ها ، كما جاء q أحاديث متعددة من وفيعت� رضاها ألحقيتها بنفسها ، وال نزاع أن إذنها أن تتäم 
وأكتÒ من ا|كر بالسكوت ، ألنها قد تست� من ا'µيح ،�يح القول باإلذن منها q العقد عليها  واحتياج الو� إ0،

  .وهذا ا$ديث متفق عليه وهو صحيح ،فلم تتعود � الرجال و� مثل هذه األمور
� استئذان تسمية الزوج L وجه تقع به ا�عرفة[   xها بهذا الزوج  يع´ إذا أردنا أن نأخذ إذنها فال ] ويعت�á بد أن
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  .ويس� uا � وجٍه تقع به ا,عرفة وال يوجد أي لبس ويذكر uا نسبه ، ومنصبه ، و�وه  'كون � بص�ة من أمرها
  ال2ط اÈالث هو الوÏ: فصٌل  �

 Ïالث هو الوÈال2ط ا:  
   .باش�اط الو�  وaذلك العضلوذكر فيه ما يتعلق  ] اÈالث هو الوÏ ال2ط: فصل[ : قال ا�ؤلف ر\ه اهللا

 e¹ل اÏط الوt L  ا$ديث الصحيح q ص� اهللا عليه وسلم ¯dقول ا ) :Ïوهذا حديث صحيح )  ال نكاح إال بو
وصححه اإلمام أ\د ، أبو داود ، وال�مذي ، وابن ماجه ،  اÓمسة إال النساÐورواه أصحاب السý رواه اإلمام أiد ، 

pه اهللا .وابن معiوجها كما ذكر ا,ناوي ر sو ثالث� .وذكر بعض العلماء أن هذا ا$ديث متواتر وأخرجه ا$اكم من 
كرره )  ذن و¹ها فنhحها باطلإأيما امرأة نكحت بغ£  (ل�مذي وغ�ه وصححه من حديث ¤ئشة ر- اهللا عنها لو

 � بطالن اcdح بغ� و
َ
  .هذا �ط أسا� q اcdح أن � واd¯ ص� اهللا عليه وسلم تأكيدا

 ألن والشارع ا$كيم أبطل اcdح بدون و�  
ً
~ريعة الزنا ، فإن الزا¥ ¤فانا اهللا و�ياكم ال يعجز أن يقول  q ذلك سدا

 
ً
~ريعة الزنا ، قال  للمرأة انكحي´ dفسك بعRة دراهم ويشهد عليه رجلs من أصحابه وغ�هم ومنعها من ذلك سدا

Y أ�ح " :قال الشافù رiه اهللا }َفَال تـَْعُضُلوُهن {: و قال تعا0 }َوأَْنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ { :تعا0
 لم يكن هناك عضلوهذا العضل  "آية q اعتبار الو�

ً
وقاuا  واستنباط الشافù استنباط دقيق .لو لم يكن الو� موجودا

ن فعلت إف ،ألن العضل ال يكون إال بوجود الو� ، وينبÏ للمرأة أن ö� اهللا تبارك وتعا0 فال ت¶وج إال بإذن و8ها
  .ذلك وتعدت حدود ما أنزل اهللا فإن اcdح باطل وباءت باإلثم

 )þ(اbلقة 

  Ïوط الوt 

 ] وtوطه سبعة[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا 

  ، ن يكون هذا الو� ¤قالأالبد أي  -:يفاõW :ولال2ط األ�
ً
 بالغا

ن يكون أنه ال يستطيع أ أي، وهذا مذهب الشافù، "أمرج الغالم حÓ \تلم ليس ) ال يزوِ : "iد رiه اهللاأمام قال اإل
 ùذه ا,رأة وهو لم \تلم وهو مذهب الشافu 

ً
 ..و8ا

نه أما بالنسبة للعقل فهذا ال خالف أ ،ذا لم يبلغإء Âوز q الغالم يع´ بعض العلما ،فهو �ط بال خالف: ما العقل و أ
 ألون يكون موجأالبد 

ً
  ؟يكون ) و� فكيف يكون هو و� لغ�ه أنن ا,جنون البد دا

ن إيدخل q ذلك من يغ� عليه ف أو ك� أو خرف أو �و ذلك لكن ال §نونأو من ذهب  هوسواء من ال عقل ) لصغر
 أq هذه ا$الة فيصح  ةيع´ ال نسلبه الوالي ةواليهذا يصلح لل

ً
قليًال q  ¾نذا �ن يغ� عليه قليًال أو إن يكون و8ا

 أهذه ا$الة يصلح 
ً
 .ن يكون و8ا

� أمرين أن يكون مõفاً تعليل  ⇐ : 

 فال ينظر لغ�ه ) غ� ا,äف \تاج من ينظرن أل: ول األ

 فحا) غ�  مكتمل فال يصلح ي من لم يكأ ؛ومن ليس كذلك ،ل ا$الكما ايعت� u ةن الواليأل: ا¦ا¥ 
ً
ن ¤قال بالغا

 ..q هذه ا$ال  ةللوالي

 ,اذا ؟، ل العلمأهباتفاق  ةوهذا من �وط الوالي ،ن يكون ذكراأي أ -:ا¿كورية: اÈا�ال2ط �
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 .ا$ياء و�و ذلك موعد رجالالوميلها إ0  يشعر برعونتها ن q ذلك صيانة للمرأة عن مبا�ة ماأل

 .هميةووجود الو� ا~كر يشعرها باأل

 ..�ملة  ةن تكون حريأ و -:اbرية: ال2ط اÈالث �

 وهذه ا$رية تكون حرية �ملة أالبد 
ً
 ..ن يكون الو� حرا

 وال
ً
نه ëلوك ألك× من شخص فبعضهم أ: ي أن يكون بعضه حر وبعضه عبد أك) مبعض(يكون  فال يكون عبدا

 وبعضهم عأ
ً
 فال يصح أتق جزءا

ً
 ن يكون و8أبæ جزءا

ً
  ،ا

 .و أن العبد ال والية ) � نفسه فÒ غ�ه أ: تعليل ذلك 

 uا بإ ،ن سيدهإذمته بأواستثنوا من ذلك ا,cتب ف�وج 
ً
 ..ن سيده إذذا �ن ا,cتب ) أمه فإنه يزوجها ويكون و8ا

  فيكون هذا الرشد � العقد: ال2ط الرابع �
ً
  ،الو� راشدا

q هذا  أصح شيئ: قال أiد  ")وو� مرشد(هذا هو الشاهد .. ال بشاهدي عدل وو� مرشد إال نكاح " :لقول ابن عباس
 .ر- اهللا عنهماقول ابن عباس 

  مع« الرشد q العقد ؟  ما
وهو حفظ ا,ال q  ةر ا,ا8مووليس ا,قصود بالرشد هنا كما q األ ،ن يعرف الكفء ومصالح اcdحأالرشد q العقد 

 q العقد أما ا,قصود بالرشد هنا و إن،مور ا,ا8ةاأل
ً
وهو مع«  ،ن يعرف الكفء و يعرف مصالح اcdحأن يكون راشدا

 با,صالح 
ً
 q هذه ا$ال أ�ن كب�ا و¾هل ا,صالح فإنه ال يصلح  حÓ لو ..اش�اط بعضهم من كونه ¤,ا

ً
 .ن يكون و8ا

يع´ اح�از ëن يعرف الرشد q مصلحة ا,ال وا|يع  ] بأن يعرف الكفء ومصالح اhgح ال حفظ ا�ال[  :ؤلففقال ا,
 وأنه q هذه ا$الة ال يصلح فإوالRاء لكنه ال يعرف مصالح اcdح وال يعرف الكفء 

ً
 �ن يكون و8ا

ً
 .ن �ن كب�ا

 ] N مقام øسبه شدفر[ : فقال 

�t امس منÓال2ط ا Ïين: وط الوeو مو¹ته واحد  - :اتفاق ا Ïمسلم ةفال والي[ ، فيكون دين الو L فرhةل [ 
 Äاع من العلماءإن هذا أهل العلم أوهذا حcه غ� واحد من 

 ] لعدم اWوارث بينهما ةال g{ا� Î Lوسيو[ 

  .نµا¥ وال يهودي ,سلم  ال يعقد:قال � رواية -سالم يع´ اختيارات شيخ اإل -وÞ االختيارات 
cdح  ان يكون متو8أال ينبÏ : سالم وقال شيخ اإل،نه ال والية للcفر � ابنته الcفرة q تزويج ا,سلم أيقتã :ظاهره 
 .�*  ٌل � بطالنه د8ليس ه إنولكن ال يظهر بطالن العقد ف ،مسلم

  .كما سيأتينا من اتفاق اPين "يذكر لعدم اWوارث بينهما سوى ما[ : ثم قال بعد ذلك
 أو ،تهنها ëلوaن يزوجها ألأفيجوز q هذه ا$الة  ] سلمتأكأم وeٍ لhفر [ : قال 

ً
ن يزوجها أفله  ] مة Ëفرة �سلموأ[ يضا

لعموم واليته � أهل دار  ] هل ا¿مةأالسلطان يزوج من ال وÏ ©ا من [ وaذلك  ،مة �فرة ,سلمةأ: وaذا  ،لcفر
ن �هل ا~مة وأو� uا من  ال نه q هذه ا$الة يزوج منأوهذا طبعا من تعظيم الRيعة للسلطان وواليته q  ،سالمإلا

 .و) مcنة عظيمة  ةلكن السلطان ) والي ،هل الكفرأ�نت من 

 ,ا تقدم من قول ابن عباسأ ،العدالة: ال2ط السادس�
ً
دل وو� ال بشاهدي عإنكاح  ال: "ن يكون الو� عدال

  فيدخل q ذلك العدالة و، "مرشد
ً
 .) يما امرأة انكحها وÏ مسخوط عليه فنhحها باطلأ(ُروي أيضا

 فواليته صحيحةإذن الو� أاتفق العلماء �   :والية الفاسق
ً
ن �رر ?ل ال�اع q هذه ا,سألة أردنا أيع´ لو  ،ا �ن عدال
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 ذا �ن الو� إ(ن والية العدل أ: نقول : 
ً
 ) .فواليته صحيحة بغ� خالف عدال

ن العدالة أقول آخر ولعله الراجح وهناك  ،Âوز والية الفاسق نه الأا,ؤلف هنا م! � : ذا Ëن فاسقاً اÓالف � ما إو
 q والية اcdح

ً
 رواية عن اإل ليست �طا

ً
 هو قول ا§مهور وقولو والية الفاسق بن اcdح ينعقد أiد وأمام وهو أيضا

  .ه يA نكاح نفسه فصحت واليته � غ�هنأل: حد قو� الشافù ,اذا ؟ عللوا بذلك قالوا أ بو حنيفة وأ مالك و
وقالوا بأن العدالة ولو ظاهرة تكÒ، ألنها واليٌة نظرية ، يع´ هذا الRط عند ا,ذهب ا$نبA قالوا العدالة �ط من 

 فإن فيه مشقة كب�ة ، �وط الو� ولو �نت ظاهرة فيكÒ مستور ا$
ً
 وباطنا

ً
 ظاهرا

ً
ال، ألنه لو اش�طنا أن يكون عدال

ش�اط الوالية قالوا ألنها والية نظرية فال يستبد بها الفاسق وعرفنا لعل الراجح إن شاء اهللا q هذه ا,سألة أنه ال الوعللوا 
  .ن باب أو م فغ�ه قول ا§مهور وألنه تصح واليته dفسه ن هذايلزم هذا الRط أل

يع´ ,ا تقدم من  - ج امرأة نفسها وال غ�ها ,ا تقدم إذا تقرر ذلك يع´ ما سبق وعرفنا �ط الوالية q اcdح فال تزوِ  
  :وال تو¸ غ� و8ها q تزو¾ها فإن فعلت فلم يصح ألمرين - األدلة

  لعدم وجود �ط اc"dح أو �ط الو�: األمر األول 
وفيه ) ال تزوج ا�رأة نفسها(وروي q ا$ديث  .عقلها و¬عة اáداعها قصألنها غ� مأمونة � ا|ضع d :واألمر ا¦ا¥ 

  . ) تزوج نفسها�فإن الزانية å ال(
� Ïذكر بعض العلماء أنه األمانة-:ال2ط السابع للو ،  

ً
  .�لو# q رواية أن يكون أمينا

  :من هو الوÏ ا¿ي يتوÒ عقد اhgح 
  :q أقارب ا,رأة ، ذكر العلماء أنه ال بد أن ي�تب � درجات ومراحل  الو�

Òرجة األوeا :sقول �:-  
 هو األب للمرأة ا$رة ، ÷الف األمة فإنه تكون الوالية لسيدها وليست ألبيها  ول األو8اءأ: القول األول

ً
  .تقديما

  q الثة أمورنكاحها إيقدم أب ا,رأة ا$رة¦:  
  ملاألكألنه 

ً
  .ألنه ال والية ألحد معه /    شفقه فوجب تقديمه شدألنه األ /    نظرا

  .وهذا طبعا مذهب ا$نابلة ، وهو مذهب الشافù وا,شهور عن أÛ حنيفة رiه اهللا 
  .با,�اث منه ألن االبن أو  ،أن االبن يقدم � األب :القول ا¦ا¥

cdا q  ا,�اثولكن ا§مهور � تقديم األب q ا$ديث ،ح و�ن �ن االبن مقدم Þموهوب ألبيه و Pأنت : (وألن الو
  .وألنه يقوم � وPه q صغره وسفهه وجنونه ، فيليه q سائر ما تثبت الوالية عليه ) ومالك ألبيك

  .فإن األب هو األو  : وابن إذا اجتمع للمرأة أب  الراجح q هذه ا,سألة
بعد ،  ، وهو الو# q اcdح ، يع´ إذا أو$ واPها بشخص فإنه يكون أو  من سائر األقاربالو# :اeرجة اÈانية

 
ً
  ..بنها وجدها و�وهم االو# يقدم حÓ � ف ،األب تماما

ص% � أنه ينُ أن ألن الو# يقوم مقام األب فإن األب عرفنا أنه أكمل شفقة وأشد رiة فإذا اختار ألبنته وصيا بRط 
بنته إال من هو مشفق عليها ر من يرتضيه وال يمكن أن Ãتار الختاايا q اcdح فإنه يكون بذلك قد ن وصيكو

  .� سائر األو8اءو~لك يقدم 
 ألبيها، أما أب األم  فال يدخل هنا :اeرجة اÈاÈة

ً
  .ا§د وا,قصود به ا§د من جهة األب، أي يكون أبا

u أبيها ثم جد أبيها فنبدأ باألقرب ويقدم األقرب فاألقرب ولو �ن Pا أك× من جد من جهة األب فمثال يكون هنالك وا
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  ئر األو8اء وهذا مذهب الشافù ا~ي هو واP أبيها فيقدم األقرب فاألقرب ، فإنه أحق بالوالية وسابا§د ا,با� 
  - :ن ألمري ألب؟ �اذا اخ�نا اoد �
  ] .إيالداً وتعصيباً فأشبه األب ألن اoد لألب ألن J[ : األول األمر

ه واألخ كذلك لو أنه قبهذه ا,رأة الT تريد الزواج،  ألن االبن واألخ يقادان بها، يع´: ا¦ا¥ مراأل ها  تلاالبن يقاد بأم%
فيكون  ، ألن ا§د بم�لة األب ا§دواألخ ، واألخ يقطع بÕقة ماuا ÷الف  نبفإنه يقاد بها، فيكون ا§د أو  من اال

  .ذين األمرين uبنها امن  أو 
يع´ درجة ا§د ثم االبن ألن مرحلة األبوة q اPرجة ، ثم بنوه و�ن نزلوا األقرب فاألقرب،  يأ� ابنها :ةالرابع اeرجة
ثم األقرب ن االبن و�ن لم يوجد فاالبن ا~ي بعده ابويدخل فيها األب وا§د  ثم ا|نوة فإن لم يوجد فثم ا|نوة ثم األو  

   .ثم األخوة ثم العمومة كما سيأ� ، فاألقرب
يتخّرج dا  ب سواء q والية اcdح كما إذا أو$ ألقرب قرابته لcن متوجها ون االبن واألإلو قيل "  : قال شيخ اإلسالم

لوا أن االبن أو  من ا§د أو وقا ،هذه ا,سألةq أن االبن أو  إذا قلنا األخ أو  من ا§د ، وا$نفية خالفوا  )يتضح dا(
  .األب ، كما سبق أن عرفنا 

انقضت عدتها أرسل  ا� أنها( رÕ اهللا عنها  ةاألقرب فاألقرب �ا روت أم سلم واثم ابنها ثم بنوه وÅن نزل [ : قال ا,ؤلف 
µ وÏ حا/ فقال  أي ليسيا رسول اهللا ليس أحد من أو¹اÐ شاهد  ص® اهللا عليه وسلم �طبها فقالت إ¹ها رسول اهللا

رواه ) فقالت قم يا عمر فزوج رسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم فزوجه ،ليس من أو¹ائك شاهد وال Àئب يكره ذلك
Ðعدم وجود األو8اء اآلخرين، ودل هذا ا$ديث � أن االبن زوّ فوعمر هو ابن أم سلمه ،  ] النسا q هذه ا$الة q جها

  .ن نزل إلثبات اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ) والية تزو¾ها  �ذلك ابن االبن وفيدخل q  ،يزوج أمه

 )�(اbلقة 

  :تتمة tوط اhgح 
 sالزوج sالو�  /   رضاهما  /   تعي  
  الوÏ : نكمل ال2ط اÈالث 

واd¯ أثبت ، و�ن نزلكذلك ابن االبن ألنه q حكم االبن ، هذا ا$ديث q ا$لقة السابقة دل � أن االبن يزوج أمه
  .والية االبن فكذلك ابن االبن فهو q م�لة االبن إذا فُقد االبن

 ـ أي عمر بن سلمة: iدقيل أل
ً
 : "ـ قال أليس �ن صغ�ا

ً
فليس q ا$ديث ما " ليس فيه بيان! ومن يقول �ن صغ�ا

 u، يدل � أنه صغ�
ً
  .او ألنه عدل من عصبتها فيكون و8ا

Óرجة اeالرابعة إذا استبعدنا الو#  -:امسةا Yمرحلة األخوة: و Yكما ، تأ� بعد ا|نوة، وهو أخوها ألبوين و Yو
فإذا فُقد فيكون األخ ، وأو  اإلخوة األخ ألبوين، كذلك q اإلخوة األقرب فاألقرب، عرفنا q األبناء األقرب فاألقرب

 
ً
  .ألب كما q ا,�اث تماما

، هذه ا,رحلة بعد ا|نوة األخوة. واالبن وابنه و�ن نزل؛ يقدم األخ، cdح بعد األب وأبيه و�ن عالأي يقدم q والية ا
  .لكونه أقرب العصبات بعدهم

  .أي ليس فيه خالف أن األخ يأ� بعد االبن" بال خالف" قال شيخ اإلسالم ابن قدامه رiه اهللا 
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 بs العلما
ً
يستفاد با'عصيب فيقدم فيه من ألبوين كما يقدم q  حٌق  ألنه أحق، ءويقدم األخ ألبوين ثم األخ ألب اتفاقا

  .األخ ألبوين ثم يأ� بعده األخ ألب يقدم ألنه q ا,�اث. ا,�اث
ولم يذكر ا,ؤلف األخ من األم ألنه ليس . يأ� بعد اإلخوة بنوهم) الزdا q نفس اPرجة(يع´ بنو األخ  ]  ثم بنوهما[ 

فننتقل إ0 ابن .فوالية اcdح ال تثبت )، واcdح البد أن يكون من العصبة. و�نما من ذوي األرحام من ذوي العصبة
ابن االبن األخ ألبوين ثم ابن ابن األخ ألب األقرب فاألقرب و إن نزلوا فيقدم من �ن ألبوين . األخ ثم بنوهما و�ن نزلوا

  .األقرب فاألقرب � من �ن ألب إذا استويا q اPرجة ثم بعد ذلك 
Øهما سواء إال أنه ينبÏ أن : "وÞ رواية" ينبÏ أن يُنظر إ0 العقل والرأي: "وألiد رواية q األخوين الصغ� والكب�

  "يُنظر q ذلك إ0 الفضل والرأي
  .العمومة -:اeرجة السادسة

  .مومةإذا ُعدمت األخوة وبنيهم ننتقل إ0 درجة أخرى وهم األعمام أو درجة الع
 ألبيها يقدم � أخيه من، كما q ا,�اث يقدم العم ألبوين ] ثم عمها ألبوين ثم ألب [ : قال

ً
األب  يع´ إذا �ن شقيقا

فيقدم ابن العم ألبوين �  ] األعمام L ما سبق � ا�£اث ثم بعد ذلك بنوهما أي بنو[ ث كما q ا,�ا)  العم من األب(
  ابن العم ألب

  ] أقرب عصبة نسب Ëإلرث[ إذا انعدمت العمومة ولم توجد؛ ننتقل إ0  بعد ذلك
ً
  تماما

اث أحقهم فأحق العصبات بعد اإلخوة با�£[ . وهكذا ، مثل عم األب ثم بنيه ثم عم ا§د ثم بنيه كذلك و�ن علوا 
  .Pٍ } أب أقربهم إ8هوأو  و، ب´ أب أقرب منه و�ن نزلت درجتهم  مع من أ� فال يA بنو أب،  ] بالوالية

 : " قال ا,وفق ابن قدامة
ً
  "ال نعلم q هذا خالفا

  ه.أ" الوالية q اcdح ال تثبت إال ,ن يرث با'عصيب اتفقوا � أن: "هب�ة الوزير قال ابن
  . وال والية لغ� العصبات من األقارب كأخ ألم أو عم ألم كما سبق وعرفنا 

، ألن مبÑ الوالية L الشفقة واgظر[ وتعليل هذا ،  ] بعد اإلخوة با�£اث أحقهم بالوالية فأحق العصبات[ : قال ا,ؤلف
 ن الو� أقرب �ما �ن أك× شفقةوهذا نتيجة طبيعية أنه �ما �، فأقربهم أشفقهم  ] .وذلك ُمعتx بمظنته وهو القرابة

و األب ليس �§د uذا . لعم q الشفقة وuذا قُدم وهكذافاألخ ليس � .ومن هنا قُدمت هذه اPرجات q والية اcdح
  .فأقربهم أشفقهم ،  ] ألن مبÑ الوالية L الشفقة و اgظر وذلك معتx بمظنته وهو القرابة[ : فقال .وهكذا، قُدم األب

نه فيسقط بعدم ومن لم يعلم أنه نسيب فهو غ� مقدور � استئذا، ومن �وط الو� الشفقة عليها: "قال ابن مفلح
  .ما يسقط با|عدكالعلم 

  درجة ا,و   -:اeرجة السابعة
  أي عند عدم عصباتها فcن ) تزو¾ها ] ثم ا�وÒ ا�نعم بالعتق[ : قال رiه اهللا

  ]  ويعقل عنها، يرثها[ ,اذا؟ ألن هذا ا,و  " بغ� خالف نعلمه: "وقال ابن قدامة 
� 

ً
أي إن عدم ا,و� أو لم يكن من أهل الوالية فعصباته األقرب منه ، ترتيب ا,�اث  ثم بعد ذلك أقرب عصبته نسبا

 
ً
 واحدا

ً
  .فاألقرب � ترتيب ا,�اث قوال

  .يليه q الوالية مو  ا,و  ثم عصباته من بعده �,�اث سواءً ، ثم إن ُعدموا فعصبة والٍء � ما تقدم أي q ا,�اث
  . بوه فاالبن أو  ألنه أحق با,�اث وأقوى q ا'عصيبفإن اجتمع ابن ا,عتق و أ
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لطان السلطان وÏ من  : (لقو) ص� اهللا عليه وسلم  ،ثم بعد ذلك إذا ُعدمت هذه اPرجات �ها ننتقل بعد ذلك إ0 الس%
J Ïأن للسلط: رواه أبو داود وغ�ه ، و قال ابن قدامه )  ال و q أهل العلم sب 

َ
ان والية تزويج  ا,رأة عند ال نعلم خالفا

عدم أو8ائها أو عضلهم يع´ إذا عضلوها فإن السلطان يتو  تزو¾ها q هذه ا$الة وألن ) الوالية العامة فإن ) الوالية 
  .q اcdح �ألب

   ؟ما ا�قصود بالسلطان � والية اhgح �
8ه ذلك ، و رواية عن اإلمام أiد عند عدم القا- وقال أو من فوض إ) ا,قصود بالسلطان اإلمام أو ا$اكم أو اdائب 

". أو من ينيبه ألنه موضع üورة ويع´ إذا لم يوجد هؤالء األو8اء فإننا ننتقل إ0 والية السلطان": شيخ اإلسالم رiه اهللا
  .أو كما قال رiه اهللا "فهذا األمر متعs" :قال اإلمام أiد

ككب� قرية أو و8ها أو أم� قافلة و�و ذلك واختاره شيخ اإلسالم رiه  ،] سلطان � مhنهافإن ُعدم ال� زو�جها ذو [  
فرض كفاية  تزويج األيا&"وقال  ،"وجت ولو لم يثبت ذلك ببينهها من ا,وانع وأنها ال و� uا زُ دعت خلواإذا " :اهللا وقال

 
ً
و�ذا تعذر من ) والية : "وÞ االختيارات  ،"هصار وجوده كعدم ،هعًال ال يستحقجكطلبه  ،فإن أباه حاكم إال بظلم ،إÄا¤

  ..اcdح كرئيس القرية وأم� القافلة و�و ذلك q اcdح انتقلت الوالية إ0 أصلح من يوجد ëن ) نوع والية 
 ولفته مهمة أن الفقهاء رiهم اهللا تكلموا q أدق ا'فاصي

ً
ل و أن هذه الRيعة وهذا أيها األخوة فيه نقطة لطيفة جدا

اهة وصيانة األعراض وتطه� ا,جتمع من الرذائل   .و�عفاف ا,رأة الcملة الT أتت بالُطهر والعفاف وال��
ت[ ة أو القافلة أو �وه ، قريكما عرفنا q ال ] فإن عدم ال� زوجها ذو سلطان � مhنها[  :قال �

q ذلك  ] فإن تعذر و�
  ).رجل عدل بإذنها(  إذا تعذر } هذه اPرجات و'تيع´، ا,cن من يزوجها 

  مسألة وÏ األمة  �
 كما سبق أن أ�ت إ0 ذلك q بداية الم أن األمة öتلف عن ا$رة q الوالية] وÏ أمة سيدها ولو فاسقاً و [ 

ً
، ، طبعا

ا uا q اcdح ب ال يكون و8) وال يدخل } هؤالء اPرجات سواء األخ أو العم حÓ األ، فإن والية نكاحها لسيدها
لقو) تعا0   ، أي سيدها بال خالف إذا �ن من أهل واليته ] اÏ أمة سيدها ولو فاسقوو[ : و�نما سيدها ، قال ا,ؤلف 

ْهلِِهن� {
َ
 ، تزويج إمائهأو مcتبا إذا أذن ) سيده q، وألنه مالكها ولو �ن فاسقا فله ا'µف q ما) } فَانِْكُحوُهن� بِإِْذِن أ

    ،و�ن �نت امرأة فو8ها و� سيدتها كما تقدم
  هل ¿وي األرحام والية ؟ �

ألن هؤالء ذوي أرحام كعم" األم وأبيها و�وهم وهذا  ] وØوه من ذوي رحم وال والية ألخ من أم وال خال[  :قال ا,ؤلف
وال تزول والية  "فالعصبة أو   ،أدرaنأي  ،ئقنص ا$قا إذا بلغ النساء": مذهب الشافù لقول عA ر- اهللا عنه 

 أو أغ� عليه أو أحرم انتظر زوال ذلك وال ينعزل الو� بطريان ذلك 
ً
  .باإلغماء وال بالع� وال بالسفه و�ن جن أحيانا

 أو �و ذلك مثل عّم األم وأبيها و�و
ً
 والية اcdح ال تكون ~وي األرحام سواًء �ن أخا ألم أو خاال

ً
هؤالء  ألنهم وإذا
 �هة األب مثل العم وا§د وأبناء العمومة و�وهم ëن يكون �ا الوالية تكون q الغالب ,ن يدو�نم ،ون �هة األمليد

  .عن طريق األب 
 Ïط الوt �  :مسألة مهمة 

ته ،  فعرفنا أن األو8اء هذا ترتيبهم األول درجو ؛وå قضية العضل  ة األب ولكن إذا هو منع الكفء من نكاح مو�8
عضل ابنته أو مو8ته الÇ Tت يده ومنعها من اcdح  وثبت عنه فإنه تسقط  أو غ�ه من األو8اء اف�ضنا أن األب
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  حيثواليته مبا�ة ، وهذا من كمال الRيعة وسموها 
ً
اcdح ألنه  qإ0 إعطاء ا,رأة حقها  نظر نظرة بالغة و مهمة جدا

  .ة أن تنكح من تريدمن ا$قوق ا,همة للمرأ
يع´  ] ه ورغب بما صح مهراً و يفسق به إن تكررترضي اً فإن عضل الوÏ األقرب بأن منعها كفؤ[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا

 إذا تكرر منه ذلك
ً
 قال ابن هب�ة ،فإن الوالية تنتقل من األقرب إ0 األبعد و�ذا ثبت ذلك  ،أنه يفسق ويكون فاسقا

ورغب بما [ : ، قال  "أي العلماء � أنه ليس للو� أن يعضل و8ته إذا دعت إ0 كفؤ وبصداق مثلهااتفقوا ": رiه اهللا
 ولو بدون مهر مثلها يع´ إذا رضيا بمهر فإنه ولو �ن دون مهر أ ] صح مهراً 

ً
ي ورغب } منهما بصاحبه بما صح مهرا

أي أن الو� يفسق بالعضل إذا تكرر  ،] ويفسق به إن تكرر [ ،ا,ثل فإن ذلك ال يسو%غ للو� أن \رمها ويمنعها من ذلك
والفسق ذكره شيخ اإلسالم  ،ومنع ذلك صار ذلك كب�ة يمنع الوالية ألجل اإلüار، وآخر ،خرآو ،منه بأن خطبها كفؤ

ا عند اdاس أي أصبح هذا الو� معروف "شدة الو�لاليته إذا امتنع اtطاب ا,سقط لومن صور العضل " :رiه اهللا وقال
 لواليته وموجبا لفسقه قال ذاه بعضل مو8ته ومنعها وتكرر منه ذلك واشتهر بهذا فإن

ً
ويفُسق إن [  :يكون مسقطا

ر   .  ] تكر�

 )�C(اbلقة 

  :أسباب انتقال الوالية من األقرب إ¾ األبعد 
رم q �يعة اإلسالم وهذا األمر قد عرفنا أنه ?، هو منع الزوجة من زواجها للكفء من غ� سبب: العضل -¹

  وعرفنا ما q ذلك من ا$كمة ا|الغة واألهمية العظيمة حÇ Óفظ كرامة ا,رأة وصيانتها
  ] ويفسق به إن تكرر، بما صح مهرا  ، ورغباً رضيُته فإن عضل الوÏ األقرب بأن منعها كفؤ [ : قال ا,ؤلف

  :عدم أهلية األقرب -±
  ] ه طفال أو Ëفرا أو فاسقا أو عبدا أو لم يكن األقرب أهالً لكون[ :  قال

؛ فÒ هذه ا$الة تنتقل الوالية من األقرب إ0 
ً
 أو عبدا

ً
 أو �فرا

ً
إذا لم يكن أهًال للوالية uذه األسباب سواء �ن صغ�ا

  .األبعد 
قرب أهالً لكونه طفالً  [ : قال ا,ؤلف

ٌ
نه تنتقل الوالية من هذا q هذه ا$الة إذا لم يبلغ فإ، أي لم يبلغ ] أو لم يكن األ

 إ0 من هو أبعد منه ,ن �ن ) عقٌل وتمي�
ً
  .الو� و�ن �ن قريبا

ألن الوالية q هذه ا$الة ال تثبت لطفل وال لعبد وال �فر � مسلمة فعند ذلك  ]  أو Ëن Ëفراً أو فاسقاً أو عبداً [ : قال 
من هو أبعد و�ن �نوا أقرب لوجود هذه الصفات فيهم ال تثبت  أي أن الوالية تنتقل منهم إ0، يكون وجودهم كعدمهم

  uم الوالية وألن وجودهم كعدمهم 
قرب عن مو8ته غيبة بعيدة °يث  :إذا Àب األقرب غيبة منقطعة ال تقطع إال بكلفة ومشقة -¼

ٌ
فإذا Ñب الو� األ

ا من مرا¤ة الشارع ا$كيم لفطرة اإلنسان فإنها يصعب الوصول إ8ه فÒ هذه ا$الة ال نعلق ا,رأة بسبب غيبة الو� وهذ
 .ال تنتظر بل يزوجها األبعد

  :مدة الغيبة ا�عتxة �
ال يصل إ8ه الكتاب يع´ الرسالة أو  ما: ومنهم من قال q مع« الغيبة ا,نقطعة، تقطع إال بكلفةال : q ا,ذهب قال 

  . تقطعه القافلة q السنة إال مرةq هذه الغيبة قال ماال: وقال بعضهم، يصل فال ¾يب عنه
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" وقول أiد إال إن تكون غيبة منقطعة ال تقطع إال بكلفة و مشقة" :وقال بن قدامه رiه اهللا بعد أن ساق هذه األقوال
ألن Çديد مثل هذه األمور \تاج إ0 توقيف  "الصوابهو أقربها إن شاء اهللا إ0 : "قال  ،القول األول ا~ي عرفنا  وهو
فإذا �نت هذه ا,سافة ال تقطع إال ، يس q هذه ا$قيقة د8ل يستند إ8ه ويعتمد إ8ه ف�جع q هذا إ0 عرف اdاسول

  .بكلفة و مشقة فô تعت� غيبة منقطعة q هذه ا$الة تنتقل الوالية من األقرب إ0 األبعد من األو8اء 
ا,سألة ف�د إ0 ما يتعارفه اdاس بينهم ëا ال Âرى العادة  فإن ا'حديدات بابها ا'وقيف وال توقيف q هذه: "قال

  .وهذا من األمور العظيمة الT را¤ها الشارع ، "باالنتظار فيه ويلحق ا,رأة الóر ,نعها من ال¶ويج q مثله
فهذه ال تعت� يع´ إذا �نت أقل من مسافة القµ  ] ال تقطع إال بكلفة ومشقة  فوق مسافة الق{ [ : قال ا,ؤلف

q هذه ا$الة سواء �ن قريبا يع´ أقل من مسافة القµ أو أبعد  ،مcنه يع´ مcن الو� األقرب  ُجِهلمسافة بعيدة أو 
أن مcنه ðهول : اtالصةمنها فإنه q هذه ا$الة ال يعرف مcنه قد يكون ?بوسا أو q مcن بعيد أو q مcن قريب 

  الوالية من الو� األقرب إ0 الو� األبعد فÒ هذه ا$الة تنتقل
  يع´ يتو  تزو¾ها الو� األبعد  ] إذا Àب األقرب غيبة منقطعة زّوج اbرة الوÏ األبعد[ : قال ا,ؤلف 

 من األمة..  و�اذا قال اbرة ؟ �
ً
  .فإنها إذا �نت أمة سنعرف سيدها وهو ا~ي يتو  تزو¾ها، هذا اح�ازا

قرب من األو¹اء زّوج [ : قال 
َ
   ] اbرة الوÏ األبعد âن ي� األ

ألن األقرب هنا هو q حكم ا,عدوم q هذه ا$الة؛ فال تضار : قالوا  ،و هناك تعليل ،وهذا طبعا مذهب أÛ حنيفة ومالك
قرب هنا �,عدوم

ٌ
  .ا,رأة q انتظار هذا الو� فإنما يتو  من هو أبعد تزو¾ها ألن األ

  :لوÏ و و�يلهمسائل � ا 
   ] وÅن زّوج األبعد أو زّوج أجنبيا � هذه اbالة ال يصح اhgح[ : قال ا,ؤلف

ألنه ال والية ) عليها فإذا زوج األبعد مع وجود األقرب أو زوجها األجن¯ مع وجود الو� القريب فإن اcdح ال  �اذا ؟
 من غ� عذر لألعذار السابقة الT عرفنا

ً
، يع´ لو زوج األبعد مع وجود األقرب لم يصح اcdح، لألقرب يصح ولو حاكما

  .ألنه فقد الRط وهو الو� 
يع´ كأنها �,�اث ال ينبÏ أن يُفتات � الو�   ] لعدم الوالية من العاقد عليها مع وجود مستحقها[  -تعليل ذلك -

  ] صح اhgح :و أنه صار أو *د أهال بعد مناٍف أفلو Ëن األقرب والية  ال يعلم أنه عصبة [  ،األقرب مع وجوده
، ج األبعد مع وجود األقرب؛ وهذا األقرب ال يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد فيكون q هذه ا$الة تم العقديع´ لو زوّ 

  .ألنه لم يكن يعلم، و ال ننقضه 
فهل \ق ) ا,طا|ة بإسقاط العقد  ؛د العقدأو �ن غ� أهٍل للعقد ألي سبب من األسباب الT ذكرنا؛ ثم صار أهال بع

قرب حÓ يتواله ؟
ٌ
  و�¤دته ألنه هو األ

نقول q هذه ا$الة ليس لك ذلك واcdح صحيح استصحابا لألصل فنستصحب األصل q هذه ا$الة ويكون اcdح 
  .صحيحا بإذن اهللا سبحانه وتعا0

�  Ïو�يل الو:  
  ] م مقامه Àئبا أو حا/ا ب2ط إذنها للو�يل بعد تو�يلهوو�يل N وÏ يقو [ : ثم قال ا,ؤلف

  آخر فإنه q هذه ا$الة يصح العقد بRط إذنها للوaيل بعد توaيله
ً
  فلو و¸ الو� شخصا

  و�ذنها ) فيه بعد توaيله،فال يكÒ إذنها لو8ها ل¶ويج أو توaيل فيه بال مراجعة وaيلها 
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 ّ̧   .لو لم تأذن للو�و ،صح  و� ثم أذنت لوaيٍل فلو و
  ] إن لم تكن xÎة[ : فقال

ً
يع´ �نت صغ�ة فإنها ال يش�ط إذنها q هذه ا$الة كما سبق وعرفنا إذا �نت بكرا

  .وصغ�ة فإنها q هذه ا$الة ال يش�ط إذنها
 q عقد اcdح فإن  ] ويش�ط � و�يل وÏ ما يش�ط فيه[ : قال 

ً
ّ̧ شخصا الRوط الT ¾ب أن يع´ لو أن الو� و

، يش�ط q وaيله ما يش�ط  q الو� من ا~كورية وا|لوغ وغ�ها: تتوافر q الو� كذلك البد أن تتوافر q وaيله فقالوا 
جْ ، يبا�ها غ� أهلها ألنها والية فال يصح أن وال يملك أن يزوجها من نفسه ، من شئت ويصح توaيله مطلقا كـ َزو"

يع´ أن الو� ¾وز ) أن تكون و±'ه ¤مه أو مطلقه ويكون طبعا ، وaيل مقيدا كزوج فالنا بعينهويصح ا'، �لو#
تك "كفء أو يكون و'تك ب¶و¾ها بفالن فتكون هذه والية مقيدة وليست مطلقه 

ّ
كأن يقول زّوج فالن بعينه وو'

  فتكون هذه والية مقيدة وليست مطلقة" ب¶و¾ها بفالن
: فيقول الوÏ أو و�يله لو�يل الزوج[  ،ويصح توaيل فاسق و�وه q قبول ,و'ه، لRع �$اكم والو� فلهومن واليته با

  ؛هنا ننتقل من الو� إ0 الزوج وهو الطرف اآلخر ] فالنةزوّجت مو�ك فالناً 
 يصح

ً
ّ̧ شخصا آخر q قبول هذا اcdح فهذا أيضا   هذه ا$الة أو وaيله وماذا يقول ) الو� q ، لو أن الزوج و

 :يقول ) 
ً
ألن الزوج غ� موجود وال يصح أن يقول زوجتك ألنه ليس هو الزوج و�نما هو عبارة عن ، زوّجت مو'ك فالنا

  وaيل فقط و¾وز أن يو¸ الزوج شخصا آخر q قبول نكاحه من هذه ا,رأة أو تلك 
  بفالنة يع´ زوجته بفالنة فماذا يقول الو� q هذه ا$الة ؟ يقول زوجت مو'ك فالنا

 " ا بما يتم� به وبماتتم� بهمويصفه"

قبلته لفالن والزواج ليس ) بل هو عبارة :يع´ ال يقول قبلت اcdح فقط و�نما يقول ، قبلته لفالن: ويقول وaيل الزوج
  ، فالنو(قبلته لفالن أو ,: عن وaيل فيقول

 يش�ط قول وaيل الزو" :يقول الشارح
ً
ج قبلت هذا اcdح لفالن بن فالن ال قبلته فقط من غ� تµيح ÷الف أيضا

  "سائر العقود ألن اإلشهاد q اcdح ال يتأà إال � ما تسمعه الشهود
  ألن هناك شهود يسمعون هذا الم فال بد أن يµح باسم الزوج

  "أب أو غ�ه q اcdح بم�'ه إذا نص ) عليهألن اإلشهاد q اcdح ال يتأà إال � ما تسمعه الشهود فو# :" قال
  مسألة استواء الوp¹ فأك³  �

  يع´ استوى هذان الو8ان q واليتهم للمرأة ] وÅن استوى و¹ان فأك³[ : نأ� إ0 نقطة أخرى قال ا,ؤلف 
 كأن يكونا إخوان من أب؛  كأن يكونا q درجة واحدة

ً
 بغ� صح  من } واحد منهم قوال

ً
  .  خالفواحدا

  ] سن تقديم أفضل فأسن [ : قال ا,ؤلف
ً
 ودينا

ً
 أو أفضل علما

ً
 q درجة الفضل سواء من هو أك� سنا

ً
يع´ إذا �ن أيضا

  أو قدم األك�) ك�x ،ك�x ( q الفضل وهو العلم واPين فيؤخذ بعد ذلك باألسن لقو) ص� اهللا عليه وسلم  واو�ن استو
ماع �وطه واdظر q ا$ظ فÒ هذه ا$الة إذا �ن األو8اء q درجة واحدة يقدم األفضل ألنه أحوط للعقد q اجتو

 
ً
 فإذا استويا q ذلك نقدم من هو أك� سنا

ً
 ودينا

ً
  . علما

والقرعة Y �رج �* وصحيح  ،إذا تشاحوا فإنه يقرع بينهما q هذه ا$الة ؛فإذا دخلوا إ0 مرحلة أخرى وY ا,شاحة
  .حرج وليس فيه 

و�ن ، فô لألول منهما بال خالف و�ن زوج و8ان الثنs، ف�وجها دون غ�ه ] ويتعp من أذنت J منهم[ :قال ا,ؤلف 
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  جهل
ً
فلو طلقا  ، وال يتعs، نّص عليه ، فسخها حاكم : أو علم  السبق وجهل السابق  ، أو علم ثم نÚ، السابق مطلقا

 أخر  –مام أiد اإل –وعنه ، أغ« عن فسخه وهو أحوط
ٌ
أنه يقرع بينهما وY للقارع من غ� Âديد عقد وهو : قول

  .ظاهر Øم ا§مهور واختاره شيخ اإلسالم بن تيميه رiه اهللا
 pل� الطرف ُ   :مسألة من Ëن قريبا

و و8ها أو زوج يع´ كما لو زوج ابنه الصغ� بصغ�ة ه ] صح أن يتوÒ طر� العقد: ومن زوج ابنه ببنت أخيه وØوه [ 
 بصغ�ة Çت حجره

ً
  .اواحدً  *� أو وَ ، و# q نكاح صغ�ا

   ] ومن زوج ابنه ببنت أخيه وØوه صح أن يتوÒ طر� العقد[ : قال ا,ؤلف
أنه q هذه ا$الة يعت� هذا الو� q م�لة متساوية بالنسبة للزوج والزوجة فهما q درجة واحدة فهذا ابنه وهذه : يع´
  ] صح أن يتوÒ طر� العقد[ أخيه فقال ا,ؤلف رiه اهللا بنت 

أÂعلs أمرك :,ا روى ا|خاري رiه اهللا رواه تعليقا أن عبد الرiن بن عوف ر- اهللا عنه قال ألم حكيم بنت قارض 
  قال قد تزوجتك  ،نعم: إ� ؟ قالت 

ج أمته عبده زو�  وaما لو، يتو  اإل¾اب والقبول ا أيألنه يملك اإل¾اب والقبول فجاز أن يتوالهم: واWعليل أيضاً 
  .الصغ�

) إذا �نت Çل ) �إلمام إذا أراد أن ي¶وج عليها لغ�ه فجاز أن يليها عليه أن يA العقد  ألنه وaيله ¾وز تعليل أخر
  .وألنه ص� اهللا عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها، مو8ته

فÒ هذه ا$الة يتو  ، إذا �نا الزوج والزوجة صغ�ان واإل¾اب والقبول q العادة ال يتأà منهما وهذه ا,سألة تتصور فيما
  .هذا الرجل ا~ي بم�لة قريبة منهما يتو  طرÞ العقد

ëا يتو  طرÞ العقد قوُل  -وهذا طبعا مسألة أخرى- أو و يكq Ò عقد اcdح  ] زوجت فالن فالنة: ويك�[  -
  نا وينسبه فالنة من غ� أن يقول وقبلت ) نكاحها زوجت فال

  زوجت ثم قبلت نيابة عنهما: ألنه كما سبق وعرفنا يتو  طرÞ العقد فال يش�ط أن يقول 
  زوجت فالن لفالنة ألنه ëسك بطرÞ العقد و*مه هذا يغ´ عن إ¤دة اإل¾اب والقبول : و�نما يقول

إذا تزوجها بإذنها ك
 قوJ  -مثل ابن العم  وا,و  وا$اكم- ا وÏ *قلة 	ل Jويك� زوجت فالنا فالنة و�ذ[ قال 
 ، قبلت نكاحها dفÚ: تزوجتها من غ� أن يقول : يكÒ أن يقول  ] تزوجتها

ً
للتعليالت الT سبقت ألن إ¾ابه أيضا

    .تزوجتها ,و( فالن أو لفالن وينسبه: ولغ�ه يقول ، تضمن القبول

 )CC(اbلقة 

  :فصل ال2ط الرابع هو الشهادة �
  :هو الشهادة: ال2ط الرابع من tوط اhgح 

 بالشهادة ألهميتها ، ألن الغرض إعالن اcdح احتياًطا للنسب خوف  ] فصٌل [ : قال ا,ؤلف
ً
وهذا الفصل عقده خاصا

  احتياًطا uذا اcdح فإذا لم يوجد اإلشهاد فإن ذلك قد يكون ذريعة إ0 إنكار النسب، وأيًضا ، اإلنكار
وهذا الRط عليه Äاه� أهل العلم كأÛ حنيفة رiه اهللا ]  ال2ط الرابع الشهادة[ : قال ا,ؤلف /   القول األول 

؛ فإذا أعلن فال يلزم الشهادة كما لكن بRط عند مالك أن يُعلَن اcdحخالف q ذلك مالك رiه اهللا ، والشافù وأiد
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  . ، لكن Äهور أهل العلم � أن الشهادة �ط من �وط اcdحسنعرف إن شاء اهللا
رواه ) ال نكاح إال بوÏ وشاهدي عدل( ود8لهم q ذلك حديث جابر ا,عروف أن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم قال

اهللا عنه وعA وهذا أيًضا روي عن عمر ر-  -ه åºêال�مذي وغ�ه ورواه ال�قا¥ وهو من علماء الشافعية ا,تو+ ¤م 
 ¯dم �الف، وروي أيًضا عن ¤ئشة أن اu ر- اهللا عنه وابن عباس ر- اهللا عنهما وغ�هم من الصحابة وال يعرف

وروي q معناه عن  -رواه اPار قط´) بد للنhح من حضور أربعة الوÏ والزوج والشاهدين ال(ص� اهللا عليه وسلم قال 
وروي ، أي بغ� شهادة) ا4غايا اللوا� ينكحن أنفسهن بغ£ بيّنة: ( ذي وروي بلفظابن عباس أيًضا كما روى ال�م

الشهادة q عقد "كذلك مثله عن أÛ هريرة وابن عمر، هذه األحاديث الكث�ة واآلثار ا,تواترة تدل داللة واضحة � أن 
عند أهل العلم من أصحاب اd¯ ص� اهللا  العمل عليه: "قال ال�مذي رiه اهللا . �ط من �وط صحة اcdح " اcdح

ال نكاح إال بشهود ، لم Ãتلف q ذلك من م! منهم إال قوم من : عليه وسلم ومن بعدهم من ا'ابعs وغ�هم قالوا 
  "ا,تأخرين من أهل العلم 

  . ذهب مالكطبعا هناك رواية عن اإلمام أiد أنه إذا وجد اإلعالن فإنه يكÒ وهذا م  /   القول اÈا� 
  :مسألة اش�اط العدالة � الشاهدين  �

طبًعا العدالة كما عرفنا أنها �ط q الشاهد ،  ] فال يصح اhgح إال بشاهدين عدلp[ : قال ا,ؤلف  /   القول األول 
i؟ هذا مذهب اإلمام أ 

ً
د ليس أصل الشهادة ، فقد عرفنا أن الشهادة �ط،  لكن هل يلزم أن يكون الشاهد عدال

  وهذا مذهب الشافù ، )  ال نكاح إال بوÏ وشاهدي عدل: ( رiه اهللا ,ا روى اtالل
ولو ظاهرًا [ : قال . أن العدالة ال تش�ط q الشاهد: ورواية عن اإلمام أiد وهو قول أÛ حنيفة رiه اهللا  /   القول اÈا� 

ولو :" ظاهرا وباطنا أن يكون عدال ، قال صاحب الRح يع´ ال يلزم أن تكون الشهادة  ] ألن الغرض إعالن اhgح
ظاهرا q ابتداء اcdح °يث ال يظهر فسقهما ، دون استدامته فال يقبل إال بشاهدين عدلs ظاهرا وباطنا ، وال يُنقض لو 

  االستفاضةألن الغرض إعالن اcdح و~لك يثبت q " بانا فاسقs غ� عمودي نسب الزوجs أو الو�
 tوط الشهود   

  .  ] ناطقp [  /    ] سميعp[   /    ] مõفp[  /    ] ذكرين[  /    ]  إال بشاهدين عدلp [ : قال
مضت السنة أنه ال Âوز شهادة النساء q اcdح ، : "قال الزهري رiه اهللا  ] ذكرين مõفp سميعp ناطقp[ :فقو) 

وuذا " األصم ال يسمع العقد فيشهد به ، واألخرس ال يتمكن من آداء الشهادةوالص¯ وا,جنون ليسا من أهل الشهادة ، و
  .ال ¾وز أن يكونا خالف هذه الصفات فال يكون امرأة وال ðنونا وال صبيا وال أخرسا وال أصما وعرفنا تعليل ذلك

  .مبµان فال يلزم أن يكون الشاهدان ، إذا تيقنا الصوت تيقنا الشك فيه  ] ولو أنهما /يران[ 
 للمشهود عليه، ثم  ] أو عدوا الزوجp[ : قو) 

ً
 uما أو لواحد منهما ألنهما عدالن ، وألنها شهادة Âر نفعا

ً
سواء �نا عدوا

، إذا وجد الشهود ال يكون مكتوما، وهذا  ] وال يبطله تواص بكتمانه[ : قال 
ً
ألنه ال يكون مع الشهادة عليه مكتوما

ùحنيفة والشاف Ûح اإلظهار فإذا دخله : " لكنه يكره أن يتقصد الكتمان، قال أبو بكرمذهب أcdمن �وط ا
: اختيارات شيخ اإلسالم رiه اهللا : أي ) االختيارات(وهو رواية عن أiد ، وÞ " يُبطلُهُ : "وقال مالك" الكتمان فسد

ع الكتمان واإلشهاد فهذا ينظر فيه، و�ذا وا~ي ال ريب فيه أن اcdح مع اإلعالن يصح و�ن لم يشهد شاهدان، وأما م"
وهذا Øم  "اجتمع اإلعالن واإلشهاد فهذا ال نزاع q صحته، و�ن خال من اإلعالن واإلشهاد فهو باطل عند ¤مة العلماء 

  قيم من شيخ اإلسالم رiه اهللا عرفنا  منه أن الشهادة �ط من �وط صحة اcdح 
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، يقل بالشهادة فإنه يش�ط اإلعالنلكن ال نن, أن من لم  فنا عن اإلمام مالكوخالف � ذلك بعض العلماء كما عر
فالبد إما أن يُشَهد عليه و�ما أن يُعلَن حÓ عند من قال !! ؟ -¤فانا اهللا و�ياكم-و�ال فكيف نفرق بs اcdح و الزنا 

ولكن لو فرضنا أن الشهادة لم ال لم يصح، والراجح من قال أنه البد من اإلشهاد عند عقد اcdح ، و�بعدم الشهادة ، 
لكن . توجد فع� قول من قال بعدم وجوبها فإنه ¾ب اإلعالن، وا$الة األكمل واألفضل أن يكون هناك إعالن و�شهاد

ال لو أن األمران فقدا q عقد اcdح فلم يوجد اإلشهاد ولم يوجد اإلعالن q هذه  ا$الة اcdح باطل عند Äيع العلماء و
  .يصح
وسيأ� q -أي ا,انعة من ال¶ويج كنسب ٍ أو سبب أو اختالف دين  ] وال ت2ط الشهادة Ãلوها من ا�وانع[ : قال 

أي وال تش�ط الشهادة � إذنها ، لو8ها أن  ] وال تش�ط الشهادة Ãلوها من ا�وانع أو إذنها[  -ا,حرمات إن شاء اهللا
فإن أنكرت اإلذن ُصّدقت قبل [  ،ا من ا,وانع و� إذنها لو8ها إن اعتُ�لوهأي � خ ] واالحتياط اإلشهاد[  ،يزوجها

أي و�ن ادé زوٌج إذنها بال¶ويج للو� و أنكرت اإلذن ُصّدقت قبل دخول الزوج بها ألن األصل ، ] دخوٍل ال بعده
أنكرت ُصّدقت فادعت اإلذن كذبها ، و�ن لكن بعد اPخول بها ال يصح فال تُصّدق ألن دخو) بها كذلك د8ل ، عدمه
  . دé نكاح امرأة فجحدت ثم أقرت لم Çل ) إال بعقد جديد، و�ن ا
  هل الكفاءة tط من tوط اhgح؟ �

  ليست الكفاءة q زوج ٍ �طا   ] –وå لغة ا�ساواة  - وليست الكفاءة [ قال ا,ؤلف رiه اهللا بعد ذلك 
والكفاءة  ، يع´ ليست �طا ] ليست الكفاءة tطا � اhgح[ :s ا,ؤلف رiه اهللا قال كما ب الراجح أنها ليست �طا 

 Y ص� اهللا عليه وسلم :لغة ¯dفأ : (ا,ساواة وا,ماثلة ومنه قول اhأي تتساوى ، وبدأ يوضحها )  همدماؤا�سلمون تت
اء الفرائض واجتناب اgواå ومنصب وهو النسب واbرية ، وå لغة ا�ساواة وهنا ا�قصود بها اeين أي أد[ : قال ا,ؤلف 

  يع´ ليست الكفاءة �طا q صحة اcdح ] وصناعة غ£ زرية ويُسار øسب ما �ب ©ا
    -:الكفاءة ا�عتxة هنا �سة أشياء

 فال يكون الفاسق والفاجر كفًوا لعفيفة، فإنهم اتفقوا أن اPين معت� q :اeين: وهو /   األول
ً
 ذلك وأما كونه مسلما

 لعدل  ] اeين[ : وð Yوسية فال يصح اتفاقا، فقال 
ً
أي أداء الفرائض واجتناب اdواY ألن ذلك نقٌص فال يكون كفؤا

َفَمْن Ëََن ُمْؤِمًنا َكَمْن Ëََن فَاِسًقا َال يَْسَتُوونَ  {: قال تعا0
َ
cdح وينظر فلو زوّجها الو� لفاسق فلها أن تمنع نفسها من ا}  أ

  .ا$اكم q ذلك فيفرق بينهما ، وaذا لو زوّجها ëن ما) حرام وëن هو كث� ا$لف بالطالق 
  ] منصب وهو النسب[  وهو /   اÈا�

ً
ألمنعن أن تزوج ذوات األحساب :"للعربية وروي عن عمر  فليس العج� كفؤا

  إال من األكفاء
  . ا للحرة ألنه منقوص بالرق ëنوع من ا'µفوليس العبد كفؤً C ] واbرية[  /   اÈالث

ج بنت من �ن يمتهن هذه ا$رف بمن هو أ� من ذلك لقول اd¯  ] وصناعة غ£ زرية[ /   رابعال أي دنيئة ، فال تُزو�
:  كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: قيل ألiد ) العرب بعضهم 4عض أكفاء إال حائكا أو حجاما( ص� اهللا عليه وسلم 

أي q عرف اdاس ، وعند الشافعية أن ا,نتسب إ0 العلماء ليس كفًؤا ,ن لم ينتسب uم " العمل عليه عند أهل العرف"
   -من ا'فريعات q هذا األمر وغ� ذلك-

                                 
C   / هنا تقديم وتأخ£ ألجل ال�تيب.  
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Óسب ما �ب ©ا[  :قال /   امساø سوة وال يتقدر ذلك بعادتها عند أبيها ألن األب ق ] ويسارaد أي من مهر ونفقة و
  :  يكون مÕفا أو مق�ا ، وقال بعض الشافعيه q �ط الكفاءة 

  نسب ودين سمعة حرية  فقُد العيوب وÞ اليسار تردد
q ين وا,نصب و النسب وا$ريةعرفنا الكفاءة أنهاPح[   اhgصحته أي صحة ا �أي ليست  ] وليست الكفاءة tطا 

ين وا,نصب وا$رية والنسب والصناعة، ليست الكفاءة q زوج �طا q اP:  الكفاءة q زوج وهو ما تقدم ³سة أشياء
: والسبب q ذلك" وY أصح وY قول أك× أهل العلم:" صحة اcdح وهو ا,ذهب عند أك× ا,تأخرين ، قال بن قدامه

سالم دين الرiة والشفقة ألنه ال فضل لعر- � أعج� إال با'قوى وال فضل ألبيض � أسود إال با'قوى فهذا دين اإل
أن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم أمر [ : و�نما األفضلية Y بتقوى اهللا تعا0 وبقرب اإلنسان من اهللا عز وجل ، ود8ل ذلك 

-  أن تنكح أسامة بن زيد  -وY قرشية و±نت من ا,هاجرات األول وY ذات Äال وaمال وفضل- فاطمة بنت قيس
عر- وزوجه اd¯ ص� اهللا عليه وسلم بفاطمة بنت قيس وY قرشية وعربية ولم يكن ذلك ومعلوم أنه مو  ليس ب

أن أبا حذيفة : ، وعن ¤ئشة ر- اهللا عنها  ] فنكحها بأمره ص® اهللا عليه وسلم وهذا أمر متفق عليه - مانعا من زواجها
 - وسالم ر- اهللا عنه مو  المرأة من األنصار- بن عتبة تب« سا,ا ، وأنكحه ابنة أخيه الو8د بن عتبه،رواه ا|خاري

~لك  .وزّوج زيد بن حارثة ابنة عمه زينب بن جحش األسدية ، وغ� ذلك ëا يدل � صحة اcdح مع اختالف النسب
  الصحيح أن الكفاءة غ� مRوطة ، : "يقول بن قدامه رiه اهللا 

أك×  عند فإذا لم ترَض ا,رأة وال أو8اؤها لم يصح ، وهو ا,ذهب ،أنها �ط: وعن أiد رiه اهللا  /   القول اÈا� 
 sةالكفاء(ا,تقدم sعند ا,تأخرين ولكنها �ط عند ا,تقدم 

ً
فتكون حقا هللا وuا وألو8ائها ) q الزوج ليست �طا

" q ا§ملة وال يلزم منه اش�اطها ما روي فيه يدل � اعتبارها: "وقال ا,وفق رiه اهللا بن قدامه. �هم وأوردوا فيه أخبار
أي ال تُغفل و�نما Y معت�ة خصوصا عند من لم يرَض بذلك، أما أن ßعلها �طا من �وط صحة اcdح فهذا ليس 

و�نما Y من األعراف الT قد يتشدد فيها بعض اdاس فإذا لم يرضوا فإن من حقهم ذلك لكن ليس ذلك ، بصحيح
cdص� اهللا عليه وسلم وعن الصحابة من تزو¾هم �ًطا من �وط صحة ا ¯dوردت عن ا Tح فهذه األخبار الكث�ة ال

  .مع اختالف النسب ëا يدل � عدم اش�اط الكفاءة q اcdح
وهذا فارق مهم جدا يع´ ليست �طا q صحة اcdح و�نما Y �طا q لزوم العقد ]  بل tٌط للزوم [ : قال ا,ؤلف

أما إذا رضوا فنقول أن اcdح صحيح ألنها ، فإذا امتنعوا فمن حقهم ذلك، لك أنه يتوقف � رضا ا,رأة واألو8اءفمع« ذ
ألن } : وهذا هو مذهب اإلمام مالك والشافù رiه اهللا، وعللوا بذلك قالوا. أصًال ليست �ط من �وط صحة اcdح

µف بدونه واحد منهم يعت� رضاه والعاقد مع غ� كفء مت.  
أو عربية بأعجî  -يع´ نسأل اهللا العافية عرف بالفسق و�و ذلك وال يكون كفًؤا uا- فلو زوج األب عفيفًة بفاجر [ 

   ] ، أو حرة بعبد فلمن لم يرَض من ا�رأة أو األو¹اء الفسخ

 )±C(اbلقة 

؛ فإن من حقهم فسخ اcdح ط ا,عت�ة q الكفاءةفلو أن األو8اء أو ا,رأة لم يرضوا بمخالفة النسب أو �و ذلك من الRو
ا�سلمون تتhفؤ (وعرفنا بأن الكفاءة معناها ا,ساواة ومن ذلك قول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ، سيأتينا إن شاء اهللاكما 

  .أي تتساوى)  دماؤهم
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 - لنسب وÞ ا$رية وÞ الصناعةq اPين وÞ ا,نصب وÞ ا-وعرفنا أنها q االصطالح والRع تكون q ³سة أشياء 
وعرفنا بأنها ليست �ًطا ,ا ورد عن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم وعن كث� من الصحابة أنهم زوجوا مع اختالف النسب 
زوجوا موا8هم وزوجوا غ�هم ëن Ãتلف معهم q النسب ëا دل ذلك � عدم اعتبار هذا األمر وأن الكفاءة ليست 

بعد ذلك عرفنا بأنها �ط للزوم العقد ومع« ذلك أنه لو لم يرَض األو8اء باختالف . اcdح �طا من �وط صحة
  النسب أو باختالف اPين أو ا$رية أو �و ذلك فإن هذا من حقهم ويُفسخ اcdح uذا السبب 

لم يرَض من ا�رأة أو األو¹اء  فلو زوج األُب عفيفًة بفاجر أو عربية بأعجî أو حرة بعبد فلمن[ :قال ا,ؤلف رiه اهللا 
، وuذا يعت� إن لم رونه ¤ًراألن العرب يعدون الكفاءة ويأنفون من تزويج ا,وا� وي، uم الفسخ بسبب ذلك ] الفسخ

،  ] ألنه ص® اهللا عليه وسلم خّ£ بريرة �ا عتقت[   ] أو حرة بعبد[ قال . يرضوا بذلك أما إن رضوا فإن األمر يعود uم
 فخ�ها اd¯ ص� اهللا " مغيث"نت Çت مو  يس� و±

ً
فلما عتقت اختلفت الكفاءة هنا وأصبحت Y حرة وهو عبدا

عليه وسلم ëا دل ذلك � أن هذا األمر يعود إ8ها و�0 } منهما، فإن رضيا باختالف الكفاءة فإن uم ذلك فإن هم رضوا 
dذلك ألنه ليس �طا من �وط صحة ا q ا خّ� بريرة دل ذلك � أن لو حصل رًضا وموافقة فال حرج, ¯dح، واc

  .فإنه ال حرج q ذلك
[ ، إذا رأوا ذلك  ] لتساويهم q $وق العار  بفقد الكفاءة[  ] ح} مع ما حدث منهم بعد العقد فله الفسخ[ : قال ا,ؤلف

 به ] فيفسخ أٌخ مع رضا أٍب 
ً
ذا فإن األبعد ) أن يع�ض � ذلك ألن $وق العار بهم يع´ حÓ لو �ن الو� األقرب راضيا

ألن رجًال ,ا زوج ابنته من ابن أخيه ل�فع  ] فيفسخ أٌخ مع رضا أب ٍ ألن العار عليهم �يعا[ قال . Äيعا وليس بواحد 
ن تيمية رiه اهللا وÞ االختيارات الب -هذا د8ل � أن uم الفسخ-بها خسيسته جعل ص� اهللا عليه وسلم uا اtيار

ق بينهما ، وأنه ليس للو� أن يزوج ا,رأة ": Øم نفيس ا~ي يقتضيه Øم أiد أن الرجل إذا تبs ) أنه ليس بكفء فُر"
من غ� كفء وال للزوج أن ي¶وج وال للمرأة أن تفعل ذلك ، وأن الكفاءة ليست بم�لة األمور ا,ا8ة مثل مهر ا,رأة إن 

  . "واألو8اء طلبوه و�ال ترaوه  ولكنه أمر ينبu Ïم اعتباره و�ن �نت منفعته تتعلق بغ�همأحبت ا,رأة 
يسقط ، وحيث يثبت اtيار بفقد الكفاءة للمرأة أو و8ها، وفقد النسب واPين ال يقر معهما اcdح بغ� خالف عن أiد
ق ، يسقط إال بالقول ويفتقر الفسخ به إ0 حاكمخيارها بما يدل � رضاها من قول أو فعل ، وأما األو8اء فال 

ّ
و�ن طل

مثل أن يكون أد/ منها بالنسب ور- به ثم بان فاسًقا وY ، ولو �ن ناقصا من وجه آخر،أغ« عن فسخه وهو أحوط 
  هذا Øم نفيس . عدل فهنا ينبÏ ثبوت اtيار

يع´  ] وجد منها د8ل الرضا من قول أو تمكs منها مع العلمما لم ي[ " وخيار الفسخ L ال�اë[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا
  إذا وجد الرضا فهنا q هذه ا$الة خيار الفسخ ال يكون � ال�ا0 

يع´ أنه حÓ لو  ] وخيار الفسخ L ال�اë ال يسقط إال بإسقاط عصبة أو بما يدل L رضاها من قول أو فعل[ : قال
sيار ليس  ثبت الزواج بعد ذلك ثم تبtم فسخه ولو بعد ذلك ألن هذا اu يار � ال�ا0 \قtم عدم الكفاءة فإن اu

أو كأن ،� الفور و�نما هو � ال�ا0 ، لكن لو أن العصبة أسقطوه أو أنه وجد ما يدل � رضاها من قول أو فعل 
ء فال يثبت رضاهم به إال بالقول ، وأما كفاءة ا,رأة تمكنه من نفسها ¤,ة به فÒ هذه ا$الة يسقط اtيار ، وأما األو8ا

 Pالرجل ألن الو q ى باإلماء و�نما اعت�تÕكفاءة الرجل فقد تزوج ص� اهللا عليه وسلم بصفية وت q فليست معت�ة
  ،يRف بRف أبيه دون أمه

َرَمُكْم ِعنَْد اهللا�ِ { والع�ة باPين وا'قوى كما قال تعا0 
ْ
ك
َ
ْيَقاُكمْ إِن� أ

َ
لكن لو أن األو8اء تنازلوا عن هذا فإن uم } أ
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النسب وهذا يدل � أن ذلك وهو يعود uم ولم يش�طه الشارع لفعل اd¯ ص� اهللا عليه وسلم فقد زّوج مع اختالف 
أن األمر يعود فيه إ0 اختيارهو ذلك جائز

  باب ا�حرمات � اhgح

  .واألك× وهللا ا$مد مباح، قدم � الزواج بهن وهن القليلهناك ?رمات ال ¾وز لإلنسان أن ي
  Çريم مؤقت /   Çريم مؤبد : وY نو¤ن

فإنه \رم من ، كون مثال أخته أو عمته أو خا'ه ëن يربط بينه وبينها نسب أو رضاعةتكأن  :اWحريم ا�ؤبد 
  .الرضاعة ما \رم من النسب

أو عمتها أو خا'ها فال ¾وز ) أن ¾مع بينهما لكن لو أنه طلقها فإنه ¾وز كون أخت زوجته تكأن  :اWحريم ا�ؤقت
  .cح اdباب ا,وانع : وهذا ا|اب بعض الفقهاء يقول عنه، وهذا سيأتينا إن شاء اهللا مفصال. أن ي¶وج بأختها

م وÄع العدد والكفر والرق موانع اcdح الرحم والصهر والرضاع وÄع الرِحم ا,حر": قال شيخ اإلسالم رiه اهللا 
وغ� ذلك من " لزنا وتزوجها q العدة q روايةواcdح والعدة واإلحرام والطالق ا¦الث واللعان q أشهر الروايتs و ا

  األمور الT بسببها يُمنَع اإلنسان من نكاح ا,رأة 
أي صنفان  ] هن /بان[ T \رم اcdح بهن يعود الضم� � النساء ال"هن� " ] وهن /بان[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا 

  .منهم من \رم إ0 األبد ومنهم من \رم إ0 أمد
 üا�لخص الفق �  :رسم توضيÔ للمحرمات � اhgح حسب ما جاء 
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 : �سة أقسام 	ريم مؤبد و هن� : األول 

 :وهو نو*ن

أÄعوا � أن ا,حرم q كتاب اهللا أربعة : هقال الوزير وغ� : وسبع بالسبب) ºوهن سبع ، : قسم �رم بالنسب )¹
 ] سبع بالنسب وسبع بالسبب وسيأ� تفصيل ذلك: عRة امرأة 

  "�رم بالنسب ما: "القسم األول 
	رم أبدا األم و� جدة من قِبل األم أو [ : األول من Çرم إ0 األبد ذكره ا,ؤلف بقو)  -الóب أو الصنف-فقو) األول 

َهاتُُكْم {قول اهللا تعا¾ األب وÅن علت ل م�
ُ
َمْت َعلَْيُكْم أ ا مبا�ة قريبة أو جدة فq ô حكم األم ] }ُحر� ، سواء �نت أم�

ا ألمه فهن q درجة واحده q ا,حرمية و\رم عليه اcdح بهن ا ألبيه أو أم)   سواء �نت أم)
نu 2ا عليك والدة من جهة األم أو من جهة األب لقو) اتفقوا � أن األم هاهنا اسم لÁ أ: قال بن رشد رiه اهللا [ 

 (وY جدة بعيدة ومع هذا سماها  ] )تلك أمكم يا ب� ماء السماء(ص� اهللا عليه وسلم q هاجر أم إسماعيل 
ً
و¸ ما ) أّما

 ( �ن فيها نسب أو والدة سواء من ناحية األب أو من ناحية األم فô تعت�
ً
َمْت {قال تعا0 وتأخذ هذا ا$كم ) أّما ُحر�

َهاتُُكمْ  م�
ُ
  } َعلَْيُكْم أ

اتفقوا � أن ا|نت اسم لÁ أن2 لك : قال ابن رشد[  ] كذلك ا4نت وبنت االبن وبنتاهما أي بنت ا4نت وبنت األبن[ 
 مبا�ة ،  - يع´ عكس ا§دة-عليها والدة 

ُ
وحرام وÅن من حالل  [ سواء �نت من قبل االبن أو من قبل ا|نت أو بنتا

أي سواء �نت ا|نت من حالل أي من نكاح صحيح أو من سفاح ¤فانا اهللا و�ياكم كأن تكون وPت من  ] َسُفلَت
 {زنا أو من وطء شبهه وaذلك ا,نفية باللعان ألنه ال يسقط احتمال كونها من مائه وPخوuا q عموم قو) تعا0 

وaذا q األخوات ،ظاهر Øم أiد أن الشبه يكÒ لقصة سودة : رiه اهللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  }َوَبَناتُُكمْ 
فإن قصة سودة الÇ ، Tرم بناته وبنت ابنه وأخته وبنت أخيه من الزنا q قول ¤مة الفقهاء: وقال غ� واحد . وغ�هن

الشبه و�ن �ن ليس ابنا حقيقا  لوجود) احتج¯ منه يا سودة: (أشار إ8ها شيخ اإلسالم رiه اهللا Y مشهورة حيث قال 
كما بsّ اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ولكن لوجود الشبه فاحتمال أن يكون هناك نسب فقال ) الوe للفراش(و�نما 

 ] }َوَبَناتُُكمْ { : من حالل و حرام وÅن سفلت وارثة Ëنت أو ال لعموم قوJ تعا¾[ : ثم قال  )احتج¯ منه يا سودة(
  ا شمل Çريم اcdح } بنت لك عليها والدة فشملتها بعمومه

َخَواتُُكمْ {و� أخت شقيقة Ëنت أو ألب أو ألم ألنها تدخل � عموم قوJ تعا¾ [ : ثم قال بعد ذلك 
َ
سواء �نت [  ] } وَأ

 ألم فإنها Çرم قال تعا0 
ً
 ألب أو أختا

ً
 شقيقة أو أختا

ً
َخَواتُُكمْ {أختا

َ
ثم قال بعد  ] كميع´ حرمت عليكم أخوات}  َوأ

أيًضا بنت األخت Çرم سواء �نت بنت األخت ألب أو أخت شقيقة أو أخت ألم } بناتهن \رمن �  ] وبنتها[ ذلك 
: قال ابن رشد ] وبنت ابنتها وÅن نزلت[  ] و�ن نزل بال خالف[ كذلك   ] وبنت ابنها[  اإلنسان أن ي¶وج بهن ثم قال 
{ لقول اهللا تعا¾ ] م لÁ أن2 ألختك عليها والدة مبا�ة أو من قبل أمها أو من قبل أبيهااتفقوا � أن بنات األخت اس

ْخِت 
ُ ْ
أي وحرمت عليكم بنات األخت وY شاملة بنات األخت ألبوين أو ألب أو ألم وبنات أوالدها [ } َوَبَناُت األ

 وÅن سفلت -أي بنت بنت ابن أخيه- وبنتها  - أي ابن األخ-وبنت N أخ وبنتها  وÅن نزلت ، وبنت ابنه [ قال  ] كذلك
اتفقوا � أن بنت األخ اسم لÁ أن2 ألخيك عليها والدة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو : قال ابن رشد رiه اهللا [  ]

ِخ {لقوJ تعا¾ ، أي نزلت ] وÅن سفلت[  ] مبا�ة
َ ْ
  }َوَبَناُت األ

يع´ ليست عمته أي أخت  ] ة وÅن علتا سواء Ëنت من جهة األب أو األمو� عمة وخال[ ثم بعد ذلك الصنف اآلخر  
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عمة األب أو خالة األب فô أيًضا مثل العمة ومثل [ أبيه أو خا'ه أخت أمه فقط و�نما } ما �ن q درجة ذلك مثل 
ألنها أجنبية منه، وÇرم عمة اtالة اtالة ، وaذا Çرم عمة العم ألب ألنها عمة أبيه ، ال عمة العم ألم وال عمة اtالة ألم 

يع´ هذه قاعدة أفادنا بها أن } نسيبة يربطك بينك  ] ألب ، فتحرم } نسيبة سوى بنت عم وعمة وبنت خال وخالة
اتُُكْم وََخاَالتُُكمْ {لقوJ تعا¾[ وبينها نسب فإنه ال ¾وز نكاحها إال بنت العم وبنت اtال  أنه \رم : أي[  ] }وََقم�

لزواج بالعمات واtاالت ويدخل q ذلك Äيع أخوات آبائك وأجدادك من قبل األب واألم و�ن علوا وهذا باتفاق أهل ا
العلم فإن العمة اسم لÁ أنY 2 أخت ألبيك أو لÁ ذكر ) عليك والدة ويدخل q اtاالت Äيع أخوات أمهاتك 

أو أخت } أنu 2ا عليك والدة كما حcه ابن رشد وغ�ه رiه  وجداتك و�ن علوا اتفاقا فإن اtالة اسم لÁ أخت ألمك
  ] اهللا

  "ا�العنة L ا�العن: "القسم اÈا� 
  فإن هذا ëا \رم � العدد وهذا هو القسم ا¦ا¥ من ا,حرمات q اcdح � األبد

  ت إ0 أمدفإن األو  عرفناها الóب األول ا,حرمات إ0 األبد ، واdوع ا¦ا¥ ا,حرما
  " ا,العنة مع ا,العن: "كما عرفنا ويأ� بعد ذلك " النسب: "ا,حرمات إ0 األبد ) أقسام منها:  اdوع األول

: وقال ا,وفق. مضت السنة q ا,تالعنs أن يفرق بينهما ثم ال ¾تمعان أبدا : وهذا هو القسم ا¦ا¥ قال سهل بن سعد  
فô باقية � ا'حريم وهذا هو  ] ولو أكذب نفسه[ ا'أبيد ال نعلم أحد قال ÷الف ذلك  ا,العنة Çرم � ا,العن �

فال 	ل J ح} لو أكذب نفسه بعد ذلك فال 	ل J [ العمل عليه  : ا,شهور q ا,ذهب وقال الشيخ بن قدامه رiه اهللا
pح وال ملك يمhgريم ال يرتفع قبل ا§ت وا'كذيب و ] باÇ أو �ن اللعان ألنه ùهو ا,شهور ، ومذهب مالك والشاف

  .بعد ا|ينونة أو نكاح فاسد لعموم ما سبق

 )CE(اbلقة 

   )C(اWحريم بالرضاع: القسم اÈالث  
  : ا,حرمات q اcdح أو موانع اcdح عرفنا أنها قسمان أو üبان : تابع

  . مع بينها وبينه نسب أو رضاعة أو �و ذلك فهذه Çرم إ0 األبدمن Çرم إ0 األبد، وq Y الغالب من ¾ت: الóب األول
ما \رم � األمد، إذا �نت أختًا لزوجته فإنه ال ¾وز ) أن ي¶وجها حÓ يطلق أختها، فهذا Çريم إ0 أمد : الóب ا¦ا¥

  . يع´ ) وقت ينتô إ8ه
ما \رم : القسم األول: ول وعرفنا أنه يدخل Çته أقساموهو يدخل q اdوع األ" النسب"وقد وقفنا عند ا,حرمات بـ

  ا,العنة � الُمالِعن، : بالنسب، والقسم ا¦ا¥
  "الرضاعبا�حرمية ": القسم اÈالثتابع  

أي Çريم الرضاع كتحريم النسب فÁ امرأة  ، ] فيحرم بالرضاع ما �رم بالنسب من األقسام السابقة[ قال ا,ؤلف 
ن األقسام السابقة َحُرَم مثلها من الرضاع �ألمهات وجداتهن و�ن علن واألخوات لورود اdص الµيح حرمت بالنسب م

َخوَاتُُكْم ِمَن الر�َضاَعة{q كتاب اهللا عز وجل 
َ
ْرَضْعَنُكْم وَأ

َ
ِ� أ َهاتُُكُم الال� م�

ُ
فÁ امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك  }وَأ

                                 
  تم دمج هذه ا,سألة q ا$لقة ا'ا8ة أثناء ا,راجعة  /    ¹
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كرجل ) امرأتان وuما منه ل4 أرضعتك -، أو ارتضعت أنت وY من ل4 رجل واحد  أو أرضعتك و�ياها امرأةٌ واحدة
ألن الل4 لشخص واحد وهو هذا الرجل، فإذا �ن ) امرأتان . فô أختك ?رمة عليك - إحداهما وأرضعتها األخرى

يعود إ0 شخص واحد،  فواحدة أرضعت شخص واألخرى أرضعت امرأة فال ¾وز أن ت¶وج أنت بهذه ا,رأة ألن الل4
َخَواتُُكْم ِمَن الر�َضاَعةِ {وهذا نص �يح عن اهللا تبارك وتعا0 فقال عز وجل 

َ
ْرَضْعَنُكْم وَأ

َ
ِ� أ َهاتُُكُم الال� م�

ُ
يع´ أنه } وَأ

 لفظ وÞ ] )�رم من الرضاعة ما �رم من النسب(وقول اg¯ ص® اهللا عليه وسلم � اbديث ا�تفق عليه [ \رم ذلك، 
وقال ) لو لم تكن ربيب� ما حلت µ إنها ابنة أë من الرضاعة(وقال q ابنة أم سلمة  )إن الرضاعة 	رم ما 	رم الوالدة(

فا,رتضعون من الرجال والنساء من رجل واحد �,نتسبs منهم إ0  )إنه عمك( _و±نت إمرأة أ0 أفلح أرضعتها_لعائشة
أع´ أن ا,رضعة . اتفقوا � أن الرضاع با§ملة \رم منه ما \رم من النسب: iه اهللاوقال ابن رشد ر. النسب الواحد

ل م�لة األم فتحرم � ا,رضع Y و¸ من \رم � االبن من قبل أم النسب فÁ امرأة . انتØ õمه رiه اهللا. تُ��
ال نعلم q هذا : قال ابن قدامة رiه اهللا.   ألخحرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، �لعمة واtالة وا|نت وبنت ا

 
ً
  .خالفا

فكذلك ال Çرم عليه -وÅالّ أخت ابنه من الرضاع  -فال \رمن- إال أم أخته وأم أخيه من الرضاع[ ثم قال ا,ؤلف 
 أú ا�رتضع، فال 	رم ا�رضعة، وال بنتها L أú ا�رتضع وأخيه من نسب، وال أم ا�رتضع، وأخته من نسب L -بالرضاع

قال الشيخ ابن تيمية . كأم الزوجة وبنتها وحالئل األبناء ] وابنه ا¿ي هو أخو ا�رتضع، ألنهن � مقابلة من �رم با�صاهرة
من الرضاعة الT لم ترضعه ،  فأم امرأته بالرضاع ،وامرأة ابنه أو أبيه ] ما \رم با,صاهرة[ لم يقل الشارع : رiة اهللا 
ألنهن � [ قال ا,ؤلف تعليال ~لك . أته بل4 غ�ه حرمن با,صاهرة ال بالنسب وال نسب بينه وبينهن فال Çريموبنت امر

  . أي ال q مقابلة من \رم بالنسب ] مقابلة من َ�ُرم با�صاهرة ال بالنسب
  "ا�صاهرة": القسم الرابع  

وطبعا ا,صاهرة Y -ل العلم والال� \رمن با,صاهرة أربع عند أك× أه ] و�رم با�صاهرة بمجرد العقد[ قال ا,ؤلف 
فتحرم بالعقد أي بمجرد  -Çت الóب األول ألن عرفنا فيه النسب وا,العنة والرضاع وهنا ا,صاهرة ¹القسم الرابع

: وا ما أبهم ، أيأبِهمُ : قال ابن عباس. لعموم اآلية فإن ا,عقود عليها من نسائه ] وÅن لم �صل دخول وال خلوة[ العقد 
لوا بs ا,دخول بها وغ�ها يع´ ما ورد مبهما فيأخذ حكمه كذلك ، سواء �ن " أبهموا ما أبهم. "عمموا حكمها وال تفص"

  . مدخول بها أو غ� مدخول بها فبمجرد العقد \صل ا'حريم با,صاهرة
  :با�صاهرة  أيو�رم بالعقد 

وهذا باإلÄاع، وaذا إن وطئها أبوه بملك يمs، أو شبهة كذلك Çرم، ولو لم \صل  وارثا أو غ� وارث ] زوجة أبيه[  -¹
: قال ابن ا,نذر  ] ولو من رضاع[ . إال العقد، لو عقد أبوك � امرأة فإنها Çرم عليك Çريًما مؤبًدا ولو لم يدخل بها

. س بs أهل العلم q هذا اختالف فيما نعلملي: وقال شيخ اإلسالم ابن قدامة. ا,لك والرضاع q هذا بم�لة النسب
  زوجة األب، : األو : وaذلك عرفنا أنه Çرم با,صاهرة أربع

فتحرم زوجات اآلباء  ] }َوَال َيْنِكُحوا َما نََكَح آَبَاُؤُكْم ِمَن الن�َساء{: زوجة N جد وÅن عال إ�ا* لقوJ تعا¾[ وا¦انية 
�ن : قال غ� واحد . ما واح�اما أن يطأها ابنه من بعده، وaذا زوجة } جد و�ن عال� األبناء تكرمة لآلباء و�عظا

                                 
C   / ص® اهللا عليه وسلم، ام ولم يعدد سوى أربعة هذا آخرهاذكر أنها �سة أقس ¯gريم االح�ام لزوجات ا	امس هو Óوالقسم ا.  
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ِ {معموال به q ا§اهلية و~ا قال  وأرسل اd¯ } إِن�ُه Ëََن فَاِحَشًة َوَمْقًتا وََساَء َسبِيال{أي م! q ا§اهلية } ال� َما قَْد َسلََف إ
  .ه أن يóَُب عنقهص� اهللا عليه وسلم لثي تزوج امرأة أبي

º-  ]ن نزل ولو بالرضاعÅرم أيضا بالعقد زوجة ابنه و	تعا¾  و Jْنَنائُِكمُ {لقو
َ
فهذا أيضا ا¦الث من النساء  ] }وََحَالئُِل أ

ال نعلم : قال ابن قدامه رiه اهللا. وهذا بإÄاع العلماء ولو �نت بالرضاع، الال� \رمن با,صاهرة، زوجة ابنه و�ن نزل
بُِكمْ {قال تعا0 . ه خالفافي

َ
ْصال

َ
يَن ِمْن أ ِ

�
ْننَائُِكُم ا~

َ
ئُِل أ

َ
وا$الئل يع´ الزوجات، سميت الزوجة حليلة ألنها Çل } وََحال

ده با~ين من أصالبكم فأخرج من يتبنونه وليس منهم، ولقو) ص� اهللا عليه وسلم  \رم من الرضاع ما (لزوجها، وقي�
زوجة ابنه وÅن نزل دون بناتهن، أي بنات حالئل اآلباء واألبناء ودون [ ا من ذلك بناتهن فقال واستثنو) \رم من النسب

  ] أمهاتهن فتحل J ربيبة واeه ووeه، وأم زوجة واeه ووeه
ً
 واحدا

ً
ُكْم َما َوَراَء َذِلُكمْ {لقوJ تعا¾  قوال

َ
ِحل� ل

ُ
أي } َوأ

َهاتُُكْم َوَبنَاتُُكمْ {اء حيث قال ماعدا ما ذكر q اآلية الكريمة q سورة النس م�
ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ ثم قال بعد أن انتõ } ... ُحر"

ُكْم َما َوَراَء َذِلُكمْ {من ذلك 
َ
ِحل� ل

ُ
  .يع´ } ما سوى ذلك حالل ال حرج q نكاحه } َوأ

ُرم أيضا أم زوجته وجداتها[ ثم قال بعد ذلك  -¼
َ
¦ة ëن \رم بمجرد العقد وهو و�ن علون من النسب، وهذه ا¦ا ] و	

sه اهللا . قول أك× أهل العلم من الصحابة وا'ابعiاتفقوا � أن نفس العقد � ا,رأة \رم أمها � : قال ابن هب�ة ر
رُ : وقال ابن رشد. العاقد � ا'أبيد وأنه ال يعت� الوطء q ذلك

َ
Ç ُم ذهب ا§مهور من �فة فقهاء األمصار إ0 أن األم

بمجرد العقد � ا|نت يع´ أم ا|نت دخل بها أو لم يدخل فإن أمها Çرم عليه ، أم ا,رأة إذا عقد عليها و�ن لم يدخل 
من تزوج : قال ا,وفق ابن قدامه رiه اهللا  ] فتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع، بالعقد[ فقال ا,ؤلف . بها

نسب، أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه وهو قول أك× أهل العلم، وبه يقول امرأة حرم عليه } أمu 7ا من 
َهاُت نَِسائُِكمْ {لقول اهللا تعا¾  -يع´ هذا هو رأي ا§مهور أهل العلم-مالك والشافù وأصحاب الرأي  م�

ُ
أي و\رم  }َوأ

عقود عليها من نسائه فتدخل أمها q عموم اآلية، عليكم أمهات نسائكم ، فيحرم أمها وأم أمها وaذلك إن علو ، وا,
  .أبِْهُموا ما أبهم القرآن: كما قال ابن عباس

å -  ] ًرم أيض	ا الربائبو [ الرابعة من ا,حرمات � ا'أبيد Y وهذه . ]رم � زوجها ال  ] الزوجة وهن بنتها أي بنتÇ
فبنت الزوجة تس� الربيبة والربائب ا,حرمات بنت الزوجة الT  ¾وز ) أن ينكحها و�ن �نت بنتا لغ�ه لكنها ربيبة )

دخل بها ، وهنا نفرق بs هذه والT قبلها أنه يش�ط اPخول بأمها فإن لم يدخل بها و�نما عقد عليها فقط فإنه ¾وز ) 
� {تعا¾ لقوJ . من نسب أو رضاع، باeخول نوبنات أوالدها ا¿كور واإلناث وÅن نزل[  :قال .نكاحهاِ �ِ َوَرَبائُِبُكُم الال�

ِ� َدَخْلُتْم بِِهن�  أي Çرم باPخول  ] وبنات أوالدها ا¿كور واإلناث وÅن نزلوا[  :فقول ا,ؤلف ] }ُحُجورُِ�ْم ِمْن نَِسائُِكُم الال�
Çرم : وقال شيخ اإلسالم   .بنات ربيبه، وبنات ربيبته، و�ن نزلن، سواء q ذلك القريبات وا|عيدات Pخوuن q الربائب

 باeخول[ وقو)  .يع´ خالفا بs العلماء. ال أعلم q ذلك نزا¤: بنت الربيبة ألنها ربيبته وبنت الربيب نص عليه، وقال 
وقال ابن . ال Çرم إال إذا �نت q حجره: وقال داود. يع´ وارثات وغ� وارثات q حجره أو ال وهو قول Äاه� العلماء ]
يع´ � خالف Øم داود الظاهري رiه اهللا ود8ل ذلك عموم قو) عز وجل . أÄع العلماء � خالف ذلك: ,نذرا
ِ� َدَخلُْتْم بِِهن� { � ُحُجورُِ�ْم ِمْن نَِسائُِكُم الال�ِ �ِ الوطء وa´ عنه باPخول، فالعقد : ناوا,راد باPخول ه} َوَرَبائُِبُكُم الال�

وهذه قاعدة مهمة .  \رم األمهات، والعقد � األمهات ال \رم ا|نات، و�نما \رمن باPخول ا~ي هو الوطء� ا|نات 
فهناك فرق ، أيها األخوة أن العقد � ا|نات \رم األمهات والعقد � األمهات ال \رم ا|نات، و�نما \رم باPخول بهن

ا � أن الرجل إذا دخل بزوجة حرمت عليه بنتها � ا'أبيد، و�ن لم تكن اتفقو: قال ابن هب�ة. بs األمهات وا|نات
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خرج �رج الغالب ال الRط، وما خرج �رج الغالب ال يصح ا'مسك بمفهومه، } ِ� ُحُجورُِ�مْ {الربيبة q حجره، وقو) 
  .يع´ أن هذا خرج �رج الغالب وليس �ط أن تكون q حجره

يع´ لم يكن هناك دخول بهن فإنهن . ] انت الزوجة قبل اeخول ولو بعد اÓلوة أبيحت الربائبفإن ب[ ثم قال بعد ذلك  
بإÄاع ا§ميع أن خلوة الرجل بامرأة ال Çرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها أو : قال ابن جرير.  يبحن الربائب

إن Âردت : وقال القا-. لك هو الوصول إ8ها با§ماعما يدل � أن مع« ذ) . ¹فرجها بشهوة(وقبل اdظر إ0 ،مبا�تها 
ُرم ، و�ن وجد معها نظرة وقبلة ومالمسة فروايتان، قال شيخ اإلسالم إن اتصلت بعقد 

َ
Ç لوة عن نظر أو مبا�ة لمtا

ـْنَ  فإن بانت الزوجة قبل اeخول ولو بعد اÓلوة، أو ماتت بعد اÓلوة[ قال ا,ؤلف . اcdح قامت مقام الوطء بِـح
ُ
يع´  ] أ

أÄع أهل األمصار أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل : قال ابن ا,نذر.  تباح نكاح الربائب q هذه ا$الة
فَإِْن لَْم تَُكونُوا {أن يدخل بها حل ) أن ي¶وج ابنتها، و�ن خال بها ولم يطأها لم Çرم ابنتها استنادا لقول اهللا تعا0 

 
ْ
 ُجنَاَح َعلَيُْكمْ َدَخل

َ
  . بعد ذلك نأ� إ0 قسم آخر } تُْم بِِهن� فَال

  مسألة  �
ومن وطئ امرأة بشبهة فإنه : قال  ] ومن وطئ امرأة بشبهة، أو زنا َحُرَم عليه أمها وبنتها، وَحُرَمْت L أبيه وابنه[ قال 

Äا¤\رم عليه أمها وبنتها ، وحرمت � أبيه وابنه كذلك وهذا ُح8َِ إ.  
 .  هذا هو ا,ذهب وهو مذهب أÛ حنيفة رiه اهللا. أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت � أبيه وابنه :ثم قال

ً
وقيل قوال

وُروَِي عن ابن عباس وغ�ه، وهو مذهب ابن مالك والشافù وظاهر Øم . أن ا$رام ال يَنÇ ُRُريم ا,صاهرة: آخر وهو
عرفنا بأن من وطئ امرأة بشبهة . يع´ لو وجد زنا أو شبهة فإنها ال Çرم) ال �رم اbرام اbالل(اtر9، ,ا روى ابن ماجه 

  . وaذلك Çرم � أبيه وابنه يع´ Çرم � فروعه وأصو).  أو زنا حرم عليه أمها وبنتها، هذا أحد األقوال q هذه ا,سألة
Yريم إن �نت ا,وطوءة ميتٌة؛ لو وطئ امرأة ميتة \رم بذلك و: قال الشارح:  نأ� بعد ذلك إ0 مسألة أخرى وÇ ال يثبت

ال يثبت Çريم إن �نت ا,وطوءة ميتٌة، أو صغ�ة، وال بمبا�تها بما دون الفرج بغ� : قال. أمها وبنتها، أو �نت صغ�ة
  بغ� خالف نعلمه: قال ابن قدامة. شهوة

قسم األول وهو ا,حرمات � ا'أبيد وعرفنا أن ذلك ) أقسام سواء �ن من وبهذا نكون أيها األخوة قد انتهينا من ال
ويأ� بعد ذلك القسم اآلخر وهو ا,حرمات إ0 أمد أو إÇ 0ريم . نسب، أو مصاهرة، أو رضاع، أو مالعنة أو �و ذلك

 . مؤقت 

 )CD(اbلقة 

 :ال¢ب اÈا� وهو ا�حرمات إ¾ أمد :فصٌل  �

  ] فصل � ال¢ب اÈا� من ا�حرمات[ :قال ا,ؤلف q ذلك
   :ال¢ب J نو*نوهذا  

  )±(أخت معتدته وØوها /   األول  �
ِ [ قال  من خلع، أو  وÇرم إ0 أمد أخت معتدته، ولو مبانةٍ  :فقو) ] ه، وبنتاهماه، وأخت زوجتِ و	رم إ¾ أمد أخت معتدت

                                 
C    / اشيةbا � .سقطت من �م األستاذ وå موجودة 
º    / أضيف العنوان اجتهاًدا من ا,راجع  



  اgكـاحاgكـاح  ا�حرمات �ا�حرمات �  اباببـبـ                                        طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة                  )        )        ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ٤٤ -  

 

أÄعوا � أنه ال ¾وز بأن ي¶وج بكل : قال ابن هب�ة. عةq عدة راب طالق ثالث، أو � عوض، وaما لو تزوج خامسةً 
مثال إذا �ن لإلنسان . إذا كن معتدات من طالق رجù أو بائن، واحدة ëن \رم عليه ا§مع بينهما وبs ا,عتدة منه

ãتنق Óهذه ا$الة ال ¾وز ) أن ي¶وج ح q نها أخرىcعدة الرابعة، وهذا أربع نسوة فطلق الرابعة وأراد أن ي¶وج م 
ال ¾وز : كذلك لو أن ) امرأة وطلقها وأراد أن ينكح أختها، نقول ). بمجرد انتهاء العدة ¾وز أن ي¶وج يÇريم إ0 أمد أ

فكما نالحظ أن هذا ا'حريم إ0 ، حÓ تنقã عدة أختها األو ، ألنه ال ¾وز ا§مع بينهما ،لك أن تعقد عليها أو öطبها
. �ن هناك نسب أو مصاهرة أو رضاع، أو �و ذلك ا ) وقت ينقã فيه وليس إ0 األبد كما هو اdوع األول إذأمد يع´

  . ] من نسب[  " وÇرم إ0 أمد أخت معتدته، وأخت زوجته"قال ëثال � ذلك ف
حرتs �نتا أو   ]  رضاع نم[  أو ،اتفق ا,سلمون � أنه ال ¾مع بs األختs بعقد نكاح : قال ابن رشد رiه اهللا

  .وخالفه شيخ اإلسالم q الرضاع، وح� ابن ا,نذر اإلÄاع � القول به. أمتs، أو حرة وأمة قبل اPخول أو بعده
وعمتاهما وخاWاهما وÅن علتا من  -وسيأ� ا8Pل � ذلك- وبنتاهما أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته[ قال 

، يع´ ال ¾وز أن ¾مع بينهما لكن لو طلق ا|نت إ0 أمد  'حريم لعمة الزوجة وخالة الزوجةوهذا ا ] نسب أو رضاع
فإذا طلق هذه ، يع´ طلق زوجته وتزوج عمتها أو خا'ها جاز ) ذلك، ألن هذا ا'حريم إ0 أمد يع´ ) وقت ينتô إ8ه

ْخَتpِْ إِال� { كما قال تعا¾، أن ¾مع بينهماو�نما ا,حظور q ، جاز ) ذلك ا,رأة وتزوج بعمتها، أو خا'ها
ُ ْ
َْمُعوا َنpَْ األ

َ
É ْن

َ
وَأ

وÅن [  قال )ال Éمعوا بp ا�رأة وعمتها وال بp ا�رأة وخاWها(وسلم زاد � ذلك بقوJ  هواg¯ ص® اهللا علي }َما قَْد َسلََف 
قال .  ها وخاالتهن و�ن علت درجتهن من نسب أو رضاعبائها وخاالتهم وعمات أمهاتآكعمات  ] علتا من نسب أو رضاع

يع´ لو  .ا'حريم م�لة العمةq ل �� � أن عمة العمة تُ اتفقوا : وقال ابن هب�ة. أÄع أهل العلم � القول به: ابن ا,نذر
نها q حكم ألمة العمة عند رجل امرأة وعرفنا أنه ال ¾وز أن ¾مع بينها وبs عمتها كذلك ال ¾وز ) أن ¾مع بs ع

