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إليو حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك
بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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قال تعالى:
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َّلل َواَّللَُّ بِ ُك ِّل َ ْ
(البقرة)282 :

أ

إىداء
إلى مف زكانا اهلل بو كأخرجنا مف أنفاؽ الجيؿ إلى شعاب اإليماف كبحار الحكمة ،فعميو
أفضؿ صبلة كأتـ سبلـ.
إلى كالدم العزيزيف الم ىذيف غاية ىميما أف يرياني بخير كنعمة.
إلى زكجتي الغالية التي تعد الساعات مع ىذه الكتب التي تعطييا إياني جسدان كتأخذني
منيا عقبلن كلبان ،فكأنما ىي ضرة كأم ضرة!.
إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء.
إلى شيكخي كأساتذتي ،ككؿ مف أفادني كلك لفظة.
إلى أصدقائي كأحبابي ،ككؿ مف ساندني كتمنى الخير لي.
إلى ىؤالء جميعا أقدـ ىذا العمؿ المتكاضع ،كاهلل مف كراء الغاية ،كىك المكفؽ كالمعيف.

ب

شكر وتقدير
الحمد اهلل مسبغ النعمة ككافي النقمة ،كالصبلة كالسبلـ عمى نبي الرحمة أما بعد:
فإف شكرم أكال يتكجو إلى العزيزيف الكريميف الذيف تفضبل بقبكؿ اإلشراؼ عمي،

كمتابعة رسالتي ،كتكجييي لمشرفي رسالتي الجميميف األستاذ الدكتكر /عمي رشيد النجار
(أبي رشيد) أستاذ الحديث كعمكمو بجامعة األزىر ،كالدكتكر /إبراىيم النجار رئيس محكمة
االستئناؼ الشرعية ،كقاضي المحكمة العميا الشرعية ،فجزاىما اهلل خير ما جزل أستا نذا عف

تبلمذتو.

كما ال يسعني إال أف أشكر:
األستاذ الدكتور :محمد مصطفى نجم.
واألستاذ الدكتور :زياد إبراىيم مقداد.
عمى تفضميما بقبكؿ مناقشتي ،سائبلن اهلل أف ينفعني بنصحيما كتكجيييما.
كما كأتقدـ بكافر الشكر إلى عمادة الدراسات العميا ممثمة بعميدىا /أ .د أمل الكحموت،
ككمية الشريعة ،ممثمة بعميدىا األستاذ الدكتكر /محمد مصطفى نجم ،التي أسبغت عمينا

بعممائيا ،كأساتذتيا ،ككذلؾ الشكر مكصكؿ إلى كؿ مف درسنا كنفعنا في المساقات الدراسية
مف األساتذة الكراـ.

ت

الممخص (بالمغة العربية)
الحمػػد هلل الػػذل عمػػـ بػػالقمـ ،كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى النبػػي األكػػرـ خيػػر مػػف أدبػػو ربػػو
كعمـ ،كعمى الصحب الكراـ ،كمف اتبع كتعمـ أما بعد:
فقد جاء ىذا البحث بعنكاف" :اختيارات اإلمام محمد بن الحسن الشيباني في

روايتو لموطأ اإلمام مالك في كتاب الطالق دراسة فقيية مقارنة" ،ضمف العمؿ الذم قاـ

بو مجمكعة مف اإلخكة الباحثيف في اختيارات اإلماـ محمد مف خبلؿ ركايتو لمكطأ اإلماـ
مالؾ كدراسة فقيو مقارنان بفقو األئمة األربعة ،كمف ثـ ترجيح ما يترجح مف آراء األئمة،

كقد جاء ىذا البحث في أربعة فصكؿ:

 -1الفصل التمييدي :كقد تناكؿ التعريؼ باإلماميف مالؾ كمحمد ،ككذلؾ التعريؼ بكتاب
المكطأ ككذلؾ تكممت عف مكضكع الطبلؽ ،كمشركعيتو ،كالحكمة مف مشركعيتو.

 -2الفصل األول :كقد تحدثت فيو عف مسألة (الخمية كالبرية ،كتمميؾ الزكج أمر الطبلؽ،
كتعميؽ الظيار كالطبلؽ مف األجنبية ،كاإليبلء) .

 -3الفصل ال اني :كتكممت فيو عف (ىدـ طبلؽ الثاني لطبلؽ األكؿ ،ككقكع الخمع طبلقنا
أـ فسخا ،كطبلؽ المريض).

 -4الفصل ال الث :كقد جاء في (معنى القرء ،كخركج المعتدة مف طبلؽ ،كانتقاليا مف
سكناىا ،كفي متعة المطمقة المدخكؿ بيا التي سمي ليا مير).

ث

Abstract
Praise Allah who taught by the pen, and prayers and peace be
upon the Noble Prophet who was the best one Allah taught, and also
his honoured family ,and companions and those who follow him .
This study is entitled: "The choices of Imam Muhammad ibn
al-Hasan al-Shaibani about Imam Malik's book "mouta " in the book
of divorce", a comparative jurisprudence study.
these work was achieved by a group of brothers researchers
who studied these choices of Imam Muhammad comparatively with
the four imams jurisprudence, and this study came in four chapters:
1. The introductory chapter: an introduction to imam malik and
imam muhammed el shaibani, and book of mowata.
2. Chapter I: tackles issue of (separated and divorce and alzehar
conditions) .
3. Chapter II: I spoke about (the second marriage cancels the first
divorce from another man, alkhola is divorce or separate in
sharea).
4. Chapter III: It came in the issues of (the meaning of the kora,

and leaving home during the period of divorce, and the transfer
of housing, and divorce mota).
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مقدمة
الحمد هلل الذم رفع بالكتاب أقكامان ،كرفع منيـ بفيمو كالرسكخ فيو أعبلمان ،كالصبلة كالسبلـ

عمى خير مف تفقو في الديف ليعطي ،كقاؿ" :إنما أنا قاسـ كاهلل يعطي" ،أما بعد:

فإنػػو لػػـ تػػزؿ المكتبػػة اإلسػػبلمية ازخ ػرة بنتػػاج الفقػػو كالقػػانكف الربػػاني ،كاف اهلل  -عػػز كجػػؿ  -قػػد

سػخر ليػػذا الػديف أعبلمػان ليفيمػكه ،كيفقيػكا النػاس فيػػو ،كيػؼ كقػػد اسػتنفرىـ لمخػػركج فػي تفقػػو كتابػو كسػػنة
رسكلو – صمى اهلل عميو كسمـ  -فقاؿ سبحانو كتعالى      ﴿ :
              
 ،)1(﴾  فاس ػػتنفركا أنفس ػػيـ لمخ ػػركج ف ػػي في ػػـ الشػ ػريعة كال ػػذكد ع ػػف حماى ػػا الكس ػػيعة،
بل ككتبػاي نػاءت
بل ثقػي ن
فحفظكا األنفاس أف تضيع ،كسطركا ما استنبطكا كتعممكه مف أئمتيـ ليتركػكا لنػا حمػ ن
بحمميػا رفػكؼ المكتبػػة اإلسػبلمية ،حتػػى إف التتػار لمػػا غػزكا بغػػداد جعمػكا كتبيػػا جسػ اير ليعبػػركا بػو النيػػر،

فأحبرت مياه دجمة بحبر أكلئؾ األحبار.

كقد كاف مف جممة أكلئؾ العمماء ،العالـ الحبر البغدادم محمد بف الحسف الشيباني ،كقد مف

و
بعض مف جيد ىذا اإلماـ كتبيينو ،كذلؾ في مقارنة اختياراتو
اهلل عمى الباحث بأف شارؾ في تحقيؽ
في ركايتو لممكطأ مقارنة فقيية ،فكاف نعـ االختيار ،ككقع عمي دراسة مسائؿ مف كتاب الطبلؽ دراسة
مقارنة عمى المذاىب األربعة ،كاهلل تعالى أسأؿ أف يكفقنا أنا كاخكاني في ىذا الجيد ،كىك المستعاف

كعميو التكبلف.
أىمية الموضوع وفاكدتو:
 -1أكؿ المستفيديف مف ىذا البحث ىك الباحث ،كىك أمر معركؼ.

 -2ظف الكثيركف أف محمد بف الحسف مجتيد مذىب ،كمثؿ ىذه الدراسة تبيف مكانة ىذا اإلماـ ،فقد

تكافرت لو كؿ شركط االجتياد ،كلكال أف ىذا اإلماـ الزـ أبا حنيفة دى انر طكيبلن حتى ظف
الكثيركف أنو ال يخرج عنو ،لعد ذا فقو مستقؿ.

 -3لـ يسبؽ أحد إلى مقارنة رأم اإلماـ محمد بف الحسف في اختياراتو عمى المكطأ ،فيي دراسة
سابقة منفردة ،غير أنيا تشترؾ في الفكرة مع كثير مف األبحاث التي قارنت األئمة األربعة

كدراسة آرائيـ.

([ )1سكرة التكبة.]122 ،
1

أسباب اختيار الموضوع:
 -1إظيػػار سػػعة الفقػػو اإلسػػبلمي ،تمػػؾ المسػػاحة الكاسػػعة التػػي تركيػػا فقياؤنػػا ،لتػػدلؿ عمػػى أف اإلسػػبلـ
ليس دينان متحج نار ،بؿ ىك ديف يناسب الكاقع كيناسب الحداثة كالمدنية كليس كما يدعي بعضيـ.

 -2تبييف المنطقة كالمساحة التي اجتيػد فييػا الشػيباني ليبػيف لنػا أريػو كالمسػائؿ التػي تفػرد بيػا أك كافػؽ
فييا أئمة آخريف.

 -3التعػػرؼ إلػػى الكثيػػر مػػف األحكػػاـ الفقييػػة كمقارنػػة آراء العممػػاء كالفقيػػاء مقارنػػة عمميػػة فقييػػة تبػػيف
مكانتيـ كسعة عمميـ.

الجيود السابقة:
لـ يسبؽ أف قاـ أحد بمقارنة آراء محمد بف الحسف كاختياراتو في ركايتو لممكطأ فيما انتيى إليو

الباحث كحسب اطبلعو ،كبعد سؤاؿ المتخصصيف في ىذا الشأف.
منيج البحث:

اتبعت في دراستي المنيج العممي الكصفي التحميمي مف خبلؿ عرض آراء األئمة كرأم اإلماـ
محمد ،كمف ثـ عرض أدلة كؿ مذىب كمناقشتيا ،كمف ثـ اختيار الراجح بحسب قكة األدلة كقكاعد

الترجيح المعتبرة عند األصكلييف ،كمف ثـ فإني التزمت اآلتي في ثنايا بحثي:

 التزمت المذاىب األربعة في بحث المسائؿ ليذا الكتاب إال أف يتفؽ األئمة األربعة عمى مسألة
فييا خبلؼ في الصدر األكؿ ،أك رأم عند المتأخريف فيو كجاىة فأذكره ،كعميو فإني أرجع ألميات
كتب المذاىب لمحصكؿ عمى مادة البحث.

 تعرضت لآلراء الخبلفية بالبحث كالتفصيؿ كذكر المذاىب كأذكر المتفؽ عميو في باب تحرير
محؿ النزاع؛ حتى يقرب مف الذىف لـ شتات المكضكع ،كالمختمؼ فيو مف أقكاؿ الفقياء.

 أذكر نص المسألة مف المكطأ ،كأتبعو بصكرة عف المسألة ،كتحرير محؿ النزاع ،فأقكاؿ الفقياء،

فرأم محمد بف الحسف ،فسبب الخبلؼ ،كأسكؽ أدلة كؿ مذىب ،كأناقش األدلة كأذكر ما أرجحو
في خاتمة المسألة.

مبدكء بأخبرنا مالؾ كانما القائؿ محمد بف الحسف.
 نص المسألة
ن
 إذا كجدت سبب الخبلؼ منصكصان عميو في كتاب مف المراجع ،فإني أكثقو مف مصدره ،كاف لـ
أجد فأجتيد في كضعو كفؽ فيمي لممسألة.

 رأم اإلماـ محمد أذكره مف خبلؿ ركايتو لممكطأ دكف تكثيؽ ،إال أف يككف فيو لبس فأكثقو مف كتب
األحناؼ المعتبرة.

 إذا كاف في المسألة مصطمح غامض فإني أعرفو لغة كاصطبلحنا في اليامش.
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 عند ترجيحي لمذىب أك لرأم فإني ال أنحاز لمذىب دكف آخر ،بؿ كفؽ ما تقتضيو أصكؿ
االستنباط كالترجيح ،مراعينا في ذلؾ مقاصد التشريع.

 عند مناقشتي لؤلدلة كعدـ كجكد رد مف المخالؼ في كتب الخبلؼ المعتبرة فإني أجتيد قدر
اإلمكاف في كضع مناقشة مف خبلؿ فيمي لؤلدلة كالمذاىب.

 أذكر مصادر الحديث مع حكـ األئمة عميو مف الكتب المعتبرة ،كغالبا كتب ابف حجر.

 إذا كاف الحديث في الصحيحيف فإني أكتفي بذكر المصدر دكف الحكـ عميو ،كحسبي مف ذلؾ
اتفاؽ األمة عمى الكتابيف مف حيث صحة قبكليا.

 ألتزـ الكتب التسعة ،كال أخرج عنيا غالبا إال أف ال يكجد الحديث فييا فأعزكه لغيرىا.

 إذا كاف إسناد الحديث صحيحان فأكتفي بالقكؿ :صحيح رجالو ثقات دكف العزك لممصدر.

 إذا كاف إسناد الحديث ضعيفا ،فأذكر سبب الضعؼ كأذكر مصدر الحكـ عمى رجاؿ اإلسناد.

 عند تكثيؽ اآلراء الفقيية أذكر اسـ الكتاب فقط ،كأذكر اسـ مؤلفو إف لـ يكف الكتاب مشيك نار ثـ
الجزء كرقـ الصفحة.

 عند تكثيؽ الحديث أذكر المصدر كرقـ الجزء كرقـ الصفحة كرقـ الحديث كحكمو كمصدر الحكـ
كرقـ جزء مصدر الحكـ كالصفحة.

 عند عزك اآليات فإني أضعيا في اليامش مع المراجع.

 كضع عبلمات الترقيـ المناسبة بحسب قكاعد الكتابة المعتبرة.
 عمؿ الفيارس التي تسيؿ الكصكؿ إلى مكضكعات البحث.
خطة البحث:
ىذا كقد اقتضت طبيعة البحث أف يتككف مف :المقدمة ،كفصؿ تمييدم ،كثبلثة فصكؿ،

كخاتمة ،كفيارس فنية.

أما المقدمة فقد بينت فييا أىمية المكضكع ،كأسباب اختياره ،كالجيكد السابقة ،كمنيج البحث.
وقد قسمت الدراسة إلى فصل تمييدي و ال ة فصول:
الفصل التمييدي وفيو أربعة مباحث:
 المبحث األول :تعريؼ عاـ باإلماـ مالؾ.
 المبحث ال اني :تعريؼ عاـ باإلماـ محمد بف الحسف.
 المبحث ال الث :تعريؼ عاـ بكتاب المكطأ كمكانتو.
 المبحث الرابع :الطبلؽ حكمو كمشركعيتو.
الفصل األول :وفيو خمس مساكل:
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 المسألة األولى :مف ألفاظ الكناية الخمية كالبرية.
 المسألة ال انية :تمميؾ الزكجة أمر نفسيا.

 المسألة ال ال ة :تعميؽ الطبلؽ مف أجنبية لحيف الزكاج منيا.
 المسألة الرابعة :تعميؽ الظيار مف أجنبية لحيف الزكاج منيا.
 المسألة الخامسة :في اإليبلء مف الزكجة.
الفصل ال اني :وفيو الث مساكل:

 المسألة األولى :في كـ طمقة تحسب عمى الزكج األكؿ إذا حمت زكجو منو كتزكجت مف آخر ثـ
أرادت العكد إلى الزكج األكؿ

 المسألة ال انية :ىؿ يقع الخمع طبلقان أك فسخنا.

 المسألة ال ال ة :في تطميؽ المريض زكجو كميراثيا منو.
الفصل ال الث :وفيو خمس مساكل:
 المسألة األولى :معنى القرء.
 المسألة ال انية :في عدة الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا.

 المسألة ال ال ة :خركج المعتدة مف طبلؽ مف بيتيا نيارا.
 المسألة الرابعة :انتقاؿ المعتدة مف بيت زكجيا قبؿ انقضاء العدة.

 المسألة الخامسة :في متعة المطمقة المدخكؿ بيا كقد سمي ليا مير.
خاتمة البحث:
كتشتمؿ عمى :أىـ النتائج كالتكصيات.
الفيارس وتحتوي عمى:
 -1فيرس المصادر كالمراجع.
 -2فيرس اآليات القرآنية.

 -3فيرس األحاديث النبكية.
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الفصل التمييدي
وفيو أربعة مباحث:

 المبحث األول :تعريؼ عاـ باإلماـ مالؾ.

 المبحث ال اني :تعريؼ عاـ باإلماـ محمد بف الحسف.
 المبحث ال الث :تعريؼ عاـ بكتاب المكطأ كمكانتو.
 المبحث الرابع :الطبلؽ حكمو كمشركعيتو.

المبحث األول
تعريف عام باإلمام مالك
أوالً /اسمو ونسبو:
ىك شػي اإلسػبلـ ،حجػة األمػة ،إمػاـ دار اليجػرة ،أبػك عبػد اهلل مالػؾ بػف أنػس بػف مالػؾ بػف أبػي

عامر بف عمرك بف الحارث بف غيماف بف خثيؿ بف عمػرك بػف الحػارث ،كىػك ذك أصػبح بػف عػكؼ ابػف
مالؾ بف زيد بف شداد بف زرعة ،كىك حمير األصغر الحميػرم ،ثػـ األصػبحي ،المػدني ،حميػؼ بنػي تػيـ

مف قريش ،فيـ حمفاء عثماف أخي طمحة بف عبيد اهلل أحد العشرة.
كأمو ىي :عالية بنت شريؾ األزدية.

كأعمامو ىـ :أبك سييؿ نافع ،كأكيس ،كالربيع ،كالنضر ،أكالد أبي عامر(.)1
انياً /مولده (رحمو ا﵀):
المشيكر أف اإلماـ مالكػان كلػد سػنة ثػبلث كتسػعيف مػف اليجػرة فػي خبلفػة سػميماف بػف عبػد الممػؾ

بف مػركاف فػي مدينػة رسػكؿ اهلل  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ  ،-كقػد قيػؿ فػي سػنة مكلػده كػبلـ كثيػر( ،)2بيػد
أف العالـ ال يشكؿ مكلده فرقنا كبي نار ،كلكػف سػاعة مكتػو ىػي التػي تحسػب بالػدقائؽ كالمحظػات ،فػإف العمػـ
يقبض بمكت العمماء.

قيؿ :إف اإلماـ مالكنا حممت بو أمو نحكنا مف ثبلث سنيف( ،)3كىذا  -كاهلل أعمـ  -مف األكىاـ

التي كانت عند األقدميف ،كلعميا ترجع إلى ضعؼ الضبط ممف ركل ذلؾ ،أك لممبالغات التي يحب
بعض الركاة أف يركج ليا ،كقد أصدرت كثير مف المجاف الطبية كالمؤتمرات اإلسبلمية في ىذا الزمف

أف الحمؿ ال يمكف أف يزيد عمى سنة ،بؿ ربما قطعت المرأة عادتيا زمنان فتظف ذلؾ حمبلن فتبدأ
بالحساب مف يكـ انقطاع الدـ ،كىذا خطأ ،كاهلل أعمـ(.)4
ال اً /نشأتو العممية:

( )1سير أعبلـ النببلء ،ج 8ص.49
( )2ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،ج 1ص.118
( )3ترتيب المدارؾ ،ج 1ص.120

( )4انظر في ذلؾ فتكل عف مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب رابط .https://islamqa.info/ar/140103
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عاش اإلماـ مالؾ مدة حياتو في مدينة رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -عاكفنا عمييا ال

يخرج منيا ال لتجارة أك سياحة ،فقد كجد فييا مبلذنا كمكطننا يغنيو عما سكاىا ،كلعمو كاف يفعؿ ذلؾ لما
يعمـ مف فضؿ المدينة( ،)1فكجد فييا حظان كاف انر مف عمماء الحديث كالفقو ،كربما أغناه ذلؾ عف الرحمة.

أما عف أسرتو كالعمـ :فقد كاف عمو أبك سييؿ كجده مالؾ مف ركاة الحديث النبكم ،كلـ يكف
أبكه ممف يشتغؿ بالحديث ،بؿ عرؼ عنو أنو كاف يشتغؿ بالتجارة ،كال حرج في ذلؾ إذ في األعماـ

كالجد غناء في طمبيـ لمعمـ ،كال بد لطالب العمـ ممف يكفمو حتى ال يضيع عممو كيحتاج إلى الناس،

كقد كاف أخكه النضر أكبر منو ككاف يختمؼ إلى حمقات الفقو ،لدرجة أف اإلماـ مالكان كاف يعرؼ
بأخي النضر فما لبث أف تفكؽ عمى أخيو كأقرانو كذاعت شيرتو بؿ صار يعرؼ النضر بأخي

مالؾ(.)2

كقد حدثت لو في بداياتو قصة ،ربما ىي التي أذكت فيو نار العمـ كالتميؼ لو ،ذكرىا القاضي

عياض في مداركو قاؿ :قاؿ مالؾ كاف لي أخ في سف ابف شياب ،فألقى أبي يكمنا عمينا مسألة
فأصاب أخي كأخطأت فقاؿ لي أبي :أليتؾ الحماـ عف طمب العمـ فغضبت كانقطعت إلى ابف ىرمز

سبع سنيف ،كفي ركاية ثماف سنيف لـ أخمط بغيره ،ككنت أجعؿ في كفي تم انر كأناكلو صبيانو كأقكؿ

ليـ :إف سألكـ أحد عف الشي فقكلكا :مشغكؿ ،كقاؿ ابف ىرمز يكمان لجاريتو :مف بالباب؟ فمـ ىتر إال
مالكان فرجعت فقالت لو ما ثـ إال ذاؾ األشقر ،فقاؿ ليا دعيو فذلؾ عالـ الناس.
ككاف مالؾ اتخذ تباننا محشكان لمجمكس عمى باب ىرمز يتقي بو برد حجر ىناؾ.
كقيؿ :بؿ مف برد صحف المسجد كفيو كاف مجمس ابف ىرمز(.)3
كقد كاف ألمو (رحميا اهلل) دكر في حثو عمى العمـ ،فقد كانت تمبسو لباس العمماء في بداية

طمبو ابت دا ار منيا بما سيحصمو بعد حيف(.)4

فحسبؾ بيذه مف عائمة األـ كاإلخكة كاألعماـ كاألجداد مشتغمكف بالعمـ معتنكف بو.

( )1عف أبي سعيد  -رضي اهلل عنو  -أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ :الميـ بارؾ لنا في مدينتنا الميـ

اجعؿ م ع البركة بركتيف كالذم نفسي بيده ما مف المدينة شيء كال شعب كال نقب إال عميو ممكاف يحرسانيا .مسمـ كتاب
الحج باب فضؿ المدينة ( )1000/2حديث رقـ (.)1373

( )2انظر مالؾ ألبي زىرة ،ص ،30-29كانظر ترتيب المدارؾ ج 1ص.131
( )3ترتيب المدارؾ المرجع السابؽ ،قمت ىذا مف ضنو بابف ىرمز كحرصو عمى عممو ،فياهلل كالعمـ كأىمو اليكـ ما
أغربو كأغربيـ بيف الناس.

( )4ترتيب المدارؾ المرجع السابؽ.
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كقد أخذ الفقو كالحديث عمى جماعة مف عمماء عصره أشيرىـ ابف ىرمز الذم الزمو سبع
سنيف ،ككذلؾ ربيعة الرأم كقد كاف يختمؼ إليو كىك حديث السف ،كابف شياب الزىرم كنافع مكلى
الصحابي عبد اهلل بف عمر  -رضي اهلل عنيما .)1(-

رابعاً /تدريسو لمناس:
جمس اإلماـ مالؾ لمتدريس كىك ابف إحدل كعشريف سنة( ،)2كلـ يجمس إال بعد أف عرض نفسو

عمى سبعيف شيخا مف أىؿ العمـ قاؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل " :ليس كؿ مف أحب أف يجمس في

المس جد لمحديث كالفتيا جمس حتى يشاكر فيو أىؿ الصبلح كالفضؿ كأىؿ الجية مف المسجد فإف رأكه

لذلؾ أىبلن جمس ،كما جمست حتى شيد لي سبعكف شيخان مف أىؿ العمـ أني لمكضع لذلؾ(.)3
خامساً /شيوخو:

أخذ اإلماـ مالؾ العمـ عف مجمكعة مف عمماء عصره أشيرىـ :نافع مكلى عبد اهلل بف عمر

كالزمو ،كسعيد المقبرم ،كنعيـ المجمر ،ككىب بف كيساف ،كالزىرم ،كابف المنكدر ،كعامر بف عبد اهلل

بف الزبير ،كعبد اهلل بف دينار ،كزيد بف أسمـ ،كصفكاف بف سميـ ،كاسحاؽ بف أبي طمحة ،كمحمد ابف

يحيى بف حباف ،كيحيى بف سعيد ،كأيكب السختياني ،كأبي الزناد ،كربيعة بف أبي عبد الرحمف(.)4
سادساً /تالميذه:

لقد كاف لئلماـ مالؾ تبلميذ كثر أخذكا عنو العمـ كرككا عنو مكطأه ،عمى رأسيـ اإلماماف

الجميبلف محمد بف الحسف كاإلماـ محمد بف إدريس الشافعي ،كقد ذكرت مكسكعة شركح المكطأ أنو

ركل عنو المكطأ قريب مف مائة نفس( ،)5كىذه قائمة بأشير تبلميذه(:)6
 آدـ بف أبي إياس ،أبك الحسف الخراساني.

 بقية بف الكليد بف صائد ،أبك يحمد الحميرم.

 خالد بف خداش بف عجبلف ،أبك الييثـ الميمبي.

 زياد بف عبد الرحمف ،أبك عبد اهلل المخمي األندلسي المعركؼ بزياد شبطكف.
 سيعد بف منصكر بف شبعة ،أبك عثماف الخراساني.
( )1ترتيب المدارؾ مف ص.134 – 130
( )2سير أعبلـ النببلء ج 8ص.55
( )3ترتيب المدارؾ ج 1ص.142

( )4انظر تاري اإلسبلـ لمذىبي ج 4ص.719
( )5مكسكعة شركح المكطأ ج 1ص.66 -46

( )6مكسكعة شركح المكطأ ج 1ص– 34ص.38
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 سميماف بف داكد بف الجاركد ،أبك داكد الطيالسي.
 صالح بف عبد اهلل بف ذاككف ،أبك عبد اهلل الترمذل.
 عبد األعمى بف حماد بف نصر ،أبك يحيى النرسى.

 عبد اهلل بف عثماف بف جبمة ،عبداف المركزم ،أبك عبد الرحمف.
 عبد اهلل بف نافع بف ثابت الزبيرم.

 عبد الممؾ بف عمرك القيسي ،أبك عامر العقدل.
 ككيع بف الجراح بف مميح ،أبك سفياف الرؤاسى.

ولسعة عممو فقد حدث عنو من شيوخو جماعة منيم:
 زياد بف سعد.
 زيد بف أبي أنيسة ،كأبك أسامة الجزرل الرىاكل الغنكل.

 محمد بف عبد الرحمف بف نكفؿ األسدل القرشى ،المعركؼ بيتيـ عركة.

 محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل شياب الزىرل ،أبك بكر المدنى.
 نافع بف مالؾ بف أبي عامر ،أبك سييؿ األصبحى المدني ،عمو.
 النعماف بف ثابت الككفي ،اإلماـ أبك حنيفة.

 يحيى بف سعيد بف قيس بف عمرك ،أبك سعيد األنصارم الخزرجي المدني.
 يحيى بف أبي كثير ،أبك نصر الطائي.

 يزيد بف عبد اهلل بف أسامة ابف الياد ،أبك عبد اهلل الميثي.
وحدث عنو من أقرانو:
 إبراىيـ بف محمد بف الحارث ،أبك إسحاؽ الفزارم.

 إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ ،أبك بشر األسدم البصرم.
 إسماعيؿ بف جعفر بف أبي كثير ،أبك إسحاؽ األنصارم.
 حماد بف سممة بف دينار ،أبك سممة البصرم.

 خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب ،أبك محمد البغدادم البراز المقرم.
 سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم.

 سفياف بف عيينة بف ابي عمراف ،أبك محمد اليبللي.

 شعبة بف الحجاج بف الكرد ،أبك بسطاـ األزدل العتكى.
 عبد الرحمف بف أبي الزناد ،ابك محمد المدني.

 عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد ،أبك عمرك األكزاعي.
 عبد العزيز بف محمد بو عبيد ،أبك محمد الدراكردم.
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 عبد اهلل بف نافع الصائغ.
 عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج ،أبك خالد كأبك الكليد القرشي األمكم.
 عمرك بف الحارث بف يعقكب بف عبد اهلل ،أبك أمية األنصارم.
 الميث بف سعد بف عبد الرحمف ،أبك الحارث الفيمي.
 معمر بف راشد ،أبك عركة بف أبي عمرك األزدم.
 يزيد بف صالح النيسابكرم ،أبك خالد الفراء.

كحسبؾ بإماـ حدث عنو شيكخو كنزلكا عند السماع منو ،كحدث عنو أقرانو أخذ التمميذ عمى

األستاذ.

سابعاً /مؤلفاتو:
أما أشيرىا فيك المكطأ الذم انتقينا مسائمنا منو كلو مؤلفات غيره:
 -1رسالتو البف كىب في القدر.

 -2كتاب في النجكـ كحساب مدار الزماف.
 -3رسالة في األقضية.

 -4رسالتو إلى أبي غساف محمد بف مطرؼ في الفتكل.
 -5رسالتو إلى ىاركف الرشيد في الكعظ.

 -6رسالتو إلى الميث بف سعد في اإلجماع (.)1
امناً /وفاتو:
تكفي (رحمو اهلل) يكـ األحد لتماـ اثنيف كعشريف يكمان مف مرضو في ربيع األكؿ سنة تسع

كسبعيف كمائة(.)2

كما مات مف خمؼ كراءه كؿ ىذا العمـ ،فالمصنؼ كلد العالـ المخمد.
ىذه المقدمة الصغيرة في حؽ ىذا العالـ الذم أطبؽ ذكره في األفاؽ ،غير أف ما ذكرناه قد

يككف فيو الكفاية ليذا البحث الصغير كمف أراد التكسع فعميو بالمراجع التي استقيت منيا ففييا غنية.

