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بالسـواحل  ووالده  بُعمان  يومئٍذ  وهو  لوالده  بـأرض  عّمًا  قايض  ولـد 
أيضًا  آلخر  ببيع  أتلفهـا  والمشـتري  آلخر  وباعها  األرض  عمه  فأخـذ 
إليه  أرضه  في  وأخيه  ولـده  صنيع  ورود  قبل  األرض  صاحب  فمـات 
وغيروا  فعله  أنكـروا  المقايض  أخـوه  فعله]  [ما  الورثـة  علمت  فلمـا 
وهل  األرض؟  بـرد  والثاني  األول  المشـتري  ويجبر  بالنقض  أيحكـم 
أم ال؟  شـرعًا  والرد  النقض  وجب  إن  وحـده  عليه  ثابـت  الولد  فعـل 

مثابًا. جوابًا  أفدنا 
الوكيـل  ففعـل  األرض  صاحـب  قبـل  مـن  ومفوضـًا  وكيـًال  الولـد  كان  إذا 
فاسد  فالبيع  مفوضًا  وكيًال  يكن  لم  وإن  المفوض،  حياة  في  ثابت  والمفوض 

واهللا أعلم. للوارث.  والمال 

ádÉcƒdG
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حقوق  زيد  وعلى  عمـرو  والثاني  زيد  واحـد  اسـم  مثًال  بُعمان  رجـالن 
في  الناس  صانـع  لعمـرو  فقال  مثـًال  زنجبـار  يسـافر  أن  فـأراد  للنـاس 
الحقوق  أهل  وجاء  وسـافر  يده  بخط  وكالة  وكتب  وجه  بأي  حقوقهم 
أراد  ثم  سـنتين،  فصانعهم  حقوقهم  فـي  المصانعة  يريدون  عمـرو  إلـى 
أن  ونريد  وكيل  أنت  الحقـوق  أهل  فقال  زنجبار  إلى  يسـافر  أن  عمـرو 
قد  الوكالة  ولكن  وكيـًال  كنت  فقال  حقوقنا  بقدر  زيد  مـال  من  تبايعنـا 
إنا  فقالوا  منه  بوكالة  إال  زيد  مال  بيع  على  أقدر  ال  وأنا  يدي  من  غابت 
عمرو  سـافر  ثم  بالخيار،  أصوًال  فبايعهم  فبايعنا،  زيد  في  الظن  نحسـن 
غير  وبعضهم  بالغيـن  ورثة  وخّلف  مـات  قد  زيدًا  فوجـد  زنجبار  إلـى 
هالككم  وكلني  منهم:  للبالغين  زيد  لورثة  الوكيل  عمرو  فقال  بالغيـن. 
بيع  أرادوا  وبعد  سـنتين.  فصانعتهم  حقوقهم  في  عنه  الناس  أصانع  أن 
وكالتك  أرنا  للوكيل:  الورثة  فقال  فبايعتهم.  بحقوقهم  ماله  من  الخيـار 
في  وقعت  التـي  الزيادة  فهـل  يصدقوه.  فلـم  يده  مـن  غابت  قـال  وقـد 
أو  ثابت  البيع  وهـل  الورثة؟  على  أم  الهالـك  ملك  على  السـنين  تلـك 

شافيًا. بيانًا  لنا  بّين  منتقض؟ 
كانت  إن  صحيح  والبيع  الهالك  مال  في  فالزيادة  جائزة  المصانعـة  كانـت  إذا 
ألن  القرطاسـة،  ذهبت  وإن  مطلقة  وكالة  البائع  لهذا  الموكل  من  تقدمت  قد 
تنفسـخ  وال  ذلك  غير  بحـدث  أو  لها  المـوكل  بفسـخ  تنفسـخ  إنمـا  الوكالـة 
في  موروثهم  وكيل  بأنه  البائع  هذا  الورثة  تصدق  لم  وإن  القرطاسة،  بذهاب 
فعليهم  البينة  عـن  عجز  فإن  وكالته  ثبوت  علـى  الشـهود  إحضار  فعليه  ذلـك 

واهللا أعلم. ذلك.  في  موروثهم  وكيل  أنه  يعلمون  ما  أنهم  على  يمين 
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بعيدة  بلـدان  في  ينفذها  أن  علـى  دراهـم  الناس  مـن  أحدًا  أعطـى  مـن 
الدراهم  أصحـاب  فيه  الذي  وطنـه  إلى  ورجع  الدراهـم  معَطـى  فسـار 
يلزم  هل  أخاه  الدراهم  من  سهمه  وأعطيت  هناك  فالنًا  إال  وفيتهن  فقال 

أم ال؟ أخيه  إلى  وصولهن  عن  البحُث  الدراهم  أصحاَب 
واهللا أعلم. أهله.  بلغ  الحق  أن  يعلموا  حتى  الزم،  حق  من  كان  إذا  ذلك  يلزمهم 

áØdÉîªdÉH  π«cƒdG  ¿Éª°V

به  فسـافر  أمة،  ثمنه  من  له  ويشـتري  له  يبيعه  آلخر  قماشـًا  سـلم  رجل 
قرشـًا  وأربعين  باثنين  باعه  أنه  بمكتوب  صاحبه  وعّرف  السـواحل  إلى 
ُعمان  إلى  وأرسـلهم  وإناثًا  ذكورًا  عبيد  جملة  اشـترى  القماش  بائع  ثم 
من  يختارها  أمـة  وبأية  ويرضاه  يريده  عبـد  بأي  القماش  له  لمـن  وأمـر 
صور  إلى  بالمماليك  القمـاش  بائع  وكيل  فوصل  المرسـولين،  أولئك 
ورودها  قبل  فماتت  القماش  ثمن  له  من  إلى  اإلماء  من  عجوزًا  وأرسل 
أم  للمرسـل؟  أم  إليه  للمرسـلة  أهي  األمة؟  هذه  في  الحكم  فمـا  إليـه، 
أم  به؟  أمر  ما  خالف  حيث  السـواحل  من  بها  الواصل  الوكيل  نَت  ضمَّ
ما  على  إليه  له  مرجـع  أم ال  قماشـه؟  ثمن  إال  القماش  لصاحب  ليـس 

جوابًا. أفدنا  ذكرنا؟ 
ولصاحب  الموكل،  أمر  لمخالفته  الوكيل  على  ضمان  فاألمة  هذه  صفتك  على 
اإلماء  من  شيئًا  له  يشتر  لم  فإن  وأمينه،  صاحبه  له  يشتريها  التي  األمة  القماش 

واهللا أعلم. قماشه.  ثمن  فله 
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البائع  ومات  قرشًا،  وكذا  بكذا  باعها  أنه  فعرفه  له  ثيابًا  لعمرو  سلم  زيد 
خلفه  مما  ثيابه  قيمة  أخذ  زيد  أيسع  أيضًا،  األيتام  ومات  أيتامًا،  وخّلف 
بمكتوبه  العمل  ويسعه  لعمرو  يده  في  مال  من  يأخذ  أن  له  ويجوز  عمرو 

أم ال؟
ماله  ذهاب  عمرو  يّدع  ولم  قلبه  بذلك  واطمأن  نفسه  وسكنت  خطه  عرف  إذا 
الذي  المال  ذلك  من  ثيابه  ثمن  من  به  عرفه  ما  يأخذ  أن  له  فجائز  حياتـه  فـي 
امتنع  الحجة  عارضته  فـإن  الظاهر،  في  الحجة  تعارضه  لـم  ما  يده  تحت  لـه 
في  صادقًا  كان  وإن  الظاهـر  حكم  في  الحجـة  يخالف  أن  له  ليـس  إذ  أخـذه 

واهللا أعلم. عندي.  ووسعه  له  جاز  ِسّرًا  ذلك  أخذ  أمكنه  وإن  السريرة 

ò«ØæàdG  ó©H  ádÉcƒdG  QÉμfEG

نعت  سـهمًا  لها  أخذ  وكلما  مال  فـي  لها  يقاسـم  زوجها  وكلت  امـرأة 
بيعًا  منه  وباع  لها  فقاسم  آخر  بلد  إلى  انتقل  وبعُد  به،  ورضيت  إياه  لها 
وكلِت  قد  أنك  لزوجها  المقاسم  وادعى  والقسـمة  البيع  فأنكرت  قطعًا 
لنا  صّرح  منك  فضًال  وقسـمة،  بيع  من  حقك  جميع  أخذ  فـي  زوجـك 
الزوج  وكذلك  ذلك؟  في  النقض  أم  معًا  والقسمة  البيع  عليها  يثبت  هل 

وبنيه. بنيها  غير  شرعية  وكالة  عنده  ال 
الوكالة  وفق  على  وباع  فقاسـم  معًا  والبيع  المقاسـمة  في  وكلته  قد  كانت  إذا 
له  فليس  وحدها  المقاسـمة  في  وكلته  قد  كانت  وإن  عليها  ثابت  ذلـك  فـكل 

واهللا أعلم. الحكم.  فبينهما  الوكالة  أنكرته  وإن  يبيع  أن 
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فاشتراه  المضاربة،  سبيل  على  بيننا  ليكون  بسـرًا  بها  اشـتِر  لعمرو  قال  زيد 
أم ال؟  البسر  عمرو  قبض  إذا  مضاربة  هذا  أيكون  للبائع.  الثمن  زيد  وأّدى 
تكن  لم  فإن  انتقضت؟  نقضاها  أو  تمت  أتماها  إن  منتقضة  مضاربة  هذه  أم 
اآلمر؟  لزيد  راجعًا  البسـر  يكون  فهل  يتماها  لـم  منتقضة  هـي  أو  مضاربـة 
خسارة  البسر  في  صحت  إذا  شيء  عليه  وهل  ذلك؟  في  عناؤه  لعمرو  وهل 
سـبيل  على  تشـتري  أن  آمرك  لم  إني  زيد  قال  وإذا  منه؟  خيانة  بال  تلف  أو 
وإذا  قوله؟  القول  يكـون  من  الشـركة  سـبيل  على  أمرتك  وإنما  المضاربة 
ذلك. لنا  بّين  الشركة؟  أم  المضاربة  إلى  أيرجع  ذلك  من  شيئًا  يشترطا  لم 

إن  الشراء  في  مثله  عناء  وللمشتري  اآلمر،  لزيد  والبسر  بمضاربة  هذه  ليست 
الشـركة  على  بينهما  البسـر  شـراء  أن  اآلمر  ادعى  وإن  بأجر  يعمل  ممن  كان 
والمنكر  اآلمر  هو  المدعـي  ويكون  ذلك  المشـتري  أنكر  إذا  الحكم  فبينهمـا 
في  الشـركة  ثبتت  دعواه  وفق  علـى  بينة  المدعي  أحضر  فـإذا  المشـتري،  هو 
يمين  المنكر  المشتري  فعلى  البينة  عن  عجز  وإن  المشتري،  وبين  بينه  البسـر 
فلينظر  الحال  هذا  في  حضرني  ما  هذا  واهللا أعلم.  اآلمر،  بسر  البسر  يكون  ثم 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه 

≥«∏£àdGh  èjhõàdÉH  ICGôªdG  π«cƒJ

وله  بُعمـان  والزوجـة  السـواحل  أرض  فـي  وهـو  بعـل  ذات  امـرأة 
تقوله  ما  ومماليكه  أمواله  جميـع  في  وكلها  قد  أنه  وتزعم  مماليـك 

أم ال؟ يتزوج  أن  مماليكه  من  أحد  أراد  إذا 
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تأذن  أن  ولها  يزوجهم  مـن  تأمر  أن  لها  كان  وطالقهم  المماليك  تزويـج  فـي 
ذلك. دون  رتبتها  ألن  بنفسها  العقد  تتولى  وال  يتزوج  أن  للمملوك 

نفسـها  فطلقت  طالقها  في  وكلها  لو  ألنه  بلفظها  تتواله  أن  فلها  الطالق  وأما 
أذنت  وإن  حسنًا  كان  يطلق  أن  غيرها  أمرت  وإن  مماليكه  فكذلك  اتفاقًا  وقع 

تعالى. اهللا  شاء  إن  صح  ذلك  في  للمملوك 
فيها  تصدق  فال  فقط  بدعواها  وكالة  وأما  الوكالة  صحة  تقدير  على  كله  وهذا 
الحجة  تعارضها  لم  ما  بمقتضاها  وتعمل  تمضيها  أن  اهللا  وبين  بينها  فيما  ولها 
الوكالة  تلك  عن  االمتناع  عليها  وجب  الظاهر  حجة  عارضتها  فإن  الظاهر  في 

واهللا أعلم. شرعية.  بصحة  إال 

ádGƒëdG  Ahô£H  øjódG  π«°üëàH  ádÉcƒdG  ¿Ó£H

حقه  له  يقبض  من  فوكل  السواحل  في  والطالب  آلخر  حق  عليه  رجل 
يقبضه  أن  بحقـه  لغريمه  أحـال  أنه  الطلب  عليـه  من  فزعـم  ُعمـان  فـي 
يصله  أن  إلى  للوكيل  تسـليمه  من  يمتنع  أن  أله  فالن  من  السـواحل  من 
الحجة  قامت  وإن  له  يسلمه  أن  شرعًا  يلزمه  أم  السواحل  من  التصريح 

مأجورًا. أفدنا  ادعاه؟  ما  بصدق 
أن  يعلم  حتى  هنـا  من  يلزمه  فال  هنالـك  من  حقه  له  أحال  قـد  أنـه  صـح  إذا 

واهللا أعلم. صاحبه.  يبلغ  لم  الحق 
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دراهم  جملـة  ماله  غلـة  من  قبـض  وقد  مالـه  في  غائـب  رجـل  وكيـل 
مال  أيضًا  يـده  وفي  األقارب  بعض  هنـا  وله  الحجة  تنالـه  ال  والغائـب 
الماء  صاحب  وأراد  آلخـر  ماء  مائـه  وسـط  وفي  ماء  قعد  إلـى  يحتـاج 
هذا  له  يشـتري  أن  منه  وطلب  الغائب  مـاء  يضيع  وبيعه  مـاءه  يبيـع  أن 
المال  غلة  من  الفاضلة  الدراهم  بهذه  الغائب  ماء  وسط  هو  الذي  الماء 
أقاربه  بعض  وأراد  ذلك  لي  يجوز  كان  إن  إال  أشتري  ال  الوكيل:  وقال 
بهذا  يرض  ولم  الغائب  قدم  إن  الدراهم  هذه  له  يضمن  أن  ورثتـه  وهـم 
الصالح  نظر  ألن  ذلك  من  لك  بد  ال  أقاربه:  له  وقال  يقبل  فلم  الشـراء 
ـ  شـيخنا  ـ  األحسـن  فهل  يلزمني  ال  هذا  بأن  واعتل  هو  وأبى  هذا  في 
الدراهم  الوكيل  يخـرج  أم  الصورة  هذه  على  الماء  هذا  لـه  يشـتري  أن 
للقريب  وهل  الشراء؟  عن  اإلباء  في  حجة  له  وهل  نفسه؟  على  ويكتبها 
وكتابتها  الدراهم  تخريـج  ظهور  مع  هذا  امتناعـه  في  الوكيل  علـى  يـد 
واحد  ولكل  ذلك  في  األصلح  لنا  تبين  أن  منك  فضًال  أم ال؟  نفسه  على 

األجر. ولك  منهم 
ومرة  الشـراء  له  يجوز  كان  إن  يشـتري  يقول  فمرة  متـرددًا  الوكيـل  هـذا  أرى 
ولم  بالدراهم  التوسع  في  طمع  وقد  به  وكأني  يلزمه،  أن  إال  يشتري  ال  يقول 
ما  يفعل  وأن  لـه  النصح  يبذل  أن  عليه  الواجـب  وكان  الغائب  بصـالح  يبـال 
واألصلح  األحسن  أن  شك  وال  مطلقًا  التوكيل  كان  إذا  حقه  في  األصلح  هو 
كان  إذا  المياه  من  غيره  أو  المذكور  الماء  هذا  له  يشـتري  أن  الغائب  حق  في 
أصول  من  يباع  أن  الفقهـاء  بعض  أجاز  وقـد  كيف  الماء،  إلى  محتاجـًا  مالـه 
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المتروكة،  الفاضلة  الغلة  من  بشرائه  ظنك  فما  به  يسقي  ماء  له  ليشتري  الوقف 
الوكيل  خير  زيادة  هي  إنما  الشراء  هذا  في  الوكيل  لهذا  القريب  ذلك  وضمانة 
واهللا أعلم. الدراهم.  بتلك  التوسع  في  طمعًا  إال  أظنه  فما  ذلك  بعد  أبى  فإن 

πcƒªdG  áaô©e  ¿hO  AGô≤Ø∏d  ≥M  ƒg  Ée  π«cƒdG  AÉ£YEG

معروف  نصيب  المال  ذلك  وفـي  ماله  قبض  في  رجل  وكله  ثقة  رجـل 
أن  للوكيل  فهـل  ألهله،  بإخراجه  نفسـه  تسـمح  ال  والموكل  للفقـراء، 
من  معرفة  غير  من  حقهـم  والفقراء  حقه  الموكل  ويعطـي  المال  يـوزع 
لمعرفته  قطعًا  الموكل  يد  في  صار  إذا  الخالص  عليه  يتعذر  ألنه  موكله، 

الصواب. عرفنا  به؟ 
الزكاة  فإن  كالزكاة  هـذا  وليس  التوزيع،  في  العدل  طريق  على  ذلـك  له  نعـم 
رغمه،  على  أخذهـا  ولإلمام  بإذنه  إال  يخـرج  فال  المـال  صاحب  علـى  حـق 
فإن  أهله  يعطيه  أن  وعليه  األمين  هذا  يد  في  فهو  المال  من  الفقراء  حق  وأما 
ال  أنه  وكما  موضعه،  غير  في  وضعه  ألنه  ضمنه  فضيعه  المال  لصاحب  دفعه 
يعطي  أن  له  يجوز  ال  فكذلك  المال  صاحب  حق  الفقراء  يعطي  أن  له  يجوز 
خائنًا  كان  واحد  في  ضيع  فإن  للكل  أمين  وهو  الفقراء،  حـق  المال  صاحـب 

أعلم. تعالى  واهللا  ترى.  كما  واضح  وهو 

¬FGô°ûH  πch  Ée  øªãH  π«cƒdG  ±ô°üJ

أن  لي  أيجـوز  البندر،  مـن  سـلعة  له  آخذ  دراهم  عندي  أرسـل  رجـل 
أتكون  البندر،  مـن  عنها  له  وأعوض  ربحهـا  وآخذ  سـلعة  بها  أشـتري 
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بربابي  سـلعة  الدراهم  بهذه  له  اشـتريت  وإن  األمانة  مثل  الدراهم  هذه 
أم ال؟ أيجوز  قروشه  عن 

أباح  وإن  كالربـح،  والربح  األمانـة  من  قرض  منهـا  والقرض  أمانـة  هـذه 
شـبهة  فيه  بإذنه  ال  دراهمه  مكان  بدراهم  والتعويـض  فجائز  صاحبهـا  لـه 
أعطاك  إن  وأما  جائـزة،  كله  هذا  في  والمحالة  مالـه  بغير  له  اشـترى  ألنـه 
القروش  فعليك  مالـه  بغير  لـه  اشـتريت  فقد  بربابي  له  فاشـتريت  قروشـًا 
سـلعتك.  ولك  قروشـه  فله  يجزه  لم  وإن  الشـراء،  أجاز  إن  الربابي  ولك 

واهللا أعلم.

πcƒªdG  hCG  π«cƒdG  äƒªH  ádÉcƒdG  ¿Ó£H

يموت  ثم  فيـه  التصرف  وفـي  ماله  في  رجـًال  يـوكل  أن  يوصـي  رجـل 
الموصى  وارث  أعني  الوارث  أيلزم  بالفتح  المـوكل  أو  عليه  الموصـى 
الوصية  تلزمه  من  عليه  الموصى  مات  وإن  أم ال  بالفتح  والموكل  عليه 

تبطل؟ هي  أم  بها  يقوم  أن  أولى  ومن 
أجنبيًا  المال  ويصير  والمـوكل  الموكل  الرجلين  أحد  بموت  الوكالـة  تنفسـخ 
وترجع  الوصي  بموت  الوصاية  تسـقط  وكذلك  يد،  فيه  الوكيل  لوارث  ليس 
كان  إن  األمـر  ولي  فإلى  وإال  بأمـره  أملك  فهـو  حيـًا  كان  إن  الموصـي  إلـى 
يلزمه  فإنه  الموصي  وارث  الوارث  فإلى  وإال  نائبه،  أو  العادل  اإلمام  موجودًا 

واهللا أعلم. ماله.  من  حصته  وإخراج  موروثهم  بحق  القيام 
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من  مشتركات  أموالهما  وبعض  غيره  ومسـجد  الجامع  المسـجد  وكيل 
مسـجد  ماء  من  ماء  إثر  ونصف  ماء  أثر  في  الوكيل  فغلط  ونخيل  ميـاه 
قرشًا  مرة  األثر  وقعدة  كثيرة  سنين  اآلخر  المسجد  قعدة  فأعطى  الجامع 
هذا  أن  النسخة  في  الوكيل  فوجد  ونصفًا  قرشًا  ومرة  وربعًا  قرشًا  ومرة 
أيلزمه  الماء  هذا  قعد  مـن  الخالص  وأراد  الجامع  للمسـجد  هو  المـاء 
المسـجد  مال  من  أم  الجامع  للمسـجد  ماله  من  الدراهم  هـذه  إخـراج 
ذلك. لنا  بّين  ومصالحه؟  ماله  في  الماضي  القعد  ووضع  فيه  غلط  الذي 

هذا  حق  من  وضع  ما  يعرف  كان  فـإن  مضمون،  والمال  األنفس  فـي  الخطـأ 
ويؤدي  لهذا  فيأخذ  الكل  في  وكيل  ألنه  الغلط،  يرد  أن  له  جاز  هذا  مـال  فـي 
الباقي  يزيد  ثم  فيه  يشك  ال  ما  مقدار  فيأخذ  قدره  يعرف  ال  كان  وإن  هذا،  عن 

واهللا أعلم. حقه.  تم  قد  أنه  يشك  ال  حتى  احتياطًا  ماله  من 

äÉ©ÑàdG  ò«Øæàd  øFÉN  π«ch  AÉ£YEG

فما  أمين  غيـر  وكيله  المسـجد  وذلك  لمسـجد  تبعة  لزمتـه  رجـل  عـن 
بالخيانة  المعروف  الوكيـل  عند  من  اسـتطنى  وكذلك  المبتلى،  يصنـع 
أينحط  وجدرها  المسـاجد  أموال  في  يصلح  والوكيل  الثمن  إليه  وأدى 
التي  هي  الوكيل  ينقدهـا  التي  الدراهم  أن  تحرى  إذا  المبتلـى  هذا  عـن 

المستطني؟ سلمها 
لصالح  التي  األموال  من  لزمته  فإن  موضعها  في  التباعة  تلك  يضع  أن  يلزمه 
السراج  وكذلك  الفطرة،  في  وضعها  للفطرة  كانت  وإن  بها،  أصلحه  المسجد 
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يكون  أن  خيانة  بالمرء  وكفى  الخائن  إلى  يدفعها  أن  له  وليس  الحقوق  وسائر 
خائنًا. أمينه 

األداء  المقصود  ألن  عنه  أجزأ  موضعها  في  وضعها  الخائن  أن  معه  صح  وإن 
بخالف  وهو  لخيانته  وذلـك  أداؤه  يصح  حتى  يؤد  لـم  أنه  الحكم  وقـع  وقـد 

واهللا أعلم. عليه.  حمل  بشيء  عرف  ومن  الثقة 

IÉcõdG  êôîj  ’  øªY  πcƒàdG  ΩóY

زكاتها  يخرج  ال  الغلـة  تلك  أن  المال  بصاحـب  عارفـًا  كان  إذا  الوكيـل 
أطنى  وإن  إياه،  قبضه  فيمـا  ضامنًا  ويكون  وكيًال  له  يكون  أن  لـه  أيجـوز 
أيجوز  زكاته  على  مصرًا  كان  إن  المال  صاحب  وكذلك  ماًال  الرجل  من 
ويكون  ذلك  له  يجوز  أم ال  ذلك  عن  يسأله  وال  المال  هذا  ثمن  يقبضه  أن 
نفسه  يبرئ  أن  له  أيجوز  فقيرًا  المطني  هذا  كان  وإن  الزكاة؟  لهذه  ضامنًا 

ذلك. لنا  بّين  المال؟  هذا  صاحب  قبضها  التي  الزكاة  هذه  من 
بد  وال  كان  فإن  الخيانة  أعظـم  من  الزكاة  ومنع  لخائن،  يتـوكل  أن  يجـوز  ال 
إال  إليه  يدفع  وال  بنفسـه  الزكاة  إخراج  يتولى  أن  الوكالة  عند  عليه  فليشـترط 
فال  أبى  وإن  الباقـي  إليه  ودفـع  الزكاة  أخـرج  ذلك  على  وكلـه  فـإن  نصيبـه، 

واهللا أعلم. يتوكل. 

á≤∏£ªdG  ádÉcƒdG  ò«ØæJ  »a  á°VQÉ©e  ’  

بصره  كّف  ثـم  البصر،  صحيح  زنجبـار  إلى  وسـافر  بُعمان  مال  لـه  مـن 
الوكيل  فباعه  عليه،  بالنداء  أو  بالسوم  المال  له  يبيع  من  وّكل  ذلك  وبعد 
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ولم  نداء  وال  البلد  أهل  من  فيه  رغبة  له  من  على  سـوم  بغير  رجل  على 
بذلك  الوكيل  أي  لنفسه  المال  فاسترد  الثمن،  من  شيئًا  الرجل  من  يقبض 
سـنون  ذلك  على  ومضت  األول،  والمشـتري  هو  مزباه  هو  الذي  الثمـن 
البيع  بصفة  فعلم  ُعمان  إلى  رجع  حتى  البيع  صفة  المال  رب  يعلم  ولم 
وأن  البيع  يتم  أن  عليه  فركنوا  قومه  أعيان  عليه  اجتمع  ثم  البيع،  فنقض 
ذلك  في  له  يبق  لم  أنه  ثقة  بخط  لنفسه  المال  المسترد  الوكيل  لهذا  يكتب 
هل  بالِغَير،  معلن  فهو  ذلك  ومع  دعوى،  وال  حق  ثمنه  وال  المبيع  المال 
هل  البيع  نقض  له  ثبت  وإذا  أم ال؟  هذا  علـى  البيع  نقض  األعمى  لهـذا 

أم ال؟ المدة  تلك  في  غلته  من  احتاج  ما  على  يحاسبه  أن  له 
وإن  لي،  يظهر  فيما  ِغَير  له  فليس  نظره  على  التصرف  له  وأباح  الوكالة  له  أطلق  إذا 
له  قيد  وإن  تصرفه،  بنفوذ  فيقضي  عليه،  خيانته  فإثم  المخادعة  بهذه  الوكيل  خان 
األخير  والتتميم  صاحبه.  إلى  المال  ورجـع  تصرفه  بطل  الشـرط  فخالف  الوكالة 
أصل  على  مبني  ألنه  نقضه  شاء  وإن  أتمه  شاء  إن  يلزمه  ال  قومه  أعيان  طلبه  الذي 

واهللا أعلم. عليه.  يثبت  فحينئٍذ  آخر  وكيل  يد  على  البيع  جدد  إذا  إال  فاسد 

(π«cƒdG)  ø«eC’G  ≈∏Y  ø«ªj  ’

لمقاسـمة  وكالة  فيها  مكتوب  قرطاسـة  فالن  يـا  أمنتك  أني  اّدعـى  مـن 
خمسـة  أجرة  فيها  لـي  ومكتوب  أبوهـا،  خلفـه  فيمـا  زوجتـي  شـركاء 
القروش  خمسة  لي  تضمن  وإما  برأسها  قرطاسـتي  تعطيني  إما  قروش، 
يحفظ  ال  واألمين  الوكالة،  هذه  أمنتك  ما  أني  لي  تحلف  وإما  أجرتـي، 
وزوجته  اليمين  عن  مخالفته  على  يقدر  ال  من  عليه  ولزم  ذلك  من  شيئًا 
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عشـر  منذ  تمام  عندها  وحقها  ماضية  والقسـمة  موجودة  باقية  الموكلـة 
البلد؟ حاكم  أعني  والمحلف  الحالف  على  ترى  ما  سنين، 

وكذلك  التحليف  هذا  في  الظالم  هو  بلدكم  وحاكم  يمين،  األمين  على  ليس 
األمانة  نفـس  غير  ودعوى  عليـه  ادعى  إذا  إال  بهـا  والراضـي  اليميـن  طالـب 
فهاهنا  ذهابها  على  عامل  أو  الورقة  حفظ  ضيع  أنه  عليه  ادعى  إذا  كما  وذلك 

واهللا أعلم. باليمين.  القول  يسوغ 

èjhõàdG  »a  √ô«¨d  π«cƒdG  π«cƒJ

في  غيره  يـوكل  أن  لـه  هل  التوكيـل  فـي  لـه  مطلوقـًا  كان  إذا  الوكيـل 
الوكيل  في  أتـرى  أم ال؟  مماليك  وتزويـج  وشـراء  وبيع  أصول  قبـض 
أله  دينه  في  ثقة  عنده  ألنه  وكله  الـذي  بالوكيل  الظن  أحسـن  إن  اآلخر 
المماليك  الوكيل  هذا  زوج  إن  أتـرى  أم ال؟  فيه  وكل  فيمـا  يمضـي  أن 
أن  غيره  يوكل  أن  للوكيل  يجوز  ال  يقول  من  قـول  على  فيهم  المـوكل 

أم ال؟ الزوج  دخول  بعد  المماليك  رب  التزويج  يتم 
يقوم  النفس  محل  في  المجعول  المطلق  والوكيل  الفروج،  في  التثبت  ينبغـي 
منه  تصديق  على  الوكالة  منه  قبل  فإن  الوكالة  صحة  بعد  ذلك  في  النفس  مقام 
يطّلق،  وال  المماليك  يزوج  فال  شرعية  بحجة  ذلك  معه  يصح  أن  غير  من  له 
ـ  واهللا أعلم  ـ  قصر  قـد  فأراه  فعل  فإن  األول  الوكيل  إلـى  ذلك  يجعـل  لكـن 
إذا  به  أقول  وال  بعض  عن  ترخيص  فيه  الدخول  بعد  السيد  وإتمام  يلزمه،  بما 
فال  رخصة  هنالك  كان  فما  وبالجملة  للفرع،  يصح  فكيف  فاسدًا  األصل  كان 

واهللا أعلم. بالهالك.  يحكم 
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والناصب  بـاألوزرة  المعروفة  وهـي  ثيابًا  لـه  يخدم  آخـَر  نّصب  رجـل 
بفائدة  ويبيعه  قدرناه  مسلك  من  وحريرًا  غزًال  يشتري  والُعماني  بزنجبار 
معلوم  بثمـن  الصناعة  أهـل  من  ويشـري  الثياب  يعملـون  الذيـن  علـى 
دراهمه  بعض  يذهب  وربما  كشرائها  ويشري  البلد  كبيع  عليهم  ويبيعه 
وهل  والحرير؟  الغزل  فائدة  من  يأخذه  ما  له  أيحل  األوزرة  هذه  ألجل 

مأجورًا. أفتني  الصناعة؟  أهل  أتلفه  ما  غرم  األوزرة  صاحب  على 
فإذا  له  يشـتري  يوكله  أن  واآلخر  له،  يخدم  يوكله  أن  أحدهما  أمـران  هنالـك 
الغزل  لـه  يأخذه  البديـل  بسـعر  ولو  يشـتري  أن  له  فليـس  العمـل  فـي  وكلـه 
ما  غياب  المـوكل  وعلى  عمله  أجـرة  للعامل  ويدفع  دراهمـه  مـن  والبرسـيم 
فال  الشـراء  في  وكله  وإن  فقط،  واسـطة  والوكيل  حصـل  ما  ربح  ولـه  غـاب 
على  غرم  وال  صنع  فيما  عليه  بأس  وال  البلد  بسـعر  له  يشـتري  أن  عليه  بأس 
والعامل  الوكيل  مال  ألنه  الشراء  قبل  والبرسيم  الغزل  من  ضاع  فيما  الموكل 

واهللا أعلم. الشراء.  بعد  الثياب  من  ضاع  ما  غرم  عليه  وإنما 

âcÉ°S  ¬ÑMÉ°Uh  »dƒ°†ØdG  ¬YÉH  Ée  øªK

منه  باع  قد  الرجل  هذا  رأينا  ثم  لفالن  المال  هذا  أن  البلد  في  أشهر  إذا 
يغير  وال  ينكر  ال  حاضر  المال  وصاحب  السبب  ما  ندري  وال  نخالت 

بينهما؟ الحكم  ما  يدعيه  كل  نزاع  بينهما  وصح 
لصاحب  والثمن  المبيـع  في  نافذ  فالبيـع  حجة،  النكير  لـه  ممن  النكيـر  تـرك 

واهللا أعلم. للفضولي.  ال  لصاحبه  المال  وباقي  للبائع  ال  المال 
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أقّل  ال  مثًال  بكـذا  لي  بعها  له  وقـال  السـلع  بعض  رجل  عند  ترك  مـن 
إذا  يردها،  أن  له  يقدر  ولم  له،  رسم  مما  بأقل  باعها  قد  وجده  أتاه  ا  فلمَّ

منه؟ ينتصر  أن  له  فهل  أكثر  قيمتها  كانت 
تعين  امتنع  وإن  به،  له  حكم  ما  أخـذ  انقاد  فإن  ذلك،  في  الحكم  منـه  يطلـب 

  ²   ±       °   ¯﴿ االنتصار  له  وجاز  عذر  بغير  االمتناع  كان  إن  الظلم 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾¸   ¶   μ   ´   ³

πcƒªdG  ¬H  ôeCG  ÉªH  π«cƒdG  áÑdÉ£e

وقبل  وكيله  عنـد  من  له  فأمـر  فيه  فطالبه  آخـر  على  حـق  لـه  رجـل 
من  حقه  يطلب  أن  الحـق  له  من  أعلى  بـه،  ومطل  ذلك  الوكيـل  لـه 
هذا  يعطى  أن  الوكيل  على  اآلمر  غاب  إن  أرأيت  اآلمر؟  أو  الوكيل 

أم ال؟ حقه 
وإنما  الموكل،  من  وال  الوكيل  من  حقه  يطلب  أن  الحق  صاحب  علـى  ليـس 
المال.  إضاعة  عن  به  يخرج  معنى  تركه  في  كان  إذا  وتركه  طلبه  في  مخير  هو 
أن  له  كان  مثًال  أنكره  فإن  الحق  عليه  عمن  كفيل  الموضع  هذا  فـي  والوكيـل 
كان  الحق  ذو  يدركه  ال  بحيث  الموكل  غاب  فإن  شاء،  أيهما  من  حقه  يطلب 
فيه  فلينظر  واهللا أعلم  ذلـك  من  عندي  له  مخرج  وال  حقه  أداء  الوكيـل  علـى 

بعدله. إال  يؤخذ  وال 

.٤١ اآلية  الشورى،  (١) سورة 
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إن  منها؟  لنفسه  يشتري  أن  لرجل  سلعة  يبيع  أن  أعطي  لمن  يجوز  هل 
وجهها؟ ما  ال  أو  جاز 

إذ  البيع  غيـر  لنفسـه  األخذ  فإن  لنفسـه،  األخذ  في  ال  البيع  فـي  وكيـل  هـذا 
معه  ففضل  انتصر  وإن  الحقـوق،  في  هـذا  متبايعين  مـن  إال  البيـع  يكـون  ال 
بإذنه.  إال  مالـه  من  المالك  عن  يتخلـص  أن  وليس  المالـك  إلـى  رده  شـيء 

واهللا أعلم.



áj’ƒdG
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ما  ولده.  إلى  تسـليمه  ُيجزئه  فال  له،  عليه  حّقًا  رجًال  أنكر  فيمن  قولهم 
وجهه؟

قضاء  يكن  لم  ألنه  فظاهر  الوالد  حيـاة  في  الولد  إلى  تسـليمه  المـراد  كان  إن 
في  شـركاء  للولد  كان  فإن  موته،  بعـد  إليه  تسـليمه  المـراد  كان  وإن  للوالـد، 
يجزئ،  ال  بعض  دون  الورثة  بعض  إلى  الخالص  ألن  أيضًا  فظاهر  الميـراث 
وال  بإنكاره.  عاٍص  وأنه  خالص  أنه  فالظاهر  الميراث  في  شريك  ال  كان  وإن 

واهللا أعلم. األثر.  هذا  وجه  ما  أدري 

èjhõàdG  »a  ICGôªdG  áj’h

تكون  فهل  أمتها  وكذلك  ابنتهـا  تزويج  للمرأة  يجوز  إنه  بعضهـم  قـول 
فما  ال  كان  فإن   « بوليٍّ إال  نـكاح  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  عموم  في  فتدخـل  وليـة 

وجهه؟

áj’ƒdG
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وجه  أعرف  وال  النكاح  لواليـة  بأهل  هي  وليسـت  الحديث  تحت  تدخـل  ال 
قومنا  قول  من  يكون  أن  ويمكـن  أصحابنا  قول  من  أعرفه  وال  بذلـك  القـول 

االجتهاد. باب  من  والمسألة 
أخيها  ابنة  تزويجها  فـي  عنها  اهللا  رضي  عائشـة  بفعل  يحتج  به  القائـل  ولعـل 
الخطاب  بن  عمر  وإن  بناته  على  وصية  جعلها  فإنه  بكر  أبي  بـن  عبدالرحمـن 
عليها  يصب  من  لهـا  تريد  أنها  عوف  بن  لعبدالرحمن  فذكـرت  إليهـا  خطـب 

بغيره. فزوجتها  بالتأخير  عمر  إلى  عبدالرحمن  فأشار  صبًّا،  الدنيا 
لكونها  منها  خطبوها  وإنمـا  التزويج  في  وصية  تكـن  لم  أنها  يحتمـل  وأقـول 
يطابق  االحتمال  وبهذا  الولي  فيليه  العقد  أمر  ا  وأمَّ بها  الناس  وأخـص  عمتهـا 
بولّي  إال  نكاح  «ال  قال:  أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روته  الذي  الحديث  معنى  عائشـة  فعـل 
فنكاحها  باطل  فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نكحت  امرأة  وأيُّما  عدل،  وشـاهَدْي 
اسـتحل  بما  المهر  فلها  بها  دخل  فإن  مـرات».  ثالث  باطل،  فنكاحهـا  باطـل 
حديث  وفي  له».  وليَّ  ال  من  وليُّ  فالسلطان  وليٌّ  لها  يكن  لم  فإن  فرجها  من 
فإن  نفسها  المرأة  تزوج  وال  المرأَة  المرأُة  تزوج  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  عن  آخر 
جاريتها  امرأة  تزوج  ال  يقول:  عمر  ابن  وكان  نفسـها».  تزوج  التي  هي  الزانية 

واهللا أعلم. فليزوجها.  وليها  لتأمر  ولكن 

ΩC’G  ¿hO  ÜCÓd  q»Ñ°üdG  ≈∏Y  áj’ƒdG

يستعمله  أن  وله  أبيه  بإذن  إّال  ولدها  تستعمل  ال  الوالدة  إن  بعضهم  قول 
وجهه؟ ما  منها.  إذن  بغير 

الوالء  فأمـر  ألحد  ولية  تكـون  ال  األم  أن  وجهـه  ولعـل   ، الصبـيُّ هـذا  لعـل 
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وربما  الوالء،  عن  فرع  االسـتعمال  وأمر  َتلي،  ال  ُتَوَلـى  األمَّ  ألن  األب،  إلـى 
للتمييز  أهل  فإنه  األب  بخالف  صالح.  أنه  تظن  يصلحه  ما  غير  في  تستعمله 
عاسـفًا  األب  كان  فإن  بإذنه.  اسـتعماله  لها  صح  فلذا  والفسـاد،  الصالح  بين 
يخرج  الحال  بذلك  إذ  الحق،  الموافق  التصرف  إال  تصرفه  منع  سفيهًا  غاشمًا 

للتصرف. أهًال  كونه  عن 
االسـتعمال  وأمر  غيره،  ُيصـرِّف  ال  ُيَصرَّف  أن  إلـى  يحتـاج  فمـن  وبالجملـة 
البالَغ  يلزم  إذ  البالغ  دون  الصبـي  على  ذلك  قصرت  وإنما  الحال  هـذا  علـى 
اآلخر.  يأذن  لم  ولو  منه  حقه  يأخذ  أن  واحد  ولكل  منهما  واحد  لكل  حقوٌق 

واهللا أعلم.

√ódƒd  ¿Éª°V  øe  ódGƒdG  ¿BGôH

نفسـه  أبرأ  إن  الُبْرآن  بصحة  القول  للوالد  الولد  مال  بـأن  القائلين  يلـزم 
فعَله  فعٍل  من  أبرأ  إن  قالوا  ألنهم  غيره،  أو  جرح  من  له  لزمه  ضمان  من 

الفرق؟ فما  يلزمهم  ال  كان  فإن  جاز  الولد  في  غيُره 
كان  إن  الولد  «إن  عبارتـه:  ونص  اآلثار،  بعض  فـي  به  وصرح  ذلـك  يلزمهـم 
أرٍش  من  نفسـه  يبري  أن  له  يجوز  ال  القول  وأكثر  اختالف  ذلـك  ففي  صبّيـًا 
من  له  لزمه  ممـا  يبرئه  أن  فيعجبني  البالـغ  وأما  نفسـه.  ِقَبل  مـن  لولـده  لزمـه 

انتهى. البالغ».  ولده  حق  من  نفسه  أبرأ  إن  خالف  من  يعدم  وال  األرش 
اسـتندوا  الذي  الدليل  ألن  والبالغ  الصبي  الولد  بين  فرق  ال  بأنه  خبير  وأنت 
الخصومة  له  ثبتت  ولٍد  في  ورد  ألبيك»  ومالك  «أنت  وهو  عليه  لوا  وَعوَّ إليه 

لبالغ. إال  الخصومة  تنصب  وال  الحاكم  عند 
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باإلجازة  قولهـم  مع  نفسـه  عن  ذلك  بمنع  األكثر  قـول  معنـى  مـا  أدري  وال 
الوالد  على  يسدوا  أن  أرادوا  ولعلهم  به،  أحق  فالوالد  هذا  ثبت  إن  وإنه  لغيره 
لم  إذا  شاء  ما  فعل  ماٍض  لنفسه  ُبْرآَنه  أن  علم  ما  متى  فإنه  بالولد  البطش  باب 

واهللا أعلم. دينه.  يمنعه 

º«à«∏d  ¿BGô≤dG  º«∏©J

كل  أو  الصالة  يخص  فيما  هـذا  هل  لليتيم  القرآن  تعليم  يجـب  قولهـم 
القرآن؟

األحكام  معنى  إلى  رجعـت  وإذا  كله  القرآن  تعليم  أنـه  اإلطالق  مـن  الظاهـر 
الباقي  تعلم  ألن  الصـالة  يخص  ما  إال  القرآن  من  تعليمه  يلـزم  ال  أنـه  رأيـت 
النظر  أمعنت  وإن  الباقين  عـن  سـقط  البعض  به  قام  فإذا  الكفاية  على  فـرض 
أن  غير  يبلغ  أن  إلـى  شـيء  يلزمه  ال  نفسـه  في  الصبي  أن  رأيت  اللـوازم  فـي 
وإذا  لسـبع».  بالصالة  «مروهم  الحديث:  في  كما  بذلك  المخاطب  هـو  وليـه 
لزوم  في  اإلطالق  معنى  منـك  قرب  الولي  على  متوجه  اللزوم  أن  لـك  ظهـر 
وردعه  الخيرات  على  وحثه  تأديبه  في  المخاطـب  هو  ألنه  كله  القرآن  تعليـم 
هي  التي  الواجبات  جملة  في  فيدخل  القرآن  تعلم  مثل  خير  وال  المفاسد  عن 

وليه. على  اليتيم  حقوق  من 
كان  بل  كله  القرآن  يحفظون  ال  كانوا  الصحابة  من  كثيرًا  أن  ثبت  قد  وأقول 
يثبت  ولم  كلـه  جمعه  من  وفيهـم  بعضه  اآلخـر  وعند  بعضـه  بعضهـم  عنـد 
كلهم  إلزامهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  ثبـت  وال  لبعض  بعِضهـم  منهـم  تعنيـف 
بعضهم  حفظه  وإنمـا  كلهم  يحفظـوه  لم  بأنه  علمهـم  مع  كلـه  يتعلمـوه  أن 
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ظنك  فما  أنفسـهم  خاصة  فـي  المكلفين  البالغين  حـق  فـي  هـذا  ثبـت  وإذا 
لم  شـيئًا  الولد  يعلم  أن  الرجـل  يلزم  وهل  غيرهـم؟  بخاصة  التكليـف  فـي 
وإنه  األشخاص  باختالف  مختلفة  اللوازم  إن  قيل  فإن  تعلمه؟  بنفسـه  يلزمه 
نفسـه  خاصة  في  يلزمه  ال  ما  ويتيمه  ولده  حق  في  الرجل  يلـزم  أن  يحتمـل 
غير  وكذلك  لنفسه  يلزمه  ال  ما  النفقة  أموال  من  لزوجته  يلزمه  الرجل  مثاله 
ألمر  مخالف  النفقات  أمر  قلنا  أنكرته  الذي  اللزوم  كان  إن  ظهر  فقد  الزوجة 
على  بنيت  إنما  والعبادات  العادات،  على  بنيت  إنما  النفقات  فإن  العبـادات 
وإنما  نفسه  خاصة  في  يخاطب  لم  الصبي  أن  المعلوم  ومن  الشارع  خطاب 
إصالحه  من  أكثـر  الصبي  يصلح  أن  يلزمـه  وال  بمصالحـه  الولـي  خوطـب 

واهللا أعلم. لنفسه. 

º«à«dG  ΩGóîà°SG

اليتيم  استعمال  يجز  لم  وبعض  يضمن  إنه  لمصالحه  اليتيم  يستعمل  من 
وجهه؟ ما  مطلقًا. 

بإذن  إال  الوالد  لغير  ممنـوع  وهو  لليتيم  اسـتخدام  فألنه  بالمنع  القول  أمـا 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  اسـتخدم  وقد  اسـتخدامه.  يبيح  فإذنه  ألبيه  ومالـه  الوالـد 
فال  اليتيم  وأما  والدته.  بإذن  وذلك  سـنين  عشـر  ابن  وكان  مالك  أنس بن 
هذا  عند  حاله  علـى  فبقي  المنع  واألصل  اسـتعماله  في  له  يـأذن  له  والـد 
اليتيم  عناء  المستعمل  هذا  يضمن  لكن  لمصالحه  ذلك  بجواز  وقيل  القائل 
العناء  لـه  ألن  الناس  مـن  غيره  يخص  أو  يخصـه  شـيء  فـي  اسـتعمله  إذا 
عناء  فال  اليتيم  مـال  أعني  ماله  فـي  اسـتخدمه  إن  وأما  العمال  مـن  كغيـره 
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في  اسـتعماله  في  اليتيم  وصالح  إليـه  عائدة  االسـتعمال  منفعـة  ألن  عليـه 
البطالة  عن  وزجره  ويتقنه  يحسـنه  حتى  االسـتعمال  على  تمرينه  الغير  مال 
من  له  خير  لليتيم  لطمة  ولرب  التناعس  عن  وإيقاظه  التقاعس  عن  وردعه 

خبيص. لقمة 
لهم  القيام  من  المقصود  أن  علمت  والُسـنَّة  الكتاب  مقاصد  إلى  نظـرت  وإذا 
الحالل  على  المحافظة  ليسـت  إذ  وأموالهم  أحوالهم  في  لهم  القيام  بالقسـط 
أولى  والحال  الكتاب  بنص  مطلوب  لهم  واإلصالح  بذلـك  أولى  الحال  مـن 

المال. من  به 
وولي  وصّي  مـن  للقائم  ينـدب  المواضع  بعـض  في  االسـتعمال  إن  وأقـول 
كالرمي  الرجال  شـيم  من  هي  التي  األمور  في  يسـتعمله  كأن  وذلك  وغيرهما 
أنثى  كانت  وإن  فيها،  بد  ال  التي  الدنيا  وأمور  الحرب  وأمور  الخيل  وركوب 
تعمل  ممن  كانت  إن  والطباخـة  الخياطة  في  تسـتعمل  فإنها  ذلك  ضد  فعلـى 

واهللا أعلم. مصالحهم.  إلى  عائد  ذلك  ألن  بنفسها 
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في  أنه  إال  حيـًا  أبوهـا  كان  إذا  ابنـه  ابنـة  يـزوج  أن  له  هـل  الجـد  عـن 
فيها  كان  وإن  بالغـة؟  أو  كانـت  صبيـة  بعمـان،  والتزويـج  السـواحل، 

ال؟ أم  أتفرق  المسألة  كانت  إن  تحب  فما  اختالف 
عمان  من  خارجـًا  األب  كان  إن  أنـه  علـي  بن  موسـى  عن  األثـر  فـي  يوجـد 
فالنكاح  رأيه  بال  غيره  وزوج  بعمان  كان  وإن  يزوج  أن  بعده  من  للولي  فيجوز 

واهللا أعلم. الزواج.  جاز  ولو  منتقض 
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إذا  بتزويجها  منهم  األولى  َمن  وأخ،  وولـد  جد  لها  كان  إذا  المرأة  عـن 
صاحبه  مقام  منهم  واحد  كل  أيقوم  متفرقين  كانوا  وإن  حاضرين؟  كانوا 

ال؟ أم 
الباقين  من  عندي  أقدم  فهو  األب  بمنزلة  ألنه  األخ  ومن  الولد  من  أولى  الجد  إن 
أولى  الولد  هاشم  فقال  واألخ  الولد  وبقي  الجد  عدم  وإن  غابوا  أم  حضروا  سواء 

واهللا أعلم. أولى.  األخ  إن  عثمان  أبو  وقال  بشير.  عن  وكذلك  أكرم  واألخ 
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شيخنا  تقول  ما  صورته  سؤال  عن  أيضًا  الكندي  شيخنا  به  أجاب  جواب 
ولت  الوالء  بسبيل  طلبها  ولما  حرة  أمة  وهي  أبيها  أخ  عم  لها  امرأة  في 
للعم.  الوالية  ترجع  أم  ذلـك  في  مخيرة  عمها  دون  أعتقهـا  من  نفسـها 
يلي  هو  األمة  معتـق  إن  فقيل  التزويج  واليـة  أما  الكندي:  شـيخنا  قـال 
وإن  أعتق  لمن  الـوالء  ألن  برضاها  الرجال  من  شـاءت  بمن  تزويجهـا 
في  تقول  ما  واهللا أعلم.  برضاها.  لها  تزويجه  جاز  العصبة  عمها  زوجها 

أيضًا؟ الجواب  هذا 
مقبولة. الثقة  ورفيعة  ثقة  الكندي  شيخنا  ولكن  بهذا  لي  علم  ال 

المعِتق،  المولى  مـن  التزويج  بأمر  أولى  العصبـة  بل  العم  أن  عنـدي  والـذي 
به  المشـبَّه  بأن  خبير  وأنت  النسـب»  كلحمة  لحمة  «الوالء  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  بإشـارة 
على  األقوى  رجح  تزاحما  فإذا  الوالء  من  أقوى  فالنسـب  المشـبَّه،  من  أقوى 

واهللا أعلم. غيره. 
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إذا  العكس  أو  ثقة  غنيًا  أو  فقيرًا  الوالد  كان  والده  من  الصبي  مال  شراء 
عليه؟  غيره  دخول  من  والده  من  الشراء  إلى  مضطرًا  الصبي  شريك  كان 

ذلك. بكشف  تفضل 
ما  اآلثار  وفي  بذلك  أعلم  فاهللا  الثقة  غير  وأما  فجائز  الثقة  من  الشـراء  أما 
بين  فرق  فال  ذلـك  يجيز  من  قول  فعلى  وعليـه  ذلك  في  الخـالف  يثبـت 
من  قول  على  أيضًا  وكذلك  وعدمها  المشتري  حاجة  وبين  والفقير  الغني 

يمنع.
له  والسـعي  ولده  مال  في  القيام  االب  هذا  من  ظهر  إن  أنه  لي  يظهـر  والـذي 
في  النظر  أهـل  من  كان  إذا  ثقة  غيـر  كان  وإن  جائز،  منـه  فالشـراء  بالصـالح 
الشـراء  يجوز  فال  وقضمًا  خضمًا  ليأكله  ولده  مال  يبيع  كان  إن  وأمـا  التدبيـر 

واهللا أعلم. منه. 
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شماله  من  يمينه  ويعرف  سنين  سبع  سـنه  صغيرًا  كان  إذا  المرأة  ولي 
الولي  في  يشترط  أم  بأمر  يزوج  أن  يجوز  هل  المشرق،  من  والمغرب 
يملك  ال  ممن  أنه  مع  بالتزويج  أمره  أجاز  من  قول  وجه  وما  البلوغ؟ 
فكيف  أموره؟  فـي  ولي  إلى  يحتاج  وبنفسـه  تصرفاته  سـائر  في  أمره 
أولياؤهن  ُجِعـَل  وإنما  عقل  ناقصات  النسـاء  أن  مع  غيـره  أمر  يلبـي 
المقصود  يختل  وليًا  الصغير  ويكون  ذلك  ألجل  مصالحهن  في  قوامًا 
وإن  الولي  اسـم  نفس  بحضور  التزويج  أمر  في  يكتفي  أم  الوالية  من 
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في  شـماله  من  يمينه  معرفة  تكفي  وهل  فيه؟  وليًا  جعل  ما  مميز  غيـر 
ذلك. في  الصواب  وجه  عرفنا  الولي؟  من  للمقصود  مميزًا  كونه 

وعليه  يبلغ  حتى  الصبي  تزويـج  فمنع  تقدم  من  لبعض  المعنى  هـذا  الح  قـد 
ذلك  من  المقصود  أن  إلـى  نظرًا  أصحابنا  أكثر  وأجـازه  قومنا،  مـن  الشـافعية 
عبيدة  أبي  كالم  عليـه  يدل  كمـا  التصرف،  إنفاذ  ال  للولـي  الكرامـة  حصـول 
قال  مشـرك  وهو  وليها  بإذن  تزوجت  مسـلمة  امرأة  عن  سـئل  وقد  اهللا  رحمه 
المسـلمين  من  رجل  وليها  يجعـل  ولكن  لـه  كرامة  وال  بولي  لهـا  هـو  ليـس 
وقال  أكرم،  واألخ  أولى  الولد  أن  اهللا  رحمهما  وبشير  هاشم  وقول  فيزوجها، 

أولى. األخ  اهللا  رحمه  عثمان  أبو 
علة  الكرامة  أن  ذلـك  من  فنفهم  الوالية  موضـع  في  الكرامة  ذكـروا  فتراهـم 

تامة. مفارقة  السفاح  يفارق  بذلك  فإنه  النكاح  صحة  في  الوالية  الشتراط 
الصبي  أن  عرفت  التصرف  نفوذ  ال  الولـي  إكرام  هذا  في  العلـة  أن  ظهـر  وإذا 
ذلك. في  إنه  إذ  كاف  االحتقار  عن  والرفعة  اإلهانة  عن  الكرامة  لمعنى  المميز 
الصبية  وأمـا  بالغة،  المـرأة  كانت  إذا  يصـح  إنما  االعتبـار  هذا  إن  وأقـول 
البالغ  الولي  بإذن  إال  تزويجها  يصـح  فال  النسـاء  من  أمرها  تملك  ال  ومن 
بنص  بهواها  تلحق  فهي  وليها  من  بنفسـها  أحق  البالغة  أن  والفرق  العاقل. 
تزويجه،  يصح  لم  رضاها  بدون  الولـي  زوجها  فلو  ذلك،  على  األحاديث 
الصبية  وأما  االمتناع  لـه  يجز  لم  هو  وسـخط  بالكفء  التزويج  طلبت  ولو 
أمره  يملك  ال  الولي  كان  وإذا  وليها،  إلـى  أمرها  فإن  أمرها  تملك  ال  ومن 
فقط.  الكرامة  هنـا  هـا  فالمطلوب  سـواء  حد  علـى  وهو  فهي  القـوام  مـع 

واهللا أعلم.
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البيع  من  فمنعه  ماله  في  واإلسراف  بالفسق  متظاهر  نسـيب  له  رجل 
منه  يشـتروا  أن  الناس  جميع  ومنع  عليه،  سـلطان  ذو  وهو  والشـراء 
جميع  استأصل  أن  إلى  ماله  منه  واشـترى  بنفسـه،  يدنيه  وصار  شـيئًا 
المشـتري  وليه  من  سـبق  لما  عنه  ممتنعـون  واألجانـب  يملكـه،  مـا 
حيلة  ال  بل  الولـي  يشـتريها  ما  بأضعاف  تراد  واألمالك  المنـع،  مـن 
بالمنع  حكمت  إن  المبيع  هذا  حكم  وما  اشتراه؟  ما  له  أيحل  للبائع، 
تصرف  وتصرف  اإلمالك  اسـتغل  وقد  المخرج  ما  أعني  والبطـالن؟ 

الملك؟ صحيح 
حكم  فـي  منه  أخـذه  ما  فجميـع  مالـه،  عامـة  غاشـم  لنسـيبه،  غاصـب  هـذا 
ألن  تصرفه  فيـه  يثبت  وال  وغلتـه  أصوله  إلـى  يـرده  أن  وعليـه  المغصـوب، 
أنفق  فيما  لـه  عرق  وال  الدراهـم  من  سـلم  ما  وله  المغصـوب،  فـي  تصرفـه 

واهللا أعلم. الغصب.  بعد  المال  لصالح 

¬eCG  »dƒd  ≈fõdG  øHG  áj’h

اهللا  من  األجر  ولك  به  عرفنا  تفضل  الزنيم؟  بتزويج  واألولى  األحق  من 
الحساب. يقوم  يوم  والثواب 

واهللا أعلم. أمه.  ولي  فوليه  أمه  عصبة  الزنيم  عصبة 
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لهم  فمن  لها،  أخ  وأوالد  ولدًا  خلفت  وهي  عتقاء  وتركت  ماتت  امرأة 
األولياء؟ من 

المرأة  قوم  هم  األعتقـاء  هؤالء  أولياء  أن  دعائمـه  في  النظر  ابـن  كالم  ظاهـر 
واهللا أعلم. وعشيرتها.  وأخوتها  كأبيها 
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تتزوج  أن  فأرادت  بالغـان،  وهما  وولد  خالص  أخ  عندهـا  عربية  امـرأة 
دون  األخ  فزوجها  أكفائها  من  ليس  ألنه  يزوجها  أن  الولد  فأبى  ببيسـر 

ال؟ أم  بها  دخل  ما  بعد  التزويج  أيقبل  تقول،  ما  الولد  رأي 
أنفسهن  يملكن  عندكن  النساء  أن  بلغني  البر،  ذلك  في  عليه  أنعم  بما  أعلم  اهللا 
الحال  هذا  على  األمر  كان  فإن  النصارى،  من  الحرية  بزعم  أهواءهن  ويتبعن 
يد  تحت  كانوا  ولو  السفاح.  من  خير  بالزوجية  والتمسك  السكوت.  فاألولى 
وللعشـيرة  للعربية،  بكفء  ليس  البيسـر  ألن  للولد  الحجة  لكانت  المسـلمين 

واهللا أعلم. عليهم،  وصمة  ألنه  الكفء،  بغير  التزويج  ترد  أن 
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لي  تسّوي  لم  إن  لزوجته  الرجل  فقال  كالم  بينهما  جرى  وزوجته  رجل 
مرادك  كيف  له:  قلنا  واحدة،  تطليقة  إال  بينهما  وليس  طالق  فأنِت  مذهبًا 
قلت  أني  غير  نية  لـي  ليس  فقال:  منها؟  تريده  الذي  بالمذهـب  ونيتـك 