ل q ا'حريم م�لة اtالة إذا �نت �� واتفقوا � أن خالة اtالة تُ ، ذلك إذا �نت العمة األو  أخت األب ألبيهك. العمة
  .األو  أخت األم ألمها

و�ذا أخت [  رم,ا فيه من إلقاء العداوة بs األقارب و�فضاء ذلك لقطيعة الرحم ا,ح ] يهماتو�ذا بنت أخ[  ثم قال
ْخَتpْ { ود8ل ذلك قو) تعا0، ]  وبنت أخيها، أو أختها، أو عمتها، أو خاWها مستxأته،

ُ ْ
َْمُعوا َنpَْ األ

َ
É ْن

َ
وا8Pل ا¦ا¥  }وَأ

 ،تاعاالستمq و\رم ا§مع  )من �ن يؤمن باهللا وا8وم األخر فال ¾مع ماؤه q رحم أختs(قو) اd¯ ص� اهللا عA وسلم 
فله أن  ، يع´ ا,لكية غ� االستمتاع والوطء .و�ن اش�ى من \رم ا§مع بينهما بعقد صح بال خالف و) وطء إحداهما

ْن {قال تعاq،  0 ا,لكية لكن ليس ) أن ¾مع بينهما q الوطء، فيختار أحدهما ¾مع بs أختq s عقد إذا كن إماءً 
َ
وَأ

 ِpْْخَت
ُ ْ
َْمُعوا َنpَْ األ

َ
É {ال¶ويج q sاألخت sواألئمة  .أي و\رم عليكم ا§مع ب sع أهل العلم من الصحابة وا'ابعÄأ

  .رواه أبو هريرة. متفق عليه )ال Éمعوا بp ا�رأة وعمتها وال بp ا�رأة وخاWها( وقال اd¯ ص� اهللا عليه وسلم. � ذلك
L بنت أخيها،  عمتها، وال العمة L بنت أخيها، وال ا�رأة L خاWها، وال اÓالةُ ح ا�رأة L نكَ ال تُ (وÞ رواية ألÛ داود 

إنكم إذا (وقال . )ح الكxى L الصغرى، وال الصغرى L الكxىنكَ وال ا�رأة L خاWها، وال اÓالة L بنت أختها، ال تُ 
للنô الوارد الصحيح الµيح q ذلك، و,ا فيه من  حÓ لو رضيت ا,رأة بذلك ال ¾وز ،)فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

 واألخرى أن2 حَ 
ً
م رُ العداوة، و\رم ا§مع بs خا's، أو عمتs، أو عمة وخالة، أو امرأتs لو �نت إحداهما ذكرا

   .نكاحه uا لقرابة
. "ما رجال لم يصح ) أن ي¶وجهاال ¾مع الرجل بs امرأتs لو �نت إحداه: �ن أصحاب رسول اهللا يقولون" :قال الشع¯
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فاف�ض أن أحدهما ، يع´ أن هذه قاعدة إذا أردت أن تنظر q امرأتs هل ¾وز لك أن Âمع بينهما أو ال  .رواه أiد
sمع بÂ رجال، هل ¾وز ) أن ي¶وج باألخرى، إذا �ن ¾وز ) ذلك فيجوز لك أن sو�ذا اف�ضت أن  هات ،sا,رأت

، وهذه قاعدة مفيدة q هذه ا,سألة ¹¾وز لك أن ت¶وج هاتs ا,رأتsال  وال ¾وز ) أن ي¶وج األخرى هنا أحدهما رجال
   .ومهمة جدا

  حكم اoمع بp ابن� العم وابن� اÓال �
م ا§مع بs ابنT وال \ر. و\رم ا§مع بs ا,رأة وأمها q العقد ,ا تقدم وألن ا,رأة وأمها أو  من األختs": الشع¯ وقال

و أن هناك بنت tا) و) خال آخر و) بنت أخرى ¾وز أن ليع´  ."قول ¤مة أهل العلم، وعنه يكرهq العم، وابنT اtال، 
لكن ال Ãص  ،¾مع بينهما، كذلك لو أن ) عم و) عم آخر وأخذ من هذا واحدة ومن هذا واحدة ¾وز أن ¾مع بينهما

  .عم واحد، هذا ال ¾وز أن ¾مع بينهما العم فيأخذ بنتs من
من أخته  ةألن أخته من أبيه أجنبي ] ال �رم اoمع بp أخت شخص من أبيه، وأخته من أمهو[  قال ا,ؤلف بعد ذلك

لو قدر أحدهما  ،أي استثنيت من قاعدة Çريم } امرأتs ] ه من غ£هاوبنتِ  شخٍص  وال بp مبانةِ [ . ألمه وهذا واضح
   .ألنه ال قرابة بينهما ] ولو � عقد[  ، نكاح األخرى) لم يصح ا ذكرً 

  م} تباح ا�حرمة إ¾ أمد؟ �
 وفرغت العدة أøن[  أو عمتها أو خا'ها أو بناتهن أي الT حرم ا§مع بينها وبs أختها ] ت ا�رأةلقَ فإن ُط [  قال ا,ؤلف

ن ,فنا q بداية هذه ا,سألة وهذا القسم أو هذا الفصل أنه �صص يع´ أنه يباح ) بعد ذلك إذا انتهت العدة، ألننا عر ]
 q كما عرفنا 

ً
 مؤبدا

ً
\رم نكاحها إ0 أمد، يع´ لو أنه طلق األو  جاز ) أن ينكح ا¦انية ألن هذا ليس Çريما

عدة من َحُرم وفرغت  فإن طلقت ا�رأة[ : قال.  ا,صاهرة كما سبق q القسم األولبالرضاع أو با,حرمات بالنسب أو 
 فال ¾وز]  .اoمع بينها وبp من ذكر أøن J لزوال ا�انع

ّ
 . و�ال

ً
 ح8 إÄا¤

ً
وaذا ا§مع بs نكاح اtامسة . وهذا طبعا

بنتها أو خا'ها، كبناتهن  وأ�و أخت معتدته،  يأ ] أو Øوهن لعدم ا�انع[  .والرابعة q العدة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه
 هذه وهذه القاعدة عرفنا أهميتها q. فراغ العدة بن لو �نت رجًال لم يصح ) أن ي¶وج بها لعدم ا,انع من اcdح وaم، 

  .ا,سألة
   ] ت عليه زوجته ح} تنقÍ عدة ا�وطوءةمَ حرُ : ومن وطئ أخت زوجته بشبهة، أوزنا [ 

شبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حÓ تنقã عدة أمته، أو عمتها، أو خا'ها، بأخت ومن وطئ أخت زوجته، أو  :قال
العدة كما هو معلوم -وهذه من أربع ا,سائل الÂ Tب العدة فيها � الرجل . بشبهة أو زناأي عدة ا,وطوءة ا,وطوءة 

أة خاصة بالنساء لكن q هذه ا$الة ¾ب � الرجل أن يعتد أي ينتظر وaأنه يعد األيام حÓ ¾وز ) أن ينكح با,ر
غ� ا,وطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو  ،فال ¾وز ) أن يزيد � ثالث -األخرى ألنه ال ¾وز أن ¾مع بينهما q وقت واحد

 من واطئٍ . وطء لو �ن ) أربع زوجات
ّ
 uا بشبهة ال إن لزمتها عدةٌ  وال \ل نكاح موطوءة بشبهة q عدتها بال نزاع، إال

ام أiد أن ذلك يباح، أي ,ن q Y عدته، ذكرها شيخ اإلسالم واختار ذلك ابن قدامه رiه وفيه رواية عن اإلم.  من غ�ه
  .ويكون هذا هو ا,ذهب اهللا

 ] لم يصح:  � عقد واحد -�مرأة وعمتها أو خا'ها كما سبق- فإن تزوجهما، أي تزوج األختp وØوهما[  قال بعد ذلك

                                 
C    /  ويبدو أنها سبق لسان: قال األستاذ pا�رأت pوز أن ت�وج هات�. 
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زوجتكهما يع´ زوجتك : لم يصح ذلك، لو قال ) "قبلت"، فيقول "زوجتكهما"نتان لو قال ) شخص ) أختان أو ب /    مثا)
زوجتك هاتs : أو مثال امرأة وعمتها أو امرأة وخا'ها فقال ) الو�، أخTّ، أو عمTّ مثال وهما أختs فإن هذا ال ¾وز 

ا q عقد واحد لو أن الو� مثال �ن واحدً  ] بطال:  � عقدين معاً أو تزوجهما [  .لم يصح هذا اcdح "قبلت": ا,رأتs وقال
ا لم يصح، لو بمع« أنهما لم ينعقدا كما لو زوج } واحدٍة من امرأة و�و عمتها و8هما فقبلهما معً . ا بطالأوÞ عقدين معً 

�و ] ألنه ال يمكن تصحيحه فيهما[  .أنه قبل أن ينكح هاتs ا,رأتq s عقدين لم يصح ذلك q عقد أو  أي q sابنت
عقدين معا ولم q عقد أو q حيث أنه Äع بينهما  ] وال مزية إلحداهما L األخرى[  .عقدين معاq q امرأة و�و عمتها 

ميع، ألنه ال q ا§ذلك يبطل ك ] ا لو تزوج �ساً � عقد واحد، أو عقود معاً ذو�[  .يتأخر عقد أحداهما عن األخرى
Áال q يمكن تصحيحه 

ً
  . وال مزية لواحدة منهن � غ�ها وبهذا يبطل العقد q اtمس Äيعا

من Ëن يؤمن باهللا وا¹وم (لقو) ص� اهللا عليه وسلم  ] طل ا�تأخر فقطبي -أي أحد العقدين  - ن تأخر أحدهمافإ[ 
فلم ينعقد هذا ا,تأخر لكونه  أي با,تأخر ] ألن اoمع حصل به[ أيضا هناك تعليل ) ه � رحم أختpءاآلخر فال �مع ما
 وأما اآلخر  .فبطللم يصادف ?ال 

ً
فا|اطل q هذه ا,سألة هو العقد ا,تأخر أما األول فيبæ � صحته ألنه وقع صحيحا

 uدي اd¯ ص� اهللا عليه وسلم و,ا أمر به الشارع سواء q القرآن أو السنة، فلم يقع q ?له الصحيح
ً
 أو[  .و±ن �الفا

�,عتدة من خلع أو طالق ثالث أو � عوض وaذا لو تزوج خامسة q عدة  ] وقع العقد اÈا� � عدة األخرى وå بائن
أو وقع العقد اÈا� � عدة األخرى وå بائن أو [  قال ا,ؤلف ، ا مذهب اإلمام أÛ حنيفة رiة اهللارابعة ، وهذا أيًض 

. كما سبق أن عرفنا بأنه ال ¾وز أن ¾مع بينهما، فيكون األول صحيحا وا¦ا¥ باطالq هذه ا$الة  ] بطل اÈا�: رجعية 
للحديث السابق ا~ي بينه اd¯ ص� اهللا عليه وسلم، وألن  ] �الّ �تمع ماؤه � رحم أختp، أو Øوهما[  وعلل ~لك قال

 ا,بانة ?بوسة $ق" 
ً
  .ه فأشبهت الرجعيةأيضا

أي فسخ اcdحs، بأن يفسخهما ا$اكم إن لم يطلقهما الزوج  ] سخافُ : ل أسبق العقدين هِ جَ  وÅن[  ثم قال ا,ؤلف
، فإنه يُ 

ً
تأخذه من وقعت uا  ] وإلحداهما نصف مهرها بقرعة[  .فسخسواء دخل بهما أو بواحدة، أو لم يدخل بهما Äيعا

  Pخول، القرعة ألنها زوجة وألن نكاح واحدة منهما صحيح وقد فارقها قبل ا
الT وقع عليها uا مهر ا,ثل، و�ن وقعت القرعة للمصابة فال Ðء لألخرى، و�ن أي و�ن دخل بإحداهما فا,صابة منهما 

ع قرَ أراد نكاحها لم ¾ز حÓ تنقã عدة ا,صابة، و�ن �ن دخل بهما وأصابهما فإلحداهما ا,س� ولألخرى مهر ا,ثل يَ 
  .هما حÓ تنقã عدة األخرىبينهما، وليس ) نكاح واحدة من

أي الRاء ألن ا,لك يراد لإلستمتاع وغ�ه، و~لك صح �اء  ] صح: ومن ملك أخت زوجته، وØوها [ : ثم قال ا,ؤلف
أنه ¾وز ا§مع بs األختs أو بs ا,رأة وعمتها أو خا'ها q ملك  أخته من الرضاع، وهذه سبق أن أ�ت إ8ها قبل قليل

 صح، وال يطؤها ح} يفارق زوجته وتنقÍ عدتها: ومن ملك أخت زوجته وØوها [  .q الوطء فال ¾وز ذلكا8مs أما 
 ¾مع ما ]

ّ
، �لعمةء:ال

ً
وهو من ا,واضع   .واtالة، وهذا حرام كما سبق أن عرفنا ه q رحم أختs أو قريبتs عموما

 دوا* الوطء ألن الوسائل uا حكم األربعة الÂ Tب � الرجل فيها العدة، كما سبق أن ع
ً
رفنا ذلك و\رم عليه أيضا

  .ا,قاصد
هما فال ¾وز أن احدإÃتار  ] وJ وطء أيهما شاء-أي صح العقد وهذا ال خالف فيه- صح : ومن ملك Øو أختp[ : قال

 باالتفاق، ألن األخرى لم تµ ملك ا8مs، وهذه مسألة q ¾مع بينهما q الوطء لكن ¾وز أن ¾مع بينهما q الRاء أو
 كما لو �ن q ملكه 

ً
اتفقوا � أنه ال ¾وز ا§مع بs : قال ابن هب�ة ] و	رم به األخرى[ : قال .حداهما وحدهاإفراشا
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 :وقال شيخ اإلسالم رiه اهللا .الفقهاء � منعه: وقال ابن رشد .ملك ا8مs وال بعقد اcdحباألختq s استباحة الوطء 
أiد أنه ال \رمه بل يكرهه فغلط �  نوأما أن ُ¾عل ع .\رم ا§مع بs األختs بالوطء بملك ا8مs كقول ا§مهور

  .مأخذه الغفلة عن داللة األلفاظ ومراتب الم،  اإلمام أiد رiه اهللا

  )Cç(اbلقة 
 بإخراٍج  ا,وطوءةَ  مَ ر" حÓ ُ\  ،ا فإن األخرى Çرمإذا وطئ إحداهم ، يع´ Çرم بالوطء ] و	رم به األخرى[ : قال ا,ؤلف

 عن مُ 
ْ
إما بعتق أو ببيع $اجة أو هبة مقبوضة  ] عن ملكه بإخراجا�وطوءة  مر� ح} ُ� [  قال .ه أو تزويج بعد است�اءكِ ل

Øم " :وابن رجبقال شيخ اإلسالم  .اcdح و\رم ا'فريق فالبد من تقدم إحداهماq ا§مع  مُ نه \رُ أل ،لغ� وPه
 مُ ر" يطؤها واش�ى أختها أنه ال ُ\  اتفقوا � أنه إذا �ن ) أمةً ": وقال ابن هب�ة ."الصحابة والفقهاء بعمومه يقتã هذا

ل ا§مع بينهما وال \ل ) واحدة منهما حÇ Óرم ا، وال \ِ ما لم يقرب األخرى فإن وطئها حرمتا معً  مامنه ا,وطوءةَ 
قبل ا فإنه يصح همو�و واuبةوهذا قيد q ال¶ويج فال يصح قبله ÷الف ا|يع  ] أو تزويج بعد استxاء[ : قال ثم. "األخرى

األخرى ðرد Çريم ا,وطوءة منه أو كتابٍة أو رهن أو  حل" q وال يكÒ ، ست�اء ل يتوقف � االلكن ا$ِ  )¹(اء�ستالا
يع و�وه أنها ليست °امل وهذا ا,وضع الرابع ëا Âب فيه العدة � الرجل كما وحÓ يعلم بعد ا|، بيعها بRط اtيار )
  .سبق أن عرفنا ذلك

كأن تكون خامسة أو سادسة  ،ال ¾وز لإلنسان أن ¾مع أك× من أربعف ] أن ي�وج بأك³ من أربع وليس bر� [  :قال
 
�
 .أهل العلم بإÄاعأربع زوجات إÄا¤، وهذا  أك× من ع بsال \ل $ر أن ¾م :ق إحداهما، قال صاحب الRحإال إذا طل

وقال dوفل و±ن Çته ³س ) وفارق سائرهن اأمسك أربعً (ل اق، لقو) ص� اهللا عليه وسلم لغيالن و±ن Çته عR نسوة
ن غ� حµ من أن قµ عدد ا,نكوحات � أربع و�باحة ملك ا8مs م رiه اهللا وذكر ابن القيم )فارق واحدة منهن(

 مَ حِ ورَ  ،ر ثم من اdاس من يغلب عليه سلطان الشهوة فأباح ) إ0 رابعةَط فإن اcdح يراد للوَ  ،تمام نعمته وaمال �يعته
 � �óه إ0 عدد يكون العدل فيه أقرب، انقطاعه عنها ثالثا ثم يعود إ8ها جعل بأن ةَ الµوأما اإلماء فبم�لة سائر  ، وأيضا ق

  . األموال
    .أنه ال يطأ حÓ تنقã العدة : وذكر ابن قدامه رiه اهللا

أiد  Øم وتأملُت  ؛حيث لم يذكر فيها هذا الRط ظاهر السنة Ãالف ذلك" : رiه اهللا وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
Ä qع العدد وال q  ا ولم يش�طوا q جواز وطئه انقضاء العدة اليمسك منهن أربعً أنه و¤مة أصحابه فوجدتهم قد ذكروا 

  .-رiه اهللا–هذا رأي شيخ اإلسالم .  "أو زنا بها امرأته÷الف ما إذا وطئ أخت ، Äع الرحم 
ولم  ة،وهو قول عمر وعA ر- اهللا عنهما وغ�هما من الصحاب ] وال لعبد أن ي�وج بأك³ من اثنتp[ : ثم قال ا,ؤلف

فأك×  ومن نصفه حر، وال خالف q جواز ا§مع بs اثنتs للعبد، لشافù حنيفة وا أÛف uما �الف وهو مذهب عرَ يُ 
   .نا أو فسخائإذا �ن الطالق باحÓ تنقã عدتها وج بدuا تزعليه  مَ رُ حَ  همن نهاية Äع ةومن طلق واحد، فله Äع ثالث

ùا¤و�ن �ن رجعيا فال ¾وز  ،مرُ ال \ْ  :وقال مالك والشافÄإ.  

                                 
C    /  الكتاب ، واألستاذ قرأها بدون 3مة � "قبل"هكذا وردت 
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  )C(�عتدة من الغ£ا /   ثانًيا  �
 [ : ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك

َ
َجلَهُ {لقوJ تعا¾  ] م ا�عتدة من الغ£رُ و	

َ
هذه  }َوَال َيْعِزُموا ُقْقَدةَ اhَ�gِح َح}� َفْبلَُغ الِْكَتاُب أ

¶وجها حÓ تنقã ت وq Y العدة فإنه ال ¾وز ألحد q هذه ا$الة أن يلقِ أيضا مسألة أخرى وخالصتها أن ا,رأة لو ُط 
َجلَهُ {العدة، لقو) تعا0 

َ
اتفقوا � أن اcdح ال ¾وز " :قال ابن رشد رiه اهللا .أي حÓ تنقã العدة} َح}� َفْبلَُغ الِْكَتاُب أ

   ،"أو عدة أشهر ،أو عدة iل ،سواء �نت عدة حيض ،q العدة
¤رض يكون q ا,رأة ثم يزول ، هذا طبعا إ0 ¤رض ثم يزول وهذا هو طبعا اdوع ا¦ا¥ من أنواع ا,حرمات إ0 أمد و

\رم /   بعد ذلك كأن تكون q العدة ويكون هذا القسم وهو ا,حرمات إ0 أمد عرفنا أن فيه قسمان القسم األول 
إذا �ن  /   ا¥ ا¦ قسمال .وعمتها أو خا'ها فإن طلقها جاز ) أن يأخذ األخرى امرأةكأن تكون أختs أو ، ا§مع بينهما 

ة iل أو د� فيها ¤رض مثل العدة ال ¾وز ألحد أن ي¶وجها q حالة العدة أيا �نت هذه العدة سواء �نت عدة وفاة أو عِ 
ال  .ة وفاةد� أو أن تكون مثال حامال أو تكون مثال عِ  ،عدة أشهر كأن تكون مثال ليس uا حيض فإنها تعتد باألشهر

نه إإذا انق! هذا العارض ف، هذا العارض وجودأن ينكحها حÓ تنقã العدة فهذه ?رمة إ0 أمد ل¾وز q هذه ا$الة 
sح خاص بوقت معcdريم اÇ وز بعد ذلك فيكون¾.   

َجلَهُ و{لقوJ تعا¾ و	رم ا�عتدة من الغ£[ :  قال
َ
ِكتَاُب أ

ْ
 َيْعِزُموا ُقْقَدَة اcَ"dِح َح�Ó َفبْلَُغ ال

َ
Çققوا العزم � وال ي أ ] }ال

وأÄع أهل العلم � أنه ال يصح : قال ابن كث� .عقد اcdح حÓ تنقã العدة وسماها كتابا ألنها فرض من اهللا تعا0
سواء �نت العدة واالست�اء نتيجة  ،ألنها q مع« ا,عتدة ] و�ذا ا�ستxأة من غ£ه[ : ثم قال ا,ؤلف .العقد q مدة العدة

أي  ] فÍ إ¾ اختالط ا�ياهن أن تكون حامال فيُ ألنه ال يؤمَ [ : قال ثم تعليل ذلك،. مباح أو ?رم أو من غ� وطءلوطء 
لك ال ¾وز ~أي نسب ا,¶وج األخ� بنسب الواطئ األول، و ] بو�ذلك اشتباه األنسا[  .ماء ا,¶وج بماء الواطئ األول

   .نكاح ا,رتابة با$مل بعد العدة ~لك
  الزانية : ثاÈًا  �
وغ�ه  وÇرم الزانية � زانٍ  _رiه اهللا_قول ا,ؤلف  ] وغ£ه ح} تتوب وتنقÍ عدتها نٍ و	رم الزانية L زا[ : ثم قال

واية ور  .وهذا نص عليه اإلمام أiد رiه اهللا ] ح} تتوب[  قال} وَُحر�َم َذلَِك Lََ الُْمْؤِمنpَِ { لقو) تعا0، إذا علم زناها
,ا  -يع´ ا§مهور Ãالفون ا,ذهب q هذه ا,سألة- عن اإلمام أiد أن ذلك ال يش�ط؛ وهو مذهب Äهور أهل العلم

حنيفة ومالك  ¾وز، وهذا طبعا رأي أÛ :وقال ابن عباس أن عمر üب رجال وامرأة بالزنا فحرص أن ¾مع بينهما،  يَ وِ رُ 
 ُ  ،من فراغ وطء كموطوءة بشبهة ] وغ£ه ح} تتوب وتنقÍ عدتها م الزانية L زانٍ و	ر[ ، ش�ط ا'وبةوالشافù، فال ي

وهو قول مالك، و�حدى  )ح} تضع ٌل ال توطأ حام( أو بوضع ا$مل من الزنا إن iلت منه، لقو) ص� اهللا عليه وسلم
مل، ال يع´ ذلك أنها حامل من زنا الروايتs عن أÛ حنيفة، وا'عليل ألنها حامل من غ�ه فحرم نكاحها كسائر ا$وا

ْو ُم2ٌِْك وَُحر�َم {قال تعا¾ ¾وز و�نما Y كغ�ها من ا$وامل ال ¾وز نكاحها حÓ تضع، 
َ
َوالز�اغَِيُة َال َفْنِكُحَها إِال� َزاٍن أ

 َpِالُْمْؤِمن َLَ د روى اإلمام و  . فجاريع´ تعاطيه وهو ال¶وج با|غايا أو تزويج العفائف بالرجال ال} َذلَِكiأن رجال (أ
يع´ سبب نزول هذه اآلية سؤال هذا  )ح ف�لت هذه اآليةفËنت تسا امرأةسأل اg¯ ص® اهللا عليه وسلم عن تزوج 

خرج �رج  )ا�جلود(فقو)  )الزا� ا�جلود ال ينكح إال مثله( وعن أÛ هريرة أن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم قال .الرجل

                                 
  راجعأضيف العنوان اجتهاًدا من ا�  /    ١
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  .، فتحرم الزانية حÓ تتوب وتنقã عدتها لآلية واألخبار الT سمعناالغالب
أنها تصلح فراشا بيع´ يراودها ثقة فتأب وروي عن عمر وابن عباس، والقصد العلم  ] فتمتنع دْ أن تراوَ  ،وا�راد بتوبتها[ 

 تعود اdدم واالستغفار والعزم"وعن اإلمام أiد رواية أن توبتها كغ�ها  .) أو لغ�ه
ّ
اختاره ابن قدامة رiه اهللا  "� أال

قول q  ،فإذا وجد الRطان حل نكاحها للزا¥ وغ�ه .ال ينبÏ امتحانها بطلب الزنا بها °ال، وقدمه ابن مفلح: وقال
قول q ح رجل قبل اPخول أو بعده لم ينفسخ اcd امرأةو�ن زنت  .أك× أهل العلم، وال تش�ط توبة الزا¥ بها إذا نكحها

ها، وال يطؤها وÞ بطنها ئو�ذا علم من أمته الفجور فال يطؤها حÓ تتوب ويست� .اتفاقا¤مة أهل العلم وحcه ابن هب�ة 
إن �نت ا,رأة تز< لم يكن ) أن  :رiه اهللا وقال ابن تيمية. هذا ðمع � Çريمه: جنs لغ�ه، قال ابن عبد ال�

  .يفارقهايمسكها � تلك ا$ال بل 
  ا�طلقة ثالثًا: رابًعا  �

وÄهور أهل العلم سواء �ن بكلمة واحدة أو بكلمات كما سيأتينا إن شاء اهللا  ] و	رم مطلقته ثالثاً [ : ثم قال ا,ؤلف
 ا�t ا~ي طلق امرأته ثالثً  ] ه بنhح صحيحها زوٌج غ£ُ أو	رم مطلقته ثالثاً ح} يط[  قال ا,ؤلف .q باب الطالق

ح} يذوق اآلخر  !ال(: زوجها آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد األول أن ي¶وجها فقال اd¯ ص� اهللا عليه وسلموت
ِلJَ Ûُ ِمْن َنْعُد َح}� َيْنِكَح { وهو �يح � كتاب اهللا عز وجلوهذا أمر معلوم  )عسيلتها وتذوق عسيلته

َ
فَإِْن َطل�َقَها فََال 	

َُزوًْجا َلْ£َه فتحرم عليه بعد ا¦ا¦ة حÓ تنكح  ،ا فإنه ال ¾وز أن يعود إ8ها حÓ تنكح زوجا غ�هيع´ إذا طلقها ثالثً } ?
 آخر-ا غ�ه زوجً 

ً
فدلت اآلية  ،وا,راد باcdح هنا هو الوطء، وتقدم أن اcdح يتناول العقد والوطء Äيعا -أي شخصا

يع´ إذا �نت كتابية و±نت مع مسلم ،  ةا q كتابيغ�ه ولو �فرً  ها زوجٌ أوا$ديث � Çريم وطء مطلقته ثالثا حÓ يط
  .فيجوز أن يطأها آخر إذا تزوجها

  ا�حِرَمة: خامًسا  �
وهذا أيضا Çريم إ0 أمد فلو أن ا,رأة ?رمة فإنه ال ¾وز  ] حرامهاإو	رم ا�حرمة ح} 	ل من [  :ثم قال بعد ذلك

حÇ Óل من "لو �ن الرجل حالال غ� ?رم يع´ غ� متلبس با$ج ال ¾وز ) أن ي¶وجها  ،مرِ نكاحها ولو �ن غ� ُ? 
و�ن فعل فاcdح باطل وهو ،  وÄاه� أهل العلمùفال ¾وز ) أن يعقد عليها اcdح وهذا مذهب مالك والشاف "حرامهاإ

رواه اoماعة ) وال �طب ،كحنْ ح ا�حرم وال فُ كِ نْ ال فَ (ص® اهللا عليه وسلم  لقوJ، قول عمر وعA وابن عمر وزيد وغ�هم
ق عمر بs رجل وامرأة تزوجها وهو ?رم وفر�  ، فسه وال يتو  العقد لغ�هdأي ال يعقد ا,حرم °ج أو عمرة  . إال ا4خاري

أي  )ال �طبو(وقو)  .ما ,واد اcdح عن ا,حرسمً دواعيه فمنع صحة عقده حالوطء وع ناإلحرام يم وألن .رواه مالك . 
  .ال يطلب امرأة للنcح

  ؟ ، وهل �وز للمسلم أن ينكح Ëفرة  هل �وز للhفر أن ينكح مسلمة
فلو أن  .فيجوز للرجل ا,سلم أن ي¶وج كتابية لكن العكس ال ¾وز ] مسلمةً  وال ينكح Ëفرٌ [ : وقال بعد ذلك ا,ؤلف

هو إ0 أمد وليس :نقول  ؟لكن هل ا'حريم هذا إ0 أمد أم إ0 أبد، ¾وز ذلك ال : ا أراد أن ي¶وج مسلمة نقول )�فرً 
وهذه مسألة ، أما إن ب@ � كفره فال ¾وز ) ذلك ، بد فلو أن هذا الرجل أسلم نقول ) ¾وز ) أن ي¶وج با,رأةاألإ0 
 مع« ذلك أي ال تزوجوا الرجال ا,saR النساءَ } يُْؤِمُنوا َوَال ُيْنِكُحوا الُْمpَِ�ِ2ْ َح}� {:لقول اهللا تعا¾ .عليها عٌ ðمَ 

اِر َال ُهن� ِحل� لَُهْم َوَال ُهْم َ�ِلÛوَن لَُهن� { ولقو) تعا0 .ا,ؤمنات حÓ يؤمنوا  فَإِْن َعلِْمُتُموُهن� ُمْؤِمَناٍت فََال تَرِْجُعوُهن� إَِ¾ الُْكف�
)C�({ ا,متحنة .  
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اتفقوا � أنه ال ¾وز للمسلم نكاح : قال ابن هب�ة  ] ا Ëفرةً ولو عبدً  مسلمٌ  حُ وال ينكِ [ ذلك  ثم قال ا,ؤلف بعد
وحcه ابن ، q ذلك حرائرهن و�مائهن ا,جوسية وال الوثنيات وال غ�هن من أنواع ا,R±ت الال� ال كتاب uن وسواءً 

أي ال تنكحوا ا,R±ت } َوَال َيْنِكُحوا الُْمáَِ2ِْت َح}� يُْؤِمن� {ا¾ لقول اهللا تع -يع´ اتفق ا,سلمون � ذلك-رشد اتفاقا 
َوَال ُيْمِسُكوا بِِعَصِم {قال تعا0 ومؤمنة خ� من مaRة ولو أعجبتكم  ثم أخ� أن أَمةً  ،من عبدة األوثان حÓ يؤمن

  ،تث« بعد ذلكثم اس، داللة �\ة � Çريم نكاح ا,R±ت ةيفهذه اآل }الَْكَوافِرِ 
ال  :وقال ابن ا,نذر .حل نساء أهل الكتاب qليس بs أهل العلم اختالف  :قال ا,وفق ] حرة كتابية أبواها كتابيانإالّ [ 

ا ولو عبدً  وال ينكح مسلمٌ [  :قال قبل ذلك، و] إال حرة كتابية[  :فقال ا,ؤلف .يصح عن أحد من األوائل أنه حرم ذلك
  : و±نت حرة، يع´ هذان قيدان، إذا �نت من أهل الكتاب إال ،ع´ مaRةي ةنكاح الcفرال ¾وز ، ] Ëفرةً 

  . أن تكون حرة: القيد األول
وaذا لو �ن أبواها غ� كتابيان ، ت بs كتاÛ وغ�ه لم ÇلPَِ فلو وُ  ] أبواها كتابيان[  .أن تكون كتابية: والقيد ا¦ا¥

وتُوا الِْكَتاَب ِمْن َقْبلُِكمْ {لقوJ تعا¾ واختارت دين أهل الكتاب لم Çل 
ُ
ِيَن أ  إباحةولقو) تعاq 0 . }َوالُْمْحَصَناُت ِمَن ا¿�

وتُوا الِْكَتاَب ِمْن َقْبلُِكمْ {ها من ا,R±ت ئالكتابية واستثنا
ُ
ِيَن أ ف ëن دان با'وراة ئأي العفا }َوالُْمْحَصَناُت ِمَن ا¿�

والزبور وغ� ذلك فليسوا بأهل كتاب فال  إبراهيم صحففأما ا,تمسك ب، اdصارى ومن وافقهمخاصة �8هود و واإلßيل
  .Çل مناكحتهم وال ذباAهم �,جوس وأهل األوثان وغ�هم

وقال بعض    ،ألنهن كتابيات ومن q معناهن من نصارى العرب ويهودهم؛ ،وÇل نساء ب´ تغلب :ثم قال صاحب الRح
يكره : وقال القا- .أكل ذباAهم بال حاجةكنه قول أك× العلماء أوaرهه شيخ اإلسالم وذكر ، ترaهالعلماء األو  

كما يكره أن ¾عل أهل الكتاب ذباحs مع ، لكتابيات مع وجود ا$رائر ا,سلمات وهو قول أك× العلماءر انكاح ا$رائ
sا,سلم sولكن ال \رم ذلك ،ك×ة ا~باح.  

وقال شيخ اإلسالم رiه ، ال تباح :كتاÛ وغ�ه أو �ن أبواها غ� كتابيs واختارت دين أهل الكتاب فقيلت بP sَ ولو وُ 
وهو مذهب مالك وأÛ حنيفة ، ا بنفسها أنها ال Çرم اعتبارً  : ومنصوصه، قول أiد لم يكن ألجل النسب : اهللا

  .وا§مهور

 )Cñ(اbلقة 

 :، و عرفنا أن ا,حرمات إ0 أمد ينقسمن إ0 قسمsإ0 أمد  ال يزال ا$ديث q ا,حرمات

¹- sا§مع بينهن �ألخت sمنها ما يكون ا'حريم ب. 

º- و ذلك�  .و منها ما يكون ,انع q الزوجة �,عتدة و 
 و q هذه ا$لقة إن شاء اهللا. ثم بعد ذلك عرفنا بعض ا,سائل و Y نكاح الcفرة ، و نكاح الُمْحِرمة و �و ذلك

  .نكمل ما يتعلق بهذه ا,سائل
  اWفصيل � حكم نكاح األمة �

\ُرم عليه ذلك ، \رم : أي  ،] و ال يَنِكح حر� مسلٌم أمًة مسلمًة إال أن �اف َعنت العزوبة bاجة ا�تعة[ : قال ا,ؤلف
 sاثن sطRاه� أهل الع-� ا,سلم أن ينكح أمة مسلمة ، و ال يصح ) ذلك إال بÄ بوبا إذا �ن )  -لمعندð و لو �ن

  :إال ب2طpشهوة Ãاف معها ا,حظور 
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  ،] إال أن �اف عنت العزوبة bاجة ا�تعة[  : ال2ط األول  – ١
فتباح $اجة ا,تعة ، إذ مفسدة نكاح األمة ¤رَضها مصلحة حفظ الفرج عن ا$رام ، و هو أرجح من مفسدة رق" : أي

ا$الة يكون رقيقا إذ أنه يتبع أّمه و إن �ن أبوه حّرا ، فال ¾وز أن ينكح ا$ر% أمًة مسلمة إال uذه  الوP ؛ ألن الوq P هذه
أو اÓدمة لكونه كب£ا أو مريضا أو  [ :قال، الóورة ، فإن üورة مواقعة ا,حظور أشد من رّق الوP كما عرفنا ذلك

و لو �ن Ãاف عنت العزوبة مع : أي ، ] وجته اbرة أو غيبتها أو مرضهاو لو مع ِصَغِر ز -فتباح ) $اجة اtدمة- Øوهما
  .كأنها غ� موجودة–صغر زوجته أو غيبتها أو مرضها ، °يث تعجز بذلك عن اtدمة ؛ ألن ا$رة الT ال تُعّفه �لعدم 

ْن َفْنِكَح  َوَمنْ {مهر حرة أو ثمن أمة ، لقوJ تعا¾ : و يعجز عن َطْوٍل أي[  :ال2ط اÈا�  -±
َ
لَْم يَْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال أ

ْفَمانُُكْم ِمْن َفَتَياتُِكُم الُْمْؤِمَناتِ 
َ
  }الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملََكْت أ
، فإذا �ن يعجز عن ذلك ، فإنه \ّق ) أن  ] و يعجز عن طْول أي مهر اbرة[ : و هذا أيضا �ط آخر ، فقال ا,ؤلف

 يكcd Òح حرة و لو  :أي عن مهر ا$رة : ، يع´ ] و يعجز عن طول[ : قال ا,ؤلف. ¶وج هذه األمةي
ً
 حاüا

ً
ال ¾د ماال

  :فتحّل J األمة ا�سلمة بهذين ال2طp. كتابية
  .أن Ãاف العنت: الRط األول 

ه ا$الة ¾وز ) أن يأخذ أمة ، قال ابن q هذ. ال ¾د مهرا يكÒ لزواجه من حرة:عدم الّطْول، يع´: الRط ا¦ا¥
هو قول ¤مة العلماء ، أو �ن ) مال و لكن لم ي¶وج لقصور نسبه ، أو ) مال Ñئب فله أن ي¶وج األمة بRطه ، :"قدامة

  ، " و كذا � حرة لم تُِعّفه ، إذا لم ¾د طْول اcdح ، لعموم هذه اآلية
 يع: ، أي  ] أو ثمن أمة[ : ثم قال

ً
من   -مع قيام الRطs -و ) أن ي¶وج . جز عن ثمن أمة و لو كتابية ، فتحل ) األمة إذا

 
ً
للعبد أن ي¶وج أمة مع كونه مستغنيا عن : ن و هو مذهب مالك و الشافù و أiد إذا �ن الRطان قائما اإلماء أربعا

تفقوا � أنه ¾وز للعبد أن ي¶وج أمة ، و ,دبّر و ا:"رiه اهللا –قال ابن رشد . نكاحها ، و أن ي¶وج أمة و Çته حرة
 
ً
    ،"مcتٍب و معتٍق بعضه نكاُح أمٍة مطلقا

فضال وسعة  }َوَمْن لَْم يَْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال :{، فقو) تعا0 ] مهر حرة أو ثمن أمة: و يعجز عن طْول، أي[ :قال ا,ؤلف 
ْن َفْنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمؤْ {وقدرة 

َ
ْفَمانُُكْم ِمْن َفَتَياتُِكُم الُْمْؤِمَناِت {ا$رائر :يع´} ِمَناِت أ

َ
أي لوجود هذا }فَِمْن َما َملََكْت أ

العذر فله أن ي¶وج من اإلماء ا,ؤمنات الال� يملكهن ا,ؤمنون ؛ و ألن q تزويج األمة إرقاق وPه مع الغ« عنه ، فلم 
  . َ¾ُز

أبو يع� و أبو اtطاب و ابن عقيل و ðد اPين جد : منهم- من األمة اختاره �ع كث£و اش�اط العجز عن ث[ : ثم قال
 - رّجح أنه ال يش�ط:يع´-و هو أظهر ، و قّدم أنه ال يُش�ط " : "اWنقيح"قال �  -شيخ اإلسالم و ابن قدامة و غ�هم

 �ضل ، و ال يبطل نكاحها إن أيÕَ و نكح حرة عليها  و هو ظاهر اآلية ، و الص� عنها مع ذلك خٌ� وأف "ا�نت�"وتبعه 
ر أنه : ، يع´ وجد طول ا$رة و ا,هر ، فال يبطل نكاحه السابق من هذه األمة ، أو زال خوف العنت و  -بعد ذلك-لو قُد"

  .و إن اش�ط حرية الوP �ن حرا قا) ابن القيم و غ�ه. �وه
  حكم نكاح العبد سيدته �

q ح  ] وال ينكح عبد سيدته[ :  مسألة أخرىثم قال بعد ذلكcdم الِملك و اcليس للعبد أن ينكح سيدته ؛ ألن أح
تتناقض ، فال يمكن أن ُ¾َمع بs اcdح وبs ا,لك ، فإن ا,الك لو �نت سيدة ) فال ¾وز ) أن ينكحها ؛ ألنه q هذه 

فإن الزوج q العادة ) ! يف يكون ëلو± q آن واحد؟ا$الة كأن هناك اختالفا و تناقض ، فكيف يكون زوجا و ك
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قال  -هذا د8ل–القوامة و ) اuيبة و ا,cنة ، فإذا �ن هو عبًدا uا فهذا عكس قوامة الزوج و �و ذلك ، و ,ا روى جابر 
 ")ال 	لÛ لَك : "جاءت امرأة إ¾ عمر وقد نكحت عبدها ، فانتهرها و هم� أن ير�ها ، و قال(

أن نكاح ا,رأة عبدها باطل :أي ] أ�ع أهل العلم L ذلك:"و ال ينكح عبٌد سيَدته ، قال ابن ا�نذر[ :فقال ا�ؤلف
  . ته كما سبق أن عرفنا ذلكؤللتناq بs كونه ëلو± و بعلها و بs كونها سيدته و موط

  حكم نكاح السيد أمته �
ك ، و ال ينكح مcتبته ؛ ألنها ëلوaته ، و ال أم سيده و ال قوال واحدا ،  ] و ال ينكح سيٌد أمَته[ : ثم قال

ْ
و ال أمة ) فيها ُمل

و ال ينكح سيد أمته ألن ملك الرقبة يفيد ملك [ : أم سيدته ؛ ألنه إذا َملََك و P أحد الزوجs اآلخر انفسخ اcdح ، قال
  َع من ذلك للتناq بs كونه سيدها و بعلها؛ فُمنِ  ] ا�نفعة و إباحة ا4ِْضع ، فال �تمع معه عقد أضعف منه

، و ألن اcdح يوجب للمرأة حقوقا من الَقْسم و ا,بيت و غ� ذلك ، و ذلك يمنعه ملك ا8مs فال يصح مع وجود ما 
ا,نفعة  ألن ملك الرقبة يفيد ملك: فÒ هذه ا$الة ال ¾وز لإلنسان أن ينكح أمته ، يع´ أن يكون زوجا uا ، قالوا. ينافيه

هو الوطء ، و : من األهداف الرئيسة –و إباحة ا|ضع ، فال ¾تمع معه عقد أضعف منه ؛ ألن اuدف األساس من اcdح 
) أن يطأها ، فلماذا ينكحها؟ ألنها إذا �نت امرأة ) ، �نت �$رائر q وجوب القسمة و : هو متحقق بالنسبة للسيد ، أي

  .دون أن يقسم uا ، و دون أن يكون uا مبيت معs �$رة ¹إذا �نت أمًة ، ¾وز ) نكاحهاا,بيت و �و ذلك ، لكنها 
  حكم نكاح اbر أمة أبيه ، وحكم نكاح اbر أمة ابنه  �

أشبه  ] ألنه ال ُملك لالبن فيها ، و ال شبهة ملك[ هذا قوال واحدا ؛ : ، و قال ابن قدامة ] و للحر نكاح أمة أبيه[ : قال
فللحر أن ينكح أمة أخيه أو جده أو عمه ؛ ألنه ليس للتملك عليهم ، و ) أن يُزّوج ابنته ,ملوaه ، و إذا مات . ¯األجن

  .انفسخ اcdح ، وaذلك إن َملَكه أو جزءا منه بغ� اإلرث عند ا§مهور: األب فورِث أحد الزوجs اآلخر أو جزءا منه 
ال ملك لالبن فيها ، و ال شبهة ملك ، دون نكاح أمة ابنه ، فال يصح نكاح  و للحر نكاح أمة أبيه ألنه[ :قال ا,ؤلف

أن هذه ا,سألة عكس ا,سألة  األو  ، فللحر أن ينكح أمة : يع´ ] أمة ابنه ألن األب J اWملك من مال وeه ، كما تقدم
بنته q األصح فال يصح نكاحه أمة ابنه أبيه و ليس لألب أن ينكح أمة ابنه و هذا مذهب مالك و الشافù ، و كذا أمة ا

اتفقوا � : "قال ابن هب�ة. ) ا'ملك من مال وPه كما تقدم ، و هذا يش� إ0 باب اuبة و العطية -هذا تعليل-ألن األب 
وثنية و سائر دون ا,جوسية و ال–أنه ال ¾ب � األب ا$د بوطء أمة ابنه ، و أÄعوا � أن ا,سلم Çل ) أمته الكتابية 

  ". أنواع الكفار
  حكم نكاح اbرة عبد وeها �
 - ألنه إذا َملَك وPَ أحد الزوجs اآلخَر انفسخ نكاحها هذا هو ا'عليل-وليس للحرة نكاح عبد وeها ؛ [ : ثم قال

للحرة أن تنكح  اتفقوا � أن:" و uا نكاح العبد ، قال ابن رشد. ] وألنه أيضا لو ملك زوجها أو بعضه النفسخ اhgح
، سبق أن تكلمنا عن الكفاءة q اcdح وأنه ليس �طا لصحة اcdح ، و إنما هو " العبد إذا رضيت بذلك Y و أو8اؤها

  . �ط للزوم العقد ، فإذا ر- الطرفان جاز ذلك
   ] و ُعلَِم âا تقدم أن للعبد نكاح أمٍة و لو البنه ، و لألمة نكاُح عبٍد و لو البنها[ :قال �

و . ا~ي يُعتق ُدبر وفاة سيده: يع´ -و كذا لُمدبٍّر نكاح أمة-  ] و علم âا تقدم أن للعبد نكاح أمة[ : قال ا,ؤلف

                                 
C    / 3مة نكاحها أي   ربما قصد الشيخ � "وطؤها"
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و : أي ] و لو البنه[ ,cتب نكاح أمة ، و ,عتق بعضه نكاح أمة ، و لو فُِقد فيه الRطان ، و لو � حرة ؛ ألنها تساويه ، 
ق قطع واليتُه عن وPه و ما) فهو �ألجن¯ منه ، و تقدم حcية للعبد نكاح أمة و لو �ن ت األمة البنه أو البنته ؛ ألن الر"

و يصح للعبد أو ا$ر بRطه نكاح أمة من بيت ا,ال مع أن فيه شبهة تُسِقط ا$د ، . االتفاق � جواز نكاحه لألمة
Pعل األمة أم و

ُ
Â لكن ال.  

ولألمة نكاح عبد ,ساواتها ) q الرق ، و لو �ن العبد البنها مع رقّها ؛ : أي ] و البنهاو لألمة نكاح عبد و ل[ :قال
  .لقطع ا'وارث بينها و بs ابنها ، فهو �ألجن¯ منها

  مسألة �
انفسخ نكاحهما ، ,اذا؟ ألن ملك ا8مs أقوى من اcdح  ] و إن اش�ى أحُد الزوجp الزوَج اآلخر[ :ثم قال ا,ؤلف

- أو َملََكه بإرث أو غ£ه ، Ë©بة أو Øو ذلك،  -انفسخ نكاحهما- وÅن اش�ى أحد الزوجp الزوج اآلخر[ :يله ، قالف�
 - بم�اث أو غ�ه انفسخ اcdح كذلك -أي مhتب أحد الزوجp أو ملك وeَه اbر أو ملك مhتَبه -ا ينفسخ اcdحأيًض 

  .q } هذه ا$االت الT سبقت- ] سخ نكاحهماأو مhتب وeه الزوج اآلخر أو بعَضه انف
ال ُ\َسب هذا من عدد الطالق ، فلو أعتقته ثم تزوجها لم \سب : أي ] و ال ينقص بهذا الفسخ عدد الطالق[ :ثم قال

  .بتطليقة وهو قول مالك والشافù و غ�هم ؛ ألنه لم يلفظ بطالق �يح وال كناية
  ] �Ëعتدة و الُمَحّرمة و الزانية و ا�طلّقة ثالثا ، َحُرم وطؤها بملك يمp و من َحُرَم وطؤها بعقد[ : ثم قال �

مة أي الُمحّرم نكاحها من أمهات النساء و بناتهن و غ� ذلك ، و الزانية ، و ا,طلقة ثالثا ، ا,عتّدة و ا,حر� : مقصود ذلك
من حرم نكاح حرائرهم من ا,جوسيات و سائر ":قال ابن قدامة. حرم وطؤها بملك ا8مs: إذا �نت أمة فاش�اها  

ألن [ : ، ما تعليل ذلك؟ قال ا,ؤلف"  سوى أهل الكتاب ، ال يباح وطء اإلماء منهن q قول أك× أهل العلم–الكوافر 
Òح إذا َحرَُم لكونه طريقا للوطء ، فألن �رم الوطء بطريق األْوhgه اهللا- و اختار شيخ اإلسالم . ] اiز ذلك ، جوا  -ر

ْفَمانُُكمْ {لقو) تعا0 
َ
 حامل ح} تضع(، و حديث ) سبايا أوطاس(، و حديث  }إِال� َما َملََكْت أ

ُ
، و هم عبدة ) ال توطأ

ْ̄ ب´ حنيفة ، و أخذ الصحابة من سبايا فارس و هم ðوس ، و غ�  -ر- اهللا عنه-أوثان ، و أم ?مد بن ا$نفية  من س
  .ة � إباحتهنذلك ëا يدل داللة ظاهر

ْو َما َملََكْت {eخو©ا � عموم قوJ تعا¾  -هو قول ¤مة أهل العلم: و قال ابن قدامة -إال أَمًة كتابية فتحّل [ : قال
َ
أ

ْفَمانُُكمْ 
َ
، فô تدخل q عموم هذه اآلية الكريمة ، فأباح تÕّي ملك ا8مs من اإلماء مطلقا ، فدخل فيهن  ] }أ

ألنهن ëن \ّل نكاح حرائرهن فحّل ) التÕّي بها �,سلمة ، و أما نكاحها فيحرم ألن  -تعليل-ا ًض الكتابيات ؛ و أي
  .فيه إرقاق وPه و إبقاؤه مع �فرة ÷الف التÕّي

  مسألة �
مٍة � عقد [ : ثم قال ِّل : وَمن َ�ع بU pل�لٍَة و Uر�

َ
ة و أمة ، صح كما لو Äع بs أخته و أجنبية ، أو حر، ] صح فيمن 	

ُرم[ : ثم قال. العقد q األجنبية و q ا$رة و هو مذهب مالك و أصحاب الرأي
َ
كأخته و األمة \رم q - و بطل فيمن 	

ضيف إ8ها عقٌد  ] صح � األيّم ألنها Uّل اhgح : فلو تزوج كي�ما و ُمزو�جة � عقد،  -ذلك
َ
، أي ألنها ?لB قابٌل للنcح أ

له لم ¾تمع فيه مثلها فصّح ، كما لو انفردت به ، ÷الف ما لو عقد � أختs ألنه ال مزية إلحداهما � صادر من أه
 و بنتا صح q ا|نت ؛ ألنه تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون اآلخر ، فصّح . األخرى

ً
ّما

ُ
و من Äع q عقدين أ

  .اY من ال زوج u: فيما يصّح و بطل فيما يبطل و األيّم



  اgكـاحاgكـاح  ا�حرمات �ا�حرمات �  اباببـبـ                                        طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة                  )        )        ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ٥٤ -  

 

  حكم نكاح اÓن� ا�ش� �
يع´ ëن لم يُعرف هل هو رجل أو امرأة ، ال يصح نكاحه و هذا  ] و ال يصّح نكاح خن� مش� قبل تبp أمره[ :قال

ùر9 . مذهب الشافtه اهللا-قال اiإذا قال إنه رجل لم ينكح إال امرأة ، و عكسه بعكسه ، فإن ¤د عن قو) فله : " -ر
و ال يصح نكاح خن� مش� قبل [ :قال ا,ؤلف". ه ، فإن �ن قد نكح انفسخ نكاحه من ا,رأة خاصةنكاح ما ¤د إ8

فغلب � ذلك ا,نع ؛ ألن األصل q الفروج ا,نع ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات ،  ] تبp أمره ؛ لعدم 	قق ُمبيُح اhgح
  . أن تكون أخته ضمن هذه ا,جموعة فهنا ال ¾وز ) أن يعقد � أي واحدة منهن الحتمال

و ال \ُرم q ا§نة زيادة العدد ، و ال \رم فيها ا§مع بs ا,حارم و غ�ها ؛ ألنها ليست دار : "قال شيخ اإلسالم** 
و إذا أحّب امرأة و لم ي¶وجها ، و تصّدق بمهرها ، و طلب من اهللا أن تكون . تكليف ، و قد نزع الغّل من صدورهم

: ، فعرفنا q ا,سألة األخ�ة أنه ال يصح نكاح خن2 مشÁ قبل تبs أمره ؛ و ا'عليل" q ا§نة ، يُر� ) ذلك زوجته
  أهو رجل أو امرأة؟: لعدم Çقق مبيح اcdح ، ألنه لم يتبs أمره 

 )ا�منو*ت من اhgح(، و قال بعض العلماء  ا�حرمات � اhgحو بهذا نكون قد انتهينا من 

  )Cö(اbلقة 

  باب ال2وط و العيوب � اhgح

الشاهد والو� و�و ذلك ، و�نما Y : وا,قصود هنا بالRوط ليست �وط اcdح الT سبق أن عرفنا فيما م! ، مثل
إن شاء -ومن حقه أن يش�ط ما يريد إذا �ن ال Ãالف الRيعة كما سنعرف  �وط قد يش�طها أحد الزوجs أو Øهما

اهللا ، وهذا q الغالب �ط يكون ) منفعة فيه أو uما Äيعا ، وأيًضا سنتعرف � العيوب الT قد تؤثر � اcdح وقد 
sأحد الزوج q توجد.  

، أي الصحيح من الRوط الالزم ثبوت اtيار  ] وا�عتx من ال2وط ما Ëن � ُصلب العقد[  :رiه اهللا -فقال ا,ؤلف 
إذا لم يتحقق هذاالRط ، فإن لآلخر ا$ق q أن يفسخ اcdح ؛ ألنه لم يتحقق الRط ا~ي أراد ، : ع´عند عدمه ، ي

الRوط الT يش�طها أحد العاقدين أو يش�طها Øهما ، فإذا لم توجد ، فإن لآلخر ا$ق q أن : فا,قصود بالم هنا
ما �ن حالة العقد ، : ن الRوط ، الالزم ثبوت اtيار عند عدمه الصحيح مأي  ] ا�عتx من ال2وط[  فـ. يفسخ اcdح

: زوجتك ابنT بRط كذا و يقبل ، و ُعِلَم منه أن الRوط إنما تلزم q اcdح ا~ي وُِجدت q عقده ، فقال: كأن يقول 
اتفق الزوجان � الRط قبل ، يع´ قبل العقد ، أي  ] وا�عتx من ال2وط ما Ëن � صلب العقد أو اتفقا عليه قبله[

رiه اهللا ، وأنه ظاهر ا,ذهب وقول قدماء األصحاب ا,حققs من  - العقد ، قا) شيخ اإلسالم و ذكر أنه جواب أiد 
يتوجه صحة الRط ، السيما واcdح تصح الزيادة : "وال يلزم بعد العقد ، ولزومه لفوات ?له ، و قال ابن رجب. ا,تأخرين
  ".هر بعد عقده فيه q ا,

  .إما أن تكون صحيحة ، و إما أن تكون فاسدة: الRوط  .] صحيح وفاسد: وå قسمان[ : قال
 :J نو*ن: القسم األول من ال2وط وهو القسم الصحيح 

  أحدهما ما يقتضيه العقد ، كتسليم الزوجة إ8ه ، و تمكينه من االستمتاع بها و �و ذلك ëا هو مقت! العقد) ¹
 º (¥العقد: وا¦ا qا ال يناë ما تنتفع به ا,رأة أو الرجل.  
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، و " هو صحيح ألنه �ط ال يناq العقد ، و uا فيه فائدة: ، قال أبو اtطاب  ] وأشار إ¹ه بقوJ إذا tطت طالق /تها[ 
ن� أن تش�ط طالق أختها  أن اg¯ ص® اهللا عليه و سلم(أنه باطل ؛ ,ا q الصحيح : اختار بعض العلماء �بن قدامة

هو الصحيح من ا,ذهب : "رiه اهللا-، و قال ا,رداوي " و لم أره لغ� أÛ اtطاب: "، قال ا,وفق )Wكفأ ما � صحفتها
واôd يقتã الفساد ؛ و ألنها �طت عليه فسخ عقده و إبطال حّقه و حق امرأته فلم يصح ، ولعله  -أي لت8ل-للخ� 

ز ذلك dحو ريبة أو � سبيل اdصيحة ا,حضة أو لغرر ، أو غ� ذلك من ا,قاصد فيما إذا لم  يكن هناك سبب ُ¾و"
  " ا,سو"غة لطلبها ذلك

إذا اش�طت طالق /تها أو أال يتّ�ى أو أال ي�ّوج عليها أو أال �رجها من دارها أو : [  -رiه اهللا -هذا قا) ا,ؤلف 
، هذه �ها من الRوط الT قال ا,ؤلف أنها  ] و بp أوالدها أو أبويها أو أن ترضع وeها الصغ£بتها أو أال يفرق بينها 

يصح الRط ، فإن وّ+ : "، يعن ال يتÕّى عليها ، فقالوا ] أو اش�طت عليه أال يتّ�ى: [ تدخل q القسم الصحيح ، فقال
، وهو قول عمر وغ�ه من الصحابة  )2وط ما استحللتم به الفروجإن أحق ما وّفيتم به من ال(و إال فلها الفسخ ، $ديث 

أو أال Ãرجها من دارها أو . أو اش�طت أيًضا أال ي¶ّوج عليها ، فإن تزوج فلها فراقه. وال يُعلَم uم �الف q عµهم
أال ي¶وج عليها ف¶وج فلها ، يع´ لو اش�طت " فإن تزوج عليها فلها فراقه: " -رiه اهللا -بتها ، قال شيخ اإلسالم 

إذا أراد أن ي¶وج عليها أو يتÕى و قد �ط uا عدم ذلك فقد يُفهم من إطالقه زواجه بدون إذنها : "فراقه ، وقال بعضهم
و ظاهر ".  ما أظنهم قصدوا ذلك: "رiه اهللا -وقال شيخ اإلسالم ". ؛ لكونهم إنما ذكروا أن uا الفسخ و لم يتعرضوا ,نعه

قاأل
ّ
فقياس ا,ذهب أنها ال . ثر و القياس يقتã منعه كسائر الRوط الصحيحة ، و إذا فعل ذلك ثم قَِبَل أن تفسخ طل

  . تملك الفسخ
، فلو خدعها فسافر بها ثم كرهته ، لم يكن ) أن يُكرِهها  ] أو أال �رجها من دارها أو بتها أو أال يسافر بها : [ ثم قال

و إن �طت أن يسافر بها إذا أرادت انتقاال لم يصّح ، كما لو اش�طت عليه أن . تُسِقط حقها بعد ذلك ، و هذا ما لم
أو أال يفّرق بينها وبp أوالدها أو أبويها أو أن ترضع وeها : [ ثم قال ا,ؤلف. تستدعيه إ0 اcdح وقت حاجتها إ8ه

لو �طت مقام :"و قال شيخ اإلسالم. ه مدة معينة، فÁ هذه الRوط صحيحة وaذا لو �طت نفقته و كسوت ] الصغ£
  ".وPها عندها ونفقته � الزوج �ن مثل اش�اط الزيادة q الصداق ، و يرجع إ0 الُعرف �ألج� بطعامه و كسوته

 ، يع´ لو �ن ] أو tطت زيادة � مهرها -فهذا أيضا �ط صحيح- تأخذ منه مهرها أو tطت نقدا معينا: [ ثم قال 
ا,هر ُعرِف مثال ³سs ألفا أو �و ذلك ، و �طت الزيادة صح الRط ، وaذا لو �طت الزيادة q اdفقة الواجبة ، 

أن تش�ط أال ي�ك : فقياس ا,ذهب وجوب الزيادة، وaذا لو �طت زيادة � ا,نفعة الT يستحقها بمطلق العقد مثل 
يلزم الزوج الوفاء به ؛ ألنها �طت عليه شيئا ال : "شهر ، و قال القا- و غ�ه الوطء إال شهرا أو أال يسافر عنها أك× من

: أي- أو tطت زيادة � مهرها صح ال2ط وáن لزاما: [ قال ا,ؤلف". يمنع ا,قصود من عقد اcdح ، و uا فيه منفعة
فإن بانت منه  -أي الزوجة-  ] بدون إبانتها فليس للزوج فّكهُ  -الزما ، بمع« أنه يثبت uا اtيار إذا فُِقد هذا الRط

 ,ا هو مرتبط به ، أي أن هذا الRط يبæ مادام 
ٌ
انفكت الRوط فلو تزوجها ثانيا لم تعد الRوط ؛ ألن زواَل العقد زوال

ألول �ن العقد باقيا ، فإن طلقها مثال ثم ¤د ف¶وجها مرة أخرى نقول أنه ال يلزمه الوفاء بذلك الRط ؛ ألن الRط ا
  للعقد األول ، والعقد ا§ديد لم \صل فيه هذا الRط فال يلزمه الوفاء به ، 

¾ب الوفاء بهذه : "إن ظاهر األثر والقياس منعه كسائر الRوط الصحيحة ، وقال ابن القيم: ، يع´ ] و يُسنÛ وفاؤه به[ 
اس الصحيح ، فإن ا,رأة لم ترض ببذل بضعها للزوج الRوط الY T أحق أن يو+ بها ، وهو مقت! الRع والعقل والقي
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إال � هذا الRط ، ولو لم ¾ب الوفاء به لم يكن العقد عن تراٍض ، و �ن إلزاما uا بما لم تل¶مه وبما لم يلزمها اهللا به 
  ".ورسو)

خالف االل¶ام بهذا الRط ا~ي  يع´ إن -فليس للزوج فكه بدون إبانتها ، ويُسّن وفاؤه به ، فإن خالفه : [ قال ا,ؤلف
م  ] فلها الفسخ L ال�اë - اش�طته

ْ
؛ ألنه Pفع üر ، ما لم يوجد منها ما يدل � الرضا من قول أو تمكs منها مع الِعل

ق قبْل فسِخها ، لم تملك الفسخ ، . بِفعله ما �طت أال يفعله
ّ
 لثي ق� -رÕ اهللا عنه -لقول عمر[ فإن َفَعل ثم طل

، وذلك q الرجل ا~ي �طت عليه دارها ثم أراد نقلها ، فقال عمر ر- ] إذن يُطلّقننا: عليه بلزوم ال2ط ، حp قال
يع´ كأنه قال كيف نوافقهن � . يا أم� ا,ؤمنs ، إذن يطلقننا: uا �طها ا~ي اش�طت عليك ، فقال الرجل: اهللا عنه

].  مقاطع اbقوق عند ال2وط: [ قولة بليغة أصبحت قاعدة عظيمة ، قال -نهر- اهللا ع-هذه الRوط؟  فقال عمر 
ا�ؤمنون L (: يع´ إذا فُِقدت الRوط فُِقد ا$ق و فُِسخ اcdح ، وأيًضا د8ل ذلك قول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

نها أن ا,Rوط ُعرفا �,Rوط لفظا وأنه يؤخذ م:"، و ال يُعلَم uم �الف ، قال ابن القيم q قصة ابنة أÛ جهل  )tوطهم
يملك به الفسخ ، فقوم ال Ãُرِجون نساءهم من ديارهم ُعرفا و¤دة ، أو امرأة من بيت قد جرت ¤دتهم أن الرجل ال ي¶وج 

Rوط لفظا � نسائهم أو يمنعون األزواج منه ، أو يُعلَم ¤دة أن ا,رأة ال تُمّكن من إدخال الóة عليها ، �ن ذلك �,
  .رiة اهللا عليه–إ0 آخر ما قا) ابن القيم ..."  وهذا عرف مضطرد

ألن ا,�ل صار ألحدهما بعد أن �ن  ] tط أال �رجها من م�ل أبويها فمات أحدهما بطل ال2ط CوÅن: [ قال ا,ؤلف
الظاهر أن الRط يبطل : "ه اهللارi–قال شيخ اإلسالم . uما Äيعا ، فاستحال إخراجها من م�ل أبويها فبطل الRط

وقال فيمن �ط المرأته أن يُسكنها بم�ل أبيه فسكنت ثم طلبت ". وُ\تَمل أال Ãرجها من م�ل أمها إال أن ت¶وج األم
قلة عنه وهو ¤جز ال يلزمه ما عجز عنه ، بل لو �ن قادرا  %dا"اu د " فليسiمذهب أ q sعند مالك وأحد القول

وبهذا . رiه اهللا-، يع´ ليس uا غ� ما �ط uا عند اإلمام مالك و أحد قو� اإلمام أiد " غ� ما �ط uا"، وغ�هما 
إما أن تكون صحيحة و إما أن تكون : نكون قد انتهينا من القسم األول وهو القسم الصحيح ؛ ألن الRوط q اcdح

ألحد الزوجs أو يكون فيه منفعة uما Äيعا ، فإنه ¾ب الوفاء  و عرفنا الRط الصحيح ا~ي يكون فيه منفعة.فاسدة
هذا من ا,روؤة واألدب ، لكن لو لم يÒ به فإنه q هذه ا$الة : ، يع´" و يُسّن وفاؤه به:"به و االل¶ام به ، وقال ا,ؤلف

  .¾وز للطرف اآلخر الفسخ
   .القسم الفاسد: القسم اÈا� من أقسام ال2وط � اhgح 

غار: (وهو ثالثة، نوع منه ما يُبِطل اcdح من أصله -¹: و هو أيًضا نو¤ن   )ا,تعة، ا,حلل، الش"
º-   ط وحده فقطRفصل مستقل-و نوع يُبِطل ال q هذا سيأتينا.  

إن شاء -ينا ، و هذا أحد األقسام ، و ستأت ] نكاح الّشغار: اgوع األول: فاسد ، و هو أنواع ثالثة: القسم اÈا�: [ قال
ل ، ونكاح ا,تعة: أنها ثالثة -اهللا

�
  هذه ا¦الثة األنواع من األنكحة ا,حّرمة الفاسدة. نكاح الشغار ، ونكاح ا,حل

  
  
  

                                 
C    /  الكتاب � "وَمن"وردت 
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  :ما يبطل معه عقد اhgح وهو ثالثة: اgوع األول 

غار /   األول �   نكاح الش�
َ بهذا االسم؟    : -بكÕ الشs-,اذا ُس�"

  ض ، يع´ ليس فيه مهرtلّوه من الِعوَ -¹ 
  º- ن إذا خالc,م شغر اuو من قو  

من شغر الäب إذا رفع رجله يبول ، و هذا فيه تقبـيح uـذا اdـcح ، و ُشـب"ه بهـذه الصـورة : و قيل ُسّ� بذلك-¼ 
بفرج، و كما ال تورث  فرج: الشغار بأنه -رiه اهللا-القبيحة ، و استظهر ذلك شيخ اإلسالم رiه اهللا ، و فÕّ اإلمام أiد 

و إذا زوّجه [  :إيضاحا cdح الشغار -رiه اهللا-قال ا,ؤلف . و أÄعوا � Çريمه. وال توهب ، فألن ال تعاوَُض ببضع أو 
 ، يع´ قـال هـذا ] زّوج N منهما اآلخر و¹ته وال مهر بينهما بطل اhgحان: و¹ّته L أن يُزو�جه اآلخر و¹ّته ففعال ، أي

sو تعطي´ أختك وال مهر بينهما فيكون تبادال بينهما ، هذا نكاح باطل من الطـرف Tأي أن يـزّوج رجـٌل . أعطيك أخ
: رجًال بنته أو أخته � أن يزوّجه اآلخر بنته أو أخته بطل اcdحان سواء سكتا عن ا,هر أو اش�طا نفيه، قـال ابـن رشـد

ل و8ّته رجال آخر � أن يُنِكحه اآلخر و8ّته وال صداق بينهما إال بضع هذه ببضع اتفقوا � أن صفته هو أن يُنِكح الرج"
رÕ اهللا -حـديث ابـن عمـر ، ما ا~ي ثبت q اôd عنه؟ " األخرى ، واتفقوا � أنه نكاح غ� جائز ¦بوت اôd عنه

لرجل ابنته L أن يزوجه اآلخر ابنته و ليس أن اg¯ ص® اهللا عليه و سلم ن� عن الشغار ، و الشغار أن يزوج ا(عنهما 
، ولل�مذي صححه عـن عمـران بـن  )ال شغار � اإلسالم( أي عن ابن عمر-متفق عليه ، و ,سلم عنه   )بينهما صداق

sهريرة و ) حص Ûد من حديث أiو ذلك ، وأ�أن العباس بن عبداهللا أنكح عبدالر\ن بن اbكم ابنته و أنكحه ( 
هذا الشغار ا¿ي ن� عنـه رسـول اهللا صـ® اهللا : ن ابنته ، فكتب معاوية إ¾ مروان ففّرق بينهما ، وقال معاويةعبدالر\

وا'حريم ليس �تصا با|نات، فقد أÄع العلماء � أن غ� ا|نات مـن األخـوات وبنـات األخ وغـ�هن  )عليه و سلم
 . �|نات ، كما حcه اdووي وغ�ه

وعلته إشغاره عن ا,هر  ، يع´ خلّوه عن ا,هر، فلما اش�طا إشغار اcdحs عن " :ر\ه اهللا–ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم
وفصل اtطاب أن اهللا حرم نكاح الشغار ؛ ألن الو� ¾ب عليه أن ": ، وذكر األخبار وأقوال اdاس ثم قال" ا,هر بطال

يع´ كأنه ينظر إ0 من يُصِلحها ، ال ينظر ) � أن -لحة ال نظر شهوة يُزّوج مو8ّته إذا خطبها كفؤ ، ونظره uا نظر مص
فإذا خال اcdح من ا,هر كأن ا$ق ) ؛ ألنه أراد به عوضا بامرأة -والصداق حق uا ، ال )  -يأخذ با,قابل امرأة أخرى
يس ) أن يزوّجها لغرضه ال ,صلحتها ، وليس للو� وال لألب أن يزوجها إال ,صلحتها ، ول -أخرى و ا,هر uا و ليس )

وبمثل هذا تسقط واليته ، ومÓ �ن غرضه أن يعاوض فرجها بفرج األخرى لم ينظر q مصلحتها ، وصار كمن زوّجها 
  ".� مال ) ال uا ، و*هما ال ¾وز

َ صداقا حيلة وا,قصود ا,شاغرة لم ¾ُْز ، كما نص عل" :ثم قال يه أiد ؛ ألن مقصوده أن يزوّجها و� هذا فلو ُس�"
ب¶وّجه باألخرى ، والRع بsّ أنه ال يقع هذا إال لغرض الو� ، ال ,صلحة ا,رأة سواًء ُسّ�َ q ذلك صداق أو لم يُسم� ، كما 

ق صداق قا) معاوية وغ�ه ، وأiد جّوزه مع الصداق ا,قصود دون ا$يلة مرا¤ة ,صلحة ا,رأة q الصداق ، وقد يصد
والظاهر أن : "، قال" الِمثْل لكن الو� إنما رغب q اtاطب لغرضه ال ,صلحتها ، وقد يكون هناك خاطب أصلح منه

  ".هذا و إن لم يُسم� شغارا فهو q معناه من جهة أن الو� زوّجها لغرض يصلح ) من الزوج كما \صل ) إذا زوّجه مو8ّته
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 )Cþ(اbلقة 

  :سدة إ¾ قسمpتقسيم ال2وط الفا �
  .�وط فاسدة لكنها ال تفسد العقد :القسم اÈا�.   �وط فاسدة وتفسد العقد :القسم األول

 - C: و قد بدأنا بالم عن القسم األول وY الRوط الفاسدة الT تفسد العقد ، و هذا اdوع عرفنا أنها ثالثة أنكحة
  ا�تعة -EاWحليل     -±الشغار    

إذا زوّجه و¹ّته L أن يزوّجه اآلخر و¹ّته وال : [ هذا اcdح ا~ي قال ا,ؤلف عنه. نcح الشغار وعرفنا معناهو قد بدأنا ب
استدل ا,ؤلف . ال يوجد هناك مهر ، وعرفنا األدلة � ذلك ا,تواترة والكث�ة عن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ] مهر بينهما

 uذا األمر با -رiه اهللا-
ً
أن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم ن� عن ($ديث ا~ي ذكره ابن عمر ر- اهللا عنهما إكماال

وهذه الزيادة q  .متفق عليه، أن يزّوج الرجل ابنته � أن يزوّجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق :والشغار، )  الشغار
  .تعريف الشغار Y من Øم الراوي وليست من Øم اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

[ أن هذا الفعل ال يصح : مع« هذا الم ] و�ذا لو جعل بضع N واحدة مع دراهم معلومة مهًرا لألخرى: [ قال ا,ؤلف
َ ©ما  �îحان: فإن ُسhgل� واحدة منهما مهًرا مستقال غ£ قليل بال حيلة ، صح ا َ �îيصح  ] أي ُس Tا$الة ال Y هذه

  ..ا حقيقة لكنه يشبه الشغار فيها الشغار ، و�ن لم يكن شغارً 
  . q هذه ا$الة يصح اcdح   .بال حيلة -¼.   غ� قليل -º.    أن يكون ا,هر مستقال -¹ :ويُش�ط فيه ثالثة قيود

ال يقول بِْضعها مع دراهم معلومة مقابل بضع : أي ا,هر مستقًال °يث لم يُذَكر معه ا|ضع، يع´ :ومعÑ مستقل  �
  . لم يصح ذلك ؛ ألن هذا هو الشغار : ] فإن جعل الُمس�� دراهم وبضع األخرى[  ←. ال ¾وزاألخرى ، هذا 

وُ\تَمل أيًضا أن يكون معناه العوض ا,قصود هو الفرج ) º. اdقص عن مهر الِمثْل) ¹ : ا�راد بالقليل هنا ُف�� بأنه �
ج به ,ثل هذ ا الرجل قط لوال ابنته معه، وظاهره إن �ن كثً�ا صح ولو اآلخر ، و يظهر ذلك بأن يكون الّصداق ال يُزو�

  . حيلة، وبعضهم يرى أن ذلك يقتã ا|طالن و�ن �ن قليال
وÅن ُس�î ألحدهما دون األخرى صح  -و�ن �ن قليال حيلة لم يصح  - ولو Ëن الُمسّ� دون مهر الِمثل[ : قال ا�ؤلف 

ة و �طا ، أشبه ما لو ُسّ� لÁ واحدة منهن مهر بال حيلة ، و إن قال زوّجتُك ألن فيه تسمي ] نكاح من ُس�î ©ا فقط
جاريT هذه � أن تزو"ج´ ابنتك وتكون رقبتها صداقا البنتك ، لم يصح تزويج ا§ارية q ا,ذهب ، و�ذا زوّجه ابنته 

، وهذه ا,سألة فيها تسمية إلحداهما دون . � أن ¾عل رقبة ا§ارية صداقا uا صح ؛ ألن ا§ارية تصلح أن تكون صداقا
  .األخرى ، فإذا َسّ� إلحداهما دون األخرى ، صح فيمن َسّ� 

  . نكاح الُمحل�ل /    اgوع اÈا� من أنواع اhgح الفاسد �
ال لقصده ا'حليل q موضع ال يصح فيه

"
قال ا,ؤلف . اِ$ّل  هذا اdوع ا¦ا¥ من األشياء الT يبطل بها اcdح، و ُس�" ُ?ل

وÅن تزوجها ب2ط أنه م} حلّلها لألول طلّقها ، أو نوى اWحليل بال tط يُذَكر � : [ رiه اهللا بيانًا ,ع« هذا اcdح
أن اإلنسان : نكاح ا'حليل ، وا,قصود به: هذا هو اcdح ا|اطل . ] العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع ، بطل اhgح

ق
ّ
ِلJَ Ûُ ِمْن َنْعُد َح}� {امرأته ثالثا ، فإنها ال تصح ) بنص كتاب اهللا عز وجل ، كما قال تعا0  إذا طل

َ
فَإِْن َطل�َقَها فََال 	

َُيْنِكَح َزوًْجا َلْ£َه قها }?
ّ
قها اآلخر، . أي الطلقة ا¦ا¦ة: طل

ّ
فإذا أراد األول إرجاعها البد أن ي¶وّجها شخص آخر، ثم إن طل

ق . أن تعود لألولفيجوز 
"
أن تنكح هذه ا,رأة ) الزوج األول(فلو أنهم أرادوا االحتيال � �يعة اهللا عز وجل فاتفق ا,طل
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قها 'عود لألول ، فإن هذا اcdح نكاح باطل ال يصح ، وهو نكاح ا'حليل ، 
ّ
لقول اg¯ ص® رجال آخر ، واتفقا أن يطل

رواه ) لعن اهللا ا�حل�ل و ا�حل�ل J. هو ا�حل�ل: ب® يا رسول اهللا ، قال: �ستعار ، قالواأال أخ�xم باWيس ا(اهللا عليه وسلم 
لعن رسول (من حديث عقبة ر- اهللا عنه ، وأيضا روى أهل السÅ عن ابن مسعود قال  ابن ماجه ورواه اbاكم وغ£ه

J عمر : العمل � هذا ا$ديث عند أهل العلم منهم :صححه ال�مذي وقال) اهللا ص® اهللا عليه وسلم ا�حلل وا�حلل
sريم ا'حليل ؛ ألنه ال يكون . وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من ا'ابعÇ � معناه q اë هذا ا$ديث وغ�ه 

ّ
فدل

م ، و¸ ?رم منôّ عنه ، واôd يقتã الفساد   . اللعن إال � فاعل ا,حر�
  أة وو¹ها ؟هل تؤثر نية ا�ر: مسألة  �

 ّ̧ q  -رiه اهللا-لكن قال ابن القيم . ورجح بعض العلماء أن ا,رأة وو8ّها ووّ� الزوج �لزوج نية واش�اطا، ووaيل كمو
إنما تؤثر نيته و�ط الزوج، وال أثر dية الزوجة وال الو�، و�نما ا'أث� dية الزوج ا¦ا¥، فإنه إذا نوى : "ذلك قوال نفيسا

ق اللعنة إذا رجعت إ8ه بهذا اcdح ا|اطل ا'حليل 
ّ
ال فيستحق اللعن، ويستحق الزوج ا,طل

"
ق األول -�ن ?ل

ّ
يع´ ا,طل

فأما إذا لم يعلم الزوج ا¦ا¥ وال األول بما q قلب ا,رأة أو و8ّها من  -وليس ا¦ا¥، فكأنه احتال مع ا,طلق ا¦ا¥ 
  . ا'حليل، لم يó ذلك العقد شيئا

قد علم اd¯ ص� اهللا عليه وسلم من امرأة رفاعة أنها �نت تريد أن ترجع إ8ه، ولم ¾عل ذلك مانعا من رجوعها إ8ه، و
  )". ح} تذوق عسيلته(و�نما جعل ا,انع عدم وطء ا¦ا¥ ، فقال 

أن تعود لألول ، فإنه q هذه لو أن ا,رأة بادرت وأرادت بنcح ا¦ا¥ : رiه اهللا ، يع´ -هذا Øم نفيس من ابن القيم
ق ا¦ا¥ فإن اللعن وا'حريم 

ّ
ق األول مع ا,طل

ّ
ا$الة ال أثر |طالن العقد ألجل هذه اdية، و�نما األثر فيما إذا تواطأ ا,طل

ل ) : � الرجلs(واإلبطال منصبB عليهما Äيعا 
"
ل ) ) الزوج ا¦ا¥(ا,حل

�
ن بينهما فإذا لم يك). الزوج األول(وا,حل

- هذه اdية الفاسدة وهذا الRط الفاسد ، و�نما �نت اdية Pى ا,رأة فقط ، فإن هذا ال يؤثر كما رجحه الشيخ ابن القيم 
  .رiه اهللا
  إذا اّد  الزوج اÈا� أنه نوى اWحليل أو االستمتاع : مسألة  �

ق) ¹: فينبÏ أال يُقبَل منه q بطالن نكاح ا,رأة إال  أو تقوم بيّنة إقرار � ا'واطؤ قبل العقد ، وال ينبÏ أن ) ºه أن تصِدّ
يُقبَل � الزوج األول ، فتحل% q الظاهر بهذا اcdح إال أن يصُدق � إفساده ، أو أن ا¦ا¥ ëن يُعَرف با'حليل ، فإن 

,كر واِ$يَل واöاذ آيات اهللا هزًوا َمْن َحُرمت عليه فيما بينه وبs اهللا ، ومن ا: غلب � ظن األول صدق الزوج ا¦ا¥ 
ق ثالثًا قدح q صحة اcdح وهو من الكبائر وأك� ا,حّرمات وقد �ن صحيحا لّما �ن مقيًما معها

ّ
  . إذا طل
  ال2ط ، واgية ، واالتفاق: اbاالت ال� يبطل فيها اhgح اÈا�  �

َل ا,طلقة ثالثًا للزوج األول  ] ه م} حلّلها لألول طلّقهاوÅن تزوّجها ب2ط أن: [ رiه اهللا-قال ا,ؤلف  -¹
�
أي مÓ حل

نكاح ا,حلل باطل حرام q قول ¤مة أهل العلم ، منهم : رiه اهللا -قال ابن قدامة. بطل اcdح ا¦ا¥: طلقها ا¦ا¥ 
ها فال نكاح : مالك والشافù سواء قال

ّ
أÄعوا : وقال ابن تيمية رiه اهللا . بينهمازوّجتُكها إ0 أن تطأها ، أو أنه إذا أحل

  .� Çريم نكاح ا,حلل ، واتفق أئمة الفتوى � أنه إذا �ط ا'حليل q العقد �ن باطال
º-   ] حليل-أو نواهWالعقد -أي نوى ا �كذلك يبطل اcdح ، يع´ ولو لم يش�ط أنه البد أن يطلقها  ] بال tط يُذكر 

هو قول من سّمينا من الصحابة وال �الف uم : قال ابن قدامة. طل للعقد ، وهو قول مالك وأك× العلماءفإن هذا أيًضا مب
يع´ إذا نوى ألن الع�ة باdوايا كما قال اd¯ -فcن إÄا¤ ؛ و ألنه قصد به ا'حليل فلم يصّح ، كما لو اش�ط q العقد 
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قال . نوى ا'حليل ولو لم يذكره q العقد ، و�ن ذكره q العقد �ن ذلك أبلغف) إنما األعمال باgيات(ص� اهللا عليه وسلم 
ال : وقال. يع´ إذا نوى فكأنه اش�ط ولو لم يش�ط. ال يصح نكاح ا,حلل ، و نية ذلك كRطه: ابن تيمية رiه اهللا

َصب ، ومن عزم � �dتزو¾ه با,طلقة ا¦ا¦ة ووعدها \صل با'حليل اإلحصان و ال اإلباحة للزوج األول ويلحق فيه ا 
ُل به

�
ل

ُ
Ç ا¤ ، السيما إذا أنفق عليها وأعطاها ماÄيح ÷طبة ا,عتّدة إµ'ريما من اÇ ن أشد� .  

أي اتفق الزوجان � أنه نكاح ?لل قبل  ] أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع ، بطل اhgح: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا -¼
إن اتفقا عليه قبل العقد ولم يرجع : "قال ابن تيمية رiه اهللا. q العقد ، ولم يرجع ا¦ا¥ ، بطل اcdحالعقد ، ولم يذكر 

الصحابة وا'ابعون وأئمة الفتوى ال فرق عندهم بs : وقال . عن نيته بطل اcdح ، و لو لم يذكر q العقد لم يصح العقد
  . ة وأهل ا$ديثالRط ا,تقّدم والُعرْف ، وهو قول أهل ا,دين

وعرفنا د8ل ذلك عن اd¯ ص� اهللا . صح ؛ tلّوه عن نية ا'حليل: فإن رجع عن نيته ونوى حال العقد أنه نكاح رغبة 
  ...) أال أخ�xم باWيس ا�ستعار؟(عليه و سلم 

  :حكم تعليق اhgح t Lط مستقبل غ£ مشيئة اهللا  �
زوّجُتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمها ، وØوه âا علّق فيه اhgح : و�Ï  أو قال: [ قال ا,ؤلف /    القول األول

فإذا : بدأ q إيضاح ما يتعلق بالRوط q اcdح -رiه اهللا-كأن ا,ؤلف  -، هنا ] t Lط مستقبل فال ينعقد اhgح
'عليقه q ابتدائه � �ط مستقبل غ� مشيئة اهللا  لم ينعقد اcdح ، ,اذا؟" زوجتك إذا جاء رأس الشهر: "قال و� ا,رأة

إن ر- فالن ، أو أال يكره فالن ، أو إذا وضعت زوجT ابنة فقد : أو �و ذلك ، كأن يقول" أو إن رضيت أمها"، 
ماٍض أو علق اcdح q ابتداء العقد � �ط مستقبل غ� مشيئة اهللا ، أو �ط : ، أي" فال ينعقد اcdح"زوّجتُكها ، 

  . حاü فال ينعقد اcdح ؛ ألن اcdح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه � �ط
أن : أنه يصح ورجح ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رiه اهللا ، وقال ابن رجب: وعن اإلمام أiد q رواية /    القول اÈا�

بالعوض فلم يبطل بالRط الفاسد �لعتق ، و يبطل  وهو ا,ختار ألنه يصح q ا§هل: "الصحة q هذا أقوى ، وقال ا,رداوي
  " الRط

  أن هذا ال يُبطل اcdح ،  - رiه اهللا-كما ذكر شيخ اإلسالم  /      والراجح
  :حاالت يصح فيها تعليق اhgح  �

 - حا يع´ البد من تعليقه بمشيئة اهللا تعا0 وبهذا يكون صحي -غ£ زوّجت أو قبلت إن شاء اهللا : [ قال ا,ؤلف
Jنت بن� : كقوË ح  -زوّجُتكها إذاcdالعاقدان يعلمان  -أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك  -أو كنت و8ها صح ا

شئُت وقبلُت : أو إن شئَت فقال -علقا � �ط معروف صح اcdح : أنها بنته وأنه و8ها وأنها انقضت عدتها ، يع´
  ه الصور ا¦الث � �ط ما- وا'عليق q هذ. ] وØوه ، فإنه يصح

شئُت و�و ذلك ëا هو � �ط :، أي إن شئَت زوجتكها فقال ] شئُت وقبلُت وØوه ، فإنه صحيح:أو إن شئَت فقال[ 
إن : q هذه ا$الة إذا قال الو�. ما تعليل ذلك؟ ألنه ليس بتعليق حقيقة بل هو توaيد وتقوية. حاü ، فإن العقد صحيح

q هذه ا$الة هذا تعليق صحيح ؛ ألنه ليس تعليق حقيقة و إنما . قبلت: كأنه قال. شئُت ):الزوج(، فقال ) للزوج(شئَت 
  .توaيد وتقوية للعقد

  :نكاح ا�تعة  /   اgوع اÈالث من أنواع اhgح الفاسد �
 ] ّÏذا جاء غدٍ : أو قال وÅح  - أو وقت كذا فطلّقها  زوّجُتك وcdح ا,تعة ،  هذه كما تعلمون -بطل اcفإذا [ تتعلق بن
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Ïقها ، ولو مدة : �ط الو� � الزوج: أي ] زوجتك و إذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها: قال و
"
فإذا جاء وقت كذا طل

قها ، : ðهولة ، فهذا يشبه ا,تعة، يع´ كأنه اش�ط عليه قال
ّ
قها ، أو إذا جاء وقت كذا طل

ّ
سأزوجك لكن إذا جاء غد طل

ته بمدة ، بأن قال. [ ه ا,تعة وال ¾وزهذا يشب أي وقّت اcdح بمدة معلومة أو ðهولة ،  ] زوّجُتكها شهرا أو سنة: [ أو وق�
زوجتكها شهًرا أو : وتوقيته بمدة كأن يقول مثال. فهذا نكاح ا,تعة ا,نôّ عنه ، وقد نõ عنه اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

ا �ه نكاح ا,تعة ، أو وقت انقضاء ا,وسم أو وقت قدوم ا$اج ، و هذا �ه �ط باطل سنة أو أقل أو أك× من ذلك ، هذ
  . و هو نكاح ا,تعة

  اhgح بنية الطالق �
هذا الطالق يشبه ا,تعة ال ¾وز ، : قال اإلمام أiد. إذا رجع إ0 وطنه: ، يع´ ] أو ي�وج الغريب بنية طالقها إذا رجع[ 

اcdح بنية الطالق ، وفيها خالف بs أهل العلم ، منهم من : هذه ا,سألة Y. مرأته ما حِييَتحÓ ي¶وجها � أنها ا
قال . جواز ذلك خصوصا ,ن �ن مضطرا إ8ه: كما رأينا q ا,ذهب عن اإلمام أiد ، و منهم من يرى-عدم الصحة : يرى

. صحيح ال بأس به:  -وهو ابن حزم-قال أبو ?مد . وطنه رجع إ0: ، أي ] أو ي�وج الغريب بنية طالقها إذا رجع[ :ا,ؤلف
لم أر أحدا من أصحابنا ذكر أنه ال بأس به تµ\ا إال أبا ?مد ، وأما القا- فسّوى بs نية :"رiه اهللا-وقال ابن تيمية 

  اج زيادة بيان ، هذه ا,سألة Çت. رiه اهللا-، يقصد جده " طالقها q وقت بعينه وبs نية ا'حليل ، و كذا ا§د

  )�C(اbلقة 
يناq تماما السكن وا,ودة ا,قصودة q اcdح، فإذا وق"ت بوقت معs فكأن ذلك شبيه شبًها " الزواج بنية الطالق"

  . - كما عرفنا q اPرس ا,ا-  –واضًحا بنcح ا,تعة، ولكن ا,سألة فيها خالف 
\µه اهللا أنه لم يَر تiشيخ اإلسالم ر �sح، و�ن �ن هناك قول آخر با§واز، لكن بcdا عند علماء ا$نابلة �واز هذا ا

ى بs نية طالقها q وقت بعينه وبs نية ا'حليل وaذا ا§د : وقال رiه اهللا. لم يµحوا �وازه يع´  –وأما القا- فسو�
  . -جد الشيخ رiه اهللا وهو أبو ال�±ت

يع´ يبطل الزواج بنية الطالق كما بطل نكاح . ] بنية طالقها إذا رجع، بطل ال� أو ي�وج الغريب: [ قال ا,ؤلف
يع´ q ا§ملة؛ ألن منه ما هو  ] هو نكاح ا�تعة -من أنواع الRوط الفاسدة q اcdح-وهذا اgوع : [ ثم قال. ا,تعة

أÄعوا � أن نكاح ا,تعة باطل ال خالف بينهم : قال ابن هب�ة. شبيه به، وسميت بذلك ألنه ي¶وجها 8تمتع بها إ0 أمد
أمرنا رسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم با�تعة *م الفتح حp دخلنا مكة، ثم لم !رج : (قال سxة رÕ اهللا عنه. [ q ذلك

   .] رواه مسلم). ح} نهانا عنها
  .ك اd¯ ص� اهللا عليه وسلموهذا طبعا من األنكحة الT �نت q ا|داية صحيحة، ثم نõ عنها بعد ذل

، ودخول مكة �ن q السنة ا¦امنة من ] أمرنا رسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم با�تعة *م الفتح حp دخلنا مكة: قال[ 
وس�ة هذا أحد الصحابة األجالء وهو ) أقمنا بها �سة ع2 يوما � مكة فأذن gا � ا�تعة: (وÞ رواية قال. اuجرة

، ن ٍ́  –يع´ من مكة  – ثم لم !رج منها: (قال –ر- اهللا عنه  –زل ا,دينة وشهد اtندق وتوq Þ خالفة معاوية جه
أيها اgاس إ� أذنت لكم � االستمتاع من النساء وÅن : قال يوم فتح مكة(وÞ رواية ). -يع´ عن ا,تعة -ح} نهانا عنها

وال يصح من روايات اإلذن q ا,تعة بغ� علة إال q غزوة الفتح وحرمت : ظقال ا$اف). اهللا قد حرم ذلك إ¾ يوم القيامة
  .واإلذن الواقع منه منسوخ باôd ا,ؤبد: قال. فيه
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أنها بعد  والصواب أن اهللا تعا0 حرم ا,تعة بعد إحالuا �الروايات ا,ستفيضة ا,تواترة متواطئة : قال ابن تيمية رiه اهللا
وذكر ابن القيم أن اôd لم يقع ¤م . أنها ,ا حرمت ¤م فتح مكة لم Çل بعد ذلك، ولم Çرم ¤م خي�أن حرمت لم Çل، و

ثم أÄع السلف واtلف � . الروايات �ها متفقة � أن زمن إباحة ا,تعة لم يطل وأنه حرم: قال القرط¯. خي�
  . Pيهم د8ل صحيح عن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم Çريمها، إال من ضل من الفرق الضالة الT ترى جوازها وليس

 :اgوع اÈا� من ال2وط الفاسدة ويصح معه اhgح 

بطل الRط ويصح اcdح قال شيخ اإلسالم رiه  ] وÅن tط أن ال مهر ©ا، أو أن ال نفقة ©ا،: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا )¹
وÞ . إذا أعÕ ورضيت به أنها ال تملك ا,طا|ة به بعد \تمل صحة �ط عدم اdفقة السيما إذا قلنا أنه: اهللا

 . لو �طت زيادة q اdفقة الواجبة فقياس ا,ذهب وجوب الوفاء به: االختيارات

º(  ]ط أن يقسم ©ا أقل من /تها، أو أك³ منهاt ط ] أوRأي أن يش�ط عدم وطء، أو أن يش�طه أحدهما، بطل ال .
أو أن يش�ط عز) عنها، أو أن ال يكون عندها q . الصحة، كRطه ترك ما تستحقه -هللارiه ا -واختار شيخ اإلسالم

أو �ط uا اdهار دون الليل، أو أن تنفق عليه، أو إن فارق ورجع بما أنفق و�و  - يع´ q األسبوع –ا§معة إال 8لة 
 .ذلك، يبطل الRط ويصح العقد

. كزوجتك بRط اtيار أبًدا أو مدة ولو ðهولة، بطل الRط وصح العقد ] خيارا –أي � اhgح  - أو tط فيه[  )¼
 ).ا�سلمون t Lوطهم(لقو) ص� اهللا عليه وسلم . أن الRط والعقد جائزان: وعن اإلمام أiد رواية أخرى 

وط الوفاء بها، إن بطل الRط لم يلزم العقد بدونه، فإن األصل q الR: واختار ابن تيمية صحة �ط اtيار، وقال 
 .و�ط اtيار ) مقصود صحيح

å(  ]ال فال نكاح بينهماÅوقت كذا، و � .هنا يبطل الRط لكن العقد صحيح ] أو tط إن جاء با�هر 

ê(  ]طت أن يسافر بها، أو يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتهاt أو وقت  ] أو
 ن العقد صحيح ، ويرى شيخ اإلسالم صحة ذلكحاجتها، هذا الRط باطل لك

ì(  ]وهØذا لو �طت عليه أن تنفق  ] أو أن ال تسلم نفسها إ¾ مدة كذا وaة دراهم مثال، وRكإنفاقه عليها } يوم ع
وشيخ اإلسالم يرى أن الRط صحيح كما أن العقد . عليه، أو أن تعطيه شيئا و�و ذلك، بطل الRط q هذه الصور �ها

 . صحيح

فهذا اdوع كما عرفنا من أقسام . يع´ أن الRط باطل لكن العقد صحيح ] بطل ال2ط[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا
بطل ال2ط �نافاته مقت� العقد، [ : قال ا,ؤلف. الRوط الفاسدة، و�ن �ن هو فاسد لكن العقد ال يفسد uذا الRط

hgالعقد ال يش�ط ذكره وتضمنه إسقاط حق �ب به قبل انعقاده، وصح ا �ح؛ ألن هذه ال2وط تعود إ¾ معÑ زائدا 
ومن طلق بRط . كRط صداق ?رم فيه، ولكونه يصح q ا,جهول فلم يبطل بالRط الفاسد ] وال ي¢ اoهل به فيه

  .وقع ، لوقوعه من أهله q ?له ، ولE الRط: خيار 
  :اbاالت ال� يكون اbق للزوج الفسخ فيها 

و إن tطها مسلمة، أو قال و¹ها زوجتك هذه ا�سلمة، أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم : [ م قال ا,ؤلف بعد ذلكث .¹
 .ألنه اش�ط اإلسالم ولم تكن كذلك، فÒ هذه ا$الة ) الفسخ .] كفر، فبانت كتابية، فله الفسخ لفوات tطه

º.  ]يار، أو �يلة أو نÓطها بكرا فبانت ثيبا فله اt يلة، أو �طها ذات  ] سيبةأوÄ يلة فبانت غ�Ä يع´ �طها
 . حسب رفيع، أو بيضاء أو طويلة و �و ذلك، فبانت ÷الف ما �ط، فله اtيار q ذلك
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بأن tطها سميعة أو  -�لع� مثال و اtرس والشلل والعرج و�و ذلك  -أو tط ن� عيب ال ينفسخ به اhgح [  .¼
يع´ من فوات ما �طه q هذه الصور؛ ألنه �ط وصفا ) ,ا تقدم(ومع«  .] ه الفسخ �ا تقدمبص£ة فبانت Ãالفه فل

مقصودا فبانت ÷الفه، و�ذا عرف أنه لم يرَض بها الش�اطه صفة فبانت ÷الفها وبالعكس فإلزامه بما لم يرَض به لم يأِت 
 –فسخ قبل اPخول، وبعده يرجع با,هر � الغار  به �ع وال عرف، بل هو �الف لألصول والعقول، والÐء عليه إن

  . قال ذلك شيخ اإلسالم رiه اهللا –يع´ ا~ي غره 
يع´ كما لو �طها شوهاء فبانت حسناء، أو قص�ة فبانت  .] وÅن tط صفة فبانت أL منها فال فسخ[ : ثم قال ا,ؤلف

  طويلة؛ ألن ذلك زيادة خ� فيها، 
  :وtط أو ظن أنها حرة فبانت أمة  من تزوج امرأة: مسألة  �

ثم تبJ p أنها أمة، فإن Ëن âن �ل J  -ألن ا$رة Y األصل – ومن تزوج امرأة وtط أو ظن أنها حرة[ : قال ا,ؤلف
كما سبق أن  –أي فإن �ن حال العقد ëن \ل ) نكاح اإلماء لعدم الطول وخوف العنت  ] نكاح اإلماء فله اÓيار