( )1ترتيب المدارؾ ،ج 1ص.94
( )2الديباج المذىب البف فرحكف ،ج 1ص.133
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المبحث ال اني
تعريف عام باإلمام محمد بن الحسن
أو ًال /اسمو ونسبو:
العبلمة ،فقيو العراؽ محمد بف الحسف بف فرقد أبك عبد اهلل الشيباني ،الككفي ،صاحب أبي

حنيفة(.)1

انياً /مولده رحمو ا﵀:
كاف كالده مف أىؿ حرستا قرية مشيكرة بظاىر دمشؽ ،فقدـ العراؽ في آخر بني أمية ،فكلد لو

محمد بكاسط سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة(.)2

ال اً /نشأتو العممية وحرصو الشديد عمى التعمم حتى في كبره:
تمقى اإلماـ محمد عممو عف أبي حنيفة غير أنو أدركو متأخ ار ،فأبك حنيفة تكفي سنة مائة

كخمسيف كىك كلد سنة مائة كاثنيف كثبلثيف ،فيككف عمره حينيا ثماني عشرة سنة ،فأكمؿ مشكاره عمى

صاحبو أبي يكسؼ ،كأخذ الفقو عمى عمماء العراؽ الثكرم كاألكزاعي ،ثـ ارتحؿ لئلماـ مالؾ فمكث
عنده ثبلث سنيف يأخذ عنو الفقو كالحديث(.)3

ككاف (رحمو اهلل) شديد االشتغاؿ بالعمـ ،ككاف ال يناـ الميؿ يضع عنده دفاتر فإذا مؿ مف نكع

نظر في آخر ،ككاف يزيؿ نكمو بالماء يتبرد بو كيقكؿ إف النكـ مف الح اررة(.)4

حتى إنو أنفؽ تركة كالده كميا لمعمـ  ،قاؿ محمد بف الحسف :ترؾ أبي ثبلثيف ألؼ درىـ ،فأنفقت

خمسة عشر ألفا عمى النحك كالشعر ،كخمسة عشر ألفان عمى الحديث كالفقو(.)5

كىذا يبيف سر فصاحتو الشديدة كنبكغو رحمو اهلل ،كقد أبدل اإلماـ الشافعي رأيو بذلؾ فقاؿ :ما

رأيت سميننا أخؼ ركحان مف محمد بف الحسف ،كما رأيت أفصح منو ،كنت إذا رأيتو يق أر كأف القرآف نزؿ
بمغتو.

( )1سير أعبلـ النببلء ،ج 9ص.134

( )2مناقب أبي حنيفة كصاحبيو ،ص.79
( )3أبك حنيفة ألبي زىرة ،ص.232

( )4قيمة الزمف عند العمماء ألبي غدة ،ص.59
( )5تاري بغداد لمخطيب البغدادم ،ج 2ص.561
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ككػػاف صػػرؼ حػكائج أىمػػو لككيمػػو ،ككػػاف يقػػكؿ ليػػـ :ال تسػػألكني حاجػػة مػػف حػكائج الػػدنيا تشػػغمكا

قمبي ،كخذكا ما تحتاجكف إليو مف ككيمي فإنو أقؿ ليمي ،كأفرغ لقمبي(.)1
رابعاً /شيوخو:

تمقى اإلماـ محمد عممو عف عمماء متفرقيف تجمعيـ أمصار مختمفة فقد أخذ العمـ:

 عن أىل الكوفة :مف أبي حذيفة ،كسفياف بف سعيد الثكرم ،كمسعر بف كداـ ،كمالؾ بف مغكؿ،
كقيس بف الربيع ،كزفر بف اليذيؿ.

 ومن أىل المدينة :عف مالؾ مف أنس ،كخارجو بف عبد اهلل بف سميماف ،كمحمد بف ىبلؿ.
 ومــن أىــل مكــة :عػػف سػػفياف بػػف عيينػػة الكػػكفي نزيػػؿ مكػػة ،كسػػيؼ بػػف سػػميماف ،كاب ػراىيـ بػػف يزيػػد
األمكم.

 ومن أىل البصرة :عف أبي العكاـ عبد العزير بف الربيع البصرم ،كالربيع بف صبيح.
 ومن واسط :عف عباد بف العكاـ ،كشبعة بف الحجاج ،كأبك مالؾ بعد الممؾ النخغي.

 ومن أىل الشام :عف أبي عمرك عبد الرحمف األكزاعي ،كمحمد بف راشد المكحكلي.

 ومن أىل اليمامة :عف أيكب بف عتبػة التيمػي ،كغيرىػا ،فمػـ يزىػد فػي الركايػة عػف أق ارنػو كممػف ىػك
دكنو كما ىك شأف الكابر في كرايتيـ عف األصاغر(.)2

خامساً /تالميذه:
لإلمام محمد بن الحسن تالميذ ك ر وأشيرىم ىم:


أبػػك حفػػص الكبيػػر البخػػارم أحمػػد بػػف حفػػص العجمػػي ،كمنػػو كػػاف البخػػارم تمقػػى فقػػو أىػػؿ ال ػرأم

كجامع الثكرم قبؿ رحبلتو.

 كأبػ ػػك س ػ ػميماف مكسػ ػػى بػ ػػف سػ ػػميماف الجكزجػ ػػاني ،كبػ ػػو انتشػ ػػرت الكتػ ػػب السػ ػػتة فػ ػػي مشػ ػػارؽ األرض
كمغاربيا.

 كأبك عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي.

 كأبك عبيد قاسـ بف سبلـ اليركم ذلؾ اإلماـ المجتيد الكبير.
 كعمػػرك بػػف أبػػي عمػػرك الح ارنػػي ،كمحمػػد بػػف سػػماعة التيمػػي ،كعمػػي بػػف معبػػد بػػف شػػداد الرقػػي مػػف
جممة مف ركل الجامع الكبير كالجامع الصغير ،كمعمى بف منصكر الرازم.

 كأبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف مي ػراف النسػػكم راكم المكطػػأ عنػػو ،كشػػعيب مػػف سػػميماف الكيسػػاني
راكم الكيس ػػانيات عن ػػو ،كعم ػػى ب ػػف ص ػػالح الجرج ػػاني راكم الجرجاني ػػات عن ػػو ،كاس ػػماعيؿ ب ػػف تكب ػػو

( )1تاري بغداد لمخطيب البغدادم ،ج 2ص.561
مختصرا.
( )2بمكغ األماني مف سيرة الشيباني ،ص8-7
ن
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القزكيني راكم السير الكبير عنو ،كأبػك بكػر إبػراىيـ بػف رسػتـ المػركزم راكم النػكادر عنػو ،كأبػك بكػر
زكريا يحيى بف صػالح الكحػاظي الحمصػي مػف شػيكخ البخػارم بالشػاـ ،كأبػك مكسػى عيسػى بػف أبػاف

البصػػرم راكم الحجػة عمػػى أىػػؿ المدينػػة عنػػو كمؤلػػؼ كتػػاب الحجػة الكبيػػر ،كتػػاب الحجػة الصػػغير،
ككتاب الرد عمى المريسي كالشافعي في شركط قبكؿ األخبار ،كسفياف بف سحباف البصػرم صػاحب
كتاب العمؿ كغيرىـ.

 كأبك بكر بف أبي مقاتؿ ،كأسد بف الفرات القيراكني مدكف مذىب مالؾ كشي سحنكف.
 كمحمد بف مقاتؿ الرازم شي ابف جرير.

 كيحيى بف معيف الغطفاني إماـ الجرح كالتعديؿ.

 كمحمد بف عمر الكاقدم ركل عنو كمػا ركل ىػك عػف الكاقػدم كذلػؾ مػف ركايػة األقػراف بعضػيـ مػف
بعض(.)1

سادساً /مؤلفاتو:
تعتبر مؤلفات محمد بف الحسف المراجع األصمية لمذىب أبي حنيفة ،كقد اىتـ بيا الفقياء فيما

بعد شرحا كتعميقا ،كتسمى كتب ظاىر الركاية؛ ألنيا ركيت مف طرؽ ظاىرة كثابتة:
 -1المبسكط أك األصؿ.
 -2الجامع الكبير.

 -3الجامع الصغير.
 -4السير الكبير.

 -5السير الصغير.
 -6الزيادات.
كيمح ػػؽ بي ػػذه الكت ػػب كت ػػاب اآلث ػػار ككت ػػاب ال ػػرد أك الحج ػػة عم ػػى أى ػػؿ المدين ػػة ،كركايت ػػو لممكط ػػأ

الكتاب – مكضكع البحػث ،-كنسػب لػو كتػب أخػرل ىػي الكيسػانيات كالياركنيػات كالجرجانيػات كالرقيػات
كتسمى كتب غير ظاىر الركاية ألنيا لـ ترك بركايات ظاىرة ثابتة (.)2
سابعاً /وفاتو:
قيؿ :إف محمد بف الحسف لما احتضر ،قيؿ لو :أتبكي مع العمـ؟

( )1بمكغ األماني لمككثرم ص.9
( )2تاري التشريع اإلسبلمي لمقطاف ص ،341كانظر أبي حنيفة ألبي زىرة ص .234
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قاؿ :أرأيت إف أكقفني اهلل ،كقاؿ :يا محمد! ما أقدمؾ الرم ،الجياد في سبيمي ،أـ ابتغاء

مرضاتي؟ ماذا أقكؿ؟(.)1

تكفي إلى رحمة اهلل سنة تسع كثمانيف كمائة ،بالرم(.)2

( )1كىذا مف إساءة الظف بالنفس ،ال مف إساءة العمؿ.
( )2سير أعبلـ النببلء ،ج 9ص.136
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المبحث ال الث
مكانة الموطأ وسبب تأليفو
أوالً /مكانة الموطأ بين التصانيف:
قاؿ الشافعي  -رضي اهلل عنو :-ما في األرض كتاب مف العمـ أكثر صكابنا مف مكطأ مالؾ

بف أنس(.)1

(.)2

أصح مف مكطأ مالؾ
أيضا :ليس في األرض كتاب بعد القرآف
ٌ
كقاؿ ن

كقد اختمؼ العمماء في جعؿ المكطأ بمنزلة الصحيح فمنيـ مف رفعو فكؽ الصحيحيف كمنيـ
مف خفضو عنيما كمنيـ مف ساكل منزلتو بيما ،كقد ذكر الشي الشريؼ حاتـ العكني ىذه األقكاؿ في

كتابو مصادر السنة كمناىج مصنفييا ،قاؿ" :كىناؾ عبارة ذكرىا اإلماـ الشافعي ىكثيىر أف نقميا أىؿ
كتاب أصح مف كتاب مالؾ ،كفي ركاية :أفضؿ
العمـ في كتبيـ كىي قكؿ الشافعي :ما بعد كتاب اهلل
ه

مف كتاب مالؾ .كىذه شيادة عصرم لئلماـ مالؾ ،اطمع عمى كثير مف الكتب المؤلفة في ذلؾ الزمف،
كىك أحد أئمة اإلسبلـ ،كىك اإلماـ الشافعي ،كي ً
كساـ شرؼ  -كما ييقاؿ
طمؽ مثؿ ىذه العبارة ببل شؾ
ي
ى
 ليذا الكتاب الجميؿ كتاب "المكطأ" لئلماـ مالؾ بف أنس.كتكمـ عف ىذا الكتاب جماعة مف أىؿ العمػـ؛ فمػنيـ مػف قدمػو عمػى الصػحيحيف ،كىػـ كثيػر مػف

عمماء المالكية ،كمنيـ :أبك بكر بف العربي صاحب أحكاـ القرآف ،كصاحب "عارضة األحػكذم" كغيرىػا

مف الكتب ،قدـ مكطأ مالؾ عمى الصحيحيف ،كمنيـ مػف جعمػو فػي منزلػة الصػحيحيف ،كممػف فعػؿ ذلػؾ
ً
ػيير ،يعتبػػر كتػػاب "المكطػػأ" فػػي مرتبػػة الصػػحيحيف ،كانتقػػد ابػػف
مغمطػػام بػػف قمػػيج العػػالـ المممػػككي الشػ ي
الصبلح لما ذكر ابف الصػبلح أف أكؿ مػف ألػؼ فػي الصػحيح المجػرد البخػارم انتقػد عميػو بأنػو قػد سػبقو

إلى ذلؾ مالؾ بف أنس ،كمنيـ مف جعمػو فػي مرتبػة ثالثػة بعػد الصػحيحيف ،يعنػي بعػد صػحيح البخػارم،
كمسمـ يأتي مكطأ مالؾ ،كمنيـ مف اعتبػره فػي مرتبػة سػنف أبػي داكد ،كالترمػذم ،كالكتػب المشػيكرة التػي

لـ تشترط الصحة(.)3

( )1منازؿ األئمة األربعة ج 1ص ،188كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذا قيؿ قبؿ تصنيؼ اإلماـ البخارم كتابو الجامع؛
ألف اإلماـ مالكان متقدـ عميو ،كالخبلؼ في أفضمية الكتابيف يسير ،كىم ا مف الكتب التي تمقتيا األمة بالقبكؿ فكؿ

مراسيؿ كمعمقات مالؾ كصميا ابف عبد البر في تمييده ،ككذلؾ معمقات البخارم كصميا ابف حجر في كتاب تغميؽ

التعميؽ.

( )2منازؿ األئمة األربعة المرجع السابؽ.
()3مكقع إسبلـ كيب.http://fatwa.islamweb.net :
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كيعد المكطأ مف أكائؿ الكتب التي قد صنفت في اإلسبلـ ،فأكؿ كتاب صنؼ في اإلسبلـ كتاب

ابف جريج في التفسير ،ثـ كتاب معمر بف راشد الصنعاني إماـ أىؿ اليمف ،ثـ مكطأ اإلماـ مالؾ(.)1
انياً /سبب التأليف:
ذكر العمماء مجمكعة مف األسباب التي دعت إلى تأليؼ المكطأ:

 -1ذكر اإلماـ الذىبي في سيره قاؿ :قاؿ اإلماـ مالؾ :قاؿ لي الميدم :ضع يا أبا عبد اهلل كتابا
أحمؿ األمة عميو ،فقمت :يا أمير المؤمنيف ،أما ىذا الصقع  -كأشرت إلى المغرب  -فقد كفيتو،
كأما الشاـ ،ففييـ مف قد عممت -يعني :األكزاعي -كأما العراؽ ،فيـ أىؿ العراؽ(.)2

 -2ذكر اإلماـ ابف عبد البر في تمييده قاؿ" :أكؿ مف عمؿ كتابا بالمدينة عمى معنى المكطأ مف ذكر
ما اجتمع عميو أىؿ المدينة عبد العزيز بف عبد اهلل بف أبي سممة الماجشكف كعمؿ ذلؾ كبلمان

بغير فأتي بو مالؾ فنظر فيو فقاؿ ما أحسف ما عمؿ كلك كنت أنا الذم عممت لبدأت باآلثار ثـ

شددت ذلؾ بالكبلـ ،ثـ إف مالكا عزـ عمى تصنيؼ المكطأ فصنفو فعمؿ مف كاف في المدينة

يكمئذ مف العمماء المكطآت فقيؿ لمالؾ شغمت نفسؾ بعمؿ ىذا الكتاب كقد شركؾ فيو الناس

كعممكا أمثالو فقاؿ ائتكني بما عممكا فأتي بذلؾ فنظر فيو ثـ نبذه كقاؿ لتعممف أنو ال يرتفع مف ىذا
إال ما أريد بو كجو اهلل قاؿ فكأنما ألقيت تمؾ الكتب في اآلبار كما سمع لشيء منيا بعد ذلؾ

بذكر"(.)3

 -3كذكر القاضي عياض قصة أخرل عف سبب تأليفو" :أف أبا جعفر المنصكر قاؿ لئلماـ مالؾ ضع
لمناس كتابنا أحمميـ عميو ،فكممو مالؾ في ذلؾ فقاؿ ضعو فما أحد أعمـ منؾ ،فكضع المكطأ فمـ
يفرغ منو حتى مات أبك جعفر".

كقاؿ أبك مصعب سمعت مالكان يقكؿ دخمت عمى أبي جعفر بالغداة حيف كقعت الشمس

باألرض كقد نزؿ عف شمالو إلى بساط كعمى البساط برذكناف قائماف مف حيف دخمت إلى حيف خرجت
ال يبكالف كال يركثاف أدبنا كاذا بصبي يخرج ثـ يرجع ،فقاؿ أتدرم مف ىذا؟ قمت ال؟ قاؿ ىك ابني كانما

يفزع مف شيبتؾ كفي ركاية إنو استنكر قرب مجمسؾ مني كلـ يربو أحد قط ،كحقيؽ أنت بكؿ خير
كخميؽ بكؿ إكراـ ،كقد كاف أدناه إليو كألصؽ بركبتو فمـ يزؿ يسألني حتى أتاه المؤذف بالظير فقاؿ لي

أنت أعمـ الناس كفي ركاية أىؿ األرض ،فقمت ال كاهلل يا أمير المؤمنيف ،قاؿ بمى ،كلكنؾ تكتـ ذلؾ،

كفي ركاية فما أحد أعمـ منؾ اليكـ بعد أمير المؤمنيف ،كلئف بقيت ألكتبف كتابؾ بماء الذىب ،كفي
ركاية كما تكتب المصاحؼ ثـ أعمقيا في الكعبة كأحمؿ الناس عمييا.

( )1منازؿ األئمة األربعة ج 1ص.188
( )2سير أعبلـ النببلء ج 8ص.78
( )3التمييد ج 1ص.86
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قمت يا أمير المؤمنيف ال تفعؿ فإف في كتابي حديث رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ -كقكؿ
الصحابة كقكؿ التابعيف كرأينا ىك إجماع أىؿ المدينة لـ أخرج عنيـ ،غير أني ال أرل أف يعمؽ في
الكعبة.

قاؿ :كقاؿ لو أبك جعفر كىك بمكة اجعؿ العمـ يا أبا عبد اهلل عممان كاحدان.

قػػاؿ فقمػػت لػػو يػػا أميػػر المػػؤمنيف إف أصػػحاب رسػػكؿ اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -تفرق ػكا فػػي

ال كألىػػؿ
ال كألىػػؿ المدينػػة ق ػك ن
الػػببلد فػػأفتى كػػؿ فػػي مص ػره بمػػا رآه ،كفػػي طريػػؽ ،إف ألىػػؿ ىػػذه الػػببلد ق ػك ن
ال تعدكا فيو طكرىـ.
العراؽ قك ن

فقاؿ أما أىؿ العراؽ فمست اقبؿ منيـ صرفان كال عدالن ،كانما العمـ عمـ أىؿ المدينة فضع لمناس

العمـ كفي ركاية فقمت لو إف أىؿ العراؽ ال يرضكف عممنا.

فقاؿ أبك جعفر يضرب عميو عامتيـ بالسيؼ كتقطع عميو ظيكرىـ بالسياط ،كفي بعضو إف أبا

جعفر قاؿ لو إني عزمت أف أكتب كتبؾ ىذه نسخنا ،ثـ أبعث إلى كؿ مصر مف أمصار المسمميف

بنسخة آمرىـ بأف يعممكا بما فييا كال يتعدكىا إلى غيرىا مف ىذا العمـ المحدث ،فإنني رأيت أصؿ العمـ

ركاية أىؿ المدينة كعمميـ.

فقمت يا أمير المؤمنيف ال تفعؿ فإف الناس قد سبقت ليـ أقاكيؿ كسمعكا أحاديث كركايات كأخذ

كؿ قكـ بما سبؽ إلييـ كعممكا بو كدالكا لو مف اختبلؼ أصحاب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ-

كغيرىـ كاف ردىـ عما اعتقدكا شديد ،فدع الناس كما ىـ عميو كما اختار أىؿ كؿ بمد ألنفسيـ.
فقاؿ :لك طاكعتني عمى ذلؾ ألمرت بو"(.)1

قمت :كفي ىذا مف فقيو كعممو بأحكاؿ الناس كىضمو لنفسو أف يحمؿ الناس عمى رأيو كحده

(رحمو اهلل) .

ال اً /سبب التسمية:
قاؿ اإلماـ مالؾ :عرضت كتابي ىذا عمى سبعيف فقييا مف فقياء المدينة ،فكميـ كاطأني عميو،

فسميتو بالمكطأ(.)2

( )1ترتيب المدارؾ ج 2ص.72
( )2شرح الزرقاني عمى المكطأ ج 1ص.62
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المبحث الرابع
الطالق حكمو ومشروعيتو
أو ًال /تعريف الطالق لغة:
يقاؿ ناقة طالؽ كنعجة طالؽ ،أم يم ٍر ىسمىةه ترعى حيث شاءت(.)1

ؽ كطالًقة(.)2
بلؽ :تخمية سبيؿ المرأة ،كالمرأة تطمؽ طبلقان فيي طاًل ه
كالط ي
انياً /تعريف الطال ق اصطالحاً:
يى ىك رفع اٍل ىق ٍيد الثابًت شرعا بً ِّ
اح(.)3
الن ىك ً
فثمة إذف ترابط بيف معنى الطبلؽ المغكم كاالصطبلحي إذ الطبلؽ لغة ىك التخمية كالتسريح

كاإلرساؿ ،كىك في الشرع تخمية المرأة مف قيد النكاح كحميا لمف يخطبيا مف األزكاج بعد أف كانت

محرمة بسبب الزكجية.

ال اً /بيان حكم الطالق ومشروعيتو:
ثبتت مشركعية الطبلؽ باتفاؽ األمة كذلؾ لكركد أدلتو مف الكتاب كالسنة بدالالت قطعية ال

تحتمؿ التأكيؿ.

أوالً :من الكتاب:
قكلو تعالى             :
             
.)4( 
كقكلو            :
               

( )1الصحاح ج 4ص.1519
( )2العيف لمفراىيدم ج 5ص.101
( )3ممتقى األبحر ج 1ص.3
(( )4البقرة.)236 ،
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.)1(  
كقكلو              :
               
                
.)2(     
وجو الداللة :دلت اآليات بمنطكقيا عمى جكاز الطبلؽ فيما إذا لـ تبؽ كسيمة لحؿ النزاع أك
تعسرت العبلقة بيف الزكجيف.
انيا :من السنة:
ً
قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ« :أبغض الحالل إلى ا﵀ الطالق»(.)3
وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقػو عمػى جػكاز الطػبلؽ رغػـ بغضػو عنػد اهلل ،فمػيس معنػى الحػؿ
التساىؿ في إيقاعو.
عف عاصـ بف عمر« :أن رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمم  -طمق حفصة بنت عمر بن

الخطاب ،م ارتجعيا»(.)4

وجــو الداللــة :دؿ الحػػديث عمػػى جػكاز كقػػكع الطػػبلؽ لفعػػؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ ،كأفعالػػو
في األحكاـ تقتضي التشريع.

(( )1الطبلؽ.)1 ،

(( )2البقرة.)229 ،
( )3سنف ابف ماجة ( )180/3حديث رقـ ( ،)2018حديث ضعيؼ ،ألف فيو عبيد اهلل بف الكليد الكصافي ضعيؼ
(انظر تيذيب التيذيب البف حجر (.)300/ 8

( )4مسند أحمد ط الرسالة ( ،)271/25حديث رقـ ( ،)15924إسناده صحيح ألف رجالو ثقات.
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ال اً /الحكمة من مشروعية الطالق:
إف اإلسبلـ ليس ديننا متحج انر كال معس انر كال خياليان؛ فيك مف عند الذم خمؽ البشر كيعمـ

طبائعيـ كاختبلفاتيـ كتشابييـ كصفاتيـ ،كالطبلؽ كاف كاف يحؿ رابطة سامية إال أنو مع بغض اهلل لو

يككف أحيانا كالدكاء المر أك كالكي في العبلج ،يقكؿ سيد سابؽ  -رحمو اهلل  -نقبل عف ابف سينا في

كتاب الشفاء( :ينبغي أف يككف إلى الفرقة سبيؿ ما ،كأال يسد ذلؾ مف كؿ كجو ،ألف حسـ أسباب

التكصؿ إلى الفرقة بالكمية يقتضي كجكىا مف الضرر كالخمؿ:

منيا :أف مف الطبائع ما ال يألؼ بعض الطبائع ،فكمما اجتيد في الجمع بينيما زاد الشر،

كالنبك (أم الخبلؼ) كتنغصت المعايش.

كمنيا :أف مف الناس مف يمنى (أم يصاب) بزكج غير كؼء ،كال حسف المذاىب في العشرة،

أك بغيض تعافو الطبيعة ،فيصير ذلؾ داعية إلى الرغبة في غيره ،إذ الشيكة طبيعة ،ربما أدل ذلؾ

إلى كجكه مف الفساد ،كربما كاف المتزاكجاف ال يتعاكناف عمى النسؿ ،فإذا بدال بزكجيف آخريف تعاكنا
فيو ،فيجب أف يككف إلى المفارقة سبيؿ ،كلكنو يجب أف يككف مشددا فيو) (.)1

( )1فقو السنة لسيد سابؽ ج 2ص.244
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الفصل األول
مساكل في بعض األلفاظ التي تنزل منزلة

الطالق وكذلك تعميق الطالق والظيار وفي
اإليالء
وفيو خمس مساكل:

 المسألة األولى :مف ألفاظ الكناية الخمية كالبرية.
 المسألة ال انية :الطبلؽ بمفظ التمميؾ.

 المسألة ال ال ة :تعميؽ الطبلؽ مف أجنبية لحيف الزكاج منيا.
 المسألة الرابعة :تعميؽ الظيار مف أجنبية لحيف الزكاج منيا.
 المسألة الخامسة :في اإليبلء مف الزكجة.

موجز الفصل األول
ىذا الفصؿ يتحدث عف مجمكعة مف األلفاظ التي تنزؿ منزلة الطبلؽ ،أك بيػا تعمػؽ بمكضػكعو،

كيتككف مف خمس مسائؿ:

 -1فالمسألة األولى :تتحدث عف نكع مف أنكاع الطبلؽ الكنائي كىك الطبلؽ بألفاظ الكناية الظاىرة
في مثؿ قكؿ القائؿ لزكجو :أنت خمية أك برية أم خالية مف النكاح بريئة منو ،كقدمت مقدمة ليذه

المسألة لتكضيحيا.

 -2المسألة ال انية :تتحدث عف تمميؾ الزكج زكجتو أمر طبلقيا ،كجعؿ أمر مكثيا أـ فراقيا بيدىا،
كىك يشبو إلى حد كبير ألفاظ الكناية كما قرر الفقياء.

 -3المسألة ال ال ة والرابعة :تتحدثاف عف تعميؽ الطبلؽ كالظيار مف امرأة أجنبية لحيف الزكاج منيا.
 -4المسألة الخامسة :فيمف يحمؼ أال يطأ زكجتو مدة العدة كىك ما يسمى باإليبلء ،كىك طبلؽ معمؽ
بشرط انقضاء المدة المحمكؼ فييا.
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كيجدر بنا قبؿ الشركع في ىذا الفصؿ أف نقدـ مقدمة مكجزة عف أحكاـ ألفاظ الطبلؽ:
أنواع الطالق من حيث المفظ:
مطمب :أنواع المفظ من حيث الداللة:
أوالً /الطالق الصريح:
تعريفو وحكمو:
الصريح الخالص مف كؿ شيء ،فصريح الطبلؽ المفظ المكضكع لو ،الذم ال يفيـ منو عند
اإلطبلؽ غيره ،أك يفيـ لكف عمى بعد.
كال خبلؼ بيف الفقياء أنو يقع بمفظة الطبلؽ كما تصرؼ منيا كأنت طالؽ أك طمقتؾ.
كىناؾ ألفاظ أجراىا العرؼ مجرل الطبلؽ الصريح كفارقتؾ ،أك سرحتؾ ،كىي عند بعض

الفقياء تقع مكقع الصريح كعند بعضيـ إنما ىي كنايات(.)1

فذىب اإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ مالؾ  -رحميما اهلل  -إلى أف الطبلؽ الصريح ال يقع إلى

بمادة طمؽ كما تصرؼ منيا(.)2

كذىب اإلماـ الشافعي كىك كجو في مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ إلى أف الطبلؽ الصريح يقع

بمفظة الطبلؽ كالسراح كالفراؽ كطمقتؾ كسرحتؾ كفارقتؾ(.)3
انياً /طالق الكناية:
أو ًال /تعريف طالق الكناية وماىيتو:

طالق الكناية ىك :الطبلؽ المستتر المراد مف قكليـ كنيت أك كنكت الشيء إذا سترتو( ،)4كىى

األلفاظ التي تشبو الطبلؽ كتدؿ عمى الفراؽ(.)5

ذىب معظـ األئمة إلى أف ألفاظ الكناية نكعاف ،ظاىرة كمحتممة خفية ،كلكؿ نكع حكـ مختمؼ
عند البعض كىي عند بعضيـ نكع كاحد كما سيأتي ،فأما الكنايات الظاىرة فيي في نحك خمية ىبرية
( )1انظر شرح الزركشي عمى الخرقي ج 5ص.396

( )2انظر بدائع الصنائع ج 3ص ،106كبداية المجتيد ج 3ص.95
( )3انظر المجمكع لمنككم ج 17ص 99كانظر شرح مختصر الخرقي لمزركشي ج 5ص.396
( )4البناية شرح اليداية ج 5ص.360
( )5المجمكع لمنككم ج 17ص.101
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كبائف كبتة كبتمة كحبمؾ عمى غاربؾ ىكأىنت حرة كأمرؾ بًىي ًدؾ كاعتدم كالحقي بأىمؾ( ،)1كمثؿ قكليـ
اليكـ أنت عمي حراـ أك كمما حممت حرمت.
كأما األلفاظ المحتممة أك الخفية ،فيي في نحك ،اذىبي كانصرفي أك لـ أتزكجؾ أك قاؿ لو

رجؿ :ألؾ امرأة فقاؿ :ال ،أك أنت حرة أك معتقة أك الحقي بأىمؾ أك لست لي بامرأة(.)2
انياً /مذاىب الفقياء في طالق الكناية:
اختمؼ الفقياء في حكـ ألفاظ طبلؽ الكناية عمى أقكاؿ:

ذىب الجميكر أبك حنيفػة كالشػافعي كىػك ركايػة عػف اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ إلػى أف ألفػاظ طػبلؽ

الكناية الظاىرة كالخفية تفتقر إلى نيػة أك داللػة حػاؿ فػإذا ادعػى المطمػؽ فػي الكنايػة الظػاىرة كالخفيػة أنػو
لـ يرد طبلقا قبؿ قكلو(.)3

كذىب اإلماـ مالؾ إلى أف الكنايات ال ظاىرة يقع بيا الطبلؽ بمجرد المفظ كأنو إذا ادعى

المطمؽ في الكناية الظاىرة أنو لـ يرد طبلقا لـ يقبؿ قكلو ،إال أف تككف ىنالؾ قرينة تدؿ عمى ذلؾ

كرأيو في الصريح ،كيقع طبلقو ثبلثا كال يقبؿ عنده ما يدعيو مف دكف الثبلث في الكنايات الظاىرة،

كذلؾ في المدخكؿ بيا ،إال أف يككف قاؿ ذلؾ في الخمع ،كأما غير المدخكؿ بيا فيصدقو في الكناية
الظاىرة فيما دكف الثبلث ،ألف طبلؽ غير المدخكؿ بيا بائف ،إذا قاؿ لـ أرد بذلؾ طبلقا فإنو يحمؼ

عمى ذلؾ كال شيء عميو كاف قاؿ :نكيت بذلؾ الطبلؽ فإنو يمزمو فإف كانت لو نية بطمقة أك أكثر عمؿ

بيا كا ف لـ تكف لو نية في عدد لزمو الثبلث ،كأما الكنايات الخفية فيي عند اإلماـ مالؾ تفتقر إلى نية
لعسر معرفة المراد مف لفظ الزكج(.)4

كذىب اإلماـ أحمد في الركاية األخرل عنو ،أف الكنايات عامة إذا اقترف بيا داللة حاؿ ،مف

غضب أك ذكر الطبلؽ كنحك ذلؾ ،قاـ ذلؾ مقاـ النية ،كطمقت عمى المشيكر ،كىك المختار لكثير مف

األصحاب مف الركايتيف(.)5

( )1انظر بداية المجتيد ج 3ص ،97كانظر جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد لشمس الديف األسيكطي
ج 2ص.104

( )2انظر شرح مختصر خميؿ لمخرشي ج 4ص.46

( )3انظر البناية عمى اليداية ج 5ص ،363كجكاىر العقكد لؤلسيكطي ج 2ص ،104شرح الزركشي عمى الخرقي
ج 5ص.399

( )4بداية المجتيد ج 3ص ،97كانظر شرح مختصر خميؿ لمخرشي ج 4ص.46
( )5شرح الزركشي عمى الخرقي ج 5ص.399
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ىذه مقدمة مختصرة لمسألة الخمية كالبرية ليسيؿ تناكليا كمعرفة المراد منيا ،كانما اختصرتيا
ألجؿ أف تفريعات المذاىب طكيمة ،فمكؿ مذىب ألفاظ قد يعدىا البعض في الخفية أك في الظاىرة ،أك

في الصريحة ،كستتبيف المذاىب أكثر مف خبلؿ مناقشة المسائؿ اآلتية المتعمقة بطبلؽ الكناية كمسألة

الخمية كالبرية ،كالطبلؽ بمفظ التمميؾ.
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المسألة األولى
الخمية والبرية وما يشبو الطالق
أو ًال /نص المسألة:
قاؿ محمد بف الحسف:

 -1أخبرنا مالؾ ،أخبرنا نافع ،عػف عبػد اهلل بػف عمػر ،أنػو كػاف يقػكؿ« :الخميـة والبريـة ـالث تطميقـات
كل واحدة منيم»(.)1

 -2أخبرنا مالؾ ،أخبرنا يحيى بف سعيد ،عف القاسـ بف محمد ،قاؿ« :كان رجل تحتو وليدة فقال
ألىميا :شأنكم بيا؟ قال القاسم :فرأى الناس أنيا تطميقة»(.)2

انياً /صورة المسألة:
أف الرجؿ يقكؿ المرأتو أنت خمية أك برية فيؿ ىذه األلفاظ تأخذ حكـ الطبلؽ كماذا يترتب عمييا.
ال ًا /تحرير محل النزاع:
أجمعت األمة عمى أف الطبلؽ الصريح يقع عمى امرأة المطمؽ كسكاء قاؿ نكيت بذلؾ الطبلؽ
أك لـ أنك؛ ألف لفظ الطبلؽ كاحد ،كال مدخؿ لمنية في األلفاظ التي داللتيا كاضحة ال تحتمؿ إال معنى

كاحدان؛ ألف إدخاؿ النية في صريح األلفاظ التي تختص بالعقكد أك ما يشبييا يجعؿ الدالالت ال معنى
ليا فتسقط المغات ثـ ،كاختمفكا في األلفاظ التي ىي مف قبيؿ الكنايات ،ىؿ تراعى فييا نية المتكمـ أـ

ال تراعى(.)3

رابعاً /مذاىب الفقياء:
المذىب األول :أف طبلؽ الكنايات بمثؿ ىذه األلفاظ 4يتكقؼ عمى معرفة نية المطمؽ ،فإذا قاؿ نكيت
كاحدة فكاحدة كاف قاؿ اثنتيف تقع أيضان كاحدة أك ثبلث فيك كما قاؿ كاف قاؿ لـ أنك شيئنا لـ يقع

الطبلؽ ،كاف كاف نكل طبلقان فإنو يقع بائنان ال رجعيان كىك مذىب الحنفية (.)5

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب الخمية كالبرية كما يشبو ذلؾ ،)2203( ،حديث رقـ ( ،)599حديث
مكقكؼ عمى ابف عمر ،كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.