بالجواب. تفضل  البديهة،  على  ذلك 
يتعارف  ما  على  لفظه  ظاهر  فيحمل  يمينه  في  قصد  الحالف  لهذا  يكن  لم  إذا 
السـيرة  حسـن  على  يطلق  عندهم  المذهب  كان  فإذا  زمانه،  في  بلده  أهل  به 
ذلك  معه  تصنع  لم  وإن  امرأته  فهي  ذلك  معه  صنعـت  فإن  العشـرة  وجميل 
منذ  أشهر  أربعة  تمام  قبل  مذهبًا  له  سوت  فإذا  حالها  وانتظر  وطئها  عن  امتنع 
حلف  منذ  أشهر  أربعة  مضت  حتى  مذهبًا  له  تسوِّ  لم  وإن  زوجته  فهي  حلف 
َحُرمْت  مذهبًا  له  َي  تسـوِّ أن  قبل  األربعة  في  جامعها  وإن  باإليالء،  منه  بانت 

واهللا أعلم. عليه. 
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البلد  تلك  وفـي  وكـذا  كـذا  بـلـد  أدخل  ال  أني  بـاهللا  يمينًا  حلـف  مـن 
ال؟ أم  شيء  زوجته  يلحق  فهل  شيئًا  بحلفه  يقصد  ولم  له  زوجة 

يمين  كفـارة  فعليه  حلف  منـذ  أشـهر  أربعة  مضي  قبل  البلـد  تلـك  دخـل  إذا 
أربعة  مضت  حتى  يدخلهـا  لم  وإن  زوجته،  ِقَبل  مـن  عليه  شـيء  وال  مرسـلة 
أبي  وعن  باإليالء  منـه  تبين  أنها  عبـداهللا  أبي  فعن  البلدة  فـي  وزوجتـه  أشـهر 
عليه  يدخل  فـال  سـكنى  شـرط  البلدة  تلك  في  عليه  يكن  لم  إن  أنـه  معاويـة 

اإليالء.
عن  حلف  وإنما  زوجته  عن  يحلف  لم  ألنه  مطلقًا  عليه  إيـالء  ال  إنه  وأقـول: 
لها  كان  لو  حتى  البلدة  تلك  غير  في  بزوجته  االجتماع  ويمكنه  البلدة  دخول 

  3  2  1﴿ تعالى:  قوله  وظاهر  شرطها  تترك  أن  لها  إذ  سكنى  شرط  عليه 
البلدان،  عن  ال  النسـاء  عن  اإليالء  أن  على  يدل   (١)﴾  7   6     5   4

واهللا أعلم. زوجته،  عن  حلف  من  على  إال  إيالء  فال 
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بينهما  ضـرب  إلى  أفضت  حتى  مخاصمـة  غيره  وبين  بينـه  جـرت  مـن 
ال  الثالث  بالطـالق  هذا،  مـن  لي  ينصف  لـم  إن  المضـروب،  وحلـف 
أسكن هذه البلدة ثم مكث مدة حتى أنصف له منه ُقيِّد الضارب ورضي 

اإلنصاف. قبل  المدة  تلك  في  زوجته  يعاشر  وكان  بذلك  المضروب 

.٢٢٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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ثالثًا  طالق  فزوجته  الفاعل  بذلك  له  ينصف  لم  إن  أنه  هذا  بقوله  أراد  كان  إن 
إجماع  بعضهم  وحكى  وطئهـا،  من  يمتنع  أن  وعليه  زوجتـه،  من  مؤل  فهـذا 
فسدت  له  ينصف  أن  قبل  وطئها  فإن  ذلك،  مثل  في  الوطء  منع  على  أصحابنا 

نعلمه. خالف  بال  عليه 
الشـرع  وافق  ما  هو  اإلنصاف  بل  الحالف  هذا  به  يرضى  ما  اإلنصاف  وليس 
واهللا أعلم. إنصاف.  فال  وإال  أنصف  فقد  الشرع  وفق  على  منه  حقه  ُأعطي  فإن 
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تقع  ولم  أشهر  أربعة  مضت  إذا  زوجته  عن  والمؤلي  المظاهر  أن  معنى 
يجعلوا  ولم  يومها،  من  لألزواج  وتحل  منه  تبين  فإنها  لزوجته  إفاءة  منه 
ذكرها  التي  المـدد  بعد  إال  يكون  ال  الفسـخ  أو  والطالق  عـدة،  لذلـك 
وال  العبارة  تلك  عرفنا  فال  عدة،  لذلك  يجعلوا  لم  فكيف  كتابه  في  اهللا 
فاهللا  فينا  الدراية  وقلـة  علينا  الجهـل  لغلبة  المسـألة  هذه  تأصيل  فهمنـا 

المستعان.
التي  المـدة  هي  إنما  منهـا  آلى  التـي  وعدة  زوجهـا  عنها  ظاهـر  التـي  عـدة 
اهللا  جعل  التـي  األشـهر  األربعة  وهـي  أال  العظيـم  القـرآن  فـي  اهللا  حددهـا 
حتى  وطؤها  عليه  امتنع  الرجل  ظاهـر  فإذا  فيها  لنا  اإلفاءة  وتعالـى  سـبحانه 
المراجعة  بمنزلة  هي  إنمـا  األشـهر  األربعة  في  فاإلفاءة  الظهار  كفارة  يكّفـر 
أشـهر  األربعة  انقضت  حتى  زوجته  المؤلي  أو  المظاهر  ترك  فإن  العدة  في 
الحكم  وهذا  آلى،  يوم  أو  ظاهر  يوم  واقع  النكاح  فسـخ  فكأن  منه  خرجت 
والعشـر  أشـهر  باألربعة  المميتة  خصت  كما  واإليالء  الظهار  به  مخصوص 
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الحوامل  خصت  وكما  األقراء  بالثالثـة  الحوائض  المطلقات  خصت  وكمـا 
الشـارع  جهة  من  إال  يعلم  ال  توقيفي  هو  إنما  العدد  فتحديد  الحمل  بوضع 

واهللا أعلم. مدخل.  فيه  للقياس  فليس 

Iô°TÉ©ªdG  ∑ôJ  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

يطأها  فلم  طالق  فأنِت  أجامعك  لم  إن  أو  أطأك،  لم  إن  المرأته  قال  من 
باإليالء؟ تبين  هل  أشهر  أربعة  مضت  حتى 

طلقت  جماعها  فيه  يمكنه  وقت  عليه  مضى  حتى  يجامعها  لم  ثم  ذلك  قال  إذا 
ينو  لم  فإن  جماعها،  تـرك  ينوي  حتى  تطلق  ال  إنها  آخر  قول  في  ولعلـه  منـه 
هنا  ها  لإليالء  وجهًا  أرى  وال  باإليالء  بانـت  أربعة  مضت  حتى  يجامع  ولـم 
فإن   (١)﴾4   3   2   1﴿ تعالى:  قوله  من  اإليالء  لفظ  تحت  دخوله  إال 
قلنا  الجماع  من  المانعة  باليمين  اآليـة  في  اإليالء  يقيد  لم  إذ  أيضًا  مـؤل  هـذا 
وهذا  منها  االمتناع  على  الحلف  معناه  فإن   ﴾4   3 ﴿ بقوله  ذلك  يقيد  قد 
من  أحد  عن  أحفظه  لم  وجه  وهـو  أظهر،  لك  قدمته  وما  إتيانها  علـى  حلـف 

واهللا أعلم. الطراحه.  معنى  فال  تقتضيه  القواعد  لكن  أصحابنا، 

?á©HQCG  ≠∏H  ¿EG  AÓjEG  øjô¡°T  ¿ÉHô≤dG  ΩóY  ≈∏Y  ∞∏ëdG  πg

أربعة  عليه  فمضت  شـهرين  أو  شـهر  إلى  امرأته  يقرب  ال  حلف  عمن 
عدمها؟ أم  البينونة  يعجبك  الذي  ما  فيهن  يقربها  ولم  أشهر 

.٢٢٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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نفسـه،  ألزمه  ما  إال  يلزمه  ال  إذ  تبين،  ال  أن  ويعجبني  اختالف،  ذلـك  فـي 
اليمين. تلك  ألجل  تركها  إذا  فيما  والخالف 

AÓjEG  ¿ÓØd  ’EG  ¬àNCG  èjhõJ  Ωó©H  ∞∏ëdG

فأبى  فالن،  إال  يأخذها  ال  أخته  أن  طالقًا  بأربعين  لزوجاته  حلف  رجل 
يزوجها  ولم  آخر  زوجها  فإن  ابنـه،  أراده  الذي  الرجل  يـزوج  أن  أبوهـا 

ال؟ أم  مدة  له  وهل  الطالق  بهذا  الحالف  هذا  على  فما 
الفالن  ذلك  أخذ  فإن  زوجته،  فيها  يقرب  ال  أشهر  أربعة  فيه  يمهل  إيالء  هذا 
خرجت  األربعة  مضت  وإن  عليه  طالق  فال  حلف  منذ  أشهر  أربعة  قبل  أخته 
أن  وقبل  األربعة  قبل  وطئها  وإن  األجنبية  حكم  في  وصارت  باإليالء  زوجته 

واهللا أعلم. زوجته.  عليه  حرمت  أخته  الفالن  ذلك  يأخذ 

¥Ó£dG  ó©H  ¬Yƒbh

قبل  العدة  انقضت  ثم  نفسه  على  وحرمها  منها  آلى  ثم  زوجته  طلق  من 
تنكح  لم  أو  غيره  نكحـت  بعدما  ثانية  تزويجها  أراد  ثـم  اإليالء  وقـوع 

األول؟ اإليالء  يضره  هل 
وقع  لو  يلزمه  وإنمـا  بذلك  شـيء]  يلزمه  لم  الطالق  [بعـد  اإليـالء  وقـع  إذا 
منزلة  قيل  التحريم  لحقها  رجعية  عدة  في  وهي  اإليالء  وقع  وإن  امرأته  وهي 

واهللا أعلم. دونه،  وقيل  أشد  وقيل  الطالق 
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لها  هل  أبيه،  بـرأس  مثًال  اهللا،  بغير  زوجته  وطء  عـن  حلف  إذا  الـزوج 
إذا  وكذلك  مدته؟  الحالف  على  أتت  إذا  اإليالء  من  باهللا  اليمين  حكـم 

وطئها؟ عن  غيرها  بطالق  أو  بطالقها  حلف 
امتنع  فإذا  باطًال  أو  نفسـها  في  حقًا  كانت  الوطء  من  تمنع  يميـن  كل  اإليـالء 
زور  قول  الظهـار  أن  وناهيك  باإليـالء،  امرأته  خرجـت  الوطء  عـن  ألجلهـا 

واهللا أعلم. الظهار،  أحكام  به  وتثبت  القول  من  وباطل 
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طالق  فأنِت  القبض  يوم  الفالني  الشـيء  أفعل  لم  إذا  لزوجته  قال  رجل 
التعلقات؟ هذه  مثل  في  جماعها  عن  اإلمساك  يلزمه  وهل  تطلق؟  مني 

أربعة  انقضـاء  قبل  فعل  فـإن  يفعل،  حتى  عنهـا  الكف  يلزمه  إيـالء  منـه  هـذا 
يفعل  ولم  حلف  منـذ  أشـهر  أربعة  انقضت  وإن  فليأتها،  زوجتـه  فهي  أشـهر 
فقوله  القبض  قبل  األربعة  انقضت  وإن  حكمها  وهذا  باإليالء،  منه  تبين  فإنها 
منذ  ال  حلف  منـذ  مؤليًا  يكون  ألنه  اإليـالء  حكم  عنه  يدفع  ال  القبـض  يـوم 

واهللا أعلم. حنث. 
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قال  أو  جامعتك،  إن  حافيًا  الحج  يلزمني  العظيم  واهللا  لزوجته  قال  مـن 
ذلك؟ في  يلزمه  ما  بشيء،  منِك  بغيت  أو 

كفارة  يمينه  عـن  فيكفر  الحنث  لزمه  وجامعها  لزوجتـه  رجع  فإن  إيـالء  هـذا 
يجامع  لم  وإن  ذلك  غير  فيه  وقيل  حنث  إن  يلزمه  فقيل  الحج  وأما  مرسـلة، 
باإليالء  منه  بانت  حلف  منذ  أشهر  أربعة  مضت  حتى  شيئًا  منها  يرد  ولم  امرأته 

واهللا أعلم. الخطاب.  من  خاطبًا  وصار 
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من  شـيٌء  متخلقًا  كان  أو  لحم  قطعة  أو  دم  علقة  أسـقطت  إذا  الحبلى 
ال؟ أم  كالنفساء  وتمكث  ال؟  أم  واحد  فيها  الحكم  أعضائه. 

وتقعد  مميتة  غير  كانت  إذا  العدة  من  به  وتخـرج  واحد  هذا  في  الحكـم  إن 
النفاس  أحـكام  إن  وقيل:  للنفـاس  تقعـد  ما  األشـياء  هذه  من  واحـد  لـكل 
حمًال  إال  العـادة  في  مثلها  يكـون  ال  لحمـة  أسـقطت  إذا  إال  لهـا  تعطـى  ال 
العدة  ألن  ظاهـر  وهو  عليه  تعالى  اهللا  رضـوان  سـعيد  أبو  اإلمـام  واسـتحبه 

محكمة. عندهم 
وهو  بعضه  أو  السـقط  خلق  يسـتبين  حتى  النفاس  حكم  لها  يعطـى  ال  وقيـل 
وفيه  عليهـم  اهللا  رضـوان  محبـوب  وابـن  عبيـدة  وأبـي  عبـاس  ابـن  مذهـب 
الطهارة  أيضًا  واألصـل  الحمل  ثبوت  عدم  األصل  ألن  األصـل  اسـتصحاب 

واهللا أعلم. مستصحبان،  فهما 

¢SÉØædG
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ثم  واغتسـلت  السـابق  النفـاس  في  مقامها  قبــل  الطهــر  لها  ظهر  من 
صالتها؟ في  تصنع  ما  النفاس  مــدة  انقضاء  قبـل  الـدم  راجعها 

نفاسـها  أيام  في  كان  وإن  بّين  طهر  في  صلتها  إذا  صالتها  في  عليها  شـيء  ال 
وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة ألنها حينئٍذ بصالتها عاصية، واهللا أعلم.

ومكثت  دم  علقة  أسـقطت  إذا  وطؤها  له  يحل  زوجها  وكذلك  له:  قيل 
النفاس؟ عدة  انقضاء  قبل  طهرت  ثم  قالئل  أيامًا 

واهللا أعلم. النفاس،  حكم  لها  جعل  من  مذهب  على  وطؤها  له  يحل  قال: 
ال؟ أم  لألزواج  تحل  مطلقة  كانت  وإذا  له:  قيل 

على  تحل  وال  النفاس  حكم  للعلقة  جعل  من  مذهب  على  تحل  قال: 
كما  حمًال  إال  العادة  في  مثلها  يكون  ال  لحمة  تسقط  حتى  المختار  المذهب 

واهللا أعلم. مّر، 

¢SÉØædG  Ióe  »a  ô¡£dG  π∏îJ

متنوعة،  دماء  راجعتها  ثم  أيام  أربعة  بها  وتمادى  الطهر  رأت  إذا  النفساء 
هذه  حكم  يكون  ما  ذلك،  غير  هو  ما  ومنها  النفـاس،  كدم  هو  ما  منهـا 
هذه  على  وطئها  وإذا  هـذه؟  والحالة  يطأها  أن  لزوجهـا  وهل  الدمـاء؟ 

عليه؟ يكون  ماذا  بعدها  أو  األربعين  قبل  الصفة 
وإّما  لها  والدة  أول  هـو  النفاس  ذلك  أي  مبتدئة  النفسـاء  هذه  تكـون  أن  إمـا 
نفاسـها  عدة  تمام  هو  الطهر  فوجود  مبتدئة  كانت  فإن  مبتدئة:  غيـر  تكـون  أن 
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عدة  أقل  في  قيل  ما  أشهر  على  النفاس  في  أيام  عشرة  لها  كملت  قد  كان  إذا 
فكل  مثًال  أيام  عشرة  طهرها  يبلغ  لم  إذا  فأما  الطهر،  في  أيام  وعشرة  النفاس 
عشرة  من  أقل  طهر  ال  ألنه  تنوع  وإن  نفاس  فهو  األربعين  تمام  قبل  جاءها  دم 
وما  ذلك  من  أقل  طهر  ال  إذ  أيام  عشـرة  الطهر  ذلك  مدة  كانت  إذا  هـذا  أيـام 

قول. على  تنوع  وإن  حيض  فهو  أيام  عشرة  طهر  بعد  الدماء  من  جاء 
فهو  دم  تقدمها  فإذا  عبيط  دم  يتقدمها  لم  إذا  ونحوها  بالصفرة  عبـرة  ال  وقيـل 

حيض.
تمام  بعد  الدم  بها  تمادى  وإن  ال  أو  دم  تقدمهـا  بها  عبرة  ال  ثالث  قـول  وفـي 

كالمستحاضة. حينئٍذ  عليها  انتظار  وال  وصّلت  اغتسلت  األربعين 
إذا  لها  ولد  أول  فيهـا  قعدت  التي  األيام  هي  فعدتهـا  مبتدئة  غيـر  كانـت  وإن 
له  تنتظر  دم  من  المدة  تلك  بعـد  جاء  مما  فوق  فما  عشـرة  األيام  تلك  كانـت 
تلك  عن  تنتقل  وال  وصّلت  اغتسلت  وإال  انقطع  فإن  أيام  ثالثة  وقيل  يومين 

متفقة. أي  متواطئة  والدات  ثالث  لها  تتوالى  حتى  العادة 
يومًا  عشـرين  مثًال  واحدة  جـاءت  بأن  اختلفـت  إذا  عمـا  بالمتفقـة  واحترزنـا 
كذلك  اختلفت  إذا  فإنها  يومـًا  ثالثين  والثالثة  يومًا  وعشـرين  خمسـة  والثانية 
بها  يستقر  فال  نفسـها  في  مسـتقرة  غير  الحاالت  هذه  أن  وذلك  بها  تنتقل  فال 

أصله. على  الحكم  فبقي  غيرها 
تتحول  فال  متواطئـة  غير  والدات  ثـالث  عليها  توالـت  وإن  ثاٍن:  قـول  وفـي 
االنتظار  أيام  بعد  عدتها  علـى  زادت  التي  األيام  في  فتبقى  وعليه  عدتهـا  بهـا 
فكان  التيسير  تجلب  المشـقة  أن  قواعدهم  ومن  مشـقة  وفيه  أبدًا  مسـتحاضة 

ظاهر. هو  كما  القاعدة  لهذه  أنسب  األول 
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حرم  نفسـاء  كانت  متى  فإنها  ومنعه  لها  الوطء  جواز  يترتب  ذكرنا  مـا  وعلـى 
المقام  هذا  في  حضرني  ما  هذا  واهللا أعلم.  جاز،  طاهرة  كانت  ومتى  وطؤها 

العالمين. رب  هللا  والحمد  بعدله  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر 

Égô¡Wh  AÉ°ùØædG  IOÉY

بعد  طهرًا  المرأة  رأت  إذا  الطهر  بعد  والجماع  للصالة  النفساء  عادة  ما 
الجماع. وعدة  الصالة  عدة  لنا  بّين  يومًا؟  عشر  خمسة  أو  أيام  عشرة 

فهذه  الوطء  يباح  بانقضائها  التي  هي  الصالة  تجب  بانقضائها  التي  العادة  إن 
من  سـلف  فيما  تعودتها  عادة  النفسـاء  لهذه  كان  فإذا  عدتان  ال  واحـدة  عـدة 
وإن  الوطء  ويباح  الصـالة  تجب  وبانقضائها  عدتهـا  هي  العادة  فتلـك  أمرهـا 

ذلك. من  أكثر  أو  يومًا  عشر  خمسة  أو  أيام  عشرة  العادة  تلك  كانت 
يومًا  أربعين  تعتد  أن  فعليها  أمرها  من  سـلف  فيما  عادة  تتعود  لم  كانت  وإن 
لم  وإن  وتصلي  تغتسـل  ذلك  بعـد  ثم  القدر  ذلك  إلـى  الـدم  بهـا  تمـادى  إذا 
قبل  طهرت  وإن  االسـتحاضة  حكم  في  حينئذ  تكون  ألنها  الدم  عنها  ينقطـع 
تنقضي  حتى  يأتيهـا  ال  أن  زوجهـا  ويؤمر  وصّلـت  اغتسـلت  يومـًا  األربعيـن 

واهللا أعلم. األربعين  قبل  دم  يعاودها  أن  مخافة  األربعون 
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يومًا  أربعين  من  أقل  في  إياها  ووطؤه  نفسـاء،  وهي  زوجته  وطئ  رجل 
ومتى  بذلك؟  عليـه  تحرم  هل  وطئهـا  ثم  شـهر  عن  اغتسـلت  إذا  مثـًال 

أجبني؟ عليه،  يحرمها  إياها  وطؤه  يكون 
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على  فطهرت  عدة  لهـا  يسـتقر  ولم  النفاس  في  مبتدئة  المرأة  هـذه  كانـت  إذا 
ذلك  بعد  تر  ولم  الطهر  حال  في  زوجها  عليها  وقع  ثم  واغتسلت  شهر  رأس 
أسـاء  قد  عليه  اهللا  رحمة  الحواري  أبو  فقال  النفاس،  أحوال  من  شـيئًا  الطهر 
إذا  ذلك  في  عليهما  بـأس  وال  امرأته  عليه  تحرم  وال  فعـل  فيما  الرجـل  هـذا 

الدم. من  طاهر  وهي  وطئها 
كان  المؤثر:  أبـو  فقال  األربعين  تمـام  قبل  ذلك  بعـد  الدم  راجعهـا  إذا  وأمـا 

بينهما. يفرق  ال  ذلك  في  يشدد  محبوب  محمد بن 
النفاس  عدة  فإن  العدة  في  إال  الحيض  حكم  وغيره  النفاس  حكم  أن  واعلـم 
وأكثره  أيام  عشـرة  النفاس  أقل  إن  قالوا  أنهـم  وذلك  الحيض  عدة  مـن  أكثـر 

ذلك. غير  وقيل  يومًا  أربعون 
أن  زوجها  فيؤمر  أيام  عشرة  بعد  فطهرت  النفاس  في  مبتدئة  المرأة  كانت  فإذا 
العاص  أبي  عثمان بن  عن  األثر  في  ورد  لما  يومًا  أربعين  تتم  حتى  يقربها  ال 
فتعرضت  األربعين  تمام  قبل  طهرت  ثم  نفاسها  في  فلبث  له  ولدت  امرأة  أن 

األربعين(١). يستوفين  حتى  ولدن  إذا  النساء  نقرب  أن  نهينا  فقال:  له 
فحينئٍذ  النفاس  عالمات  من  شيء  فيهن  يراجعها  ولم  األربعون  تمت  فإذا 
والثانية  الوالدة  في  لها  عدة  وتجعلها  أيام  عشرة  نفاسـها  في  عدتها  تكون 
أيام  خمسة  العشرة  على  زادت  إن  فإنها  نفاسها  أيام  في  تزد  لم  ما  والثالثة 
يومًا  عشر  خمسـة  واحدة  كل  في  تقعد  والدات  ثالث  عليها  وتوالى  مثًال 

يقول  كان  أنـه  العاص  أبي  بن  عثمـان  طريق  من  الحيـض  كتـاب  فـي  الدارقطنـي  (١) رواه 
ذلك». قبل  الطهر  ترى  أن  إال  يومًا  أربعين  تقربني  فال  منكن  امرأة  نفست  «إذا  لنسائه 
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عليها  تتوال  لم  إذا  وأمـا  يومًا  عشـر  خمسـة  ذلك  بعد  عدتها  تكون  فإنهـا 
فيما  وتنتظر  األولـى  العدة  هـي  فعدتها  واحد  نهج  علـى  والدات  ثـالث 
مستحاضة،  ذلك  فوق  فيما  وتكون  أيام  ثالثة  وقيل  يومين  ذلك  على  زاد 

واهللا أعلم.

ô¡W  IOÉY  É¡d  øμJ  ºd  Ée  ø«©HQC’ÉH  AÉ°ùØædG  ô¡W

ورأت  إليها  يرجع  ولم  عشرة  أو  أيام  سبعة  بعد  دمها  انقطع  نفساء  امرأة 
عليه؟ بأس  من  هل  يومًا  األربعين  تمام  قبل  زوجها  وواقعها  الطهر 

فقال:  نفاسـها  من  طهرت  أن  بعد  له  العاص  أبـي  عثمان بن  امـرأة  تعرضـت 
عادة  لها  تسـتقر  لم  من  حق  في  وهـذا  األربعين.  قبـل  النسـاء  نأتي  أن  نهينـا 

المرفوع. الخبر  حكم  في  هذا  وقوله  صحابي  وهو  طهر، 
بعد  إتيانها  فـي  عليه  بأس  فـال  األربعين  دون  عـادة  لها  اسـتقرت  التـي  وأمـا 
السؤال،  صورة  في  فواقعها  طاهرًا  فوافقها  شيئًا  تتعود  لم  وإن  المعتاد  طهرها 

واهللا أعلم. عليه.  تحرم  وال  أساء  فقد 

IOÉ©∏d  ¢SÉØædG  IRhÉée

الثالثين  بعد  الدم  بها  فاستمر  يومًا  ثالثين  عدتها  كانت  إذا  النفساء  عن 
وصيامها؟ صالتها  في  المرأة  هذه  تصنع  ما 

ثالثة  بعد  ينفع  لـم  فإذا  الطهر  فيهن  تنتظر  أيـام  بثالثة  الثالثين  بعـد  تسـتطهر 
واهللا أعلم. مستحاضة،  وصارت  وصامت  وصّلت  اغتسلت 
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أيام  عشـرة  دون  فيما  وطهرت  الخلـق  تام  غير  أو  مضغـة  أسـقطت  امـرأة 
عندك؟ األولى  فما  خالف  ذلك  في  كان  وإن  ال؟  أم  وطؤها  لزوجها  أيصح 

واهللا أعلم. نفاسها،  عدة  تنقضي  حتى  وطئها  ترك  األحوط 

ø«©HQC’G  πÑb  ¢SÉØædG  øe  ô¡£dÉH  áLhõdG  ´ÉªL

نفاسـها  من  البين  الطهر  رأت  إن  زوجته  يجامع  أن  للرجل  يجـوز  هـل 
ولم  ذلـك  رجـل  فعـل  وإن  يومـًا،  األربعيـن  انقضـاء  دون  واغتسـلت 
الحكم  كيف  األربعين  في  كدرة  وال  صفرة  وال  الدم  من  شيء  يراجعها 

اهللا؟ وبين  بينه 
أن  به  األولى  كان  أمرًا  استعجل  وقد  عليه،  تحرم  فال  فعل  وإن  ذلك،  له  يكره 

واهللا أعلم. إليه،  يعد  فال  يستعجل  ال 

IO’ƒdG  ≈∏Y  áμ°TƒªdG  IÓ°U  á«Ø«c

دم  أو  صفـرة  أو  مـاء  رحمها  مـن  وخـرج  للـوالدة  قعـدت  إذا  المـرأة 
الصالة؟ تترك  أم  تصلي  الصالة  وحضرتها 

الحال  عليها  ويشتد  الزفرات  عليها  تتابع  إن  وذلك  للميالد،  تركز  حتى  تصلي 
وقيل  الهادي(١)،  يفقئ  حتى  تتركها  ال  وقيل  الصالة،  تترك  أن  لها  قيل  فهنالك 

واهللا أعلم. الولد،  يخرج  حتى 

معه. الماء  وخروج  بالجنين  المحيط  الغشاء  انفجار  (١) هو 
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تترك  هل  مضغة  أو  علَقـة  رأت  وبعد  أيامًا،  بها  اسـتمر  طلق  أتاهـا  مـن 
الصالة؟ تترك  متى  إلى  بعد  ومن  والمضغة؟  العلقة  قبل  الصالة 

أيام  في  نفساء  تكون  النفاس  حكم  فحكمها  لحمة  فأسقطت  حامًال  كانت  إذا 
تصلي. بل  بنفساء  ليست  اللحمة  سقوط  وقبل  نفاسها، 

الحيض  وقت  دمها  ووافـق  يحيض  ممن  كانت  فـإن  حامل،  غيـر  كانـت  وإن 
واهللا أعلم. الدم،  من  القطعة  وهي  العلقة  سقوط  يضرها  وال  حائض  فإنها 
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لمن  ولدًا،  وضعـت  أشـهر  بخمسـة  الدخول  وبعد  امرأة،  تزوج  رجـل 
في  رخصة  من  وهل  بالتأبيد؟  وتحرم  بينهما  يفـرق  وهل  الولد؟  يكـون 
سلم  ما  للحليل  يرجع  هل  بينهما  بالتفرقة  حكمت  وإذا  الزوجية؟  إبقاء 

العلم؟ عدم  أم  بالحمل  علم  عندهم  األولياء  كان  إذا 
وقيل  عليها،  عقد  منذ  أشـهر  سـتة  تمام  قبل  الخلق  كامل  بولد  جاءت  إذا 
زوج  قبله  تزوجها  يكن  لم  إن  لها  الولد  بل  له  الولد  فليس  بها،  دخل  منذ 
الخالف  علـى  اللحوق  مـدة  في  بـه  جـاءت  إن  األول  للـزوج  فهـو  وإال 
ترجع  وال  الرجل  هذا  وبين  بينها  ويفرق  المدة  تلك  تعيين  فـي  الموجـود 

أبدًا. إليه 
أنها  عندي  والصحيح  الدخـول،  بذلك  عليه  الصداق  وجوب  في  والخـالف 
في  وهي  لها  صداق  ال  أنه  ذلك  مع  نفسها  فأوطأته  بالحمل  عالمة  كانت  إذا 

واهللا أعلم. المطاوعة.  الزانية  حكم 

Ö°ùædG
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بولد  أتت  ثم  شهرًا  عشر  أربعة  الطالق  بعد  ومكثت  زوجته  طلق  رجل 
وإن  ألمه؟  تبعًا  يكـون  أم  المطلق  بالزوج  الحقًا  الولد  هـذا  يكون  هـل 
تنفي  أن  المـرأة  أرادت  وكذلك  عنه  الولـد  هذا  ينفـي  أن  المطلـق  أراد 

ال؟ أم  شيئًا  لنفيهما  دعواهما  تفيد  هل  مطّلقها  عن  الولد  ذلك 
رغم  على  بالزوج  الحـق  فالولد  المذكور  الطالق  من  العـدة  بعد  تتـزوج  لـم  إذا 
ألن  بأبيه  الولد  إلحاق  يزيل  ال  هي  نفيها  وكذلـك  شـيئًا  عنه  يغني  ال  فنفيه  أنفـه، 
الشرع  حكم  إذا  إال  سقوطه  الوالدين  أحد  بدعوى  يزول  فال  للولد  حق  اإللحاق 
أشهر  لستة  به  جاءت  فإن  المذكور  الطالق  من  العدة  بعد  تزوجت  وإن  بسقوطه، 
واهللا أعلم. األول.  للزوج  فهو  ذلك  قبل  به  جاءت  وإن  للثاني  فهو  تزوجت  منذ 
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وعنده  منه  ليس  أنه  بـه  عالم  وهو  ولدًا  فراشـه  على  زوجته  ولدت  مـن 
ماًال  وترك  الولـد  ذلك  ومات  الشـريعة  بظاهر  إال  ولـده  ما  أنـه  حقيقـة 
سائر  وبين  بينه  التسوية  ويلزمه  ال؟  أم  وباطنًا  ظاهرًا  ميراثه  لوالده  أيحل 
أفدنا. عليه؟  أو  له  ذلك  كان  إن  ذلك  في  له  الحجة  وما  ال؟  أم  أوالده 

ذهاب  أو  اآللة  ذهـاب  عند  إال  منه  ليـس  الولد  أن  علـى  يطلـع  أن  يمكـن  ال 
علمه  يتأتى  هنا  فها  الحال  ذلك  مع  له  ولد  ثم  ذلك  نفسه  من  علم  فإذا  قوتها 

له. ليس  الولد  بأن 
أن  غيره  إلى  يلتفـت  وال  عليه  يعول  أن  ينبغـي  الذي  فالصحيح  ذلـك  ومـع 
قضى  وبذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  قـال  كما  الحجـر»  وللعاهـر  للفـراش  «الولـد 
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متناول  الخبر  وهذا  األحاديث  فـي  نقل  كما  زمعة  وليدة  ابن  فـي  اهللا  رسـول 
عليه  الشـرع  بظاهر  ولده  فهو  غيره  من  أنه  علم  ولمن  له  الولد  أن  علم  لمن 
الميراث  في  وحكمه  أوالده  وبيـن  بينه  ويسـوي  األوالد  بمعاملة  يعاملـه  أن 

أوالده. حكم  وغيره 
وذلك  األوالد  غير  يعامله  أن  خصاله  في  إسحاق  أبو  ذكره  قول  على  ويخرج 
يلحق  ال  أنه  أمه  وصدقته  أبوه  نفاه  إذا  الولد  في  ذكر  اهللا  رحمه  إسحاق  أبا  أن 
ذلك  ظاهر  مخالفة  من  فيه  لما  الضعف  غاية  في  لعمري  وهذا  بأمه  بـل  بأبيـه 
وتصديق  أبيه  بنفي  ينتفى  فـال  للولد  حق  النسـب  ثبوت  فإن  وأيضًا  الحديـث 

واهللا أعلم. أمه. 
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أيلحقه  منه  بولد  وجاءت  منهم  أمٍة  إلى  فأفضى  بالرهن  خدمًا  أخذ  من 
الفاعل؟ على  وما  ال؟  أم  النسب  في 

بل  حرام  فاإلفضاء  المقبـوض  الرهن  وهو  األصلي  معنـاه  بالرهـن  أردت  إن 
كما  الخيار  بيـع  به  أردت  وإن  ملـكًا  األمـة  لسـيد  والولد  بـاهللا  والعيـاذ  زنـى 
بنسـب  الحق  فالولد  صحيحًا  البيع  كان  فإن  العامة  ألسـنة  في  المعروف  هو 
الخيار  بيع  بصحـة  القول  على  وهذا  أمتـه  وطئ  من  حكم  في  ألنـه  الداخـل 
لمن  فالولد  بالوقوف  القول  وعلى  ألمه  تبع  فالولد  بفسـاده  القول  على  وأما 

األم. إليه  تصير 
والتنزه  قواعدهم،  على  تخريج  هو  بل  أثرًا  ال  نظرًا  المسألة  في  عندي  ما  هذا 

واهللا أعلم. وقع.  إذا  فيما  والكالم  أولى  الفروج  أمر  في 
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شهرًا  عشر  ثمانية  مكثت  أو  حبلى  إنها  وقالت  زوجها  عنها  مات  امرأة 
في  اللحوق  وجدنـا  فإنا  والنسـب؟  بـاإلرث  أباه  أيلحق  بولـد.  وأتـت 
تمام  شـرط  الطفل  ذلك  في  وهل  به؟  يلحق  ال  أم  سـنتين،  إلى  اإلرث 
وعظم  أعضاء  واسـتطالة  أضراس  كنبـوت  وزيادته  نقصانـه  أو  الخلـق 

سواء؟ الحكم  في  أم  الجسم 
وجاءت  تزوجت  فـإذا  السـنتين  قبل  تزوج  لم  ما  ووارثًا  نسـبًا  به  يلحـق  نعـم 
من  ذكرت  ما  تعتبر  وال  الزوجين  من  للثاني  فهو  أشـهر  بسـتة  التزويج  بعد  به 

واهللا أعلم. واألضراس.  األعضاء 
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يّدعي  طائفة  من  رجل  وجاء  أرحامًا  المرء  ترك  إذا  النسـب  في  الشـهرة 
كليهما  الرجلين  وينسـبون  قوله  يصدقون  قومه  مـن  ورجال  عصبة  أنـه 
اترك  األمانة،  أهل  تعـذر  الوقت  هذا  في  تدري  وأنت  واحد،  جـد  إلـى 
حياته  في  الهالك  هذا  أقر  وإذا  سـرور  أهل  عنت  مسـألة  فهذه  الثقات، 

أرحام؟ ومعه  ال  أم  أيقبل  وارثه  هو  الرجل  هذا  أن 
فذاك  عدوًال  الشـهود  كان  فإن  الشـهرة،  عن  الشـهادة  المعنى  هذا  فـي  يقبـل 
فإن  شهادته،  في  غرض  أو  بهوى  يتهم  لم  ما  الحال  مستور  شهادة  قبلت  وإال 
الحكم  له  أجاز  من  قول  على  بالشـهرة  األخذ  للحاكم  جاز  الشـهود  تعذرت 
اليمين  وعليهم  به  أحق  فاألرحام  كله  هذا  تعذر  وإن  الحدود،  غير  في  بعلمه 
إلى  يدعيه  الـذي  النسـب  هذا  يعلمون  ما  أنهم  له  يحلفون  المدعـي  شـاء  إن 

واهللا أعلم. يثبت.  والوالد  الولد  غير  بوارث  الميت  وإقرار  الهالك، 
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وتقول  ذلك  ونحو  أشـهر  سـتة  من  ألقل  بولد  وجاءت  تزوجت  امـرأة 
وشعره  عينه  من  تعرفها  تزعم  فيما  عندها  بعالمات  حلة  ابن  إنه  القابلة 
تزويجها  يجدد  أن  الزوج  لهذا  يجوز  وهل  الولد؟  يكون  لمن  وجسـده 

فاسدًا؟ بها  األول  نكاحه  كان  إذا  األول 
بأربعة  األخير  تزوجها  بعدما  ولـدت  إن  أرأيت  نصه:  ما  األثر  في  يوجـد 
الربيع  وكان  قـال  بلى،  قـال  لألول؟  أنه  يعلـم  أليس  حسـنًا  ولـدًا  أشـهر 
اختلفوا  األثر  مـن  آخر  موضع  وفي  وصفـت.  ما  على  لألول  هـو  يقـول 
من  فقال  أشـهر  سـتة  من  أقل  على  فولدت  الرجل  يتزوجهـا  المـرأة  فـي 
وقال  التهمة،  استحقت  قد  ألنها  الولد  يلزمه  وال  عليه  لها  صداق  ال  قال 
بتلك  الحد  عنهـا  ويدرأ  شـبهة  على  تزويج  ألنه  الصداق  عليـه  قـال  مـن 
اختالفًا.  ذلك  في  نعلم  وال  حال  على  يلزمه  فال  الولد  وأما  قال  الشبهة. 

األثر. كالم  هذا 
المذكور،  األثر  يوافق  ما  إال  فيه  أجد  فلم  وآخرنا  أوائلنا  فتاوى  تتبعت  وقد 
انتفى  وإن  حق،  بوجه  منه  ينتف  لم  إذا  األول  للمطلق  فهو  عاش  إن  فالولد 
حامل،  على  وقع  ألنه  باطل  والتزويج  خاصة  لها  فالولد  شـرعًا  يقبل  بما 
بالحمل  علمـه  قبل  بها  دخل  إذا  يتزوجهـا  أن  لـه  ليـس  أن  القـول  وأكثـر 
أن  له  أن  تعالى  اهللا  رحمه  سـعيد  أبو  إليه  أشـار  قول  وفيها  غيره.  من  أنه 
التزويج.  شـبهة  على  وطئها  وإنما  بحت  زنى  على  يكن  لم  ألنه  يتزوجها 

اهللا. بيد  والتوفيق  واهللا أعلم 
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حولين  أو  بحول  مماته  بعد  بأوالد  وأتت  زوجهـا  عنها  المتوفى  المـرأة 
اللحوق؟ عدم  غاية  متى  وإلى 

في  احتبس  لكن  منه  أنه  ادعت  وإن  لحوق،  فال  غيره  من  الولد  أن  أقرت  إذا 
وقيل  أربع،  إلـى  وقيل  قول،  على  فقط  سـنتين  إلى  لحقه  المدة  تلـك  بطنهـا 
سنتين  إلى  اللحوق  رجح  الزمان  هذا  في  النساء  أحوال  نظر  ومن  سـبع،  إلى 
وكثرة  فيهن،  الخيانة  لكثرة  وذلك  عنه  اهللا  رضي  عبيدة  أبي  قول  وأظنـه  فقـط 

واهللا أعلم. مدة.  األقوال  بأقل  فنعاملها  اإللحاق  في  قوية  شبهة  تورث  ذلك 

QGôbE’ÉH  ô¡°TCG  áà°S  øe  πbC’  OƒdƒªdG  Ö°ùf  äƒÑK

تزوجها،  منذ  أشـهر  سـتة  من  ألقل  ولد  بولد  أقر  من  إن  بعضهـم  قـول 
لسـتة  ولد  إذا  إال  ألغاه  والشـرع  له  الولد  يكون  كيف  له،  الولـد  قالـوا: 

أشهر؟
وطئها  قد  أنه  منها  االحتماالت  بتلك  الولد  له  فيثبت  وجوهًا  به  إقراره  يحتمل 
قول  على  الزنى  بولد  إقراره  فإن  بها  زنى  لو  أن  ذلك  وأقل  التزويج  قبل  خطأ 

واهللا أعلم. والميراث.  النسب  يثبت 

áØ£ædG  ∫ÉNóà°SÉH  πªëdG

في  وأدخلته  زوجته  فحملته  كوعـاء  في  أمنى  فيمن  األثر  في  يوجـد  مـا 
وجهه؟ ما  يلزمه،  ال  الولد  أن  وحملت  الفرج 

وللعاهر  للفراش  بالولد  حكم  السالم  عليه  الشـارع  أن  مع  وجهًا  له  أدري  ال 
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من  كان  إذا  فيما  ظنك  فما  زنى،  من  الولد  كان  إذا  فيما  حكمه  وهذا  الحجر 
إليها  يلتفت  ال  التي  الشـواذ  لمن  ذلك  بغير  القول  وإن  ولده  هو  بـل  نطفتـه؟ 

واهللا أعلم. عليها.  ل  ُيَعوَّ وال 

√QGôbEÉH  Ö°ùædG  äƒÑKh  ódƒd  ø«∏LQ  AÉYOG

له،  فهو  ألحدهما  فأقرَّ  بلغ  فإن  تلزمهما،  نفقته  أن  ولدًا  تداعيا  رجـالن 
النسب؟ يثبت  االبن  من  اإلقرار  كيف 

والوالدين  بالولد  اإلقرار  يجـوز  أنه  األثر  وجاء  عضده  الولد  إقـرار  ألن  يثبتـه 
واحد  كل  ألن  البلوغ  قبـل  عليهما  النفقة  تثبت  وإنمـا  الميراث؟  أسـباب  في 
من  لذلك  بينهما  النفقة  فكانـت  إقراره  على  النفقة  فتلزمه  بالولـد  مقر  منهمـا 
مفرطًا  الولـد  إقرار  كان  فلـذا  الحقيقة  فـي  الرجلين  ولـَد  يكـون  أن  المحـال 

واهللا أعلم. الرجلين.  ألحد 

QGôbE’ÉH  ≈fõdG  øe  ódƒdG  Ö°ùf  äƒÑK

ما  زناه.  مـن  كان  وإن  ثبت  ولده  أنـه  بولد  أقر  فيمن  بعضهـم  قـول 
من  الولد  يثبت  وهـل  الحجر»  «وللعاهر  قال:  الشـارع  أن  مع  علتـه 

السفاح؟
الرجل  ماء  من  يكون  الولد  فإن  التوالد  أصل  إلى  نظر  ولعله  بعضهم  قال  كذا 
فإن  الجاهلية  أحـوال  في  اإلسـالم  أول  حكم  إلى  نظر  وكأنه  لذلـك  فألحقـه 
النسـب  به  ويثبتون  محض  سـفاح  هو  ما  منها  أنواع  على  كان  الجاهلية  نكاح 

األنساب. يغير  ولم  السفاح  حرم  اإلسالم  جاء  فلما 
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يكن  لم  إذا  الزنـى  من  بالولد  إقراره  يثبـت  أنه  وهو  آخر  قـول  المسـألة  وفـي 
له. يكون  حتى  فراش  هنالك  يكن  لم  ألنه  زوج  للمرأة 

لم  الزنى  في  مسرعة  بالسفاح  معروفة  المرأة  كانت  إذا  وهو  ثالث  قول  وفيها 
كانت  إن  وأما  جانب  كل  من  القذر  إليه  يلقى  موضع  ألنه  أحدًا  ولدها  يلحق 

بإقراره. ولدها  يلحقه  فإنه  واحد  رجل  إلى  المنقطعة  وهي  خدنًا  متخذة 
«الولد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  الزنى  بولد  اإلقرار  يجوز  ال  أنه  وهو  رابع  قول  وفيها 
«عصبة  آخر:  حديـث  وفي  بالحجارة  الرجـم  أي  الحجر»  وللعاهـر  للفـراش 
الزنيم عصبة أمه» فلو كان له عصبة [ لما جعل] عصبته عصبة أمه. واهللا أعلم.

السائل: قال 
ال  وأنه  أبيه  من  بالميراث  خصه  ذلك  في  اإلقرار  بثبوت  القائل  بال  فما 
ألب  أم  إرث  وإلى  إخوته  إرث  وإلى  دم  في  مقاسمته  إلى  ذلك  يتجاوز 

األحكام. من  ذلك  غير  إلى  أخواته.  يزوج  وال  إخوته  يرث  وال 
وإقراره  ذلك  يثبت  بإقراره  إذ  غيره  دون  األب  من  الميراث  علـى  قصره  إنمـا 

الناس. من  غيره  على  حجته  يثبت  ال 
المقر،  األب  غير  من  الميراث  بها  يستحق  بينة  له  تثبت  لم  الزنيم  هذا  أن  بيانه 
النساء  أولياء  وإن  فيه،  استحقاق  لهذا  يثبت  ولم  مخصوصين  لقوم  الدم  وإن 

حق. الوالء  في  لهذا  يثبت  لم  معروفون  مخصوصون 
به.  أقر  الذي  الموضع  غير  في  حقًا  للولد  يثبت  ال  األب  إقرار  أنَّ  األمر  غاية 

واهللا أعلم.
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المفقود  عدة  زوجته  واعتـدت  سـنين  أربع  أكملت  إذا  المفقود  زوجـة 
عند  واشـتهر  المفقود  زوجها  جاء  ذلك  وبعد  آخر  برجل  تزوجـت  ثـم 
لزوجها  أم  لآلخر  الزوجـة؟  تكون  لمن  األول،  زوجهـا  هو  أنـه  النـاس 

تعالى. اهللا  شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بيِّن  المفقود؟ 
بالمهرين  والمراد  المهريـن،  أقل  وبين  زوجته  بين  األول  الـزوج  يخيَّر  قالـوا 
فإن  اآلخر،  الزوج  إياه  أصدقها  الذي  والمهر  هو  إياه  أصدقها  الذي  المهر  هو 
الصداق  اختار  وإن  المطلقة  عدة  وتعتد  الثاني  زوجها  له  تركها  زوجته  اختار 

المذكورين. الصداقين  أقل  أعطي 
وطلبهم  الصالح  ونظرهم  اجتهادهم  عن  اهللا  جزاهم  به  صرحوا  ما  زبدة  هذا 
بين  األول  الزوج  تخييـر  في  وذلك  شـيء  هذا  من  النفس  وفي  خيرًا  السـداد 
التزويج  كان  إذا  يقول  أن  فلقائل  الصداقين.  أقل  إعطائه  وفي  والصداق  المرأة 
غير  كان  وإن  قطعًا  الثاني  زوجة  ألنها  التخيير  لهذا  وجه  فال  صحيحـًا  الثانـي 
بفسـاد  وحكمنا  األول  زوجة  أنها  قدرنا  وإن  قطعًا  األول  زوجة  فهي  صحيح 

Oƒ≤ØªdG
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وجه  فما  المهر  اختار  لو  أرأيت  أيضًا.  التخيير  لهذا  معنى  فال  الثاني  التزويج 
أقل  إعطائه  معنى  فما  وأيضًا  فاسـد.  تزويجه  أن  مع  الثاني  الزوج  مع  إقامتها 
كان  ولو  تزويج  تجديد  هنالك  أن  يذكروا  فلم  وأيضًا  أوفرهما.  دون  المهرين 
يذكروا  لم  وهم  األول  الـزوج  من  اعتداد  أثر  على  يكون  أن  لوجـب  تجديـد 
االعتداد  بعد  اختارها  إن  األول  الزوج  إلى  ترجع  أنها  ذكروا  بل  ذلك  جميع 

تزويج. تجديد  غير  من  الثاني  من 
لم  باعي  وقصـور  اطالعي  ولقلة  تـرى  كما  متناقضة  المسـألة  هـذه  فأطـراف 
اسـتندوا  ولعلهم  الباب  هذا  في  األصحاب  عليه  عـول  الذي  األصل  أعـرف 
فحسن  الحال  هذا  على  المسـألة  بهذه  خاص  الشـارع  عن  نص  إلى  ذلك  في 

واهللا أعلم. االتباع.  حسن  لهم  وعلينا  واجب  بهم  الظن 
السائل: قال 

هذه  أن  صرحوا  وقد  المسـألة  هذه  أطراف  في  التناقض  هذا  رأيت  قـد 
ومن  عنه  اهللا  رضي  عمر  خالفة  في  وقع  إنما  والفقد  اجتهادية،  المسألة 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  فيه  يذكروا  ولم  الفقد  أحكام  في  الكالم  وقع  يومئذ 
ذلك  نشأ  وإنما  الواقعة  هذه  في  نص  ال  أنه  على  يدل  الحال  فهذا  شيئًا، 
التناقض؟  هذا  عن  مخلص  من  لهم  ترى  فهل  منهم،  اجتهاد  محض  عن 
فأكون  اجتهادهم  عليها  بنوا  التي  عللهم  من  شيء  على  مطلع  أنت  وهل 

الثواب. جزيل  اهللا  جزاك  الباب؟  هذا  أسباب  على  مطلعًا  بذلك 
اجتهادهم  في  مسـتندهم  وأما  أصًال،  أعرفـه  فال  التناقض  من  المخلـص  أمـا 
المفقود  مجيء  قبل  الحكم  في  صحيح  الثاني  التزويج  أن  إلى  نظروا  فلعلهم 
طالق  وبعد  المفقـود  بموت  حكم  بعد  كان  إنمـا  الثاني  التزويـج  أن  وذلـك 
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للمادة  حسـمًا  الولي  طـالق  وبيـن  بموته  الحكـم  بيـن  وجمعـوا  لهـا  الولـي 
ال  بوفاته  ظن  عن  كان  إنما  بموته  الحكم  ألن  حسـمها  من  يطاق  ما  حسـب 
وليه  فأمر  الحكـم  قبل  حاله  على  الحيـاة  احتمال  فبقي  ذلـك،  في  علـم  عـن 
بنص  ثبت  قد  نيابته  واعتبار  الولي  اعتبار  ألن  المفقود  منزلة  له  تنزيًال  بطالقها 
لالحتمال  دفعًا  الحاليـن  بين  فجمعـوا   (١)﴾W   V   U ﴿ الكتـاب: 
ذلك  عند  فحكموا  االحتياط  من  شيء  ذلك  فوق  يمكنهم  ولم  الطاقة  حسب 
فتزويجها  االعتداد،  بعد  شاءت  بمن  التزويج  لها  وأباحوا  عنه  زوجته  بخروج 

الحكم. هذا  على  عندهم  صحيح  بالثاني 
بين  فخّيروه  حالـه  على  بـاق  أنه  األول  التزويـج  انكشـف  المفقود  جاء  فلمـا 
أوفر  وبين  بينها  خّيـر  لو  فإنه  زوجته  في  لـه  ترغيبًا  المهرين  أقل  وبين  زوجتـه 
بينها  تخييره  فكان  فيها  ترغيبـه  والغرض  بتركها  له  إغراء  ذلك  لـكان  المهرين 
بالنكاح  له  كانت  زوجته  اختـار  فإذا  بالمفقود،  أنسـب  الصداقين  أوكس  وبين 
صحته  في  يقدحـا  لم  الحاكم  وحكـم  الولي  طـالق  وإن  صحيح  ألنـه  األول 
وإن  بشيء.  ليسا  فهما  ذلك  غير  انكشـف  وقد  عدمه  ظن  على  ُبنيا  إنما  ألنهما 
فعله  بما  رضي  قد  وكأنه  حينئـذ  زوجته  عنه  خرجت  فقد  المهرين  أقـل  اختـار 
حينئذ  الولي  طالق  وصح  فعلهمـا  فمضى  عنه،  خروجها  من  والولي  الحاكـم 
صحيحًا  الولي  وطالق  الحاكم  حكم  على  المبني  الثانـي  التزويج  هذا  فيكون 

تزويج. تجديد  إلى  عندهم  يحتاج  فال  لذلك 
كان  وإن  الفقد.  مسـألة  عليه  بنوا  الـذي  االعتدال  بيان  مـن  لي  ظهر  مـا  هـذا 

أعلم. فاهللا  ذلك  غير  عندهم 

.٢٨٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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حالها. على  فاإلشكاالت  المذكور  التناقض  لذلك  دافع  غير  كله  وهذا 
منه  تعتد  المفقـود  زوجة  أن  وهاشـم  المعال  ابـن  عن  األثر  فـي  وجـدت  ثـم 
تركها  قال  إذا  قـال  األول؟  من  تعتد  متى  لهاشـم:  فقيل  الصـداق،  اختـار  إذا 
الصداق  اختار  هـو  إن  الصداقين  أقل  لـه  فإن  تركتها  يقـول  أن  يكلـف  وقـال 
قد  أفليس  له:  قيل  اآلخر.  من  تعتد  حتى  عنها  فليمسك  امرأته  اختار  هو  وإن 
قال  اآلخر؟  عنها  أمسك  قد  إذ  عدتها  فتلك  اآلخر  فأمسك  األول  حياة  بلغهم 
من  تعتد  قال:  خيار؟  فيه  يعلم  أن  قبـل  مات  فإن  له  قيل  لرأي.  إنـه  أعلـم  اهللا 
قيل:  نعم  قال:  األول؟  من  صداقهـا  فلها  له  قيل  اآلخر  بها  يتـزوج  ثـم  األول 

الميراث. لها  يكون  أن  عسى  أعلم  اهللا  قال  فالميراث؟ 
الصحيح  هو  األول  التزويج  أن  في  صريح  اهللا  رحمه  هاشـم  من  القول  فهذا 
قول  إن  ثم  المفقود.  حيـاة  بظهور  فسـاده  وظهور  فاسـد  الثاني  التزويـج  وأن 
عنها  الصداق  اختار  إذا  تركتهـا  قد  يقول  أن  يكلف  األول  زوجهـا  أن  هاشـم 

ذلك. بعد  العدة  جعل  ثم  الطالق  منزلة  القول  لهذا  تنزيل 
قدمته  وما  التناقض  من  وأبعد  للصواب  وأقرب  الحجة  في  أظهر  اِهللا  لَعْمُر  وهذا 

واهللا أعلم. وغيره.  محبوب  بن  محمد  عن  الموجود  هو  الجواب  صدر  في 
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عدم  عند  يرثه  من  بموت  الوارث  حكم  إذا  أنه  األثر  في  يؤخذ  ما  معنى 
إذا  وليهن  يطلقهن  ال  المفقود  زوجات  أن  المسلمين  جماعة  أو  الحاكم 
المفقود  عدة  انقضاء  بعد  المال  قسـم  يريد  والوارث  الطالق،  يردن  لم 
نفقة،  لهن  وهل  ذلك،  حكم  يصير  كيف  يرثه  من  بمـوت  حكمه  وبعـد 
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فيه  يختلف  ممـا  هذا  أن  محتّجات  كـن  فإن  نفقتهن؟  تكـون  أي  ومـن 
تجوز  ال  ممـن  حاكم  عليهن  يحكـم  لم  ما  بالزوجيـة  التمسـك  ولهـن 

بالجواب. تفضل  كله؟  هذا  في  الحكم  فكيف  مخالفته 
عند  لنفسه  المرء  حكم  فإن  للزوجات  االحتجاج  من  ذكرته  ما  هو  ذلك  معنى 
يحكم  أن  له  أجازوا  الذين  المسـلمين  بعض  قول  على  هو  إنما  الحاكم  عدم 
فللزوجات  بذلك،  له  يحكم  من  يجد  لم  إذا  الحاكم  به  له  يحكم  بما  لنفسـه 
األصل  على  المفقـود  زوجات  الحكم  في  فيكـن  ذلك  بنقيـض  يتمسـكن  أن 
الوارث  يد  في  يكن  لم  الذي  المال  من  فيأخذنها  ماله  في  النفقة  ولهن  األول، 

لنفسه. الحاكم 
الوارث  ذلك  يد  في  ولو  المفقـود  مال  من  يجدنه  ما  ينزعن  أن  لهـن  ويصـح 
حرم  ذلك  إلى  أفضى  فإن  وتضارب  وتقاتل  فتنة  إلى  النزع  ذلك  يفض  لم  ما 

عليه. قتالهن  أيضًا  عليهم  ويحرم  انتزاعه،  عليهن 
وليست هذه المسألة من االنتصار في المختلف فيه إذ ليس هذا بانتصار أصًال 
واآلخُذ  ظالمته،  قـدر  يأخذ  أن  فله  أحدًا  أحد  ظلم  إذا  فيمـا  االنتصـار  وإنمـا 
فافهم  منتصر،  غير  برأٍي  ماله  وطالُب  ظالم،  غير  االجتهاد  مسائل  في  بالرأي 
وذلك  اختالف،  المتأخريـن  أشـياخنا  بين  فيه  وقع  قد  فإنه  هـذا  في  المعنـى 

واهللا أعلم. التحقيق.  عند  لفظي  االختالف 

Oƒ≤ØªdG  ICGôeG  »°VÉ≤dG  èjhõJ  á«Ø«c

قبل  السـواحل  إلى  ُعمان  من  عنها  وسـافر  أبيها  من  امرأة  تزوج  رجـل 
لها  يرسـل  ولم  السـواحل  في  سـنين  أربع  قدر  له  ومضت  بها  الدخول 
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ما  فشـكت  المؤونة  مـن  ذلك  وغير  وكسـوة  نفقة  مـن  إليه  تحتـاج  مـا 
هذا  قضاة  بعض  من  ولعلـه  العلم  المدعين  أحد  إلى  الضـرر  من  نالهـا 
هو  الذي  حاكمه  أمر  عن  بلدانه  أهل  من  زمانه  أهل  بين  يقضي  الزمان 
في  يده  خط  وأعطاهـا  تزويجها  ففسـخ  الوقت  هـذا  حكام  جنـس  مـن 
أن  أباها  وأمر  األكفاء  الرجال  من  شـاءت  بمن  تتزوج  أن  وأمرها  ذلك 
الزوج  أن  غير  برضاها،  آخر  برجل  أبوها  زوجهـا  ذلك  وبعد  يزوجهـا. 
فسـخ  جهة  من  خامره  وريب  خالجه  شـك  من  بها  يدخـل  لـم  األخيـر 
اإلقدام  بين  بـرزخ  في  وبقي  األول  الـزوج  من  لتزويجها  القاضـي  هـذا 

الجواب. أفتنا  الثاني؟  أم  األول  للزوج  المرأة  هذه  أتكون  واإلحجام 
يحكم  أن  له  وليـس  داره  في  بحجة  ليس  القاضـي  هـذا  كان  وإذا  أعلـم،  اهللا 
حال  كل  وعلى  المعنى.  هذا  مثل  فـي  يحكم  أن  له  فليس  فيه  المختلـف  فـي 
في  بحجة  ليس  السـائل  وصف  على  عنه  المسـؤول  هذا  أن  لي  يظهر  فالذي 

واهللا أعلم. الثاني.  المتزوج  يقربها  وال  األول  لزوجها  فالمرأة  ذلك 
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واعتدت  وليـه  طلقها  وزوجتـه  العـدة  تمام  بعـد  قـدم  إذا  الغائـب  عـن 
إن  ميـراث  وله  خيـار؟  أيبقـى  ميتـة  وجدهـا  قدومـه  ومـع  وتزوجـت، 

اختارها؟
فإن  بذلك.  العدل  الحاكم  أخذه  إذا  إال  الغائـب  زوجة  يطلق  أن  للولي  ليـس 
أعلم  فاهللا  ماتت  ثم  تزوجت  قد  فوجدها  الغائب  ورجع  حاكم  بحكم  طلقها 
بأن  القول  إطالق  إال  األثر  من  نصًا  فيه  أحفظ  وال  ال؟  أم  ذلك  في  خيار  أله 
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يدل  منهم  القـول  هذا  فإطالق  بالحيـاة.  ذلك  يقيدوا  أن  غيـر  من  الخيـار  لـه 
لها. تبع  ميراثها  ألن  ومماتها،  حياتها  في  له  الخيار  أن  على 

عليها. له  الثابت  الحق  يدفع  ال  موتها  أن  والظاهر 
هي  وإنما  طالقه  يثبـت  فال  العدل  الحاكم  حكم  بغير  الولـي  طلقهـا  إن  وأمـا 

واهللا أعلم. لألول.  والميراث  ثابت  [غير]  الثاني  والتزويج  الغائب  زوجة 
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كما  وتزوجت  المميتة  عدة  فاعتدت  فقده  أجل  مضى  إذا  المفقود  امرأة 
ميراثها  وقسـم  فماتت  الزمان  من  اهللا  شـاء  ما  فمضى  الشـرع  لها  أبـاح 
على  يحكم  فهل  المفقود،  زوجها  رجع  ثم  ومات،  وأتلفه  نصيبه  فأخذ 
على  أخذه  وقد  الهالكة  زوجته  من  أخذه  ما  برد  وراثه  أو  األخير  الزوج 

ببيانه. منك  فضًال  فيه؟  رأيك  وما  فيه؟  تحفظ  وماذا  الحق؟ 
مسـألة  األثر  في  وجدت  أني  غير  أثرًا  فيها  أحفظ  فال  بعينها  المسـألة  هذه  أما 
حياته  صحت  ثم  وورثتهم  فماتوا  أزواجًا  المفقود  امرأة  تزوجت  وإذا  نصها: 
على  تزوجت  ألنها  لها  الميراث  قال  من  وقال  ورثتهم.  على  الميـراث  ردت 
أقول  أنا  الحـواري  أبو  قال  المواريـث.  رد  عليها  أن  األكثـر  والقـول  السـنة، 

«أ.هـ.». منهم  ميراثها  لها  يقول  من  بقول 
إذا  وأقول  القضيتان  تعاكست  وإن  واحد  المعنى  فإن  تشابهها  مسألتك  ولعل 
وغير  وميراث  ومعاشـرة  نفقة  من  أحكامه  تتبعه  أن  وجب  التزويج  لهـا  صـح 

ذلك.
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تزوجت  أن  بعد  رجع  إذا  المفقود  إن  عنهم  اهللا  عفا  قولهم  مـن  أتعجب  وأنـا 
فال  صحيحًا  التزويـج  يكون  أن  إمـا  ألنه  الصداقين  وبيـن  بينها  يخيـر  امرأتـه 
لعطائه  وال  بصحتـه  للقول  معنى  فـال  فاسـدًا  يكون  أن  وإما  للتخييـر،  معنـى 
قبل  بها  الدخول  لجـواز  معنى  فال  موقوفـًا  يكون  أن  وإمـا  الزوجيـة،  أحـكام 
فإذا  الصحة  أحكام  المفقود  رجوع  قبل  يعطونها  أراهم  وأنا  صحته،  تعلم  أن 
من  تعتد  أن  بعد  األول  بالنـكاح  إليه  ردوها  اختارهـا  فإن  فيها  خيـروه  رجـع 
جديد  تزويج  بغير  الثاني  عند  جعلوها  يخترهـا  لم  وإن  المطلقة،  عدة  الثانـي 
بيان  من  فهل  األطـراف  متناقضة  الحال  هـذا  على  وهـي  األول  التزويـج  إال 

واهللا أعلم. اإلشكال.  هذا  المسكين  عن  يزيح 
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عدة  وانقضت  البحر  فـي  فغاب  بولدين  منها  وجاء  سـيدها  شـراها  أمة 
عليها؟ عدة  ال  أم  األمة  عدة  تكون  كيف  الفقد، 

بزوجة  وليسـت  حرة  إياها  أوالدها  بورث  صارت  ألنها  حيـض  بثالث  تعتـد 
الموطوءة  الحرة  كعدة  الحيض  بالثالث  لها  فاحتطنا  المميتة  عدة  تلزمها  حتى 

واهللا أعلم. طلقت.  إذا 
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من  بعض  وعنده  ميـت  أم  حي  أنه  به  يعلم  ولـم  وباعوه  ُسـرق  معتـوق 
منهم؟  ماله  يولى  من  حي،  والمعتوق  أم  أخوة  وعنده  عليه  معتوق  المال 

منهم؟ أحد  يولى  أم  يقسم 
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يد  في  ماله  فيجعـل  مكانه،  يعلـم  لم  إذا  الغائب  حكـم  المعتوق  هـذا  حكـم 
الوراث.  فيقسـم  بموته  يحكم  أو  الغائب  يرجع  حتـى  ويصونه  يحفظه  أميـن 

واهللا أعلم.
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هل  رحم.  إال  الرجـال  من  ولي  له  يكن  لـم  إذا  المفقود  في  القـول  مـا 
تزويجه  على  قياسـًا  الفقد  مدة  تمام  بعد  زوجاته  طالق  الرحم  هذا  يلي 
في  قال  ذلك؟  أجاز  من  رأي  على  أولياء  لهن  ليس  الالئي  أقاربه  نساء 
من  نسـاءه  يطلق  الرجال  من  ولي  له  يكن  لم  إذا  المفقـود  إن  الخزائـن 
ما  ثم  منهن؟  أولى  الذكر  الرحم  هذا  يكون  أفال  النساء،  من  أولى  كان 
وقسـم  بموته  حكم  أن  بعد  الفقد  مدة  تمام  بعد  لزوجاته  التطليق  وجـه 
من  طلقه  من  يتزوج  ال  وليـه  إن  قولهم  معنى  ما  وكذلك  ميراثـًا؟  مالـه 
أم  الوفاة  عدة  يعتـددن  أن  بعد  نسـائه  بطالق  الولي  يؤمر  ومتى  نسـائه؟ 
وجه  وما  ال؟  أم  عليهن  الطالق  بعدة  قيـل  وهل  الفقد؟  مدة  بعد  قبلهـا 
في  المفقود  زوجها  مال  من  تنفق  الزوجة  أن  المعلى  ابن  عن  يروى  ما 
زمن  في  أو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زمن  في  المفقود  قضية  وقعت  وهل  الوفاة؟  عدة 

بعده؟ الخلفاء 
المؤمنين  أميـر  خالفة  فـي  الفقد  في  وقعـت  قضيـة  أول  إن  واهللا أعلـم  قيـل 
الجهات  إلـى  نظرًا  سـنين  أربع  فأجلـوه  عنه،  اهللا  رضـي  الخطـاب  عمر بـن 
الجهات  أي  في  المدة  هذه  في  غالبًا  يصل  حيًا  كان  إن  عنه  الخبر  فإن  األربع، 

الحد. هذا  إلى  تنتهي  زمانهم  في  المواصلة  مدة  ولعل  كان، 
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تمت  إن  بموته  يحكم  فإنه  المدة  تمام  على  بموته  الحكم  عند  الولي  وطالق 
ألن  الزمان  ذلك  في  األحوال  من  باألغلب  عمًال  خبر  عنه  يصل  ولم  األربع 
بإمكانه  حياته  احتمال  بقي  لكن  الموت  المدة  هذه  خبره  انقطع  فيمن  الغالب 
للضرر  دفعًا  الغائب  منزلة  لـه  تنزيًال  بالطالق  الولي  فأخذ  العـادة  يخالـف  أن 

المرأة. عن 
بذلك  تؤخذ  وال  وكيل  له  يقام  أن  فالمناسب  الرجال  من  ولي  له  يكن  لم  فإن 
هذا  أنزل  العـدم  عند  النسـاء  من  القريبة  بتطليق  القائـل  ولعـل  األرحـام  وال 

الميت. على  الصالة  منزلة  الحال 
معنى  على  يخـرج  المفقود  امـرأة  من  يتزوج  ال  المطلـق  الولـي  إن  وقولهـم 
األمر  أن  وهي  مناقشة  وفيه  فاسد  غرض  التطليق  عند  له  يكون  كيال  االحتياط 

بغرضه. عبرة  فال  فيمتثل  يأمره  للحاكم  هو  وإنما  له  ليس 
يتيقن  لم  أنه  وجهه  الوفاة  عدة  في  المفقود  مـال  من  تنفق  المعلى  ابن  وقـول 
لألصل.  استصحابًا  التيقن  هذا  على  مبني  فاإلنفاق  الزوجية  تيقنت  وقد  موته 

واهللا أعلم.