لعدم الطول، يع´ ال يقدر � مهر ا$رة، وÃاف � نفسه العنت، فله  -ذين الRطs ¾وز ) نكاح األمةعرفنا به
أي و�ن �ن ëن ال ¾وز ) نكاح اإلماء  ] و إّال فّرق بينهما[ . اtيار إن اختار الفسخ؛ ألنه عقد غر فيه فثبت به اtيار

cdح غ� صحيح ويفرق بينهمابأن يكون غ� ¤دم الطول وخائف العنت، فا.  
ا لوقت يعيش به فهو حر ] حر: وما وeته قبل العلم [ : قال ا,ؤلف : قال ابن قدامة. أي iلت به ووPته الT غر بها حي)

وaما علمنا أن الوq P ا$رية والرق يتبع أمه، لكن q هذه ا$الة يتبع -بال خالف؛ ألنه اعتقد حريتها فcن وPه حًرا 
  .ألنه اعتقد حريتها فcن وPه حر العتقاده ما يقتã حريته -؛ ألنه دخل � غرر q ذلك و±ن يظنها حرة أباه

أي يفدي ما وPته حيا بقيمته، ق! بذلك عمر  .] وما وeته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم والدته[ : ثم قال ا,ؤلف
ùوابن عباس ر- اهللا عنه وهو قول مالك والشاف Aلو± وقد فوت وعë ة فسبيله أن يكونaوا$نفية، وألنه نماء ا,ملو 

  .رقه باعتقاده ا$رية فألمه ضمانه بقيمته يوم والدته، وهو قول أك× العلماء
يع´ كأنه يشبه . ألنه وطئها معتقدا حرية أوالدها فأشبه ا$ر -وÅن Ëن ا�غرور عبًدا، فوeه حر أيًضا [ : ثم قال ا,ؤلف

أي يفديه من األمة الT غر بها بقيمته يوم والدته ، ق! بذلك عمر ر- اهللا عنه وهو  ] يفديه إذا عتق -ا$ر، الزوج 
ùت : قال ابن القيم. مذهب الشافPته فهم أحرار ، و�ن ر- با,قام فما وPإذا �ط � السيد حرية أوالده صح، وما و
أي يرجع الزوج سواء �ن عبدا أو حرا بالفداء � من غره q ذلك  ] فداءويرجع زوج بال[ : قال ا,ؤلف. بعد ذلك فرقيق

أن يكون قد �ط ) أنها حرة : و�ُط رجوعه � الغار -يع´ إذا أراد أن يمã فيه فله ذلك-إن لم �Ã إمضاء اcdح 
وا�هر L [ قال ا,ؤلف بعد ذلك . رمولو لم يقارن الRط العقد، وحÓ مع إبهامه حريتها، وال يملك مطا|ة الغار قبل الغ

  .] من غره
  مسألة �

يع´ بs . ] أو تظنه حر فبان عبدا، فلها اÓيار –يع´ اآلن عكس ا,سألة السابقة  -ومن تزوجت رجال L أنه حر[ 
زوج الفسخ واإلمضاء إن صح اcdح بأن كملت �وطه و±ن بإذن سيده، وهو ا,ذهب ومقتضاه صحة العقد، كما لو ت

فال فسخ؛ ألنه ليس بمعت� q صحة : و�ن اش�طت صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو Äيال فبان أقل . أمة � أنها حرة
  .اcdح إال بRط حرية أو صفة Ãل فقدها بالكفاءة،كما لو �طته عربيا فبان عجميا
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  :: مسألة أخرى  �
عند هذا  -ألنها Ëفأت زوجها � الكمال -§مهور، ,اذا؟ وهذا مذهب ا - وÅن عتقت أمة 	ت حر فال خيار ©ا [ : قال

بل يثبت ©ا اÓيار  -فإنه ال خيار uا؛ ألنها �فأت زوجها q اPين  - كما لو أسلمت كتابية 	ت مسلم -ليس uا اtيار
ة أصبحت اآلن غ� يع´ إذا �نت ا,سألة بالعكس، بأن عتقت Çت العبد، q هذه ا$ال ] إن عتقت 3ها 	ت عبد 3ه

 ¯dيار، وقصة بريرة مشهورة ومعلومة، فإنها ,ا عتقت خ�ها اtا اu حرة وهو عبد، عند ذلك Y فئة )، فأصبحتcم
رواه ا4خاري وغ£ه عن ابن عباس و*ئشة ) bديث بريرة، وáن زوجها عبدا أسودا(: [ قال ا,ؤلف. ص� اهللا عليه وسلم

برواية علماء ا,دينة وعملهم وألن عليها üًرا q كونها حرة : قال أiد. ه صفية بنت أÛ عبيدوقا' ] .رÕ اهللا عنهم
Çت عبد فcن uا اtيار ، كما لو تزوجت حرة � أنه حر فبان عبد فإن اختارت الفسخ فلها فراقه، و�ن رضيت ا,قام 

  .وهذا ëا ال خالف فيه:  وقال ا,وفق.معه لم يكن uا الفراق بعد ذلك؛ ألنها أسقطت حقها
ونوت ا,فارقة " طلقت نفÚ: "أي اخ�ت فراقه، ولو قالت  ] فتقول فسخت نكا$ أو اخ�ت نف#[ قال ا,ؤلف 

إنما الطالق �ن (طالقًا لقو) ص� اهللا عليه وسلم  -و�ن نوت به الفرقة-�نت كناية عن الفسخ، وليس فسخها cdحها 
  .عت من ينفسخ به نكاحهاوaما لو أرض) أخذ بالساق
يع´ أنه يثبت uا ولو �ن م�اخيا، مثل خيار  ] فتقول فسخت نكا$ أو اخ�ت نف# ولو م�اخيا[ : قال ا,ؤلف

أي ال يوجد منها د8ل رضا باإلقامة عنده بعد العتق فإنها  "ما لم يوجد منها د¹ل رضا[ العيب فإنه يثبت و�ن �ن م�اخيا 
  .عتقت فليس uا ذلكلو رضيت بعد أن 

 )�±(اbلقة 

sح إما أن تكون صحيحة و�ما أن تكون فاسدة والفاسدة تنقسم إ0 قسمcdا q وطRقسم فاسد : عرفنا بأن ال
  . وا,تعة وا'حليل  غارويفسد العقد وعرفنا أنها ثالث أنواع الش

أمثلة كث�ة � ذلك وتوقفنا عند ا,سألة الT إذا وعرفنا ، الRوط الY T فاسدة لكنها ال تفسد العقد: والقسم ا¦ا¥
فسخت " :فتقول ،  -ر- اهللا تعا0 عنها -كما فعلت بريرة ، عتقت ا,رأة وÇ Yت عبد فإنها q هذه ا$الة uا اtيار

Fنكا ،Úولو قالت، أو اخ�ت فراقه، أو اخ�ت نف : Úية "طلقت نفdبنية الفراق ، كما عرفنا فيما م! أن الع�ة با
 لقول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم 

ً
  . )إنما الطالق �ن أخذ بالساق(وليس يعت� طالقا

مثل خيار العيب ، يع´ ولو �ن هذا اtيار م�ا0 ] ولو م�اخياً ، أو اخ�ت نف#، تقول فسخت نكا$[ : فقال ا,ؤلف
  .لرضا فإن ليس uا اtيار بعد ذلك لكن لو حصل منها ما يدل � ا، فإنه يثبت؛ ألن العيب موجود

مثل تمكp من وطء أو ُقبلة [ ، فهنا ال خيار uا، بعد العتق  معه مبالُمقاأي  ] ما لم يوجد منها د¹ل ر%[ : قال ا,ؤلف
وروي عن ابن عمر . فإن قربك فال خيار لك : أو كمبا�ة فهنا يبطل اtيار ,ا q خ� بريرة فخ�ها وقال ] وØوها

  .ال أعلم uما �الف من الصحابة فكأن هذا إÄاع : وقال ابن عبد ال�. حفصةو
  :اbكم إذا جهلت العتق أو جهلت أن ©ا حق الفسخ  �

د8ل � أن ا,سألة  ] ولو جاهلة[ : وقو) -يع´ أنها تملك الفسخ -أو ملك الفسخ ) ºبالعتق ) ¹ أي ] ولو جاهلة[ : قال
أو Âهل العتق فهنا q هذه ا$الة ا$كم ال Ãتلف؛ لقو) ص� ، Âهل أن uا ا$ق q الفسخ  يع´ إذا �نت، فيها خالف

 .رواه اإلمام أiد  )إذا عتقت األمة فü باÓيار ما لم يطأها إن شاءت فارقت وÅن وطأها فال خيار ©ا(اهللا عليه وسلم 
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ر q ا§هل q ذلك q العتق والفسخ واختار ذلك Äاعة من ويع´ أنه معذ، العذر با§هل فيهما: ورواية عن اإلمام أiد 
ولو بذل uا ، و¾وز للزوج اإلقدام � الوطء إذا �نت غ� ¤,ة، وصوبه q اإلنصاف، ما Ãالفه ظاهر : أصحابه وقيل 

قال شيخ  .لزم ذلك  :ولو �ط ا,عتق عليها دوام اcdح Çت حر أو عبد إذا اعتقها ورضيت ، جاز: عوض � أن öتاره 
  .وهذا ا~ي يقتضيه مذهب اإلمام أiد: اإلسالم رiة اهللا 

، يع´ إذا عتقت ا,رأة وأصبحت حرة Çت عبد فإن uا الفسخ ] وال �تاج فسخها bاكم[ : ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك
و�ن أعتق الزوجان ،  بفسخ حاكم وأما ا,ختلف فيه فال ينفسخ إال ، وال Çتاج إ0 حاكم 8فسخ بينها؛ ألنه ðمع عليه

 
ً
قال ابن قدامه رiة اهللا  .فإنه ال خيار uا q هذه ا$الة، يع´ لو أن زوجها اعتق كما اعتقت معها- فال خيار uا: معا

  هذا هو ا,ذهب :
 لك مهرها,Gء الفرقة من قبلها فسقط بذ - ال �تاج فسخها bاكم فإن فسخت قبل دخول فال مهرو[  :قال ا,ؤلف 

  -يع´ حالة العقد - بالعقد وY ملكه حا'ه بهلوجو ] وبعده هو لسيدها -
� العيوب � اhgح: فصٌل  �  

ا,هم أنها عيوب q ، أي أن هذه العيوب الT يثبت بها اtيار أو ال يثبت بها اtيار ،] وأقسامها ثالثة[ : قال رiه اهللا 
: أي أن أقسام العيوب الT يثبت اtيار فيها  ] وأقسامها ثالثة[ : ؤلف رiه اهللا قال ا, .اcdح تنقسم إ0 ثالثة أقسام 

 q ا§ملة وثبوتها ألحد الزوجs إذا وجد لآل، أقسام  ثالثة
ً
روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وغ�هم ر- ،خر عيبا

وألن ا,رأة أحد العوضq s اcdح فجاز ردها ،ارثبت اtيأقالوا ألنه يمنع الوطء ف ,اذا ؟ .وهو مذهب الشافù  ،اهللا عنهم
  .خر �,رأة وألن الرجل أحد الزوجs فيثبت ) اtيار بالعيب q اآل، بعيب �لصداق
  .:.العيوب اÓاصة بالرجال .:.  �

C ] .قسم �تص بالرجال Jبوباً  : وقد ذكره بقوÎ أي ذكره مقطوً* ، ومن وجدت زوجها �؛ ] هذه اbالة 3ه فإن ©ا الفسخ 
 ، وال � إال حذرتنا منه، إال د'نا � ا�t ئًاألن هذه الRيعة الcملة أيها اإلخوة ما ترaت شي

ً
فإذا وجدت زوجها ðبوبا

  ،فإن uا اtيار؛ ألن ذلك q ا$قيقة يمنع االستمتاع
فإن ، q هذه ا$الة ] فلها الفسخ -يع´ ماال يكÒ للوطء -وب& J ما ال يطأ به  -يع´ بعض ا~كر-أو بعضه . [ ±

وaذا ، ألنه يضعف بالقطع واألصل عدم الوطء ، ها با|اH واد¤ه وأنكرته قبل قوuا q هذه ا$الة مع ا8مsؤأمكن وط
  .فلها الفسخ : إن وجدته أشل 

E ] .ن ثبتت عÅء ا¦الث ] ه بإقرارهنتوفهو مأخوذ ، عجز عن اإليالجالعنs ي: الج يع´ يوهو العاجز عن اإل، وهو ال
  .من عّن يعّن إذا اع�ض؛ ألن ذكره  يعن أي يع�ض إذا أراد أن يو§ه فيعجز عن الوطء وربما اشتهاه وال يمكنه ذلك 

جل سنة  -  عن ا8مs)أو بنكو - بينة L إقرارهبأو ثبت ، وÅن ثبتت عنته بإقراره[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا 
ُ
q  - هال¹ةأ

 : قال ابن هب�ة .وال من اPخول، ال من العقد ] منذ 	اكمه -ة $الة إذا ثبت أنه عنs فإنه يؤجل سنة هال8هذه ا
ً
. اتفاقا

 مهو قول علماء األ: ةوقال ابن قدام
ً
 يع´ سنة �ملة ؟ , .صار ولو عبدا

ً
  اذا اش�طوا أن يؤجل حوال

�ن من برودة زال q فصل ا$رارة �ن و، ال q فصل الرطوبة وعكسه ز يبٍس فإن �ن من ، 'مر به الفصول األربعة : قالوا
لكن ما  ، وتعليلهم بالفصول يوهم خالفه "اuال8ة"وا,عت� q ا'أجيل Y ، �اق زال q فصل االعتدالحن �ن من ا�و، 

  .غهوال تعت� عنته إال بعد بلو ، فيóب uا ا,دة وال يóبها غ� ا$اكم، متقارب  ابينهم
 -  وليس uم �الف وعليه علماء ا,سلمs - وي عن عمر رÕ اهللا عنه وعثمان وابن عباس وا�غ£ة بن شعبةوهذا رُ [ 
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يع´ لم تزل  - ولم يزل -األهلة  تالY T الربيع واtريف والشتاء والصيف واختلف -  ألنه إذا مضت الفصول األربعة
 إذا وطء خالل هذه السنة- ي � السنةأ فإن وطأ فيها - فيه وليس ,رض يع´ أن هذا متأصل - ُعلم أنه خلقة -عنته

  \ق uا الفسخ أي أن لم يطأ q السنة الT ،] وÅال فإن ©ا الفسخ - sفليس بعن
وال �تسب [ � هذا Äاعة القائلs بتأجيله : قال ابن عبد ال�  .فلها الفسخ  ، ) ا,دة 8خت� فيها ويعلم حا) تüب

  ]  - بنشوز أو �و ذلك -عليه منها ما اع�Wه فقط 
ولو مرة  -  يع´ öاصما فيه-فعا فيه ا� اhgح ا¿ي تر[ ، ولو q مرض أو �و ذلك ] وÅن اع�فت أنه وطأها � القبل[ 

أك× أهل العلم  :قال ابن قدامه رiه اهللا  .q s هذه ا$الةنقبل دعواها بأنه عتيع´ أنها ال  ] فليس بعنp، واحدة
ولم تóب ) ا,دة؛ ألنه q هذه ا$الة يكون عكس ما ادعت ، امرأته ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها طئيقولون مÓ و

بما يتضمن  اقرارهإل ، أي عنته ] فقد زالت نةوÅن Ëن ذلك بعد ثبوت العة ، الع�افها بما ينا� العن[ : قال . به عليه
ومن حدث بها جنون فيها حÓ انقضت ولم يطأ فليس uا ، ون ثبتت عنته كعاقل ü qب ا,دةوðن، الوطء وزواuا وه

  .الفسخ 
å.  ]ومن القسم األول خصاء ،pصيتÓأي قطع ا [)C( [ هذا يع´ يقصد ا,ؤلف أنها تبع القسم األول ، من القسم األول

أي ا|يضتs من  ] ©ما لوس[ ا اtيار q الفسخ قطع خصيتs فإذا وجدت ا,رأة q الرجل ذلك فإن u، ا,ختص بالرجل
 حÓ ينفسخ فيكون شبيهو رّضهما بيضتs وهللأي  ] اء ©ماوجو[ ، فيثبت به uا اtيار الفسخ، غ� قطع ا§تة

ً
باtصاء  ا

وقال ء، طأي ألن q ذلك نقصا يمنع الوطء أو يضعف الو ] ألن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه[ وهذا �ه من عيوب الرجل؛ 
Iفهذا د8ل � أن هذا من . أعلمها ثم خ�ها : قال. ال : قال علمتها ؟أ: قال، عمر البن سندي و±ن تزوج وهو خ

  . وللمرأة حق اtيار إذا وجدت ذلك ، العيوب الq  T الرجل
  :مسألة �

يسقط بدون قوuا أسقطت ح@  وال ] اولو قالت � وقت رضيت به عنيناً سقط خيارها أبدً [ : ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك
 سقط خيارها؛ ، من الفسخ أو رضيت به و �و ذلك

ً
ال بتمكينها من وطء؛  ] لرضاها به[ ولو قالت q وقت رضيت به عنينا

فإنه يسقط خيارها q ذلك؛ ألنها دخلت  ] كما لو تزوجته *�ة عنته[ : ثم قال .ألنه واجب عليها 'علم أزالت عنته أم ال 
  .ة � بص�

العيوب الT تثبت اtيار للمرأة إذا  أن بالرجل عيب ، وهو ما Ãتص بالرجل، وبهذا نكون قد انتهينا من القسم األول
 فإن uا اtيار q هذه ا$الة q إمضاء اcdح أو فسخه 

ً
 ا~كر أو يكون عنينا

ً
لكن ، من هذه العيوب كأن يكون ðبوبا
  .ثم رضيت به فليس uا ا$ق اtيار بعد ذلك  لو أنها علمت أنه كذلك قبل الزواج

  .:. �رأةالعيوب اÓاصة با: القسم اÈا� .:.  �
  .العيوب الö Tتص با,رأة وللرجل فيها اtيار بفسخ اcdح

ار ما القسم ا¦ا¥ من العيوب ا¦مانية ا,ثبتة للخي يأ ] والقسم اÈا� �تص با�رأة[ :  -رiه اهللا تعا0  -قال ا,ؤلف 
  .Ãتص با,رأة وY ثالثة 

 فهذا عيب q ا,رأة يثبت للرجل اtيار q هذا األمر، ] بأن يكون فرجها مسدوداً بأصل اÓلقة، وهو الرتق[ : قال .¹

                                 
 قدمنا هذه الفقرة ألجل ال�تيب ١
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º.  ]م زائد ،والقرنb هذا السد ينبت J الفرج فيوجب � عيب q ا,رأة  ] 
ً
 هذا أيضا

للرجل اtيار q هذا  ، وهذا عيب q ا,رأة ] ج فال ينفذ فيه ا¿كروهو ورم � الفرج فيضيق منها الفر لالعفو[  .¼
 .ما ترaت Ðء إال دلت األمة عليه حÓ يكون الزوجان � هدى وبص�ة ، وا$مد هللا أن هذه الRيعة الcملة.

å.  ]سبيل، والفتق pبر - هايْ ا!راق مابPا sالفرج وب sرج بول وم� -يع´ بò pأو ماب [. 

ç.  ]ا,رأة  ] وستطالق ا4ول واو q الرجل أو q منهما إذا وجد Áيار لtمثبت ا 
ً
واستطالق بول وو [ : قال. فهذا أيضا

 ] أي Àئط منها أو منه

ñ.  ] فرج � ] وقروح سيالة 

í.  ]استحاضة ] واستحاضة Y تستحيض وهو ليس ا$يض و�نما 
ً
م فإن ا$يض كما هو معلو، يع´ دائمة إذا �نت دائما

 من العيوب الq T ا,رأة ، ) وقت معq s الشهر
ً
  . أما االستحاضة فô نزول اPم باستمرار وهذا أيضا

  .:.العيوب ا�ش��ة بp الرجل وا�رأة .:.  �
  .ويثبت لÁ منهما اtيار إذا وجده q الطرف األخر ، q الزوج وقد يكون q الزوجةهذا العيب قد يكون 

 ] وهما دائان با�قعدة، ورناصباسور و، ومن القسم اÈالث وهو مش�ك[ :  يش� إ0 هذا القسم قال ا,ؤلف رiه اهللا .¹
�لعدس أو ا$مص أو العنب  ناتئفا|اسور منه ما هو ، تأ� q مقعدة اإلنسان سواء �ن رجل أو امرأة ¤فانا اهللا و�ياكم

ور قروح Ñئرة Çدث q ا,قعدة صواdا، ما سائل أو غ� سائلو¸ من ذلك إ، ومنها ما هو Ñئر داخل ا,قعدة، أو ا'وت
 من العيوب ا,ش�aة الT توجد q الرجل وÞ ا,رأة � حد ، وينقسم إ0 نافذة وغ� نافذة، يسيل منها صديد

ً
هذا أيضا

 ، ور وهما دائان با,قعدةصوY ا|اسور أو اdا، سواء

  )C( ومن القسم األول 

خر فقد يكون هذا q الطرف اآل، أي أن يكون أحدهما خن2 مشÁ ] كون أحدهما خن� واضحاً  ومن ا�ش�ك[ . ±
أما ا�ش� إذا Ëن [ : قال ا,ؤلف .فهذا من العيوب ا,ش�aة الT قد توجد بs الرجل وا,رأة ، خروقد يكون q الطرف اآل

باب ا,حرمات q اcdح عرفنا من ا,حرمات q تقدم q ، حÓ يتضح أمره ] خن� مش� فال يصح نكاحه كما تقدم
فكذلك هنا من العيوب أن يكون خن2  ، ال ¾وز زواجه ال برجل وال امرأة؛ ألنه لم يتبs وضعه "اtن2 ا,شÁ"اcdح 

 يع´ ليس بمشÁ أما إذا �ن مشÁ فال يصح نكاحه 
ً
  .واضحا

كما قال ا,ؤلف؛ ألن اdفس ال تسكن إ0  ] ولو ساعةوجنون [ ليًال وأيضا من العيوب ا,ش�aة ا§نون حÓ لو �ن ق. ¼
 هذا ، من �نت صفته كذلك

ً
فيثبت به اtيار و�ن زال العقل بمرض فإغماء ال خيار به فإن زال ا,رض ودام فجنون طبعا

ن أن \صل به ا,ودة من العيوب ا,ش�aة قد توجد q الرجل وقد توجد q ا,رأة ألن هذا ëا تعافه اdفس وال يمك
  .والسكن فقد يوجد q الرجل وقد يوجد ا,رأة 

å . ذا[ كذلكoص واxداء معروف تتهافت منه األطراف وتتناثر منه اللحم  موال�ص بياض ا§ت أو سواده وا§ذا ] مال
من ذهاب  مذاا§ات  فإن اختلف q بياض �سده هل هو بهق أو برص؟ أو q عالم، فيثبت q أي منهما اtيار والفسخ

  .و�ال حلف ا,نكر والقول قو) بينة ؟ فإن �ن للمد*  مشعر ا$اجبs هل هو جذا
ê . ريح منكر[ ثم قال من العيوب J فرة وأ$ق ابن رجب  ] ةوقرع رأسdه اهللا -,ا فيه من اiروائح اإلبط ا,نكرة  -ر

                                 
C     /الرجل ألجل ال�تيب �  نقلنا هذه إ¾ القسم األول وهو العيوب 
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  .عند ا§ماع الT تثور 
ì . ] عرفناها ] ت ل� واحد منهما الفسخيثب، و�ذلك روائح الفم Tهذه العيوب السابقة ال q ، قلنا تثبت 

ً
�ا � [ وطبعا

  .من الوطء واtوف واألذى ةوا,انع ] ذلك من اgفرة

  )C±(اbلقة 
صل به } عيب يَنفر الزوج اآلخر منه وال \: "شيخ اإلسالم ابن القيم رiه اهللا Øًما نفيًسا ¤ًما حول هذا األمر: قال

أْعلَْمتَها أنك : "وعن عمر أنه قال، ما هو ببعيد: قال ا,رداوي رiة اهللا" مقصود اcdح يوجب اtيار وأنه أو  من ا|يع
قد ُعلم أن عيوب الفرج ا,انعة من الوطء ال يرç بها q العادة ÷الف : "، قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رiه اهللا"عقيم

والزوج قد ر- بها ، فإن ا$رة ال تُقلب كما تقلب األمة، لعرج و�و ذلك ëا تُرد به األمة ا,عيبةاللون والطول والقµ وا
 ÷الف ا|يع وهو مع هذا لم يش�ط فيها صفة فبانت بدونها

ً
 مطلقا

ً
 ، رضا

ً
 وعرفا

ً
وما أمكن معه ، والRط إنما يثبت �طا

وا,قصود من ، ç بهن q العرف والعادة مع الصفات ا,ختلفةوالنساء يُر، الوطء وaما) فال ينضبط فيه أغراض اdاس
وقالوا أما الرجل  ، فهذا فرق �* معقول q عرف اdاس، وذلك Ãتلف باختالف الصفات، اcdح ا,صاهرة واالستمتاع

إ0 ا'خلص منها فله طريق ، فأمره  ظاهر يراه من شاء فليس فيه عيب يوجب الرد وا,رأة إذا فرط الزوج q بµها أوال
  .بالطالق فإنه بيده دون ا,رأة

  :مسائل متعلقة بالعيوب � اhgح 
يع´ لو حدث هذا العيب بعد العقد  ] ولو حدث بعد العقد واeخول Ëإلجارة: [ ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك •

، العقد واPخول �إلجارة ألنه عيب يع´ يثبت اtيار يثبت لÁ منهما الفسخ حÓ لو حدث بعد: قال. واPخول �إلجارة
وألنه عقد � منفعة فحدوث العيب فيها يُثبت ، فأثبته طارئا �إلعسار، وأنه عيب q اcdح يثبت به اtيار مقارنا

أو بعد العقد؛ فإنه أيضا ، أو أن هذا العيب ا,وجود q } منهما حÓ لو لم يره إال بعد اPخول، كما يُثبته q اإلجارة، اtيار
 جب اtيار q اcdح، ,اذا؟ يو

  .ألنه عيب يثبت به اtيار مقارنا فأثبته طارئا �إلعسار: ا'عليل األول
  .بأنه عقد � منفعة فحدوث العيب فيها يثبت اtيار كما يثبته q اإلجارة: ا'عليل ا¦ا¥

أو [ اآلخر ا~ي أوجب الفسخ  يع´ عيب مثل العيب ا~ي q الطرف ] أو Ëن باآلخر عيب مثلُه: [ قال ا,ؤلف •
J أو �ن بالفاسخ عيب مغاير لعيب ا~ي فسخ به �ألجذم ¾د ا,رأة برصاء، إال أن ¾د ا,جبوب ا,رأة رتقاء فال،  ] مغايًرا

وuذا يثبت )  ] ألن اإلنسان يأنف من عيب غ£ه وال يأنف من عيب نفسه[ وaذا إن لم يطأ dضوب بها فكرتقاء، 
 فÒ االختيارات لشيخ اإلسالماtيار، 

ً
وuذا قلنا ، قياس قوdا بثبوت اtيار للمرأة أن uا حقا q الوP: ولو بان الزوج عقيما

أعلمتها أنك عقيم قال ال قال ( ال يعزل عن ا$رة إال بإذنها وعن أiد ما يقتضيه، وتقدم قول عمر ر- اهللا عنه 
وال بغ� ما ُذكر و�وه ëا ال يمنع االستمتاع وال Ã� تعديه كعَور ، بعد عقدوال خيار q عيب زال ) فأعلمها ثم خ�ها

 .وعرج وخرس وسمن و�و ذلك

  حكم من رÕ بالعيب �
أو أن �ن أحد الزوجs ا~ي ال عيب ، ] بأن قال رضيت به[ ا~ي q الطرف اآلخر  ] ومن رÕ بالعيب: [ قال ا,ؤلف

وaذا " بغ� خالٍف نعلمه: "أو بعده وقال رضيت به فال خيار )، قال q ا,بدع، قت العقدفيه ¤,ا بالعيب ا~ي q اآلخر و
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من وطء أو  -يع´ داللة الرضا - ومن رÕ بالعيب بأن قال رضيت به أو وُجدت منه دالWه: [ قال، إن �ن به عيب مثله
J منه مع علمه بالعيب فال خيار pأو وجد منه ما يدل � الرضا ، ر- به بعد ذلك يع´ لو أنه علم بالعيب ثم. ] تمك

أو وجدت داللة : "ا~ي ال عيب به، قال الشارح،  مثل الوطء أو تمكنه من نفسها فÒ هذه ا$الة ال خيار للطرف اآلخر
قدامة  قال ابن، "� الرضا بالعيب من وطء أو تمكs من أحد الزوجs مع العلم بالعيب قبل العقد أو بعده فال خيار )

، وخيار عيب � ال�ا0: "رiه اهللا
ً
� الصحيح من ا,ذهب؛ ألنه خيار Pفع üر متحقق فcن �  ال نعلم فيه خالفا

  "ال�ا0 كخيار القصاص
 أو زاد  ] ولو جهل اbكم أو ظنه يس£ا فبان كث£ا: [ قال ا,ؤلف •

ً
كمن ظن ال�ص q قليل من جسده فبان كث�ا

 أو به جنون أو برص فلها الفسخ q ا$ال، فال خيار ) العيب بعد العقد
ً
و� قياسه الزوجة إذا ، و�ن �ن الزوج صغ�ا
ولو جهل : [ وال ينتظر إمcن الوطء ألن األصل بقاؤه °ا)، قال، �نت صغ�ة أو ðنونه قا) الشيخ و) الفسخ q ا$ال

 بما \دث منه ] ألنه من جنس ما رÕ به[ ،  ار )يع´ أنه ال خي ] اbكم أو ظنه يس£اً فبان كث£اً 
ً
و�ن ، ورضاه به رضا

، قال شيخ اإلسالم
ً
 ".األظهر ثبوت الفسخ عمًال بالظاهر: "ادé ا§هل باtيار ومثله ¾هله كعا�7 ال Ãالط الفقهاء كث�ا

 :مسائل � فسخ اhgح بسبب العيب 

يع´ بعد أن وجد العيب، و±ن ) حق اtيار q  ] فسخ أحدهما إال øاكموال يتم أي اليصح : [ قال ا,ؤلف رiه اهللا  -
الفسخ، ماذا يفعل q هذه ا$الة؟ البد أن يكون الفسخ عن طريق ا$اكم، ألنه فسخ ðتهد فيه أشبه الفسخ باإلعسار 

أو يرده ، ثبت J اÓياربطلب من [ ويتم الفسخ عن طريق ا$اكم، فيفسخه ا$اكم ، فا$اكم البد أن ¾تهد، باdفقة
: وقال شيخ اإلسالم، أي يرد الفسخ إ0 من ) اtيار يع´ من أحد الزوجs فيفسخه هو، ألنه ðتهد فيه ] إ¹ه فيفسخه

ليس هو الفاسخ و�نما يأذن و\كم به فمÓ أذن أو حكم باستحقاق  عقد أو فسخ لم \تج ذلك إ0 حكم بصحته "
  ".بال حكم q الرضا لعاجز عن الوطء كعاجز عن اdفقةبال نزاع وخرج جواز الفسخ ،

,اذا؟  ما هو ا'عليل �  ] فإن Ëن الفسخ قبل اeخول فال مهر ©ا سواء Ëن الفسخ منه أو منها: [ ثم قال ا,ؤلف  -
لعيبها ا¿ي  وÅن Ëن منه فإنما فسخ -فسقط ا,هر  - ألن الفسخ إن Ëن منها فقد جاءت الفرقة من قِبلها: [ ذلك؟ قال

، أي كأن الفسخ منها فلم تستحق عليه شيئا، ، يع´ أخفت � الزوج هذا العيب فكأنه منها] دلسته عليه فكأنه منها
رجع العوض إ0 العاقد معها وليس ، فإذا اختارت فسخ العقد مع سالمة ما عقد عليه، ألن العوض منه q مقابلِة منافعها
  .إال ما ثبت uا اtيار ëا يلحقها من الóر، الزوج من جهتها عوض q مقابلة منافع

وهذا هو الصحيح من ، ] وÅن Ëن الفسخ بعده أي بعد اeخول أو اÓلوة فلها ا�هر ا�س� � العقد: [ قال ا,ؤلف -
بRط وقيل q فسخ الزوج لعيب قديم أو ، وهذا قول الشافù، مذهب ا$نابلة؛ ألنه نكاح صحيح، وقيل uا مهر ا,ثل

ورجحه شيخ اإلسالم ، ينسب قدر نقص ا,ثل ألجل ذلك إ0 مهر ا,ثل �مًال فيسقط من ا,س� بنسبته فسخه أم!
وaذا إن ظهر الزوج معيبا فلها الرجوع عليه بنقص مهر ا,ثل وaذا q �طها وهو : رiه اهللا قال شيخ اإلسالم رiه اهللا

  .°ادث بعده  ] ألنه وجب بالعقد واستقر باeخول فال يسقط: [ ,اذا؟ قالالعدل، قال فلها ا,هر ا,س� q العقد، 
ألنه [ يع´ ا~ي غّره يع´ يرجع الزوج با,هر � ا~ي غره q هذا اcdح؛  ] ويرجع به L الغاّر إن وجد: [ ثم قال -

أيما رجل تزوج امرأة بها : ( عنهأي ألنه غر الزوج بالعيب فcن الُغرم عليه، لقول عمر ر- اهللا ] غره وهو قول عمر
  .رواه مالك، ومال إ8ه اإلمام أiد رiها اهللا)  جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها L و¹ها

يع´ أن هذا الغار يُرجع إ8ه ,اذا؟ ألنه هو ا~ي  ] من علم العيب و�تمه من زوجة *قلة ووÏ وو�يل[  هنا ] والغار[ 
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، العيب وaتمه، والغار إما أن يكون الزوجة و�ما أن يكون و8ها وأما أن يكون الوaيل فÒ هذه ا$الة يعود عليهعلم 
، يعود � من غّره فأيهما انفرد بالغرر ضمن النفراده بالسبب ا,وجب، و�ن �ن ا'غرير من زوجة وو� فالضمان � الو�

وaذا قوuا إن احتمل، ومثل ذلك q الرجوع لو ، قول وٍ� q عدم علمه بالعيب ويقبل، ومن ا,رأة والوaيل الضمان بينهما
ج امرأة فأدخلوا عليه غ�ها؛ ألن q هذا غرٌر واضح كما هو ا$ال هنا فيمن علم العيب وaتمه   .ُزو"

، عيب يقتã الفسخأي إن ُطلقت ا,عيبة قبل اPخول أو اtلوة ثم علم أنه �ن بها  ] وÅن طلقت قبل اeخول: [ قال  -
وÅن طلقت قبل اeخول أو مات أحدهما : [ ألنه قد ر- بال¶امه بطالقها، قال، فعليه نصف الصداق ال يرجع به � أحد

,اذا؟ ما هو ا'عليل؟ ألن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد، وuا الصداق �مًال 'قرره  ] قبل الفسخ فال رجوع À Lرٍ 
  .با,وت

والصغ£ة وا�جنونة واألمة ال تزوج واحدة منهن بمعيب يُرد به � اhgح؛ ألن و¹هن ال ينظر ©ن إال [  :ثم قال ا,ؤلف •
ألنه  ] فإن فعل لم يصح إن علم[ وال شك أن من �نت هذه صفته ليس فيه مصلحة وال حظ، ، ] بما فيه اbظ وا�صلحة

 ال ¾وز عقده
ً
أي و�ن لم يعلم الو� عيبه صح اcdح و¾ب عليه الفسخ إذا  ] لموÅال صح� ويفسخ إذا ع[ ، عقَد uم عقدا

بال خالف ألنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فاالمتناع من باب ، وليس للو� تزويج كب�ٍة بغ� رضاها، علم
أي أنه ال يصح اcdح مع  ] و�ذا وÏ صغ£ أو Îنون ليس J تزو�هما بمعيبة تُرُد � اhgح، فإن فعل فكما تقدم[ ، أو 

  .العلم و�ال صح وعليه الفسخ 
ألن اbق � [ يع´ لم تمنع من اcdح به  ] وÅن رضيت العاقلة الكب£ة Îبوباً أو عنينا لم تمنع: [ ثم قال ا,ؤلف •

ساعة تكره إذا دخلت ما يعجب´ و�ن رضيت ال: قال اإلمام أiد، "األو  منعها: "ابن قدامة: قال، ] الوطء ©ا دون غ£ها
يع´ أنه و�ن رضيت به فإن األو  منعها؛ ألنها إذا دخلت ، ألن من شأنهن اcdح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا، عليه

بل يمنعها و¹ها العاقد من [ ، ال ا|عيد، ألن ذلك غ� �ٍل بالكفاءة ] بل يمنعها و¹ها العاقد[ عليه ستندم � ذلك 
كمنعها من تزوجها بغ� ، أي إن اختارت ا,äفة أن ت¶وج بأحدهم فلو8ها منعها منه ] أبرصتزوج Îنون وÎذوم و

فإنه ، أيًضا هنا q هذه ا,سألة إذا وجد فيه عيب ورضيت به، يع´ حÓ و�ن رضيت بغ� الكفء فإنه ¾وز ) منعها، كفء
 q كفاءته وال �ًال بها

ً
، ] ألن � ذلك *راً عليها وL أهلها[ تعليال ~لك : قال، \ق للو� أن يمنعها وليس ذلك قادحا

و\تمل أن يملك سائر األو8اء االع�اض : "قال ابن قدامه ] و/ًرا �' تعديه إ¾ الوe[ ، فيجوز ) q هذه ا$الة منعها
  "عليها، ومنعها وأن العار يلحقهم Äيعا، فأشبه ,ا لو �ن تزوجها بغ� كفء

من أو8ائها يع´ ليس  ] وم} تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد العقد لم L xÉ فسخ[  :قال ا,ؤلف  •
أو Ëن الزوج غ£ معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده [ ، ألو8ائها أن ¾�ونها � الفسخ إذا رضيت بذلك العيب

� [ العيب ا~ي حدث q زوجها بعد العقد؛ يع´ رضيت بهذا ، ] لم �xها و¹ها L الفسخ إذا رضيت به Ïألن حق الو
ألنها لو دعت و8ها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو أعتقت Çت عبد لم يملك إجبارها  ] ابتداء العقد ال � دوامه

نعها إذا رضيت $ق q مأما بعد تمام العقد فليس ) ا، � الفسخ فكذا العيب ا$ادث يع´ أن الو� حقه q ابتداء العقد
 به � هذه ا$الة
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 )±±(اbلقة 

  باب نكاح الكفار

، وحكم هذا اcdح، بذكرها، وÞ هذا ا|اب نتäم عن حكمه -رiهم اهللا-من األبواب الT َحِفلت كتب الفقهاء 
  .علق بهذا ا|اب إن شاء اهللاو¸ ما يت، و�ذا أسلموا أو ترافعوا إ8نا، وأيضا ماذا نفعل عند ا'قا- بأنكحة الكفار

� الصحة: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغ£هم: [  -رiه اهللا–قال ا,ؤلف  pح ا�سلمhووقوع ، حكمه كن
� الصحة: [ فنcحهم صحيح وaذلك طالقهم صحيح، فقو) ] الطالق pح ا�سلمhأي حكم نكاح الكفار فيما  ] كن

فيحرم عليهم ما \رم � ، وذ، وترتب أحcم الزوجية عليه، كحكم نكاح ا,سلمs¾ب وي�تب q الصحة أي اdف
sح، لقو) تعا0 عن ، ا,سلمcdم اcم ا,تعلقة بأحcهور العلماء � أن أنكحة الكفار صحيحة، وتتعلق بها األحÄو

تُهُ {: أu Ûب وهو �فر وزوجته كذلك أم Äيل �فرة
َ
َ  َ\�الَةَ  َواْمرَأ

ْ
bَت {: ، وقال تعا0¼ا,سد } َطبا

َ
وحقيقة } فِْرَعْون اْمرَأ

فلو تزوج ا,رتد �فرة ) وeُت من نكاح ال من سفاح: (-ص� اهللا عليه وسلم-وقو) ، اإلضافة تقتã زوجية صحيحة
 ثم أسلما فإ: ثم أسلما فا~ي ينبÏ أن يقال هنا

ً
، ن ا,ع« واحدأن نقرهم � نكاحهم �$ر- إذا نكح نكاحا فاسدا

  . -حكم أنكحتهم أنها صحيحة ويقرون � ذلك-فدل ذلك � أن الكفار 
فلو طلق �فٌر ثالثا لم Çل ) إال .  لصدوره من أهله q ?له كطالق ا,سلم يع´ أنه صحيح ] ووقوع الطالق: [ ثم قال 

 إذا لم يسلموا عوقبوا الصواب أن أنكحتهم ا,حرمة q د: "قال شيخ اإلسالم، بعد وطء زوج آخر
ً
ين اإلسالم حراٌم مطلقا

فاسدة ، فالصواب أنها صحيحة من وجه: وأما الصحة والفساد، و�ن أسلموا عu Òم عنها، لعدم اعتقادهم Çريمها، عليها
يه من وأن أريد نفوذه وترتب أحcم الزوجية عل، فأن أريد بالصحة إباحة ا'µف فإنما يباح uم بRط اإلسالم، من وجه

 ووقوع الطالق فيه وثبوت اإلحصان به فصحيح
ً
  .حصول ا$ل به من مطلٍق ثالثا

حكمها بذلك حكم أنكحة ا,سلمs  ] والظهار واإليالء ووجوب ا�هر واgفقة والقسم واإلحصان وغ£ها[ وأيًضا 
 
ً
وأما صحة اإليالء فإذا آa ، 0ذا ا~�و، فإذا ظاهر الcفر مثال من زوجته ثم أسلما وقد وطئها فعليه كفارة الظهار، تماما

  .من زوجته فحكمه �,سلم
أي �زوم ما يلزم من الRوط والفسوخ �و عنة أو إعسار  ] ووجوب ا�هر واgفقة والَقسم و اإلحصان وغ£ها: [ قال 

  .بواجب نفقة و�باحة للمطلق ثالثا وأما اإلحصان به فبRطه وهو ما إذا وطئها وهما حران مäفان
سواء �ن بنسب أو سبب أو رضاع � ما تقدم q باب ا,حرمات ا~ي  ] و�رم عليهم من النساء من 	رم علينا: [ قال 

  : و�ن خالف أنكحة ا,سلمs لكن ] أي فاسد اhgح، ويقرون L فاسده[ عرفنا q ا$لقات ا,اضية، 
  pأنكحتهم الفاسدة ب2ط L رون َق   :فُ
  .اعتقدوا صحته q �عهم  إذا: الRط األول 
  . إذا لم ي�افعوا إ8نا: الRط ا¦ا¥ 

ولو �نت ?رمة q �عنا العتقادهم صحتها  فنcح خامسة وأخت �  ] إذا اعتقدوا صحته � tعهم:  [ فقال ا,ؤلف 
قد يقال : "-رiه اهللا-قال شيخ اإلسالم . أختها صحيح، ثم إذا اسلموا \كم بما لم يمكن اإلقرار عليه بعد اإلسالم

كما أنه ا,سقط لقضاء ما وجب عليه من ، فيكون اإلسالم هو ا,صحح uا، مع« الصحة هو حل االنتفاع إذا اسلموا
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وأما كونهم يعاقبون � ذلك كأكل الربا ، أما إذا �نوا مقيمs � الكفر فمع« الصحة إقرارهم � ما فعلوا، العبادات
cأح q فمع« الصحةsعقود ا,سلم q مهم غ� مع« الصحة."  

مثل الزنا والÕقة ألنه ليس من دينهم  ] Ãالف ما ال يعتقدون حله فال يقرون عليه ألنه ليس من دينهم: [ قال ا,ؤلف
  .وال من دين اإلسالم

وْ  بَْيَنُهمْ  فَاْحُكمْ  َجاُءوكَ  فَإِنْ {: د8ل ذلك قو) تعا0 ] ولم يرتفعوا إ¹نا: [ قال: والRط ا¦ا¥
َ
ْعرِْض  أ

َ
 ُيْعرِْض  َوÅِنْ  َقْنُهمْ  أ

وكَ  فَلَنْ  َقْنُهمْ  Û¢َُا,ائدة } اَشيْئً  يåº ،مهم إذا لم ¾يئوا إ8نا ولم ي�افعواcلون وأحÃ عليه –ألنه [ ، فدلت اآلية � أنهم
ولم يع�ض عليهم � [  -عنهر- اهللا –حيث قدم بها أبو عبيدة  ] أخذ اoزية من Îوس هجر –الصالة والسالم 

فأقرهم  -ص� اهللا عليه وسلم-وأسلم خلق كث� q زمن اd¯، ] أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح Uارمهم
  .وألننا صا$ناهم � اإلقرار � دينهم و�ذا لم يرتفعوا إ8نا لم نتعرض uم، � أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها

  عقد إن أتونا قبل ال: مسألة �
يع´ إذا أà الكفاُر إ8نا معR ا,سلمs قبل عقد أنكحتهم فإنا  ] فإن أتونا قبل عقده عقدناه L حكمنا: [ ثم قال 

 ، نعقد � ضوء �يعة اإلسالم
ً
 َوÅِنْ { :بإ�اب وقبول ووÏ وشاهدي عدٍل منا قال تعا¾[ ، فكأنه نكاح ا,سلمs تماما

 فَاْحُكمْ  َحَكْمَت  َوÅِنْ {: د8ل ذلك قول اهللا تعا0، ألنه ال حاجة إ0 عقد Ãالف ذلك ] }بِالِْقْسط بَْيَنُهمْ  فَاْحُكمْ  َحَكْمَت 
وال ، فدلت اآلية � وجوب عقده � حكمنا، و�ن �ن q إثباته ال يتعرض q كيفية عقدهم، åºا,ائدة } بِالِْقْسط بَْيَنُهمْ 

أو أسلم الزوجان ، وÅن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم[ ، s ا,سلمsتعت� ) �وط أنكحة ا,سلمs بال خالف ب
ال نسأuم وال نبحث عن ذلك إذا �ن قد  ] L نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو وÏ أو غ£ ذلك

õحصل وانت ! ¯dعهد ا q قُروا � أنكحتهم، ولم وأسلم نساء  -ص� اهللا عليه وسلم–,اذا؟ ألنه  أسلم خلق كث�
ُ
فأ

 ¯dم اuص� اهللا عليه وسلم-يسأ-  
ً
  .عن �وط اcdح وال كيفيته وهذا أمر علم با'واتر والóورة فcن يقينا

فإن Ëنت ا�رأة تباح إذاً [ يع´ إذا تقرر ما علمنا  من نفوذ أحcمه أو نكاحه أو ترتب أحcمه  ] وÅذا تقرر ذلك: [ قال 
أو ، أو Ëن وقع العقد بال صيغة أو وÏ، أو L أخت زوجة ماتت، افع إ¹نا أو اإلسالم كعقد � عدٍة فرغتأي وقت ال�

قر�ا L نكاحهما، ألن ابتداء اhgح حينئذ ال مانع منه فال مانع من استدامته
ُ
يع´ q هذه ا$الة إذا �نت ا,رأة  ] شهود أ

 أي 
ً
   :و من حاpWوقت ال�افع إ¹نا ال �لتباح إذا

  .و�ما عدم جواز إقراره ، إما جواز إقرار نكاحها -
Òالة األوbعدة فرغت: [ قال: ا �قّرا، قال شيخ  ] كعقد 

ُ
هذا عقد عليها وq Y العدة وÞ حال ال�افع وY قد فرغت أ

ن �ن دخل بها لم يمنع من إذا أسلم وÇته معتدة فإن �ن لم يدخل بها ُمنع من وطئها حÓ تنقã العدة، و�: "اإلسالم
  " .وطئها و� ا'قديرين ال ينفسخ اcdح

  .بأن يعقد � أخت زوجته ثم تموت قبل ال�افع  ] أو L أخِت زوجٍة ماتت[ 
      ] أو Ëنت وقع العقد بال صيغة أو وÏ أو شهود أقرا L نكاحهما[ 

سلما معا q حالة واحدة أن uما ا,قام � نكاحهما ما لم يكن أÄع العلماء � أن الزوجs إذا أ: "قال ابن عبد ال�
من باب  ] ألن ابتداء اhgح حينئذ ال مانع منه فال مانع من استدامته: [ قال - ما تعليل ذلك ؟" بينهما نسب أو رضاع

  .أو 
م كذات Uرم أو معتدة لم تفرغ وÅن Ëنت الزوجة âن ال �وز ابتداء نكاحها حال ال�افع أو اإلسال: [ اbالة اÈانية
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 واستمر معها � ذلك إ0  ] عدتها أو مطلقة ثالثا قبل أن تنكح زوجا غ£ه ُفِرق بينهما
ً
يع´ أنه إذا عقد � مطلقة ثالثا
و�ن �ن طالقها ثالثا أو ، أن أسلما أو ترافعا إ8نا، فإنهما ال يقران � ذلك بل يفرق بينهما 'حريم ابتداء نكاحها

كذات ?رم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة : "قال -ثم üب ~لك أمثلة–خالعها ولم يفارقها فال يتوهم أنه يقر عليها 
 غ�ه فُرق بينهما

ً
فالء ا~ي يمنع  ] ألنه ما منع ابتداء العقد منع استدامته: [ تعليل ذلك؟" ثالثا قبل أن تنكح زوجا

  .فيفرق بينهما q تلك الصور للمنع منه حال ابتداء العقد فكذلك يمنع من استدامته  ابتداء العقد كذلك يمنع استدامته،
  مسألة �

قرا عليه، وÅن وطئ حر( حربية فأسلما: [ ثم قال بعد ذلك ا,ؤلف
ُ
وهو نكاح uم  ] أو ترافعا إ¹نا وقد اعتقداه نكاحا أ

ألنا ال نتعرض لكيفية اhgح بينهم وÅال [   -ذلك �cdح بال و� تعليل-فأقرا عليه ، فيمن ¾وز ابتداء نكاحها 
قهر ا~مية : قال بعضهم ] ألنه سفاح فيجب إنكاره[  ألنه ليس من أنكحتهم ] أي فرق بينهما، يعتقداه نكاحاً فُسخ

 ، إن قهر ذ� ذمية : "ال يتأà لعصمتها، وقال الشيخ 
ً
  "لم يقرا مطلقا

  مسائل � حكم ا�هر �
وÅن Ëن فاسداً كخمر أو خ�ير [ ، ألنه الواجب بالعقد ] م} Ëن ا�هر صحيحا أخذته ألنه الواجبو: [ ثم قال ا,ؤلف
فÛَها يَا{: لقو) تعا0 ] وقبضته استقر

َ
ِينَ  ك بَ  ِمنَ  بَِ&َ  َما وََذُروا اهللا�َ  اي�ُقوا آَمُنوا ا¿� فأمر ب�ك ما ب@ دون ما ، ºíîا|قرة } االر�

وألن ا'عرض للمقبوض  إبطا) ، ف�ئت ذمة من هو عليه منه ] غ£ه ألنهما تقابضا øكم ال2ك فال Ìء ©ا[ قبض 
فعÒ عنه كما عÒ عن ترك ما ترaوه من ، ففيه تنف�هم عن اإلسالم ، وa×ة تµفاتهم q ا$رام ، 'طاول الزمان ، يشق 

  .الفرائض
أو إن �ن قبل اPخول يع´  ] ُفرض ©ا مهر ا�ثل[  \كم بهبطل ولم  ] وÅن لم تقبضه وال Ìء منه: [ قال ا,ؤلف

 - رiه اهللا-ونصف مهر ا,ثل إذ وقعت الفرقة قبل اPخول وهو مذهب الشافù، يفرض uا مهر ا,ثل أن �ن قبل اPخول
) q اإلسالم أي وال يكون q نكاح مسلم وال قيمة  ] ألن اÓمر وØوه ال يكون مهراً �سلمة فيبطل: [ تعليل ذلك

  .و¾ب uا مهر ا,ثل �,سلمة
أي و�ن قبضت ا|عض من ا$رام �tمر إذا قبضت منه بعضه  ] وجب قسط ا4ا÷ من مهر ا�ثل: وÅن قبضت ا4عض [  

به ، و�لغاء ما لم تقبضه، أو قبل ال�افع إ8نا وجب قسط ا|اH من مهر مثلها الستقرار ما قبضته، قبل اإلسالم وصو�
  .وصوب رجوعه بنصف ا,هر لو طلق قبل اPخول -رiه اهللا–,رداوي ا

فإن �ن مهر مثلها ، ألنه إنما تقرر تقابض الكفار إذا �ن من الطرفs ] فرض ©ا مهر ا�ثل: وÅن لم يس� ©ا مهر : [ قال
 sمثل إن �ن ¤دتهم ال¶ويج � ³ر أو خ�ير \تمل الوجه ،

ً
جوده كعدمه وينظر q العادة أهل أما أن ¾عل و، ?رما

  .ا|ت أو تعت� قيمة ذلك عندهم 
 - ص� اهللا عليه وسلم-فإن ا~ين أسلموا � عهد رسول اهللا، ويتوجه إن �ن بعد اPخول فإ¾اب مهرها فيه نظر: قال

  ،�ن q بعض أنكحتهم شغار ولم يأمر أحدا منهم بإعطاء مهر
:ال ، فوجب فيه مهر ا,ثل �,سلمة  ] مهراً ُفرض ©ا مهر ا�ثل، Óلو اhgح عن التسميةوÅن لم يسî ©ا : [ قال ا,ؤلف 

  .تص� �,وهوبة
� ما إذا أسلم الزوجان مًعا: فصٌل  �  

أو ، أو سبق أحدهما أو أسلم وÇته أك× من أربع، q حكم ما إذا أسلم الزوجان معا ] فصل: [ ثم بعد ذلك قال ا,ؤلف
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  ذلك،أختان و غ� 
فع� نكاحهما يع´ يبقون ويقرون � نكاحهم األول وهذا ، قبل اPخول أو بعده ] وÅن أسلم الزوجان معا: [ قال  

  "ويدخل q ا,عية لو �ع ا¦ا¥ قبل أن يفرغ األول: "قال شيخ اإلسالم، بغ� خالف، ألنهما أسلما q وقت واحد
: وقيل" بغ� خالف: "قال ابن قدامة ، فع� نكاحهما ] دفعة واحدة مالبأن تلفظا باإلس[ ، ومع« إسالم الزوجs معا

فلو اعت� لوقعت الفرقة بs } ، دفعة واحدة فيه عÕ مهما � نكاحهما إن أسلما q ا,جلس، ألن تلفظهما باإلسال
  .مسلمs قبل اPخول إال q اdادر، فبطل اإلÄاع 

 دفعة واحدة فعال نكاحهما ألنه لم يوجد منهما اختالف دين مأن تلفظا باإلسالوÅن أسلم الزوجان معا ب: [ قال ا,ؤلف
إنها : أن رجالً جاء مسلماً ثم جاءت امرأته بعده، فقال يا رسول اهللا( -ر- اهللا عنهما-وألÛ داوود عن ابن عباس  ]

يع´  ] ه لم يوجد منها اختالف دينألن: [ كما سيأتينا إن شاء اهللا، قال تعليًال ~لك) Ëنت أسلمت مê فردها عليه
  .أسلما q وقت واحد فيقرون � ذلك إذ لم يوجد منهما أو منها  اختالف دين

يع´ إذا  ] فع® نكاحهما؛ ألن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، كتابياً Ëن أو غ£ كتاú، أو أسلم زوج كتابية: [ قال
فإنه بهذه ا$الة يبæ اcdح كما هو، ألنه ¾وز للمسلم  أن ، م الزوجأسلما كأن يكونا يهوديs أو نµانيs ثم أسل

ألن للمسلم ابتداء نكاح : [ يبتدئ نكاح الكتابية فكيف لو أسلم وÇته كتابية من باب أو ، قال ا,ؤلف تعليال ~لك
ح الكتابية فيملك أيضا أن يستديم إذا �ن يملك أن يبتدئ بنc، يع´ إذا �ن يملك االبتداء فيملك االستدامة ] الكتابية

  نكاحها من باب أو ،
وهذا من  ] انفسخ اhgح -يع´ قبل أن يدخل عليها– فإن أسلمت å أي الزوجة الكتابية 	ت Ëفر قبل دخول[  

سألة األو  لو فا,، أي أن هذه ا,سألة Y عكس ا,سألة األو   ] ألن ا�سلمة ال 	ل لhفر[ األمور ا,جمع عليها ,اذا ؟ 
أما لو ، ألنه ¾وز ) أن يبتدئ ا,سلم نكاح الكتابية فكذلك ¾وز أن يستديم، أن زوج أسلم وÇته كتابية جاز أن يستمر

ألن ا,سلمة ال ، أو كتاÛ فنقول q هذه ا$الة ال ¾وز uا أن تستمر معه، �ن العكس فأسلمت الكتابية وÇ Yت �فر
  ¹Jا,متحنة } لَُهن�  َ�ِلÛونَ  ُهمْ  َوَال  لَُهمْ  ِحل�  ُهن�  َال {: Çل لcفر لقو) تعا0

ألنه اختالف دين يمنع  ] أو أسلم أحد الزوجp غ£ الكتابي�Ë pجوسيp يسلم أحدهما قبل اeخول بطل اhgح[ 
  .اإلقرار � اcdح

 )E±(اbلقة 

  
 ] فع® نكاحهما : بية إن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج كتا: [ قال ا,ؤلف �

�  ]å يسلم أحدهما قبل  -هذا عكس ا,سألة السابقة– فإن أسلمت pجوسي�Ë pغ£ الكتابي pأو أسلم أحد الزوج
  -وليس �,سألة الT قبلها ] بطل اhgح - q هذه ا$الة– اeخول

أÄع � هذا } : "وقال ابن ا,نذر ] hحأي الزوجة الكتابية 	ت Ëفر قبل اeخول انفسخ اg، فإن أسلمت å: [ قال
واcdح ، فهذه عكس ا,سألة الT قبلها إذا أسلم الزوج وÇته كتابية فال حرج q ذلك " من �فظ عنه من أهل العلم

أما لو أن ا,سألة عكس ذلك فأسلمت ، صحيح ألنه ¾وز ) ابتداًء أن ينكح الكتابية فمن باب أو  ¾وز ) االستدامة
ألن : [ قال. ألن نكاح ا,رأة ا,سلمة ال ¾وز من الcفر، ,رأة وÇ Yت كتاÛ فإنه ال ¾وز أن يدوم اcdح � هذا ا$الا
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 }لَُهمْ  ِحل�  ُهن�  َال { :لقو) تعا0 ] ا�سلمة ال 	ل لhفر

�  ]hgخول بطل اeيسلم أحدهما قبل ا pجوسي�Ë pغ£ الكتابي pين _ ] حأو أسلم أحد الزوجPألنه اختالف ا ،
اِر  إَِ¾  تَرِْجُعوُهن�  َال ف{: لقوJ تعا¾[  فيمنع اإلقرار � اcdح، فال    ] ا�متحنة}َال ُهن� ِحل� لَُهْم َوَال ُهْم َ�ِلÛوَن لَُهن�  الُْكف�

اوة وا|غضاء ومقصود اcdح وتقدم أن اختالف اPين سبب للعد، فحرم اهللا تعا0 نكاح ا,R±ت، Çل ا,سلمة لcفر
 -رiه اهللا–و�ذا أسلمت قبله فاختار شيخ اإلسالم  ] }الَْكَوافِرِ  بِِعَصمِ  ُيْمِسُكوا َوَال {: و قوJ تعا¾[ االتفاق واالئتالف 

ارع ألن الش، األمر إ8ها وال حكم ) عليها وال حق uا عليه: "بقاء نكاحهم قبل اPخول وبعده ما لم تنكح غ�ه وقال
،  وaذا إن أسلم قبلها وليس ) حبسها، ومÓ أسلمت ولو قبل اPخول وبعد العدة فô امرأته إن اختار، لم يستفصل

 "وaذلك فيما إذا ارتد أحدهما

أشبه ما لو ارتدت وعنه  ] باإلسالم فال مهر ©ا �*ء الفرقة من قَِبلِها -يع´ ا,رأة سبقته-فإن سبقته : [ قال ا,ؤلف �
 .وهو أو : رواية أن uا نصف ا,هر قال ا,رداوي -اإلمام أiد أي عن–

يع´ بإسالمه -هو  ] فلها نصفه أي نصف ا�هر �*ء الفرقة من قَِبلِه: باإلسالم  -يع� سبقها هو-وÅن سبقها : [ قال �
ب ذل، وعن اإلمام أiد رواية أنها ال مهر uا–جاءت الفرقة من قِبَِله كما لو طلقها  q  -رiه اهللا-ك ا,رداوي وصو�

أي سبقه uا باإلسالم وقال الزوج Y السابقة، فتحلف أنه السابق باإلسالم -] و�ذا إن أسلما وادعت سبقه. [ اإلنصاف
سبق أحدنا : أو قاال. [ وال تقبل دعواه بسقوطه ألن األصل خالفه، وتأخذ نصف ا,هر ¦بوت ا,هر q ذمته إ0 حs الفرقة

سبق أحدنا باإلسالم وال نعلم من السابق، فلها نصف ا,هر ألن األصل : أي قال الزوجان بعد إسالمهما ] ينهوال نعلم ع
 .أسلمنا معا، فنحن � اcdح: و�ن قاال، بقاءه q ذمته

  .الزوجالقول قو)، يع´ أنه يقبل قول : والقول ا¦ا¥، قوuا Y؛ ألنه الظاهر وهذا ا,شهور: القول األول! فأنكرت  �
 : بعد اPخول أو أسلمت �فرة Çت �فر غ� الكتابيs ،  -و�ن أسلم أحد الزوجs : مسألة  �

بعد  أو أسلمت Ëفرة 	ت Ëفر غ£ الكتابيp ،  -أي أحد الزوجp -وÅن أسلم أحدهما : [ -رiه اهللا–قال ا,ؤلف  �
  .ابية فتقدم أنهم يبقون � اcdح ألنه إن أسلم زوج الكت ] وقف األمر L انقضاء العدة:  اeخول

Ëن بp إسالم صفوان بن أمية وامرأته بنت الو¹د بن ا�غ£ة Øوا من شهر : [ ,ا روى مالك q موطئه عن ابن شهاب قال 
 - ص® اهللا عليه وسلم-ولم يفرق اg¯ ، أسلمت يوم الفتح وب& صفوان ح} شهد حنp والطائف وهو Ëفر ثم أسلم

قال ابن عبد [ فدل هذا األثر � بقاء اcdح  ] واستقرت عنده امرأته بذلك اhgح -لكونه أسلم وهو q العدة- ،بينهما
 xديث أقوى من إسناده: "الbشهرة هذا ا" [  

أسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إ0 ا8من فارÇلت إ8ه ودعته إ0 اإلسالم : "وروى مالك أيًضا قال ابن شهاب
فدل ذلك � أنه إذا أسلم أحد الزوجان ثم إذا " فبقيا � نكاحهما -ص� اهللا عليه وسلم–وقدم فبايع اd¯ فأسلم 

  .أسلمت ا,رأة و$قها زوجها q العدة فإنهما يبقيان � نكاحهما األول
رأة وا�رأة قبل الرجل يُسلم الرجل قبل ا� -ص® اهللا عليه وسلم–Ëن اgاس L عهد رسول اهللا : "وقال ابن شxمة[ 

إال ، لم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر : "قال الزهري. ] فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فü امرأته
  . ألنه معلوم أن ا,سلمة ال تبÇ æت �فر" إال أن يقدم مهاجرا قبل انقضاء عدتها، فرقت هجرتها بينها وبs زوجها

فإنه ينظر إ0 انقضاء العدة، فإن أسلم قبل ، اPخول فيفرق بينهما لكن لو أنه حصل بعد اPخولإذا حصل ذلك قبل 
  .انقضاء عدتها فإن نكاحهما صحيح ويبقيا عليه
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  اbكم إن أسلم الزوج بعد العدة �
  ، وهذا هو قول ا§مهور ] فإن أسلم بعد العدة فال نكاح بينهما[ 

زينب L أú العاص  –ص® اهللا عليه وسلم–رد رسول اهللا : (- اهللا عنهمار--وقال ابن عباس /   القول ا¦ا¥ 
، "ليس ~لك أصل: "رواه أبو داود واحتج به أiد، و,ا قيل ) أليس يروى أنه ردها بنcح مستأنف قال) بنhحها األول

ولم ينجز الشارع ، بقاء اcdح وال ذكر للعدة q حديث وال أثر uا q، �ن بs إسالمها وردها إ8ه ست سنs: وقيل
  .الفرقة q ا$ديث وال حدد نكاحها 

يسأل ا,رأة  -ص� اهللا عليه وسلم-وال �ن ، اعتبار العدة لم يعرف Ð qء من األحاديث: "-رiه اهللا-وقال ابن القيم
و�ن ، لعدة فô زوجتهوقد دل حكمه � أن اcdح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء ا، هل انقضت عدتها أم ال

انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، و�ن أحبت انتظرته، و�ذا أسلم �نت زوجته من غ� Âديد نكاح، وال نعلم 
  .أحدا جدد بعد اإلسالم  نكاحه أ|تة 

  إن أسلم الزوج � العدة  �
  من اآلثار وهو قول Äاه� أهل العلم  ] بقدام اhgح بينهما �ا س -أي � العدة  -فإن أسلم اآلخر فيها : [ فقال ا,ؤلف 

  إن لم يسلم ح} انقضاء العدة �
ألن سبب الفرقة  ] وÅال يسلم اآلخر ح} انقضت بان فسخه أي فسخ اhgح منذ أسلم األول من الزوج أو الزوجة[ 

فيها فلها مهر مثلها زائدا  وال Çتاج لعدة ثانية، فلو وطء ولم يُسلم ا¦ا¥، اختالف اPين، فيجب أن Çسب الفرقة منه
  "ويؤدب ألنه وطئها بعد ا|ينونة: "قال الشارح، � ا,هر ا~ي وقع عليه العقد

'مكنه من االستمتاع بها، و�بقاء نكاحها بإسالمه q  ] ولو لم يسلم، و©ا نفقة العدة إن أسلمت قبله: [ قال  :مسألة 
وuا اdفقة، و¾ب الصداق ،  ن اختلفا q السابق أو جهل األمر فقوuاعدتها أشبهت بالرجعية، و�ن أسلم قبلها فال و�

  .بكل حال الستقراره باPخول وسواء �ن بدار اإلسالم أو ا$رب أو أحدهما
قياس ا,ذهب فيما أراه أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فال نفقة uا؛ ألن اإلسالم سبب موجب ا|ينونة : "وقال الشيخ

نا وقوع ا|ينونة باإلسالم، سالمه q العدةواألصل عدم إ   " وال نفقة عندنا للبائن، فإذا لم يسلم حÓ انقضت العدة تبي�
أو ارتد [  معا q وقت واحد دون أن يسبق أحدهما اآلخر ] وÅن كفرا يع� ارتدا الزوجp: [ قال ا,ؤلف :مسألة  �

مذهب الشافù أيًضا، ويمنع من وطئها عند ¤مة أهل العلم وهذا  ] أحدهما بعد اeخول وقف األمر L انقضاء العدة
وتسقط نفقة العدة بردتها ،  ألن الردة اختالف دين بعد اإلصابة فال يوجب فسخه q ا$ال، كإسالم �فرة Çت �فر

  ،و�ن انتقل أحدهما إ0 دين ال يقر عليه فكردة، وحدها
وÅال تبي�ن�ا  -كما لو أسلم أحدهما- فعال نكاحهما، انقضائها فإن تاب من ارتد قبل، كما لو أسلم أحدهما: [ قال �

وÅن ارتدا أو أحدهما قبله أي قبل اeخول بطل [ عند Äهور أهل العلم وخرجت q ذلك من عصمته  ] فسخه منذ ارتد
: وقو) تعا¹J 0ا,متحنة } افِرالَْكوَ  بِِعَصمِ  ُيْمِسُكوا َوَال {: وهذا عند ¤مة أهل العلم لقو) تعا0 ] اhgح الختالف اeين

؛ ألن االرتداد واختالف اPين وقع قبل اPخول فأوجب فسخ اcdح ¹Jا,متحنة} َال ُهن� ِحل� لَُهْم َوَال ُهْم َ�ِلÛوَن لَُهن� {
نفساخ اcdح إذا ارتد ارتدادا يوجب ا: "وuا نصف ا,هر إن صدقها أو ارتد وحده، قال شيخ اإلسالم، كإسالمها Çت �فر

 يعتقدان صحته فإن ا~ي ينبÏ أن نقرهم بعد اإلسالم � هذا ، وأقاما � ذلك معتقدين بقاءه
ً
أوأنشأ q الردة عقدا

و� هذا \مل تقرير الصحابة للمرتدين � مناكحهم ، كما نُِقُر الcفر األصA � ما اعتقد صحته من اcdح، اcdح
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  .تقرير الكفار األصليsفإنه مثل ،  بعد اإلسالم
قد أنõ الم حول ما يتعلق بأنكحة الكفار وما يتعلق بها من مسائل مهمة  –رiه اهللا –وبهذا يع´ يكون ا,ؤلف 

  :ويلحق بذلك بعض ا,سائل ا,همة الT تدور حول هذا ا,وضوع  ومنها 
  ] ت اختار منهن أربعا إن Ëن مõفاأو كن كتابيا، إذا اسلم و	ته أك³ من أربع نسوة فأسلمن: [ مسألة �
أسلمن معه وهن Çته أو كن q العدة لم يكن ) إمساكهن �هن بال : يع´ ] إن اسلم و	ته أك³ من أربع فأسلمن[  

أو كن [ ، وaذا إن أسلم وÇته إماء أك× من أربع فأسلمن معه أو q العدة اختار إن جاز ) نكاحهن بRطه، خالف
وليس ، يع´ من أسلم وÇته أك× من أربع نسوة فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا ] ر منهم أربعاكتابيات اختا

قال لقيس بن  -ص� اهللا عليه وسلم–) إمساكهن �هن؛ ألنه ال ¾وز ا§مع � أك× من أربع ,ا روى أبو داوود وغ�ه أنه 
وال يRط q : "قال شيخ اإلسالم. ل لغيالن فيما روى ال�مذي مثل ذلكوقا) اخ� منهن أربعاً : (ا$ارث و±ن Çته ثمان 

 ، جواز وطئهن انقضاء العدة
َ
إن Ëن مõفاً، : [ قال ا,ؤلف، "ال Ä qع العدد وال Ä qع الرحم ألنه لم ¾مع عقدا وال وطأ

يقوم q تعيs الواجب عليه من ا,ال  يقوم الو� مقامه q ا'عيs كما: "قال شيخ اإلسالم ] وÅال وقف األمر ح} يكلف
يع´ لو أنه امتنع عن اختيار األربع من هؤالء  ] وÅن أب االختيار أجø xبس: [ ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك" من ز±ة وغ�ه

عليه ألن االختيار حق  ] ثم تعزير[ إذا كن أك× من أربع فإنه \بس إذا أب أن Ãتار \بس فإنه ¾� با$بس ،  النسوة
  .فألزم باtروج منه إن امتنع كسائر ا$قوق 

ص� اهللا عليه وسلم –,ا روى أهل السÅ وأiد أنه  ] وÅن أسلم و	ته أختان اختار منهما واحدة: [ قال أيًضا  :مسألة 
  ).اخ� أيهما شئت: (وروى ال�مذي أنه قال) طلق إحداهما: (قال لف�وز 

فô تأخذ نفس ا$كم ، أو امرأة وخا'ها ، كأن يكون Çته امرأة وعمتها،ا§مع بينهما  وaذا إن �ن Çته أيًضا ëا \رم
لكن ال ¾وز ) استدامة اcdح q هذه ا$الة، q هذا األمر Ãتار منهما واحدة أيهما شاء فله ذلك 

  باب الصداق

  )والصداق بفتح الصاد وÕaها: q ا$اشية(
  :وقيل بأن ) تسعة أسماء قال اdاظم q ذلكوهو ما يس� با,هر و�و ذلك، 

  صداق ومهر �لة وفريضة        حباء وأجر ثم عقر عالئق
يع´ مهورهن وغ� ذلك من األدلة الT وردت ، åالنساء }Øِْلَةً  َصُدقَاتِِهن� {: ومن ذلك أد) قو) تعا0. الصدقة /   وا'اسع 

  سواء q الكتاب أو q السنة 
وÞ  -عز وجل–وقد وردت q كتاب اهللا ، أو باب ا,هر هو من األمور ا,همة q باب اcdح، و باب الصداقفهذا ا|اب ه

 ¯dص� اهللا عليه وسلم–سنة ا-   
  ] أصدقت ا�رأة ومهرتها و أمهرتها، وهو عوض يس� � اhgح أو بعده: يقال: [ وقال

من الصدق إلشعاره بصدق رغبة الزوج q الزوجة، وهو ِعوض يس� q ال يقال أمهرتها، والصداق مأخوذ : "قال q اdهاية
  .اcdح أو بعده بفرض حاكم أو تراضيهما، واألو  وهو الِعوض q اcdح و�وه 8دخل وطء الشبهة

  . واألصل � الصداق الكتاب والسنة واإل�اع واتفقوا L أنه tط من tوط صحة اhgح
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    )D±(اbلقة 
وعرفنا بأن الصداق ) أسماء ، وقد دل � مRوعيته الكتاب والسنة واإلÄاع، �ط من �وط اcdحالصداق هو 

، ويس� با,هر، فقيل هو يس� بالصداق، أن ) تسعة أسماء وY مأخوذة من الكتاب والسنة ومن Øم العرب: كث�ة فقيل
  : قد Äعها اdاظم q قو)    -عز وجل–اردة q كتاب اهللا وY و، ويس� با$باء ويس� أيًضا بالفريضة، ويس� باdحلة

  صداق ومهر �لة وفريضة               حباء وأجر ثم عقر عالئق                   
 الصدقة

ً
وعرفنا بأن هذا الصداق يقال ، وY �ها أسماء uذا ا,هر أو uذا العوض ا~ي يدفع للمرأة، ويضاف إ8ها أيضا

يع´ كأن ا,ؤلف يش� إ0 تعريف هذا ا,هر أو هذا ، وأمهرتها وهو عوض يس� q اcdح أو بعده، ة ومهرتهاأصدقت ا,رأ
  .] هو عوض يس� � اhgح أو بعده: [ العوض فقال

  :حكمه 
 ال ينقص عن أربعمائة درهم، وأن ال يزيد �، من السنة öفيف الصداق أي ا,هر ] يسن ,فيفه[ و 

ً
 مهر وظاهره öفيفا

q زواج بناته ونسائه  -ص� اهللا عليه وسلم- يع´ كأنه يش� إ0 ما فعله اd¯، أزواجه وبناته، من أربعمائة إ0 ³سمائة
ومن سماحته  ص� اهللا عليه ،وهو ا,راد ، أنه لم يزد � أربعمائة إ0 ³سمائة درهم فô �\ة q عدم الزيادة واdقصان 

يع´ كما ، فيسن öفيف ا,هر öفيفا ال ينقص -ص� اهللا عليه وسلم-ه و�عطاؤه األك× لزوجاته وسلم أخذ األقل |نات
أعظم النساء بر�ة ( :قال  - ص® اهللا عليه وسلم-مرفو* أن اg¯ -رÕ اهللا عنها-bديث *ئشة[ ذكر صاحب الRح 

وقال لرجل من ، ) أعظمه بر�ة أي�ه مؤونة( وألiد وفيه ضعف، رواه اإلمام أiد وغ�ه وفيه ضعف ] )أي�هن مؤونة
ر- اهللا - وقال عمر) كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا اoبل: قال، L أربع أوا÷: L كم تزوجت؟ قال: (األنصار

النساء } اقِْنَطارً  إِْحَداُهن�  َوآتَيُْتمْ {: ، لقو) تعا0ة،  وال نزاع q جوازه بأك× من ³سمائ"ال تغالوا q صداق النساء: "-عنه
ºJ ، أربعة آالف وبعث بها إ0 رسول اهللا Ðجاdولو كره ألنكره ص� اهللا  -ص� اهللا عليه وسلم-وأم حبيبة أمهرها ا

  .عليه وسلم
  حكم تسمية الصداق � العقد  �

نْ {: لقو) تعا0 ] وتسن تسميته � العقد لقطع ال�اع: [ قال ا,ؤلف 
َ
ِ  تَبَْتُغوا أ ْمَوال

َ
ص� اهللا - ولفعله ، ºåالنساء }ُكمْ بِأ

، واتفقوا � أنه )اWمس ولو خاتماً من حديد: (ولم يكن �Ã ذلك من صداق وقال لثي زوجه ا,وهوبة  -عليه وسلم
سنة و  يع´ تسمية الصداق q العقد Y ] وليست tطا[ ، åالنساء }Øِْلَةً  َصُدقَاتِِهن�  الن�َساءَ  َوآتُوا{: مRوع لقو) تعا0

 
ً
وُهن�  لَمْ  َما الن�َساءَ  َطل�ْقُتمُ  إِنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َال {: لقوJ تعا¾[  ليست �طا Ûوْ  َيَمس

َ
نزلت q رجل  ] }فَِريَضةً  لَُهن�  َيْفرُِضوا أ

 فأمره 
ً
نسوه يع´ يعطيها أن يمتعها ولو بقل -ص� اهللا عليه وسلم-من األنصار تزوج امرأة من ب´ حنيفة ولم يسِمّ uا مهرا

 
ً
  .متا¤

  :مقداره 
إ¾ �سمائة درهم  - ص® اهللا عليه وسلم-ويسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة وå صداق بنات اg¯: [ قال

رiه -فقال يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة، قال شيخ اإلسالم ] -ص® اهللا عليه وسلم-وهو صداق أزواجه 
فيسن االقتداء " د يقتã أن ا,ستحب أربعمائة وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه وال يزاد عليهØم أi: "-اهللا

 ¯dة دراهم خروجا من خالف من قدر أقله بذلك -ص� اهللا عليه وسلم-باRإ¾ : [ ، قال"ويستحب أال ينقص عن ع
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ص� اهللا عليه - � ذلك، وهو صداق أزواجه  أي ال يزيد ] -ص® اهللا عليه وسلم-�سمائة درهم وهو صداق أزواجه 
وأم حبيبة أصدقها اdجاÐ أربعة آالف ، فصفية أصدقها عتقها، -ر- اهللا عنها-رواه مسلم من حديث ¤ئشة -وسلم
وأم حبيبة أصدقها ، فصفية جعل عتقها صداقها، وطبًعا هذا الصداق ³سمائة هو فيما عدا صفية وأم حبيبة، درهم

: -ر- اهللا عنه-وقال عمر، لم يزد فيهن � ذلك -ص� اهللا عليه وسلم-ة آالف، لكن بقية أزواج اd¯ اdجاÐ أربع
  .واألوقية �نت أربعs درهما " ما أصدق امرأة من نسائه أك× من اثنT عRة أوقية"

أربعة آالف فلو كره ألنكره  يع´ إذا زاد � ذلك فال بأس لقصة أم حبيبة الT أصدقها اdجاÐ ] وÅن زاد فال بأس[ 
الصداق ا,قدم إذا ك× وهو : "وقال شيخ اإلسالم" اتفقوا � أنه ليس ألك×ه حد: "وقال ابن رشد -ص� اهللا عليه وسلم-

إال أن يق�ن بذلك ما يوجب الكراهة من مع« ا,باهاة و�و ذلك فأما إن �ن ¤جزا عن ذلك ، قادر � ذلك لم يكره
رم إذا لم يتوصل إ8ه إال بمسألة أو غ�ها من الوجوه ا,حرمة، فأما إن ك× وهو مؤخر q ذمته فينبÏ أن يكره بل \، ُكره

  ". ,ا فيه من تعريض نفسه لشغل ا~مة
  .ومذهب الشافù، وعند أÛ حنيفة ومالك أقله ما تقطع فيه يد السارق،وهو مذهب ا$نابلة  ] وال يتقدر الصداق: [ قال

 �  : الصداقمسائل 
هذا عند  ] صح أن يكون مهرا وÅن قل، وال يتقدر الصداق بل N ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة: [ قال ا,ؤلف �

جاز أن يكون ، وأنه } ما جاز أن يكون ثمنا q بيع أو أجرة q إجارة و قيمة لء ، Äهور العلماء أنه ليس ألقله حد
sسواء �ن من ع 

ً
  . ل أو مؤجل، أو منفعة معلومة §واز ا,عاوضة عليهاأو معج، أو دين، صداقا

و¾وز أن يكون ا,نع �تصا ، وتعليل رواية ا,نع، ,ا فيه من كون } من الزوجs يص� ملc لآلخر: "قال شيخ اإلسالم
" ,نفعة فقيمتهاوأما إن �نت لغ�ها فتصح لقصة شعيب و�ذا لم تصح ا، بمنفعة اtدمة خاصة ,ا فيه من ا,هنة وا,نافاة

  . انتØ õمه
ُجوَرُهن�  آتُوُهن� و{: وقو) تعا0} َصُدقَاتِِهن�  الن�َساءَ  َوآتُوا{: وال ¾وز ا'واطؤ � ترaه لقو) تعا0 �

ُ
ص® اهللا - لقوJ [ ، و}أ

ن رجالً أعطى امرأة لو أ: (وألÛ داوود، وهذا مبالغة q ا'قليل ] متفق عليه) اWمس ولو خاتما من حديد( :- عليه وسلم
ص® اهللا عليه -أن امرأة تزوجت L نعلp، فقال : (ولل�مذي وغ�ه وصححه، )صداقاً ملء يده طعاماً Ëنت J حالالً 

  )-ص® اهللا عليه وسلم-فأجازه ، نعم:أرضيت من مالك ونفسك بنعلp قالت  -وسلم
 لم يصح : الواوق  ] اإلصداق وÅن أصدقها تعليم قرآن لم يصح: [ قال ا,ؤلف �

ً
ولو �ن ما أصدقها تعليم للقرآن معينا

نْ {: ألن الفروج ال تستباح إال باألموال لقوJ تعا¾[ اإلصداق، 
َ
ْمَوالُِكمْ  تَْبَتُغوا أ

َ
فدلت اآلية � أن الصداق ال يصح  ] }بِأ

َج رجالً L سورة من  -ص® اهللا عليه وسلم-وروى اgجاد أن اg¯ [ إال بمال،  ال تكون ألحد :( القرآن ثم قال زو�
–وهذا رأي مالك والشافù ,ا رواه سهل ، وغ� اإلمام أiد رواية أن ال¶ويج بالقرآن يصح أن يكون مهرا ] ) بعدك مهرا

ص� اهللا -وألنها منفعة معينة مباحة ,ا تقدم من قو) ، متفق عليه) زوجتكها بما معك من القرآن: (قال -ر- اهللا عنه
 ).إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا: (-وسلمعليه 

أو ما ¾وز  ] بل يصح أن يصدقها تعليم معp من فقه وأدب وحديث كنحو و�ف وبيان ولغة وØوها: [ ثم قال  �
 
ً
أي بل يصح أن  ] وشعر مباح معلوم ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها[ أخذ األجرة � تعليمه وهو معs صح صداقا

ولو لم يعرف العمل ا~ي ، تعليم شعر مباح ال ?رم معلوم ال ðهول ألنها منفعة ¾وز أخذ العوض عليها فô ماليصدقها 
و¾وز أن يأتيها بمن يعلمه ، كما لو أصدقها ماال q ذمته، أصدقها إياه ويتعلمه ثم يعلمها إياه؛ ألن ا'عليم يكون q ذمته
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ه من غ�ه أي تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة ا'عليم، ولو جاءته بغ�ها 8علمه أو uا إن �ن مثله q ا'عليم، و�ن تعلمت
جاءها بغ�ه 8علمها، لم يلزم ألن الغرض Ãتلف وعليه بطالقها قبل تعليم ودخول نصف األجرة، وبعد دخول �ها، ألنها 

  .بالطالق أجنبية فال يؤمن q تعليمها الفتنة
Y أو غالمها صح ولو �ن ا,علم أخاها أو ابنها أو  ] يم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبهاو�ذا لو أصدقها تعل: [ قال  �

 
ً
 ، أجنبيا

ً
كما �ح به شيخ اإلسالم، و�نما يلزم ما ألزم الشارع به، أو ، و�ن لم \صل uا ما أصدقها لم يكن اcdح الزما

[ لم  يقل بامتناع العقد فال أقل من أن تملك الفسخ،  فإذا، ال¶مه ا,äف، وما خالف هذا القول هو رأي �الف لألصول
pل معU ح، جزم به ، أو ر¤ية غنمها مدة معلومة أو منافعه ] أو رد قنها منcdأو منافع غ�ه ا,علومة مدة معينة صح ا

ðهولة كرد آبقها  و�ن �نت ] ألنها منفعة �وز أخذ العوض عليها فü مال: [ أك× العلماء ,اذا ما هو ا'عليل؟ قال
وخدمتها فيما شاءت ال ا,دة وهو الصواب، ويصح � دين سلم أو غ�ه وآبق ومغتصب ومبيع اش�اه ولم يقبضه ولو 

 للشافù، وقال : وقيل، وعليه Çصيله فإن تعذر فقيمته، مكيال و�وه
ً
إن نكحها � أن \ج بها لم تصح التسمية وفاقا

إنها بعيدة من أصول أiد ونصوصه بل نصوصه � :  د ابن القيم عدم ا§واز، وقالتصح، ور: مالك وأصحاب الرأي
  .خالفها

نْ {: لعموم قو) تعا0 ] وÅن أصدقها طالق /تها لم يصح: [ قال �
َ
ْمَوالُِكمْ  تَْبَتُغوا أ

َ
ال ( bديث[ وهذا ليس بمال } بِأ

لو قيل ببطالن : "قال شيخ اإلسالم) تسأل ا�رأة طالق أختهاال (و,ا q الصحيح  ] )�ل لرجل أن ينكح امرأةً بطالق أخرى
وقال أبو حنيفة " وهو أجود: "قال شيخ اإلسالم" تستحق مهر الóة"وح8 عن أÛ " اcdح لم يبعد؛ ألن ا,س� فاسد

ùد: "والشافiعن مالك وأ sح بفساد الصداق وهو إحدى الروايتcdال يفسد ا."  
ا لفساد التسمية، وم} بطل ا�س� ككونه Îهوال كعبد أو ثوب أو �ر أو Øوه وجب مهر ا�ثل و©ا مهر مثله: [ قال �

ولم يسلم وتعذر رد العوض فوجب بدJ وال ي¢ جهل يس£ فلو أصدقها عبدا من ، بالعقد؛ ألن ا�رأة ال تُسلم إال ببدل
 .. ] و زيت أو قفï من Øو بر ©ا الوسطوقنطاراً من Ø، أو فرسا من خيله وØوه فلها أحدهم بقرعة، عبيده

ككونه ðهوال كعبد أو دار أو دابة مطلقا بطل ا,س� أو ثوب أو ³ر أو �وه  ] وم} بطل ا�س�: [ قول ا,ؤلف �
 
ً
ل و±,عدوم واآلبق؛ والعلة q ذلك ك×ة الغرر وا§هالة، ومث، كخ�ير وتعليم ا'وراة واإلßيل وaحمل أمة أو شجرة مطلقا

واسم ، ذلك ال \تمل، وال�اع قائم ألن ذلك ال أصل ) يرجع إ8ه فإن اPار واPابة وا¦وب } واحد منها � أنواع �تلفة
  .والشجرة قد ال تُثمر والعبد قد ال \صل، اPابة يقع � } ما يدب

وهما أنه يرجع فيه إ0 مس� ذلك اللفظ q ينبq Ï سائر أصناف ا,ال �لعبد والشاة و�: "-رiه اهللا–قال شيخ اإلسالم 
خذ به �|يع، أو �ن من ¤دتها اقتناؤه ولبسه فهو �,لفوظ به، عرفها

ُ
  ".و�ن �ن بعض ذلك Ñ|ا أ

وهذا طبعا q } موضع  ال تصح التسمية فيه أو خال العقد من ذكر الصداق فإنه ¾ب  ] وجب مهر ا�ثل بالعقد: [ قال
وتعذر رد العوض [ ولم يسلم فوجب uا ا,ثل q هذه ا$الة  ] ألن ا�رأة ال تُسلم إال ببدل[ هر ا,ثل بالعقد، q هذه ا$الة م

Jصداق يمكن تعيينه فلو أصدقها  ] وال ي¢ جهل يس£[ كبيعه سلعة ÷مر فتتلف عند ا,ش�ي  ] فوجب بد q أي
 من عبيده صح ذلك

ً
 من خيله و�وه كجمل، عبدا

ً
أو قميص من قمصانه فلها أحده ، من Äا) أو بغل من بغا) أو فرسا

و q لزومها بقيمة الوسط وجهان يع´ قوالن فلها أحدهم بقرعة وقنطارا من �و زيت أو ، بقرعة ألن ا§هالة فيه يس�ة 
بيده � قدر ال Ãدم نص أiد فيما إذا أصدقها عبدا من ع: "-رiه اهللا –قف�ا من �و بر uا الوسط، قال شيخ اإلسالم 

أو قفïاً من Øو بر ©ا [ ، كقنطاٍر من سمن أو قفٍ� من ذرة صح ] وقنطارا من Øو زيت: [ قال . مثلها وهذا تقييد للوسط



  الصــداقالصــداق  اباببـبـ                                                    طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة)                 )                 ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ٨١ -  

 

  .ألنه العدل وال يó غرر يُر� زوا) فيصح ] الوسط
  ال2وط � الصداق: فصٌل  �

  .ح منه وغ� لكهذا الفصل فيما يش�طه األب وغ�ه من الصداق وما يص
وÅن أصدقها ألفاً إن Ëن أبيها حياً، وألفp إن Ëن ميتاً وجب مهر ا�ثل لفساد التسمية للجهالة إذا Ëنت : [ قال  �

 ، أن يكون ðهوال إذا �نت حالة األب غ� معلومة، ] حالة األب غ£ معلومة
ً
 سواء �ن حيا

ً
و�ال فالتسمية فاسدة مطلقا

 .ومفهوم ذلك أنها لو �ن uا غرض صحيح صحت التسمية ] يس ©ا � موت أبيها غرض صحيحوألنه ل[ أم ليس كذلك 

وÅن تزوجها L إن Ëنت µ زوجة بألفp أو لم تكن µ زوجة بألف يصح اhgح با�س�؛ ألن خلو ا�رأة من /ة [   �
وÅن تزوجها L إن Ëنت µ زوجة بألفp : [ لهذا من األغراض ا,قصودة Pى ا,رأة، قا، ] من أكx أغراضها ا�قصودة ©ا

ألن خلو [  :وعن اإلمام أiد رواية أنه ال يصح، وقال السبب q ذلك ] أو لم تكن µ زوجة بألف يصح اhgح با�س�
  .و~لك öفف صداقها 'حصيل غرضها وتلغيه عند فواته  ] ا�رأة من /ة من أكx أغراضها ا�قصودة ©ا

وÅذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه ، أو دارها، وألٍف إن لم �رجها، زوجها L ألفp إن أخرجها من بتهاو�ذا إن ت[  �
  .سواء س� ا,ؤجل q العقد أو فرض بعده؛ ألنه عقد معاوضة فصح �,ثمن  ] أو ثلثه؛ صح اWأجيل

نيط به[ 
ُ
ألن ، ] عمالً بالعرف والعادة، ائنة بموت أو غ£هوÅال يعينا أجالً بل أطلقا فمحله الفرقة ا4، فإن ع�p أجالً أ

اôd ا,طلق \مل عليهما والعرف والعادة ترك ا,طا|ة به إ0 ا,وت أو ا|ينونة فيحمل عليه فيص� حينئذ معلوما بذلك 
.  