( )2مكطأ مالؾ ،كتاب الطبلؽ باب الخمية كالبرية كما يشبو ذلؾ ،)203( ،حديث رقـ( ،)600إسناده صحيح ،ألف
ركاتو ثقات.

( )3انظر اليداية شرح البداية ج 1ص ،225بداية المجتيد ج 3ص.59
خصكص ا كالكنايات الظاىرة عمكما عمى االختبلؼ المذىبي في ضـ بعض
( )4أعني بيذه األلفاظ لفظ الخمية كالبرية
ن
األلفاظ أللفاظ الكناية إما إلى الظاىرة كاما إلى المحتممة.
( )5األصؿ لمشيباني ج 4ص.453
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المذىب ال اني :أف طبلؽ الكنايػات بمثػؿ ىػذه األلفػاظ يتكقػؼ عمػى معرفػة نيػة المطمػؽ ،فػإذا قػاؿ نكيػت
كاحدة فكاحدة كاف قػاؿ اثنتػيف أك ثبلثػنا فيػك كمػا قػاؿ ،كيقػع رجعيػا ال بائنػا ،كىػك مػذىب الشػافعي (رحمػو

اهلل)(.)1

المذىب ال الـث :أف ىػذ المفػظ يقػع ثبلثػا بائنػا بينكنػة كبػرل كىػك المشػيكر عػف اإلمػاـ أحمػد كىػك اختيػار
كثير مف أصحابو(.)2

المذىب الرابع :أف ىذه األلفاظ يقع بيا الثبلث ،كاف قاؿ لـ أرد ذلؾ ال يصدؽ ألف ىذه األلفاظ مف
باب الكنايات الظاىرة الداللة عمى الطبلؽ ،كتعتبر نيتو قبؿ الدخكؿ ،فإنيا إذا نكل بيا كاحدة تطمؽ

كاحدة كتككف طمقتو بائنة ،كىك مذىب المالكية(.)3
خامساً /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:

كافؽ اإلماـ محمد مذىب إمامو أبي حنيفة في أف طبلؽ الكناية يقع بحسب نية المطمؽ كأنو

يقع بائننا ال رجعينا.

قػػاؿ محمػػد :إذا نػػكل الرجػػؿ بالخميػػة كبالبريػػة ثػػبلث تطميقػػات فيػػي ثػػبلث تطميقػػات كاذا أراد بيػػا

كاح دة فيي كاحدة بائف ،دخؿ بامرأتو ،أك لـ يدخؿ ،كىك قكؿ أبي حنيفة كالعامة مف فقيائنا(.)4
سادساً /سبب الخالف:
يرجع سبب الخبلؼ ألمريف ىما:

 -1ىؿ تقتضي ىذه األلفاظ البينكنة أك أنيا مثؿ الطبلؽ الصريح تستمزـ الرجعة.
 -2ىؿ تعتبر نية الزكج عند اإلنكار كاذا قمنا باعتبارىا فيؿ يعتبر العدد.

سابعاً /أدلة المذاىب:
أو ًال :أدلة الحنفية القاكمين بوقوع الطالق باكنا وعمى اعتبار النية فيو:
استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ:

من المعقول:

( )1األـ ج 7ص.24
( )2شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ج 5ص.401
( )3بداية المجتيد ج 3ص.97

( )4مكطأ مالؾ ركاية الشيباني كتاب الطبلؽ باب الخمية كالبرية كما يشبو ذلؾ ،ص.203
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 -1استدلكا عمى كجكد النيػة فػي طػبلؽ الكنايػة ،بػأف الكنايػات محتممػة فػبل بػد مػف سػؤاؿ المػتكمـ لمعرفػة
مقصده مف الكبلـ(.)1

 -2إ ف لفظة خمية كبرية تشبو لفظة أنت بائف فيي مف األلفاظ التي مقتضاىا حصكؿ الفرقة إلى غير
رجعة(.)2

انياً :أدلة الشافعية القاكمين بوقوع الطالق رجعيا مع اعتبار النية فيو:
استدؿ الشافعية عمى مذىبيـ:
أوالً من الكتاب:
 -1قاؿ اهلل  -عز كجؿ .)3(        :-
 -2كقاؿ.)4(           :
وجو الداللة :قاؿ اإلماـ الشافعي (رحمو اهلل تعالى)" :فظاىر ىاتيف اآليتيف يدؿ عمى أف كؿ
مطمؽ فمو الرجعة عمى امرأتو ما لـ تنقض العدة؛ ألف اآليتيف في كؿ مطمؽ عامة ال خاصة عمى
بعض المطمقيف دكف بعض ،ككذلؾ كؿ طبلؽ ابتدأه الزكج فيك يممؾ فيو الرجعة في العدة فإف قاؿ

المرأتو أنت طالؽ ممؾ الرجعة في العدة كاف قاؿ ليا أنت خمية ،أك برية ،أك بائف كلـ يرد طبلقان فميس

بطبلؽ كاف أراد الطبلؽ كأراد بو كاحدة فيك طبلؽ فيو الرجعة ،ككذلؾ إف قاؿ أنت طالؽ ألبتة لـ ينك
إال كاحدة فيي كاحدة كيممؾ الرجعة"(.)5
انياً :من السنة:

«أن ركانة بن عبد يزيد طمق امرأتو سييمة ألبتة ،فأخبر النبي  -صمى ا﵀ عميو وسمم -

بذلك ،وقال :وا﵀ ما أردت إال واحدة .فقال رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمم  -وا﵀ ما أردت إال

واحدة؟ فقال ركانة :آ﵀ ما أردت إال واحدة .فردىا إليو رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمم  -فطمقيا

ال انية في زمن عمر ،وال ال ة في زمن ع مان »(.)6

( )1المبسكط ج 6ص.81
( )2المحيط البرىاني ح 3ص.232
(( )3البقرة.)228 ،
(( )4البقرة.)229 ،

( )5األـ ج 7ص ،24بتصرؼ.
( )6مسند الشافعي كتاب أحكاـ القرآف ،ص ،268إسناد الحديث صحيح ألف رجالو ثقات.
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وجـــو الداللـــة :دؿ الحػػديث بمنطكقػػو عمػػى أف النيػػة تتػػدخؿ فػػي تحديػػد مػػدلكؿ المفػػظ ،فػػبل يقػػع

الطبلؽ في ألفاظ الكناية إال بكجكد النية(.)1
ال اً :أدلة المذىب الحنبمي:
استدؿ الحنابمة عمى مذىبيـ:
أوالً :بأ ر ابن عمر الوارد في الباب:

عػػف نػػافع ،عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر ،أنػػو كػػاف يقػػكؿ« :الخميــة والبريــة ــالث تطميقــات كــل واحــدة

منيما»(.)2

وجو الداللة :الداللة صريحة في أف ىذه األلفاظ عند ابف عمر تقع ثبلثا(.)3
ككاف اإلماـ أحمد يقكؿ :قكؿ ابف عمر صحيح(.)4
انياً :من المعقول:
أف معنػػى أنػػت خميػػة ،أنػػت مترككػػة خاليػػة مػػف النكػػاح ،ككػػذلؾ بريػػة ،معنػػاه الب ػراءة مػػف النكػػاح،

ككذلؾ بائف أم منفصمة مف النكاح(.)5
رابعاً :أدلة المالكية:

اسػػتدلكا بػػنفس أدلػػة الحنابمػػة عمػػى كقػػكع الطػػبلؽ بيػػذه األلفػػاظ ثبلثػػا دكف اعتبػػار لمنيػػة ،كاسػػتدلكا

عمى اعتبارىا  -أم النية  -قبؿ الدخكؿ بأف الطبلؽ قبؿ الدخكؿ يقع بائنا فتعتبر فيو نية الزكج(.)6
امناً :مناقشة األدلة:
أو ًال :مناقشة أدلة الحنفية والشافعية في اعتبار النية:

 بأف ىذه كنايات ظاىرة كىي ال تفتقر إلى نية؛ ألف معنى خمية كبرية خمية مف النكاح بريئة منو
كىك نفس معنى بائف ،فكجب اعتباره ثبلثان(.)7

( )1األـ ج 7ص.24

( )2سبؽ تخريجو ص.29
( )3شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ج 5ص.403
( )4انظر المغني ج 7ص.391

( )5شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ج 5ص.403
( )6بداية المجتيد ج 3ص.97

( )7انظر بداية المجتيد المرجع السابؽ كشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ج 5ص.403
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انياً :مناقشة الحنفية في وقوع الطالق باكناً:
 أف ىذه األلفاظ الكنائية تأخذ مثؿ حكـ الطبلؽ الصريح ،فيقاس عميو بأف يككف رجعيان؛ ألف أصؿ
الطبلؽ أف يككف رجعيان.

ال اً :مناقشة الشافعية:
 أف حديث ركانة كاف كثؽ الشافعي ركاتو إال أف بعض المحدثيف ضعفو (.)1
رابعاً :مناقشة أدلة المالكية والحنابمة:

 أما األثر عف ابف عمر فيحتمؿ أف يككف عف اجتياد ال عف سماع مف النبي كاذا تطرؽ االحتماؿ
لمدليؿ بطؿ بو االستدالؿ.

 كأما قكليـ بأف لفظة خمية كبرية تقتضي الخمك مف النكاح فنسمـ بو غير أنا ال نسمـ بأنيا خمية
كبرية مف الرجعة.

تاسعاً :رأي الباحث:
يظف الباحث أف مثؿ ىذه األلفاظ اليكـ ناد نار ما تقع ،بؿ تكاد تككف في حكـ المعدكـ ،لكف قد

يقابميا ألفاظ تحمؿ ذات الداللة ،كعميو فإف ما يراه الباحث راجحنا في ىذا الباب ىك رأم الشافعية الذم

يرل كقكع الطبلؽ بيذه األلفاظ رجعيان ال بائنان ،ككذلؾ اعتبار نية الزكج فإف نكل الزكج كقكع كاحدة أك

اثنتيف أك ثبلثا فيك كما أراد؛ ألف النية في ألفاظ الكناية ميمة لتفصح عف مقصد الزكج بخبلؼ لفظ

الطبلؽ الصريح ،إال أنني ال أرجح جعؿ مثؿ ىذه األلفاظ ثبلثان كلك نكل الزكج ذلؾ؛ ألني أرجح
مذىب مف يرل كقكع الطبلؽ بمفظ الثبلثة كاحدنا ،كىك مذىب شي اإلسبلـ ابف تيمية ؛ ألنو إف كاف
ترجيح كقكع طبلؽ الثبلث مرة كاحدة في الصريح لمف باب أكلى أف يككف في المفظ الكنائي يقع

كاحدة ،كىك المعمكؿ بو في قطاعنا الحبيب بعدـ القضاء بثبلث تطميقات في مجمس كاحد ،كاهلل أعمـ.

( )1انظر الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ ج 16ص ،192أجيب عنو بأف الحديث كاف تكمـ بعض المحدثيف في
ركاتو فإنو مخرج مف أكثر مف طريؽ يقكم بعضيا بعضا ،انظر االستذكار ج 6ص.12
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المسألة ال انية
في تمميك الزوجة أمر نفسيا
أو ًال /نص المسألة:

 -1مالؾ ،أخبرنا سعيد بف سميماف بف زيد بف ثابت ،عف خارجة بف زيد ،عن زيد بن ابت ،أنو كان
جالساً عنده ،فأتاه بعض بني أبي عتيق وعيناه تدمعان ،فقال لو« :ما شأنك؟» ،فقال :ممكت

امرأتي أمرىا بيدىا ففارقتني ،فقال لو« :ما حممك عمى ذلك؟» ،قال :القدر ،قال لو زيد بن ابت:

«ارتجعيا إن شكت ،فإنما ىي واحدة وأنت أممك بيا»(.)1

 -2مالؾ ،أخبرنا نافع ،عف ابف عمر ،أنو كاف يقكؿ « :إذا ممك الرجل امرأتو أمرىا فالقضاء ما
قضت إال أن ينكر عمييا ،فيقول :لم أرد إال تطميقة واحدة فيحمف عمى ذلك ،ويكون أممك بيا

في عدتيا»(.)2

 -3أخبرنػػا مالػػؾ ،أخبرنػػا يحيػػى بػػف سػػعيد ،عػػف سػػعيد بػػف المسػػيب ،أنػػو قػػاؿ« :إذا ممــك الرجــل امرأتــو
أمرىا فمم تفارقو وقرت عنده فميس ذلك بطالق »(.)3

انياً /صورة المسألة:
أف الرجؿ يقكؿ المرأتو أمرؾ بيدؾ أم أمر طبلقؾ أك بقائؾ ،بمعنى أنو يممكيا الطبلؽ كيجعمو

في يدىا ،فيؿ يقع تطميقيا لنفسيا كاذا كقع ىؿ يقع بائنان أك رجعيان.
ال اً /تحرير محل النزاع:

اتفؽ األئمة األربعة عمى أف لمزكج أف يخير أك يممؾ الزكجة أمر نفسيا لفعؿ النبي مع أزكاجو،
كاتفقكا عمى أنيا إذا اختارت زكجيا تظؿ في عصمتو ،كاختمفكا في صفة كقكع الطبلؽ إذا اختارت

فراقو بحيث يقع بائنا أك رجعينا ،كاختمفكا في اعتبار نية الزكج عند إنكاره عمييا في العدد(.)4
رابعاً /مذاىب الفقياء:

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ ،باب :الرجؿ يجعؿ أمر امرأتو بيدىا أك غيرىا )191( ،حديث رقـ
( ،)567حديث مكقكؼ عمى زيد بف ثابت كاسناده صحيح ؛ألف ركاتو ثقات.

( )2مكطأ مالؾ كتاب الطبلؽ ركاية الشيباني ،باب :الرجؿ يجعؿ أمر امرأتو بيدىا أك غيرىا ،ح  569ص،191
حديث مكقكؼ صحيح رجالو ثقات.

) (3مكطأ مالؾ ركاية الشيباني كتاب الطبلؽ ،باب :الرجؿ يجعؿ أمر امرأتو بيدىا أك غيرىا )192( ،حديث
رقـ( ،)571إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )4المبسكط لمسرخسي ج  6ص ،101المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ص ،878المجمكع ج 17ص،109
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ج 8ص.491
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المذىب األول :ذىب اإلماـ مالؾ كاإلماـ الشافعي إلى أف الرجؿ إذا ممؾ امرأتو أمرىا فالقضاء ما
قضت إال أف ينكر عمييا فيقكؿ :لـ أرد إال كاحدة فيحمؼ عمى ذلؾ عند مالؾ كيككف أممؾ ليا ما

دامت في عدتيا ،بمعنى أف طبلقيا يقع رجعيان ،كيحتمؿ أف يريد مف طبلقو بمفظ التمميؾ طمقة كاحدة

أك اثنتيف أك ثبلثنا ،فإف كانت لو نية في ذلؾ قبمت منو مع يمينو ،كظاىر كبلـ الشافعي أنو ال يحمؼ
بؿ يصدؽ في قكلو دكف يميف(.)1

المذىب ال اني :إذا قاؿ الرجؿ لزكجو أمرؾ بيدؾ ينكم ثبلثان فقالت قد اخترت نفسي بكاحدة فيي

ثبلث ،كلك قالت قد طمقت نفسي بكاحدة أك اخترت نفسي بتطميقة فيي كاحدة بائنة ،كال تطمؽ اثنتيف إذا
قالت أردت اثنتيف ،فتنزؿ إلى كاحدة بائنة ،كيعتبر في ذلؾ نية الزكج فمك قاؿ لـ أنك بذلؾ الطبلؽ

يعتبر قكلو كىك مذىب الحنفية(.)2

المذىب ال الث :أنيا إذا اختارت الطبلؽ يقع طبلقيا كلك أنيا اختارت طبلقيا ثبلث تطميقات أك ثنتيف
كالزكج يريد كاحدة فالقكؿ قكليا كليس لو مناكرتيا ،كىك المذىب عند الحنابمة ،كاذا اختارت ما دكف

الثبلث يقع طبلقيا رجعينا ال بائننا(.)3

خامساً /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب إمامو أبي حنيفة في أف ىذا المفظ يفتقر إلى النية كأنيا تطمؽ كاحدة

بائنة أك ثبلثان.

قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،إذا اختارت زكجيا فميس ذلؾ بطبلؽ كاف اختارت نفسيا فيك عمى ما
نكل الزكج ،فإف نكل كاحدة فيي كاحدة بائنة ،كاف نكل ثبلثا فثبلث ،كىك قكؿ أبي حنيفة كالعامة مف
فقيائنا.
سادساً /سبب الخالف:
ىؿ يفيد تمميؾ الطبلؽ البينكنة أك ال؟ فمف قاؿ التمميؾ يقتضي البينكنة إذ ال معنى لو إال ذلؾ

قاؿ بكقكع الطبلؽ بائنا ،كمف لـ ير ذلؾ قاؿ بكقكعو رجعيان ،ككذلؾ اختبلفيـ في اعتبار نية الزكج عند

انكاره عمى الزكجة ،فمف قاؿ باعتبار نيتو أسقط طبلقيا إذا أنكر كمف قاؿ ال يعتبر ،جعؿ طبلقيا يقع
بحسب ما أرادت حتى لك أكقعتو ثبلثان.
سابعاً /أدلة المذاىب:

( )1المقدمات المميدات ج 1ص ،587األـ ج 5ص ،278كانظر أسنى المطالب شرح ركض الطالب ج 3ص،279
 ،280كاألـ لمشافعي ج 5ص.278

( )2اليداية لممرغيناني ج 1ص.238
( )3اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ج  8ص ،492المغني ج  7ص.404
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رجعيا:
أو ًال /أدلة المالكية والشافعية عمى أن الطالق يقع
ً
جعيا(:)1
استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ بأف الطبلؽ يقع ر ن
أوالً /من األ ر:
حديث الباب:
 -1مالؾ ،أخبرنا سعيد بف سميماف بف زيد بف ثابت ،عف خارجة بف زيد ،عن زيد بن ابت ،أنو كان
جالسا عنده ،فأتاه بعض بني أبي عتيق وعيناه تدمعان ،فقال لو« :ما شأنك؟» ،فقال :ممكت

امرأتي أمرىا بيدىا ففارقتني ،فقال لو« :ما حممك عمى ذلك؟» ،قال :القدر ،قال لو زيد بن ابت:

«ارتجعيا إن شكت ،فإنما ىي واحدة وأنت أممك بيا»(.)2

 -2مالؾ ،أخبرنا نافع ،عف ابف عمر ،أنو كاف يقكؿ« :إذا ممك الرجل امرأتو أمرىا فالقضاء ما قضت
إال أن ينكر عمييا ،فيقول :لم أرد إال تطميقة واحدة فيحمف عمى ذلك ،ويكون أممك بيا في

عدتيا».

وجو الداللة :اآلثار عف زيد ابف ثابت كابف عمر صريحة في أف لمزكج ارتجاع زكجو ما دامت

في العدة(.)3

انياً /من المعقول والقياس:
أف مػػف طمػػؽ ام أرتػػو طبلق ػان دكف الػػثبلث يممػػؾ فيػػو رجعتيػػا ،كالمممػػؾ ام أرتػػو أمرىػػا ،إذا اختػػارت

الطبلؽ تطمؽ بتفكيضو كتمميكو ليػا فأشػبو الطػبلؽ الػذم يقػع منػو ابتػداء ،فيقػع طبلقيػا منػو إذا اختػارت

الطبلؽ رجعينا ال بائننا(.)4

( )1اعتبار نية الزكج عند اإلماـ مالؾ في ىذه المسألة ؛ألنو يجعميا في باب الكنايات الخفية المفتقرة إلى النية ،كاإلماـ
الشافعي يرل أف ألفاظ الكنايات جميعيا ظاىرىا كخفييا يحتاج إلى نية ،كأما اإلماـ أبك حنيفة فرأيو مثؿ رأم اإلماـ

الشافعي ،غير أنو يجعؿ طبلؽ االثنتيف كاحدة بائنة ،انظر بداية المجتيد ج 3ص.97
( )2سبؽ تخريجو ص.34
( )3سبؽ تخريجو ص.34
( )4األـ ج 7ص.24
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انيا :أدلة الحنفية:
ً
استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ:
من المعقول:
أف التمميؾ ال يحصؿ إال بالبينكنة؛ إذ لك ممكيا نفسيا كطمقت نفسيا طبلقنا رجعينا النتفى مفيكـ

التمميؾ(.)1

ال اً :أدلة الحنابمة القاكمين بعدم اعتبار نية الزوج مع وقوع الطالق رجعياً:
استدلكا بنفس أدلة الجميكر عمى كقكعو رجعيان ،كاستدلكا عمى اعتبار نية الزكجة ال الزكج فيما

لك طمقت نفسيا ثبلثنا:
من المعقول:

أف الزكج لما كاف يممؾ تطميقيا ثبلثنا ،فكذلؾ ىي مف حيث إنو ممكيا ما كاف يممؾ ،فميا أف

تطمؽ نفسيا ثبلثنا(.)2

امناً /مناقشة األدلة:
أوًال :مناقشة أدلة المالكية والشافعية:
 ال نسمـ بأف الطبلؽ الذم يقع مف الزكج يشبو الطبلؽ الذم يقع مف الزكجة ،ألف تمميؾ الزكجة
نفسيا يقتضي البينكنة أصالة إذ ال معنى لمتمميؾ بدكف البينكنة (.)3

انياً :مناقشة أدلة الحنفية:
 أف جعؿ الممؾ بيد الزكجة يقتضي البينكنة ال لزكـ فيو إذ قد يقع ذلؾ مف الزكج أم التمميؾ في
حاؿ الغضب ،كيندـ عمى ذلؾ فيريد الرجعة ،كما أنو قد يطمؽ زكجو في حاؿ الغضب كيرجعيا.

ال اً :مناقشة أدلة الحنابمة:
 أف الزكج إذا ممؾ الزكجة أمرىا إنما ممكيا إيقاع الطبلؽ عمى ما أراد ىك مف تمميكيا ،ال أنيا
تطمؽ نفسيا كلك عمى خبلؼ نيتو.

( )1اليداية ج 1ص.238

( )2انظر المغني ج 7ص.404
( )3انظر بدائع الصنائع ج  3ص.117
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تاسعاً /رأي الباحث:
اآلتية:

يػػرجح الباحػػث مػػذىب المالكيػػة كالشػػافعية المقتضػػي كقػػكع الطػػبلؽ بمفػػظ التمميػػؾ رجعيػػا لؤلسػػباب

 -1لؤلثار الصحيحة الكاردة في الباب.
 -2ألنو سكاء ممؾ الزكج أمر طبلؽ امرأتو أك ممكت ىي أمر طبلقيا فاألمراف سياف ال اختبلؼ
بينيما ،كاف كاف الزكج جعؿ الطبلؽ بيد زكجتو فإنو لـ ينؼ عف نفسو حؽ الرجعة.

 -3كألنو ليس في لفظة التمميؾ ما يقتضي البينكنة ،كليس فيو ما ينفي حؽ الرجعة كما لك طمقيا
بنفسو فمو أيضان حؽ الرجعة.

ككػػذلؾ يػػرل الباحػػث أف مػػذىب المالكيػػة كالشػػافعية أرجػػح مػػف مػػذىب الحنابمػػة المقتضػػي عػػدـ

اعتبػػار النيػػة؛ ألف طػػبلؽ الكنايػػة يفتقػػر إلػػى النيػة ،كمػػف ىنػػا يػػرل الباحػػث أف مػػذىب المالكيػػة كالشػػافعية
ىك الراجح ،كاهلل أعمـ.
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المسألة ال ال ة
تعميق الطالق من أجنبية لحين الزواج منيا
أو ًال /نص المسألة:
مالؾ ،أخبرنا مجبر ،عف عبد اهلل بف عمر ،أنو كاف يقكؿ« :إذا قال الرجل :إذا نكحت ،فالنة

فيي طالق ،فيي كذلك إذا نكحيا ،واذا كان طمقيا واحدة ،أو ا نتين ،أو ال ا فيو كما قال»(.)1
انياً /صورة المسألة:

كىي أف الرجؿ يقكؿ :إذا تزكجت فبلنة بعينيا فيي حيف زكاجي منيا طالؽ ،أك أف يقكؿ :إف

تزكجت مف نساء العالميف فيف طكالؽ ،أك إف تزكجت مف قبيمة فبلف ،فزكجاتي منيف طكالؽ.
ال اً /تحرير محل النزاع:

اتفؽ الجميكر عمى أف الطبلؽ يقع عمى النساء البلتي في عصمة أزكاجيف ،أك قبؿ أف

تنقضي عددىف في الطبلؽ الرجعي ،كاختمفكا في تعميؽ طبلؽ مف ىي ليست في عصمتو أك انقضت
عدتيا بمعنى أف يعمؽ الرجؿ الطبلؽ مف أجنبية لحيف الزكاج منيا(.)2

رابعاً /مذاىب الفقياء:
المــذىب األول :أف الطػػبلؽ ال يتعمػػؽ بأجنبيػػة أصػػبل ،عػػـ المطمػػؽ جميػػع النسػػاء أك خػػص ،كىػػك مػػذىب

الشافعية ،كالحنابمة(.)3

المــذىب ال ــاني :أف تعمي ػؽ الطػػبلؽ مػػف أجنبيػػة يقػػع إذا تزكجيػػا ،كس ػكاء عمػػـ المطمػػؽ جميػػع النسػػاء أك
خصص بعضيف ،كىك مذىب الحنفية(.)4

المــذىب ال الــث :كىػػك أف الطػػبلؽ ال يقػػع إذا عمػػـ كػػأف يقػػكؿ :كػػؿ نسػػاء العػػالميف إذا تػػزكجتيف طكالػػؽ،
كيق ػػع إذا خص ػػص ك ػػأف يق ػػكؿ :نس ػػاء بن ػػي ف ػػبلف من ػػي طكال ػػؽ إذا تزكج ػػت م ػػنيف ،أك فبلن ػػة ط ػػالؽ إذا
تزكجتيا ،كىك مذىب المالكية(.)5

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ ،باب :الرجؿ يقكؿ إذا نكحت فبلنة فيي طالؽ ،)189( ،حديث رقـ
( ،)564الحديث مكقكؼ عمى عبد اهلل بف عمر ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )2بداية المجتيد ج 3ص ،103ص ،526المغني ج ،9ص 525ك ،526البياف لمعمراني ج 10ص.166

( )3البياف المرجع السابؽ ،المغني المرجع السابؽ ،كلئلماـ أحمد ركاية بكقكع الطبلؽ غير أف الصحيح مف المذىب
عدـ كقكعو كانظر اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ج 22ص.439

( )4المحيط البرىاني في الفقو النعماني ج  3ص.396
( )5بداية المجتيد ج 3ص.103
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خامساً /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب إمامو أبي حنيفة في أف الطبلؽ المعمؽ يشمؿ الحالتيف ،سكاء عمـ

بتعميقو الطبلؽ جميع النساء أك إحداىف أك بعضيف(.)1
سادساً /سبب الخالف:

ىك أنو ىؿ مف شرط كقكع الطبلؽ كجكد الممؾ لعقد النكاح متقدمنا بالزماف عمى الطبلؽ أك أنو

ليس مف شرط كقكع الطبلؽ تقدـ عقد النكاح؟ فمف قاؿ :إنو مف شرط كقكع الطبلؽ تقدـ الممكية بالعقد
قاؿ بعدـ كقكع الطبلؽ مف األجنبية ،كمف قاؿ بعدـ شرطيتو قاؿ بكقكع الطبلؽ(.)2

سابعاً /أدلة المذاىب:
أو ًال /أدلة القاكمين بعدم وقوع الطالق:
استدؿ الشافعية كالحنابمة عمى مذىبيـ:
أوًال :من الكتاب:
قكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى           :
.)3(             
وجو الداللة :دلت اآلية بمفيكميا عمى أف الطبلؽ يقع عقيب النكاح ال قبمو(.)4
انياً :من السنة:
عف عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ« :-ال

نذر البن آدم فيما ال يممك ،وال عتق لو فيما ال يممك ،وال طالق لو فيما ال يممك»(.)5

وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى أف الطبلؽ كالعتاؽ كالنذر ال يقع إال بعد الممؾ ،كعميو
فبل يقع طبلؽ الرجؿ قبؿ أف يممؾ أمر زكجتو بالعقد.
( )1انظر األصؿ لمحمد ابف الحسف ج 4ص.481
( )2بداية المجتيد ج 3ص.103
(( )3األحزاب.)49 ،

( )4فتح البارم ج 9ص.381
( )5سنف الترمذم ،كتاب الطبلؽ ،باب :ما جاء ال طبلؽ قبؿ النكاح ،)478/3( ،حديث رقـ ( ،)1181إسناد الحديث
حسف؛ ألف فيو محمد بف عبد اهلل بف عمرك كىك مقبكؿ لكنو يرقى لمصحيح بمجمكع طرقو كما سيأتي في ص 42في

الحاشية[ .انظر :تقريب التيذيب البف حجر(.])489 /1
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ال اً :من اإلجماع:
ادعى ابف قدامة اإلجماع في ىذه المسألة فقاؿ" :إف ىذا القكؿ قكؿ كثير مف الصحابة في

عصرىـ كلـ ينقؿ عنيـ الخبلؼ فكاف إجماعان"(.)1
رابعاً :من المعقول والقياس:

أف مف ال يقع طبلقو كعتقو بالمباشرة ،لـ تنعقد لو صفة ،كالمجنكف ،كحاصمو أف المجنكف لما

كاف ال يصح منو المباشرة في تصرفاتو لـ ينعقد طبلقو ،فكذلؾ مف ال يممؾ عقد النكاح ال تصح منو

مباشرة الطبلؽ(.)2

انياً /أدلة القاكمين بعدم وقوع الطالق مطمقا:
استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ:
من المعقول:
أف كقكع الطبلؽ في ىذه الصكرة متعمؽ بشرط ،كماداـ اشترط عمى نفسو فشرطو الزـ سكاء

عمـ أك خصص(.)3

ال اً /أدلة القاكمين بوقوع الطالق إذا خصص وعدم وقوعو إذا عمم:
استدؿ المالكية عمى مذىبيـ:
من االستحسان:
قاؿ ابف رشد في بداية المجتيد" :إف الفرؽ بيف التعميـ كالتخصيص استحساف مبني عمى
المصمحة ،كذلؾ أنو إذا عمـ فأكجبنا عميو التعميـ لـ يجد سبيبل إلى النكاح الحبلؿ ،فكاف ذلؾ عنتا بو

كحرجا ،ككأنو مف باب نذر المعصية .كأما إذا خصص فميس األمر كذلؾ إذا ألزمناه الطبلؽ"(.)4

( )1المغني ج 9ص.526
( )2انظر المغني المرجع السابؽ ،ككفاية األخيار ج 1ص ،405بتصرؼ.
( )3المحيط البرىاني ج 3ص.396
( )4بداية المجتيد ج 3ص.104
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خامساً :مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة أدلة الشافعية والحنابمة
 اآلية التي استدلكا بيا عمى عدـ كقكع الطبلؽ ليس فييا ما يقيد كقكع الطبلؽ بعد الزكاج؛ كغاية
ما فييا أنيا ذكرت الصكرة الغالبة لكقكع الطبلؽ بعد الزكاج ،فبل حصر فييا كال قصر عمى ىذه

الصكرة(.)1

انياً :مناقشة أدلة الحنفية القاكمين بوقوع الطالق المعمق من أجنبية:

 إف ما استدؿ بو الحنفية مف كقكع الشرط فيو نظر ،حيث إف مثؿ ىكذا شرط يقتضي تحريـ الحبلؿ
عمى مشترطو ،فالرجؿ إذا اشترط عمى نفسو تطميؽ أم امرأة يتزكجيا كأنفذنا قكلو فيشبو قكؿ مف

قاؿ :إف نساء العالميف عميو حراـ كانفاذنا قكلو ،كفي ذلؾ حرج شديد كمشقة كبيرة.