ÖFÉ¨dG  ø«Hh  Oƒ≤ØªdG  ø«H  ¥ôØdG

ولم  اآلفاق  كل  مـن  عنه  وسـئل  سـنين  أربع  منذ  بلده  من  خرج  رجـل 
العم  ابن  فأراد  عمٍّ  وابن  ابنة  وعنده  ميت،  أو  حّي  أنه  بخبره  أحـد  يـأِت 
حّد  وكم  ماله؟  يقسـم  أن  يصح  هل  الغائب،  عمه  ابن  مال  من  اإلرث 
غيرها؟  يقبضه  أحدًا  تدع  أن  لها  يصّح  هل  ابنته،  يد  في  والمال  غيبته؟ 

مأجورًا. فنا  عرِّ بقبضه؟  أولى  ومن 
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آخر  فحكمه  الغائب  وأمـا  سـنين  أربع  المفقود  ومدة  مفقود،  ال  غائـب  هـذا 
قول  في  سـنة  وسـبعون  سـنة  ثمانون  مدته  أن  المشـارقة  عند  األقـوال  وأقـل 

والسالم. واهللا أعلم  يده.  في  كان  ممن  ينزع  ال  والمال  المغاربة، 

ÉgQÉ«àNGh  ¬JCGôeG  êGhR  ó©H  Oƒ≤ØªdG  ´ƒLQ

تعتد  أن  قبل  وجامعها  فقـده  بعد  رجع  إذا  المفقود  امرأة  أن  النيـل  فـي 
وجهه؟ ما  عليه  حرمت 

رجع  إذا  ثم  بغيره  امرأته  وتزوجت  فقده  أجل  تـم  الذي  هو  بالمفقود  المـراد 
من  العدة  تمام  قبل  األول  وطئها  فإن  الثاني،  الزوج  من  تعتد  فإنهـا  فاختارهـا 
حامًال  وطئ  أو  الحيض  في  وطئ  من  حكم  في  يكون  ألنه  عليه  حرمت  الثاني 

واهللا أعلم. حرام.  والكل  غيره،  من 

Oƒ≤ØªdG  áLhR  ºμM

وتتزوج  منه  وتتطلق  ترثه  هـل  سـنين  أربع  له  مضى  إذا  المفقود  زوجـة 
ال؟ أم  الحاكم  لها  يحكم  لم  ولو 

أن  المفقود  ولـي  الحاكم  فيأمر  لهـا،  الحاكم  بحكم  ذلـك  في  رخصـوا  إنمـا 
لم  فإن  ماله،  بقسـم  ويأمر  تعتد  أن  ويأمرهـا  المدة  تمـام  بعد  وذلـك  يطلقهـا 
لو  أن  الحاكم  لها  به  يحكم  ما  بمثل  لنفسـها  تحكم  أن  لها  فقيل  حاكمًا  تجد 

واهللا أعلم. ذلك.  لها  ليس  وقيل  للضرر  دفعًا  وجد 
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وبقي  فقد،  ثم  زنجبار  نحو  فسافر  ماله  في  غيره  رجًال  الرجل  وّكل  إذا 
يقبض  الوكيل  وكان  الفقد،  مدة  انقضـت  أن  إلى  الوكيل  يد  في  المـال 
أيكون  المفقـود،  بذلك  أمـره  يقول  المـال  صاحب  والـدة  المـال  غلـة 

المفقود؟ ورثة  تبعه  إذا  ال  أم  ذلك  في  مصدقًا 
انقضاء  قبل  مضـى  فيما  سـبيل  عليه  للوارث  وليس  أمانتـه،  في  قولـه  القـول 

واهللا أعلم. المفقود.  أمر  عن  كان  إذا  المدة 
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ما  بعد  ثم  السواحل  أرض  إلى  مسافرًا  منها  خرج  ُعمان  أهل  من  رجل 
فقال  طفلة  تحمل  منهمـا  واحدة  ابنتان  ومعه  رجع  المـدة  من  اهللا  شـاء 
الريامي  عبداهللا  بن  سـالم  وأبوها  هذه،  ابنتي  ابنة  والطفلة  ابنتاي  هاتـان 
االبنة  أم  توفيت  ثم  وعصبته  ابنتاه  وورثه  توفي  ثم  بوكين،  أرض  من  مثًال 
الرجل  ابنة  بنت  أعني  االبنة  هـذه  توفيت  ثم  وأوالدها،  أختها  وورثتهـا 
يعلم  ولم  ألبيهـا،  أمها  وأعمـام  خالتها  أوالد  بُعمـان  وتركـت  بإقـراره 
ميراثها؟  يكون  لمن  قلت  خبر.  بوكين  بأرض  جدها  سماه  الذي  ألبيها 
من  لعصبته  أو  علـم  له  صح  فإن  عنه  والسـؤال  البحث  ويجـب  ألبيهـا 
بعمان؟  هم  الذين  ألرحامهـا  ميراثها  ويكون  معدوم  حكمـه  وإال  بعـده 
ترى؟  ماذا  مدته؟  إلى  الغائب  ميراث  أحكام  ولميراثها  غائب  حكمه  أم 
أجبنا. بينهم؟  القسم  وكيف  به؟  أولى  فمن  ألرحامها  ميراثها  كان  فإن 

فهو  حياته  ومعرفة  معرفته  تعذرت  وإذا  موته،  يعلم  لـم  ما  الحياة  أبيها  حكـم 



81 Oƒ≤ØªdG ■ ™HGôdG AõédG

مدة  ويعطى  عنـه  البحث  في  ويبالـغ  ابنته  ميـراث  له  يوقف  غائـب  مجهـول 
له  علم  فـإن  بموته،  حكم  وإال  المـدة  تمام  إلـى  خبر  له  ظهـر  فـإن  الغائـب، 
واهللا أعلم  ربه.  المجهول  الماَل  َترك  ما  حكُم  كان  وإال  وارث  ذلك  بعد  مـن 

واهللا أعلم. بعدله.  إال  تأخذ  وال  فيه  فانظر 
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لم  األخير  كان  إن  المفقود  زوجة  في  الضياء  كتاب  صاحب  رفعه  ا  عمَّ
بينهما؟  فرق  هل  المسألتين؟  في  عندك  فما  لألول  خيار  فال  بها  يدخل 
أمة  وطئ  من  أن  الضيـاء  صاحب  رفعه  بمـا  وكذلك  تراه؟  الـذي  ومـا 
وإن  الفرق؟  ما  فعليه  الحرة  وطئ  وإذا  مهر،  عليه  فال  الموت  بعد  غيره 
أليس  صداق  عليه  وال  واليته  ترفـع  الموت  بعد  زوجته  أو  أمته  وطـئ 
رجل  بيت  في  امـرأة  وجد  فيمن  ذكر  وكذلك  الزوجيـة،  انقطعت  قـد 
سبب  بأي  الرجم  وعليها  الصداق،  عليه  افتضني  وتقول  يسيل  ودمعها 
منكر  الكل  أن  مـع  الصداق  وجب  سـبب  وبأي  الرجم  عليهـا  وجـب 
أيضًا  فيها  وكذلك  رأسـًا،  الفعل  أنكر  وذلك  المطاوعة  أنكـرت  فهـذه 
وإن  سيده،  زوجته  ويطلق  سواء  والحر  فالعبد  العبد  المفقود  كان  وإن 
للحر  ما  فله  سـيدها  فوطئها  أمة  كانـت  أو  زوجته  تزوجت  وقـد  قـدم 
مباينًا  السـيد  طالق  أليس  فأقول  الصداقين  أحد  يختار  أو  يختارهـا  أن 

الولي؟ لطالق 
الزوج  بها  دخل  المشهور  الرأي  على  زوجته  في  الخيار  فله  المفقود  رجع  إذا 
للمفقود  خيار  ال  أنه  يقضي  قول  الضياء  عن  حكيته  وما  يدخل،  لم  أو  الثاني 
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نكن  لم  قـول  هو  يدخل  لم  أو  الثانـي  بها  دخل  تتـزوج  أن  بعـد  زوجتـه  فـي 
عليه  ترجع  فال  بحكم  منه  خرجت  فإنها  أصيل  أصل  الحق  في  ولـه  نحفظـه، 
أطلبه  كنت  أني  على  له.  بنقلك  فرحت  وقد  القول،  هذا  على  االختيار  بنفس 

أجده. فلم 
أمواتنا  حرمة  ألن  والصداق  الحد  فعليه  الموت  بعد  غيره  امرأة  الواطئ  وأمـا 
مال  ألنهم  للمماليك  الحرمة  هذه  وليست  الحرائر،  في  وذلك  أحيائنا  كحرمة 

ُيَحّد. موتها  وبعد  األمة  بوطء  المهر  يجب  لم  فلهذا 
للخصوصية  المهـر  عنه  فيرفـع  موتها  بعـد  سـريته  أو  لزوجته  الواطـئ  وأمـا 
من  على  الحد  وجوب  في  والخالف  الواقعة  للحرمة  واليته  وتزول  السابقة، 

الموت. بعد  زوجته  وطئ 
وإن  الدعوى  بنفس  مهرها  غيرهـا  على  يجب  فال  لالفتضاض  المدعيـة  وأمـا 
إن  القاذف  َحّد  الجلـد  هي  وعليها  الرجل  أنكر  إذا  صدقهـا  علـى  الحـال  دّل 
الرجم  وال  الجلد  ال  الزاني  حد  عليها  وليس  بينة  لها  تكـن  ولم  الرجل  أنكـر 
وجب  لما  الزاني  حـد  عليها  وجب  فلو  الغصـب  وهي  تدعيها  التـي  للشـبهة 
على  والرجم  البكـر  علـى  الجلد  يجب  إنمـا  محصنـة  تكـون  أن  إال  الرجـم 

بالشبهات. تدرأ  الحدود  أن  غير  المحصن 
إن  كالحر  الفقد  في  العبد  وجعله  زوجته  يطلق  سيده  فإن  المفقود  العبد  وأما 
التي  العبد  زوجة  في  ذلك  يظهر  وإنما  فظاهر  السـيد  طالق  عدم  عند  به  أراد 
النسـاء  من  غيرها  حكم  حكمها  فإن  سـيده  وجود  عليها  وتعذر  زوجهـا  فقـد 
عبده  من  بينهما  السـيد  طالق  ألن  له  وجه  فال  السـيد  طالق  عند  به  أراد  وإن 

واهللا أعلم. والغائب.  الحاضر 



Ió`©dG





πeÉëdG  á≤∏£ªdG  IóY

يتكامل  لم  بعـد  وهو  الحمل  ذلك  فسـقط  حمل  بهـا  كان  إذا  المطلقـة 
آخر  زوجًا  تسـتنكح  أن  لها  يجوز  هل  والرجلين  الرأس  إال  كله  خلقـه 
إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بيِّن  ال؟  أم  حيض  ثالث  لها  تستكمل  لم  كانت  إذا 

اهللا. شاء 
اختالف: ذلك  في 

الولد  خلق  تسـتكمل  حتى  بذلك  عدتها  تنقضي  ال  قال  من  منهم  الفقهاء  من 
تامًا. ولدًا  ويكون 

خلقه  بعض  أو  خلقـه  اسـتبان  قد  سـقطًا  المرأة  أسـقطت  إذا  قال  من  ومنهـم 
في  بقي  مـا  عدتها  تنقض  لـم  آخر  بطنهـا  فـي  كان  وإن  العـدة  انقضـت  فقـد 
ذلك  وبلغنا  عبيـدة  أبو  بذلك  حدثني  القـول  هذا  صاحب  قال  شـيء.  بطنهـا 

العباس. بن  عبداهللا  عن 
  ¾   ½   ¼ ﴿ تعالى:  قوله  لظاهر  عندي  الصحيح  هو  القول  وهذا 

Ió©dG
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وضع  األحمال  ذوات  أجل  وتعالى  سبحانه  جعل  فقد   (١)﴾Á   À   ¿
الكامل  الخلقة  بوضـع  ذلك  فتقييـد  حمل  دون  بحمـل  يقيده  ولـم  الحمـل 

واهللا أعلم. دليًال،  الحال  في  له  أعرف  وال  دليل  إلى  محتاج 

¬°ùμYh  ∑ƒ∏ªªdG  øY  IôëdG  IóY

عدتها  الحرة  أم  الحر  عن  المملوكة  عدة  مثل  المملوك  عن  الحرة  عدة 
ذلك. لنا  بيِّن  سواء؟  والمملوك  الحر  عن 

األزواج  باختـالف  تختلف  ال  سـواء  المملوك  وعـن  الحر  عـن  الحـرة  عـدة 
واهللا أعلم. أيضًا.  تختلف  ال  المملوكة  عدة  وكذلك 

πWÉH  ≈∏Y  É¡LhR  ™e  âfÉc  øe  IóY

واآلن  باطل  على  وإياه  هـي  الهالك  زوجها  وتقول  إليك  جـاءت  امـرأة 
عليها  أترى  وتابت،  أتوب  وأريد  فعلت  ما  على  ونادمة  وراجعة  تائبة  أنا 

العدة؟ من  تعذرها  أم  المميتة  عدة 
زوجته  ليسـت  أنها  تعني  كانت  فإن  المرأة  هذه  تعنيه  الذي  الباطل  ما  أتدري 
ليسـت  ألنها  المميتة  عدة  المرأة  هذه  على  فليس  باطل  على  معه  مقامها  وأن 
التزويج.  شاءت  إذا  للرحم  استبراء  المطلقة  عدة  تعتد  أن  عليها  لكن  بزوجته 

واهللا أعلم.

.٤ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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أم  تامة  العدة  عليهـا  بها  يدخل  ولم  زوجها  عنهـا  المتوفى  المـرأة  عـدة 
العدة؟ نصف 

واهللا أعلم. يدخل.  لم  أو  بها  دخل  تامة  العدة  عليها 
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مميتة(١)  وهي  فالنة  تتزوج  أن  أريدك  له  وقال  إنسـان  إلى  أشـار  إنسـان 
فخطبها  المرأة  إلى  اإلنسان  ذلك  فمضى  يديك،  على  له:  فقال  عدة،  في 
بذلك  فأخبره  صاحبه  إلى  فرجع  بالجواب  فأنعمت  إليه  المشـار  لذلك 
شـبهة  ال  حالل  التزويج  فهل  الرجل  ذلك  تزوجها  العدة  انقضاء  فبعـد 

ال؟ أم  بينهما  يفرق  فهل  بها  دخل  وإن  فيه، 
اتفقت  ذلك  وعلى  العزيز  بالكتاب  حرام  وهي  تحل  ال  العدة  في  المواعدة 
في  الرجل  ووكيل  اإلسـالميين،  من  ألحد  ذلك  في  خالفًا  نعلـم  ال  األمـة 
له  أنعمت  فكأنمـا  وكيله  أو  لرسـوله  أنعمـت  فـإذا  نفسـه  بمنزلـة  الخطبـة 
وعن  بينهما.  يفرق  أنه  الشـرع»  «بيان  ففي  ذلك  على  تزوجها  فإن  بنفسـه، 
ال  أنه  العدة  فـي  خطبها  لمن  المـرأة  أنعمت  إذا  أنـه  اهللا  رحمه  علـي  أبـي 
قال  كما  قال:  عليـه؟  بينهما  يفرق  الذي  القـول  فما  له:  قيل  بينهمـا  يفـرق 
في  معاوية  أبـي  وعن  مواعدة.  منهـا  اإلنعـام  إن  وأقـول  تواعـدوا.  إذا  اهللا 
عقدة  يعقد  ولـم  الصداق  علـى  يواطئها  العـدة  في  المـرأة  يخطـب  الـذي 

زوجها. مات  (١) أي 



88

فال  يتزوجها  لم  كان  فإن  يتزوجها  أن  له  أيحل  العدة  انقضت  حتى  النكاح 
المسلمين  بعض  وقال  بينهما  الفراق  على  تقدم  لما  تزوجها  وإن  يتزوجها 

واهللا أعلم. أ.هـ.  بينهما  يفرق 
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رجل  عند  التزويج  مـن  غّيرت  بلغت  فلما  برجل  زوجـت  يتيمة  صبيـة 
قال  الغير.  في  بها  تزوج  الذي  والرجل  هي  فاختصما  البلد،  أكابـر  مـن 
بينهما  النـاس  سـار  ذلك  وبعد  قالـت،  ما  هي  وقالـت  قال  مـا  الـزوج 
وطلقها،  قرش  مائة  تزوجها  للذي  المرأة  وسلمت  الشقاق  عن  بالصلح 
تستأنف  أم  التزويج؟  من  غيرت  منذ  العدة  في  الصبية  هذه  حال  يكون  ما 

والطالق؟ السداد  بعد  العدة 
بها  متعلقًا  ذلك  قبـل  كان  إذا  طلقها  منذ  منه  تعتد  أن  حقهـا  فـي  األحـوط  إن 
عليها  ادعائـه  في  كاذب  أنـه  تعلم  كانـت  وإن  فيها،  لـه  يجـوز  أمـرًا  الدعائـه 
أراد  من  عنها  ويؤخر  بعلمها  ذلك  في  وتأخذ  التزويج  غيرت  منذ  تعتـد  فإنهـا 

واهللا أعلم. احتياطًا.  طلقها  يوم  منذ  العدة  تستكمل  حتى  تزويجها 

AÉeE’G  AGôÑà°SG

ذلك؟  وجـوب  في  العلة  ومـا  ثبت؟  أين  مـن  اإلماء  اسـتبراء  وجـوب 
بغيره؟  مالكهـا  يزوجها  أن  أراد  إذا  فيمـا  الحكـم  تخلـف  شـيء  وألي 
قيل  مدة  أقل  ومـا  االسـتبراء؟  وجوب  في  سـواء  والثيب  الصبية  وهـل 
البائع  كان  إذا  ما  ذلك  وجوب  في  سواء  وهل  اإلماء؟  اسـتبراء  في  بها 
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المشتري  يلزم  هل  للبيع  البائع  استبرأها  وإذا  صبيًا؟  أو  رجًال  أو  امرأة 
المسـتبرئ  على  يجب  ومتى  البائع؟  باسـتبراء  يكتفي  أم  آخر  اسـتبراء 
وما  عليه؟  تحرم  هل  إشـهاد  غير  من  بها  بنى  لو  أترى  اإلشـهاد؟  ألمته 
األجنبية  حكم  لها  هل  االستبراء  أيام  مالكها  عند  المستبرأة  األمة  حكم 
استبرائها  حال  في  بشـهوة  لمسـه  أو  فرجها  نظر  لو  أترى  ذلك؟  غير  أم 

بالجواب. منك  فضًال  ال؟  أم  بذلك  عليه  تحرم  هل 
أوطاس  سبايا  عن  سئل  أنه  وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سنة  من  اإلماء  استبراء  ثبت 
يضعن  حتى  والحوامـل  يحضـن  حتى  الحوائل  وطء  عـن  فنهـى  اإلمـاء  مـن 

حال. بعد  حاًال  الحيض  يأتيها  التي  هي  والحوائل 
معقولة  غير  عبـادة  فهي  علتها  تعلـم  ال  التي  العبادات  مـن  اإلمـاء  واسـتبراء 
تأثير  ال  أحوال  باختالف  تختلف  أنها  ترى  أال  الحرائر  عدة  وكذلك  المعنى 
وللمميتة(١)  حيض  ثالث  تحيض  ممن  كانـت  إذا  فللمطلقة  الحكم،  في  لهـا 
والمميتة  المطلقة  بين  الفرق  فما  تحيض،  ممن  كانت  وإن  وعشر  أشهر  أربعة 
معقولة  غير  عبادات  الِعَدد  أن  على  دليل  وأمثاله  فهذا  يحيض؟  ممن  والكل 
وبهذا  مثلـه،  واالسـتبراء  الخمس  الصلوات  فـي  الركعات  كأعـداد  المعنـى 
عبادة  االسـتبراء  كان  فإذا  اليمين  وملك  األمة  تزويج  بين  الفرق  وجه  تعرف 
علته.  على  االطالع  لتعذر  غيره  عليه  يقاس  ال  أن  وجب  المعنى  معقولة  غير 

ذلك. في  بينهما  فرق  ال  االستبراء  وجوب  في  سواء  والثيب  والبكر 
البائع  عـن  يجزئ  بحيضة  اسـتبراؤها  فقيـل  تحيض  ممـن  األمة  كانـت  فـإذا 
يسـتبرئها  أن  المشـتري  فيجزئ  القـول  هـذا  وعلى  المشـتري  عـن  وحيضـة 

زوجها. عنها  المتوفى  (١) المميتة: 
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على  بحيضتين  تستبرأ  وقيل  استبراءها،  ترك  قد  البائع  أن  يعلم  لم  ما  بحيضة 
على  منهما  واحد  كل  علـى  حيضتان،  المشـتري  وعلى  االنفراد  علـى  البائـع 

حيضتان. االنفراد 
وأربعين  بخمس  وقيل  بشـهرين  تسـتبرأ  إنها  فقيل  تحيض  ال  ممن  كانت  وإن 
على  مقيس  وهذا  يومـًا  بعشـرين  وقيل  بشـهر  وقيل  يومًا  بأربعين  وقيل  يومـًا 
ذوات  استبراء  في  المشتري  على  وحيضة  البائع  على  بالحيضة  يقول  من  قول 

االستبراء. مدة  في  قيل  أنه  وجدناه  ما  أقل  وهذا  الحيض 
وطؤها  له  جـاز  بيته  في  صغيـرة  رباها  إذا  أنـه  محبوب  بـن  لمحمـد  ويوجـد 
بعد  إال  وطؤها  يجـز  لم  امرأة  أو  عبـد  من  غيـره  رباها  وإن  يسـتبِر،  لـم  ولـو 
محمد بن  وقال  المشتري  يستبرها  لم  امرأة  ربتها  إن  لغيره  ويوجد  االستبراء. 
وأعلم  باعها  ثم  البائع  استبرأها  فإن  أمها  عند  من  أخذها  ولو  يسـتبرئها  خالد 
فعن  والمشتري.  البائع  يلزم  الذي  التام  االستبراَء  استبرأها  قد  بأنه  المشـتري 
يقول  ما  على  أمينًا  ثقة  البائع  كان  إذا  قال  أنه  عنه  اهللا  رضي  سعيد  أبي  الشيخ 

قيل. فيما  عندي  ذلك  جاز  ذلك  من 
ذلك  اشـترط  أحدًا  أن  أعلم  وال  لالسـتبراء  اإلشـهاد  عندي  فيها  يشـترط  وال 
من  القصد  فيه  ويكفـي  الحرائر  في  الِعدد  بمنزلة  االسـتبراء  ألن  عنـدي  فيمـا 

المشتري.
بالتسري. باإلقرار  الولد  ويلحق 

أن  لسـيدها  يجوز  فال  العدة  حـال  في  كالحرة  االسـتبراء  حال  فـي  واألمـة 
كذا  تحته،  من  وال  الثوب  فوق  من  ال  والتشـهي  بالتلذذ  ينظرها  وال  يمسـها 
تحت  من  ومسـها  ذلك  فعل  فإن  عليه،  اهللا  رضوان  سـعيد  أبو  الشـيخ  قال 
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رحمه  المؤثر  أبـو  وقال  االسـتبراء.  تم  إذا  يطأها  أن  فله  الفـرج  إال  الثـوب 
يتسّراها.  أن  له  أَر  لم  بشهوة  صبية  صغيرة  وهي  أمته  فرج  إلى  نظر  من  اهللا: 
وقد  هذا  سـؤالك  على  الجـواب  من  حضرني  مـا  أخي  يـا  هـذا  واهللا أعلـم 

مشغول. والبال  وافَقني 

»Ñ°üdG  áLhR  øY  Ió©dG  •ƒ≤°S

إن  صبي  من  عليهمـا  عدة  ال  والصبية  البالغـة  المرأة  إن  قـال  مـن  قـول 
وجهه؟ ما  بهما.  دخل  وإن  مات 

مات  فإذا  انتقض،  وإال  أتمه  فإن  بلوغه  إلى  موقوف  الصّبي  تزويج  أن  وجهه 
بنفس  ال  التزويج  لصحة  تابعة  الوفاة  وعدة  أصله  من  التزويج  انهدم  ذلك  قبل 

الدخول.
لم  ولو  عليهمـا  العدة  ثبـوت  الصبيـان  تزويج  بصحـة  القـول  علـى  ويخـرج 

واهللا أعلم. يدخل. 

ΩƒLôªdG  ICGôeG  IóY

وجهه؟ ما  كالميتة  وقيل  كالمطلقة،  فقيل  المرجوم  امرأة  عدة  في  اختالفهم 
الزنى،  حكـم  عليه  صح  منذ  منـه  بانت  امرأتـه  أن  فوجهـه  األول  القـول  أمـا 

بامرأته. ليست  وهي  فرجم 
فرجم  عليه،  الزنى  صحة  بنفس  منه  َتِبن  لم  أنها  على  فمبني  الثاني  القول  وأما 

واهللا أعلم. المميتة.  بعدة  عليها  فحكم  له  امرأة  وهي 
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ال  أو  قصد  غير  من  األيام  بمرور  تسقظ  هل  المميتة  ة  ِعدَّ في  اختالفهم 
وجههما؟ ما  قوالن.  ُبّد؟ 

فعلى  للـزوج؟  أو  هللا  حق  هـي  هل  العدة  فـي  الخالف  من  ثبـت  مـا  وجهـه 
يشـترط  ال  الثاني  القول  وعلـى  عبادة،  ألنهـا  القصـد  يشـترط  األول  القـول 
وج  الزَّ لمـاء  حفظًا  المعلومة  المـدة  في  المعلـوم  الحبس  منـه  الغـرض  ألن 

للرحم. واستكشافًا 
واهللا أعلم. فيها.  النيَّة  من  بد  فال  جهة  من  وللزوج  جهة  من  هللا  حق  هي  وأقول 

¢†FÉëdG  ô«Z  á¨dÉÑdG  IóY

للعدة  وثالثة  للحمل  فتسعٌة  تحض  ولم  بلغت  إن  المرأة  عدة  في  قولهم 
وجهه؟ ما  تزوج.  لم  ما  سنتين  إلى  ألبيه  الولد  ويلحق 

حملها  يدرى  ال  تحـض  لم  إذا  فإنها  األميـاه،  اختالط  عن  االحتيـاط  وجهـه 
في  المعتادة  الحالـة  علـى  هذا  أشـهر،  تسـعة  إلى  الحمـل  فانتظـروا  بالحـال 
بأنه  الظن  رجح  أشـهر  تسـعة  إلى  الحمل  يتبين  لم  فإن  النسـاء،  غالب  حمل 
قبل  حمل  بها  ويلحق  اآلية،  في  كما  أشهر  بثالثة  باالعتداد  فأمروها  حمل  ال 
إلى  أمه  بطن  في  يبقى  قد  الحمل  بأن  القول  على  بناء  سـنتين  إلى  تتزوج  أن 
فهو  الثاني  التزويج  من  أشهر  لستة  وولدته  االعتداد  بعد  تزوجت  وإن  سنتين، 

لألول. فهو  الستة  قبل  ولدته  وإن  الثاني،  للزوج 
على  مبني  أشهر  بتسعة  الحمل  انتظار  إن  وأقول:  المقام،  في  ما  حاصل  هذا 
غير  ال  أشـهر  بثالثة  االعتداد  الواجب  بل  انتظار  ال  أنـه  فالظاهـر  االحتيـاط 
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عليها  أرى  فـال  مرة  أول  من  حمـًال  بها  أن  يظن  لـم  إذا  أنه  عنـدي  والـذي 
في  الحق  من  لـكان  ذلك  من  بمنعها  قيل  ولـو  الكتاب،  نّص  علـى  الزيـادة 

واهللا أعلم. مكين.  مكان 

ΩÉjCG  áKÓK  øe  πbCG  ¢†«ëJ  øe  IóY

أيام  ثالثة  من  أقل  الحيضـة  تحيض  كانت  إذا  المرأة  فـي  بعضهم  قـول 
ما  بجمعهما  إال  عدتها  تنقضي  وال  قال:  والحيض،  باألشـهر  تها  عدَّ إن 

وجهه؟
الحيض.  أقـل  في  اختلفوا  المسـلمين  أن  وذلـك  االحتياط،  إال  لـه  وجـه  ال 
فاعتبر  ذلك.  غير  وقيـل  وليلة،  يوم  وقيل:  أيـام،  ثالثة  أقله  أن  قوِلهـم  وأكثـُر 
بذلك  تنقضي  ال  العـدة  أن  فرأى  إليـه  المشـار  االختالف  ثبوت  القائـل  هـذا 
مخافة  نفسها  باألشهر  تنقضي  وال  حيض  غيَر  يكون  أن  مخافة  نفسه  الحيض 
حيضًا  ذلك  كان  إذا  ألنه  بالحزم،  أخـذًا  بينهما  فجمع  حيضًا  ذلـك  يكـون  أن 

باألشهر. اعتدت  فقد  حيض  غير  كان  وإن  به  اعتدت  فقد 
ذلك  أن  مذهبه  كان  فـإن  ذلك،  في  مذهبه  يبّين  أن  عليه  الواجـب  إن  وأقـول 

واهللا أعلم. ألغاه.  وإال  اعتبره،  حيض 

É¡≤àYCG  hCG  É¡LhR  äÉe  ¿EG  ódƒdG  ΩCG  IóY

زوجها  من  المنبتة  عدة  فتعتد  ولدها  يحررها  الولد  أم  األمة  فـي  قولهـم 
وما  وجهه؟  ما  كمنبتة،  ال  حيض  ثالث  عليها  فمات  سيدها  أعتقها  فإن 

والثانية؟ األولى  الصورتين  بين  الفرق 
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بيان  أولى،  بذلك  األولى  تكن  لم  فمات  فأعتقها  اها  تسـرَّ قد  سـيدها  كان  إذا 
السـتحقاقها  األولى  الصورة  فـي  المنبتة  عدة  عليهـا  وجبت  إنما  أنهـا  ذلـك 

الحرة. بأحكام  أولى  فهي  موته  قبل  الحرية 
عن  خرجت  قـد  العتق  بنفس  فرآهـا  الثانية  الصـورة  في  نظر  المفـرق  ولعـل 
الصورة  في  ونظر  بالطالق،  للعتق  تشبيهًا  المطلقة  أحكام  لها  وأثبت  التسّري 
غاية  بالمنبتة.  فشـبهها  السيد  موت  بسـبب  العتق  اسـتحقت  قد  فرآها  األولى 

يشابهه. بما  كالًّ  فألحق  الفرقة  أسباب  في  نظر  أنه  األمر 
تثبت  لم  المنبتـة  ة  ِعدَّ ألن  الموضعيـن  فـي  المطلقة  عـدة  عليهـا  إن  وأقـول: 
اآلية،   (١)﴾%   $   #   "   ! ﴿ تعالـى:  لقوله  للزوجـات  إال 
لها  لوجب  وإال  عليها  ذلك  لوجوب  معنى  فال  إجماعًا  بزوجة  ليسـت  وهذه 

به. ُيقال  أن  يصح  وال  به  قائل  وال  أيضًا  الميراث 
ألن  الزوجية  أحـكام  حـرة  لكل  فليس  سـيدها  مـوت  بعد  حـرة  أنهـا  سـلمنا 
ي.  التسـرِّ حكم  على  مضى  سـيدها  على  مضى  الذي  والحال  حادثة  الحريـة 

واهللا أعلم.

É¡≤∏£e  äÉe  GPEG  á«©LôdG  á≤∏£ªdG  IóY

ترثه  إنها  عدتها  انقضاء  قبل  مطلقها  مات  إذا  رجعيًا  المطلقة  في  قولهم 
ورثته  أين  ومن  العدتان؟  اجتمعت  كيف  السـائل:  قال  كالمنبتة،  وتعتد 

بزوجة؟ ليست  وهي 

أيضًا. و٢٤٠   ٢٣٤ اآليتان  البقرة،  (١) سورة 
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مات  فإذا  الجماع  إال  منها  يمتنع  وال  عدته  في  دامت  ما  الزوجة  حكم  في  هي 
هي. ماتت  إذا  وكذلك  ورثته،  عدتها  في 

األولى  تأتي  أن  االجتماع  فإن  األولى  الثانية  نسخت  بل  العدتان  تجتمع  ولم 
لوجوب  األولى  تتـرك  بل  كذلك  ليس  هنـا  ها  وما  بتمامهـا  والثانيـة  بتمامهـا 

واهللا أعلم. الثانية. 

√ó«cCÉàH  ’  m¥ÓW  ´É≤jEÉH  Ió©dG  ±ÉæÄà°SG

على  تمضي  هـل  ثالثة  أو  ثانيـة  لحقـت  واحدة  مطلقـٍة  فـي  اختالفهـم 
ردها  ثم  طلقها  كان  إن  أو  تسـتأنف؟  أو  تطليقة  من  كانت  التـي  عدتهـا 

وجهها؟ ما  أقوال،  تستأنف؟  طلقها  ثم 
طالقًا  أوقع  فكّلمـا  الطـالق  على  مرتبـة  العـدة  أن  رأى  بعضهـم  أن  وجههـا 
رأى  وبعضهم  عليهـا  يوقعـه  طالق  لـكل  العدة  فتسـتأنف  العـدة  تبعتـه  ثابتـًا 
ير  فلم  لألول  المؤكد  حكم  في  والثالث  الثاني  وجعـل  األول  للطالق  العـدة 

العدة. استئناف 
نفس  ألن  فظاهر،  فـال  وإال  اسـتأنفت  فطلقها  راجعها  إن  بأنها  القـول  وأمـا 
ال  للزوجة  مطلقـًا  كان  ذلك  بعد  طلـق  فإذا  الزوجية  إلـى  تردهـا  المراجعـة 

  v ﴿ تعالى:  قوله  نـزول  سـبب  في  ورد  ما  عليه  ويدل  لطالقهـا  مكـررًا 
إذا  الرجل  كان  قـال:  أنه  الزبير  بـن  عروة  عـن  ُروي  فقـد  اآليـة.   (١)﴾w
فعمد  مرة  ألف  طلقها  ولو  ذلك  له  كان  العدة  في  ارتجعها  ثم  زوجتـه  طلـق 

.٢٢٩ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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قال:  ثم  ارتجعها  العـدة  انقضاء  شـارف  إذا  حتى  فطلقها  زوجته  إلى  رجـل 
 ﴾w   v ﴿ وعال:  جل  اهللا  فأنـزل  أبدًا  تحليـن  وال  إلـيَّ  ك  َأردُّ ال  واهللا 
يطلق.  لم  ومن  طلق  من  اليوم  ذلك  من  جديدًا  الطالق  الناس  فاستقبل  اآلية 

واهللا أعلم.

IÉaƒdG  øe  Ióà©ªdG  ¬æe  ™æªJ  Ée

وغيره  باللبـاس  والتزييـن  كالتطيـب  المنبّتـة  عنـه  نهيت  الـذي  الفعـل 
مكروه؟ أو  حرام  هو  هل  المنزل  من  والخروج 

أنهم  إال  ذلك  عن  تنهى  أنها  أعلم  فال  حوائجها  لقضاء  بيتها  من  الخروج  أما 
ضرورة. من  إال  بيتها  في  إال  تصلي  ال  قالوا 

الحديث  فـي  المذكور  اإلحـداد  معنـى  وهو  فمحرمـة  األحـوال  سـائر  وأمـا 
حفصة  قالت  سـعيد  أبي  عن  زيد  بن  جابر  فعن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  المذكور 
فوَق  ميت  على  ُتِحدَّ  أن  اآلخـر  واليوم  باهللا  تؤمن  المرأة  يحـل  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قـال 

وعشرًا». أشهر  أربعة  زوج  على  إال  ليال  ثالث 
فإنه  أصحابنا  إجماع  أراد  ولعله  إجماعًا  اإلحداد  وجوب  المنهج  في  وذكر 
لحديث  يجب  ال  أنه  الحسـن  فعن  قال  قومنا  عن  الخالف  ذلك  بعـد  ذكـر 
لها  فقال  طالـب  أبي  بن  جعفر  زوجهـا  نعي  جاء  لما  عميـس  بنـت  أسـماء 
لحديث  وجوبه  إلـى  قوم  وذهب  باإلحـداد  يأمرها  ولم  تلبسـي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي 
المرأة  يحل  ال  يقـول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  سـمعت  قالت  جحش  بنـت  زينـب 
أشـهر  أربعة  زوج  على  إال  ميـت  على  ُتِحدَّ  أن  اآلخـر  واليـوم  بـاهللا  تؤمـن 
تلبس  ال  زوجها  عنها  المتوفى  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  وُروي  أيام.  وعشرة 
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به  قال  وممن  تكتحل.  وال  تختضب  وال  الحلي  وال  الممشقة  وال  المعصفر 
الزبير  بن  عروة  السواد  في  لهم  ورخص  الرأي  وأصحاب  والشافعي  مالك 
لبس  عن  نهوا  أنهم  سـلمة  وأم  وعائشـة  عمر  ابن  وعن  والشـافعّي.  ومالك 
زوجها  مات  حين  عليها  كان  إذا  الفضـة  يكره  ال  عطاء  وكان  كلـه.  الحلـي 
ما  عندنا  والمذهب  الغيـر  أقوال  كلها  وهذه  تلبسـه  لم  عليها  يكن  لـم  وإن 

واهللا أعلم. م.  تقدَّ

É¡æY  ≈aƒàªdG  IôHóªdG  áeC’G  IóY

فال  قالوا  مـات  ثم  لها  ولد  وال  يطؤهـا  وكان  سـيدها  دبرهـا  إذا  األمـة   
هذه  وجه  فما  السـائل:  قال  كالمطلقة،  وقيل  كالمميتة  وقيل  عليها  عدة 

األقوال؟
سيدها  من  األمة  على  وليس  أمة  وهي  عنها  مات  أنه  فوجهه  األول  القول  أما 
المشتري  وعلى  بيعها  شـاء  إذا  رحمها  يسـتبرئ  أن  السـيد  على  وإنما  عدة 
وهي  عنها  مات  إذا  وحكمهـا  عدة  عليها  فليس  هي  وأما  وْطَأهـا.  شـاء  إذا 
أمر  ألنه  الحرية  حال  من  إليه  صارت  بما  عبرة  وال  باعها  إذا  كحكمها  أمة 

حادث.
منهما  كالًّ  ألن  الحـرة  بالزوجة  تشـبيهها  فوجهـه  كالمنبتة  بأنهـا  القـول  وأمـا 

واطئها. مات  موطوءة 
بموت  حرة  صارت  فإنها  العتق  حال  مع  الفرقة  اعتبر  فقد  الثالث  القول  وأما 
بالحرة  فألحقها  والعـدة  االسـتبراء  مدة  انقضاء  قبل  الحرية  فأدركتها  سـيدها 

واهللا أعلم. الحرائر.  بأحكام  متعبدة  ألنها  ظاهر  وجه  وهو  المطلقة 
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ال  أنها  خلقـه  يتبين  لم  سـقطًا  أسـقطت  إذا  الحامل  فـي  بعضهـم  قـول 
فوضعته؟ حمل  ذلك  وهل  وجهه؟  ما  عدتها  تنقضي 

بذلك. تنقضي  عدتها  إن  المسلمين  بعض  قال  وقد  وضعته  حمل  هو  نعم 
العدة  ثبتت  وقد  حمـل  أنه  يتبين  لم  أنه  فوجهه  تنقضـي  ال  بأنها  القـول  وأمـا 
تكون  أن  الحتمال  ولد  أنها  تتيقن  لم  واللحمة  بشـبهة  عنها  تخرج  فال  بيقين 

واهللا أعلم. علة. 
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لكونه  أو  الماء،  اختالط  عن  الرحم  استبراء  ألجل  أحرام  المعتدة  تزويج 
تخلص؟ حتى  مطلقًا  تعالى  اهللا  حرمه  نكاحها  لكون  أو  األول،  للزوج  حّقًا 
عارض  لوصف  أو  لعينه  حرام  هو  هل  بذلك  القول  ووجه  كله  ذلك  يحتمـل 
اهللا  بأن  قولك  معنى  وهو  بشـيء  نعلله  لم  لعينه  حرام  إنه  قلنا  إن  غيـره؟  مـن 
لغيره  حرام  إنه  قلنا  وإن  عبادة  العدة  بأن  القول  على  ينبني  وذلك  مطلقًا  حرمه 
حقًا  لكونها  أو  الماءيـن  اختالط  مـن  الخوف  هو  هل  الغير  ذلـك  فـي  نظرنـا 

واهللا أعلم. سائغة.  كلها  وجوه  ذلك  عن  النظر  قطع  مع  للزوج 

¥Ó£dG  øe  Ióà©ªdG  ¬æe  ™æªJ  Ée

الليل  في  إال  الحقوق  وقضاء  واالعتكاف  الحج  عن  ُتمَنع  أنها  المطلقة 
وجهه؟ ما 



99 Ió`©dG ■ ™HGôdG AõédG

  #   "   ! ﴿ تعالـى:  لقوله  بيتهـا  في  عليها  االعتـداد  وجـوب  وجهـه 
    3    2   1   0   /   .-   ,   + ﴿ تعالـى:  ولقوله   (١)﴾$
عدتها  تمام  من  وذلك  بيتها  مالزمتها  وجـوب  على  يدل  فهـذا   (٢)﴾4

بذلك. إال  عدة  تتصور  ال  إذ 
ساتر. الليل  ألن  بالليل  الحقوق  قضاء  في  لها  رخص  وإنما 

الزوجة  ألن  أشد  بل  كالزوجة  البيت  لزوم  وجوب  في  المعتدة  أن  األمر  غاية 
للمطلقة  ذلك  وليس  زوجهـا  إذن  عن  واالعتكاف  الحج  إلـى  تخرج  أن  لهـا 
منها  بد  ال  التي  الحاجة  قضاء  في  بالخروج  بأس  وال  االعتداد  شرط  الختالل 

واهللا أعلم. بالكلية.  االنتقال  بمعنى  الخروج  عليها  م  حرَّ إنما  ألنه 
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الخروج  وأرادت  الطهر  ورأت  الثالث  القرء  حاضت  إذا  ثالثًا  المطلقـة 
على  فاسـتويا  يخطبها  رجل  جاءها  ذلك  فعنـد  منه  لتغتسـل  الماء  إلـى 
أيكون  تغتسـل  أن  قبل  المزوج  فزوجها  بالتزويج  لـه  وأمرت  الصـداق 
أن  الرجل  لهـذا  أيحل  فاسـدًا  كان  وإن  فاسـدًا؟  أم  ثابتًا  التزويـج  هـذا 

ذلك. لنا  صرح  طهرت؟  بعدما  ثانية  مرة  يتزوجها 
الحيضة  من  تغتسـل  أن  بعد  يتزوجها  أن  الرجل  ولذلك  فاسـد،  التزويج  هذا 

واهللا أعلم. متعمدين.  كانا  إن  ذلك  قبل  فعاله  مما  التوبة  وعليها  الثالثة، 

.٦ اآلية  الطالق،  (١) سورة 

.١ اآلية  الطالق،  (٢) سورة 
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دخل  منذ  أشهر  لخمسة  الخلقة  كامل  ميت  بولد  فأتت  امرأة  تزوج  من 
ال؟ أم  زوجته  عليه  تحرم  هل  بها 

فإذا  األشـهر  األربعة  في  خلقه  يكمل  الولد  ألن  بذلك  زوجته  عليه  تحـرم  ال 
فلينظر  واهللا أعلم.  الخلق،  كامل  كان  وإن  ولـده  يكون  أن  احتمل  ميتًا  خـرج 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه 

É¡eÉμMCGh  ácƒ∏ªªdG  AGôÑà°SG

ما  إذا  يحجر  وماذا  منها  لـه  يجوز  وماذا  وسـيدها  المملوكة  أحكام  عـن 
النظر  من  االسـتبراء  قبل  منها  له  يجوز  ماذا  بالغًا  أو  صبية  مثًال  اشـتراها 
ليس  أم  كالزوجة  حرثًا  له  بكونها  فقط  االستبراء  عقد  نفس  وهل  والمس 
قبل؟ حرم  ما  المحل  النكاح  كعقد  وليس  للرحم  وكشفًا  استبراء  إال  هو 

ما  استبراء  لهن  السيد  على  ليس  أن  المملوكات  في  فيه  قيل  من  أرأيت 
لما  بها  التمتع  نوى  وإن  التسري  نية  أم  المملكة  نفس  له  يحلهن  الذي 
ما  وليًا  كان  لذلك  والفاعل  ذلك  أيجوز  منها  الولد  مخافة  الجماع  دون 
السـرية  غير  المملوكة  ومفاخذة  يسـتحق؟  ما  أم  واليته  على  أهو  حاله 

بالجواب. فضًال  الصغائر؟  من  أم  الكبائر  من 
كالعدة  فهي  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  لسان  على  بها  اهللا  تعبدنا  عبادة  لإلماء  االستبراء  أن  اعلم 
في  ورخص  قول  على  أمها  عنـد  من  أخذها  ولو  ملك  لكل  فتجـب  للحرائـر 
لذلك  سبب  بال  التمتع  إباحة  يوجب  سـببًا  االسـتبراء  وليس  ذلك  من  شـيء 
أيوب  بـن  وائل  الشـيخ  إليه  أشـار  كما  للرحـم  كشـف  واالسـتبراء  الملـك. 
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ينظر  أن  وال  بها  يسـتمتع  أن  االسـتبراء  مدة  في  له  وليس  العلماء  من  وغيره 
لما  بشـهوة  صغيرة  صبية  وهي  أمته  فرج  نظر  في  المؤثر  أبو  قال  فرجها.  إلى 
أن  الفقهاء  قول  من  حفظنـاه  فالذي  الحواري  أبو  وقال  يتسـراها،  أن  لـه  كان 
أو  بيده  مسـه  أو  فرجها  إلى  نظر  فـإن  يومًا  أربعين  تسـتبرأ  الصغيـرة  الجاريـة 
لم  أو  أولج  أبدًا  عليه  حرمت  فقد  يومًا  األربعون  تنقضي  أن  قبـل  من  بفرجـه 
يشتريها  التي  أمته  فرج  إلى  الرجل  ينظر  لم  ما  محبوب  بن  محمد  وقال  يلج. 

عليه. تحرم  أراها  فال  الثوب  تحت  من  لمسه  أو 
لالستمتاع  المبيح  هو  فالملك  االستبراء  وجوب  بعدم  اإلماء  من  فيه  قيل  وما 
دونه  وبما  بالجماع  بها  التمتع  ينوي  أن  استبرأها  إذا  وله  التسري  نية  دون  بها 
بملك  جماعها  جـاز  وإذا  ذلـك  من  شـيء  من  مانعًا  له  أعلـم  ال  شـاء  كيـف 
وليس  الملك  بنفس  مباح  هو  مما  دونه  بما  االستمتاع  يجوز  ال  فكيف  اليمين 
من  له  مانع  فال  لذلك  شرط  غير  الجماع  كان  وإذا  ذلك  إلباحة  شرطًا  الجماع 

وغيرها. الوالية  من  منزلته  على  فهو  فاعل  ذلك  فعل  فإذا  إليه  القصد 
فاخذ  إنما  كان  إذا  الفاعل  فينهى  فعلها  يحـل  ال  حرام  المملوكات  ومفاخـذة 
من  أو  اإلمام  عاقبه  ينتـه  لم  فإن  يتسـرها  لم  عليه  مملوكته  أو  الغيـر  مملوكـة 
وأصر  ذلك  بعد  كابر  فإن  ذلك.  عن  ينتهي  حتى  العقوبة  أهل  من  مقامه  يقوم 
بكبيرة  ليسـت  ألنها  فقط  المفاخذة  علـى  ال  وأهله  الحق  لمكابرة  عنـه  بـرئ 
وفي  األمة  فخذ  إلى  النظر  جواز  من  محبوب  ابن  الشيخ  عن  يوجد  لما  عندي 
القطع  عدم  هذا  على  فيتخرج  إليه  النظر  جاز  ما  مس  جواز  في  الخالف  األمر 

واهللا أعلم. لألمة.  المفاخذ  بتفسيق 

والسالم. كتبه  ما  جميع  في  فلينظر 
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له  تقدم  قد  جواب  عن  مباحثًا  الحارثي  عمير  بن  سالم  بن  ناصر  وسأله 
العدد  أن  جوابك  منطوق  من  تحرر  وقد  نصه  الوضع  هذا  غير  في  ذكر 
وجوب  ثبت  أين  من  فإذًا  عليها  يقاس  فال  المعنى  معقولة  غير  عبادات 
هو  إنما  الشريف  الحديث  في  به  والمنطوق  والمؤيسـة  الصبية  اسـتبراء 

النوعين. عدا  ما  استبراء  يجب  ال  فإذًا  والحوامل  الحوائل  في 
عليه  المسلمين  من  بإجماع  إما  ذلك  يكون  أن  بد  فال  بوجوبه  قيل  وإن 
لم  اإلجماع  ولعـل  القياس  عـدم  إلطالقك  الثاني  فانتفـى  بالقيـاس  أو 

أيضًا. ذلك  على  ينعقد 
بعدم  منهم  قائـل  من  فهل  العلمـاء  من  بـرأي  وجوبـه  ثبـوت  كان  وإن 
الحوائل  وطء  جواز  ملسو هيلع هللا ىلص  علـل  وقد  النوعين  في  اإلطالق  علـى  وجوبـه 
فمن  حائض  اسـم  عليها  يطلق  مرة  ولو  المرأة  حاضت  فمتى  بالحيض 

حيضتين. عليها  أوجبوا  أين 
علم  ولو  بحيضة  االسـتبراء  في  للمشـتري  االكتفاء  في  قول  من  وهـل 
لشراء  كالمستبرئ  للبيع  المستبرئ  وهل  ال؟  أم  لها  البائع  استبراء  عدم 
محتجين  هذا  نقل  ولم  ال  أم  لشهوة  لمسه  أو  الفرج  نظر  جواز  عدم  في 
المسألة  في  القول  والتباع  مظهرين  للحكمة  بل  متمسكين  بالباطل  وال 

عليكم. والسالم  باحثين  استقصائها  وفي  طالبين 
ظاهر  هو  المعنى  المعقولة  غير  العبادات  من  االسـتبراء  أن  من  به  أجبتك  ما 
قالوا  إنهم  حتى  ملك  لكل  األمة  السـتبراء  الموجبين  األصحاب  بعض  كالم 
إنهم  وحتى  الملك  بعد  يسـتبرئها  أن  عليه  وجب  اشـتراها  ثم  األمة  تزوج  لو 
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عند  وجبت  عبـادة  إال  هـذا  فهل  أمها  عنـد  من  أخذهـا  ولـو  يسـتبرئها  قالـوا 
كالم  وظاهر  استبراء  ملك  لكل  قولهم  ذلك  في  والقاعدة  قولهم  على  الملك 
كالم  ظاهر  وهو  الرحم  الستكشـاف  هو  إنما  االسـتبراء  أن  األصحاب  بعض 
ما  محبوب  بن  محمد  عن  ويوجد  أيضًا  بركة  ابن  كالم  وظاهر  أيوب  وائل بن 

أيضًا. ذلك  على  ظاهره  يدل 
دلت  كما  اسـتبراؤها  يجب  فـال  بكر  إنها  األمـة  ُعلمت  فـإذا  هـذا  وعلـى 
رباها  إذا  أنه  محبوب  بن  محمد  عن  ويوجد  بركة  ابن  مناقشـة  ذلك  على 
عبد  من  غيره  رباهـا  وإن  يسـتبر  لم  ولو  وطؤها  له  جاز  بيتـه  فـي  صغيـرة 
أن  الحتمال  وذلك  االسـتبراء  بعد  إال  وطؤها  يجـز  لم  امـرأة  أو  وخالفـه 
ذلك  في  حكمها  أن  فالظاهر  توطأ  لم  أنها  علم  إذا  فأما  وطئت  قد  تكون 
ربتها  إن  محبوب  ابن  غير  عند  ويوجد  بيته  في  رباها  إذا  كحكمهـا  يكـون 
كما  فهي  للوطء  تصلح  ال  المرأة  ألن  وذلك  المشـتري  يسـتبرها  لم  امرأة 

بيته. في  رباها  لو 
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عليها  وعقد  صغيـرة  أمة  اشـترى  من  عن  اهللا  رحمه  نبهـان  أبـو  الشـيخ 
يحل  هل  التسـري  أيام  تتم  أن  قبل  بيده  فرجها  لمس  ثم  التسـري  عقدة 
والبالغ  الصبية  بين  فرق  وهل  المعقودة  األيام  تمت  إذا  يجامعها  أن  لـه 

الصواب؟ وجه  عرفنا 
والبالغ  الصبيـة  بين  والفـرق  لـه  تحل  ال  أنها  هـذا  على  فيهـا  قيـل  قـد  قـال: 
هذا  في  أني  إال  الوضـع  هذا  فـي  المسـلمين  قول  من  به  مصرحـًا  أعلمـه  ال 
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االتفاق  معنى  فيه  يخرج  مما  إنه  وال  يشبهه  ما  أو  بإجماع  إنه  أقول  ال  التصريح 
االختالف  معنى  بغيـره  له  القياس  فـي  يلحقه  مما  أراه  كأنـي  بل  شـيء  علـى 
التزويج  ليس  إذ  هـذا  مثل  على  والبالـغ  الصبية  تزويج  فـي  عنهـم  الموجـود 
إن  إال  بعيد  غير  بينهما  الفرق  فيكون  ثبوته  وعلى  أراه  فيما  التسـري  من  أشـد 
في  بالرخصة  عنهم  يذكر  قول  اهللا  رحمهما  محبوب  بن  محمد  وللشيخ  قال، 
نظر  في  اإلماء  من  توطأ  لم  من  وكذلك  استبراء  بغير  صغيرة  رباها  التي  وطء 
أحسـن  وما  المنع  على  المسـلم  قوًال  األكثر  لكن  وغيره  بركة  بن  محمد  أبي 
قوته  مع  االختالف  من  والخروج  أولى  فإنها  الفروج  أمر  في  بالوثيقة  األخذ 
يخرج  لم  وما  يكون  األصح  فعلى  فيها  الدخول  وبعد  أحلى  المبادئ  في  فيها 
في  وجهًا  ذلـك  في  له  يرى  ال  يكـون  أن  إال  بـأس  فال  المسـلمين  قـول  مـن 

واهللا أعلم. الصحيح. 
سعيد  أبو  الشيخان  حكاه  قول  فهو  للمتسـري  واحدة  بحيضة  االسـتبراء  وأما 
حتى  الحوائل  وطء  عـن  النهـي  وهـو  الحديث  بمفهـوم  أخـذًا  محمـد  وأبـو 

أنت. فهمت  كما  مجزية  الواحدة  الحيضة  أن  ومفهومه  يحضن 
إذا  األمة  عدة  على  فمقيس  المشتري  على  بحيضتين  االستبراء  في  القول  وأما 
نظرًا  عدتها  على  لألمة  االسـتبراء  فقاسـوا  بحيضتين  تعتد  فإنها  زوجها  طلقها 

واحد. ذلك  في  المعنى  أن  إلى  منهم 
وأنه  المعنى  معقولـة  غير  عبادة  االسـتبراء  بأن  القول  هذا  عليـك  يشـكل  وال 
في  ومعانيه  علله  بعض  علـى  االطالع  ينافي  فال  الجملة  في  عبـادة  كان  إنمـا 
األشياء  في  وقع  وقد  الجملة  في  المعنى  معقولة  غير  عبادة  كالصالة  التفصيل 

واهللا أعلم. االختالف.  تفاصيلها  من 
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عدة  تكمل  أن  قبل  أختها  يتزوج  أن  له  يجوز  هل  امرأته  طلق  رجل  عن 
ال؟ أم  المطلقة 

عدتها.  تكمل  حتـى  بأختها  يتـزوج  أن  له  يحل  فـال  رجعيـًا  الطـالق  كان  إن 
واهللا أعلم.