ا أجًال فال تستحق إذا اتفق الزوجان � تأخ� ا,طا|ة و�ن لم يسمي: "Øما نفيسا q ذلك -رiه اهللا–قال ابن القيم 
والشيخ وهو ، وهذا الصحيح ومنصوص أiد اختاره قدماء شيوخ ا,ذهب والقا- أبو يع�، ا,طا|ة به إال بموت أو فرقة

فإن ا,طلق من العقود ينµف إ0 العرف والعادة ، وهو ?ض القياس والفقه، ما عليه الصحابة حcه الليث إÄا¤ عنهم
  "      عند ا,تعاقدين

 بs أهل تلك األرض أن ا,طلق يكون مؤجًال فينبÏ أن \مل : "-رiه اهللا–قال شيخ اإلسالم   
ً
إن �ن العرف جاريا

ولو �نوا يفرقون بs لفظ ا,هر والصداق فا,هر عندهم ما يعجل والصداق ما يؤجل �ن حكمهم ، Øمهم � ما يعرفونه
  .� مقت! عرفهم 

 أو تعلمه Y وحدها،  ] ها ماال مغصوبا يعلمانه كذلكوÅن أصدق: [ قال ا,ؤلف �
ً
أو [ أي يعلمان أن هذا ا,ال مغصوبا

وهو قول ¤مة الفقهاء ؛ألنه عقد ال يفسد �هالة العوض فال يفسد بتحريمه  ] أصدقها خ�يراً وØوه كخمر صح اhgح
كما لو لم يسِم : [ وقال ا,ؤلف، فكذا إذا فسد ولو عدم فاcdح  صحيح، وألن فساد العوض ال يزيد � عدمه، �tلع 
ألن فساد العوض يقتã رد عوضه وقد تعذر لصحة اcdح  ] و وجب ©ا مهر ا�ثل �ا تقدم –q هذه ا$الة-©ا مهرا 

  .فوجب رد قيمته وهو مهر ا,ثل

 )ç±(اbلقة 

  تابع باب الصداق من كتاب اhgح : ا�وضوع
  :مسائل � الصداق 

وØوه ، أو أصدقها خ�يراً [ ، أي يعلمان أنه مغصوب ] إن أصدقها ماالً مغصوباً يعلمانه كذلك: [ ا,ؤلف رiه اهللاقال  -
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  ] كخمر صح اhgح
ً
 ?رما

ً
، تعليل ذلك ألنه عقد ال يفسد �هالة العوض: قالوا، يع´ صح اcdح مع أن هذا الصداق ماال

 ألن فس، فال يفسد بتحريمه �tلع
ً
كما [ فكذا إذا فسد، ، و�ن عدم فاcdح صحيح، اد العوض ال يزيد � عدمهوأيضا

 : "وaما قال شيخ اإلسالم رiه اهللا، فاcdح صحيح ] لو لم يسِم ©ا مهراً 
ً
 ?رما

ً
أو ال يوفيها ، إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا

هذه اdية ينبÏ أن يقال حكمه حكم ما لو  فهذا لم يستحل الفرج بما)، فلو تاب من، أن الفرج ال \ل )، الصداق
  .وهذا رأي شيخ اإلسالم رiه اهللا" تزوجها بعs ?رمة

؛ فإنه ¾ب uا مهر ا,ثل ,ا تقدم  ] و وجب ©ا مهر ا�ثل �ا تقدم: [ قال ا,ؤلف
ً
يع´ q هذه ا$االت فيما لو أصدقها ?رما

وÅن تزوجها L عبد [ ، وY مهر ا,ثل، اcdح فوجب رد قيمته وقد تعذر لصحة، من أن فساد العوض يقتã رد عوضه
 و�ن تزوجها � جرة خل ، ألن العقد وقع � التسمية ] أو حراً فلها قيمته يوم َعقد، فخرج مغصوباً 

ً
وُيقدر حر عبدا

 
ً
ذا q مهر تعذر، وقوuم ال يلزمه فيهن Ðء، وa: "أو مغصوبا فلها مثله خًال، قال شيخ اإلسالم رiه اهللا، فخرجت ³را

ألنها : [ ، قال ا,ؤلف q تعليل ذلك"ضعيف �الف لألصول والعقل، و�ن لم يقل تعذر العقد فال أقل من أن تملك الفسخ
áلوâ فردته ÷الف أصدقتك هذا ا$ر ] رضيت به إذ ظنته 

ً
، أو ا,غصوب فكأنها رضيت بال Ðء، وaما لو وجدته معيبا

  .ه uا أو الوuا مهر ا,ثل سلم
وaذلك إن " ال نعلم فيه خالفا: "قال ابن قدامة، فلها رده �,بيع ا,عيب ] وÅن وجدت ا�هر ا�باح معيبا: [ قال ا,ؤلف -

 صفة �طتها فيه
ً
خ£ت  -�لشلل و�وه -  كعبد به Øو عرج: [ وaذا إن دلس، قال، فلها الرد كما ترد q ا|يع، �ن ناقصا

  ] وÅال فمثله، وبp رده وأخذ قيمته إن Ëن متقوماً ، شهبp إمساكه مع أر
ً
 ، أي إن لم يكن ا,هر متقوما

ً
بأن �ن مثليا

 اآلخر قيمة ا$ر، ف�د مثله ألنه أقرب إ8ه، كمكيل وموزون
ً
  . وuا q اثنs بان أحدهما حرا

وأخذ قيمة اoميع، و��وجة ، وبp رده، خ£ت بp أخذه مع قيمة ما نقص، وÅن أصدقها ثوباً وعpّ ذرعه فبان أقل[  -
 فقيمته يوم إعوازه، ألنه مثA وا,ثل أقرب إ8ه من القيمة ] L عص£ بان �راً مثل العص£

ً
  .فإن �ن ا,ثل معدوما

فروي عن مÕوق أنه حينما زوج ، صحت التسمية ] وألٍف ألبيها، وÅن تزوجها L ألٍف ©ا: [ قال ا,ؤلف بعد ذلك -
وروي عن عA بن ا$سs ، جهز امرأتك: ته اش�ط dفسه عRة آالف وجعلها q ا$ج وا,ساكs، ثم قال للزوجابن

إن صح تملكه ، صحت التسمية، أو تزوجها � أن } الصداق لألب ] أو L أن ال� لألب صحت التسمية: [ قال، وغ�ه
 
ً
 رشيدا

ً
وأال ¾حف بمال ، وأن ال يكون ذلك q مرضهما، من أوالدهوأن ال يعطيه لغ�ها ، من مال وPه بكونه حرا

و�ن لم يكن ëن يصح تملكه من مال وPه ، "ال يتصور اإلجحاف لعدم ملكها ): "قال شيخ اإلسالم رiه اهللا، ا|نت
، )ت ومالك ألبيكأن(ولقو) ص� اهللا عليه وسلم  ] ألن للواe األخذ من مال وeه �ا تقدم: [ ثم قال بعد ذلك، فالu Áا

ويملكه األب بالقبض مع [ ، ولقصة شعيب فإنه زوج موK � ر¤ية غنمه، )وÅن أوالدكم من كسبكم: (وقو) أيًضا
و بعد القبض أي قبض الزوجة األلف وأبيها األلف؛ رجع عليها ، فلو طلق الزوج قبل اeخول -أي نية ا'ملك- اgية

والطالق قبل اPخول يوجب تنصيف الصداق لقو) ، قبضته نصف الصداق ألن األلف ا~ي، ] باأللف دون أبيها
، دون األلف ا~ي قبضه أبوها؛ ألنه أخذ من مال ابنته ألفا فال ¾وز الرجوع به عليه، º¼íا|قرة}فَنِْصُف َما فََرْضُتمْ {تعا0

، كما تملك Y، اش�طه بنفس العقديملك ما : وÞ اإلنصاف، أي نية ا'ملك ] و�ذا إذا tط ال� J وقبضه باgية[ 
  .لكن يقدر فيه االنتقال إ0 الزوجة ثم إ0 األب

وال Ìء L [ أي نصف ما �ط األب صداقا uا  ] ثم طلق قبل اeخول رجع عليها بقدر نصفه: [ قال بعد ذلك -
ألن�ا : [ q ذلك ا,ؤلف رiه اهللا قال معلالً ، إن قبضه بنية ا'ملك، من نصٍف أو ٍ}  ] األب ©ما أي للمطلق وا�طلقة
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رنا أن اoميع صار ©ا أنه يرجع � األب : وهناك قول آخر، ] ثم أخذه منها، ثم أخذه األب منها فتص£ كأنها قبضته، قد�
 ولو tط ذلك أي الصداق أو بعضه لغ£: [ قال، يع´ كأن الشيخ ابن قدامة رiه اهللا مال إ0 هذا القول، بنصف ما أخذ

 uا-ف� ا�س� ©ا أي للزوجة  -و�وهما من األو8اء-األب oËد واألخ 
ً
ألنه  -كما لو جعله uا، أي ما �ط صداقا

و±ن ) t Nط ليس � كتاب اهللا تعا¾ فهو باطل: (لقول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ] وال2ط باطل، عوض بضعها
 فتنتÒ ا§ها، الصداق uا كما لو جعله �ه uا

ً
  .لة وليس للغ� أن يأخذ شيئا بغ� إذن فيقع االش�اط لغوا

ألن ُعمر ر- ، ] ولو كرهت -وهذا مذهب ا§مهور- بدون مهر مثلها صح -ولو ثيباً -ومن زوج بنته : [ قال رiه اهللا -
ن الصحابة  فلم ينكر و±ن ó? q م، "إ0 آخر ا$ديث.. أال ال تغالوا q صداق النساء : "اهللا عنه خطب q اdاس فقال

وهو ، وقد زوج سعيد ابن ا,سيب ابنته بدرهمs وهو قرÐ ر- اهللا عنه، و�ن �ن دون صداق ا,ثل، فcن اتفاقا منهم
إال 'حصيل ا,عا¥ ، أنه ال ينقصها من صداق مثلها، والظاهر من شفقة األب وتمام نظره، معلوم أنه ليس مهر مثلها

وعرفنا األدلة � ذلك أو ، ولو كرهت، عرفنا أنه لو زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ا,قصودة من اcdح، إذا
بل ا,قصود من اcdح السكن  ] ألنه ليس ا�قصود من اhgح العوض: [ وتعليل ذلك قال، اآلثار ا,روية عن السلف

وال األب لصحة  ] م أحدا تتمة ا�هر ال الزوجوال يلز[ ووضع ا,رأة q منصب عند من يكفها ويصونها و\سن عRتها، 
  .التسمية فليس uا إال ما وقع عليه العقد

أي بدون مهر مثلها وÏٌ غ£ه أي غ£ األب بإذنها صح مع رشدها ألن اbق ©ا وقد ، وÅن زوجها به: [ ثم قال ا,ؤلف
� تزو�ه وÅن لم تأذن -كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها-أسقطته  L ا بدون مهر ا�ثل لغ£ األب فلها مهر ا�ثل

وفائدته لو تعذر أخذ ا'كملة ، لكن يضمنها الو� 'فريطه، ألنه ا,ستوÞ |د) ] الزوج؛ لفساد التسمية بعدم اإلذن فيها
امن سواء، وعليه إن أخذته من الو� فله الرجوع به � الزوج، من الزوج ف�جع � الو� ل أن ال يلزم الزوج و\تم، �لض�
و�ن لم تأذن يع´ q تزو¾ها : إذن قال، �لوaيل q ا|يع وأختار ذلك  شيخ اإلسالم رiه اهللا، إال ا,س� وا|اH � الو�
  .فلها مهر ا,ثل � الزوج لفساد التسمية بعدم اإلذن فيها، بدون  مهر مثلها لغ� األب

أي  ] ألن ا�رأة لم ترَض بدونه: [ وما ا'عليل � ذلك؟ قال ] أو أك³ صح الزماً وÅن زوج ابنه الصغ£ بمهر ا�ثل [  -
ويكون الصداق  - � مهر ا,ثل- وقد تكون مصلحة االبن � بذل الزيادة[ ، فال ينقص عنه، بدون األك× من مهر ا,ثل

�[ ، ألن العقد ) فcن بد) عليه كثمن ا,بيع ] � ذمة الزوج pابة مثالً -  العقد إن لم يعPن  -كأن يقول � هذه اÅو
قال ، وأما ا,و¬ كذلك ليس فيه خالف، أي ال يضمن األب ا,هر مع عÕة االبن ] لم يضمنه األب، Ëن الزوج مع�اً 

لوaيل q أي أنه يشبه ا ] واgائب ال يلزمه ما لم  يل�مه Ëلو�يل، ألن األب نائب عنه � ال�ويج[ ، تعليال ~لك: ا,ؤلف
فإن : [ قال، وهذا قول آخر أختاره ابن عبدوس وهو رواية عن اإلمام أiد، وقيل يضمنه q العرف، �اء سلعه ال يضمن

لزمه ا,هر ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل فنصفه لالبن دون ، عندي: فقال! كأن قيل ) ابنك فق� ] ضمنه غرمه
  .األب ألن االبن ملكه من غ� أبيه

يع´ لألب قبض صداق ا,حجور عليها كأن تكون صغ�ة أو ðنونة أو  ] وألب  قبض صداق Uجوٍر عليها: [ قال -
 لألب قبض صداق Uجور عليها ال رشيدة ولو بكراً إال بإذنها: [ وقال، فcن ) قبضه كثمن مبيعها، سفيهة ألنه و� ماuا

[ q فةµا إال بإذنها ألنها ا,تu اأي ال يقبضهuقبضه كثمن مبيعها فال ي�أ الزوج،  ما q و�ذا غرم رجع � ، فيعت� إذنها
  .األب فأن اش�طه األب أو بعضه dفسه فله ذلك كما سبق بيان ذلك

سواء ضمن  ] وتعلق صداق ونفقة و�سوة ومسكن بذمة سيده -بال خالف- وÅن تزوج عبد بإذن سيده صح: [ قال -
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وهذا باإلÄاع  ] وبال إذنه ال يصح: [ ثم قال ا,ؤلف، نه حق تعلق بالعقد برضا سيده فتعلق بهذلك أو لم يضمنه ,اذا؟ أل
أÄعوا � أن : قال ابن ا,نذر رiه اهللا) أيما عبد تزوج بغ£ إذن سيده فهو *هر: (لقول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

أي هذا ا,هر هو قيمة ا|ضع ، |ضع ا~ي أتلف بغ� حقألنه قيمة ا ] فإن وطئ تعلق مهر ا�ثل برقبته[ ، نكاحه باطل
  .يشبه ذلك أرش ا§ناية، ا~ي أتلفه هو فcن عليه ا'حمل ,هر ا,ثل

  :قبض ا�رأة للصداق و	ته مسائل: فصٌل  �
تملك  -مةويدخل q حكمها أيضا سيد األ-أي أن ا,رأة ا$رة  ] وتملك ا�رأة �يع صداقها بالعقد 4Ëيع، فصٌل : [ قال -

وهو مذهب أÛ حنيفة ، "إن أعطيتها إزارك جلست وال إزار لك: "$ديث، Äيع الصداق بالعقد، كما يملك ا|يع
ùح عقد يملك فيه ا,عوض بالعقد، والشافcdن أو مؤجالً ، وألن ا� 

ً
وسقوط نصفه [ ، فملك به العوض �مًال حاال

أنها ال تملك : ورواية أخرى، و�ن �نت قد ملكت نصفه، دت سقط Äيعهفلو ارت ] بالطالق ال يمنع وجوب �يعه بالعقد
وأما الفقهاء ا8وم � أنها تملكه، ، اختلف فيه السلف واآلثار: وح8 عن مالك رiه اهللا، قال ابن عبد ال�، إال نصفه

َوآتَْيُتْم {: باPخول فلقو) تعا0اتفق العلماء � أن الصداق ¾ب �ه باPخول أو با,وت وأما وجوبه �ه : قال ابن رشد
ُخُذواْ ِمْنُه َشْيئاً 

ْ
ويتقرر ا,س� للحرة . اإلÄاع � ذلك دوأما وجوبه با,وت فانعقا، ºJالنساء }إِْحَداُهن� قِنَطاراً فَالَ تَأ

، دة أنه ال �Ã عليه ذلكألن العا، وبوطئه q الفرج وباtلوة ولو ادé عدم العلم، واألمة با,وت، ولو بقتل نفسه أو غ�ه
  .قا) شيخ اإلسالم

أو منفصًال فإن uا هذه ، يع´ إذا ن� هذا ا,هر سواء �ن متصالً  ] و©ا أي للمرأة نماء ا�هر ا�عp: [ قال بعد ذلك -
�ن صداقها لو ، أي ككسب عبد معs ] و©ا أي للمرأة نماء ا�هر ا�عp من كسب وثمرة ووe وØوها: [ وقال، الزيادة

وaثمرة شجرة معينة فلو أصدقها شجرة فإن ما Ãرج من هذه الشجرة ، عبد معs؛ فإن ما يكسبه هذا العبد يكون uا
فcن uا ذلك  ] ولو حصل قبل القبض ألنه نماء ملكها[ ، كذلك كوP جارية معينة و�وها وaمنفعة دار، يكون uا

  . كسائر أمالكها
 ]pة ورطل من زبرةوضده بضده أي ضد ا�عxمن ص ïوه ]  كقف�� اbكم[ ، كحديد و pأي ال يدخل  ] بضد ا�ع

وضده بضده أي ضد ا,عs :وقال، وال تملك تµفا فيه إال بقبضه، q ضمانها إال بقبضه وتملكه بالعقد و�ن لم يدخل بها
� اbكم[ ، ورطل من زبرة؛ ألنه لم يعs هذا القف� وال هذا الرطل، كقف� من ص�ة pبضد ا�ع ، J ألنها لم -فنماؤه

 من ص�ة و�وه فإنه ال يدخل ، ] وضمانه عليه وال تملك ت{فاً فيه قبل قبضه كمبيع -تملكه بعد
ً
أي كما لو باع قف�ا

 فيه إال بعد قبضه، وتقدم دراسة ماال ¾وز ا'µف فيه q ا|يع، قال ابن قد، q ضمان ا,ش�ي
ً
امة رiه وال يملك تµفا

قياس ا,ذهب أن ما جاز uا ا'µف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص وما ال تµف uا فيه فهو من ضمانه إال : "اهللا
  .فمن ضمانه بكل حال �لغاصب ، إن منعها من قبضه

لعبد واPار وا,اشية أي إن تلف ا,هر ا,عs أو نقص � ] وÅن تلف ا�هر ا�عp قبل قبضه فمن ضمانها: [ قال بعد ذلك -
، ألنه ملكها بالعقد uا ا'µف فيه ونماؤه ] فيفوت عليها -'مام ملكها عليه- فمن ضمانها [ ا,عينة قبل قبضها أو بعده 

ثم قال ، يع´ إن تلف بغ� فعلها وعليه نقصه إن تعيب أو نقص والزيادة uا ] إال أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه[ 
أي يضمنه ضمان غصب كما سبق، بيان ذلك و¸ موضع الضمان فيه �  ] ألنه بم�لة الغاصب إذاً : [ كا,ؤلف معلًال ذل
وال يبطل الصداق إذا تلف بل يضمنه بمثله أو بقيمته وهو قول أÛ حنيفة رiه اهللا وقديم قول الشافù، ، الزوج إذا تلف

 q أنه يرجع إ0 مهر ا,ثل، فا'الف ùا§ديد للشاف Þلو من أربعة أحدها وÃ بفعل اهللا فع� ما مر، أو : يد الزوج ال
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و يتنصف قبل ، بفعلها فضمانه عليها، أو بفعله فعليه ضمانه، أو بفعل أجن¯ فلها اtيار بالرجوع � األجن¯ أو الزوج
ه لعيب أو �ط أو ويسقط بفسخ، وتعليق طالقها � فعلها وتوaيلها، تقرره بكل فرقة جاءت من أجن¯ أو منه كخلع

  .حرمة Äع أو öي� بسؤاuا

  )ñ±(اbلقة 
إال أن �تاج  ،ألنه ملكها[ ,اذا ؟ ، فلها ا|يع و�و ذلك ] ©ا اW{ف فيه أي � ا�هر ا�عpو[ : ا,ؤلف رiه اهللا قال -

وعرفنا السبب  دأو الع و الوزنأي بالكيل أ ] فال يصح ت{فها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك أو ذرع أو عد�  أو وزنٍ  لكيٍل 
 أو ذرع إال أن \تاج لكيل أو وزن ،أمالكها فلها أن تتµف فيه أعدادألن هذا أصبح q  ،أو ا'عليل q أن uا ا'µف

أي زáة ا�عp إذا حال عليه ، وعليها زáته[ ، فال يصح قبل القبض كمبيع بذلك أي �,بيع بالكيل والوزن و�و ذلك
  .أي تستقبل به حوال بRطه ] وحول ا�بهم من تعيp[ : ثم قال ] العقداbول من 

إن �ن باقيا °ا) لم  ] نصف صداق ينصفه أ )C(أو اÓلوة فله وÅن طلق من أقبضها الصداق قبل اeخول[ : ثم قال -
قبل اeخول أو  ا الصداقوÅن طلق من أقبضه[ : ثم قال، واآلية q ذلك سبقت ،يتغ� ولم يتعلق به حق غ�ه بغ� خالف

  ] �Ë£اث قهراً ي أي نصف الصداق حكما أ، نصفه )±(اÓلوة فله
%
وما \دث من نمائه بعد طالقه  ،كهولو لم �Ã تمل

َوÅِن َطل�ْقُتُموُهن� مِن { :لقول اهللا تعا¾[ دخل q يده üورة فلها إمساكه  فلو أصدقها صيدا ثم طلق وهو ?رم، فبينهما
وُهن� َوقَْد فََرْضُتْم لَُهن� فَِريَضًة فَنِْصُف َما فََرْضُتمْ َقْبِل  Ûن َيَمس
َ
لكم أو uن  فاقت! أن اdصف )  يأ ] Eö±ا4قرة }أ

دون نمائه أي نماء ا�هر ا�نفصل قبل الطالق [ : بعد ذلك ا,ؤلف ثم قال، واdصف uا  بمجرد الطالق إن ب@ بصفته
  .ألن الوP زيادة منفصلة، ولو وP أمة، والزيادة uا األماتف�جع q نصف  ] ألنه نماء ملكها فتختص به

فبينهما نصفs  فما حصل من نماءه �ه بعد دخول وصفه q ملكه ] )E(امواgماء بعد الطالق ©[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا -
� الزيادة وسبب تنصيف الصداق  وهو سابق ألن سبب الفسخ العيب، ألن اdماء تابع لألصل ويفارق نماء ا,بيع ا,عيب

 .وهو حادث بعدها الطالق

إذا طلق قبل اeخول واÓلوة J نصف قيمته  ،صنعة وتعلمِ  أمهرها إياه سمن عبدا�تصل ك و� اgماء[ : ثم قال بعد ذلك
وال  القيمة ألن الزيادة uاو�نما يص� إ0 نصف  ] ألنه نماء ملكها فال حق J فيه، ا�تصل ئهأي قيمة العبد بدون نما

 مع نمائه يأ ] لزمه قبوÅ Jن اختارت رشيدة دفع نصفه زائداً و[  ،وال يمكنها دفع األصل بدون زيادته يلزمها بذuا
 ، وا,حجور عليها ال تعطيه إال نصف القيمة حال العقد

ً
  .�ال فيوم الفرقةو ،ألنه ال يصح ت�عها ،إن �ن متم�ا

َ  َ� قَ  كعبدٍ  ] بنحو هزال -,هرهذا ا- وÅن نقص[  - وبp ، بp أخذ نصفه بال أرش  رشيدٌ خ£� [   صنعته و�و ذلكÚَ أو ن
  يوم العقد ] نصف قيمته

ً
و�نما اعت�ت قيمة ا,تم� يوم  ،وغ�ه يوم الفرقة � أد/ صفة من عقد إ0 قبض إن �ن متم�ا

 لن وجه وزاد من وجه فلو�ن نقص م، ألنه يدخل q ضمانها بمجرد العقد العقد
ً
  Á اtيار و�ن �ن تالفا

ً
ن بديَ  أو مستحقا

 .   فعة فله قيمته وÞ ا,ثA نصفه أو شُ 

'µفها q عs  ] أو وهبته و أقبضته أو رهنته أو أعتقته تعJ p نصف القيمة وÅن باعته[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا - 

                                 
C    / الروض و) فلها نصفه(قال األستاذ � )فله نصفه(وردت 
 )فله نصفه(وردت � الروض و ) فلها نصفه(قال األستاذ  /   ±
E     / ماء بعد الطالق ©ا ( قال األستاذgالروض و) وا � وهو ا�وافق لل2ح) ©ما(وردت 
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  ةالصداق بما ينقل ا,لك فتعs ) نصف القيم
ً
م أو نصف قيمة ا,ثل q ا,ثA فيأخذ نصف قيمة ا,تقو�  إن لم يكن مثليا

 Ãُ ف صح [ ، �ال بإجارة وتدب� وتزوج رقيق ألنها ال تنقل ا,لك لكن}Wوهو جائز ا J وأيهما عفا لصاحبه عما وجب
وْ إ{:وهذا بإÄاع العلماء رiهم اهللا لقو) تعا0 ] عفوه

َ
ن َفْعُفوَن أ

َ
ِي نَِيِدهِ ُقْقَدةُ اhَ�gِح  ال� أ وليس [ ، º¼íا|قرة} َفْعُفَو ا¿�

ِي نَِيِدهِ ُقْقَدةُ اhَ�gِح { :ولو �ن األب لقو) تعاË [ 0ن أو أن� ذكراً ، لوÏ العفو عما وجب �واله ْو َفْعُفَو ا¿�
َ
وا~ي بيده  }أ

 و'مكنه من قطعه "و� العقد الزوج" :و بن شعيب$ديث عمر، عقدة اcdح الزوج وهو مذهب أÛ حنيفة وغ�ه
ْقَرُب لِلت�ْقَوى{ :تعا0 ولقو) ،إ0 الو� منه Ðء يسول ،و�مساكه

َ
ن َيْعُفواْ أ

َ
وعفو الو� ليس ، أي عفو الزوج عن حقه }وَأ

مالك وأحد قو�  ختار ذلك شيخ اإلسالم وهو مذهبا و ،ورواية عن اإلمام أiد أن الو� هنا هو األب، أقرب للتقوى
 .الشافù وقيل رجع أiد من قو) �واز عفو األب

  : Óالف � قدر الصداقمسألة ا 
يع´ Ãتلفوا q قدره  ] � قدر الصداق، ووÏ اآلخر أو ورثتهأو ورثتهما أو أحدهما، أختلف الزوجان أو و¹هما  و إن[  -

أو فيما يستقر [  ه األمةأن يقول ا,هر هذا العبد فيقول بل هذك ] أو عينه[ ، وأن يقول هذا عRين، كأن يقول هذا عRة
، ] أو و¹ه أو وارثه بيمينه قول الزوج -إذا اختلفوا q قدره أو q عينه فالقول- أي فقوJ، أو خلوة أو Øوهما به من دخول

ا4ينة L ( :ص� اهللا عليه وسلم لقول اd¯ ،] ألنه منكر واألصل براءة ذمته[ : ,اذا؟ قالوا، أي القول قو) مع يمينه
يع´ ، "أن القول قول من يد* مهر ا,ثل منهما" :وهناك قول آخر عن اإلمام أiد رiه اهللا )وا¹مL p من أنكر ،ا�د.

، و� هذا القول لو أدé أقل و أدعت أك× من مهر ا,ثل، سواء �ن الطرف هذا أو هذا وهو مذهب أÛ حنيفة رiه اهللا
 .د إ8ه بال يمq s األحوال �هارِ 

بل ا,هر ذهب : فتقول الزوجة ،� فضة :بأن قال الزوج ] و�ذا لو اختلفا � جنس الصداق أو صفته[ : قال ا,ؤلف -
، يع´ عرفنا إذا �ن اtالف q القدر، ] فالقول قو©ا -هنا يأ� اtالف q القبض- وÅن اختلفا � قبضه[ ، و�و ذلك

و¹ها أو وارثها مع قول أو [  ،وأما إذا اختلفا q القبض فالقول قول الزوجة، ألنه منكر لقول قول الزوج مع يمينهفإن ا
pا¹م، J تسمية مهر مثل فقو) بيمينه ، ] ألن األصل عدم القبض؛ حيث ال بينة Þو.  

أخذ بالزائد [  وعالنية � صداق،  صداقبأن عقدا ¬ا � ] وÅن تزوجها L صداقp ¸ وعالنية[ : قال بعد ذلك  -
قال  ،فا,هر � ما عقداه، ئة وعقداه بأك×او�ن اتفقا قبل عقد � م، سواء �ن الزائد صداق الÕ أو العالنية ] مطلقا

 ": اإلمام أiد رiه اهللا
ً
وقال ابن ، "ال \ل أن تغدر به بل ¾ب الوفاء بالRط": وقال شيخ اإلسالم، "تÒ بما وعدته وجوبا

، داه واتفقا عليه وقصداه بالعقفالع�ة بما أّ¬ ، وا,قصود أن ا,تعاقدين و�ن أظهرا خالف ما اتفقا عليه q ا|اطن": القيم
، وهو مطلوبهما ومقصودهما والقصد روح العقد، الة العقدحفال ينفعهما ترك ا'äم به  ،وقد أشهدا اهللا � ما q قلوبهما

  .وهذا Øم نفيس من الشيخ ابن القيم رiه اهللا ،"فاعتبار القصود q العقود أو  من اعتبار األلفاظ ،ومصححه ومبطله
 :مسألة أخرى 

رد q } فرقة اختيارية وتُ ، صفهdتثبت اuدية uا مع تقرر للمهر أو و، ] وهدية زوج ليست من ا�هر[  :قال بعد ذلك  -
  .مسقطة للمهر كفسخ لعيب و�وه 

بأن زوجوه ؛ فما أهداه زوج قبل عقد إن وعدوه ولم يوفوا ، ] إن وعدوه ولم يفوا رجع بها بل عقدٍ فما قَ [ : ل بعد ذلكثم قا
جل ذلك شيئا ألغ� عقد فأعطى أباها  من إذا اتفقوا � اcdح ": وقال،قا) شيخ اإلسالم رiه اهللا  ،غ�ها رجع بها 

 . "او�ن �ن اإلعراض منه فال رجوع أيًض  ،طاهمفماتت قبل العقد ليس ) اس�جاع ما أع
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  ،أو ألخيها فكمهر بض بسبب نكاح ككسوة ألبيهاما قُ ": وقال
ّ
 لفقد كفاءة أو عيب ل يرده عند فسٍخ وسبب العقد كدال

، "الفاسدإذا أهدى uا هدية بعد العقد فإنما ترد ذلك إ8ه إذا زال العقد  :كتبت عن أiد": وقال، "ال لردة ورضاع و �العة
فإنه يبطل إذا زال اcdح وهذا ا,وصوف جار � أصول ا,ذهب ,وافقته أصول ، فهذا يقتã أن ما وهبه uا سببه اcdح

 .يثبت بثبوته ويزول بزوا) و\رم °رمته، الRع وهو أن } من أهدي ) ووهب ) Ðء بسبب

 :أحhم ا�فوضة واWفويض :فصٌل  �

 تفويض ا,هر  -º /   تفويض بضع وهو ا~ي ينµف إ8ه ا'عريف -¹: � نوعs :اٍ اصطالح

  اإلهمال: واWفويض لغة
ُ
  .همل q هذه ا$الة حيث لم يس� كأن ا,هر أ

: قال، ] يصح تفويض ا4ضع بأن يزوج الرجل ابنته ا�جxة بال مهر[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا مبينا مع« هذا ا'فويض
يصح تفويض ا|ضع بأن يزوج : قال ،أو ال¶وج أو عقد اcdح إ0 الزوج أو غ�ه، أمر ا,هر أو رد، يصح تفويض ا|ضع

ألن  ،و¾ب مهر ا,ثل ،فيصح الرجل ابنته ا,ج�ة بال مهر أو يزوج األب غ�ها بإذنها سواء سكت عنه أو �ط نفيه
 .دون الصداق -واالستمتاع- ا,قصود من اcdح الوصلة

بال مهر أو تأذن ا�رأة لو¹ها بأن يزوجها بال  بأن يزوج الرجل ابنته ا�جxة ، يصح تفويض ا4ضع[ : الق :اgوع األول -
  ".أÄعوا � أن نكاح ا'فويض جائز وهو اcdح دون صداق": قال ابن رشد رiه اهللا، q هذه ا$الة  ] مهر فيصح العقد

 pو/م ابن رشد ر\ه اهللا نستفيد منه فائدت:  

  .بيان مع« ا'فويض : لفائدة األو  Yا
 Y هذه ، لوحكمه جائز باإل�اع فا'فويض هو ال¶ويج بدون صداق، حكم ا'فويض: والفائدة ا¦انية q اu كن

ل�ْقُتُم ال� ُجَناَح َعلَْيُكْم إِن َط {:لقول اهللا تعا¾ -أو ي�اضيان عليه، يفرضه ا$اكم- و©ا مهر ا�ثل[ : قال ا,ؤلف، ا$الة
ْو َيْفرُِضواْ لَُهن� فَِريَضةً 

َ
وُهنÛ أ Ûا4قرة }الن�َساء َما لَْم َيَمس±Eñ [،  رجل تزوج امرأة ولم q و$ديث ابن مسعود ر- اهللا عنه

 
ً
: الوق، وعليها العدة و©ا ا�£اث، وال شطط، ©ا صداق نسائها ال و�س(: فقال، ولم يدخل بها حÓ مات، يفرض uا صداقا

 .رواه ال�مذي وغ�ه وصححه ،)بنت واشق بمثل ما قضيت وعق� رسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم � بر

بأن ¾عل ا,هر إ0 رأي أحد الزوجs أو غ�هما أو  ] تفويض ا�هرا يصح أيًض  و[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا :اgوع اÈا� -
أحد الزوجp أو يشاء أجن¯  يجها L ما يشاء أحدهما أبأن يزو[ : ومع« ذلك قال، حكمك أو حكمها أو حكم فالن

فإن اآلية كما عرفنا فيها داللة واضحة � أن ا,هر لم ، q هذه الصور �ها لآلية السابقة وللحديث السابق ] فيصح العقد
ألنها لم تأذن q ، العلم أو لزوجة ا,فوضة مهر ا,ثل q قول ¤مة أهل ،] و©ا مهر ا�ثل بالعقد[ قال فيصح العقد ، يس�

ثم فرض ا,هر فهو  ،أو أعتقها ه ثم باعهاأمتفلو فرض مهر ، العقدبفوجب مهر ا,ثل  ،تزو¾ها إال � صداق لكنه ðهول
ها بعد تغ� مهر مثلها أو دخو) مهرِ  رُض ولو فوضت امرأة نفسها ثم طا|ته فُ ، وq Y ملكه لسيدها األول لوجوبه بالعقد

  .مهر ا,ثل حالة العقدوجب ، بها

وÞ } موضع فسدت فيه التسمية كأن ، ] و©ا طلب فرضه، و©ا مهر ا�ثل بالعقد لسقوط التسمية باoهالة[ : قال
ال نعلم ": قال ابن قدامة رiه اهللا، فإن امتنع أج� عليه، وبعده تزوجها � �و ³ر أو خ�ير فلها طلب فرضه قبل دخولٍ 

  ".فيه خالفا

   ؟ا¿ي يفرض ا�هر من  
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وألنه إنما يفرض بدل ا|ضع فيقدر بقدره كقيمة ، لفرضه ] بقدره بطلبهاكم ويفرضه أي مهر ا�ثل اbا[ : ا,ؤلف قال
[ بطلبها ,اذا قلنا بطلبها؟ ، مألنه إنما يفرض بدل ا|ضع فيقدر بقدره كقيمة ا,تقو�  ,اذا يفرض ا$اكم بقدره؟، ممتقو� 

وذلك بمن  ،8توصل إ0 فرضه ،فيعت� معرفة مهر ا,ثل ] واgقص منه ميل L الزوجة ،ميل L الزوج يهألن الزيادة عل
و�ن �نت ¤دتهم ا'خفيف � عش�تهم ، كما سيأ� إن شاء اهللا )©ا مهر نسائها(للحديث ا، يساويها من Äيع أقاربه

  .فكذا q ا'خفيفألن العادة uا أثر q ا,قدار  ،أعت� ذلك، دون غ�هم

فلها ما ، ] ألن اbق ال يعدوهما قبله أي قبل فرض اbاكم ولو L قليل جازا وÅن تراضي[ : قال ا,ؤلف بعد ذلك -
 ألنه إذا فرض uا كث� ،تراضيا عليه ¤,s �نا أو جاهلs بمهر ا,ثل

ً
فقد بذل uا من ما) فوق ما ¾ب عليه و�ن فرض  ا

 uا يس�
ً
 .ت بدون ما وجب uا فقد رضي ا

وaذا  ،مفوضة ا|ضع ومفوضة ا,هر ،يع´ قبل اPخول وبعده ] إبراؤها من مهر ا�ثل قبل فرضه ويصح أيضاً [ : قال ثم -
ثم قال  ،وال�اءة من ا,جهول صحيحة ،و�نما جهل قدره ألنه واجب q هذه ا,واضع ،�,جهول من س� uا مهر فاسد
و�ن عفت ا,رأة عن صداقها ا~ي uا  ] فò ü£ة بp إبقائه وبp إسقاطه ،ألنه حق ©ا[ : ذلك ا,ؤلف رiه اهللا معلالً 

ن { :لقو) تعا0 جاز بال خالف أو وهبته إياه بعد قبضه وY جائزة ا'µف q ماuا، عن بعضه أو � زوجها
َ
إَال� أ

ِريئاً  َوآتُواْ الن�َساء َصُدقَاتِِهن� {: وقو) تعا0 }َفْعُفونَ  ْنُه َغْفساً فõَُُوهُ َهنِيئاً م� ٍء م� ْÌَ ْلًَة فَإِن ِط0َْ لَُكْم َعنØِ{النساءå. 

سواء  ] ورثه اآلخر و ا�ثل �هرومن مات منهما أي من الزوجp قبل اإلصابة واÓلوة والفرض [ : قال ا,ؤلف بعد ذلك -
   ]ألن ترك تسمية الصداق ال يقدح � صحة اhgح[ : ~لك ال معلالً ثم ق، �ن ا,يت الزوج أو الزوجة ¦بوت عقد الزوجية

 )ö±(اbلقة 

وaذا سائر ما يقرر الصداق ، أي uا مع موت أحدهما ،أي uا q هذه ا$الة ] و©ا مهر مثلها[ : ل ا,ؤلف رiه اهللاق -
- إنها öالف السنة و�Äاع األمة  :وقال ،ايةولكن شيخ اإلسالم رد هذه الرو، با,وتينتصف  هنأوهناك رواية ، مهر مثلها

   .-ال خالف عن أiد أنه ال ¾وز: وغلط اdاقل، وقال
، ثرفإن ا,رأة تنكح $سبها لأل )و©ا صداق نسائها( :$ديث ابن مسعود، ëن يماثلها ] أي قرابتها من نسائها[ : ثم قال -

فيعتxه اbاكم بمن  -وأخت– وخالة وعمة، قرابتها كأم[ و ،ويزاد ا,هر ~لك ويقل لعدمه، وا$سب Ãتص أقاربها
من بفإن لم يكن ©ا أقارب ف ،وبكارة أو ثيوبة، وسن ،وأدب ،وعقل، و�ال، فالقر1 � مال، تساويها منهن القر1
   . ] تشابهها من نساء بتها

  اbكم إذا طلق ا�فوضة قبل اeخول واÓلوة  �
ما مع« ذلك؟ أو أنه لو  ،] فلها ا�تعة : î ©ا مهر فاسد قبل اeخول واÓلوةوضة أو من سُ ا�ف يأ Åن طلقها و[  :ثم قال -

وهناك ، وفاقا ألÛ حنيفة والشافù، ف الصداق فلها ا,تعةوaذا لو فارقها بما ينص" ، طلقها قبل اPخول أو اtلوة فلها ا,تعة
  .م رiه اهللا وأختار ذلك شيخ اإلسال ،رواية أنه ¾ب نصف مهر ا,ثل

  ما معÑ ا�تعة � هذه اbالة؟  �
 ôا ا,تعة فu ه[ إذا قلنا أن�وهذا يعود إ0 حال الزوج باليسار أو ، عوضا ,ا فاتها من ا,هر ] بقدر ي� زوجها وع

الُْمْقِ�ِ قَْدرُهُ َمَتا*ً بِالَْمْعُروِف َحّقاً Lََ َوَمت�ُعوُهن� Lََ الُْموِسِع قََدرُهُ وLَََ {لقوJ تعا¾ [  ،يع´ q حال غناه وفقره ،باإلعسار
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 َpِا4قرة} الُْمْحِسن [º¼ì ،الوجوب ãا ولم لم و,ا خص باآلية من ، و أداء الواجب من اإلحسان، واألمر يقتu يفرض
  .وال ,فروض uابها  دخولدل � أنها ال Âب , ،يسمها

وأدناها كسوة Éزؤها � ، خادم -أو أ� قدر فيها-أعالها ف[ : ذه ا,تعة وقالواوتكلم الفقهاء رiهم اهللا عن مقدار ه
وقيده بما ، "ثم دون ذلك الكسوة، أ� ا,تعة خادم ثم دون ذلك اdفقة" :لقول ابن عباس، وY اPرع واtمار، ] صالتها

و¸ فرقة ، وال يصح إسقاطها قبل الفرقة، رقةثل قبل الفا,ألنه أقل الكسوة وال تسقط إن وهبته مهر ، ¾زئها q صالتها
به  بال Â ،و¸ فرقة تسقطه �ختالف دين وفسخ لرضاع من قبلها، يتنصف بها ا,س� توجب ا,تعة إذا �نت مفوضة

لقو)  ،أن لÁ مطلقة متاع: وذكر عن اإلمام أiد رواية، لقيامها مقام ا,س� فتسقط q } موضع يسقط فيه ،ا,تعة
َاحاً { :وقو) تعاºå¹، 0ا|قرة}َولِلُْمَطل�َقاِت َمَتاٌع بِالَْمْعُروِف َحّقاً Lََ الُْمت�ِقpَ { :تعا0 َ̧ �ُحوُهن�  َ̧ َفَمت�ُعوُهن� َو
فتعi sل هذه الرواية � ، العمل عليه عندي لوال تواتر الروايات ÷الفها: وقال أبو بكر ،åMاألحزاب}َ�ِيالً 

Ä دالالت اآلياتاالستحباب sا، عا بu مع« ا,نصوص، أما ا,تو+ عنها فال متعة q Y ا والuألن اآليات لم تتناو.  
  :مسألة مهمة �

 ] و�سها، ونظره إ¾ فرجها بشهوة، وتقبيلها ø¢ة اgاس ويستقر مهر ا�ثل للمفوضة وØوها باeخول واÓلوة[ : قال 
مÓ يستقر أي مÓ ¾ب مهر ا,ثل للمفوضة و�وها؟ باPخول  ،ن س� uا مهر ا,ثلويستقر مهر ا,ثل للمفوضة و�وها كم

إال أن عند مالك إذا طالت مدته أستقر ولو لم  ،وهذا مذهب أÛ حنيفة وقال مالك والشافù أنه يستقر بالوطء، واtلوة
فاtلوة مقررة للمهر ، ألن Ø منهما يفر ëا لزمه ،أنهما لو اتفقا أنه لن يطأ q اtلوة لزم ا,هر والعدة :ونص أiد � ،يطأ

، فوجب ج�ه با,هر ،aÕو�ما ألن طالقها بعد اtلوة وردها ابتذال و، وقيل إما إلÄاع الصحابة وهو حجة، ,ظنة الوطء
يستقر باPخول واtلوة فعرفنا اآلن أن ا,هر ، "يتوجه أن يستقر ا,هر باtلوة و�ن منعته الوطء": قال شيخ اإلسالم رiه اهللا

والوجه اآلخر أنه ال يكمل . ألنه مسيس واستمتاع ، كمل به الصداقهذا ا,نصوص أنه يَ  ،و,سها وتقبيلها °óة اdاس
وُهن� {: وهو قول أك× أهل العلم لقو) تعا0، به Ûن َيَمس

َ
  هنأ، åMاألحزاب } ِمن َقْبِل أ

ُ
ويدخل q ، ريد به q الظاهر ا§ماعأ

إذا نال منها ": وقال، "إذا أخذها وعنده نسوة ومسها و�و ذلك من غ� أن Ãلو بها" :وقال أiد، مها بإÄاع الصحابة عمو
وروي عن اtلفاء األربعة  ،أي باPخول واtلوة و�ن لم يطأ ] و�ذا ا�س� يتقرر بذلك[ ، "شيئا ال \ل لغ�ه فعليه ا,هر

اtلفاء  !ق وأصحاب الرأي وقديم قول الشافù وروى أiد وغ�ه عن زرارة ، سsعA بن ا$ وزيد وابن عمر وبه قال
 : الراشدون

ً
 ، أن من أغلق بابا

ً
  ، فقد وجب ا,هر أو أر� س�ا

ً
   . فcن إÄا¤

ر فيتنصف بها ا,ه ،وردته ] وÅسالمه، وخلعه، كطالقه[ يع´ إذا �ن قبل اPخول  ] قبله من و يتنصف ا�س� بفرقة[  -
وُهن� َوقَْد فََرْضُتْم لَُهن� فَِريَضًة فَنِْصُف َما فََرْضُتمْ {: لقو) تعا0 ،بينهما Ûن َيَمس

َ
فثبت ، º¼í،ا|قرة }َوÅِن َطل�ْقُتُموُهن� ِمن َقْبِل أ

يسقط 3ه و[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا، وفرقة األجن¯ يرجع عليه الزوج، وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج ،q الطالق
وغ� ذلك من  ] واختيارها gفسها 2عله ©ا بسؤا©ا ،كردتها وفسخها لعيبه[ ، أي قبل اPخول واtلوة ] هالِ بَ بفرقة من قِ 

   .صور الفسخ ا~ي يسقط به ا,هر وا,تعة
أي فال  ] ة ©اوÅن طلقها أي الزوجة مفوضة Ëنت أو غ£ها بعده أي بعد اeخول فال متع[ : ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك -

 ،شيخ اإلسالم رiه اهللا ارهواخت، وتقدم استحباب ا,تعة لÁ مطلقة لآلية ،تعة ألنها �|دل عن مهر ا,ثلا,Âب uا 
ثم . ومتعة األمة لسيدها، وهو قول عمر وغ�ه ،عليه ص� نَ ، "وقد فرض uا، إال الT لم يدخل بها، لÁ مطلقة متعة": وقال
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قال  ] فال مهر ©ا وال متعة واÓلوة، وÅذا اف�قا � اhgح الفاسد ا�ختلف فيه قبل اeخول، هر كما تقدمبل ©ا ا�[ : قال
، ويستقر ا,هر باPخول إ0 آخر ما قال :أي كما تقدم q قو) ،] فال متعة uا بل uا ا,هر كما تقدم: [ ا,ؤلف رiه اهللا

،و¾وز اPخول با,رأة قبل إعطائها شيئ
ً
دخل امرأة L زوجها قبل أن أنه ص® اهللا عليه وسلم أمرها أن تُ ( :$ديث ¤ئشة ا

، نةضت الس% م": وقال الزهري، "أعطها درعك": ويستحب إعطائها قبل اPخول بها لقول عA ر- اهللا عنه، )يعطيها شيئا
   .وأما ا,تو+ عنها فال متعة uا بال خالف، "أن ال يدخل بها حÓ يعطيها شيئا

 ،أي إذا أف�ق الزوجان بطالق أو موت أو غ�ه ] وÅذا اف�قا � اhgح الفاسد ا�ختلف فيه[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا
وي�تب عليه أك× أحcم  ،ومع فساده ينعقد -وا,راد به عندهم ا,ختلف فيه-�ختالف دين  ورضاع q اcdح الفاسد 

وتقرره  ،ا,هر ا,س� فيه بالعقد بووجو ،$ياةq اواالعتداد بعد ا,فارقة  ،الوفاة ولزوم عدة ،من وقوع الطالق ،الصحيح
   .لك وغ� ،باtلوة � ا,ذهب

ألن العقد [ : ,اذا ؟ قال ] وال متعة، واÓلوة فال مهر، � اhgح الفاسد ا�ختلف فيه قبل اeخول اف�قاوÅذا [ : قال
وÂب q } ، سقط q } موضع يسقط فيه } ا,هرتف، وaذا ا,تعة نما ¾ب بالعقدألن ا,هر إ ] الفاسد وجوده كعدمه

  .موضع يتنصف فيه ا,س�
 ] أو ما يقرر الصداق âا تقدم -فيجب كذلك ا,س�- وÅن اف�قا بعد أحدهما أي بعد اeخول أو اÓلوة[  :ثم قال -

� أنه  التفاقهمايع´ قياسا � اcdح الصحيح ،  ]  الصحيحL �ب ا�س� ©ا � العقد قياساً [ ، �مسها و�و ذلك
   ] )و©ا ا¿ي أعطاها بما أصاب منها(: حديث *ئشة رÕ  اهللا عنها لفاظو� بعض أ[ ، ا,هر واستقراره باtلوة

إن لم ،] ت بشبهةأو وطئ، ةوا�عتد�  مسةو�ب مهر ا�ثل �ن وطئت � نكاح باطل Îمع L بطالنه ÓËا[ : ثم قال -
   .كمن ظنها زوجته ، مطاوعة  تكن حرة ¤,ة 

 : قساموالشبهة ثالثة أ �

وينبq Ï ، وال q االشتباه عليه  ا,ش�اة،فأما عقد اcdح فال ريب فيه ال، وشبهة ملك، وشبهة اعتقاد، شبهة عقد
  .نكاح الشبهة فمهر واحدو�ن تكرر الوطء q  ،ضمن بالقيمةتُ  ،االشتباه عليها ومcتبته وا,ش�aة

 أي نال منه وهو الوطء )فلها ا�هر بما استحل من فرجها( :لقوJ ص® اهللا عليه وسلم أو وطئت بشبهة أو زنا كرهاً [ : قال
إذا ، ويتعدد ا,هر بتعدد الزنا ] فأوجب القيمة وå ا�هر ،غ£ رضا مالكهبألنه إتالف للبضع [  ؛فحيث يقع ¾ب ا,هر ]

  .هة } مرة �نت مكر
� مهر مثلها وال �ب معه أي مع ا�هر أرش بكارة [  :ثم قال بعد ذلك - Jخوe [  ألنه وطء ضمن با,هر فال ¾ب معه

 ،وألن ا,هر بدل ا,نفعة ا,ستوفاة بالوطء ] ألنه يعتx ببكر مثلها فال �ب مرة ثانية[ : ثم قال معلالً ، أرش كسائر الوطء
وال ¾ب ، فcنت الزيادة q ا,هر مقابل ما أتلفه من ا|cرة، مهر ا|كر يزيد � مهر ا¦يب ببcرتهاو ،ويدخل فيه األرش
ألن ، وهو مذهب أÛ حنيفة والشافù ،] وال فرق فيما ذكر بp ذات ا�حرم وغ£ها[ : ثم قال بعد ذلك  .عوضها مرة أخرى
ثم ظنها إياها ، ثم تبs ) أنها غ�ها، يه بأنها زوجته فوطئهاو�ن اشتبهت عل، ضمن للقريب �,ال ، ما ضمن لألجن¯
  .فوطئها تعدد ا,هر

إن ، والزانية ا�طاوعة ال Ìء ©ا[ فال ¾ب ) Ðء ، ألنه إتالف بضع برضا مالكه ] والزانية ا�طاوعة ال Ìء ©ا[ : قال -
   .ألن ا$ق )، و�ن �نت أمة فلسيدها ] Ëنت حرة

ِ [ : ذلكثم قال بعد  - ألنه يفã إ0 تسليط  ،لغ� من تزوجها ] أو فسخ كاحها فاسد قبل طالقوال يصح تزويج من ن
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، �لصحيح ا,ختلف فيه، وألنه يسوغ فيه االجتهاد فاحتاج إ0 إيقاع فرقة ، زوجs عليها } واحد يعتقد صحة نكاحه
   .فسخه حاكم لقيامه مقام ا,متنع ëا وجب عليه إن أب الطالق أو الفسخ زوجفأي  ] فإن أباهما زوج فسخه حاكم[ 

  هل �وز للمرأة منع نفسها ح} تقبض صداقها اbال ؟: مسألة  �
 ثم قال معلالً  ] مفوضة Ëنت أو غ£ها صداقها اbالوللمرأة قبل دخول منع نفسها ح} تقبض [ : ثم قال بعد ذلك -

فإذا تعذر استيفاء ا�هر عليها لم يمكنها [ ، فلها منع نفسها ] ءألن ا�نفعة ا�عقود عليها تتلف باالستيفا[ : ~لك
  ] اس�جاع عوضها

ً
uا ا,طا|ة ولو لم تصلح  :وقيل ،بالصداق أي ا,نفعة إن صلحت باالستمتاع ولو �ن معÕا

ألن اdصف  ،األشبه عندي أن الصغ�ة تستحق ا,طا|ة uا بنصف الصداق": وقال شيخ اإلسالم رiه اهللا، لالستمتاع
   . "فال تستحقه إال با'مكs، واdصف اآلخر بإزاء اPخول، وهو حل بالعقد، ا$بس يستحق بإزاء

  ] و©ا اgفقة زمنه[ : قال
�
  ،ا,هر أي زمن منع نفسها 'قبض حال

  !إن Ëن الصداق مؤجال  �
-  ألنها رضيت بتأخ£ه[ : ثم قال معلالً ، ] ملك منع نفسهاأو حل قبل التسليم لم تَ ، لولم � فإن Ëن الصداق مؤجالً [  

� اإلطالق  ] منع نفسها منعها أي فليس ©ا بعد ذلك، أي قبل الطلب باbاِلّ  أو سلمت نفسها تx*ً  -�¦من ا,ؤجل
أب الزوج تسليم الصداق ح}  ولو ،رضاها بالتسليم واستقرار الصداقل[ ، وهو قول مالك والشافù وصاح¯ أÛ حنيفة

 ، سلم نفسها وأبت تسليم نفسها ح} يسلم الصداقت
ُ
وهذا طبعا ÷الف ا|يع ألن q إجبارها �  ] زوجةالثم ، زوجالجx أ

و�ن بادر أحدهما ، وال يمكن الرجوع q ا|ضع، واالمتناع من بذل الصداق ، تسليم نفسها أوال خطر إتالف ا|ضع 
فمن  ،ض منهبِ أي اس�جاع مهر قُ  ] وامتنعت بال عذر فله اس�جاعه، اولو أقبضه ©[ ، ببذل ما وجب عليه أج� اآلخر

 ، خرجت منه بغ� اختياره بإفسادها أو بإفساد غ�ها
ً
   .ففعلته فلها مهرها أو بيمينه ال تفعل شيئا

كما  ] الفسخفلها  ،فإن أع� الزوج با�هر اbال، فله اس�جاعه : ولو أقبضه ©ا وامتنعت بال عذر[ : ثم قال بعد ذلك -
 ألن ا$ق uا ] وÅن أع� الزوج با�هر اbال فلها الفسخ إن Ëنت حرة مõفة[ ، لو أعÕ ا,ش�ي با¦من قبل تسليم ا,بيع

ما لم تكن تزوجته *�ة ، كما لو أفلس ا�ش�ي، ولو بعد اeخول Wعذر الوصول إ¾ العوض بعد قبض ا�عوض[ فخ�ت 
�   .ال العقد لرضاها بذلك أي بعÕ الزوج ح ] هبع

ألنه مالك نفعها والصداق عوض منفعتها فهو ، q الفسخ وعدمه ] و�£ سيد األمة ألن اbق J[ : ثم قال ا,ؤلف -
  . ] Ãالف وÏ صغ£ة وÎنونة[  ،ملكه دونها

  )þ±(اbلقة 
فإنه  ] فيه لالختالف، ة وØوهان� فسخ لعËل، ع�ته øال مهر إال حاكملوال يفسخه أي اhgح : [ قال ا,ؤلف رiه اهللا

} ، والزوج يعتقد أنها زوجته فيص� uا زوجان ،وأبيح uا أن ت¶وج ،لو فسخ بغ� حكم اعتقدت أن اcdح قد انفسخ
 
�
  .ز¾و ها ) وÇريمها � اآلخر وهذا الواحد يعتقد حل

ويقال امرأة استحقت q يوم واحد  ] ألنه الظاهر، ر مثلها©ا مه هأن هذا ابنه منها  لزمَ  المرأةومن اع�ف [ : قال -
 (مهرين ونصف 

ً
  )من األلغاز الفقهية ، نتجاوزها وهذه طبعا

هذه ا,سألة الT عرفنا أن ا$اكم ) أن يفسخ اcdح فيما إذا أعÕ الزوج با,هر ا$ال، إ0 آخر مسائل الصداق وما 
هيتعلق ب
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  باب و¹مة العرس

ناسب أن يعرف اإلنسان ما ، يأ� بعد ذلك و8مة اcdح، فبعد أن عرفنا العقد وaيف يتم العقد، نوهذا ترتيب حس
  .يتعلق بها من أحcم بعد أن عرف ما يتعلق بالعقد وaيفيته وا,هر وما يتعلق به 

رجل إذا اجتمع عقله أولم ال :يقال ] واجتماعهء تمام ال4 :أصل الو¹مة ،باب و¹مة العرس: [ فقال ا,ؤلف رiه اهللا
  .ألنه ¾مع إحدى الرجلs إ0 األخرى ؛ ويقال للقيد ولم ، وخلقه

  ]  الجتماع الرجل وا�رأة، نقلت لطعام العرس خاصة مث[ 
وهو �يح q ، قا) أهل اللغة والفقهاء الجتماع الرجل وا,رأة ،نقل اسم الو8مة لطعام العرس خاصة ال يقع � غ�هو

  ، شاء اهللا إنتينا أة كما سيحياألحاديث الصح
  .إال أن استعماuا q طعام العرس أك×، يقع � } طعام لÕور حادث :وقيل ،أما االجتماع نفسه فليس هو الو8مة

  :حكمها 
ُ [  :ثم قال بعد ذلك  Y و رغب فيهافô مندوب إ8ها ومُ ، أي تسن و8مة العرس بال خالف بs أهل العلم ] سن الو¹مةت

ألن ؛ وهو أظهر القولs عند الشافù رiه اهللا، بوجوبها: وبعضهم قال، ولكنها ليست واجبة عند أك× العلماء، لسÅمن ا
وما ذكروه ال أصل )  ،ال خالف q أنها ال Âب:قال ابن قدامة ،ب اإلجابة إ8هاووج و ،اd¯ ص� اهللا عليه وسلم أمر بها

  .وا�t ?مول � االستحباب 
 .Pخولباتستحب  :وقال الشيخ ،، ,اذا تسن بالعقد؟ قال ابن ا§وزي واقتµ عليه q الفروع وا,بدع] بالعقد[  :ثم قال

  .وÞ ا$ديث الصحيح أن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم ب« بامرأة فدعوت رجاال إ0 الطعام 
  : مقدارها 

قال ؟ أو ما مقدار و8مة العرس ؟هذا اإليالم لكن بماذا يكون، يع´ عرفنا اآلن حكم و8مة العرس أنها مستحبة
لقوJ ص® اهللا [ أولم � بعض نسائه بمدين من شع�   اهللا عليه وسلم�ألنه ص ] بشاة فأقل من شاة[  :ا,ؤلف رiه اهللا

وسلم  واd¯ ص� اهللا عليهمتفق عليه،  ] ) أولم ولو بشاة(عليه وسلم لعبد الر\ن بن عوف حp قال J تزوجت قال 
ما أولم � أحد من نسائه ما أولم � زينب جعل يبعث´ أدعو ) اdاس فأطعمهم $ما  :وقال أنس، أولم � زينب بشاة

بنت ا$ارث q عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن \óوا و8متها فلعل ة بل أولم � ميمون، وخNا حÓ شبعوا
قط  Ãلط بعضها q وهو اPقيق والسمن واإل ] ص® اهللا عليه وسلم L صفية øيٍس  وأولم اg¯[ ، ذلك �ن أك× من شاة

كما �  صغ£ -بساط من أديم– وضعه L نطٍع [  :قال، وعند مسلم أنه جعل q و8متها ا'مر واإلقط والسمن ،بعض
فدعوت " :قال أنسثالثة أيام ،  أنه ص� اهللا عليه وسلم أقام بs خي� وا,دينة يب´ بصفية ] الصحيحp عن أنس
قط وما �ن فيها إال أن أمر باألنطاع فبسطت فأل@ عليها ا'مر واإل ،ما �ن فيها من خN وال $م ،ا,سلمs إ0 و8مته

  .جزاء الو8مة بغ� ذبح الشاة إفدل �  "والسمن
هذا ال يع´ وجوب اإليالم بالشاة و�نما  )شاة لكنأولم ولو ب( :لعبد الرiن يع´ دل ذلك واd¯ ص� اهللا عليه وسلم قال

$ديث عبد الرiن  ] يستحب أال تنقص عن شاة -من العلماء-لكن قال �ع [ ، لو أولم بأقل من ذلك فإنه ال حرج
  ).ولو بشاة(واألو  الزيادة عليها  ,فهوم قول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم  ،السابق

ا,ستحب أنها � قدر حال : وقيل ، أو عقود أجزأت و8مة واحدة إن نواها للÁو�ن نكح أك× من واحدة q عقد 
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  .يستحب أال تنقص عن شاة : قال بعض العلماء، فيكون ذلك � حسب حا) ويساره يع´ ننظر إ0 حال إعساره ، الزوج
  :أحhم إجابة اeعوة  
ال خالف q : قال ابن عبد ال� رiه اهللا ] مسلم �رم هجرهوÉب � أول مرة أي � ا¹وم األول إجابة : [ ثم قال ا,ؤلف

وY حق لآلد� يسقط  ،سالمذلك شيخ اإل اختار، Y مستحبة  : وقيل، وجوب اإلجابة ,ن د* إ8ها إذا لم يكن فيها uو
   .وا,رأة �لرجل إال مع خلوة  ?رمة ،بعفوه

أو من أهل  ] Øو رافÍ ومتجاهر بمعصيةمسلم �رم هجره Ãالف إجابة أي � ا¹وم األول وÉب � أول مرة [  :قال-
ومنع ابن ا§وزي من إجابة ظالم، أو فاسق، أو مبتدع، أو مفاخر بها، أو فيها مبتدع يتäم ببدعة، إال لراد عليه، ، ا|دع

خاصة كما سبق أن   وY طعام q العرس ] إن د*ه إ¹ها أي إ¾ الو¹مة[ وaذا إن �ن فيها مضحك بفحش أو كذب، 
  . عرفنا ذلك

  أي إن عs رجًال بعينه أو Äاعة ا,عينs   ] إن عينه اeا.: [ قال و م} �يبه ؟
t الطعام طعام الو¹مة : (ولم يكن ث�م أي � Uل الو¹مة منكر bديث أú هريرة عن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم قال[ 

أنه يكره ألهل : وقال بعض أهل العلم ] )اها ومن ال �ب فقد عصا اهللا ورسوJيمنعها من يأتيها ويد  إ¹ها من يأب
 
ً
السيما القا- ألنه ربما �ن ذريعة ، العلم والفضل اإل¬اع إ0 اإلجابة والتسامح فيه ألن فيه بذلة ودناءة و�ها

  . للتهاون به وعدم ا,باالة
  .وهو نوع من ا'ك� فال يلتفت إ8ه، ط ال أصل )وهذا �، وهذا الRط لم أره لغ�ه: قال شيخ اإلسالم

وÞ هذه ا$الة  ] لم Éب اإلجابة، كقوJ يا أيها اgاس هلموا إ¾ الطعام -بفتح الفاء–فإن د*ه اoَف® : [ ثم قال بعد ذلك 
  "لقيتعليك أن تدعو } من "أو يقول لرسو) ، "هلموا إ0 الطعام: "دعوة ا§ف� تكره اإلجابة كأن يقول

 للشافù رiة اهللا  ] كرهت إجابته: أو د*ه � ا¹وم اÈالث [ 
ً
لقول اg¯ ص® اهللا [ q هذه ا$الة كرهت اإلجابة وفاقا

فدل � كراهته q ا8وم  ] رواه أبو داود وغ£ه) واÈالث رياء وسمعة، واÈا� معروف، الو¹مة أول يوم حق( :عليه وسلم
ولو العادة فعله أو 'فريح أهله ويعزر إن ، \رم األكل وا~بح الزائد � ا,عتاد q بقية األيام: "مقال شيخ اإلسال، ا¦الث

  ، وتسن q ثا¥ يوم ,ن عينه دا* الو8مة ] وتسن � ثا� يوم ¿لك اxÓ: [ ثم قال". ¤د
فمن (ابة، $ديث اd¯ ص� اهللا عليه وسام يع´ أيًضا تكره اإلج ] كرهت اإلجابة: أو من � ماJ حرام ، أو د*ه ذ5[ 

ألن ا�طلوب إذالل أهل ا¿مة واWباعد عن الشبهة وما فيه اbرام �ال ) [ ات6 الشبهات فقد استxأ eينه وعرضه
  .]يواقعه

ألنها  ،فال تكره وال تستحب، غ� و8مة العرس فمباحة، أي سائر اPعوات ا,تقدم ذكرهن ] مباحة: وسائر اeعوات [ 
لم تكن تفعل q عهد اd¯ ص� اهللا عليه وسلم وعهد أصحابه و $ديث عثمان بن أÛ العاص ,ا د* إ0 ختان فأب 

إذا قصد فاعلها شكر : "، وقال بن قدامة رiه اهللا تعا0"كنا ال نأ� اtتان � عهد رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: "وقال
  ".إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلكنعمة اهللا تعا0 عليه و�طعام 

  .العقيقة وY ما يذبح للوP  ] فتسن: غ£ عقيقة [ 
  ومأتم يع´ االجتماع للعزاء و�و ذلك  ] فتكره: ومأتم [ 
رواه ) إذا د. أحدكم إ¾ طعام فليجب عرساً Ëن أو غ£ عرس: ($ديث ] مستحبة: واإلجابة إ¾ غ£ الو¹مة [ 

aله � االستحباب، و$ديث ال�اء" :مسلم، قال الزرi ا.: (وجوابهeا* ) أمر بإجابة اPولَما فيها من ج� قلب ا
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  .، وأما الو8مة فتقدم وجوب اإلجابة إ8ها بRطه "وتطييب خاطره
  إذا ُدَ. لو¹مة من صومه واجب  أو نفل: مسألة  �

لوجوب إجابة دعوة ا,سلم،  ] ح¢ وجوباً :  للو¹مة إذا د.، ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان: [ ثم قال بعد ذلك
ْقَمالَُكْم {ولم يأكل، ألنه \رم قطع الصوم الواجب لقول اهللا تعا0

َ
، ويسن اإلخبار بصومه ~لك  ¼¼?مد}َوَال ُيْبِطلُوا أ

µف، ومن ذلك قول يع´ يدعو ألصحاب الو8مة وين ] ود* استحباباً وان{ف: [ ثم قال. ولفعل ابن عمر 8علم عذره
وذكر�م اهللا ،وصلت عليكم ا�الئكة ، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار: (اd¯ ص� اهللا عليه وسلم

إذا د. أحدكم فليجب فإذا Ëن ( :ود¹ل ذلك حديث اg¯ ص® اهللا عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة) [ فيمن عنده
بل ¾يب ، فدل ذلك � أن من �ن صائما ال يعتذر بالصوم ] رواه أبو داوود) وÅن Ëن مفطرا فليطعم، صائما فليدعو

  .و8دع ألهل الطعام بال�aة وا,غفرة 
 صوُمُه  ] والصائم ا�تنفل[ 

ً
يع´ إن  ] ويفطر إن جxَ قلب أخيه ا�سلم -ظاهره وجوبا -إذا د. أجاب [ يع´ ليس واجبا

وأن لم ،نه يفطر q هذه ا$الة §� قلبه و�دخال الÕور � قلبه بأكله وفطره �ن q ترaه لألكل كÕ لقلب أخيه فإ
ال ينبÏ لصاحب اPعوة : "وقال، وهذا أعدل األقوال: قال شيخ اإلسالم . يكن كذلك فتمام الصوم أو  من الفطر

 ، اإل$اح q الطعام للمدعو إذا امتنع من الفطر q ا'طوع
ً
و�ذا ألزمه بما ، فإن Ø األمرين جائز، أو األكل إن �ن مفطرا

وال \لف عليه 8أكل وال ينبÏ للمدعو إذا رأى أنه ي�تب � امتناعه ، ال يلزمه �ن من نوع ا,سألة ا,نô عنها
وأن �ن ترك ا§ائز مستلزما ألمور ?ظورة فينبÏ أن يفعل ذلك ا§ائز وربما يص� ،أن يمتنع فإن فطره جائز ، مفاسد

  " . باواج
ثم ،  N،وتكلف لكم ،د*كم أخو�م (لقول اg¯ ص® اهللا عليه وسلم لرجل اع�ل عن القوم ناحية وقال إ� صائم [ 

وأهمية بالغة � ج� القلوب ،هذا الم من اd¯ ص� اهللا عليه وسلم فيه داللة واضحة  ] )صم يوما مhنه إن شئت
  .� اهللا عليه وسلم وهذا من هدي اd¯ ص، ومرا¤ة ا,شاعر

  األكل من الو¹مة �
ألن الواجب ما هو؟ الواجب هو إجابة اPعوة وقد حصل؛ ألنه هو  ] وال �ب L من ح¢ األكل ولو مفطرا: [ ثم قال

قال ، )وÅن شاء ترك،فإن شاء أكل ، إذا د. أحدكم فليجب: (لقوJ عليه الصالة والسالم[ ا~ي أمر به وتوعد � ترaه، 
t �  .فدل ذلك � عدم وجوب األكل و�نما اPعوة وقد حصلت وهللا ا$مد ] حديث صحيح:ح ا�قنع 

و,ا فيه من إدخال الÕور ، )N ثم صم يوما مhنه(من قول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم  ] ويستحب األكل �ا تقدم:[ قال
  � قلب ا,سلم وألن ) اtروج من الصوم 

يع´ أن إباحة األكل أي أن ا,دعو ال يبا�  ] ه أي إباحة األكل متوقفة L �يح إذن أو قرينهوÅباحت: [ قال بعد ذلك 
  :واإلباحة تكون بأحد أمريناألكل  حÓ يباح ) ذلك،  

 .كأن يقول ) } أو تفضل،إما باإلذن الµيح  )¹

º(  تدل � ذلك Tيديه مثًال فهذه تدل �،وجود القرينة ال sاألكلكأن يقدم الطعام ب q اإلذن .  
فيباح األكل من بيت القريب أو الصديق، من مال غ� ?رز عنه إذا  ] أو صديق لم �رزه عنه، ولو من بيت قريب [ 

 إ0 العادة والعرف، قال  q اآلداب
ً
هذا هو ا,توجه، وما يذكر عن أiد من االستئذان : علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا

رواه أبو ] )من دخل L غ£ دعوة دخل سارقاً وخرج مغ£اً (bديث بن عمر . [ صاحبه أو الورع ?مول � الشك q رضا
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، ألنه دخل بغ� إذن
ً
 من ، داود، قال بن عدي هذا حديث منكر ال يُعرف إال بابن طارج، وقو) دخل سارقا

ً
وخرج مغ�ا

  .أÑر نهب مال غ�ه، شبهه به 
، مع« هذا الم أي اP¤ء إ0 الو8مة إذن q الطعام وتقديمه إذن فيه  ] طعام إذن فيهوتقديم ال، واe*ء إ¾ الو¹مة [ 

، )إذا د. أحدكم إ¾ طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن($ديث أÛ هريرة ،  فالواو هنا بمع« أو  كما ع� بها غ� واحد
  .يه األصحاب، وينظر إ0 العرف والعادة q ذلك ا|ت اP¤ء إ0 الو8مة إذٌن فيه، هذا هو ا,ذهب وعل: وقال ا,رداوي

ابن ا,فلح : وقال، أي ال يملك الطعام من قدم إ8ه، وال يملك ا'µف فيه بغ� إذنه ] وال يملكه من قدم إ¹ه: [ قال
  .\رم أخذه فإن علم بقرينة رضا مالكه فيباح عند ذلك

  و�نما أباحه األكل، ألنه لم يملك شيئا  ] حبهبل يَهلك L ُملك صا: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا 
  .أكل الضيف إباحة ?ضة ال \صل ا,لك � ا,شهور عندنا : قال أحد العلماء  

  إن Ëن � الو¹مة منكر؟  �
، مثل آنية ا~هب ] وفرش حرير وØوها، وآالت ©و، و�ر، وÅن علم ا�دعو أن ثَم أي � الو¹مة منكرا كزمر: [ ثم قال

وÅن لم يقدر L ، ح¢ وغ£ه؛ ألنه يؤدي بذلك فرضp إجابة اeعوة وÅزالة ا�نكرفإن Ëن يقدر L تغي£ه [ فضة، وال
من Ëن يؤمن باهللا وا¹وم اآلخر فال يقعد L : (تغي£ه أب اbضور، bديث عمر مرفو* أن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم قال

يع´ هذا الم أن اإلنسان إذا علم أن هناك منكر فإنه ال ¾وز ) q هذه  ] ذيرواه ال�م)  مائدة يدار عليها اÓمر
  .ا$الة أن \ó هذه الو8مة 

 )�±(اbلقة 

. بل \رم عليه ا$ضور مع مشاهدة ا,نكر: قالوا فإن لم يقدر � تغي�ه ] وÅال� يقدر L تغي£ه أب اbضور[ : قال ا,ؤلف
من Ëن يؤمن باهللا وا¹وم اآلخر فال يقعد L مائدة  : (® اهللا عليه وسلم قال عنه أن اg¯ صbديث عمر رÕ اهللا [ 

صنعت طعاماً  : (وعن جابر وعن عA بن أÛ طالب وعن ابن عمر ر- اهللا عنهم  ] رواه ال�مذي)  يدار عليها اÓمر
و�ن رأى  )من رأى منكم  منكراً فليغ£ه( ديثو$) فدعوت الرسول ص® اهللا عليه وسلم فرأى � ا4يت تصاوير فرجع

  . هذا أعدل ا,ذاهب: وهذا مذهب ا§مهور، وقال ابن عبدال�، ستور معلقة فيها تصاوير حيوان لم ¾لس إال أن تزال
م، أي بعد إزالة ذلك ا,نكر ,ا تقد ] و�لس بعد ذلك، وÅن ح¢ من غ£ علم با�نكر ثم� علم به أزاJ لوجوبه عليه[ 

وخرج ) "هكذا رأينا الرسول ص® اهللا عليه وسلم: أن ابن عمر سمع زمارة راٍع فوضع أصبعيه � أذنيه، وقال( وألÛ داود 
  "فأب أن يرجع، اPا* �وuا: وقال، أiد رiه اهللا  من و8مة فيها آنية فضة

: ب الشافù رiه اهللا وغ�ه، قال ا,ؤلف معلالً وهذا مذه ] ان{ف: فإن دام ا�نكر لعجزه أي ا�دعو عنه : [ قال ا,ؤلف
 $ضور الزور وشهود ا|اطل، وظاهر Øم Äاعة من أهل العلم  ] �ال يكون قاصداً لرؤيته أو سماعه[ 

ً
فيكون ذلك سببا

  \رم دخول بيعة وaنيسة مع وجود صورة وأنها �,سجد � الق�،"
[ وتعليل ذلك  ] ُخ£ بp اoلوس، واألكل ، واالن{اف: ولم يره ولم يسمعه وÅن علم ا�دعو به أي با�نكر : [ ثم قال 

وهو كونه لم يرى ولم يسمع ا,نكر، وا~ي يظهر أنه إذا علم با,نكر وجب إنكاره كما  ] لعدم وجوب اإلنكار حينئذ
  .قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية رiه اهللا 

  : مسألة أخرى � هذا ا4اب 
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هو Ðء يطرح q أيام ال¶ويج من دراهم أو غ�ه فيكره فعله، وُسئل :  واgثار تعريفه، ] واWقاطه، ثارو�ره اg: [ وقال
ال يعجب´ إنتهاب ا§وز وأن يأكل : وÞ رواية" يُعطون أو يُقسم عليهم: "عن ا§وز ين×ه؟ فكرهه، وقال: اإلمام أiد

وأخذه  -واWقاتل عليه-�ا �صل فيه من اgهبة وال�احم : [ لكوالسكر كذلك، وaره ا'قاطه q عرس أو غ�ه، وتعليل ذ
ن� عن (وحديث عبداهللا بن زيد ) ن� عن اgهبة واÓلسة(وÞ حديث زيد بن خاL [  P هذا الوجه فيه دناءة وسخف

ف q الكراهة، وأما أنه ليس بمكروه واtال: مالك والشافù رiهما اهللا، وÞ رواية عن أiد: وبه قال) الُمثلة واgهب
َملَكه، ألن مالكه قصد تمليكه ,ن  ] ومن أخذه أي أخذ Ìء من اgثار: [ قال. اإلباحة واال'قاط فال خالف فيهما

�لصيد إذا أغلق عليه داره أو خيمته و�ن لم  ] أو وقع � حجره منه Ìء فهو J، قصد تملكه أو ال، ألنه قد حازه[ أخذه 
و�ن قُسمه �  ا$اüين  ] ومالكه قصد تمليكه �ن حازه[ خذ منه،  فال ¾وز لغ�ه أخذه منه، يقصده فليس ألحد األ

  .فال يكره، كذا و�ن وضعه بs أيديهم وأذن uم q أخذه � وجه ال يقع فيه تناهب 
 :مسنونات و¹مة العرس 

  إعالن اcdح و�ظهاره و�شاعته  وهذه مسألة أخرى  مهمة، يع´ يسن ] ويسن إعالن اhgح: [ قال ا,ؤلف -
وÞ ا,سند أنه �ن يكره  ] رواه ابن ماجه) اظهروا اhgح(و� لفظ ) أعلنوا اhgح: (لقوJ ص® اهللا عليه وسلم[  

Õن ال حلق به وال صنوج فيه[ ، نكاح الË ف أي ال¢ب به إذاeأطراف  ] ويسن ا q اس توضع�يع´ قطع من 
  .اPف

بs . التسوية: خاصة، قا) الشيخ، وظاهر نصوص أiد وأصحابه ] يسن اeف فيه � اhgح للنساء: [  قال ا,ؤلف-
  .الرجال والنساء

ما ترى q اdاس : ا,قصود عقد ال¶ويج  حÓ يعرف ويشتهر، قيل ألiد ] و�ذا ختان، وقدوم Àئب، ووالدة، وÅمالك[ 
لقول اg¯ ص® اهللا عليه [ ال، : ء فلم يكره ذلك، وقيل يكون فيه جرس، قالا8وم Çرم اPف q إمالك أو بناء بال غنا

يكره نكاح  الÕ حÓ : وÞ ا,سند ] رواه النساÐ)  فصل ما بp اbالل واbرام الصوت واeف � اhgح( وسلم 
وظاهره  سواء أن �ن ) الأعلنوا اhgح وا/بوا عليه بالغرب: (والبن ماجة عن ¤ئشة ر- اهللا عنها، يóب باPف

  .الضارب رجًال أو امرأة
الصواب : ورباب ، و�و ذلك، وقال ابن ا,فلح رiه اهللا ] و	رم N ملهاة سوى اeف كمزمار  وطنبور وجنك وعود[ 

فيحرم استعمال هذه ا,الY، كذلك اللعب  ] سواًء استعمل bزن أو ¸ور:  قال � ا�ستوعب وال�غيب[ ا'حريم، 
 
ً
  .الشطرنج � عوض القمار ال ¾وز، حcه ابن عبد ال� إÄا¤

كإعالنه و�شهاره و�ظهاره حÓ  يظهر ويشتهر، وaذلك üب اPف وهذه من : هذه بعض األمور الT تسن q اcdح
Ï لإلنسان أن األمور ا$سنة q اcdح حÓ يعلم ويعرف يفرق بs اcdح والسفاح وغ�ه من العقود الÕية الT ال ينب

  .يقوم بها
 .�لًة من اآلداب ال� ينب7 مرا*تها أثناء الطعام وå من الشارح 

  ].تسن التسمية جهراً L أكٍل أو tٍب [  )¹
º(  ]مد إذا فرغbوا [  ،ص� اهللا عليه وسلم يفعل ذلك ¯dن ا� ]ا يليه، بيمينهâ للحديث ا,شهور عن ابن ] وأكله ،

 )  و� بيمينك و� âا يليكيا غالم سم اهللا(سلمة 

 ألن العرف يقتضيه]  بثالث أصابع[ األكل  )¼
ً
 .ويكره بما فوقها وبما دونها ما لم يكن $اجة، أو يتناول ¤دًة وعرفا
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å(  ليل ما علق باألسنان، ومسح الصحفة[ ويسن, [  �t أكل فيها Tال)الصحفة J تستغفر ( 

ê(  ]به ثالثاً مصاً وأكل ما تناثر من الطعام، وغض طرفtللماء ,ا روي  ] ه عن جليسه، و) مصوا ا�اء مصاً وال تعبوه
 ]. ويتنفس خارج اإلناء[  )عباً 

ì(  ]ب ا�اء من فم السقاء و� أثناء طعام بال *دةt إال إذا صدق عطشه، يقال من باب الطب أنه دباغ  ] ويكره
 ]  وÅذا tب ناوJ األيمن[ للمعدة، 

í(  ]ين قبل الطعامويسن غسل ا¹د [  ، ذلك من اآلثار q ا ورد, ] ء من فمه إ¾ اإلناء، وأكله حاراً، أو منÌ و�ره رد
 ] وفعله ما يستقذره من غ£ه، ومدح طعامه وتقويمه، وعيب الطعام[ و,ا ورد ذلك من اآلثار  ] وسط الصحفة أو أعالها

î(  ] ًتمٍر مطلقا � ] يفاجأ قوم عند وضعهم الطعام تعمداً وأن [ ال يقرن أك× من حبة  ] وقرانه 

M( ره الشيخ ابن تيمية : و قال الشارحaيث يؤذيه[ وø ًأو قليل [ فيبلغ حد ا'خمة، و�ن لم يؤذه فال بأس،  ] أكله كث£ا
ذه بعض اآلثار الT ذكرها الشيخ، و\رم اإل¬اف q ذلك، ه] øيث ي¢ه

 باب ع2ة النساء

ْزَواًجا لِتَْسُكُنوا {: مقاصد اcdح كما قال تعا0 ا,ودة بs الزوجs من أعظم
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
َوِمْن آَيَاتِِه أ

ُرونَ  ةً َورَْ\ًَة إِن� ِ� َذلَِك َآلَيَاٍت لَِقْوٍم َفَتَفك� وم فا,ودة كيف تدوم ؟ ال بد uا من مسببات حÓ تد} إ¹ََِْها وََجَعَل بَيَْنُكْم َمَود�
ومن أعظم أسباب ا,ودة حسن العRة بs الزوجs، وÞ هذا ا|اب إن شاء اهللا سنتäم عن ، هذه ا,ودة والعRة بإذن اهللا

  "q هذه ا,سألة من أحcم "حسن العRة بs الزوجs وما يتعلق بها 
  .لفقهاء ، بيان ,ع« العRة q اللغة واالصطالح عند ا ] باب ع2ة النساء: [ قال ا,ؤلف 

  . ] ع2ة وå مع2: الع2ة بك� العå p االجتماع، يقال ل� �اعة: [  الع2ة � اللغة �
  . ] å ما يكون بp الزوجp من األلفة واالنضمام: [  الع2ة � االصطالح �

  :كيف تكون الع2ة 
  :ثالثة أشياء قليلة أو معدومة: وقال ا$ارث ا,حاس¯

  . ـ حسن اإلخاء مع األمانة ¼ـ حسن اtلق مع اPيانة ،    º،    ـ حسن الوجه مع الصيانة ¹
فال يماطله  � حقه، وال يتكره يلزم �ً من الزوجp الع2ة با�عروف، أي معاtة اآلخر با�عروف، : [ وقال ا,ؤلف

 Jتعا¾[ . ألنه من ا,عروف ا,أمور به ] وال يتبعه أذى وال منة -بل يبا�ه بطالقه وبسالسة-4ذ Jوُهن� { :لقو ُ�ِ¤َ
َمْعُروِف 

ْ
خ£�م ،خ£�م (قال الرسول ص� اهللا عليه وسلم . أي طيبوا أقوالكم uن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم  ] }بِال

وقال [ تتقون اهللا فيهن كما عليهن أن يتقs اهللا فيكم، : و±ن من أخالقه Äيل العRة دائُم البR، قال ابن زيد) ألهله
ِي َعلَْيِهن� بِالَْمْعُروِف {: تعا¾ إ¥ أحب أن أتزين ألمرأ� كما أحب أن : قال ابن عباس ر- اهللا عنهما ] }َولَُهن� ِمْثُل ا¿�

، وقال الرسول ص� اهللا عليه }َولِلر�َجاِل َعلَْيِهن� َدرََجةٌ {: ت¶ين �، وحقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول اهللا تعا0
، وقال عليه أفضل الصالة )نت آمراً أحًدا أن يسجد ألحد ألمرت ا�رأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليهالو ك: (وسلم

ويسن لÁ منهما Çسs اtلق ، )إذا باتت ا�رأة هاجرة لفراش  زوجها باتت تلعنها ا�الئكة ح} تصبح: (والسالم
اِحبِ {: لصاحبه، والرفق به واحتمال أذاه، لقو) تعا0 َْنِب  َوالص�

ْ
oبِا { ،sوقال الرسول ص� اهللا قيل هو } واحد من الزوج
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خلقت من ضلع أعوج فإن : (، وقال عليه الصالة والسالم)استوصوا بالنساء خ£اً فإنهن� عواٌن عندكم(عليه وسلم 
ها قدر ما)، وال يف معا�ة ا,رأة با'لطف مع إقامة هيبته، وال ينبÏ أن يعلم: "قال ابن ا§وزي) ذهبت تقيمه ك�ته

 من غ� إفراط
ً
 Ãاف إذاعته، وال يك× من اuبة uا، و8كن غيورا

ً
وعليها أن " :ال ير& بالR من أجله، إ8ها ¬ا

  .تبدي ) } ما يدعو إ8ه ويزيدها q مودته 
ْن { لقوJ تعا¾  -هذا من حسن العRة-وينب7 أن يمسكها مع كراهته ©ا : [ ثم قال ا,ؤلف

َ
فَإِْن َكرِْهُتُموُهن� َفَع8َ أ

َ�َْعَل اهللا�ُ فِيِه َخْ£ًا َكثِ£ًا   ] }تَْكَرُهوا َشْيًئا َو
ً
 كث�ا

ً
فع, أن يكون ص�aم q إمساككم uن مع الكراهة فيه خ�ا

، ورب مذموم أصبح
ً
، وال  لكم q اPنيا واآلخرة، ألن اإلنسان ال يعلم وجه الصالح، ورب ?مود أصبح مذموما

ً
?مودا

Øم Äيل q - :قال ابن عباس رÕ اهللا عنهما[ . تكاد Âد ?بوب ليس فيه ما تكره، فليص� � ما يكره ,ا \ب 
يش� إ0 اآلية، وقبل ذلك قول الرسول ص� اهللا عليه وسلم q ] ربما رزق منها وeاً فجعل اهللا فيه خ£اً كث£اً  -اآلية

، وهذا من حسن العRة وا,ودة، أن \تمل اإلنسان )ؤمنة إن سخط منها خلق رÕ منها آخرال يفرك مؤمن م: (الصحيح
األذى والعيوب الT يكره، ألنه قد يكون فيها من ا,حاسن ما يفوق العيوب، وقد يكون فيها من األمور ا$سنة، وقد 

  .هللا ÒÃُ القدر أشياء q ا,ستقبل وأمور \مد عقباها إذا ص� واحتسب بإذن ا
  :ما �رم عليهما 

من أن  ] أي بذل الواجب �ا تقدم، �رم مطل N واحد من الزوجp بما يلزمه للزوج اآلخر واWكره 4ذJ: [ ثم قال
  .العRة با,عروف واجبة 

 pالزوج pالع2ِة ب �  :مسائل 
هزيلة ا§سم ،  ] ولو Ëنت نضوة اÓلقة وå بنت تسع، وÅذا تم العقد لزم تسليم الزوجة اbرة ال� يوطأ مثلها: [ قال -

  .الزوج يستحق تسليم العوض كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته : ألنه بالعقد
أي يستمتع با$ائض دون الفرج، فإذا �ن Ã� عليها الóر يستمتع  ] ويستمتع بمن ُ�' عليها bËائض:[ ثم قال -

� بيت الزوج متعلق بتسليم [ فرج، ويقبل قول امرأة ثقة q العيوب الT فيها، بها كما يستمتع با$ائض، يع´ فيما دون ال
 عرفنا . ] ولم تش�ط � العقد دارها أو بتها[ ألن ا$ق )، فال ¾ب بدون طلبه  ] إن طلبه أي طلب الزوج تسليمها

ً
إذا

فإن اش�طت ُعمل [ لعقد دارها أو بتها ـ إذا لم تش�ط q اº.  ـ إن طلب الزوج ذلك¹: أن هناك قيود لتسليم ا,رأة
وuا الفسخ ، فإن �طته لزم الوفاء به: q الRوط واcdح،  ولم يكن طلبها |يته، قال ابن ا,فلح ] بال2ط  �ا تقدم

مها إن بذ'ه إن �نت ëا ¾ب تسليمها ويلزمه اdفقة ، بمخالفته، و¾ب تسليم نفسها q دارها
�
تسلمها ويلزم الزوج  تسل

  .أو ال
وال يقبل قو)، و�ن قال ال أطأ، ألن  ] وال يلزم ابتداء تسليم Uرمة ومريضة وصغ£ة وحائض ولو قال ال أطأ: [ ثم قال -

وير� زواuا، و�ن �نت غ� مرجوة الزوال وجب التسليم، :ال يؤدي ذلك إ0 عدم . هذه األعذار تمنعه من االستمتاع بها
  .ألن األصل عدم ذلك ] أن وطأه يؤذيها فعليها ا4ي�نةوÅن أنكر [ التسليم 

مهل العادة وجوباً [  -
ُ
يع´ ما اعتاده اdاس � ذلك �8ومs  ] وÅذا استمهل أحدهما أي طلب ا�هلة ¹صلح أمره أ

ألن ذلك من حاجتهما  ] طلباً للي� والسهولة[ وا¦الثة وا,رجع q ذلك للعرف، ألنه ال تقدير فيه، ف�جع فيه إ0 العادة، 
 فوجب إمهاuما 

ً
: فال Éب ا�هلة J، لكن � الُغنية -بفتح اoيم و��ها-ال لعمل جهاز [ فإذا ُمنع منهما �ن تعس�ا

يع´ إذا استمهلت لعمل جهاز Y وأهلها ما تتهيأ به من �اء جهاز وتزين أو استمهل هو وو�   ] تستحب اإلجابة ¿لك
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 أو ج
ً
  .نون مثله إذا طلب ا,هلة من به صغرا

�ب تسليم األمة مع اإلطالق ¹الً فقط، ألنه زمان االستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهاراً ألنه زمن :[ ثم قال  -
وألنها ëلوaته، عقد الزوج � إحدى منفعتيها، فلم ¾ب تسليمها q غ� وقتها، فتخدم q اdهار عند سيدها  ] اÓدمة

  . ها q الليلوتذهب لزوج

 )�E(اbلقة 

ألن الزوجية تقتã  ] وجب L الزوج تسلُمها نهاراً أيًضا: وÅن tط تسليمها نهاراً أو بذJ سيد :[ ثم قال بعد ذلك  - 
 $ق السيد، فـإذا بذ) 

ً
، و�نما ُمنع نهارا

ً
¤د لألصل q  -يع´ تنازل عنه-وجوب التسليم والتسلم مع ا|ذل 8ًال ونهارا

  حق
ً
  .األمة أي أنها تبæ عند زوجها 8ًال ونهارا

  مسائل � الع2ة  �
: وذلك لقو) تعا0 ] أي للزوج االستمتاع بزوجته � ُقبٍل، ولو من جهة العجïة –ويباtها : [ ثم قال بعد ذلك  -
:� ِشْئُتمْ {

َ
تُوا َحْرثَُكْم ك

ْ
أي صفة �نت، و�نما ا'حريم q ذلك  فجاز ذلك q } وقت و�} نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ
  .اإلتيان من اPبر فإنه ?رم

، ألنه ليس من ا,عا�ة با,عروف: أي إذا �ن االستمتاع يó بالزوجة فإن ذلك ال ¾وز، قال ] ما لم ي¢ بها: [ قال -
فإن تناز¤ فينبÏ : خ اإلسالمف�جع q ذلك إ0 اجتهاد حاكم، قال الشي، ومن زاد عليها q ا§ماع فإنه يُصلَح بينهما

 باdهار
ً
 بالليل وأربعا

ً
ما لم ي¢ بها أو يشغلها عن فرض  : [ ثم قال، للحاكم أن يفرضه �dفقة، وجعل ابن الزب� أربعا

  .,ا روي عن أiد وعن غ�ه، يع´ راكبة ما لم يó بها ] ولو L تنور أو L ظهر قتب[ فليس ) ذلك،  ] باستمتاعه
ألن الرسول [ يع´ إذا �ن ا|ت ا~ي يقصد أنه غ� �وف؛ ، يع´ السفر بال أذنها ] وللزوج السفر باbرة مع األمن[  -

ما لم تش�ط ضده أي أن [ وهذا من األمور ا,عروفة ا,ستفيضة  ] ص® اهللا عليه وسلم والصحابة Ëنوا يسافرون بنسائهم
: وقو) عليه أفضل الصالة والسالم) ا�ؤمنون t Lوطهم: ( ص� اهللا عليه وسلملقو) ] فيو� ©ا بال2ط، ال يسافر بها

  الم وuا الفسخ ] وÅال فلها الفسخ كما تقدم) [ ما استحللتم به الفروج، إن أحق ال2وط أن توفوا به(
أي أحدهما يفوت ،  ت حقه عليه,ا q ذلك من تفوي ] واألمة ا�زوجة ليس لزوجها وال سيدها سفر بها بال إذن اآلخر[  -

  . ألن الُسك« للزوج، ال  uا ] وال يلزم الزوج لو بوأها سيدها م�الً أن يأتيها فيه[ حق اآلخر، 
  ]. ولسيد السفر بعبده ا�زوج واستخدامه نهاراً [ 
  ] اآلية} فَاْقَ�ِلُوا الن�َساَء ِ� الَْمِحيِض { :لقوJ تعا¾ و�رم وطؤها � اbيض[  -

ً
وهذه من األمور ، وaذا q اdفاس إÄا¤

ًذى فَاْقَ�ِلُوا الن�َساَء ِ� الَْمِحيِض َوَال َيْقَرُبوُهن� َح}� َفْطُهْرنَ {: ا,جمع عليها، لقو) تعا0
َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
 َويَْسأ

َمَرُ�ُم اهللا�ُ 
َ
تُوُهن� ِمْن َحْيُث أ

ْ
ْرَن فَأ ِرينَ فَإَِذا َيَطه� : وعن أÛ هريرة ر- اهللا عنه قال}  إِن� اهللا�َ ُ�ِبÛ ا�Wو�انpَِ َوُ�ِبÛ الُْمَتَطه�

يع´ حÓ إن طهرت ولم تغتسل فال ¾وز وطؤها حÓ تغتسل لقو) ]  و�ذا بعده قبل الغسل[ ، )و�رم وطؤها � اbيض(
ِرينَ َوَال َيْقَرُبوُهن� َح}� َفْطُهْرَن فَ {: تعا0 َمَرُ�ُم اهللا�ُ إِن� اهللا�َ ُ�ِبÛ ا�Wو�انpَِ َوُ�ِبÛ الُْمَتَطه�

َ
تُوُهن� ِمْن َحْيُث أ

ْ
ْرَن فَأ } إَِذا َيَطه�

  .تطهرن أي اغتسلن أو تيممن لعدم وجود ا,اء، أو عجز عن استعما)
إن اهللا ال ( :قول الرسول ص® اهللا عليه وسلمل[ وهذا من األمور ا,جمع عليها ، ] � اeبر -كذلك \رم وطؤها-و[  -

عن ، ، وروى ابن ماجة عن أÛ هريرة ر- اهللا عنه ] رواه ابن ماجة) ال تأتوا  النساء � أعجازهن� ، يستÔ من اbق 
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 ) ال ينظر اهللا إ¾ رجل جامع امرأته � دبرها: (الرسول ص� اهللا عليه وسلم  يقول
ً
دبرها فقد  من أ; امرأة �(وعنه أيضا

وهذا قول Äاه� ، وطء ا,رأة q اPبر حرام بالكتاب والسنة : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية) كفر بما نُزل U Lمد
:� ِشْئُتمْ {السلف واtلف بل هو اللوطية الصغرى، وقو) تعا0 

َ
تُوا َحْرثَُكْم ك

ْ
q مcن واحد : أي q صمام واحد يع´} فَأ

كما يفرق بs : و�ن تطاوع فُرق بينهما، قال  شيخ اإلسالم ابن تيمية، و�ن فعل ُعزر إن َعِلم Çريمه ،و�ن أà من اtلف
  .الرجل الفاجر وبs من يفجر به من رفيقه

وأÄعوا ليس ) العزل إال بإذنها، : قال الوزير ابن هب�ة ] و�رم عزٌل بال إذن حرة أو سيد أمة: [ ثم قال بعد ذلك -
و,سلم عن ¤ئشة ر- اهللا عنها . ، وثبت عن ابن عباس �و ذلك"نõ أن يعزل عن ا$رة إال بإذنها : "نبلوألiد بن ح

كما يفعل أهل ا§اهلية دفن الوP أي دفن ا|نت وY حية، كذلك ا~ي يعزل حرمها من الوP، ، "ذلك الوأد اÒt: "قالت
فال ¾وز إال بإذنها، كذلك \رم العزل ، الوP وعليها q العزل üرإخراج ا,´ خارج الرحم، فلها حق q : ألن العزل هو

  .عن األمة إال بإذن سيدها؛ ألن ا$ق q الوP )، و) أن يعزل عن ¬يته بال إذنها
ألن ذلك  ] L غسل حيض ونفاس وجنابة إذا Ëنت مõفة - أي للزوج اجبار زوجته-وJ إجبارها : [ قال بعد ذلك -

أما إذا �نت ، فيملك إجبارها � ما يمنعه من االستمتاع بRط أن تكون مäفة ، قه وهو االستمتاع بهايمنعه من ح
 ëا ¾وز أن ¾�ها عليه ، غ� مäفة فإن الوطء ال يقف عليه  إلباحته بدونه

ً
غسل اسة واجتناب Uرمات و[ وأيضا

وهذا من العRة ا$سنة حÓ تكون بينهم مودة  ] وÅزالة وسخ ودرن وأخذ ما تعافه اgفس من شعر وغ£ه كظفر
فإن  ] وÅزالة درن[ ، و�ال حُرمت اإلقامة معها، فلو امتنعت عن الصالة  أدبها ] واجتناب Uرمات: [ وانسجام، قو)

تعليل و ] و�راثوثوم ومنعها من أكل ما J را>ة كريهة كبصل [ احتاجت إ0 �اء ا,اء فثمنه عليه ألن ا$ق )، كذلك 
  ] . وسواًء Ëنت مسلمة أو ذمية  -و) ا$ق q ذلك-ألنه يمنع كمال االستمتاع بها [ ذلك 

كطحن وaنس بيت وغ� ذلك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ] وال L xÉ عجٍن أو خ= أو طبخ أو Øوه: [ قال ا,ؤلف -
فخدمة ا|دوية ليست ، ويتنوع ذلك بتنوع األحوال، ثله¾ب � الزوجة خدمة زوجها با,عروف من مثلها ,: "رiه اهللا

ذلك طائفة من ا$نابلة، والراجح قول شيخ اإلسالم ابن : كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وقال
  .إن من العRة با,عروف خدمة ا,رأة زوجها : تيمية رiه اهللا وهو قول

كما ] كما � اإلنصاف وغ£ه ، والصحيح من ا�ذهب J إجبارها عليه،نابة � رواية وال xÉ ا¿مية L غسل ج: [ قال -
  بs ذلك ا,رداوي وغ�ه،

؛ ألنه ?رم عليها ] tب ما يُسكرها[ ويمنعها من ، فال öرج إال بإذن الزوج]  وJ منع ا¿مية من دخول بيعٍة و�نيسة[  
ذا �ن ذلك \ُل q دينها، و) إجبارها � غسل فمها من سائر اdجاسات، ألنه إ]  ال ما دونه[ ، ويمنعها من تناول الُمحرم

  ويمنع من الُقبلة، ، يمنعه من االستمتاع بها
يع´ بوطء أو بغ�ه؛ ألنه يó بها؛ وألنها بذلت ا~مة، وعقدت ]  وال تُكره L إفساد صومها أو صالتها أو سبتها[ 

u ا وال ألمته ا~مية اإلقرار � دينهم، وال يش�ي" 
ً
  .؛ ألنه إ¤نة � شعارهم، بل تش�ي d Yفسها"زنارا

  : أحhم ا�بيت وما يتعلق به من أحhم مهمة: فصٌل  �
ذلك ألن ا$ق uا ولم يكن ثم�  ] أن يبيت عند اbُرة ¹لة من أربع ¹ال إذا طلبت -أي يلزم الزوج  - ويلزمه [ : قال -

³ ما يمكن أن ما �مع معها ثالث مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن اÓطاب ألن أك[ عذر، وتعليل ذلك 
  ، ] واشتهر ولم يُنكر، رÕ اهللا عنه
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نعَم الزوج، لكن : � صيام اdهار وقيام الليل، فقال عمر ر- اهللا عنه، أن امرأة أتت لعمر وأثنت � زوجها"وÞ قصة 
وأرى أنها ، أرى أنها شاكية: إ0 ما تقصد، وهو أنه أهمل حقها q ا,بيت، قال كعبكعب بن سوار ر- اهللا عنه  فطن 

، فاقã فيه ) بثالث أيام و8ا8ه نِْعَم : ، يتعبد فيهن وuا 8لة ويوم، قال عمرنامرأة عليها ثالث نسوة وY رابعتهن�
  و±ن �إلÄاع، ، فلم يُنكر، القا- أنت، و±ن هذا

يتوجه أن ال يُقدر قسم االبتداء الواجب، كما ال يتقدر الوطء، بل يكون °سب ا$اجة، : شيخ اإلسالموÞ االختيارات ل
فإنه قد يقال ال¶وج بأربع ال يقتã أن إذا تزوج بواحدة أن يكون حال االنفراد كحال االجتماع، و� هذا فتُحمل 

  � أنه تقدير شخص ال يُراé، ، قصة كعب
ا,جامعة q  /   األول : � الرجل أن يبيت عند امرأته 8لة من أربع 8ال، وهذا ا,بيت يتضمن  شيئs ¾ب : قال ا$نابلة

وال : (وقول الرسول ص� اهللا عليه وسلم} َواْهُجُروُهن� ِ� الَْمَضاِجعِ {: ا,جامعة q ا,ضجع، لقو) تعا0 /  وا¦ا¥، ا,�ل
q ا~ي يصوم اdهار : ود8ل � أنه ال يهجر ا,�ل، ونص أiد، ا,بيت q ا,ضجع د8ل � وجوب)  يهجر إال � ا�ضجع

د8ل � أنه ، إنها إذا نOت هجرها  q ا,ضجع، وaذا ما ذكره q النشوز، ويقوم الليل، يدل � وجوب ا,بيت q ا,ضجع
  .ال يفعله بدون ذلك

uا 8لة وللحرة 8لتان، هذا q ما ، ن يبيت عند األمة 8لة من سبع 8اليلزمه أ]  وعند األمة ¹لة من سبع: [ ثم قال  -
من الزوجة ا$رة، ]  وL å اgصف، ألن أك³ ما �مع معها  ثالث حرائر[ إذا تزوج أمة °يث  أبيح ) خالف ¬يته، 

  .  لطلبوذلك إذا طلبت؛ ألن ا$ق uا كما سبق مع ا$رة، ألنها لو لم تطلبه فال ¾ب بدون ا
ال يبيت وحده وأنه ال يهجر : يع´ ينفرد لوحده أو بÕيته، قال أiد ] وJ أن ينفرد إذا أراد االنفراد � ا4ا÷: [ ثم قال  -

وJ أن ينفرد إذا أراد االنفراد � ا4ا÷ إذا لم يستغرق زوجاته : [ ثم قال) إن لزوجك عليك حقاً (وÞ الصحيحs ، ا,�ل
  ] J االنفراد � ¹لتp وهكذا، ومن 	ته حرتان، J االنفراد � ثالث ¹ال من N أربع، من 	ته حرة�يع اللياµ ف

ولم يكن ثم� عذر، فإن تناز¤ ينبÏ أن يفرضه ا$اكم، كما  ] ويلزمه الوطء إن قدر عليه N ثُلث سنة مرة: [ ثم قال -
فهو Ãتار أن ذلك بقدر الكفاية ما لم : ا سبق q ا,بيت أربع 8ا�وشيخ اإلسالم ابن تيمية رiه اهللا ) نظرة كم، تقدم

ألن ا$ق uا q ذلك، فال ]  بطلب الزوجة، حرةً Ëنت أو أمة، مسلمة أو ذمية: [ يكن q ذلك üر عليها أو عليه، قال
يع´ كذلك غ� ا,و� ]  ألن اهللا تعا¾ قدر ذلك بأربعة أشهر � حق ا�وÏ، فكذلك � حق غ£ه[ ¾ب بدون الطلب 

وألنه لم يكن واجبا لم ]   ألن ا¹مp ال تُوجب ما حلف عليه، فدل L أن الوطء واجب بدونها[ يأخذ نفس ا$كم؛ 
 كسائر ماال ¾ب

ً
  ،)¹(يµ با8مs � ترaه مو8ا

ً
 uما Äيعا

ً
  . وألن اcdح ُ�ع ,صلحتهما، ودفع الóر عنهما فcن حقا

أي نصف سنة � غ£ حٍج أو غزو  وÅن سافر فوق نصفها: [ د ذلك بمسألة مهمة، وY السفر، قال ا,ؤلفثم أà بع -
ن أب أحدهما فإ[ إن لم يكن عذر من تلك األعذار  ]  واجبp أو طلب رزق �تاجه، وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم

قال شيخ اإلسالم ابن ، أربعة أشهر مرة لزم ا'فريق بينهم يُفرق بينهما يع´ إن لم يطأ q } ] الوطء � N ثُلث سنة مرة
وحصول الóر للزوجة ب�ك الوطء مقتã للفسخ بكل حال سواًء �ن بقصد أو من غ� قصد، ولو مع قدرته : تيمية

 
ً
أشهر فإنه يُفرق يع´  قاسه � اإليالء يع´ إذ لم يÒء خالل أربعة . وعجزه �dفقة وأو  للفسخ 'عذره باإليالء إÄا¤

  .بينهما باإلÄاع، وaذلك إذا سافر أك× من أربعة أشهر 

                                 
C اشيةbا �  هكذا وردت 
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� N ثُلث سنة مرة أو القدوم إذا Ëن مسافرا فوق نصف سنة وطلبته  -أي الوطء-أب  أحدهما  فإن: [ قال بعد ذلك  -
 عليه تتóر به، قال ا,قد� رiه ألنه ترك ، واألو  بعد مراسلة ا$اكم إ8ه وهو الُمفÓ به ] )¹(فرق بينهما بطلبها

ً
حقا

القول q امرأة األس� وا,حبوس و�وهما ëن تعذر انتفاع امرأتهما به إذا  طلبت فرقته �لقول q امرأة ا,فقود : "اهللا
  .كذلك إذا ترك ا,بيت عندها من الليا� ا,تقدم ذكرها �,و� ] إن ترك ا�بيت �ËؤÏ[ باإلÄاع، وaذا 

وهذه  ] إال øكم حاكم ألنه òتلف فيه[ أي ب�ك الوطء أو القدوم أو ا,بيت  ] وال �وز الفسخ � ذلك 3ه[  -
  .  قاعدة ما اختلف فيه، ال يفسخ العقد إال °اكم يرتفع به اtالف ويمنع ا'العب بالعقود 

  :ا�ستحبات وا�كروهات � الوطء 
وقول الوارد : [ بسم اهللا، وقول ما ورد من اP¤ء ا,أثورة عند الوطء قال: لأي قو ] وتسن التسمية عند الوطء: [ قال -

بسم اهللا اß جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، : لو أن أحدكم حp يأ� أهله قال: (bديث ابن عباس مرفو*ً 
  ] متفق عليه) فوe  بينهما وe لم ي¢ه الشيطان أبدا

  ]   gهيه ص® اهللا عليه وسلم � حديث عتبة بن عبداهللا عند ابن ماجة، متجردين ويكره الوطء: [ ثم قال -
ال تك³وا ال�م عند Îامعة (لقوJ ص® اهللا عليه وسلم حديث ، ـ  حالة  ا§ماعوتكره ك³ة ال�م حاWه ـ [  -

ة
َ
فأ
ْ
  ]  .) النساء، فإن منه يكون اÓرس والفأ

ثم إذا ق� حاجته فال يُعجلها (لقوJ ص® اهللا عليه وسلم   -قبل قضاء شهوة ا,رأة أي-ويكره ال�ع قبل فراغها [  -
ألن ، وال حياء q اPين، وذلك فيه إüار uا، وهذا من اuدي  العظيم ا~ي فيه مرا¤ة  للمصالح ] )ح} تقÍ حاجتها

  . q ذلك من ا,صالح ودوام العRة بs ا,رأة وزوجها 
أي حÓ لو ]  ره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه أي øيث يراه أحد أو يسمعه غ£ طفل ال يَعقل ولو رضياويك: [ ثم قال -

�نوا يكرهون الوجس، يع´ سمع الصوت اÒt، هذا إذا �نا مستورين، أما حال : ر- الزوجان، قال اإلمام اiد
  ).  إحفظ عورتك( لقو) ص� اهللا عليه وسلم  انكشاف العورة فيحرم،

واألو  ا'حريم وليس الكراهة، ,اذا؟ ألن اd¯  ] أي بما جرى  بينهما، gهيه عليه السالم عنه، ويكره اWحدث به[  -
إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان :  (ص� اهللا عليه وسلم نõ عن ذلك q ا$ديث الصحيح، ,ا روى أبو داود وغ�ه

t اgاس م�لة عند اهللا يوم :  (و,سلم) ته منها واgاس ينظرون إ¹هوشيطانة ل& أحدهما صاحبه بالسكة، فق� حاج
̧ه، القيامة ̧ها وتن2  فدل هذان ا$ديثان � Çريم إفشاء أحد الزوجs ) الرجل يف� إ¾ ا�رأة وتفÍ إ¹ه فين2 

  .بما يقع بينهما

 )EC(اbلقة 

  :مسائل � ع2ة النساء 
: وJ اoمع بp وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس رÕ اهللا عنه [ : ثم قال بعد ذلك q مسألة أخرى -

وÞ رواية أخرى لإلمام أiد رiه اهللا  .] سكبت لرسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم من نسائه غسال واحدا � ¹لة واحدة
أنه ¾وز أن ¾مع بs نسائه بغسل  فدل ذلك �. طاف � نسائه q 8لة بغسل واحد: وللنساq y هذا ا$ديث قال

                                 
C "اشية" بطلبهاbهذه زيادة من ا  
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  . واحد
أي أنهما إذا رضيا بذلك جاز، أو رضيا بنومه بينهما q  ].وجتيه � مسكن واحد بغ£ رضاهما و�رم �ع ز[ : ثم قال -

ثلها؛ $اف واحد جاز ؛ ألن ا$ق uما، وليس ا,راد اPار الT فيها منازل } واحدة منهما q م�ل منها إذا �ن مسكن م
فيكره  .] ألن عليهما /را � ذلك �ا بينهما من الغ£ة واجتماعهما يث£ اÓصومة: [ وتعليل ذلك. ألنه ال Äع q ذلك

ا§مع بينهما q مسكن واحد ألجل هذه الغ�ة الT تنشأ بs النساء وقطعا Pابر الغ�ة واtصومة فإنه ¾عل } واحدة 
  .حدة منهما تسمع األخرى إذا أà إ8ها فيكون ذلك أدé للغ�ة واtصومةمنهما q مسكن واحد؛ ألن } وا

وال ت�ك ا,رأة تذهب حيث : قال شيخ اإلسالم ].من اÓروج من م�J  -منع زوجته أي–وJ منعها [ : ثم قال بعد ذلك -
 q امرأة uا زوج وأم مريضة، طاعة قال اإلمام أiد رiه اهللا].  ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما. [ شاءت باتفاق العلماء

  .زوجها أوجب عليها من أمها إال أن يأذن uا
للزوج منع الزوجة من اtروج من م�)، فإذا نهاها لم : وقال شيخ اإلسالم رiه اهللا. ]أو حضور جنازة أحدهما [ : قال -

أن öرج ~لك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل  öرج لعيادة مريض ?رم uا أو شهود جنازته، فأما عند اإلطالق فهل uا
  .الصناعة، أو ال تفعل إال بإذن �لصيام؟ تردد فيه الشيخ، يع´ كأنه لم ¾زم q ذلك بء

ألن حق الزوج واجب فال . �ضطرارها ,طعم ومRب لعدم من يأتيها به. ] و�رم عليها اÓروج بال إذنه لغ£ /ورة[ 
  .¾وز ترaه ,ا ليس بواجب

� اÓروج إن تمرض Uرمها كأخيها أو عمها ، أو مات Wعوده وتشهد  -أي إذن الزوج ©ا–ويستحب إذنه [ : ثم قال -
إذن هذه . ] وليس J منعها من �م أبويها جنازته �ا � ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حامال ©ا ò Lالفته،

 -أي إذن الزوج ©ا–ويستحب إذنه [ : öرج من م�ل زوجها إال بإذنه، قالا,سألة مضبوطة بضباط ?كم أنه ال ¾وز أن 
فيستحب ) أن يأذن uا 'عوده إن مرض،  ] � اÓروج أن تمرض Uرمها كأخيها أو عمها أو مات Wعوده وتشهد جنازته

ا,علوم أنه ينبÏ ) مداراتها  ومن ] �ا � ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حامال ©ا ò Lالفته: [ وقال بعد ذلك
فيتغافل قدر اإلمcن، وهذا من . العافية عRة أجزاء �ها q ا'غافل: وا'غافل إال فيما يó، قال اإلمام أiد رiه اهللا

  .حسن السياسة ومن الكياسة
إن لم Ãف  ] من زيارتهاوال منعهما [ ألنه ال طاعة ,خلوق q معصية اtالق،  ] وليس J منعها من �م أبويها[  -

إن لم يفسداها عليه بسبب زيارتهما، فله منعهما إذن من زيارتها : وقال بعض العلماء. üرا ويعرف ذلك بقرائن األحوال
وألiد أن عمة . دفعا للóر، وال يلزمها طاعة أبويها q فراقه وال q زيارة و�وها، بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها

dأتت ا sا ص� اهللا عليه وسلمحصu أنظري أين : (قال. نعم: قالت )أذات زوج أنت؟: (¯ ص� اهللا عليه وسلم فقال
وال يستحب ) أن يأذن uا q اtروج لزيارة أبويها مع عدم ا,رض؛ لعدم ا$اجة إ8ه ) أنت منه فإنما هو جنتك ونارك

  .و:ال تعتاده
   حكم إجارة الزوجة نفسها قبل اhgح وبعده �

ألنه عقد : ا'عليل. ] وJ منعها من إجارة نفسها؛ ألنه يفوت بها حقه، فال تصح إجارتها نفسها إال بإذنه[ : ثم قال -
فأما مع إذن الزوج فإن اإلجارة تصح ويلزم العقد؛ . يفوت به حق من ثبت ) ا$ق بعقد سابق فلم يصح، كإجارة ا,ؤجر

  .ألن ا$ق uما ال Ãرج عنهما
 ماذ

ً
أي صحت اإلجارة ولزم عقدها . ] وÅن أجرت نفسها قبل اhgح صحت ولزمت[ : ا \صل لو أّجرت نفسها؟ قالإذا
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  .ألن منافعها ملكت بعقد سابق � نكاحه -أي فسخ هذه اإلجارة–ولم يملك الزوج فسخها 
ها من إرضاع وPها من غ�ه ؛ ألن كأن ي¶وجها وuا أوالد مثال فإن ) أن يمنع ] وJ منعها من إرضاع وeها من غ£ه[  -

مثال، أو ال  ] بأن لم يقبل ثدي غ£ها -أي /ورة الوe -إال ل¢ورة [ اشتغاuا بذلك يفوت عليه حقوقه وما يتعلق به 
�ا فيه من إهالك [ q هذه ا$الة  ] ليس J منعها[ توجد مرضعة سواها، أو تكون قد اش�طت ذلك q العقد، عند ذلك 

  .فوجب بذ)، وليس ) منعها من إرضاع وPها منه ألنه حق uا فال يمنعها كسائر حقوقها ] صومةنفس مع
� أن  اتفقوا: قال الوزير بن هب�ة q ا,سألة السابقة. ] وللزوج الوطء مطلقا ولو أ/ بمستأجر أو مرتضع[ : ثم قال -

ب � األم إرضاع وPها مادامت q زوجية أبيه إال إذا �نت ¾: فإنه قال مالكاألم ال �Â � إرضاع وPها °ال، إال 
  .مثلها ال ترضع لRف وغ�ه أو ليسار أو سقم أو قلة ل4، فحينئذ q هذه ا$االت ال ¾ب عليها إرضاع وPها

ألنه يستحقه أي سواء أü الوطء با,رتضع أو ال؛ . ] وللزوج الوطء مطلقا ولو أ/ بمستأجر أو مرتضع[ : قال ا,ؤلف -
  .بعقد ال¶ويج وليس ) فسخ اcdح إن لم يعلم أنها مؤجرة

  :القسم بp الزوجات و	ته مسائل: فصٌل  �
  .وا,قصود به إذا �ن للرجل أك× من امرأتs فكيف يقسم الزمان بينهما

 q ا,بيت واdفقة وما يع´ - ] أن يساوي بp زوجاته � القسم -أي L الزوج–و�ب عليه [ : قال ا,ؤلف رiه اهللا
وُهن� بِالَْمْعُروِف {: لقوJ تعا¾[ يتعلق بذلك، ُtِ*ََو{ [ ¹(سورة النساء آيةM(0وقال تعا ، :} َpْْن َيْعِدلُوا َن

َ
َولَْن تَْسَتِطيُعوا أ

، أي ال تتبعوا أهواءكم وأفعالكم )¹ºM(رة النساء آيةسو} الن�َساءِ َولَْو َحَرْصُتْم فََال تَِميلُوا �Nُ الَْمْيِل َفَتَذُروَها Ëَلُْمَعل�َقة
. ، يع´ ðرد ا'مي� ميل، يع´ يدع األخرى �,علقة] وتميï إحداهما ميل[ فتذروها �,علقة إذا ملتم إ0 واحدة منهن، 

ك أمرها وتتدبر ال ذات بعل وال مطلقة، يع´ ا,علقة ليست ذات بعل فيلتفت إ8ها وليست مطلقة فتمل: قال ابن عباس
حاuا، فدلت اآليتان السابقتان � وجوب التسوية بs الزوجات q ا,بيت، واختار شيخ اإلسالم أنه كذلك ¾ب التسوية 

  .q الكسوة واdفقة
يع´ يرضs بأك× من 8لة 8لة، يع´ مثل أن يكون هنا 8لتs وهنا . ] ويكون ¹لة و¹لة إال أن يرضp بأك³[ : قال -

  .8لتs، أو هنا ثالث وهنا ثالث أو �و ذلك � ما يرضيان به، و�ال فاألصل أن يكون 8لة 8لة
ألن األمة � اdصف، فال يبæ 8لة عند األمة و8لة عند ا$رة، و�نما إذا �ن  ] ولزوجة أمة مع حرة ¹لة من ثالث[  -

رة 8لتs ومع األَمة 8لة بRط أن تكون هذه األَمة زوجة، عنده حرة وأمة فإن ا$رة تكون ضعف األَمة، فيكون مع ا$
  .أما إن �نت ¬ية فال قسم uا كما سيأ�

ألن الليل يأوي فيه اإلنسان إ0 م�) ويسكن إ0 أهله وينام  ] الليل �ن معاشه اgهار -يع´ وقت القسم–وعماده [  -
يَْل ِ|َ {: قال تعا0. � فراشه

�
نَا الل

ْ
َهاَر َمَعاًشا ) ¹J(اًسا وََجَعل �dنَا ا

ْ
سورة اdبأ، Ãرج فيه إ0 قضاء حواPه وحقوق } )¹¹(وََجَعل

اdاس وما جرت العادة به ولصالة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصالة اdهار، لكن ال يعتاد اtروج قبل األوقات إذا 
ولو تعذر عليه ا,قام عندها 8ال لشغل و�وه قضاه uا،  .�ن عند واحدة دون األخرى؛ ألنه غ� عدل بينهما إال لعارض

الليل �ن معاشه اgهار والعكس بالعكس، فمن معيشته  -أي القسم–وعماده [ : ثم قال. ويدخل اdهار تبعا لليلة ا,اضية
بعا للنهار q ؛ ألن اdهار يكون q هذه ا$الة هو ?ل سكنه ويكون الليل ت] بليل كحارس يقسم بp نسائه باgهار

� Uلهن وأن  -أي للزوج أن يأ� النساء -ويكون اgهار � حقه Ëلليل � حق غ£ه، وJ أن يأتيهن [ : حقه، قال
إن اöذ مسكنا غ� مساكن زوجاته، واألو  أن يكون لÁ واحدة منهن مسكنا يأتيها فيه؛ لفعل  ] يدعوهن إ¾ Uله
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� uن وأك× صيانة حÓ ال Ãرجن من بيوتهن، و�ن أقام عند واحدة ود¤ ا|اقيات إ0 اd¯ ص� اهللا عليه وسلم وألنه أس
  .بيتها لم Âب عليهن اإلجابة

أو يكون ) مcن  ] وأن يدعوهن إ¾ Uله[ يع´ يأتيهن q بيوتهن كما عرفنا  ] وJ أن يأتيهن[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا -
يع´ ) أن ¾مع بs الطريقتs فيدعو بعضهن ويذهب إ0  ] يأ� بعضا ويدعو بعضا وأن[ ويدعو } واحدة إ8ه q وقتها 

  .؛ ألن ) أن يسكن } واحدة منهن حيث شاء] إذا Ëن مسكن مثلها[ بعضهن 
  حكم القسم للحائض واgفساء  �

�طا أن يكون ألجل وهو ا,بيت ليس  -كما نعلم -ألنه لألنس ألن القسم ؛ ] ويقسم وجوبا bائض ونفساء[ : قال -
 q لو �نت ا,رأة حائض أو نفساء فإنه ¾ب أن يستمر Óة ا$سنة فحRا§ماع و�نما هو ألجل السكن وا,ودة والع

ك�ص و¾ب الوطء إذا لم ¾ز الفسخ، وaذلك ¾ب عليها  ] ومريضة ومعيبة بنحو جذام. [ القسم uا وال يدع 8لتها
و�ذا لم يستمتع بها فلها الفسخ، ويكون ا,ثبت للفسخ هنا عدم الوطء، فهذا . نفقة uا تمكs األبرص واألجذم و�ال فال

وÎنونة مأمونة وغ£ها، كمن آ¾ أو ظاهر منها ورتقاء وUرمة وïâة؛ [ : وقال أيضا ëن ¾ب uا القسم. يقوده إ0 وجوبه
ألن القصد [ يع´ q القسم؛ ) أين أنا غدا؟( :واd¯ ص� اهللا عليه وسلم q مرض موته قال. ] ألن القصد السكن

  ، ولو لم يطأ ] السكن واألنس وهو حاصل با�بيت عندها
  ا4دء بالقسم والسفر �

ألن ا|داءة بها تفضيل uا والتسوية واجبة، وألنهن  ] وليس J بداءة � قسم وال سفر بإحداهن بال قرعة إال برضاهن[  -
فالبد من الرضا با|دءة q القسم . مع بينهن فوجب ا,ص� إ0 القرعة إن لم يرضsمتساويات q ا$ق، وال يمنع ا§

 sذلك يسافر بها، و�ما أن يرضaا القرعة يبدأ بها بالقسم وu رجÃ Tذلك بسفر إحداهن، أما أن يقرع بينهما والaو
من القرعة حÓ تكون اdفوس مطمئنة فيتنازلن 8بدأ بإحداهن أو ليسافر بإحداهن، فالبد من أخذ رضاهن q ذلك، أو 

وسليمة؛ ألنه ال تم� إلحداهن وال فضل إلحداهن فäهن q ا$ق متساويات، ولو كن� أك× من واحدة كذلك، ألنه ص� 
وسئل اإلمام أiد رiه اهللا عن ). Ëن إذا أراد أن يسافر أقرع بp نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه(اهللا عليه وسلم 

فتخرج إحداهما أو öرج برضا األخرى وال يريد . يقرع بينها: يكون ) امرأتان وهو يريد أن Ãرج بإحداهما، قال الرجل
  .إذا خرجت بها فقد رضيت: قال. القرعة

وÅن سافرت زوجته بال إذنه، أو بإذنه � حاجتها، أو أبت السفر معه، أو أبت ا�بيت عنده � [ : ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك -
وÅن سافرت زوجته بال إذنه، أو بإذنه � [ : ما مع« ذلك؟ قال. ] شه فال قسم ©ا وال نفقة ©ا؛ ألنها *صية gËا<فرا

  q هذه ا$الة يسقط حقها من القسم واdفقة،  ] حاجتها
أما ا,متنعة . ] ا<أبت السفر معه، أو أبت ا�بيت عنده � فراشه فال قسم ©ا وال نفقة ألنها *صية gË Jإذا [ وaذلك 

و�ن �ن ) زوجات فاستد¤هن أو بعضهن إ0 . من السفر أو ا,بيت معه فألنها ¤صية، وaذا من سافرت بغ� إذنه
مسكنه ولم Ãلو من الóة لم Âب إجابته، وال يسقط حق ا,متنعة من القسم واdفقة، و�ن أمكنته من الوطء فقط فال 

  .نفقة uا
؛ ألن القسم لألنس واdفقة للتمكs وقد ] سافرت bاجتها ولو بإذنه فلتعذر االستمتاع من جهتها وأما من[ : قال  -

تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما قبل اPخول بها، و�ن بعثها $اجته أو انتقلت من بت إ0 بت بإذنه لم يسقط حقها 
  .من نفقة وال قسم ألن تعذر استمتاعه بسبب من جهته
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  مسألة �
 بها، أو تو# )، أو ما : ، مثل] و�رم أن يدخل إ¾ غ£ ذات ¹لة فيها إال ل¢ورة[ : ال بعد ذلكق -

ً
أن تكون م�وال

  .البد منه عرفا؛ ألن ذلك حال üورة فأبيح به ترك الواجب إلمcن قضائه q وقت آخر
ه أو زيارتها |عد عهده بها، و�ن لم يلبث مع كدفع نفقة وعيادة أو سؤال عن أمر \تاج]  و� نهارها إال bاجة[ : ثم قال

  .üورة أو حاجة لم يقِض ألنه ال فائدة فيه لقلته، ولو قبل أو با� لم يقِض ذلك ~ات الليلة
  .ألن التسوية واجبة وال Çصل إال بذلك ] لزمه القضاء: فإن 4ث أو جامع [ : قال ا,ؤلف

  مسألة هبة القسمة لل¢ة �
وطبًعا د8ل ذلك فعل سودة ر-  ] جاز ذلك -أي بإذن الزوج -ومن وهبت قسمها ل¢تها بإذنه  [: ثم قال بعد ذلك -

  .اهللا عنها حينما وهبت قسمها لعائشة فcن يقسم uا يومs، ومن وهبته لóائرها بإذنه جاز و¾عله ,ن شاء منهن
ه J فجعله لزوجة أخرى جاز؛ ألن اbق � أو وهبت -أي بإذن الزوج -ومن وهبت قسمها ل¢تها بإذنه [ : قال ا,ؤلف

وا$ق ال Ãرج عنهما، وحق الزوج q االستمتاع ثابت q } وقت � } واحدة منهن، . ] ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا
و�نما منعته ا,زاiة q حق صاحبتها، فإذا زالت ا,زاiة بهبتها ثبت حقه q االستمتاع بها و�ن كرهت كما لو �نت 

. ولو q بعض 8لة ويقضيه إن علم قبل فراغها و�ال فال 'فريطها ] فإن رجعت الواهبة قسم ©ا مستقبال[ : قال، منفردة
فإن رجعت الواهبة قسم ©ا مستقبال لصحة رجوعها فيه؛ ألنها هبة لم تقبض Ãالف ا�اÕ فقد [ : قال ا,ؤلف رiه اهللا

  .ألنه قد اتصل به القبض ] استقر حكمه
ٌة َخافَْت ِمْن َنْعلَِها {: لقول اهللا تعا0 ]وجة بذل قسم ونفقة لزوج ¹مسكها ولز[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا -

َ
َوÅِِن اْمرَأ

ْن يُْصلَِحا بَيَْنُهَما ُصْلًحا
َ
ْو إِْعَراًضا فََال ُجَناَح َعلَْيِهَما أ

َ
Y : ، قالت ¤ئشة ر- اهللا عنها)¹ºî(سورة النساء آية}نُُشوًزا أ

. أمسك´ وال تطلق´ وأنت q حل من اdفقة عA والقسم: ا,رأة تكون عند الرجل ال يستك× منها ف�يد طالقها تقول
  . ر- اهللا عنهما. يو� لعائشة: وسودة حs أسنت وخشيت أن يفارقها قالت

  q ا,ستقبل ألنها هبة لم تقبض ÷الف ا,ا-    ] ويعود حقها برجوعها: [ قال 

bلقة ا)E±(  
   ] وتسن تسوية زوج � وطء بp نسائه و� قسم بp إمائه: [  -رiه اهللا- ثم قال ا,ؤلف  -

  :الفرق بp ا�بيت وبp الوطء 
 ( Õذلك و�ن تي ( Õفأما ا,بيت فيجب التسوية فيه وأما الوطء فليس بواجب ألن هذا يعود إ0 ا,يل القل¯ وقد ال يتي

اß هذا قسî فيما أملك فال (:  -ص� اهللا عليه وسلم-لك أطيب dفوسهن وقد قال اd¯ العدل q ذلك فيكون ذ
يع´ ا,يل وا,حبة القلبية فإن هذه ال تتيÕ وال يملكها اإلنسان و�نما ا~ي يملك هو أن  )تلم� فيما تملك وال أملك

  .� ذلك - تعا0-يملكه اإلنسان فال يعاقب من اهللا  يعدل q ا,بيت وÞ الكسوة وÞ اdفقة وأما ا,يل القل¯ فهذا ال
فإن شاء أن يساوي بينهن و�ن لم يشاء فإن ذلك يعود إ8ه لقول  ] وال قسم واجب L سيد إلمائه وأمهات أوالده: [ قال  -

ال�  ِخْفُتمْ  فَإِنْ  {:  -تعا0-اهللا 
َ
وْ  فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

َ
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما أ

َ
يع´ الÕاري  ألنه ال يلزم فيهن من ا$قوق ما ) }أ

مارية ور\انة فلم يكن يقسم  -ص� اهللا عليه وسلم- يلزم q ا$رائر فال قسم uن وال وقف q عددهن وقد �ن للن¯
   ] بل يطأ السيد من شاء منهن م} شاء[ uما وألن األمة الحق uا q االستمتاع 
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فال يمنعهن من ال¶وج إن لم يرد االستمتاع بهن ، و�ن  ]  يعضلهن إن لم يرد استمتا* بهنوعليه أال: [ قال بعد ذلك  -
 q ح وجب عليه إعفافهن إما بوطئهن أو تزو¾هن أو بيعهن ألن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوعcdاحتجن إ0 ا

  .ا,حظورات واجب
  :مدة اإلقامة أول األمرللبكر واÈي�ب 

لعموم  ما يأ� وألنه يراد لألنس واألمة  ] وÅن تزوج بكرا ومعه غ£ها أقام عندها سبعا ولو أمة: [ ال مسألة مهمة ق -
يع´ بعد أن  ] وÅن تزوج بكرا ومعه غ£ها أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار L نسائه: [ وا$رة q ذلك سواء ثم قال 

  م عندها ، ينô السبع يدور � نسائه وال \تسب عليها بما أقا
يع´ ثم يدور � نسائه ا|اقيات بعد انتهاء مدة إقامته عند ا§ديدة  ] وÅن تزوج ثيبا أقام عندها ثالثا ثم دار: [ ثم قال 

 - رÕ اهللا عنه-ود¹ل ذلك حديث أú قالبة عن أنس (ثم يعود إ0 القسم بs زوجاته كما �ن قبل أن ي¶وج ا§ديدة 
وÅذا تزوج اÈيب [ وقالوا سبعا ألن حياء ا|كر أك× ) ج ا4كر L اÈيب أقام عندها سبعا وقسممن السنة إذا تزو: قال 

) للبكر سبع وللثيب ثالث: (قال  -ص� اهللا عليه وسلم-,ا روى اPارقط´ عن أنس أن اd¯ ] أقام عندها ثالثا ثم قسم
 ¯dووي أم سلمة أقام عندها  - ص� اهللا عليه وسلم-و,ا تزوج اdيستحب إذا : "ثالثا و±نت كما هو معلوم ثيب ، وقال ا

  ،واإليثار يكون با,بيت والقيلولة ال استغراق سا¤ت الليل واdهار" لم يكن عنده غ�ها و�ال فيجب
:  -رiه اهللا-وÂب ا,واالة q السبع وا¦الث فلو فرق وجب االستئناف يع´ البد أن تكون متوا8ة ، قال أبو قالبة  -
األحاديث : "يع´ رفع ا$ديث السابق ، قال ابن عبد ال�" لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إ0 اd¯ ص� اهللا عليه وسلم"

ا,رفوعة � ذلك وليس مع من خالف حديث مرفوع  وا$جة مع من أد0 بالسنة ويكره أن تزف إ8ه امرأة q حق امرأة 
  "م يقã حق ا¦انيةزفت إ8ه قبلها وعليه أن يتمم لألو  ث

 ] للبوا÷ من /اتها -أي مثل السبع  -وÅن أحبت اÈيب أن يقيم عندها سبعا فعل وق� مثلهن : [ قال بعد ذلك  -
ألنه معلوم أن uا ثالث لكن لو أرادت سبعا فعل وق! مثلهن  أي مثل السبع للبواH من üاتها ، فيبæ سبعا ثم سبعا 

-  -أن اg¯ -رÕ اهللا عنها-bديث أم سلمة (لة 8لة أو 8لتs 8لتs كما يتفقان عليه وهكذا ثم يبتدئ بعد ذلك 8
�ا تزوجها أقام عندها ثالثة أيام وقال إنه ليس بك هوان L أهلك فإن شئت سبعت لك وÅن  - ص® اهللا عليه وسلم

Ðط القضاء فدل هذا ا$ديث � ج، ، رواه أ\د ومسلم وغ£هما) سبعت لك سبعت لنساRواز التسبيع للثيب ب
فعليه تقديمها بأيامها ثم يقسم : لóاتها ، ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة أو رç ، ثم تزوج q سفره بأخرى وزفت إ8ه 

  .بينها وبü sاتها كما تقدم 
الRيعة العظيمة من  وبهذا نكون قد أنهينا الم حول ما يتعلق بالقسم بs الزوجات وعرفنا فيه ما تم�ت به هذه

سمو ورفعة وعدل وشمول وaمال وÄال وجالل حيث أنها مبنية � العدل وا$كمة والرiة والرأفة فكيف يع´ هذه 
¯dيعة العظيمة فإن اRن يعدل  - ص� اهللا عليه وسلم-الcزوجاته ف sواطر بtن يتو� العدل و±ن يتو� مرا¤ة ا�
وÞ اdفقة وÞ الكسوة حÓ يتم العدل بينهن ويكون ذلك أدé لرضاهن وعدم ا,يل إ0  بينهن q ا,بيت وÞ القسم

  .إحداهن وترك األخرى  
عن هذا ا|اب اuام والنشوز كما هو معلوم  -رiه اهللا-ثم قال بعد ذلك q فصل جديد q النشوز سوف يتäم ا,ؤلف 

  .هام ال بد من معرفته أن تفارقه ا,رأة أو تكرهه أو تكره عRته هذا باب 
� النشوز: فصٌل  �  
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قالوا نOت ا,رأة فô ناQة وناQ إذا عصت ، وهو كراهة } من الزوجs صاحبه وسوء عRته ] فصل � النشوز: [ قال 
  .عليه وخرجت عن طاعته ونO عليها زوجها جفاها وأü بها

معصيتها إياه q ما ¾ب عليها من  -أي النشوز-وهو ]  اوهو معصيتها إياه فيما �ب عليه: [  قال معرفا J إصطالحا -
  ا,عا�ة با,عروف 

ورجل ) أو L نٍ? كx(وما ارتفع يس� نO كما q األثر  ] مأخوذ من الن? وهو ما ارتفع من األرض[  :تعريفه لغة
  ناQ ا§بهة مرتفعها ،

هناك ترابط كب� بs ا,ع« اللغوي وا,ع« االصطالF  فعرفنا اآلن مع« النشوز q اللغة ومعناه q االصطالح ألن
فا,ع« اللغوي النشوز يع´ االرتفاع جبل ناQ يع´ مرتفع ، أوعال نOا يع´ ارتفع ، فالنشوز هو االرتفاع من األرض 

  .شاء اهللا  وaأن ا,رأة بعصيان زوجها كأنها ترتفع عليه وتعلو عليه فإذا فعلت ذلك فإن uا أحcما سنعرفها إن
  فس� عصيانها نشوزا  ] فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من ا�عاtة با�عروف: [ ثم قال  -

  :أمارات النشوز �
كأن يدعوها مثال إ0 فراشه فتأب  ]بأن ال Éيبه إ¾ االستمتاع  -وزوأمارات النش-فإذا ظهرت منها عالمات النشوز [  -

يع´ متكرهة ~لك أو öرج ]  أو متكرهة[ يع´ متثاقلة ]  أو Éيبه متxمة[ يان وا'مرد هذه عالمات النشوز يع´ العص
  .مثال بغ� إذنه

  :ا�نهج ال2. للتعامل مع ا�رأة اgا< �
فإنه q هذه ا$الة يبدأ  ] فإذا  ظهرت منها أماراته بأن ال Éيبه إ¾ االستمتاع أو Éيبه متxمة متثاقلة أو متكرهة[  

  ها با,نهج الR* واألسلوب الq *R مثل هذه ا$الة q حالة النشوزمع
- Òرجة األوeوفها فإن اهللا أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم : اÃ 0وفها باهللا تبارك وتعاÃ ´فيبدأ أوال يعظها يع

ِ� { :عليها معصيته ,ا ) عليها من الفضل ، والوعظ يكون بالقول كما قال اهللا تعا0  َافُونَ  وَالال�
َ
}  فَِعُظوُهن�  نُُشوَزُهن�  ,

¯dص� اهللا عليه وسلم-فيذكرها ما أوجب اهللا عليها من ا$ق والطاعة لزوجها وما يلحقها من اإلثم با,خالفة لقول ا- 
ا�رأة الساخط عليها  ثالثة ال تصعد ©م إ¾ السماء حسنة منهم: (وقال ) إذا باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها ا�الئكة: (

  ) زوجها
إذا أ�ت � ذلك  ينتقل إ0 اPرجة األخرى وY أن يهجرها q ا,ضجع فإن أ�ت � النشوز بعد  :اeرجة اÈانية -

 أي يو8ها ظهره} الَْمَضاِجعِ  ِ�  َواْهُجُروُهن� {: أن وعظها هجرها q ا,ضجع أي ترك مضاجعتها ما شاء لقو) تعا0 بعد ذلك 
¯dالفراش وال يكلمها وقد هجر ا q-ص� اهللا عليه وسلم- ¯dص� اهللا عليه -نسائه شهرا فلم يقيد بمدة لفعل ا

هذه ]  أو ترك مضاجعتها ما شاء: [  -رiه اهللا-ثم بعد ذلك قال ا,ؤلف } الَْمَضاِجعِ  ِ�  َواْهُجُروُهن� {وuذه اآلية  -وسلم
q رجة ا¦انية هجرها أيضاPا Y ¤هريرة مرفو Ûالم ثالثة أيام فقط $ديث أ q ال �ل �سم أن ( ا,ضجع ثم يهجرها

  بعد أن ينô هذه ا,رحلة  ثم أ�ت � النشوز و استمرت عليه يأ� ) يهجر أخاه فوق ثالثة أيام
  يع´ غ� شديد  ] أن ي¢بها /با غ£ مxح[  :اeرجة اÈاÈة -

ص� اهللا عليه -ا � أنه ¾وز للزوج أن يóب زوجته إذا نOت بعد أن يعظها ويهجرها لقول اd¯اتفقو: "قال ابن هب�ة 
فدل هذا � جواز الóب üبا ، متفق عليه) ال �ت أحدكم امرأته جت العبد ثم يضاجعها � آخر ا¹وم: ( -وسلم

ص� -إلغتفار والسماحة أ�ف كما هو خلق اd¯خفيفا ال يبلغ üب ا$يوانات وا,ما8ك وال ريب أن عدم الóب و ا
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ألن ، ولعل علة اôd أن üب من ¾امعها ال يستحسن) وال ت¢ب ضعينتك /ب أمتك(وألÛ داوود  -اهللا عليه وسلم
وا,جلود Ñ|ا ينفر عمن جته ÷الف ا'أديب ، ا§ماع وا,ضاجعة إنما تليق مع ميل اdفس والرغبة q العRة

  .فإنه ال ينفر الطباع وال يلزمه ذلك وال يسن ) بل يباح ذلك فإن ترك فهو أو   ا,ستحسن
  يع´ إذا üب ال يزيد � عRة أسواط  ] وال يزيد L ع2ة أسواط: [ ثم قال بعد ذلك  -

ال : ( -وسلم ص� اهللا عليه-قيل بدرة أو  �راق منديل ملفوف ال بسوط وال ÷شب لقول اd¯ : قيل فيما يóبها  به 
  .متفق عليه ، وا,راد به ا§ت هنا ا'أديب) �ت أحدكم فوق ع2ة أسواط إال � حد من حدود اهللا

و¾تنب الوجه وا,واضع ا,خوفة للنô عن ذلك وألجل أن ال يشوهها فإن تلفت من ذلك فال ضمان عليه ألنه مأذون  -
 
ً
ر- -قال عA ، ) تأديبها أيًضا � ترك الفرائض �لصالة والصوم الواجبsواألو  ترك üبها إبقاًء للمودة ، و، فيه �¤
ْغُفَسُكمْ  قُوا{: H قو) تعا0  -اهللا عنه

َ
ْهلِيُكمْ  أ

َ
رحم اهللا امرئ علق q بيته سوطا "وروي " علموهم وأدبوهم: "قال } نَاًرا وَأ

أن يقيم مع امرأة ال تصA وال تغتسل من ا§نابة وال أخ� أال \ل للرجل : "فإن لم تصA فقال أiد ، يؤدب به أهله
  " تتعلم القرآن

� pالزوج pالشقاق ب:  
[ بأن ادعت أنه لم يؤِد حقها الواجب uا عليه وادé أنها لم تؤِد حقه الواجب ) عليها  ] وÅن اد  N ظلم صاحبه[  -

عدالة و�فالس من خ�ة باطنة وليس ويكشف حاuما كما يكشف عن  ] أسكنهما حاكم قرب ثقة ي2ف عليهما
  .�تصا با$اكم 

قال ، واإلنصاف ] وÅن اد  N ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة ي2ف عليهما ويلزمهما اbق[  :قال ا�ؤلف 
إذا وقعت العداوة  -رiه اهللا- ومقت! Øمه " نصب ا,Rف لم يذكره اtر9 والقدماء:" -رiه اهللا-شيخ اإلسالم 

  ف الشقاق بعث ا$كمان من غ� احتياج إ0 نصب ا,Rفوخي
ألن ذلك الفعل يفتقر إ0 رأي ونظر وعليهما أن  ] فإن تعذر وتشاقا بعث اbاكم عدلp يعرفان اoمع واWفريق[  -

كونهما  يستطلع } واحد رأي من بعث إ8ه إن �ن رغبته q الصلح أو q الفرقة ثم ¾تمعان فينظران q أمرهما واش�ط
 sمسلم sفäحرين ذكرين م.  

اتفقوا � أنه إذا وقع الشقاق بs الزوجs وخيف عليهما أن Ãرجهما ذلك إ0 العصيان أن يبعث : "قال ابن هب�ة 
ْهلِهِ  ِمنْ  َحَكًما فَاْنَعُثوا {: حيث قال  -عز وجل–وهذا ورد q كتاب اهللا " ا$اكم حكما من أهله وحكما من أهلها

َ
 أ

ْهلَِها ِمنْ  َحَكًماوَ 
َ
  } أ

وهذا يقتã وجوب كونهما من األهل وهو مقت! Øم اtر9 فإنه اش�ط كما اش�ط األمانة وهذا : "قال شيخ اإلسالم 
 q ا,صلحة وأيضا فإنه نظر q ظرdأصح فإنه نص القرآن وألن األقارب أخ� بالعلل ا|اطنة و أيضا أقرب إ0 األمانة وا

يق وهو أو  من والية عقد اcdح ال سيما إن جعلناهما حكمs كما هو الصواب وهو قول عA وابن عباس ا§مع وا'فر
 اهللا�ُ  يَُوف�قِ  إِْصَالًحا يُِريَدا إِنْ {: وعليهما أن ينويا اإلصالح لقو) تعا0  - رiهم اهللا–ومذهب مالك  - ر- اهللا عنهما-

  .رغبا وÃوفا وال Ãصا بذلك أحدهما دون اآلخر 8كون أقرب للتوفيق بينهما وأن يلطفا القول وينصفا وي} بَْيَنُهَما
 يُِريَدا إِنْ {:  قال تعا0  ] واألوÒ من أهلهما يو/نهما � فعل األصلح من �ع و تفريق بعوض أو بدونه: [ قال ا,ؤلف 

قِ {يع´ ا$كمs } إِْصَالًحا وجs ، وا'وفيق أن Ãرج } واحد منهما من الوزر وذلك يكون يع´ بs الز} بَيَْنُهَما اهللا�ُ  يَُوف�
فال يرسالن إال برضاهما وتوaيلهما ألنه حق uما فلم ¾ز لغ�هما ا'µف إال : تارة بالفراق وتارة بصالح حاuما وقيل 
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وقال " غ� ذلك كما تقدم اختار شيخ اإلسالم أنهما حكمان يفعالن ما يريان من Äع وتفريق و: "بالو±لة وقال ا,رداوي 
إن رأيا األصلح الطالق بعوض أو بغ� عوض جاز ، و�ن رأيا اtلع جاز ، و�ن : "اإلمام مالك واإلمام الشافq ù أحد قو8ه 

  "رأى ا~ي من جهة الزوج الطالق طلق وال \تاج إ0 إذن الزوج q الطالق 
 َحَكًما فَاْنَعُثوا{ن ال وaيالن وهو الصحيح ألن اهللا سماهما ذلك فقال وهذا ينب´ من قوuما إنهما حكما: "قال ابن هب�ة  

ْهلِهِ  ِمنْ 
َ
ْهلَِها ِمنْ  وََحَكًما أ

َ
فسماهما حكمs بنص القرآن وأÄعوا � أنه  إذا اختلف قوuما  فال ع�ة بقول اآلخر وأن } أ

قد انتõ  به الم عن ما يتعلق بالقسم بs الزوجات وبهذا الم من ا,ؤلف يكون " قوuما نافذ q ا§مع وÞ ا'فرقة 
وهو من األبواب ا,همة الT عرفنا أنه فيه من العدل ومن السماحة ومن الصيانة ومن حفظ ا,ودة ، والعدل فيما عرفنا أنه 

الم عن النشوز وما إ0  -رiه اهللا -يتعلق با,بيت ويتعلق بالكسوة ويتعلق باdفقة وبعد أن عرفنا ذلك انتقل ا,ؤلف 
يتعلق به  فعرفنا أن النشوز هو ارتفاع ا,رأة عن الزوج  وترفعها عنه فإذا رأى منها بوادر ذلك فإنه يسلك معها الطرق 

بق ذكرها¦الث الT س

 )EE(اbلقة 

  باب اÓلع

فنا فيما م! بأن هناك أمور باب اtلع  ، وقد عر: سوف نتäم عن باب هام من أبواب اcdح أال وهو  q هذه ا$لقة 
 sا$ياة الزوجية أمور تستد* الفراق ب q تدوم ا,ودة، إال أنه قد \دث Óح sالزوج sة بRالع q مرا¤تها Ïينب

، أما إذا �ن  بالطالقالزوجs فإذا �ن ألمر q ا,رأة من األمور الT ال يستديم معها اcdح فإن الرجل يتخلص من ذلك 
إن شاء -، وسوف نتعرف اÓلع ر بالعكس كأن تكون ا,رأة تكره شيئًا q الرجل فإن أمامها خيار للفراق أال وهو األم
ندخل q باب الطالق ، وهذه ا,قدمة Y  -إن شاء اهللا- q هذه ا$لقة � هذا ا|اب اuام وهو باب اtلع وبعده  -اهللا

  .ها } من الزوجs |يان الفرق بs الطالق واtلع ومÓ يلجأ إ8
  تعريف اÓلع وم2وعيته 

  وقد دل عليه الكتاب والسنة واإلÄاع  ] باب اÓلع: [  -رiه اهللا تعا0-قال ا,ؤلف  
,ا كرهت  -ر- اهللا عنه–، وأيًضا قصة ثابت بن قيس } فََال ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ {: فمنها قول اهللا تعا0  �

وأÄعت ) نعم: أتردين عليه حديقته ، فقالت : (|قاء معه q ا$ديث ا,عروف فقال uا اd¯ ص� اهللا عليه وسلمامرأته ا
  وقد ح� ذلك غ� واحد من أهل العلم - إن شاء اهللا- كما سيأتينا  األمة � مRوعية أو � جواز اtلع

يع´ كأنها تفتدي  فراق الزوجة بعوض:تعريف اtلع ا هو وهذ ] وهو فراق الزوجة بِعَوض:باب اÓلع : [ قال ا,ؤلف  
خلع |اسه أي öلص منه ، فô كذلك :نفسها وتدفع عوًضا uذا الزوج حÓ يفارقها فكأنها خالعته أو خلعت كما يقال 

  .öلع هذا اcdح وتتخلص من هذا الزواج بهذه الوسيلة وY وسيلة اtلع
أي فال \صل بمجرد بذل ا,ال وقبو) من غ� لفظ الزوج فال  ] بعوض بألفاظ òصوصةوهو فراق الزوجة : [ قال ا,ؤلف 

وبهذا نعرف أن أصل اtلع   ] وسî بذلك ألن ا�رأة ,لع نفسها من الزوج كما ,لع اللباس[ بد أن يتلفظ الزوج بذلك ، 
ْغُتْم 4َِاٌس لَُهن� هُ {: قال تعا¾ [ يع´ من خلع ا¦وب فإذا خلع اإلنسان ثوبه أي öلص منه 

َ
فُشب"ه  ] }ن� 4َِاٌس لَُكْم وَأ

  باللباس الشتمال ٌ} � صاحبه �شتمال اللباس � الالبس
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  âن يكون اÓلع ؟ �
فمن  ] من صح تxعه وهو اbر الرشيد غ£ ا�حجور عليه من زوجة وأجن¯ صح بذJ لعوضه: [ ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك  

  ، عروفة الT ذكرنا وا$ديثلآلية ا,: الزوجة 
ومن األجن¯ كيف يكون ذلك؟ بأن يسأل الزوج أن Ãلع زوجته بعوض يبذ) ) وهو مذهب ا§مهور كما q االختيارات 

وuذا ينبÏ أن ، من أنه ¾وز أن Ãتلعها كما ¾وز أن يفتدي األس� وaما ¾وز أن يبذل األجن¯ لسيد العبد عوًضا لعتقه
Rذلكيكون ذلك م q ليصها من رّق الزوج ,صلحتهاö بما إذا �ن قصده 

ً
يع´ ال بد أن يكون uا q ) الRح. (وطا

ذلك مصلحة فيخلصها كما Ãلص األس� مّمن أ¬ه أو كما Ãلص العتيق ëن استعبده ، فال بد أن يكون هناك سبب 
  . من األجن¯ وجيه ألن يكون اtلع من أجن¯ ، يع´ أن بذل العوض من الزوجة أو

  وَمْن لم يصح ت�عه من زوجة وأجن¯ لم يصح بذ) لعوض q اtلع ، ,اذا ؟ : أي  ] فال: وَمْن ال : [ ثم قال 
  فلم يصح ] ألنه بذل مال � مقابلة ما ليس بمال وال منفعة فصار xWËع: [ قال 

  :tوط اÓلع 
Y العلماء تسعة �sلع  كما بtوط ا� :  

عدم عضلها ) åغ� هازل ، ) ¼زوج يصح طالقه ، ) ºا$ر ، الرشيد  : وض ëن يصح ت�عه كما عرفنا قبل قليل بذل الع) ¹
 .وعدم حيلة ) Mووقوعه � Äيع الزوجة ، ) îتنج�ه ، ) íعدم نية طالق ، ) ìوقوعه بصيغته ، ) êإن بذ'ه ، 

  :م} تلجأ ا�رأة إ¾ اÓلع 
  q بيان مÓ تلجأ ا,رأة إ0 اtلع -رiه اهللا-أ ا,ؤلف هنا بد، ] فإذا كرهت الزوجة[ 

� العوض 'فتدي نفسها ، ثم : قال الشارح  ] فإذا كرهت الزوجة ُخلق زوجها أو َخلقه أبيح اÓلع : [ قال ا,ؤلف � 
ء صورته الظاهرة ، وبضمها واÓَلق بفتح اÓا: [ م�� ا,ؤلف بs ذلك اtَلق صورته الظاهرة واtُلق صورته ا|اطنة ، فقال 

   ] صورته ا4اطنة
   ] كرهت نقص دينهأو : [ ثم قال  �

إما أن تكره َخلقه أو ُخلقه ، أو نقص دينه إما لِِك�ه أو لضعفه أو : هذه ا,�رات الT ¾وز للمرأة فيها أن تطلب اtلع 
�و ذلك من األمور .  

اختلف Øم أÛ العباس رiه اهللا : "عوض تفتدي به ، وÞ االختيارات �  ] أبيح اÓلع: أو خافت إثما ب�ك حقه [  �
sالزوج sة بRلع لسوء العtوجوب ا q "  

 � ذلك  �
ً
ال� يُِقيَما ُحُدوَد اهللا�ِ فََال ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفَتَدْت {: لقول اهللا تعا¾ : [ ثم قال ا,ؤلف مستدال

َ
فَإِْن ِخْفُتْم ك

 أن يعلم الزوج أو الزوجة أال يقيما حدود اهللا ، Ãاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها ، وöاف ا,رأة  ] }بِهِ 
ّ

أي إال
  .أن تعI اهللا q أمر زوجها ، فال جناح عليهما فيما افتدت به ا,رأة نفسها منه

 xذلك ، إال ا,ز< فقد " :قال ابن عبد ال q َرْدُيُم {: زعم أن هذه اآلية منسوخة بقول اهللا تعا0 ال نعلم أحًدا خالف
َ
َوÅِْن أ

  .إ0 آخر اآلية  لكن الصحيح عدم النسخ وأن هذا ا$كم باقيًا } اْستِْبَداَل َزْوٍج َمhََن َزْوٍج 
  اWفصيل � أحhم اÓلع 

ته من أجلها فإنه يسن ) أن يستجيب uا يع´ إذا �ن الزوج بهذه الصفة الT كره ] وتسن إجابته إذاً : [ ثم قال بعد ذلك  
ر- اهللا -,ا q الصحيحs أن امرأة ثابت بن قيس ، وال  يرفض طلبها أو يماطلها نظًرا ,ا فيه من الصفات الT تكرهها
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أي كفران العش� - ما أعيب عليه من دين وال ُخلق ولكن أكره الكفر � اإلسالم: يا رسول اهللا : (قالت  -عنه
ôين عليه حديقته ؟ قالت نعم ، فأمرها بردها وأمره : فقال  -عنه وا'قص� فيما ¾ب ) بسبب شدة ا|غض ) ا,ن أترد�
  . رواه ا|خاري ) بفراقها

، أو خافت إثًما  -نقص q دينه  -إما أن كرهْت َخلقه أو ُخلقه ، أو كرهْت دينه يع´ بصفة سيئة : هذه الصور الT ذكرنا 
  .ه q هذه ا$الة يسن إجابتها ب�ك حقه فإن

و�نما هو با,قابل  )¹(يع´ إذا �ن \بها ليس مثلها يكرهها ] إال مع Uبته ©ا فيسن صxها وعدم إفتدائها: [ ~لك قال 
ا إن �نت تبغضه وهو \بها ال آمره: "\بها فيسن q هذه ا$الة أن تص� وÇتسب وأال تلجأ إ0 اtلع ، قال اإلمام أiد 

وiله القا- � االستحباب ال الكراهة  dصه � جوازه q مواضع ، وÞ االختيارات لشيخ " باtلع وينبu Ïا أن تص�
: ، وقال الشيخ " إن �نت مبغضة ) tُلقه أو غ� ذلك من صفاته وهو \بها فكراهة اtلع q حقه تتوجه: "اإلسالم قال 

ه يُطلَب منه الفرقة من غ� أن يُلزم بذلك فإن فعل و�ال أمرت ا,رأة بالص� إذا لم يكن إذا أبغضته وهو ?سٌن إ8ها فإن"
  " هناك ما يبيح الفسخ

  اbكم إذا لم يكن حاجة للخلع 
يع´ كره اtلع منها ومنه q  ] ُكـرِه ، وَوقَع: وÅال يكن حاجة إ¾ اÓلع بل بينهما االستقامة : [ ثم قال بعد ذلك ا,ؤلف  

". اتفقوا � أنه يصح اtلع مع استقامة ا$ال بs الزوجs: "قال ابن هب�ة رiه اهللا . ا$الة ولكنه مع هذا يقع اtلع هذه 
: bديث ثوبان مرفوً* " [ ا§مهور أنه جائز مع ال�ا- إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إüارَه بها: "وقال ابن رشد 

وهذا ا$ديث  ] رواه اÓمسة إال النساÐ ) من غ£ ما بأس فحرام عليها را>ة اoنة أيما امرأة سألت زوجها الطالق(
إذا �ن } منهما مريًدا لصاحبه فاtلع ?دٌث q اإلسالم ، : "قال شيخ اإلسالم .,ا فيه من الوعيد الشديد  ا'حريمظاهره 

، وهذا سبق بيانه، فكأن شيخ "  فسها منه �ألس�واtلع ا~ي جاءت به السنة أن تكون ا,رأة مبغضة للرجل فتفتدي ن
، ألن اtلع ا~ي جاءت به السنة هو q  ال ينبÏ اtلع وال ¾وزيرى أنه مع استقامة ا$ال بينهما فإنه  -رiه اهللا-اإلسالم 

  .حال إبغاضها uذا الرجل
  م} ال يصح اÓلع 

ها بالóب وا'ضييق عليها أو منعها ]   – فتدي منهأي W -فإن عضلها ظلًما لالفتداء : [ قال ا,ؤلف /   ¹ بأن ضار�
ولم يكن ذلك لسبب فيها [  حقوقها من القسم واdفقة و�و ذلك ، كما لو نقصها شيئًا من ذلك ظلًما 'فتدي نفسها منه 

إذا عضلها وأ�ü بها يع´  ] َحـُرَم ولم يصـح –أي افتدت منه  -، كأن تكون تز@ أو ناً<ا أو ت�ك فريضة ، ففعلت 
كأن لم يكن لزناها أو لنشوزها أو ل�aها  -وظلمها حÓ يلجئها إ0 االفتداء ويلجئها إ0 اtلع ولم يكن لسبب فيها 

، فإنه \رم ما أخذ منها من هذا العوض ، قا) شيخ  فإن هذا ?رم وال يصح اtلع: ففعلت من أجل عضله  -فريضة 
لو عضلها 'فتدي نفسها منه ولم تكن تز< : "هذه ا$الة باطل ومردود قال شيخ اإلسالم  واtلع q. اإلسالم وغ�ه
أي أنها Çرم عليه الزوجة " العوض مردود ، والزوجة بائن:"وقال ابن عقيل . يع´ حرمت عليه هذا اtلع " حرمت عليه

ا قلنا اtلع يصح بال عوض فإنه بم�لة من و) وجه حسن ووجه قوي إذ: "وتكون بهذه ا$الة بائن ، قال شيخ اإلسالم 
    "خلع � مال مغضوب أو خ�ير و�وه

                                 
C    /  åتكرهه) أي الزوجة(أي أن زوجها �بها و  
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 � هذا  �
ً
يpَِ بَِفاِحَشٍة {:لقول اهللا تعا¾ : [ قال ا,ؤلف مستدال

ْ
ْن يَأ

َ
َوَال َيْعُضلُوُهن� Wَِْذَهُبوا بَِبْعِض َما آتَيُْتُموُهن� إِال� أ

ا من حقوقها عليك أو شيئًا من ذلك � وجه ال تضاروهن q: أي  ] }ُمَبي�َنةٍ   العRة '�ك بعض ما أصدقتها أو �ه أو حق)
هذا q الرجل تكون ) ا,رأة وهو �ره لصحبتها ، وuا عليه مهر ، فيóها 'فتدي : "القهر uا واإلüار، قال شيخ اإلسالم 

يpَِ بِفَ {به فنõ تعا0 عن ذلك ثم قال 
ْ
ْن يَأ

َ
يع´ الزنا ، فله أن يس�جع منها الصداق ا~ي أعطاها } اِحَشٍة ُمَبي�َنةٍ إِال� أ

  ".النشوز ومعصيتها ، واآلية تعم ذلك �ه: ويضارها حÓ ت�aه ) وÃالعها ، قال بعضهم 
ضلها 8ذهب و�ن لم يع ] جاز  وصح ، ألنه /�ها بـحق: فإن Ëن لزناها ، أو نشوزها ، أو تر�ها فرًضا : [ قال ا,ؤلف 

ولكن عليه إثم الظلم، وال بأس به q ا$يض والطهر ا~ي أصابها فيه ألنه ص� اهللا عليه وسلم لم ، صح: ببعض ماuا
  ! .يسأل ا,ختلعة عن حاuا ، لم يقل هل Y حائض أم غ� حائض 

º   /  أو خالعت الصغ£ة وا�جنونة والسفيهة : [ قال ا,ؤلف -  Ïلعلم ي  -ولو بإذن وÓن  ] صح اë ا,ال q فµألنه ت
األظهر الصحة مع اإلذن ,صلحته وبدونه فال ، لصدوره : "ليس بأهل للتµف وال إذن للو� q ا'�¤ت ، قال ابن مفلح 

  " ëن ليس بأهل للتµف فلم يصح
: [ ذمتها ، وتعليل ذلك قال  سواء �ن � Ðء معs أو q ] لم يصح اÓلع: أو خالعت األمة بغ£ إذن سيدها [  /   ¼

والرقيق ليس بأهل للتµف بدون إذن سيده فلم يصح منه �,جنون ، وبإذنه يصح  ] Óلوه عن بذل عوض âن يصح تxعه
ا إن لم يكن تم� عدده[ : ثم قال. �|يع ويكون العوض q ذمته Aأي إن لم يكن تم عدده ثالثًا ألن  ] ووقع الطالق رجعي

وقع الطالق  ] وáن اÓلع ا�ذكور بلفظ الطالق أو نيته[ جعة معها إال بعد نكاح زوج كما q اآلية الكريمة ا¦الث ال ر
[ أي ألنه لم يستحق بذلك اtلع عوًضا لصدوره ëن ليس بأهل للتµف  ،  ] ألنه لم يستحق به عوًضا[ ولم يصح اtلع 

  خال من العوض  ,اذا؟ ألنه  ] فإن Éرد عن لفظ الطالق ونيته فلغو
 ] ووÏ الصغ£ وØوه[ ,اذا ؟ ألنهم أهل للقبض  ] ويقبض عوض اÓلع زوج رشيد ولو مhتًبا أو Uجوًرا عليه لفلس[ 

دفع ا,ال إ0 سيد العبد ، وو� : �لصغ� ، والسفيه ، و�ن �ن الزوج ?جوًرا عليه لغ� فلس كعبد وصغ� و�ë وسفيه 
  .هليتهم لقبضهالصغ� والسفيه لعدم أ

ا ألنه إذا صح : "وأيضا قال q ا$اشية  ] ويصح اÓلع âن يصح طالقه: [ قال ا,ؤلف   وأن يتو¸ فيه مسلًما �ن أو ذمي)
ا'حقيق أنه يصح ëن يصح طالقه با,لك والو±لة أو الوالية : "، وÞ اإلختيارات لشيخ اإلسالم " طالقه صح خلعه

ة أو اإلعسار وغ�ها من ا,واضع الT يملك ا$اكم فيها �$اكم q الشقاق وaذا  لو فعله ا$اكم q اإليالء أو الِعن�
  "الفرقة
واألظهر أن ا,رأة إذا �نت Çت حجر األب أن ) أن Ãالع بماuا إذا �ن uا فيه مصلحة ويوافق ذلك بعض : "قال 

  " الروايات عن مالك 
  فيما يقع به اÓلع : فصٌل  �

  ع بلفظ الطالق ��ه و�نايتهحكم اÓل 
أي وقصده  ] طالٌق بائن: وقَْصِده به الطالق  -أي كناية الطالق  -واÓلع بلفظ �يح الطالق أو كنايته : [ قال ا,ؤلف 

لكن ) أن ي¶وجها بعقد جديد ولو لم تنكح ، بكناية الطالق الطالق كأبرأتك و أبنتك؛ طالق بائن ال يملك رجعتها
ألنها بذلت العوض Wملك [ ا لم يوقع عليها ثالث تطليقات ، و) أن ي¶وجها q العدة ثم قال معلًال ~لك زوًجا غ�ه م

و�نما } فََال ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ {: أي فخرجت من قبضته q هذه ا$الة لقول اهللا تعا0  ] نفسها وأجابها لسؤا©ا
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ه وسلطانه ، ولو لم يكن بائنًا لَملََك الرجعة و±نت Çت حكمه وقبضته وألن القصد يكون فداًء إذا خرجت من قبضت
  .إزالة الóر عنها ، فلو جازت الرجعة لعاد الóر وانت� قصدها من هذا اtلع

ّه فسخ وÅن نوى به الطالق /   مسألة     لفظ اÓلع وأن
 å لعÓا �   )¹(.داءاtلع ، أو الفسخ ، أو الف : األلفاظ ال{�ة 

فهو �يح اtلع  ] خلعت أو فسخت أو فاديت: وÅن وقع اÓلع بلفظ اÓلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال : [ قال ا,ؤلف 
} ما دخله ا,ال فهو فدية بأي لفظ : " -رiه اهللا-يقع به اtلع من غ� نيته ، و�ن قلنا هو فسخ أو طالق ؟ قال ابن القيم 

  " واتها وال تعبدنا بها و�نما Y وسائل إ0 ا,عا¥�ن، واأللفاظ لم ترد ~
أي ولم ينِو بلفظ اtلع أو الفسخ أو  ] Ëن فسًخا ال ينقص عدد الطالق: ولم ينوه طالقًا : [  - رiه اهللا-قال ا,ؤلف 
  .�ن فسًخا ، ألنها �\ة فيه: الفداء طالقًا 
  ايته ، وجزم به غ� واحد فطالق لÕ إن نواه طالقًا /   القول األول : ومفهومه 

ولـو أà : "وقـال  -رiـه اهللا–واختار ذلـك شـيخ اإلسـالم  )º("هو فسخ ولو نوى به الطالق: "وعنه  /   القول اÈا� 
وهذا هو ا,نقول عن ابن عباس q أصحابه وعن أiد وقدماء أصـحابه ، ولـم " بµيح الطالق وليس من الطالق ا¦الث

أiد بن حنبل وال أحد من أصحابه q اtلع بs لفظ ولفـظ ، ال لفـظ الطـالق وال غـ�ه بـل  يفرق أحد من السلف وال
  q ا$لقة القادمة -شاء اهللا-وابن القيم ) Øم سنورده إن . ألفاظهم �ها �\ة q أنه فسخ بأي لفظ �ن

  )ED(اbلقة 
  لفظ اÓلع وأنّه فسخ وÅن نوى به الطالق/  تابع مسألة    

وقيل ) ، اtلع فرقة، وليس بطالق؛ وبذلك ال ينقص عدد الطالق فيما لو ¤د إ8ها مرة أخرى : قال أiد: "ن القيموقال اب
هو فداء، ذكر اهللا الطالق q أول : ابن عباس يتأول اآلية، و±ن يقول: تذهب إ0 حديث ابن عباس؟ فقال:  -أي ألiد  –

فجعل ابن عباس وأiد الفداء فداء . الفداء، ليس هو طالق، و�نما هو فداء اآلية، والفداء q وسطها، وذكر الطالق بعد
  ". ,عناه، ال لفظه وهذا هو الصواب، فإن ا$قائق ال تتغ� بتغ� األلفاظ

تَانِ {واحتج بقوJ تعا¾ : [ ثم قال الُق َمر� ِلÛ فَ {ثم قال  }فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ {ثم قال  }الط�
َ
إِْن َطل�َقَها فَال 	

فَال {يع´ ا¦ا¦ة  }فَإِْن َطل�َقَها{أي ثم قال تعا0 بعد أن ذكر الفداء : قال الشارح  ] }Jَُ مِْن َنْعُد َح}� َيْنِكَح َزْوًجا َلْ£َهُ 
ِلJَ Ûُ ِمْن َنْعدُ 

َ
  .  نزاع فيهوهذا ëا ال }َح}� َيْنِكَح َزْوًجا َلْ£َهُ {أي الطالق ا¦الث  }	

تَانِ {أي فذكر تعا0 تطليقتq s قو)  ] فذكر تطليقتp واÓلع، وتطليقة بعدهما: [ قال ا,ؤلف الُق َمر� واtلع q  }الط�
ال يُِقيَما ُحُدوَد اهللاِ فَال ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِهِ {قو) 

َ
يقتs واtلع، وذكر تطليقة بعد أن ذكر ا'طل }فَإِْن ِخْفُتْم أ

 
ً
  . فcن الطالق ا,ذكور ثالثا

  .فليس هو طالقًا، و�نما هو فداء، وألنه فرقة، فcن فسًخا، كسائر الفسوخ ] فلو Ëن اÓلع طالقًا لhن رابعاً [ 

  :كنايات اÓلع 

                                 
C    /  ا¹ة تمت إضافتها من مقدمـةWلقة اbا  
º    / أن هذا القول هو الراجح sسيتب  
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) �يح وaناية  وذلك ألن اtلع أحد نو* الفرقة، فcن ] باريتك، وأبرأتك، وأبنُتك: و�نايات اÓلع:[  قال ا,ؤلف 
فcن اtلع مقارًبا ، أن الفراق إما أن يكون بالطالق و�ما أن يكون باtلع : وهذا ذكرناه q ا$لقة ا,اضية  - �لطالق

اذه¯ :  طلقت ، والكناية كأن يقول: للطالق فكما أن الطالق فيه ألفاظ �\ة وفيه ألفاظ كناية ، الµيح كأن يقول 
: أي ] ال يقع بها[  -أبرأتك أو أبنتك : لع فيه ألفاظ �\ة وفيه ألفاظ كناية ، الكناية كأن يقول فكذلك اt، إ0 أهلك

 أو قرينة، كسؤال، وبذل عوض[ ، أي بنية ëن تلفظ به منهما، ككنايات الطالق ] إال بنّية [  ال يقع اtلع بألفاظ الكناية 
  .عوض، صح من غ� نية، ألن داللة ا$ال صارفة إ8ه، فأغ« عن اdيةفإذا طلبت، وبذلت Y ال، هذه قرينة تدل أنه خلع ]

الT يفهم منها أنه سأل اإلبراء � أن يطلقها، أو أنها أبرأته � أنه يطلقها،  ] ويصح بكل لغة من أهلها: [ قال ا,ؤلف  
tلوه عن العوض لفظا " د ذلك فهو رجùإن �نت أبرأته براءة ال تتعلق بالطالق، ثم طلقها بع: "قا) شيخ اإلسالم، وقال

و�ن . أي ال معلًقا � �ط، كإن بذلت � كذا فقد خلعتك ]  ال معلًقا[ ، ومع«، وتصح ترÄة اtلع بكل لغة من أهلها
 sالعا هازلö :فلغو، ما لم يكن بلفظ الطالق أو نيته.  
 ما ال يصح � اÓلع 

C.  روي عن ابن  [  أنت طالق: كقو) ] طالق، ولو واجهها الزوج به: من خلع  وال يقع بمعتدة: [ قال ا,ؤلف : الطالق
وألنها ]  وألنه ال يملك بضعها، فلم يلحقها طالقه Ëألجنبية [ ، وال يعرف uما �الف q عµهما ] عباس، وابن الزب£

  عدتهاال Çل ) إال بنcح جديد، فلم يلحقها طالق �,طلقة قبل اPخول أو �لT انقضت 
º. ط الرجعةt  لع[ قال ا,ؤلفÓا �  ,نافاته اtلع]  وال يصح tط الرجعة فيه أي 
 . وال يصح �ط اtيار q اtلع، ,نافاته ) أيًضا:أي ]  وال tط خيار [ قال ا,ؤلف  :tط اÓيار  .¼

ض الفاسد ، فال يفسد بالRط q �ط الرجعة فيه، و�ط اtيار فيه، ألنه ال يفسد بالعو: أي]  ويصح اÓلع فيهما[ 
صح الRط، كما لو : لو �ط الرجعة q اtلع : الفاسد، بل يقع اtلع، ويلغو �ط الرجعة، أو �ط اtيار، وقياس ا,ذهب

 . بذلت ) ماال � أن تملك أمرها، نص عليه، ألن األصل جواز الRط q العقود

  حكم اÓلع بغ£ عوض 
و�ذا لم يكن  ] ألنه ال يملك فسخ اhgح لغ£ مقت� يبيحه [ ,اذا ؟  ] لم يصح: ا بغ£ عوض وÅن خالعه: [ قال ا,ؤلف  

  صحيًحا لم ي�تب عليه Ðء، 
  ، وهو قول اإلمام مالك رiه اهللا )¹(يصح، ولو لم يكن هناك عوض: وعن اإلمام أiد رواية  أن ذلك 

  حكم اÓلع بمحرم 
ألن اtلع �  ] لم يصح اÓلع: كخمر، وخ�ير، ومغصوب [ يعلمه  ا,ختلعان :أي  ] أو خالعها بمحرم يعلمانه[ ثم قال 

صح : و�ن �نا ¾هالنه  ] ويكون لغًوا، Óلوه عن العوض. [  يدل � رضا فاعله بغ� Ðء –مع العلم بتحريمه  –ذلك 
أو تقليًدا، مثل أن Ãالعها � قيمة �ب أتلفته، اtلع، و±ن ) بذ)، و�ن خالعته � اإلبراء ëا يعتقدان وجوبه اجتهاًدا 

  معتقدين وجوب القيمة، فينبÏ أن يصح، 
  ". يصح بالصداق، كما لو أطلقا اcdح، ثبت صداُق الِمثِْل فكذا اtلع أو : "، فقال شيخ اإلسالموÅن أطلقا اÓلع

ا: [ قال ا,ؤلف  Aذلك رجعي L ويقع الطالق ا�سئول [ ء علÐ ءوالÐ يها، ألنه ر- بغ� . ] ن بلفظ الطالق، أوË إن

                                 
C    /  واهللا أعلم . ولو لم يكن هناك خلع ، ولعل الصحيح ما كتب أعاله : قال األستاذ  
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  .لم يكن شيئًا: وألنه يصلح كناية عن الطالق، فإن لم يكن بلفظ الطالق أو نيته  ] نيته Óلوه عن العوض
  اWفصيل فيما يصح من العوض وÅن قّل  

إن �نت Y ا|اذلة )، و�ال فع�  ] تهصح اÓلع، وJ قيم: وÅن خالعها L عبد ٍفبان حراً أو مستحقا : [ قال ا,ؤلف  
ا وبان مستحًقا فله مثله، وصح اtلع،  ، رجع عليها بمثله خًال، و�ن �ن العوض مثلي)

ً
باذ)، و�ن خالعها � خل فبان ³را

  .و�ن �ن معيبًا فكبيع
من غ�ها، مدة معلومة، ويصح ويصح اtلع � رضاع وPه، منها أو :أي  ] ويصح L رضاع وeه، ولو أطلقا:[ ثم قال  

وينµف الُمْطلَْق إ0 حولs إن �ن اtلع عقب الوضع أو قبله، : أي]  وين{ف إ¾ حولp، أو تتمتهما[ . ولو أطلقا ا,دة
، ولو أو تتمة ا$ولs إن �ن اtلع q أثناء ا$ولi ،sًال للمطلق � ا,قيد، وaذا لو خالعته � كفا'ه، ونفقته مدة معينة

 ذكر مدة الرضاع، وصفة اdفقة، و�ال رُِجع إ0 العرف والعادة
َ

رجع ببقية ا�دة، يوماً : فإن مات . [ لم توصف اdفقة، واألْو 
اتفقوا � أنه إذا خالعها � : "ألنه ثبت منجًما، فال يستحقه معجال، وaذا اdفقة، وقال الوزير بن هب�ة رiه اهللا  ] فيوماً 

يرجع بقيمة الرضاع ا,Rوط، وهو أحد : ا سنتs، جاز ذلك، فإن مات قبل ا$ولs ؟ فقال أبو حنيفة وأiدرضاع وPه
ùالك والشاف, sالقول.   

يع´ } ما صح مهًرا فإنه يصح أن ]  صح اÓلع به: ومنفعة مباحة [ ، مثل العبد واPار ] وما صح مهًرا من عp ما¹ة[  
أي وما صح ا,هر به من منفعة مباحة كتعليم علم، صح اtلع به، ال الغناء ا,حرم، فمحرم : شارح يكون اtلع به ، قال ال

األئمة متفقون : "عند أÛ حنيفة، ومالك، وهو أحد القولq s مذهب الشافù وأiد، وaذا آالت اللهو، قال شيخ اإلسالم 
رم اöاذها، ولم \ك عنهم نزاع q ذلك، أي فال يصح اtلع � Çريم ا,الY الY T آالت اللهو، �لعود و�وه، و\

ال ¾وز، وترد الزيادة، وهو رواية عن : وقال أبو بكر ] }فَال ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ {: لعموم قوJ تعا¾". [ عليها
  )¹(. أiد

  حكم اÓلع بأكâ ³ا أعطاها  
  هذا هو ا,ذهب ] ) وال يزداد(� حديث �يلة  ص® اهللا عليه وسلمJ ويكره خلعها بأكâ ³ا أعطاها لقو[ 
  . ال يكره؛ وهو مذهب Äهور أهل العلم : وعنهو\مل اôd � الكراهة،  ] ويصح اÓلع إًذا[ 
: ك×، وقالت الربّيع افتدت به ا,رأة نفسها من الزوج ولو: أي ] }فَال ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفَتَدْت بِهِ {لقوJ تعا¾ [ 

لم أَر من : "واشتهر ولم ينكر، فcن �إلÄاع، وقال مالك". اختلعت من زوR بما دون عقاص رأ�، فأجاز ذلك عثمان"
  أي أنه إن زاد � ا,هر فإنه ال حرج q ذلك" منع من ذلك؛ إال أنه ليس من مcرم األخالق

  لو خالعت اbامل بنفقة عدتها 
نها � اWحقيق � حكم ا�الكة ©ا مدة اbمل: ، ولو قلنا)±(صح : ل بنفقة عدتها وÅن خالعت حام[ 

َ
بل  ] اgفقة للحمل أل

بل مستحقة uا، فصح اtلع بها، وaذا لو خالعها وأبرأته من نفقة iلها، أو خالعته � Ðء ثم أبرأته من نفقة iلها، وي�أ 
   .مات فال Ðء عليها إ0 فطامه، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، و�ن

  إذا خالعت Î Lهول 

                                 
C    / اشيةbملة األخ£ة زيادة من اoا  
 سقطت من قول األستاذ ، وتمت إضافتها من ا�رجع /    ±
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وألنه إسقاط bقه [ ، كما أن الوصية تصح با,جهول فكذلك يصح اtلع با,جهول: أي ] ويصح اÓلع با�جهول Ëلوصية[ 
و~لك جاز بغ�  ] واإلسقاط يدخله ا�ساUة. [ فيش�ط فيه ما يش�ط q ا'مليك: أي ] من ا4ضع وليس بتمليك Ìء

  .وض، ويصح أيًضا با,عدوم ا~ي يُنتظر وجودهع
: أو L  عبد ٍ مطلق وØوه [ ،  ] أو ما � يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع فإن خالعته L \ل شجرتها، أو \ل أمتها[ 

لع يصح أي خالعها � عبد غ� معs وال موصوف أو خالعها � بع� أو غ� ذلك من ا,بهمات فإن اt ]  صح اÓلع
و) ما \صل من iل شجرتها، أو :  أي ] وما � بيتها أو يدها[ ، أي ) ما سيأ� من هذه األمور ] وJ ما �صل[ بذلك ، 

  .iل أمتها، وما q بيتها أو يدها، قليال �ن أو كثً�ا، ألنه ا,خالع عليه، ولو �نت اPراهم أقل من ثالثة
  فله أقل مسماه: إن عدم ا�جهول 

  .) أقل مس� iل شجرتها ] وJ مع عدم اbمل فيما إذا خالعها Ø Lو \ل شجرتها [
  . ) أقل ا,س� ] و مع عدم ا�تاع فيما إذا خالعها L ما � بيتها من ا�تاع[ 
  ] ألشياءأقل مسماه  ، أي أقل ما يطلق عليه االسم من هذه ا: و مع عدم العبد لو خالعها L ما � بيتها من عبد [ 

  .�لوصية ] لصدق االسم به. [ يع´ iل الشجرة، واألمة، وما q ا8د، أو ا|يت، ومع عدم العبد
   ] J أقل ما يتناوJ االسم[ ،  ] و�ذا لو خالعها L عبد مبهم أو Øوه[ 
كما لو و$ ) بدراهم،  ] اoمع ثالثة دراهم، ألنها أقل: و J مع عدم اeراهم فيما إذا خالعها L ما بيدها من اeراهم [ 

  وألنه أقل ما يقع عليه اسم اPراهم حقيقة
� تعليق طالقها أو خلعها بعوض، أو تنجïه به: فصٌل  �  

أعطيت� إذا أعطيت� ألًفا ، أو  م}[ . إذا أعطيت´ ألًفا فزوجT طالق: كأن يقول لزيد]  وÅذا قال الزوج لزوجته أو غ£ها[ 
وال رجعة ) ]  طلقت بائًنا بعطيته األلف:  أعطيت� ألًفا فأنت طالق  إنأو  -طلقت إذا أعطته األلف:  فأنِت طالق-ألًفا 

  .عليها، ألن القصد إزالة الóر عنها، ولو جازت الرجعة لعاد الóر
إلعطاء لوجود ا�علق ولو تراì ا[ فإنها تطلق طلقة بائنة بعطيته األلف : q هذه ا$الة إذا قال الزوج لزوجته هذا الم 

وقال ]  ويملك األلف باإلعطاء[ كسائر ا'عا8ق ، وشيخ اإلسالم ال يلزم إال � �ط ?ض كإن قدم زيد مثًال ، ]  عليه
  .األو  أن \مل اإلعطاء � اإلقباض مع ا'مليك: بعضهم

ألنه ] وال Ìء J إن خرج معيًبا[ الصفة لوجود ]  طلقت: إن أعطيت� هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته إياه : وÅن قال[ 
وÅن بان مستحق اeم فَقبَِل . [ ثم ملكه، وال يستحق غ�ه. إن ملكته فأنت طالق: �ط لوقوع الطالق، أشبه ما لو قال

  .يع´ أرش العيب عليها، فينظر كم قيمته مستحق اPم، وغ� مستحقه، ويكون األرش ما بs القيمتs ] فأرش عيبه
  لعدم صحة ا,علق عليه الطالق، ]  لم تطلق لعدم صحة اإلعطاء: وًبا، أو حًرا هو أو بعضه ومغص[ 

. أنت طالق: أبرأك اهللا ëا تد* النساء به � الرجال، فقال: فقالت. إذا قال لزوجته، إن أبرأت´ فأنت طالق: "قال الشيخ
  . الرجال، إذا �نت رشيدةوظن أنه ي�أ من ا$قوق، فإنه ي�أ ëا تد* به النساء � 

أي ] فقبلت با�جلس، بانت واستحقه. [ أنت طالق � ألف: كقو)]  وØوه. أنت طالق وعليك ألف أو بألف: وÅن قال[ 
  . األلف، ألنه طالق � عوض، وقد ال¶م فيه العوض فصح، كما لو �ن بسؤاuا

 وال ينقلب بائنا لو بذWه بعد. [ ق رجعيا، و) الرجوع قبل قبوuاأي و�ن لم تقبل q ا,جلس وقع الطال]  وÅال وقع رجعًيا[ 
  .أي بعد ردها، كما لو بذ'ه بعد ا,جلس ]
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  اbكم فيما إذا تأخر العوض 
طلق´ � ألف، أو طلق´ بألف، أو : أو قالت ] اخلع� L ألف، أو اخلع� بألف، أو اخلع� ولك ألف: وÅن قالت[  -

  و�و ذلك ، . ف إن طلقت´ أو خلعت´� ألف، أو ولك أل
صح الطالق، واستحق األلف، حيث أجابها إ0 ما استدعته : خلعتك ينوي به الطالق : فقال. طلق´ بألف: ولو قالت

  لم يصح اtلع، tلوه عن العوض، : منه، ألنه من كناياته، و�ن لم ينو به الطالق 
  .تحقه، ألنه أوقع طالقًا لم تطلبه ، ويقع رجعيالم يس: طلقتك : فقال. اخلع´ بألف: و�ن قالت

�|يع، ألنه فعل ما  ] من Àلب نقد ا4ت[ ألن ا|اء للمقابلة  ] واستحقها بانت: ففعل أي خلعها ولو لم يذكر األلف [ 
خلعتك أو : بأن قال ] إن أجابها L الفور[ هذا اtلع من Ñلب نقد ا|ت  قيع´ أنه يستح. جعلت األلف q مقابلته

ألن [ . وuا أن ترجع قبل أن ¾يبها، ألن قوuا ذلك إنشاء، � سبيل ا,عاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه �|يع. طلقتك
جواب ,ا استدعته منه، والسؤال �,عاد q ا§واب، فأشبه . خلعتك، أو طلقتك: أي ألن قو) ] السؤال �Ëعاد � اoواب

  بعتك إياه ولو لم يذكر األلف: فقال. بألفبع´ عبدك : ما لو قالت
ًا ، والعكس: اbكم إن قالت     طلق� واحدة بألف ، فطلقها ثالث

و�وه، . ولك ألف: � ألف، أو: أي استحق األلف، وaذا ] استحقها: طلق� واحدة بألف؛ فطلقها ثالثا : و إن قالت[  -
sذا لو طلقها اثنتaفأعطاها  ] ألنه أوقع ما استدعته وزيادة[ . فطلقها ثالثا، استحق األلف، و sطلبته طلقة أو اثنت ôف

أنت طالق، وطالق، وطالق؛ بانت باألو ، و�ن �ن ذكر األلف عقب ا¦انية، بانت بها، : فإن �ن قال، ما استدعته وزيادة
  .تطلق ثالثًا �§ملة الواحدة: واألو  رجعية، وعقب ا¦ا¦ة طلقت ثالثًا، وقيل

لم يستحق شيًئا، ألنه لم �بها �ا : طلق� ثالثا بألف؛ فطلق أقل منها : فلو قالت، وعكسه بعكسه[ : ال ا,ؤلف ثم ق
إال � واحدة بقيت من اÈالث، فيستحق األلف ولو لم تعلم ذلك، ألنها [ ، هذا رجعيةبوتقع  ] بذلت العوض � مقابلته

أنت طالق : فوجب العوض كما لو قال ] اWحريم ح} تنكح زوًجا غ£هكملت، وحصلت ما �صل باÈالث، من ا4ينونة، و
فطلقها واحدة، أو اثنتs، لم يستحق شيئًا، وثالثًا، استحق األلف، ألن ما زاد عليها . طلق´ عRًا بألف: ثالثًا، و�ن قالت

  . لغو
  خلع زوجة الصغ£ وطالقها 

ب خلع زوجة ابنه الصغ£ وا�جنون وال ط[ 
َ
  .واtلع q معناه ] ) إنما الطالق �ن أخذ بالساق(القها bديث وليس لأل

  خلع األب ابنته من زوجها 
  .وaذا ا,جنونة والسفيهة بء من ماuما، وال طالقهن بء من ماuن ] وليس لألب خلع ابنته ب4ء من ما©ا[  

وهو بذل [ . ن، واألب وغ�ه q ذلك سواءبل فيه إسقاط حقهن الواجب u ] ألنه الحظ ©ا � ذلك[ قال معلًال ~لك 
  أي فهو �'�ع من ماuا، وهذا هو ا,ذهب ] للمال � غ£ مقابلة عوض ماµ، فهو xWËع
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  )Eç(اbلقة 
  خلع األب ابنته من زوجها:تابع مسألة  
ألنه الحظ [ :  قال معلالً  ,اذا ؟ ] وليس لألب خلع ابنته ب4ء من ما©ا[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 /   القول األول 
أي كأنه ت�ع  ] وهو بذل للمال � غ£ مقابلة عوض ماµ، فهو xWËع[ الواجب  ايع´ بل هو إسقاط حقه ] ©ا � ذلك
  من ماuا، 

إن : ا قلنامنع األب من خلع ابنته الصغ�ة بء من ماuا، ليست مسألة وفاق ، و�ذ: "وقال ابن القيم /   القول اÈا� 
 –وهو الصحيح |ضعة عR د8ال  –ا~ي بيده عقدة اcdح هو األب، وأن ) أن يعفو عن صداق ابنته قبل اPخول 

فخلعها بء من ماuا أو ، ألنه إذا ملك إسقاط ماuا ðانًا، فألن يملك إسقاطه 8خلصها من زوج ل�وجها خً�ا uا 
iأن ابن القيم . ا ه". د، اختارها شيخنامنه أو  وأحرى، وهذه رواية عن أaه اهللا وiيقصد شيخ اإلسالم بن تيمية ر

  .Ãالف ا,ذهب q ذلك وأنه ¾وز لألب أن Ãالع ابنته الصغ�ة من ماuا ,ا q ذلك من ا,صلحة الT تعود عليها
-  ] Jن بذل العوض من ماÅألجن¯: وË لع زوجته أي كما لو بذ) أجن¯، وهو يصح، و ] صحÃ ذلك بأن يسأل الزوج أن

  -كما سبق بيان ذلك  –بعوض بذ) ) 
كأن يطلقها ثالثًا، ويعلقه � دخول رمضان مثًال، ثم Ãلعها   ] و�رم خلع اbيلة وال يصح[ : حكم خلع اbيلة

 من وقوع الطالق، فإذا خرج رمضان عقد عليها، وÞ االختيارات
ً
ع ا$يلة ال يصح، كما خل: قبل دخو) � عوض، حذرا

ال يصح نكاح ا,حلل، ألنه ليس ا,قصود به الفرقة، و�نما يقصد به بقاء ا,رأة مع زوجها، كما يقصد بنcح ا,حلل أن 
  . يطلقها 'عود إ0 األول، والعقد ال يقصد به نقيض مقصوده، و�ذا لم يصح، لم ت4 به الزوجة

ُسقط اÓلع غ£ه من اbقو /   مسألة  �     : قال ي
أي وال يسقط اtلع ما بs الزوج والزوجة من ا$قوق، �,هر،   ] وال يُسِقط اÓلع غ£ه من اbقوق[ : قال ا�ؤلف 

 ] فلو خالعته Ì Lء، لم يسقط ما©ا من حقوق زوجية وغ£ها، بسكوت عنها[ . واdفقة، والقرض، وغ� ذلك
و�ذا لو خالعته ببعض ما عليه، لم [ . سقط بلفظ طالق، فال يسقط باtلعفي�اجعان بما بينهما من ا$قوق، ألن ذلك ال ي

  .كما ال يسقط بفرقة الطالق، كبقية ِعدة iل، أو إرضاع ] يسقط ا4ا÷، كسائر اbقوق
    الصفة ا�علق عليها الطالق ال تعود إذا أبانها /   مسألة  

 ] فوجدت الصفة حال بينونتها -بفسخ أو غ£ه  – ثم أبانها -كدخول اeار  -و إن علق طالقها بصفة [ : قال ا,ؤلف 
 ]ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة[ ، فوجدت الصفة الT علق طالقها عليها، كدخول اPار حال بينونتها: أي

األصح،  ولو �نت الصفة وجدت حال بينونتها، � ] طلقت: أي بعد اhgح ، فوجدت الصفة بعده[ وY دخوuا اPار 
أن عقد الصفة وَعودها وجد q اcdح فـيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بدون ا¦الث، عند : ووجه ذلك 

فبانت ثم تزوجها، قال " إن بنت م´، ثم تزوجتك، فأنت طالق: "مالك، وأÛ حنيفة، ولم تفعل الصفة، وÞ اإلنصاف لو قال
  ". ال ال يقع، كتعليقه با,لكوÞ ا'عليق احتم: "q الفروع
واختاره أبو ا$سن ا'مي�، قال  - يع´ فيما إذا علقه بصفة، بناء � الرواية q العتق  -ويتخرج أن ال تطلق : "وÞ ا,قنع
  . وأك× أهل العلم يرون الصفة ال تعود، إذا أبانها بطالق ثالث: q  ا,قنع
ثم [  .ا قُِصَد به حٌث � Ðء، أو منع منه، أو تصديق خ�، أو تكذيبهوهو م ]  و�ذا لو حلف بالطالق[  /مسألة 
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ألن عقد الصفة ا,حلوف عليها وَعوُْدها وُجد q  ] فتطلق لوجود الصفة: بانت، ثم *دت الزوجية ، ووجد ا�حلوف عليه 
  .اcdح فوقع ا$نث، نص عليه، واألك× � عدم عود الصفة

ألنها ال تنحل [  كمÓ، و�وها من أدوات الRط ] ولو Ëنت األداة ال تقتÍ اWكرار ا4ينونةوال تنحل بفعلها حال [  -
ألن ا¹مp حّل وعقد، والعقد يفتقر [ : وهو وجود الصفة حال كونها q عصمته ، قال معلال ذلك  ] إال L وجه �نث به
واbنث ال �صل بفعل الصفة حال ا4ينونة، فال [ صمتها أي يفتقر إ0 وجود الصفة حال ملكه ع ] إ¾ ا�لك، فكذا اbّل 

وقاسه ا,وفق ابن قدامة رiه اهللا � بناء عدد الطالق � األول، وأنه يفعل حيلًة � إبطال الطالق  ] تنحل ا¹مp به
، فإن أبانها بدون نونةوأك× أهل العلم يرون أن الصفة ال تعود، إذا أبانها بطالق ثالث، و�ن لم توجد حال ا|يا,علق، 

  .ا¦الث، فوجدت الصفة ا�لت يمينه، و�ن لم توجد الصفة q ا|ينونة ثم نكحها، لم تنحل عند ا§مهور
من أن ا8مs ال تنحل إذا  ] كعتق فلو علق عتق قِن�ه L صفة، ثم باعه فوجدت، ثم ملكه ثم وجدت، َقُتَق �ا سبق[ 

  . وجدت حال ا|ينونة
أي و�ال  ] فال طالق، وال عتق بالصفة حال ا4ينونة، وزوال ا�لك: وÅال توجد الصفة بعد اhgح وا�لك [ :  قال ا,ؤلف 

إن أكلِت هذا الرغيف فأنِت طالق ثالثًا، وعبدي حر؛ ثم أكلته، ثم : توجد الصفة بعد اcdح ا¦ا¥ وا,لك، مثل أن قال
إذ ال  ] ألنهما إًذا ليسا Uالً للوقوع[ . حال ا|ينونة، وزوال ا,لك نكحها، وملك العبد، فال طالق، وال عتق بالصفة

يمكن إيقاع الطالق بأكلها ) حال ا|ينونة، ألن الطالق ال يلحق ا|ائن، وaذا ا,لك، ألن حنثه بوجود الصفة حال 
  . ا,لك

ا ا,رأة من الزوج ا~ي كرهته و أما انتõ باب اtلع وما يتعلق به من أحcم وعرفنا بأنه من األمور الT تتخلص به 
öلص الرجل من ا,رأة فيكون بالطالق ، فيكون اtلع والطالق هما سبيل الفراق بs الزوجs ~ا نرى ا,ؤلف رiه اهللا  

علق به وY مسائل كث�ة و متشعبذكر بعد اtلع كتاب الطالق وما يت

  ||كتـــاب الطـــالق||

  من األمور اoائزة ال� دل L جوازها الكتاب والسنة واإل�اعالطالق  :  األصل � جوازه
تَانِ {قال تعا0   الُق َمر� تِِهن� {وقال  }الط� وغ� ) إنما الطالق �ن أخذ بالساق( ص� اهللا عليه وسلموقال  }َفَطل�ُقوُهن� لِِعد�

  .ذلك، واإلÄاع حcه Äاعة
لعلماء رiهم اهللا درجوا � أن يذكروا ا'عريف اللغوي واالصطالq F ولو أردنا أن نتعرف � مع« الطالق ألن ا

  :بداية } باب يعقدونه q أبواب الفقه ولو تسائلنا ما مع« الطالق لغة ؟ 
�حت حيث شاءت: اWخلية، يقال وهو � اللغة[  ُ̧ ْطلِ : وقال األزهري ] َطلَُقْت اgاقة؛ إذا 

ُ
َقْت، وأ

"
َقت َطلَُقْت ا,رأة فُطل

بانت من زوجها، وا§مع َطلَقات، : بفتح الالم وضمها . َطلُقت ا,رأة: الطالق والطلقة مصدر: وقال غ�ه. اdاقٌة فانَطلََقت
   ]  واإلطالق هو اإلرسال[  بفتح الالم، فô طالق، وأطلقها زوجها، فô مطلقة

 ] *ًtح أو بعضه :وhgقيد ا Ûح بإيقاع نهاية عدده، أو حّل بعض قيده بإيقاع ما حّل قي: أي والطالق �ً¤  ] َحلcdد ا
  –أي كأن يطلق مرة أو مرتs هذا دون اdهاية  - دون اdهاية

ً
  إما إيقاعه �مًال فهو إيقاع نهاية العدد كأن يطلق ثالثا

  حكم الطالق  
  :و الزوجة فقالوا  ا$قيقة لو نظرنا للطالق ßد أنه ال ينطبق عليه حكم واحد و�نما هو °سب حال الزوج
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  .أي بالزوجة ] يباح الطالق للحاجة كسوء خلق ا�رأة، واW¢ر بها مع عدم حصول الغرض[  :يباح�
بأن �نت حال ، إذا �نت ليس ) حاجة فإنه هنا يكره ] ويكره الطالق لعدمها أي عند عدم اbاجة: [ يكره�

أÄعوا � أن الطالق q حال استقامة الزوجs مكروه، إال أبا : "الزوجs مستقيمة وبينهما وئام ، قال الوزير ابن هب�ة 
رواه أبو داود، وابن ماجه، ورجا) ثقات،  ")أبغض اbالل إ¾ اهللا الطالق($ديث  ،هو حرام مع استقامة ا$ال: حنيفة قال
 من غ� حاجة ) ما أحل اهللا شيًئا أبغض إ¹ه من الطالق(وÞ رواية 

ً
ص� اهللا إ8ه، وقد سماه اd¯ و�نما يكون مبغوضا

  عليه وسلم
ً
  هذا ا¹eل ، .حالال

 . فيكون مكروها ]  والشتماL J إزالة اhgح، ا�شتمل L ا�صالح ا�ندوب إ¹ها: [  وأيًضا هناك تعليل قال ا�ؤلف 

  .لت8ل وا'عليل السابقs، يع´ عرفنا مÓ يكون الطالق مكروًها ؟ عند عدم ا$اجة
  ".يسن " بـ: بينهما، وعّ� بعضهم ] W¢رها باستدامة اhgح � حال الشقاق: أي ، ويستحب لل¢ر[  :تحبيس�
  . كبغضها لزوجها ] وحال 	وج ا�رأة إ¾ ا�خالعة، لïول عنها ال¢ر[ 
وال يمكنه  الطالق لو ترaت صالة، بتأخ�ها عن وقتها،ويستحب أي  ] و�ذا لو تر�ت صالة، أو عفة، أو Øوهما[ 

إن ترaت العفة أو فرطت ¾ب إجبارها عليها، أو ترaت عفة، أو فرطت q حقوق اهللا تعا0، ورواية عن اإلمام أiد أنه 
إذا �نت تز<، لم يكن ) أن يمسكها � تلك ا$ال، و�ال �ن دي%وثًا، و¾ب : "قال شيخ اإلسالم ، q حقوق اهللا تعا0

  . ، وتقدم"ا$ال، وا'ضييق عليها 'فتدي منه فراقها، و) عضلها q هذه
أي والزوجة �لزوج، فيسن uا أن öتلع منه إن ترك حقا هللا  ] وË åلرجل، فيسن أن ,تلع إن ترك حًقا هللا تعا¾[ 

  .تعا0، كصالة، وصوم، وعفة، و�و ذلك
طء بعد األربعة األشهر،  و سيأتينا باب اإليالء أي الو ]  و�ب الطالق لإليالء L الزوج ا�وÏ، إذا أب الفيئة[  �ب �

  .مستقالً 
q هذا ا|اب، قريبًا  ] ويأ� بيانه [ كأن يطلقها q ا$يض، أو q اdفاس، أو q طهر وطئ فيه،  ] و�رم للبدعة[  �رم �

 .إن شاء اهللا تعا0

ه قال أiدكما ¾ب  م%
ُ
q وجوب  –و*م أiد : قال الشيخ. ب´ طالقهال يعج: إذا أمره به أبوه ,صلحة و�ن أمرته به أ

 .يع´ إذا �ن األب صا$ًا ورأى من ا,صلحة طالقه فإنه يستجيب ). مقيد بصالح األب –طالق الزوجة بأمر األب 

ْن ا¿ي يصح طالقه     توضيح مَ

ولو  ]  الطالق:  يعقله أي و زوج ïâ[  .بال نزاع، ألنه عقد معاوضة، فصح منه �|يع ] ويصح من زوج مõف[  :قال 
Rح يزول به[  .�ن دون عhgيف، بل هو من  ] بأن يعلم أن اä'ا � ا وأن زوجته تَِبيْـن منه، وÇرم عليه، فليس مبني)

لعموم [ قبيل ربط األحcم بأسبابها، �لز±ة و�وها يع´ إذا �ن يعلم أن اcdح س�ول بهذا الطالق فإن طالقه صحيح ،  
أي q باب اtلع، وتقدم أنه يسوى فيه  ]  وتقدم) إنما الطالق �ن أخذ بالساق(حديث رسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم 

  .بs العقد والفسخ، وأن } من ملك العقد ملك الفسخ 
 من ا¿ي ال يصح طالقه ؟ 

  ومن به غ،  ] ومن زال عقله معذوًرا كمجنون، ومغ� عليه[ 
  بطون اPماغ من بلغم بارد غليظ أو سهو يلحق اإلنسان مع فتور األعضاء لعلة،  امتالء: واإلغماء* 
 *تعطل القوى ا,تحرaة، لضعف القلب، بوجع شديد، أو برد، أو جوع مفرط، وقيل الغ واإلغماء بمع« : والغ
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   واحد 
قال  ] أو نشاف، ونائم[  باPماغوهو ورم حار، يعرض للحجاب ا~ي بs الكبد وا,عاء، ثم يتصل  ] ومن به برسام[ 

   .وأÄعوا � أنه ال يقع من ðنون، وال نائم، ألنه غ� فاهم ما يقو) : الشارح 
ا  رهً   حكم طالق السكران ُك

ذكره ا|خاري ، وذكر عن عثمان " طالق السكران وا,ستكره ليس �ائز: "قال ابن عباس ]  ومن tب مسكًرا ُكْرًها [ 
ëن ال يعقله، لعدم ا,ناط ا~ي تدور  ] أو أكل بنجا وØوه، Wداٍو أو غ£ه [  ".جنون، وال سكران طالقليس ,: "أنه قال

نبات ) حب يغلق العقل، ويورث اtبال، أي الفساد أو ا§نون وربما أسكر إذا  :وا4نجعليه األحcم، فال يعتد بطالقه، 
  .إنه يورث النسيان: �به اإلنسان بعد ذوبه، وقيل

لزوال ا'äيف، فال يصح من غ� مäف، وال ëن زال تكليفه،  ]  لم يقع طالقه: [ قال ا,ؤلف q بيان حكم ذلك �ه 
  . وغ� ا,äف غ� فاهم، والفهم �ط ا'äيف، كما هو مقرر q األصول