ال اً :مناقشة أدلة المالكية القاكمين بوقوع الطالق المعمق في حال التخصيص وعدم وقوعو في حالة

التعميم:

 إف االستحساف المعتبر ىك فيما ال يخالؼ النص كفي إعماؿ النص الذم رككه عف عمرك بف
شعيب مصمحة كتيسير أكثر مف المصمحة كاالستحساف الذم رجحتمكه.

سادساً :رأي الباحث:

يرل الباحث أف رأم الشافعية كالحنابمة ىك الراجح كذلؾ لؤلسباب األتية:

 -1العمؿ بالحديث الكارد عف النبي إف كاف صحيحا يجب العمؿ بو ،كقد كرد الحديث مف أكثر مف
طريؽ لكني ذكرت أصحيا في الباب(.)2

( )1كأجيب عنو بأف ىذا استدؿ بو حبر األمة عبد اهلل ابف عباس  -رضي اهلل عنيما ،-انظر فتح البارم بشرح
صحيح البخارم ج 9ص ،381قاؿ ابف حجر( :قاؿ بف عباس جعؿ اهلل الطبلؽ بعد النكاح كىذا التعميؽ طرؼ مف أثر
أخرجو أحمد فيما ركاه عنو حرب مف مسائمو مف طريؽ قتادة عف عكرمة عنو كقاؿ سنده جيد).

( )2قاؿ الشككاني :في الباب أيضان عف جابر مرفكعا بمفظ{ :ال طبلؽ إال بعد نكاح ،كال عتؽ إال بعد ممؾ} أخرجو

الحاكـ في المستدرؾ كصححو كقاؿ :كأنا متعجب مف الشيخيف كيؼ أىمبله؟ كقد صح عمى شرطيما مف حديث ابف
عمرك كعائشة كعبد اهلل بف عباس كمعاذ بف جبؿ كجابر انتيى .كحديث ابف عمر أخرجو أيضان عدم ،ككثؽ إسناده
الحافظ كقاؿ ابف صاعد :غريب ال أعرؼ لو عمة .كحديث عائشة قاؿ ابف أبي حاتـ في العمؿ عف أبيو :حديث منكر.

كحديث ابف عباس في إسناده عند الحاكـ مف ال يعرؼ .كلو طريؽ أخرل عند الدارقطني كفي إسناده ضعؼ .كحديث

معاذ أعؿ باإلرساؿ ،كلو طريؽ أخرل عند الدارقطني كفييا انقطاع ،كفي إسناده أيضان يزيد بف عياض كىك متركؾ.

كحديث جابر صحح الدارقطني إرسالو ،كأعمو ابف معيف كغيره .ثـ عمق الشوكاني عمى ذلؾ بقكلو" :وال يخفى عميك أن
م ل ىذه الروايات التي سقناىا في الباب من طريق أولكك الجماعة من الصحابة مما ال يشك منصف أنيا صالحة

بمجموعيا لالحتجاج" انظر نيؿ األكطار ج 6ص.285
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 -2إف الحديث كاف كاف صحيحنا ،إال أنو أيضنا يرفع الحرج كيضع الغؿ ،كيراعي مصمحة الناس،
بخبلؼ رأم الحنفية الذم في إيقاعو حرج شديد.

 -3كألف األدلة التي ذكركىا مف حيث القياس ،معقكلة جدان ،يجب العمؿ بيا عند الباحث( ،كاهلل
أعمـ).
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المسألة الرابعة
حكم تعميق الظيار من أجنبية
أو ًال /نص المسألة:
عػػف مالػػؾ ،عػػف سػػعيد بػػف عمػػرك بػػف سػػميـ الزرقػػي ،عػػف القاسػػـ بػػف محمػػد ،أف رجػػبل سػػأؿ عمػػر بػػف

الخطػاب  -رضػي اهلل عنػو  ،-فقػاؿ« :إنـي قمـت :إن تزوجـت فالنــة فيـي عمـي كظيـر أمـي ،قــال :إن
تزوجتيا فال تقربيا حتى تكفر»(.)1
انياً /صورة المسألة:
كىي أف الرجؿ يعمؽ الظيار مف امرأة ليست في عصمتو ،كأف يقكؿ إف تزكجت فبلنة فيي
عمي كظير أمي.
ال اً /تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف الظيار يقع مف الرجؿ لزكجتو كاختمفكا في كقكعو عمى األجنبية

إذا كاف معمقا بشرط الزكاج منيا.
رابعاً /أقوال الفقياء:

المذىب األول :ذىب الجميكر كىـ اإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ مالؾ كاإلماـ أحمد بف حنبؿ إلى أف

الظيار يقع عمى األجنبية (.)2

المذىب ال اني :ذىب اإلماـ الشافعي إلى أف الظيار ال يقع عمى المرأة األجنبية (.)3
خامساً /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد الجميكر في كقكع الظيار مف األجنبية.
قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،كىك قكؿ أبي حنيفة يككف مظاى ار منيا إذا تزكجيا فبل يقربيا حتى يكفر.

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ ،باب الرجؿ يقكؿ إذا نكحت فبلنة فيي طالؽ ،)190( ،حديث رقـ
( ،)565الحديث مكقكؼ عمى عمر بف الخطاب ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )2األصؿ لمشيباني ج 5ص.12المدكنة ج 2ص ،314المغني البف قدامة ج 8ص.18
( )3المجمكع شرح الميذب 17ص.356
41

سادساً /سبب الخالف:
كىي ىؿ يمحؽ تعميؽ الظيار مف أجنبية تعميؽ الطبلؽ منيا أـ أف بينيما اختبلؼ في الصكرة يكجب

االختبلؼ في الحكـ (.)1

سابعاً /أدلة المذاىب:
أوالً :استدل الجميور عمى مذىبيم من:
أوال :من األ ر:
حديث الباب :عف القاسـ بف محمد ،أف رجبل سأؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ،فقاؿ :" :إني

قمت« :إن تزوجت فالنة فيي عمي كظير أمي ،قال :إن تزوجتيا فال تقربيا حتى تكفر».

()2

وجو الداللة :أف عمػر -رضػي اهلل عنػو -نيػاه عػف قربانيػا حتػى يكفػر كفػارة الظيػار كىػك مػف األئمػة
ال ارشػػديف الميػػدييف الػػذيف كصػػانا النبػػي -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -بسػػنتيـ كفت ػكاىـ أكلػػى مػػف فتػػكل غيػػرىـ
كيحتمؿ أف يككف ذلؾ تكقيفا عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ.-
انيا :من المعقول:
 -1أف الطبلؽ حؿ قيد النكاح ،كال يمكف حمو قبؿ عقده كالظيار تحريـ لمكطء ،فيجكز تقديمو عمى
العقد.

 -2أف الطبلؽ يرفع العقد ،فمـ يجز أف يسبقو ،كىذا ال يرفعو ،كانما تتعمؽ اإلباحة بو عمى شرط،
فجاز تقدمو (.)3

 -3أف الظيار بمنزلة اليميف البلزمة فبل يحرـ النكاح عميو إذا ما عمقو فيبقى جكاز نكاحو مع كجكب
الكفارة ،كىك بخبلؼ الطبلؽ؛ ألف الطبلؽ فيو تحريـ لمنكاح (.)4

( )1انظر المغني ج 8ص.18
( )2سبؽ تخريجو ص.44
( )3المغني ج 8ص.18

( )4المدكنة ج 2ص.314
42

انياً :أدلة المذىب ال اني:
استدؿ اإلماـ الشافعي عمى مذىبو
أوالً /من الكتاب:
قكلو تعالى              :
           

()1

.

وجو الداللة :أف اهلل بيف أف الظيار يقع مف الرجؿ عمى نسائو كاألجنبية ليست مف نسائو فبل

يقع عمييا الظيار(.)2
انياً /من المعقول:

أنيا محرمة عميو قبؿ العقد فبل يقع التحريـ ممف ىك محرـ عميو أصبل(.)3
سادساً /مناقشة األدلة:
أوالً /مناقشة أدلة الجميور:


أف األثر الكارد عف عمر كاف كاف صحيحنا إال أنو مكقكؼ ،فيحتمؿ أف يككف صدر مف عمر



أف الفرؽ الذم ذكره ابف قدامة مف حيث إف الطبلؽ حؿ لقيد النكاح كرفع لمعقد قبؿ حصكلو

عف رأم كاجتياد ال عف سماع مف النبي  -صمى اهلل عمو كسمـ .-

كأف ظيار ال يرفع الحؿ كال يزيؿ العقد ،ال يمزـ منو كقكع الظيار ألجؿ الشرط الذم اشترطناه كىك أف
اإلنساف ال يتصرؼ فيما ال يممؾ بكجو مف الكجكه سكاء كاف بإيقاع يميف أك ما يشبيو إذا كاف اعتبار

الظيار مف قبيؿ اليميف.

انياً /مناقشة أدلة المذىب ال اني وىو مذىب الشافعية القاكمين بوقوع الظيار:

 أف اآلية لـ تأت حاصرة لكقكع الظيار مف الزكج ،كانما جاءت عمى اعتبار الغالب كىك أف
الظيار يقع في األغمب مف الزكج

(.)4

( )1مف سكرة قد سمع مف األية (.)3
( )2األـ لمشافعي ج 5ص.294
( )3المجمكع ج 17ص.356

( )4قاؿ ابف قدامة " :أما اآلية ،فإف التخصيص خرج مخرج الغالب؛ فإف الغالب أف اإلنساف إنما يظاىر مف نسائو،
فبل يكجب تخصيص الحكـ بيف ،كما أف تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر ،لـ يكجب اختصاصيا بالتحريـ.

"المغني ج  8ص.18
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سابعاً /رأي الباحث:
يرل الباحث أف رأم اإلماـ الشافعي المقتضي عدـ كقكع الظيار ىك الراجح لؤلسباب األتية:

 -1الشبو الكبير بيف تعميؽ الطبلؽ ،كتعميؽ الظيار ،كقد رجحت عدـ كقكع الطبلؽ المعمؽ لعدـ
الممؾ ،كىك ما أرجحو ىنا.

 -2كألف تعميؽ الظيار مف أجنبية ينزؿ منزلة المغك في الكبلـ؛ ألنو ظاىر ممف ىي ليست زكجتو
أصبل ،كاهلل أعمـ.
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المسألة الخامسة
()1

اإليالء
أو ًال /نص المسألة:

 .1أخبرنا مالؾ ،أخبرنا الزىرم ،عف سعيد بف المسيب ،قاؿ« :إذا إلى الرجل من امرأتو ،م فاء قبل
أن تمضي أربعة أشير ،فيي امرأتو لم يذىب من طالقيا شيء ،فإن مضت األربعة األشير قبل

أن يفيء ،فيي تطميقة وىو أممك بالرجعة ما لم تنقض عدتيا» ،قاؿ :ككاف مركاف يقضي

بذلؾ(.)2

 .2أخبرنػا مالػػؾ ،أخبرنػػا نػػافع ،عػػف ابػػف عمػػر ،قػػاؿ« :أيمــا رجــل إلــى مــن امرأتــو فــإذا مضــت األربعــة
األشــير وقــف حتــى يطمــق ،أو يفــيء ،وال يقــع عمييــا طــالق ،وان مضــت األربعــة األشــير حتــى

يوقف»(.)3

انياً /صورة المسألة:
أف الرجؿ يحمؼ بأال يطأ امرأتو مدة أربعة أشير أك أكثر ،ثـ تنقضي األربعة أشير ،فيؿ يكقفو
القاضي ليسألو ىؿ يريد رجعة زكجتو أك ال.
ال اً /تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف الذم يكلي مف امرأتو أنو إذا راجعيا خبلؿ األربعة أشير فمو

رجعتيا ،كاختمفكا فيما إذا انقضت األربعة أشير ىؿ يكقؼ كيسأؿ فيما إذا أراد أف يفيء أك ال (.)4

) (1اإليبلء في المغة :اليميف مطمقا كىك الحمؼ باهلل سبحانو كتعالى ،كاصطبلحا :ىك اليميف عمى ترؾ كطء المنككحة
مدةن ،مثؿ :كاهلل ال أجامعؾ أربعة أشير ،انظر أنيس الفقياءج 1ص56ك التعريفات لمجرجاني ج 1ص.41
( )2مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب اإليبلء  ،)195(،حديث رقـ ( ،)579إسناده صحيح؛ ألف ركاتو
ثقات.

( )3مكطأ مالؾ ،ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب اإليبلء )195( ،حديث رقـ( ،)580حديث مكقكؼ عمى ابف
عمر ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )4المبسكط ج 7ص 20مغني المحتاج ج 5ص ،25اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،ج 23ص ،206شرح
مختصر خميؿ لمخرشي ج 4ص.97
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رابعاً /أقوال األكمة:
المذىب األول :ذىب اإلماـ مالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو إذا انقضت األربعة أشير أف الزكج يكقؼ
كيسأؿ فيما إذا أراد الفيء أك ال (.)1

المذىب ال اني :ذىب الحنفية إلى أنو بانقضاء المدة تطمؽ زكجو كال يكقؼ ليسأؿ أيريد الفيء أـ ال(.)2
خامساً /رأي اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة في أنو ال يكقؼ المكلي مف زكجو بعد انقضاء المدة كال

يسأؿ كتطمؽ زكجو منو.

قاؿ محمد :بمغنا ،عف عمر بف الخطاب ،كعثماف بف عفاف ،كعبد اهلل بف مسعكد ،كزيد بف
ثابت ،أنيـ قالكا :إذا إلى الرجؿ مف امرأتو فمضت أربعة أشير قبؿ أف يفيء فقد بانت بتطميقة بائنة،

كىك خاطب مف الخطاب ككانكا ال يركف أف يكقؼ بعد األربعة ،كقاؿ ابف عباس في تفسير ىذه اآلية:
{لمذين يؤلون من نساكيم تربص أربعة أشير فإن فاءوا فإن ا﵀ غفور رحيم} [البقرة{ ،]226 :وان
عزموا الطالق فإن ا﵀ سميع عميم} [البقرة ،]227 :قاؿ :الفيء :الجماع في األربعة األشير ،كعزيمة
الطبلؽ :انقضاء األربعة األشير ،فإذا مضت بانت بتطميقة ،كال يكقؼ بعدىا ،ككاف عبد اهلل بف عباس

أعمـ بتفسير القرآف مف غيره ،كىك قكؿ أبي حنيفة ،كالعامة مف فقيائنا(.)3
سادساً /سبب الخالف:

ىؿ قكلو تعالى{ :فإف فاءكا فإف اهلل غفكر رحيـ} ،كقكلو {كاف عزمكا الطبلؽ فإف اهلل سميع
عميـ} يقتضي الفيء في المدة ،كأف الطبلؽ يقع بانقضاء المدة أـ أف العزيمة عمى الطبلؽ تككف بعد
مضي المدة فمف فيـ أف الفيء يككف في المدة كالطبلؽ بانتيائيا قاؿ بكقكع الطبلؽ بانقضاء األربعة

أشير كمف فيـ أف العزيمة عمى الطبلؽ تككف بعد األربعة أشير قاؿ بكقكع الطبلؽ بعد أف يكقؼ

كيسأؿ عف عزمو(.)4

( )1بداية المجتيد ج 3ص ،118األـ ج 5ص ،289المغني ج 7ص.553
( )2المبسكط ج 7ص.20

( )3مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ص.195
( )4بداية المجتيد ج 3ص.118
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سابعاً /أدلة المذاىب:
أوالً /أدلة الجميور ،القاكمين بسؤال الزوج عن عزمو:
استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ مف
الكتاب:
قكلو تعالى.)1(          :
وجو الدال لة :أف اهلل تعالى أضاؼ الطبلؽ إلى فعؿ الزكج ،ال إلى مجرد انقضاء المدة ،كلفظة
فإف عزمكا تقتضي كقكع الطبلؽ عمى كجو يسمع فيو مف الزكج ،كىك كقكعو بمفظو ال بمجرد انقضاء

المدة(.)2

قاؿ ابف قدامة " :كظاىر ذلؾ أف الفيئة بعد أربعة أشير؛ لذكره الفيئة بعدىا بالفاء المقتضية

لمتعقيب ،ثـ قاؿ {كاف عزمكا الطبلؽ فإف اهلل سميع عميـ} ،كلك كقع بمضي المدة ،لـ يحتج إلى عزـ
عميو ،كقكلو {سميع عميـ} يقتضي أف الطبلؽ مسمكع ،كال يككف المسمكع إال كبلمان ،كألنيا مدة ضربت

بل ،فمـ يستحؽ المطالبة فييا ،كسائر اآلجاؿ " (.)3
لو تأجي ن

انيا :أدلة المذىب ال اني وىم الحنفية القاكمون بوقوع الطالق بمضي المدة دون إيقاف الزوج:
ً
 -1أنو ال يمتنع أف يككف ما بعد الفاء يقصد بو كقكعو في المدة ال بعد انقضائيا.

 -2في قراءة ابف مسعكد  -رضي اهلل عنو ( -فإف فاءكا فييف) ،كقراءتو ال تتخمؼ عف سماعو مف
رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ.

 -3التقسيـ في قكلو تعالى {كاف عزمكا الطبلؽ} دليؿ عمى أف الفيء ثفي المدة كعزيمة الطبلؽ بعده
كما في قكلو تعالى {فأمسككىف بمعركؼ أك سرحكىف بمعركؼ} ،كاإلمساؾ بالمعركؼ بالمجامعة
في المدة ،كالتسريح باإلحساف بتركيا حتى تبيف بمضي المدة ،كىذا التربص مشركع لمزكج؛ ألف

بل فجعؿ الشرع لمزكج فيو مدة أربعة أشير حتى مكنو مف التدارؾ في
اإليبلء كاف طبلقنا معج ن

المدة كجعؿ الطبلؽ مؤخ انر إلى ما بعد المدة (.)4

( )1البقرة .227
( )2بداية المجتيد ج 3ص119
( )3المغني ج 7ص.553
( )4المبسكط ج 7ص.21
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سادساً /مناقشة األدلة:
أوالً مناقشة أدلة الجميور:

 أما قكليـ :إف الفاء تفيد التعقيب فيقع الطبلؽ بعد انقضاء المدة فيحتاج لتكقيفو كسؤالو ،فيجاب
عنو بأف اهلل تعالى جعؿ مدة التربص أربعة أشير كالكقؼ يكجب الزيادة عمى المدة المنصكص

عمييا ،كىي مدة اختيار الفيء أك الطبلؽ مف يكـ أك ساعة ،فبل تجكز الزيادة إال بدليؿ.

 كأما قكليـ :إف قكؿ اهلل سميع عميـ يقتضي مسمكعان كالمسمكع ال يككف إال كبلمان فيجاب عنو بأف

قكمان مف أىؿ التأكيؿ قالكا :إف المراد مف قكلو " سميع " في ىذا المكضع أم :سميع بإيبلئو،
كاإليبلء مما ينطؽ بو ،كيقاؿ فيككف مسمكعا ،قكلو تعالى " عميـ " ينصرؼ إلى العزـ أم :عميـ

بعزمو الطبلؽ ،كىك ترؾ الفيء ،كدليؿ صحة ىذا التأكيؿ أنو تعالى ذكر قكلو " سميع عميـ "
عقيب أمريف :أحدىما يحتمؿ ،كىك اإليبلء ،كاآلخر ال يحتمؿ ،كىك عزـ الطبلؽ فينصرؼ كؿ

لفظ إلى ما يميؽ بو ليفيد فائدتو(.)1
انياً /مناقشة أدلة الحنفية:

 إف قياس اإليبلء عمى الطبلؽ الرجعي قياس مع الفارؽ؛ ألف الطبلؽ الرجعي يككف الطبلؽ فيو
ابتداء كأما اإليبلء فيككف الطبلؽ فيو بانتياء المدة ،كالطبلؽ الرجعي نيايتو البينكنة كحدىا،

كاإليبلء نيايتو حصكؿ الطبلؽ مع البينكنة فيفترقاف.

 كأما قكليـ إف التقسيـ في قكلو تعالى {كاف عزمكا الطبلؽ} فدليؿ عمى أف الفيء في المدة كعزيمة
الطبلؽ بعده فيجاب عنو بأف الطبلؽ لك كاف يقع بمجرد انقضاء المدة لما احتاج إلى عزـ
عميو(.)2

سابعاً /رأي الباحث:
إف ما استدؿ بو كؿ فريؽ محتمؿ ،غير أف الباحث يرل أف مذىب الجميكر أرجح في

االستدالؿ؛ كذلؾ ألف استدالليـ يراعي مقصد حفظ األسرة ،كفيو سعة عمى الزكج إذا ركجع في إيبلئو،

كىك خير مف أف نمضي عميو إيبلءه دكف تكقيفو كمراجعتو ،كقد يرجع المرء إذا ركجع ،فيذا الرأم مف
جية المقاصد أكلى (كاهلل أعمـ).

( )1انظر بدائع الصنائع ج 3ص.176
( )2انظر المغني ج 7ص.553
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الفصل ال اني
مساكل في ىدم الطالق وطالق المريض
والخمع

وفيو الث مساكل:

 المسألة األولى :ىدـ زكاج الثاني لطبلؽ األكؿ فيما دكف البينكنة الكبرل.
 المسألة ال انية :في تطميؽ المريض زكجتو كميراثيا منو.
 المسألة ال ال ة :ىؿ يقع الخمع طبلقان أك فسخان.

موجز الفصل ال اني
يتناكؿ ىذا الفصؿ ثبلث مسائؿ:
 -1المسألة األولى :تتحدث عف الزكج الذم يطمؽ زكجتو طبلقنا بائننا دكف الثبلث ،ثـ تتزكج زكجتو
مف آخر ثـ تطمؽ منو كتعكد لؤلكؿ ،فيؿ تستأنؼ عدد طمقات جديد ثبلث تطميقات أك أنيا تبقى

عمى عددىا القديـ مف زكجيا األكؿ بمعنى إذا طمقيا كاحدنا ،فيؿ تبقى ليا اثنتاف أـ أنيا تستأنؼ

ثبلثان جددان.

 -2المسألة ال انية :تتحدث عف فداء الزكجة نفسيا بترؾ ميرىا أك شيء منو مقابؿ أف يتركيا الزكج،
كىؿ ىذا الفداء ينزؿ منزلة الطبلؽ أك الفس .

 -3المســألة ال ال ــة :تتحػػدث عػػف مكضػػكع الطػػبلؽ الػػذم يكقعػػو الػػزكج الم ػريض مػػرض المػػكت عمػػى
زكجو بيدؼ حرمانيا مف الميراث.
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المسألة األولى
ىدم زواج ال اني لطالق األول فيما دون البينونة الكبرى
أوالً /نص المسألة:
عػػف مالػػؾ ،أخبرنػػا الزىػػرم ،عػػف سػػميماف بػػف يسػػار ،كسػػعيد بػػف المسػػيب ،عػػف أبػػي ىري ػرة ،أنػػو

استفتى عمر بف الخطاب في رجؿ طمػؽ ام أرتػو تطميقػة أك تطميقتػيف ،كتركيػا حتػى تحػؿ ،ثػـ تػنكح زكجػا
غي ػره ،فيمػػكت أك يطمقػػا فيتزكجيػػا زكجيػػا األكؿ عمػػى كػػـ ىػػي؟ قػػاؿ عمػػر« :ىـــي عمــى مـــا بقـــي مـــن

طالقيا» (.)1

انياً /صورة المسألة:
كىي أف الرجؿ يطمؽ زكجتو طمقة أك طمقتيف ثـ تحؿ منو دكف أف يرجعيا ،ثـ تتزكج مف رجؿ

آ خر ثـ تطمؽ منو ثـ تعكد لزكجيا األكؿ فيؿ يستأنؼ العد في طبلقيا أـ يحسب عمى األكؿ ما كاف
طمقيا كيبقى ليا باقي العدات.
ال اً /تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة عمى أف طبلؽ الرجؿ مف زكجتو ثبلثنا ،ثـ زكاجيا مف آخر ييدـ تطميقاتو الثبلث

كيستأنؼ ثبلث تطميقات أخر إذا ىي تركت الثاني كعادت لؤلكؿ ،كاختمفكا فيما إذا بانت منو بتطميقة

أك تطميقتيف ثـ تزكجت آخر كأرادت العكد لؤلكؿ فيؿ يستأنؼ ثبلث تطميقات أك ىي عمى ما بقي مف
طبلقيا األكؿ؟(.)2

رابعاً /مذاىب الفقياء:
المــذىب األول :ذىػػب الجميػػكر كىػػـ اإلمػػاـ مالػػؾ كالشػػافعي كأحمػػد ابػػف حنبػػؿ إلػػى أف الم ػرأة إذا طمقيػػا
زكجي ػػا كاح ػػدة أك اثنت ػػيف أني ػػا عم ػػى م ػػا بق ػػي م ػػف طبلقي ػػا إف تزكج ػػت آخ ػػر كطمق ػػت من ػػو كأرادت الع ػػكد

لؤلكؿ(.)3

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني كتاب الطبلؽ باب :المرأة يطمقيا زكجيا تطميقة أك تطميقتيف فتتزكج زكجا ثـ يتزكجيا

األكؿ ،ص( ،)190حديث رقـ ( )566الحديث مكقكؼ عمى عمر بف الخطاب ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )2عيكف المسائؿ لمقاضي عبد الكىاب ص ،354األـ لمشافعي ج 5ص ،266كالمغني ج 7ص ،505األصؿ
لمشيباني ج 4ص.470

( )3عيكف المسائؿ لمقاضي عبد الكىاب ص ،354األـ لمشافعي ج 5ص ،266كالمغني ج 7ص.505
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المذىب ال اني :ذىب اإلماـ أبك حنيفة كصاحبو أبك يكسؼ إلى أنيا تستأنؼ ثبلث تطميقات جديدات

كسكاء طمقت مرة أك ثنتيف أك ثبلثنا(.)1

خامساً /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:
كافػػؽ اإلمػػاـ محمػػد مػػذىب الجميػػكر فػػي أف مػػف طمقػػت كاحػػدة أك ثنتػػيف كتزكجػػت آخػػر كأرادت

العكد لؤلكؿ أنيا عمى ما بقي مف طبلقيا(.)2
سادساً /سبب الخالف:

ىك ىؿ أف كطء الزكج الجديد مثبت لمحؿ مطمقا أك أنو خاص في حالة طبلؽ الثبلث()3؟
سابعاً /أدلة المذاىب:
أوالً :أدلة المذىب األول:
استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ:
أو ًال :من الكتاب:
قاؿ تعالى.)4(         :
كقاؿ.)5(             :
وجو الداللة :دؿ حكـ اهلل  -عز كجؿ  -عمى الفرؽ بيف المطمقة كاحدة كاثنتيف كالمطمقة ثبلثنا

كذلؾ أنو أباف أف المرأة يحؿ لمطمقيا رجعتيا مف كاحدة كاثنتيف ،فإذا طمقت ثبلثنا حرمت عميو حتى

تنكح زكجنا غيره ،فمما كاف زكاجيا مف غيره ال يحميا لؤلكؿ كال يحرميا ،كاف زكاجيا مف اآلخر فيما
دكف الثبلث كعدمو سكاء فتبقى عمى ما كانت عميو قبؿ الطبلؽ(.)6

( )1األصؿ لمشيباني ج 4ص.470
( )2األصؿ المرجع السابؽ.
( )3المغني ج 7ص.505
( )4البقرة مف اآلية .229

( )5البقرة مف اآلية .230
( )6األـ ج 5ص.266
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انياً :من األ ر:
حديث الباب :عف أبي ىريرة ،أنو استفتى عمر بف الخطاب في رجؿ طمؽ امرأتو تطميقة أك
تطميقتيف ،كتركيا حتى تحؿ ،ثـ تنكح زكجا غيره ،فيمكت أك يطمقا فيتزكجيا زكجيا األكؿ عمى كـ

ىي؟ قاؿ عمر« :ىي عمى ما بقي من طالقيا»(.)1

وجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو عمى أنيا ال تستأنؼ العد إذا عادت لؤلكؿ ،كتبقى عمى ما
بقي مف طبلقيا منو.
ال اً :المعقول:
أف كطء الثاني ال يحتاج إليو في اإلحبلؿ لمزكج األكؿ فبل يغير حكـ الطبلؽ؛ كألنو تزكيج قبؿ

استيفاء الثبلث فأشبو ما لك رجعت إليو قبؿ كطء الثاني (.)2
انياً  :أدلة المذىب ال اني:
استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ:
من المعقول:

أف كطء الزكج الثاني مثبت لمحؿ فيثبت حبل يتسع لثبلث تطميقات كما بعد الثبلث ألف كطء

الثاني ييدـ الطمقات الثبلث فأكلى أف ييدـ ما دكنيا.
امناً /مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة أدلة الجميور:



أف اآلية ليس فييا أكثر مف بياف حكـ مف طمؽ زكجو ثبلثنا كأنيا ال تحؿ لو إال بنكاح آخر.