á¨°†ª∏d  •É≤°SE’ÉH  ¢SÉØædG  AÉ¡àfG

أو  يومًا  عشر  خمسة  مضي  بعد  وطهرت  لحم  قطعة  أسقطت  امرأة  عن 
ال؟ أم  سرها  لزوجها  أيحل  أيام  عشرة 

قال:  من  فقال  المسـألة،  هذه  مثل  في  الخالف  حكاية  سـعيد  أبي  عن  يوجد 
يكون  هذا  إن  قـال:  من  وقال  النفـاس،  في  تقعد  مـا  هذا  كل  فـي  تقعـد  إنهـا 
إنها  قال:  من  وقال  السـقط،  خلق  من  شـيء  يبن  لم  إذا  بنفاس  وليس  حيضًا 

واهللا أعلم. مستحاضة.  الدم  هذا  في  تكون 

¬eóYh  ºjôëàdG  »a  Ió©dG  »a  ICGôªdG  áÑ£N  ôKCG

ساهيًا  أو  عامدًا  مميتة  غير  أو  كانت  مميتة  عدتها  في  امرأة  خطب  من 
تحرم  أم  عدتهـا  من  خروجهـا  بعد  يتزوجهـا  أن  لـه  رخصة  مـن  هـل 
تنكح  حتى  أم  أبدًا  عليه  تحرم  هل  عليه  بحرمتها  القول  وعلـى  عليـه؟ 
من  حجة  وما  تزويجها؟  أراد  إذا  كغيره  يكون  طلقها  فإذا  غيـره  زوجـًا 
خطبها  التي  العـدة  من  خروجها  بعـد  يتزوجها  أن  لـه  يجوز  إنـه  قـال 
اعتدت  فإذا  قال  من  أيضًا  حجة  وما  غيره؟  أحد  يتزوجها  لم  ولو  فيـه 
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ما  لنا  بيِّن  شـيخنا  تفضل  بها؟  تزوجه  يجوز  األولى  غيـر  أخرى  عـدة 
من  ولك  بأدلتها  األقوال  مـن  فيها  قيل  وفيما  المسـألة  هذه  في  عنـدك 

الثواب. جزيل  اهللا 
الحواري  أبي  فعن  تنقض  لم  عدتها  أن  يعلم  لم  إذا  كما  ساهيًا  خطبها  إذا  أما 
لي  فاطلبيها  فالنة  عدة  انقضت  إذا  المرأة  قال  إذا  وكذا  له،  جائز  أخذها  أن 
أخذه،  إلى  فأجابتهـا  عدتها  في  لـه  وطلبتها  أمره  وخالفت  المـرأة  فمضـت 
قال  متعمدًا  خطبها  إذا  وأما  جائز،  بهـا  تزويجه  أن  المختار  بن  محمد  فعـن 
على  ُأقدم  لم  تزوجهـا  وإن  يتزوجها  فال  يتزوجها  لـم  كان  فإن  معاويـة  أبـو 
في  علي  أبي  وعن  بينهما  يفرق  المسـلمين  بعض  وقال  قال  بينهما.  الفـراق 
قال  تزوجها  ثم  شيئًا  تقل  ولم  أتزوجك  أن  أريد  عدتها  في  المرأة  قال  رجل 
إذا  اهللا  قال  كما  قال  عليه،  بينهما  يفرق  الذي  القول  فما  قيل  بذلك  بأس  ال 

تواعدوا.
وتما  عدتها  في  امرأة  واعد  إذا  الرجل  عن  وسـألته  نصه  ما  الشـرع  بيان  وفي 
كذلك  نعم.  قال  بينهما؟  يفرق  هل  وتزوجها  عدتها  انقضت  حتى  ذلك  على 
مختلعة  أو  حرمة  أو  المميتة  عدة  في  كانت  وسواء  له  قلت  أصحابنا  قول  في 
من  لعدة  أصًال  كان  إذا  أصحابنا  قول  في  يخرج  هكذا  نعم.  قـال  مطلقـة؟  أو 
في  المطلقة  بـل  والمميتة  المطلقة  بيـن  ذلك  في  فـرق  وال  (انتهـى).  زوجيـة 
اتفاقًا  يصـح  ال  رجعيًا  المطلقة  عـدة  في  بالخطبة  التعريـض  فإن  أشـد  ذلـك 

ثالثًا. المطلقة  عدة  في  ويكره  اتفاقًا  المميتة  عدة  في  ويصح 
أن  أعلم  وال  لسؤالك  جوابًا  تعالى  اهللا  رحمهم  آثارهم  من  وجدته  ما  هذا 
كنت  فإن  بها،  تزوجه  يجوز  األولى  غير  أخرى  عدة  اعتدت  إذا  قال  أحدًا 
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أي  وفي  بقائله  تخبرني  ثم  عليه  توقفني  أن  منك  ففضًال  عليـه  اطلعت  قـد 
اللهم  إليه  يرد  أصًال  وال  دليًال  له  أرى  فال  قيل  قد  كان  وإن  يوجد.  كتاب 
اعتدت  فإذا  الِخطبة  بنفس  العدة  نقض  القائل  ذلك  اعتبر  قد  يكون  أن  إال 
له  دليل  وال  العـدة  من  عليها  انتقـض  لما  مؤدية  عنـده  كانت  أخـرى  مـرة 
إال  الشرع  فليس  قائله  َجّل  وإن  له  يسلَّم  وال  بالِخطبة  العدة  انتقاض  على 
من  شـيء  على  مقيسـًا  كان  ما  أو  اإلجماع  أو  الُسـنَّة  أو  الكتاب  به  جاء  ما 
مردود  هو  بل  يقبـل  فال  ذلك  وغير  صحيحًا  قياسـًا  الثالثة  األصـول  هـذه 

قائله. على 
الكتـاب  بنـص  عنهـا  منهـيٌّ  العـدة  فـي  الخطبـة  أن  المقـام  وحاصـل  هـذا، 

  M   L   K ﴿ تعالى:  قـال  المحمدية  األمة  وإجماع  النبويـة  والُسـنَّة  العزيز 
  Z   Y    XW   V   U  T   S   R   Q   P  O    N
المعـروف  بالقـول  والمـراد   (١)﴾  `   _   ^   ]   \   [
اهللا  رسـول  نهى  المؤثر  أبو  قال  تقـدم  كما  المميتة  في  وذلـك  لهـا  التعريـض 

عدتها. في  المرأة  تخطب  أن  ملسو هيلع هللا ىلص 
فيمن  بينهم  الخالف  وإنمـا  ذلك  عن  النهي  في  األمـة  بين  خـالف  وال  قلـت 
لم  من  ومنهم  بينهما  فرق  من  فمنهم  ذلك  بعد  تزوجهـا  ثم  العدة  في  خطـب 
رضي  عباس  ابـن  عن  يروى  ما  بينهما  فـرق  من  حجة  آنفًا  تقـدم  كمـا  يفـرق 
عدتها  انقضت  فلما  سـرًا  عدتها  في  امرأة  خطب  رجل  في  قال  أنه  عنهما  اهللا 
أن  إليَّ  فأحب  اهللا  بمعصية  أمرهما  بدآ  عباس  ابن  فقال  وتزوجها  ذلك  أظهر 

أبدًا. يجتمعان  وال  يتفرقا 

.٢٣٥ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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في  أعلم  ال  قال  باإلجماع  ذلك  أم  ُسنَّة  بينهما  الفرقة  في  هل  بعضهم  وسئل 
الخالف  بأن  خبيـر  وأنت  قولهم،  فـي  االتفاق  معنى  يشـبه  وأنه  سـنة  قولهـم 

اتفاق. فال  موجود 
والنهي  عنه  اهللا  نهاه  ما  ارتكـب  قد  العدة  في  الخاطب  أن  حجتهـم  وحاصـل 
اهللا  عاقبه  أوانـه  قبل  شـيئًا  تعجل  ومن  عنه  المنهـّي  فسـاد  على  يدل  عندهـم 

بحرمانه.
وال  بينهما  الفرقة  على  نص  يـرد  لم  أنه  فهي  بينهما  يفرق  لم  من  حجـة  وأمـا 
العدة  في  الخطبة  عـن  النهي  في  النص  جاء  وإنمـا  بها  تزويجه  تحريـم  علـى 
وعند  بالشرع  له  حالًال  كان  ما  معصيته  عليه  تحرم  وال  عصى  فقد  خطب  فإذا 
الخالف  وقع  قاعـدة  وهي  عنه  المنهّي  فسـاد  على  يدل  ال  النهـي  أن  هـؤالء 
معتبرة  القاعدة  تلك  وجدت  أصحابنـا  آثار  تأملت  وإذا  األصوليين  بيـن  منهـا 

واهللا أعلم. أكثرهم.  عند 

êhõ∏d  hCG  ˆ  kÉ≤M  É¡fƒc

عبادة  هـي  أم  زوجته  علـى  للزوج  حـق  أهي  العدة  فـي  عنـده  األعـدل 
زوجها؟ دون  بها  اهللا  تعبدها 

اهللا  أن  وذلك  آخر  وجه  من  للزوج  وحق  وجه  من  عبادة  عندي  فهي  العدة  أما 
في  للزوج  وجعل  عبادة  العدة  كانت  الجهة  هذه  فمن  االعتداد  عليها  افترض 
فهي   (١)﴾b   a   `   _   ^   ] ﴿ قائل:  من  عـز  بقوله  مدخًال  ذلـك 

.٤٩ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 
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بعض  نظر  لكن  الوجهين  هذيـن  بين  تنافي  وال  للـزوج  حق  الجهة  هـذه  مـن 
الوجه  إلى  بعضهم  ونظـر  عبادة  إنها  فقال  خاصة  األول  الوجـه  إلـى  العلمـاء 
باختالف  القولين  بين  الجمع  أراه  والذي  للزوج  حق  إنها  فقال  خاصة  الثاني 

واهللا أعلم. ترى،  كما  ثالث  قول  فهو  االعتبارين 

É¡d  ¬dƒ°üM  ó©H  ¢†«ëdG  á©£≤æe  IóY

رجل  وتزوجها  عنهـا  فانقطع  طويلـة  مدة  بلوغهـا  أول  حاضـت  امـرأة 
حد  تبلغ  حتى  أو  بالشهور  المرأة  هذه  عدة  أتكون  طلقها  ثم  ذلك  بعد 
اإلياس  مدة  تنقضي  حتى  نفقتها  المطلق  أعلى  كذلك  كان  فإن  اإلياس؟ 

ال؟ أم  مراجعتها  وله 
طال  وإن  حيض  ثالث  فعدتهـا  عنها  انقطع  ثم  حيضة  حاضت  إن  األثـر  فـي 
حاضت  إذا  عباس  ابن  وعن  المحيض  مـن  ييأس  من  بحد  تصير  حتى  ذلـك 
الحيض  إليها  يرجع  ولم  زوجها  طلقها  ثم  بلغت  حين  واحدة  حيضـة  المـرأة 

سنة. فعدتها  يومين  أو  واحدًا  يومًا  الدم  رأت  لو  وكذلك  سنة  اعتدت 
نفقتها  المطلق  فعلى  المشـهور  وهو  بالحيض  إال  تعتد  ال  بأنها  القول  وعلـى 
بعده  وتعتد  اإلياس  حد  إلى  تنتهي  حتى  منه  عدة  في  ألنها  الرجعة  عليها  وله 

واهللا أعلم. أشهر.  ثالثة 

OGóME’G  IÉaƒdG  Ióà©e  ∑ôJ  ºμM

في  حاضرة  وهـي  زوجها  عنها  مـات  إذا  الصبيـة  أو  البالغـة  المـرأة 
التزويج  وأرادت  عليهـا  يجب  ما  تفعل  ولم  الزينة  تتـرك  ولم  البلـد 
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على  تتزوج  أن  ولها  معتدة  هذه  تسمى  هل  الوفاة،  عدة  انقضاء  بعد 
والبالغ؟ الصبية  بين  فرق  وهل  الصفة؟  هذه 

بترك  يأمروها  لـم  حيث  أوليائها  على  اإلثم  وإنما  عليهـا  إثم  فال  الصبيـة  أمـا 
حقها. في  ذلك  عليهم  كان  أنه  مع  الزينة 

فعله. عن  نهيت  ما  وبفعل  بالتزين  عاصية  تكون  فإنها  البالغ  وأما 
في  التربص  العدة  من  المقصود  ألن  يحرم  فال  العدة  انقضاء  بعد  التزويج  وأما 
قبلها. تتزوج  فال  المعلومة  المدة  انقطاع  انتظار  التربص  ومعنى  المعلومة  المدة 
تركه  ينقض  وال  هلكـت  تفعله  لم  فـإن  الُسـنَّة  في  وجب  فقد  اإلحـداد  وأمـا 
أنها  سلمنا  فيهما  بالمعصية  يفسـدان  والصوم  كالصالة  العدة  وليسـت  عدتها 
واهللا أعلم. العصيان.  فيه  يقدح  ال  وذلك  التربص  حيث  من  عبادة  لكنها  عبادة 

Ió©dG  ±ÓàNG  »a  áªμëdG

ذوات  من  كانـت  إن  قروء  ثالثـة  المطلقة  عـدة  أن  العدة  فـي  الحكمـة 
وعشر؟ أشهر  أربعة  المميتة  وعدة  الحيض، 

فترى  الواحد،  السبب  مع  اختلفت  ولهذا  كالصالة،  معناها  ُيعقل  ال  عبادة  العدة 
كانت  إن  حيضتان  وتارة  أشـهر،  ثالثة  وتارة  حيض،  ثالث  تارة  يلزمها  المطلقـة 
فاختلفت  مطلقة  والكل  أيضـًا  األمة  في  وهي  يومًا،  وأربعون  خمسـة  وتارة  أمـة 
والتسـليم،  القبول  فوجب  ذلك  في  المعنى  نعرف  وال  واحد،  والموجب  عددها 
والعشـاء  والعصر  الظهر  في  أربعًا  أوجـب  حيث  الصالة،  ركعـات  نظير  وصـار 
واهللا أعلم. العدة.  فكذلك  صالة  والكل  الفجر  في  وركعتين  المغرب  في  وثالثًا 
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اعتدادها  في  الشـائع  فالخالف  الحيض،  في  وهي  طلقـت  فيمن  العلـة 
ال؟ وقيل  الحيض،  بتلك 

كان  وإن  أعلم،  فيما  الحيضة  بتلك  تعتد  ال  أنها  فيه  خالف  فال  المذهـب  أمـا 
من  معتبرًا  يكن  لم  لشيء  تعتد  فكيف  به،  أعلم  فاهللا  المذهب  غير  في  خالف 
باالعتداد  قوًال  أعرف  فال  أحكامها  تتجزأ  ال  والحيضة  واحد،  شيء  وهو  أوله 

واهللا أعلم. وجهًا.  له  أرى  وال  بها 
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غيرت  التي  بالحيضة  تعتـد  أن  لها  يجز  لـم  التزويج  تغير  التـي  الصبيـة 
قال  حيث  سـعيد  بن  أحمد  الخليلي  الشـيخ  عن  قوًال  وجدت  فقد  بها، 

إلخ... الترخيص  أحفظ  لم 
شـدة  مع  الترخيص  نحفظ  ال  أيضـًا  ونحن  سـعيد،  بن  أحمد  الشـيخ  صـدق 

واهللا أعلم. قبلها،  ما  نظير  وهي  المسألة،  عن  والبحث  المطالعة 

IÉaƒdG  Ióà©e  êhôN  ΩóY

المميتة؟ عّدة  في  شرط  البيت  من  الخروج  عدم  هل 
خرجت  فـإذا  منها،  بد  ال  لحاجـة  إال  تخرج  وال  بيتهـا  فـي  تعتـد  أن  يلزمهـا 

واهللا أعلم. بيتها.  في  إال  تبيت  فال  لحاجة 
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أو  بكرًا  تبلـغ  لم  أو  الحلـم  بالغة  كانـت  إن  االسـتبراء  فـي  المملوكـة 
إحدى  في  االسـتبراء  وقبل  العقد  بعد  وطئها  إن  سـيدها  على  وماذا  ثيبًا 
أو  االستبراء  من  عليه  بما  عالمًا  كان  وسواء  المذكورة؟  الحاالت  هذه 
في  يمضي  أم  االستبراء؟  مدة  عنها  الوقوف  علم  إذا  يلزمه  وماذا  جاهًال 
هو  لمن  الولد  حكم  ما  هذه  والحالة  ولدت  وإن  عليه  تحرم  أم  تسـّريه 

السؤال؟ هذا  في  الحكم  وجوه  لنا  صرح 
ألن  والثيب،  البكـر  بيـن  وال  والصغيـرة  البالغ  بيـن  االسـتبراء  فـي  فـرق  ال 
أبدًا  عليه  وحرمت  عليه  حد  وال  زانيًا  كان  تركها  ومن  واجبة،  ُسنَّة  االستبراء 

بالشبهات. تدرأ  الحدود  ألن  باإلجماع  الحد  عنه  ويسقط  قيل.  فيما  باتفاق 
بال  وطؤها  له  جـاز  صغيرة  بيته  في  رباهـا  إن  محبوب:  بن  محمـد  قـال  وقـد 
بعد  إال  وطؤها  يجز  لم  امرأة  أو  خالفه  أو  عدل  من  غيره  رباها  وإن  استبراء، 

المشتري. يستبرئها  لم  امرأة  ربتها  إن  بعضهم  وقال  االستبراء 
في  االسـتبراء  بأن  محتجًا  للصغيرة  االسـتبراء  وجوب  في  محمد  أبو  وناقش 
قول  في  وقدح  الصغيرة  في  إشكال  أي  وقال  المشكل  لألمر  استكشاف  اللغة 
عدة  على  قاسـوها  أنهم  منه  ظنـًا  الصغيرة  في  االسـتبراء  بوجـوب  الجمهـور 
وأيضًا  عليه  متفق  أصـل  على  إال  يصح  ال  القياس  إن  قائـًال  الصغيـرة  الحـرة 
بالطالق  تجب  وإنما  الملـك  بانتقال  العدة  عليها  تجـب  ال  الصغيرة  فالحـرة 
اسـتبراء  أوجبوا  إنما  وهم  عليها  عدة  فال  الوطء  قبل  طلقها  فلو  الوطء،  بعـد 
أدري  وال  قال:  وطء،  معـه  يكن  لم  ولو  الملك  بانتقـال  اإلماء  مـن  الصغيـرة 

شبهوه! أصل  وبأي  عليه  قاسوا  علة  بأي 
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على  اإلماء  من  الصغيرة  يقيسوا  لم  فإنهم  قال،  كما  أصلهم  يدر  لم  ولعمري 
وإنما  القياس،  في  القدح  من  ذكره  ما  عليهم  يرد  حتـى  الحرائر  من  الصغيـرة 
مقيسة  غير  بنفسـها  مسـتقلة  فهي  المعنى  معقولة  غير  عبادة  االسـتبراء  جعلوا 
من  فهمه  لمـا  المعللة  األحـكام  من  أنه  فظن  محمـد  أبو  وأمـا  غيرهـا.  علـى 

ذكروا. ما  عليه  أشكل  فلذلك  اللغة  في  االستبراء  معنى 
نفس  فـي  الخالف  عـن  ناشـئ  الصغيـرة  فـي  الخـالف  أن  القـول  وحاصـل 
الرحم؟  باسـتبراء  معلل  حكم  أم  معناها  يعقـل  ال  عبادة  هـو  هل  االسـتبراء، 
من  وأما  محمد.  أبو  الثاني  وعلى  أصحابنا،  من  الجمهور  اتفاق  األول  وعلى 
وأما  العذراء،  الصغيرة  غيـر  في  اتفاقًا  عليه  تحرم  فإنها  االسـتبراء  قبل  وطـئ 
إلى  نظر  من  المؤثر  أبو  قال  أيضًا.  تحريمهـا  الجمهور  مذهب  ففي  الصغيـرة 
إلى  نظر  فإن  الحواري  أبو  وقال  يسـتبرئها،  أن  له  أر  لم  صبية  وهي  أمته  فرج 
حرمت  فقد  يومًا  األربعون  تنقضي  أن  قبل  من  بفرجه  أو  بيده  مسه  أو  فرجها 
إذا  بما  النظر  أو  بالمس  التحريم  سـعيد  أبو  وقيد  يلج.  لم  أو  أولج  أبدًا  عليه 
قول  معنى  وهو  بأس  فال  آخر  لمعنى  كان  إذا  وأما  قال  التلذذ،  وجه  على  كان 

الجميع. اهللا  رحم  أيضًا،  الحواري  أبو  أراد  وكذلك  لشهوة  المؤثر  أبو 
أو  االسـتبراء  بعد  الوطء  كان  سـواء  بأبيه  فالحق  به  جاءت  الذي  الولد  وأما 
الملك  أو  التزويج  جهة  على  كان  إذا  الفاسـد  بالوطء  يثبت  النسـب  ألن  قبله 
يثبت  إنه  وقيل:  الزنـى.  بمحض  إال  ينتفى  وال  الصحيـح  بالوطء  يثبـت  كمـا 
يؤخذ  وال  فيه  فانظر  حضرني  ما  هـذا  واهللا أعلم.  ربه،  اتقى  إذا  أيضـًا  بالزنـى 
شـيء  بكل  وهو  شـيء  كل  مفاتيح  وبيده  والموفـق  الهـادي  واهللا  بعدلـه،  إال 

عليم.
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عدتها  تكون  ما  الحيض  انقطع  ثم  بلوغها  بعد  حاضت  إذا  الشابة  المرأة 
طلقت؟ إذا 

تنقضي  ال  وغيرهم  أصحابنا  مـن  العلماء  أكثر  فقال  ذلك  في  النـاس  اختلـف 
أشهر،  بثالثة  فتعتد  اإلياس  سن  تبلغ  أو  حيضات  بثالث  جاءت  إن  إال  عدتها 
مسـعود  بن  وعبداهللا  ثابت  بـن  وزيد  وعلـّي  عثمان  إلى  القـول  هـذا  ونسـب 
حيضتين  فحاضت  امرأته  علقمة  وطلق  الرأي،  وأصحاب  والشـافعي  وعطاء 
بن  عبداهللا  فقال  ماتت  ثم  شـهرًا  عشر  سـتة  وقيل  شـهرًا  عشـر  ثمانية  وبقيت 

ميراثها. عليك  اهللا  حبس  مسعود 
كما  تحيض.  كانت  بعدما  تحيض  ال  للتي  عدة  أشـهر  ثالثة  إن  آخرون  وقال 
الشابة  أن  عمر  عن  وُروي  يحضن،  وأترابها  تحض  لم  التي  الكبيرة  عدة  أنها 
أشـهر  تسـعة  تتربص  تحض  ولم  وطلقت  حيضها  فارتفع  تحيض  كانت  التي 
ومعناهما  سنة  تعتد  أنها  عباس  ابن  وعن  أشهر.  بثالثة  أعدت  تحض  لم  فإن 
أشهر. ثالثة  اعتدت  تحض  لم  فإن  سنة  تتربص  رواية  في  الحسن  وعن  واحد، 

وخلت  حمًال  وال  حيضًا  تر  فلم  المرأة  ارتابت  إذا  القديمة  أصحابنا  آثار  وفي 
  ´   ³   ²  ﴿ تعالى:  لقوله  بالشهور  وعدتها  مسترابة  فهي  أكثر  أو  سنة 

.(١)﴾¶   μ
قول  وهو  للحيض  أشـهر  ثالثة  ثم  الحمل  لريبة  أشـهر  سـبعة  تعتد  قول  وفي 
والشـافعي  مالك  قال  وبه  عنهم  اهللا  رضي  الخطاب  بن  وعمـر  ومسـلم  جابر 

العراق. وأهل 

.٤ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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أشهر. ثالثة  تعتد  ثم  سنتين  إلى  يلحق  الولد  ألن  سنتين  تعتد  وقول 
أشـهر  ثالثة  اعتدت  العدة  في  الدم  عليها  اختلط  إذا  المرأة  إن  الوضاح  وقال 
أشـهر  تسـعة  سـنة:  تعتد  فإنها  طلقت  ثم  قط  تحـض  ولم  بلغـت  التـي  وأمـا 

للحيض. أشهر  وثالثة  للحمل 
بقول  األخذ  عندي  والمختار  المسـألة  هذه  في  والخلف  السـلف  أقوال  فهذه 
قوله  فإن  الكتاب  لظاهـر  عبيدة  وأبي  وجابر  عبـاس  وابن  الخطاب  بـن  عمـر 
الحيض  عنها  انقطع  التـي  يتناول   (١)﴾º    ¹   ¸ ﴿ قائل:  مـن  عز  تعالـى 
فذكر  النساء  أصناف  على  وتوزيعها  العدة  تشريع  اآلية  من  المقصود  فإن  أيضًا 
عند  أشهر  ثالثة  الجميع  وجعل  يحضن  لم  اللواتي  عدة  ذكر  ثم  اآليسات  عدة 
للعادة.  مخالف  لحمل  الشـابة  عن  انقطاعه  يكون  أن  يحتمل  أنه  وكما  الريبة 
العادة.  عـن  الخارج  باالحتمال  عبـرة  فال  أيضـًا  الكبيرة  فـي  يحتمل  كذلـك 
انتظارًا  أشهر  تسعة  لها  احتاطوا  أكثر  الشـابة  في  الحمل  وجود  كان  لما  وقال 
الحيض  انقطاع  أن  النفـوس  في  وقع  ذلك  بعد  حمل  يتبيـن  لم  فـإذا  للحمـل 
ذكر  لما  مقاتل  قال  كاملة.  سنة  فهي  أشهر  ثالثة  تعتد  أن  فأمروها  الحمل  لغير 
خالد بن  وقال   (٢)﴾ L   K   J      I   H﴿ تعالـى:  قوله 
وعدة  حيضها  انقطع  التي  وعدة  تحض  لم  التي  عدة  فما  اهللا  رسول  يا  النعمان 
يئسـت  التي  الكبيرة  عدة  عن  سـئل  جبل  بن  معاذ  إن  وقيل  فنزلت.  الحبلى؟ 
سبب  ألن  المطلوب  في  نّصًا  كانت  اآلية  نزول  في  مقاتل  قاله  ما  وأن  فنزلت 

واهللا أعلم. قطعًا،  تحته  داخل  العموم 

.٤ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
.٢٢٨ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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عدتها؟  ما  الحيـض  ذوات  من  وهـي  تحض  ولم  زوجهـا  طلقهـا  التـي 
وتوجد. تحتمل  كانت  إن  للرخصة  طالبين  أصحابها  وكان 

عدتها  أن  الفتوى  وعليـه  عندهم  به  المعمول  وهـو  أحدها:  أقوال:  ذلـك  فـي 
اعتدت  آيسـت  فإذا  اإلياس  إلى  تمامها  انتظرت  تتمها  لـم  فإن  حيض  ثـالث 

يسر. والدين  مشقة  وفيه  باألشهر 
أشـهر  تسـعة  تنتظر  إنها  به  العمل  قل  وإن  عندي  المختار  وهو  الثاني  والقول 
بن  وجابر  الخطاب  بن  عمر  قول  وهو  كاملة  بسنة  فتعتد  للعدة  وثالثة  للحمل 

وغيرهم. مسلم  عبيدة  وأبي  زيد 
هل  لالختبار  سـنة  بها  تربص  قائلـه  ولعل  سـنتين  تعتد  إنها  الثالـث  والقـول 

واهللا أعلم. والعدة،  للحمل  جعلها  الثانية  والسنة  ال،  أم  الحيض  يعاودها 

IÉaƒdG  IóY  Iô«¨°üdG  OGóàYG

تزويجها  له  يجوز  هل  الدخول  قبل  الزوج  فمات  صبية  وليته  زوج  من 
قبل  زوجت  فإن  ال؟  أم  الحرة  البالغ  الميتـة  عدة  قدر  مضي  قبل  بآخـر 
زوجًا  لرضيته  حيًا  فالن  كان  لو  أن  باهللا  يمينًا  وحلفت  وبلغت  مثًال  ذلك 
من  أعني  الميراث؟  ولها  العدة  عليها  وهل  الثاني؟  التزويج  ينفسخ  هل 

بالبيان. علّي  تفضل  األول، 
تعالى:  قوله  تحـت  لدخوله  الُمميتة،  عـدة  انقضاء  بعد  إال  موتـه  بعـد  تـزوج  ال 
فلـوال  األزواج  جملـة  مـن  والصبيـة   (١)﴾%   $   #   "   ! ﴿

أيضًا. و٢٤٠   ٢٣٤ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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من  عند  قطعًا  زوجتـه  فهي  يمين  بملك  ليسـت  أنها  المعلـوم  ومـن   (١)﴾L
الطالق  عدة  منه  وتعتد  زوجان  ألنهما  ويرثها  ترثه  فإنها  وعليه  بها  الدخول  أجاز 
 (٢)﴾º    ¹   ¸ ﴿ قولـه:  فـي  الطالق  عـدة  تعالى  اهللا  ذكـر  وقـد  والمـوت. 

القول. هذا  على  لتحليفها  معنى  وال  باطل  عدتها  انقضاء  قبل  فتزويجها 
بتوقيف  القـول  على  مبني  هـو  فإنما  ذلك  مثـل  من  األثر  فـي  يوجـد  والـذي 
معلق  التزويج  ألن  الدخول  يجوز  فال  القول  هذا  وعلى  البلوغ  إلى  تزويجها 
حالها  من  يؤول  بما  للجهـل  زوجة  غير  الحال  في  فهي  البلوغ  بعـد  برضاهـا 

موته. بعد  تحليفها  إلى  احتاجوا  هنا  ها  ومن 
شاء  إن  الشفاء  تجد  فراجعه  البيان»  «إيضاح  في  جيدة  مناقشـة  هذا  على  ولي 

واهللا أعلم. اهللا. 
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بعد  طهرًا  المرأة  رأت  إذا  الطهر  بعد  والجماع  للصالة  النفسـاء  عدة  ما 
الجماع؟ وعدة  الصالة  عدة  لنا  بيِّن  يومًا،  عشر  خمسة  أو  أيام  عشرة 

كان  فإذا  عدتان،  ال  واحـدة  عدة  فهي  الوطء  يبـاح  بانقضائها  التـي  العـدة  إن 
عدتها  هـي  العدة  فتلك  أمرهـا  من  سـلف  فيما  تعودتها  عـدة  النفسـاء  لهـذه 
أو  أيام  عشـرة  العدة  تلك  كانت  إن  الوطء  ويباح  الصـالة  تجـب  وبانقضائهـا 

.٧ ـ   ٥ اآليات  المؤمنون،  (١) سورة 
.٤ اآلية  الطالق،  (٢) سورة 
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من  سلف  فيما  عدة  تتعود  لم  كانت  وإن  ذلك.  من  أكثر  أو  يومًا  عشر  خمسة 
بعد  ثم  القدر  ذلك  إلى  الدم  بها  تمادى  إذا  يومًا  أربعين  تقعد  أن  فعليها  أمرها 
حكم  في  حينئذ  تكون  ألنها  الدم  عنها  ينقطع  لم  وإن  وتصّلي.  تغتسـل  ذلك 
ال  أن  زوجها  ويؤمر  وصّلت  اغتسلت  األربعين  قبل  طهرت  وإن  االستحاضة، 
واهللا أعلم. األربعين،  قبل  دم  يعاودها  أن  مخافة  األربعون  تنقضي  حتى  يأتيها 
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هذه  عدة  تكون  ما  سـنين،  إلى  الوالدة  بعد  الحيض  عنها  ينقطـع  امـرأة 
بالسنين؟  أم  باألشـهر  عدتها  أتكون  نفاسـها  وقت  في  طلقت  إذا  المرأة 
ذلك  بعد  طلقها  ثـم  زوجها  وواقعها  النفـاس  أجل  انقضـى  إذا  أرأيـت 

ال؟ أم  سواء  العدة  في  حكمها  أيكون 
قبل  والدتها  بعد  زوجها  جامعها  سواء  حيض  ثالث  هي  إنما  المرأة  هذه  عدة 

واهللا أعلم. يجامعها.  أن  قبل  طلقها  أو  طالقها 
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لم  أنه  والمـرأة  الزوج  وأقر  نفسـها  ومنعته  فكرهته  امـرأة  تـزوج  رجـل 
فحاضت  إليهـا،  سـاقه  الذي  علـى  وطلقهـا  منـه  واختلعـت  يجامعهـا 
وبعده  شك؟  فيه  أم  إقرارهما  بعد  له  يجوز  رجل،  بها  فتزوج  حيضتين 

مأجورًا. أفتنا  للجواب.  منتظرًا  يجامعها  لم 
عليها  أرخى  إذا  تجـب  وقيل  العـدة،  تجب  ال  فقيـل  الـوطء  بعـدم  تقـارا  إذا 

واهللا أعلم. الظاهر.  حكم  ألنه  حجابًا 
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êhõdG  äƒe  ø≤«J  πÑb  ICGôªdG  OGóàYG

فاعتّدت  الساحل  من  قريبًا  البحر  في  غرق  بأنه  رجل  عن  خبر  جاء  إذا 
خبر  جاء  قليلـة  مدة  فبعد  الوفـاة  عدة  فـورًا  الخبر  وصـول  مـع  امرأتـه 
بين  المرأة  هـذه  عدة  في  ترى  كيف  ميتًا  البحـر  سـاحل  على  وجد  أنـه 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  الثاني؟  الخبر  بعد  تبتدئ  أم  تامة  الخبرين، 
فقده،  يوجب  وإنمـا  موته  يوجب  ال  األول  والخبـر  المـرأة،  هذه  أعجـل  مـا 
والعدة  عليه،  وتعتد  به  تأخـذ  الذي  فهو  يقبل  بطريق  صح  إن  الثانـي  والخبـر 

واهللا أعلم. بشيء.  ليست  السابقة 

¢†«ëdG  ≈dEG  Iô«¨°üdG  IóY  ∫ƒëJ

إال  أشهر  ثالثة  مضت  حتى  العدة  في  وصارت  زوجها  طّلقها  إذا  الصبّية 
بعد  حيضتين  تعتد  أترجع  الحيض  أتاها  ثم  أيام  خمسـة  أو  أيام  عشـرة 

الماضية؟ العدة  تكفيها  أم  الحيضة  هذه 
حيض  بثـالث  تعتد  فإنها  بيـوم  ولـو  الثالثة  تمـام  قبـل  الحيـض  أدركهـا  إذا 

واهللا أعلم. منها.  الحيضة  تلك  وتحسب 

¢ù«°ùªdG  ΩóY  ≈∏Y  ¥OÉ°üàdÉH  Ió©dG  •ƒ≤°S

بلده،  إلى  وأمهـا  هي  بلدها  من  ونقلهـا  بها  ودخل  صبيـة  تزوج  رجـل 
ذلك  على  ومكثوا  يأويه  بيـت  له  يكن  ولم  والده  بيت  في  معـه  وأقامتـا 
ثم  صاحبه  أحدهمـا  يمـس  لم  أنهما  جميعـًا  ا  وأقـرَّ طلقهـا  ثـم  زمانـًا، 

حجة؟ هذا  قولهم  أيكون  عدة  بال  الطالق  بعد  تزوجت 
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ة  عدَّ ال  قيل  أنه  المس  بعدم  تقاّرا  إذا  البالغين  الزوجين  في  األثر  في  جـاء  قـد 
الصبية  وأما  حجابًا.  أرخى  أو  بابـًا  عليها  أغلق  إذا  العدة  عليها  وقيـل  عليهـا، 

بقولها. أعلم  فاهللا 
لحقه،  مسـقطًا  المس  بعدم  إقراره  كان  للزوج  حق  العدة  أن  إلـى  نظرنـا  وإن 
هي  وجه  ومن  للزوج  حق  هي  وجه  فمن  وجهين.  لها  أن  أراه  الـذي  أن  غيـر 
هذا  بعد  تزويج  وقع  قد  كان  وإن  الوجهين،  ذوات  الحقوق  من  فهي  هللا،  حق 

واهللا أعلم. حاصلة.  الشبهة  كانت  وإن  بينهما  يفرق  فال  الطالق 

•É≤°SE’ÉH  Ió©dG  AÉ¡àfG

وفي  لحم،  قطعة  أسـقطت  ثم  شـهرًا  عنده  مكثت  ثم  امرأة  تزوج  رجل 
أم  الزوج  هذا  من  السقط  هذا  أيكون  ولد  القطعة  تلك  أن  النساء  معرفة 
بيِّن  ال؟  أم  المرأة؟  هـذه  عليه  أتحرم  الزوج  هـذا  يعـد  ال  كان  وإن  ال؟ 

مأجورًا. ذلك  لنا 
إن  قيل  قد  فإنه  الوالدة،  وشـبه  التزويج  لتيقن  بذلك  تحريمها  على  نقـوى  ال 
الشـبهة،  لخوف  كله  وذلك  نفاسـًا  ُيعد  ال  وإنه  بذلك  تنقضي  ال  الحامل  عدة 

بتحريمها. القول  لوجب  ولدًا  نها  تيقَّ ولو 

AGôÑà°S’G  πÑb  áeC’ÉH  ´Éàªà°S’G  ºjôëJ

نصه:  بما  التجسـس  باب  في  األنوار  مشـارق  في  ذكره  الذي  الحديث 
عنها،  فسـأل  فسـطاط  باب  على  حامل  بامرأة  مـّر  أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنـه  ُروي 
لقد  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقـال  نعم  قالـوا:  بها؟  ألّم  فقـال:  لفالن،  أمـة  هـذه  فقالـوا: 
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له؟  يحل  ال  وهو  يورثه  كيف  قبره،  معه  يدخل  لعنًا  ألعنـه  أن  هممـت 
ما  األول  وجوه:  من  عنه  والسـؤال  له؟  يحل  ال  وهو  يسـتخدمه  كيف 
أمته؟  وهي  اللعن  استحق  شيء  بأي  والثاني  الوطء؟  أهو  بها؟  اإللمام 
ألزمه  كيف  الرابع  أمته؟  وابن  منه  وهو  توريثه  اسـتبعد  كيف  والثالث 
وهو  باإللمام  أخبـروه  كيف  الخامس  ابنـه؟  وهو  المحـرم  اسـتخدامه 

لنا. أوضح  خفي؟ 
فيحتمل  الرجل  حـال  على  الطالعهم  به  وأخبروه  الجمـاع،  باإللمام  المـراد 
عن  أخبرهم  أنـه  ويحتمـل  سـترًا  عليهـا  وأرخـى  بهـا  خـال  وقـد  رأوه  أنهـم 
وقعة  من  أخذت  أنها  وذلك  تستبرأ  لم  األمة  لكون  الغضب  واستحق  الحال، 
كيف  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  استبراء،  يسع  ال  قريب  والزمان  الوقت  ذلك  في  بالمشركين 
قد  المسـلم  أن  والمعنى  اإللمام.  لمنـع  تعليل  الخ،  لـه  يحل  ال  وهـو  يورُثـه 
الولد  حال  من  يكـون  فماذا  غيره،  زرع  ماءه  سـقى  حيث  الحمل  فـي  شـارك 
ماء  من  أصله  كان  حيث  ذلك  له  يحّل  ال  وهو  يرثه؟  له  ولدًا  أيجعلـه  عنـده؟ 
إنه  حيث  ذلك،  له  يحل  ال  وهو  األرقاء؟  كسائر  ويسـتخدمه  يسـترقه  أم  غيره 
ولكل  عبدًا؟  أم  لـه  ولدًا  أيجعله  بولدها؟  يصنـع  ماذا  والمعنى:  بمائـه  سـقاه 

واهللا أعلم. مانع،  الحالين  من  واحد 

á≤∏£ªdG  É¡àNCG  IóY  »a  áLhõdG  âNCG  ºjôëJ

يملك  التي  أختهـا  عدة  من  بقية  فـي  امرأته  أخت  تزوج  فيمـن  قيل  مـا 
على  أسـبل  إذا  األخيرة  بالجواز  يحرمها  من  قول  على  فنقول  رجعتهـا 
رّد  من  يمكن  أن  يجـوز  هل  شـيئًا  منها  أصب  لم  وقال  السـتر  األخيـرة 
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الصحيح؟  النـكاح  حكم  اإلرخاء  هـذا  يعطى  وهل  المطلقـة؟  زوجتـه 
تبين  ثم  األولـى  من  العدة  انفسـاخ  من  ظـن  على  األخيـرة  تـزّوج  وإذا 
في  التزويج  المتعمد  بأحـكام  عليه  يحكم  هل  العدة  تنفسـخ  لم  أنه  لـه 
تراه  الذي  وما  عليه؟  تحريمها  مـن  المطلقة  زوجته  يسـأل  لم  إذا  العـدة 

عرفنا. باألخيرة؟  جاز  إذا 
األولى  تفوته  بل  إليها  الرجعة  من  يمكن  فال  أختهـا  على  عدتها  في  عقـد  إذا 
ألنه  دعواه  في  يصدق  ال  أال  بابـًا؟  أغلق  أو  سـترًا  أرخى  إذا  فكيف  والثانيـة، 
ليس  العقد  ألن  أختهـا  إلى  الرجوع  فلـه  خطأ  عليها  عقـد  وإن  خائـن.  مّتهـم 
المتعمد.  حكـم  فـي  فهو  السـؤال  فـي  قصـر  وإن  امتنـع  دخـل  وإن  بشـيء، 

واهللا أعلم.

¢†«ëJ  øe  IóY  QGó≤e

والثالثة  أقل  والثانية  عادتها  مثل  األولى  في  حاضت  إذا  المطلقة  المرأة 
ال  الثالث  تمت  حتى  عادتها  مثل  والخامسة  أقل  والرابعة  عادتها  مثل 
من  أكثر  االثنتين  بين  كان  إذا  وكذلك  ذلك؟  يصير  هل  التوالـي  علـى 

واحدة؟
﴿ L  K  J     I  H﴾(١) أي ثالث حيض فإذا حاضت 
الزيادة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وال  الكتاب  يذكر  ولم  العدة  من  خرجت  فقد  مرات  ثـالث 

واهللا أعلم. األيام.  في  والنقص 

.٢٢٨ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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تعلم  ولـم  حملها  وضعـت  فلما  حمـل  وبها  طلقهـا  زوجة  عنـده  مـن 
أعلمها  طهرت  بعدما  شـهر  لها  خال  فلما  نفاسـها  من  وطهرت  بطالق 
قوله  أيقبل  أردت  إن  وتزوجـي  عّدتك  انقضت  قـد  لها  وقال  بالطـالق 

أفتنا. الطالق؟  عّدة  تعتد  أم  بينة؟  بغير 
كله  وهذا  بقوله،  األخذ  اهللا  شـاء  إن  عليها  يضيق  وال  ذلك  في  تصدقـه  أن  لهـا 
الطالق  على  عدلين  يشهد  أن  عليه  الواجب  وكان  المسلمين  لبعض  قول  على 
واهللا أعلم. علمت.  ما  حين  من  العدة  تستأنف  وقيل  الطالق.  ميقات  بعد  لتنكح 

¢SÉØædG  »a  á≤∏£ªdG  IóY

وضع  بعد  يجامعهـا  لم  ألنه  عدتهـا  كم  النفاس  فـي  زوجته  طلـق  مـن 
أفتنا. حملها؟ 

تحيض  ال  كانت  إذا  أشهر  وبثالثة  يحضن  ممن  كانت  إذا  حيض  ثالث  عدتها 
واهللا أعلم. أبدًا، 

É¡∏ªM  ™°Vh  πÑb  áLhõdG  ¥Ó£H  kÉHòc  êhõdG  AÉYOG

النفاس  مـن  وطهـرت  حملها  ووضعـت  حمـل  بها  زوجـة  عنـده  مـن 
الزوج  قال  أشـهر  ثالثة  انقضت  فلما  أخرى،  بلدة  في  غائـب  وزوجهـا 
في  يجامعها  لم  ألنه  عدتها  انقضت  وقد  حملها  وضع  قبل  طلقـت  قـد 
األشـهر  في  طلقها  قوله  في  كاذب  وهو  ماذا  ذلك  على  وصدقوه  ذلك 

انقضت؟ أنها  منه  طهر  أبعد 
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فال  تزوجت  أن  بعد  ظهر  وإذا  تعتـد  أن  فعليها  تتزوج  أن  قبل  كذبـه  ظهـر  إذا 
يصدق  وال  الحق،  مـن  وجه  وهو  التصديق  علـى  بني  ألنه  التزويـج  ينتقـض 
واهللا أعلم. اهللا.  إلى  والفرار  منه  التوبة  وعليه  بذلك  آثم  وهو  الثاني  قوله  في 

»Ñ°U  ƒgh  êhõdG  É¡æY  äÉe  øe  IóY

عدة  أعليها  حياته  في  بها  دخل  قد  وهو  الصبي  ومات  صبية  تزّوج  صبي 
ال؟ أم  وترثه 

بالصالة  يأمرونها  كما  باالعتداد  ويأمروها  الزينة  من  يمنعوها  أن  أوليائها  على 
واهللا أعلم. الميراث،  منه  ولها 

Ió©dG  AÉ°†≤fG  ó©H  É¡LhR  É¡æe  ≈aƒàªdG  ≈∏Y  πªëdG  Qƒ¡X

أربعة  منه  واعتدت  زوجها  توفى  ثم  أبدًا،  تحض  لم  البلوغ  مراهقة  امرأة 
تزوجها  ويجوز  بذلك  عدتها  أتقضي  حمل،  بها  يبن  ولم  وعشرًا  أشهر 

هذا؟ بعد 
استريبت  فإن  بالحمل،  استريب  إذا  إال  تزويجها  ويجوز  بذلك  عدتها  تنقضي 
تضع  فحتى  حامًال  بانت  فإن  ال؟  أم  هي  أحامل  حالها  يعلم  حتى  تـزوج  فـال 

واهللا أعلم. حملها. 

Ió©dG  ó©H  É¡H  êGhõdG  ºK  Ióà©ªdG  áÑ£N  ºμM

سـواء  العدة  انقضاء  بعـد  تزوجها  ثـم  عدتها  في  امـرأة  يخطـب  الـذي 
متزوجها  على  تحرم  هل  عنها.  متوفى  أو  بائنًا  أو  رجعية  مطلقـة  كانـت 

الثالث؟ بين  فرق  وهل  بإجماع؟ 
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بمعصية  أمرهما  بدآ  ألنهما  فالحرمة  المذهب  مشـهور  ا  وأمَّ فال،  اإلجماع  أما 
أنواع  بين  ذلك  في  فرق  وال  عنه  المنهّي  فساد  على  النهي  داللة  مسألة  وهي 

واهللا أعلم. أشد.  الرجعية  أن  غير  والمميتة  المطلقة  بين  وال  المطلقات 

∂dòH  Öéj  Éeh  kÉ£∏Z  Ió©dG  »a  êGhõdG

المدة  تلك  تكفيها  هل  بها،  يدخل  ولم  وتزوجت  العدة  في  غلطت  التي 
علمت  حين  غيرها  مدة  إلى  تحتاج  أم  بعد  من  يتزوجها  ثم  عدتها  لتمام 
أن  األول  لزوجها  هل  واعتزلها  الغلط  واسـتبان  بها  دخل  وإذا  بالغلط، 

السابقة؟ العدة  بقدر  مضى  إذا  يرجعها 
أن  لمطلقها  وليـس  مردود  فالغلط  غلطـت  وإن  واحدة  عدة  إال  عليهـا  ليـس 

واهللا أعلم. األولى،  العدة  في  إال  يردها 

É¡LGhRh  ÉgGƒYóH  á≤∏£ªdG  IóY  AÉ¡àfG

القروء؟  بثالثـة  أم  أشـهر  ثالثة  لها  يمضـي  حتى  المطلقـة  عـدة  كيفيـة 
في  وقالت  ذلك  من  أقل  أو  شهرًا  أو  يومًا  أربعون  لها  مضى  إذا  أرأيت 
ويأخذ  ينكحها  أن  الرجال  من  ألحد  هل  قروء  ثالثة  لي  تم  هـذه  مدتـي 
هل  حجة  قولها  كان  وإن  ذلك؟  في  حجة  قولها  يكون  ال  أم  هذا  بقولها 
المدة  من  ذكرنا  ما  على  قولها  بطل  وإن  وغيرها؟  األمينة  بين  فرق  مـن 
تحرم  أم  بعد  من  له  تِحـّل  هل  بها  يدخل  ولم  رجل  عليهـا  عقـد  وكان 

قولها؟ بطالن  مع  القول  ذلك  بسبب  عليه 
ادعت  فإن  غير،  ال  حيض  ثالث  فعدتها  الحيض  ذوات  من  المطلقة  كانت  إن 
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قيل  ما  أقل  وهو  يومًا  وعشـرين  تسـعة  أو  شـهر  بعد  ادعته  وإن  صدقت  تمامها 
هذا  في  وغيرها  واألمينـة  تصدق  فـال  ذلك  قبل  ادعت  وإن  فيـه،  تصـدق  إنهـا 

  R   Q   P   O   N ﴿ قائل:  من  عز  قوله  في  ذلك  لهن  جعل  اهللا  ألن  سـواء 
متـزوج  تزوجهـا  وإن   (١)﴾]    \   [   Z   Y   X   W    V   U   T   S
تحرم  فإنها  خطأ  كان  وإن  لذلـك،  تعمدوا  إن  عليه  حرمت  العدة  انقضـاء  قبـل 
واهللا أعلم. العدة.  بعد  التزويج  تجدد  أن  يدخل  لم  إن  وله  بالعقد  ال  بالدخول 

∫ƒNO  ¿hóH  ¢ù«°ùªdÉH  Ió©dG  ÜƒLh

خال  ما  إمساسـها  علـى  يقدر  ولـم  زوجها  إلـى  فزفـت  تزوجـت  بكـر 
وقد  تعتدها،  عـدة  من  عليها  فهل  طلقهـا  بعد  من  ثم  بيـده،  اإلمسـاس 
أقّر  إذا  بقوله  يؤخـذ  فهل  ال؟  فقال  وطـرًا  منها  نلت  هل  زوجهـا  ُسـئل 

مقبول؟ الشرع  عند  قوله  وهل  بذلك؟ 
بل  يقبل  ال  وقيل  العدة،  تلزم  وال  قولهما  ُيقَبل  فقيل  بذلك  وهي  هـو  أقـّر  إذا 

واهللا أعلم. العدة.  فعليها  اآلخر  دون  واحد  أقر  وإن  العدة،  فعليها  دخل  إذا 

ájôª≤dG  Qƒ¡°ûdG  ¿É°ü≤f  ™e  Ió©dG  ÜÉ°ùM

أو  الليل  نصف  حادي  ليلة  مـات  فنقول  الشـهر  أول  في  يموت  الرجـل 
يوم  في  كان  إذا  وكذلك  الشـهور؟  نقصان  المرأة  على  هل  آخرها،  في 

لنا. بيِّن  حادي؟ 

.٢٢٨ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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الليلة  في  أحفـظ  وال  قيل،  كذا  الهالل  موتـه  يصادف  لم  ما  النقصـان  عليهـا 
واحد  وحكمها  هالل  ليلة  كلها  الهالل  ليلة  إن  يقال  أن  ويحتمل  شيئًا  وحدها 

واهللا أعلم. أحفظه.  ال  ولكن 

πeÉëdG  IÉaƒdG  øe  Ióà©ªdG  áÑ£N

بقي  إذا  والعشر  األشهر  أربعة  انقضاء  بعد  المميتة  تخطب  أن  يجوز  هل 
عليها؟ العقد  بجواز  أحد  قال  وهل  حمل؟  فيها 

وتمنع  نعلمـه،  خالف  بـال  عليها  العقد  يحـل  فال  ترخيصـًا  فيها  علمـت  مـا 
فقط.  اإلحداد  حكم  عنهـا  زال  وإنما  المعتدة  حكم  في  عندنـا  ألنها  الخطبـة 

واهللا أعلم.

∫É°ùàZ’G  πÑb  ¢†«ëdÉH  Ió©dG  AÉ¡àfG  ó©H  áÑ£îdG

ثالث  حاضت  ولكنهـا  العدة  فـي  وهي  أخيها  من  امـرأة  خطـب  رجـل 
له  قال  بذلك  الولي  أخبره  فلما  الثالثة  الحيضة  من  تغتسـل  ولم  حيض 
ال؟ أم  بأسًا  ذلك  في  ترى  هل  الخطبة  من  لك  قلت  بما  تخبرها  ال 
واهللا أعلم. متعمدًا.  نفسها  من  يخطبها  لم  ما  ذلك  في  بأسًا  عليه  أرى  ال 
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زوجته؟  مع  حكمـه  ما  كأّمي  علـّي  فهي  زوجتي  مسسـت  إن  قال  مـن 
عليه  يكون  ماذا  زوجته  يمس  ولـم  أشـهر  أربعة  عليه  مضت  إذا  أرأيت 
البينونة  بعد  يتزوجهـا  أن  أراد  ثم  باإليـالء  منه  تبين  كانـت  وإن  معهـا؟ 

عليه؟ ماذا 
هو  إنما  كأّمي  عليَّ  فهي  قوله  فـإن  منها  ومظاهر  زوجته  من  مؤل  أنـه  حكمـه 
قبل  مس  فإن  الظهار  يحصل  المس  فبحصول  بالمس  لكن  المعنى  في  ظهار 
تركها  فإن  الثاني  المـس  قبل  الظهار  كفارة  وعليه  مظاهـرًا  منهـا  كان  األربعـة 
المس  يمس  لم  وإن  بالظهار  منه  بانت  األربعة  مضت  حتى  ويمس  يكفر  ولم 

باإليالء. منه  بانت  األربعة  مضت  حتى  األول 
على  زاد  فإن  الختانين  التقاء  هو  الظهار  عليه  علق  الذي  األول  المس  وصفة 
عليه  فسـادها  على  وأصحابنا  تكفيره  قبل  منها  ظهاره  حال  مجامعًا  كان  ذلك 
تزويجًا  يتزوجها  أن  له  كان  والظهار  باإليالء  منه  بانت  فإذا  الصورة  هـذه  فـي 
التزويج  في  وحكمه  عليه  علقه  الذي  والظهار  األول  اإليالء  فيها  ويتبعه  ثانيًا 

QÉ¡¶dG
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أراه  فيما  بينهما  فرق  ال  التقييـد  هذا  على  األول  التزويج  في  كحكمـه  الثانـي 
إذا  عثمان  أبو  قال  الظهار.  في  اهللا  رحمه  علي  بن  موسى  مذهب  وهو  عندي 
فإن  أي  يكفر  حتى  يمسها  وال  وقت  عليه  فليس  تزوجها  ثم  بالظهار  منه  بانت 

واهللا أعلم. عندهم.  القاعدة  هي  كما  عليه  فسدت  التكفير  قبل  مس 
السائل: قال 

أهي  علـيَّ  يقل  ولم  كأمـي  فهـي  زوجتـي  مسسـت  إن  قـال  إن  أرأيـت 
فرق؟ بينهما  أم  األولى  كالمسألة 

له  محتملة  الصورة  وهذه  التحريم  في  نص  األولى  الصـورة  ألن  فرق  بينهمـا 
يكون  أن  يحتمل  إذ  اللفظ  اقتضاء  بحسب  إيالء  وال  ظهارًا  يكون  فال  ولغيره 
مقام  أو  والتجليل  اإلكـرام  منزلة  في  أو  عنـدي  الشـفقة  في  كأمي  فهي  قولـه 
المقام  يسـاعدها  لم  وإن  االحتماالت  وهذه  ذلك  ونحـو  لها  المخالفة  عـدم 

واهللا أعلم. واإليالء.  الظهار  إسقاط  في  معتبرة  لكنها 

√ô«NCÉJh  IQÉØμdG  ºjó≤Jh  QÉ¡¶dG  ÖLƒe

أمي  لي  تجوز  كان  إن  الطـالق:  بعد  لها  وقال  زوجتـه  طلق  رجل  عـن 
الرجعي. الطالق  ألجل  مراجعتها  وأراد  لي  تجوزين  أنت 

رقبة،  فيعتق  يمسها  أن  قبل  يكفر  أن  ولكن  يراجعها  أن  فله  ظهار  هذا  أن  عندي 
مسكينًا  ستين  فإطعام  يسـتطع  لم  فإن  متتابعين،  شـهرين  فيصوم  يجد  لم  فإن 
بانت  أشهر  أربعة  عليه  مضت  حتى  يكّفر  لم  فإن  يتماسا  أن  قبل  من  ذلك  كل 
فهي  وليعاشـرها  إليها  فليرجع  األربعـة  قبل  كفـر  وإن  بالظهـار،  زوجتـه  منـه 

واهللا أعلم. عليه.  حرمت  يكفر  أن  قبل  مسها  وإن  زوجته 
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إن  قال  أو  أنـِت  لي  تجوزين  أمـي  تجوز  كانـت  إن  المرأة  قـال  رجـل 
ذلك  له  أيجوز  يتزوجها،  أن  أراد  ثم  أنِت،  لي  تجوزين  أمي  لي  جازت 

ال؟ أم 
يجوز له أن يتزوجها، وعليه التوبة مما قال تزوج أو لم يتزوج. واهللا أعلم.