وروي عن أÛ هريرة،  " يحهذكره ا|خاري q صح. } الطالق جائز إال طالق ا,عتوه: قول عA ر- اهللا عنه "وا¹eل 
 ¯dعقله(، وفيه ص� اهللا عليه وسلممرفو¤ إ0 ا L اع، � أن طالق ا,عتوه ال يقع) وا�غلوبÄالطحاوي اإل �  . وح
كره    حكم طالق السكران غ£ الُم
�$شيشة ا,سكرة، وأ$قها أي اآلثم بRبه ما يسكره، من �و ³ر، ëا \رم استعما)،  ] وعكسه اآلثم[  /    القول األول

َق بينها وبs ا|نج بأنها تشتõ وتطلب ÷الف  ] فيقع طالق السكران طوً* . [ الشيخ بالRاب ا,سكر، حq Ó ا$د، وفر�
أو . [ هو ا~ي Ãتل Ø qمه ا,نظوم، ويبيح بÕه ا,كتوم: أي هذى Ø qمه؛ وقيل ] ولو خل�ط � �مه[  من أكره عليه

  فال َفْعرف متاعه من متاع غ�ه؛ أو ال يعرف السماء من األرض، وال ا~كر من األن2،  ]  ط تميïه بp األعيانسق
وقد فرق بعض أهل العلم بs السكر ا,حرم وغ�ه، والقائلون بعدم وقوع . ال يقع: وعن اإلمام أiد أنه  / القول اÈا�   

والسكران ال  }َح}� َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ {هللا تعا0 نõ عن قربان الصالة، وقال طالق السكران احتجوا بزوال ا'äيف، وا
ًفا وهو غ� فاهم ما يقول، فاألحcم ال öتلف بs أن يكون ذهاب 

�
äيعلم ما يقول، ومن �ن كذلك فكيف يكون م

  .عقله بسبب من جهته، أو من جهة غ�ه 

  )Eñ(اbلقة 
خِلية: اللغة q، عرفنا تعريف الطالق  . ا'�

  .هو إخالء الزوجة و öليتها إما با|ينونة الصغرى أو الك�ى: و q االصطالح
  .نكمل ما يتعلق با,سألة الT وقفنا عندها ، من األصناف ا~ين ال يقع طالقهم

 : ، أي ] و عكسه اآلثِم:[ قال ا,ؤلف -
ً
 ، عرفنا q فْرٌق بs. أنه يقع طالقه ، فيقع طالق السكران َطوْ¤

ً
 َمن َسِكَر ُمكَرها

  . ا$لقة ا,اضية أنه ال يقع طالقه
كره: تابع     حكم طالق السكران غ£ الُم

 ، و هو ا~ي َعِمَد إ0 ذلك 
ً
  :أما طالق اآلثِم و هو السكران طوْ¤

أنه ال : ، و عرفنا مع« ذلك ] نو لو َخل�َط � �مه أو سقط تميïه بp األعيا: [ ثم قال. فإن طالقه يقع / القول األول   
  ثم. يعرِف متاعه من متاع غ�ه ، و ال يعرِف ا~كر من األن2
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 وهو : "وقفنا عند قول صاحب الRح / القول اÈا�   
ً
فا
�
äوالسكران ال يعلم ما يقول، و من �ن كذلك فكيف يكون ُم

  فاألحcم ال öتلف بs أن يكون ذهاب عقله! غ� فاهم ما يقول 
ً
بسبٍب من جهته أو من جهة غ�ه ، وليس إسقاطا

لم يُلِزْمه رسول اهللا ص� !" ما أنتم إال عبيد أÛ : "، وiزة لّما ثَِمل وقال "منهم $كم ا,عصية ، بل لعدم مناط ا'äيف
 من الصحابة خالفه: "وقال ابن ا,نذر. اهللا عليه وسلم تلك الäمة

ً
    ".ثبت عن عثمان ، وال نعلم أحدا

ٍر ?ّرم: "قال شيخ اإلسالم
ْ
 رiه اهللا. ، و هو رواية عن أiد "ال يقع طالق السكران ولو بُسكaأن : "قال الزر �Ã وال

نْتُه ، فغلب ع�A : "ونقل ا,يمو< الرجوع عما سواها ، فقال". أدلة هذه الرواية أظهر كنت أقول يقع طالق السكران حÓ تبي�
  ".أنه ال يقع

 فإنه ال يقع طالقهأنهم ال يُفر�قون بp من َسِكَر باختياره أو بإكراهٍ ك: يع�
ً
زائل : "قال ابن القيم. ، فكأنه ما دام سكرانا

ب مسِكر ال يُعتد% به ، واختلف ا,تأخرون فيه ،  ب دواء أو ُ�ْ وا¦ابت عن الصحابة ا~ي العقل إما �نون أو إغماء أو ُ�ْ
وثبت q الصحيح عن عثمان وابن عباس q السكران و�وه ، وال يُعَرف . ال يقع طالقه: م أنه ال ُفْعلَم فيه خالف بينه

  ".ال ¾وز طالق الُموَْسوِس: "عن رجل من الصحابة أنه خالفهما q ذلك ، وذكر رجوع أiد كما قال الشيخ ، وقال عقبة
ل كطالقه ؛ ألن ا,ع« q ا§ميع واحد ، و هذا � من حق7 و باط: ، أي ] و يؤاخذ بسائر أقواJ: [ ثم قال ا,ؤلف -

 ، وaذلك 
ً
} فعل يؤاَخذ به العاقل ، يؤاَخذ به : ، أي ] و N فِْعٍل يُعَتJ xَ العقل[ ا,ذهب أنه يقع طالق السكران َطوْ¤

أم القرآن أو عرف رداءه و إال استقرؤوه القرآن أو ألقوا رداءه q األردية ، فإن قرأ : "و ُروَِي عن عمر أنه قال. السكران
̧قةٍ : [ قال ا,ؤلف". فأقِم عليه ا$دّ   يدخل q ذلك  ] و N فِْعٍل يُعَتJ xَ العْقل ، كإقراٍر و قذٍف و قتل و 

ً
الزS : ، و أيضا

هار و اإليالء و ا|يع و الRاء و �و ذلك ، و هذا طبًعا � ا,ذهب   .و الظ"
كره     حكم طالق الُم

كرِه عليه و: [ قال
ُ
َره ] َمْن أ

ْ
كرِه عليه . [ ، هذه مسألة جديدة q هذا ا,وضوع q طالق الُمك

ُ
  - أي � الطالق- و َمْن أ

ألنه قول الصحابة : "قال ابن قدامة رiه اهللا. ، و هذا عند Äهور أهل العلم ] ، فطل�ق ، لم يقع طالقه -بغ� حقأي - ظلماً 
 وال �اِلف uم q عµهم فcن 

ً
ه  قد أà باللفظ ا,قتã للحكم ولم يثبُت عليه حكمه لكون: "وقال ابن القيم". إÄا¤

  ". غ� قاصٍد ) ، و�نما قصد دفع األذى عن نفسه ، فانت� ا$كم النتفاء قصده و�رادته ,وجب اللفظ
زو�جهما و¹ّان و لم يُعلَم السابق منهما ، فيقع طالقه ، و Ãالف اثنÃ : pالف موٍل أب الَفْيَئة فأجxهُ اbاِكم : [ ثم قال

  . ] فأكرههما اbاكم L الطالق ؛ ألنه إكراه øّق 
ه : "قال ابن رجب ] أو لَوeَِه - أي للزوج  – من /ب شديد أو خنٍق أو Øوهما ، J -أي بعقوبة  – بإيالم: [ ثم قال و يتوَج�

ده بأحدهاأو أْخُذ ماٍل ي¢Ûه /[ ، " أي بقية أقاِربِه:  أي أحد ا,ذكورات من إيالم ) أو لوPه أو أخذ  – راً كث£اً ، أو هد�
د به -مال يóوه   فه به-  قادٌر L ما هد� بُسلْطٍة أو تَغلÛٍب 3َِص� أو Øوه َكقاِطع الطريق ، يظنÛ الزوج إيقاع ما   -أي خو�

ال يقع : وقال مالك والشافù وأiد ] ختفاء ، فهو ب2وطه إكراههّدده به ، و يظّن عجزَه عن دفِعه و ا©رب منه ، و اال
 ، وقال شيخ اإلسالم رiه اهللا

ً
د q ا§ملة إكراها ه q : "ا'وَع% %óاإلكراه \صل إما با'هديد ، أو بأن يغلب � ظنه أنه ي
ق تهديده ليس : [ وقال ". نفسه أو ماِ) بال تهديد Ûق	ظن�ه  L ن كونه يغلِبh2ي�د ، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان ل

  ] إكراهاً 
 لقول من هّدده ، لم يقع الطالق ، يع´: ، أي  ] فطل�ق تبعاً لقوJ ، لم يقع الطالق: [ ثم قال

ً
ق تبعا

�
طالق الُمكَره ال : لو طل

 لقول الُمكِره
ً
قطع طرف :ال يُل@ بيده إ0 ا'هلكة ا,نôّ إذا �ن ا'هديد بقتله أو  اإلجابةلم يقع الطالق وÂب . يقع تبعا
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 � حبل يشتار عسًال ، فأقبلت امرأته فجلست � ا$بل وقالت: عنها، وروى سعيد وغ�ه 
ّ

ها : أن رجًال تد0 قن�
"
8ُطل

 ، ثم خرج إ0 عمر ر- اهللا عن
ً
قها ثالثا

�
َرها اهللا واإلسالم فأبَت ، فطل

ّ
 و�ال قطعت ا$بل ، فذك

ً
ه ، فذكر ذلك ) ، فقال ثالثا

( : 
ً
  . ارجع إ0 أهِلك ، فليس هذا طالقا

ùذا قال مالك و الشافaعن نفسه: "و 
ً
وتقّدم قول ابن القيم رiه اهللا q أن ا,كَره إنما قصد دفع ". ال يقع إذا نطق به دافعا

ال طالق و : (، bديث *ئشة مرفو*ً  قحيث لم يُرفَع عنه ذلك ح} يطل� : [ قال ا,ؤلف". األذى عن نفسه فانت� ا$ُْكم
، و ) ُعِ�َ عن أم� اÓطأ والنسيان وما اسُتكرِهوا عليه:(و$ديث ]  رواه أ\د و أبوداود و ابن ماجه) ال عتاق � إغالق

ْكرِهَ {:q اآلية الكريمة
ُ
  . ، والكفر أعظم من الطالق }إِال� َمْن أ

. الغضب: اإلكراه ، وقيل: ا,قصود باإلغالق) ال طالق و ال عتاق � إغالق(: و مع« قول اd¯ ص� اهللا عليه و سلم
ق ، " ا'ضييق: اإلغالق : "وقال أبو عبيدة

"
ق عليه حÓ يُطل ق عليه و ُ\بَس و يَُضي�

ّ
 ا$ديث � أن طالق ، فكأنه يُغل

ّ
فدل

  ". كمالك والشافù وأiد وغ�هم: وهو قول Äاه� العلماء: "قال شيخ اإلسالم رiه اهللا. الُمكَره ال يقع
كرِهَ L طلقٍة فطلّق أك³: و من قصد إيقاع الطالق دون دفع اإلكراه : [ ثم قال

ُ
، فإنه q هذه ا$الة  ] وقع طالقه ، كمن أ

ق غ�ها . يقع ؛ ألنه لم يُكَره � ا¦الث
ّ
  .وقع ؛ ألنه غ� ُمكَرهٍ عليه: و إن أكِره � طالق امرأةٍ فطل

  وع الطالق � اhgح ا�ختلف فيهوق 
ه عن الِعوَض ؛ وذلك أنه لو أ¤دها بعد ذلك إ0  ] ويقع الطالق بائناً ال اÓُلْع: [ ثم قال ، فال يقع q نكاح فاسد tُلُو"

 غ�ه
ً
 لم Çل% ) حÓ تنكح زوجا

ً
  . نكاحه �نت معه � بقية عدده ، و لو أوقع q اcdح ا,ذكور ثالثا

  ]� Ïَتلٍَف فيه ، كبال وò كأن يكون ] نكاح ، : q أو نكاح األخت ، sبال و�7 ، أو بوالية فاسق ، أو شهادة فاسَق
ل ، أو بال شهود أو �و ذلك

"
تها ، أو q نكاح الشغار ، أو q نكاح الُمحل ق : ، أي ] و لو لم يَرَهُ طالقاً . [ عد"

"
و لو لم يََر ا,طل

 ، و استحّق الِعوَض q اtُلع ، وال يقع الطالق  صحة اcdح ، فإن
ً
ا  رجعي�

ً
�ن يرى صحة اcdح الُمختَلَِف فيه ، وقع طالقا

 ، كُمعتّدٍة و خامسة ، و ال q نكاح فضو�7 قبل إجازته
ً
 ] وال يستحقÛ عوضاً ُسئِل عليه: [ ثم قال. q نكاح باطل إÄا¤

ق عليه الطالق: ، يع´
"
و ال نفاس ألن استدامة هذا   ] و ال يكون بِدعّياً � حيض[   q نكاٍح ُ�تَلٍَف فيه ُسئَِل ا,طل
  . اcdح غ� جائزة

  : حكم طالق الغضبان 
ه الغضب لم يقع: "قال الشيخ  ] ويقع الطالق من الغضبان ما لم يُغّم عليه كغ£ه: [ قال  عقلُه وُيغ�"

ْ
، وتقّدم  ¹"إن لم يََزل

 �tإغالقال طالق (ا q غِلق عليه قلبه فال يدري ما يقول: "، قال الشيخ) وال عتاق
ُ
، و أما ðرد الغضب ، فقل� " هو ما أ

ق حÓ يغضب
"
  .من يُطل

  : الغضب ثالثة أقسام
  .ما يُزيل العقل ، فال يشعر صاحبه ما يقول ، فهذا ال يقع طالقه -¹
º- ني"ته °يث يندم � ما فّرط منه ، أو يستحِكم الغضب و يشتّد به ، فال يُزيل عقله با sة ، ولكن \ول بينه و ب ي�

"
äُل

  .عدم وقوع الطالق q هذه ا$الة أقوى ëن يرى وقوعه: فهذا ?ل نظر ، وعدم وقوعه أقوى ، أي
ر ما يقول ، فيقع طالقه q هذه ا$الة ا¦ا¦ة -¼ ؛ ألنه لم  أو يكون الغضب q مبادئه ، °يث ال يمنع صاحبه من تصو%

                                 
C    / �  اbاشية لصوB و�التسجيل ا هكذا وردت 
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م منه الغضب ق إال وهو . يتحك�
ّ
 أصًال ؛ ألن اإلنسان q الغالب ال يطل

ً
 لم نوقِع طالقا

ً
ولو قلنا بعدم طالق الغضبان تماما

  . غضبان ، لكن ذلك يتفاوت
م بالطالق و�ن لم يقصد إيقاعه: فقال الشيخ وأما طالق ا©ازل: "ثم قال الشارح

ّ
ä'القيم  قال ابن" واقع ؛ ألنه قصد ا

  "يقع عند ا§مهور ، ونكاحه صحيح كمن ّ�ح به وهو ا,حفوظ عن الصحابة وا'ابعs وهو قول ا§مهور: "رiه اهللا 
  صحة اWو�يل � الطالق 

وaيل الزوج q الطالق ، : ، أي ] ويقع الطالق من الغضبان ما لم يُغّم عليه كغ£ه ، وو�يله كهو: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا
ك فصّح : اآلن يتäم ا,ؤلف عن وaيل الزوج q الطالق ، قال. ] َكُهوَ [ 

ْ
إن وaيل الزوج q الطالق �لزوج ؛ ألنه إزالة ُمل

ته : ، أي ] فيصحÛ تو�يل م�õف و �ïâ يعِقلُهُ [ ا'وaيل فيه �لِعتْق ،   لصح�
ً
ف q طالق زوجته ولو �فرا

�
äيل مaيصح تو

توaيلها q الِعتْق ، و هذا مذهب Äهور العلماء ، و يصح توaيل ëّ� يعقل الطالق وهذا هو dفِسه ، أو امرأة ألنه يصح 
  . وأما الطفل و ا,جنون فال يصح توaيلهما بال نزاع. ا,ذهب ، و ينب´ � صحة طالقه dفسه وتقدم

ه االسم ، يع´ اسم الطالق يقع � طلقة ؛ ألن األمر الُمْطلَق يتناول ما يقع علي ] و يطل�ق الو�يل واحدة فقط: [ ثم قال
ه � واحدة فطل�ق ثالثاً [ واحدة ،  ه � ثالث فطل�ق واحدة ، أو َو�� ": اإلنصاف"قال ا,رداوي q . ] َطلََقت واحدة: ولو َو��

  ".بال خالف أعلمه"
 ، وما زال ؛ ألن لفظ ا'وaيل يقتã ذ ] و يطل�ق � غ£ وقت بدعة م} شاء: [ قال ا,ؤلف

ً
ُه توaيًال مطلقا لك ؛ ألنه و'�

� غ£ وقت بدعة م} شاء -أي الوaيل- و يطل�ق: [ الم q الوaيل ، قال [  
ً
د ) وقتا ، q أي وقت شاء ، بRط أال ُ\د"

 ، 
ً
نا ̧" q ذلك ؛ لكون ا$ّق ) ، والوaيل ؛ ألن األمر q هذه ا$الة إ0 المُ  ] فال يتعّداهما: إال أن يُعJ �p وقتاً وعدداً [ معي� و

 "̧   . نائبه ، فتُنَسُب ) الو±لة � ما يقتضيه لفظ ا,و
هو أن يقول : إال أن ¾عل الزوُج للوaيل ا'عليق ، فيَمِلَكه ، وا'عليق: ، أي ] وال يملك تعليًقا إال 2علِه J: [ ثم قال
 و ال يملك تعليقه إال 2عله J: [ قال. لوaيل اآلن ال يملك ا'عليق q الطالقإن دخلِت اPار فأنِت طالق ، يع´ ا: الوaيل

ه الزوج بذلك: ، يع´ ] ق الطالق بٍء تفَعلَُه إال إذا و'�
"
  . ال يملك أن يعل

 فهو � ما نوى ،  ] طل�& نفسِك ، كو�يله � طالق نفسها: و امرأته إذا قال ©ا: [ ثم قال
ً
و إن أطلق من ، فإن نوى عددا

 فô ثالث ، و�ن �ن نوى واحدة فواحدة: "قال أiد. غ� نية لم تملك إال واحدة
ً
قت نفسها ثالثا

�
 ، فطل

ً
". [ لو نوى ثالثا

 ، وصفة طالق نفسها  ] فلها أن تُطل�ق نفسها طلقة م} شاءت
ً
 وعددا

ً
؛ ألنه مقت! اللفظ واإلطالق ، إال أن يُعu "sا وقتا

ْقُت نفÚط: أن تقول
�
يع´ يرجع عن هذه الو±لة -ويبطل توaيل الزوج q الطالق برجوعه عنه : ، أي ] ويبطل برجوع. [ ل

: ال يملكه إال ببي"نة كسائر الو±الت ، واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رiه اهللا ، وقال: ويصُدق q رجوعه ، وقيل -
  ". وaذا دعوى عتقه ورهنه"

  طالق و� بدعته � سنة ال: فصٌل  �
́" و ا|ِدّ*، و خصص uما فصًال �مًال 8بs" الطالق ا,سنون ا~ي إذا أوقعه اإلنسان  ب�s ا,ؤلف رiه اهللا الطالق الس%

ة ، و الطالق ا|ِدّ* ا~ي إذا أوقعه اإلنسان وافق اِ|دعة ن�   وافق الس%
م ا,نôّ عنه: و بدعته ، أي. وقوعه � الوجه ا,Rوع: و ا,قصود بسنته ، أي قال عA بن أÛ . إيقاعه � الوجه الُمحر�
ُقها تطليقة ثم : "طالب ر- اهللا عنه 

"
 ، يطل

ً
لو أن اdاس أخذوا بما أمر اهللا به من الطالق ، ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا

 فمÓ شاء راجعها
ً
  ". يدعها ما بينها وبs أن Çيض ثالثا
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  طالق السنة 
تُها  -طلقة واحدة : يع� -إذا طل�قها مرة  : [ ا,ؤلف رiه اهللا قال  بأن  ] � ُطْهٍر لم ُ�اِمْعها فيه ، و تر�ها ح} تنقÍ ِعد�

تُها من الطلقة األو  ؛ ألن ا,قصود فِراقُها وقد حصل باألو  ،   قها حÓ تنقã عد�
"
ن�ة[ ال يُطل Ûيع� هذا هو  فهذا هو الس

و هذا هو ما أمر به اهللا تعا0 ورسو) ص� اهللا عليه وسلم ، قال اإلمام  ] وافِق لسنة اg¯ ص® اهللا عليه و سلمالطالق ا�
ة q : "وقال ابن رشد". طالق السنة واحدة ، ثم ترaها حÇ Óيض ثالث ِحيَض: "أiد  ن� ق للس%

"
أÄع العلماء � أن الُمطل

ق امرأ
"
ها فيه ا,دخول بها هو ا~ي يطل هر ا~ي مس� ق q ا$يض أو الط%

"
ها فيه ، طلقة واحدة ، وأما الُمطل ته q ُطْهٍر لم يمس�

نة ق للس%
"
ها من وجهs" غ� مطل من جهة العدد وهو أن يطلقها واحدة ثم يدعها حÓ تنقã عدتها : فصارت السنة q حق"

  بن عبد ال� إÄاع العلماءوذكر ابن ا,نذر وا. ، وأن يطلقها q طهر لم يصبها فيه
  :هذا هو الطالق ا,وافق للسنة ، و عرفنا بأنه تتوفر فيه صفات معينة  / اÓالصة   

  .أن يكون طلقة واحدة -¹
º- طهر لم ¾امعها فيه q أن تكون ا,رأة.  
  .أن يدعها حÓ تنقã عدتها -¼
تِِهن�  إَِذا َطل�ْقُتُم الن�َساَء َفَطل�ُقوُهن� {لقول اهللا تعا0 [     ] طاهرات من غ� Äاع: قال ابن مسعود ، مع« ذلك }لِِعد�

ب لرجعة من طالق � حيض : [ قال ا,ؤلف / مسألة مستثناه     فبدعة: لكن يُستثÑ من ذلك لو طل�قها � طهر ، متعق�
ق امرأته وY حائض ، فُذِكَر ذلك للن¯: ، $ديٍث ابن عمر ر- اهللا عنهما ]

�
ظ ، وفيه  أنه طل ص� اهللا عليه وسلم فتغي�

  ). فلُ£اِجُعها: (أنه قال
ًا    حكم الطالق ثالث

لقو) ص� اهللا عليه وسلم  ] �رم إيقاع اÈالث ولو بكلمات � طهر لم يُِصبها فيه: فَتْحُرم اÈالث إذاً ، أي: [ ثم قال
ِ�َ برج) أيُلَعُب بكتاب اهللا وأنا بp أظهر�م(

ُ
 و±ن عمر إذا أ

ً
ق ثالثا

ّ
 ، وقال ا,رداوي: ٍل طل

ً
 : "أوجَعه üبا

ً
قها ثالثا

ّ
لو طل

ِجه أنه ليس °رام ، لقو)" q ثالثة أطهار �ن حكم ذلك حكم ا¦الث q طهر واحد ص� اهللا عليه وسلم  ، ويت�
ها حÓ تطُهر ثم Çيض (

ْ
 :ال يقع q ا$رام )أمِسك

ً
   .و إال لcن يمسكها وجوبا

  )Eö(اbلقة 
تِِهن� �: قال اهللا عز وجل   �إَِذا َطل�ْقُتُم الن�َساَء َفَطل�ُقوُهن� لِِعد�
وهو ، وي�aها حÓ تنقã عدتها، هذا هو السنة) ¼q طهر لم ¾امعها فيه، ) ºأن يطلقها مرة واحدة ) ¹: ا,قصود بذلك 

تِِهن� َفَطل�ُقوُهن� �: ا,وافق لسنة اd¯ ص� اهللا عليه وسلم، قال تعا0   �لِِعد�
وورد كذلك عن ابن عباس �و هذا الم، . طاهرات من غ� Äاع: قال ابن مسعود ر- اهللا عنه مفÕا ومبينا ذلك

  .اd¯ ص� اهللا عليه وسلم وحديث ابن عمر العمدة وا,شهور q ذلك ,ا طلق امرأته وY حائض فتغيظ
  :طالق ا4دعة 

[ . $ديث ابن عمر ا,عروف   ] ها � طهر متعقب لرجعة من طالق � حيض فبدعةلكن يستثÑ من ذلك لو طلق[ : قال
أيُلعب (: لقو) ص� اهللا عليه وسلم ،] ولو بكلمات � طهر لم يصبها فيه، فتحرم اÈالث إذاً، أي �رم إيقاع اÈالث

 . وجعه üباو±ن عمر ر- اهللا عنه إذا أوT برجل طلق ثالثا أ) بكتاب اهللا وأنا بp أظهر�م
ً
وذكر ا,رداوي لو طلقها ثالثا
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  انتØ õمه. q ثالثة أطهار �ن حكم ذلك حكم ا¦الث q طهر واحد
و�ال لcن يمسكها وجوبا ) أمسكها ح} تطهر ثم 	يض: (ويتجه أنه ليس °رام؛ لقو) ص� اهللا عليه وسلم البن عمر

  .:ال يقع q ا$رام
أي ال   ] .أي �رم إيقاع اÈالث ولو بكلمات � طهر لم يصبها فيه، ال بعد رجعة أو عقد فتحرم اÈالث إذاً،[ : قال -

\رم الطالق بعد رجعة إذا راجعها ثم طلقها، ثم راجعها، أو بعد عقد بأن طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها،  
ألنه : قال.  دهما لم يكن بدعة � الصحيح من ا,ذهبفلو طلق ثانية أو ثا¦ة q طهر واحد بع _رiه اهللا_قال ا,رداوي 

    �َوَال ُيْمِسُكوُهن� ِ/َاًرا�: َطول العدة وأنه مع« نهيه قو) تعا0
وهو قول مالك وأÛ حنيفة، و~ا  _ر- اهللا عنهم_  ] روي ذلك عن عمر، وع�، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر[ 

  . أحدا بالسنة فيندم ال يطلق: قال عA ر- اهللا عنه
أو بكلمات q طهر لم يصبها فيه أو q أطهار قبل رجعة؛ وقعت   ] .فمن طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة وقع اÈالث[ 

، وح� ابن رشد إÄاع علماء األمصار � وهو مذهب األئمة األربعة، وÄاه� العلماء � أن ا¦الث تقع ثالثاا¦الث، 
  الث حكمه حكم الطلقة ا¦ا¦ة، أن الطالق بلفظ ا¦

�ن الطالق � عهد رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وأÛ بكر وسنتs : وثبت q صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال
طلق رáنة امرأته ثالثا فقال الرسول ص® اهللا عليه (من خالفة عمر طالق ا¦الث واحدة، وألiد وغ�ه عن ابن عباس 

وهو مروي عن عA وابن مسعود وغ�هما من ). ك، فقال إ� طلقتها ثالثا، قال قد علمت راجعهاراجع امرأت: وسلم
ر- _قال ابن عباس _رiه اهللا_أصحاب ابن عباس، وبعض أصحاب مالك، وأÛ حنيفة، وأiد، واختاره شيخ اإلسالم 

أي . ر �ن uم فيه أناة فلو أمضيناه عليهمبعد ما م! صدر من خالفته إن اdاس قد استعجلوا q أم: اهللا عنه فقال عمر
  ألزمناهم ا¦الث إذا صار الغالب عليهم قصدها، فأمضاه عليهم، أي ألزمهم ا¦الث، 

وعمر ر- اهللا عنه لم Ãالف ما ثبت عن اd¯ ص� اهللا عليه وسلم وال ما �ن q عµ " _رiه اهللا_قال ابن القيم 
ل عµه، قد رأى ر- اهللا عنه إلزامهم با¦الث عقوبة uم وتابعه � ذلك أصحاب اtليفة الراشد وال ما صدر q أو

  ، "رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم وأيدوا رأيه ,ا علموا أن إرسال ا¦الث حرام، وتتابعوا فيه
اهللا عز وجل وتسهيله وال ريب أن هذا سائر لألئمة أن يلزموا اdاس ما ضيقوا فيه � أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة : قال

بل اختاروا الشدة والعÕ، فكيف بأم� ا,ؤمنs وaمال نظره لألمة وتأديبه uم ولكن العقوبة öتلف باختالف األزمنة 
واألشخاص وا'مكن من العلم بتحريم الفعل ا,عاقب عليه وقضائه، وعمر لم يقل إن هذا عن رسول اهللا ص� اهللا عليه 

وهذا موافق لقواعد الRيعة بل : "آه مصلحة لألمة يكفهم به عن التسارع إ0 إيقاع ا¦الث، قال وسلم ، و�نما هو رأي ر
  ".  هو موافق $كمة اهللا q خلقه قدرا و�¤

وذلك ) ا,حدث". (يكفيك ما أفÓ به ا,حدث ا,لهم ثا¥ اtلفاء الراشدين" _رiه اهللا_قال الشيخ ?مد بن عبد الوهاب 
ا,هم . أو كما قال ص� اهللا عليه وسلم) إن يكن � أم� Uدثون فمنهم عمر: (الرسول ص� اهللا عليه وسلم استغالال لقول

  .أن من طلق زوجته ثالثا بكلمة واحدة وقع طالقه 
ِلJَ Ûُ ِمْن َنْعدُ �يع´ ا¦ا¦ة  �فَإِْن َطل�َقَها�: لقو) تعا0. ] وحرمت عليه ح} تنكح زوجا غ£ه[ 

َ
َح}� َيْنِكَح َزوًْجا  فََال 	

   �َلْ£َهُ 
وهذا قول أك× العلماء واألئمة . ] وحرمت عليه ح} تنكح زوجا غ£ه قبل اeخول Ëن ذلك أو بعده[ : قال ا�ؤلف
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  .بعدهم
 أما، ، غ� رجعيةويقعفهو بدعة و?رم   ] فإن طلق من دخل بها � حيض، أو طهر وطئ فيه ولم يست0 \لها[ : ثم قال -

  .فيها فال بدعة لعدم تأث�ه q تطويل العدة ألنها تب« � ما م!
يع´ ا$يض والطهر ا~ي وطئها  ] ولم يست0 \لها و�ذا لو علق طالقها Ø Lو أكلها âا يتحقق وقوعه حاWيهما[ : قال
  .فيه 
الق q ا$يض بمدخول بها وÞ الطهر اتفقوا � أن الط: قال ابن هب�ة ] ويقعفبدعة، حيث ذلك الطالق بدعة Uرم [ 

لم Ãالف q ذلك إال أهل ا|دع والضالل، وألنه عليه الصالة والسالم أمر : وقال ابن ا,نذر.  ا,جامع فيه ?رم إال أنه يقع
  ، )¹(عبد اهللا بن عمر با,راجعة، وا,راجعة كما هو معلوم ال تكون إال بعد وقوع الطالق

bديث ابن عمر ا�شهور � هذا ا4اب أنه : [ ؤاuا زمن ا|دعة ألن ا,نع $َِقها، واستدل ا,ؤلفويباح الطالق واtلع بس
أنه (ولفظ الصحيحs فأمره اg¯ ص® اهللا عليه وسلم بمراجعتها رواه اoماعة إال ال�مذي ، طلق امرأته وå حائض

مره فل£اجعها ثم ¹مسكها ح} :  عليه وسلم فقالطلق امرأته وå حائض فسأل عمر رÕ اهللا عنه رسول اهللا ص® اهللا
: و,سلم وقرأ.  فتلك العدة الT أمر اهللا أن تطلق uا النساء ] )تطهر، ثم 	يض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وÅن شاء طلق

تِِهن� � لنساy فإذا اغتسلت من حيضتها األخرى فال ول. و) ثم 8طلقها طاهرا أو حامال �إَِذا َطل�ْقُتُم الن�َساَء َفَطل�ُقوُهن� لِِعد�
فدل ا$ديث � أن الطالق q حيٍض ,دخوٍل بها أو q طهر وطئ فيه ، يمسها حÓ يطلقها و�ن شاء أن يمسكها فليمسكها

 ولم يستi 4لها بدعة لكنه يقع، $ديث ابن عمر ر- اهللا عنها أنه طلق امرأته وY حائض فأمره اd¯ ص� اهللا عليه
  . رواه ا§ماعة إال ال�مذي. وسلم بمراجعتها

,اذا؟ ألن اd¯ أمر ابن عمر بمراجعتها  ] وتسن مراجعتها إذا طلقت زمن ا4دعة bديث ابن عمر[  :ثم قال بعد ذلك -
ن وعن اإلمام أiد أن هذه الرجعة واجبة وليست سنة، و�ذا راجعها وجب إمساكها حÓ تطهر فإذا طهرت سن أ. كما سبق

  .يمسكها حÇ Óيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يصيبها فإذا فعل ذلك فهو طالق السنة
  :من ال سنة ©ا وال بدعة 

وال  ] \لها -أي ظهر-وال سنة وال بدعة � زمٍن أو عدٍد لصغ£ة ، وآيسٍة ، وغ£ مدخول بها ، ومن بان  [ : قال ا�ؤلف
د لصغ�ة أو آيسة يع´ لطالق هؤالء ألنها ال تعتد باإلقراء فال öتلف عدتها، الصغ�ة ال سنة وال بدعة q زمن أو عد

أي ظهر iلها وaذلك ال . تعتد باإلقراء فال öتلف عدتها واآليسة كذلك فال Çصل الريبة، وغ� مدخول بها ومن بان
ويلها، وال سنة وال بدعة بطالق من بان iلها سنة وال بدعة لطالق زوجة غ� مدخول بها ألنها ال عدة uا فتنتظر بتط

أذهب إ0 حديث سالم عن : "ألن عدتها بوضع ا$مل، وقيل بل طالق ا$امل سنة، وهو ظاهر Øم اإلمام أiد فإنه قال
  ."أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حامال

  مسألة  �
 ] .الق بالسنة طلقة وبا4دعة طلقة، وقعتا � اbالأنِت ط[ يع´ ,ن سبق بيانهن؛   ] .فإذا قال إلحداهن[ : قال ا�ؤلف

  .الصفة ويبæ الطالق ما لم تكن األو  � عوض أو لغ� مدخوٍل بها فتبs باألو  فتلE ألن الطالق ال يتصف بذلك
، ويبs ، كأن حاضت الصغ�ة مثال وaذا غ�ها ëن ذكر] إال أن يريد � غ£ اآليسة إذا صارت من أهل ذلك: [ ثم قال

                                 
C    / أي ا�راجعة ال تكون إال بعد ا�راجعة : " قال األستاذ ،  ربما أنه سبق لسان åو  "  
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قائل ذلك فيما بينه وبs اهللا تعا0، إذا ادé أنه أراد إذا صارت من أهل ذلك الوصف، أما اد¤ؤه ?تمل ويقبل منه حكما 
  .وأما اآليسة فال يمكن فيها غ� ذلك. ألنه فØ Õمه بما \تمله، وهو أعلم بنيته

ألن حاuا ال  ] ن قال �ن J سنة وبدعة فواحدٌة � اbالوÅال أن يريد � غ£ اآليسة إذا صارت من أهل ذلك، وÅ: [ قال
  öلو أما أن تكون q زمن السنة فتقع طلقة � السنة أو زمن ا|دعة فتقع � ا|دعة، 

فتقع الطلقة األخرى إذا وجدت ا$الة األخرى، و�ن قال أنِت طالق q السنة وهو q طهر لم . ] واألخرى � ضد حا©ا إذاً [ 
  .فيه طلقت q ا$ال و�ن �نت حائضا فإذا طهرت يصبها

  :�يح الطالق و�نايته 
عرفنا q اtلع أن اtلع ) ألفاظ �\ة تدل عليه و) ألفاظ كنايه وaذلك الطالق ) ألفاظ �\ة تدل عليه �احة 

  .و) ألفاظ كناية
ëا ال \تمل غ�ه من } Ðء   ] ت{ف منهأي �يح الطالق وهو ما وضع J لفظ الطالق وما . و��ه[  :قال ا,ؤلف

  ومصدر ذلك ، وضع ) اللفظ من طالق وغ�ه
  .فهو �يح فيه موضوع ) � اtصوص ثبت به عرف الRع واالستعمال  ] .)اسم مفعول(ومطلقة، كطلقتك، وطالق[ 
  . هنا ال يقع ألنه أمر، اطل@: كأن يقول ] Ëطل&، غ£ أمر[ 
  . اطلقِك، لم يقع: ألنه غ� �يح وaذا لو قال ] قpوغ£ مضارع كتطل[ 
  ,اذا؟ ] ال يقع بهذه األلفاظ اÈالثة طالق -بكÕ الالم -) اسم فاعل(وغ£ مطلِقة [ 

وذكر شيخ اإلسالم q ا|يوع أنه ال ينعقد بما �ن من هذه األلفاظ ?تمال فإنه يكون كناية ، ألنه ال يدل � اإليقاع
  .ويعت� دالالت األحوال، ة �لطالق و�وهحيث تصح الكناي

بµيح الطالق ا~ي ال \تمل غ�ه °سب الوضع العرÞ �فظ الطالق وما ، ] فيقع الطالق به أي بال{يح: [ قال ا,ؤلف
الµائح ال  ألن، فيقع باطنًا وظاهرا، أي و�ن لم ينِو بµيح الطالِق الطالَق . ] وÅن لم ينوه ، جاد أو هازل: [ قال. تµف منه

فيقع ، أو �ن هازال العبا حcه ابن ا,نذر إÄاع من \فظ عنه، تفتقر إ0 نية ولو �ن اآل� بالµيح جادا ضد اuازل
  .الطالق به أي بالµيح و�ن لم ينوه جاد أو هازل 

وروي  ] سة إال النساÐرواه اÓم) والرجعة، والطالق، اhgح، وهز©ن جد، ثالث جدهن جد: (bديث أú هريرة يرفعه[ 
  .وقال فمن قاuا فقد وج4" ال ¾وز اللعب q ثالث وذكر الطالق " عن عبادة مرفو¤ 

فدل � وقوع الطالق من اuازل وأنه ال \تاج إ0 اdية q الµيح وهو مذهب األئمة األربعة وغ�هم وح� غ� واحد 
  .كنت هازال: ا جرى � لسان ا|الغ العاقل فإنه مؤاخذ به و�ن قالاتفاق ¤مة أهل العلم � أن �يح لفظ الطالق إذ

وذلك أن اuازل قاصد للقول يريد اللهو مع : وaذا نكاحه صحيح كما q ا$ديث قال، "يقع عند ا§مهور: "قال ابن القيم 
د مع تعاU السبب أن ال علمه بمعناه وموجبه، وقصد ا,ع« ا,تضمن للمع« قصد ~لك ا,ع« 'الزمهما، وليس للعب

هذه صيغ إنشاء من حيث أنها تثبت ا$كم وبها تم، وY إخبار Pال'ها � : "فقال شيخ اإلسالم.  ي�تب عليه موجبه
  ".ا,ع« ا~ي q اdفس

  :إن خالف اgية � الطالق أو غلط 
ما يوثق به الء من حبل وغ�ه، دين ولم وهو  ] .فإن نوى بطالق طالقا من وثاق، بفتح الواو أي قيد: [ ثم قال ا,ؤلف

من وثاق لم تطلق ألن ما يتصل بالم فيµفه عن : يقبل حكما، يع´ يعود إ0 ديانته، و�ن �ح باللفظ فقال
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  .فإن نوى بطالق طالق من وثاق، بفتح الواو أو قيد وهو ا$بل: قال ا,ؤلف.مقتضاه
طاهرا فغلط أي سبق لسانه، لم يقبل : أو أراد أن يقول[ لم يقبل حكما،  ] هأو نوى طالقا � نكاح سابق منه أو من غ£[ 

  طلقتك، لم يقبل حكما، ,اذا؟: طلبتك فسبق لسانه فقال: ، ولو أنه أراد أن يقول] منه حكما
فقال   ] .ألنه خالف ما يقتضيه الظاهر ويديّن فيما بينه وبp اهللا تعا¾ ألنه أعلم بنيته: [ قال ا,ؤلف معلال ~لك

ألنه خالف ما يقتضيه الظاهر فال يقبل منه حكما، إذ يبعد إرادة ذلك عرفا، ويتخرج أن يقبل قو) إذا �ف : ا,ؤلف
لفظه إë 0كن و±ن عدال، وعن أiد رواية يقبل حكما، واختاره شيخ اإلسالم إال q حال غضب أو سؤاuا فال يقبل قوال 

 اهللا تعا0 ألنه أعلم بنيته إن لم ي�افعا، هذا هو ا,ذهب ويو¸ إ0 دينه باطنا فإن �ن فيدين فيما بينه وبs: قال .واحدا
  .�ذبا لم يقع عليه

نعم، وقع الطالق : أو قيل ) امرأتك طالق فقال ] نعم، وقع الطالق: ولو سئل أطلقت امرأتك، فقال: [ ثم قال ا,ؤلف
÷الف ما لو كتب � حص� بإصبعه و�وه ذلك فإن  ] .�يح � اoوابولو أراد الكذب أو لم ينوه، ألن نعم [ كذلك، 

نعم، �ن هذا : ألزيد عليك ألف، قال: فال \تاج إ0 نية، إذ لو قيل ) ] .واoواب ال{يح للفظ ال{يح �يح[ هذا ال يقع 
  .إقرارا

فال تطلق ؛ ألنه كناية تفتقر إ¾ نية الطالق ولم : ال ، وأراد الكذب، أو لم ينِو به الطالق : أو سئل الزوج ألك امرأة قال[ 
وaذا لو حلف باهللا أنه ال امرأة )، ولم يرد به الطالق ولو أراد بهذا اللفظ ، ينِو الطالق )¹(لم وومن أراد الكذب  ] .توجد

وما أنِت � بامرأة  لسِت � بامرأة،: ¾ب أن يفرق بs قول الزوج: وقال الشيخ. طالقها طلقت ألنها كناية صحبتها نية
ال، فإن الفرق ثابت بينهما وصفا وعددا، إذ األول نÒ : ألك امرأة؟ قال: ليست � امرأة، وبs قو) إذا قيل: وبs قو)

cdحها، ونÒ اcdح عنها كإثبات طالقها يكون إنشاًء ويكون إخباًرا، ÷الف نÒ ا,نكوحات عموما فإنه ال يستعمل 
  .فال تطلق ألنه كناية تفتقر إ0 نية الطالق ولم توجد: ا,ؤلف قال. إال إخباًرا

  كأن ألبسها ثوبا و�و ذلك  ] وÅن أخرج زوجته من دارها، أو لطمها، أو أطعمها وØوه،:[ ثم قال بعد ذلك
قا هذا أوقعت عليك طال: ألن هذا اللفظ جعل هذا الفعل طالق منه، كأنه قال ] وقال هذا طالقك؛ طلقت، وáن ��ا[ 

  .الفعل من أجله؛ ألن الفعل بنفسه ال يكون طالقا، فال بد من تقديره فيه 8صح لفظه به فيكون �\ا فيه من غ� نية
  . ليس بكناية وال يقع به الطالق: وقدم ابن قدامه أن هذا كناية، وقال أك× العلماء

       ] وه، وقال هذا طالقك طلقت وáن ��ًاوÅن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها وØ[ _رiه اهللا_قال 

  )Eþ(اbلقة 

ً و�ذا الكتابة    :جعل الفعل باللفظ طالقا
q : ، أي] .أنِت tيكتها، أو مثلها ف{يٌح فيهما: ومن طلّق واحدة من زوجاته ثم قال َعِقبه ل¢تها: [ قال ا,ؤلف -

 q كونها مثلها q الطالق أو q تها ّüَ إما كونها �يكة 
ً
الطالق ال \تاج إ0 نية ألنه جعل ا$كم فيهما واحدا

  .بالaRة q لفظه أو با,ماثلة، وال \تمل غ� ما فهم منه فcن �\ا كما لو أ¤ده عليها بلفظه
خطه بأن يقرأ بالعرف وقع � : أي ] .وÅن كتب �يح طالق امرأته بما يَبp وقع وÅن لم ينوه: [ ثم قال بعد ذلك

  . أنه لغو: يح q ا,ذهب، وعليه ا§ماه� ا$نابلة، وقال بعضهمالصح

                                 
C    /  اشيةbا �  .أي بدون واو) ومن أراد الكذب لم ينِو الطالق( وردت 
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، وÞ : وÞ اإلنصاف، قال 
ً
إن اdفس تميل إ0 عدم الوقوع، أما لو خط بإصبعه � فخذه أو q اuواء مثال لم يس� خطا

  .اإلنصاف لم يقع بال خالف
، ألن الكتابة حروف يفهم ] لم ينوهِ، ألنها ��ة فيهوÅن كتب �يح طالق امرأته بما يبp وقع وÅن : [ قال رiه اهللا

 q د رواية أنها كناية كما سيأتينا إن شاء اهللاiا,ذهب وعن اإلمام أ q طق، هذا هو ا,شهورdمنها الطالق أشبه با
  . الكناية، كناية فال يقع من غ� نية

  .ول ا§مهورهو قول أÛ حنيفة ومالك ومنصوص الشافù وذكروا أن هذا ق: وقال
ألنه إذا نوى Âويد خطه أو  ] لم أرد إال Éويد خطي أو غّم أه� قُبِل: ألنها ��ة فيه فإن قال وقع وÅن لم ينوه: [ قال

  .Âربة قلمه أو غم أهله و�و ذلك، فقد نوى غ� الطالق، ولو نوى باللفظ غ� اإليقاع لم يقع ويقبل منه ذلك حكما
يقبل منه كذلك �فظ الطالق إذا قصد به ا$cية  ] لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إال القراءةو�ذا : [ ثم قال بعد ذلك

  .و�وها
ألنه q هذه ا$الة لم يقصد الطالق لعدم علمه بمعناه كما لو نطق  ] وÅن أ; ب{يح الطالق من لم يعرف معناه لم يقع[ 

ومن ال كما تقدم،  إذا كتبه ونواه: يقع بغ� لفظ إال q موضعs أعج� بلفظ الطالق q العربية وال يفهمه لم يقع، وال
قال . وهو مذهب الشافù وا$نفية. إذا طلق زوجته باإلشارة لقيامها q هذه ا$الة بمقام اtط يقدر L ال�م Ëألخرس

ل ما يتعلق بµيح الطالق قد أنõ الم حو _رiه اهللا_ويكون ا,ؤلف بهذا . ال نعلم عن غ�هم خالفهم: ابن قدامه
ق؛ فإما تكون �\ة و�ما تكون كتابه

ّ
  .وأنه أحد شّ@ األلفاظ الT تصدر من ا,طل

� كنايات الطالق و ما ال �تمل الطالق: فصٌل  �  
  .ما \تمل غ�ه، ويدل � مع« الµيح فيه، وبيان ماال \تمل الطالق وغ� ذلك و�ناياته

ظاهرة أي الطالق فيها أظهر، : أي كناية الطالق نو¤ن ] ظاهرة وخفية: [ لفاظ الكناية نو¤ناأل ] و�ناياته نو*ن: [ قال
  .وخفية Y أخ� q اPاللة � الطالق من الظاهرة

  :ألفاظ الكناية الظاهرة وå �سة ع2 3مة �
 ]å األلفاظ ا�وضوعة للبينونة: فالظاهرة [ Yفية وtة وال يقع الطالق ألن مع« الطالق فيها أظهر من اR³س ع 

  . بها إال بنية، إال أن ينوي ا,طلق الطالق فإنه يقع و�ذا لم ينوه فإنه ال يقع
أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة أي مقطوعة الوصلة، وأنت : الظاهرة å األلفاظ ا�وضوعة للبينونة، Øو: [ فقال

شئت، وحللت لألزواج، وال سبيل µ أو ال سلطان µ عليك، حرة، وأنت اbرج، وحبلك À Lربك، وتزوD من 
êفية ستأ� إن شاء اهللا بعد ذلك، نعود إ0 هذه  ] وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنtالكناية الظاهرة، أما الكناية ا Y هذه

  . الäمات وY ³س عRة �مة
عقاuا وÃّ� عنها، واtلية من النساء اtا8ة من  اtلية q األصل Y اdاقة الT تطلق من ] أنت خلية وبرية: [ قو)

  .اtلو من اcdح وال�اءة منه: الزوج، ويقال للمرأة خلية كناية عن الطالق، وبرية
ا,نقطعة، : ا,نفصلة، وبتة من ا|� وهو القطع، وهو قطع الوصلة، ويقال: بائن من ا|s، وهو الفراق، أي ] وبائن وبته[ 

  ] أي مقطوعة الوصلة بتله: [ وقو)، تول النقطاعها عن اcdح بالäيةوسميت مريم ا|
: ألن ا$رة Y الT ال رق عليها وال ريب أن اcdح فيه نوع من الرق لقول الرسول ص� اهللا عليه وسلم ] .وأنت حرة[ 
ال رق الزوجية، فإذا أخ� وليس للزوج � الزوجة إ. أس�ات: أي الزوجات عوان عندكم يع´). فإنهن عوان عندكم(
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، بزوال الرق، وهو الرق ا,عهود q حقها وهو رق الزوجية، فإذا قال أنت حرة فكأنه أعفاها من هذا الرق فأصبحت بال زوج
  .ا$رام واإلثم: يع´. ] وأنت اbرج: [ وقال

به، فأنت مرسلة مطلقة غ� خليت سبيلك كما �Ã ا|ع� q الصحراء، وزمامه � Ñر: أي ] وحبلك À Lربك[ 
  .مشدودة وال ëسكة بعقد اcdح

أي ألنك بِنTْ م´، فهما كنايتان ظاهرتان تَبs بإحداهما مع اdية، و�ذا قيل أنها  ] وحللت لألزواج، وتزوD من شئت[ 
  .عدتهاوaذا سائر األلفاظ يتحقق معناها بعد انقضاء : واحدة فا,راد بعد انقضاء عدتك، قال ابن قدامه

Jعليك[  :وقو µ ا,بتوتة، أما الرجعية فله عليها سبيل وسلطان ] ال سلطان q وقال الشيخ . قال ابن قدامه إنما يكون
وأعتقتك : وقو). أنت طالق ال رجعة � عليك، �\ة q طلقة، كناية ظاهرة فيما زاد فô مرaبة من �يح وaناية: وغ�ه

  .والرق عنها هو الزواج كما قلنا q قو) أنت حرة كناية ظاهرة تقتã بهذا الرق،
 ]êزاد بعضهم وأمُرك بيدك ] وغطي شعرك، وتقن.  

  : ألفاظ الكناية اÓفية وå ع2ون 3مة �
عRون، سميت خفية ألنها : هو ا,ذهب وY: ما لم ينو أك×، قال ] ألفاظ الكناية اÓفية موضوعة للطلقة الواحدة[ 

  .Y عRون �مة: الطالق من الكنايات الظاهرة، وقال أخ� q اPاللة �
اخرD، اذه¯، ذوF، وÉر.، واعتّدي ولو غ£ مدخول بها، واستEx، واع�Ï، ولست µ بامرأة، واb& بأهلك، : Øو[  

وجرى القلم، وما أشبهه، كــال حاجة µ فيك، وما ب& Ìء، وأغناك اهللا، وÅن اهللا قد طلقك، واهللا قد أراحك م�، 
̧اح، وما ت{ف منهما غ£ ما تقدم هذه بعض ألفاظ الكناية اtفية، وعرفنا أن الكناية الظاهرة Y  ،] ولفظ فراق، و

: والكناية اtفية موضوعة للطلقة واحدة ما لم ينو أك×، �و: ³سة عR �مة، أما اtفية عRون �مة، هذه الäمات قال
ا طالق q هذه ا$الة تطلق طلقة واحدة، وذو9 وÂر* أي Âر* مرارة الطالق، فتطلق مع اخرR واذه¯، إذا نوى أنه

و±نت واحدة باdية، ولو  لسودة واعتدي بأ¥ طلقتك، وقا) ص� اهللا عليه وسلم: اdية، واعتّدي ولو غ� مدخول بها، أي
، واع¶�، أي است�V رiك من است�اء اإلماء، واع¶� واست�V: �ن غ� مدخول بها ألنها ?ل للعدة q ا§ملة ثم قو)

كو< وحدك q دارك، ولست � بامرأة إذا نوى به الطالق وقع، فما ع´ به الطالق، فهو � ما ع´ به، وا$@ بأهلك 
  .سواء �ن uا أهل أو ال 

، )ال حاجة � فيك(، وما أشبهه كـ )& بأهلكاb: (وصّحح ابن قدامة أنها واحدة لقو) ص� اهللا عليه وسلم البنة ا§ون
الصواب أنه : "_رiه اهللا _وقال شيخ اإلسالم ابن القيم . ما ب@ Ðء، وأغناك اهللا، و�ن اهللا قد طلقك، هذا هو ا,ذهب

كون إن نوى وقع الطالق، و�ال لم يقع؛ ألنه إن أراد �ع طالقه وأباحه لم يقع، و�ن أراد وقع عليك الطالق وشاءه في
 ." طالقا، و�ذا احتمل األمرين لم يقع إال باdية

ً
وaذا فّرق اهللا بي´ : "واهللا قد أراحك م´، قال ابن عقيل: وقو) أيضا

إن أبرأت´ فأنت طالق، فقالت أبرأك اهللا ëا يد* النساء � الرجال : وتقدم قول الشيخ إذا قال". وبينك q اPنيا واآلخرة
جرى القلم، ولفظ فراق : وقو). ي�أ ونظ� ذلك إن اهللا قد باعك أو قد أقالك و�و ذلك: لفظن أنه برئ فطلق، فقا

وأمر اهللا نبيه أن �Ã أزواجه قالت . و¬اح، وما تµف منهما كفارقتك، و¬حتك، وaفراق، و¬اح، ومفارقة، ومÕحة
  .فاخ�ناه ولم يُعد ذلك طالقا: ¤ئشة
  هل يقع الطالق بالكناية؟ �
  .ال يقع الطالق بكناية: يع´ ] وال يقع بكناية: [ ا,ؤلف بعد ذلك ثم قال
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,اذا؟ ألن رتبة الكناية تقµ عن الµيح، وألنها لفظ \تمل الطالق  ] ولو Ëنت ظاهرة، طالٌق إال بنية مقارنة للفظ[ 
  .ها، فلو إشارة إ0 خالفهوغ�ه، فال يتعu sا بدون اdية وهذا مذهب أÛ حنيفة والشافù، وقال مالك يقع بمجرد

وال يقع بكناية ولو �نت ظاهرة طالق إال بنية مقارنة للفظ : _رiه اهللا_قال  ] ألنه موضوع �ا يشابهه و�انسه: [ قال
أي يش�ط أن تكون اdية مقارنة للفظ الكناية و�ن تلفظ بها غ� ناوي ثم نوى بعد ذلك لم يقع كما لو نوى الطهارة 

اغه منه، ألنه موضوع ,ا يشابهه و¾انسه، أو ألن لفظ الكنايات الظاهرة وaذا اtفية ,ا يشابه الطالق بالغسل بعد فر
  .و¾انسه فأعطى حكمه مع اdية

قال شيخ . ألنه ظاهر q غ� الطالق فلم ينµف إ8ه عند اإلطالق ] فيتعp ¿لك إلرادته J، فإن لم ينو لم يقع[ 
ع الطالق بالكناية إال بنية مع قرينة إرادة الطالق، فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل � أحcم ال يق: اإلسالم ابن تيمية

فإنهم مهدوا q كتاب : ثم قال. فسخت اcdح، وقطعت الزوجية، ورفعت العالقة بي´ وبs زوجT: الطالق مثل أن يقول
وج لفظه إë 0كن يتخرج أن يقبل قو)، إذا �ن الوقف إذا قرنوا بالكتابة بعض أحcمه �نت �لµيح، و�ذا �ف الز

  .عدال، كما قال أiد فيمن أخ� با¦من إذا ادé الغلط وغ� ذلك
  _رiه اهللا تعا0_ثم قال ا,ؤلف 

ً
إذا �ن بينهما خصومة فإنه يقع . فيقع ] فإن لم ينو لم يقع، إالّ حال خصومة: [ مستثنيا

  . وعن اإلمام أiد رواية أنه ال يقع، وهو قول أÛ حنيفة والشافù. هذا هو ا,ذهبللقرينة اPالة � مراده الطالق، و
  اbاالت ال� يقع فيها الطالق بالكناية بال نية  �

 أو حال جواب سؤا©ا: [ قال .لقوة الظن أن ا,راد به الطالق وعنه أيضا ال تطلق ] إال حال خصومٍة أو حال غضب: [ قال
واألو  q األلفاظ الT يك× استعماuا لغ� : "قال ابن قدامة. ق اكتفاًء بداللة ا$ال عليهأي سؤال الزوجة الطال ]

الظاهرة أو اtفية،  ] فيقع الطالق � هذه األحوال بالكناية: [ قال." اخرR، ال يقع بها طالق حÓ ينويه: الطالق �و
ألن داللة ا$ال �dية، وعن اإلمام أiد رواية أنه ال يقع q هذه  :وقالوا ] ولو لم ينوه للقرينة.[ لقيامها مقام نية الطالق

  .األحوال إال باdية، وهو مذهب الشافù وأÛ حنيفة
أي حال اtصومة، أو الغضب، أو سؤاuا الطالق، فلو لم يرد الطالق q هذه  ] فلو لم يُرده � هذه األحوال: [ قال ا,ؤلف

  . ,اذا؟  ما هو ا'عليل � ذلك. ] لم يقبل منه حكما: ه � هذه األحوال أو أراد غ£. [ األحوال ا¦الث
وداللة ا$ال �dية تغ� األقوال واألفعال وهناك رواية عن اإلمام أiد يقع  ] ألنه خالف الظاهر من داللة اbال: [ قال

داللة ا$ال تقوم مقام : وقوuم. ؤال الطالقوقال بعضهم ا~ي يظهر أنه البد من اdية q حال الغضب وس. بها ما نواه فقط
 aم الزرØ Þية، وäية بالdية، وليس مرادهم سقوط اdهذا ا,قام، معناه أن داللة ا$ال تدل � ا q يةdه اهللا_اiر_ 

  .ما يدل � ذلك، وaونه إذا ادé عدم إرادته ُدين كما سيأ�
: ,اذا؟ قال ] نه خالف الظاهر من داللة اbال ويدين فيما بينه وبp اهللا تعا¾أل: [ q ا'عليل _رiه اهللا_قال ا,ؤلف 

وهذا يدل � اعتبار اdية، وعليه فلو �ن وقوع الطالق بها ال \تاج إ0 إراده الطالق لم يصح ذلك ". الحتمال صدقه"
 وغ�ه aكما �ح به الزر.  

ألنه لفظ يقتã ا|ينونة q الطالق، فوقع  ] ظاهرة ثالث، وÅن نوى واحدةً ويقع مع اgية بالكناية ال: [ ثم قال ا,ؤلف
  .ثالثا

كذلك ورد عن عA، وابن عمر،  ] ابن عباس، أبو هريرة، و*ئشة رÕ اهللا تعا¾ عنهم: لقول علماء الصحابة منهم[ 
لم يفرقوا، و±ن أiد يكره الفتيا q وزيد بن ثابت، وهو قول مالك، وظاهره أنه ال فرق بs ا,دخول بها وغ�ها، ألنهم 
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أن رáنة طلق امرأته ا4تة فقال للرسول (الكنايات الظاهرة، وعنه رواية أنه يقع بالكناية الظاهرة ما نواه، ,ا روى ال�مذي 
وهو ال ، )اb& بأهلك: وقال ص® اهللا عليه وسلم البنة اoون. ما أردت إال واحدة، فردها إ¹ه: ص® اهللا عليه وسلم

ùفواحدة، وهو مذهب الشاف 
ً
، فإن لم ينِو عددا

ً
  .وعند ا$نفية إن نوى اثنتs فواحدة ويقبل منه حكما. يطلق ثالثا

يع´ بالكنايات اtفية ما نواه من العدد q الغضب والرضا؛ ألن اللفظ ال داللة  ] ويقع باÓفية ما نواه: [ ثم قال ا,ؤلف
  .) � العدد

يع´ فواحدة الرجعية كما لو أ� بµيح  ] اÓفية ما نواه من واحدة أو أك³ فإن نوى الطالق فقط فواحدةويقع ب: [ قال
 بها و�ال وقعت واحدة بائنةً 

ً
  .الطالق إن �نت مدخوال

  اليقع الطالق بإضافته إ¹ه ، وال بما ال �تمله �
نا منك طالق، أو أنا بائن، أو أنا منك بائن، أو حرام، أو أي وقو) لزوجته أنا طالق، أو أ ] وقول أنا طالق، أو بائن: [ قال

  .بريء ال يقع الطالق بإضافته إ8ه
. أو قو� و�و ذلك ëا ال يدل � الطالق فإنه ال تطلق بذلك ] وقول أنا طالق، أو بائن، أو Gُ، أو اt(، أو اقعدي: [ قال

,اذا؟ ألنه ال \تمل الطالق، ولو وقع  ] لغو ولو نواه طالقا[ فإن هذا كأنت مليحة أو قبيحة  ] .أو بارك اهللا عليك وØوه[ 
  .وبهذا يكون ا,ؤلف قد أنõ هذا الفصل بما يتعلق بكنايات الطالق ثم بعد ذلك. بمجرد اdية

  فيما ال يصح أن يكون كناية: فصٌل  �
ة q الطالق، وما يكون كناية فيه مع فيما ال يصلح أن يكون كناي _رiه اهللا_فصٌل وهذا الفصل عقده ا,ؤلف : قال

 
ً
 أو لغوا

ً
  .نية أو قرينة، وما يكون يمينا

  ما هو �يح � 	ريمها ، و�ونه يميًنا: أوالً  �
ألن الظهار تشبيه بمن \رم �  ] وÅن قال لزوجته أنِت ع� حرام، أو كظهر أ5، فهو ظهار ولو نوى به الطالق: [ قال

  ,اذا؟. ا غ� مؤبد ولو �ح به، فقال بعد قو) كظهر أ� أع´ به الطالق لم يµ طالقاوالطالق يفيد Çريم. ا'أبيد
  . ألنه ال تصلح الكناية عنه
هذا الم . أنت عA حرام، أو كظهر أ�: فإذا قال اإلنسان المرأته ] ألنه �يح � 	ريمها: [ وقال ا,ؤلف معلال ذلك

بقو) q الطالق و�نما هو فعال ظهار ألن هذا هو �يح الظهار وهو �يح q  هو ظهار ولو نوى به الطالق، فال يعتد
  . Çريمها

 )�E(اbلقة 

  : ما يتعلق بكنايات الطالق 
,اذا؟  - أنت ع� حرام أو كظهر أ5 فهو ظهار، ولو نوى به الطالق؛: وÅن قال لزوجته: [ وقفنا عند قول ا,ؤلف رiه اهللا

ْفَمانُِكمْ {: واهللا تعا0 قال، فلم \تمل سوى ذلك ] ألنه �يح � 	ريمها -
َ
ِل�َة أ

َ
وذلك أن رسول } قَْد فََرَض اهللا�ُ لَُكْم 	

إذا قال المرأته أنت � حرام لغو باطل ال ي�تب عليه : "وقال ابن عباس، اهللا ص� اهللا عليه وسلم حرم أمته � نفسه
ْسَوٌة َحَسَنةٌ  لََقْد Ëَنَ {: وقال" ليس بء"وÞ لفظ " Ðء

ُ
وهو قول أصحاب ا$ديث وغ�هم } لَُكْم ِ� َرُسوِل اهللا�ِ أ

إذا قال لزوجته أنت عA حرام أو لÕيته أنت عA حرام : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رiه اهللا. ورجحه Äع من العلماء
 جعله هللا؛ ألن ا'حريم إنما أو لطعامه أو لRابه، فهذا ا'حريم يتضمن منعه dفسه، وأنه ال¶م هذا اال

ً
متناع ال¶اما
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، فإن هذا كذب ال يقصد إال أنه ëتنع منه من جنس ما حرمه 
ً
يكون هللا، وهو إذا قا) لم يرد أن اهللا حرمه عليه ابتدءا

sاهللا عليه وهذا هو مع« ا8م."  
[ هذا أيًضا ظهار ولو نوى به الطالق  ] رامو�ذلك ما أحل اهللا ع� ح: [ ثم قال بعد ذلك ] ألنه �يح � 	ريمها: [ قال

ذهب : "قال ابن القيم رiه اهللا. أي قال لزوجته ا$ل عA حرام فهو أيًضا ظهار؛ ألنه �يح فيه  ] أو اbل ع� حرام
، و�ن لم Äهور العلماء إ0 جواز ا'جوز لعالقة مع قرينة Ä qيع األلفاظ، إال ما ُخص فما يمنعه q باب الطالق وقد نواه

ا,ناكح وا,طاعم الT يباح االنتفاع بها ë Yا سماها اهللا : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رiه اهللا ". ينو فيمs مكفرة
 من القول وزورا، وهو Øم ال يمكن Çقيق موجبه وال \ل ا'äم 

ً
 فقد أà منكرا

ً
حالال،ً ومن جعل ما أحله اهللا حراما

, 
ً
ا أباحه اهللا من الطالق ا~ي فيه إرسال ا,رأة، و�ن قصد به الطالق فليس ) أن يقصد الطالق بمثل به فال ¾عل سببا

وقصد به الطالق، فإن هذا الم باطل q نفسه فال \صل به ثبوت ملك وال " زواR بك حرام"كما لو قال ، هذا الم
 باهللا

ً
وهذا هو ا¦ابت عن أك× الصحابة وأفضلهم أنهم جعلوا : "قال." زوا)، ولكنه يمs؛ ألنه امتنع به من ا,باح امتنا¤

 و*هما يدل عليه اdص
ً
  " .Çريم ا$الل يمينا وجعلوا اdذر يمينا

مة øيض أو Øوه : [ ثم قال بعد ذلك رiه اهللا  ال  ] ونوى أنها Uرمة به فلغو - كنفاس أو صيام أو إحرام-وÅن قاJ �حر�
ألن : [ ,اذا؟ قال..  ] َطلَُقت ثالثاً " ما أحل اهللا ع� حرام أع� به الطالق"وÅن قال . [ طابقته الواقع ي�تب عليه حكم ,

ويمكن أن تكون األلف والالم  ] لعدم معهود �مل عليه -فيقتã ذلك استغراق الطالق  - األلف والالم لالستغراق
قال أع� به  وÅن: [ ثم قال بعد ذلك. رينة ويقع به واحدة فقطللحقيقة و ا§نس فلم يتعs أن تكون لالستغراق إذ ال ق

  ] طالقاً فواحدة
ً
وليس   ] لعدم ما يدل L االستغراق: [ قال ا,ؤلف معلالً . ألنه �يح q الطالق لكن ال يقع ثالثا

دم قول ابن تيمية رiه فإذا بs بلفظه إرادة �يح الطالق �ف إ8ه، وتق، بµيح q الظهار و�نما هو �يح q ا'حريم
 من القول وزورا وأنه Øم ال يمكن Çقيق موجبه وأنه Øم باطل q : اهللا

ً
 فقد أà منكرا

ً
أن من جعل ما أحله اهللا حراما

sكن وال زوا) ولكنه يمë نفسه فال \صل به ثبوت.  
  تشبيهها با�يتة وا�Óير: ثانًيا  �
ألنه يصلح أن يكون كناية q  ] وا�Óير وقع ما نواه من طالق وظهار ويمp وÅن قال زوجته �Ëيتة واeم: [ ثم قال

الطالق فإذا اق�نت به اdية انµف إ8ه،  و�ن نوا عددا وقع و�ال فواحدة، وaناية q الظهار إذا نواه بأن يقصد Çريمها 
وأقام ذلك مقام واهللا  ] ريمها وال طالقهاويمp بأن يريد ترك وطئها ال 	". [ أنت عA حرام"عليه مع بقاء نكاحها كـ 

إن قو) : "قال ابن مفلح. ل�تب ا$نث وال� ثم ترتب الكفارة با$نث ] فتكون يميناً فيها الكفارة باbنث[ ، ال وطئتك
 q ا8مs فال تلزمه الكفارة

ً
: [ ,اذا؟ قال. .] وÅن لم ينِو شيئاً من هذه اÈالثة فظهار: [ قال ا,ؤلف". �,يتة ليس �\ا

. فإن تشبيهها بهما يقتã التشبيه بهما q األمر ا~ي اشتهر به وهو ا'حريم ] ألن معناه أنت ع� حرام �Ëيتة واeم
 sألنه ا8ق sبلفظ ?تمل ثبت فيه أقل ا$كم àوالوجه ا¦ا¥ يكون يمينا؛ ألن األصل براءة ا~مة، فإذا أ.  

  "قحلفت بالطال"قوJ : ثاÈًا  �
[ أو حلفت باهللا ألفعلن كذا أو ال فعلته و�و ذلك  ] وÅن قال حلفت بالطالق: [ ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك رiه اهللا -

و لو قال . أي حكم بطالقه ألنه حق إنسان معs فال يقبل رجوعه ] و�ذب لكونه لم يكن حلف به  لزمه الطالق حكماً 
حدة، أو قالت علقت طالH � قدوم زيد فقال بل � قدوم عمرو فقال لم أحلف إال بوا، حلفت بالطالق ا¦الث

  .فالقول قو) ألنه أعلم °ال نفسه
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وعنه رواية عن   ] مؤاخذةً J بإقراره، لكونه لم يكن حلف به لزمه  الطالق حكماً : [ ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك رiه اهللا
لفت ليس °لف و�نما هو خ� عن ا$لف، فإذا �ن �ذبا فيه Y كذبة  ليس عليه يمs، وذلك ألن قو) ح: "اإلمام أiد

 
ً
أي يو¸ إ0 دينه  ] .مؤاخذة J بإقراره ويدين فيما بينه وبp اهللا سبحانه وتعا¾: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا" . لم يµ حالفا

 
ً
 إن �ن صادقا

ً
 ,خالفته مقت! اللفظ، ويعمل بما نواه باطنا

ً
بأن يراجعها ويطلبها، وuا تمكينه  فيما نواه فال يقبل ظاهرا

  . إذا ظنت صدقه بقرينة، و�ن ظنت كذبه فال، و�ن استوى األمران كره uا تمكينه
  "وأمرك بيدك"قوJ : رابًعا  �

ألنه اسم جنس مضاف فتناول  ] وÅن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثالثاً ولو نوى واحدةً : [ قال ا,ؤلف رiه اهللا -
وروي ذلك عن  -وÇتاج إ0 نية- ألنه كناية ظاهرة: [ وقال، أشبه ما يقال طل@ نفسك ما شئت الطلقات ا¦الث،

  .  ] عثمان وع� و ابن عمر وابن عباس
يع´ إذا قال أمرك بيدك، ال يع´ ذلك أنها ¾ب أن ، ] فلها أن تطلق نفسها م} شاءت، وي�اì : [ ثم قال بعد ذلك

u شاءتتطلق نفسها � الفور، بل Óذلك م q وال يعرف ) �الف من الصحابة ، وألنه نوع . ا أن ت�ا� Aاذا؟ لقول ع,
وصفته أن تقول طلقت نفÚ، أو أنا منك ، تمليك q الطالق فملكه ا,فوض إ8ه q ا,جلس وبعده وaما لو جعله ألجن¯

�اì فلها أن تطلق نفسها م} شاءت ما لم �د ©ا وي: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا. طالق، و�ن قالت أنا طالق لم يقع Ðء 
أو . [ فإنها q هذه ا$الة يبطل خيارها ] أو ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله ©ا - يع´ يوقت uا وقت معs  - حدا

  . ألن ردها جعل أمرها بيدها يبطل و±'ه إياها ] ترد å ألن ذلك يبطل الوáلة
ألن اختاري تفويض معs .  ] بواحدة وبا�جلس ا�تصل" اختاري نفسك"و�تص قوJ ©ا : [ قال ا,ؤلف رiه اهللا -

: [ قال. فيتناول أقل ما يقع عليه االسم، وهو طلقة رجعية ألنها بغ� عوض نص عليه وقا) Äاعة من الصحابة  وغ�هم
 Jبواحدة وبا�جلس ا�تصل" اختاري نفسك"و�تص قو [ u (تص قوÃا اختاري نفسك با,جلس ا,تصل، ويصح أي و

 عرفنا أنه يصح أن . جعله uا بعد ا,جلس، ومÓ شاءت، و�عل منها أومن غ�ها، وال يكون  ا§عل عوضا q الطالق
ً
إذا

 q تص بأن يكون طلقة واحدة، وأن يكونÃ ا اختاري نفسك بواحدة وبا,جلس ا,تصل، أن هذاu (تص قوÃ
 ا,جلس ا,تصل، م

ً
بأن يقول uا اختاري نفسك مÓ شئت، فÒ هذه ا$الة uا أن تطلق نفسها مÓ ، ا لم يزدها فيهما شيئا

  .شاءت أو جعل uا اtيار ا8وم �ه أو أك× من ذلك فلها اtيار q تلك ا,دة 
من العدد ومن  ] قال فيكون L ما" اختاري نفسك م} شئت أو أي عدد شئت"ما لم يزدها فيهما بأن يقول ©ا [  :قال

 ف�جع إ0 نيته 
ً
: قال الشارح رiه اهللا ] ألن اbق J وقد و�ها فيه: [ ,اذا؟ قال. الوقت  وaذا لو جعل بنيته عددا أو وقتا

لم يقع، : فرجع إ0 قو) ونيته ، ولفظ أمرك بيدك ، واtيار ، كناية q حقهما ويفتقر إ0 نية } منهما فإن نواه أحدهما 
فظ األمر كناية ظاهرة، ولفظ اtيار كناية خفية، فإن نوى بهما  الطالق q ا$ال وقع ولم \تج وقوعه إ0 قبوuا، و�ن لم فل

ينو وقوعه q ا$ال بل نوا تفويضه إ8ها فإن قبلته بلفظ الكناية �و اخ�ت نفÚ افتقر وقوعه إ0 نيتها، و�ن قبلته بلفظ 
  . غ� نية  الµيح �و طلقت نفÚ وقع من

يع´ يقوم مقامه q الµيح وÞ الكناية وÞ العدد إن جعل إ8ه  ] و و�يل N إنسان يقوم مقامه: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا 
  . وغ� ذلك، فيقع بإيقاعه الµيح أو بكنايته أو بكناية بنيته 

فإن قاما أو أحدهما من ا,جلس أو . ] هو اح�ز با�تصل عما لو تشاغال بقاطع قبل اختيارها فيبطل ب: [ قال ا,ؤلف
 فرaب أو م ال إن قعد أو �نت قاعدة . خرج من الم ا~ي �ن فيه إ0 غ�ه، بطل خيارهما 

ً
أو �ن أحدهما قائما
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 أو قالت 
ً
فانكبت أو عكسه أو تشاغال بصالة ال إن �نت q صالة فأتمها فإن أضافت إ8ه رaعتs بطل، و�ن �ن يس�ا

 أشهدهم، لم يبطل خيارها بسم 
ً
َحت يس�ا أو قالت ادعوا � شهودا   . اهللا أو سب�

أو ال تدخل  ] أو أبوي أو األزواج -مع نيتها )  -فوقع الطالق   وصفة اختيارها اخ�ت نف#: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا
فإن قالت اخ�ت زوD : [ ؤلف رiه اهللاقال ا,. عA و�وه، فطلقة رجعية مع اdية؛ ألنه فوض إ8ها الطالق وقد أوقعته

خ£نا رسول اهللا ص® اهللا عليه وسلم فاخ�ناه ولم يعد : (لقول ¤ئشة ر- اهللا عنها،  ] أو اخ�ت فقط لم يقع Ìء
ومÓ اختلف الزوجان q نية فقول موقع، وÞ رجوع فقول زوج ولو بعد إيقاع، ونص � أنه ال يقبل بعده إال ) ذلك طالقاً 

  .بينة وجزم به الشيخ وغ�هب
أي قبل اختيارها نفسها أو -أو طلقها أو فسخ خيارها قبله  -قبله بطل خيارها  -فإن ردت الزوجة أو وطئها : [ ثم قال -

  .ألنه توaيل وقد رجع فيه قبل إيقاعها  ] بطل خيارها كسائر الوáالت - أبويها أو األزواج و�و ذلك
  من طلق � قلبه؛ هل يقع؟ �

إن اهللا Éاوز عن أم� ما : (لقول الرسول ص� اهللا عليه وسلم ] .ومن طلق � قلبه لم يقع: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا -
إذا كتب �\ه بما : ومن �ط وقوع الطالق اdطق به كما تقدم، إال q موضعs) حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتõم

 عر. يبs، و�ذا طلق األخرس باإلشارة 
ً
وÅن تلفظ به أو [ فنا أن طالق القلب ال يقع؛ ألن من �وط الطالق اdطق إذا

أي أن حكم ا,م� وا,م�ة الثان يعقالن الطالق حكم  ] حرك لسانه وقع، وïâ وïâة يعقالنه كبالغp فيما تقدم
  .ا|الَغs فيما تقدم 

  باب ما �تلف به عدد الطالق

هنا فيمن يعقل؛ ألن ا,راد ëن Ãتلف به العدد با$رية والرق، " ما"دد الطالق ووهذا ا|اب q حكم من Ãتلف به ع 
أي q عدد الطالق وخالص حق الزوج  ] وهو معتx بالرجال[ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا q باب ما Ãتلف به عدد الطالق 

َن الن� {: قال تعا0. ,لكه uا حال الوقوع إنما الطالق : (وقال الرسول ص� اهللا عليه وسلم} َساءفَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم م�
ر- اهللا عنهما ومذهب مالك  ] وهو معتx بالرجال روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس: [ قال) �ن أخذ بالساق

ùقال. والشاف ] :pه حر أو بعضه حر ثالثاً ، ويملك العبد اثنتÛ3ُ تلف أي عرفنا اآلن أن عدد الط ] فيملك َمنÃ الق
 فإنه يملك تطليقتs . � حسب الشخص إن �ن حرا أو عبدا

ً
  فإذا �ن حرا فإنه يملك ثالث تطليقات، و�ن �ن عبدا

  )�D(اbلقة 
�   pر ثالث طلقات ، والعبد اثنتbيملك ا  

فَانِكُحواْ َما {: تعا0 قال. يع´ q عدد الطالق وخالص حق الزوج ,لكه uا حال الوقوع  ] وهو معتx بالرجال: [ ثم قال
َن الن�َساء  روي عن عمر وزيد وابن عباس). إنما الطالق �ن أخذ بالساق: (وقال ص� اهللا عليه وسلم. }َطاَب لَُكم م�

 ùر- اهللا عنهم وهو مذهب مالك والشاف.  
ته أمة وaذا ا,بعض، ألن أي يملك ثالث تطليقات ومن �ن Ç،  ] فيملك من 3ه حر أو بعضه حر ثالثا[ قال ا,ؤلف 

الطالق ال يتبعض فكمل q حقه، وألن األصل إثبات ا¦الث q حق } مطلق و�نما خولف فيمن كمل فيه الرق، أي أنه 
  .إذا �ن حرا أو بعضه حر فإنه يملك ثالث تطليقات
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صف من ا$ر؛ ألن الطالق أي أن ) أن يطلق مرتs فقط، ولم نقل � اd ] ويملك العبد اثنتp: [ ثم قال بعد ذلك
فروى اPار قط´ من حديث ¤ئشة ، اليتنصف، فجعلت اثنتs بدال من واحدة ونصف؛ ألنه ال يمكن أن تكون نصف

العمل � هذا عند أهل : وقال ال�مذي) أن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم قال ذلك أن العبد يملك اثنتp: (ر- اهللا عنها
أنه إÄاع، وخالف q ذلك Äاعة من أهل الظاهر، وا§مهور : و ح� قوم، اهللا عليه وسلم العلم من أصحاب اd¯ ص�

قاسوه � ا$دود، وقد أÄعوا � أن الرق مؤثر فيها فيملك اثنتs ولو طرأ رقه، فلو علق عبد ثالثا بRط فوجد بعد 
  . عتقه وقعت أفÓ به ابن عباس وغ�ه 

ألننا عرفنا أن الطالق إنما يعود إ0 الرجل نفسه وليس إË [ ، 0نت زوجاتهما أو أمة ويملك العبد اثنتp حرة: [ قال
ا,رأة q هذا ا|اب؛ ألنه سبق قول ص� اهللا عليه وسلم  إ0ا,رأة، و~لك ينظر إ0 الرجل q العبوديّة وا$رّية وال ينتظر 

ويملك اثنتp حرة Ëنت : [ قال، الرجال وليس النساء فا,عت� q عدد الطالق إنما). إنما الطالق �ن أخذ بالساق(
أما الزوج ا~ي زوجته حرة فطالقه ، سواء �نت زوجتاهما حرة أو أمة، أي سواء �ن هو عبًدا أو حًرا ] زوجاتهما أو أمة

د الزوجs حرا فيما إذا �ن أح بال خالف، و�نما اtالف: "قال ابن قدامة، والعبد ا~ي Çته أمة طالقه اثنتان، ثالث
وروي أن مcتب أم سلمة طلق حرة ، فهذه أحcم العبيد) ا�hتب عبد ما ب& عليه درهم(وÞ ا$ديث ". واآلخر رقيًقا

  .يع´ ال تعود إ8ك، ليست ثالث و�نما Y  اثنتs فقط . حرمت عليك: طلقتs، فقال عثمان وزيد
  .يع´ حًرا �ن أو عبًدا، وهذا عند Äهور أهل العلم  ] به اعتxألن الطالق خالص حق الزوج ف: [ قال ا,ؤلف معلالً 

  ذكر ألفاظ الطالق مع اWفصيل �ا 	تمله من العدد 
أو أنت طالق، فهذا �يح q الطالق وال \تاج q هذه ا$ال إ0 نية ويقع ثالثا  ] فإذا قال حر أنت الطالق: [ قال ا,ؤلف

وما شا} ذلك من الصيغ، Y إنشاء من حيث أنها إثبات للحكم وشهادة به، و�خبار وقو) أنت طالق أو مطلقة ، بنيتها
وسكت، وقع ما لم يقل  ] فإذا قال حر أنت الطالق أو أنت طالق أو قال عّ� الطالق. [ بدال'ها � ا,ع« ا~ي q اdفس

ألن : [ ,اذا ؟ قال. و معلقا بRط أو ?لوفا بهمنجزا أ ] أو قال يلزم� الطالق وقع ثالثاً بنيتها. [ أردت ا$لف ثم سكت
وقد أÄع ، "قو) الطالق يلزم´ ال أكلم فالن يمs ال تعليق: "وقال ابن القيم. ومع عدمها واحدة ] لفظه �تمل ذلك

الق ال الصحابة � أن قصد ا8مq s العتق يمنع من وقوعه، وح� غ� واحد إÄاع الصحابة أيًضا � أن ا$الف بالط
قال عA و�يح وطاووس q ا8مs والطالق والعتق والRط وغ� ذلك ال : "قال ابن جزيلة، يلزمه الطالق إذا حلف

وÅال : [ قال". يلزم من ذلك Ðء وال يق! بالطالق � من حلف به فحنث، ولم يعرف لعq A ذلك �الف من الصحابة
فيه ) الـ(اذا ؟ قالوا ألن أهل العرف ال يعتقدونه ثالثا، وال يعلمون أن ,.  ] فواحدة عمالً بالعرف ينو بذلك ثالثا

  . لالستغراق فيمكن أن يكون أحدهم طلق ثالثا وال يعتقد إال أنه طلق واحدة
هو �يح كما سبق q ا~ي قبله، ، ] و�ذا قوJ الطالق الزم µ أو ع� فهو �يح منجزا ومعلقا وUلوفا به: [ ثم قال -

كأنِت طالق و�وه، ومعلقا بRط كنحو  إن دخلت اPار و�وه، و?لوف به كأنت طالق ألقومن؛ ألنه مستأمن q فمنجزا 
قو) هو يهودي إن فعلت كذا والطالق يلزم´ و�وه يمs باتفاق الفقهاء والعقالء : "قال شيخ اإلسالم رiه اهللا. عرفه

أجبت إن قصد به الطالق إ0 حs خروجه فقد وقع م q هذا ا|ت فواألمم، وقد ُسئلت عن من قال الطالق يلزم´ مادا
وهذا الوضع اللغوي، و�ن قصد أنت طالق إن دام فالن فإن خرج عقب ا8مs لم \نث، و�ال حنث وهذا " ولغا ا'وقيت

  .نظ� أنت طالق إ0 شهر 
، ي إذا قال عA الطالق أو الطالق الزم � أو عAأ ] وÅذا قاJ من معه عدد، وقع بكل واحدة طلقة: [ ثم قال ا,ؤلف  -
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أي وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن ) نية بأك× من طلقة فيقع مانواه،  ] ما لم تكن نية أو سبب �صصه بإحداهن[ 
  .أو يكن سبب Ãصص الطالق بإحداهن، �,شاجرة مع بعضهن وا'عميم �,شاجرة معهن فيقع ,شاجر معها 

 gالطالقاللفظ و ا �  :ية 
هذا هو ا,ذهب عند ا$نابلة، وهناك رواية عن  ] وÅن قال أنت طالق ونوى ثالثا وقعت: [ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا -

اإلمام أiد رiه اهللا أنه يقع واحدة، وهذا عند أك× ا,تقدمs أن هذا هو ا,ذهب، وقا) القا- عليها األصحاب 
وأنت طالق ، "بال خالف أعلمه: "طالق طالقا تْطلُق ثالثا إذا نوى، قال q اإلنصاف و�ن قال أنت، ومذهب أÛ حنيفة

  .وaذا أنت طالق واحدة تملكs بها نفسك، واحدة بائنة، أو واحدة بتة كرجعية q مدخول بها ولو نوى أك× 
ا لو أوقع طلقة ثم قال جعلتها أي وaذ ] وقعت Ãالف أنت طالق واحدة فال يقع به ثالثا وÅن نواها: [ ثم قال ا,ؤلف -

وأنت طالقة واحدة ثالثا أو ثالثا واحدة، ولو قال طالق بائنا أو طالق ا|تة أو بال رجعة فثالث؛ 'µ\ه ، ثالثا فواحدة
 sاإلبانة، و�ن قال طالق هكذا وأشار بثالث أصابع فثالث، و�ن أراد اإلصبع ãبالعدد، أو وصفه الطالق بما بقت

 sفثنتان ويصدق ا,قبوضت.  
  مسألة �
  . فÒ هذه ا$الة تطلق ثالثا و�ن نوى واحدة؛ ألن اللفظ ال \تمل ذلك ] ويقع بلفظ أنت طالق N الطالق: [ ثم قال
كجميعه أو منتهاه أو Ñيته أو عدد القطر أو الرمل و�و ذلك،  ] أك³ه أو عدد اHb أو الريح أو Øو ذلكأو : [ ثم قال

  .واحدة تبs بها: وقال أبو حنيفة رiه اهللا، هذا مذهب مالك والشافù، ] ولو نوى واحدة ثالثا[ فإنه يقع 
أي ألن قو) } الطالق وما عطف عليه ال \تمل  ] ألنها ال �تملها لفظه: [ تعليل ذلك أنها ثالثا ولو نوى واحدة قال

  .لفظه الواحدة فيقع ثالثا 
  . فتطلق ثالثا ] يا مائة طالق:كقوJ: [ ثم قال ا,ؤلف

ألن هذا الوصف اليقتã عدًدا والطلقة - وÅن قال أنت طالق أغلظ الطالق أو أطوJ أو أعرضه أو ملء اeنيا[  -
و¸ هذه ا$االت تعت� طلقة  ] أو عظم اoبل فطلقة -الواحدة توصف بأنه يمأل اPنيا ذكرها وأنها أشد الطالق وأعرضه

ãه اهللا فيمن قال أنت طالق ملء ، عددا فهو راجع إ0 الكيف ال للكم واحدة؛ ألن هذا اللفظ ال يقتiقال ابن قدامة ر
  " .إذا لم ينِو تقع واحدة وال نعلم فيه خالفا: "ا|يت 

فإذا نوى ، أو ثالث فله ما نوى إذا لم ينِو أك× من واحدة فإنها تقع ما نواه، كأن ينوي اثنتs، ] إن لم ينِو أك³: [ ثم قال 
  .  من واحدة فإنها تقع أك× من ذلك اثنتs أو ثالث وهذا قول ا§مهور أك×

  هل الطالق يتبعض؟ 
وÅن طلق ِمن زوجته عضوا كَيد أو إصبع، أو طلق منها جزًءا مشا* كنصف و سدس، أو جزًءا معيًنا : [ ثم قال  -

ه أنت طالق نصف طلقة أو جزًءا من طلقة، كنصفها الفوقا�، أو جزًءا مبهما  بأن قال ©ا جزؤك طالق،، أو قال لزوجت
  ] .ال يتبعض q هذه ا$االت �هاألن الطالق فإنها q } هذه ا$االت تطلق؛ 

قال مالك : "ويكون uا يد أو إصبع طلقت، قال أبن هب�ة ] وÅن طلق من زوجته عضو كيد أو إصبع: [ قال ا,ؤلف
و�ن لم ، إصبعك من Äيع األعضاء ا,تصلة وقع الطالق � Äيعها والشافù وأiد إذا قال لزوجته يدك أو رجلك أو

يكن uا يد q هذه ا$الة أو ليس uا رجل أو إصبع لم تطلق؛ ألن الطالق q هذه ا$ال أضيف إ0 ما ليس منها فال 
q الطالق كذكر  وربع مثال طلقت؛ ألن ذكر ما ال يتبعض ] وسدس طلق منها جزءاً مشا*ً كنصفأو : [ ثم قال، "تطلق
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مثال أو ا'حتا¥ فإنها تطلق كذلك؛ ألنه أضاف الطالق إ0 جزء ثابت  ] أو جزءاً معينا كنصفها الفوقا�[ Äيعه، 
أو قال جزء منك طالق طلقت أيضا  ] جزًءا مبهًما بأن قال ©ا جزؤك طالقأو [ ، استباحه بعقد اcdح فأشبه ا§زء الشائع

Óأو قال لزوجته أنت طالق نصف [ طلق جزء من أجزاءها ا¦ابتة طلقت �ها شائعا �ن أو معينا  كما لو �ن معينا، وم
اتفقوا � أنه إذا قال أنت طالق نصف : "وقال ابن هب�ة. أو ثلث مثال، فإنها تطلق طلقة أيًضا عند ا§مهور ] طلقة

 من طلقة طلقت؛ ألن الطالق ال 
ً
وح� ابن ، "يتبعض، فذكر بعض للطالق ذكر §ميعهتطليقة فإنها تقع تطليقة، أو جزءا

وقد ، ثم أà بمسألة عكس هذه ا,سألة. ألن الطالق ال يتبعض: ا,نذر رiه اهللا إÄاع من \فظ عنه ذلك؛ قالوا تعليال
  نها تطلق عرفنا أن } هذه ا,سائل تطلق فيها ا,رأة ألن الطالق ال يتبعض، فلو طلق جزًءا منها أو طلقها نصف طلقة فإ

  :تطليق جزء أو عضو 
فإذا قال ©ا مثال روحك طالق أو سنك  -�Pمع والطول والقµ- وعكسه الروح والسن والشعر والظفر وØوه: [ قال -

أي أن العتق يأخذ  ] وعتق � ذلك كطالق: [ قال ] أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو ب{ك أو ريقك طالق، لم تطلق
  . االتحكم الطالق q } هذه ا$

ألنها ليست : ",اذا ؟ قال. فإذا قال uا روحك طالق، لم تطلق. ] وعكسه الروح والسن والشعر والظفر وØوه: [ قال ا,ؤلف
ال Ãتلف قول أiد أنه ال يقع طالق بذكر الشعر والسن والظفر والروح وهو وجه، : قال أبو بكر، " عضوا وال يستمتع بها

  تبæ بدون روحها وم� � ذلك ا,رداوي رiه اهللا وغ�هم وألن ا$ياة ال " الروحوا,ذهب أنها تطلق بتطليق 
 عرفنا أن q ا,سألة قوالن 

ً
ألنها أجزاء تنفصل حال السالمة، فما دام أنها  ] أو سنك أو شعرك أو ظفرك: [ ثم قال، إذا

  .كوعرفنا ذل سمعك أو ب{ك أو ريقك طالق لم تطلقأو ، كذلك فإنها ال تطلق
  "إن أضافه إ0 الريق وا$مل واPمع والعرق لم تطلق ال نعلم فيه خالف: "وقال ابن قدامة رiه اهللا 
أي وعتق فيما تقدم من الصور حكمه حكم الطالق، فإن أضيف العتق إ0 ما تطلق  ] وعتق � ذلك كطالق: [ ثم قال 

، لو أن ) أمة فقال يدك حرة أو رجلك حرة، فإنها q هذه به ا,رأة كيدها وقع و�ال فال؛ يع´ لو قال uا يدك حرة مثال
أيًضا لو قال uا إذا �نت أمة ، ا$الة تعتق Äيعها، كما قلنا q الطالق إذا طلق يدها فإنها تطلق ألن الطالق ال يتبعض

  .شعرك حر فإنها ال تعتق q هذه ا$الة وعرفنا ألن ذلك ليس عضوا 
  : للطالق مسائل � ال�تيب واWكرير 

أنت طالق و�رره مرتp أو ثالثا، وقع العدد،  -أخرج الT لم يدخل بها- وÅذا قال لزوجة مدخول بها: [ ثم قال بعد ذلك -
إذا �ن ينوي بذلك اإلفهام وا'أكيد فإنه يقع واحدة، ، إن لم ينِو با'كرار تأكيًدا أو إفهاًما ] أي وقع الطالق بعدد اWكرار

فإن ذكر واحدة فإنه يقع واحدة و�ن ذكر اثنتs فإنه يقع ، ي بذلك العدد فإنه يقع °سب العدد ا~ي ذكرأما إذا �ن ينو
قال . أما إذا نوى ðرد ا'أكيد واإلفهام فإنه ال يقع إال واحدة فقط، اثنتs و�ن أراد ثالث فإنه يقع ثالثا وذلك يعود إ0 نيته

وذلك أن يقول  ] ألنه أ; ب{يح الطالق: [ ,اذا ؟ قال،  ]  ثالثًا كرره ثالثا وقع فإن كرره مرتp وقع اثنتان وÅن: [ ا,ؤلف
إال أن ينوي بتكراره تأكيدا . [ وهذا عند ا§مهور وبعضهم \8 أنه باالتفاق، أنت طالق ، أنت طالق ، مثال أنت طالق 

فإن قال أنت طالق وطالق ، ظ بصورته ا,رادفةفÒ هذه ا$الة يقع واحدة، وا'أكيد تكرير اللف ] يصح بأن يكون متصال
  .وطالق فثالث معا، ويطلق حكما تأكيد ثانية بثا¦ة ال أو  بثانية 

فإذا قال أنت  ] أو ينوي إفهامها فيقع واحدة؛ الن{اف  ما زاد عليها عن الو قوع بنية اWأكيد ا�تصل: [ ثم قال بعد ذلك
 ] فإن انفصل اWأكيد وقع أيًضا لفوات tطه[ ، أكيد فإنه يقبل منه رواية واحدة طالق أنت طالق وقال نويت با¦انية ا'
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  .األظهر أنه يش�ط فيه �'أكيد: وقال بعضهم، وهو �ط مع االتصال، وظاهره أنه ال يش�ط االتصال q اإلفهام
أو قال أنت طالق طلقة بل طلقتs  ] بأن قال أنت طالق بل طالق) بل (وÅن كرره بـ : [ قال ا,ؤلف رiه اهللا بعد ذلك

بأن ) ثم (أو بـ : [ ثم قال، من حروف العطف إذا �ن بعدها مفرد) بل(وقع اثنتان، ألن حروف العطف تقتã ا,غايرة و
كأن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق وأكد ، هنا q هذه ا$الة كما q الT قبلها يقع اثنتان، ] قال أنت طالق ثم طالق

  .ال األو  با¦انية، ة با¦ا¦ة قبلا¦اني
فإنه q هذه ا$الة يقع اثنتان و�ن قال أنت طالق فطالق فطالق وأكد ا¦انية ،  ] بأن قال أنت طالق فطالق) بالفاء(أو [ 

، ا'أكيدو�ن Ñير بs ا$روف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق لم يقبل Ð qء منها إرادة ، با¦ا¦ة قبل �لT عطفها بالواو
أو طلقة قبلها طلقة أو طلقة معها طلقة وقع اثنتان � . [ أو بعد طلقة، وقع اثنتان ] أو قال طالق طلقة بعدها طلقة[ 

وغ�ها كما نبه عليه الشارح، وaذا لو قال قبل طلقة أو مع طلقة؛ إليقاعه الطالق بلفظ يقتã وقوع   ] مدخول بها
  . ت طالق طلقتs طلقتs فوقعتا معا  كما لو قال أن

فتأ� الطلقة ا¦انية فتصادفها ?ل ،  ] ألن للرجعية حكم الزوجات � bوق الطالق: [ ,اذا؟ قال: ا'عليل q ذلك
  . نكاح فتقع، وaذا ا¦ا¦ة

  )DC(اbلقة 
ن لم يدخل بها    إذا كرر الطالق L مَ

 [ : وقفنا عند مسألة قول ا,ؤلف -
ُ
ألن [  وا'عليل q ذلك قال ] Ò ولم يلزمه ما بعدهاووÅن لم يدخل بها بانت باأل

ألنها غ� ، ا فال يقع الطالق بهافتصادفها الطلقة ا¦انية بائنً  ،فإن غ� ا,دخول بها ال عدة عليها ] ا4ائن ال يلحقها طالق
 q عµهم فيكون إÄا¤: بعد حcية Äاعة من الصحابة ةقال ابن قدام. زوجة

ً
  . ال نعلم �الفا

q } هذه  - أو فوقها طلقة ،أو 	ت طلقة ،طلقة فوقأو  ،طالق طلقة معها طلقة Ãالف أنِت [  :قال ا,ؤلف رiه اهللا
 :عند قو) ] ا¿ي تقدم ذكره - يع´ ا'كرار - وا�علق من الطالق �Ëنجز � هذا ،ولو غ£ مدخول بها ،تانثن –ا$االت 

  .�,نجز فإن ا,علق فيه ، و�ن كرره إ0 آخره
قال ابن  ] ولو غ£ مدخول بها[ طلق ا§مع ,ألن الواو  ] طالق وطالق وطالق فقامت وقع ثالثا أنِت ف إن قمت: فإن قال[  -

 هو قول مالك واألوزا* وح8 عن الشافù رiهم اهللا ألن الواو تقتã ا§مع وال ترتيب فيها فيكون مُ و:  ةقدام
ً
وقعا

 فيقعن عليه
ً
  .اللثالث Äيعا

 إن دخلِت  : ولو قال ] � مدخول بها نتانأو ثم طالق ثم قامت وقع ث، طالق فطالق فأنِت  ِت موÅن ق[ : بعد ذلك قال -
  ،وهذا هو ا,ذهب وعليه األصحاب، طلقت طلقتs بكل حال: طالق فدخلت فأنِت 

ً
قال ، و�ن كرره ثالثا طلقت ثالثا

وتبp [ : ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك .ةدفعة واحد ا¦الث  وقوع الطالق!تقالصفة وجدت فا ألن q قول ا§ميع :ةابن قدام
Òالوق ] غ£ها باألو q ويقع ، أك× من واحدةمنه غ� ا,دخول بها بال يقع  ،ع يأ� بعضه بعد بعضوو¸ طالق مرتب

  .ا,دخول بها ثنتان إن أوقعها وثالث كذلكب

  االستثناء � الطالق� : فصٌل  �
فكأن ا,ستث´ رجع q قو) إ0 ما  ، هئفه إ0 وراطث« رأس ا|ع� إذا ع :يقال، هو ا¦´ وهو الرجوع /   لغةاالستثناء � ال
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   .قبله
 : قال شيخ اإلسالم رiه اهللا .واحد وما قام مقامها من متäمٍ  )إال(فهو إخراج بعض ا§ملة بلفظ  /   أما � االصطالح

وهو إخراج لفظ بيان ,ع«  -وهذا نفس ا,ع« لكنه بعبارة �تلفة - .خو) معهوعند أصحابنا إخراج ما لواله لوجب د
   .ألن رفع الواقع ال يصح وهو ?ال

ا     :حكم استثناء اgصف فأقل من عدد الطالق وعدد ا�طلقات لفًظ

طالق وعدد ي من الزوج استثناء اgصف فأقل من عدد الأويصح منه [  هذا الفصل ئًاقال ا,ؤلف رiه اهللا مبتد
 طالق ثالث أنِت  :كأن يقول ] ا�طلقات

ً
ال ، ودون اdصف وا,ذهب أنه يصح استثناء ما ،وهن طوالق إال فالنة، إال واحدة ا

، إال واحدة  اطالق ثالث أنِت :  فيستث´ األقل فيقول- ] فال يصح استثناء ال� وال أك³ من اgصف[ ، ما زاد عليهفييصح 
 إال اثنتsطالق  أنِت  : وال يقول

ً
 )¹(-وaذا ا$ال q ا,طلقات ،فالبد من ا,ستث« أن يكون أقل من ا,ستث« منه ، ثالثا

[  .ه وهو قول Äاعة أهل العلمؤصح استثنا ؛الطالق بلسانهq  ستث«إذا ا :ةوقال ابن قدام، وأجاز ا§مهور استثناء األك×
ألنه �م متصل أبان به أن [  :قال .وهذا مذهب ا§مهور ] ةوقعت واحد ):طلقتp إال واحدة طالٌق  أنت(فإذا قال 

إِن�ِ� بََراٌء {: قال تعا¾ حhية عن إبراهيم عليه السالم[ .فهو يمنع أن يدخل فيه ما لواله Pخل ] ا�ستثÑ غ£ مراد باألول
ا َيْعُبُدوَن  ِي َفَطَرِ@ ) ñ±(ِمم�  نه لم يت�أ من اهللا عزأ اهومقتض .] £ اهللا عز وجليريد به الxاءة من غ الزخرف،} إِال� ا¿�

ِسsَ َ¤ًما{ :وقال، وجل ْ³َ 
�

َف َسنٍَة إِال
ْ
ل
َ
 . العنكبوت} )¹å(فَلَِبَث ِفيِهْم أ

ً
  .وهو عبارة عن تسعمائة و³سs ¤ما

Äع } من أ: قال ابن ا,نذر ،لمن ا8Pل وا'علي ] فطلقتان �ا سبق:  )طالق ثالثاً إال واحدة أنِت (وÅن قال [ : قال ا,ؤلف
� إال واحدة أنِت  :فظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قال المرأته

ً
 إال طلقتp وÅن قال[  .أنها تطلق طلقتs، طالق ثالثا

 حدة،ëا قبلها فيبæ وا استث« الواحدة هألن، )º(أنت طالق ثالثا إال واحدة: ، كما لو قالفتقع اثنتان ] فكذلك: إال واحدة
ألنه استثÑ اثنتp إال واحدة من [ طلقة فcنت عبارة عن واحدة  ابل وصلها بأن استث« منهم كت عليهاوألنه لم يس

إال q هذه ا,سألة فإنه يصح إذا أجزنا  q الطالق االستثناء من االستثناء صحال ي :ةقال ابن قدام ] ثالث فتقع اثنتان
  .الطالقوقع : اdصف و�ن قلنا ال يصح

 حكم استثناء أك³ من اgصف 

يرجع  :وقيل، ألن استثناء أك× من اdصف ال يصح ] وÅن قال ثالثاً إال ثالثاً أو إال ثنتp وقع اÈالث[ : ثم قال بعد ذلك 
تثناء وا,شهور أن االس، قع اثنتان لصحة استثناء اdصفي: إال اثنتs اطالق أربعً  ِت أن: فإن قال ،االستثناء إ0 ما تلفظ به

  - فهو ال يملك األربع و�ن تلفظ بها- .يرجع إ0 ما يملك ال إ0 ما تلفظ به

ا: (اbكم إذا استثÑ بقلبه من عدد نسائه ا�طلقات    )ليس لفًظ

فيش�ط أن تكون اdية مقارنة  ] صح االستثناء: نساؤه طوالق إال فالنة قال بأن ،طلقاتا� دستثÑ بقلبه من عداوÅن [ 
*م �وز اWعب£ به عن  )نساÐ طوالق(ألن قوJ  ،فال تطلق[ نساy طوالق يقصد بهذا اللفظ بعضهن : قولللفظ بأن ي

J بعض ما وضع [  ×صوص نصوصوأكtلك معلالً  واقال .القرآن والسنة العامة أريد بها ا~ : ] ألن استعمال اللفظ العام
 ألن طالقه جواب سؤاuا دن سأ'ه طالقها فيُ مَ  ما لم يستWِ : وا,ذهب ] � ال�م غٌ � ا�خصوص سائ

ً
ين وال يقبل حكما

                                 
C    / جديgهذا قول األستاذ وليس من حاشية ابن قاسم ا. 
 .تم نقلها من ا�رجع /    ±
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dفدعواه �فه عنه خالف الظاهر، فسها . 