كأما األثر فيحتمؿ أنو صدر باجتياد مف عمر ال بسماع عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-.

انياً :مناقشة أدلة الحنفية:

بل كانما ىك في الطبلؽ الثبلث غاية التحريـ بدليؿ
 -1ال نسمـ بأف زكاجيا مف الثاني مثبت لمحؿ أص ن
قكلو تعالى{ :فبل تحؿ لو مف بعد حتى تنكح زكجنا غيره} كحتى لمغاية.

 -2إ ف الحؿ إنما يثبت في محؿ فيو تحريـ كىي المطمقة ثبلثا كىاىنا ىي حبلؿ لو فبل يثبت فييا
حؿ(.)3

( )1سبؽ تخريجو ص ،54كقاؿ محمد بف الحسف " :بمغنا ذلؾ عف عمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب كأبي بف
كعب كأبي ىريرة كعمراف بف حصيف كغيرىـ " .األصؿ المرجع السابؽ ،كانظر مصنؼ ابف أبي شيبة .112/4

( )2المغني ج 7ص.505

( )3المغني ج  7ص.505
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تاسعاً /رأي الباحث:
يذىب الباحث مذىب الجميكر لؤلسباب األتية:

 -1أدلة الجميكر مف الكتاب كاألثر كالمعقكؿ أقكل مف أدلة أبي حنيفة  -رضي اهلل عنو .-
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المسألة ال انية
طالق المريض
أو ًال /نص المسألة:
أخبرنػػا مالػػؾ ،أخبرنػػا الزىػػرم ،عػػف طمحــة بــن عبــد ا﵀ بــن عــوف ،طمــق امرأتــو وىــو مــريض

فور يا ع مان منو بعد ما انقضت عدتيا(.)1

مالؾ ،أخبرنا عبد اهلل بف الفضؿ ،عف األعرج ،عف عثماف بف عفاف ،أنو« :ورث نساء ابن

مكمل منو ،كان طمق نساءه وىو مريض»(.)2
انياً /صورة المسألة:

أف الرجؿ يطمؽ امرأتو في مرضو الشديد الذم يظف فيو ىبلكو كمكتو فيطمؽ امرأتو ليحرميا

مف الميراث ،فيؿ يعامؿ بنقيض قصده فتكرث زكجو أـ ال؟.
ال اً /تحرير محل النزاع:

اتفؽ األئمة األربعة عمى أف الرجؿ إذا طمؽ امرأتو طبلقا يممؾ رجعتيا في عدتيا ،لـ يسقط
التكارث بينيما ،ما دامت في العدة ،سكاء كاف في المرض أك الصحة ،ككذلؾ في التي تنقضي عدتيا

مف طبلؽ الصحيح فبل ترثو باإلجماع ،كاختمفكا في التي تطمؽ طبلقا بائنا أك تنقضي عدتيا في

طبلؽ المريض مرض المكت ىؿ ترث مف زكجيا أـ ال(.)3
رابعاً /أقوال األكمة:

المذىب األول :ذىب الحنفية إلى أف الرجؿ إذا طمؽ امرأتو في مرض مكتو طبلقا بائنا فمات كىي في

العدة كرثتو كاف مات بعد انقضاء العدة فبل ميراث ليا(.)4

المذىب ال اني :ذىب المالكية إلى ثبكت الميراث لمف طمقت في مرض المكت طبلقا بائنا سكاء مات
في العدة أك بعدىا كسكاء تزكجت بعد العدة أـ ال(.)5

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب طبلؽ المريض )194( ،حديث رقـ (، )575إسناده صحيح ألف
ركاتو ثقات.

( )2مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب طبلؽ المريض ،)194( ،حديث رقـ ( ،)576إسناده صحيح ألف
ركاتو ثقات.

( )3المغني ج 6ص.394
( )4اليداية ج 2ص.251

( )5المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ص.788
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المذىب ال الث :كىك مشيكر مذىب اإلماـ أحمد أنيا ترثو في العدة كبعدىا ما لـ تتزكج(.)1
المذىب الرابع :كىك أنيا ال ترثو مطمقا ال في العدة كال بعدىا كىك مذىب الشافعية في الجديد(.)2
خامساً /رأي اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة في أف المطمقة طبلقا بائنا مف مريض مرض المكت ترثو

ما دامت في العدة.

قاؿ محمد :يرثنو ما دمف في العدة فإذا انقضت العدة قبؿ أف يمكت ،فبل ميراث ليف.
سادساً /سبب الخالف:
اختبلفيـ في كجكب العمؿ بسد الذرائع ،كذلؾ أنو لما كاف المريض يتيـ في أف يككف إنما طمؽ

في مرضو زكجتو ليقطع حظيا مف الميراث .فمف قاؿ بسد الذرائع أكجب ميراثيا ؛ كمف لـ يقؿ بسد

الذرائع لـ يكجب ليا ميراثا ،كمف ثـ اختمؼ مف قاؿ بتكريثيا ،بتكريثيا ما دامت في العدة قياسا عمى

الرجعية  ،أك بتكريثيا كلك بعد انتياء العدة كلكف ما لـ تتزكج ألنو ال ترث المرأة الكاحدة زكجيف ،أك
بتكريثيا كاف تزكجت أخر تكسيعا لمعمؿ بسد الذرائع(.)3
سابعاً /أدلة المذاىب:
أوال :أدلة الحنفية القاكمين بميراث الزوجة ما دامت في العدة:
استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ:
أو ًال :من األ ر:

 -1عف عمر بف الخطاب قاؿ« :إذا طمقيا مريضا ور تو ما كانت في العدة ،وال ير يا»(.)4

 -2ىشاـ بف عركة ،عف أبيو قاؿ« :إذا طمقيا فبتيا مريضا فانقضت العدة فال ميراث بينيما»(.)5

وجــو الداللــة :دلػػت اآلثػػار بمنطكقيػػا عمػػى أف المطمقػػة تػػرث مػػا دامػػت فػػي العػػدة فػػإذا انقضػػت

عدتيا ثـ مات زكجيا فبل ميراث ليا.

( )1المغني ج 6ص.395

( )2ركضة الطالبيف ج 8ص.72
( )3انظر بداية المجتيد ج 3ص 102كص.103

( )4مصنؼ عبد الرزاؽ ،كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ المريض (،)63/7حديث رقـ ( ،)122201حديث مكقكؼ عمى
عمر بف الخطاب – رضي اهلل عنو ،-كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.

( )5مصنؼ عبد الرزاؽ ،كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ المريض (،)634/7حديث رقـ ( ،)12203حديث مكقكؼ عمى
عركة ابف الزبير ،كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.
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انياً :من المعقول:
أف الزكج بالطبلؽ في حالة المرض قصد إبطاؿ
قاؿ صاحب المحيط البرىاني( :كالحاصؿٌ :
الزكجية مف الكجو الذم ىي متعمٌؽ اإلرث حقٌيا ،فيرد عميو إبطالو،
الزكجية ،ك
ألنو قصد إبطاؿ
حقٌيا؛ ٌ
ٌ
ٌ
العدة
كذلؾ بإبقاء
الزكجية مف الكجو الذم ىي متعمٌؽ اإلرث ما داـ في إمكاف اإلبقاء ثابتنا ،كما دامت ٌ
ٌ

العدة في كثير مف
ألف الشرع كرد بتأخير عمؿ الطبلؽ إلى كقت انقضاء ٌ
باقية فاإلمكاف ثابت؛ ٌ
ألف الشرع لـ يرد بتأخير
أما بعد انقضاء ٌ
األحكاـ ،فكذا في ٌ
العدة فاإلمكاف غير ثابت؛ ٌ
حؽ ىذا الحكـٌ ،
العدة في حؽ حكـ ما يعمؿ الطبلؽ عممو ،كارتفع النكاح مف ك ٌؿ كجو ،فميذا
عمؿ الطبلؽ بعد انقضاء ٌ
ال ترث ،كىذا إذا طمقيا مف غير سؤاليا)(.)1

انياً :أدلة المذىب المالكي القاكمين ب بوت الميراث لمن طمقت في مرض الموتى مطمقا:
أوالً  :من األ ر:

 -1مالؾ ،أخبرنا الزىرم ،عف طمحة بن عبد ا﵀ بن عوف ،طمق امرأتو وىو مريض فور يا ع مان
منو بعد ما انقضت عدتيا(.)2

 -2مالؾ ،أخبرنا عبد اهلل بف الفضؿ ،عف األعرج ،عف عثماف بف عفاف ،أنو «ورث نساء ابن مكمل
منو ،كان طمق نساءه وىو مريض»(.)3

وجو الدال لة :أف ىذا فعؿ خميفة راشد كأف اجتياده معتبر أكثر مف اجتياد غيره ىذا إف لـ يكف

سمع مف النبي الحكـ.
انياً :من المعقول:
أف الميراث يثبت لمف طمقت في مرض المكت سكاء مات في العدة أك بعدىا ،ألف الميراث إنما

يثبت ليا ألف الطبلؽ صادؼ سببو كىك ثبكت الحجر عميو مف أجؿ أنو يريد الفرار مف تكريثيا ،فبل
فرؽ بيف بقاء العدة كزكاليا لكجكب الميراث ليا بحصكؿ السبب الذم ىك الحجر ،كال فرؽ بيف أف

تتزكج أك ال.

()4

( )1المحيط البرىاني في الفقو النعماني ج 3ص.411
( )2سبؽ تخريجو ص .58

( )3سبؽ تخريجو ص .58
( )4المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ص.788
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ال اً :أدلة المذىب ال الث وىم الحنابمة القاكمين بتوري يا ولو بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج:
استدلكا بنفس أدلة المالكية كزادكا عمييا في التي تتزكج بعد انقضاء العدة أنيا ال ترث ألجؿ

أنيا كارثة مف زكج ،فبل ترث زكجا سكاه ،كسائر الزكجات ،كألف التكارث مف حكـ النكاح ،فبل يجكز
اجتماعو مع نكاح آخر ،كالعدة ،كألنيا فعمت باختيارىا ما ينافي نكاح األكؿ ليا (.)1

رابعاً :أدلة الشافعية القاكمين بأنيا ال ترث مطمقا:
أوالً  :من األ ر:
عف ابف أبي مميكة ،أنو سأؿ ابف الزبير عف الرجؿ يطمؽ المرأة فيبتيا ،ثـ يمكت كىي في

عدتيا ،فقاؿ ابف الزبير « :طمق عبد الرحمن بن عوف ابنة األصبغ الكمبي فبتيا ،م مات وىي في

عدتيا فور يا ع مان» .قال ابن الزبير« :وأما أنا فال أرى أن ترث المبتوتة» .قال ابن أبي مميكة:

«وىي التي تزعم أنو طمقيا مريضا»(.)2
انياً :من المعقول:

أف المثبت لمتكارث بيف الزكجيف ىك رابط الزكجية كقد ارتفع بالبينكنة فبل ترثو ال في العدة كال

بعدىا(.)3

سادساً /مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة المذىب الحنفي القاكمين بتوري يا ما دامت في العدة.:


إف المعتبر ىك مخالفة الزكج في قصده دكف تقييده بالعدة أك الزكاج ألف التقييد ينافي مصمحة

الزكجة التي قصد الزكج إضرارىا ،كىك يحصؿ بتكريثيا سكاء في العدة أك بعدىا.
انياً :مناقشة المذىب المالكي القاكمين بتوري يا مطمقا:

 إف األخبار التي ذكرتمكىما بالتكريث بعد انقضاء العدة ال تدؿ عمى أف فاعميا إنما فعميا بخبر
عف النبي بؿ يحتمؿ أف يككف اجتيادا صاد ار عف رأم.



ال نسمـ لكـ بأف المعتبر ىك تكريثيا عمى أم كجو كاف إذ أف أحكاـ الدنيا مقركنة بأمكر تختمؼ

عف أحكاـ األخرة فمك أف الرجؿ طمؽ زكجتو في مرض مكتو ثـ عاش فترة صحة ثـ مات ثـ
حكمنا بتكريث زكجو بعد انقضاء العدة نكاية فيو نككف قد كرثناىا مف رجؿ سرت عميو الصحة

( )1المغني ج  6ص.396
( )2مسند الشافعي كتاب الطبلؽ كالرجعة ،ص  ،294حديث مكقكؼ عمى ابف الزبير ،كاسناده حسف فيو ابف أبي ركاد
قاؿ فيو أبك حاتـ صدكؽ( ،انظر سير أعبلـ النببلء ط الرسالة ج 8ص.)176

( )3التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ج 6ص.102
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فترة مف الزماف كتكريث زكجة المطمؽ الصحيح الذم بانت منو زكجتو باطؿ باإلجماع ،كعدـ
ضبط المدة يفتح باب الشبية.
ال اً :مناقشة المذىب الحنبمي القاكل بتوري يا ما لم تتزوج:

 أف المعتبر ىك المعاممة بنقيض القصد كال عبرة بضبطو بعدـ الزكاج مف أخر.
 إف الزكجة كاف كانت ال ترث مف زكجيف فذلؾ صحيح في حالة طبلقيا مف صحيح كزكاجيا
بأخر ،كمسألتنا ىذه تختمؼ فيي طبلؽ المريض الفار مف تكريث زكجو فالقياس عمييا فاسد.

رابعاً :مناقشة المذىب الشافعي القاكل بعدم توري يا مطمقا:
إف انتياء الزكجية معتبر في عدـ الميراث غير أنا أعممنا قصدا مف مقاصد الشارع كىك معاممة
الجاني أك الظالـ بنقيض القصد فكما ال يكرث القاتؿ مكرثو ،أيضا ال ننفذ حرماف الزكج المريض

زكجتو مف الميراث جزاء كفاقا(.)1
سابعاً /رأي الباحث:

إف آ راء المذاىب الثبلثة الحنفية كالمالكية كالحنبمية راعت المقصد في تكريث الزكجة مف زكجيا
الفار كذلؾ بمعاممتو بنقيض مقصكده ،كفي كؿ رأم مف اآلراء الثبلثة كجاىة ،خبل الشافعية فإنيـ لـ

يراعكا المقصد البتة ،كأكسع ال مذاىب الثبلثة في معاممة الزكج الفار ىك مذىب المالكية القائميف بتكريث
الزكجة سكاء كاف مكتو في عدتيا أـ بعد انقضائيا كسكاء تزكجت بعد انقضاء العدة أك ال معاممة لو

بنقيض قصده جزاء كفاقا كىك مذىب الخميفة الراشد عثماف بف عفاف -رضي اهلل عنو -كجمع مف

الصحابة ،كقد قاؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف
بعدم ،كىك ما يراه الباحث راجحا كاهلل أعمـ.

( )1كيمكف أف يجيب الشافعية عف ذلؾ أنو إنما حرـ ميراث القاتؿ ألجؿ النص ،كيمكف أف يجيب عنو المالكية بأنا
كرثنا الزكجة قياسا عمى النص بجامع مخالفة الجاني في قصده.
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المسألة ال ال ة
ىل يقع الخمع طالقا أم فسخا
أو ًال /نص المسألة:
مالؾ ،أخبرنا ىشاـ بف عركة ،عف أبيو ،عف جمياف مكلى األسممييف ،عف أـ بكر األسممية،

أنيا اختمعت مف زكجيا عبد اهلل بف أسيد ،ثـ أتيا عثماف بف عفاف في ذلؾ ،فقاؿ« :ىي تطميقة إال أن

تكون سمت شيكا فيو عمى ما سمت» (.)1
انياً /صورة المسألة:

ىي أف المرأة تريد أف تطمؽ نفسيا مف زكجيا بأف كرىتو لخمقتو كأف يككف دميـ الكجو قبيح
المنظر أك لسكء خمقو ،فيأبى عمييا فتتفؽ معو أك ترفع لمحاكـ عمى أف تفتدم نفسيا منو بماؿ ،أك
بتنازليا عف ميرىا أك جزء منو(.)2
ال اً /تحرير محل النزاع:
ذىب جميكر الفقياء كمنيـ األئمة األربعة إلى أف الخمع جائز كأف لممرأة أف تفتدم مف زكجيا

بعكض أك بدكنو عمى أف يتركيا ،كاختمفكا في كقكعو طبلقان أـ فسخان(.)3
ال اً /أقوال الفقياء:

المذىب األول :ذىب الحنفية كالمالكية كاإلماـ الشافعي في الجديد كاإلماـ أحمد في ركاية إلى أف

الخمع يقع طبلقنا بائننا(.)4

( )1مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني ،كتاب الطبلؽ ،باب :الخمع كـ يككف مف الطبلؽ )189( ،حديث

رقـ ( ،)563الحديث مكقكؼ عمى عثماف بف عفاف ،كاسناده ضعيؼ؛ ألف فيو جمياف كىك مقبكؿ[ .انظر :تقريب
التيذيب البف حجر(.])706/2

( )2انظر المغني ج 7ص ،323كانظر المجمكع تكممة المطيعي ج 17ص.3
الخمع :بضـ الخاء كفتحيا لغة :اإلزالة مطمقا ،كبضميا شرعان اإلزالة المخصكصة.
ي
كقاؿ الزيمعي :يقاؿ خالعت زكجيا إذا افتدت منو بماليا كاالسـ الخمع بالضـ.
كالمناسبة بينيما :أف اإليبلء يككف بناء عمى نشكز الزكج ،كالخمع بناء عمى نشكز الزكجة غالبان.

كفي المغرب :إنما قيؿ ذلؾ ألف كبل منيما لباس لصاحبو فإذا فعبل ذلؾ كأنيما نزعا لباسيما .انظر أنيس الفقياء في

تعريؼ األلفاظ المتداكلة ص.57

( )3بداية المجتيد ج 3ص ،89المبسكط لمسرخسي ج  6ص ،171المغني ج 7ص ،323ركضة الطالبيف ج7
ص ،374كحكى فيو النككم اإلجماع عمى جكاز الخمع انظر نفس المرجع.

( )4المبسكط ج 6ص ،172بدائع الصنائع ج 3ص ،152بداية المجتيد ج 3ص ،91مغني المحتاج ج 4ص،439
المغني ج 7ص328
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المذىب ال اني :ذىب الحنابمة إلى أف الخمع يقع فسخا كىك الصحيح مف مذىب اإلماـ أحمد(.)1
رابعاً  /رأي اإلمام محمد بن الحسن في المسألة:
ذىب اإلماـ محمد مذىب الجميكر مف أف الخمع يقع تطميقة بائنة.
قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،الخمع تطميقة بائنة إال أف يككف سمى ثبلثا ،أك نكاىا فيككف ثبلثا.
خامساً /سبب الخالف:
ىؿ اقتراف العكض  -الماؿ  -بيذه الفرقة يخرجيا مف نكع فرقة الطبلؽ إلى نكع الفس أـ ليس

يخرجيا(.)2

سادساً /أدلة المذىب األول وىم الجميور القاكمين بأن الخمع يقع طالقاً باكناً:
أوال :من األ ر:
 -1حديث الباب:
عف مالؾ ،أخبرنا ىشاـ بف عركة ،عف أبيو ،عف جمياف مكلى األسممييف ،عف أـ بكر

األسممية  ،أنيا اختمعت مف زكجيا عبد اهلل بف أسيد ،ثـ أتيا عثماف بف عفاف في ذلؾ ،فقاؿ« :ىي
تطميقة إال أن تكون سمت شيكا فيو عمى ما سمت»(.)3
ً ً
يال ٍء»(.)4
اف ٍاب يف ىم ٍس يعكود « :اال ايارى اط اال ًقا اب ِاك ًنا إِاال ِفي ُخ ْم ٍع أ ْاو إِ ا
يـ ىق ى
اؿ :ىك ى
 -2ىع ٍف إ ٍبىراى ى
وجو الداللة :دلت األثار بمنطكقيا عمى أف الخمع يقع طبلقنا ال فسخنا.

انيا :من المعقول والقياس:
ً
 -1أف الخمع يشبو ألفاظ الكناية مف حيث المعنى ككما ىك مقرر فإف العبرة في العقكد بالدالالت
كالمعاني ال باأللفاظ كالمباني.

 -2أف الفس بمعناه ال يتطرؽ لمنكاح بعد تماـ النكاح ألنو ال يفس باليبلؾ قبؿ التسميـ ،فإف الممؾ
الثابت بو ضركرم فالفس مثبل بسبب عدـ الكفاءة فس قبؿ التماـ فكاف في معنى االمتناع مف

اإلتماـ ،فأما الخمع فيككف بعد تماـ العقد ،كالنكاح ال يحتمؿ الفس بعد تمامو ،كلكف يحتمؿ القطع
في الحاؿ فيجعؿ لفظ الخمع عبارة عف رفع العقد في الحاؿ مجازا ،كىك مف حيث الحقيقة طبلؽ.

( )1اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ج 8ص 392
( )2بداية المجتيد ج 3ص91

( )3الحديث سبؽ تخريجو ص.64

()4مصنؼ عبد الرزاؽ ،كتاب الطبلؽ باب الفداء ،)481/ 6( ،حديث رقـ ( ،)11753الحديث مكقكؼ عمى ابف
م ٍس يع و
كد ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
ى
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 -3أف الزكج أخذ بدؿ تممؾ البضع فتصير ىي بإعطاء البدؿ أممؾ لنفسيا؛ كألف غرضيا مف التزاـ
البدؿ أف تتخمص مف الزكج ،كال يحصؿ ذلؾ إال بكقكع البينكنة.

 -4أف الخمع لك كاف فسخا لما جاز عكضو عمى غير الصداؽ إذ الفس يكجب استرجاع البدؿ ،فمما
جاز عمى غير الصداؽ تبيف أنو طبلؽ بفداء.

 -5ألنو لك كاف لمزكج في العدة مف الخمع الرجعة عمييا لـ يكف الفتدائيا معنى كألضحى مف قبيؿ
العبث.

 -6أف الفسكخ التي تقتضي الفرقة الغالبة في الفراؽ ال ترجع إلى اختيار الزكج ،كالخمع راجع إلى
االختيار فميس بفس (.)1

سابعاً /أدلة المذىب ال اني وىم الذين قالوا بأن الخمع يقع فسخا وىو مذىب الحنابمة:
أوالً :من الكتاب:
قكلو تعالى             :
                
                
.)2(      
كقكلو.)3(             :
وجو الداللة :أف اهلل ذكر تطميقتيف ثـ ذكر الخمع كتطميقة بعده ،فمك كاف الخمع طبلقنا لكاف

الطبلؽ أربعنا ال ثبلثنا (.)4
انياً :من األ ر:

ً ً
ً ُّ ً ً
ً
طاك و
س ،أىنوي قى ى
اء  -ىما ىحدثىتٍوي
اؿ :لى ٍكىال أىنوي عٍم هـ ىال ىيحؿ لي كتٍ ىم يانوي  -ىي ٍعني اٍلف ىد ى
ىع ٍف ى ي
ً
اف ٍاب يف ىعب و
ؽ ًم ٍف
ط ىبلقنا ىحتى يي ى
اء ى
طمِّ ىؽ ،ثيـ ىيقيك يؿ« :أ ىىال تىىرل أىن يو ىذ ىكىر الط ىبل ى
ىك ى
اس ىال ىيىرل اٍلف ىد ى

ىح ندا قىا ىؿ« :
أى
قىٍبًم ًو ،ثيـ ىذ ىكىر

( )1المبسكط ج 6ص ،172بدائع الصنائع ج 3ص ،152بداية المجتيد ج 3ص ،91مغني المحتا55ج ج4
ص ،439كمو بتصرؼ.

( )2سكرة البقرة ()229

( )3سكرة البقرة مف األية ()230
( )4المغني ج 7ص328
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ً
اء،
اٍلف ىد ى

اغ ْيارهُ}،

ىفىم ٍـ
ىكىل ٍـ

طما اق ايا اف اال تا ِح ُّل ال ُو ِم ْن اب ْع ُد احتاى تا ْن ِك اح از ْو ًجا
ط ىبل نقا» ،ثيـ ىقا ىؿ ًفي الثانًىي ًة { " :افِإ ْن ا
ىي ٍج ىعٍموي ى
ً ً
ط ىبل نقا » (.)1
اء ىب ٍيىنيي ىما ى
ىي ٍج ىعؿ اٍلف ىد ى

وجو الداللة :أف اهلل ذكر تطميقتيف ثـ ذكر الخمع كتطميقة بعده ،فمك كاف الخمع طبلقنا لكاف

الطبلؽ أربعنا ال ثبلثنا(.)2
انياً :من المعقول:

أف الخمع فرقة خمت عف صريح الطبلؽ كنيتو ،فكانت فسخا كسائر الفسكخ (.)3
امناً /مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة رأي الجميور القاكل بوقوع الخمع طالقاً ال فسخاً:

 -1أف األثار التي استدلمتـ بيا كاف كانت صحيحة السند إال أنيا مكقكفة عمى الصحابة الذيف رككىا،
فبل غرك أف يككف صدر عف اجتياد منيـ ال عف نسبة إلى النبي (.)4

 -2أنو ال يسمـ بككف الخمع مف ألفاظ الكنايات أك قريب منيا ،إذ أف الخمع حقيقتو مغايرة لمطبلؽ،
فكيؼ يشبو ألفاظ الكناية إف كاف مختمفا ابتداء عف معنى الطبلؽ.

 -3كال يسمـ بككف الفس بمعناه ال يتطرؽ لمنكاح بعد تماـ النكاح ألنو ال يفس باليبلؾ قبؿ التسميـ،

إذ قد يقاؿ أف الفس فسخاف فس قبؿ التسميـ كفس بعده ،كاف كاف الفس لعيب قبؿ الدخكؿ

جائز فميك بعد الدخكؿ كظيكر عيكب لـ تكف لتظير قبؿ المعاشرة أكثر جكا از.

 -4حقيقة أف الزكج أخذ بدؿ تممؾ البضع فتصير ىي بإعطاء البدؿ أممؾ لنفسيا؛ ألف غرضيا مف

التزاـ البدؿ أف تتخمص مف الزكج ،كعدـ حصكؿ ذلؾ إال بكقكع البينكنة ال يسمـ بو أيضا ،إذ أنو

بحصكؿ الفس تبيف مف زكجيا دكف كقكع العدد في طبلؽ كال حرج.

 -5كحقيقة أف الخمع لك كاف فسخا لما جاز عكضو عمى غير الصداؽ ألف الفس يكجب استرجاع

البدؿ ،كلما جاز عمى غير الصداؽ تبيف أنو طبلؽ بفداء ،ال يسمـ بو أيضا ،ألنو ال تعطيو أكثر

( )1مصنؼ عبد الرزاؽ ،كتاب الطبلؽ ،باب الفداء  ،)486/ 6(،حديث رقـ ( ،)11767الحديث مكقكؼ عمى ابف
ىعب و
اس كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
( )2انظر المغني ج 7ص328
( )3المغني ج 7ص 329

( )4يجاب عنو بأف ثبلثة مف الصحابة مف كبار فقيائيا كفييـ اثنيف مف الراشديف في أقكاليـ حجة أكبر مف حجة
االستدالؿ باألثر المكقكؼ عف ابف عباس.
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مف البدؿ إال لتعنتو كاص ارره عمى عدـ فراقيا ،ال ألف ذلؾ ىك األصؿ ،فاألصؿ أف تعطيو بدؿ

البضع ال غير (.)1

انياً :مناقشة أدلة المذىب الحنبمي في أن الخمع يقع فسخاً ال طالقاً:

 -1األثر مكقكؼ عمى ابف عباس كظاىر مف صيغة كبلمو أنو اجتياد منو ،إذ أنو جاء بصيغة
التكجيو كالتعميؿ.

 -2أما استدالليـ بأف الخمع لفظ خبل عف صريح الطبلؽ فيك إذف فس  ،ال يسمـ ليـ ،إذ أنو قد يدخؿ
تحت الطبلؽ الكنائي كىك ما رجحو الجميكر.

تاسعاً /رأي الباحث:
يرل الباحث أف أدلة الجميكر أقكل مف حيث

 -1استدالليـ باألثار عف غير ما صحابي مف كبار فقياء الصحابة ،كرأييـ أحؽ أف يتبع كاف كاف ما
رككه عف رأم ،خاصة كأف أحاديثيـ صحيحة السند كحسنة.

 -2التعميبلت التي قدميا الجميكر أقكل.

كبيذا يرل الباحث أف جعؿ الخمع طبلقا ىك األكلى إذ حقيقتو طبلؽ بفداء كاهلل أعمـ.

( )1مناقشة أدلة الجميكر اجتيدت في كضعيا كفقا لمفيـ العاـ مف مذىب المخالؼ ،كقد عمدت إلى كتب المراجع فمـ
أجد تفصيبل ،فمذلؾ اجتيدت.
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الفصل ال الث

مساكل في العدة والمتعة
وفيو مقدمة وخمس مساكل:

 مقدمة.

 المسألة األولى :معنى القرء.

 المسألة ال انية :في عدة الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا.

 المسألة ال ال ة :خركج المعتدة مف طبلؽ مف بيتيا نيا نار.

 المسألة الرابعة :انتقاؿ المعتدة مف بيت زكجيا قبؿ انقضاء العدة.

 المسألة الخامسة :في متعة المطمقة المدخكؿ بيا كقد سمي ليا مير.

موجز الفصل ال الث
ىذا الفصؿ يحتكم مجمكعة مف المسائؿ المتعمقة بمكضكع العدة المترتبة عمى الطبلؽ.
 -1مقدمة الفصل.

 -2المسألة األولى :كىي تتحدث عف معنى لفظة القرء الذل ىك ضابط لعدة المطمقات.

 -3المســالة ال انيــة :كىػػي تتحػػدث عػػف عػػدة الحامػػؿ التػػي يتػػكفى زكجيػػا فػػي عػػدتيا إذا نقصػػت مػػدة
الحمؿ عف العدة المفركضة لممتكفى زكجيا كىي مدة األربعة أشير كعشر.