QÉ¡¶dG  ≈∏Y  ÖJôàªdG  ≥à©dG  »a  í°üj  Ée

الصائغي: أرجوزة  من  األبيات  هذه  معنى 
فـال بعبديـن  عبـدًا  حصـالومشـتٍر  قـد  الزم  عـن  يعتقـه 
ووطيـا أعـتـقـه  يكــن  رويـاوإن  فيمـا  تحـرم  زوجتـه 
ظهـار عـن  أعتـق  إذا  اآلثارهـذا  فـي  جـاء  قـد  زوجتـه 

فتواه: وأعيتنا  فحواه  تفهم  لم  آخر  موضع  وفي 
ماتا ــًا  ــالن ف أن  ــل  ــائ فاتــاوق إذ  دفنـتـــه  وأنـنـي 
يحكــم ال  بقولــه  يقسـمفعندنـا  ال  بـقـولـه  ومـالـه 
قـبـره مـن  نبشـه  أرادوا  خبرهوإن  من  أتى  قد  ما  ليعرفوا 
لمالـه قسـمهم  يطيـب  مقالــهلكـي  فــي  فصـح  فجائز 

فإنه  عليه  لقدرته  العتق  فلزمه  زوجته  من  ظاهر  رجل  في  منها  األول  األبيات 
امرأته  يمس  أن  وقبل  ظاهر  منذ  األشـهر  األربعة  تمام  قبل  له  مملوكًا  يعتق 
بعبدين  اشـتراه  قد  عبدًا  أعتـق  فـإذا   (١)﴾]   \   [   Z ﴿ تعالـى:  لقولـه 

.٣ اآلية  المجادلة،  (١) سورة 
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وإن  غيره،  عبد  أعتق  من  مثل  فهو  بربا  أخذه  قد  ألنه  ذلك  يجزئه  فال  نسيئة 
من  حكم  في  ألنه  عليه  حرمت  المجـزئ  غير  العتق  هذا  بعد  زوجتـه  وطـئ 
لكونها  حذفها  وإنما  (نسيئة)  حذف  الصائغي  كالم  ففي  التكفير.  قبل  وطئها 
في  ذلك  منع  وإنما  بيد  يدًا  بعبدين  عبدًا  نمنع  ال  فإنا  المذهب  مـن  معلومـة 

النسيئة.
فإذا  األحكام،  فـي  حجة  يكون  ال  الواحـد  أن  فمعناها  األخـر  األبيـات  وأمـا 
ارتابوا  وإن  ماله،  وقسم  بموته  يحكم  أن  للحاكم  فليس  أحد  موت  عن  أخبر 
كذبه  من  الخبر  صحة  ليعلم  يحفـروه  أن  لهم  جاز  قبره  على  المخبـر  ودلهـم 
ذلك  عرفوا  وإنما  مقبورًا  ميتًا  هنالك  أن  يتحقق  لم  ألنه  نبشه  لهم  أجاز  وإنما 
القبور  كنبش  ليس  هنا  ها  فالنبش  بمقتضاه  يحكموا  لم  الذي  الواحد  خبر  من 
االختيار.  أحكام  ترتفع  الضرورة  وعند  لضرورة  جاز  فإنما  وأيضًا  المعلومة، 

واهللا أعلم. قوله،  معنى  هذا 

QÉ¡¶dG  ºμM

حضره  مـن  ألزمه  طلقها  مـا  وبـعد  رجعيًا  طالقـًا  زوجتـه  طلق  من 
له  تحل  أمـه  له  تحل  كانـت  إن  فقـال  مراجعتها  علـى  إخوانـه  مـن 
هذه  على  مراجعتهـا  أراد  إن  لـه  أتحـل  القول  هـذا  كيـف  زوجتـه، 

الصفة؟
ذلك  بعد  راجعها  ثم  فيها  المراجعة  له  التي  العدة  في  منه  وقع  إن  ظهار  هذا 
منه  بانت  أشهر  أربعة  مضت  حتى  يكفر  لم  فإن  يمسها،  أن  قبل  يكفر  أن  لزمه 

واهللا أعلم. عليه،  حرمت  التكفير  قبل  يمسها  وإن  بالظهار 



135 QÉ¡¶dG ■ ™HGôdG AõédG

ôØμj  ¿CG  πÑb  É¡H  ôgÉX  øe  ô«¨H  É¡LGhR  π∏ëJ

راجع  ثم  األربعـة  مضت  حتى  يكفـر  لم  إذا  المظاهـر  أن  من  ذكـر  مـا 
لم  إن  وهكذا  األولـى  العدة  عليه  رجعـت  آخر  بتزويج  منهـا  المظاهـر 
نحو  أو  ثالث  إلى  ردها  ثم  مثًال  طلقها  أو  بثـالث  منه  تبين  حتى  يكفـر 
زوجًا  نكحها  بعد  إال  مراجعتها  له  تحل  ال  التي  البينونة  وجوه  من  ذلك 
األول  تزوجها  ثـم  ما  بوجه  منه  خرجت  ثـم  بآخر  تزوجت  فـإذا  آخـر، 
وهكذا  يكفر  لم  مـا  األولى  العدة  تلك  عليه  ترجـع  هل  منهـا  المظاهـر 
بعد  العدة  عود  أي  أصـح  عندك  القولين  وأي  القول؟  هـذا  علـى  ال  أم 

بالبيان. تفضل  العود؟  وعدم  المراجعة 
نكحت  وإن  هنا  ها  يتبعـه  فإنه  يكفر  لم  ما  يتبعه  الظهـار  بأن  القول  علـى  أمـا 
بالظهار  منـه  بانت  إذا  أنهـا  الحال  هـذا  في  لـي  يظهـر  والـذي  أزواج  عشـرة 
بأحكامه  انفصل  قد  الظهار  ذلك  ألن  األول  بالظهار  منه  تبين  ال  ثانية  وتزوجها 
قبله  كان  ما  فيه  يؤثر  ال  الجديـد  والتزويج  الحكم،  من  عليه  رتـب  ما  وأخـذ 
اهللا  رحمه  الربيع  رواه  نكاح»  قبل  ظهار  «ال  الحديث  وفي  ظهار  أو  طالق  من 

واهللا أعلم. مرفوعًا. 

¬«àLhR  ≈∏Y  øjQÉ¡X  ™bhCG  øe  IQÉØc

علّي  أنتن  مثـًال:  يقول  كأن  واحد  بظهار  فأكثـر  اثنتين  من  ظاهـر  عمـن 
الوطء  وهل  ال؟  أم  واحدة  كفـارة  تكفيه  هل  ذلك  نحو  أو  أمـي  كظهـر 
ال؟  أم  عندك  الصحيح  على  السابق  النكاح  ثبوت  على  شرط  المدة  في 

بالجواب. تفضل 
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نظيره  المذكور  التلفظ  وهو  واحد  الموجب  ألن  اهللا،  شاء  إن  واحدة  كفارة  تكفيه 
واحد. حنث  إال  الموضع  هذا  في  يلزمه  ال  فإنه  نساءه  يقرب  ال  يمينًا  المؤلي  أن 

منكره  عن  للرجوع  تحقيق  ألنه  يشترطونه،  فأصحابنا  الكفارة  بعد  وطؤها  وأما 
واهللا أعلم. بالوطء،  إال  لها  الرجوع  يتحقق  ال  وزوره 

kÉ«°SÉf  áÑbôdG  óLGh  øe  Ωƒ°üdÉH  QÉ¡¶dG  »a  ô«ØμàdG

أثناء  في  الرقبة  لملك  استيسـر  ثم  الظهار  كفارة  عن  الصوم  في  أخذ  مـن 
بالجواب. تفضل  الرقبة؟  بملك  ينهدم  أم  الصوم  إتمام  يجزئه  هل  الصوم 
هل  بها  جاهًال  كان  رقبة  له  أنه  ذلك  بعد  له  تبين  ثم  مثًال  صام  لو  أرأيت 
تفضل  وناسـيًا؟  جاهًال  كان  إن  بين  فرق  وهل  هذا  على  الصوم  يجزئه 

بالبيان.
قبل  الرقبة  ملـك  فإنه  األولـى  أما  الثـالث.  الحاالت  فـي  الصـوم  يجزئـه  ال 
ثم  بالتيمم  الصالة  دخل  من  نظيره  بالهدم،  مشـروطة  وصحته  الصوم  انقضاء 

صالته. تفسد  الصالة  أثناء  في  الماء  رأى 
وضوء  بال  أو  بالنجاسـة  صلى  من  نظير  فإنه  جهلها  أو  الرقبة،  نسـي  من  وأما 

واهللا أعلم. جاهًال.  أو  ناسيًا 

ôM  óÑ©dG  ¿CG  ø«ÑJ  ¿EG  ≥à©dÉH  ô«ØμàdG

العبد  أن  بعد  فظهر  زوجتـه،  ووطئ  عبدًا  فأعتق  زوجتـه  من  ظاهر  مـن 
بّين  هنا؟  زوجته  تكون  ما  المعتق.  من  علم  بغير  الوجوه  من  بشيء  حر 

ذلك. لنا 
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عنها  يعتق  ولكن  معفو  وهو  خطأ  ألنه  به  أقول  وال  بذلك  زوجته  تفسـد  قيل 
منه  بانت  األربعـة  مضت  حتى  يعلم  لـم  وإن  األربعة.  مضـّي  قبـل  أمكنـه  إن 
قلته  الذي  الترخيص  على  وهذا  عنها  يكفر  ثم  التزويج  يجدد  أن  وله  بالظهار 

واهللا أعلم. عليه.  يفسدونها  والمشددون 

kGQÉ¡X  ¢ù«d  OOƒà∏d  »eCG  Éj  áLhõdG  áÑWÉîe

في  عليه  هل  أبي،  وأنـت  أّمي  أنت  لها:  فقال  ألم  بها  امرأتـه  وجد  مـن 
بها  يرد  لم  أنه  الرجـل  يصدق  التي  األلفاظ  عـن  وأخبرنا  شـيء؟  ذلـك 

الظهار. غير  أردت  قال  إذا  فيها  يصدق  لم  والتي  الظهار 
صدقه  على  يدل  الحـال  شـاهد  ألن  الظهار  يرد  لم  أنه  يصدق  هـذا  مثل  فـي 
التنزه  له  وينبغي  تحريمها،  يقصد  لم  وهذا  تحريمها  بلفظه  يقصد  أن  والظهار 

واهللا أعلم. األلفاظ.  هذه  مثل  عن 

êhõdG  ∫ƒ≤H  ’EG  ™≤j  ’  QÉ¡¶dG

أن  غيرها  أو  زوجته  أمر  النيل  شرح  في  اهللا  رحمه  القطب  ذكره  ما 
كظهر  عليك  أنا  زوجته  قالت  فإن  منهـا  الغير  يظاهر  أو  منه  تظاهـر 
إن  عليه  أمـه  كظهر  عليه  أنـِت  للزوجة  الغيـر  قال  أو  عليـك  أمـك 
أن  منه  لـي  ظهر  التأمل  بعـد  ثم  هذا؟  معنى  مـا  بظهار  ليـس  ذلـك 
أن  أمرهـا  ألنه  به  أمرهــا  ما  خــالف  إلخ  عليك..  أنا  الزوجة  قول 
الظهار  بطل  مأموريته  فبمخالفتهـا  منها  فظاهرته  منـه  نفسـها  تظاهر 
أيضًا  بـه  أمره  ما  خـالف  إلخ  عليـه..  أنِت  اآلخـر  المأمـور  وقـول 
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الظهار.  بطـل  فبمخالفته  منـه  فظاهرها  منها  يظاهـره  أن  أمـره  ألنـه 
واهللا أعلم.

أمر  أو  به  أمرها  إن  فأما  نفسه،  الزوج  من  إال  يقع  فال  كالطالق،  الظهار  ليس 
ال  بما  أمرها  أنه  فيها  ما  غاية  الزوجية  في  ذلك  يؤثر  فال  فيها  يفعله  أن  غيرها 
ال  كالمه  وجه  هذا  وزورًا،  القول  من  منكرًا  قاال  قد  والمأمور  واآلمر  له،  أثر 

واهللا أعلم. أمره،  مخالفة 
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ثالثًا  فقال  ثانية  مرة  فجاء  عنها  وسار  واحدة  تطليقة  زوجته  طلق  رجل 
ذلك. لنا  بيِّن  واحدة؟  أم  ثالثًا  منه  أتطلق 

أو  عطاس  أو  كنفس  منـه  بد  ال  بما  فصل  بعد  الكالم  ذلـك  لهـا  قـال  كان  إذا 
منه  بد  ال  بما  الفصل  ألن  تطليقـات  ثالث  فهي  تأخيره  يمكن  ال  ضـرر  دفـع 

االتصال. حكم  في 
فإنها  إليه  حاجـة  ال  بما  فصـل  أو  طويل  سـكوت  بعد  ذلـك  قـال  كان  وإن 
ثالثًا  طالق  أنـت  لها  قال  إليهـا  رجع  حيـن  كان  إن  إال  واحـدة  تطلـق  إنمـا 
منه  العدة  في  دامـت  ما  يلحقها  طالقه  ألن  بالثـالث  منه  تبين  حينئـذ  فإنهـا 

واهللا أعلم.
السائل: قال 

المجتمع  الحكم  هو  هذا  أم  ثالثًا  منه  بطالقها  قول  المسألة  تلك  في  هل 
لنا. بيِّن  عليه؟ 

¥Ó£dG
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أختاره  الذي  هذا  وإنما  الصورة  هذه  في  عليه  المجتمع  هو  الحكم  هذا  ليس 
القضية. هذه  مثل  على  جوابًا 

القول  عن  ناشـئ  قول  وهو  بالثـالث  منه  تبيـن  أنها  آخر  قـول  فيهـا  ويخـرج 
ال  عقد  التزويج  ألن  عنـدي  ضعيف  لكنه  الطالق  بـه  نوى  ما  بـكل  بالطـالق 
هو  ما  منها  الفقـه  أهل  عند  معروفـة  ألفاظ  لحله  وضعـت  وقد  بالنّيـة  ينحـل 
ينعقد  ال  ألفاظ  للتزويـج  وضع  أنه  كمـا  عنه  كناية  هو  مـا  ومنها  فيـه  صريـح 

الملزوم. فكذا  باطل  والالزم  التزويج  حل  صح  ولو  بغيرها. 
لمطلقها  بالمرأة  االسـتمتاع  حرمة  الطالق  في  أن  بينهما  المالزمة  وجـه  بيـان 
االسـتمتاع  إباحة  التزويج  فـي  أن  كما  لغيره  عدتهـا  بعد  بها  التزويـج  وحـل 
مترتب  التزويج  علـى  المترتبة  فاألحكام  بغيره  لهـا  التزويج  وتحريم  للـزوج 
فانتفى  الفرق  وانتفى  بينهما  المذكورة  المالزمة  فصحت  الطـالق  في  نظيرها 

واهللا أعلم. له،  الموضوع  اللفظ  بغير  الطالق 
السائل: قال 

العربية  يعرفون  ال  فإنهـم  وطالقهم  األعاجم  تزويج  في  القـول  فمـا  إذًا 
ذلك  معنى  عـرف  لما  زوجتك  ألحدهم  قائل  قـال  ولـو  يفهمونهـا  وال 
يتناكحون  وهم  طالـق  أنت  لزوجته  القائل  قـول  معنى  يعرف  ال  وكـذا 
فهل  أيضًا  عندهم  معروفة  بألفاظ  ويطلقون  عندهم  معروفة  ألفاظ  على 

ال؟ أم  بالعربية  ذلك  يتعلموا  أن  يلزمهم 
وضع  على  األعاجم  هؤالء  ألسـنة  انطبقت  وإذا  عليه  اصطلحوا  ما  قوم  لكل 
تزويجهم  بذلك  صح  للطالق  بعضها  وضع  وعلى  للتزويج  الكلمات  بعـض 
وال  هنا  ها  حصل  وقد  الوضع  حصول  هو  ذلك  في  المشروط  ألن  وطالقهم 
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مناف  بهالكهم  والقول  األمة  أكثر  لهلك  وإال  عربيًا  الوضع  ذلك  كون  يشترط 
فيه  علينا  اهللا  جعل  ما  الذي  الدين  لسـعة  ومخالف  السـهلة  الحنيفية  لمقتضى 

بالعربية. ذلك  ألفاظ  تعلم  يلزمهم  فال  حرج  من 
تزويج  نمنع  ألنا  الطالق  به  نوى  ما  بكل  بالطالق  القول  هذا  علـى  يلزمنـا  وال 
أو  التزويج  بها  نوى  وإن  لذلك  وضعوها  التي  األلفاظ  بغير  وطالقهم  األعاجم 
واهللا أعلم. عليك،  يشكل  فال  واحد  عجميتهم  وفي  عربيتنا  في  فالحكم  الطالق 

السائل: قال 
تدل  ألفـاظ  على  يصطلحـوا  لـم  األعاجـم  هـؤالء  مـن  قـوم  كان  وإذا 
لكن  الطالق  على  بوضعها  تدل  ألفاظ  على  وال  التزويج  على  بوضعها 
إليها  أو  المرأة  ولي  إلى  أتى  التزويج  مثًال  منهم  أحد  شاء  إذا  عادة  لهم 
المرأة  له  وُسـّلمت  الشـروط  من  عليه  يصطلحون  ما  على  فاصطلحـوا 
جهة  على  بيته  مـن  أخرجها  الطالق  أحدهم  أراد  وإذا  صداقهـا  وَسـلَّم 
وإن  ال؟  أم  صواب  فعلهم  من  األمر  هذا  هل  إليها  رجعته  عدم  يفهمون 

ذلك. لنا  بيِّن  التزويج؟  أحدهم  شاء  إذا  يلزمهم  الذي  فما  باطًال  كان 
الفروج  في  المسالمة  فإن  شرعًا  ومحرم  قطعًا  باطل  فعلهم  من  األمر  هذا  إن 
بذلك  وهم  خالـص  زنى  الصفة  هـذه  على  هؤالء  ففعـل  إجماعـًا.  تصـح  ال 
األلفاظ  بعض  يتعلموا  أن  التزويج  شـاؤوا  إذا  وعليهم  يتوبوا  أن  إال  هالكون 
وسواء  يقولون  ما  يفهموا  حتى  معانيها  يتعلموا  وأن  النكاح  لعقد  الموضوعة 
نشـترط  ال  فإنا  عجمية  أم  عربية  النكاح  لعقد  الموضوعة  األلفاظ  تلك  كانت 
بمطابقته  داًال  اللفظ  ليكون  الوضع  حصول  نشترط  وإنما  غير  ال  عربية  كونها 

واهللا أعلم. له،  وضع  لما 
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السائل: قال 
وقد  الجهات  مـن  جهة  فـي  انحازوا  قد  العـرب  مـن  طائفـة  كانـت  إذا 
ال  عندهم  حقيقية  داللـة  النكاح  على  دالة  بألفـاظ  بينهم  فيمـا  اختصـوا 
األلفاظ  بهـذه  يتناكحوا  أن  لهـم  فهـل  العقد  ثبـوت  إال  منهـا  يفهمـون 

ال؟ أم  األعاجم  من  ذكرت  من  حكم  حكمهم  ذلك  في  ويكون 
لحصول  األلفاظ  بتلـك  يتزوجوا  أن  ولهـم  عندي  فيما  واحـد  حكمهم  نعـم 
واهللا أعلم. العرب.  جميع  بين  عامًا  الوضع  يكون  أن  يلزم  وال  فيها  الوضع 

á°†«ëdG  »a  ¥Ó£dG

عدتها  من  الحيضة  تلـك  تحسـب  هل  الحيض  في  طلقت  إذا  المـرأة 
ال. أم 

واهللا أعلم. عدتها.  من  الحيضة  تلك  تحسب  ال 
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دوام  متنقًال  الفالنيـة  البلدة  يسـكن  ال  أنه  زوجتـه  بطالق  حلـف  رجـل 
عليها  حلف  التي  البلدة  تلك  من  وهي  زوجته  عليه  طمحت  فلما  األبد 
ترى  فهل  ليلتين  أو  ليلة  قدر  فيها  ومكث  البلدة  تلك  إلى  زوجته  فطلب 

ال؟ أم  عليه  زوجته  تحرم 
به  المتعارف  السـكون  البلدة  تلك  يسـكن  ال  أنه  هذه  يمينـه  مـن  أراد  إذا 
بمبيت  زوجته  عنه  تطلق  فال  والمكث  اإلقامة  طول  وهو  الزمان  أهل  عند 
الذي  للمكث  وال  لإلقامة  ناٍو  غير  وهو  بات  إنما  كان  إذا  ليلتيـن  أو  ليلـة 
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قالوا  أنهم  فأحسـب  ذلك  ينو  لم  وإن  الزمن  أهل  عند  سـكن  أنه  يتعارف 
ما  على  أيضًا  بطالقها  قول  من  األولى  الصورة  تخلو  وال  زوجتـه  بطـالق 

واهللا أعلم. قواعدهم.  في 

ó«HCÉàdG  ôcP  ™e  ¥Ó£dG

أكثر؟  أم  واحـدًا  طالقًا  أيكون  األبـد  إلى  طالق  أنـت  لزوجته  قـال  مـن 
ال؟ أم  حينها  من  تطلق  األبد  إلى  يكون  ومتى 

واهللا أعلم. واحدًا.  طالقًا  ويكون  حينها  من  تطلق 

πÑ≤à°ùªdG  ≈dEG  ¥Ó£dG  áaÉ°VEG

تراه؟ ما  لنا  بيِّن  شهرين،  بعد  طالق  أنت  لزوجته  قال  رجل 
واهللا أعلم. ذلك.  قال  منذ  شهرين  مضي  بعد  زوجته  تطلق 

≥£ædG  ¿hO  Ö∏≤dÉH  ¥Ó£dG

ال؟ أم  باللسان  النطق  دون  بالقلب  يثبت  هل  الطالق 
ال يثبت الطالق إال باللفظ الصريح، أو بالكناية عنه مع القصد إليه. واهللا أعلم.

É¡Lhõà«d  ¬àLhR  ¥ÓW  √ô«Z  πLôdG  ∫GDƒ°S

ذلك  له  أيجوز  زوجتك  تطلـق  أن  أريدك  له  فقال  آخر  إلى  جـاء  رجـل 
أخذها؟ يريد  وهو 
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ذلك. للمرأة  يذكر  لم  ما  بأسًا  بذلك  عليـه  أرى  فال  أنـا  وأما  أعلم،  اهللا 
واهللا أعلم. ويخـدعه.  يغّره  أن  مخافة  آلخذها  طّلقها  يقول  أن  له  وينبغي 

∫ƒNO  ÓH  âLhõJ  GPEG  kÉKÓK  á≤∏£ªdG

فطلقها  آخر  برجل  تزوجـت  ثـم  تطليقات  ثـالث  زوجهـا  طلقهـا  امرأة 
األول؟ لمطلقها  تحل  هل  يطأها  ولم  بها  يدخل  أن  قبل 

يوجب  وطئًا  ووطئها  الثاني  زوجها  بها  دخل  إذا  إال  األول  لمطلقها  تحـل  ال 
واهللا أعلم. فال،  ذلك  بدون  وأما  الغسل 

¬J’ÉªàMGh  ¥Gó°üdG  ábQh  QÉ°†MEG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

فلم  هكذا  اللفظ  أطلق  الصداق  بورقة  له  تأتي  أن  على  زوجته  طلق  من 
الصفة  هذه  على  أتطلق  بهـا،  أتت  ثم  طويًال  مكث  ثم  حـاًال،  بها  تـأت 
تنفعه  وهل  حّدًا؟  اإلتيان  في  الزوج  يحّد  لم  إن  حّد  لذلك  وهل  ال؟  أم 
قالت  إن  وكذلك  اليوم؟  ذلك  في  أو  المقام  ذلك  في  نويت  قال:  إن  نيته 
ال؟  أم  ذلك  ألهـا  شـئت  متى  بها  وآتي  اللفظ  لي  أطلقت  قـد  الزوجـة: 
لها  فقال  فيها  به  لي  أقررت  ما  أعطني  له  وقالت  بها  له  أتت  إن  أرأيت 
النّية  هذه  أتنفعه  لك،  كتبتـه  مما  حق  عليَّ  لك  يكون  ال  أن  نويـت  إنـي 

ال؟ أم  تخاصمه  لم  إن  ربه  وبين  بينه  فيما  الصداق  من  ويبرأ 
دون  وقتًا  يخص  ولم  بالورقة  بإتيانهـا  الطالق  تعليق  اللفظ  بهـذا  قصـد  إذا 
وإن  زوجته،  فهـي  بها  تأت  لـم  وإذا  طلقت،  بالورقة  جـاءت  فمتـى  وقـت 
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ال  وقيل  زوجته  قته  صدَّ إذا  تنفعه  نيته  إن  فقيل:  مخصوصًا  وقتًا  بذلك  نوى 
تنفعه.

بالطالق. عليها  فيقضي  تصدقه  ولم  تخاصما  إذا  الحكم  وأما 
ذلك  تفهم  وهـي  لها  عليه  الذي  الحـق  من  الُبْرآَن  الورقـة  بإتيـان  قصـد  وإن 
عرف  إذا  اهللا  وبين  بينه  فيما  الضمان  مـن  برئ  المعنى  هذا  على  بها  فجـاءت 
تحاكما  وإن  الحق  وعليـه  له  برآن  فال  ذلك  تعلم  لـم  وإن  معناه  عرفـت  أنهـا 

الحق. بثبوت  عليه  حكم 
بعد  يقع  وال  بالمجلـس  تخـص  فإنها  الخلع  بـاب  مـن  المسـألة  كانـت  وإن 

واهللا أعلم. االفتراق. 

Oƒ¡°ûdGh  »dƒdG  Iô°†ëd  áæFÉÑdG  á©LGôªH  π°üëj  πg

في  ذلك  بعد  راجعها  ثم  بها  يدخل  أن  قبل  طلقها  ثم  امرأة  تزوج  رجل 
نكاح  لفظ  ال  مراجعة  لفـظ  اللفظ  لكن  الشـهود  وحضرة  وليها  حضـرة 

معه؟ المرأة  هذه  حكم  ما  بها،  دخل  ثم 
إال  مراجعتها  له  وليس  األجنبيات  سائر  حكم  وحكمها  منه  أجنبية  المرأة  هذه 
وله  الواحدة  ُتبينها  بل  الدخول  قبل  طلقت  من  على  عـدة  وال  العدة  أيام  فـي 

جديد. بتزويج  يتزوجها  أن 
المذهب  فمشـهور  الحال  هذا  على  المرأة  بهذه  دخل  الذي  الرجل  هذا  وأما 
جاءت  إن  الولد  منها  ويلحقه  كامًال  الصداق  لها  وعليه  أبدًا  عليه  تفسـد  أنها 

واهللا أعلم. اللحوق.  مدة  به 
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بعلها  فادعى  الزوج  من  حالهـا  غّيرت  بلغت  فلما  أخوها  أنكحها  صبيـة 
نسـاءه  بأن  يدعي  أنه  إال  حجـة  له  تكن  ولـم  أشـهر  منذ  بلغت  قـد  أنهـا 
فأجابت  عنه  فسـألنها  ثوبها  علـى  دم  أثر  نظـرن  وأنهن  ببلوغهـا  أخبرنـه 
كله  ذلك  تنكر  وهـي  المذكور،  بالثوب  تصلـي  وكانت  ُخـّراج،  دم  بأنـه 
فرضنا  وإن  قضيتهما؟  في  الحكم  فمـا  سـاعتئٍذ،  إال  تبلغ  لم  أنها  زاعمة 
دخل  قد  والـزوج  صداقهـا  حال  ومـا  شـرعًا  يلزمها  فمـا  غيرهـا  ثبـوت 
بعد  بينهما  الحكم  قبل  اآلخر  نكاحها  أيصح  الغير  وقوع  وبتقدير  عليها؟ 
إلى  يردها  أن  ألخيها  يجوز  وهل  مأجورًا،  أفتنا  ال؟  أم  الشرعي  التربص 

قهرًا؟ زوجها  بيت 
قولها  والقول  يبلغ،  من  حد  في  كانت  إذا  عليها  حجـة  ببلوغها  الصبية  إقـرار 
فيه  عليها  يحكم  ما  السـنين  من  لها  يكن  لم  إذا  الوقت  في  إال  تبلـغ  لـم  إنهـا 
عشرة.  ثماني  وقيل  سنة  عشـرة  سـبع  بلغت  إذا  وذلك  إقرار،  غير  من  بالبلوغ 
هو  من  بلغ  إذا  خصوصـًا  البلـوغ  فحكمها  وأسـنانها  أترابهـا  بلـغ  إذا  وقيـل: 
الفقهاء  عامة  إلى  القـول  هذا  ونسـب  البلوغ،  فحكمها  السـن  في  منها  أصغر 

المتأخرين. من  مفرج  بن  وأحمد  مداد  بن  أحمد  الشيخين  وإلى 
ذلك  إلى  انتهت  إذا  بالبلوغ  لها  يحكم  فإنه  األقوال  هذه  من  قـول  كل  وعلـى 
فهي  الحدود  هذه  من  شيء  إلى  تنته  لم  دامت  وما  بالبلوغ  تقر  لم  ولو  الحد 
المدعي  هو  والزوج  وعدمه  البلوغ  في  قولها  والقول  تبلغ  لم  قالت  إذا  مصدقة 
على  دليل  وال  بشـاهد  فليس  الدم  أثر  من  النسـوة  رأته  وما  ذلك  قبل  لبلوغها 
وأنها  الوقت  ذلك  قبـل  بلغت  أنها  ادعى  إذا  اليمين  عليهـا  وللـزوج  بلوغهـا، 



149 ¥Ó£dG ■ ™HGôdG AõédG

وإنما  عليها  يمين  ال  قيل  لو  بالزوجية  بالرضا  فيه  عليها  يحكم  مدة  معه  بقيت 
كله. ذلك  في  قولها  القول 

فسـخ  غيرها  ألن  تطليق  بغير  عنه  وتخرج  لهـا  ثابت  فالِغَير  حـال  كل  وعلـى 
بها،  دخل  قد  كان  إن  وآجلـه  عاجله  كله  الصداق  عليه  ولهـا  النكاح،  لذلـك 
بها  دخل  قد  كان  إذا  إال  عليهـا  عدة  وال  لهـا  صداق  فال  بها  يدخـل  لـم  وإن 

العدة. حينئذ  فعليها 
بها  متعلقًا  الزوج  كان  إذا  إال  شـاءت  بمن  العدة  تمام  بعد  تتـزوج  أن  ويجـوز 
أن  ألحد  يصح  ال  فإنه  البلوغ  بعد  به  رضيت  وأنها  زوجتـه  أنها  عليها  مدعيـًا 
وليس  عدمه  أو  باليمين  القضية  ويفصل  الحاكم  بينهما  يحكم  حتى  يتزوجهـا 
ظالم  فهو  ذلـك  فعل  فإن  الِغَير،  بعـد  إليه  الرجوع  علـى  يجبرهـا  أن  ألخيهـا 
هللا  والعلم  سـؤالك،  جواب  في  لي  ظهر  ما  هذا  لربه.  عاٍص  عليها  متعـدٍّ  لهـا 

بعدله. إال  تأخذه  وال  تعالى، 

¬YÉ≤jEG  ó©H  ¬«∏Y  OÉ¡°TEÓd  ¥Ó£dG  ßØd  QGôμJ

من  خرج  ولمـا  شـهود  هناك  يكن  ولم  بحضرتهـا  زوجته  طلـق  رجـل 
هذا  أترى  فالنـة،  زوجتي  طلقـت  لهما  وقال  شـاهدين  أحضـر  عندهـا 

واحدة؟ أم  تطليقتين 
وإشهادهم  منه  الطالق  بوقوع  الشهود  إخبار  الشهود  عند  الكالم  بذلك  أراد  إن 
بالواقع  إقرار  الشـهود  مع  كالمه  ألن  واحدة  تطليقة  فهي  بذلك  إقـراره  علـى 

للطالق. إنشاء  ال 
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الشـهـود  بحضـرة  وإيقاعـه  الطـالق  تجديـد  بذلـك  أراد  إنمـا  كان  وإن 
ذلك.  في  قوله  والقـول  ثانية،  تطليقة  فتلـك  الخلوة  في  أوًال  أوقعـه  كمـا 

واهللا أعلم.

ø«LhõdG  ≈∏Y  ±ò≤dG  ôKCG

يا  أو  فاسـقة  يا  أو  كافرة  يا  أو  مشـركة  يا  أو  زانية  يـا  لزوجته  قـال  مـن 
ال؟ أم  منه  أتطلق  ملعونة، 

لها،  قاذف  األحوال  هذه  جميع  في  وهو  كله  هذا  من  بشيء  زوجته  تطلق  ال 
وإن  بذلك،  هالك  فهو  وإال  والكفر  بالفسق  والشتم  اللعن  مستحقة  كانت  فإن 
بالزنى  رميها  من  نفسه  تكذيب  ويظهر  ذلك  من  يبّرئها  أن  فعليه  بالزنى  رماها 
وأنفذ  اللعان  بينهما  وأقام  الحاكم  إلى  رافعته  بالزنى  إياها  رميه  على  أصر  وإن 

فيهما.
جامعها  وإن  عليه  تحرم  وال  زوجته  فهي  نفسـه  وأكذب  ذلك  قبل  رجع  وإن 
عليها  كذب  بذلك  إياها  رميه  ألن  عندي،  الصحيح  المذهب  على  ذلك  قبـل 
منها  علم  قد  كان  وإن  والبهتـان.  باالفتراء  زوجته  تحرم  وال  وبهتـان  وافتـراء 
بالزنى  العلم  بنفس  حينئذ  فتحرم  عدول  شهود  أربعة  بشهادة  أو  بمعاينة  الزنى 

ذلك. فافهم  القذف  بنفس  ال 
وإن  مسـلمـة  هــي  كانــت  إن  عليـــه  يحرمها  ال  مشـركة  يا  لهـا  وقولـه 
ذلك.  لها  بقوله  ال  اإلشـراك  بنفس  عليـه  فتحرم  قال  كما  مشـركة  كانـت 

واهللا أعلم.
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¥Ó£dÉH  óYƒdG

أن  إال  أوتيـه  ال  فقالـت  الفالنـي  الشـيء  لـي  آت  لزوجتـه  قـال  رجـل 
ذلك.  لك  قال  عهدًا  أريد  له  قالت  أفارقك،  آتيتِـه  متى  فقال:  تفارقنـي. 
ذلك؟ لها  بتركه  عليها  ماذا  شيء،  لك  ليس  قال  مراده  له  أتت  فلما 

الفراق  تسـأله  أن  لها  ليس  لكن  شـيء  فراقها  ترك  إذا  عليهـا  فليس  هـي  أمـا 
بما  لها  يفـي  أن  فعليه  زوجهـا  وأما  السـؤال  بذلـك  آثمة  فهـي  إليـه  وتلجِئـه 
بذلك.  زوجته  منه  تطلق  وال  لعهـده  خائن  فهو  يفعل  لم  فإن  عليـه،  عاهدهـا 

واهللا أعلم.

√ô«Z  ´É°T  ƒdh  êhõdG  √ó≤à©j  ÉªH  √OóY  »a  πª©dG

أنت  زوجته  أم  له  فقالت  يردها  أن  أراد  ثم  تطليقتين  زوجته  طلق  رجل 
قًا  مصدِّ مدة  فبقي  مرتين  إال  أحفظ  ال  أنا  هو  وقال  مرات  ثالث  طلقتها 
من  وكل  التطليقتين  في  عليه  ردوا  والذين  أباها  ويسأل  ويتحفظ  بقولها 
زلت  ال  أنا  األب  لـه  وقال  مرتين  إال  نحفظ  ال  نحن  قالـوا  منهـم  سـأله 
مشككًا  فبقي  تطليقة  لك  بقيت  وقد  زوجتك  عليك  ألرد  تأتيني  أنتظرك 
زوجته  طلق  فالنًا  أن  الناس  في  وشاع  واإلحجام  اإلقدام  بين  نفسه  في 
َرّدة  ال  أمها  تقول  قال  ردة  بينكم  هل  هو  سئل  ولما  األم،  خبر  من  ثالثًا 
في  وشائع  تردها  كيف  الناس  عليه  ووحشوا  يردها  أن  أراد  واآلن  بيننا، 
ردها  إلى  سـبيًال  له  ترى  فهل  إحجامًا.  فازداد  َرّدة  بينكم  ما  أنكم  البلد 

ال؟ أم  الصفة  هذه  على 
يترك  أن  له  وليس  بحجة،  ليسـت  الباطل  وشـهرة  الحالل،  يحرم  ال  الكذب 
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إنها  أمها  فقـول  مّرتين  إال  يطلـق  لم  أنه  يعلـم  كان  فإن  غيـره.  بجهـل  علمـه 
ويترك  يتعفف  أن  فله  ظنه  في  وتردد  ذلك  يعلم  ال  كان  وإن  بشيء  ليس  ثالث 
يردها.  أن  الحكـم  في  وله  ردهـا  أراد  إذا  تمتنـع  أن  للزوجـة  وليـس  زوجتـه 

واهللا أعلم.

á«eòdG  ¥ÓW  OóY

وجهه؟ ما  واحدة.  مية  الذِّ في  الطالق  إن  قال  من  قول 
طالقها  فكذلك  المسـلمة  دية  ثلث  ديتها  فإن  ديتها  على  طالقها  قياس  وجهه 
غالب  فـرأى  الحرائر  مـع  اإلمـاء  أمر  فـي  نظر  أنه  وذلـك  القائـل  هـذا  عنـد 

واهللا أعلم. التثليث.  على  مية  الذِّ أحكام  فجعل  التنصيف  على  أحكامهن 

á«Hô©dG  ô«¨H  ¥Ó£dG

وجهه؟ ما  اللغات.  وسائر  بالعجمية  الطالق  يقع  قولهم 
أمة  ولكل  األلسـن.  اختالف  على  مختلفة  بألفاظ  عنه  يعبر  معنى  الطالق  إن 
على  تتوقف  حتـى  عبادة  ليس  الطالق  ولفـظ  اصطالحهم  قوم  ولـكل  لغتهـا 

واهللا أعلم. العربية. 
أم  فقط  بالنيات  الطـالق  يثبت  من  قول  على  خارجًا  القـول  هذا  أتـرى 

معًا؟ واللفظ  بالنية  يثبته  من  قول  وعلى  عليه 
مشترط  أن  وذلك  الطالق  في  األلفاظ  يشترط  َمْن  قول  على  حتى  خارج  هو 
اللغات  أهل  عند  أن  يخفـى  وال  للطالق.  موضوعًا  لفظًا  يشـترط  إنما  اللفـظ 
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امرأة  كل  للزمت  ذلك  ولوال  حقهم  في  الطالق  وهو  لذلك  موضوعًة  ألفاظًا 
ينوب  من  لهم  بوا  ينصِّ أو  العربي  الطالق  لفظ  يتعلم  حتى  زوجها  عنق  منهـن 
مشـقة  وفيه  السـمحة  للحنفية  مناف  وهو  جدًا  بعيد  أمر  وهذا  ذلك  في  عنهم 

واهللا أعلم. األمة.  على 

Ióà©ª∏d  ¥Ó£dG  ¥ƒëd

وجهه؟ ما  زوجته.  غير  أنها  مع  للمعتدة  الطالق  لحوق 
ولذا  العدة  مـن  تخرج  حتى  رجعّيـًا  الطالق  كان  إن  الزوجـة  حكم  فـي  هـي 
اهللا  لعل  له  تتزين  أن  وتؤمـر  بها  والخلوة  معهـا  والمسـاكنة  إليها  النظـر  يبـاح 
وإنما  فرجها  مس  في  رخص  بعضهم  أن  حتى  فيراجعها  قلبه  إليها  يعطف  أن 

واهللا أعلم. المراجعة.  بعد  إال  الجماع  عندهم  يمتنع 

¬bÉàYh  √ôμªdG  ¥ÓW

وجهه؟ ما  وعتاقه.  المكره  من  الطالق  وقوع  في  اختالفهم 
عليه  ثبتا  بهما  تلفظ  فإن  بهما  يتقى  ال  أنهما  على  فمبني  بوقوعهما  القول  أما 

زوجته. من  وحقه  عبده  في  ماله  بإتالف  التقية  فتكون 
على  لهما  قياسـًا  اختيار  غير  عن  فلصدورهما  يقعان  ال  بأنهما  القول  وأمـا 
أكره  إذا  وشـراءه  البيع  على  المكـره  بيع  فإن  الممنوعـة  التصرفـات  سـائر 
القول.  هذا  مثلـه  والطالق  فالعتق  العطيـة  وكذلك  يثبتـان  ال  الشـراء  علـى 

واهللا أعلم.
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قبل  فطلقها  آخر  فتزوجها  فبانت  اثنتين  امرأته  طلق  من  إن  موسى  قول 
أن  تصح  وهل  وجهه  ما  السـائل  قال  فبتطليقٍة  األول  فتزوجها  الدخول 

بثالث؟ معه  تكون 
بائنة  كانـت  لو  يحلها  وال  الدخـول  قبـل  طلقها  الثانـي  الـزوج  أن  وجهـه 
بثالث  معه  تكون  أن  تصح  وال  عسـيلته  تذوق  حتى  العقد  نفـس  بالثـالث 
فقيل  بها  دخل  فلو  معتبـر  غير  فاصل  الثاني  الزوج  ألن  الصـورة  هذه  فـي 
غير  ال  الثـالث  يهدم  إنمـا  الثانـي  الـزوج  ألن  بواحـدة  األول  مـع  تكـون 
واالثنتين  الواحدة  يهدم  أن  األولى  فمن  الثالث  هدم  إذا  ألنه  بثالث  وقيل 
بالقياس.  التمسـك  الثاني  القول  وفي  النص  مع  وقوف  األول  القول  وفي 

واهللا أعلم.

äÉ≤∏£∏d  ôNBÉH  êGhõdG  Ωó¡d  ∫ƒNódG  •Gôà°TG

قبل  فطلقها  آخـر  فتزوجها  بثـالث  امرأته  منـه  بانت  إن  قـال  مـن  قـول 
وجهه؟ ما  بتزويج.  لألول  َحلَّت  الدخول 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن  الوارد  بالحديث  عمًال  بالدخول  إال  تحل  ال  أنه  المعروف 
قد  وكان  األول  زوجها  إلـى  ترجع  أن  وأرادت  طلقها  حين  رفاعة  امـرأة  فـي 
حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  فمنعها  يجامعها  لم  رفاعة  أن  وذكـرت  بالثالث  طلقهـا 

الجماع. عن  كناية  وذلك  عسيلتها  ويذوق  ُعسيلته  تذوق 
على  مبنّي  فكأنه  الثاني  بها  يدخل  لم  ولو  باألول  تزويجها  بجواز  القول  ا  وأمَّ
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على  يطلـق  والنـكاح   (١)﴾ ×   Ö    Õ   Ô ﴿ قولـه:  وذلـك  اآليـة  ظاهـر 
الوطء. على  يطلق  كما  العقد 

عنها. للعدول  وجه  فال  المراد  بينت  قد  والسنة  باإلجمال  تعلق  هذا  قلنا 
الزوج  من  العقد  ألن  العقد  في  يظهر  ال   ﴾ ×   Ö    Õ   Ô ﴿ قوله:  إن  ثم 
في  يظهر  ال  كذلـك  العقد  في  يظهر  ال  كمـا  بأنه  فيه  ويبحـث  المـرأة  مـن  ال 
والمرأة  الرجل  بيـن  مشـترك  الوطء  قلنا  أيضًا.  الزوج  من  ألنه  أيضـًا  الـوطء 
فحمل المعنى عليه أقرب في معنى المجاز من حمله على العقد. واهللا أعلم؟

AGhóH  hCG  ôªîH  ¿Gôμ°ùdG  ¥ÓW

أو  باع  وإن  بدواء  ال  طلقت  فطلق  بخمر  سـكر  إذا  الرجل  أن  يوجد  ما 
السكر  وبين  بالخمر  السكر  بين  الفرق  ما  عليه،  يقع  ال  وهب  أو  أعطى 

المذكورة؟ األشياء  وسائر  الطالق  بين  الفرق  ما  ثم  بالدواء؟ 
فَمْن  شـرعًا  محرم  طبعًا  مسـكر  الخمر  فألن  والدواء  الخمـر  بين  الفـرق  أمـا 
له  المتعمد  حكم  في  ألنه  الطالق  عليه  وأثبتوا  عقله  لزوال  تعرض  فقد  َقَصده 
يجري  السـكران  أن  يعلم  ألنه  توابعه  تعمد  فقد  اإلسـكار  تعمد  إذا  أنه  وذلك 

يقصدها. لم  أشياء  لسانه  على 
عرض  فإذا  السكر  يقصد  لم  الدواء  قصد  فمن  عارض  أمر  فهو  بالدواء  السكر  وأما 
اإلسـكار  فعراه  مباحًا  الدواء  أصل  كان  إذا  كما  يعلمه  لم  حيث  من  السـكر  عليه 
عليه. المغمى  حكم  في  ألنه  لسانه  على  يجري  بما  يؤاخذ  لم  يدري  ال  حيث  من 

.٢٣٠ اآلية  البقرة:  (١) سورة 
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إال  تثبت  ال  األشياء  هذه  فألن  والهبة  والعطاء  والبيع  الطالق  بين  الفرق  وأما 
إلى  القصد  في  بدخوله  يثبت  فإنه  الطالق  بخالف  بعينها  إليها  القصـد  بنفـس 

واهللا أعلم. تضمنه.  ما  جملة 

áHÉàμdÉH  ¥Ó£dG

الكتابة  إن  قال  من  قول  على  تطلق  هل  امرأته  طالق  كتب  إذا  األعجـم 
كالم؟

واهللا أعلم. القول.  ذلك  على  األعجم  غير  طالقها  كتب  إذا  وكذلك  تطلق  نعم 

IóMGƒdG  á«f  ™e  çÓãdG  ßØ∏H  ¥Ó£dG

الثالث  على  يـدل  واللفظ  الطـالق  في  واحدة  نـوى  إن  بعضهـم:  قـول 
وبين  بينه  فيما  أو  الحكـم  في  هذا  هل  آخريـن  عند  كالعكـس  فواحـدة 

خاصة؟ اهللا 
القاضي  عند  حاكمته  إذا  فإنها  بالظاهر  الحكم  دون  اهللا  وبين  بينه  فيما  هذا  بل 

لفظه. بمقتضى  عليه  حكم 
الطالق  أن  يرى  الحاكم  كان  إذا  وذلك  أيضًا  الحكم  في  ذلك  يكون  أن  ويصح 
باإليمان  بينهما  الحكم  يكون  قوله  قياد  على  فإنه  معًا  واللفظ  بالنية  إال  يقع  ال 
ألن  البينة  وتتعذر  للفظ  النية  مخالفة  من  يدعيه  فيما  مصدقًا  يجعله  أن  وذلك 
صورة  فهذه  شاءتها  إذا  اليمين  لها  يفرض  فهنا  اهللا  إال  عليها  يطلع  ال  السرائر 

واهللا أعلم. أظهر.  األول  بالقول  والحكم  القول  هذا  على  الحكم 
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قد  أليس  وقال  طالقهـا.  نوى  إذا  بالنية  تطلـق  المرأة  إن  بعضهـم  قـول 
الحكم؟ في  ال  اهللا  وبين  بينه  مراده  هل  طالقه؟  اهللا  علم 

نوى  أنه  زوجها  على  تدعي  أن  امرأة  لكل  لكان  ذلك  لوال  إذ  ذلك  مراده  نعم 
التالشي  إلى  يفضي  األمر  هذا  أن  المعلوم  ومن  خصومة  لها  فينصب  طالقها 

أبدًا. بذلك  دعواها  تسمع  فال 
فيها  للنيات  مدخل  فال  باأللفاظ  المختصة  األمور  من  الطالق  إن  نقول  إنا  ثم 
مطلقة  بنفسـها  النية  تكون  أن  فأما  إليه  اللسـان  لصرف  القصد  حيث  مـن  إال 

فال. للمرأة 
علم  وقد  واسع  اهللا  علم  فإن  له  نافعًا  المقام  هذا  في  اهللا  بعلم  تمسكه  وليس 
تطلق  أتراها  سـيطلقها  كان  إن  سـيطلقها  أنه  وعلم  سـيكون  ومـا  كان  مـا  اهللا 
لذلك  الموضوعة  باأللفاظ  إال  تطلق  ال  واهللا  ال  الطالق  وقـوع  قبل  اهللا  بعلـم 

واهللا أعلم. بالعبارة.  التوسع  عند  مقامها  يقوم  ما  أو 

á©LGôªdG  πÑb  á«©LôdG  á≤∏£ªdG  A•h

تفسد  ولم  المراجعة  قبل  مطلقها  وطئها  إن  تفسد  قالوا  الرجعية  المطلقة 
الصورتين؟ بين  الفرق  فما  مس  أو  نظر  إن 

بعضهـم  عــند  مباحــان  والمس  والنظـر  حرام،  الوطء  أن  بينهما  الفـرق 
بالحـرام.  تفسـد  وإنمـا  بالمبـاح  تفســد  وال  الفــرج  نظـر  أو  مـس  ولـو 

واهللا أعلم.
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قالوا  فصامـه  الفطر  يـوم  أصم  لم  إن  طالـق  أنت  المرأتـه  قـال  مـن 
القول؟  هذا  وجه  مـا  صيام  بوقت  ليس  ألنه  له  صيـام  ال  إذ  طلقـت 

معناه؟ وما 
إال  توجد  ال  حالة  وهـي  شـرعًا  المعروف  الصوم  على  الصيام  حمـل  وجهـه 
الفطر  يوم  الصيام  عـن  نهينا  وقد  فيها  الصيـام  عن  ينه  لم  التي  األوقـات  فـي 
ويؤثم  شرعًا  صوم  له  ينعقد  فلم  عنه  لمنهيٍّ  فاعل  فيهما  فالصائم  النحر  ويوم 

الشرع. لمخالفة 
الصيام  يحل  أنه  وذلك  آخر  قول  فيها  يخرج  أن  يبعد  وال  قالوا  ما  وجـه  هـذا 
مأمورًا  كونه  عن  النظـر  قطع  مع  مطلقًا  اإلمسـاك  وهو  اللغوي  المعنى  علـى 
المنهي  صحة  على  يدل  النهي  إن  قوله  على  حنيفة  أبا  ويلزم  عنه.  منهّيًا  أو  به 
عاٍص  وهو  صحيحًا  صيامًا  زعمه  في  فعل  ألنه  المـرأة  هذه  تطلق  ال  أن  عنـه 

واهللا أعلم. بفعله. 

¥Ó£dG  ßØd  IOGQEG  ΩóY

امرأته  تطلق  هل  الطالق  به  يرد  ولم  له  الموضوع  الطالق  بلفظ  قال  من 
أنها  يريد  طالق  أنت  لها  قال  إذا  كما  وذلك  فقط؟  قول  على  أم  إجماعًا 

ذلك. نحو  أو  الجميلة  الخصال  من  طالق  أو  مجنونة 
اآلخر  البعض  وأما  لبعضهـم  قول  على  تطلق  وإنما  إجماعًا  بذلـك  تطلـق  ال 
أنت  المرأته  يقول  أن  أراد  فيمـن  اختلفوا  هنا  ومـن  النية  اللفظ  مـع  فيشـترط 

طالق. أنت  وقال  فأخطأ  بارة 
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الجنان  ترجمان  اللسان  ألن  عندي  أصح  قصده  إذا  إال  الطالق  بعدم  والقول 
وقد  هذيان  فهو  قصـد  عن  يخرج  لفظ  وكل  المعانـي  قوالـب  األلفـاظ  وألن 

واهللا أعلم. بقصد.  إال  ينفسخ  فال  بجد  التزويج  ثبت 

¢†jôªdG  ¥ÓW

ال  وقيل  مطلقًا  ضرار  إنه  فقيل  المرض  في  الطالق  في  اختالفهم  وجـه 
الضرار  قصد  ألنه  فظاهر  الثاني  القول  أما  السائل:  قال  ذلك.  أراد  إن  إال 

األول؟ القول  وجه  فما  وأراده 
غالب  فإن  المـرض  في  المطلقين  أحـوال  من  األغلب  علـى  الحمـل  وجهـه 
عند  مسـتمرة  قاعدة  األمور  من  باألغلب  والحكم  اإلضرار  يريدون  أحوالهم 
المواضع  من  كثيـر  في  اهللا  رحمه  سـعيد  أبو  ل  عوَّ وعليها  الفقهـاء  مـن  كثيـر 

واهللا أعلم. االستدالل.  من  نوع  هو  الذي  االستقراء  من  نوع  وهي 

ºcÉëdG  ≥«∏£J  »a  á©LGôªdG  ™æe

يراجعها  أن  له  ليس  الزوج  إن  الحاكم  بحكم  وقع  إذا  الطالق  في  قولهم 
 (١)﴾ w   v ﴿ تعالى:  قوله  مع  وجهه  ما  رجعيًا  الطالق  كان  وإن 

اآلية؟
بتجديد  إال  فيـه  رجعة  ال  والبائـن  بائـن  تطليـق  الحاكـم  بحكـم  التطليـق  إن 
عنها  الضرر  لدفع  إال  امرأة  بطالق  يحكم  ال  الحاكم  أن  ذلك  وبيان  التزويج. 

.٢٢٩ اآلية  البقرة:  (١) سورة 
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الحاكم  بأمر  طلقها  كلما  ألنه  بعينه  الضرر  بقي  يراجعها  أن  لزوجها  أجيز  فلو 
ذلك  فمن  مرة  أول  من  عنها  بدفعه  إالَّ  هذا  ينحسم  وال  عنه  خرج  إذا  رجعها 
في  ال  ْجعّي  الرَّ الطـالق  في  اآلية  ألن  اآليـة  ينافي  ال  وهـذا  بائنـًا  طالقـًا  كان 

واهللا أعلم. البائن. 