ا من عدد الطلقات    :اbكم إذا استثÑ بقلبه شيئً

å (فإذا قال [  -يع´ عكس ا,طلقات - لم يصح فإذا استث« بقلبه واحدة أو أك× ] دون عدد الطلقات[  ثم قال ا,ؤلف
أي ألن العدد نص فيما يتناو)،  ] باgية وقعت اÈالث ألن العدد نص فيما يتناوJ فال يرتفع :ونوى إال واحدة )ثالثًا طالق

واسم عدد  ] ألن اللفظ أقوى من اgية[  .ألن اdية أضعف منه ؛ما ثبت بنص اللفظ ال \تمل غ�ه، فال يرتفع باdية
  .واdية إنما تعمل q �ف اللفظ ا,حتمل، غ�ها وال \تمل سواهاا¦الث ال ¾وز ا'عب� به عن عدد 

وÅن ، � الصحيح من ا,ذهب وقطع به األك× ] واستثÑ واحدة بقلبه فتطلق األربع )األربع طوالق نساÐ(و�ذا لو قال [ 
عن به اسم ¤م ¾وز ا'عب�  :عددمن غ� ذكر  ] ساyن[ أن قو)  ،والفرق � ذلك ،لم تطلق ا,ستثناة ،] األربع[  قللم ي

 
ً
  .بعض ما وضع ) وقد يستعمل العموم ويراد به اtصوص كث�ا

طلق : و�ن قالت إحداهن ،] صح االستثناء )أربعكن إال فالنة طوالق(وÅن قال لزوجاته [  :ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا 
فال تطلق ا�ستثناة Óروجها [  ما لم يستثنيهاإال ما ح8 عن مالك ، طلقت بغ� خالفنساy طوالق، : ، فقالكءنسا

 .ألن خصوص السبب يقدم � عموم اللفظ ] منهن باالستثناء

 :اbكم إذا انقطع االستثناء عن لفظ الطالق  

 عند Äهور أهل العلمفRََ  ] وال يصح استثناء لم يتصل *دة[ 
ً
 أو حكما

ً
ألن غ£ [ قال معلًال  .ط فيه اتصال معتاد لفظا

Ãالف ا�تصل فإن االتصال �عل اللفظ �لة ، والطالق إذا وقع ال يمكن رفعه ،تصل يقتÍ رفع ما وقع باألولا�
[  :يع´ تمام ا§ملة الواحدة فإذا وصلت باالستثناء صح االستثناء ثم قال ا,ؤلف ] هاواحدة فال يقع الطالق قبل تمام

  ] ويك� اتصاJ لفظاً 
ً
÷الف انقطاعه بكالم  ] حكماً Ëنقطاعه بتنفس أو عطاس أو سعال أو[ بأن يأ� به متتابعا

لو انفصل االستثناء وأمكن ف[ فقال  -يع´ يقطع بكالم كث� متصل -مع�ض أو سكوت طويل أو طول Øم متصل 
 .يع´ من ا'عليل السابق ] بطل االستثناء �ا تقدم: ال�م دونه

 !؟¿ي يش�ط Jاهذا االستثناء ما  

فإن قال [ هذا هو ا,ذهب  ] أي نية االستثناء قبل كمال ما استث� منه )اgية(وtطه أي tط صحة االستثناء [  :قال
لم ينفعه  )إال واحدة(فقال [ بعد كمال ما استث´ منه  ] لالستثناء ثم عرض J االستثناء ناوٍ غ£  )أنت طالق ثالثاً (

  :تمام قو)إال إن نواه قبل  ] االستثناء ووقعت اÈالث
ً
 .أنت طالق ثالثا

كتخصيص  ، و�وهأنت طالق إن قمِت ، ك�ط متأخر: أي و±dية قبل كمال ما استث´ منه ] و�ذا tط متأخر وØوه[ 
ألنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظاً [  .ال طالق أو ووصف و�بدال و�و ذلك كعطف مغاير كنحو أنِت 

واختار ذلك ابن  ،بعدهو: وقيل .واgية قبل تكملة ما أbق به) º أن يكون متصالً ) ¹ :هتثناء و�واعت�وا لالسف، ] ونية
  ، أصحابه واعليه Øم أiد وعليه متقدم: القيم رiه اهللا وشيخ اإلسالم وقال

 : للعلماء � االستثناء اgافع قوالن :شيخ اإلسالم وقال

 .وهو قول الشافù والقا- ومن تبعه. ا,ستث« منهال ينفع حÓ ينويه قبل فراغ /    أحدهما�

نفعه  ،إن شاء اهللا :فقال ، قل إن شاء اهللا :حÓ لو قال ) بعض ا$اüين ،ينفعه و�ن  لم يرده إال بعد الفراغ /   وا¦ا¥�
ال  :iه اهللاوقال ر ،وهو الصوابأصحابه وهو مذهب مالك  واوهو مذهب أiد ا~ي يدل عليه Øمه وعليه متقدم .ذلك

ها بكالم ضل قد فصل بs أبعاوÞ القرآن Äُ ، واستدل باألخبار الواردة q األيمان ،يó فصل يس� باdية وال االستثناء



  ــالق ــالق كتــاب الطكتــاب الط            طبعة منقحة ومزيدة                  طبعة منقحة ومزيدة                    )                     )                     ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ١٤٤ -  

 

ِكتَاِب آَِمنُو{ :آخر كقو)
ْ
ْهِل ال

َ
ْت َطائَِفٌة ِمْن أ

َ
ث« تصح نية االستثناء بعد كمال ما است : ، وقال}ُهَدى اهللا�ِ {إ0 قو)  }اَوقَال

والفصل بs ا,ستث«  :شيخ اإلسالم قال .فلو قاuا �ن كما قال ،قل إن شاء اهللا: لقصة سليمان وقول ا,لك ؛منه بيس�
  ،غ�الوا,ستث« منه بكالم 

ً
  .انتØ õمه رiه اهللا. صحة االستثناءمن والسكوت ال يكون فصال مانعا

مادام أنه من ¤دته يستث´ فإنه  -. علم أنه استث« ا لوو كمفه: من *دته االستثناءوومن شك � االستثناء  ←
  -يستصحب هذا األمر

 باب حكم إيقاع الطالق � ا�اÕ ووقوعه � ا�ستقبل

وحكم ا,ستحيل وغ� ذلك من ا,سائل الT سيذكرها  ] أنت طالق ا8وم أو q هذا الشهر[ ووقوعه q ا$ال كأن يقول 
 .ذا الفصلا,ؤلف إن شاء اهللا q ه

 :حكم إيقاع الطالق � الزمن ا�اÕ وما ي�تب عليه  

فيمن قال فروي عن أiد ، فإنه ال يقع: وقوعه q ا$ال لم ينوِ و ] )أمس طالٌق  أنِت (إذا قال لزوجته [ : ا,ؤلف قال.¹
  .ليس بء ألن أمس ال يمكن وقوع الطالق فيه ،تزوجها ا8وم�نما و ] أنت طالق أمس: [ لزوجته

º. ] ال لم يقع الطالق ولم ينوِ  )طالق قبل أن أنكحك أنِت (أو قالbا �ألنه رفع لالستباحة وال  -,اذا ؟- وقوعه 
Õا�ا � ،¹"يع´ أن الطالق يرفع استباحته بها بامرأته وال يمكن رفع هذه االستباحة q ا,ا- فلم يقع" ] يمكن رفعها 

أن الطالق q فإن أصحابنا لم Ãتلفوا :  ةفقدم ا8وم قال ابن قدام ] يومpطالق قبل قدوم زيد ب أنِت : [ كما لو قال ،¹"يقع
فإن Ø الوقتs  :طالق q الشهر ا,ا- أو قبل أن أنكحك إذا قال أنِت : قال ابن القيم .وهو قول أصحاب الشافù، ال يقع

 ا¦ا¥ لم تكن فيه طاÞ و لم تكن ?ًال،ليس بقابل للطالق ألنها q إحداهما 
ً
 قطعا

ً
طالق q وقت قد  فإن قو) أنِت ، لقا

 
ً
  .إخبار �ذب أو إنشاء باطل: م! ولم تكن فيه طالقا

ا ننظر q حال هذا نيع´ كأن ] وقع � اbال ألنه مقر L نفسه بما هو أغلظ � حقه :وÅن أراد وقوعه اآلن[ : ثم قال -
، و�ن أراد إيقاعه q نه ال يقع الطالق ألنه وقع q غ� وقته ا,ناسبفإ الرجل ا~ي طلق امرأته q الزمن ا,ا- إذا لم ينوِ 

 ألنه مقر � نفسه بما هو أغلظ q حقه
ً
   .ا$ال فإنه يقع طالقا

 مسألة �

 هن لفظأل ] بأن Ëن صدر منه طالق قبل ذلك؛ من زيد وأمكنمنه أو بطالق سبق وÅن أرادا أنها طالق بطالق سبق [  -
 .?تمل )

,اذا ؟ ألن لفظه \تمل  ،?ل هذا إذا وجد :بل منه يع´ صدق وجوده منه وقيلقُ  ،قبل ذلك من زيد طالقها صدر أو �ن -
زيد فال يقع عليه أو من منه  قذلك فال يقع عليه بذلك طالق ألن لفظه طالق أمس أو قبل أن أنكحك \تمل أنه صد

 .بأن �ن صدر منه طالق قبل ذلك وأمكن، ºاثم قال قبل هذ ،و�ن أراد أنها طالقفهذا راجع إ0 قو) 

 ةكن قرينتل منه ذلك ألن لفظه �تمل فال يقع عليه بذلك طالق ما لم بِ قُ : Ëن طالقها صدر من زيد قبل ذلك  وأ[ 
 ، فإن] الخ.. و�ن أراد أنها طالق [ راجع لقو)  ] قرينة[ و، فال يقبل منه ذلك ألنه خالف الظاهر ] كغضب أو سؤال طالق

  :�ن ثّم قرينة
ً
 واحدا

ً
 .لم يقبل قوال

                                 
C    / من قول األستاذ 
 قول األستاذ ، لم أجده � ا�رجع /    ±



  ــالق ــالق كتــاب الطكتــاب الط            طبعة منقحة ومزيدة                  طبعة منقحة ومزيدة                    )                     )                     ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر الفقه مقرر الفقه   ((

- ١٤٥ -  

 

لم تطلق عمالً با�تبادر من  :رس قبل بيان مرادهأو خُ  ُجنّ أو  )طالق أمس أو قبل أن أنكحك أنِت (فإن مات من قال [  -
  . هما أرادفين العصمة ثابتة بيقs فال تزول مع الشك وأل ] اللفظ

 :تعليقه L الزمن ا�ستقبل وحكم اÓلع � أثنائه 

ستمر إ0 تبل  ] لم تسقط نفقتها باWعليق :وÅن قال لزوجته أنت طالق ثالثاً قبل قدوم زيد بشهر[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا
  .] ها كذلكطؤولم �ز و[ أن يتبs وقوع الطالق ألنها ?بوسة ألجله 

 )±D(اbلقة  

 زولم �، لم تسقط نفقتها باWعليق :دوم زيد بشهرنِت طالق ثالثاً قبل قأوÅن قال لزوجته [ : ا,ؤلف رiه اهللا قال �
 ل؟هو ا'علي ما ؟ينها  ,اذابن �ن يإمن حs ا'لفظ بالطالق إ0 موت ا,طلق  :يأ ] ها من حp عقد الصفة إ¾ موتهطؤو
وقال  ] جزم به بعض األصحاب[ ها ؤفيجب اع¶اuا وعدم وط ] ن يكون شهر وقوع الطالقأ�تمل  ،ن N شهر يأ�أل[ 

} يمs حلف الرجل عليها q ع¶ال الرجل زوجته افوجدته يأمر ب ،iدأنصوص  تأملت" :شيخ اإلسالم رiه اهللا
 أاع¶uا  نه بارأفإذا لم يعلم  ،نه بارأحÓ يستيقن  نث،م حاأبار هو أي ربالطالق وهو ال يد

ً
نه بار q وقت أن علم �و، بدا

  .آخر Øمه رiه اهللا إ0.. " اع¶uا وقت الشك: وشك q وقت

ألنه تعليق للطالق � صفة ëكنة  ] لم تطلق :و معهأمÍ شهر أي  هقبل مضي يدفإن قدم ز[  :ثم قال ا,ؤلف �
 .مã شهر  والبد من مã جزء يقع فيه الطالق بعد ،اتبارهاع بفوج، الوجود

ا ي تبينّ أيقع : - ع لوقوع الطالق فيهيتس أي  - بعد شهر وجزء تطلق فيه  دمن قÅو، مسأنِت طالق أقوJ ك[  �
بال نزاع لوجود " :رداوي رiه اهللاقال ا,. ا وقوع الطالق q ذلك ا§زء عقب ا'عليقي تبينّ أ ] ةوقوعه لوجود الصف

فال  ان �ن رجعيً �و ة،q هذه ا$ال ة�ألجنبي األنه ا،نً ئن �ن الطالق باإ ] فيه فهو Uرم و©ا ا�هر ئفإن Ëن وط[  ،"�طه
فإن ، إ0 حs موته ةها من حs عقد هذه الصفؤوÞ القواعد وغ�ها \رم عليه وط ،وحصلت به رجعتها، وال مهر، Çريم

 .} شهر يأ� \تمل وقوع الطالق فيه

[ الطالق يمs سقاط إل لولم يكن اtلع حي ] إن خالعها بعد ا¹مp بيوم مثالً ف[  :ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 �
 ةً ألنها Ëنت زوج[  :قال ؟هو ا'عليل ما؟ ,اذالة، ن لم يكن ذلك حيإ ] صح اÓلع: وقدم زيد بعد شهر ويومp مثالً 

يع´ ال  ] فال يلحقها بائنألنها وقت وقوعه [  ؟,اذا، وهذا ال خالف فيه ] وبطل الطالق ا�علق[  يع´ حs اtلع ] حينه
 من الطالق ، يلحقها الطالق

ً
  .عدته لم تنقِض  ما ،الرجù فإنه يصح قبل وقوع الطالق وبعدهاح�ازا

ن يقع الطالق ويبطل أ[  وبطالن الطالق ،عكس وقوع اtلع :يأ ] وعكسهما[  :ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 �
 �و ،ي يقع الطالق ا|ائنأ ] اÓلع

ً
يصح  ةجألن الرجعية زو ،صح اtلع قبل وقوع الطالق وبعده: ن �ن ا,علق رجعيا

نها �نت حينُه أا تبينّ  نايع´ ا,ثال السابق ألن ] إذا قدم زيد � ا�ثال ا�ذكور وترجع بعوضهِ [  .عدتها لم تنقِض  خلعها ما
 بائن

ً
ح�ازا من الطالق ا ] اWعليق إذا Ëن الطالق بائناً  منبعد شهر وساعة  إذا قدم زيد � ا�ثال ا�ذكور[  .بالطالق ا

ùه اهللاقال ا, ،الرجiلع لم يصادف عصم[  :وا~لك تعليًال قالوا وذكر، "بال خالف" :رداوي رÓوجزم به  ،فبطل ] ةً ألن ا
  .ةبن قداما

 "أنِت طالق قبل موB: "إن قال لزوجته : اbكم  �

 ] ةلصفألن ما قبل موته من حp عقد ا ،طلقت � اbال :و موت زيدأك وتو مأ "å طالق قبل موB"وÅن قال لزوجته [ 
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  ،طلقت q ا$ال :و قبل دخولك اPارأ ،همنِت طالق قبل قدوأ: "و قال، ألتأخ�ل !وال مقت
ً
 واحدا

ً
قال ن Åو[ . هذا قوال

وقع � : مصغراً  "قبيل موB"قال  وÅن[  ،لم يقع q ا$ال :و قبيل دخولك اPار، أو قبيل قدوم زيدأ ،] مصغراً  "ل موBيبُق "
واقت! أن ا~ي يبæ جزء  ] ألن اWصغ£ دل L اWقريب[ كما q ا,ثال  ،خولاPو أم وقدالو أ ] ي يليه ا�وتاoزء ا¿

  .يس�
ألن [  :قال ل؟،ما هو ا'علي ] فال يقع :و بعدهأ -موBي مع أ- نت طالق معهأ :ذا قالإوعكسه [ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا

 ةألن ا,وت سبب ا$كم با|ينون، بال خالف عند األصحاب ] الطالقنكاٌح يزيله  يبَق  مفل، توبا�حصلت  ةا4ينون
ألن }  ،وت فيهمول يوم يأ :يأ ] وJُ أطلقت  ":يوم موB" :ن قالÅو[  .ةنه ال ¾امع ا|ينونأكما ، فال ¾امعه وقوع الطالق

نه \رم أ: "م عن شيخ اإلسالموقياس ما تقد، و)أوال مقت! 'أخ�ه عن  ،جزء من ذلك ا8وم يصلح لوقوع الطالق فيه
  ".ن يكون يوم ا,وتأألن } يوم \تمل  ،ها q } يوم من حs ا'عليقؤوط

� القسم  � إيقاع الطالق و: فصٌل  � Jا�ستحيل أاستعما �  :و � ا�ستقبلأو 
  :تعليق الطالق L ا�ستحيل ¿اته أو *دةً  

ومراده التشبيه � تعليق الطالق  ] لم تطلق  السماء و صعدِت أ ن طرِت إنِت طالق أن قال Åو[  :قال ا,ؤلف رiه اهللا -
 ] اbجر ذهباً وØوه من ا�ستحيل ¿اته و قلبِت أ. [ لسماء و�وهإ0 اي دأنِت طالق إن تصع، ك� عدم فعل ا,ستحيل

  الو ، أت السماءدأنِت طالق ال صعك
ً
 وجوده ةر q العادصوال يت و ماوه ةنه مستحيل ¤دأوع� بعضهم ، قلبت ا$جر ذهبا

 للعاد ن وجد�و
ً
  ".لم يقع: ذا علق الطالق بأمر يعلم العقل استحا'هإ": بن القيم رiه اهللاقال  ة،خارقا

و أو شاء ا�يت أ[ ، iلت ا§بل و�و ذلك لم تطلق: و كأن يقولأ ] و �عِت بp الضدين، أمسأِت ددإن رةً كو *دأ[  - 
ال يتصور q العقل  نه و�وه مستحيل ~اته وهو ماأوع� بعضهم ،  ةq } هذه ا$االت ألنها مستحيل ] لم تطلق :ا4هيمة
,نعه  ،كل حالب\نث  :وال خرجت ، q ا,ا قمِت وال ، تدصعال و، لو قال ال نزلت": ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي، وجوده

، وعدم ا|عض ال Ãرج عن الصفتs فوجود بعضه، ء وبعدمهفكأن الطالق معلق بوجود ال ومن ترaه، uا من األكل
  .وهذا Øم نفيس من الشيخ رiه اهللا "و العدم فقطأذا علقه بمحال الوجود فقط إالف ما ÷

 يَْدُخلُوَن { :يعلق � ا,حال قال تعا0 وألن ما يقصد بتقييده ،] ألنه علق الطالق بصفة لم توجد[ ؟ لم تطلق ,اذا
َ

َوال
 َ
ْ
ِيَاِط ا§

ْ
tَسم" ا qِ ََمُل

ْ
َة َح�Ó يَِلَج ا§   .اإلبرة وهذا من ا,ستحيل ةي فتحأ: سم اtياط. األعراف})åJ(ن�

 أهم يال يأت :يأ. وصار القار �لل4 ا$ليب*** هA أتيت أذا شاب الغراب إ: قال الشاعر
ً
  .بدا

فقال ، نِت طالقأن يعذبك اهللا باdار فأن كنِت Çبs إ: و)ذا علق الطالق بأمر يعلم العقل استحا'ه كقإ": قال ابن القيم
sنفسه ةً بن عقيل وغ�ه فإن ا,ستحيل ¤داواختاره ، وهو الصواب .قعال ي: ?مد بن ا$س q ن إ :كما لو قال، �,ستحيل
  ".ةوالصح ةالقو ةلم تطلق وهذا Ñ qي ،عتقدهأ :فقالت، ة فأنِت طالقرن ا§مل يدخل q ِخرق اإلبأكنت تعتقدين 

، ~اته ة، أوذا علقها � Ðء عكس ا,ستحيل ¤دإي ؟ أما مع« ذلك ] وتطلق � عكسه فوراً [ : قال ا,ؤلف رiه اهللا -
  ،استعمال القسم باهللا تعا0 هو�و طالقويستعمل 

ً
ألنه علق الطالق L [ ؟ ,اذا، فÒ هذه ا$الة تطلق q عكسه فورا

عدم  'حقق، متنع �ذب حانثا,وألن ا$الف � فعل ، قع الطالقوq ا$ال ف ] عدمه معلومعدم فعل ا�ستحيل و
  .ن يتحقق ا$نُث أ بفوج ،ا,متنع
�  Jقو �  ألقتلن� ا�يت أو ألصعدن� السماء: " اbكم 

� ا�ستحيل مثل -ي عكس ما تقدمأ- وهو [ : ثم قال - �gا L لم إن  :يأ ] ا�يت ألقتلن طالق نِت أ: تعليق الطالق
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وال ماء ، ألtبن ماء الكوز ـوØوهما ك[  ،صعد السماءأذا لم إ :يأ ] السماء نو ألصعدأ[ و ال قتلت ا,يت أ ،قتل ا,يتأ
نه علق الطالق أ من ] تقدم امثالً فيقع الطالق � اbال � نّ £و ألطأ ،و ال طلعت الشمسأ[  ،يع´ ليس بالكوز ماء ] به

  .ن يفعلهأنه ال يمكن أيع´ ، وعدمه معلوم ا,ستحيل � عدم فعل
تأخذ حكم ما م! �ه q  ن العتق والظهار وا8مsأي أ ] وعتق وظهار ويمp باهللا كطالق � ذلك[ : قال رiه اهللا -

ذا علقه � إذلك وa ،لم يقع: و ~اتهأ ةو ا8مs باهللا � مستحيل ¤دأو الظهار أفإذا علق العتق مثًال  ،ما سبق تفصيله
  .ا يأخذ عكسهيع´ عكسه تمامً  ،فإنه يقع :ةليس مستحيل q العاد ما
ال يقع به Ìء ال يقع به طالق لعدم 	قق [ قيمة ) يع´ مطرح ليس  ] ذا جاء غداً �ٌم لغوٌ إنِت طالق ا¹وم أو[  :قال -

 بعد ذأو ،] ذهابه بعدل ألن الغد ال يأ� � ا¹وم ب، tطهِ 
ً
يقع � ": قال شيخ اإلسالم رiه اهللا، هاب ?ل الطالقيضا

 يتعلق وقوع الطالق بهِ  مارأيته ألنُه ما
ً
فإنه لم ¾عل موته ، نِت طالق قبل موT بشهرأ :فهو كما لو قال، جعل هذا �طا

 يقع به الطالق عليها قبل شهر
ً
ذلك بيقصد  ال¶مه ال وأق الطالق � �ط لن عّ ومَ  ،ما رتب� قع وو�نما رتبُه ف ،�طا

وaذا ا$لف  ،و الأكره الRط  ،طلقت: ن أراد ا§زاء بتعليقه�و نث،ن حإُه فيه كفارة يمs ئفإنه ¾ز: و ا,نعأال ا$ظ إ
وهذا رأيه q . هذا Øٌم نفيس من الشيخ رiه اهللا "والغضب لجاجوعليه يدل Øم أiد q نذر ال ،هار وÇريمظبعتق و

  .هذا ا|اب
 أ"ن قال إ :يأ ] نِت طالق ثالثاً L سائر ا�ذاهب وقعت اÈالثأوÅن قال [  :ا,ؤلف ثم قال -

ً
� مذاهب  "نِت طالق ثالثا

 
ً
   .ك×أن لم ينو إq �تا ا,سأ's لعدم ما يقتã ا'كرار  ] فواحدة "ثالثاً " قلن لم يÅو[ السنة و�و ذلك طلقت ثالثا

  :يقتضيه طالقه � زمن مستقبل وبيان ما 
نِت طالق q هذا ا$ول و�و ذلك أ :و قالأ ] طلقت � اbال "و هذا ا¹ومأنِت طالق � هذا الشهر أ" :لزوجته ذا قالÅو[  -

[ وال مقتã 'أخ�هِ  ،ألحد الشيئs "وأ"وألن  ،] و ا¹وم ظرفاً Jُ أألنه جعل الشهر [  قال، طلقت q ا$ال ما هو ا'عليل؟
وÅن [ طلقت : و جزء منهاأفإذا دخلت  ،ذا دخلِت اPار فأنِت طالقإ :كما لو قال ] سع Jُ وقع لوجود ظرفهفإذا وجد ما يت

وهو [  ،وغ�هُ  رiه اهللا ةÛ حنيفأوهذا قول  ،] طلقت � أوJ: رمضان � و يومأو يوم السبت أنِت طالق � غٍد أ :قال
معلق طالقها  ءو) وط، ي من ا'عليلأ ] ن آخر شعبان �ا تقدموغروب الشمس م ،و يوم السبت، أطلوع الفجر من الغد

   .قبل وقوع طالق |قاء اcdح
وهو  ] األوقات ال� ذكرتهذه ي آخر أ-نما يقع آخر ال� إن الطالق أردت أ" :ن قالÅو[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 -

ن ذلك أيع´  ] كماً بل ذلك منه حُ ن وقُ يّ دُ [ رمضان q و أالسبت يوم  وأو q غد أو ا8وم أ ،نِت طالق q هذا الشهرأ :قو)
 أيعود إ0 ديانته و

ً
و  q ذلك من أوuا أوليس ، كأوuا ] ألن آخر هذه األوقات ووسطها منها[  مانته ويقبل ذلك حكما

ستغراق ابما يدل �  يأِت ذا لم إ :يأ ] فإرادته ¿لك ال ,الف ظاهر لفظهِ [   من الوسط واآلخر وأيع´ ليس  -غ�ه 
  .صمت q رجب حيث لم يستوعبهُ  :لئالزمن للطالق لصدق قول القا

ألنه �الف : قالوا؟ و وسطهما و�وه ,اذاأ ] آخرهما أراد نهأوال يقبل منه  ،دينو يوم كذا فال يُ أنِت طالق غداً أ :Ãالف[ 
 أ: ذا قالإ": وقال ا,رداوي، وقوع q } جزء منه 8عم Äلتهُ ال اهذ مقتضإ ،قت! اللفظ,

ً
طلقت  :و السبتأنِت طالق غدا

 لوقوع الطالقطجعل الغد  ،"q غد" :ذا قالإنه أوالفرق  ،انتØ õمه رiه اهللا "بأول ذلك بال نزاع
ً
ال أنه يقع q ، رفا

 " ÷الف قو)ِ  ،ه يوم منهئفإنه ¾ز "صوم q رجبأن أ عAّ "فهو كقو)  ،q جزء منه، بل Äيعه
ً
فإنه يستغرق Äيع الغد  "غدا

 ،ردت آخرهأ :إذا قال "يوم كذا"و أ "q شهر كذا" :ما قو)أو، ول جزء منه لسبقهِ أن يقع q أال إوال يعم Äلته ، 8عم Äلته
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sبأذا إما  فيّفرق ب àÒ وعدمها.   
  مسألة �

و عند أانقضاء الشهر عند يع´  ] هِ ئقت عند انقضاطل[ و إ0 حول أ ] شهٍر مثالً  نِت طالق إ¾أ: ن قالÅو[ : قال ا,ؤلف -
كقوِ)  ] فيكون توقيتاً إليقاعه[ وهو قول الشافù وغ�ُه  ] ú ذر رÕ اهللا عنهمأروي عن ابن عباس و[ . انقضاء ا$ول

وألنه عمٌل  ] ألوJوÅنما الغاية  ،للطالق Àية وال Àية آلخرهِ  نه جعلأويرجح ذلك [ ي بعد سنة أنا خارج إ0 سنة أ: مثالً 
sالأإال [ والطالق ال يقع بالشك ، با8قbا �، ألنه يقر � نفسِه بما هو أغلظ ] ن ينوي وقوعه � اbال فإنه يقع 

باألهلة  ] شهراً  اث� ع2 بانقضاءتطلق  "نِت طالق إ¾ سنةأ" :ن قالÅو[  ألصحــاباوهو ا,ذهب وعليه ، ولفظُه \تملهُ 
ُهورِ ِعْنَد اهللا�ِ اْعَنا َع2ََ َشْهًرا ِ� كَِتاِب اهللا�ِ يَْوَم َخلََق { :لقول اهللا تعا¾[  ةو ناقصأ ة�مل سواًء �نت هذه

Ûةَ الش إِن� ِعد�
ْرَض 

َ ْ
َماَواِت َواأل  ] ي شهور السنة وتعتx باألهلةأ: [ رiه اهللا ا,ؤلف ووجه اPاللة من هذا ا8Pل قول .] ا'وبة})Eñ(الس�

 :لقو) تعا0،  شهر ¹ºي من حلفه إ0 كمال أ ] وتعتx باألهلة[  ،شهر السنةأq عدد  ةشهور السنة Y ا,عت� :يأ
َج" {

ْ
اِس َوا$ ِة قُْل Yَِ َمَواِقيُت لِلن�

�
ِهل

َ ْ
لُونََك َعِن األ

َ
 ا،يوم ثالثs ] ل ما حلف � أثنائِه بالعددويكمّ [  .ا|قرة})¹îM(يَْسأ

 ة ثالثsتتم ، قبل حلفهِ ، ما م! من الشهر األول شهر باألهلة أضاف إ0  أحدفإذا م!، أثناء الشهر حيث �ن ا$لف
 
ً
فإن أراد ، Y هذه األهلة صألن ا,واقيت الT جعلت للناس باd، و�نما اعت�ت األهلة حيث أمكن اعتبارها، يوما

  .األغلظ ألنه مقر � نفسه بما هو ،بلذا انسلخ ذو ا$جة قُ إ "بسنة"
 ] ةاbج ينسالخ ذاطلقت ب :أنِت طالق إذا مضت السنةُ "ف هذه السنة بالالم كقوJ إذا عرّ  - ي السنةأ-فها فإن عرّ [ 

  . ] هنا للعهد اbضوري} أل{ألن [ من السنة ا,علق فيها 

 )DE(اbلقة 

  : و�ن قال ، والسنة ا,عروفة آخرها ذو ا$جة ] يألن أل للعهد اbضور[ قال  ؛وتعليل ذلك
ً
أردت بالسنة اث´ عR شهرا

 حقيقًة  - يع´ يعود ذلك إ0 ديانته وأمانته ويقبل منه ذلك-ين وقبل د
ً
   .ألن السنة اثنا عR شهرا

أي تطلق ,ا  ] وÅذا م� الشهر فبانسالخه[ كما سبق ذلك  ] و�ذا إذا م� شهر فأنت طالق تطلق بمÍ ثالثp يوماً [ 
 و� آخره[ أي بدخول الشهر ا,علق الطالق q أو)  ] تطلق بدخوJ وأنت طالق � أول الشهر[ ثم قال  ، سبق بيانه وتعليله

قال . "تطلق بفجر أول يوم منه  q األصح": وقال ابن مفلح رiه اهللا، وقيل بفجر آخر يوم منه ] تطلق � آخر جزٍء منه ،
  .. واهللا تعا0 أعلم "هذا أصح" :ة والشارح قال ابن قدام، وم منهq آخر أول ي : وقيل" وهذا هو ا,ذهب" : ا,رداوي

  .تعليق الطالق بال2وط بـــاب

  ، واالصطالحقبل أن ندخل q  هذا ا|اب \سن أن نتعرف �  مع« الRط q اللغة 
َفَقْد َجاَء {اهللا عز وجل ود8ل ذلك قول ، والRط كما هو معلوم q اللغة العالمة ،هذا Äع ومفرده �ط ] الRوط[ فأما 

اُطَها َ�ْ
َ
   :أنواع ال2وط ثالثة أي عالمات الساعة وا,راد هنا الRط اللغوي ألن . ?مد })¹î(أ

اPار  إن دخلِت ـ ولغوي ك) ¼. فإن الطهارة �ط لصحة الصالة . و�* �لطهارة للصالة) º. عقA �$ياة للعلم) ¹
 : وuذا يقول بعض الفقهاء ، كما لو تكلم به عند الRط ط،ط هو إيقاع ) عند الRوا,علق للطالق � �. فأنت طالق

 q ثا¥ حالصا'عليق ي"
ً
  "� إيقا¤
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ربط ا§زاء بالRط � Ðء  يأ،  ] أي ترتيبه Ì Lٍء حاصل:  باب تعليق الطالق بال2وط[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا  -
 أيًض و ، فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، طالق  كإن كنت حامل فأنت، حاصل q ا$ال 

ً
  .اهذا الربط يس� �طا

ترتيبه � Ðء غ�  أو أي ] "دى أخواتهاحإن أو إ"ـي ترتيبه Ì Lء حاصل أو غ£ حاصل  بأ[ قال ا,ؤلف رiه اهللا 
ك الء ا,علق جائز و�ذا علق Ðء � �ط فليس ذل ، "إن دخلت اPار فأنت طالق"ـحاصل بإن أو إحدى أخواتها ك

  .فضال عن أن يكون واقعا أو ير� أو يلزم وقوعه ، الوقوع
  âن يصح تعليق ال2وط؟ �

والعبارة تشمل ا,م� ا~ي يعقله وسبق  ، فال يصح من األجن¯ ] وال يصح اWعليق إال من زوج يعقل الطالق[ قال  -
  بيان ذلك 

  عدم وقوع الطالق L األجنبية �
هذا ا,شهور وهو قول أك×  ] لم يقع ب�وجها -أي علق ذلك ال2ط  - زوجت امرأة أو فالنة فü طالقفلو قال إن ت[ 

ال نذر البن آدم فيما ال ( :bديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اg¯ ص® اهللا عليه وسلم قال[ أهل العلم 
وهذا حديث حجة  ] و داود وال�مذي وحسنهبد وأرواه أ\ )وال طالق فيما اليملك ، وال عتق فيما ال يملك ، يملك

 .لم يقل إن ملكت ذلك ما ،لم يصح : أو الصدقة بمال غ�ه و�و ذلك،فلو نذر مثال ذبح شاة غ�ه . ونص q هذا ا|اب
ق إن ملكت غالم فالن فهو حر فيعت: فلو قال ، سان عبد غ�ه نمعناها أن يعتق اإل )وال عتق فيما ال يملك(كذلك قو) 
وابن عباس  وروي عن عA )وال طالق فيما ال يملك( ا قال اd¯ ص� اهللا عليه وسلمأيًض  ،÷الف الطالق ،، � ا,ذهب

sوغ� واحد من فقهاء ا'ابع ùبعض النسخ أنه ، وغ�هما وهو مذهب الشاف Þهذا ا$ديث كما قلنا حسنه ال�مذي و
ال طالق إال بعد (من حديث جابر  و) شواهد منها مارواه أبو يع� "شهرههو أصح Ðء فيه وأ" : وقال ا|خاري، صححه 
وقد صح � �طهما من حديث ابن عمر ! أنا متعجب من الشيخs كيف أهماله ": وصححه حاكم وقال )نكاح

وا إَِذا نَ {وقال اهللا تعا0  ،"و¤ئشة وعبداهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل
يَن آََمنُ ِ

�
َها ا~ ف%

َ
ْقتُُموُهن� يَا ك

�
ُمْؤِمنَاِت ُعم� َطل

ْ
َكْحتُُم ال

)åM( {طالق  : فإذا قال..   "ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتوهن" : قال ابن عباس. األحزاب ôإن تزوجت فالنة ف ،
 : إذا دخلت اPار فأنت طالق فدخلت وY زوجته  :فهو كما لو قال ألجنبية ، مطلق ألجنبية

ً
ت اآلية فدل، لم تطلق إÄا¤

 فبإÄاعجفإن �ن من، ألحاديث � أنه ال يقع الطالق � األجنبيةاو
ً
 فهو قول ا§مهور  ، زا

ً
ورواه ، و�ن �ن معلقا

  .. ا|خاري عن Äاعة من الصحابة
 إذاً عرفنا أن هذا اbديث نص � هذا ا�وضوع أنه ال يملك اإلنسان طالق أجنبية  ⇐

  :عجيلهتعليقه ب2ط متقدم أو متأخر أو ت 
أو إن دخلت  ] فإذا علقه أي علق الزوج الطالق ب2ط متقدم أو متأخر كإن دخلت اeار فأنت طالق[ قال بعد ذلك  -

أو أنت [  .يع´ إذا اش�ط ذلك "يقع بوجود الRط وليس فيه خالف: "قال q اإلنصاف  .اPار فأنت خلية بنية الطالق
إذا Çقق الRط وهو دخول ، فإذا Çقق الRط فإنه يتحقق ا,Rوط ] ل2ططالق إن قمت لم تطلق قبله أي قبل وجود ا

قال شيخ اإلسالم  "ألنه إزالة ملك ب´ � ا'غليب والÕاية أشبه العتق: " شارحالقال  ،اPار Çقق ا,Rوط وهو الطالق 
  .. "�لRط وأو  "كأنت طالق ألفعلن"وتأخر القسم : "
 أي ولو قال بعد تعليقه الطالق بRط عجلت ما ] جلته أي عجلت ما علقته لم يتعجلولو قال ع[ قال ا,ؤلف  -

 ] ألن الطالق تعلق بال2ط فلم يكن J تغي£ه[  :,اذا؟ قال.. لم يتعجل "أوقعته: "أو قال  ، لم يتعجل الطالق: علقته 
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األصحاب  فيما قا) Äهور: "اهللا فإنه قال Øم الشيخ رiه وهو ظاهر ،إنه يتعجل إذا عجله: وقيل، وذكروه قوال واحدا
 ، وحقوق اهللا تعا0 وحقوق العباد q ا§ملة سواء ،فإنه يملك تعجيل اPين ا,ؤجل، نظر

ً
  تأجلت �¤

ً
وهذا يدل  "أو�طا

  .� أن شيخ اإلسالم يرى أنه يتعجل
فإذا وجد ال2ط ا¿ي علق به [ ، بها طلقة يع´ وقع ] وقع ؛الطالق ا�علق ىفإن أراد تعجيل طالق سو[ : قال بعد ذلك -

   لوجود �طه؛ أي الطالق ا,علق  ] الطالق وå زوجته وقع أيضاً 
ألنه أقر L نفسه بما [ ,اذا؟  ،] وقع الطالق � اbال ":ق لسا� بال2ط ولم أردهسب"وÅن قال من علق الطالق ب2ط [ 

  ..ال فلزمهوهو يملك إيقاعه q ا$ ] هو أغلظ من غ£ تهمة
  مسألة  �

 مل ،وما اد¤ه ?ت ، ألنه أعلم بنيته ، يند ] "أردت � نف# إن قمت" : وقال "أنت طالق"وÅن قال لزوجته [ قال ا,ؤلف  -
لعدم مايدل عليه وألنه  ؛ لكنه يقبل منه ديانةً  ] لم يقبل منه حكماً [  "اHثمن و"ثم قال  "أنت طالق"قال  ول فأشبه ما

  .خالف الظاهر
ثم  "أنت طالق"قال  ول يقبل ألنه ?تمل أشبه ما :ة وا¦اني، ال يقبل ,ا سبق : ج � روايتs إحداهما Ãرّ : "قال ابن قدامة 

  . وهذا مثله "أردت من وثاH"قال 
q ?ل  وا§ملة، � أنه خ� مبتدأ ?ذوف : فالرفع  ←.. ] يقع بمرضها: ونصباً   وأنت طالق مريضًة رفعاً [  :ثم قال -

فإن �نت ، إذا مرضت : ألنه بمع«  ] قع بمرضها[  ، واdصب � ا$ال ←، وأنت مريضة  : نصب � ا$ال تقديره
أنت "ـو�ن فصل بs الRط وحكمه بكالم منتظم ك، والطالق واقع q ا$الs ،  مريضة حال اtطاب و�ال �ن �ذبا

فيقع  "أنت طالق استغفر اهللا أو سبحان اهللا إن قمت"ـكوته وتسبيحه و�وه كويقطعه س، لم يó :  "طالق يازانية إن قمت
 جالطالق من

ً
  .زا

  :ق 

 [ قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0  -
ً
   .ست : أي األلفاظ الT يؤدى بها معناه Ñ|ا ]  4Àا

  : قسمان كرير وعدمه �
  هو باH األدوات، ووما ال يفيد ا'كرار  -º/    .فقط )�ما(ر وY اد ا'كرييف ما -¹
  :  ومن جهة ال�اë والفورية å قسمان أيضاً  �
¹. sطRعدم نية الفورية ) ¹:  ما يكون لل�ا0 ب ،º(عدم قرينتها . 

 .. فقط )إن(قرينتها وY  "أو"نية الفورية : ويكون للفورية بRط 

º. لم عدم ) ¹: يكون لل�ا0 بثالثة �وط ما ،º ( عدم قرينتها ) ¼، عدم نية الفورية 

  أو قرينة وهو باH األدوات  ، فورالأو نية ،  )لم(وجود : ويكون للفورية بRط واحد 
دوات الRط ما أشبههما من أو" لو -مهما  -حيثما "ـ 0 أن هنا أدوات تستعمل q طالق وعتق كإإشارًة  ] 4Àاً [ وقو) 

  .لكن يغلب استعماuا فيهما
ِ "وأدوات ال2ط ا�ستعملة 4Àاً [ قال ا,ؤلف رiه اهللا  ألنه يك×  ] بك� ا©مزة وسكون اgون وå أم األدوات "نْ إ

 "و،  "م}"و،  "إذا"و[ استخدامها q األلفاظ 
َ
ا�يم  بفتح "نْ مَ "و[ الشخص ا,ضافة إ0  ] بفتح ا©مزة وتشديد ا¹اء "يّ أ

  ، من صيغ العموم "أي"وY و ] وسكون اgون
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َها اهللا�ُ { :قال تعا0، ألن موضوعها للتكرار ] للتكرار -وحدها "3ما"أي - وå "3ما"و[ 
َ
ْطَفأ

َ
َحْرِب أ

ْ
ْوقَُدوا نَاًرا لِل

َ
َما أ
�
�ُ

)ìå({قال ابن قدامة. ا,ائدة" : 
ً
ألنها تعم �يع األوقات فü بمعN Ñ [ قال و,اذا �نت للتكرار ؟ . "ال نعلم q ذلك خالفا

تã قفال ت ] فü اسم زمان بمعÑ أي وقت "م}"وأما [ . } وقت تقوم فيه أقوم فيه : قمُت  فمع« �ما قمَت  ] وقت
  . ] فال تقتÍ اWكرار "إذا"وبمعÑ [ ، ا'كرار 

وaذا إذا Âردت  ،" لم"ها � ال�ا0 إذا Âردت عن � ] و�ها أي N أدوات ال2ط ا�ذكورة: [ ثم قال ا,ؤلف بعد ذلك
 ] -"لم"أي بدون - "لم"بال  ،" حيثما" و،  "مهما" و، و�ها N أدوات ال2ط ا�ذكورة [ قال . عن نية الفورية أو القرينة

أو نية  - بدون لم يأ- بال لم [ قال . هنا لل�ا0 "مهما"ـمهما أطلقك أو حيثما أطلقك فأنت طالق ف: لل�ا0 مثل قو)
فô مطلقة q الزمان ، ا بعينه دون غ�ه ألنها ال تقتã وقتً : الشارح قال  .] لل�اë -أي قرينة الفور-أو قرينته  ،فور
وå مع [ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 ، فقد حصل ا§زاء  : فÒ أي وقت منه وجد ، وألنها öلص الفعل لالستقبال ، �ه
مع  "لم"فإنها لل�اë ح} مع  "إنْ "إال [ كما نّبه عليه ذلك ا,ؤلف  "إنْ "أي } األدوات مع لم تقتã الفور إال  ] للفور "لم"

  "إن",اذا؟ ألن حرف  ] عدم نية فوٍر أو قرينة
ً
وال يدل عليه إال من حيث أن الفعل  ، موضوع للRط ال يقتã زمنا

  . فإن �نت نية فوٍر أو قرينة �نت � الفور، بزمان معs فال يتعلق  ، ا,علق به من üورته الزمان
أي وقت "أو  "م} قمت فأنت طالق"أو  "إذا قمت فأنت طالق"أو  "إن قمت فأنت طالق"فإذا قال لزوجته [ قال ا,ؤلف  -

أي بعد  ] هبطلقت عق : فم} وجد القيام "3ما قمت فأنت طالق"أو  "من قامت منكن فü طالق"أو  "قمت فأنت طالق
  . القيام

ولو قام ، إال أن يعارض معارض  ، ,اذا؟ ألن وجود الRط يستلزم وجود ا§زاء وعدمه "بال نزاع: "قال ا,رداوي رiه اهللا 
أي إن لم يكن  ] د القيام عن زمان اbلفبعُ  وÅنْ [ ا,ؤلف  ثم قال. طلقن �هن "ن قامت فô طالقمَ : "األربع q مسألة 

 ألن ا$لف عندهم ما، قرينة نية فور أو 
ً
  وسّماه حلفا

ً
 أو تكذيبا

ً
 أو iًال أو تصديقا

ً
يع´ حÓ لو لم تقم  -قصد به منعا

لم تكن هناك نية � الفور فإنه  ألن جزاء الRط وقع وحصل ما؛ �ة ا$لف إال بف�ٍة طويلة فإنه كذلك يقع فإال بعد 
  .يقع

  اbكم إذا تكرر ال2ط �
ال�الل ، تقتã ا'كرار  ,ا تقدم من أنها ال .] �ا تقدم نثلم يتكرر اÅ : bن تكرر ال2ط ا�علق عليهو[ قال بعد ذلك 

 ، ÷الف ما إذا كرره ا,طلق فإنه يقع بقدر ا'كرار للRط ، ا'عليق باألو 
ً
 بائنا

ً
ورثته إن مات : فإذا �ن ا,علق طالقا

  . ولم يرثها إن ماتت قبله، قبلها 
ألن هذه األداة Y وحدها  ] عند تكرار ال2ط �ا سبق نثفيتكرر معها اb "3ما"إال � [ ا,ؤلف رiه اهللا ثم قال 

، و'ما أكلت رمانة فأنت طالق  "بال نزاع "�ما"يقتã ا'كرار إال  ليس فيها ما" : قال ا,رداوي رiه اهللا. للتكرار فقط
 : مانة فأكلت ر، و'ما أكلت نصف رمانة فأنت طالق 

ً
لكن شيخ اإلسالم  "بال نزاع: "نصاف قال q اإل، طلقت ثالثا

  . يرى أنها ال تطلق إال واحدة : رiه اهللا
  مسألة �

طلقت � آخر حياة أو©ما ؛ وقتاً ولم تقم قرينًة بفوٍر ولم يطلقها ولم ينوِ  "إن لم أطلقك فأنت طالق: "وÅن قال [ ثم قال  -
ال ": قال ابن قدامة، وهو مذهب Äهور أهل العلم أÛ حنيفة والشافù ، يتسع إليقاعه  يت ماإذا ب@ من حياة ا, ] موتاً 

 
ً
  ، فعل فيه ما حلف عليه فلم يفت الوقتألن } زمن يمكن أن يُ  "نعلم فيه بs أهل العلم خالفا
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ولم يقع  ] فقد وجد ال�ك منهفإذا مات الزوج  ،ألنه علّق الطالق L ترك الطالق[ قال ا,ؤلف رiه اهللا معلال ~لك 
 ، فإذا ضاق عن الفعل تعs ،لل�ا0 فله تأخ�ه مادام وقت اإلمcن "لم"مع  "لو" و "إنْ "قبل ذلك ألن 

ً
 معينا

ً
و�ن م! وقتا

  .أو قامت قرينًة بفور فإنه يتعلق به، تعلق به 
وترثه Y إن مات بأنه يقع بها ، انها عند موتها ولم يرثها كما لو أب ] وÅن ماتت å فات طالقها بموتها[  :قال ا,ؤلف -

م} "وÅن قال [ ثم قال ا,ؤلف . فهو متهم بقصد حرمانها من ا,�اث، فهو �لطالق q مرض موته  ، الطالق q آخر حياته
يقاعه وم� زمن يمكن إ "أي وقت لم أطلقك فأنت طالق"أو  ، " إذا لم أطلقك فأنت طالق" أو  ،"لم أطلقك فأنت طالق

وتقع واحدةً ألنها ال  ، للفور حيث ال نية وال قرينة لل�ا0 "لم"أي أن هذه األدوات مع  ] طلقت �ا تقدم: فيه ولم يفعل 
  . تقتã ا'كرار

يمكن إيقاع ثالث طلقات مرتبة أي واحدة  وم� ما "3ما لم أطلقك فأنت طالق"وÅن قال [  ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا -
للفورية ويدل  "لم"ومع  ] للتكرار "3ما"طلقت ا�دخول بها ثالثاً  ألن  : - أي � الزمن ا¿ي م� - هبعد واحدة في

بُوهُ { القتضاء تكرار الطالق بتكرار الصفة وY عدم طالقه uا قو) تعا0 ًة رَُسولَُها َكذ� م�
ُ
 .ا,ؤمنون})åå(ُ}� َما َجاَء أ

فال تلحقها  بالطلقة األوÒ -أي غ£ ا�دخول بها-وتبp غ£ها ، للتكرار  "3ما"ن أل[ فقال معلًال ،، وغ�ها من اآليات 
  ] اÈانية وال اÈاÈة 

  )DD(اbلقة 
يمكن إيقاع ثالث طلقات  وÅن قال 3ما لم أطلقك فأنت طالق وم� ما[ : وقفنا عند قول ا,ؤلف رiه اهللا تعا0

وتبp ، ألن 3ما للتكرار [  ,اذا؟ قال، ] ا¿ي م� طلقت ا�دخول بها ثالثاً مرتبة أي واحدة بعد واحدة فيه أي � الزمن 
  .ألن ا|ائن ال يقع عليها طالق ] غ£ها أي غ£ ا�دخول بها بالطلقة األوÒ فال تلحقها اÈانية وال اÈاÈة

  أمثلة إلbاق tط ب2ط �
 :أي إن قال إن قمت فأنت طالق فقعدت ] تقعدثم قوم لم تطلق ح} ت : -أي فأنت طالق- "ن قمت فطالقإ"وÅن قال [  -

وال تطلق بوجود  -  كما q هذه األمثلة-وهو إ$اق �ط بRط ، عند Äاه� األصحاب ، لم تطلق حÓ تقوم ثم تقعد 
ه ال أن "إن قمت فقعدت"q أنه إذا علق الطالق � �طs مرتبs مثل قو)  مال خالف بينه: "قال ابن قدامة . أحدهما
   "د أحدهماويقع بوج

إن قعدت إذا  "قال  إن أو[ . ألن الفاء وثم حروف ترتيب ] لم تطلق ح} تقوم ثم تقعد " :إن قمت ثم قعدت"أو قال [  -
  "إن قمت إن قعدت"أو  "إن قمت مÓ قعدت: "وaذا إن قال  ] لم تطلق ح} تقوم ثم تقعد " :قمت
إن أكلت إن "أو  "إن أكلت إذا لبست"وaذا  ] لم تطلق ح} تقوم ثم تقعد : "إن قعدت إن قمت فأنت طالق"أو قال [  -

ألن لفظ ذلك يقتÍ تعليق الطالق L [ : ، تعليل ذلك لم تطلق حÓ تلبس ثم تأكل  "إن أكلت مÓ لبست"أو  "لبست
 بالقيام  ] مسبوقاً بالقعود القيام

ً
  .وصوابه تعليق الطالق � القعود مسبوقا

  2ط L ال2طاع�اض ال �
ألنه جعل ، وتأخ£ ا�تقدم  ، فيقتÍ تقديم ا�تأخر ،اع�اض ال2ط L ال2ط  "إن قعدت إن قمت"ويس� Øو [  -

 َفنَْفُعُكْم نُْصِ� إِْن {كما هو معلوم ومنه قو) تعا0  ] وال2ط يتقدم ا�2وط، اÈا� � اللفظ tطاً لثي قبله 
َ

َوال
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نْ 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْن ُفْغِويَُكْم أ

َ
ُكْم إِْن َ�َن اهللا�ُ يُِريُد أ

َ
تطلق  مل :إن وعدتك إن سأ�W  فلو قال إن أعطيتِك [ . هود})å¼(َصَح ل

Jلألول  ] ح} تسأ 
ً
 uما ، ,ا تقدم من أنه جعل ا¦ا¥ �طا

ً
والRط كما هو معلوم يتقدم  ا,Rوط ,ا ، وaذا ا¦الث �طا

  .,ا سبق ] ثم يعدها ثم يعطيها: [  ثم قالمثيالتها سبق q اآلية السابقة و
ولو من غ�  ] تطلق بوجودهما أي القيام والقعود " :أنت طالق إن قمت وقعدت" : الواو كقوJـ وÅن عطف  ب[ ثم قال  -

ن الواو كما هو معلوم أل[ ,اذا؟ ،  ] تقدم القيام L القعود أو تأخر ولو غ£ مرتبp أي سواءً [ ¤لٍم بالعربية عند ا§مهور 
فال تطلق بوجود أحدهما ألنها للجمع فلم يقع قبل وجودهما  ، و�نما تقتã العطف دون ترتيب ] ال تقتÍ ال�تيب

 
ً
 وöالف األصول وöالف " : وقال ابن قدامة ،أنه يقع بوجود أحدهما: ورواية عن إمام أiد ، Äيعا

ً
هذه الرواية بعيدة جدا

وأصول الRع تشهد بأن ا$كم ا,علق بRطs ال يثبت إال بتحقق هذين  ، رف و¤مة أهل العلممقت! اللغة والع
sطRال"   

طلقت بوجود أحدهما أي بالقيام أو القعود ألن أو  " :إن قمت أو قعدت فأنت طالق"أو بأن قال ـ وÅن عطف ب[ ثم قال  -
pذا  ] ألحد الشيئaتعليق ا§زاء � واحد من  "أو"ألن  "وال لبستال أكلت "أو  "إن أكلت أو إن لبست"و ãتقت

َخَر { ا,ذكور كقو) تعا0
ُ
ي�اٍم أ

َ
ٌة ِمْن ك ْو َ�َ َسَفٍر فَِعد�

َ
  .ا|قرة} )¹îå(َفَمْن َ�َن ِمنُْكْم َمِريًضا أ

� pع �  اbكم إن عل�ق الطالق L صفات فاجتمعت 
إن رأيت أسود فأنت " و "إن رأيت رجالً فأنت طالق"ـ عت � عp كوÅن علق الطالق L صفات فاجتم[ قال ا,ؤلف  -

ق  :الشارح  ,اذا؟ قال.. ] طلقت ثالثاً : ا فقيهً  ا ،أسودً ، فرأت رجالً  "إن رأيت فقيهاً فأنت طالق" و " طالق
ّ
ألن الطالق عل

، م رiه اهللا Ãالف ذلكلكن شيخ اإلسال ، جدت q ثالثة أعيانو ول � } من هذه الصفات وقد وجدت أشبه ما
هذا بو "والعرف يقتضيه إال إذا نوى خالف ذلك ،ال تطلق إال واحدًة مع اإلطالق ألنه األظهر q مراد ا$الف " : ويقول

  ..ؤلف هذا ا|اب بهذه ا,سألة السابقة يتعلق بهذه ا,سائل اuامة وقد ختم ا, نكون قد أنهينا ما
� تعليقه باbيض: فصٌل  �  

  .. أي حكم تعليق الطالق با$يض أو الطهر  ] � تعليقه باbيضفصل [  
[ فتطلق حs ترى اPم مبا�ًة  ] طلقت بأول حيٍض متيقن " :إن حضت فأنت طالق"إن قال لزوجته [ قال رiه اهللا  -

أو  ] ©ا تسع سنpكما لو لم يتم  ، فإن لم يتيقن أنه حيض[ كما أنه حيض q ا,نع من الصالة والصيام  ] لوجود الصفة
ألنه تبs أن الصفة الT  ] أو نقص عن ا¹وم والليلة لم تطلق[ فإنها q هذه ا$الة ال تطلق  ،أو �نت آيسة ،�نت حامالً 

  .أرادها لم توجد
-  ]Åملة:  "حضت حيضًة فأنت طالق ذاإ"قال  نوË ألنه علّق الطالق با�رة الواحدة من ، تطلق بأول الطهر من حيضٍة 

وY  ] فإذا وجدت حيضًة Ëملة فقد وجد ال2ط[ ألنها ال Çيض حيضًة إال بذلك  ، وذلك بأن Çيض ثم تطهر ] اbيض
 ، ا$يضة الcملة 

ً
  .q هذه ا$الة كما سبق q بيان الطالق الس´ وا|د* .ويقع الطالق سنيا

بل يعت� ابتداء ا$يضة وانتهائها ، ا ليست حيضًة �ملة ألنه؛  ] وال يعتد øيضٍة علق فيها[ قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 
  .. بعد ا'عليق

ألنه اليش�ط q  ] ثم 	يض حيضًة مستقبلة وينقطع دمها ،لم تطلق ح} تطهر: فإن Ëنت حائضاً حp اWعليق[ قال  -
 وعليه األصحاب وقوع الطالق غسلها بل ðرد ما

ً
  . تطهر تطلق مطلقا

ألن [  ,اذا؟ قال ] تطلق طاهراً � نصف *دتها:  "حضت نصف حيضٍة فأنت طالق إذا"يما إذا قال وف[ قال بعد ذلك  -
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نصفها ألن اgصف ، �  ا وقوعهتبينّ  ،لكن إذا مضت حيضًة مستقرةً  ، فتعلق بها وقوع الطالق ، األحhم تتعلق بالعادة
 ] ا مدة اbيض فيقع الطالق � نصفهافإذا طهرت تبينّ ،  ألن أيام اbيض قد تطول وقد تق{ ، ال يعرف إال بوجود اoميع

 : فإذا �نت مثًال ¤دتها ستة أيام 
ً
  ، فإذا مضت الستة وطهرت، تطلق طاهرا

ً
و�ن طهرت ، تبينا أن طالقها بعد مã ثالثا

  ، أيام ةطالقها بعد أربعا تبين: بعد ثمان 
ً
 وظاهرا

ً
  . وعلقت عليه أحcمه باطنا

 من علق طالقها � ا$يض  ] فقو©ا: م} ادعت حيضاً وأنكر الزوج [ قال بعد ذلك  -
ً
وأنكر ، أي مÓ ادعت حيضا

ل وهو أو  q هذه األزمنة الحتمال صدقه وحيث قبُ " : قال عثمان "با8مs" :وبعضهم قال  ،أي بال يمs، فقوuا : الزوج 
ا$الة هل Y حائض أم  وöت� q هذه ، ن اإلمام أiد أنه ال يقبلورواية ع،  "ع الطالق ا,علق عليه كما لو ثبت ببينةٍ وقَ 

  .ال q زمن دعواها ا$يض
 ] وادعته "بغÍ فأنت طالق إن أضمرِت "ـ ك - يع� فقول ا�رأة - وم} ادعت حيضاً وأنكر فقو©ا [ ثم قال بعد ذلك 

  يعلم إال من جهتها ويقع الطالق  ألنه ال، فقوuا 
�و دخول اPار، أي فال يقبل إال ببينة  ] مٍ Ãالف Øو قيا[  q اuذا قوaا يمكن إقامة ا|ينة عليه  ،وë  
-  ]Åم "إذا طهرت فأنت طالق"قال  نوeنت حائضاً طلقت بانقطاع اË َفْطُهْرَن { :لقو) تعا0 ] فإن �Óَيْقَربُوُهن� َح 

َ
َوال

)ººº({ا حكم ، أي ينقطع دمهن .ا|قرةu لم تغتسل لوجود الطهرإن الطاهرات و  وألنه ثبت ..  
 حال ا'عليق  ] وÅال فإذا طهرت من حيضٍة مستقبلة[ ثم قال  -

ً
فإذا طهرت يع´ انقطع دمها من ، أي و�ال تكن حائضا

دتها ولو قبل تمام ¤: وظاهره ، فال تطهر إال بطهٍر مستقبل ، وY ,ا يستقبل  "إذا"ـ ألنه علقه ب، طلقت: حيضٍة مستقبلة 
لكن لو ¤د اPم بقية العادة تبينا عدم ، ألنه °صول اdقاء ثبت uا أحcم الطاهرات من وجوب صالة وصوم وغ�هما، 

  ، ألن الظاهر أنه أراد طالقها بعد حيضة �ملة ،وقوعه
ً
 للعرف أوال

ً
 للطهر الR*، نظرا

ً
الظاهر  : قال بعضهم ، نظرا

  .ان ومبناها � العرف ألن الطالق من قبيل األيم، األول 
� تعليقه باbمل: فصٌل  �  

  حكم تعليق الطالق � ا$مل أو عدم ا$مل؟  ما، وهو تعليق الطالق � ا$مل ا قبله ،الفصل مرادف ,هذا 
فتبs  ] "إن كنت حامالً فأنت طالق"كقوJ  -أي علق الطالق باbمل-إذا علقه باbمل [ قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0  -

  . وقع الطالق من حs ا8مs و�ال فال ؛أي زمن اإليقاع، أنها �نت حامًال q زمنه 
وقع الطالق  ] فوeت ألقل من ستة أشهر من زمن اbلف "إن كنت حامالً فأنت طالق"إذا علقه باbمل كقوJ [ قال 

   ءالوط من ليس هألننا علمنا أن ] أم ال أطيسواًء Ëن [ . زمن ا$لف لوجود الصفة
-  ]e ولم يطوأو pنت حامالً بألننا ت[ ,اذا؟ قال ،  ] طلقت منذ حلف : بعد حلفه أن أربع سنË ال لم تطلق، ينا أنهاÅو 
لم تطلق : أو أك× من أربع سنs من حلفه  ، أن وPت ألك× من ستة أشهر، بو�ال يتبs أنها �نت حامًال حs حلفه  يأ ]

  ] ألننا تبينا أنها Ëنت حامالً وÅال لم تطلق[ ف رiه اهللا تعا0 معلًال قال ا,ؤل.لعدم وجود الصفة 
 إن �ن قد وطئها قبل  ، ليستبs هنا عدم ا$مل ] و�رم وطؤها قبل استxائها øيضة[ ثم قال  -

ً
وح8 ذلك إÄا¤

sطؤها قبل االست�اء إال أن تكون ¾وز و : قاليأو ، بمثل ا$يضة ئوأما اآليسة والصغ�ة فإن الواجب أن تست�، ا8م
 يستبs فيما بعد ألن ا$مل ال يستبs. حامًال كما ح� ذلك شيخ اإلسالم 

ً
  . و¸ موضع يكون الRط فيه عدميا

حرم وطؤها قبل استxائها øيضة موجودٍة أو مستقبلٍة أو :  "إن لم تكو@ حامالً فأنت طالق"وÅن قال لزوجته [ ثم قال  -
  ، ألن ا,قصود معرفة براءة رiها ، وأن يكون الطالق وقع، اÒd واإلثبات  يع´ q صورT ] بعدها أطماضيٍة لم ي
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 ]êالطالق ا4ائن دون الرج �  . ألن وطء الرجعية مباح و\صل به الرجعة ] وÅنما �رم وطؤها 
 ] åعكس ا�سألة  "إن لم تكو@ حامل فأنت طالق"أي مسألة -و å هذه ا�سألة åتماماً و Òإن كنت حامالً : "األو

 � ما ، الT سبقت ] عكسها � �يع األحhم "فأنت طالق
ً
  .. تقدم  و\رم وطؤها إذا �ن الطالق بائنا

و�ذا إذا وeت ألك³ من ستة  ، ا أنها لم تكن حامالً ا تبينّ طلقت ألنّ  : فإن وeت ألك³ من أربع سنp[ ثم قال بعد ذلك 
و� الوجه ا¦ا¥ أنها ال تطلق ألن األصل بقاء العصمة فال تزول . فتطلق  ] ألن األصل عدم اbمل أ،طأشهر وáن ي

  . وتقدم أنه يوجد من وPت ألك× من أربع سنs هناك حاالت حصلت، بالشك 
لكن  ، ه ا,جدجزم به األصحاب واختار :الشارح  قال ] قع إال øمل متجدديلم :  "إن \لت فأنت طالق"وÅن قال [  -

  . فليس بقوي هذا القول ، ولم يعرج عليه األصحاب ، تطلق q ظاهر Øمه: قّدم أنها إذا بانت حامًال 
وال  ، وال يطؤها إن Ëن وطء � طهر حلف فيه قبل حيض، وÅن قال إن \لت فأنت طالق لم يقع إال øمل متجدد [ قال 

 أي إذا �ن الطالق  ] ?ٍأك³ من مرٍة N طهر
ً
  ، §واز أن Çمل منها، بائنا

فوeتهما أي ، وطلقتp إن Ëنت حامالً بأن�  ، وÅن علق طلقًة إن Ëنت حامالُ بذكر[ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0  -
  وهذا ليس فيه خالف  ] طلقت ثالثاً با¿كر واحدة وباألن� اثنتp : وeت ا¿كر واألن�

-  ] Jن قوhن مË نÅت حامالً بذكر فأنت طالق طلقةن كنإ: "و ، pن كنت حامل بأن� فأنت طالق طلقتÅإذا قال  "و
وعليه Äهور  ] لم تطلق بهما: وÅن Ëن أن� فأنت طالق طلقتp ووeتهما  ، إذا Ëن ما � بطنك ذكراً فأنت طالق طلقة"

لم  ا ،فإذا وجد، � ا¿كورية أو األنوثية ألن الصيغة ا�ذكورة تقتÍ ح{ اbمل [  :ا,ؤلف  ,اذا؟ قال، أهل العلم
قال األصحاب ال تطلق : "قال q القواعد األصو8ة .  ] تتمحض ذكوريته وال أنوثيته فال يكون ا�علق عليه موجوداً 

حدد فيما  وبهذا يتبd sا الفرق بs هذه ا,سألة وا,سألة الT قبلها فإن الT قبلها، وعللوه بأن iلها ليس بذكر وال أن2 
 
ً
 أو أن2 أو قال ذكرا

ً
 فوPت جنسs ،وأن2 إذا �ن ذكرا

ً
 معينا

ً
فإنها q هذه ا$الة لم تطلق ألن ، لكن هنا لم \دد جنسا

  .الصيغة الT أرادها وY حصل ا$مل q ا~كر أو q األن2 انتفت q هذه ا$الة وبهذا ال يقع طالقه عليها

 )Dç(اbلقة 

 . ق بالوالدةتعليق الطال: فصٌل  �

يقع ما ُعل�َق : [ ثم قال. حكم تعليق الطالق بالوالدة: مع« ذلك ] فْصل � تعليقه بالوالدة:[ رiه اهللا تعا0-قال ا,ؤلف 
 ، ] L والدة ، بإلقاء ما تب�p فيه بعُض خلْق اإلنسان

ً
ال بإلقاء [  وهو ما تص� به األَمة أم وP ؛ ألنها وPت ما يُسّ� وPا

ِق اإلنسان ] علقة و Øوها
ْ
 و ¾وز أال تكون مبدأ َخل

ً
رiه -قال . فال يقع الطالق بالشك، كُمضغة ؛ ألنها ال تُسّ� وPا

إن وeِت ذكراً فأنِت طالق طلقًة ، و إن : "إذا علّق طلقًة L الوالدة بَذَكر ، و طلقتL p الوالدة بأن� ، بأن قال[ اهللا 
؛ ألن الRط والدة ذكر أو أن2 و  ] ، فوeت ذكراً ثم وeت أن� ، حياً Ëن ا�ولود أو ميتاً " طلقتp وeِت أن� فأنت طالق

 و � عكسه ثنتان[ ، و هو تعليق طلقة � الوالدة بذكر ،  ] َطلَُقت باألول ما عل�ق به فيقع � ا�ثال طلقة:[ قال. قد وُِجد
، هذا هو ا,ذهب عند ا$نابلة ، و عليه  ] و بانت باÈا� و لم تْطلُق به. [ ، و هو تعليق طلقتs � الوالدة بأن2 ]

  . األصحاب
، و نُِقل عن  ] ألن الِعّدة انقضت بوضعه ، فصادفها الطالق بائناً فلم يقع: [ معلًال ~لك - رiه اهللا تعا0-و قال ا,ؤلف 

، و هو ا,نصوص و "و هذه الرواية أصحّ : "قال ابن رجب". ك تطليقةهذا � نية الرجل ، إذا أراد بذل: "رiه اهللا قال-أiد 
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  رiه اهللا ؛ -اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 مرة و 

ً
 ، لكنه لّما �ن ذكرا

ً
 واحدا

ً
ألن ا$اِلف إنما َحلَف � iٍَْل واحد و والدة واحدة ، و الغالب أنه ال يكون إال وPا

ع ا'عليق عليه  ق أن2 أخرى نُو"
�
 ، بل الُمعل

ً
ق با~كر و األنÄ 2يعا

�
 و أن2 لم يقع به الُمعل

ً
، فإذا وPت هذا ا$ْمل ذكرا

و ينبÏ أن يقع أك× . بأحدهما فقط ؛ ألنه لم يقصد إال إيقاع أحد الطالقs ، و إنما ردده ل�دد كون ا,ولود ذكر أو أن2
اًء �ن ذكًرا أو أن2 ؛ ألنه أوقع بوالدة أحدهما أك× من اآلخر ، فيقع به الطالقs إذا �ن القصد تطليقها بهذا الوْضع ، سو

 sَْق
ّ
  . أك× الُمَعل

 ، و طلقتs إن وPِت أن2 ، أنه � : و نص أiد فيمن قال المرأته:"و q االختيارات قال
ً
أنِت طالق طلقًة إن وPِت ذكرا

ق به و تِبs با¦ا¥ و ال تطلُق به، و أنكر قول سفيا" ما نواه ، إن أراد والدة واحدة
ّ
  . ن أنه يقع عليها باألول ما عل

أنِت طالٌق : ألن العّدة انقضت بوضعه ، فصادفها الطالق بائناً فلم يقع كقوJ:[ معلالً  - رiه اهللا تعا0-ثم قال ا,ؤلف 
  ، فال يقع ,صادفته بينونتها  ] مع انقضاء عّدتِك 

إن وPتهما دفعة واحدة °يث ال يسبق أحدهما اآلخر، طلقت واحدة با~كر و : ، أي ] ثالثاً و إن وeتْهما معاً طلَُقت [ 
 بذلك؛ ألن الطالق يقع عقب الوالدة

ً
  . اثنتs باألن2 و ال تنقã عّدتها إذا

َوضعْتهما معاً أو ُمتفّرقp : [ رiه اهللا تعا0-قال ا,ؤلف 
َ
فوقع : فواحدة أي: و إن أش� كيفية وضعهما بأن لم يَعلَْم أ

نة ، و ما زاد عليها مشكوك فيه: [ معلالً –قال . و مع« ذلك أن ما زاد فهو لغو ، و هو ا,ذهب ] طلقة واحدة  ألنها الُمَتَيق�
 و أن2 : و إن قال. ، و الَوَرع الِ¶امهما ]

ً
  . لم \نث ؛ ألن الصفة لم توجد أصالً : إن وPت ذكرين أو أنثيs فوPت ذكرا

� تعليق الطالق بالطالق: ٌل فص �  
ق الطالق � الطالق ، : ، يع´ ] إذا علّقه L الطالق: [ رiه اهللا-قال 

ّ
، ثم  ] "إن طلّْقُتِك فأنِت طالق: "بأن قال[ عل

  
ً
ق من طالق ؛ ألنه لم يصادف عصمة ، :  -بأن �ن � عوض أو غ� مدخول بها-أوقع الطالق عليها بائنا

ّ
لم يقع ما عل

 وقع اثنتان ، يع´ك
ً
ْع ، و إن أوقعه رجعّيا

ْ
ٌق � ُخل

ّ
 ، يع´: ما ال يقع معل

ً
تِبsْ : هناك فرق بs ما إذا �نت ا,رأة بائنا

ً ، و إن �نت 
ّ

بالطلقة األو  أو ال تبs؟ فإن �نت تبs بالطلقة األو  ، فإن ا¦انية ال ع�ة بها ؛ ألنها لم تصادف ?ال
  . طلقتsرجعية فإنها تقع 

، ] إن قمِت فأنِت طالق: إن طلّْقتِك فأنِت طالق ، ثم علّقه L القيام بأن قال: إذا علّقه L الطالق ، بأن قال: [ قال
إن قمِت فأنِت : أو علّقه L القيام ثم علّقه L وقوع الطالق ، بأن قال. [ فقامت ، طلَُقت طلقتs ، و هذا بال خالف

؛ ألنه  ] واحدة بقيامها: ع عليِك طال÷ فأنِت طالق ، فقامت ، طلُقت طلقتp فيهما أي � ا�سأpWإن وق: طالق ، ثم قال
ق الطالق � القيام ، 

ّ
  عل
قال ا,جد . فََوقع بها طلقتان ، ] وأخرى بتطليقها اbاصل بالقيام � ا�سألة األوÒ ؛ ألن طالقها بوجود الصفة تطليق ©ا[ 
قه بعدها بRط فيؤاَخذ: لإذا قا:"رiه اهللا-

"
ُزه أو يُعل قتك فأنِت طالق ، لم \نث q يمينه إال بتطليق ُفنَج"

ّ
و قال ". إذا طل

 بِفْعِله ، فَفَعلَُه :"رiه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ً
قا

ّ
ق قبل عقد هذه الصفة أو معها ُمعل

ّ
ه إذا �ن الطالق الُمعل يتَوج�

َقه بِفْعل غ�ه و لم يأمره بالِفْعل لم  باختياره أن يكون فِْعلُُه )
ّ
 ، فإذا عل

ً
 ، يفتقر إ0 أن تكون الصفة من فِْعِله أيضا

ً
تطليقا

 
ً
  ". يكن تطليقا

و إن Ëنت غ£ . [ هذه ا,رأة الT أوقع عليها الطالق: يع´ ] و إن Ëنت غ£ مدخول بها: [ رiه اهللا-ثم قال ا,ؤلف 
ال ِعّدة uا ، و ) غ� ا,دخول بها(ألنها تَِبs باألو  أصًال ، و ال تقع ا¦انية ؛ ألن : عليل، ا' ] مدخول بها ، فواحدة فقط
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 ، و ال يقع الطالق با|ائن
ً
  . ال يمكن رجعتها فال يقع طالقها إال بائنا

قتِك : ، بأن قال ] إن قمِت فأنِت طالق ، ثم علّق الطالق L طالقه ©ا: و إن علّقه L قيامها ، بأن قال: [ ثم قال
ّ
إن طل

بعد تعليقه طالقها بالقيام و لو : أي  ] فواحدة بقيامها ، و لم تطلق بتعليق الطالق ؛ ألنه لم يُطل�قها: فقامت [  فأنِت طالق
 بها

ً
أنه q الصورة األو  تطلق طلقة با'عليق ا¦ا¥ لوجود صفته و Y القيام ، : و الفرق بs ا$ا's. �نت مدخوال

وطلقة با'عليق األول لوجود صفته و Y ا'طليق ؛ ألن تعليق الطالق � صفة حيث وُِجَدت ، تطليق و إيقاع ال وقوع 
إن قمِت فأنِت طالق ، فقامت ؛ ألنه ال يقع عليها إال : و هذا ÷الف ما لو قال uا. فقط ؛ 'أخ� إنشائه عن ا'عليق األول

ق ، و إنما ) إن طلقتِك أو أوقعت عليِك طالu :Hا(قو)  طلقة بالقيام ؛ ألنه ال يوجد  بعد
�
ز و ال ُمعل إنشاء طالق ال ُمنَج�

  . وُِجَد � هذا ا'عليق
3ّما وقع عليِك طال÷ فأنِت طالق ، فوُِجدا ، : ، أو قال" 3ّما طلّقتِك فأنِت طالق: "و إن قال لزوجته:[ رiه اهللا -ثم قال 

، طلقتp ، طلقة " 3ما طلقتِك فأنِت طالق: "َطلَُقت � األوÒ ، وå قوJ و وقوعه � اÈانية ،الطالق � األوÒ أ: أي
ز و طلقة بالُمعلّق عليه زة ] بالُمَنج� : [ قال. و هذا طبعا q ا,دخول بها ، أما غ� ا,دخول بها فطلقة واحدة  و Y ا,نج�

Jقو åانية وÈا �، سواًء �ن طالقه ا,وقع عليها بمبا�ة أو بسبب  ] ثالثاً " طال÷ فأنِت طالق3ما وقع عليِك : "وطلُقت 
  . أو بصفٍة عقدها بعد ذلك ا'عليق أو قبله

ألن اÈانية طلقة واقعة عليها [ ، إذ ا|ائن ال يلحقها طالق كما عرفنا ؛ ] إن وقعت األوÒ و اÈانية رجعي�تp: [ ثم قال
  .] فتقع بها اÈاÈة
ْيـِجي�ـة ، وقول شيخ اإلسالم فيهاا�سأ � َ Û�  لة ال

ز و تتّمتها من الُمعلّق: إن وقع عليِك طال÷ فأنِت طالق قبله ثالثاً ، ثم قال: و إن قال[   أنِت طالق ، فثالث، طلقة بالُمنج�
  . و يقع بغ� ا,دخول بها واحدة و Y ا,نّجزة ]

ق بصفة يستحيل وصفه بها ، و ألنه طالق من زوٍج �تار q ?ل"  ؛ ألنه ] قبله: و يلغو قوJ:[ ثم قال بعد ذلك
ّ
وََصَف ا,عل

تطلُق : "، وaذا قال ابن عقيل" تعليقه باطل وال يقع سوى ا,نّجزة: "وقال شيخ اإلسالم. نكاح صحيح فوََجَب أن يقع
  و هذا سبق الم عنه ، ". سأنِت طالٌق أم: با,نّجزة وا'عليق باطل ؛ ألنه طالق q زمٍن ماٍض أشبََه قو)

يــِجــي�ة[  َ Û�يْج وهو شافù وهو أّول من قال بها ، فإنه قال ] وتُسّ� ال  ؛ ألن وقوع : "نسبة إ0 ابن ُ¬َ
ً
ال تطلُُق أبدا
ْور ، فيمتنِع الواحدة يقتã وقوع ثالث قبلها ، وذلك يمنع وقوعها ، فإثباتُها يؤدي إ0 نفِيها فال تثبُت ، و ألنه يُفã إ0  �Pا

ُ?َْدٌث q اإلسالم ، لم ُفْفِت به أحد من ) يع´ ما قا) ابن ¬يج هذا(ما قا) :"رiه اهللا تعا0 -قال شيخ اإلسالم ". وقوعها
 فيها و حلَف 

ً
 شخصا

�
الصحابة وال ا'ابعs وال أحد من األئمة األربعة ، وأنكر Äهور العلماء � من أفÓ بها ، ومن قت

 q ة و±نت  أنه ال يقع عليه بها ، لم يقع ، q أظهر قو� العلماء ، كمن أْوقعُه فيمن يعتقُدها أجنبي�
ً
بعد ذلك بالطالق معتقدا

  ". ا|اطن امرأته فإنها ال تطلُق � الصحيح
 الT ذكرها ا,ؤلف 

ً
، و هو تعليق الطالق Y من ا,سائل الظريفة q هذا ا|اب  - رiه اهللا تعا0  -هذه ا,سألة أيضا

  .بالطالق
  تعليق الطالق باbَلِْف : فصٌل  �

  ما حكم تعليق الطالق با$لف؟: ، أي ] تعليق الطالق باbَلِْف [  
الَقَسم ، : وا$ِلف بالطالق تعليق q ا$قيقة ؛ ألنه ترتيب للطالق � ا,حلوف به وذلك حقيقة ا'عليق ، وا$لف هو
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، فإنه " إن ِشئِت فأنِت طالق: "ا$ث � الِفْعل أو الَمنْع منه أو تصديق خ� أو تكذيبه ، ال �و: وا,ع« الُمتعارَف للحلف
م نفسه –إن شاء اهللا  -تمليك ، و يأ� 

"
äم شيخ اإلسالم أن ذلك يعود إ0 ُعرْف ا,تØ.  

، ثم قال " ذا حلَْفُت بطالقِِك فأنِت طالقإ: "إذا قال لزوجته: [ تعليق الطالق با$لف: ثم قال ا,ؤلف q هذا الفصل ، و هو
   طلَُقت q ا$ال ،:  ] "أنِت طالق إن قمِت : "©ا
   .تطلُق q ا$ال ] "أنِت طالق إن لم تقو5: "، ثم قال" إذا حلفت بطالقِك فأنِت طالق: "أو قال[ 
أنِت طالق إن� هذا "، أي كـ  ] كذب و Øوه: أو". [ أنِت طالق إن� هذا القول حق: "قال uا: ، أي ] إن هذا القول حق: أو[ 

 ، " القول كذب
ً
 أو إن لم يكن هذا القول كذبا

ً
  ، و�و ذلك ، كإن لم يكن هذا القول حّقا

إن قمِت فأنِت طالق، ا,هم أن q : أنِت طالق ألقوَمن� ، أو: كـ إن لم أدخل اPار فأنِت طالق ، أو ] âا فيه حث� أو َمْنع[ 
 Bأو منع ، ذلك حث  

أنِت طالق إن لم يكن : إن� هذا القول لصدق ، أو: كـ أنِت طالق لقد قمِت أو قام زيد ، أو ] أو تصديق خx أو تكذيبه[ 
 ، أو

ً
  فما ا$كم q هذه ا,سائل �ها؟. لم يقُدم زيد ، و�و ذلك: هذا القول كذبا

م وبُعْرفِه كذلك -رiه اهللا  -اإلسالم  و شيخ. ، ,اذا؟ لوجود ا$ِلف بطالقها أنها تطلُق � اbال
ّ
äاختار العمل بقصد ا,ت .