 -4المسألة ال ال ة والرابعة :تتحدثاف عف أحكاـ السكنى كالخركج لممعتدة.

 -5المسألة الخامسة :كىي تتحدث عف حكـ فرض المتعة لممطمقة المدخكؿ بيا التي سمي ليا مير.

مقدمة الفصل ال الث:
كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول :معنى العدة

 المطمب ال اني :أدلة مشركعيتيا
 المطمب ال الث :أنكاع العدة

 المطمب الرابع :الحكمة مف مشركعيتيا
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مقدمة الفصل ال الث
أوًال :معنى العدة:
 -1لغة:
العدة جماعة قمت أك كثرت يقاؿ :رأيت عدة رجاؿ كعدة نساء .كالعدة :مصدر عددت الشيء

اء أك كضع حمؿ كانت حممتو مف الذم تعتد منو.
عدا كعدة .كالعدة عدة المرأة شيك نار كانت أك أقر ن
يقاؿ :اعتدت المرأة عدتيا مف كفاة زكجيا كمف تطميقو إياىا اعتدادنا .كجمع العدة عدد ،كأصؿ ذلؾ
كمو مف العد.

()1

 -2اصطالحاً:
بل عمى براءة الرحـ لفس النكاح أك لمكت الزكج أك طبلقو.
المدة التي جعمت دلي ن

()2

يظير مف التعريؼ االصطبلحي كالمغكم أف العدة مأخكذة مف العدد كىي في المدة المعدكدة

التي تمنع المرأة نفسيا مف التعرض لؤلزكاج كالنكاح ،لبراءة الرحـ كحرمة الزكج.
انياً :أدلة مشروعيتيا:
أوالً :من الكتاب:

قكلو تعالى             :
                
.)3(               
كقكلو             :
              
.)4(
 1تيذيب المغة ح 1ص69
 2مكاىب الجميؿ ج 4ص ،140ال أتعرض لتعرؼ المعرفات عمى جميع المذاىب فمف كجية نظرم أف الحدكد ال يمكف
أف تككف جامعة مانعة ،بؿ يكفي إيراد حد مف الحدكد لمداللة عمى المقصكد ال الستيعاب جميع معانيو كمنع غيره مف

الدخكؿ فيو.

 3البقرة ()228
 4البقرة ()234
67

كقكلو              :
                
.)1(
وجو الداللة :دلت اآليات عمى كجكب العدة عمى اختبلؼ مدتيا بحسب نكع المعتدة ،لؤللفاظ
التي تفيد األمر كىي الفعؿ المضارع في اآلية األكلى كالثانية ،كصيغة الخبر في اآلية الثالثة التي

تقتضي األمر.

انياً :من السنة:
 -1عف زينب بنت أبي سممة ،دخمت عمى أـ حبيبة ،زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيف تكفي أبكىا
أبك سفياف بف حرب ،فدعت أـ حبيبة بطيب فيو صفرة ،خمكؽ أك غيره ،فدىنت منو جارية ثـ
مست بعارضييا ،ثـ قالت « :وا﵀ ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول ا﵀ صمى

ا﵀ عميو وسمم يقول« :ال يحل المرأة تؤمن با﵀ واليوم اآلخر أن تحد عمى ميت فوق الث

ليال ،إال عمى زوج أربعة أشير وعش ار»(.)2

وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى حؿ اإلحداد مف المتكفى زكجيا كىك بداللة اإلشارة ىنا
مدة العدة التي أمر اهلل بيا.
 -2عف فاطمة بنت قيس« :أن أبا عمرو بن حفص طمقيا البتة ،وىو غاكب ،فأرسل إلييا وكيمو
بشعير ،فسخطتو ،فقال :وا﵀ ما لك عمينا من شيء ،فجاءت رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم،

فذكرت ذلك لو ،فقال« :ليس لك عميو نفقة» ،فأمرىا أن تعتد في بيت أم شريك ،م قال« :تمك
امرأة يغشاىا أصحابي ،اعتدي عند ابن أم مكتوم ،فإنو رجل أعمى تضعين يابك ،فإذا حممت
فآذنيني» ،قالت :فمما حممت ذكرت لو أن معاوية بن أبي سفيان ،وأبا جيم خطباني ،فقال
رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم« :أما أبو جيم ،فال يضع عصاه عن عاتقو ،وأما معاوية

فصعموك ال مال لو ،انكحي أسامة بن زيد» فكرىتو ،م قال« :انكحي أسامة» ،فنكحتو ،فجعل
ا﵀ فيو خيرا ،واغتبطت بو»(.)3

)( (1الطبلؽ.)4 ،

) (2البخارم كتاب الطبلؽ باب تحد المتكفى عنيا زكجيا أربعة أشير كعش ار ج 7ص 59ح.533
( )3صحيح مسمـ كتاب الطبلؽ باب المطمقة ثبلثا ال نفقة ليا ج 2ص 1114ح.1480
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وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى كجكب العدة عمى المطمقة.
ال اً :من اإلجماع:
أجمع الفقياء عمى كجكب العدة مف حيث الجممة عمى المطمقة كالمتكفى عنيا زكجيا (.)1
ال اً :أنواع العدة:
قسـ ابف رشد (رحمو اهلل) النساء مف حيث نكع عدتيف في بداية المجتيد تقسيمان منطقيان ،كقد

أبدع في ذلؾ.

قال ابن رشد (رحمو ا﵀)(" :)2المطمقة غير المدخكؿ بيا :فبل عدة عمييا بإجماع ،لقكلو تعالى:

{فما لكـ عمييف مف عدة تعتدكنيا}(.)3

وأما المدخول بيا :فبل يخمك أف تككف :مف ذكات الحيض ،أك مف غير ذكات الحيض ،كغير
ذكات الحيض :إما صغار كاما يائسات ،كذكات الحيض :إما حكامؿ ،كاما جاريات عمى عاداتيف في

الحيض ،كاما مرتفعات الحيض ،كاما مستحاضات ،كالمرتفعات الحيض في سف الحيض :إما مرتابات
بالحمؿ  -أم :يحس في البطف  -كاما غير مرتابات .كغير مرتابات :إما معركفات سبب انقطاع

الحيض مف رضاع أك مرض ،كاما غير معركفات.
فأما ذكات الحيض األحرار الجاريات في حيضيف عمى المعتاد :فعدتيف ثبلثة قركء ،كالحكامؿ

منيف عدتيف كضع حمميف ،كاليائسات منيف عدتيف ثبلثة أشير ،كال خبلؼ في ىذا؛ ألنو منصكص

عميو في قكلو تعالى{ :كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء}( ،)4كفي قكلو تعالى{ :والالكي يكسن

من المحيض من نساككم إن ارتبتم}(.)5

كىناؾ أيضنا عدة المتكفى زكجيا كىي األربعة أشير كعشر.

) (1المغني ج 8ص ،96كانما قاؿ مف حيث الجممة ؛ألف المطمقة الحامؿ اختمفكا في نكع عدتيا أتعتد بأبعد األجميف أـ
بكضع الحمؿ ،فمك قدر أف تضع بعد الكفاة مباشرة فبعض الفقياء يركف انتياء عدتيا بذلؾ كىي لـ تعتد إال سكيعات.

( )2بداية المجتيد ج  3ص.108
(( )3األحزاب.)49 ،
(( )4البقرة.)228 ،
(( )5الطبلؽ.)4 ،
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المطمب الرابع :الحكمة من مشروعيتيا:
تجب العدة أصالة الستبراء الرحـ كيقصد بو التأكد مف خمك الرحـ مف ماء المطمؽ كعدـ

اختبلط مائو بماء غيره( ،)1كقد يمحؽ بالعمؿ حرمة الزكج في حالة الكفاة ،كمراعاة حؽ الصحبة.

) (1المغني ج 8ص ،96كمكاىب الجميؿ ج 4ص141
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المسألة األولى
معنى القرء الذي في آية العدة
أو ًال /نص المسألة:

 -1عف مالؾ ،أخبرنا ابف شياب ،عف عركة بف الزبير ،عف عائشة ،قالت« :انتقمت حفصة بنت عبد
الرحمن بن أبي بكر حين دخمت في الدم من الحيضة ال ال ة ،فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد
الرحمن ،فقالت :صدق عروة ،وقد جادليا فيو ناس ،وقالوا ،إن ا﵀ عز وجل يقول { :ال ة

قروء} [البقرة ،]228 :فقالت :صدقتم ،وتدرون ما األقراء؟ إنما األقراء :األطيار»(.)1

 -2عف مالؾ ،أخبرنا نافع ،كزيد بف أسمـ ،عف سميماف بف يسار« :أن رجال من أىل الشام يقال لو:
األحوص ،طمق امرأتو ،م مات حين دخمت في الدم من الحيضة ال ال ة ،فقالت :أنا وار تو،

وقال بنوه :ال تر ينو ،فاختصموا إلى معاوية بن أبي سفيان ،فسأل معاوية فضالة بن عبيد

وناسا من أىل الشام ،فمم يجد عندىم عمما فيو ،فكتب إلى زيد بن ابت ،فكتب إليو زيد بن
ابت« :أنيا إذا دخمت في الدم من الحيضة ال ال ة فإنيا ال تر و ،وال ير يا ،وقد بركت منو

وبرئ منيا»(.)2

 -3قاؿ محمد :أخبرنا أبك حنيفة ،عف حماد ،عف إبراىيـ« :أن رجال طمق امرأتو تطميقة يممك
الرجعة ،م تركيا حتى انقطع دميا من الحيضة ال ال ة ودخمت مغتسميا ،وأدنت ماءىا ،فأتاىا

فقال ليا :قد راجعتك ،فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد ا﵀ بن مسعود ،فقال عمر:
قل فييا برأي ك ،فقال :أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتيا ما لم تغتسل من حيضتيا ال ال ة،

فقال عمر -رضي ا﵀ عنو :-وأنا أرى ذلك " ،م قال عمر لعبد ا﵀ بن مسعود« :كنيف ممئ
عمما»(.)3

 -4عف سفياف بف عيينة ،عف ابف شياب ،عف سعيد بف المسيب ،قاؿ :قاؿ عمي بف أبي طالب -
رضي اهلل عنو « :-ىو أحق بيا حتى تغتسل من حيضتيا ال ال ة»(.)4

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب انقضاء الحيض )205( ،حديث رقـ (،)603حديث مكقكؼ عمى
عائشة رضي اهلل عنيا ،كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.

( )2مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب انقضاء الحيض )205( ،حديث رقـ (، )605حديث مكقكؼ عمى
زيد بف ثابت كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.

( )3مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب انقضاء الحيض (ص )206حديث رقـ (، )607حديث مكقكؼ

عمى أمير المؤمنيف عمر رضي اهلل عنو ،كاسناده حسف ألف فيو حماد بف أبي سميماف كىك صدكؽ انظر (تيذيب

التيذيب(. ))16/3

( )4مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب انقضاء الحيض ،)206( ،حديث رقـ (، )608حديث مكقكؼ عمى
عمي رضي اهلل عنو ،كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.
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 -5عف عيسى بف أبي عيسى الخياط المديني ،عف الشعبي ،عف ثبلثة عشر مف أصحاب رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ ،كميـ قالكا« :الرجل أحق بامرأتو حتى تغتسل من حيضتيا ال ال ة» .قاؿ
عيسى :كسمعت سعيد بف المسيب ،يقكؿ« :الرجل أحق بامرأتو حتى تغتسل من حيضتيا

ال ال ة»(.)1

انياً  /صورة المسألة:
ىي أف المرأة يطمقيا زكجيا فتجب عمييا عدة المطمقة كىي ثبلثة قركء ،فما ىك القرء أىك

الطير فتعتد باألطيار أـ ىك الحيض؟
ال اً /تحرير محل النزاع:

اتفؽ األئمة األربعة عمى أف النساء األحرار ،البلتي يحضف اعتيادان أنيف يتربصف بأنفسيف في

أف المطمقات اليائسات مف حيضيف يتربصف ثبلثة أشير؛
عدتيف ثبلثة قركء؛ كما ال خبلؼ بينيـ في ٌ
وء} .كقكلو تعالى{ :و ا ِ ِ
ص ان ِبأان ُف ِس ِي ان ااال ا اة ُقر ٍ
س ان ِم ان
لقكلو تبارؾ كتعالى { :اوا ْل ُم ا
طما اق ُ
الال كي ايك ْ
ات ايتااراب ْ
ا
ُ
ا ْلم ِح ِ ِ
ش ُي ٍر او ا
ض ان} ،كاختمفكا في القرء المذككر
س ِاك ُك ْم إِ ِن ْارتا ْبتُ ْم فا ِعداتُ ُي ان ااال ا ُة أا ْ
الال ِكي ال ْم اي ِح ْ
يض من ِّن ا
ا
ىؿ ىك الطير أك الحيض؟(.)2

رابعاً  :/مذاىب الفقياء:
المذىب األول :ذىب المالكية كالشافعية إلى أف القرء المذككر في اآلية ىك الطير.)3
المذىب ال اني :مذىب الحنفية كالصحيح مف مذىب الحنابمة أف القرء ىك الحيض(.)4
خامساً  /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب إمامو أبي حنيفة في أف القرء ىك الحيض كليس الطير ،كما ىك

ظاىر في نص المسألة (.)5

قاؿ محمد :انقضاء العدة عندنا الطيارة مف الدـ مف الحيضة الثالثة إذا اغتسمت منيا.

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب انقضاء الحيض  )206(،حديث رقـ (،)609ضعيؼ فيو عيسى
بف أبي عيسى الخياط كيقاؿ الحناط كىك ضعيؼ كاف يخمط انظر (المجركحيف البف أبي حاتـ (. ))289 /6

( )2بداية المجتيد ج 3ص.108

( )3بداية المجتيد ج 3ص ،108كالمجمكع لمنككم ج 18ص.132

( )4بدائع الصنائع ج 3ص ،193كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ج 8ص.460
( )5انظر األصؿ لمحمد ابف الحسف ج 4ص481
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سادساً  /سبب الخالف:
ىك أف القرء لفظ مشترؾ

()1

كالمفظ المشترؾ يفيد أكثر مف معنى ،فحصؿ الخبلؼ مف ترجيح

أحد المعنييف عمى اآلخر لنفس المفظ ،فمف رأل أف القرء لو شكاىد مف المغة كالكتاب كاآلثار تدؿ عمى

أحد المعنييف رجح بحسب ما اتفؽ لو مف شكاىد(.)2
خامساً :أدلة المذاىب:
أوالً /أدلة المذىب األول:
استدؿ المالكية كالشافعية عمى مذىبيـ:
أوالً /من الكتاب والمغة:

قكلو تعالى.)3(        :
وجو الداللة :أف اهلل أ دخؿ الياء في الثبلثة ،كالياء إنما تدخؿ في المذكر دكف المؤنث ،فدؿ

عمى :أف المراد بو ىك ثبلثة أطيار؛ ألف العرب تقكؿ ثبلثة أطيار كثبلث حيض (.)4
انياً /من السنة:

 -1عف عبد اهلل بف عمر -رضي اهلل عنيما :-أنو طمؽ امرأتو كىي حائض ،عمى عيد رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ ،فسأؿ عمر بف الخطاب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -عف ذلؾ ،فقاؿ

رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ« :-مره فميراجعيا ،م ليمسكيا حتى تطير ،م تحيض م

تطير ،م إن شاء أمسك بعد ،وان شاء طمق قبل أن يمس ،فتمك العدة التي أمر ا﵀ أن تطمق

ليا النساء »(.)5

وجو الدال لة :أف المرأة تطمؽ في الطير فتستقبؿ عدتيا بالطير فيككف بداية العدة الطير ال

الحيض(.)6

( )1المفظ المشترؾ ىك المفظ المكضكع لحقيقتيف مختمفتيف أك أكثر كضعا أكال مف حيث ىما كذلؾ ،انظر المحصكؿ

لمرازم ج 1ص.261

( )2بداية المجتيد ج 3ص109
( )3البقرة مف األية 228

( )4انظر األـ ج 5ص.224

( )5صحيح البخارم كتاب الطبلؽ ج  7ص 41ح .5251
( )6األـ لمشافعي ج5ص.224
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 -2عركة بف الزبير ،عف عائشة أـ المؤمنيف  -رضي اهلل عنيا  ،-أنيا انتقمت حفصة بنت عبد
الرحمف بف أبي بكر الصديؽ  -رضي اهلل عنيما  ،-حيف دخمت في الدـ مف الحيضة الثالثة.
قاؿ ابف شياب «:فذكر ذلؾ لعمرة بنت عبد الرحمف ،فقالت :صدؽ عركة ،كقد جادليا في ذلؾ
ناس ،فقالكا :إف اهلل تبارؾ كتعالى قاؿ في كتابو{ :ثبلثة قركء} قالت عائشة «:صدقتم ،وىل

تدرون ما األقراء؟ إنما األقراء األطيار » ».

()1

وجو الداللة :الداللة صريحة في قكؿ عائشة -رضي اهلل عنيا -أف األقراء األطيار كىي امرأة
فقيية تمقت األحكاـ عف النبي مباشرة.
ال اً /من المغة:
أف المعركؼ مف لساف العرب أف القرء الحبس ،تقكؿ العرب :ىك يقرم الماء في حكضو كفي

سقائو كتقكؿ ىك يقرم الطعاـ في شدقو أم يجمعو ،كمف المعمكـ أف الطير يجمع الدـ في الرحـ ثـ

ىك يرخيو كقت الحيض(.)2
انياً /أدلة المذىب ال اني:

استدؿ الحنفية كالحنابمة عمى مذىبيـ:
أوالً /من الكتاب:
 -1قكلو تعالى.)3(         :
وجـــو الداللـــة :أف اهلل تعػػالى أمػػر باالعت ػػداد بثبلثػػة قػػركء ،كلػػك حمػػؿ القػػرء عمػػى الطيػػر لك ػػاف
االعتػداد بطيػريف ،كبعػػض الثالػث؛ ألف بقيػػة الطيػر الػػذم صػادفو الطػػبلؽ عنػد مػػف يقػكؿ بػػأف القػرء ىػػك
الطير محسكب مف األقراء عنده ،كالثبلثة اسـ لعدد مخصكص ،كاالسـ المكضكع لعػدد ال يقػع عمػى مػا

دكنػػو فيكػػكف تػػرؾ العمػػؿ بالكتػػاب ،كلػػك حممنػػاه عمػػى الحػػيض لكػػاف أكلػػى ألف مػػا بقػػي مػػف الطيػػر غيػػر
محسكب مف العدة عندنا فيككف عمبل بالكتاب (.)4

( )1سبؽ تخريجو ص.76

( )2انظر بداية المجتيد ج 3ص ،109كاألـ لمشافعي ج 5ص ،224كالحاكم لمماكردم ج11ص،164البياف لمعمراني
ج 11ص .15بتصرؼ.

(( )3البقرة.)228 ،

( )4بدائع الصنائع ج 3ص.194
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 -2قكلو عز كجؿ            :
.)1(     
وجو الداللة :أف اهلل -سبحانو كتعالى -جعؿ األشير بدال عف األقراء عند اليأس عف الحيض،
كالمبدؿ ىك الذم يشترط عدمو لجكاز إقامة البدؿ مقامو فدؿ أف المبدؿ ىك الحيض فكاف ىك المراد

مف القرء المذككر في اآلية (.)2
انياً /من السنة:

انِ ،
ضتا ِ
ق األا ام ِة ِ ْنتا ِ
ان».
النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ « :ا
عف ابف عمر ،عف ِّ
طالا ُ
وعداتُ ايا اح ْي ا

()3

وجو الداللة :أنو مف المعمكـ أف ال تفاكت بيف الحرة ،كاألمة في العدة فيما يقع بو االنقضاء؛
إذ الرؽ أثره في تنقيص العدة التي تككف في حؽ الحرة ال في تغيير أصؿ العدة ،فدؿ أف أصؿ ما

تنقضي بو العدة ىك الحيض ،كأما المعقكؿ فيك أف ىذه العدة كجبت لمتعريؼ عف براءة الرحـ ،كالعمـ

ببراءة الرحـ يحصؿ بالحيض ال بالطير ،فكاف االعتداد بالحيض ال بالطير (.)4
ال اً /من المغة:

أف المغة ال تمنع مف تسمية شيء كاحد باسـ التذكير ،كالتأنيث كالبر ،كالحنطة فيقاؿ :ىذا

البر ،كىذه الحنطة ،كاف كانت البر ،كالحنطة شيئا كاحدا ،فكذا القرء (.)5
سادساً /مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة أدلة المالكية والشافعية القاكمين بأن القرء ىو الطير:

 أما قكليـ :إف اهلل أدخؿ الياء في ثبلثة لتدؿ عمى أنيا ثبلثة أطيار؛ ألف العرب تقكؿ ثبلثة
أطيار كثبلث حيض ،فالعرب تقكؿ ثبلثة حيضات أيضا فبطؿ استدالليـ.

(( )1الطبلؽ.)4 ،
( )2بدائع الصنائع ج 3ص ،194كيقصد باآلية أف غالب حيض النساء سبع أك ثماني أياـ مع أياـ طيرىف يكممف

شي ار كفي ذلؾ إشارة إلى أف المبدؿ مساك لممبدؿ منو كال يككف ذلؾ إال في جعؿ القرء حيضا ،ألنا لك جعمنا الطير

معنى القرء يككف مجمكع األياـ أقؿ مف ثبلثة أشير كىي إشارة لطيفة.

( )3سنف أبي داككد كتاب الطبلؽ  /باب في سنة طبلؽ العبد  /حديث رقـ  ،2189حديث ضعيؼ فيو مظاىر بف
أسمـ منكر الحديث ضعيؼ ،الجرح كالتعديؿ الب أبي حاتـ .439/8

( )4بدائع الصنائع ج 3ص.194

( )5انظر بدائع الصنائع ج 3ص.193
75

 كأما قكليـ :إ ف العدة التي أمر اهلل أف تطمؽ ليا النساء ىي بابتداء الطير لحديث ابف عمر ،فيرد
عميو بأف العدة نتيجة عف الطبلؽ فتحدث بعد كقكعو ال فيو ،فعميو فيككف استقباؿ الحيض بعد

الطير التي طمقيا فيو ىك بداية العدة(.)1

 كأما استدالليـ بأف القرء ىك الحبس؛ ألف العػرب تقػكؿ ىػك يقػرم المػاء بمعنػى يجمعػو فقػد جػاء فػي
الح ػػديث م ػػا يناقض ػػو بق ػػكؿ النب ػػي  -ص ػػمى اهلل عمي ػػو كس ػػمـ  -لممستحاض ػػة ،كاترك ػػي الص ػػبلة أي ػػاـ

أق ارئػػؾ ،كالمصػػير إلػػى معنػػى المف ػػظ مػػف حػػديث رسػػكؿ اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -أكلػػى م ػػف
غيره(.)2

انياً /مناقشة أدلة الحنفية والحنابمة القاكمين بأن القرء ىو الحيض:

 الحديث الذم استدلكا بو عمى عدة األمة ضعيؼ ال يحتج بو ،فكيؼ بالقياس عميو.
 إنؾ إذا قمت ىذا البر كىذه الحنطة فيما كاف كانت ماىيتيما كاحدة إال أف المفظ األكؿ مذكر كالثاني
مؤنث كلك كانا شيئان كاحدان لجاز أف يقاؿ ىذه بر كىذا حنطة ،فيما شيء كاحد مف حيث الماىية

شيئاف مف حيث المفظ.
سابعاً /رأي الباحث:

و
متساك في الحجة ،غير أنني سألتزـ قكؿ
إف ما استدؿ بو كبل الفريقيف في نظر الباحث

عائشة -رضي اهلل عنيا ،-ألنيا امرأة كىذه المسألة خاصة بالنساء ؛ كألنيا زكج النبي -صمى اهلل
عميو كسمـ ،-كيرجح أنيا سألتو عف معنى القرء؛ ألف الفصؿ في مسألة كيذه يحتاج إلى بياف إذ إف

اآليات التي احتج بيا كؿ فريؽ مجممة ،كعميو فإني أرجح مذىب المالكية كالشافعية القائميف إف القرء
ىك الطير لحديث عائشة ،كاهلل أعمـ.

( )1انظر المبسكط ج 6ص.14
( )2المبسكط ج 6ص.13
76

المسألة ال انية
عدة الحامل المتوفى عنيا زوجيا
أو ًال /نص المسألة:
عف مالؾ ،أخبرنا الزىرم ،أف ابف عمر سئؿ عف امرأة يتكفى عنيا زكجيا؟ قاؿ« :إذا وضعت

فقد حمت»  ،قاؿ رجؿ مف األنصار كاف عنده :أف عمر بف الخطاب قاؿ« :لو وضعت ما في بطنيا
وىو عمى سريره لم يدفن بعد حمت»(.)1

كعف مالؾ ،أخبرنا نافع ،عف ابف عمر ،قاؿ« :إذا وضعت ما في بطنيا حمت»(.)2
انياً /صورة المسألة:
أف يتكفى زكج امرأة كىي حامؿ كقد بقي ليا أقؿ مف أربعة أشير فيؿ تعتد عدة الكفاة أـ أنيا

تنتيي بمجرد كضع الحمؿ.
ال اً /تحرير محل النزاع:

ػر أك أكثػػر فقػػد
اتفػػؽ األئمػػة عمػػى أف الحامػػؿ المتػػكفى زكجيػػا إف كػػاف حمميػػا أربعػػة أشػػير كعشػ ا
برئػػت بكضػػع الحمػػؿ س ػكاء كانػػت مطمقػػة أك غيػػر مطمقػػة كاختمف ػكا فيمػػا إذا كضػػعت قبػػؿ األربعػػة أشػػير

كعشر(.)3

رابعاً /مذاىب الفقياء:
المذىب األول :ذىب جميكر األئمة كمنيـ األئمة األربعة إلى أف الحامؿ المتكفى زكجيا تب أر بمجرد
الكضع كلك بعد الكفاة بساعة كاحدة (.)4

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ ،باب :المرأة تطمؽ أك يمكت عنيا زكجيا كىي حامؿ ،)194( ،حديث
رقـ ( ،)577الحديث مكقكؼ عمى ابف عمر ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )2مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ ،باب :المرأة تطمؽ أك يمكت عنيا زكجيا كىي حامؿ  ،)195(،حديث

رقـ ( ،)578حديث مكقكؼ عمى ابف عمر كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.

( )3المبسكط لمسرخسي ج  6ص ،31بداية المجتيد ج 3ص ،115المغني ج  8ص ،117تحفة المحتاج ج8
ص.239

( )4البحر الرائؽ ج 4ص ،145بداية المجتيد كنياية المقتصد ج 3ص،115تحفة المحتاج ج 8ص ،239المغني ج8
ص118
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المذىب ال اني :ذىب الصحابياف الجميبلف عمي كابف عباس  -في إحدل الركايتيف عنو  -رضي اهلل
عنيـ ،كىك اختيار سحنكف مف المالكية إلى أف الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا تعتد بأبعد األجميف
بكضعيا الحمؿ أك مضي أربعة أشير كعشر ،أييما كاف أخي ار تنقضي بو العدة (.)1

خامساً /مذىب اإلمام محمد بن الحسن:
ذىب اإلماـ محمد مذىب الجميكر مف أنيا تنقضي عدتيا بالكضع فك ار.
قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،كىك قكؿ أبي حنيفة ،كالعامة مف فقيائنا.
سادساً /سبب الخالف:
معارضة عمكـ آية المعتدة مف كفاة زكجيا مع خصكص آية الحامؿ كحديث سبيعة األسممية

التي أفتاىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بحميا لؤلزكاج ألنيا كضعت الحمؿ(.)2
سابعاً /أدلة المذاىب:
أوالً :أدلة المذىب األول:
استدؿ الجميكر القائميف بأنيا تنتيي عدتيا بمجرد الكضع:
أوالً :من الكتاب:
قكلو تعالى.)3(          :

وجو الداللة :أف اآلية عامة في جميع النساء ذكات الحمؿ فبل تخصصيا آية البقرة التي
تتحدث عف عدة المتكفى عنيا زكجيا بأربعة أشير كعشر ،كعمى فرض أف آية البقرة عامة ،فإف ىذه

اآلية أخرجت ذكات الحمؿ منيا فتككف قد خصصتيا(.)4
انياً /من السنة:

عف عبد اهلل بف األرقـ« :أن سبيعة األسممية أخبرتو ،أنيا كانت تحت سعد بن خولة ،وتوفي
عنيا في حجة الوداع وىي حامل ،فمم تنشب أن وضعت حمميا بعد وفاتو ،فمما تعمت من نفاسيا،
( )1البحر الرائؽ ج 4ص ،145بداية المجتيد كنياية المقتصد ج 3ص،115تحفة المحتاج ج 8ص ،239المغني ج8
ص ،118تفسير القرطبي الجامع ألحكاـ القرءاف ج 3ص ،174كانظر مصنؼ عبد الرزاؽ .553/3

( )2بداية المجتيد المرجع السابؽ.
(( )3الطبلؽ.)4 ،

( )4البحر الرائؽ ج 4ص ،145بداية المجتيد كنياية المقتصد ج 3ص،115تحفة المحتاج ج 8ص ،239المغني ج8
ص ،118تفسير القرطبي الجامع ألحكاـ القرءاف ج 3ص.174
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تجممت لمخطاب ،فدخل عمييا أبو السنابل بن بعكك ،فقال :ما لي أراك متجممة ،لعمك ترجين النكاح؟
إنك وا﵀ ما أنت بناكح حتى تمر عميك أربعة أشير وعشر .قالت سبيعة :فمما قال لي ذلك ،جمعت

عمي يابي حين أمسيت ،فأتيت رسول ا﵀  -صمى ا﵀ عميو وسمم  -فسألتو عن ذلك ،فأفتاني،

بأني قد حممت حين وضعت حممي ،فأمرني بالتزويج إن بدا لي»(.)1

وجو الداللة :الحديث داللتو صريحة في أف الحامؿ تنقضي عدتيا بالكضع.
ال اً /من األ ر:

 -1عبد اهلل بف مسعكد  -رضي اهلل عنو  « :-من شاء العنتو ألنزلت سورة النساء القصرى نزلت
بعد األربعة األشير وعش ارً »(.)2

قاؿ ابف نجيـ في البحر الرائؽ{ :يريد بالقصرى {يا أييا النبي إذا طمقتم النساء} [الطبلؽ]1 :

كبالطكلى {والذين يتوفون منكم} [البقرة.)3()]234 :

 -2عف ابف عمر أنو سئؿ عف امرأة يتكفى عنيا زكجيا؟ قاؿ« :إذا وضعت فقد حمت» ،قاؿ رجؿ مف
األنصار كاف عنده :أف عمر بف الخطاب قاؿ « :لو وضعت ما في بطنيا وىو عمى سريره لم

يدفن بعد حمت»(.)4

وجو الداللة :األثار صريحة في أف الحامؿ تنقضي عدتيا بكضع حمميا(.)5
رابعاً /من المعقول والقياس:
أف إعماؿ اآليتيف أكلى مف إىماؿ إحداىما فإنا إذا أعممنا آية البقرة نسخنا آية الطبلؽ كاذا

أعممنا أية الطبلؽ خصصنا آية البقر كالمصير إلى التخصيص أكلى منو إلى النس ألف في النس

نكع تعطيؿ لمنصكص كليس ذلؾ في التخصيص(.)6
انياً /أدلة المذىب ال اني:

استدؿ أصحاب المذىب الثاني عمى اعتداد الحامؿ المتكفى زكجيا بأبعد األجميف.
( )1البخارم كتاب الطبلؽ ،باب {كأكالت األحماؿ أجميف أف يضعف حمميف} ،)56/7( ،حديث رقـ (.)5318
( )2سنف أبي داككد ،كتاب الطبلؽ ،باب في عدة الحامؿ ،ح ،)404( 2307حديث مكقكؼ عمى ابف مسعكد كاسناده
صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

( )3البحر الرائؽ المرجع السابؽ
( )4سبؽ تخريجو ص.83

( )5البحر الرائؽ ج 4ص ،145بداية المجتيد كنياية المقتصد ج 3ص،115تحفة المحتاج ج 8ص ،239المغني ج8
ص ،118تفسير القرطبي الجامع ألحكاـ القرءاف ج 3ص ،174كانظر مصنؼ عبد الرزاؽ .553/3

( )6البحر الرائؽ ج 4ص 145بتصرؼ.
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من المعقول:
أنا ال نعمـ المتأخر مف اآليتيف فاألحكط المصير إلى االعتداد بأبعد األجميف(.)1
خامساً /مناقشة األدلة ورأي الباحث:
إف ما استدؿ بو أصحاب المذىب الثاني كاه حيث إنو نقؿ عف غير ما كاحد مف الصحابة

عمميـ بالمتأخر كالمتقدـ مف اآليتيف كقكؿ ابف مسعكد في المباىمة عمى ذلؾ ،كأما ما استدؿ بو

أصحاب المذىب األكؿ مف الحديث الصحيح الصريح المتفؽ عميو كمف إعماؿ اآليتيف كأنو ال تعارض

بينيما كمصير الجمع بينيما ،بأف آية الطبلؽ مخصصة آلية البقرة عامة في ذكات األحماؿ ،فيك

األكلى كىك ما يرجحو الباحث.