áeóî∏d  ô«¨dG  ICGôeG  QÉéÄà°SG

وجهه  ما  ويستخدمها  بأجر  رجل  امرأة  يستعمل  أن  ألحد  يجوز  قولهم 
الزوج؟ بإذن  إال  بيتها  من  الخروج  لها  يجوز  ال  أنها  مع 

أحجر  زوجها  أن  المؤجـر  يعلم  لم  وإذا  دينهـا  على  مأمونة  أنهـا  ذلـك  وجـه 
يعينها  أن  له  فليس  ذلـك  علم  وإن  السـالمة  حكم  على  فهي  الخروج  عليهـا 
واهللا أعلم. بيتها.  إلى  الرجوع  عن  يشغلها  ما  معها  يفعل  أن  وال  نشوزها  على 

∫ƒNódG  πÑb  kÉKÓK  á≤∏£ªdG  »a  çÓãdG  Ωóg

ثم  بغيره  تزوجـت  إذا  الدخـول  قبل  ثالثـًا  المطلقة  فـي  بعضهـم  قـول 
وجهه؟ ما  بتطليقتين  معه  تكون  إنها  األول  تزوجها 

المعنى  هذا  في  بها  المدخول  غير  وبين  بها  المدخول  بين  أعرف  ال  الجواب 
الثاني  طلقها  إذا  وذلك  بها  كالمدخول  بثالث  عنـده  تكون  أنها  وعندي  فرقـًا 
غير  في  الثالث  طـالق  إن  قيل  ما  المذكور  القـول  وجه  ولعل  الدخـول  بعـد 
الثالث  دون  ما  يهدم  ال  الثاني  التزويـج  إن  واحدة  إال  يقع  ال  بهـا  المدخـول 
وجهه.  فهـذا  هذا  على  مبنيـًا  كان  فـإن  فقط  الثـالث  يهـدم  وإنمـا  الطلقـات 

واهللا أعلم.
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بصداقها،  تفتدي  إنها  عمـدًا  الحيض  في  الموطوءة  قال  من  قول  وجـه 
في  الفدية  بـال  فما  السـائل  قال  فأنكر.  ثالثـًا  طلقهـا  إن  كلـه  وبمالهـا 

كله؟ بمالها  الثانية  وفي  وحده  بالصداق  األولى  الصورة 
وذلك  المذكورين  الحكمين  لها  فأثبت  مختلفين  معنيين  إلى  القائل  هذا  نظر 
اآلخر  البعض  عند  تحرم  وال  بعضهـم  عند  تحرم  الحيض  فـي  الموطـوءة  أن 
فإذا  إجماعًا  هالكة  معـه  بالمقام  تكن  لم  إذ  وحـده  بالصداق  الفديـة  فألزمهـا 
يقبل  لم  فـإن  الخالص  طلب  في  عنـده  جهدها  غاية  فذلـك  صداقهـا  بذلـت 

اآلخر. بالقول  التمسك  في  لها  رخص 
تعالى:  قوله  معنى  وهو  إجماعًا  معه  بالمقام  تهلك  فإنها  ثالثًا  المطلقة  وأما 
تفتـدي  أن  فألزمهـا   (١)﴾ ×   Ö    Õ   Ô   Ó   Ò      Ñ   Ð   Ï   Î   Í ﴿

واهللا أعلم. النفس.  يفدي  المال  ألن  كله  بمالها 

qºãH  áÑJôe  AÉ«°TCG  IóY  πcCG  ≈∏Y  ≥∏©ªdG  ¥Ó£dG

طالق،  فأنت  لحمًا  ثـم  خبزًا  ثم  تمرًا  أكْلِت  إن  لزوجتـــه:  قـال  رجــل 
ال؟ أم  تطلق  هل  مهلة،  غير  من  الترتيب  على  الجميع  فأكَلْت 

في  تشـريك  أو  تعقيب  إلى  منه  قصد  أو  مهلـة  هنالك  تكـون  حتـى  تطلـق  ال 
في  كما  معًا  وللمهلة  للترتيب  الشامل  للتراخي  موضوعة  هذه  ثم  ألن  الحكم 

.(٢)﴾ z   y   x   w ❁  u   t   s ﴿ تعالى:  قوله 

.٢٣٠ اآلية  البقرة:  (١) سورة 
و٢٢.  ٢١ اآليتان  عبس،  (٢) سورة 
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للترتيب  أي  الفاء  بمعنى  أيضًا  تكون  للتراخي  تكون  كما  هذه  ثم  إن  يقال:  ال 
الشاعر: قول  في  كما  مهلة  بال 

العجـاج تحـت  الردينـي  اضطربكهـّز  ثـم  األنابيـب  فـي  جـرى 
  ²   ±   °   ¯   ® ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  الواو  بمعنى  وتكون 
  E   D    C   B   A ﴿ تعالى:  وقوله   (١)﴾¶   μ   ´   ³

الشاعر: وقول   (٢)﴾I   H   G   F
ــوه أب ســـاد  ــم  ث ســـاد  ــن  م جدهإن  ذلــك  قبل  ســاد  ــد  ق ــم  ث

باالحتياط  والعمل  أسلم  باألحزم  األخذ  كان  األوجه  هذه  احتملت  فلما 
الفاء. بمعنى  هنا  فتجعل  جد  وهزله  جده  ألن  الطالق  باب  في  سيما  ال  أولى 

اآليتين  عن  أجيب  أنه  مع  والواو  الفاء  بمعنى  تكون  أنها  تسليم  بعد  نقول  ألنا 
ومجازي. حقيقي  استعماالن  لها  «ثم»  إن  مقبولة،  بأجوبة  والبيتين 

فيه  حقيقة  فهـي  له  وضعـت  ألنها  التراخي  فـي  اسـتعمالها  هـو  فالحقيقـي 
المرقاة  في  المرقاة  وصاحب  المغني  حواشـي  في  الدسـوقي  به  صرح  كما 

  Z   Y   X ﴿ تعالى:  قولـه  عند  الهميان  في  األئمة  وقطـب  والمـرآة 
أزهريته  في  واألزهري  اآلية   (٣)﴾a   `   _   ^   ❁   \    [
على  حواشـيه  في  الجمل  وسـليمان  عليها  حواشـيه  في  والعطار  وشـرحها 
كالم  ظاهر  وهو  اآلية   (٤)﴾μ   ´   ³   ² ﴿ تعالـى:  قوله  عند  الجالليـن 

.١١ اآلية  األعراف،  (١) سورة 
.١٨٩ اآلية  األعراف،  (٢) سورة 

و١٥٤.  ١٥٣ اآليتان  األنعام،  (٣) سورة 
.١١ اآلية  فصلت،  (٤) سورة 
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واألشـموني  عليه  الخضري  وحواشـي  عقيل  وابن  خالصته  في  مالك  ابـن 
كالم  ظاهر  هو  بل  الكافية  على  الرضي  األئمة  ونجم  عليه  الصبان  وحواشي 

المتأخرين. جمهور 
غير  في  مسـتعملة  حينئذ  ألنها  والواو  الفاء  بمعنى  اسـتعمالها  هو  والمجازي 
يترجح  بقرينة  إال  المجاز  إلـى  يصار  ال  الحقيقة  إمكان  وعند  له  وضعـت  مـا 

األصوليون. به  صرح  كما  الحقيقة  على  المجاز  بها 
الحقيقة. على  للمجاز  المرجحة  القرينة  هو  باألحوط  األخذ  إن  يقال  ال 

حق  تعلق  المسـألة  في  يكن  لم  إذا  فيما  باألحوط  األخذ  محل  إن  نقول  ألنا 
األحوطية  يترك  أن  المفتي  أو  الحاكم  على  وجب  ذلك  فيها  كان  إذا  فأما  للغير 

تعالى. اهللا  حكم  في  المقام  هذا  في  الظاهر  هو  أنه  يرى  ما  إلى 
ألنها  أصًال  أحوطية  المقام  هذا  في  الفاء  بمعنى  ثم  جعل  في  نسلم  ال  إنا  ثم 
فكيف  يقصد  لم  أنه  والغرض  المعنى  ذلـك  قصد  لو  أن  أحوطية  تكون  إنمـا 
ذلك  صح  لـو  إذ  اللفظ  عليه  يـدل  ولم  بالقلب  يقصـد  فيمـا  أحوطيـة  تكـون 

ذكرها. يطول  أشياء  إلى  ى  لتمشَّ
دار  فدخلت  طالق  فأنت  عمرو  دار  دخلت  إن  لزوجته  قال  رجًال  أن  لو  منها: 
فرق  وال  جّرًا  وهلمَّ  زوجتـه  تطلق  أن  قياده  على  فاألحوط  يقصده  ولـم  زيـد 
الفاء  بمعنى  ثم  وضع  وبين  قرينة  وال  قصـد  بال  زيد  مكان  عمرو  وضـع  بيـن 
عليه  يدل  لم  معنـى  على  دل  لفظ  منهما  كالًّ  ألن  أيضـًا  قرينة  وال  قصـد  بـال 
زيد  مكان  عمرو  يوضع  كذلك  تجـوزًا  الفاء  بمعنى  ثم  توضع  وكمـا  اآلخـر. 
المجاز  بقي  قد  ألنه  تستعار  ال  األعالم  أن  عليه  َيِرد  وال  قصدت  لنكتة  تجوزًا 

ما. لعالقة  فيه  استعمالها  من  مانع  ال  اإلرسالي 
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الحقيقة  على  المجاز  ترجيـح  في  كافية  قرينة  األحوطيـة  أن  نسـلم  ال  وأيضـًا 
الفاء  بمعنى  ثم  جعل  الصورة  هذه  في  األحوط  أن  نسـلم  ال  لكنا  سـلمنا  ولو 
القائل  هذا  من  الطالق  حنـث  فيلزم  وعليه  الواو  بمعنى  جعلهـا  األحوط  بـل 
الواو  شـأن  هو  كما  وتأخير  تقديم  مع  ولو  الفعل  ذلك  الزوجة  فعلـت  مهمـا 

علمنا. فيما  به  قائل  ال  بل  اآلثار  لنصوص  مخالف  وهذا  معطوفاتها  مع 
والمهلة  معلوم  الترتيب  أن  مع  والمهلة  الترتيب  ثم  اقتضت  لما  إنه  قيل:  فإن 
إلى  سبيل  ال  إذ  المعلوم  وأثبتنا  له  حكم  ال  لكونه  المجهول  أسقطنا  مجهولة 

الفاء. بمعنى  جعلها  فتعين  دفعه 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  الموقوف  وهو  حكم  له  بل  له  حكم  ال  المجهول  أن  نسلم  ال  قلنا 
مثل  في  الجـواب  عـن  الوقوف  فيلزمكـم  عنـه»  فقف  عليـك  أشـكل  «وأمـر 
وإنما  غايتها  المجهول  بـل  مجهولة  المهلة  أن  نسـلم  ال  وأيضًا  الصورة  هـذه 
صرح  كما  به  تعلق  ألحدهمـا  يكن  لم  الفعلين  بين  وقت  أدنى  علـى  تصـدق 
ما  فمتى  األزهري  على  حواشـيه  في  النجا  وأبو  البرية  فتح  في  الباجوري  بـه 

حكمها. فتعطى  المهلة  وجود  صح  الصورة  تلك  وجدت 
قيل: فإن 

العرف  علـى  مبني  والفقـه  العربيـة  أصـل  علـى  إال  يتـم  ال  ذكرتـه  مـا 
بمعنى  فوضعها  األصلـي  معناها  عـن  ثم  نقل  العرف  فلعـل  والتعامـل 

جديد. باصطالح  الترتيب  لمطلق  وضعها  أو  الفاء 
قلنا:

مع  عليهما  مبني  هو  بل  فقط  والتعامل  العرف  على  مبني  الفقه  أن  نسلم  ال 
ما  إلى  األصلي  موضعها  عن  ثم  نقل  قد  العرف  أن  نسـلم  ال  وأيضًا  اللغة 
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استعمال  اشتهر  كما  العرف  ذلك  أهل  بين  الشتهر  ذلك  كان  لو  إذ  ذكرت 
خاصة. األربع  ذوات  في  الدابة 

قيل: وإن 
«ثم»  بأن  مشـعر  الجوامع  وجمع  والمصباح  القامـوس  كالم  ظاهـر  إن 
على  حملها  عن  التوقف  يلـزم  هذا  وعلى  وغيرها  المهلة  بين  مشـتركة 

المقصود. تعين  بقرينة  إال  معانيها  أحد 
قلنا:

لوضعها  المصحح  المتقـدم  للنقل  وغيرها  المهلـة  بين  ثم  اشـتراك  نسـلم  ال 
ويحمل  فيه  ظاهـر  هو  كما  اإلجمال  علـى  كالمهم  فيحمل  حقيقـة  للتراخـي 
العمل  وجب  والمبين  المجمل  توارد  وإذا  والبيان  التفسـير  على  آنفًا  تقدم  ما 

بالمبين.
ينصب  ولم  للفعل  تعقيبًا  أو  الحكـم  في  تشـريكًا  قصد  قد  كان  إذا  وأما  هـذا 
أم  قصده  فعلها  طابق  إذا  زوجته  تطلق  فهل  منها  مقصوده  على  تدل  قرينة  لها 
وإنما  عليها  اللفظ  يدل  لم  وإن  بالنية  ثبتت  األيمان  هل  منشـأهما  قوالن  ال؟ 
وبدون  بقرينة  إال  يصح  ال  والفاء  الواو  بمعنى  ثم  وضع  ألن  كذلك  ذلك  قلنا 
بمعنى  جعلها  بها  القائل  فقصد  وضعها  من  الحقيقة  إلى  الذهن  يتبادر  القرينة 
القرينة  ألن  وذلك  عليه  يدل  ما  لغير  باللفظ  قصد  قرينة  غير  من  الواو  أو  الفاء 
بمقصوده  الحاكم  أو  المفتي  عند  أقر  فلو  هذا  وعلى  الداللة  جزء  المجاز  في 
أو  فيفتي  القولين  فـي  ينظر  أن  الحاكم  أو  المفتي  على  كان  اللفـظ  ذلك  مـن 

بأرجحهما. يحكم 
ليس  لكن  الحنث  إال  حينئذ  لنا  قول  فال  منها  لمقصوده  قرينة  نصب  إذا  وأما 
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زادنا  للفائدة  ومزيدًا  البحث  لدائـرة  توسـيعًا  به  جئنا  وإنما  فيه  نحن  مما  هـذا 
خلقه ملسو هيلع هللا ىلص  خير  بُسنَّة  االقتداء  ورزقنا  رضوانه  طريق  لسلوك  وتوفيقًا  هدى  اهللا 
العلي  بـاهللا  إال  قوة  وال  حـول  وال  األكرمين  وصحبـه  الطاهريـن  آلـه  وعلـى 

العالمين. رب  هللا  والحمد  العظيم 
السائل: قال 

تعالى  اهللا  كتاب  من  آخر  ودليل  نصـه  ما  أقواها  بأشـياء  عليه  واعترض 
 X   W   V   U   T   S   R   Q ﴿ وجـل:  عز  قولـه 
بثم  وعطفه  النكاح  بعد  الطالق  ذكر  فقد  اآلية.   (١)﴾\  [  Z  Y
امرأة  تزوج  رجًال  أن  لو  هذا  على  فنقول  والمهلة  للتراخي  الموضوعـة 
مهلة  وال  تراخ  غير  من  ذلك  حينه  في  طلقها  النكاح  عقد  من  فرغ  فحين 
وإنه  بالعاطف  محتجًا  وقال  رجـع  وإن  منه  بطالقها  عليه  يحكم  أليـس 
المهلة  بحقيقة  القائل  أترى  زوجته  فطلب  له  الموضوع  بمعناه  يأت  لم 
له  مسلم  غير  وهذا  مذهبه  على  ذلك  يلزمه  بل  تلك؟  بزوجته  له  يحكم 
بهذا  اتضح  فقد  بالطالق  عليه  يحكم  أن  الفصل  الحكم  بل  حـال  علـى 
إذا  واقع  غير  الطالق  أن  المسـألة  في  القائل  قول  بطالن  القاطع  الدليل 
القدر  يبين  أن  هذا  على  يلزمه  لكن  األكالت  تلك  بين  المرأة  تتمهل  لم 
قال  بالطالق  للزوجة  فيحكم  التراخي  معنى  به  يتحقق  الذي  الزمان  من 

حروفه. بنص  دليل  أقوى  عندي  وهذا 
عقدة  من  فرغ  إذ  فحين  قوله  أما  اهللا:  بعون  له  متعقبًا  وأقول  نصه  بما  عنه 
عليه  يحكم  أليس  مهلـة  وال  تراخ  غير  من  ذلك  حينه  فـي  طلقها  النـكاح 

.٤٩ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 
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اآلية  من  المقصود  ليس  أنه  أعظمها  وجوه  من  نظر  فيه  الخ،  منه  بطالقها 
عدم  بيان  منها  المقصود  وإنما  النـكاح  وجود  على  الطالق  وقوع  ترتيـب 
حملت  فلو  وعليـه  بهن  المدخول  الغيـر  المطلقات  على  العـدة  وجـوب 
لشـرط  المطلقات  تلك  عن  العدة  رفع  للزم  الوضعية  حقيقتها  على  «ثـم» 
الحقيقة  ليسـت  لكن  النكاح  وقـوع  عن  الطالق  إيقـاع  في  التراخـي  قيـد 
والقرينة  استعاريًا  مجازًا  الواو  بمعنى  وضعها  هنا  المراد  وإنما  هنا،  مرادًا 
هنا  القيد  ذلـك  الشـارع  اعتبار  عدم  األصلية  حقيقتهـا  عن  لهـا  الصارفـة 
منه  ففهم  إال  ليس  المس  وجود  عدم  العدة  وجوب  عدم  في  العلة  لجعله 
وطرده  فالعلة  عدمها  في  علة  أن  وأعلم  العدة  وجوب  في  علـة  المـس  أن 

منعكسة.
ووجود  المس  عدم  من  مركبة  العدة  وجوب  لعدم  العلة  إن  يقال  أن  يصح  وال 

والطالق. النكاح  زماني  بين  التراخي 
وجود  من  تركبهـا  لمنعنا  سـلمناه  ولـو  تركبها  عـدم  األصـل  إن  نقـول:  ألنـا 

ضدان. ألنهما  المس  وعدم  التراخي 
الخارج  في  الموجودة  األشياء  في  هو  إنما  الضدين  اجتماع  امتناع  إن  يقال  ال 
من  المس  وعـدم  التراخي  وجـود  أعني  وهـذان  االعتباريـة  المعانـي  فـي  ال 

اعتبارًا. اجتماعهما  من  مانع  فال  االعتبارية  المعاني 
هو  منهما  االعتباري  وإنما  االعتباريـة  المعاني  من  أنهما  نسـلم  ال  نقول  ألنـا 

الخارج. في  الموجودة  المعنى  من  فهو  التراخي  وأما  المس،  عدم 
قيل: وإن 

لها. قيد  التراخي  ووجود  إال  ليس  المس  عدم  هي  العلة  إن 
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قلنا:
بالوجود  يقيـد  ال  العدم  ألن  العلـة  لتلـك  قيـد  التراخـي  وجـود  أن  نسـلم  ال 
لئال  الفاء  بمعنـى  نجعلها  ولم  الـواو  بمعنى  اآلية  في  ثـم  إن  قلنا  وإنمـا  هـذا 
النكاح  عن  الطالق  تراخي  عنـد  بها  المدخول  غير  على  العدة  وجـوب  يلـزم 
مجاز  اآلية  في  ثم  اسـتعمال  إن  نقول  ولكن  حقيقة  للتعقيب  الفاء  أن  وذلـك 
والتراخي  حقيقـة  للتراخي  ثـم  أن  وذلـك  والتقييد  اإلطـالق  لعالقـة  مرسـل 
في  للمقيد  ما  استعمال  المطلق  للترتيب  فاستعمالها  والمهلة  للترتيب  شـامل 

مر. ما  والقرينة  اإلطالق 

جملة  من  الزوجيـن  بين  الصحبة  طـول  أن  على  التنبيـه  هنا  المجـاز  وفائـدة 
النكاح  عقب  الطـالق  وأن  الطالق  بغـض  حديث  أفـاده  كما  إليـه  المنـدوب 
على  التنبيه  بذلك  فأرشـدوا  المؤمنين  برتبة  يليق  فـال  العبث  يشـبه  مما  حـاًال 

إيقاعه. كراهة 

تمرًا  ثم  أرزًا  ثـم  خبزًا  أكلـت  إن  قال  والـذي  ونصها  الجامـع  مسـألة  ومنهـا 
الثالث،  ثم  الثاني  ثم  باألول  يبدأ  حتى  يحنث  لم  وباألوسط  باآلخر  بدأ  وإن 
عن  المسألة  صاحب  سـكوت  هو  إنما  بها  المعترض  اسـتدالل  ووجه  انتهى. 

جوابه. لفظ  في  صريحًا  التراخي  اشتراط 

حيث  عليه  نحن  لمـا  مؤيدة  فهي  الجامع  مسـألة  وأما  نصه  بما  عنـه  وأجـاب 
التعقيب  بإرادة  يصرح  ولم  بالفاء  ال  بثم  فعطفه  للسؤال  مطابقًا  الجواب  جعل 
بال  عليه  القـدرة  موضع  في  الشـيء  عن  السـكوت  ألن  به  لصرح  أراده  ولـو 

واهللا أعلم. إلغائه.  إرادة  على  دليل  عليه،  يدل  دليل 
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أتطلق  فرجع  معين  مكان  إلى  يرجع  ال  أنه  زوجته  بطالق  حلف  رجل 
ال؟ أم  زوجته 

زوجته  فـإن  طالق  فزوجتي  المـكان  ذلك  إلـى  رجعـت  إن  قـال  قـد  كان  إذا 
في  خالف  بال  مثله  فهو  اللفظ  هذا  أشبه  ما  وكذلك  رجع  ما  حين  من  تطلق 

المسألة.
زوجته  طالق  ففي  المـكان  ذلك  إلى  أرجع  ال  زوجتي  بطالق  قـال  إذا  وأمـا 
الخليلي  المحقق  وصححـه  إليه  أميل  والـذي  العلماء  بين  خـالف  رجـع  إن 

واهللا أعلم. األخير.  اللفظ  بهذا  طالق  ال  أنه  تعالى  رحمه اهللا 
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سـلم  إلى  صبر  وعندش  الورقة  ماتاي  على  مطلقنش  لزوجتـه  قال  مـن 
هذا  على  أتطلق  عليه،  تزوجها  الذي  الصداق  ورقة  يعني  وهو  الشمس 
ال؟  أم  اليوم  ذلـك  شـمس  غروب  إلى  هذه  بالورقة  تأت  لـم  إن  اللفـظ 

منطلق؟ أم  متعلق  طالق  وهذا 
في  بها  أتت  سواء  طلقت  بها  أتت  فإذا  الصداق  ورقة  بإتيان  معلق  طالق  هذا 
وسـواء  بشـيء  ليس  الخ،  صبر  وعندش  قوله  ألن  بعدها  فيما  أم  اليوم  ذلـك 
جميع  في  تطلق  فإنها  يقبضها  لـم  أو  بها  إتيانها  بعد  منها  الورقة  قبـض  أيضـًا 
أي  على  اإلتيان  حصل  فإذا  فقط  اإلتيان  هو  الطالق  به  علق  الذي  ألن  ذلك 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  الطالق  وقع  كان  حالة 
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مطلقة  لها  وقال  ثانية  مرة  عليها  ورد  واحدة  تطليقة  زوجتـه  طلق  رجـل 
واحد  يوم  في  أو  واحـد  نفس  في  كله  وذلك  مـرة  مائة  أو  مـرة  سـبعين 
الطالق؟  هذا  بعد  زوجته  راجع  إذا  المطلق  الرجل  هذا  حال  يكون  مـا 
اختالف  يوجد  وهل  حالل؟  وجه  له  أم  الحرام  سبيل  على  عنده  أتكون 
أهل  من  العلمـاء  بعض  علـى  المسـألة  هذه  عرضت  وقـد  ذلـك؟  فـي 
أنت؟  تقول  وما  حرم.  من  ومنهم  فيها  باختالف  قال  من  فمنهم  الباطنة 
أيهلك  به  وعمل  المسـلمين  أقوال  من  بقول  أخـذ  ومن  يعجبك؟  ومـا 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  عرفنا  ذلك؟  على 
نفس  في  ذلك  لها  قال  سـواء  عليه  تحريمها  المذهب  فتوى  من  المشـهور  إن 
من  يهلك  وال  عدتها  تنقض  لم  كانت  إذا  واحد  شهر  أو  واحد  يوم  أو  واحد 

واهللا أعلم. المسلمين.  أقوال  من  بقول  أخذ 
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خالفه  له  فتبين  كذلك  أنه  عنده  شـيء  على  زوجته  بطالق  حلف  رجل 
زوجته؟ حكم  ما 

ذلك  يفعل  لم  أنه  ومعـه  طالق  فزوجته  كذا  فعلت  كنـت  إن  قـال  كان  إن  أمـا 
طالق  في  أن  المسـألة  هذه  نظير  في  األئمة  فتاوى  فمقتضى  فعله  قد  هو  فإذا 
أيمان  من  اليمين  هذه  وأن  بذلك  تطلق  ال  إنها  قول  فعلى  خالفًا  بذلك  زوجته 

عنها. المعفو  اللغو 
مثل  في  يكون  فإنه  ذلك  نحو  أو  زوجتي  بطالق  أو  بالطالق  قال  كان  إن  وأما 
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وقد  الطالق  تعليق  الحلف  هذا  في  وليس  تعالى  اهللا  بغير  حالفًا  الصورة  هذه 
هذه.  مثل  في  بالحلف  طالق  ال  أنه  تعالى  اهللا  رحمه  الخليلي  المحقق  صحح 

واهللا أعلم. بذلك،  أثم  إنه  وأقول 

¬æY  áLQÉN  »gh  êhôîdG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

طالق  فأنت  رضـاي  غير  علـى  بيتي  مـن  خرجـت  إن  لزوجتـه  قـال  إن 
يكون  ما  خروجها  على  مضت  ثم  البيت  باب  من  خارجة  يومئذ  وكانت 

حكمها؟
البيت  من  الخروج  ألن  بخروج  ليس  ألنه  المضي  بذلك  تطلق  ال  زوجته  إن 
رضاه  بغير  المعنـى  هذا  حصل  فـإذا  خارجه  إلى  داخله  مـن  تنقلها  هـو  إنمـا 

منه. طالقها  حصل 
منه  تطلق  أنها  المسـير  مطلق  بالخروج  نـوى  إذا  أنه  آخر  قول  علـى  ويخـرج 
أن  عندي  والقول  بالنيات  األيمـان  ثبوت  يرى  من  مذهب  على  وهـذا  بذلـك 

واهللا أعلم. الصحيح.  هو  األول  القول 

∞∏M  Éªc  ¬fCG  ø¶j  Ée  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

ال  وهي  كـذا  تسـاوي  مثًال  الثوب  هذا  خياطة  أن  بالطـالق  حلـف  مـن 
عليه. المحلوف  القدر  تساوي 

قد  االسـتقامة  أهل  فـإن  الحق  أهل  عـن  ثابت  قـول  علـى  يخـرج  جوابـه  إن 
كذلك  أنه  معه  وهـو  وكذا  كذا  أنه  شـيء  على  حلف  من  حنث  فـي  اختلفـوا 
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الصورة  هذه  في  يحنث  ال  بأنـه  فالقول  عليه  حلف  ما  خالف  علـى  هو  فـإذا 
كذلك. ظنه  في  أنه  وعلى  الحنث  يتعمد  لم  أنه  على  مبني  هو  إنما 

إن  معناه.  يحنث  لم  ظنه  غلبة  على  حلفه  في  معينًا  حلف  من  المجيب  فقول 
ال  أنه  كذلك  أنه  ظنه  غالـب  وفي  وكذا  كذا  أنه  شـيء  تعيين  على  حلف  مـن 
أنه  معه  وهو  شـيء  على  حلف  من  أن  األصحاب  بعض  كقول  وهذا  يحنـث 

واهللا أعلم. بذلك.  يحنث  ال  أنه  كذلك 

Ωƒgƒe  áë°U  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

بالطالق  وحلـف  شـخص  له  فتعرض  بكارتها  وأزال  بكـرًا  تـزوج  مـن 
يزل  لم  أنه  ذلك  بعد  تبين  ثم  بإصبعـه  إال  بكارتها  يزل  لم  أنـه  بالثـالث 

بالثالث؟ الطالق  عليه  يقع  فهل  بذكره  إال  بكارتها 
حانث  فهو  المتعـرض  الشـخص  هو  بالثالث  بالطالق  الحالـف  كان  إن  إنـه 
بالغيب  القطع  في  ينفعه  وال  غيب  يمين  هي  إنما  اليمين  هذه  ألن  واحدًا  قوًال 

ظنه. غالب  على  التحويل 
لم  هنالك  الحالف  فإن  قبلها  التي  المسـائل  صوة  مثل  الصورة  هذه  وليسـت 
حال  في  غيره  بباله  يخطـر  ولم  عليه  حلف  الذي  سـوى  شـيء  ظنه  في  يكـن 
والحالف  عليه  حلـف  الذي  األمر  مشـاهدة  هو  ذلك  على  مسـتند  وله  حلفـه 
وهم،  محض  هـو  إنما  فظنه  المشـاهدة  لتعذر  أصًال  مسـتند  له  ليس  هنـا  هـا 

واهللا أعلم.
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فرجعت  طالق  فأنت  الفالنية  الدراهم  ترجعي  لم  إن  لزوجته  حلف  من 
بأس؟  ذلك  في  أيكون  قرشًا  القرش  عن  عوضًا  الدراهم  تلك  بدل  عليه 

األشهر؟ األربعة  قبل  راجعها  إن  باإليالء  منه  تبين  وهل 
تلك  رجوع  بعـدم  معلقًا  طالقهـا  يكون  وإنمـا  الدراهم  بـدل  يجزيهـا  ال  إنـه 
زوجته  فهي  األشـهر  األربعة  مضـي  قبل  رجعتهن  فـإن  عينها  التـي  الدراهـم 
تنفعه  وال  باإليالء  منه  بانت  أشهر  أربعة  عليها  مضت  حتى  ترجعهن  لم  وإن 
طالقها  ألن  بشـيء  ليس  هنالك  المراجعة  ألن  األربعة  مضي  قبـل  مراجعتهـا 
أمرها  من  يملك  ال  ألنه  أيضـًا  األربعة  بعد  مراجعتها  تنفعه  فـال  يقع  لم  بعـد 

جديدًا. تزويجًا  ذلك  بعد  يتزوجها  أن  له  لكن  شيئًا 
فأنت  وكذا  كـذا  ترجعي  لم  إن  لهـا  قال  منذ  وطئها  مـن  منعوه  أنهـم  واعلـم 
مضيها  بعد  منه  تبين  أو  األربعة  مضي  قبـل  عليه  حلف  ما  ترجع  حتى  طالـق 

واهللا أعلم.

í£°ùdG  ¥ƒa  â°ûªa  ∫ƒNódG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

مشى  ثم  معلومًا  بيتًا  يدخل  ال  أنه  زوجته  بطالق  حلف  فيمن  قولك  ما 
بينهما  ويفرق  لك  ذكرت  ما  على  يحنث  فهل  البيت  ذلك  سـطح  فوق 
ابن  الشـيخ  قول  معنى  فما  ذلك  على  يحنث  ال  عندك  كان  وإذا  ال؟  أم 

قال: حيث  النظر 
داخلـه فهـو  بيـت  فـوق  مشـى  ومـن 

بالِحَيـل الحــق  تدفعــن  فــال  حقـًا 
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باالتباع  عندك  األحق  القول  لنا  فأوضح  أقوال  فيها  المسألة  كانت  وإن 
يتبع. أن  وأحق  أولى  فالحق 

البيت  فوق  المشـي  ألن  المعنى  هذا  على  بينهما  يفرق  وال  زوجتـه  تطلـق  ال 
المشي  أن  عنه  ذكرته  الذي  البيت  في  النظر  ابن  كالم  وظاهر  فيه  بدخول  ليس 
عارض  لكن  زوجته  الفعـل  بذلك  فتطلق  هذا  وعلى  فيـه  دخول  البيت  فـوق 

آخر: بيت  في  بقوله  هنا  ها  قوله 
شرف على  مـن  بيت  وسـط  هـــوى  ومــن 

بمـنـدخـــل هـــــذا  وال  يــمـيــن  فـــال 
عليه. المشي  من  الدخول  معنى  إلى  أقرب  البيت  في  التوسط  أن  شك  وال 

واهللا أعلم. بذلك.  تطلق  ال  زوجته  أن  عندي  المختار  فالحق  حال  كل  وعلى 

áLhõdG  ºjôëJ  »a  ¢†«ëdG  »a  A•ƒdG  ôKCG

ال؟ أم  بذلك  زوجته  عليه  تحرم  هل  حائض  وهي  زوجته  وطئ  من 
مذاهب  ثالثة  إلى  الفعـل  بذلك  عليه  زوجته  تحريـم  في  المسـلمون  اختلف 

طائفة. ووقفت  آخرون  وحللها  قوم  عليه  حرمها 
  }   |    {z   y   x   w ﴿ تعالـى:  بقولـه  المحرمـون  احتـج 
المحيض  فـي  الوطء  تحريم  فـي  األحاديـث  مـن  ورد  وبمـا  ے﴾(١)    ~
الحائض. وكذلك  أبدًا  بها  زنى  لمن  تحل  ال  فإنها  بها  المزنى  على  وبالقياس 

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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قد  الحيض  فـي  الـوطء  أن  المرويـة  واألحاديـث  باآليـة  االسـتدالل  ووجـه 
فاسد،  قبيح  وهو  إال  شـيء  عن  الشـارع  ينهى  وال  والسـنة  بالكتاب  عنه  نهينا 
ال  الشـرعيان  والقبيح  والفاسـد  لذلك  فاسـدة  قبيحة  الحيض  في  فالموطوءة 

شرعًا. حالًال  يكونان 
على  تحريمها  في  النصوص  وردت  بها  المزنى  أن  بالقياس  استداللهم  ووجه 
في  الوطء  وكذلك  محرم  فعـل  والزنى  بها  للزنى  إال  ذلك  وما  بهـا  زنى  مـن 
القضية. في  بها  المزنّي  على  الحائض  حمل  ووجب  العلة  فاتحدت  الحيض 
الحيض  في  الوطء  تحريم  في  النصوص  أن  األول  االستدالل  عن  والجواب 
حرام  الحيض  في  الوطء  أن  فيها  ما  غاية  فيه،  الموطوءة  تحريم  على  تدل  ال 
أحلها  وقـد  النصوص  هـذه  في  عنها  مسـكوت  والموطـوءة  فاعلـه  فيعصـى 
 (١)﴾_   ^   ]   \   [     Z ﴿ تعالـى:  قوله  وهو  آخر  دليل  الجملـة  فـي 

  m   l   k ﴿  (٢)﴾ '     &   %   $   #   "   ! ﴿
يعارضه  دليل  يقـوم  حتى  التحليل  ذلـك  على  فهـي   (٣)﴾ o   n
شرعًا  وقبحه  فساده  على  يدل  الشيء  عن  النهي  أن  نسلم  وال  عليه  يرجح  أو 
الزوجة  وحل  العلمـاء  بين  النزاع  صحتها  فـي  وقع  قاعدة  فهـي  سـلمناه  وإن 

أصًال. نزاع  فيه  ليس  الطهر  حال 
فيه  العلة  اتحاد  نسـلم  ال  أنا  هو  المذكور  بالقياس  االسـتدالل  عن  والجواب 
وأسـوأ  حاًال  أشـد  الزنى  إن  فنقول  بينهما  بالفرق  نجـزم  بل  الصورتيـن  بيـن 

.٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.١٨٧ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.٢٥ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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والمقت  بالفاحشـة  وصف  ولذا  الحيـض  في  الوطء  مـن  فعاًال  وأقبـح  مـآًال 
من  شيء  وال  والرجم  الجلد  عليه  ورتب   (١)﴾b    a   `  _     ^ ﴿
بعض  من  بها  المزنّي  فتحريم  الحيـض  في  الوطء  في  موجود  األحـكام  هـذه 
والمخصص  بالحيض  الوطء  فـي  توجد  ولم  الزنى  بها  خص  التـي  األحـكام 
الدالة  النصوص  أن  فكما  أبدًا.  تحريمها  علـى  الدالة  النصوص  هو  بذلك  لـه 
كذلك  الحيض  في  الوطء  تتناول  ال  الزنى  علـى  والرجم  الجلد  ترتيب  علـى 
الحيض  في  الموطوءة  تتناول  ال  أبدًا  بها  المزنّي  تحريم  على  الدالة  النصوص 

التحليل. حكم  من  األول  حالها  على  الموطوءة  فبقيت 
تحليلها. على  الُسنَّة  من  ورد  ما  مع  لها  المحللين  حجة  هي  الحجة  وهذه 
واهللا أعلم. األدلة.  بتعارض  المقام  عليهم  أشكل  إنما  فإنهم  الواقفون  وأما 

±ôM  ∫GóHEÉH  ¥Ó£dG  QGôμJ

وقال  عنها  فخرج  القاف  دون  الجيم  بلفظ  طالج  أنت  لزوجته  قال  رجل 
طالق  أنت  لها  وقال  ثانية  فرجع  تطلق  تعرف  ال  أنت  أصحابه  من  أحد 
لنا  صرح  واحدًا؟  طالقًا  أم  طالقين  هذا  أيصير  بالقاف  لفظًا  أخرى  مرة 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك 
بقوله  يرد  لم  ما  طالقين  كونه  عندي  والصحيح  قوالن  المسألة  هذه  مثل  في 
طالقًا  بجعلهما  بأس  فال  فقط  التأكيد  أراد  فإذا  فقط  األول  لقوله  التأكيد  الثاني 

واهللا أعلم. واحدًا. 

.٣٢ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
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بيتي  يدخل  لم  عنه  أنهـاه  ما  عن  ولدي  ينته  لم  إن  بالطالق  قـال  رجـل 
أم  بهذا  تطلق  زوجته  أترى  البيت  ودخـل  أبوه  عنه  نهاه  ما  الولد  ففعـل 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بيِّن  ال؟ 
المحقق  رجح  قوالن  بذلك  طالقها  ففـي  زوجته  طالق  اللفظ  بهذا  نـوى  إذا 
زوجته  طالق  به  ينـِو  لم  وإن  بذلك  تطلق  ال  أنها  تعالـى  اهللا  رحمـه  الخليلـي 

واهللا أعلم. قطعًا.  عليه  طالق  فال 

É¡Ñ∏W  ≈∏Y  á≤∏£ªdG  á≤Øf  ∞bƒJ

تطلب  ولم  بإذنه  مطلقها  بيت  مـن  وخرجت  حامًال  كانت  إذا  المطلقـة 
لم  أو  طلبتها  مطلقها  من  الصفة  هذه  على  النفقة  لها  أتجب  نفقتهـا  منـه 

منه؟ تطلبها  حتى  أم  تطلبها 
وجب  منه  طلبتها  فإذا  نفقتها  منـه  تطلب  حتى  ذلك  لها  يجب  ال  أنـه  الظاهـر 
منه  تطلب  أن  غير  مـن  مرة  أول  أخرجها  الذي  هو  كان  إذا  نعـم  ذلـك.  عليـه 
تطلب،  لم  أو  طلبـت  نفقتها  وعليه  لربـه  عاص  حينئذ  أنه  فالظاهـر  الخـروج 

واهللا أعلم.

Ωôëe  ±ô°üJ  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

غيره  تزوجت  إذا  بالباطل  عمه  ابنة  صداق  ليأكلن  بالطالق  حلف  رجل 
عليه؟ ترى  ماذا  يفعل  ال  أن  ذلك  بعد  أراد  ثم 
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حنث  ذلك  في  وليـس  عليه  هو  مما  واإلقالع  ذنبـه  من  ربه  إلى  التوبـة  عليـه 
طالق  امرأتي  قال  قد  كان  إذا  إما  يمينه  في  بالطالق  قال  قد  كان  إذا  كله  بهذا 

واهللا أعلم. مّر،  ما  يخالف  حكم  فلها  صداقها  آكل  لم  إن  مثًال 

»Ñ°üdG  ¥ÓW

ال؟ أو  كان  يتيمًا  ال  أم  طالقه  يثبت  الصبي 
واهللا أعلم. يبلغ.  حتى  مطلقًا  الصبي  طالق  يثبت  ال 

çÓãdG  øe  ôãcCÉH  ¬YÉ≤jEG

عليه؟ يجب  ماذا  تطليقة  مرة  ألف  مائة  مطلقنك  لزوجته  قال  رجل 
واهللا أعلم. البدعة.  طالق  من  التوبة  وعليه  ثالثًا  زوجته  منه  تطلق 
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في  ضارمًة  نـارًا  يدخـل  أن  أحدهما  وأراد  بيـت  فـي  شـريكان  أخـوان 
هذا  في  أدخلـت  ال  أنكر  بالطـالق  وقال  اآلخـر  وأنكر  خـوص  طـرف 
من  فمنع  الماضي  صيغة  على  الثالث  بطالق  آخر  قـال  ثم  نارًا.  البيـت 
زوجته  أتطلق  مجمـر  في  نارًا  زوجته  أدخلـت  ثم  وامتنع  النـار  إدخـال 

ال؟ أم  الصيغة  هذه  على 
نارًا  شـريكه  يدخل  ال  أن  حلف  إنما  ألنه  الوصف  هذا  على  زوجته  تطلق  ال 
في  نارًا  الرجـل  ذلك  أدخل  فلـو  وأيضًا  بحنث  ليـس  للنار  زوجتـه  فتدخيـل 
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النار  تدخيل  على  حلف  إنما  ألنه  عندي  فيما  أيضًا  زوجته  طلقت  لما  مجمرة 
ففيها  ضارمة  نارًا  أدخل  فلـو  وأيضًا  ذلك  على  دليل  الحال  وقرينـة  الضارمـة 
يسـاعدها  لم  وإن  بالنيات  الطالق  يثبت  من  قول  على  إال  تطلق  ال  أنها  وجه 

واهللا أعلم. ترى،  كما  وجوه  من  ظاهر  الطالق  فعدم  اللفظ 

É¡ÄWh  ΩóY  ≈∏Y  ¬àLhR  ¥Ó£H  ∞∏ëdG

ذلك؟ في  يلزمه  ما  معلوم  أجل  إلى  يطأها  ال  أن  زوجته  بطالق  حلف  من 
فيمتنع  عليه،  بأس  فال  أشهر  أربعة  من  أقل  عليه  حلف  الذي  األجل  كان  إذا 
كان  وإن  اهللا.  شـاء  إن  زوجته  وهي  ذلـك  بعد  ويطأها  المدة  تلـك  فـي  عنهـا 
باإليالء  منه  بانت  المدة  تلك  وطأها  ترك  إذا  فإنه  فصاعدًا  أشهر  أربعة  األجل 

منه. طلقت  ذلك  قبل  وطئها  وإن 
الحيلة  وصفة  تفوته.  أن  قبل  زوجته  يريد  كان  إن  الرجل  هذا  يحتال  أن  فينبغي 
الحشـفة  تغيب  حتى  المدة  مضي  قبل  يطأها  أن  العلماء  بعض  بها  صرح  كما 
راجعها.  ذلـك  بعد  شـاء  فإن  رجعيًا  طالقـًا  منه  طلقـت  وقد  عنهـا  ينـزع  ثـم 

واهللا أعلم. الحشفة.  عدا  ما  دخول  من  وليحذر 

ø«ÑYÓdG  á°ùdÉée  ºK  Ö©∏dG  ΩóY  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

في  يراهنهم  الالعبين  مع  فقعد  يلعب  ال  أن  زوجته  بطالق  حلف  رجل 
الدراهم؟ من  كذا  فالن  أخذ  إن  لعبهم 

واهللا أعلم. العرف.  في  بلعب  ليس  ألنه  بذلك  زوجته  تطلق  ال 
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ثانية  تزوجها  ثم  غيره  زوجًا  تزوجت  بعد  ومن  تطليقة،  زوجته  طلق  من 
ذلك. لنا  بيِّن  باثنتين؟  أو  بثالث  عنده  أتكون 

أيضًا. قومنا  بين  وكذا  أصحابنا  بين  اختالفًا  ذلك  في  أحسب 
إذا  التزويج  ألن  بالقياس  الالئق  هو  تطليقات  بثالث  معه  تكون  بأنها  والقول 
المعنى  ألن  أولى  واالثنتين  الواحدة  يهـدم  فألنه  الطلقات  الثالث  يهـدم  كان 
الزوج  فكأن  قبل  من  يكن  لم  حال  استئناف  بالغير  تزوجها  بعد  تزويجها  في 

األول. زوجها  وبين  بينها  الذي  الحال  ألغى  به  تزوجت  الذي 
القياس.  يمنع  مـن  بمذهب  أشـبه  فهو  الثالث  إال  يهـدم  ال  بأنه  القـول  وأمـا 

واهللا أعلم.

≥∏©ªdG  ¥Ó£dG

بهذا  زوجته  أتطلـق  حنث  ثم  وكـذا  كذا  أفعل  ال  بالطـالق  حلـف  مـن 
ال؟ أم  اللفظ 

زوجته.  طلقت  فعله  ثم  شيء  على  زوجته  طالق  عّلق  ومن  بنيته،  مأخوذ  هو 
واهللا أعلم.

¥Ó£dG  ¬«∏Y  ≥∏Y  Éªd  π«LCÉàdG  ôKCG

إلى  بها  آتـك  لم  إن  لها  فقـال  الكسـوة  من  بشـيء  امرأته  تطالبه  رجـل 
يومين  أو  بيوم  مدة  قبل  الوقت  ذلك  حان  فلما  طالق،  فأنت  كذا  وقـت 
فزادته  صبر  زيادة  منك  فأريد  الوقت  ذلك  في  بها  آتك  لم  إني  لها  قال 
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وهل  ال؟  أم  زوجته  طالق  عن  الصبر  ذلك  يفيده  هل  رضاها  عن  مهلة 
الطالق؟ عن  ينفعه  هل  ذلك  من  سامحته  وإن  غاية؟  الصبر  لذلك 

امرأته.  طلقت  بها  الطالق  علق  التي  المدة  جاءت  إذا  بل  شيئًا  ذلك  يفيده  ال 
واهللا أعلم. اإليالء.  باب  من  والمسألة 

ßØd  ¿hO  ¥Ó£dÉH  ¢ùØædG  åjóëJ  ºμM

منه  وصلى  الوتر  يصلي  قـام  ثم  اإلمام  بصالة  العشـاء  فرض  صلى  مـن 
زوجته  بطالق  الصالة  فـي  نفسـه  حدثته  ثم  الثالثة  في  أخذ  ثم  ركعتيـن 
من  ركعة  عليه  ظهر  ما  وهو  الوتر  من  ركعة  اإلمام  هذا  على  ظهر  ما  إن 

ال؟ أم  نفسه  بحديث  زوجته  أتطلق  نفسه  حدثته  ما  على  الوتر 
دعائمه: في  النظر  ابن  قال 

بالطـالق نفسـك  حديـث  وانـــزالقوليـس  لــفــظ  دون  بشــيء 
بلسـانه  لفظ  إذا  إال  طالقـًا  يوجـب  ال  بالطـالق  النفسـي  الحديـث  أن  يعنـي 

واهللا أعلم.

ICGôªdG  ºjôëJh  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG  ºμM

ما  صورته:  سؤال  عن  الكندي  ناصر  بن  سعيد  الشيخ  به  أجاب  جواب 
كالمه:  آخَر  وقال  متصالت  ثالثًا  زوجته  بطالق  حلف  رجل  فـي  تقـول 
الكندي:  الشيخ  قال  ال؟  أم  بالثالث  منه  تبين  عليه،  وتحرم  لغيره  تحل 
بهذا  الطالق  يقع  ال  إنـه  فقيل  الثالث  بالطالق  حلفـه  فـي  قـال  كان  إن 
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كذا  فعل  إن  أنه  هذا  بقوله  نوى  كان  إن  وقيل  يمينه  في  حنث  ولو  اللفظ 
من  هذا  على  بالثالث  منه  بانت  فقـد  وحنث  ثالثًا  طالق  فزوجته  وكـذا 

هذا؟ في  تقول  ما  واهللا أعلم.  األثر  جاء  هكذا  قصده، 
يتكلم  لم  أنه  إال  بالطالق،  الحالف  قول  في  الكندي  شـيخنا  قاله  ما  صحيح 
تحريم  فـي  ما  ذلك  وفي  عليـه  وتحرم  لغيـره  تحل  كالمـه:  آخر  قولـه  علـى 

واهللا أعلم. األقوال.  من  المرأة 

¬FÉ°†b  hCG  øjódG  äƒÑK  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

أم  شيء  عليه  بقي  يعلم  ولم  دراهم  فقضاه  بدراهم  رجًال  يطالب  رجل 
بقي  ال  المطلوب  فقال  شيء  عليك  لي  بقي  الدراهم  صاحب  وقال  ال؟ 
وحلف  ذلك  على  زوجتـه  بطالق  المطلوب  وحلـف  شـيء،  عليَّ  لك 
حكم  ما  الدراهم  من  شيئًا  لي  عليك  إن  زوجته  بطالق  الدراهم  صاحب 

زوجتيهما؟
فإن  الطالب  زوجة  وأمـا  غيب  على  حلف  ألنه  فتطلـق  المطلوب  زوجـة  أمـا 
حلف  الذي  أن  يعلم  كان  وإن  كذلك  فزوجته  كصاحبه  غيب  على  حالفًا  كان 

زوجته. تطلق  فال  باق  عليه 
معصية  وهي  الفسـاق  يمين  فإنهـا  بالطـالق  يتحالفـوا  وال  ربهـم  اهللا  وليتقـوا 

  =     <   ;   :   9 ﴿ التوبة:  وعليهم  كذب،  أم  الحالف  صدق 
واهللا أعلم.  .(١)﴾>

.٦٠ اآلية  النساء:  (١) سورة 
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¥Ó£dG  á©àe  ºμM

هـل  اآليـة   (١)﴾ £   ¢    ¡ ﴿ ے   تعالـى:  قولـه  فـي  األمـر 
قال  مسـتحبة؟  فتكون  للنـدب  أو  واجبـة  المتعـة  فتكـون  للوجـوب 
امرأة  تزوج  األنصار  من  لرجـل  قال  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وعن  الزمخشـري 
يكن  لم  قال:  «أمتعتها؟»  يمسها:  أن  قبل  طلقها  ثم  مهرًا  لها  يسم  ولم 
تجب  ال  أصحابنا  وعند  قال  بقلنسـوتك».  «متعها  قال:  شـيء  عندي 
عندكم  فهل  المطلقـات  لسـائر  وتسـتحب  وحدها،  هذه  إال  المتعـة 
مخصوصًا  الوجوب  فيكون  الزمخشري  قال  كما  مستحبة  أو  وجوبها 

األنصاري؟ بامرأة 
يقتضي  المجـرد  واألمر  ﴿ ے﴾  تعالـى:  لقولـه  واجبة  عندنـا  المتعـة 
و«علـى»   ﴾¦    ¥   ¤   £    ¢    ¡ ﴿ تعالـى:  ولقولـه  الوجـوب 
تعالى:  ولقوله   ﴾ ¬      «   ª ﴿ تعالــى:  ولقولـه  الوجـوب  على  تـدل 
في  أو  لهن  ملكًا  المتعـة  جعل  أنـه  وذلـك   (٢)﴾[    Z   Y﴿
لنصف  مقابًال  لها  المفروض  لغير  المتعة  جعـل  تعالى  وألنه  الملك  معنـى 
هذا  وعلى  قابله  ما  فكذا  واجب  الصداق  ونصف  لها  للمفـروض  الصـداق 

حنيفة. وأبو  والشافعي  والزهري  والشعبي  شريح  القول 
بن  مالك  قال  وبه  السبعة  المدينة  فقهاء  عن  ذلك  ونقل  مستحبة  المتعة  وقيل 

  t   s ﴿ تعالى:  قوله  مـع   (٣)﴾ ¬      «   ª ﴿ تعالى:  بقوله  محتجـًا  أنـس 

.٢٣٦ اآلية  البقرة:  (١) سورة 

.٢٤١ اآلية  البقرة:  (٢) سورة 

.٢٣٦ اآلية  البقرة:  (٣) سورة 
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على  زاد  ما  وهو  إحسانًا  المتعة  جعل  أنه  وذلك   (١)﴾w   v   u
يقتضي  على  ولفظ   ﴾ ¬   «   ª ﴿ قـال:  تعالى  أنـه  والجواب  الواجـب 
فإن  كلها  للطاعات  متنـاول  وذلك  اإلحسـان  فاعل  هو  والمحسـن  الوجـوب 
 .(٢)﴾7   6   5    43   2   1   0 ﴿ نفسه:  إلى  محسـن  فاعلها 

واهللا أعلم.

óMGh  ßØ∏H  kÉKÓK  ¥Ó£dG

قدرنا  وما  فُسئلنا  ردها  اآلن  ويريد  تطليقة  عشرة  سبع  زوجته  طلق  رجل 
بن  ركانة  طريـق  من  ُروي  فقد  األدلـة.  لتعارض  بشـيء  فيهـا  نجـزم  أن 
إني  اهللا  رسـول  يا  له  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأتى  ثالثًا  امرأتـه  طلق  أنـه  عبـداهللا 
أردت  ما  باهللا  احلف  ملسو هيلع هللا ىلص:  له  فقال  واحدة  إال  أرد  ولم  ثالثًا  امرأتي  طلقت 
الستحالفه  كان  لما  يمضين  ال  الثالث  كان  فلو  عليه.  فردها  واحدة  إال 
في  لبيد  بن  محمود  وحديث  استحالف،  دون  من  عليه  وَلرّدها  معنى  له 
غضبان  السـالم  عليه  فقام  ألفًا  أحسـب  فيما  زوجته  طلق  الـذي  الرجـل 
أفأضرب  فقال  رجل  فقـام  أظهركم؟  بين  وأنا  اهللا  بكتـاب  أيلعب  فقـال 
عليه  له  فقال  ألفًا  زوجته  طلق  الذي  الرجل  وحديث  اهللا،  رسول  يا  عنقه 
هزوًا،  اهللا  آيات  بها  اتخذت  والباقـي  بثالث  امرأتك  منك  بانت  السـالم 
امرأته  طلق  الذي  الرجل  أتاه  لما  عنهمـا  اهللا  رضي  عباس  ابن  وحديـث 
ابن  يا  يقول  ثـم  األحموقة  أحدكم  يرتكب  عنهمـا  اهللا  رضي  فقـال  ألفـًا 

.٩١ اآلية  التوبة،  (١) سورة 
.١٥ اآلية  الجاثية،  (٢) سورة 
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 (١)﴾o     n   m   l     k   j ﴿ يقول:  تعالى  اهللا  عباس،  ابن  يا  عباس 
قال. كما  أو  عنقك  في  أوزار  والباقي  بثالث  امرأتك  منك  بانت 

اهللا  رسـول  عهد  في  كانت  الثالث  أن  ُروي  ما  ذلك  على  يعكـر  ولكـن 
فلما  واحدة  عنهم  اهللا  رضي  عمر  إمارة  من  وصدر  الصديق  وخالفة  ملسو هيلع هللا ىلص 
يوقعها  أن  عنهـم  اهللا  رضي  الصحابة  استشـار  إيقاعها  النـاس  من  كثـر 
منهم  يكـن  لم  قلت  إجمـاع  منهم  وصـار  كذلك  منـه  فكانـت  عليهـم 
حجية  رأى  مـن  قول  على  خالفه  جـاز  لما  إجماعـًا  كان  فلـو  إجماعـًا 
بن  وعبدالرحمن  العوام  بن  الزبير  واحدة  بالثالث  أفتى  ولكن  اإلجماع 
بن  محمد  التابعين  تابعـي  ومن  وطـاوس  عكرمة  التابعين  ومـن  عـوف 
أصحابه  وأكثر  داود  وتابيعهم  الكلى  وحرب  عمر  بن  وحالس  إسحاق 
تلك  وإنما  أحمـد  أصحاب  وبعض  الحنفية  وبعـض  المالكيـة  وبعـض 

عنه. اهللا  رضي  عمر  رآها  مصلحة 
أقوال. على  فيها  العلم  أهل  واختلف 

جميعًا. إيقاعها  أحدها 
أتى  «من  لحديث  مـردودة  والبدعة  البدع  من  ألنها  الوقوع  عـدم  الثانـي 
لم  البدعي  الطالق  هذا  أن  نشك  وال  رد»  فهو  فيه  ليس  ما  هذا  أمرنا  في 

رسوله. وال  اهللا  به  يأذن 
فواحدة. ال  كانت  وإن  فثالث  بها  مدخوًال  المطلقة  كانت  إذا  الثالث 

بها  مدخوًال  المطلقة  كانت  فرق  غير  من  رجعية  واحدة  يقع  أنه  الرابع 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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البيت.  أهل  وأكثـر  وعكرمة  وعطاء  إسـحاق  مذهب  أيضـًا  وهـو  ال  أم 
عدم  الراجح  الـدرر  في  الشـوكاني  قال  الجوزي  ابن  عن  حكـي  وكـذا 
موسـى  أبو  بذلك  القائلين  فمن  الطالق  يتبع  ال  الطـالق  وألن  الوقـوع 
وإليه  العلماء  من  وجماعة  زيد  بن  وجابر  وعطاء  وطاوس  عباس  وابن 
عوف  بن  وعبدالرحمن  مسـعود  وابن  علي  عن  وحكي  تيمية  ابن  ذهب 
عباس  ابن  أصحاب  من  جماعة  عن  المنذر  ابن  ونقله  وجماعة  والزبير 
األطراف  متشعبة  النقول  كثيرة  الذيول  طويلة  المسألة  هذه  ِصّديق:  قال 
المرجع  إليـك  هذا  مثـل  فـي  أن  شـك  وال  (انتهـى).  الخـالف  قديمـة 
منطمس  في  لنا  جعلـك  إذ  جزيًال  حمدًا  اهللا  فالحمـد  المقنع  وبقولـك 

والسالم. سريعًا  ترضاه  بما  علينا  فمن  دليًال  الصور 
أوزار  والباقي  بثالث  زوجته  تبين  عنهما  اهللا  رضي  عباس  ابن  بقول  فيها  أقول 
وال  القول  لهـذا  أدلة  كلها  سـؤالك  صدر  في  نقلتها  التـي  واألحاديـث  عليـه 

لها. معارض 
أتى  «من  لحديث:  مردودة  البدع  وأن  البدع  من  بأنها  بعضهم  به  احتج  ما  فأما 
البدعة  رد  فيه  ما  غايـة  ألن  بشـيء  فليس  رد»  فهو  فيه  ليس  ما  هذا  أمرنـا  فـي 
طالق  فأما  منه،  تقبل  ال  أن  وردهـا  صاحبها  على  مردودة  بأنها  نقـول  ونحـن 
خالف  تيمية  ابن  أن  وذكـر  وقوعه  على  اإلجماع  حجر  ابن  نقل  فقـد  البدعـة 
وقوعه  على  مطبقة  والخلف  السلف  وآثار  وقوعه  بعدم  قوله  في  اإلجماع  هذا 
ال  الطالق  أن  قوله  من  الشـوكاني  به  علل  وما  الوقوع  صفة  في  اختلفوا  وان 
طلقها  فلو  للطالق  الطالق  إْتباع  في  خالف  ال  ألنه  بشيء  فليس  الطالق  يتبع 

لتعليله. وجه  فال  إجماعًا  الطالق  وقع  العدة  في  أخرى  طلقها  ثم  مرة 
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إْتباع  من  فليس  ثالثًا  طالق  أنت  كقوله  واحدة  بلفظة  الثالث  طالق  وقوع  وأما 
وأكثر  السنة  خالف  على  واحد  بلفظ  إيقاعه  باب  من  هو  وإنما  بالطالق  الطالق 
شاذ  لكنه  واحدة  جعلها  من  ومنهم  بذلك  ثالثًا  الطالق  وقوع  على  األصحاب 
اهللا  رحمهم  يقّصروا  لـم  إذ  نهتدي  وبهداهم  نقتـدي  بآثارهم  فنحن  األثـر  فـي 

  q   p﴿ جهادة  حـق  اهللا  في  جاهدوا  بل  الهـدى  التماس  عـن  تعالـى 
فخذ  جوابك  في  حضرني  ما  هذا   (١)﴾y   x   w   v   ut   s   r

واهللا أعلم. السالم.  وعليك  باطله  واطرح  صوابه  تعرف  ما  منه 

kÉbÓW  ¢ù«d  ôØμdÉH  »eôdG

ال؟ أم  طالق  إلى  به  أيبلغ  كافرة  أنت  أو  كافرة  يا  لزوجته  قال  رجل 
واهللا أعلم. بهتها.  قد  كان  إن  التوبة  وعليه  بهذا  طالق  ال 

á©LGôªdGh  ¬Yƒbh  ó©H  ¥Ó£dG  ≈∏Y  ∞∏ëdG  ôKCG

فارقها  ثم  الفالنـي  البيت  يسـكن  ال  ثالثًا  زوجته  بطـالق  حلـف  رجـل 
إذا  ال  أم  منه  أتطلق  زوجتـه  رد  ثم  زمانًا  وظل  البيت  ذلـك  في  وسـكن 

المراجعة؟ بعد  سكن 
من  تزوجها  ثم  العـدة  من  امرأته  خرجت  أن  بعـد  البيت  ذلك  فـي  سـكن  إذا 
فيها  وله  العدة  فـي  بعد  وهي  سـكنه  إذا  وأما  زوجته  في  عليه  بأس  فـال  بعـد 

واهللا أعلم. الرجعي.  الطالق  عدة  في  دامت  ما  يلحقها  الطالق  فإن  رجعة 

.٦٩ اآلية  العنكبوت،  (١) سورة 
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اشتركا  إنهما  ثم  أخيه  خدمة  من  يأكل  ال  أن  زوجته  بطالق  حلف  رجل 
المقاسـمة  بعد  أكل  إذا  حنث  أعليه  خدمتهما  تقاسـما  ثم  معًا  يخدمان 

زوجته؟ بذلك  وتطلق  ال؟  أم  سهمه  من 
خدمة  من  ال  نفسـه  خدمة  مـن  أكل  إنما  ألنـه  بذلك  تطلـق  ال  أنهـا  عنـدي 
أن  له  ينبغي  لكن  بذلك،  يحنث  حتى  المشاركة  ترك  على  يحلف  ولم  أخيه 
األجرة  يأخذ  وإنما  خدمته  في  شيء  أخيه  خدمة  من  يدخل  ال  حتى  يتحرى 
جعل  الصنعة  في  وأسرع  العمل  في  أقوى  أخوه  كان  فإذا  زيادة  ال  عناه  بقدر 

واهللا أعلم. الشبهة.  من  ليخرج  وسرعته  قوته  بقدر  زيادة  له 

É¡ÑLƒªH  π¡édG  ™e  çÓãdÉH  ¥Ó£dG

أصابها  لمرض  زوجتـك  طلق  له  فقيل  ومعناه  الطـالق  لفظ  جهل  مـن 
بما  ثالثًا  فمطلقهـا  البتة  غيرها  تـزوج  يكن  ولم  سـتردها  الشـفاء  وبعد 
له  فقيل  لغيـري.  وتحل  علـيَّ  تحرم  الثالث  طـالق  طالقة  ألنـت  نصـه 
بالطالق  أعلم  ال  أنـا  فقال  إليك  ردها  تريـد  وأنت  ثالثًا  تطلقهـا  كيـف 
من  له  فهل  رد  فيه  الـذي  الطالق  هو  مني  الخارج  اللفظ  هـذا  وظننـت 

أفدنا. عليها؟  سبيل 
سـبيل  ال  أنه  اهللا  رحمهم  المذهب  أهل  من  الفتوى  عليه  والـذي  أعلـم  اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بحضـرة  ثالثًا  زوجته  طلـق  العجالني  أن  يـروى  لما  عليهـا،  لـه 
يا  فقال  جـاءه  رجـًال  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وعـن  عليهـا.  لـك  سـبيل  ال  لـه:  فقـال 
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امرأتك  منك  بانت  السـالم  عليه  فقال  ألفًا.  امرأتي  طلقت  إني  رسـول اهللا 
وظلمت  لها  ظالم  وأنت  معصية  عليك  وتسعون  وسبع  وتسـعمائة  بثالث، 
بإيقاع  الجهل  أن  وظاهرها  وغيره  عباس  ابن  عن  أخرى  روايات  مع  نفسك 
الجهل  ألن  المذهب  ظاهر  وهو  شيئًا  ينفع  ال  بصفته  المعرفة  وعدم  الطالق 
يتعلم.  أن  الجاهل  على  بل  المقام  هـذا  مثل  في  عذرًا  يكـون  أن  يصلـح  ال 
بصفة  علم  أعنـده  غيره  وال  العجالني  سـأل  أنه  إلينا  ينقـل  لـم  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبـي 

واهللا أعلم. له؟  علم  ال  أم  الطالق 

Ió©dG  »a  ¥Ó£dG  ¥ƒëd

طالق  فأنـت  دوما  الفالنـي  البلـد  إلـى  سـرت  إذا  لزوجتـه  قـال  رجـل 
فخرجت  رجعيًا  طالقًا  ذلك  بعـد  فطلقها  المسـير  عن  المرأة  فامتنعت 
أيلزمه  حكمها؟  يكون  كيف  عنهـا  المنهية  البلد  إلى  وسـارت  بيته  من 
بلده؟  في  ويردها  ال  أم  الحنـث  وطالق  به  نطق  الذي  طـالق  طالقـان. 
بعد  بالمسـير  أمرها  إن  وأيضًا  سـواء؟  الكل  أم  كانت؟  هـي  حيـث  أم 
البلد  وصولها  قبل  وردهـا  أردها  نفسـه  في  وقال  به  فهّمت  إياها  نهيـه 

ال؟ أم  الحنث  قبل  كتكفير  هذا  ينفعه  عليها  المحجورة 
وله  طالقين  طلقت  فقد  العدة  في  وهي  المسـير  من  عليه  حلف  ما  فعلت  إذا 
بلده  في  كان  سواء  عنه  ذلك  أجزأ  ردها  ما  وحيث  بواحدة  عنده  يراجعها  أن 
قبل  المراجعة  فإن  التكفير  بخالف  الحنث  قبل  الرد  ينفعه  وال  بلده  غير  في  أو 

واهللا أعلم. النكاح.  قبل  كالطالق  الطالق 



190

kÉbÓW  ¢ù«d  ¬H  ÜòμdGh  ¬H  QÉÑNE’G

له  فقال  ذلك  بعـد  أحد  فسـأله  واحدة  السـنة  طالق  زوجته  طلق  رجـل 
ال؟ أم  الطالق  الطالق  أيتبع  ثالثًا  نعم  فقال:  زوجتك؟  أطلقت 