ا$لف بالطالق ، ال ُمطلق : ، أي ] �ا � ذلك من ا�عÑ ا�قصود باbلف: [ ، ,اذا؟ قال ] طلُقت � اbال[ : قال ا,ؤلف 
 : و حقيقة ا$لف بالطالق. الَقَسم: فإن حقيقة ا$لف. ا$لف

ً
حقيقة ، و إنما ع�� با$لف ,شارaته  تعليق ، ليس حِلفا

  .الَقَسم q ا,ع« ا,شهور ا,تعارَف كما ذكره من ا$ّث أو الكّف أو ا'أكيد
،  ] طلُقت � اbال ؛ �ا � ذلك من ا�عÑ ا�قصود باbلف من اbث أو الكف أو اWأكيد: [ رiه اهللا تعا0 -قال ا,ؤلف 

 . لم يقِدم: قد قَِدم زيد ، أو: ال أفعل ، أو: أو واهللا ألفعلّن ،: أشبَه قو)
ً
و ما لم يوجد فيه هذا ا,ع« ال يصح تسميته حلفا

أو تصديق خ� أو تكذيبه ، سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو : واألصح: "قال ا,رداوي. وهذا مذهب الشافù رiه اهللا
لم يستWِ غ� هذه ا¦الث ، ذكره الشيخ q ُمسّ� ا8مs ، وأنه ، و من األصحاب ëن " طهر ، تطلُق q ا$ال طلقة q مرة

  . موجب نصوص أiد رiه اهللا تعا0
، أو مشيئة غ�ها  كحيض  ] بطلوع الشمس و Øوه ، كقدوم زيد أو بمشيئتها -أي الطالق -ال إن علّقه : [  قال ا,ؤلف

  وجوده و �و ذلك ؛ أو طهر ، و ك�ول ا,طر ، و الكسوف ، و هبوب الريح قبل 
، كما سبق أن عرفنا أن ا,ع« ] tط ال حلِف لعدم اشتماL J ا�عÑ ا�قصود باbلف -أي اWعليق ا�ذكور  -ألنه [ 

لعدم اشتماL J ا�عÑ [ قال هنا ليس كذلك ، إنما هو �ط ، . إما أن يكون حث أو كف أو تأكيد: ا,قصود من ا$لف
  . القسم: فهو �ط ?ض ، ليس °لف ؛ ألن حقيقة ا$لف ] ا�قصود من اbلف

  مسألة �
ثم . طلُقت واحدة ، ألنه حلف بطالقها: وأ¤ده مرة أخرى  ] إن حلفُت بطالقِك فأنِت طالق: "وَمن قال لزوجته: [ ثم قال

طلُقت : ، وأ*ده مرة أخرى" قإن 3ّمتِك فأنِت طال: "، أو قال ©ا" إن حلفُت بطالقك فأنِت طالق: "وَمن قال لزوجته: [ قال
ق طالقها بكالمه uا ] طلقة واحدة

ّ
مها وقد عل

�
: ، أي ] ألن إ*دته حلف و/م: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا. ، ,اذا؟ ألنه �

  . حلف q تعليق طالقها با$لف ، و Øم q تعليق طالقها بكالمه uا
 بها ] أ*ده ثالثاً فثالث طلقات فطلقتان ثنتان ، وÅن: وÅن أ*ده مرتp : [ ثم قال

ً
ألن N مرة [ ؛ ، إن �نت مدخوال

  وهو ا$لف بطالقها ] موجود فيها tط الطالق
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 ]�¤ه قُِبَل ، ولم تْطلق ÷الف ] إن حلفُت بطالقِك : و ينعقد tط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها،  متُِك : و�ن اد�
ّ
إن �

é   .  إفهامهافأنِت طالق ، فإنها تطلق ولو اد�
وال تنعقد يمينه اÈانية [ q ا,سألة األو  ، : ، يع´ ] و غ£ ا�دخول بها تبpِ باألوÒ:[ رiه اهللا تعا0 -ثم قال ا,ؤلف 

، ,اذا؟ ألنه بRوعه q الم تِبs منه ، فال \صل ا§واب إال وY قد بانَت منه ، خالف  ] وال اÈاÈة � مسألة ال�م
إن حلفُت بطالقِك فأنِت طالق ، طلُقت : ، فإنها إذا بانت باألو  انعقد �ط أخرى ، فلو تزوّجها بعُد ، ثم قال ا$لف
  .بمجرده
  تعليق الطالق بال�م: فصٌل  �

ها q ا'عليق ، وهو تعليق الطالق بالم
ّ
� Yهناك مسألة أخرى شبيهة بهذا و 

ً
بعد أن ذكر ا,ؤلف ا'عليقات . أيضا
هنا تعليقه . êتعليقه بالطالق ، . åتعليقه بالوالدة ، . ¼تعليقه با$مل ، . ºتعليق الطالق با$يض ، . ¹: قة ، و Yالساب

  فما حكم تعليق الطالق بالم؟. بالم
قا) . لكفتحق@ ذلك أو اعل� ذ: ، أي ] إن 3ّمُتِك فأنِت طالق ، فتحق&: إذا قال لزوجته: [ قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0

ق طالقها � Øمها و قد وُِجد ، إال أن يريد بعد انفصال Ø� هذا 
ّ
متصًال بيمينه ، طلُقت ، هذا هو ا,ذهب ؛ ألنه عل

  . فال يقع با,تصل
، أو إن قمِت فأنِت طالق ، طلقت،  ] تن�Ô أو اسك� ، طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو ال: أو قال زجراً ©ا: [ ثم قال ا,ؤلف

 : "وقال ابن قدامة. جزم به ا,جد وغ�ه ، وصححه غ� واحد
ّ
ُ\تَمل أال \نث بالم ا,تصل بيمينه ؛ ألن إتيانه به يدل

  . ، و صّوبه ا,رداوي رiه اهللا تعا0" � إرادته الم ا,نفصل عليها
َحَنث ؛ ألنه 3ّمها ، ما لم ينِو �ماً غ£ : Øوه  و" الhذب عليه لعنة اهللا: "و�ذا لو سمعها تذكره بسوء ، فقال: [ قال ا,ؤلف

: إذا قال: "قال ابن القيم رiه اهللا. أن ينوي ?ادثتها أو االجتماع بها ، و �وه: Ä qيع ما تقّدم ، مثل. ] هذا ، فع® ما ينوي
متِك ، وأ¤ده مرة أخرى ، فإن أراد إفهامها با¦ا¥ 

ّ
  ".وقع، وهو الصواب: ن قصد االبتداء لم يقع ، و�: أنِت طالق إذا �

 )Dñ(اbلقة 

  تتمة فصل � تعليقه بال�م ⇐
تُك بكالم فأنت طالق"ومن قال لزوجته [ :قال ا,ؤلف 

ْ
؛ "فعبدي حر -أي بكالم- به إن بدأتُك"فقالت J " إن بدأ

ه ©ا بعد ذلك ابتداء ، ما لم ينو عدم ألنها 3مته أوالً، فلم يكن �م[ : هذا هو ا,ذهب، وتعليل ذلك قال  ] اØلت يمينه
  وال تنحل يمينه بذلك الم ا~ي ذكرته، وتبæ يمينها معلقة  ] ا4داءة � Îلس آخر فإن نوى ذلك فع® ما نوى

إن : "أي و�ن بدأها بالم بعد قوuا ] وÅن بدأها به اØلت يمينها[ لوجود الصفة  ] ثم إن بدأته بكالِم عْتِق عبدها[ 
  ا�لت يمينها، وَحِنَث هو، ,ا سبق تعليله " دأتك به فعبدي حرب
كخفض صوتها،  ] ولو لم يسمع زيد �مها لغفلة، أو شغل، وØوه َحنَِث : فõمته " إن 3مت زيًدا فأنت طالق: "وÅن قال[ 

 ] ، أو أصم يسمع لوال ا�انعأو Ëن Îنونًا، أو سكرانًا[ أو صياح، و±نت منه °يث لو رفعت صوتها سمعها ا,حلوف عليه 
?َم،  ّÁَذا إن �مت صبيًا و±ن يسمع، وهو يعلم أنه ُمaهذه ا$الة \نث ألن الطالق معلق � الم، وقد وجد، و q فإنه

  حنث ا$الف، لوجود الم 
فأنت طالق لو �تبت زيدا،  إن �مت زيدا: أي وaمثل  ] و�ذا لو Ëتبته، أو راسلته، إن لم ينو مشافهتها[ : ثم قال ا,ؤلف
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َوَما Ëََن {أو راسلته حنث، إن لم يعلق الطالق � ا,شافهة بالم، وليس بالكتابة أو ا,راسلة ألن ذلك Øم، لقو) 
ْو يُْرِسَل َرُسوالً َفُيوِ$َ بِإِْذنِِه مَ 

َ
ْو مِْن َوَراءِ ِحَجاٍب أ

َ
ا أ ْن يَُكل�َمُه اُهللا إِال وَْحيً

َ
2ٍَ أ

اإلرسال q اآلية جعله اهللا } ا يََشاءُ لِبَ
يع´ \نث إن لم ينِو ا,شافهة ، فإن نوى ا,شافهة فإنه ال  ] و�ذا لو Ëتبته، أو راسلته، إن لم ينو مشافهتها[ من الم ، 

  \نث q هذه ا$ال 
: أشبه ما لو خاطبته، وÞ اإلقناع حنث ألنها قصدته، وأسمعته Øمها، ] و�ذا لو 3مت غ£ه وزيد يسمع، تقصده بال�م[ 
  .كأنه يقول ال فرق" ..فما الفرق؟. حقيقةلو حلف ä8من زيدا، لم ي�أ بمcتبته وال مراسلته، ألن ذلك ليس Øًما "

دى إ0 ألن ا'äيم فعل يتع ] ال إن 3مته ميًتا، أو Àئًبا، أو مغ� عليه، أو نائًما، أو وÎ åنونة أو أشارت إ¹ه[ : ثم قال
إذا �ن األصم والسكران و�وهما ال يعلم : "ا,تäم، فال يكون إال q حال يمكنه االستماع فيها، وقال ابن قدامة وغ�ه

  ."واحد منهم أنها تكلمه، لم \نث، وaذا ا,جنون إن لم يسمع
ال قصد uا، أو أشارت إ8ه، ألن أي أو �مت زيدا وð Yنونة، فال حنث عليها، ألنه  ] أو وÎ åنونة أو أشارت إ¹ه[ 

  .اإلشارة ليست Øما �ً¤ 
� تعليقه باإلذن: فصٌل  �)¹(  

أو قال . أو إن خرجت إال بإذ�، أو إن خرجت ح} آذن لك[   -فأنت طالق  -،   ] إن خرجت بغ£ إذ�: إذا قال لزوجته[ 
 »خرجت«ه ا$الة تطلق إن خرجت لغ� ا$مام، ألن فإنها q هذ ] إن خرجت إ¾ غ£ اbمام بغ£ إذ� فأنت طالق: ©ا 

ال " إن"نكرة q سياق الRط وY تقتã العموم، فصدق عليها أنها خرجت بغ� إذنه؛ ولم تطلق إن خرجت ثانيًا، ألن 
  لم \نث، : تقتã ا'كرار، فإن نوى اإلذن مرة، أو قا) بلفظه 

حنث، ألن خروجها إًذا : ؛ ثم أذن uا q اtروج، ثم خرجت بغ� إذنه إن خرجت مرة بغ� إذ¥ فأنت طالق: وأما إن قال -
 غ� مأذون فيه، وهو ?لوف عليه، أشبه ما لو خرجت ابتداء بغ� إذنه، 

طلقت، tروجها بعد نهيها بال إذنه، ألن هذا اtروج، : و�ن أذن uا q اtروج، ثم نهاها ثم خرجت، ولم يأذن بعد نهيه  -
 .نبم�لة خروج ثا

إن خرجت بغ� إذ¥، أو : وهو فيما إذا قال ] طلقت لوجود الصفة: فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغ£ إذنه : [ قال ا,ؤلف
  . إال بإذ¥، أو حÓ آذن لك، فأنت طالق، ثم أذن uا

 ] ولم يعلمها ، ألن اإلذن هو اإلعالمكذلك  طلقت: أو أذن ©ا � اÓروج ولم تعلم باإلذن وخرجت : [ ثم قال ا,ؤلف
طلقت، tروجها بال : وألنها قصدت باtروج �الفته وعصيانه؛ أو أذن uا وعلمت، وخرجت، ثم خرجت ثانيًا بال إذنه 

   إذنه
تريد اbمام وغ£ه ، " إن خرجت إ¾ غ£ اbمام بغ£ إذ� فأنت طالق: "أو خرجت من قال ©ا[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا
ا,نع من غ� ا$مام، فكيفما : وظاهر يمينه يع´ q هذه األمثلة السابقة تطلق ] ه طلقت � ال�أو عدلت منه إ¾ غ£

  سارت إ8ه حنث، كما لو خالفت لفظه 
 ألنها إذا خرجت للحمام وغ£ه، فقد صدق عليها أنها خرجت إ¾ غ£ اbمام[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 معلًال ذلك

و�ن قال إن : "مام، أو لم تعدل، ,اذا ؟ ألنها خرجت إ0 غ� ا$مام، بغ� إذنه؛ قال شيخ االسالمسواء عدلت إ0 ا$ ]

                                 
C وهØ روج أوÓتعليق الطالق باإلذن، منه أو من غ£ه، با � .أي 
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حنث؛ و�ن ترaته ناسية، أو جاهلة، أو ¤جزة، ينبÏ أن : عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بء أمًرا مطلًقا، فخالفته 
 {: ال \نث، ألن هذا ال�ك، ليس عصيانًا، قال تعا0

َ
ُيْم بِهِ َول

ْ
ْخَطأ

َ
ُكْم ُجنَاٌح ِفيَما أ  ص� اهللا عليه وسلموقال  }يَْس َعلَيْ

  )إن اهللا Âاوز ألمT، عن اtطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه(
فال  ] فال �نث Ãروجها بعد ذلك، لوجود اإلذن: 3ما شاءت  - أي � اÓروج-ال إن أذن ©ا فيه : [ ثم قال بعد ذلك
  تقدم، لإلذن العام، ما لم ¾دد حلًفا، أو ينهاها  تطلق Ð qء ëا

� الصحيح من ا,ذهب  ] فال حنث عليه: فمات زيد، ثم خرجت " إن خرجت إال بإذن زيد: "أو قال ©ا[ : ثم قال ا,ؤلف
  .وجزم به غ� واحد من أهل العلم 

� تعليقه با�شيئة: فصٌل  �)¹( 

  تعليق الطالق بمشيئة ا�رأة �
بفتح ا,يم " َمن"و  ] "مهما"و " م}"و " إذا"واألدوات كـ  أو غ£ها من اbروف" إِنْ "بمشيئتها بـ -أي الطالق-إذا علقه [ 
أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو مÓ شئت؛ أو �ما شئت، أو كيف : ، وغ�ها ëا تقدم وغ�ه، كأن يقول"�ما"و" وأي"

ق الطالق بمشيئتها، أو غ�ها ëن علق طالقها بمشيئته ،  ] شاءلم تطلق ح} ت[  شئت، أو حيث شئت؛ أو أ/ شئت
ّ
إن عل

بلفظها ال بقلبها، . قد شئت: أي فإذا قالت ] فإذا شاءت طلقت[  أي إن علق الطالق بمشيئة غ�ها يعلق بذلك الطالق
ءت راضية أو �رهة، لوجود ألن ما q القلب ال يعلم حÓ يع� عنه اللسان، فيعلق ا$كم به دون ما q القلب، وسواء شا

Eا,شيئة، ال ُمكرهة، ألن فعل ا,كره مل.  
و\تمل أن يقف � : ، قال الشارح  هذا هو ا,ذهب ] ولو تراì وجود ا�شيئة منها كسائر اWعا¹ق[ : ثم قال ا,ؤلف

صحيح من ا,ذهب، كبقية ولو رجع قبل مشيئتها، لم يصح رجوعه، � ال -يع´ خيار ا,جلس  -ا,جلس، �الختيار، 
يع´ شئت الطالق وقبلته فإنها تطلق q هذه " قد شئت"فعلق هذا الطالق بمشيئتها Y فمÓ شاءت وقالت  ا'عا8ق

   .ا$ال
فلو شاءت  أي تقيدت ا,شيئة بذلك الوقت ] تقيدت به: فإن قيد ا�شيئة بوقت كـ إن شئت ا¹وم فأنت طالق [ : ثم قال

  .يقبل منها ذلكبعد غٍد فإنه ال 
ونقل عن سائر أهل العلم،  ] لم تطلق: ؛ فشاء "قد شئت إن شئت: "إن شئت فأنت طالق : فإن قالت من قال ©ا[  :ثم قال

، ثم  ونقل ابن ا,نذر اإلÄاع � ذلك، ألنه لم يوجد منها مشيئة، و�نما وجد منها تعليق مشيئتها بRط، وليس بمشيئة
   ] قد شئت إن طلعت الشمس؛ وØوه، �اذا؟ ألن ا�شيئة أمر خ�، ال يصح تعليقه t Lط: التو�ذا إن ق[ : قال ا,ؤلف

بمشيئة : ، وقيل  لم تطلق حÓ يشاءا، Y وأبوها هذا هو ا,ذهب : ] "إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق: "وÅن قال لزوجته[ 
  أحدهما

أنت طالق إن شاء زيد : أو قال uا ] �يعا: ق ح} يشاءا معا أيلم يقع الطال" : إن شئت وشاء زيد فأنت طالق: "أو قال[ 
فإذا شاءا وقع ، ولو شاء أحدهما L الفور، واآلخر L ال�اë، ألن ا�شيئة قد وجدت [  لم تطلق حÓ يشاءا: وعمرو 
   ] منهما

Äيًعا، ألن الصفة مشيئتهما، فال  ] وÅن شاء أحدهما وحده فال حنث، لعدم وجود الصفة وå مشيئتهما[ : ثم قال ا,ؤلف

                                 
C    / حكم تعليق الطالق، با�شيئة منها أو غ£ها �  .أي 
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  .تطلق بمشيئة أحدهما، لعدم وجود الRط
  تعليق الطالق L مشيئة اهللا �

أنت طالق إن شاء اهللا أو قال عبدي حر إن شاء اهللا أو إال أن يشاء اهللا أو : "وÅن قال لزوجته[  :ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا 
وطلقت، وعتق العبد، ,ا  ] ألنه تعليق L ما ال سبيل إ¾ علمه، فبطل -عتقأي الطالق وال-وقعا : ما لم يشأ اهللا، وØوه 
كنا (: وهو ا,ذهب؛ وروى ابن عمر وأبو سعيد، قال. اه. )إذا قال أنت طالق، إن شاء اهللا؛ فô طالق(: روي عن ابن عباس
ذكره أبو اtطاب، . )الطالق، والعتاق ، نرى االستثناء جائًزا Ð { qء، إال qص� اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا 

  ."هذا نقل لإلÄاع؛ و'ضاد الRط وا§زاء، فلE تعليقه: "وقال ا,وفق ابن قدامة
: فطلقت، ولم تنفعه ا,شيئة من غ� تفصيل، كقو) ] كما لو علقه Ì Lء من ا�ستحيالت[ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا 

  فÁ �ط مغيب، ال يُدرك، يقع الطالق ا,علق به؛  أنت طالق إن لم تصعدي السماء، و�وه،
   ما يدل � أن الطالق ال يقع؛ وهو قول أÛ حنيفة، والشافù، ألنه علقه � مشيئة لم يعلم وجودها: وعن اإلمام أiد -

تثبيتًا " إن شاء اهللا"ال يقع به الطالق عند أك× العلماء؛ و�ن قصد أنه يقع به الطالق وقال : "وقال شيخ اإلسالم رiه اهللا 
Y طالق إن شاء اهللا الطالق بعد : معناه: "وقال أيًضا". وقع عند أك× العلماء؛ وهذا هو الصواب: ~لك وتأكيًدا إليقاعه 

فإذا طلق بعد ذلك، فقد شاء اهللا وقوع طالقها حينئذ، وaذا إن قصد : "وقال "هذا، واهللا ال يشاؤه، إال بتäمه بعد ذلك
أن يقع هذا الطالق اآلن، فإنه يكون معلًقا أيًضا � ا,شيئة، فإذا شاء اهللا وقوعه فيقع حينئذ، وال " اء اهللاإن ش"بقو) 

  .يشاء اهللا وقوعه، حÓ يوقعه هو ثانيًا
  مسألة �
نت طالق إن شاء اهللا؛ طلقت إن دخلت اeار �ا تقدم: ومن قال لزوجته[ : ثم قال

َ
ن إ: أي من قو) ] إن دخلت اeار فأ

ال تطلق : قال بعض العلماء. أنت طالق إن دخلت اPار إن شاء اهللا: طلقت إن دخلت، وaذا . دخلت اPار فأنت طالق
  .من حيث ا8Pل، وهو قول ?ق@ األصحاب، وهو ظاهر Øم الشيخ ابن تيمية ا,تقدم

أنت طالق : ما حلف � فعله فإذا قال أي فعل ما حلف � ترaه، أو ترك ] إن لم ينو رد ا�شيئة إ¾ الفعل[  :ثم قال
لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، ألنها إن دخلت فقد فعلت ا,حلوف عليه، فإن لم تدخل علمنا . 'دخلن اPار إن شاء اهللا

  أن اهللا لم يشأ دخوuا، ألنه لو شاءه لوجد 
تعليق L ما يمكن فعله وتر�ه، فيدخل  فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، ألن الطالق إًذا يمp، إذ هو[ : ثم قال

رواه ال�مذي ) إن شاء اهللا؛ فال حنث عليه: من حلف L يمp، فقال(حديث اg¯ ص® اهللا عليه وسلم 	ت عموم 
) فله ثنياه(وقال ) لم �نث" إن شاء اهللا: "من حلف فقال(ولل�مذي أيًضا، وابن ماجه من حديث أÛ هريرة  ] وغ£ه

فهذا يفيد فيه ". إن طلعت الشمس: "الق إن �ن تعليًقا ?ًضا، ليس فيه Çقيق خ�، وال حض � فعل، كقو)وتعليق الط
فقياس " إن مات أÛ فأنت طالق"أو " إن مات أبوك فأنت طالق"االستثناء، وتوقيته °ادث، يتعلق بالطالق معه غرض، كـ

  لف عليه باهللا، والطالق فرع ا8مs باهللا، ا,ذهب أن االستثناء ال يؤثر q مثل هذا، فإنه ال \
فـ �8مs، ينفع فيه االستثناء و�ن . 8قدمن ا$اج: و�ن �ن ا,حلوف عليه، أو الRط خ�ا عن مستقبل، ال طلبا، كقو)

 عدميا، كـ 
ً
  .فينبÏ أن يكون �¦بوت q ا8مs باهللا". إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء اهللا"�ن الRط أمرا

  مسألة �
: ألن معناه[ �اذا؟  ] طلقت � اbال" : أنت طالق �شيئته"أو " أنت طالق لر% زيد: "وÅن قال لزوجته[ ثم قال ا,ؤلف 
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يقع q . أنت طالق لقيامك؛ أو سوء خلقك: وaذا". بال نزاع أعلمه: "قال ا,رداوي  ] أنت طالق لكون زيد رÕ بطالقك
   أنت طالق إال أن يشاء زيد، فمات، أو جن، طلقت بال نزاع: ، قال و�ن قالا$ال، ألنه إيقاع معلل بعلة

لكون الالم هنا للتعليل، وال يقع إال بمشيئته إذا لم ينو غ�ه، ويتوجه أن تعود ا,شيئة إ8هما  ] أو لكونه شاء طالقك[ 
أنت طالق إن لم يشأ زيد؛ قد : "ل القا-Äيعا، و�ما مطلقا، °يث لو شاء أحدهما وقع ما شاء، حcه q االختيارات، وقا

القياس أنها ال تطلق حÓ : "وقال شيخ اإلسالم" علق الطالق بصفة، Y عدم ا,شيئة، فمÓ لم يشأ وقع، لوجود �طه
   "تفوت ا,شيئة، إال أن تكون نية، أو قرينة تقتã الفورية

  )Dö(اbلقة 
  تعليق الطالق L ا�شيئة: تابع  ⇐

أي تعليق الطالق L ا�شيئة أو -لر% زيد؛ أو �شيئته ال2ط : أردت بقوÏ: فإن قال[  :رiه اهللا تعا0 قال ا,ؤلف  -
وألن الالم و�ن �نت  ] ألن لفظه �تمله، ألن ذلك يُستعَمل لل2ط[  عند Äهور أهل العلم ] ُقبِل ُحْكًما -الر% 

أي  ] وحينئذ لم تطلق ح} ير% زيٌد أو يشاء[  :فحملناها عليه ثم قالللتعليل، لكنها q هذا ا,قام الظاهر فيها الRط، 
  .حÓ يرç زيد q مثال تعليق الطالق برضاه، أو حÓ يشاء q مثال تعليق الطالق بمشيئته

مع سكره أنه حينئذ مؤاخذ بأقوا) وأفعا)، فإذا شاء : مراده إذا �ن آثما بسكره، ووجهه  ] ولو ïâًا يعقلها أو سكران[ 
   وقع الطالق به تغليًظا، ورده ا,وفق ابن قدامه والشارح، بأنه غ� ¤ص، وهذا واضح، وتقدم: اآلثم 
   "هذا ا,ذهب q ا§ملة"فوقع الطالق لصحته ëن ذكر،  ] أو بإشارة مفهومة من أخرس[  -
الRط لم يوجد، وبعد عقد ا$لف لم يقع أي قبل ا,شيئة، وعليه ا§مهور، ألن  ] ال إن مات، أو Àب، أو جن قبلها[  -

بال نزاع، : "وقع، قال q اإلنصاف: إال أن يشاء زيد أو غ�ه؛ فمات، أو جن أو أب ا,شيئة : الطالق، لفوات �طه، ولو قال
ق رفعه بRط لم يوجد

ّ
   "ألنه أوقع الطالق، وعل

  أنت طالق إن رأيِت ا©الل: من قال لزوجته/  مسألة    �
طلقت إن ُرؤي اuالل، أو تمت العدة : أو عند رأسه  ] أنت طالق إن رأيِت ا©الل: ومن قال لزوجته[ : ؤلفثم قال ا,

  )صوموا لرؤيته(بتمام الشهر، ألن رؤيته q الRع عبارة عما يُعلم به دخو)، لقو) ص� اهللا عليه وسلم 
  :نيته ننظر إ0 " أنت طالق إن رأيِت اuالل"من قال لزوجته /  �ح   

ين q ذلك بال نزاع ثم قال ] لم تطلق ح} تراه:  -أي معاينتها إياه -فإن نوى حقيقة رؤيتها [  •  ، بال نزاع ، وُيد"
ً
: هالال

هذا الصحيح من ا,ذهب، وجزم به ا,وفق بن  ] ، ألن لفظه �تمله -ويعود هذا إ0 ديانته -ويقبل منه ذلك ُحْكًما [ 
 . q ذلك، ألنها رؤية حقيقةقدامه وغ�ه، ويقبل قو) 

و\تمل أن : "وهو مذهب الشافù، قال ا,وفق وغ�ه ] طلقت بعد الغروب برؤية غ£ها: وÅال ينو حقيقة رؤيتها [  •
ثالثs يوًما، ألنه  ] و�ذا بتمام العدة[  :ثم قال  ."تطلق برؤيته قبل الغروب، ألنه يس� رؤية، وا$كم متعلق به q الشهر

أي نوى معاينة، وY رؤيته °اسة ا|µ، فال تطلق حÓ " ¤ين"بكÕ العs، مصدر  ] إن لم ينو العيان[  عهقد علم طلو
� عرف ال2ع  –ألن رؤية ا©الل [  تراه وهو هالل–  Jأول الشهر، بد¹ل قو �إذا رأيتم ( ص® اهللا عليه وسلمالعلم 

و�و ذلك، وا,راد به رؤية ا|عض،  )وموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيتهص( وقو) ] )ا©الل فصوموا، وÅذا رأيتموه فأفطروا
 وحصول العلم، فانµف لفظ ا$الف إ0 عرف الRع، 
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 طلقت، إال مع نية أو قرينة : إن رأيت زيًدا فأنت طالق؛ فرأته حيًا، أو ميتًا، أو q ماًء، أو q زجاج شفاف : و�ن قال ⇐

 ال  فـ: و�ن رأت خيا) q مرآة، أو ماء  ⇐

  -يع´ قوالن-وجهان : وð Þالستها وY عمياء  ⇐
َقتُق : إن �ن عبدي q السوق فامرأ� طالق ، و±نا q السوق : ثم قال. إن �نت امرأ� q السوق فعبدي حر: ولو قال ⇐

  .ولم تطلق، ألن العبد عتُق باللفظ األول
� مسائل متفرقة � هذا ا4اب: فصٌل  �)¹(  

  ا ففعل بعضهإذا حلف ال يفعل شيئً  �
لم \نث، ألنه لم :  ] وÅن حلف ال يدخل داًرا، أو ال �رج منها، فأدخل اeار بعَض جسده[  :قال ا,ؤلف رiه اهللا 

أو أخرج منها بعض [ ال تدخل بيت أختها؛ لم تطلق حÓ تدخل �ها : يدخلها �ملته، نص عليه فيمن حلف � امرأته
إذ [  لم \نث،: ومن حلف ال يفعل شيئًا ، وال نية وال سبب وال قرينة ففعل بعضه  ] لم �نث، لعدم وجود الصفة: جسده 

�ن Ãرج رأسه وهو معتكف إ0 ¤ئشة،  ص� اهللا عليه وسلموألنه  ] ا4عض ال يكون �ً، كما أن ال� ال يكون بعًضا
لُه وY حائض، وا,عتكف ëنوع من اtروج من ا,سجد  ، فاd¯ ص� ا هللا عليه وسلم لم Ãرج من ا,سجد و�نما ف�ِجّ

Áأخرج رأسه فقط ، وا|عض ال يأخذ حكم ال.  
  هذا هو ا,ذهب ] لم �نث، ألنه لم يدخلها 2ملته: ق ا4اب رط -َمن حلف ال يدخل اeار-أو دخل [ : ثم قال -

، ألن ا8مs تقتã ا,نع من öلف أنه \نث إال أن ينوي �ملته، وح8 عن مالك، واختاره اtر9: وهناك رواية أخرى 
 ôd� ،ن �الًفاcء منه، فمن أدخل بعضه لم يكن تارً± ,ا حلف عليه، فÐ فعل ا,حلوف عليه، فاقتضت ا,نع من فعل

ه فيمينه � ما نوى، وaذا إن اق�نت ب: عن اPخول، واtالف إنما هو q ا8مs ا,طلقة،  فأما إن نوى ا§ملة أو ا|عض 
  .قرينة تقتã أحد األمرين، فإن ا8مs تتعلق بذلك

لم �نث، ألنه لم يلبس ثوبا 3ه من :  -أي من غز©ا-أو حلف ال يلبس ثوبا من غز©ا، فلبس ثوبا فيه منه [  :ثم قال  -
   غزuا÷الف ما لو حلف ال يلبس من غزuا، فلبس ثوًبا فيه منه، فإنه \نث q هذه ا$الة، ألنه من  ] غز©ا
وقال ا,وفق بن  ] لم �نث ألنه لم ي2ب ماءه، وÅنما tب بعضه: أو حلف ال ي2ب ماء هذا اإلناء، ف2ب بعضه [  -

�وها q يعه: قدامةÄ أنه \نث، إال أن ينوي sج � الروايت    يُـخـر�
ن tب �يعه âتنع، فال تن{ف أل ففإنه �نث بال خال: Ãالف ما لو حلف ال ي2ب ماء هذا اgهر، ف2ب بعضه [ 

  وهذا ليس مثل الكأس ،  - فيحنث بRب ا|عض ] إ¹ه يمينه
كل اÓ=، أو ال ي2ب ا�اء [ 

ْ
ق � اسم  ] فيحنث ببعضه: و�ذا لو حلف ال يأ

"
أي بأكل أو �ب ا|عض، وaذا �وه ëا ُعل

  /  وY   جنس، أو � اسم Äع، وÑلب هذا الفصل ب´ � قاعدة أصو8ة، 
 أن من حلف بالطالق 8فعلن شيئًا، لم ي�أ حÓ يفعل Äيعه •

ا�لت يمينه : شارaت فالنا ففسخا الaRة، وبقيت بينهما ديون مش�aة، أو أعيان مش�aة  ال ولو طلق: "قال الشيخ
   "بانفساخ عقد الaRة

                                 
C    / أي متنوعة، من باب تعليق الطالق بال2وط.  
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  إن فعل ا�حلوف عليه مكرهاً أو Îنونًا أو مغ� عليه أو نائًما �
لم �نث : أو Îنونًا، أو مغً� عليه، أو نائًما [  لم \نث، لعدم إضافة الفعل إ8ه ] وÅن فعل ا�حلوف عليه مكرًها[  -

أي لم \نث ال q طالق، وال q عتاق، وال q يمs باهللا، كما هو مفهوم من قيد الحق، وذلك لكونه مغطى �  ] مطلًقا
   عقله q هذه األحوال

  عليه ناسيا أو جاهالإن فعل ا�حلوف  �
أي و�ن فعل ا,حلوف عليه ناسيا، أو جاهًال وجود ا$نث  ] وناسيا، أو جاهال، حنث � طالق وعتاق فقط[ : ثم قال -

: بفعله، أو ناسيًا أو جاهًال أنه الفعل ا,حلوف عليه، كَمن حلف ال يدخل دار زيد، ثم دخلها ناسيا، أو جاهًال أنها داره 
يع´ الطالق -ألنهما حق آد5 [ : قال ا,ؤلف معلال .اق فقط، لوجود �طهما، و�ن لم يقصدهحنث q طالق وعت

أي كما يستوي q اإلتالف العمد، والنسيان، واtطأ، هذا  ] فاستوى فيهما العمد، والنسيان، واÓطأ Ëإلتالف -والعتاق
  ا,ذهب، وعليه أك× األصحاب

يمينه باقية، واختاره شيخ اإلسالم وغ�ه، واستظهره q الفروع، وصوبه q اإلنصاف، ال \نث q ا§ميع، بل : وهناك رواية
ُيْم بِهِ {لقو) تعا0 

ْ
ْخَطأ

َ
 وÞ لفظ) عÒ ألمT اtطأ والنسيان: (ص� اهللا عليه وسلموقو)  }َولَيَْس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أ

، إما : "قال شيخ اإلسالم )هوا عليهإن اهللا Âاوز ألمT عن اtطأ، والنسيان، وما استكر(
ً
ويدخل q هذا من فعله متأوال

 لعالم ميت مصيبًا �ن أو �طًئا، ويدخل q هذا إذا خالع، وفعل ا,حلوف عليه معتقًدا أن الفعل 
ً
تقليًدا ,ن أفتاه، أو مقتا

  ."كبعد اtلع لم تتناو) يمينه، أو فعل ا,حلوف معتقًدا زوال اcdح، ولم يكن كذل
فال \نث فيها مع ا§هل والنسيان، ألن الكفارة Âب Pفع اإلثم، وال إثم  ] Ãالف ا¹مp باهللا سبحانه وتعا¾[  :ثم قال

  .إًذا 
  إذا حلف Ì Lء يظنه أنه كذا وليس كذلك �

�نث : الف ظنه فبان خ[  ظانًا أنه لم يفعله. ما فعلت كذا: كما لو حلف ] و�ذا لو عقدها يظن صدق نفسه[  :ثم قال 
  هذا ا,ذهب عند األك×،  ] � طالق و عتاق، دون يمp باهللا تعا¾

رواتها بقدر رواة ا'فريق، : "واستظهره q الفروع، وصوبه q اإلنصاف، وقال شيخ اإلسالم. ال \نث: وهناك رواية أنه 
ùء يعتقد: "وقال شيخ اإلسالم أيًضا" وهو أظهر قو� الشافÐ � الفه، فهذه ا,سألة لو حلف÷ sه كما حلف عليه، فتب

أو  بعدم ا$نث، من مسألة ا,حلوف عليه ناسيًا أو جاهًال، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطالق \نث قوال 
  .واحًدا، وهذا خطأ بل اtالف q مذهب أiد

ال أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم فيمن لم �نث إ:  -أي بعض ما حلف ال يفعله-وÅن فعل بعضه [  :ثم قال -
   فRب بعضه ] حلف ال ي2ب ماء هذا اgهر

  إذا حلف ¹فعلنه لم يxأ إال بفعله 3ه �
 إال بفعله 3ه:  -أي شيًئا عينه  -وÅن حلف بطالق أو غ£ه ¹فعلنه [  -

ْ
ال Ãتلف : قال ا,وفق بن قدامه ] لم يxأ

ألن ذلك حقيقة اللفظ، وألن مطلوبه Çصيل الفعل، وهو ) ,اذا؟. (اه. s أهل العلم فيه خالفًاا,ذهب q ذلك، وال نعلم ب
  .�ألمر، ولو أمره اهللا بء لم Ãرج من العهدة إال بفعل Äيعه، فكذا هنا

كلن هذا الرغيف [ : ثم قال -
ْ
كله 3ه: فمن حلف ¹أ

ْ
 ح} يأ

ْ
إال بدخول Äلته  لم ي�أ: أو حلف 8دخلن اPار  ] لم يxأ

وألن ا8مq s فعل Ðء، إخبار بفعله q  ] ألن ا¹مp تناولت فعل اoميع، فلم يxأ إال بفعله[ ؟  فما ا'عليل فيها
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  . ا,ستقبل، مؤaد بالقسم، وا�t بفعل Ðء يقتã فعله �ه
فو الشارع عن اdا�، وصوبه q تصحيح لعدم إضافة الفعل إ8ه، وع ] لم �نث: وÅن تر�ه مكرها، أو ناسيا [  :ثم قال
   الفروع

  أي q ا§هل، والنسيان، واإلكراه،  ] كنفسه: ومن يمتنع بيمينه، كزوجة وقرابة، إذا قصد منعه [ : ثم قال -
  لم \نث مطلقا، : فمن حلف � زوجته أو �وها ال تدخل دارا، فدخلتها مكرهة  ⇐
  q غ� طالق وعتاق، فال \نث : و�ن دخلتها جاهلة، أو ناسية  ⇐
ال \نث إن قصد : حنث ا$الف، وقال شيخ االسالم: و�ن حلف � غ�ه 8فعلن كذا، أو ال يفعلنه، فخالف  ⇐

   إكرامه، ال إلزامه به، أي با,حلوف عليه، ألن اإلكرام قد حصل
ن �aة غ�ه معه ال تمنع أل ] حنث: ومن حلف ال يأكل طعاما طبخه زيد ، فأكل طعام طبخه زيد وغ£ه : [ ثم قال -

نسبته و�ضافته إ8ه، ألنها تكون ألد/ مالبسة، إال أن تكون ) نية، والفرق أن لبس ا¦وب من غزuا ربما يتم�، 
  .انتõ ا,ؤلف من الم عن مسائل الطالق.  والطبخ ال يتم�

  باب اWأويل � اbلف بالطالق أو غ£ه

bا ��لعتاق، وا8مs ا,كفرة، ويتäم فيه عن بيان ما ¾وز منه،  ] لف بالطالق أو غ£هسيتõم ا�ؤلف عن اWأويل 
  :وما ال ¾وز، وال Ãلو من ثالثة أحوال 

  فله تأويله: إما أن يكون مظلوًما  .¹
º.  فال ينفعه: أو ظالًما  
  .فله تأويله q ا§ملة كما سيأ�: أو ال ظالًما وال مظلوًما  .¼

  بالطالق؟ ما معÑ اWأويل � اbلف �
ا'عريض q  )¹(¾وز: "وÞ الفروع البن مفلح ] -أي ظاهر لفظه-أي معÑ �الف ظاهره " ما"أن يريد بلفظه : ومعناه [ 

: ال ؛ ذكره شيخنا، واختاره، ألنه تدليس كتدليس ا,بيع، ونص أiد: وقيل ، ا,خاطبة لغ� ظالم بال حاجة، اختاره األك×
sء، قال. ، فلو حلف ال يطأ نهار رمضانال ¾وز ا'دليس مع ا8مUال يعجب´ ، ألنه حيلة، ومن احتال : ثم سافر وو

فهو حانث، وذكر ابن حامد وغ�ه أنه ال Âوز ا$يلة q ا8مs، وأنه ال Ãرج منها إال بما ورد به سمع، كنسيان، : °يلة 
    تسقط، واستدلوا بلعن ا,حللو�كراه، واستثناء، وأنه ال ¾وز ا'حلل إلسقاط حكم ا8مs، وال

  حكم اWأويل �
ويل فال �نث : فإذا حلف وتأول � يمينه : [ قال  :ا$الة األو   ⇐

ْ
 ] نفعه اWأ

ويل[  :ا$الة ا¦انية  ⇐
ْ
�~ي يستحلفه ا$اكم � حق عنده، قا) ابن  ] إال أن يكون ظا�ا øلفه، فال ينفعه اWأ

  . وصارت يمينه منµفة إ0 ظاهر ا~ي ع´ ا,ستحلف" بغ� خالف نعلمه: "مفلح وغ�ه
L نية (وÞ لفظ  ] رواه مسلم وغ£ه) يمينك L ما يصدقك به صاحبك(لقوJ عليه الصالة والسالم [ : د8ل ذلك 
يض، إذا استعمال ا,عار: "فدل ا$ديث � أنه إذا حلف ظا,ا °لفه يأثم، وال ينفعه ا'أويل، قال ابن القيم) ا�ستحلف

                                 
C    / الكتاب ، وق � .ال �وز: ال األستاذ هكذا وردت 
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�ن ا,قصود به رفع üر غ� مستحق، فهو جائز، وقد يكون واجبا إذا تضمن رفع üر ¾ب رفعه وال يندفع إال بذلك، 
فا'عريض فيه جائز، بل : فا'عريض فيه حرام، ألنه كتمان وتدليس، و¸ ما حرم بيانه: والضابط أن } ما وجب بيانه 

  . اه. واجب، إذا أمكن، و�ن �ن جائًزا فجائز
  ينفعه تأويله اختاره ا,وفق ابن قدامة وغ�ه، : و�ن لم يكن ظالًما وال مظلوًما فقيل :ا$الة ا¦ا¦ة  ⇐

  .ظاهر Øم أiد ا,نع من ا8مs به: ال؛ اختاره شيخ اإلسالم ، وقال: وقيل
  أمثلة للتأويل �

ي لزيد-ما لزيد عندك Ìء؛ وJ : فإن حلّفه ظالم[ 
َ
أي -وديعة بمhن فحلف ونوى غ£ه  -اbالفأي عند -عنده  -أ

لم \نث ألنه صادق ، وألÛ داود عن ! غ� وديعة كذا : أو استث« بقلبه، بأن يقول q نفسه ] أو نوى غ£ها -غ£ مhنها
ليه ومعنا وائل، فأخذه عدو ) فحلفت أنه أ0، فقال ص� اهللا ع ص� اهللا عليه وسلمخرجنا نريد رسول اهللا : سويد قال

  )كنت أبرهم وأصدقهم ، ا�سلم أخو ا�سلم(وسلم 
: أو نوى °لفه. لفالن عندي وديعة: ا~ي، أي ا,وصولة فكأنه قال" ما"أي أو نوى بـ ] لم �نث: ا¿ي " : ما"أو نوى بـ [ 

عمًدا، وهو دون إثم أثم، لكذبه، وحلفه عليه مت: ما لفالن عندي وديعة غ� الوديعة الT عنده، و�و ذلك، فإن لم يتأول 
ر $نثه إن �نت  إقراره بها، لعدم تعدي üره إ0 غ�ه، ÷الف اإلقرار، فإنه يتعدى üره لرب ا,ال فتفوت عليه، وُيكف"

  .ا8مs مكفرة

 )Dþ(اbلقة 

  باب اWأويل � اbلف بالطالق أو غ£ه وقفنا عند
 لم �نث: ونوى مhنًا غ£ مhنه بأن أشار إ¾ غ£ مhنه " هاهنا ما زيد: "أو حلف من ليس ظا�ا øلفه[  :قال ا�ؤلف  -
  ".ليس ا,روذي ههنا ؛ وأشار إ0 راحته: "وطرق رجل ا|اب � اإلمام أiد، فسأ) عن ا,روذي ، فقال ]

ناء السماء، إذا نفعه فينوي باللباس الليل، وبالفراش والبساط األرض، واألوتاد ا§بال، وبالسقف وا|: وÞ اإلنصاف
 yطوالق، أي نسا yبت رئته، وبنساü ُخّوة اإلسالم، وما ذكرت فالنا، أي ما قطعت مذاك�ه، وما رأيته، ما

ُ
وباألُخّوة أ

األقارب منه، وِ�َواري أحرار، سفنه، وما �تبت فالنًا، مcتبة الرقيق، وبما عرفته، ما جعلته عريفا، و�و ذلك يع´ هذه 
Tال \نث اإلنسان بهامن ا'أويالت ال .  

̧قت م� شيًئا: أو حلف L امرأته[  :قال - - فخانته � وديعة ولم ينوها [ إن ¬قت م´ شيئًا فأنت طالق؛ : أي ] ال 
ويل ا�ذكور[ أي q } أمثلة ما تقدم  ] لم �نث � ال�:  -أي لم ينو اÓيانة øلفه L ال�قة

ْ
غ� مcن وهو  ] للتأ

̧قة[ غ�ها، أو بما ا,وصولة، أو غ� مcن زيد، أو غ� الÕقة، و�و ذلك  الوديعة أو ن اÓيانة ليست 
َ
ألنه معلوم  ] وأل

  أن الÕقة تكون من حرز ، وهنا ليس uا ا$رز، 
ُه : ما يُسأل عنه كث�، مثل أن يعتقد أن غ�ه أخذ ما)، فيحلف ل�دنه، أو يقول: "قال شيخ اإلسالم فامرأ� إن لم يَرد%

وال دراهم معه، . 8حóن زيد؛ ثم يتبs موته، أو 'عطي´ من اPراهم الT معك: طالق؛ ثم تبs أنه لم يأخذه، أو يقول
  " وذلك لعلة ال يثبت الطالق بدونها

  :هو قسمان: "ثم قال شيخ اإلسالم 
  . فيحلف ل�دنه، فوجدها لم تÕقه ما يتبs حصول غرضه بدون فعل ا,حلوف عليه، مثل إذا ظن أنها ¬قت ) ماال، )¹
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º( ء. 'عطي´ من هذا الكيس: وا¦ا¥ ما لم \صل معه غرضه، مثلÐ أنه ليس فيه sثم يتب 

ل�دنه إن كنت أخذته، وا¦ا¥ و�ن لم \صل فيه غرضه، لكن ال : فاألول يظهر فيه جًدا أنه ال \نث، ألن مقصوده
  " ه لم \لف عليهغرض ) مع وجود ا,حلوف عليه، فيص� كأن

أو Ëن سبب ا¹مp ا¿ي [ حنث، ألن اللفظ صالح ألن يُراَد به ذلك :  ] فإن نوى بال�قة اÓيانة[ : قال ا,ؤلف  -
ألن السبب يقوم مقام اdية، Pال'ه عليها وبهذا يكون ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 قد أنõ ما يتعلق  ] حنث: هّيجها اÓيانة 

  .بهذا ا,بحث
  :اك مبحث آخر مهم جًدا q باب الطالق وهو الشك q الطالقوهن

  باب الشك � الطالق

  . ال�دد بs أمرين ال مرجح ألحدهما � اآلخر: ضد ا8قs، وعند األصوs8: الشك لغة
    .تردد � السواء  :واصطالحا

ال�دد بs أمرين، /  وهو   ،  الطالق وغ�هأي الشك q ] ال�دد � وجود لفظه، أو عدده ، أو tطه: أي[  :قال ا,ؤلف  -
مطلق ال�دد بs وجود ا,شكوك فيه؛ من طالق، أو عدده، أو �طه، وعدمه؛ : ال ترجيح ألحدهما � اآلخر؛ وهو هنا

ق مرة أو مرتs ، أو �طه 
ّ
  !فيدخل فيه الظن، والوهم ، قد يشك q عدد هل طل

  اbكم إن شك � الطالق أو tطه �
لم تطلق بال نزاع، ألن اcdح وقع بيقs فال يرتفع إال بيقs ، ومن ا,علوم أن ا8قs ال :  ] من شك � طالق[  : ثم قال

أو شك � tطه أي [  :قال. يزول بالشك، ولم يعارض يقs اcdح إال شك ?ض، فال يزول به اcdح، وهذا قول ا§مهور
فيشك أنها دخلتها، فال تطلق بمجرد الشك، � " ا دخلت اPار فأنت طالقإذ"كأن يقول  ] tط الطالق ا¿ي علق عليه

  .الصحيح من ا,ذهب
أنه ال : يلزمه مع �ط عد�، �و لقد فعلت كذا، أو إن لم أفعله ا8وم، فم! وشك q فعله؛ وأفÓ شيخ اإلسالم: وقيل 

  .\نث، ألنه ¤جز عن ال�
ا أو شك � tطه أي tط الطالق[  :قال - Aن أو عدميË اAكـ إن قام زيد فامرأ� طالق، أو إن  ] ا¿ي علق عليه ؛ وجودي

وهو مذهب أÛ حنيفة والشافù، واألصل فيه حديث ص� اهللا عليه  ] لم يلزمه الطالق: [ لم يقم زيد ا8وم، فامرأ� طالق 
ال ين{ف ح} يسمع ( وحديث)  يريبكدع ما يريبك إ¾ ما ال( وحديث )فليطرح الشك، وL 0¹ ما استيقن( وسلم

وغ� ذلك من األحاديث الT تدل � أن اإلنسان ال Ãرج من األمر ا8قي´ إال بيقs ، أما ðرد  )صوتا أو �د ر�ا
  .الشك فإنه ال مcن ) q ذلك

: فإن �ن ا,شكوك فيه رَْجعيا  ] "والورع ال�ام الطالق: "ألنه شك طرأ L يقp فال يزيله؛ قال ا�وفق بن قدامه[  :قال 
  . فيقs نكاحها باقٍ : راجعها إن �ن مدخوال بها، و�ال جدد نكاحها، و�ذا لم يطلقها 

األو  استبقاء اcdح؛ بل يكره أو \رم إيقاعه ألجل الشك، فإن الطالق بغيض إ0 الرiن : "وقال ابن القيم وغ�ه
  " آكد من ابتدائه وأيًضا اcdح دوامه. حبيب إ0 الشيطان

  إذا شك � عدد الطلقات �
ولو شك هل طلق : "قال ابن القيم وغ�ه ] فطلقة عمالً با¹قp وطرحا للشك: وÅن تيقن الطالق وشك � عدده [  :قال -
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ن، فال يزول بالشك   وهو الصحيح، وقول ا§مهور " واحدة أو ثالثا؟ لم يقع ثالثا، ألن اcdح ُمتيَق�
فال يزول بالشك، كسائر أحcم  ] ألن األصل عدم اWحريم -أي للشاك-تباح ا�شكوك � طالقها ثالثًا J و[  :ثم قال  -

  . اcdح، وألن اcdح باٍق حكمه، فأثبت ا$ّل، كما لو شك هل طلق أو ال
كل ثمرة معينة [  :ثم قال  -

ْ
فلو حلف  ] اشتبهت بهمن أكل ثمرة âا  –أو Øوها اشتبهت بغ£ها  –ويُمنع َمن حلف ال يأ

فله أكل ثالث تمرات، ويبæ واحدة ال يأكلها، قد : بالطالق، ال يأكل تمرة واحدة بعينها، فاشتبهت بثالث تمرات مثال 
  .تكون Y ا,حلوف عليها

  . الحتمال أن ا,أكول غ�ها، ويقs اcdح ثابت، فال يزول بالشك ] وÅن لم نمنعه بذلك من الوطء[  :ثم قال  -
  إضافته إلحدى زوجتيه �

ألنه عينها [ بال خالف  : قال q اإلنصاف ] طلقت ا�نوية: فإذا قال المرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة [  :ثم قال -
شبه ما لو

َ
   ] عينها بلفظه بنيته، فأ
  أوقع القرعة بينهما: إذا لم ينو شيئا عند الطالق  �

ق إحداهن ثم مات، ال  -قال عA ر- اهللا عنه  ] طلقت من ُقرِعت: وÅال ينو معينة [ ثم قال  -
ّ
q رجل ) أربع نسوة، طل

قِرْع بs األربع، وأمسك منهن واحدة" -يدري الشهود أيتهن طلق
َ
  ويقسم بينهن ا,�اث، و�وه عن ابن عباس، " أ

ق إحداهن، ولم-وال �الف uما من الصحابة، وقال أiد : "قال ا,وفق
�
 - تكن ) نية q واحدة بعينها q رجل ) نسوة، طل

  " يُقَرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فô ا,طلقة"
  .والقرعة سنها رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، وقد جاء بها القرآن: قال الشارح 

 ] ولألنه ال سبيل إ¾ معرفة ا�طلقة منهما عينا، ف2عت القرعة ألنها طريق t. إلخراج ا�جه[  :ثم قال معلال
وقال }, فََساَهَم فhَََن ِمَن الُْمْدَحِضpَ  {وردت q موضعs وقيل بأنها  جعلها اهللا طريقا إ0 ا$كم الq *R كتابه

فÛُهْم يَْكُفُل َمْريَمَ {: تعا0
َ
ْقَالَمُهْم ك

َ
يِْهْم إِْذ يُلُْقوَن أ َeَ بها، وحكم ، وفعلها رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، وأمر } َوَما ُكْنَت

فإن ا'عيs إذا لم يكن dا سبيل إ8ه : "بها، و¸ قول غ� هذا القول، فإن أصول الRع وقواعده ترده، قال ابن القيم
 q فعل القرعة، قدريا فيما öرج به، وذلك إ0 

ً
، �عيا

ً
 قدريا

ً
بالRع، فُّوض إ0 القضاء والقدر، وصار ا$كم به �عيا

  ." أحسن من هذا، وال أبلغ q موافقته �ع اهللا وقدرهاهللا، ال إ0 ا,äف، فال
  أمثلة �ن طلق إحدى زوجتيه �
من أنه ال سبيل إ0 معرفة  ] فيقرع بينهما �ا تقدم: كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها : [ ثم قال

وأن حديث عq A  -يع´ q هذه ا,سألة  -أن القرعة ال مدخل uا هاهنا،: "واختار ا,وفق. إلخ... ا,طلقة منهما عينًا
  "ا,�اث ال q ا$ل، وأنه ال يعلم بالقول بها q ا$ل من الصحابة قائال

فإن أمكن إقامة ا|ينة � ذلك، وشهدت أن ا,طلقة غ� ا,خرجة . والقول األول عليه أك× األصحاب، فاهللا أعلم
  .ن حكم ا$اكم ال يغ� الء عن صفته باطنابقرعة، ردت إ8ه، ولو تزوجت، أو حكم بقرعة، أل

� القول بها، ألنهما ?بوستان ألجله، و¸ واحدة من حيث Y األصل بقاء  ] وÉب نفقتهما إ¾ القرعة[  :ثم قال -
  .نكاحها، فال تسقط نفقتها بالشك

هما، و±ن نوى ا,طلقة حلف لورثة بينهما، فمن قرعت لم ترث، و�ن ماتتا أو إحدا ] وÅن مات أقرع ورثته[  :ثم قال -
  .األخرى أنه لم ينوها وورثها، أو للحية ولم يرث ا,يتة، و�ن لم ينو إحداهما، أقرع بينهما، كما سبق
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  إذا تبp أن ا�طلقة غ£ ال� قرعت �
الزوج بذلك، أو تذكر  بأن أخ� ] وÅن تبp للزوج بأن ذكر أن ا�طلقة ا�عينة ا�نسية غ£ ال� ُقرعت[  :ثم قال ا,ؤلف  -

ردت إ¹ه أي الزوج، ألنها زوجته، لم يقع عليها منه طالق ب{يح وال بكناية ما لم ت�وج فال ترد [ من وقع بها الطالق 
� إبطال حق غ£ه أو ما لم تكن القرعة øاكم Jبإخباره،  ] ألن قرعته ُحكم فال يرفعه الزوج، إ¹ه، ألنه ال يقبل قو

  كم حاكم وال ينقض به حُ 
  مسألة �

إن Ëن هذا الطائر غرابا ففالنة أي هند مثال طالق ، وÅن Ëن \اما ففالنة أي حفصة " وÅن قال لزوجته [  :ثم قال  -
وألنه متيقن ا$ل، وشاك q ا$نث، فال  ] لم تطلقا الحتمال كون الطائر ليس غرابا وال \اًما: مثال طالق وجهل الطائر 

؛ وجزم به q وقوع الطالق: واختار ابن عقيل وشيخ اإلسالم وغ�هما قوال غ� هذا وهو ، بالشكيزول عن يقs اcdح 
وهو : الروضة فيقرع؛ وذكره القا- منصوص أiد؛ وذكر بعض األصحاب احتماال يقتã وقوع الطالق بهما؛ وقال الشيخ

  .أبو عبيدة وغ�ه إ8ه ظاهر Øم أiد ومال

 يتبs فيما بعد، مثل إن لم يقدم زيدٌ } موضع يك: وقال الشيخ
ً
، أو و¸ q طالق زوجته، أو ون فيه الRط أمرا عدميا

إن لم يكن غرابا وطار ولم : أنت طالق 8لة القدر، أو قبل موT بشهر، أو إن �ن الطائر غرابا فامرأ� طالق، وقال اآلخر
  -هذا رأي آخر q ا,سألة  -. يُعلَم، يع¶ل فيها حÓ يتيقن

ولم يعلم وقع [ أي و�ن لم يكن غرابا، ففالنة طالق  ] إن Ëن غرابًا ففالنة طالق، وÅال ففالنة"وÅن قال : [ ثم قال -
ينا، فهما سواء، والقرعة طريق �* إلخراج عألنه ال سبيل إ0 معرفة عs ا,طلقة منهما  ] بإحداهما، وتع�p بقرعة

  . نسيةا,جهول، فRعت القرعة، �,بهمة وا,
 طلقت امرأته" : هند طالق"طلقت امرأته ، أو قال ©ما " : إحداكما طالق"وÅن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند [  :ثم قال -
وألن امرأته  ] ألنه ال يملك طالق غ£ها[ عللوا ~لك . سل� طالق، واسم امرأته واألجنبية سل�، طلقت امرأته: أو قال ]

ألن األصل اعتبار Øم ا,äف، دون  ] طلقت زوجته" : بنتك طالق" -و©ا بنات-قال bماته و�ذا لو [ Y ?ل طالقه 
:  -كما سبق q قو) سل� –إلغائه، فإذا أضافه إ0 إحدى امرأتs، و�حداهما زوجته، أو إ0 اسم، وزوجته مسماة بذلك 

  .ها لوقع لغوٌ وجب �فه إ0 امرأته، ألنه لو لم يµُف إ8
أردت بالطالق : أي و�ن قال q ا,سأ's ] ُدي�ن الحتمال صدقه ألن لفظه �تمله: وÅن قال أردت األجنبية [  :ثم قال -

ولم تطلق امرأته، ألنه لم يµح بطالقها، وال لفظ بما يقتضيه وال ألن لفظه \تمل ذلك؛  األجنبية ُدي"ن فيما بينه وبs اهللا
، وهذا فيما إذا ترافعا ] ولم يقبل منه حكما ألنه خالف الظاهر[  :ثم قال. عليهنواه، فوجب بقاء نكاحها � ما �ن 

  .تطلق الT نوى -فالنة أنت طالق، فا'فت فإذا Y غ� الT حلف عليها، قال: q رجل ) امرأتان، فقال-وقال أiد 
أي  ] تخلص به من مكروه، فيقبل لوجود د¹لهإال بقرينة دالة L إرادة األجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظا�ا، أو ي[  :ثم قال

  .طلقت زوجته: فيقبل منه حكما، لوجود د8له الصارف ) إ0 األجنبية، فإن لم ينو زوجته، وال األجنبية 
ألنه قصدها بلفظ الطالق وعلل  �اذا؟ ] طلقت الزوجة" :  أنت طالق"وÅن قال �ن ظنها زوجته [  :ثم قال بعد ذلك -

فبانت زوجته " أنت طالق: "العتبار � الطالق بالقصد دون اÓطاب، و�ذا عكسها بأن قال �ن ظنها أجنبيةألن ا[ ~لك 
كما لو علمها زوجته، وال أثر لظنها أجنبية، ألنه ال يزيد � عدم  ] ؛ ألنه واجهها ب{يح الطالق-L الصحيح-طلقت : 

شيخ اإلسالم هذا القول أنها ال تطلق؛ ألن الع�ة باdية كما سبق أن  ال تطلق، ورجح: إرادة الطالق، وهناك قول آخر بأنها 
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  .عرفنا 
  .وبهذه ا,سألة يكون ا,ؤلف قد أنõ } ما يتعلق بمسائل الطالق

 )�D(اbلقة 

  بــاب الرجعــة

لك بالطريق أو والطالق وهما الطريق النفصال الزوجs عن بعضهما ، أà بعد ذ )¹(بعد أن ذكر ا,ؤلف رiه اهللا اtلع
وقبل معرفة ذلك نذكر ما ،) باب الرجعة(با,وضوع ا~ي يمكن من خال) إ¤دة الزوجية إ0 ما �نت عليه، أال وهو 

  ، يتعلق با'عريف
  "جاءت´ رجَعة الكتاب أي جوابه: ويقال ، الرجعة بعد الطالق أك× ما يقال بالكÕ ، والفتح جائز: "قال الزهري
BلوÓلرِْجَعة وا§لسة و: " قال ا� ôاع بعد الطالق فÂحال االر q عة باقيةÂلكون ا,ر Õوأما ،لعله إنما قيلت بالك

  ، " الفتح أفصح: "وقال ا§وهري "  باdظر إ0 أنها فعل ا,رÂع من واحدة فô بالفتح ، فلهذا اتفق اdاس � الفتح
Äوسيأتينا إن شاء اهللا أدلة ذلك، اعوالرجَعة كما هو معلوم ثابتة بالكتاب والسنة واإل  

  تعريفها �
 : قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0

ً
 ، ] وå إ*دة مطلقٍة غ£ بائن إ¾ ما Ëنت عليه بغ£ عقد[ :  q تعريف الرجعة اصطالحا

 
ً
 و�ما أن يكون بائنا

ً
ëا سبق  فإذا بانت ا,رأة وY استوفت ا¦الث أو غ�ها، ومعلوم أن الطالق إما أن يكون رجعيا

 كأن يكون طلقة  إذاأما ، بيانه فإنها q هذه ا$الة ال تدخل q باب الرجعة ألنه ال سبيل ) إ0 إ¤دتها
ً
�ن الطالق رجعيا

sهذه ا$الة ، أو طلقت q فيحق للزوج أن يعيد الزوجة،  
 :عقد اcdح لقو) تعا0 أي بغ� عقد جديد وهو ، ] بائن إ¾ ما Ëنت عليه بغ£ عقد å إ*دة مطلقة غ£[  
َراُدوا إِْصَالًحا{

َ
ِهن� ِ� َذلَِك إِْن أ َحقÛ بَِرد�

َ
ْو تَْ�ِيٌح {: وقو) تعا0، سورة ا|قرة} )ººî( َوُبُعوWَُُهن� أ

َ
فإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ

ْمِسُكوُهن� {وقال ، سورة ا|قرة} )ººM( بِإِْحَسانٍ 
َ
َجلَُهن� فَأ

َ
ْو فَارِقُوُهن� بَِمْعُروف فَإَِذا بَلَْغَن أ

َ
، سورة الطالق } )º(بَِمْعُروٍف أ

وطلق اd¯ ص� اهللا عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، ) مره فل£اجعها(وقول اd¯ ص� اهللا عليه وسلم q حديث ابن عمر 
  ، وثبتت السنة القو8ة والفعلية، هذه �ها أدلة تدل � ثبوت الرجعة q الكتاب والسنة ، 
،  ] أ�ع أهل العلم L أن اbر إذا طلق دون اÈالث ، والعبد دون اثنتp، أن ©ما الرجعة � العدة: قال ابن ا�نذر [ 

 غ�ه  إذااتفاق أهل العلم أنه : وحcه ابن هب�ة وغ�ه 
ً
و�ذا طلق العبد ، طلق ا$ر زوجته ثالث لم Çل ) حÓ تنكح زوجا

 غ�ه وهذا سبق بيانه قبل قليل اثنتs لم Çل ) حÓ تنكح ز
ً
  ، وجا

  tوط الرجعة �
مدخوالً بها أو òلواً  - اح�از من اcdح الفاسد-من طلق بال عوض زوجَته بنhح صحيح [ اهللا ثم قال ا,ؤلف رiه  -
، هذا هو ا,ذهبو، اtر9 رiه اهللا  مفله رجعتها q ذلك ألن غ�ها ال عدة عليها فال تمكن رجعتها هذا ظاهر Ø ] بها

و�ما ا,دخول بها أي ، وهو قول أÛ حنيفة وا§ديد عند الشافù ، " ال رجعة q اtلوة من غ� دخول: "قال أبو بكر

                                 
C    /  قال األستاذ اإليالء ، وهو لم يأت بعد!  
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 واحًدا 
ً
  ، ا,وطوءة فقوال

p فله مدخوالً بها أو òلواً بها دون ما Jَ من العدد، بأن طلق حر دون ثالث ، وعبد دون اثنت[ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا 
ولو¹ه إذا Ëن Îنوناً رجعتها [ ، رجعتها مادامت q العدة وهذا بإÄاع أهل العلم ] حرا Ëن أو عبًدا -أي للمطلق  -

استيفاءه ) كبقية  ك� الصحيح ألنه حق للمجنون Ã� فواته بانقضاء العدة فمل ] مادامت � عدتها ولو كرهت
,رتد أهلية اcdح بنفسه فخرجت األهلية ا,رتد، وبنفسه الص¯ وا,جنون ثم حقوقه وaذا الص¯ وا,رتد أو  فRط ا

ِهن� ِ� َذلَِك {لقول اهللا تعا¾ مستدال ¿لك [ : قال ا,ؤلف  َحقÛ بَِرد�
َ
أي أو  برجعتهن q حال العدة بوطئها  ] }َوُبُعوWَُُهن� أ

  أو بلفظ راجعت امرأ� 
  : أي الرجعة تكون بإحدى أمرين �

  إما بالوطء فهذا د8ل � أنه رغب فيها وÞ إ¤دتها /   ¹
º   / و ذلك : أو بأن يتلفظ فيقول�  راجعت امرأ� و 

 ، وقال بعضهم 
ً
ال يش�ط أن يريدا : و�ذا رجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه إن أراد إصالحا

من الرجعة إال من  ّكنوال يم: "قال شيخ اإلسالم ، نع من اإلüارإصالحا Pاللة اآلية � ا'حضيض � اإلصالح وا,
القرآن ال يدل � أنه اليملكه وأنه لو أوقعه : "وقال ، أراد إصالحا و�مسا� بمعروف ، فإذا طلق إذن فÇ Òريمه الروايات 

ك اإلنسان ما حرمه عليه فقد تنا
�
  ،" قضلم يقع كما لو طلق ا|ائن ، ومن قال إن الشارع مل

ال تدخل فيها  ] فال رجعة: وأما من طلق � نكاح فاسد ، أو بعوض ، أو خالع ، أو طلق قبل اeخول واÓلوة [ : ثم قال -
  : ونعرف األسبابالرجعة q هذه ا$الة 

فال  -q اcdح الفاسد تبيs بالطالق  -لكونها تبs بالطالق /  فأما q نكاح الفاسد فال رجعه   : "قال الشارح 
فإنه يريد أن يستحل ، فمن أخذ ينظر بعد الطالق q صفة عقد اcdح فهو من ا,عتدين : "قال الشيخ ،" تمكن رجعتها

  ،?ارم اهللا قبل الطالق وبعده 
ألن العوض q الطالق إنما جعل 'فتدي به ا,رأة نفسها من الزوج وال \صل /  أو بعوض أو خالع فال رجعة أيًضا   : قال 
  .مع ثبوت الرجعة  ذلك

  ،حيث ال عدة عليها فال تمكن رجعتها  ] فال رجعة: أو طلق قبل اeخول واÓلوة [ ثم قال 
  : إذاً tوط الرجعة �

  .وaونه بال عوض) åوaونه دون ما يملك ) ¼وaون الطالق عن نكاح صحيح ) ºاPخول واtلوة ) ¹ 
$الة إ¤دتها إ0 عش الزوجية مادامت q العدة ، فإذا انقضت فإذا وجدت هذه الRوط األربعة فإنه ¾وز ) q هذه ا

  فإنه ال رجعة إذن ويكون خاطبًا من Äلة اtطاب : العدة 
أي البد من عقد جديد بRوطه أي البد من الرç والبد من الو� والشهود  ] بل يعتx عقد ب2وطه[ ثم قال بعد ذلك 

  .وغ� ذلك
فَإِْن {هذا باإلÄاع لقول اهللا تعا0  ] لم 	ل J ح} تنكح زوجاً غ£ه[ ، ا طلق ثالث مثالً أي إذ ] ومن طلق نهاية عدده[ 

ِلJَ Ûُ ِمْن َنْعُد َح}� َيْنِكَح َزوًْجا َلْ£َهُ {))أي ا¦ا¦ة(( }َطل�َقَها
َ
حÓ يطأها اآلخر : ومع« ذلك ، سورة ا|قرة) º¼º( }فََال 	

  .'حليل بقصد ا نq نكاح صحيح وال يكو
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  ألفاظ الرجعة �
ألن أك× هذه  ] و	صل الرجعة بلفظ راجعت امرأ� وØوه ، كـ ارÉعتها و رددتها وأمسكتها وأعدتها[ ثم قال بعد ذلك 

$ق بها ما q معناها 
ُ
الرد واإلمساك وردت q القرآن ، والرجعة وردت q السنة واشتهر ،األلفاظ ورد بها الكتاب والسنة وأ

فال " أعدتها كنايةً : "فيما بs أهل العرف وقد يكون لفظها هو الµيح الشتهاره دون غ�ه ، وقال يوسف هذا االسم 
  .الرجعة بالكناية � ا,ذهب لÇص

أي كناية q الرجعة وليس  ] وال تصح الرجعة بلفظ نكحتها وØوه ك�وجتها ؛ ألن ذلك كناية[ ثم قال بعد ذلك 
   ال \صل بالكناية�cdح  ] بالكناية لحة بضع مقصود ، فال 	صاستبا: والرجعة [ ، تµ\ًا
  " أومأ إ8ه أiد واختاره ابن حامد"قال ابن قدامه q الRح ،Çصل الرجعة بنكحتها و�وه : وقيل 

  حكم اإلشهاد L الرجعة 
مالك وأÛ  باألصحاب وهو مذهÄاه�  هوعلي ] ويسن اإلشهاد L الرجعة ، وليس tطاً فيها[ : مسألة مهمة ، قال  -

أي كأنه يقول " طلقت لغ� السنة: "حنيفة ,ا رواه ابو داوود عن عمران ابن حصs أنه قال ,ن طلق ثم يراجع وال يشهد 
: وزاد الط�ا¥ " وراجعت لغ� السنة ، أشهد � طالقها ورجعتها وال تُعد: "ثم قال ، البد أن تشهد � هذا الطالق 

  " اهللاواستغفر "
  ] ويسن اإلشهاد L الرجعة وليس tطاً فيها ، ألنها ال تفتقر إ¾ قبول فلم تفتقر إ¾ إشهاد[ : قال  -

ً
أي ليس ملزما
برç الزوجة q هذا ، ألن عصمة الطالق واcdح بيد الزوج ، أي الطالق والرجعة بيد الزوج ، فلم تفتقر إ0 إشهاد وهذا 

، ال ¾ب اإلشهاد q الطالق فكذلك ال ¾ب q الرجعة  أي، ع � عدم وجوبه q الطالق اإلÄا عمذهب ا§مهور لوقو
ْشِهُدوا َذوَْي َعْدٍل ِمنُْكمْ {: أنها تش�ط لقو) تعا0: وعن اإلمام أiد رواية ، والرجعة قرينة الطالق 

َ
  ،  سورة الطالق} )º(َوأ

هذا باإلÄاع لقو) تعا0  ] ، وال صداق ، وال ر% ا�رأة ، وال علمهاأن الرجعة ال تفتقر إ¾ وÏ : و�لة ذلك [ ثم قال 
ِهن� ِ� َذلِك{ َحقÛ بَِرد�

َ
والرجعة إمساك لقو) ، وألن حكم الرجعية حكم الزوجات ، يع´ q العدة  }� ذلك} {َوُبُعوWَُُهن� أ

ْمِسُكوُهن� بَِمْعُروٍف {تعا0 
َ
َجلَُهن� فَأ

َ
ْو فَارِقُوُهن� بَِمْعُروٍف  فَإَِذا بَلَْغَن أ

َ
  } أ

ال تصح الرجعة : "قال شيخ اإلسالم ،" يفرق بينهما وال رجعة ) عليها: "يش�ط لصحتها اإلشهاد عليها ، وقال : وعن أiد 
ل \ص م,ا روي عن عA أنه أمر �ت الشاهدين واتهمهما ول،مع الكتمان °ال ، وعليه فتبطل إن أو$ الشهود بكتمانها 

  ") عليها رجعة
  بيان ما للرجعة وما عليها �

زوجة يملك منها ما يملكه âن لم يطلقها ، و©ا ما للزوجات من  -أي الرجعي�ة  -وå [ : قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 
نفقة و�سوة ومسكن ، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن وØوه ، لكن ال قَْسَم ©ا ، فيصح أن تطل�ق ، وتالعن 

  أي تتعرض ) كما ت¶ين النساء  ] و©ا أن تت2ف J وت�ين[ ويرث } منهما صاحبه  ] ويلحقها ظهارهُ وÅيالؤه
  Ãطئ فيها كث� من اdاس q هذا الزمن •

ً
قت طلقة دون ا¦الث ، وuذا أنبه � مسألة مهمة جدا

"
وY أن ا,رأة إذا ُطل

أو إ0 بيت و8ها  أو أهلها وهذا خطاء كب� جدا بل ¾ب أن تبq æ بيت  فإنها قد öرج إ0 بيت أبيها، أي ليست بائن
 ، الزوجية ألن نفقتها ال تسقط والسكن والكسوة

ً
فإذا خرجت فكأنه بهذا قطعت � نفسها ، Y كبقية الزوجات تماما

راجعها وبهذا تعود إ8ه كما من زوجها بينما لو بقيت بل وت¶ين وتتعرض ) حÓ تميل قلبه فلعله يعود إ8ها وي ةالرجع
ألنها إن بقيت دون مراجعة حÓ تنتô العدة انقطع اcdح وال يستطيع هو إ¤دتها أصًال إال بنcح جديد وعقد ،�نت 
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 ألنها q حكم الزوجات  ] بها ، ووطؤها ةوJ السفر ، واÓلو[ : قال . جديد

  حصول الرجعة بالوطء �
  )) القول (( رجعة عرفنا أن األمر األول Çصل به ال

ال Çصل إال /  وهو بوطئها ولو لم ينِو به الرجعة ، وظاهر Øم اtر9   )) الفعل (( واألمر اآلخر ا~ي Çصل به الرجعة 
، ùبالقول وفاقًا للشاف  

، الرجعةفيبيح وطء الرجعية إذا قصد به ، Çصل بالوطء مع اdية اأنه/  ومذهب مالك وأÛ حنيفة ورواية عن أiد    
  " هذا أعدل األقوال: "وقال شيخ اإلسالم 

  حكم تعليق الرجعة بال2وط �
أو إن قدم أبوك فقد  ] وال تصح معلقة ب2ط كـ إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتِك [ ثم قال ا,ؤلف رiه  اهللا تعا0 

 تستباحة فرج مقصود أشبهبال نزاع ألن الرجعة ا ] أو 3ما طلقتك فقد راجعتك[ راجعتك أو أن شئت فقد راجعتك 
أي ÷الف عكس تعليق الرجعة بRط كقو) �ما راجعتك فقد طلقتك فيصح ،  ] Ãالف عكسه فيصح[ اcdح 
  وتطلق �ما راجعها ألنه طالق معلق بصفة ، ا'عليق 
  حد الرجعة يستمر إ¾ أن تغتسل ا�رأة � اbيض �

 ، حÓ قيل قبل تمام الغسل  ] فله رجعتها: ولم تغتسل فإذا طهرت ا�طلقة رجعيا من اbيضة اÈاÈة ، [ aقال الزر :
روي عن عمر وع� وابن [ : قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0. ليس ) رجعتها بعد انقطاع اPم: وعنه " وهو ظاهر Øم اtر9"

كما يمنعه  ] وج من الوطءلوجود أثر اbيض ا�انع للز[ وأيضا عن أÛ بكر ر- اهللا عنه   ] عباس رÕ اهللا عنهم
  ، ا$يض ولم تبح لألزواج ، وظاهره ولو فّرطت q الغسل مدة طويلة 

ت إ8ه ألن اcdح ا¦ا¥ : و�ن أشهد � رجعتها ولم تعلم حÓ اعتدت ونكحت من أصابها ثم جاء وأقام بينة بذلك  رُد�
 لألنساب وهذا الصحيح وقول أك× الفقهاء أصابها ا¦ا¥ حÓ تعتد وaذا لو لم يصبها نوال يطؤها إ، فاسد 

ً
  ا¦ا¥ احتياطا

وأما بقية األحhم من قطع ، لم 	ل إال بنhح جديد : فإن اغتسلت من حيضة ثاÈة ولم يكن ارÉعها : [ ثم قال -
  ،  ] اإلرث والطالق واللعان واgفقة وغ£ها فتحصل بانقطاع اeم

  :و طلقها قبل اeخول واÓلوة أ ] إن فرغت عدتها قبل رجعتها[ اbكم  
وتعود � ما ب@ من طالقها سواء رجعت بعد نكاح  ] إن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد[ 

َحقÛ  {بوÏ وشاهدي عدل �فهوم قوJ تعا¾ [ زوج غ�ه أو قبله وطئها ا¦ا¥ أم لم يطأها وعليه أك× أهل العلم 
َ
َوُبُعوWَُُهن� أ

 ِ ِهن� ِ� َذلَِك ب لم تبح إال بعقد جديد بRطه ، و�ن لم تثبت رجعته : فمفهوم اآلية أنها إذا فرغت عدتها  ] أي � العدة }َرد�
  ، رُد� قو) : وأنكراه 

م إ0 ا,د* ، ألن قول ا¦ا¥ ال يقبل عليها بل q حق : و�ن صدقه ا¦ا¥ 
ّ
بانت منه وعليه مهرها إن دخل بها وال تُسل

  فسه ، والقول قوuا ن
  لم تقبل � ا¦ا¥ لكن مÓ بانت منه ¤دت إ0 األول بال عقد جديد : و�ن صدقته 

  مسألة  
أو ثنتp ، أو طلق العبد واحدة ثم راجع  ةومن طلق دون ما يملك ، بأن طلق اbر واحد[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0
ألن وطء ، وطئها زوٌج غ£ه أو ال ،  من الطالق أكâ ³ا ب& من عدد طالقهلم يملك : ا�طلقة رجعياً أو تزوج ا4ائن 
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   ] اÈا� ال �تاج إ¹ه � اإلحالل للزوج األول فال يغ£ حكم الطالق كوطء السيد
  ] من أصابها ، ثم فارقها ، ثم *دت لألول فإنها تعود L طالق ثالث تÃالف ا�طلقة ثالثا إذا نكح[ ثم قال 

ً
 إÄا¤

  :نعلم بأنها ال ,لو من أحد أحوال ثالثة وبهذا 
أن يطلقها ا$ر دون ا¦الث ، أو العبد دون اثنتs ثم تعود إ8ه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثا¥ فتعود إ8ه : األول

  � ما ب@ من طالقها ، بال خالف  
 غ�ه و يصيبها ، ثم ي¶و: ا¦ا¥

ً
 أو يطلقها ثالثًا ، فتنكح زوجا

ً
  ج األول فتعود بطالق ثالث إÄا¤

  :طلقها دون ا¦الث فقضت عدتها ، ثم نكحت غ�ه ، ثم تزوجها األول فروايتان : وا¦الث
وهو قول األك× من الصحابة ومالك " أظهرهما أنها ال تعود إ8ه � ما ب@ من ا¦الث"قال ا,وفق وغ�ه /  الرواية األو    

  والشافù وغ�هم 
  عن أiد أنه ال ترجع إ8ه � طالق ثالث وهو قول ابن عمر ، وا,ذهب األول ، كما سبق بيان ذلك /  ة ا¦انية   الرواي
  حكم إذا ادعت انقضاء عدتها منه وÅنكاره وما يتعلق بذلك: فصٌل  �

يعيدها q العدة ، وال ,اذا تد* ذلك ؟ ألنها تعلم بأنه \ق ) أن ، سيتäم ا,ؤلف اآلن فيما إذا ادعت انقضاء عدتها 
  لكن إذا ادعت أن عدتها انقضت حÓ ال يعود إ8ها فما ا$كم q ذلك؟  ، خيار uا وال يعت� رضاها أو عدمه

أو ادعت  -أي عدتها فيه- وÅن ادعت ا�طلقة انقضاء عدتها � زمن يمكن انقضاؤها [ : قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 -
  ما العمل هنا ؟  ] -أي ا�طلق أنكر انقضاء العدة  -كن ، وأنكره  انقضاء عدتها بوضع اbمل ا�م

رَْحاِمِهن� {: لقول اهللا تعا0 ] القول قو©ا � هذه اbالة[ 
َ
ْن يَْكُتْمَن َما َخلََق اهللا�ُ ِ� أ

َ
، سورة ا|قرة ) ººî(}َوَال َ�ِلÛ لَُهن� أ

  .\رجن بكتمانهلم هو ا$يض وا$مل ، ولوال أن قوuن مقبول : وقيل 
  �dية من اإلنسان  ] ألنه أمر ال يُعَرف إال من قبلها فقبل قو©ا فيه[ ثم قال ا,ؤلف معلال ~لك 

اbرة باbيض � أقل من تسعة وع2ين يوماً وbظة ، أو ادعته أمة � أقل من  -أي انقضاء العدة  -وÅن أدعته [  -
فال تُسمع دعوى انقضائها ، ألن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه[ ذا؟ ,ا.. ] لم تسمع دعواها: �سة ع2ة وbظة 

ألن حيضها ثالث مرات فيه يندر [ :  ,اذا؟ قال  ] قُبِل ببينة ، وÅال فال: فيما دونه ، وÅن ادعت انقضاءها � ذلك الزمن 
  ] جًدا
: فقال ا�طلق ،� ما يمكن انقضاؤها فيه وقد م" انقضت عد�"فقالت  -أي بدأت الرجعية مطلقها  -وÅن بدأته [  -
فقو©ا ، ألنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة ال تقبل إال ببينة أنه Ëن راجعها قبل ، و�ذا لو " : كنت راجعتك"

  . ا,سألة q ا$لقة القادمة هونكمل هذ.  ] قُبِل كجحد إحداهما اhgح ثم يع�ف به: تداعيا معاً ، وم} رجعت 

 )�ç(اbلقة 

� حكم إذا ما ادعت انقضاء عدتها منه ، وأنكر مع اWفصيل � ذلك: تابع فصل ⇐  
  عرفنا قول ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 قول 

  " كنت راجعتك: "فقال "  انقضت عد�: "ة أومن أراد إرجاعها إذا قالت ا,عتدا$كم إذا قالت  .¹
º.  ]انقضت عد� قبل رجعتك:  "، فأنكرته وقالت " جعتككنت را"يع´ بدأ الزوج بقو)  ] أو بدأها به "  
   ] وجزم به أبو الفرج الش£ازي وغ£ه،" نص عليه: "قاJ اÓَِرFِ ، قال بعضهم [  فيُقبَل قوuا ] فقو©ا[ 
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به غ�  وغ�ه وجزم ] كما � اإلنصاف. القول قوJ"   /  كنت راجعتك: "وå ما إذا بدأها وقال  -وا�ذهب � اÈانية [ 
 ، واحٍد من أهل العلم

� أحhم ما إذا استوJ من الطالق ، وما �لها J: فصٌل  �  
  م} 	ل للزوج األول ؟ �

حرمت عليه ح} يطأها : وÅذا استوJ ا�طلق ما يملك من الطالق بأن طلق اbر ثالثاً والعبد اثنتp [ : قال ا,ؤلف 
تَاِن { بعد أن قال أي }فَإِْن َطل�َقَها {لقوJ عز وجل [ عليها  وهذا من األمور ا,تفق ] زوج غ£ه بنhح صحيح َالُق َمر� الط�

)±±ç( {ثم بعد ذلك قال }فَإِْن َطل�َقَها {ةÈاÈيع� ا  } ُِمْن َنْعُد َح}� َيْنِكَح َزوًْجا َلْ£َه ُJَ Ûِل
َ
  ]  .ا4قرة} )�E±(فََال 	

 ال يكون q غ� القبل للحديث ا,شهور قال اd¯ ص� اهللا عليه وسلمألن الوطء ا,عت� ] � قبٍل [ : ثم قال 
ً
ال : ( �¤

  .أو كما قال ص� اهللا عليه وسلم ) تعودي إ¹ه ح} تذوF عسيلته
اcdح ا~ي : "وهذا من األمور ا,تفق عليها ، قال شيخ اإلسالم  ] فال يك� العقد وال اÓلوة وال ا�باtة دون الفرج[ 
حها ) هو ا~ي يُقّران عليه بعد اإلسالم وا,Gء به إ8نا للحكم صحيح فع� هذا \لها اcdح بال و� وال شهود ، يبي

تزوجها � أختها ثم ماتت األخت قبل مفارقتها ، فأما لو تزوجها q عدٍة أو � أختها ثم طلقها مع قيام ا,فسد  )¹(وaذا لو 
  " ثبت به ا'وارث وال �كم فيه بء من أحcم اcdح فينبÏ أال Çل )فموضع نظر ، فإن اcdح ال ي: 

  :إذا Ëن الزوج اÈا� مراهقا  �
أو [ ألنه وطء يس� وطء من زوج  ] وال يش�ط بلوغ الزوج اÈا� فيك� ولو Ëن مراهقاً [ ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 
  ] لم يبلغ ع2اً لعموم ما سبق

ًا ذكر  صور من األ    نكحة للمطلقة ثالث
و قدرها يع� قدر أويك� � حلها �طلقها ثالثا تغييب اbشفة 3ها من الزوج اÈا� ، ولو لم يكن هناك إنزال، [ 

bصول ذوق العسيلة بذلك ، [ إذا �ن ðبوًبا فإنه يكÒ إيالج قدر ا$شفة قال  ] قطع للحشفة أي -اbشفة مع جٍب 
  ] ع انتشار وÅن لم يُ�ل ؛ لوجود حقيقة الوطءقبلها ، م أي� فرجها 

كأن يطأها رجل ظنها  ] ووطء شبهة[ ألن ا$ل متعلق بذوق العسيلة وال \صل به  ] وال 	ل ا�طلقة ثالثاً بوطء دبر[ 
إال q اتفقوا � أن الوطء q اcdح الفاسد ال Çصل به اإلباحة  ] ووطء � ملك يمp ، ووطء � نكاح فاسد[ زوجته 

أحد قو� الشافù ، وما ال يثبت به ا'وارث وال �كم فيه بء من أحcم اcdح الÇل ) به كما يع´ سبق Øم شيخ 
  وهذا q نكاح صحيح بإÄاع ا,سلمs  ] .ا4قرة} )�E±(َح}� َيْنِكَح َزوًْجا َلْ£َهُ {لقول اهللا عز وجل [ اإلسالم رiه اهللا 

 ]�قال ابن  ]  حيض ونفاس وÅحرام وصيام فرض ، ألن اWحريم � هذه الصور �عÑً فيها bق اهللا تعا¾وال 	ل بوطء 
وهو مذهب " ال ع�ة °ل الوطء وال عدمه ، يع´ q حصول الرجعة ، به فلو وطئها q ا$يض أو غ�ه �ن رَْجَعه: "رجب 

. ا4قرة})�E±(َح}� َيْنِكَح َزوًْجا َلْ£َهُ {ظاهر قول اهللا عز وجل  Äهور أهل العلم أÛ حنيفة ومالك واختاره ابن قدامة وهو
 غ�ه ، وقد وُِجد ذوق العسيلة وألنه وطء q نكاح صحيح 

ً
  وهذه قد نكحت زوجا

   ] أو ضيق وقت الصالة أو � مسجٍد وØوه - كمرض الزوجة  أي - و	ل بوطء Uّرم كمرٍض [ : ثم قال 
ًا نكاح    من أحلها  دعوى ا�طلقة ثالث

                                 
C    /  اشيةbا � )لو تزوجها(هكذا جاءت 
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نكاح من أحلها بوطئه [ ثم حóت  ] وقد Àبت عنه -وå ا�طلقة ثالثاً  -ومن ادعت مطلقته ا�حرمة [ ثم قال أيضا 
لألول نكاحها إن صدقها فيما ادعته  أيمن الزوج اÈا�؛ فله  أيوادعت انقضاء عدتها منه [ q نكاح صحيح  ] إياها

  : يع´ بRطs  ] وأمكن ذلك
q قول ¤مة أهل العلم منهم ا$سن : "قال ا,وفق  ] بأن م� زمن يتسع J[ وأيًضا أمكن ذلك . ºصدقها إن . ¹

مؤتمنة � نفسها و� ما  ] ألنها مؤتمنة L نفسها[ : ثم قال رiه اهللا " واألوزا* وا¦وري والشافù وaذلك ا$نفية
  إال من جهتها فوجب الرجوع إ8ه  أخ�ت به عن نفسها وال سبيل إ0 معرفة ذلك حقيقةً 

  .لم \ل ) نكاحها ألن األصل ا'حريم ولم يوجد ما ينقله عنه: و�ن لم يعرف ما يغلب � ظنه صدقها 
إذ اcdح لم يثبت ,عs بل ,جهول ، كما لو قال ، و?ل هذه ا,سألة إذا لم تعينه: "قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رiه اهللا 

ن وسلمته إ8ه فإنه ال يكون إقرارا لالتفاق فكذا قوuا �ن � زوج فطلق´ أو سيد فأعتق´ ، ÷الف عندي مال لفال
  "قوuا تزوج´ فالن وطلق´ ألنه �إلقرار با,ال واد¤ء الوفاء ، وا,ذهب أن يكون إقرار 

  " لمsأما من �ن uا زوج وادعت أنه طلقها لم ت¶وج بمجرد دعواها باتفاق ا,س: "وقال 
وبهذه ا,سألة أيها االخوة نكون قد انتهينا من باب الرجعة ويليه q هذه السلسلة ا,بارaة إن شاء اهللا كتاب اإليالء وهو 

آخر األبواب q هذه السلسلة الT عشنا معها � مدى ³سs حلقة

||Ïم ا�وhكتاب اإليالء و أح|| 

  تعريف اإليالء وحكمه وtوط صحته 
ويش�ط : "وسيتäم عن أحcم ا,و� و�و ذلك قال الشارح رiه اهللا تعا0  ] كتاب اإليالء[ رiه اهللا تعا0  قال ا,ؤلف

  :لصحته أربعة �وط 
  ، أن يكون من زوج  يمكنه الوطء .¹
º.  ريم مباحÇ وأن \لف باهللا أو بصفة من صفاته ال بنذر أوبعتق أو طالق أو ظهار أو صدقة أو حج أو  
   ترك الوطء q القبل ال فيما دونهوأن \لف � .¼
å.  أو كناية 

ً
  والرابع أن \لف � أك× من أربعة أشهر �\ا

ê.  أن تكون الزوجة يمكن وطؤها: ويؤخذ من تعريفهم �طا خامًسا  
مصدر با�د أي اbلف ، [ من األ8ة بتشديد ا8اء ، وهذا تعريفه لغة  ] با�د أي اbلف. كتاب اإليـــالء: [  قال ا,ؤلف

pواأل¹ة ا¹م ، Ï[ آ8ُت من امرأ� أو� إيالًء إذا حلف أال ¾امعها : كأن يقول  ] آ¾ يو *ًt وهو [   
ً
[ : أي تعريفه �¤

حلف زوج يمكنه الوطء باهللا تعا¾ أو صفته Ëلر\ن والرحيم ، L ترك وطء زوجته � قبلها ، أبداً أو أك³ من أربعة 
هذا هو ، أو أن \لف أن ال يطأها أك× من أربعة أشهر " ال أطؤها أبًدا"، إما أن يقول  الف أال يطأها,هم أن  \ ] أشهر

ْشُهرٍ  {قال اهللا تعا¾ [ ، اإليالء حقيقة 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
يَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربÛُص أ ِ أي ينتظرون أربعة ، سورة ا4قرة) ñ±±( } لِث�

  ] أشهر
  عتق أو طالق أو غ£ ذلك اbلف بنذر أو 
  ألنه يمs � ترك واجب ] موهو Uر[  : حكم اإليالء

  لم يكن مو8ٍا " : إن وطئتك فلله عA صوم شهر ، أو فعبدي حر"فلو قال  ] وال إيالء øلف بنذر[ 
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ي�َته أو رتقاء، فال إيالء øلف بنذر أو عتق أوطالق [  ُ̧   ] وال øلف L ترك وطء 
  ؟ يــالءâن يصح اإل 

، وغضبان ، وسكران ومريض مرجو  )C(من مسلم وáفر وحر وقن ، وبالغ ، وïâ، ويصح اإليالء من N من يصح طالقه [ 
وألنه أيًضا ëتنع من Äاع زوجته بيمينه فأشبه ما  ] يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها لعموم اآلية - أي زوجة  -بره ، وâن 

  ،وا,جنونة ، إال أنه ال يطالب بالفيئة q حال الصغر وا§نون بعد اPخول ، ويصح من الصغ�ة 
وال [ فإنه q هذه ا$الة ال يعت� ذلك إيالء ،  ] وال إيالء øلف بنذر أو عتق أو طالق: [ نعود لقول ا,ؤلف رiه اهللا 
أو قرناء فال يصح  ] أو رتقاء[ من النساء وليست الÕية  } يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهمْ  {:لقو) تعا0  ] øلف L ترك وطء ¸يته

} من ،  ] ويصح اإليالء من N من يصح طالقه[ ، فلم تنعقد ا8مs � ترaه ، اإليالء منهما  ألن الوطء متعذر منهما 
ؤها ولو وا,رأة الT يصح  اإليالء منها Y الT يمكن وط، يصح منه الطالق فإنه يصح منه اإليالء سواء �ن مسلم أو �فر
  .لم يدخل بها وهو قول مالك والشافù وغ�هما لعموم ما تقدم 

  من ا¿ين ال يصح منهم اإليــالء ؟ 
وaذا ص¯ غ� �ë ألن القلم مرفوع  ] وال يصح اإليالء من زوج Îنون ومغً� عليه[ : ثم قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 

هذا ا'عليل لعدم  ] لعدم القصد[ نعقد منهما �dذر ، ثم قال ا,ؤلف عنهما وألنه قول ¾ب بمخالفته كفارة أو حق فلم ي
  .القصد ألنه ال قصد Pيه وال يدري وليس ) قصد صحيح 

 ]pمل أو شلل ، ألن ا�نع هنا ليس لليمË بo فال يُطلب منه الوطء المتناعه لعجزه عنه،  ] وال من *جز عن وطء.  
  :صورة اإليــالء ومدتــه 

ال وطئتك : "أو قال " واهللا ال وطأتك أبًدا: "إذا قال ، د ا,ؤلف رiه اهللا أن يبd sا كيف تكون صورة اإليالء هنا يري
إذا زاد عن أربعة أشهر سواء �ن إ0 األبد أو ,دة تزيد عن أربعة أشهر هذا هو اإليالء قال ، هذا هو اإليالء ،" ³سة أشهر

مثًال فهو q هذه ا$الة ُمْوِل  ] أو عpّ مدة تزيد عن أربعة أشهر كخمسة أشهر" تك أبداواهللا ال وطئ"وÅذا قال لزوجته [ : 
ودونها ليس بمول ألن مدة اإليالء تنقã قبلها أو ،ألن اهللا جعل ) تربص أربعة أشهر فإذا خالفها ألك× منها فهو موًل  ، 

أو ح} [ لغلبة الظن بعدم نزو) q هذه ا,دة  ] ما السالمال وطئتك ح} ي�ل عي8 بن مريم عليه"أو قال [ مع انقضائها 
ت�^ صالة الفرض، أو تسقطي كحىت ( ] أو َلي�اهُ بُمَحر�م[ أو الساعة أو �و ذلك من العالمات الك�ى  ] �رج اeجال

  º)وPك، أو حÓ تز< و�و ذلك ëا مثل وغ�ه
واهللا ماوطئتك ح} ت2( اÓمر أو تسقطي دينك أو ته¯ "كقوJ  [حÓ تسقطي صداقك و�وه  أي ] أوببذل ما©ا[  

  :  -أي Øو ماذكر  -مالك ، وØوه 
إذا م! مدة أربعة أشهر ëن حلف � مدة : "لآلية وÞ الصحيح أن ابن عمر قال  ] فهو موٍل ت¢ب J مدة اإليالء[ 

 " حÓ يطلق تزيد عليها فهو موٍل ، يُوقَف حÓ يطلق وال يقع  به الطالق
ً
وقال ، وذكره ا|خاري عن بضعة عR صحابيا

 من أصحاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم �هم يوقفون ا,و�: "سليمان بن يسار 
ً
وهو " أدرaت بضعة عR صحابيا

  مذهب Äاه� العلماء وظاهر اآلية

                                 
C    /  لكن األستاذ قال ، Kا� � وبالغ âيــز: هكذا وردت 
  .هذه الزيادة من الحاشية ألجل التوضيح ٢
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  :ما 	صل به الفيئة  
وال يفتقر إü 0ب حاكم كمدة العدة : قال q ا$اشية  ] من يمينهفإذا م� أربعة أشهر [ قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0 

فإذا م� أربعة أشهر من [ ألنها تثبت باdص واإلÄاع و\سب عليه زمن عذره ال عذرها وال تóب ) مدة مع عذرها 
ا لعموم اآلية Aقِن Ïن ا�وË يمينه ، ولو [  ، 

ً
 أو عبدا

ً
فإن وطء ولو بتغييب حشفة أو  [أي ال فرق بs الزوج أن يكون حرا

ولو �ن وطأ ?رما كحيض أو صيام ألن يمينه ا�لت فزال حكمها وزال عنها  ] فقد فاء: قدرها عند عدمها � الفرج 
اoماع وقد أ; به ، ولو ناسيا أو جاهال أو Îنونا أو أدخل ذكر نائم ، ألن : ألن الفيئة [ الóر و�ن �ن ¤صيا بذلك 

  ] الوطء وجد
اآلن إذا لم يوف؛ إذا حصل ا§ماع فقد حصلت  ] أمره اbاكم بالطالق: وÅال ي�ء بوطء من آ¾ منهما ولم تعفه [ 

أمره اbاكم بالطالق إن طلبت ، -أي تسقط عنه ا�رأة حقها  -لو لم يوِف بوطء من آ¾ منها ولم ُيْعِفه [ ! الرجعة لكن 
َالَق فَإِن� اهللا�َ َسِميٌع َعلِيٌم َوÅِْن َعزَ  {:لقول اهللا تعا¾ ، ذلك منه  أي فإن حلف ال �امع أك³  ] سورة ا4قرة) ö±±(}ُموا الط�

  ، من أربعة أشهر ولم يِف ، بل عزم وحقق إيقاع الطالق وقع ، وفيها أنها ال تطلق إال بقول يُسمع 
  ] و فسخ ، لقيامه مقام ا�وÏ عند امتناعهطلق حاكم عليه واحدة أو ثالثاً أ: فإن أب ا�وÏ أن ي�ء ، وأن يطلق [ 
ألن اإليالء �تص باbلف [ أي ال يعد هذا إيالء  ] فما فاء: وÅن وطئ ا�ول من آ¾ منها � اeبر، أو وطئها دون الفرج [ 

   ] L ترك الوطء � القبل ، والفيئة الرجوع عن ذلك ، فال 	صل الفيئة بغ£ه كما لو قّبلها
  : ة اإليــالء أو أنه وطئهادعوى بقاء مد 

ق ألنه األصل: وå أربعة أشهر  -أي مدة اإليالء  -إذا اد  ا�وÏ بقاء ا�دة : [ هنا مسألة أخرى     ] ُصد�
ق مع يمينه ألن أمره خ� : أو اد  أنه وطئها وå ثيب [    ] ال يُعلم إال من جهته،ُصد�
 ]h4نت ال� آ¾ منها بكًرا أو ادعت اË نÅرتها امرأة عدل وhقت: رة وشهد بب ألن قوuا اعتضد با|ينة وألنه لو  ] ُصد�

  ، �ن وطئها زالت بكارتها 
  كما لو �نت ثيبا كما سبق ] فقوJ بيمينه: وÅن لم يشهد ببhرتها ثقة [ ثم قال 

  :حكم ترك وطء الزوجة  
أي كأنه ُمْوِل  ] فكُمول:  ترك وطئها وال عذر J إ/ارا بها بال يمL p -أي وطء زوجته  -وÅن ترك الزوج وطأها [ 

 تóب ) مدة اإليالء  و\كم ) °كمه ألنه تارك لوطأها إüارا به  أشبه ا,ول و\لف Pعواه ترك اإلüار أو 
ً
تماما

  ال \كم ) °كم اإليالء وهذا هو ا,ذهب : وظاهره أنه لو ترaه من غ� إüار ، عدمه مع قرينة ظاهرة 
  ، لم تóب ) مدة قوال واحد : و�ن ترك ذلك لعذر من مرض أو غيبة أو �و ذلك 

فإن وطئ وÅال أمر بالطالق، فإن أب طلّق ،  -أي كمدة اإليالء  -و�ذا من ظاهر ولم يكفر في¢ب J أربعة أشهر  [ 
Ïا�و �  .] عليه اbاكم أو فسخ اhgح كما تقدم 

  : الفيئة بلســانه 
ِمَر أن ي�ء بلسانه فيقول [ ، كـ إحرام ونفاس لم تملك الفيئة ] مدة اإليالء وبأحدهما عذر يمنع اoماع وÅن انقضت[ 

ُ
أ

  ألن ا,قصود بالفيئة ترك ما قصده من اإلüار باإليالء واعتذاره يدل � ترك اإلüار  ] م} قدرت جامعتك: 
ِمَر أن ي�ء بلسانه فيقول م} : بأحدهما عذر يمنع اoماع وÅن انقضت مدة اإليالء و[ : قال ا,ؤلف رiه اهللا تعا0

ُ
أ

  لزوال عجزه ا~ي أخر ألجله ، �Pين يو¬ به ا,عÕ  ] قدرت جامعتك ، ثم م} قدر وطء أو طلق
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ألنه ،ودخول خالء ورجوع إ0 بيته ، كمن يفطر q رمضان  ] ويُْمَهل لصالة فرض ، و	لل من إحرام ، وهضم وØوه[ 
  ،لم يُمهل ألن مدته تطول : دة ،  فإن كفر بالصيام  العا

، أي أنه يمهل ا,ظاهر لطلب رقبة ثالثة أيام ، ألنه يس� ، ال لصوم ألنه كث�  ] ومظاهر لطلب رقبة ثالثة أيام[ ثم قال 
  .ومÓ لم يبَق لُمْوٍل عذر طلبت الفيئة وY ا§ماع ، ولزم القادر مع حل وطئها 

  ا,سألة نكون قد انتهينا °مد اهللا تبارك وتعا0 بهذا القدر وبهذه

.وص� اهللا � نبينا ?مد. من هذه السلسلة ا,بارaة
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  فهرس ا�وضو*ت
  ما يُسن � ا�رأة /   حكمه /   تعريفه /   كتاب اhgح /   مقدمة اeكتور) C(ة اbلق

  خطبة الرجل L خطبة أخيه /   خطبة ا�عتدة /   اgظر إ¾ ا�خطوبة و أحhمها) ±(اbلقة 
  نص اÓطبة /   مسنونات اhgح /   حاالت تُستثÑ من خطبة الرجل L خطبة أخيه) E(اbلقة 
  حكم لو Ëن �هل العربية /   مسائل متفرقة � الصيغة /   فصل � أرáن اhgح) D( اbلقة
ال2ط  /   فصل � tوط اhgح /   ال�اë /   تقدم القبول L اإل�اب /   لو Ëن العاقد أخرس) ç(اbلقة 
  األول

  رضاهما: ال2ط اÈا� /   اWعيp: تتمة ال2ط األول) ñ(اbلقة 
  الوÏ: ال2ط اÈالث /   تكملة ال2وط و�يفية اإلذن للبكر واÈيب) ö(ة اbلق

  .من هو الوÏ ا¿ي يتوÒ عقد اhgح /   tوط الوÏ السبعة) þ(اbلقة 
  ا�قصود بالسلطان � والية اhgح /   تتمة درجات الوÏ) �(اbلقة 
الوÏ القريب من الطرفp /   مسائل � الوÏ و و�يله /   ةمدة الغيبة ا�عتx /   أسباب انتقال الوالية) �C(اbلقة 
  .هل الكفاءة tط /   ال2وط � الشهود /   فصل الرابع من ال2وط وهو الشهادة) CC(اbلقة 
  .اWحريم ا�ؤبد وأقسامه /   باب ا�حرمات � اhgح /   تتمة ما سبق) ±C(اbلقة 
  .�ؤبدتتمة أقسام اWحريم ا) CE(اbلقة 
  فصل � ال¢ب اÈا� وهو ا�حرمات إ¾ أمد) CD(اbلقة 
  .تتمة اbديث عن ا�حرمات إ¾ أمد) Cç(اbلقة 
  .تتمة اbديث عن ا�حرمات إ¾ أمد) Cñ(اbلقة 
  .القسم الفاسد وال يصح معه اhgح /   القسم الصحيح  /   باب ال2وط والعيوب � اhgح) Cö(اbلقة 
  .ا�تعة /   اWحليل /   الشغار:  تتمة القسم األول من ال2وط الفاسدة وال يصح معها اhgح) Cþ(اbلقة 
  .ال2وط الفاسدة ويصح معها اhgح: القسم اÈا�) �C(اbلقة 
  .ا�ش��ة، النساء، الرجال: فصل � العيوب � اhgح /   إذا جهلت العتق أو أن ©ا حق الفسخ) �±(اbلقة 
  .مسائل � فسخ اhgح بسبب العيب /   مسائل متعلقة بالعيوب � اhgح) C±( اbلقة
  .فصل فيما إذا أسلم الزوجان معاً  /   باب نكاح الكفار) ±±(اbلقة 
  .باب الصداق /   مسائل � إسالم الزوجE (p±(اbلقة 
  .الصداقفصل ال2وط �  /   مسائل فيه /   مقداره /   الصداق؛ حكمه) D±(اbلقة 
  .فصل قبض ا�رأة للصداق و	ته مسائل /   مسائل � الصداق) ç±(اbلقة 
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  فهرس ا�وضو*ت
  .فصل � ا�فوضة واWفويض/  مسائل � قبض ا�رأة للصداق  ) ñ±(اbلقة 
  .تتمة مسائل � ا�فوضة واWفويض) ö±(اbلقة 
  .أحhم إجابة اeعوة  /مقدارها  /  حكمها  /  باب و¹مة العرس  ) þ±(اbلقة 
  .باب ع2ة النساء/  آداب الطعام  /  مسنونات و¹مة العرس  /  تتمة أحhم إجابة اeعوة  ) �±(اbلقة 
ا�ستحبات وا�كروهات � /  فصل � أحhم ا�بيت  /  مسائل � الع2ة بp الزوجE� (  p(اbلقة 
  .الوطء

  .صل � القسمة بp الزوجاتف/  مسائل � ع2ة النساء  ) EC(اbلقة 
  .الشقاق بp الزوجp/  اWعامل مع اgا<  /  فصل � النشوز  /  الفرق بp ا�بيت والوطء  ) ±E(اbلقة 
  .tوط اÓلع وأحhمه/  باب اÓلع تعريفه وم2وعيته وâن يكون  ) EE(اbلقة 
تعليق الطالق : فصل/  مقدار اÓلع   مسائل �/  مسائل � اÓلع و ألفاظه و�ناياته  ) ED(اbلقة 
  .باÓلع
  .و âن يصح الطالق/  تعريفه وحكمه  /  كتاب الطالق  /  تابع مسائل � اÓلع  ) Eç(اbلقة 
  .فصل � سنة الطالق وبدعته/  اWو�يل فيه  /  مسائل � الطالق  ) Eñ(اbلقة 
  .ته�يح الطالق و�نايا/  حكم الطالق ثالثًا  ) Eö(اbلقة 
ما J عالقة : فصل/  كنايات الطالق وألفاظها  : فصل/  األلفاظ ال{�ة للطالق  ) Eþ(اbلقة 
  .بالكناية
  /  باب ما �تلف به عدد الطالق  /  ما يتعلق بكنايات الطالق  ) �E(اbلقة 
  .كرير وال�تيبمسائل � اW/  اللفظ واgية � الطالق  /  تتمة ما �تلف به عدد الطالق  ) �D(اbلقة 
باب إيقاع الطالق � ا�اÕ ووقوعه � /  فصل � االستثناء  /  مسائل � الطالق  ) DC(اbلقة 
  .ا�ستقبل
� القسم أو ا�ستحيل أو ا�ستقبل/  تتمة ا�سائل  ) ±D(اbلقة  Jفصل إيقاع الطالق واستعما.  
  .باب تعليق الطالق بال2وط) DE(اbلقة 
  .باbمل/  فصل تعليق الطالق باbيض  ) DD(اbلقة 
  .بال�م/  باbلف  /  بالطالق  /  فصل تعليق الطالق بالوالدة  ) Dç(اbلقة 
  .با�شيئة/  فصل تعليق الطالق باإلذن  /  تتمة تعليقه بال�م  ) Dñ(اbلقة 
  .ويل � اbلف بالطالقباب اWأ/  فصل � مسائل متفرقة � باب تعليق الطالق بال2وط  ) Dö(اbلقة 
  .باب الشك � الطالق و	ته مسائل) Dþ(اbلقة 