( )1البحر الرائؽ المرجع السابؽ بتصرؼ.
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المسألة ال ال ة
خروج المعتدة من طالق من بيتيا
أو ًال /نص المسألة:
مالؾ ،حدثنا نافع ،أف ابف عمر ،كاف يقكؿ« :ال تبيت المبتوتة ،وال المتوفى عنيا إال في بيت

زوجيا»(.)1

انياً /صورة المسألة:
كىي أف المرأة المعتدة مف كفاة أك طبلؽ تككف ليا حكائج فتريد الخركج مف بيتيا لقضائيا فيؿ

يجكز ليا ذلؾ كمتى يجكز ليا ،كىذه المسألة ليست مسألة االنتقاؿ مف السكف ،بؿ ىي الخركج مف
المنزؿ لقضاء الحكائج ثـ العكدة لنفس المسكف.
ال اً /تحرير محل النزاع:
اتفؽ األئمة األربعة عمى أف المعتدة مف كفاة زكجيا ليا الخركج نيا ار لقضاء حكائجيا ،كعمييا

المبيت في بيت زكجيا ،كاختمفكا في خركج المعتدة مف طبلؽ (.)2
رابعاً :/أقوال األكمة:

المذىب األول :ذىب الحنفية إلى أف المطمقة مف طبلؽ رجعي أك بائف بينكنة صغرل أك كبرل ال

بل كال نيا نار(.)3
تخرج مف بيتيا ال لي ن

بل كال نيا انر ككذلؾ
المذىب ال اني :ذىب الشافعية إلى أف المطمقة طبلقا رجعيا ال تخرج مف بيتيا ال لي ن

البائف الحامؿ كأما المطمقة طبلقان بائنان كىي حائؿ ال حامؿ فإنيا تخرج لقضاء حكائجيا نيا نار فإف لـ

بل ككذا إلى دار جارتيا لغزؿ كحديث كنحكىما لمتأنس كلكف بشرط أف
يمكف نيا ار فميا الخركج لذلؾ لي ن
ترجع كتبيت في بيتيا(.)4

( )1مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيبان ي ،كتاب الطبلؽ ،باب :ما يكره لممطمقة المبتكتة كالمتكفى عنيا مف

المبيت في غير بيتيا (ص ،)187حديث رقـ ( ،)559الحديث مكقكؼ عمى ابف عمر ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو

ثقات.

( )2بدائع الصنائع ج 3ص ،205ركضة الطالبيف ج  8ص ،416الكافي البف عبد البر ج 2ص  ،623زاد المستقنع
ص199

( )3بدائع الصنائع ج 3ص.205
( )4ركضة الطالبيف ج  8ص ،416اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ج2ص473
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المذىب ال الث :ذىب المالكية كالحنابمة إلى أف لممطمقة رجعية كانت أك بائنة الخركج لمحاجة نيا نار

بل(.)1
كأنيا تمزـ منزليا لي ن

خامساً /رأي اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة في أف المطمقة ال تخرج مف بيتيا ال ليبلن كال نيا انر سكاء

أكانت بائنة أـ رجعية.

قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،أما المتكفى عنيا فإنيا تخرج بالنيار في حكائجيا ،كال تبيت إال في

بيتيا ،كأما المطمقة مبتكتة كانت ،أك غير مبتكتة ،فبل تخرج ليبلن ،كال نيا انر ما دامت في عدتيا ،كىك
قكؿ أبي حنيفة ،كالعامة مف فقيائنا.

سادساً /سبب الخالف:
القرنية ،كمذىب
يرجع سبب الخبلؼ إلى معارضة اآلثار الكاردة في الباب لعمكـ اآليات آ

الجميكر عمى أف حديث األحاد يخصص عاـ الكتاب ،كمذىب الحنفية أف ال يدفع مقطكع بمظنكف،

كاألحاد مظنكف فبل يقكل عمى تخصيص الكتاب.
سابعاً /أدلة المذاىب:
أو ًال /أدلة المذىب األول وىم الحنفية:

استدؿ الحنفية عمى عدـ خركج المطمقة رجعية كانت أك بائنان مف منزليا:
أوالً :من الكتاب:
قكلو تعالى           :
.)2(             

( )1الكافي المرجع السابؽ ،المغني البف قدامة ج  8ص .163
(( )2الطبلؽ.)1 ،
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وجو الداللة :دلت اآلية بمنطكقيا عمى نيى األزكاج عف إخراج أزكاجيـ كنيى المعتدات عف

الخركج مف بيكتيـ إال في حاؿ اإلتياف بالفاحشة ،كاآلية عامة في الزكجات رجعيات كف أك بائنات(.)1
انياً :من المعقول:

أف خ ػػركج الزكج ػػة يري ػػب ال ػػزكج ف ػػي حم ػػؿ الزكج ػػة إذا م ػػا حمم ػػت ،فتمن ػػع حفظ ػػا لمنس ػػب كس ػػدا

لمذرائع(.)2

قاؿ الكاساني( :كاألمر باإلسكاف نيي عف اإلخراج كالخركج كألنيا زكجتو بعد الطبلؽ الرجعي

لقياـ ممؾ النكاح مف كؿ كجو فبل يباح ليا الخركج كما قبؿ الطبلؽ إال أف بعد الطبلؽ ال يباح ليا

الخركج كاف أذف ليا بالخركج بخبلؼ ما قبؿ الطبلؽ .ألف حرمة الخركج بعد الطبلؽ لمكاف العدة كفي

العدة حؽ اهلل تعالى فبل يممؾ إبطالو بخبلؼ ما قبؿ الطبلؽ؛ ألف الحرمة ثمة لحؽ الزكج خاصة
فيممؾ إبطاؿ حؽ نفسو باإلذف بالخركج ،كألف الزكج يحتاج إلى تحصيف مائو كالمنع مف الخركج طريؽ

التحصيف لمماء؛ ألف الخركج يريب الزكج أنو كطئيا غيره فيشتبو النسب إذا حبمت)(.)3

كبيذا فإف الحنفية استدلكا مف الكتاب بعدـ خركج المعتدة ،ككذلؾ عمبل بقاعدة سد الذ ارئع كما

ىك كاضح في كبلـ الكاساني؛ كذلؾ لئبل يككف لمزكج مدخؿ لمطعف في نسب الكلد إذا ما حبمت
المعتدة.

( )1انظر بدائع الصنائع ج 3ص ، 205كفي تفسير الفاحشة أقكاؿ ذكرىا القرطبي في أحكاـ القرءاف قاؿ " :قاؿ ابف
عباس كابف عمر كالحسف كالشعبي كمجاىد :ىك الزنى ؛ فتخرج كيقاـ عمييا الحد .كعف ابف عباس أيضا كالشافعي :أنو
البذاء عمى أحمائيا ؛ فيحؿ ليـ إخراجيا .كركم عف سعيد بف المسيب أنو قاؿ في فاطمة :تمؾ امرأة استطالت عمى
أحمائيا بمسانيا فأمرىا عميو السبل ـ أف تنتقؿ .كفي كتاب أبي داكد قاؿ سعيد :تمؾ امرأة فتنت الناس ،إنيا كانت لسنة
فكضعت عمى يدم ابف أـ مكتكـ األعمى .قاؿ عكرمة :في مصحؼ أبي " إال أف يفحشف عميكـ " .كيقكم ىذا أف محمد
بف إبراىيـ بف الحارث ركل أف عائشة قالت لفاطمة بنت قيس :اتقي اهلل فإنؾ تعمميف لـ أخرجت ؟ كعف ابف عباس
أيضا :الفاحشة كؿ معصية كالزنى كالسرقة كالبذاء عمى األىؿ .كىك اختيار الطبرم .كعف ابف عمر أيضا كالسدم:
الفاحشة خركجيا مف بيتيا في العدة .كتقدير اآلية :إال أف يأتيف بفاحشة مبينة بخركجيف مف بيكتيف بغير حؽ ؛ أم لك
خرجت كانت عاصية .كقاؿ قتا دة :الفاحشة النشكز ،كذلؾ أف يطمقيا عمى النشكز فتتحكؿ عف بيتو .قاؿ ابف العربي:
أما مف قاؿ :إنو الخركج لمزنى ؛ فبل كجو لو ؛ ألف ذلؾ الخركج ىك خركج القتؿ كاإلعداـ :كليس ذلؾ بمستثنى في
حبلؿ كال حراـ .كأما مف قاؿ :إنو البذاء ؛ فيك مفسر في حديث فاطمة بنت قيس .كأما مف قاؿ :إنو كؿ معصية ؛ فكىـ
ألف الغيبة كنحكىا مف المعاصي ال تبيح اإلخراج كال الخركج .كأما مف قاؿ :إنو الخركج بغير حؽ ؛ فيك صحيح.
كتقدير الكبلـ :ال تخرجكىف مف بيكتيف كال يخرجف شرعا إال أف يخرجف تعديا .الجامع ألحكاـ القرءاف ج  18ص156

( )2المحيط البرىاني ح 3ص.467
( )3بدائع الصنائع ج 3ص.205
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انياً :أدلة المذىب ال اني وىم الشافعية:
استدؿ الشافعية عمى عدـ خركج المطمقات إال البائف الحائؿ مف:
أوالً :من الكتاب:
قكلو تعالى           :
.)1(             
كقاؿ.)2(         :
وجو الداللة :دلت اآليات بمنطكقيا عمى كجكب السكنى عمى األزكاج ،كالنفقة عمييـ بمقتضى
السكنى ،فاآل ية عامة في المطمقات فعمى الزكج أف يكفي زكجتو الرجعية مؤنة الخركج ،ككذلؾ البائف
الحامؿ كخرجت البائف الحائؿ مف العمكـ ألف نفقتيا ال تجب عمى الزكج فميا الخركج (.)3

(( )1الطبلؽ.)1 ،
(( )2الطبلؽ.)6 ،
( )3كجعؿ الشافعية لذلؾ ضابطا كىك كؿ معتدة ال تجب نفقتيا كلـ يكف ليا مف يقضييا حاجتيا ليا الخركج في النيار
لشراء طعاـ كقطف ككتاف كبيع غزؿ كنحكه لمحاجة إلى ذلؾ ،مغني المحتاج ج 5ص.106

قاؿ الشافعي في األـ مستدال عمى عدـ كجكب النفقة عمى المطمقة البائف إال البائف الحامؿ " :أخبرنا مالؾ عف عبد اهلل

بف يزيد مكلى األسكد بف سفياف عف أبي سممة « عف فاطمة بنت قيس أف أبا عمرك بف حفص طمقيا ألبتة كىك غائب
بالشاـ فأرسؿ إلييا ككيمو بشعير فسخطتو فقاؿ مالؾ عمينا نفقة فأتت النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -فذكرت ذلؾ لو

فقاؿ ليس لؾ عمييـ نفقة» أخبرنا عبد المجيد بف عبد العزيز عف ابف جريج.

(قاؿ) :أخبرني أبك الزبير عف جابر بف عبد اهلل أنو سمعو يقكؿ نفقة المطمقة ما لـ تحرـ فإذا حرمت فمتاع بالمعركؼ.

أخبرنا عبد المجيد عف ا بف جريج قاؿ :قاؿ عطاء ليست المبتكتة الحبمى منو في شيء إال أنو ينفؽ عمييا مف أجؿ
الحبؿ فإذا كانت غير حبمى فبل نفقة ليا .قاؿ الشافعي) :فكؿ مطمقة كاف زكجيا يممؾ رجعتيا فميا النفقة ما كانت في

عدتيا منو ،ككؿ مطمقة كاف زكجيا ال يممؾ رجعتيا فبل نفقة ليا في عدتيا منو إال أف تككف حامبل فيككف عميو نفقتيا
ما كانت حامبل .كسكاء في ذلؾ كؿ زكج حر كعبد كذمي ككؿ زكجة أمة كحرة كذمية .األـ ج 5ص.254
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ال اً :أدلة المذىب ال الث وىم المالكية والحنابمة القاكمين بخروج المعتدة من طالق رجعي أو باكن:
من السنة:

 -1عف جابر قاؿ« :طمقت خالتي ال ا ،فخرجت تجد نخال ليا ،فمقييا رجل ،فنياىا ،فأتت النبي -
صمى ا﵀ عميو وسمم  -فذكرت ذلك لو فقال اخرجي ،فجدي نخمك ،لعمك أن تصدقي منو ،أو

تفعمي خي ار»(.)1

وجو الداللة :الحديث يدؿ عمى أف لممطمقة الخركج في حكائجيا كما ىك ظاىر في الحديث(.)2
ام ًنا :مناقشة األدلة:
أوًال :مناقشة أدلة الحنفية القاكمين بعدم خروج المطمقة رجعية كانت أو باكناً من منزليا:

 أما استدالليـ بعمكـ الكتاب بأف المطمقات ال يخرجف كال يخرجيف أزكاجيف إال عند كقكعيف في

الفاحشة ،فأجيب عميو بأنو خصصو حديث جابر الذم يجيز خركج البائف ،كىك حديث صحيح،
فبل مانع مف األخذ بو(.)3



كأما استدالليـ مف المعقكؿ بأف عمييا أف تبقى خشية شؾ الزكج في حمميا فيك استدالؿ ضعيؼ

أيضا.
إذ يمكف ليا أف تأتي بالفاحشة قبؿ الطبلؽ كيمكف لو أف يشؾ فييا قبؿ الطبلؽ ن
انياً :مناقشة أدلة الشافعية القاكمين بجواز خروج المبتوتة الحاكل:

 اعترض عمييـ بأنيـ خصصكا عمكـ اآليات بأحاديث ظنية ال تقكل عمى دفع عمكـ اآليات(.)4
ال اً :مناقشة أدلة المالكية والحنابمة القاكمين بجواز خروج الرجعية والباكنة:
 اعترض عمييـ بأف الحديث الذم استدلكا بو عف جابر جاء في البائف ال في الرجعية ،فميس ليـ
فيو حجة في استدالليـ عمى الرجعية.

( )1سنف أبي داكد ،كتاب الطبلؽ ،باب :في المبتكتة تخرج بالنيار ( ،)401حديث رقـ ( ،)2297إسناد الحديث
حسف؛ ألف فيو محمد بف مسمـ المكي أبا الزبير كىك صدكؽ [ .تقريب التيذيب البف حجر(.])412/2

( )2المغني ج 8ص.163

( )3لمحنفية أف يجيبكا بأف ذلؾ ال يمزميـ ألف المظنكف ال يقكل عمى تخصيص المقطكع كفؽ أصكليـ التي يمشكف
عمييا ،كذلؾ أف حديث األحاد ظني الثبكت كالكتاب قطعي الثبكت ،انظر كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم لعبد

العزيز البخارم ج 1ص.294

( )4كلمشافعية أف يعترضكا بأف ىذا ال يمزميـ ألف األحاد يخصص عاـ الكتاب عندىـ ،انظر المستصفى ص.248
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تاسعاً /رأي الباحث:
يرل الباحث أف ال معارض بيف حديث جابر كعاـ الكتاب فبل كجو لدفع الحديث عمى أصؿ

مذىب الحنفية ،ككذلؾ ال كجو إلطبلؽ الحكـ ليشمؿ البائف كالرجعية عمى مذىب الحنابمة كالمالكية،
كأما ما احتج بو الشافعية كما كضعكا في المسألة ضابطا أف مف عمى زكجيا مؤنة نفقتيا فميس ليا

الخركج ،فيك استدالؿ جمع بيف عاـ الكتاب كتخصيص حديث جابر كالمعقكؿ كىك استدالؿ راجح
عندم؛ إذ إ ف الباحث ال يرل دفع حديث اآلحاد إف خالؼ الكتاب جرينا عمى أصؿ مذىب الحنفية،
كالباحث مع مذىب المتكمميف القائميف بجكاز تخصيص األحاد لمكتاب في األحكاـ ،فبذلؾ يككف مذىب

الشافعية ىك الراجح (كاهلل أعمـ).
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المسألة الرابعة
المرأة تنتقل من منزليا قبل انقضاء عدتيا من موت أو طالق
أو ًال/نص المسألة:

 -1أخبرنا مالؾ ،أخبرني يحيى بف سعيد ،عف القاسـ بف محمد ،كسميماف بف يسار« :أنو سمعيما
يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طمق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة ،فانتقميا عبد

الرحمن ،فأرسمت عاكشة إلى مروان وىو أمير المدينة :اتق ا﵀ واردد المرأة إلى بيتيا ،فقال
مروان في حديث سميمان :أن عبد الرحمن غمبني ،وقال في حديث القاسم :أو ما بمغك شأن

فاطمة بنت قيس؟ قالت عاكشة :ال يضرك أن ال تذكر حديث فاطمة ،قال مروان ،إن كان بك

الشر فحسبك ما بين ىذين من الشر» (.)1

 -2أخبرنا مالؾ ،أخبرنا نافع ،أف «ابنة سعيد بن زيد بن نفيل طمقت البتة ،فانتقمت ،فأنكر ذلك
عمييا ابن عمر»(.)2

 -3أخبرنا مالؾ ،أخبرنا سعد بف إسحاؽ بف كعب بف عجرة ،عف عمتو زينب ابنة كعب بف عجرة ،أف
الفريعة بنت مالؾ بف سناف كىي أخت أبي سعيد الخدرم ،أخبرتو «:أنيا أتت رسول ا﵀ صمى
ا﵀ عميو وسمم تسألو أن ترجع إلى أىميا في بني خدرة ،فإن زوجي خرج في طمب أعبد لو
أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أدركيم ،فقتموه ،فقالت :فسألت رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم

أن يأذن لي أن أرجع إلى أىمي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يممكو ،وال نفقة،
فقال« :نعم» ،فخرجت حتى إذا كنت بالحجرة دعاني ،أو أمر من دعاني ،فدعيت لو ،فقال:
«كيف قمت؟» ،فرددت عميو القصة التي ذكرت لو ،فقال« :امك ي في بيتك حتى يبمغ الكتاب

أجمو» ،قالت :فاعتددت فيو أربعة أشير وعشرا ،قالت :فمما كان أمر ع مان أرسل إلي فسألني
عن ذلك فأخبرتو بذلك فاتبعو وقضى بو»(.)3

( )1صحيح البخارم ،كتاب الطبلؽ باب قصة فاطمة بنت قيس ( )57/7حديث رقـ (.)5321

( )2مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبل ؽ باب :المرأة تنتقؿ مف منزليا قبؿ انقضاء عدتيا مف مكت أك طبلؽ،
( ،)201حديث رقـ ( ،)592إسناده صحيح ،ألف ركاتو ثقات.

( )3مكطأ مالؾ ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب :المرأة تنتقؿ مف منزليا قبؿ انقضاء عدتيا مف مكت أك طبلؽ،
( ،)202حديث رقـ ( ،)593إسناد الحديث صحيح ،ألف ركاتو ثقات.
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 -4أخبرنا مالؾ ،أخبرنا يحيى بف سعيد ،عف ابف المسيب ،أنو سئؿ عف المرأة يطمقيا زكجيا كىي
في بيت بكراء ،عمى مف الكراء؟ قاؿ« :عمى زوجيا ،قالوا :فإن لم يكن عند زوجيا؟ قال:

فعمييا ،قالوا :فإن لم يكن عندىا؟ قال :فعمى األمير» (.)1

 -5أخبرنا مالؾ ،أخبرنا نافع ،أف ابف عمر «طمق امرأتو في مسكن حفصة زوج النبي صمى ا﵀
عميو وسمم ،وكان طريقو في حجرتيا ،فكان يسمك الطريق األخرى من أدبار البيوت إلى

المسجد ،كراىة أن يستأذن عمييا حتى راجعيا»(.)2
انياً /صورة المسألة:

ىي أف المطمقة الرجعية أك البائنة أك مف كفاة تريػد أف تنتقػؿ مػف بيػت زكجيػا لتسػكف عنػد أىميػا
أك في بيت خاص بيا فما حكـ ذلؾ.
ال اً /تحرير محل النزاع:
أجمعػػت األمػػة عمػػى أف المطمقػػة قبػػؿ المسػػيس ال عػػدة عمييػػا ؛ لقػػكؿ اهلل تعػػالى{ :يــا أييــا الــذين
آمنـوا إذا نكحــتم المؤمنــات ــم طمقتمــوىن مــن قبــل أن تمســوىن فمــا لكــم عمــيين مــن عــدة تعتــدونيا
()3

فمتعوىن وسرحوىن سراحا جمـيال}

كألف العػدة تجػب لبػراءة الػرحـ ،كاتفقػكا عمػى أف مػف كجبػت عمييػا

العدة أف عمييا جممة مف األمكر منيا اإلحداد لممتكفى زكجيا كعدـ التعرض لما يػدعكا لنكاحيػا لممعتػدة

مف كفاة أك البائف ،كاختمفكا في جممة مف األمكر منيا مكاف سكناىا(.)4
رابعاً /أقوال األكمة:

المذىب األول :ذىب الجميكر األئمة األربعة إلى أف المعتدة تعتد في بيت زكجيا بشرط أف يككف
المسكف الذم ىي ساكنة فيو كقت مكتو لمميت بممؾ أك منفعة مؤقتة أك إجارة ،إال لعذر ال يمكنيا مف
اإلقامة في بيت زكجيا كأف يككف سقؼ البيت متياك أك في مكاف و
ناء ليس فيو بشر كبدكية معتدة

كأىميا في الحضر ،أك كأف يككف لو مسكناف مسكف في البر كاألخر في البحر كسفينة(.)5

( )1مكطأ مالؾ ركاية الشيباني كتاب الطبلؽ باب :المرأة تنتقؿ مف منزليا قبؿ انقضاء عدتيا مف مكت أك طبلؽ
( ،)202حديث رقـ ( ،)594إسناده صحيح ،ألف ركاتو ثقات.

( )2مكطأ مالؾ ركاية الشيباني كتاب الطبلؽ باب :المرأة تنتقؿ مف منزليا قبؿ انقضاء عدتيا مف مكت أك طبلؽ،
(، )202حديث رقـ ( ،)595إسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.
( )3األحزاب (.)49

( )4المغني ج  8ص ،96شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ ج 4ص ،156بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج3
ص، 205ركضة الطالبيف ج.115 8

( )5المغني ج 8ص  ،159شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ ج 4ص ،156بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج3
ص، 205ركضة الطالبيف ج.115 8
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المذىب ال اني :كىك مذىب عمي ،كابف عباس ،كجابر ،كعائشة  -رضي اهلل عنيـ  -كىك أنيا تسكف

حيث شاءت(.)1

خامساً /رأي اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد الجميكر في أف المعتدة ال تنتقؿ مف سكناىا ،كأف عمييا العدة في بيت

زكجيا الذم تكفي فيو.

قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،ال ينبغي لممرأة أف تنتقؿ مف منزليا الذم طمقيا فيو زكجيا ،إف كاف

الطبلؽ بائنا ،أك غير بائف ،أك مات عنيا فيو حتى تنقضي عدتيا ،كىك قكؿ أبي حنيفة ،كالعامة مف
فقيائنا.

سادساً /سبب الخالف:
ىك ىؿ أف آية االعتداد بالحكؿ ناسخة ألية االعتداد باألربعة أشير كعشر أـ العكس ؟.
خامساً :أدلة المذاىب:
أوالً :أدلة الجميور
استدؿ الجميكر عمى عدـ انتقاؿ المعتدة مف سكناىا مف
أو ًال  /من الكتاب:
قاؿ تعالى            :
.)2(            
كقاؿ.)3(        :
وجو الداللة :أف اهلل نيى األزكاج عف إخراج أزكاجيـ كنيى المعتدات عف الخركج ،كأما اآلية
الثانية فيي أمر لؤلزكاج بتسكيف زكجاتيـ مما ليـ فيو كسع ،كاألمر لمكجكب ،كاف كاف ال يجكز ليف

الخركج مف بيكتيف ،فؤلف ال ينتقمف مف مسكنيف أكلى(.)4

( )1المغني ج 8ص158
(( )2الطبلؽ.)1 ،
(( )3الطبلؽ.)6 ،
( )4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 3ص.205
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انياً /من السنة:
«عن أن الفريعة بنت مالك بن سنان وىي أخت أبي سعيد الخدري ،أخبرتو ،أنيا أتت رسول

ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم تسألو أن ترجع إلى أىميا في بني خدرة ،فإن زوجي خرج في طمب أعبد
لو أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أدركيم ،فقتموه ،فقالت :فسألت رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم

أن يأذن لي أن أرجع إلى أىمي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يممكو ،وال نفقة،

فقال« :نعم» ،فخرجت حتى إذا كنت بالحجرة دعاني ،أو أمر من دعاني ،فدعيت لو ،فقال« :كيف
قمت؟» ،فرددت عميو القصة التي ذكرت لو ،فقال« :امك ي في بيتك حتى يبمغ الكتاب أجمو» ،قالت:
فاعتددت فيو أربعة أشير وعشرا ،قالت :فمما كان أمر ع مان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرتو

بذلك فاتبعو وقضى بو»(.)1

وجو الداللة :النبي أمر فريعة باالعتداد في بيت زكجيا مع عممو بأنو ليس ممكو ،ككذلؾ لـ
يدع ليا نفقة ،كمع ىذا فقد قاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ امكثي في بيتؾ ،فالذم يظير مف

الحديث أف االعتداد في بيت الزكج أمر تعبدم ال يجكز خبلفو(.)2
انياً :أدلة من ذىب إلى جواز االنتقال من السكن:
من الكتاب واأل ر:

قكلو تعالى          :
              
.)3(      
كقكلو            :
              
.)4(  

( )1سبؽ تخريجو ص.93
( )2المغني ج 8ص.158
(( )3البقرة.)240 ،

(( )4البقرة.)234 ،
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عف ابف أبي نجيح ،عف مجاىد{ :كالذيف يتكفكف منكـ كيذركف أزكاجا} قاؿ «:كانت ىذه العدة،
تعتد عند أىل زوجيا واجب ،فأنزل ا﵀{ :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجيم متاعا

إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فال جناح عميكم فيما فعمن في أنفسين من معروف} قال :جعل
ا﵀ ليا تمام السنة سبعة أشير وعشرين ليمة وصية ،إن شاءت سكنت في وصيتيا ،وان شاءت

خرجت ،وىو قول ا﵀ تعالى{ :غير إخراج فإن خرجن فال جناح عميكم} ،فالعدة كما ىي واجب عمييا
زعم ذلك عن مجاىد ،وقال عطاء ،قال ابن عباس " :نسخت ىذه اآلية عدتيا عند أىميا فتعتد حيث

شاءت ،وىو قول ا﵀ تعالى{ :غير إخراج} [البقرة ]240 :قال عطاء" :إن شاءت اعتدت عند أىمو

وسكنت في وصيتيا ،وان شاءت خرجت ،لقول ا﵀ تعالى{ :فال جناح عميكم فيما فعمن}»(.)1

وجو الداللة :يرل ابف عباس  -رضي اهلل عنيما  -أف اآلية األكلى ناسخة لمثانية ،كعميو
يجكز خركجيا لقكلو فإف خرجف فبل جناح عميكـ.
سادساً /مناقشة األدلة:
سأكتفي بمناقشة أدلة من قال بأنيا تسكن حيث شاءت؛ ألنيا تخالف الحديث الصحيح،
وألن آراء الجميور في نظري سالمة من المناقشة ولم أجد في طيات بح ي من رد أدلة الجميور:
 -1ال نسمـ بأف آية متاعان إلى الحكؿ غير إخراج ناسخة لمثانية ،بؿ الثانية ناسخة لؤلكلى كالدليؿ
عميو ما عند البخارم:

« قالت زينب ،وسمعت أم سممة ،تقول :جاءت امرأة إلى رسول ا﵀ -صمى ا﵀ عميو وسمم،
فقالت :يا رسول ا﵀ ،إن ابنتي توفي عنيا زوجيا ،وقد اشتكت عينيا ،أفتكحميا؟ فقال رسول ا﵀-

صمى ا﵀ عميو وسمم« :-ال» مرتين أو ال ا ،كل ذلك يقول« :ال» م قال رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو
وسمم « :إنما ىي أربعة أشير وعشر ،وقد كانت إحداكن في الجاىمية ترمي بالبعرة عمى رأس

الحول».
قػػاؿ حميػػد :فقمػػت لزينػػب ،كمػػا ترمػػي بػػالبعرة عمػػى رأس الحػػكؿ؟ فقالػػت زينػػب« :كانــت الم ـرأة إذا

توفي عنيا زوجيا ،دخمت حفشا ،ولبست شر يابيا ،ولـم تمـس طيبـا حتـى تمـر بيـا سـنة ،ـم تـؤتى
بدابــة ،حمــار أو شــاة أو طــاكر ،فتفــتض بــو ،فقممــا تفــتض بشــيء إال مــات ،ــم تخــرج فتعطــى بعــرة،

فترمــي ،ــم تراجــع بعــد مــا شــاءت مــن طيــب أو غيــره» ســكل مالــك مــا تفــتض بــو؟ قــال« :تمســح بــو
جمدىا»(.)2

( )1صح يح البخارم ،كتاب تفسير القرءاف باب قكلو كالذيف يتكفكف منكـ ،)29/6(،حديث رقـ (.)4531

كعشرا )59/7( ،حديث رقـ ()5336
( )2صحيح البخارم ،كتاب الطبلؽ باب تحد المتكفى عنيا زكجيا أربعة أشير
ن
كرقـ(.)5337
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فبيذا يتبيف أف أية االعتداد باألربعة أشير كعشر ناسخة آلية الحكؿ.
سابعاً /رأي البحث:
يرل الباحث أف مذىب الجميكر ىك الراجح لقكة استدالليـ كقكة ردىـ عمى المخالؼ.
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المسألة الخامسة
فرض المتعة لممطمقات
أو ًال /نص المسألة:
أخبرنا مالؾ ،حدثنا نػافع ،عػف ابػف عمػر ،قػاؿ« :لكـل مطمقـة متعـة إال التـي تطمـق ،وقـد فـرض

ليا صداق ،ولم تمس فحسبيا نصف ما فرض ليا»(.)1
انياً /تحرير محل النزاع:

اتفؽ الجميكر عمى أف المتعة تجب لممطمقة غير المدخكؿ بيا كلـ يسـ ليا مير سكل اإلماـ

مالؾ فإنو ذىب الستحباب تمتيع الزكجة.
ال اً /أقوال األكمة:

المذىب األول :أف المتعة تجب لممطمقة غير المدخكؿ بيا ،التي لـ يسـ ليا مير ،كتستحب لما عداىا
مف المطمقات ،كىك مذىب الحنفية كالحنابمة(.)2

المذىب ال اني :أف المتعة تجب لجميع المطمقات إال التي طمقت قبؿ الدخكؿ كسمي ليا مير ،كىك
مذىب الشافعية (.)3

المذىب ال الث :أف المتعة مستحبة لجميع المطمقات كليست كاجبة ،كىك مذىب المالكية (.)4
رابعاً /رأي اإلمام محمد بن الحسن:
كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة في أف المطمقة التي يفرض ليا متعة ىي التي تطمؽ قبؿ
المسيس كلـ يسـ ليا مير.
قاؿ محمد :كبيذا نأخذ ،كليست المتعة التي يجبر عمييا صاحبيا إال متعة كاحدة ،ىي متعة

الذم يطمؽ امرأتو قبؿ أف يدخؿ بيا ،كلـ يفرض ليا ،فيذه ليا المتعة كاجبة ،يؤخذ بيا في القضاء،
كأدنى المتعة لباسيا في بيتيا :الدرع كالممحفة كالخمار ،كىك قكؿ أبي حنيفة ،كالعامة مف فقيائنا

(رحميـ اهلل).