فإن  الطالق  به  نوى  إذا  إال  بحت،  كـذب  هو  وإنما  طالقًا  األخير  قولـه  ليـس 
في  صريح  غير  لفظـه  ألن  خالف  ففيه  العدة  في  بعـد  وهي  الطالق  بـه  نـوى 
األلفاظ  فيه  اعتبر  ومن  ثالثًا  عنده  طلقت  بالنيات  الطالق  جعل  فمن  الطالق 

واهللا أعلم. األخير.  قوله  ألغى 
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طلقها  ثم  زمانًا  وعاشـرها  بها  فدخل  آخر  زوجًا  تزوجـت  إذا  المطلقـة 
وطء  عن  وسـألها  مراجعتها  ثالثـًا  مطلقهـا  أراد  عدتهـا  انقضـت  فلمـا 
عسـيلتها  ذاق  وإنه  وقع  إنه  فقالت  لألول  يحلها  الذي  األخيـر  مطلقهـا 
العّالمة  شـيخنا  فرأيت  يطأهـا  لم  وأنـه  كذبها  األخيـر  مطلقهـا  فادعـى 
هذا  يتقاّرا  حتى  بقولها  يشـتغل  ال  قال  أنه  النيل  شـرح  في  يوسـف  ابن 
بعد  الوطء  دعـوى  في  عليه  مصدقـة  وهي  هنا  فكيـف  به  صـدر  الـذي 
جملة  وفي  مالي  وحـق  لها  منفعة  هو  الذي  الصـداق  جهة  من  الخلـوة 

وغيرها. كالعدة  الحقوق  من 
صّرحا  الحمراشـدي  والشـيخ  المشـارقة  من  الزاملي  الشـيخ  رأيت  ثم 
الحسـن  أبو  الشـيخ  وكذلك  الخلوة  بعد  زوجها  أنكر  ولـو  بتصديقهـا 
شـهر  ولو  بعضهم  قال  حتى  اهللا  رحمهم  نبهان  أبو  الشـيخ  إليه  وأشـار 
ألنه  عليه  ادعت  إذا  النسـاء  على  يقدر  ال  أنه  األخير  المطلق  هـذه  عـن 
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لوجب  معه  ما  يعلم  ولم  مثًال  غاب  ولو  قدرة  له  اهللا  يحـدث  أن  يمكـن 
أجبنا. المقاّرة؟  على  تزويجها  توقف  إذا  تتزوج  ال  أن 

نجده  لم  قول  وهو  أيضًا  النيل  شرح  في  ذكرته  الذي  المعنى  على  وقفت  قد 
صحت  إذا  أنه  آثارهـم  في  وجدناه  الذي  بـل  المشـارقة،  أصحابنا  من  ألحـد 
مقبول  فقولها  وطؤهـا،  له  يجوز  ما  حال  فـي  األخير  الزوج  من  بهـا  الخلـوة 
إنما  عبداهللا  أبو  قال  محصنـة.  وتكون  يتزوجها  أن  لألول  ويجـوز  وطئها  أنـه 
اإلحصان  أما  غيره  قال  سترًا.  عليها  أرخى  أو  بابًا  عليها  أغلق  كان  إن  تصدق 
أنه  يصح  فحتى  لألول  إحاللها  وأما  بالدخول  أقرت  إذا  نفسها  على  فتصدق 
قوًال  أجد  ولم  عنهم  وجدته  ما  انتهـى  سـترًا  عليها  أرخى  أو  بابًا  عليها  أغلـق 

ذكروا. ما  يخالف 
كانت  القرظـي  عبدالرحمـن  بنـت  تميمـة  أن  روي  مـا  صحتـه  علـى  ويـدل 
فتزوجت  ثالثًا  فطلقهـا  عمها  ابن  القرظي  عتيـب  بن  وهب  بن  رفاعـة  تحـت 
رفاعة  تحت  كنـت  فقالت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأتـت  القرظي  الزبيـر  بـن  بعبدالرحمـن 
معه  ما  وإن  الزبيـر  بـن  عبدالرحمن  بعـده  فتزوجـت  طالقـي  فبـت  فطلقنـي 
فتبسـم  عمي  ابن  إلى  أفأرجع  يمسـني  أن  قبل  طلقني  وأنه  الثوب  هدبة  مثل 
عسيلته  تذوقي  حتى  ال  رفاعة؟  إلى  ترجعي  أن  أتريدين  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا 
فلبثت  بالعسـل،  فيه  اللذة  َشـبَّه  الجماع  بالعسـيلة  والمراد  عسـيلتك  ويذوق 
فكذبها  مسـني  زوجي  إن  وقالت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلى  عادت  ثم  اهللا  شـاء  ما 
حتى  فلبثت  اآلخر  في  أصدقك  فلـن  األول  في  كذبت  وقـال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول 
فلبثت  إليه  ترجعـي  ال  فقال  فاسـتأذنت  بكر  أبا  فأتـت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قبـض 
ألرجمنك  إليه  رجعـت  لئن  فقال  فاسـتأذنت  عمر  فأتت  لسـبيله  مضى  حتـى 
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   Õ   Ô   Ó   Ò      Ñ   Ð   Ï   Î   Í﴿ تعالى:  قوله  نزل  القصة  هذه  وفي  قيل 
ذلك  في  مصدقة  وأنها  حجة  قولها  أن  على  دليل  الحديث  فهذا   (١)﴾×   Ö
فظاهر  وأيضًا  إنكارًا  وال  تقريرًا  الثاني  مطلقهـا  قول  إلى  فيه  يتعرض  لم  ألنـه 
أن  على  يـدل  اآلخر  في  أصدقك  فلـن  األول  في  كذبت  السـالم  عليـه  قولـه 

ذلك. غير  ال  األول  القول  في  كذبها  هو  تصديقها  من  المانع 
حجة  له  يذكر  ولم  الديوان  عن  ذلك  بعد  نقله  قول  القطب  مة  العالَّ ذكره  وما 
عند  الصداق  باب  شرح  في  ذكره  قول  منه  وأغرب  أصًال  وجهًا  له  أعرف  فال 
أمرها  وقف  فمات  منـه  فحملت  أمة  تسـرى  من  وكذا  المصنف  قول  توجيـه 
ولدها  ألن  الشـارح  قال  كالحرة  العدة  في  فأحكامها  حيـًا  ُولد  فـإن  لوضعهـا 
القول  على  وهـذا  قال  محرمته  ألنها  حـرة  فتخرج  أبيه  من  بعضهـا  أو  يرثهـا 
تخرج  فال  يرث  فال  حرًا  ليس  غيره  وعلى  يرث  حر  المتسـراة  األمة  ولد  بأن 
السرية  ولد  بأن  فالقول  انتهى.  المتزوجة  األمة  ولد  في  الخالف  وكذا  حرة  به 

بقائله. واهللا أعلم  المسلمين  من  أحد  عند  به  نسمع  لم  مملوكًا  يكون 
وهي  سـرية  أمه  فإن  العرب  أبي  بإسـماعيل  تصنع  فما  لصاحبه  أقول  إني  ثم 
وما  مارية؟  وهي  سرية  أمه  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  ابن  بإبراهيم  تصنع  وما  هاجر؟ 
فيما  أمه  فإن  الحنفية  بابـن  المعروف  طالب  أبي  بن  علي  بـن  بمحمد  تصنـع 
على  المسـلمون  يزل  لم  ثم  عليًا.  بكر  أبو  أعطاها  حنيفة  بني  سـبايا  من  قيل 
على  ملوكًا  جعلوهـم  أنهم  حتى  منكـر  وال  السـرية  ابن  بحرية  القـول  تقريـر 
ولم  سـراري  أوالد  العباس  وبني  أميـة  بني  ملـوك  أكثـر  أن  وناهيـك  األرض 
أنكروا  وإنما  عبيدًا  كونهم  حيث  من  للملك  أهليتهم  المسلمين  من  أحد  ينكر 

.٢٣٠ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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أحمد  لشـيخنا  كان  فإن  اهللا.  ألحـكام  وتبديلهم  الملك  فـي  تغييرهم  عليهـم 
عنده  كان  أو  المذكور  الشـرح  غير  من  به  اسـتغربناه  الذي  القول  على  اطالع 

واهللا أعلم. اإلفادة.  فالمرجو  القول  ذلك  صاحب  به  يتمسك  دليل 

»Ñ°üH  êGhõdÉH  çÓãdG  äÉ≤∏£dG  •ƒ≤°S

نكاح  األول  لمطلقهـا  يحللها  ال  ثالثًا  المطلقـة  أن  األثر  فـي  يوجد  مـا 
بوقوف  القول  على  مبني  القول  أهذا  خالفًا،  ذلك  في  أجد  ولم  الصبي 
القول  وهما  القوليـن  كال  على  أم  بلوغهـم  حال  إلـى  الصبيـان  تزويـج 
يصح  ال  فلم  القولين  كال  علـى  كان  فإن  بالصحـة؟  والقـول  بالوقـوف 
جماع  إن  قلت  فإن  الجمـاع؟  الصبي  اسـتطاع  إذا  بالصحة  القول  علـى 
ووطؤه  له  شهوة  ال  أنه  ثم  كإصبعه  فرجه  أن  بدليل  بجماع  ليس  الصبي 
المطلقة  إن  الفقهـاء  بعض  قول  وفـي  حدًا  وال  غسـًال  عليه  يوجـب  ال 
جماعًا  ويجامعها  غيره  زوجًا  تنكح  حتى  األول  لمطلقها  تحل  ال  ثالثـًا 
نكاحه. يحلل  ال  هناك  فمن  يقذفها  للصبي  نطفة  وال  النطفة  فيه  يقذف 

إذا  الصبي  أن  من  اهللا  رحمه  محبوب  ابن  اإلمام  عن  يوجد  ما  معنى  وما 
البلوغ  بعد  يتزاوجا  أن  لهمـا  يصح  ال  أنه  صباها  حال  فـي  بصبية  زنـى 
القدرة  حصول  اعتبر  فكأنه  صباه  حال  الجماع  يستطيع  الصبي  كان  إذا 

مؤثرًا. الصبي  فرج  كون  ال 
األول  لمطلقها  تحل  ثالثًا  المطلقة  أن  األكثر  ولعله  لبعضهم  قول  وفي 
عليه  يجـب  بذلك  إذ  الفـرج  في  الثانـي  مـن  الحشـفة  إيـالج  صـح  إن 
تذوق  حتى  حديث  ويؤيده  يقذف  لم  ولو  مجامعًا  لكونه  والحد  الغسل 
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قد  والجماع  الجماع  هنا  بالعسـيلة  والمراد  عسـيلتك،  ويذوق  عسـيلته 
بغيره  يلحق  ال  الصبي  بـال  فما  كذلك  كان  فإذا  وغيرها  بشـهوة  يكـون 
إذا  كإصبعه  فرجـه  كان  وإن  زوجًا  كان  إذا  الحـال  هذا  على  هـو  ممـن 
فالرجل  وإال  الختانين  التقـاء  مع  بعضه  أو  الذكر  كل  إيالج  منـه  صـح 
فرض  وارتفاع  جماع  الصبي  فوطء  الثيبة  فرج  في  لفرجه  تأثير  ال  البالغ 
وطؤه؟ يحلل  ال  فلم  عليه  التكليف  لعدم  عنه  الحد  وسقوط  الغسل 

ما  يوجد  وال  الصبيـــان  تزويـــج  بوقــوف  القول  علـى  مبني  القـول  ذلـك 
فتواهم. معتمـد  بالوقـوف  القـول  ألن  المشرقـي  األثـر  في  يخالفـه 

بصحة  القول  على  مبني  وهو  لألول  يحللها  بأنه  القول  النيل  شرح  في  ويوجد 
المشـارقة  يفرعه  لم  وإنما  القـول  هذا  على  عنه  محيـد  وال  الصبيـان  تزويـج 

واهللا أعلم. نقيضه.  على  العتمادهم 

óMGh  ßØ∏H  kÉKÓK  ¥Ó£dG

أم  واحدة  تطلق  بها.  الدخول  قبل  واحدة  بلفظة  ثالثـًا  زوجته  طلق  مـن 
ثالثًا؟

واهللا أعلم. إلّي.  أحب  ثالثًا  بطالقها  القول 

¢ù∏éªdÉH  ¢üàîj  ICGôªdG  ó«H  ≥«∏£àdG  π©L

بيدك  طالقك  جعلـت  قد  لزوجتـه  قال  مـن  «إن  اللباب  فـي  يوجـد  مـا 
نفسـها»  تطلق  أن  النعاس  بعد  تحل  ال  أنها  ونعس  مجلس  فـي  وكانـوا 
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حتى  بيدك  طالقك  جعلت  قد  القائل  هذا  كالم  تقييد  إلـى  الحامل  فمـا 
الرقاد  وقالـوا  الفرقة  بعدم  قيـدوه  حين  وقت  دون  بوقـت  قيـدوه  أنهـم 
في  فكيف  البيع  في  فرقة  األجسـاد  فرقة  نعد  ال  ونحن  فيه  فانظر  فرقة، 

ذلك. لنا  بيِّن  تفضل  الطالق؟ 
مذاهب. ثالثة  على  بيدها  امرأته  طالق  جعل  من  في  اختلف 

أحدها ـ وهو أكثر قول أصحابنا ـ إنها إن طلقت نفسها في ذلك المجلس 
المرأة  وألن  الحال،  بقرينة  لفظه  لعموم  تخصيصًا  تطلق،  لم  وإال  طلقـت 
الحال  ذلك  على  حمله  فوجب  دائمًا  به  تتصف  فال  للتطليق  أهًال  ليسـت 
منزلة  بالنعاس  األذهـان  غيبة  نزل  أنـه  وذلك  اللباب،  مسـألة  معنى  وهـو 
بالذي  يشعر  ال  النائم  فإن  واإلحساس  الشعور  انتفاء  بجامع  األبدان  غيبة 
مع  قياس  هـذا  يقال:  ال  عنه.  غـاب  بما  يشـعر  ال  الغائب  أن  كمـا  حولـه 
وكذلك  نقول:  ألنا  بالواقع،  فيشـعر  األخبار  تأتيه  قد  الغائب  ألن  الفـارق 
كالشعور  فالشعور  بالواقع  فيشـعر  األخبار  االسـتيقاظ  بعد  تأتيه  قد  النائم 

كالغيبة. والغيبة 

لم  ما  شـاءت  متى  نفسـها  فتطلق  يدها  في  يكون  الطـالق  إن  الثانـي  والقـول 
قبل  الوكيل  منزلـة  أنزلها  حيـث  اللفظ  بظاهر  عمـل  وهو  بشـاهدين  يرتجعـه 

الوكالة. عن  الرجوع 

وإن  يدها  مـن  يخرج  ال  األمـر  إن  ـ  قومنـا  عـن  ولعلـه  ـ  الثالـث  والقـول 
يعود.  ال  الدابر  واألمس  يده،  من  خرج  شيئًا  يرتجع  أن  له  ليس  إذ  ارتجعه 

واهللا أعلم.
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أشـهر  ثالثة  األربعة  بعد  فمكث  غاب  ثم  آلى  أو  ظاهر  أو  طلق  من 
وأشهد  األول  الزوج  قدم  ثم  التزوج  لها  جاز  حين  زوجته  فتزوجت 
تصير  فلمن  األربعة  انفسـاخ  قبل  أو  العدة  انقضاء  قبل  راجعهـا  أنـه 
أن  نحب  ولكن  مشـهور  فالخالف  لآلخـر  أم  ألألول  الزوجـة  هـذه 
يرجح  يوسـف  ابن  القطب  الشـيخ  وكان  فيها؟  تحـب  بمـا  تخبرنـا 
وأشـهد  تزوجت  وقد  قدم  فإن  النيـل  صاحب  قال  لما  لـألول  أنهـا 
ومضى  فاتته  االنسـالخ  قبل  كفر  أو  العدة  انقضاء  قبـل  راجعها  أنـه 
فلألول  وإال  الثاني  مسـها  إن  وقيل  مطلقًا  يوسـف  ابن  قال  النكاح. 
تعتد  حتى  يمسـها  وال  لـألول  وترجع  مطلقـًا  الثانـي  تفـارق  وقيـل 
وهو  وصاف  أبـي  عن  ذكرته  ما  مقتضى  وهـو  مسـها  إن  الثاني  مـن 
بحديث  حجتي  قويت  حتى  له  مصححًا  زلت  وما  عندي  الصحيـح 
جندب  بن  سمرة  عن  الشمائل  صاحب  الترمذي  عيسـى  أبو  خرجه 
ومن  منهما،  لألول  فهي  اثنان  تزوجها  امرأة  «أيما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن 
شـئت  فإن  يطول  الشـيخ  وكالم  منهما»  لألول  فهو  لالثنين  بيعًا  باع 
متتابعين  صوم  عتق  عن  عاجز  لزم  باب  من  النيل  شـرح  من  فطالعه 
وإن  للزوج  نفسـها  تمكن  ال  واحدًا  المطلقة  إن  قالوا  وقد  «ا.هــ.»، 
وال  بعض  وقال  أمينًا  وكان  صدقتـه  إن  يصح  وقيل  مراجعة،  ادعـى 
من  التزوج  ولها  العدة  انقضـاء  بعد  األمناء  بقول  وال  بقوله  تشـتغل 
نريد  ولكن  كثير  النظرية  المسائل  في  والكالم  هذا  غير  وقيل  حينها 

اختيارك. منك 
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عنه  اهللا  عفا  القطـب  صححه  الذي  القـول  المشـرقي  المذهب  في  يوجـد  ال 
الثاني  الزوج  بأن  القول  إال  بالثاني  تزوجهـا  بعد  فيه  ليس  بل  بحياته،  ومتعنـا 
فال  البواقي  في  وأما  المطلقة  في  وهذا  التزويج  قبل  يعلمها  لم  إذا  بهـا  أولـى 

باتحادهما. يقضي  والقياس  شيئًا  عنهم  أحفظ 
يطلقها  أن  قبـل  رجالن  تزوجها  امـرأة  في  فهو  به  احتج  الـذي  الحديـث  أمـا 
القياس  ألن  ضعيف  هنا  ها  اللفظ  بعموم  والتعلق  منهما  لألول  فإنها  أحدهما 
وقوع  بعد  الثاني  زوجها  على  وال  عليها  بحجة  ليسا  الشاهدين  أن  مع  يخالفه 
التزويج  قبل  انقضائها  وبعد  اتفاقًا  العدة  فـي  عليها  حجة  هما  وإنما  التزويـج 

واهللا أعلم. لبعضهم.  قول  على 

π°üØdG  ó©H  ¥Ó£dÉH  Oó©dG  ¥ÉëdEG

إليها  وقال  إليها  فرجع  البيت  من  خرج  ثم  واحدة  مرة  زوجته  طلق  من 
وإرسال  الطويل  الفصل  مع  اللفظة  بهذه  الطالق  يلحقها  هل  مرة  ستين 
ذلك.  عرفنا  ال؟  أم  الطـالق  بذلك  أعني  قال  إن  يصـدق  وهل  القـول؟ 
ال؟  أم  بذلك  الطالق  يقع  هل  الطالق  مرة  ستين  بقوله  نوى  إذا  أرأيت 

ذلك. لنا  بيِّن  منك  فضًال 
وهو  النية  اعتبـر  من  قول  على  يقـع  فإنه  نواه  إن  إال  الطـالق  بذلـك  يقـع  ال 

ينو. لم  أو  نوى  قال  إن  ذلك  في  مصدق 
النكاح. في  اليمين  أثبت  من  عند  اليمين  عليه  فلها  اتهمته  وإن 
واهللا أعلم. الطالق.  في  النيات  اعتبر  من  قول  على  كله  وذلك 
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وراجعها  مراجعتها  أراد  ثـم  الدخول  قبل  طلقها  ثم  امـرأة  تزوج  رجـل 
الرد  بلفظ  المراجعة  وقعت  لكن  ورضاها  وليها  بإذن  شـاهدين  بحضرة 
أم  بها  دخـل  سـواء  ال؟  أم  هذا  يتم  هل  نـكاح،  عقد  منهما  يكـن  ولـم 
عنها  ومات  بأوالد  منها  أتى  إذا  أرأيت  ذلك؟  في  رخصة  من  وهل  ال؟ 
بهذا  لها  هل  الصداق  وكذلك  لمن؟  واألوالد  ذلك؟  صح  إذا  ترثه  هل 
من  إال  يصح  لم  إذا  عليهـا  يقبل  موته  قبـل  الزوج  قول  وهـل  الـوطء؟ 

مخالف؟ أو  موافق  مع  بتمامه  قول  من  وهل  عرفنا.  لسانه؟ 
مخالف  وال  موافق  عند  تصح  أنهـا  أعلم  فال  بها  المدخول  غير  مراجعـة  أمـا 
من  فهو  بالطالق  العـدة  تتبعه  الـذي  للتزويج  تابعة  هـي  إنمـا  المراجعـة  ألن 

موضعًا. لها  أرى  وال  الرخصة  أحفظ  وال  بالعدة  المختصة  األحكام  جملة 
إن  ويرثونه  النسب  يثبت  وهو  الفاسد  النكاح  حكم  في  ألنه  فله  األوالد  وأما 

ترثه. ال  فإنها  الميراث  وأما  الوطء.  بنفس  فعليه  الصداق  وأما  مات. 
بتلك  عنده  اآلن  وهي  وراجعها  الدخول  قبل  طلقها  بأنه  حياته  في  قوله  وأما 
معه  تقيم  أن  لهـا  وليس  حجة  عليـه  وذلك  نفسـه  على  إقرار  فهـو  المراجعـة 

واهللا أعلم. بينهما.  يفرقوا  أن  المسلمين  وعلى 

âÑ∏W  ¿EG  ¿ƒæéªdG  ICGôeG  ¥Ó£d  π«ch  áeÉbEG

وامتنع  الزوجة  منـه  تنفق  كي  مال  هو  له  يكن  ولـم  امرأة  وله  جـنَّ  مـن 
قائم  بالبلـد  يكن  ولـم  بذلك  لـه  الجماعة  أمـر  بعد  طالقهـا  مـن  وليـه 
جماعة  على  فهل  السلطان  قبل  من  حاكم  وال  نحوه  العشيرة  أمر  يرجع 
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اهللا  يجعل  حتى  وشأنها  تترك  أم  منه  ليطلقها  وكيًال  يقيموا  أن  المسلمين 
مخرجًا؟ لها 

وإن  المسـلمين  أقوال  من  قـوًال  وافقوا  وقـد  أسـلم  كان  وشـأنها  تركـت  إن 
أو  عليها  ينفق  أن  إما  يأمرونه  فيها  الوالي  امتناع  بعد  وكيًال  للمجنـون  أقامـوا 
بعض  بها  عمل  رخصة  وهي  الحق  من  وجهًا  كان  ذلك  هي  طلبها  بعد  يطلق 
امرأة  في  المتأخرين  بعض  بها  وعمل  المجنون  امرأة  في  المتقدمين  علمائنـا 

الغائب.
بن  سـليمان  بن  ناصـر  القاضي  الغائـب  امـرأة  فـي  بذلـك  عمـل  مـن  وأول 
وولده  نبهان  أبو  به  وأفتى  سنان  بن  خلف  الشيخ  واستحسنه  مداد  محمد بن 

واهللا أعلم. ذلك.  الصبحي  ير  ولم  خلفان  بن  مهنا  والسيد  ناصر 

¬æ«M  »a  É¡ª∏Y  ¿hO  áeCG  øe  É¡«∏Y  êhõàªdG  Iôë∏d  QÉ«N  âÑãj  πg

وانقضت  األمة  طلقت  ما  بعد  إال  تعلم  ولم  أمة  زوجها  عليها  تزوج  حرة 
إذا  العلة  ألن  ال؟  أم  ذلـك  بعد  نفسـها  اختارت  إذا  الخيار  ألهـا  عدتهـا 
لها  إن  يقول  من  قول  علـى  مبني  والسـؤال  بزوالها،  الحكم  زال  زالـت 

غيره. على  ال  الخيار 
تزوج  فيمن  وغيره  المنهج  في  الموجودة  بالمسألة  شيء  أشبه  هذه  مسـألتكم 
يخلو  ال  أنه  ذلك  بعد  اختارت  ثم  الحرة  خيـار  قبل  فعتقت  أمة  زوجته  علـى 

االختالف. من 
في  قيل  ما  نحو  علـى  الحرية  ثبوت  بمعنى  خيارهـا  يزول  أن  ويعجبنـي  قـال 

لألولى. اآلجل  الصداق  يجب  ال  أنه  طلقها  إذا  زوجته  على  المتزوج 



200

ليس  إنه  القول  أكثر  أن  وأرجو  قال  الحكم.  في  يثبت  قد  ألنه  ذلك  لها  وقيل 
األجل. أخذ  عليه  به  لها  كان  الذي  المعنى  من  أراحها  قد  ألنه  لها 

بعضًا. بعضها  يشبه  صور  ثالث  فهذه 
مسألتكم. في  الخيار  ثبوت  إحداها 

األمة. عتقت  إن  الخيار  ثبوت  وثانيتها 
تأخذ  أن  قبل  طلقها  ثم  امرأة  عليها  تزوج  للتي  اآلجل  الصداق  ثبوت  وثالثتها 
تخريجه  فوجب  الصورة  هذه  في  نصًا  الخـالف  ثبت  وقد  أجلها  منه  األولـى 

األمة. طالق  بعد  لها  الخيار  ثبوت  على  أقوى  وال  أشبهها  فيما 
ألن  خالفه  يصح  فال  حكمه  يلزمهم  ممن  حكم  ذلك  في  مضى  قد  كان  وإن 
لحكم  االنقياد  لوجوب  اإلجماع  حكم  في  يجعلها  النزاع  مسـألة  في  الحكم 

واهللا أعلم. إجماعًا.  الحاكم 

º∏°SCG  GPEG  ∑ô°ûªdG  äÉ≤«∏£J  ºμM

نظمًا: الجوابات  لصاحب  المالكي  الشيخ  من  سؤال  وهذا 
طلقا قــد  مــشــرك  فــي  قولكم  مــا 

واتـــقـــــى تطليقـتيــن  زوجـتــــه 
طلـقـه ــا  م ـــالم  اإلس ينسخ  هــل 

سبقــا عليــه  الــذي  شــرك  مـــن 
على عـــنـــده  تـــكـــون  وزوجـــــه 

ينتقـى بحكــم  طـلـقــات  ثــالث 
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في اإلســالم  ذوي  حكم  حكمه  أم 
يـفـرقـــا أن  غــيـــر  مـن  طـالقـــه 

عــنــدكــم أحــكــامــه  ــا  ــن ل ـــن  بـــيِّ
انغلقـــا عليـنـــا  حكـمــــه  فبـاب 

عــلى ـــه  ـــات وزك ربــــي  ســــالم 
أطلقـــا قـــد  نحوكــم  الليالـي  مـر 

اتـقــى مــن  يـا  السـالم  وارتقىعليكـم  السمـاك  فـوق  عـال  ومـن 
أغلـقـا قـــد  بـابــه  الجـواب  منمـقــاإن  أثــــرًا  أجـــده  ولـــم 
مشفـقـا فــانـظـــر  أقــول  ودققـالكنني  وحقـقـــا  الخطـــا  خـوف 
سبقــا قـــد  للــذي  َجـّب  طلقاالتـوب  ــد  ق ــة  ــائ م ــون  ــك ي ـــو  ول
تعلـقـا مـــا  الخطــاب  ذا  علـقـافــإن  بشــرك  دام  مــــا  عليــــه 
عتقا قـــد  شركــه  عـن  مـن  فرقافحال  قــد  أمــه  عــن  مــن  كحـال 
سبقـا شـيء  كـــل  عـنـــه  مطلـقـايغفــر  بابـتـداء  عليــه  فاحـكـم 
طلـقـا عـفـوًا  الكـتـاب  آيــة  فــرقــافي  مـن  لـه  يحتـاج  والقـيـد 
طلقـا قـد  مـن  الطـالق  مـوفـقـاواسـتأنفوا  مضـى  مـن  يطلـق  لـم  أو 
المطلـقـا يــدخــل  دلــيــل  ــذا  تعلقـاف يكـن  لـم  الخطـاب  حيـث 
ــا رزق ــا  م عــلــى  هللا  انغلـقـافــالــحــمــد  مـا  كاشـفـًا  البيـان  مـن 
مطلقا ــالم  ــس وال ــصــالة  ال ــم  وسـبقـاث الـعـال  حـاز  الـذي  علـى 
نطـقــا مـــــا  وصحبـــه  منتقـىوآلـــه  بيـان  فـي  بحـق  مفـٍت 
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قروش  سـتة  عنه  لها  تعطي  أن  على  يطلقها  أن  زوجته  هو  اتفق  رجل 
جالس  وهو  طالق  أنت  لها  فقال  برضاها  ذلك  على  فطلقها  ألمها  عليه 
الثالث  طالق  قوله  يلحقها  هل  الثالث  طـالق  قال  قائمًا  قام  أن  فلمـا 

ال؟ أم 
فيه  أنه  مع  الثاني  الطالق  يلحق  وال  الخلـع  معنى  في  طالق  هـذا  أن  الظاهـر 

واهللا أعلم. فيه.  ما 

Ió©dG  AÉ°†≤fG  »a  á≤∏£ª∏d  ∫ƒ≤dG

طلقت  مذ  الحيض  يأتها  لـم  أنها  قراباتها  بعض  عند  أقـرت  قد  مطلقـة 
تصدق  هل  اآلجـل،  بنتها  صداق  بذلـك  تطلب  أتاها  إن  أنهـا  وادعـت 

عدتها؟ انقضت  قد  أنها  لمطلقها  يمين  عليها  وهل  بذلك؟ 
وهي  بذلك  المتعبدة  ألنها  نفسها  المطلقة  قول  هو  إنما  األم  قول  القول  ليس 
اليمين.  عليهـا  فله  اتهمها  وإن  حجـة،  يثبت  ال  القريبـة  وقـول  عليـه،  األمينـة 

واهللا أعلم.

kÉbÓW  ¢ù«d  áLGhõdÉH  ∞∏ëdG

عنده  أنه  وصح  عندي  ما  الفالني  الشـيء  إن  بالزواجة  مرسـًال  قال  من 
كناية  مـن  اللفظ  هـذا  وهل  النسـيان  ألجل  عنـه  أيعفى  لـه  نـاٍس  وهـو 

ال؟ أم  الطالق 
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الحلف  وأما  طالقًا،  يوجب  وال  باطل  وهو  بشيء  فليس  بالزواجة  الحلف  أما 
أصح.  واألول  ال،  وقيل  تطلق،  فقيل  ناسيًا  حنث  قد  كان  فإن  الطالق  بتعليق 

واهللا أعلم.

√OóY  ø«Hh  ¥Ó£dG  ßØd  ø«H  π°üØdG

تكون  هل  «ثالثًا»  لهـا  قال  حين  بعد  ثم  طالق»  «أنـت  لزوجته  قال  مـن 
ال؟ أم  بالثالث  منه  بائنة 

بها  يدخل  لم  كان  وإن  ثالثًا  منه  تطلق  فإنها  الطالق  قبل  بها  دخل  قد  كان  إذا 
واهللا أعلم. واحدة.  طلقت 

ÜÉàμdG  ∫ƒ°Uh  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

من  تطهري  أن  بعد  طالق  فأنت  هذا  كتابي  وصلك  إذا  المرأته  كتب  من 
بها  كان  بل  تطهر  حتى  زائرة  فارقته  أن  بعد  المرأة  تحض  فلم  حيضتك 
يجوز  الحامل  طالق  ألن  حامًال؟  صادفهـا  إذا  الطالق  يقع  فهل  حمـل 
أبي  اإلمام  عن  يوجـد  ما  إال  مدارجك  في  ذكرته  كمـا  الُسـنَّة  من  وهـو 
يقع  ال  أم  مختصـره  في  قياسـًا  قاله  ُسـنَّة  وال  بدعة  ال  أنه  مـن  إسـحاق 
زوجته  وتبقى  الحيض  بعد  الطهارة  وجود  وهو  شـرط  على  معلق  ألنه 
ألنه  الطالق  يقع  ثم  حملها  تضع  أن  بعـد  نفاسـها  من  تطهر  أن  إلى  لـه 

النفاس؟ من  طهرت  أن  بعد  وقع 
لم  المطلق  ألن  ال  أم  السـنة  من  بكونه  هنا  ها  الحامل  طالق  لذكـر  معنـى  ال 
بعد  قوله  ألغينا  فإن  إليها،  كتابه  بمجيء  علقه  وإنما  ة  الُسـنَّ بطالق  ذلك  يعلق 
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بمجيء  الطـالق  وقع  بعضهـم  قول  يقتضيـه  كما  حيضتـك  مـن  تطهـري  أن 
ال  حيضتها  من  تطهر  أن  بعد  إال  الطالق  يقع  لم  اعتبرناه  وإن  إليهـا،  الكتـاب 
القول.  هذا  على  امرأته  فهي  وتطهـر  تحض  لم  فما  ذلك،  فافهم  نفاسـها  مـن 

واهللا أعلم.

áÄ«°ûªdÉH  ¥Ó£dG  »a  AÉæãà°S’G

االسـتثناء  هذا  ما  نافع  غير  والعتـاق  الطالق  في  االسـتثناء  إن  قيـل  مـا 
الموضعين؟ هذين  في  ينفع  ال  الذي 

إن  حر  وأنت  اهللا  شـاء  إن  طالق  أنت  القائل  قول  نحو  في  االسـتثناء  هو  ذلك 
الطالق  يقع  بل  نافع  غير  الموضع  هذا  في  بالمشيئة  االسـتثناء  فإن  اهللا،  شـاء 
منه  وقع  فلما  هـو،  منه  يقع  لم  يشـأ  لم  ولو  ذلك  شـاء  قـد  اهللا  ألن  والعتـق، 
النكاح  في  القـول  وكذا   (١)﴾Å   Ä   Ã   Â   Á   À ﴿ شـاء  قد  أنـه  علمنـا 

واحد. المعنى  فإن  واإليالء  والظهار 
لو  كما  وذلك  ثابت  المشيئة  بغير  االستثناء  فإن  االستثناء  مطلق  المراد  وليس 
حر  وأنت  واحدة  إال  ثالثًا  طالق  أنت  وقال  الـدار  دخلت  إن  طالق  أنت  قـال 

كله. هذا  في  ينفعه  االستثناء  فإن  ذلك  ونحو 
شـبه  حيث  مجاز  األصل  في  وهو  فقهي  اصطالح  اسـتثناء  الشـرط  وتسـمية 

واهللا أعلم. اسمه.  عليه  فأطلق  باالستثناء 

.٢٩ اآلية  التكوير،  (١) سورة 
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كالمه  فبلغ  عليه،  حرمت  قد  فالنة  زوجته  أن  جماعته  عند  تكلم  رجل 
قد  زوجتك  إن  جماعتـك  عند  قلت  ألسـت  له:  وقالوا  فأتـوا  أولياءهـا 
أرادوا  إن  ذلك  في  حجة  لهم  هل  الكالم،  ذلك  فأنكر  عليـك؟  حرمـت 

بينهما؟ يفرقوا  أن 
فال  عليه  بدعواهم  وأما  بينهما،  الحرمة  تثبت  بحجة  إال  يفرقوا  أن  لهـم  ليـس 

تفريق.
ذلك  تفسـير  منه  يطلب  أن  فينبغي  احتماالت  فيه  علـّي  حرمت  قولـه:  إن  ثـم 

واهللا أعلم. واضح.  أمر  على  يكونوا  حتى 

∫ƒNódG  πÑb  ¥Ó£dG  »a  ô¡£dG

ولكن  بذلك  ورضـي  ورغب  طـرب  غير  من  وهـو  أبوه  لـه  تزوج  مـن 
ذلك  وكل  بها،  دخوله  قبـل  الزوجة  االبن  فطلق  األب،  مخالفـة  خـاف 
يلزم  أم  يكون؟  أيهمـا  على  لها  األجل  فتسـليم  رشـده،  بلوغ  في  واقع 

الدخول؟ قبل  تسليمه 
نصفه،  اآلجل  ومن  نصفه  العاجل  فمن  وآجل  عاجل  من  فرضتم  ما  نصف  لها 

واهللا أعلم. الولد.  على  كله  وذلك 

á«fÉK  êGhõdG  ºK  ∫ƒNódG  πÑb  ¥Ó£dG

أن  قبل  طلقها  ثم  المرأة  الرجل  تزوج  وإذا  نصه:  ما  الخزائن  في  يوجد 
أن  قبل  وطلقها  راجعهـا  ثم  بها  يدخل  أن  قبـل  راجعها  ثم  بهـا  يدخـل 
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تزوجت  ثم  بالثالث  منه  بانت  تطليقـات  ثالث  طلقها  حتى  بها  يدخـل 
قال  (أ.هـ.).  مراجعتها  لألول  فجائز  الثاني  بها  يدخـل  ولم  آخر  زوجـًا 
معنى  وما  العقد  هو  النكاح  بأن  القول  على  مبني  القول  هذا  هل  السائل 

راجعها؟ ثم  قوله 
على  المراجعة  فأطلـق  جديدًا،  تزويجـًا  تزوجها  أي  راجعهـا  ثـم  بقولـه  أراد 
والمعرب  سـابق،  تزويج  بعد  بعقد  كان  إنمـا  منهما  كالًّ  ألن  مجـازًا  التـزوج 
على  مبني  اآلخر  بهـا  يدخل  أن  قبل  تزوجها  وجواز  واسـع،  توسـع  هذا  في 
بالثالث  البائنة  يتزوج  أن  له  ليـس  أن  أصحابنا  ومذهب  ذكرته  الذي  المعنـى 
عسيلتها. ويذوق  عسيلته  تذوق  حتى  بها  الدخول  قبل  الثاني  الزوج  طلقها  إذا 
إنما  فإنها  بـه  بانت  الذي  للطالق  مراعـاة  ذلك  جوز  إنما  القائـل  هـذا  ولعـل 
بعده  ليس  الذي  التزوج  يكون  أن  فناسـب  دخول  قبلها  ليس  بتطليقات  بانت 
الدخول  بعد  تكـون  التي  التطليقات  أن  كمـا  التطليقات  لتلك  هادمـًا  دخـول 
من  نوع  وذلك  العكـس  قياس  من  وهـو  دخول  بعـده  تزويـج  إال  يهدمهـا  ال 

واهللا أعلم. االستبدال. 

¥Ó£dGh  ™∏îdG  »a  áfƒæ«ÑdÉH  OGôªdG

وطئتك،  إن  المرأته  قال  والذي  نصه:  ما  الصبحي  عن  األثر  فـي  يوجـد 
مـن  هـذا  أشـبه  مـا  أو  أطـأك  ال  واهللا  أو  طالـق،  فأنـت  وطئتـك  إذا  أو 
أربعة  تمضي  حتى  يطأها  لم  إذا  وتبين  إيالء  هذا  فكل  للوطء،  الموانع 
عليه  فإن  باهللا  يمينه  وكانت  األشهر  األربعة  مضي  قبل  وطئها  فإن  أشهر، 
التقاء  على  زاد  فإذا  بالطالق  يمينـه  كانت  وإن  اإليالء،  وانهدم  الحنـث 
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أ.هـ.  رجعية.  بتطليقة  تبين  فإنها  يزد  لم  وإن  عليه  فسدت  فقد  الختانين 
على  يزد  لم  وإن  يقـل  ولم  رجعية؟  بتطليقة  تبيـن  فإنها  قوله  معنـى  مـا 
كيف  يبينها  ما  منه  يتقدم  لم  إن  ردها  وله  واحدة  تطلق  الختانيـن  التقـاء 
مسـألة  تضاهيا  حتى  جديد؟  تزويج  بغير  رجوعـًا  رجعية  البائنة  تكـون 
برضاها؟ مراجعتها  وله  بتطليقة  بائنة  المختلعة  إن  قالوا  فإنهم  المختلعة 

تفارقه  أو  بتطليقة  عنه  تخرج  معناه  بتطليقـة»  «تبين  اهللا:  رحمه  الصبحي  قـول 
الطالق  في  عليها  المصطلح  البينونة  المراد  وليس  لغوية،  بينونة  فهي  بتطليقة 
في  بقولهم  المـراد  وهو  مطلقهـا،  من  بنفسـها  أملك  المـرأة  تكـون  أن  وهـي 
عليك  تشكل  وال  الصبحي،  مسألة  غير  الخلع  فمسألة  بائن.  طالق  إنه  الخلع 

واهللا أعلم. األلسن.  تنوع  على  األمم  باختالف  تختلف  فإنها  األلفاظ 

º¡aGôYCG  ≈∏Y  ø«≤∏£ªdG  ®ÉØdCG  πªM

ثم  طالق  فأنت  فالنًا  تكلمي  يـوم  قال  «فإن  نصه  ما  الخزائن  فـي  يوجـد 
وطأه  ألن  أبدًا  عليه  تحرم  أنها  آخره  في  وكلمته  النهـار  أول  في  وطئهـا 

تحريمها؟ بعدم  قيل  هال  حرامًا»  كان  ذلك 
كان  إذا  تكلمـي  ساعـة  بمعـنى  تكلمـي  يوم  قوله  يحمل  أن  يصح  أفال 
إال  عرف  هنا  ينفع  وال  بتحريمهـا  إال  قـول  ال  أم  كذلك  العامـة  عرف 

ذلك؟ في  القول  كيف  أم  اللفظ؟  ظاهر  اقتضاه  ما 
اليوم  تحمل  أن  وذلك  ثانيًا  قوًال  يقبل  فإنه  التخريج  وأما  فال،  نحفظه  قول  أما 

العامة. أذهان  في  المتبادر  بالعرف  أخذًا  الساعة  على 
فمنهم  الخالف  فيها  خرج  لفظة  في  واللغة  العرف  اختلف  إذا  قواعدهم  ومن 
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الخالف  هذا  يكون  أن  الواجب  فكان  العرف  يعتبر  من  ومنهم  اللغة  يعتبر  من 
منه. بد  ال  إذ  هنا  ها  خارجًا 

اللغات  فـإن  عليه  اصطلحوا  مـا  قوم  لكل  إذ  أرجح  عنـدي  العـرف  واعتبـار 
ووصية  إقـرار  من  لسـانهم  يقتضـيه  بمـا  فريـق  كـل  علـى  ويحكـم  تختلـف 
يشترط  لم  التي  المعاني  من  ذلك  وغير  وشراء  وبيع  وتطليق  وتزويج  وعطية 
العلماء  كانت  وإن  غيره  األذهان  في  يتبادر  لم  إذا  العرف  فكذلك  العربية  فيها 
العامة  كالم  عليه  والمحكوم  ذلك  يحضرهم  ال  العوام  فإن  وجوه  إلى  توجهه 

واهللا أعلم. العلماء.  توجيه  ال 

∂dòH  ¬∏ªYh  ™bGƒdG  ¥Ó£dG  á«Ø«c  ≈àØà°ùªdG  ¿É«°ùf

خرج  ثم  زوجته  طلق  فيمن  وهو  زكريا  أبي  القاضي  عند  يوجد  ما  وجه 
وعنده  طالقه  به  يجب  ال  كالم  عن  سأل  حتى  فنسي  الطالق  عن  يسأل 
على  يجامع  وكان  طالق  به  يقع  ال  بأنه  الفقيه  فأفتاه  به  طلق  الـذي  أنـه 

آثمًا؟ الصفة  هذه  على  يكون  ال  أنه  مات  حتى  ذلك 
حدثوا  وما  والنسـيان  الخطأ  ألمتي  «عفى  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  النسـيان  عن  العفو  وجه 

  R   Q   P    O   N   M ﴿ تعالـى:  وقـال  عليـه»  أكرهـوا  وما  أنفسـهم  بـه 
عليها  وأقام  عليه  حـرام  المرأة  أن  يعلم  لم  المطّلـق  هـذا  وأن   (١)﴾S

األول. للتزويج  امرأته  أنها  يظن  وهو 
جاٍر  فهو  التزويج  لتقدم  أسـهل  بل  فارتكبه،  المحرم  جهل  كمن  هـذا  وليـس 

واهللا أعلم. سبب.  له  يتقدم  لم  الذي  بخالف  األول  األصل  على 

.١٣٥ اآلية  عمران،  آل  (١) سورة 
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يرجع  أن  قبـل  وطئها  أو  منـه  تطلق  هـل  فاسـقة  يا  المرأته  قـال  عمـن 
نفسه؟ يكذب 

فاسـقة  يا  قوله  وليس  بالزنى،  يختص  ال  الفسـق  ألن  بذلك  امرأتـه  تطلـق  ال 
واهللا أعلم زانية.  يا  كقوله 

É¡eÉ¡HEG  ™e  ™HQC’G  ¬FÉ°ùf  ióMEG  ¥ÓW

وقد  توفي  ثم  طلقها  التي  تعلـم  ولم  إحداهن  فطلق  نسـوة  أربع  له  مـن 
كيف  طلق  أيهن  يعلمـوا  لم  بل  واحدة  طلـق  أنه  الناس  عنـد  اشـتهرت 

وميراثهن؟ عدتهن  في  الحكم 
طلقها  أنه  تعلـم  ما  باهللا  يمينـًا  منهن  واحدة  كل  تسـتحلف  عبـداهللا:  أبـو  قـال 
لها  ميراث  فال  منهن  تحلف  لم  ومن  أربع  على  بينهن  الثمن  كان  حلفن  فإذا 

للباقيات. الثمن  ويكون 
بينهن  فالربع  ولد  لـه  يكن  لم  إذا  فأما  ولد  للهالك  كان  إذا  فيمـا  وهـذا  قلـت 

عبداهللا. أبو  ذكره  الذي  الوصف  على 
واهللا أعلم. تحليف،  غير  من  منهن  واحدة  لكل  ثابتان  فإنهما  والعدة  الصداق  وأما 

É¡LhR  äƒe  ó©H  ÉgQÉμfEG  ºK  kÉKÓK  É¡bÓW  áLhõdG  AÉYOG

ينكر  والزوج  عنه  اعتزلت  أنها  وربما  ثالثًا  طلقها  زوجها  أن  تدعي  امرأة 
وأكذبت  دعواها  عن  المرأة  ورجعت  الزوج  مات  قليلة  مدة  فعن  ذلك 

منه؟ وميراثها  عدتها  في  الحكم  كيف  نفسها 
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عليه  تأت  لم  ما  امرأتـه  أنها  فالحكم  حياته  في  لذلـك  منكـرًا  الـزوج  كان  إذا 
اتهمها  وإن  الميراث  لها  كان  موته  بعد  نفسها  كذبت  فإن  الحاكم  يقبلها  ببينة 
باطًال.  حياته  فـي  عليه  اّدعت  أنها  اليمين  عليهـا  فلهم  اإلرث  فـي  شـركاؤها 

واهللا أعلم.

äƒªdG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

طالق،  فامرأتي  المـوت  يعنـي  حال  عليَّ  حـدث  إن  قـال  إذا  المريـض 
الطالق  المرأة  وبلغ  مرضه  من  المريض  فتعافى  بلده،  عن  غائبة  والمرأة 
الطالق  هذا  عن  سائل  الرجل  فهذا  مطلقة  أنها  على  أهلها  عند  فمكثت 

ال؟ أم  عليه  يقع  هل 
وبينونتها  بالموت  معلق  الطالق  ألن  مماته،  بعد  وال  حياته  في  زوجته  تطلق  ال 
تطلق  زوجة  الموت  بعد  له  فليس  بالطالق  ال  بالموت  هي  إنما  المـوت  بعـد 

تطلق. ال  أو 
الموت  منها  كثيرة  ألحوال  يصلح  فإنه  حال  بي  حدث  إن  قوله  في  ينظر  ولكن 
بأي  طلقت  وإال  به  أخذ  الموت  مراده  أن  على  دليل  ظهر  فإن  الصحة  ومنها 

األول. هو  والجواب  البحث  في  توسعة  وهذه  عليه.  حدث  حال 

¬eóYh  ∫ƒNódG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

ثم  طالق  فأنت  تدخليها  لم  أو  فالن  دار  دخلت  إن  لزوجتـه:  قال  عمـن 
في  عليه  يكون  فمـاذا  الكالم،  بهذا  تكلمه  عند  لـه  نية  وال  يسـأل،  جـاء 
لم  فإن  اإليـالء،  لفظ  الثاني  وفي  طـالق  تعليق  األول  فلفظـه  الحكـم؟ 
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المعلق؟  الطالق  يلزمه  هل  دخلت  وإن  اإليالء؟  يلزمه  هل  الدار  تدخل 
فهل  تدخل  لم  أو  دخلت  الطالق  إنشـاء  قصد  وإن  معًا  لهما  والجواب 

اإليالء؟ تهدم  نيته 
بقوله  نقض  قد  التعليق  ألن  تدخل،  لم  أو  دخلت  حال  كل  على  امرأته  تطلق 
عليه  فيحكم  تدخلي،  لم  أو  دخلت  طالق  أنت  يقول  فلفظه  تدخليها»  لم  «أو 
ال  اللفظ  يخالف  مـا  نوى  لو  نيته  أن  علـى  نية،  ال  حيـث  سـيما  ال  بمقتضـاه 
بينه  فيما  خـاص  فذلك  النية  إلـى  الطالق  يـرد  قيل  وإن  الحكـم،  فـي  تنفعـه 
نصًا  اللفظ  كان  فـإن  منه  الصادر  باللفظ  فيؤخـذ  الحكم  عند  وأما  ربـه  وبيـن 
حكم  محتمًال  كان  وإن  معنـاه،  غير  نـوى  أنه  ادعاؤه  ُيسـمع  لم  الطـالق  فـي 
تدل  قرينة  ذلك  على  وأقام  األبعد  المعنى  ادعى  وإن  المعنيين،  بإظهـار  عليـه 
خالف  قد  ألنه  يسـمع  فال  وإال  بها  حكم  حالية  قرينـة  ولو  تكلمه  عنـد  عليـه 
وال  السـكوت  الحاكم  وسـع  قرينة  بال  امرأته  صدقته  وإن  لفظه،  في  الظاهـر 

واهللا أعلم. بشيء  لهما  يعرض 
على  الباطل  ورد  صوابه،  عرفت  ما  وخذ  الدقيق  النظر  فأجل  حضرني  ما  هذا 
في  واإلخالص  الزلل،  غفران  وأسأله  الحق،  مخالفة  من  اهللا  وأسـتغفر  أهله، 

آمين. المؤمنين  وإلخواننا  ولك  لي  والعمل،  القول 
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ولم  وكذا  كذا  عـن  فالنًا  نصحت  أني  علـى  زوجته  بطالق  حلـف  مـن 
إرث  أله  وماتت.  زمانًا  زوجته  وعاشـر  ذلك  في  كذب  بل  نصحه  يكن 

ذلك؟ في  يلزمه  وما  مالها؟  في 
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قال  أو  فالنة،  بطالق  قال  أو  بالطالق،  به  حلف  الذي  اللفظ  في  قال  كان  إذا 
بطالق زوجتي فعلى كل هذا احتمال وال يحرم عليه ميراثها، وإن قال إن كان ما 
نصحت فالنًا فزوجتي طالق أو ما أشبه ذلك فإن زوجته تطلق منه بال خالف إن 

ميراث له منها. واهللا أعلم. كان كاذبًا، فإن وطئها قبل الرد حرمت عليه أبدًا وال 

É¡LhR  øe  ¬àæHG  ¥ÓW  πLQ  AGô°T

وهل  ذلك؟  في  رجعة  للزوج  هل  زوجها  من  ابنته  طالق  اشترى  رجل 
العدة؟ انقضاء  قبل  يتوارثان 

عنها  وكيًال  األب  كان  إذا  إال  العدة  في  دامت  ما  رجعتها  ويملك  يتوارثان  نعم 
واهللا أعلم. خلع.  فهو  ذلك  كان  فإن  بأمرها  عنها  نائبًا  أو  الطالق  شراء  في 

Iôe  Iô°TÉ©ªdG  óëéH  áæ©∏d  ≥jôØàdG  Ö∏W

جماعها  على  يقدر  لم  إنه  المـرأة  وقالت  بها  ودخل  امرأة  تزوج  رجـل 
هو  إن  ذلك؟  على  المصدق  منهمـا  من  جماعها،  على  يقدر  هو  وقـال 
العاجل  صداقها  يأخـذ  أن  له  أيجـوز  يقدر  ال  أنه  بنفسـه  ويعلم  جحـد 
دراهم  أوليائها  من  أحد  أعطاه  هذا  وإن  منه؟  الفدية  أرادت  إن  واآلجل 

أوليائها؟ على  أم  المرأة  على  الدراهم  أهذه  بها  يزوجوه  أن 
كذا  يمينه،  مع  قوله  فالقول  جامعهـا  إنه  قال  إن  اهللا  رحمه  الزاملـي  كالم  فـي 
قد  كان  وإن  الفـداء.  منهـا  يأخذ  حتـى  ذلك  يجحـد  أن  لـه  يجـوز  وال  قـال، 
على  بناء  الفدية  بأخـذ  عليه  بأس  فال  واحـدة  مرة  ولو  تزوجها  منـذ  جامعهـا 

واهللا أعلم. ألوليائها.  هو  دفعه  ما  تغرم  أن  عليها  وليس  المشهور،  القول 
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أرضى  ال  فقالـت  زمانية  سـنة  عنك  أسـافر  أريد  لزوجتـه  يقـول  الـذي 
بيدك،  فطالقك  زمانية  سنة  إلى  داري  إلى  أرجع  لم  إن  لها  فقال  بذلك، 

منها؟ الزوج  يلزم  وما  المقاولة؟  هذه  مثل  في  الحكم  ما 
منه  نفسـها  تطلق  أن  فلها  الزمانية  السـنة  مضت  حتى  داره  إلى  يرجـع  لـم  إذا 

واهللا أعلم. شاهدين.  ذلك  على  وتشهد 
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صاحبه  على  رجـع  أحدهما  إن  ثـم  القسـمة  وأتما  ماًال  قسـما  رجـالن 
ال  إني  الثالث  بطـالق  وحلف  القسـمة،  تلك  في  يقيله  أن  منـه  يطلـب 
أن  منه  وطلبوا  البلد  أهل  عليه  وحضر  القسمة  هذه  عن  أتنازل  وال  أقيله 
يحمل عن صاحبه مكتوب عليهم فيه دراهم هو وصاحبه جميع وأحال 
المسلمين  من  أحدًا  سـأل  ثم  الحالف  أعني  نفسـه  على  المكتوب  ذلك 
الذي  المكتوب  صاحب  علـى  فرجع  الحنث.  من  عليك  أخـاف  فقـال 
أينفعه  فيه  راجع  وأنا  القول  ذلك  على  أعزم  لم  له  فقال  الحق  ذلك  فيه 
تكون  وما  الصلحة؟  بهذه  ورضي  نفسـه  على  كتب  بعدما  الرجوع  هذا 

ال؟ أم  الصفة  هذه  على  منه  طالق  زوجته؟ 
بالطالق،  قال  أو  الثـالث،  بطالق  يمينه  في  قال  كان  فإن  لفظه  فـي  ينظـر 
صالح  إن  عليه  بـأس  فال  زوجتي،  بطالق  قـال  أو  فالنة،  بطـالق  قـال  أو 
القول  على  الطالق  توجب  ال  األلفاظ  هذه  ألن  بذلك  زوجتـه  تطلـق  وال 
الخليلي  حلفـان  بن  سـعيد  شـيخنا  اختاره  الـذي  وهو  عنـدي  الصحيـح 
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فالنة  أو  طالق  فزوجتي  وصالحتـه  أقلته  إن  قال  إن  وأما  عليـه  رحمـة اهللا 
بعد  الرجوع  ينفعه  وال  صالحـه  أو  أقاله  إذا  زوجتـه  تطلق  هنا  فهـا  طالـق 

واهللا أعلم. المصالحة. 
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والتباغض  التحاسـد  من  الضرائر  بين  ما  تعلم  وكما  زوجتان  لـه  رجـل 
الحوائج  بيت  مفتاح  على  ويعنفونه  يلومونه  وأهلها  هي  واحدة  فجعلت 
إليه،  الحاجة  عند  تجده  ال  هـذه  ابنتهم  أن  له  البيت  أهل  يحتـاج  الـذي 
فما  للكل،  البيـت  أهل  عند  معلـوم  موضع  في  يتـرك  أن  الـزوج  فقـال 
الفالني،  الموضع  فـي  يدعه  أن  الثالث  بالطـالق  فحلف  قولـه  كفاهـم 
من  صادق  وهو  الموضع  ذلك  في  يتركونه  أهله  وبقية  هو  معنـاه  وقـال 
قولك  فما  غيره  جهة  من  غيب  على  حلف  كأنه  لكن  بزعمه  نفسه  قبل 

أفتنا. زوجتاه؟  تطلق  أم  رخصة  له  أتنظر  فيه 
مكانه  وجده  به  جاء  وكلما  عهده  في  الموضع  ذلك  في  يترك  المفتاح  كان  إذا 
بعض  في  ضرتها  عن  الضرة  دسـته  وإن  عليه،  حنث  فال  األحوال  غالب  فـي 
ضمه،  على  يسلطها  لم  إذا  ذلك  يضره  فال  اطالع  وال  منه  علم  بغير  األحيان 
وليس  صدقه  مع  زوجاته  تطلق  وال  الضرات،  بفعل  ال  هو  بفعلـه  العبـرة  ألن 
بيته،  أهل  وحال  حاله  من  عهد  ما  على  يمين  هو  وإنما  الغيب  أيمان  من  هذا 

نوى. ما  امرئ  ولكل  بمقاصدها،  واألمور 
الوالد  المحقق  شـيخنا  وإن  بالطالق  العامة  قول  في  ما  علمت  قد  أنك  على 
القائل  قول  بمنزلة  جعله  ضريحه  تغشى  اهللا  رحمة  أحمد  بن  خلفان  بن  سعيد 
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وال  صوم  وال  صالة  اللفظ  هذا  من  يلزمه  ال  فكما  بالحج،  بالصـوم  بالصـالة 
فيها  مختلف  المسألة  أن  على  طالق،  بالطالق  قوله  من  يلزمه  ال  فكذلك  حج 
الزوجية،  حكم  الستصحاب  معه  بقاؤها  فاألحوط  الصحة،  معلوم  والتزويج 
أن  يرى  حاكم  بحكـم  إال  جدًا  مشـكل  الخالف  ثبوت  مع  غيره  إلـى  ونقلهـا 
فعرفني  غيره  رأيت  وإن  جوابك  في  حضرني  ما  هذا  الطالق،  ثبوت  الصحيح 

واهللا أعلم. اهللا.  عند  والعلم 

á«ÑæLCG  äQÉ°U  ¿CG  ó©H  ≥∏©ªdG  ¥Ó£dG  »a  •ô°ûdG  ∫ƒ°üM

ولم  دوم،  طالق  فأنـت  الفالنية  البالد  وصلـت  إن  لزوجته  قال  مـن  فـي 
ثم  منه،  عدة  في  وهي  البلد  تلك  ووصلت  طلقها  ثم  البلد،  تلك  تصـل 
سـبيًال  له  ترى  كنت  إن  أخرى  مرة  إليها  الرجوع  له  وبدا  أخرى  طلقها 

سالمة؟ أو 
الوصول  من  منعها  بذلك  مراده  بأن  يقضي  الحال  شـاهد  ألن  يراجعها  أن  له 

واهللا أعلم. ذلك.  على  عينه  فتحمل  زوجته  كونها  حال 
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تطلق  هل  اهللا،  قّبحك  أو  عليك  اهللا  لعنة  أو  ملعونة،  يا  لزوجته  يقول  من 
ذلك؟ في  القول  كيف  أم  يرده؟  لم  أو  الطالق  بذلك  أراد  اللفظ  بهذا 

األلفاظ  هذه  ألن  عنقه  في  طوق  فهي  ينوه،  لم  أو  الطالق  نوى  بذلك  تطلق  ال 
فإن  وسـب،  عليها  دعاء  هي  وإنما  كناية  وال  صريحًا  ال  الطالق  على  تدل  ال 