) (1مكطأ مالؾ ،ركاية الشيباني ،كتاب الطبلؽ باب متعة الطبلؽ، )199( ،حديث رقـ ( ،)588حديث مكقكؼ عمى
ابف عمر ،كاسناده صحيح ألف ركاتو ثقات.

( )2المبسكط ج 6ص ،61اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ج 8ص .300
( )3ركضة الطالبيف ج 7ص.321
( )4بداية المجتيد ج 3ص.117
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: أدلة المذاىب/ًخامسا
 أدلة المذىب األول:ًأوال
استدؿ الحنفية كالحنابمة عمى مذىبيـ
: من الكتاب:أو ًال
.)1(         : قكلو تعالى-1
 أف اهلل سبحانو كتعالى أضاؼ المتعة إلى النساء بطريؽ التمميؾ فالبلـ الـ:وجو الداللة
الممكية ثـ قاؿ حقا كذلؾ دليؿ كجكبو كقاؿ عمى المتقيف ككممة عمى تفيد الكجكب كالمراد بالمتقيف
.كالمحسنيف المؤمنكف كالمؤمف ىك الذم ينقاد لحكـ الشرع
           : كقكلو تعالى-2
.)2(   
.)3(       : كقكلو-3
. أف ىذه اآليات جاءت بصيغة األمر كاألمر لمكجكب:وجو الداللة
:كاستدلكا عمى عدـ كجكبو إال لمف لـ يسـ ليا مير قبؿ الدخكؿ مف
: من الكتاب:أوال
             : قكلو تعالى-1
             
.)4(  

.)241 ،) (البقرة1(
.)236 ،) (البقرة2(

.)49 ،) (األحزاب3(
.)236 ،) (البقرة4(
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             : كقكلو-2
             
.)1(             
 اآلية األكلى تفرض المتعة لمتي لـ تمس كلـ يسـ ليا مير كالثانية في التي سمي:وجو الداللة
ليا مير ككانت غير مدخكؿ بيا كلـ يتعرض اهلل لذكر المتعة فييا فدؿ عمى كجكبيا في األكلى
.كاستحبابيا في الثانية
: من المعقول:ًانيا
أف المطمقة التي ل ـ يدخؿ بيا كسمي ليا المير فميا نصفو كالتي طمقت بعد الدخكؿ فميا ميرىا

 فبل يفرض ليف في ىاتيف الحالتيف متعة فبقيت التي طمقت قبؿ الدخكؿ كلـ يسـ ليا،أك مير مثيبلتيا
.)2(مير فتجب متعتيا ألنيا في مقابؿ المير
: أدلة المذىب ال اني وىم الشافعية:ًانيا
: من الكتاب/ًأوال
            :قكلو تعالى
              
.)3(             
.)4(          :كقكلو تعالى
           :كقكلو
.)5(      
.)237 ،) (البقرة1(

. اآليات كالمعقكؿ62 ص،61 ص6) المبسكط ج2(
.)237 ،) (البقرة3(
.)241 ،) (البقرة4(
.)28 ،) (األحزاب5(
95

وجو الداللة :أف اآل ية األكلى في التي طمقت قبؿ الدخكؿ كقد فرض ليا مير فميا نصفو،
كاآل ية الثانية عامة في المطمقات كالثالثة خاصة في المتزكجات المدخكؿ بيف كمعمكـ أف نساء النبي
مدخكؿ بيف كميف ،فيتحصؿ مف ذلؾ أف المتعة تفرض لمتي طمقت قبؿ المسيس كدكف فرض مير ليا

كذلؾ بمفيكـ المخالفة مف اآلية األكلى ،كلمتي دخؿ بيا زكجيا ألية األحزاب(.)1
انياً /من السنة:

ما أخرجو البييقي عف جابر بف عبد اهلل قاؿ لما طمؽ حفص بف المغيرة امرأتو فاطمة فأتت

النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ لزكجيا متعيا قاؿ « :ال أجد ما أمتعيا قال ال إنو ال بد من المتاع،

قال متعيا ولو نصف صاع من تمر» (.)2

قاؿ البييقي( :كقصتيا المشيكرة في العدة دليؿ عمى أنيا كانت مدخكال بيا ،كاهلل أعمـ) (.)3
وجو الداللة :أنيا مدخكؿ بيا فرض ليا متعة حيث أف العدة ال تفرض عمى غير المدخكؿ بيا.
ال اً /أدلة المذىب ال الث وىم المالكية:
قال ابن رشد( :كأما مالؾ فإنو حمؿ األمر بالمتعة عمى الندب لقكلو تعالى في آخػر اآليػة" :حقػا
()4

عم ػػى المحسػ ػػنيف"

بكاجب)(.)5

أم عمػػػى المتفضػػػميف المتجممػ ػػيف ،كمػػػا كػػػاف مػػػف ب ػػاب اإلجمػػػاؿ كاإلحسػػػاف فم ػػيس

( )1مغني المحتاج ج 4ص.398

( )2السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب الصداؽ باب المتعة  ،)420/7( ،حديث رقـ ( ،)14493حديث ضعيؼ فيو عبد
اهلل بف محمد بف عقيؿ منكر الحديث ،انظر (تيذيب التيذيب (.))15/6

( )3المرجع السابؽ .يقصد بذلؾ القصة المكجكدة في الصحيحيف كمنيا ركاية مسمـ عف فاطمة بنت قيس ،أف أبا عمرك
بف حفص طمقيا البتة ،كىك غائب ،فأرسؿ إلييا ككيمو بشعير ،فسخطتو ،فقاؿ :كاهلل ما لؾ عمينا مف شيء ،فجاءت

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،فذكرت ذلؾ لو ،فقاؿ« :ليس لؾ عميو نفقة» ،فأمرىا أف تعتد في بيت أـ شريؾ ،ثـ

قاؿ « :تمؾ امرأة يغشاىا أصحابي ،اعتدم عند ابف أـ مكتكـ ،فإنو رجؿ أعمى تضعيف ثيابؾ ،فإذا حممت فآذنيني»،
قالت :فمما حممت ذكرت لو أف معاكية بف أبي سفياف ،كأبا جيـ خطباني ،فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :أما
أبك جيـ ،فبل يضع عصاه عف عاتقو ،كأما معاكية فصعمكؾ ال ماؿ لو ،انكحي أسامة بف زيد» فكرىتو ،ثـ قاؿ:

«انكحي أسامة»  ،فنكحتو ،فجعؿ اهلل فيو خيرا ،كاغتبطت بو .صحيح مسمـ ،كتاب الطبلؽ باب المطمقة ثبلثا ال نفقة
ليا ،)1114/ 2( ،حديث رقـ (.)1480
(( )4البقرة.)236 ،

( )5بداية المجتيد ج 3ص.117
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سادساً /مناقشة األدلة:
أوالً :مناقشة أدلة الحنفية والحنابمة القاكمين بفرض المتعة لممطمقة قبل المسيس التي لم

يسم ليا مير:

 ال نسمـ لكـ بأف المتعة في مقابؿ المير كأنيا في المطمقة قبؿ المسيس التي لـ يسـ ليا مير ألية
األحزاب كىي في نساء النبي(.)1

انياً :مناقشة مذىب الشافعية القاكمين بفرض المتعة لجميع المطمقات عدا التي تطمق قبل المسيس

وقد فرض ليا مير:

 أما استدالليـ بأية األحزاب فيي محمكلة عمى الندب كليس فييا ما يقتضي الكجكب بؿ ىك دعكة
مف النبي لنسائو في حاؿ اخترف الدنيا ليمتعيف(.)2

 كأما حديث جابر فضعيؼ ،كالضعيؼ ال يعتد بو في األحكاـ.
ال اً :مناقشة أدلة المالكية:
 ال نسمـ بأف لفظة حؽ عمى المتقيف كعمى المحسنيف في اآلية تقتضي االستحباب؛ ألف عمى تفيد
الكجكب كالمراد بالمتقيف كالمحسنيف المؤمنكف كالمؤمف ىك الذم ينقاد لحكـ الشرع( ،)3كألنو لـ يأت

في القرءاف الجمع بيف الفاسقيف كالمؤمنيف فيقكؿ حؽ عمى الجميع فاسقيـ كمؤمنيـ ،بؿ قد قاؿ
في سكرة المؤمنكف( :كالذيف ىـ لمزكاة فاعمكف) ،كمعمكـ أف الزكاة تجب في حؽ المؤمف كالفاسؽ

كغيره مف المسمميف.
سابعاً /رأي الباحث:

يرل الباحث أف مذىب الحنفية كالحنابمة ىك الراجح لآلتي:

 -1إف حقنا عمى المؤمنيف تفيد الكجكب ال مجرد اإلحساف.

 -2إف آية األحزاب ليس فييا ما يقتضي الكجكب بؿ ىي بياف حاؿ ال أكثر.

 -3فبل يبقى إال أف يجمع بيف اآليات كما فعمكا بأف تككف المتعة لمف طمقت قبؿ المسيس كلـ يسـ ليا
مير؛ لجبر خاطرىا كفي مقابمة سقكط المير.

( )1انظر مغني المحتاج ج 4ص.398
( )2انظر المبسكط ج 6ص.62
) (3المبسكط ج 6ص.61
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الخاتمة
أوالً :النتاكج:
 -1دكر البيئة في صناعة الفكر كالعمـ كقد تبيف بالذات دكر األسرة الذم تمثؿ في حض أـ اإلماـ
مالؾ لو عمى حضكر مجالس العمـ.

 -2اإلماـ محمد بف الحسف إماـ محدث فقيو جمع بيف الفقو كالحديث ،كىك مع ذلؾ فقد جمع بيف فقو
أىؿ العراؽ كحديثيـ ،كفقو أىؿ المدينة كحديثيـ فبل غرك أف ال يتبع إمامو في كؿ المسائؿ.

 -3رغـ ذكاء اإلماـ مالؾ الشديد إال أنو لـ يتصدر لمفتيا حتى شيد لو مف مدينة رسكؿ اهلل سبعيف
شيخان بأىمية الفتكل.

 -4خكؼ األئمة الشديد مف نكازع نيتيـ ،كالذم تمثؿ في بكاء اإلماـ محمد بف الحسف ساعة مكتو،
كىك مف قبيؿ اتياـ النفس ال سكء الظف.

 -5مكطأ اإلماـ مالؾ مف أصح الكتب الحديثة ،كالخبلؼ في أفضميتو خبلؼ يسير.

 -6ركاية اإلماـ محمد بف الحسف امتازت عمى غيرىا بأنيا ركاية فقيو محدث قد جمع بيف عمـ الركاية
كالدراية.

 -7الطبلؽ ضركرة اجتماعية اقتضتيا الطبيعة البشرية ،كال مناص إال مف تجكيز كقكعو لمحاالت
التي يتعذر فييا الكفاؽ ،كقد جاءت الشريعة بجكاز كقكعو رحمة كرأفة.

 -8الطبلؽ نكعاف :طبلؽ صريح بألفاظ كضعت لو أصالة ،كطبلؽ كنائي يقع بألفاظ تجرم مجرل
الطبلؽ عف طريؽ العرؼ ،كالطبلؽ الكنائي منو ما ىك ظاىر الداللة كمنيا ما ىك خفي كلكؿ
قسـ حكمو عند الفقياء.

أ -فيما يخص الفصؿ األكؿ :فقد كافؽ اإلماـ محمد بف الحسف رأم أبي حنيفة في جميع مسائؿ
الفصؿ ،كقد رجح الباحث في:

 -مسألة الخمية كالبرية :رأم الشافعية.

 -تمميؾ الزكجة أمر نفسيا :رأم المالكية كالشافعية.

 تعميؽ الطبلؽ مف أجنبية :رأم الشافعية كالحنابمة. تعميقو الظيار مف أجنبية :رأم الشافعية خبلفاي لمجميكر. -اإليبلء :رأم الجميكر المالكية كالشافعية كالحنابمة.

ب -فيما يخص الفصؿ الثاني :فقد جاءت النتائج.

 -1مسألة ىدـ زكاج الثاني الطبلؽ األكؿ :فقد رجح اإلماـ محمد مذىب الجميكر كخالؼ مذىب
أبي حنيفة ،كىك ما رجحو الباحث.

 -2طبلؽ المريض :كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة ،كقد رجح الباحث مذىب المالكية.
98

 -3ىؿ يقع الخمع طبلقنا أـ فسخنا :كافؽ اإلماـ محمد مذىب الجميكر كىـ الحنفية كالمالكية
كالشافعية كىك ما رجحو الباحث.

ت -فيما يخص الفصؿ الثالث:

 -1مسألة القرء :كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة كقد رجح الباحث مذىب المالكية
كالشافعية.

 -2عدة الحامؿ :كافؽ اإلماـ محمد مذىب الجميكر الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كىك ما
رجحو الباحث.

 -3خركج المعتدة مف طبلؽ :كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة ،كقد رجح الباحث مذىب
الشافعية.

 -4انتقاؿ المعتدة مف منزليا :ذىب اإلماـ محمد مذىب الجميكر األئمة األربعة كىك ما رجحو
الباحث.

 -5فرض المتعة لممطمقات :كافؽ اإلماـ محمد مذىب أبي حنيفة كىك أيضنا مذىب الحنابمة كقد
رجح الباحث رأم الحنفية كالحنابمة أيضان.

وبيذا يكون الباحث قد رجح مذىب:
 .1الشافعية منفرديف في مسألتيف.
 .2المالكية في مسألة.

 .3المالكية كالشافعية في مسألتيف.
 .4الشافعية كالحنابمة في مسألة.
 .5الحنفية كالحنابمة في مسألة.

 .6المالكية كالشافعية كالحنابمة في مسألتيف.
 .7مذىب األربعة في مسألتيف.
 .8الحنفية في  3مسائؿ.

 .9المالكية في  7مسائؿ.
 .10الشافعية في  9مسائؿ.
 .11الحنابمة في  6مسائؿ.

كقد جاءت مكافقة الشافعية في أكثر المسائؿ اتباعان لقكاعد األصكؿ ال لتحيز مسبؽ ،فقد خالؼ

الباحث مذىبيـ في أربعة مسائؿ.
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انيا :التوصيات:
ً
 -1أكصى الباحثيف بالسعي الجاد ،كالدراسة الدقيقة ،كالثقافة الكاسعة.

 -2عمـ أصكؿ الفقو مف العمكـ الميمة كقد أفادت الباحث كثي ار في الترجيح كالمناقشة ،كأكصى
الباحثيف بالتكسع في ىذا العمـ.

 -3عدـ التحيز لمذىب دكف اآلخر ،فالتعصب مشيف لصاحبو مزر لعممو ،كركنؽ الفقو عدـ التحيز
كالدكر مع الدليؿ.

 -4كأخي ار تقكل اهلل العميـ فيي مناط العمـ قاؿ تعالى" :كاتقكا اهلل كيعممكـ اهلل".
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المصادر والمراجع
أوالً :القرءان الكريم
انيا :كتب التفسير:
 الجامع ألحكاـ القرآف ،ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي
شمس الديف القرطبي (المتكفى671 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ط دار الكتب

المصرية – القاىرة ،الطبعة الثانية1384 ،ىػ  1964 -ـ.
ال ا :كتب السنة:

 الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو،

صحيح البخارم لمحمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،تحقيؽ محمد زىير بف ناصر

الناصر ،ط دار طكؽ النجاة ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ.

الخ ٍسىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر البييقي
 السنف الكبرل ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفى458 :ىػ) ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،ط دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف
الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ  2003 -ـ.

 المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،لمسمـ بف

الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفى261 :ىػ) ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،ط دار

إحياء التراث العربي – بيركت.

 المصنؼ في األحاديث كاآلثار ،ألبي بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف
بف خكاستي العبسي (المتكفى235 :ىػ) ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،ط مكتبة الرشد – الرياض

،الطبعة :األكلى.1409 ،

 المصنؼ ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني (المتكفى211 :ىػ)،
تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي ،ط المجمس العممي -اليند ،الطبعة :الثانية1403 ،ق.

 سنف أبي داكد ألبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم

الس ًج ٍستاني (المتكفى275 :ىػ)،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ،ط المكتبة العصرية ،صيدا
– بيركت.

 مسند الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف
عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ط دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف

 1400ىػ.

111

 مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني
(المتكفى241 :ىػ) ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ د عبد اهلل بف عبد

المحسف التركي ،ط مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ  2001 -ـ.

 مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني ،تعميؽ كتحقيؽ :عبد الكىاب عبد المطيؼ ،ط
المكتبة العممية ،الطبعة :الثانية.
رابعا :شروح كتب السنة:
 االسػػتذكار ،ألبػػي عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ النمػػرم القرطبػػي

(المتػػكفى463 :ىػػػ) ،تحقيػػؽ :سػػالـ محمػػد عط ػػا ،محمػػد عمػػي معػػكض ،ط دار الكتػػب العممي ػػة –
بيركت.

 التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد
البر بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفى463 :ىػ)،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم ،محمد عبد

الكبير البكرم ،ط ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – المغرب ،عاـ النشر 1387 :ىػ.

البياج في شرح صحيح
 الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ (المسمى :الكككب الكىاج كالركض ى
اليىررم الشافعي ،نزيؿ مكة المكرمة
مسمـ بف الحجاج)،لمحمد األميف بف عبد اهلل األيىرمي ى
العمىكم ى

كالمجاكر بيا ،مراجعة :لجنة مف العمماء برئاسة البرفسكر ىاشـ محمد عمي ميدم ،المستشار
برابطة العالـ اإلسبلمي  -مكة المكرمة ،ط دار المنياج  -دار طكؽ النجاة ،الطبعة :األكلى،

 1430ىػ  2009 -ـ.

 فتح البارم شرح صحيح البخارم ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ،ط
دار المعرفة  -بيركت ،1379 ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو
كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد

اهلل بف باز.

 نيؿ األكطار لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (المتكفى1250 :ىػ)

تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي ،ط دار الحديث ،مصر ،الطبعة :األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ.

 شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ،لمحمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم
األزىرم ،تحقيؽ :طو عبد الرءكؼ سعد ط مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ،الطبعة :األكلى،
1424ىػ 2003 -ـ.

 مكسكعة شركح المكطأ تحقيؽ عبد المحسف التركي كآخركف ،ط مركز ىجر.2005-1426 ،
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خامسا :كتب أصول الفقو:
 كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم ،لعبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء الديف البخارم الحنفي
(المتكفى730 :ىػ) ،ط دار الكتاب اإلسبلمي.

 المحصكؿ ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف
الرازم خطيب الرم (المتكفى606 :ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر طو جابر فياض العمكاني ،ط مؤسسة

الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،ىػ  1997 -ـ.
سادسا :كتب الفقو:
 -1كتب الفقو الحنفي:

اسة:
 األ ٍ
در ى
ىص يؿ ألبي عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفى 189 :ىػ) ،تحقيؽ ىك ى
الدكتكر محمد بكينككالف ،ط دار ابف حزـ ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1433 ،ىػ -
 2012ـ.

 البناية شرح اليداية ،ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى

الحنفى بدر الديف العينى (المتكفى855 :ىػ) ،ط دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف الطبعة:

األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ.

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي
(المتكفى587 :ىػ) ،ط دار الكتب العممية ،الطبعة :الثانية1406 ،ىػ 1986 -ـ.

 اليداية في شرح بداية المبتدم لعمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني ،أبك

الحسف برىاف الديف (المتكفى593 :ىػ) ،تحقيؽ طبلؿ يكسؼ ،ط دار احياء التراث العربي -

بيركت – لبناف.

 تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ِّ
الشٍمبً ِّي لعثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر
الديف الزيمعي الحنفي (المتكفى 743 :ىػ) ،الحاشية :شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف

يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس ِّ
الشٍمبً ُّي (المتكفى 1021 :ىػ) ،ط المطبعة الكبرل األميرية -
بكالؽ ،القاىرة ،الطبعة :األكلى 1313 ،ىػ( .منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ.



المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ألبي المعالي برىاف

الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف ىم ىازةى البخارم الحنفي (المتكفى616 :ىػ)،
تحقيؽ عبد الكريـ سامي الجندم ،ط دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى،
 1424ىػ  2004 -ـ.
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الحىمبي الحنفي (المتكفى:
 مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،إلبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ ى
956ىػ) ،خرح آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المنصكر ،ط دار الكتب العممية  -لبناف /بيركت،

الطبعة :األكلى1419 ،ىػ 1998 -ـ.

 -2كتب الفقو المالكي

 البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة ،ألبي الكليد محمد بف أحمد بف
رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،تحقيؽ د محمد حجي كآخركف ،ط دار الغرب اإلسبلمي،

بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانية 1408 ،ىػ  1988 -ـ.

 المدكنة ،لمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ) ،ط دار الكتب
العممية ،الطبعة :األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ.

 مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد
الرعيني المالكي (المتكفى954 :ىػ) ،ط دار
الرحمف الطرابمسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ

الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،ىػ 1992 -ـ.

 المقدمات المميدات ألبي الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) تحقيؽ

الدكتكر محمد حجي ،ط دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1408 ،ىػ -
 1988ـ.



المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» ،ألبي محمد عبد الكىاب بف عمي بف

الحؽ ،ط المكتبة
نصر الثعمبي البغدادم المالكي (المتكفى422 :ىػ) تحقيؽ حميش عبد
ٌ
التجارية ،مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة.

 منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمحمد بف أحمد بف محمد عميش ،أبي عبد اهلل المالكي
(المتكفى1299 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر – بيركت تاري النشر1409 :ىػ1989/ـ.

 -3كتب الفقو الشافعي

 األـ ،ألبي عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد
مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،ط دار المعرفة – بيركت.

 المجمكع شرح الميذب ((مع تكممة السبكي كالمطيعي)) ،ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف
شرؼ النككم (المتكفى676 :ىػ) ط دار الفكر.

 ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفى:
676ىػ) تحقيؽ زىير الشاكيش ،ط المكتب اإلسبلمي ،بيركت -دمشؽ -عماف الطبعة:

الثالثة1412 ،ىػ 1991 /ـ.
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 البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،ألبي الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني
الشافعي (المتكفى558 :ىػ) ،تحقيؽ قاسـ محمد النكرم ،ط دار المنياج – جدة ،الطبعة:

األكلى 1421 ،ىػ 2000 -ـ.


أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،لزكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ،زيف الديف أبك

يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ).

 التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي لمحيي السنة ،أبي محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف
الفراء البغكم الشافعي (المتكفى 516 :ىػ)تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي محمد

معكض ،ط دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ.

 جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد ،لشمس الديف محمد بف أحمد بف عمي بف
عبد الخالؽ ،المنياجي األسيكطي ثـ القاىرم الشافعي (المتكفى880 :ىػ) ،حققيا كخرج

أحاديثيا :مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،ط دار الكتب العممية بيركت – لبناف.

 -4كتب الفقو الحنبمي:

 -1اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،لعبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم
الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتكفى885 :ىػ) ،ط دار إحياء التراث العربي الطبعة :الثانية.

 -2شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،لشمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم
الحنبمي (المتكفى772 :ىػ) ،ط دار العبيكاف ،الطبعة :األكلى 1413 ،ىػ  1993 -ـ.

 -3الكافي في فقو اإلماـ أحمد ألبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،ط

دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ  1994 -ـ.

 -4المغني البف قدامة ،ألبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي
المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ)ط مكتبة

القاىرة ،تاري النشر1388 :ىػ 1968 -ـ.
سابعا :كتب الفقو العام:

 فقو السنة ،لسيد سابؽ (المتكفى1420 :ىػ) ،ط دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف ،الطبعة:
الثالثة 1397 ،ىػ  1977 -ـ.

كتب المغة والمصطمحات الفقيية:
 أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء ،لمقاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم
الركمي الحنفي (المتكفى978 :ىػ) ،تحقيؽ يحيى حسف مراد ،ط دار الكتب العممية ،الطبعة:
2004ـ1424-ىػ.
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كتاب العيف ،ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم (المتكفى:
170ىػ) ،تحقيؽ د ميدم المخزكمي ،د إبراىيـ السامرائي ،ط دار كمكتبة اليبلؿ.

 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفى:
393ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،ط دار العمـ لممبلييف – بيركت ،الطبعة :الرابعة
 1407ىػ  1987 -ـ.
امنا :كتب السير والتراجم:
 أبك حنيفة حياتو كعصره آراؤه كفقيو ،لمحمد أبك زىرة ،ط دار الفكر العربي.

 االنتقاء في فضائؿ الثبلثة األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ ،ألبي عمر
يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفى463 :ىػ) ،ط دار

الكتب العممية – بيركت.

 بمكغ األماني في سيرة اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني ،لمحمد بف زاىد الككثرم ،ط المكتبة
األزىرية لمتراث القاىرة 1418 ،ق – .1998

 تاري التشريع اإلسبلمي لمناع القطاف ،ط مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع الرياض لسنة -1417
.1996

 تقريب التيذيب ،ألحمد بف عمي المشيكر بابف حجر العسقبلني ،ط مطبعة دار المعارؼ
النظامية ،الطبعة اآلكلى 1326ق.

 تيذيب التيذيب ،ألحمد بف عمي المشيكر بابف حجر العسقبلني ،ط مطبعة دار المعارؼ
النظامية ،الطبعة اآلكلى 1326ق.
 ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،ألبي الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (المتكفى:
544ىػ) ،المحقؽ :جزء  :1ابف تاكيت الطنجي 1965 ،ـ ،جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر

الصحراكم 1970 - 1966 ،ـ ،جزء  :5محمد بف شريفة جزء  :8 ،7 ،6سعيد أحمد أعراب

1983-1981ـ ،ط مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ،الطبعة :األكلى.

 تاري اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف
ىق ٍايماز الذىبي (المتكفى 748 :ىػ)،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ التدمرم ،ط دار الكتاب العربي،
بيركت ،الطبعة :الثانية 1413 ،ىػ  1993 -ـ.

 تاري بغداد ،ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفى:
463ىػ) ،تحقيؽ الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،ط دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة:

األكلى1422 ،ىػ  2002 -ـ.
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 الجرح كالتعديؿ ،ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي،
الرازم ابف أبي حاتـ (المتكفى327 :ىػ) ،طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد

الدكف – اليند ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة :األكلى 1271 ،ىػ  1952ـ.

 الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ،إلبراىيـ بف عمي بف محمد ،ابف فرحكف ،برىاف
الديف اليعمرم (المتكفى799 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر ،ط دار

التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة.

 سير أعبلـ النببلء ،لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف ىق ٍايماز الذىبي
(المتكفى748 :ىػ) ،تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشي شعيب األرناؤكط ،ط مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،ىػ  1985 /ـ.

 مالؾ حياتو كعصره لمحمد أبك زىرة ،ط دار الفكر العربي.

 مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ،لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف ىق ٍايماز
الذىبي (المتكفى748 :ىػ) ،عني بتحقيقو كالتعميؽ عميو :محمد زاىد الككثرم ،أبك الكفاء األفغاني،
ط لجنة إحياء المعارؼ النعمانية ،حيدر آباد الدكف باليند ،الطبعة :الثالثة 1408 ،ىػ.

 منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمدألبي زكريا يحيى بف إبراىيـ بف أحمد بف
محمد أبك بكر بف أبي طاىر األزدم السمماسي (المتكفى550 :ىػ) ،تحقيؽ محمكد بف عبد

الرحمف قدح ،ط مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ2002/ـ.
عاش ار :مراجع أخرى:

 قيمة الزمف عند العمماء ،لعبد الفتاح أبكغدة ،ط مكتبة منصكر .2015- 1436
 مكقع إسبلـ كيب

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
.atwaId&Id=205006

 مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب رابط https://islamqa.info/ar/140103
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فيرس اآليات القرآنية
رقـ
1

اآليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اسـ السكرة

طم ٍقتي يـ ِّ
ُّكىف
اح ىعىم ٍي يك ٍـ ًإف ى
اء ىما ىل ٍـ تى ىمس ي
ال يجىن ى
الن ىس ى

البقرة

رقـ اآلية الصفحة
236

18

1

19

3

ؾ بًمعر و
ؽ مرتى ً ً
يح بًًإ ٍح ىس و
اف
كؼ أ ٍىك تى ٍس ًر ه
اف فىإ ٍم ىسا ه ى ٍ ي
الط ىبل ي ى

البقرة

229

19

4

كالمطمقات يتربصف بأنفسيف ثبلثة قركء

البقرة

228

5

ؾ بًمعر و
ؽ مرتى ً ً
يح
كؼ أ ٍىك تى ٍس ًر ه
اف ىفإ ٍم ىسا ه ى ٍ ي
الط ىبل ي ى

البقرة

229

28

6

يا أىيُّيا ال ًذيف آمينكا ًإ ىذا ىن ىك ٍحتيـ اٍلمؤ ًمىن ً
كىف
ات ثيـ ى
طم ٍقتي يم ي
ي يٍ
ى ى
ى ى

األحزاب

49

37

8

كاف عزمكا الطبلؽ فإف اهلل سميع عميـ

البقرة

227

46

فإف طمقيا فبل تحؿ لو مف بعد حتى تنكح زكجا غيره

البقرة
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