واهللا أعلم. عليه.  ذلك  رجع  وإال  نجا  مستحقة  كانت 
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الليلة  هذه  في  أو  اليوم  هذا  في  يتركها  ال  أنه  زوجته  بطالق  حلـف  مـن 
عنه  فذهبت  غفلتـه  حتى  وتلهيه  تشـغله  فجعلت  جماعها  بذلـك  يريـد 
يمكنه  ال  مـكان  في  ولكـن  عرفها  أنـه  أو  توجهـت،  أيـن  يعرفهـا  ولـم 
أثبت  من  رأي  على  الزوجة  منه  فتطلق  يحنث  هل  منها،  أراده  مـا  فعـل 
ال  الحالف  مسـألة  تضاهي  هذه  وهل  تطلق؟  ال  أم  به  بالحلف  الطالق 
على  ُغلب  إذا  عليه  حنث  ال  إنه  قالوا  نخلـة  على  فمر  فقط  بيتًا  يدخـل 
من  أن  األثر  وفي  هـذه؟  الحالف  مسـألة  في  أيضًا  خالف  وهل  ذلـك؟ 
ذلك  في  إن  كرهًا  فدخلت  طالق  فأنت  زيد  دار  دخلت  إن  لزوجته  قال 

كهذه؟ بيتًا  يدخل  ال  الحالف  مسألة  أعني  تكون  هل  خالفًا 
حضرة  في  جماعها  يرد  لم  أنه  يقضي  والحال  نيته  على  فهو  نية  لـه  كانـت  إن 
يتناول  واللفظ  عليها  طـرأ  إذا  الحيض  حال  في  وال  غيره  بيت  فـي  وال  أحـد 
يتركها  لم  ولعله  األحـوال  ومالحظة  المقاصد  مراعـاة  من  بد  وال  كلـه  ذلـك 
حيلته  بقصور  مطلبه  فتعذر  محاولة  ذلك  مع  له  كانت  فإذا  عنه  فرت  ولكنهـا 
الفرقة  على  أقوى  فال  حال  كل  وعلـى  منه  فرت  ولكنها  تركها  إنه  أقـول  فـال 

واهللا أعلم. الرأي.  ذلك  على  حتى 

´ÉæàeÓd  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

الفالنية  السبلة  وال  فالن  بيت  يدخل  لن  أنه  الثالث  بطالق  حلف  رجل 
وهذه  البيت  هذا  في  دخل  إن  زوجته  أتطلق  فالنًا،  وال  زوجته  يسم  ولم 

السبلة؟



217 ¥Ó£dG ■ ™HGôdG AõédG

نقص  وال  زيـادة  غير  من  هكذا  الثـالث  بطالق  يمينـه  فـي  لفظـه  كان  إذا 
اهللا  بغير  الحلف  من  ربه  وليسـتغفر  منهن،  واحدة  وال  زوجاته  تطلـق  فـال 

واهللا أعلم.
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أشـهدكم  فقالت  فالن  مملوكة  فالنـة  تزوجت  أنـا  لزوجته  قـال  رجـل 
هو  وإنما  تزوج  يكن  لم  وهو  عنه  نفسي  اخترت  قد  بأني  الحضور  أيها 
أيلحقها  زوجته  حال  في  ترى  ما  نفسه  كّذب  حين  وبعد  صريح،  كذب 

هذا؟ في  الحكم  يكون  وكيف  ال؟  أم  طالق 
ألنه  بذلك  عنه  تخرج  وال  امرأته  فالمرأة  كذب  أنه  وصح  الحال  انكشف  إذا 
وجوده  وبعدم  يوجد  لم  السبب  وهذا  عليها  األمة  بتزويج  الخيار  لها  قيل  إنما 
بنفسه  متالعب  والرجل  به  عبرة  ال  والكذب  حاله،  على  الزوجية  حكم  يبقى 

واهللا أعلم. الجرة.  تسلم  مرة  كل  وما  أخرى  مرة  الورطة  ألخشى  وإني 
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أن  بين  إحداهمـا  فخّير  بينهمـا  العـدل  يسـتطع  فلم  امرأتـان  لـه  رجـل 
ذلك  وغير  المعاشـرة  حق  من  لها  لزمه  مـا  جميع  من  حٍل  فـي  تجعلـه 
المرأة  هذه  حق  من  أم  مبرأ  معذورًا  الرجل  هذا  ترى  هل  طالقها،  وبين 
الرجل  هذا  عند  القيام  المخّيرة  المرأة  هذه  اختارت  وإذا  خّيرها؟  التـي 
يلتفت  فلم  وشأنها  فتركها  بذلك  ورضيت  عليه  لها  حق  كل  من  وأبرأته 
محتاجة  فقيرة  وهي  ويكسوها  يطعمها  أنه  غير  لها  رغبته  لعدم  أبدًا  إليها 
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نفسـها،  بقوت  تعجز  أن  طلقها  إذا  وتخاف  مصالحها  مـن  ذلك  وتـرى 
هذه  قيام  دينه،  أمر  في  إلنقـاء  له  وتراه  الرجل  لهذا  يعجبك  الـذي  فمـا 
أبدًا؟ فيها  رغبة  ال  كان  إذا  منه  يبّتها  أم  الصفة  هذه  على  عنده  المرأة 

اإلقامة  وبين  والحقوق  الصداق  من  لها  بقي  ما  دفع  مع  الطالق  بين  خّيرها  إذا 
تعـالى:  لقـوله  عليه،  حرج  فال  ذلك  على  اإلقامة  فاختارت  وصفت  ما  على  معه 

  .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #    "   ! ﴿
يتركها  أن  فسألته  سودة  بطالق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  هم  وقد   (١)﴾2   1   0/
وظاهر  بذلـك،  واهللا أعلم  لعائشة  ليلتها  تركت  إنها  وقيل  ففعل،  لها  يقسم  وال 

واهللا أعلم. ضرائرها  علـى  القسمـة  في  عائشـة  يـزد  لم  ملسو هيلع هللا ىلص  أنـه  األخبـار 
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قائًال  بالطـالق  يحلف  فيمـن  تقول  أنـك  بخيت  بـن  ناصر  علـي  رفـع 
قال  ولو  نـوى  ولو  زوجته  تطلـق  ال  أنه  ففعـل  كـذا  أفعـل  ال  بالطـالق 
الكنى  فـي  قولك  ما  وأقـول  عليه،  عهدتـك  ما  خـالف  فهـو  بطالقهـا، 
اعتاده  مما  ذلك  أشبه  وما  غاربك  على  حبلك  القائل  قول  مثل  القديمة 
القديمة  الكنايـة  بين  الفرق  ومـا  الطالق؟  ألفاظ  مـن  يكن  ولـم  النـاس 
االصطالحات  يصـح  وهل  المهجـورة؟  القديمـة  وكذلـك  والجديـدة 
أو  ومات  بالطالق  حلـف  أنه  أقر  ومن  ذلك  لنـا  صرح  الكنايـات؟  فـي 
الحلف  مراد  أن  الناس  اعتاده  ما  يجهل  هل  بالحلف  يصرح  ولم  غاب 

غيره. على  يحمل  أم  بالطالق  قولهم  بالطالق 

.١٢٨ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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التطليق  ألفـاظ  ألن  اهللا  شـاء  إن  عنـدي  الحق  وهـو  ذلك  قلـت  قـد  نعـم 
ألفاظ  من  بالطـالق  قوله  وليـس  تعالـى،  اهللا  شـاء  إن  وكنايتهـا  صريحهـا 
وهذا  وإيقاعه  الطـالق  اهللا  شـاء  إن  بها  أريد  ألفـاظ  كنايتـه  وال  التطليـق، 
اهللا  بغير  واليميـن  القسـم  نفس  إال  به  يرد  لم  بالطـالق  قوله  وهـو  اللفـظ 
ثم  كذا  أفعل  ما  زوجته  وهي  هند  من  بطالق  قائل  قال  لو  أرأيـت  تعالـى. 
الكناية  بمنزلة  اللفظ  هـذا  ألن  تطلق  قلت  فإن  منه  تطلق  شـيء  بأي  فعـل 
تنتظروا  وال  تلفظ  حين  من  بطالقها  تقولوا  أن  عليكم  وجب  الطالق  عن 
أين  من  قلنا  يحنث  حتى  تطلق  ال  قلتم  وإن  الكناية،  شـأن  هو  وهذا  حنثه 
قلتم  فإن  الوجوه  مـن  بوجه  عليه  يدل  ال  واللفظ  التعليق  هـذا  لكم  صـار 
قصده  إذا  بطالقها  تقولـوا  أن  يلزمكم  إذًا  قلنا  حلـف  حين  التعليق  قصـد 
اعتبرتم  قد  ألنكم  بكلمة  يتلفظ  لم  ولو  المسـتقبلة  األوقات  من  وقت  في 

فقط.. القصد 
ظعـائــن مـــن  تـرى  هـل  خليلـي  تبصـر 

جـرثـــم فــــوق  مـــن  للعليـاء  تحملـن 
بالصالة  قوله  نظير  الثالث  بطالق  أو  هند  بطالق  أو  بالطالق  قوله  أن  واعلم 
تلفظ  إذا  العبـادات  هذه  مـن  شـيء  يلزمه  أتراه  بالحج  بالصـداق  بالصيـام 
صدقة  أو  صالة  هللا  علـيَّ  قوله  بخالف  فهو  القسـم  جهة  على  منهـا  بشـيء 
وكذلك  اهللا  بغيـر  حلف  واألول  النـذر  معنى  فـي  عقد  فهذا  كـذا  وقـع  إن 
على  قوله  بخالف  شـيئًا  يوجب  ال  بالتدبير  بالعتق  بالطـالق  بالنكاح  قولـه 
والحق  ظاهر  والفرق  دبرت  أو  أعتقت  أو  طلقت  أو  تزوجت  اإلنشاء  قصد 

واهللا أعلم. واضح. 
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بدت  ولكن  منها  فدية  بغير  رجعتها  فيه  يملك  طالقًا  زوجته  طلق  رجل 
غير  لرجل  الـزوج  فقال  ردها،  وأراد  فطلقهـا  المعاتبات  بعـض  بينهمـا 
وال  منها  أمـر  بغير  عليه  فردها  زوجتـه  عليه  ليـرد  الشـريعة  بأمر  بصيـر 
من  بجهل  النـاس  أعوام  من  رجال  ثالثـة  الرد  عند  وحضـر  بحضرتهـا 
وأجازت  فرضيت  الشـهود  من  واحد  المرأة  أخبر  ذلك  بعـد  ثم  الـراد، 
لم  ألنه  زوجته  عليه  أتحرم  ذلك  في  الزوج  على  ما  نفسـها  على  الزوج 
وزوجته؟  الرجل  على  الذي  فما  عليه  حرمت  وإن  عدالن؟  عليه  يشهد 
ويلزم  الشـأن  بهذا  ابتليت  ألني  المأجور  وأنـت  بالجواب  منـك  فضـًال 

ال؟ أم  الرد  عند  المرأة  إحضار 
دامت  ما  رضاها  وال  إذنهـا  ال  بل  الرجعة  عند  المرأة  حضـور  يشـترط  ال 
على  ويشـهد  كرهها  على  يراجعها  أن  لـه  إذ  رجعي  والطـالق  العـدة  فـي 
هو  فقيل  العـدل  ذي  في  اختلف  وقـد  تعالى،  اهللا  أمـر  كما  عدليـن  ذلـك 
ريبة  منه  تظهر  لـم  من  هو  النخعي  وقـال  اهللا،  بدين  الوفاء  منـه  ظهـر  مـن 
أن  الشـهود  ويأمر  اهللا  إال  يخاف  ال  من  حقيقة  العـدل  ذوي  بعـض  وقـال 
مكنته  إذا  عليه  بحرمتها  أقول  فال  فقـط  واحد  أخبرها  فإن  ذلك،  يبلغوهـا 
على  العامة  فشـهادة  وبالجملة  وتشـديد  ترخيص  األثـر  وفي  نفسـها  مـن 
اإلشهاد  في  قيل  قد  أنه  على  الخالف  فيها  ويخرج  الرأي  يدخلها  الرجعة 
له  وتبذل  المخرج  له  يلتمس  األمر  في  والواقع  وجوبه  والمذهب  قيل  ما 
يفتون.  ال  الذين  الثالثـة  من  فإنه  بها  ليعمل  طلبها  مـن  بخالف  الرخصـة 

واهللا أعلم.
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تزوجها  ثم  وطلقهـا،  بآخر  تزوجت  ثـم  تطليقتين،  زوجته  طلـق  رجـل 
أن  وأراد  ثانيـة،  اآلخر  فطلقهـا  بآخـر  ثانيـة  وتزوجـت  وطلقهـا،  األول 
إذا  الطالق  أم  ثالثًا  طلقها  وهـو  يتزوجها  أن  له  أيجوز  األول  يتزوجهـا 

كيف؟ أم  طالقًا  يحسب  ال  تزويج  أعقبه 
واهللا أعلم. ذلك.  له  يجوز  نعم 
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غيري  على  وحللت  علّي  حرمتي  الثالث  فراق  مفارقة  لزوجته  قال  من 
عدتها  بعد  يتزوجها  أو  عدتهـا  في  يردها  أن  لمطلقهـا  رخصة  مـن  هـل 

غيره؟ زوج  يتزوجها  أن  قبل 
التزويج  بتجديد  وال  الرد  بطريق  ال  يراجعها  أن  له  فليس  ثالثًا  امرأته  طلق  من 
بطلب  لنا  فكيـف  والُسـنَّة،  الكتاب  نص  ذلك  وفي  غيـره  زوجًا  تنكـح  حتـى 
حّرم  فيمن  قيل  وقد  علّي  حرمتي  قوله  زادها  قد  أنه  على  ذلك.  بعد  الرخصة 
ال  بواحدة  وقيل  بالثالث،  تبين  وقيل  أبدًا،  عليه  تحرم  إنها  نفسـه  على  امرأته 
وال  يكفر  وقيل  ُمؤٍل،  إنه  وقيل  رجعتها  يملك  بواحدة  وقيل  رجعتهـا،  يملـك 
وهذا  الحالل  حّرم  كمن  جعله  اهللا  رحمه  زيد  بن  جابر  قول  وهو  عليـه  إيـالء 
قاله  من  حكم  في  فهو  بالثالث  منه  للبائنة  قال  من  أما  ذلك  المرأته  قال  فيمن 

لألجنبية.
تنكح  حتى  تزوجها  لـه  فليس  التطليقة  بعد  تطليقة  ثالثـًا  طلقها  قـد  كان  فـإن 
موضع  فهو  واحدة  لفظة  فـي  ثالثًا  طلقها  قد  كان  وإن  إجماعـًا،  غيره  زوجـًا 
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تنكح  حتى  لـه  تحل  ال  أنها  الفتوى  عليـه  الذي  والمذهب  األمـة،  بيـن  نـزاع 
المراجعة  عن  لها  مبعدًا  علّي  حرمتي  قوله  كان  يدركها  إنه  قيل  فلو  غيره  زوجًا 

واهللا أعلم. أصًال.  هذا  في  الترخيص  أرى  ال  فإني  وبالجملة 
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وال  النهار،  مـن  الليل  يميز  ال  كان  إذا  المريـض  طـالق  في  القـول  مـا 
له؟ العائدين  يعرف 

عوفي،  أن  بعد  الواقع  اللفظ  حفظ  وإن  الطالق،  أمر  من  شـيء  يلزمه  ال  هذا 
بكالم  يأتيان  بجنون  عقله  والمتغير  النائم  أن  ترى  أما  بحجة.  ليس  حفظه  ألن 

واهللا أعلم. كالمهما.  من  شيء  بثبوت  قائل  وال  اليقظة  بعد  ويحفظانه 

Ö∏£dÉH  AÉØàcG  É¡à«ª°ùJ  ¿hO  ¬àLhR  ≥«∏£J

طالقًا  خمسـين  مطلقة  فقال  طلقها  أو  زوجتك  على  أنفق  له  قيل  رجل 
عليه؟ ترى  ما  فالن  بنت  فالنة  يقل  ولم 

تطليقات  بثالث  منـه  خرجت  بذلك  عناها  فإذا  نسـبة  إلى  يحتـاج  ال  الطـالق 
عنقه. في  وزر  والباقي 

äƒ°üdÉH  ¬ª∏Y  Ée  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

بما  اللص  عليه  ورد  وكلمه  فقبضه  لصـًا  بيته  في  ليلة  ذات  وجد  رجـل 
هو  الرجل  فقال  وكلمته؟  قبضته  الذي  ذاك  من  امرأته:  فسألته  فيه،  كلمه 
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ولكنه  فالن  هو  أنه  بالطالق  فحلف  هو؟  يكـون  ما  فقالت  اللص  فـالن 
وما  السحر  جوف  في  لكونه  مظلمًا  ذاك  إذ  البيت  وكان  يديَّ  من  انفلت 
هو  أنه  حقيقته  يعرف  الرجـل  ولكن  مضيء  قمر  وال  نار  وال  ضيـاء  بـه 

لباس. والليل  ممحّوة  الليل  آية  إن  قيل  كما  أنه  إال  بعينه  فالن 
وليس  عنه،  الحنث  رفـع  في  كاٍف  وذلك  بالصوت  عرفـه  قد  ألنه  تطلـق،  ال 

واهللا أعلم. دونها.  بل  الشهادة  مثل  هذا 

Æƒ∏ÑdÉH  É¡LhR  ábQÉØe  Iô«¨°üdG  QÉ«àNG

وتزعم  زوجها،  من  مغّيرة  المسـلمين  من  أحد  عند  وصلت  إذا  الصبيـة 
بذلك  تشير  أنها  إال  الغير  لفظ  تعرف  ولم  اليوم  ذلك  الحلم  بلغت  أنها 
ذلك  في  بلغت  أنها  قولها  أيقبـل  زوجها  من  مغيرة  أنها  معناهـا  ويفهـم 

ال؟ أو  غيرًا  منها  هذا  ويكون  اليوم 
للزوج  وكراهيتها  ذلك،  في  حجة  قولها  كان  مثلها  فيه  يبلغ  سن  في  كانت  إذا 
الذي  اللفظ  ُتِصـب  لم  وإن  عنه  خروجهـا  في  المعتبر  هو  بـه  رضاهـا  وعـدم 
الكراهة  على  دال  بلفـظ  نطقت  إذا  يكفي  بل  النـكاح،  لفسـخ  الفقهاء  اعتبـره 

واهللا أعلم. العامة.  عرف  في  والفسخ 

É¡≤jôØJh  çÓãdG  äÉ≤∏£dG  ´ÉªàLG

هل  ثالثًا  طالق  أنت  لزوجته  قال  فيمن  الفقهاء  بين  الخالف  مثار  أين  من 
الصبحي  العالمة  عن  بعض  لي  رفع  وقد  قوالن،  ثالثًا  أو  واحدة  تطلق 
تنكح  حتى  رجعتهـا  يملك  ال  مرتيـن  زوجته  طلق  مـن  يقـول  كان  أنـه 



224

هل   (١)﴾ w   v ﴿ تعالى:  بقوله  ذلك  على  واسـتدل  غيره،  زوجًا 
بالجواب. تفضل  وجه؟  له  وهل  عنه؟  هذا  صحيح 

في  يكفي  أم  حـدة  على  بإزائها  طلقة  كل  الطـالق  تكرير  المعتبـر  هـل  مثـاره 
حتى  ثالثًا  تكون  ال  قال  من  فمنهم  إجماًال؟  الثالث  على  الدال  اللفـظ  ذلـك 
دل  إذا  الواحد  اإليقـاع  بإجمـال  تقع  قال  مـن  ومنهم  مرات،  ثـالث  يوقعهـا 
ذلك  ولوال  للمفاسد  ودفعًا  للذريعة  سدًا  المذهب  في  الفتوى  وعليها  عليها، 

نظرًا. أقوى  األول  لكان 
الذي  بالقول  النـاس  يفتون  فتراهم  والفقهـاء،  الصحابة  عهـد  من  والخـالف 
عنها  تقصر  التي  السياسة  ذلك  في  لهم  وأن  ضعيف  أنه  الرأي  بادئ  في  يظن 
كلفوا  حيث  األمة  مصالح  في  نظرًا  ولكن  باألقوى  جهل  ذاك  ما  أمثالنا،  عقول 
ثالثًا  يقع  ال  بأنه  القول  إال  يدفعها  ال  مفسدة  ظهرت  فلو  مصالحها،  في  النظر 
حكم  نازلة  ولكل  به،  األخذ  العصر  علماء  على  لوجب  متفرقة  بتكرارهـا  إال 

واهللا أعلم. أثره.  إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  والحاكم  مقال،  مقام  ولكل 

á©LôdG  ¬©e  ™æàªJ  ºcÉëdG  ≥«∏£J

ال  أنه  معناه  هل  ثالثًا،  يعدل  الحاكم  طالق  أن  من  األثر  فـي  ورد  ما  معنـى 
تحل  ال  معناه  أم  جديد  بتزويج  أي  وليها  وإذن  برضاها  إال  مراجعتها  تحل 
عليه  والدليل  معناه  فما  ذلك  ثبت  فـإذا  غيره،  زوجًا  تنكح  حتى  مراجعتهـا 
الشافي. باإليضاح  منك  فضًال  اآلية؟   (٢)﴾ w   v ﴿ تعالى:  قوله  مع 

.٢٢٩ اآلية  البقرة،  (١) سورة 

.٢٢٩ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 
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ال  الحاكم  ألن  المراجعة  بطريق  عليها  له  سـبيل  ال  منه  بائنة  تكون  أنها  معناه 
للزوج  كان  فلو  عنها  مفسدة  دفع  يقتضي  هنالك  لموجب  إال  بطالقها  يحكم 
جواز  عليه  يلزم  إذ  الحاكم  طالق  مـن  المقصودة  الحكمة  لذهبت  مراجعتهـا 

ذهب؟ الحكم  فأين  مراجعتها 
بالفرقة  حكـم  قـد  الحاكـم  كــان  إذا  إال  ُيمنــع  فـال  الجديــد  التزويـج  أمـا 
بالفرقة  حكم  إن  فإنه  عمدًا  والدبر  الحيض  في  كالوطء  األبد  تحريم  لموجب 

واهللا أعلم. وأشباهه  اللعان  وكذلك  أبدًا  يجتمعان  ال  هذا  مع 

≈fõdÉH  √QGôbEÉH  ø«LhõdG  óMCG  ºjôëJ

منه  أتبين  زنيت.  لـه  قالت  زنيت  إنك  لزوجته  قـال  رجل  في  تقـول  مـا 
واسـتقر  بفالنة  زنيت  لها  قال  زنيت  أنت  له  قالـت  إذا  وكذلـك  ال؟  أم 
كال  في  لنا  بيِّن  ال؟  أم  الصفة  هذه  على  زوجته  عليه  أتحرم  زنى  أنه  لها 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  الوجهين 
واهللا أعلم. نفسيهما.  يكذبا  أن  إال  الوجهين  في  عليه  تحرم 

É¡bGó°Uh  Iô«¨°üdG  ¥ÓW

زوجها  يطلقها  ثم  أبوهـا  يزوجها  التي  الصبية  في  سـيدي  قولك  مـا 
وآنسـت  بلغت  فلما  البنت  بلوغ  إلى  الصداق  في  أبوها  لـه  وضمـن 
ألها  الصداق  زوجهـا  من  تطلب  وأرادت  الطـالق  أنكـرت  رشـدها 
كان  إذا  أرأيت  أيضـًا؟  ثابت  فراقها  أم  الفراق  أنكـرت  إذا  الصـداق 
والبنت  حقـه  في  يطلبه  والـزوج  ابنتـه  غرامة  قيمـة  عنـده  مـا  األب 
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هذه  لي  صرح  تفضل  واآلجل؟  العاجل  صداقها  في  زوجها  تطلـب 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  المسألة 

به.  له  ضمـن  ما  أبيها  علـى  وله  الصـداق  للصبيـة  ويلـزم  الطـالق  يثبـت 
واهللا أعلم.

√ô«NCÉJ  hCG  ¥Ó£dG  ßØd  øY  ¥Ó£dG  •ô°T  ºjó≤J

لم  وإن  كذا  تفعل  لـم  إن  طالق  هي  لزوجته  القائل  قـول  بين  فرق  هـل 
بالبيان. تفضل  كذا؟  تفعل  لم  إن  فطالق  أو  طالق  فهي  كذا  تفعل 

جاءت  وبذلك  األلفاظ  الثالثة  في  حاصل  والتعليق  ذلـك  في  عندي  فـرق  ال 
أو  الشـرط  تقديم  بين  فرق  من  ومنهم  المسـائل،  في  الفتـوى  وعليـه  العربيـة 
إيقاع  طالق  أنـت  قوله  ألن  الشـرط  تأخر  إن  الطـالق  بإنجـاز  فجـزم  تأخيـره 
عربية  المعلوم  ومن  القائل،  هذا  عند  اإليقاع  بعد  الشـرط  يدفعه  فال  للطالق 
وأما  تأخر  أو  المشروط  عن  النطق  في  تقدم  معتبر  الشـرط  أن  وشـرعًا  وعرفًا 
ذلك،  في  تكلم  من  أر  فلم  دخوله  وعدم  تقدم  إن  المشروط  في  الفاء  دخول 

واهللا أعلم. وعدمها  وجودها  بين  فرق  ال  وأصله: 

É¡«∏Y  êhõJ  ¿EG  Égó«H  ICGôªdG  ¥ÓW  π©L

يتفق  ال  أنه  لعلمه  امرأته  وطلق  امرأة  وعنده  امرأة  يخطب  أراد  رجـل 
يخطبها  أحدًا  إليها  وأرسـل  المرأة،  هذه  وعنده  المخطوبة  تزويج  لـه 
وقت  في  والطالق  والخطبـة  المطلقة  هـذه  فالنة  ترّد  ال  أنـه  فأجابتـه 
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النكاح  عقده  في  عليه  شرطت  التزويج  وقبل  شهر  نصف  دون  واحد 
هذا  في  تزوجتها  التي  هذه  فطالق  رددتها  وإن  المرأة  هذه  ترّد  ال  أنـه 
المرأة  إن  ثم  التزويج،  وقع  هذا  وعلى  نفسـها،  تطلق  بيدها  الشـرط 
اهللا  شـاء  ما  ومكثت  غيره  بزوج  وتزوجـت  عدتها  انقضـت  المطلقـة 
فتزوجها  األخير  الـزوج  من  عدتها  وانقضـت  طلقها  ثم  الـزوج  عنـد 
التي  هـذه  وزوج  المطلـق  أعنـي  األول  الـزوج  وهـو  الخاطـب  هـذا 
اشترطته  الذي  لشرطها  نفسـها  تطلق  وأرادت  يرّدها  ال  أن  اشـترطت 
علمت  إذا  يكون؟  فمتى  ذلك  لها  كان  إن  ذلك؟  ألها  النكاح،  عقد  في 
أم  تريد؟  ما  متـى  أم  علمها؟  عند  يشـترط  أم  بعد  من  أيقـع  وتوانـت 
فانظر  زوج  بعد  تزوجها  وهذا  رددتها»  «إن  وشـرطها  ذلك؟  لها  ليس 

بالجواب. وأنعم  فيها 
الرد  أن  العامـة  عرف  في  كان  وإن  جديـد،  تزويج  هـو  وإنما  برد  هـذا  ليـس 
الذي  الوجه  هو  هذا  ولعل  مسـببه،  عن  النظر  قطع  مع  إليها  الرجـوع  بمعنـى 

الموضع. هذا  غير  في  قوي  وجه  وهو  مذاكريك  بعض  به  يتعلق 
الواهي  التعليـق  مع  إثباتـه  على  نقـوى  ال  فإنـا  بيدها  طالقهـا  جعـل  أمـا 
والُسـنَّة  الكتاب  بنص  للرجال  الطـالق  ملجأ،  وجدنا  مهمـا  عنه  نفـّر  بـل 
الكتاب  مـن  المعروفة  للقاعـدة  مخالـف  للنسـاء  فجعله  األمـة  وإجمـاع 
الطالق  بذلك  أمرها  إذ  تتزوجه،  أن  لها  جعلوا  إال  األمة  وإجماع  والسـنة 
كما  أصًال،  ببطالنه  القول  على  أقوى  فال  ذلك  ومع  واحد،  باب  والتزويج 
للصواب.  وملتمس  للحق  طالب  لكنني  بإثباته،  القول  على  أقوى  ال  أني 

اهللا. عند  والعلم 



228

äÉ≤∏£dG  ójõj  ’  ≥∏W  ¬fCÉH  ÜGƒédG

ما  تراني  طالقـًا  ال  مطلقتش  هو  وقـال  زدني  وقالت  زوجتـه  طلـق  مـن 
بالطالق  إخبارها  أردت  النية  قـال  إذا  ينفعه  وهل  هذا؟  في  يلـزم  الـذي 

القصد؟ غير  على  القول  أرسل  أنه  أو  األول 
إذا  إال  السابق  فوق  طالقًا  يزيدها  ال  تراني»  طالقًا  ال  «مطلقتش  لها  قوله  عن 

واهللا أعلم. ذلك.  به  قصد 

¥Ó£dG  ¬«∏Y  ≥∏©ªdG  π©ØdG  »a  ´hô°ûdG

بالقهوة  فابتدأت  طالقة  فهي  قهوة  تسّوي  واحدة  كل  لزوجاته  قال  فيمن 
عشتها  أو  قليه  في  وأخذت  البن  َقَلت  مثًال  تطلق؟  هل  تتمها  ولم  واحدة 

تنضج. ولم 
األسـماء  بأوائل  العبرة  هل  وهي  العلماء  بيـن  فيها  الخالف  وقع  قاعـدة  هنـا 
تكون  أن  وأحب  الباب  هذا  من  الخالف  فيها  يخرج  ومسـألتك  بأواخرها  أم 

واهللا أعلم. باقية.  الزوجية 

áLhõdG  ºjôëJ  ≥«∏©J

عاد  ثم  زوجة،  له  تحل  ال  إليها  عدت  إن  وقال  معصية  فـي  وقع  رجـل 
أيام  عليه  مضت  وقد  الحنث  وحين  الحلف  حين  في  زوجة  ومعه  إليها 
قصده  وربما  ترى  ماذا  نصوحًا،  توبة  تاب  بعد  ومن  أهله،  عن  يمتنع  ال 

يملكه؟ ال  وما  يملك  ما 
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قيل  وقد  بشـروط  معلق  تحريم  لكنه  نفسـه  على  الزوجة  تحريم  باب  من  هذا 
في  عليه  فسـاد  وال  عندي  أجزأه  مرسـلة  كفر  وإن  قيل  ما  الخالف  مـن  فيهـا 

واهللا أعلم. زوجاته، 

çÓãdG  øY  óFGõH  ≥«∏£àdG

ما  الثالث  أو  واالثنين  واأللف  المائة  طالق  طالق  أنت  لزوجته  قال  من 
هذا؟ في  يلزمه  الذي 

يلزمه ما سمى من ذلك إلى ثالث تطليقات ويكون الباقي وزرًا عليه واهللا أعلم.

≥dÉW  ¬àLhõa  ôªîdG  Üô°TCG  ºd  ¿EG  ∫Éb  øe

كيف  المخرج  فأراد  طالق  فزوجته  الخمر  أشرب  لم  إن  لزوجته  قال  من 
يفعل؟

شـرب  عليه  حجر  الشـرع  ألن  حلف،  ما  حين  من  تطلـق  زوجتـه  أن  عنـدي 
كان  لك  فزوجتك  األشهر  األربعة  دون  الخمر  شربت  إن  له  قلنا  وإذا  الخمر 

باهللا. والعياذ  تعالى،  اهللا  بمعصية  إغراء  منا  ذلك 
قال  نصه  ما  إجماًال  عليها  يدل  ما  فرأيت  مسـألتك  في  األثر  راجعت  إني  ثم 
يفعل  لم  إن  امرأته  بطالق  حلف  إذا  أنـه  اآلثار  بعض  في  يوجد  قد  أنـه  معـي 
وعندي  قال:  حينها.  من  تطلق  أنها  فعُلها  عليه  المحجور  المعاصي  من  شـيئًا 
وإن  يمينه،  في  أثم  عنه  حلف  الذي  ذلـك  فعل  فإن  مؤل،  إنه  القـول  أكثـر  أن 
قال:  هذا؟  من  يعجبك  فمـا  قلت:  باإليالء.  بانت  أشـهر  أربعة  إلى  يفعل  لـم 
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وال  فيه  فانظر  واهللا أعلـم.  انتهى.  المعنـى،  هذا  في  أشـبه  اإليـالء  أن  عنـدي 
واهللا أعلم. السالمي.  حميد  بن  عبداهللا  الفقير  من  والسالم  بعدله.  إال  تأخذ 

¿Éμªd  ´ƒLôdG  ΩóY  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

أتطلق  فرجع  معين  مكان  إلى  يرجع  ال  أنه  زوجته  بطالق  حلف  رجل 
ال؟ أم  زوجته 

زوجته  فـإن  طالق  فزوجتي  المـكان  ذلك  إلـى  رجعـت  إن  قـال  قـد  كان  إذا 
في  خالف  بال  مثله  فهو  اللفظ  هذا  أشبه  ما  وكذلك  رجع  ما  حين  من  تطلق 
ففي  المكان  ذلك  إلى  أرجـع  ال  مني  زوجتي  بطالق  قال  إذا  وأمـا  المسـألة. 

العلماء. بين  خالف  رجع  إن  زوجته  طالق 
طالق  ال  أنه  تعالى  اهللا  رحمـه  الخليلي  المحقق  وصححه  إليـه  أميل  والـذي 

واهللا أعلم. األخير.  اللفظ  بهذا 

¥Gó°üdG  ábQh  ¿É«JEG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

سـلم  إلى  صبر  وعندش  الورقة  ماتاي  على  مطلقنش  لزوجتـه  قال  مـن 
هذا  على  أتطلق  عليه،  تزوجها  الذي  الصداق  ورقة  يعني  وهو  الشمس، 
ال؟  أم  اليوم  ذلك  الشـمس  غروب  إلى  هذه  بالورقة  تأت  لم  إن  اللفظ 

منطلق؟ أم  متعلق  طالق  وهذا 
بها  أتت  سـواء  طلقت  بها  أتت  فإذا  الصداق  ورقة  بإتيان  معلق  طـالق  هـذا 
وسواء  بشيء  ليس  إلخ  صبر  وعندش  قوله  ألن  بعده  فيما  أم  اليوم  ذلك  في 
جميع  في  تطلق  فإنها  يقبضها  لم  أو  بها  إتيانها  بعد  منها  الورقة  قبض  أيضًا 
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أي  على  اإلتيان  حصل  فإذا  فقط  اإلتيان  هو  الطالق  به  علق  الذي  ألن  ذلك 
بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  واهللا أعلم  الطالق  وقع  كان  حالة 

óMGh  ßØ∏H  äÉ≤∏£dG  ™ªL

مطلقة  وقـال  ثانية  مـرة  عليها  ورد  واحـدة  تطليقة  زوجتـه  طلـق  رجـل 
واحد،  يوم  في  أو  واحد  نفـس  في  كله  وذلك  مرة  مائة  أو  مـرة  سـبعين 
الطالق  هذا  بعد  زوجته  راجـع  إذا  المطلق  الرجل  هذا  حال  يكـون  مـا 
اختالف  يوجد  وهل  حالل؟  وجه  له  أم  الحرام  سبيل  على  عنده  تكون 
أهل  من  العلمـاء  بعض  علـى  المسـألة  هذه  عرضت  وقـد  ذلـك؟  فـي 
أنت؟  تقول  وما  حرم،  من  ومنهم  فيها  باختالف  قال  من  فمنهم  الباطنة 
على  أيهلك  به  وعمل  المسلمين  أقوال  من  بقول  أخذ  َمْن  يعجبك  وما 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  عرفنا  ذلك؟ 
واحد  نفس  في  ذلك  لها  قال  عليه،  تحريمها  المذهب  فتوى  من  المشهور  إن 
أخذ  من  يهلك  وال  عدتها.  تنقض  لم  كانت  إذا  واحد  شـهر  أو  واحد  يوم  أو 

واهللا أعلم. المسلمين  أقوال  من  بقول 

√OóY  ø«Hh  ¥Ó£dG  ø«H  π°üØdG

عنها  ومكث  مطلقـة،  لها:  وقـال  شـقاق  بينهما  وصحَّ  زوجة  لـه  رجـل 
أم  عليها  رجعة  له  هل  المشـاقة،  جهة  على  الثالث  طالق  وقال:  سـاعة 

مأجور. وأنت  ذلك  لنا  َبيِّن  ال؟ 
ذلك على نيته، فإن نوى الثالث كانت ثالثًا وإن أنكر حلف. واهللا أعلم والسالم.
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كيف  عليه،  حلف  ما  ففعل  وكذا  كذا  أفعل  ال  أني  طالق  بيمين  حلف  من 
مأجورًا. أفتنا  بفعله؟  خبر  يبلغها  ولم  زوجته  تحاكمه  لم  إذا  عليه  ترى 

يوجب  بلفظ  ـظ  تلفَّ قـد  كان  فإن  الرجـل  وأما  عليهـا،  بأس  فـال  المـرأة  ـا  أمَّ
عليه  حرمت  الرّد  قبل  واقعها  فإن  منه،  تطلـق  فإنها  ذلك  في  وحنث  الطـالق 
الحرام  بالوطء  الثاني  والصداق  األول  صداقها  صداقان،  لها  عليه  وكان  أبدًا 

واهللا أعلم. الغاصب.  بمنزلة  فهو  تدري  ال  وهي 

(¥Ó£dÉH)  áª∏μH  ¥Ó£dG  ´ƒbh  ΩóY

إن  زعل  عليك  مني  يكون  ال  أن  بالطالق  زوجته  حضرة  في  قال  رجـل 
فأخذه  بذلك  فأعلمته  منـك،  به  أعلم  ولم  عنـي  اختفى  بأمر  أخبرتينـي 
وسأل  زوجته  عنه  وامتنعت  يومين،  أو  يوم  بعد  ورضي  قليل  منها  زعل 
زوجته  تصدقـه  ولم  طـالق  هذا  أن  أعلـم  ال  وقـال  عـارف  غيـر  أحـدًا 
القضية  هذه  وقبل  الصفة،  هذه  على  فرّدها  تردني  حتى  أرجع  ال  وقالت 
أم  ال؟  أم  الصفة  هذه  على  ردهـا  له  أيجوز  طلقها  وبعد  واحـدة  طلقهـا 

بالثالث؟ منه  وتبين  ثالثة  تطليقة  اليمين  هذه  تحسب 
أن  فكما  بسـواء.  سـواء  بالتزويج  بالحج  بالصيام  بالصالة  كقوله:  بالطالق  قوله 
تعد  فال  بالطالق  قولـه  فكذلك  حنث  إذا  صالة  عليه  يوجـب  ال  بالصـالة  قولـه 
زعلت  إن  قال  لو  قوله  اتفاقًا  الطالق  يوجب  الذي  والحلف  طلقة،  اليمين  تلك 
اللفظ  أما  الطالق،  وقع  عليها  زعل  ثم  اللفظ  هذا  قال  لو  فإنه  طالق  فأنت  عليك 

واهللا أعلم. عندي.  الصحيح  هو  هذا  ولكن  ذلك  غير  قول  وفيها  فال،  األول 
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طالق  بقوله  وأردفها  قليًال  سـكت  ثم  طالق  أنت  فقال  زوجته  طلق  من 
بذلك؟ الثالث  طالق  يلحقها  هل  الثالث. 

زوجته.  فـي  ه  فَعزِّ جائـز،  فعله  حـذف  فإن  لنوعـه  المبيـن  المصـدر  تنـس  ال 
واهللا أعلم.

¥Ó£dG  áHÉàch  IQÉ°TE’ÉH  kÉKÓK  ¥Ó£dG  π©L

الثالث؟  يقع  هل  أصابع  بثالث  وأشار  طالق  أنت  وقال  امرأته  طلق  من 
إذنه؟ بغير  أحد  قرأه  أو  القراءة  قبل  ومزقه  طالقها  كتب  إذا  وكذلك 

وإن  ثالث،  فهي  أشار  كما  ثالثًا  نوى  فإن  النية  باعتبار  فيها  فقيل  اإلشارة  أما 
العبث  بمعنى  حينئـذ  ألنها  اإلشـارة،  وألغيت  واحدة  حسـبت  قصد  من  خال 
وإن  ثالثًا  ينو  لم  إنه  قوله  في  مصـدق  وهو  عبث  قصد  غير  مـن  الحركـة  ألن 

اليمين. عليه  فلها  اتهمته 
يتحرك  ولم  امرأتـه  طالق  كتب  من  محبـوب:  بن  محمد  فقـال  الكتابـة  وأمـا 
قال  طالق،  امرأته  كتـب  إذا  وذلك  كتب  حين  طلقت  طالقـًا  نوى  وال  لسـانه 
القول  عبداهللا  أبـو  قال  عثمان  أبي  عن  ورواه  طلقـت.  قرئ  إذا  الوضـاح  أبـو 
إذا  تطلق  ال  المؤثر  أبي  عـن  الحواري  أبو  وقال  كتب.  إذا  تطلق  أنهـا  األكثـر 
طالقها  نوى  إن  وقيل  محاه  ولو  طالق  فذلك  كتب  ما  عرف  إذا  وقيـل  كتبـه، 
وصوله  قبـل  الكتاب  تلف  وإن  بطالقهـا  لفـظ  لو  كما  طلقـت  الكتابـة  حـال 
الكتابة  جعل  بالكتابة  الطـالق  أوجب  ومن  كتب.  ما  حين  مـن  ة  الِعدَّ فعليهـا 
وألن  المراد،  على  تدل  مفهومة  حروف  من  منهما  واحد  كل  ألن  الكالم  مثل 



234

وألن  اآلفاق  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  كتب  عليه  والدليل  الخطاب  مقـام  تقوم  الكتابـة 
بالكتابة. يقع  أن  فجاز  ملك  إزالة  الطالق 

بمـا  يحنث  ال  فالنًا  يكلم  ال  حلف  لو  بأنه  والكالم  الكتابة  بين  آخرون  ق  وفرَّ
  »   º   ¹   ¸  ﴿ تعالى:  بقولــه  ذلك  على  واحتجـوا  إليـه  كتــب  إذا 
ثالث  الناس  يكلم  ال  أن  آيته  وكانت  ذلك  إليهم  كتب  قالـوا   (١)﴾ ½   ¼

واهللا أعلم. كالمًا.  الكتابة  تكن  فلم  سويًا  ليال 

¥Ó£dG  »a  ájQƒàdG  AÉYOG

يدي  في  حصاة  طالق  إال  أردت  ما  قال  ثم  طالق  أنِت  لزوجته  قال  من 
لزوجته  يجـوز  وهل  قوله؟  يسـمع  هل  منازعة  بينهمـا  تقـدم  قـد  وكان 
حكمه  يثبت  هل  إليها  األمر  ورد  أحد  حكم  وإذا  ذلك؟  في  تصدقه  أن 
بينهما؟ سخط  مقام  والمقام  الزوج  أعني  تشبهه  والمرأة  فاسق  والرجل 
ظاهر  غير  قصد  أنه  دعواه  في  الرجل  تكذب  شـواهد  األحوال  من  ذكرت  ما 
وهي  لمخاطبته  خطاب  طالق  أنِت  وقوله  الطالق،  في  صريح  واللفظ  اللفـظ 
ليست  ألنها  ذلك  بمثل  تخاطب  ال  الحصاة  فإن  الحصاة،  ال  عنده  التي  المرأة 
أن  للحاكم  وليس  ربـه،  اهللا  فليتق  كذا  وأنِت  كـذا  أنِت  لها  يقال  حتـى  عاقلـة 
األلفاظ  مقتضيات  أبطلنا  ولو  تصدقه،  أن  للمرأة  وال  ذلك  في  دعواه  يْسـَمع 
حتى  ذلك  ولتمشـى  مقر  على  إقـرار  ثبت  لما  الباطلـة  الدعاوى  هـذه  بمثـل 

واهللا أعلم. البالغة.  في  ووصمة  العربية  األلفاظ  في  قادحًا  يكون 

.١١ اآلية  مريم،  (١) سورة 
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ردة  وبينها  بيني  يكن  لم  فقال  طلقها  قـد  وكان  زوجتك  رد  له  قيل  مـن 
السكوت  البلد  ألهل  يحل  هل  ذلك،  بعد  راجعها  ثم  علّي،  حرام  وهي 
إياسـكم  أردت  ولكن  ة  مـرَّ إال  أطلقهـا  لـم  قال  وإذا  هـذا؟  علـى  عنـه 

قوله؟ يقبل  هل  وإياسها 
منعه  ويلزمهم  المسـلمين،  عند  عليه  ُحجة  األول  فقولـه  إقرار،  بعـد  اإلنـكار 
الشـيء  هذا  شـيء  في  يقول  من  سـمعت  ولو  كاذبًا  الغيب  في  كان  ولو  منها 
عليك  وجبت  تنظـر  وأنت  سـاعته  في  أكله  ثم  أكله  لي  يحـل  ال  علـّي  حـرام 
ربه،  إلى  وأمره  قولـه  في  عليه  حرم  ما  فعل  قـد  ألنه  يتب  لم  إن  منـه  البـراءة 
ادعى  إن  إال  األول  بإقراره  المرأة  هذه  من  يمنع  أن  يجب  الّرجل  هذا  فكذلك 
وتركه  عنه  اإلعراض  صح  احتمل  إن  فإنه  ذلك  احتمل  أو  بعده  تزوجت  أنها 

واهللا أعلم. وشأنه. 

ásæ o°ùdG  ¥ÓW  ≈æ©e

حامل  أنها  تبين  ثم  فيـه  جامعها  طهر  في  الُسـنَّة  طالق  امرأته  طلق  مـن 
الطالق؟ يقع  متى 

الكتاب  إليه  أرشـد  جائز  الحامل  طالق  فإن  حملها،  ظهر  حين  الطـالق  يقـع 
الطالق  السـنة  طالق  بقوله  أراد  إنما  والمطلق  الحوامل،  عدة  ذكر  في  العزيز 
ظهور  عند  الطالق  عليه  حكمنا  فلهذا  والبدعة  الحرج  مـن  به  ليخرج  الجائـز 
المخصوص  غير  السـنة  طالق  في  مخصوصة  نية  للرجل  كانت  وإن  الحمل، 
فإنها  المعنى  هذا  أراد  إذا  تقـول  أن  وذلك  نيته،  على  فهو  الفقهاء  عـرف  فـي 
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أبا  أن  وذلك  منه  تطلق  فحينئذ  نفاسـها  من  فتطهر  تضع  أن  بعـد  إال  تطلـق  ال 
ثالث  قسـم  هو  بل  بدعة  وال  بسـنة  يكن  لم  الحامل  طالق  أن  ذكـر  إسـحاق 

واهللا أعلم. ُسنَّة.  يسمى  وال  جائز  أنه  يعني 

¬bGQhCG  QÉ°†MEG  ≈∏Y  ¥Ó£dG  ≥«∏©J

فلما  أوراقك  بإتيان  طالقك  لهـا  فقال  الطالق  زوجها  من  طلبت  امـرأة 
الواقع؟ الجواب  هذا  في  ترى  فماذا  فأبى  يطلقها  أن  منه  طلبت 

من  الظاهر  هـو  كما  األوراق  بإتيان  معلقـًا  الطـالق  وقـوع  بذلـك  أراد  كان  إن 
ذلك  في  بالطالق  وعدها  أراد  وإن  بـاألوراق،  إتيانها  عند  تطلق  فإنهـا  السـياق 
وإن  رقيب،  عليه  وربه  ذلك  في  قوله  والقول  يطلقها  حتى  تطلق  ال  فإنها  الوقت 
واهللا أعلم. عليه.  لها  ذلك  كان  الطالق  وقوع  يرد  لم  إنه  اليمين  المرأة  طلبت 

áLhõdG  OQ  ºK  »©LôdG  ¥Ó£dG  óæY  πLDƒªdG  AÉ£YEG

أو  منه  تبرعًا  اآلجـل  صداقها  فأعطاها  رجعّيـًا  طالقًا  زوجتـه  طلق  مـن 
إليه؟ الصداق  رد  عليها  هل  ذلك  بعد  ردها  إنه  ثم  منها  بسؤال 

واهللا أعلم. طلبه.  إذا  رده  عليها 

ó°ü≤dG  ™e  ¥Ó£dG  »a  ájÉæμdG

مع  السابقة  الكنى  حـال  ومـا  النية؟  معها  تعتبر  التي  الكناية  حقيقة  أهل 
لمثلنا. يتضح  كشفًا  إياه  لنا  اكشف  الخالي؟  الزمان  أهل 
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تكون  أن  فالصريح  والكنايـة،  الصريح  منهـا  فنون  تخاطبها  فـي  للعـرب 
والكنايــة  سـبيًال،  إنكاره  إلى  المتكلم  يجد  ال  المعنـى  في  نصـًا  العبـارة 
في  ومثاله  اآلخر،  بالمعنـى  ويتسـتر  أحدهما  يقصد  معنيين  يحتمل  لفـظ 
على  وحبلك  عّنـي  واسـتري  بأهلك  الحقي  لها  يقول  أن  التطليـق  كنايـة 
من  عبارة  كل  فإن  المعنى،  هذا  أشباه  من  ذلك  غير  إلى  واعتّدي  غاربك 
المتكلم  أطلق  فإن  وباطنًا  ظاهرًا  معنييـن  يحتمل  ونحوها  العبارات  هـذه 
قصده،  ما  وقع  الباطن  المعنـى  قـصد  وإن  بظاهرهـا  ُعومـل  فيها  القـول 
التعبيـر  إن  ثـم  القصــد.  إلـى  تحتـاج  الكنايــات  إن  قالــوا  هنــا  ومـن 
يطول.  شـرح  وذلك  االصطالحات  باختالف  يختلف  والكناية  بالصريح 

واهللا أعلم.

¬ahôM  ¢†©H  ±òMh  ¥Ó£dG  »a  AÉæãà°S’G

كان  إذا  قال  ثم  طالق  أنت  المرأتـه  قال  فيمن  سـعيد  أبي  عن  يوجد  مـا 
اللفظ  بهذا  أراد  كان  وإن  تطلـق،  فال  يتمها  ولم  انثنى  ثـم  طالقهـا  أراد 
علينا  أشكل  فقد  الطالق؟  كناية  من  تعد  هذه  هل  طلقت،  الطالق  إيقاع 

غيرها. من  الكناية  لفظ 
تمام  عند  الطالق  وقع  اإلنسان  بها  تلفظ  فإذا  الطالق،  صريح  من  طالق  لفظة 
واكتفى  الطالق  أراد  وإن  ذلك  نفعه  الحروف  يتم  أن  قبل  استثنى  وإذ  حروفها 
به  والخطاب  الطـالق،  ووقع  الكلمة  مقام  ذلـك  قام  الكلمة  حـروف  ببعـض 

االكتفاء. يسمى  البديع  من  نوع 
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¬àLhR  óÑ©dG  Ió«°S  ≥«∏£J

عنه؟ يطلق  من  تأمر  أم  امرأته  تطلق  أن  لها  هل  العبد  سيدة 
طالقهـا  وقـع  بنفسـها  طلقـت  وإن  أحسـن  كان  يطلـق  أن  غيرهـا  أمـرت  إن 

واهللا أعلم.

»Ñ°üdG  ¥ÓW

ثم  زوجًا،  به  ورضيت  والده  بأمر  صباه  حال  في  بالغ  بامرأة  تزوج  صبي 
البنه  الصبي  والـد  فقال  المرأة،  ووالد  الصبـي  والد  بين  مشـاحنة  جـرت 
امتثاًال  بها  يدخل  أن  قبل  الصبي  فطلقها  لك  أريدها  ال  المرأة  هذه  طلـق 
للمرأة  ويجوز  الصفة؟  هذه  على  صبـاه  حين  في  طالقه  أيقع  أبيه،  ألمـر 
الصبي  بلوغ  إلى  ينتظر  أم  الصبي  هذا  طلقها  بعدما  غيره  بزوج  تتزوج  أن 
من  له  صّح  فإن  بالسـنين  الصبي  بلوغ  حد  وما  وعدمه؟  رضـاه  ويعـرف 
قبل  المرأة  هذه  تزوجت  وإن  ال؟  أم  ببلوغه  يحكم  سنة  عشرة  أربع  السن 

لنا. صرح  بها؟  دخل  يكن  لم  ما  اآلخر  وبين  بينها  يفرق  الصبي  بلوغ 
وهو  المراهق  وفـي  البالـغ.  طـالق  يقع  وإنمـا  طالقه  يقـع  فـال  الصبـي  ـا  أمَّ
طالقه  مضى  طلق  فإن  مراهق  سـنة  عشـرة  أربع  وابن  قوالن،  البلوغ  مقارب 
لم  إن  حينها  من  تتزوج  أن  فللمرأة  القول  بهذا  الحاكم  حكم  فإن  قول،  على 

بها. دخل  كان  إن  العدة  وبعد  بها  يدخل 
بالبلوغ  له  حكم  سـنة  عشـرة  خمس  دخل  إذا  فقيل  بالسـنين  البلوغ  حّد  ا  وأمَّ
وإقراره  يحتلم  حتى  بذلك  عليه  يحكم  ال  وقيل  عشرة  السابعة  دخل  إذا  وقيل 

واهللا أعلم. عليه.  حجة  بالبلوغ 
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ójóL  ó≤©H  ’EG  ådÉãdG  ¥Ó£dG  ó©H  á©LQ  ’

ثم  وليها  علم  غير  من  ردها  ثم  الدخول،  قبل  فطلقها  بامرأة  تـزوج  مـن 
فرضيت  اسـتأذنها  إذا  أرأيت  أبدًا؟  عليه  تحرم  أم  حالل  أهي  بها  دخل 
أحق  «الثيب  الحديـث  بظاهـر  الدخـول  بعد  الرخصـة  له  تلتمـس  أمـا 
نفسـها  نكحت  امرأة  «أيما  ملسو هيلع هللا ىلص  قولـه  بعمـوم  عليـه  تقضـي  أم  بنفسـها» 
لم  تزويج  «كل  حديث  وبعموم  باطـل»  باطل  فنكاحها  وليها  إذن  بغيـر 

أجبنا. سفاح»؟  فهو  أربعة  يحضره 
كغيرها  أجنبية  منه  وصارت  بينهما  الحبل  انقطع  فقد  الدخول  قبل  طلقها  إذا 
ردَّ  يردها  أن  لـه  وليس  الوجـوه،  من  بوجـه  عليها  لـه  سـبيل  فال  النسـاء  مـن 
وإنما  أبدًا  رّدها  فـإن  جديد،  بتزويج  شـاء  إذا  يتزوجها  أن  له  وإنمـا  المطلقـة 
ورضا  وشهود  وبصداق  جديد  بتزويج  تزوجها  لو  فيما  ذكرتها  التي  الرخصة 
الموجود  وهو  إليه  أشرت  الذي  الترخيص  موضع  فهذا  المسيس،  قبل  به  منها 
أيضًا،  يمنعونه  غيرنا  ومن  منا  والجمهور  قومنـا،  وبعض  أصحابنا  بعض  عـن 
التفريق  إال  أرى  فـال  حال  كل  وعلى  البائـن،  في  به  قائل  فال  فقـط  الـرّد  أمـا 
ومتاع  النار  عذاب  على  الصبر  قبل  المرأة  فرقة  على  وليصبر  الفرقة  فليحتسب 
واهللا أعلم.  .(١)﴾o    n  m  l    k  j ﴿ وأبقى  خير  واآلخرة  قليل  الدنيا 

ôNBÉH  êGhõdG  πÑb  kÉKÓK  ≥∏£ªdG  êGhR  ∫É£HEG

الزوج،  ذلك  طلقها  ثم  غيره  زوج  بعده  من  تزوجها  ثم  زوجته  طلق  من 
إال  بمهر  جديدًا  تزويجًا  يتزوجها  ولم  مراجعتها  أراد  األول  الزوج  إن  ثم 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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مات  وإن  اللفظ  بهذا  زوجته  وتكون  ثابتًا  تزويجًا  هذا  أيكون  الرد  بلفظ 
لنا. بيِّن  ماله؟  من  الميراث  ولها  العدة  عليها  أتكون  ذلك  على  عنها 

زوجته  تكون  ال  بل  التزويـج  الّرد  مقام  يقوم  وال  زوجتـه  المرأة  هـذه  ليسـت 
منه  ُبدَّ  فال  المهر  وأما  المرأة،  من  ورضا  وشاهدين  وولي  صحيح  بتزويج  إال 
النساء،  من  مثلها  مهر  يلزمه  ولكنه  التزويج  يبطل  فال  العقد  في  يذكر  لم  وإن 
من  ليسـت  هذه  ومسـألتك  باطل  فالتزويج  وصفت  ما  غير  على  تزوجها  وإن 

واهللا أعلم. الزوجية  أحكام  تعطى  فال  شيء  في  التزويج 

…ƒæ©ªdG  √GôcE’ÉH  kÉKÓK  ¥Ó£dG  ÆÓHEG

فشـق  بالثالث  زدها  أبوها  له  فقال  مفارقة،  فالنة  وقال  زوجته  طلق  من 
منه  يريد  وهو  يخالفـه  أن  عليه  يشـق  رجل  بالحضرة  وكان  ذلـك  عليـه 
يراجعها  أن  يريد  واآلن  الثـالث،  أو  ثالث  فقال  به  ويأمره  لهـا  الطـالق 
قلت  وإنما  الثالث  الطـالق  أقصد  لم  إّني  يّدعي  اآلن  وهـو  تقول  مـاذا 

لنا. بّين  ال؟  أم  قوله  أيقبل  منهم  ألتخلص  ذلك 
تشـهد  عليه  المشـقة  وحال  قوله  يقبل  أن  ويصح  ذلـك،  في  نفسـه  أمين  هـو 

واهللا أعلم. عليه. 

≥«∏£àdÉH  Oó©dG  ¥ÉëdEG

فقال  أكثر  أو  النسـمة  قدر  قليـًال  فسـكت  طالق  أنت  لزوجته  قـال  مـن 
ترى  وما  العمل؟  عليه  الـذي  الثاني  أم  األول  أطالقه  تطليقـة،  خمسـين 

الزيادة؟ في  عليه 
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البدعة.  طالق  من  التوبة  وعليه  بالثالث  منه  تبين  وامرأته  عمل،  كليهما  على 
واهللا أعلم.

É¡d  ¬à°ûjÉ©eh  ¥Ó£dÉH  ¬àLhR  √QÉÑNEG  ΩóY

هل  ذلك،  على  تعايشــا  ثـم  يعلمها  ولـم  سـريرة  زوجته  طلق  مـن 
منهما؟  األوالد  حكـم  وما  فقط؟  األول  صداقهـا  يعطيهـا  أن  يكفيـه 

أفدنا.
وقيل  الحرام،  بالـوطء  آخر  وصداق  عليه  تزوجها  الـذي  الصداق  لهـا  يلزمـه 
نفسها  في  خادعها  ألنه  صداٌق  الحرام  سبيل  على  إياه  وطئها  وطء  بكل  يلزمه 
أن  وعليه  محالـة،  ال  به  الحقون  فهـم  منها  أوالده  وأمـا  أمانته.  فـي  وخانهـا 

واهللا أعلم. اهللا.  بستر  ويستتر  يتوب 

¥Ó£dG  »a  ájÉæμdG

النظر: ابن  قول 
تغنـي التطليـق  كنايـة  العتاقوكل  في  الكنايـة  تغنـي  وال 

وغيرها  ولدي  أنت  كقوله  النية  على  العتق  في  يرد  ما  كثيرًا  وجدنا  فقد 
لنا. صرح  عليك،  يخفى  وال  كثير 

آخر.  قول  على  فمبني  أنت  وجدتـه  وما  قول،  على  مبني  النظر  ابن  ذكـره  مـا 
واهللا أعلم.
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الرد  بلفظ  عليـه  وردت  حانثًا  بهـا  يدخل  لم  زوجة  بطـالق  حلـف  مـن 
وفرق  لهما  الـراد  فانتبه  طويًال  زمانًا  ولبثـا  بها  فدخل  نـكاح  بخطبـة  ال 

ذلك؟ في  ترى  كيف  بينهما، 
التزويج،  بتجديـد  إال  رجعـة  عليها  لـه  فليس  الدخـول  قبـل  منـه  طلقـت  إذا 
بينهما  يفرق  أن  ووجـب  عليه  حرمت  بهـا  ودخل  تجديد  بغيـر  راجعهـا  فـإن 

واهللا أعلم.

¥Ó£dÉH  ô¡édGh  QGô°SE’G  óM

ما  السر  حّد  إن  قالوا  فيما  والسر  الجهر  حد  في  االختالف  من  يوجد  ما 
األذنان،  تسمعه  ولم  اللسان  به  نطق  ما  آخر  قول  وعلى  األذنان،  تسمعه 
ترجحه  الذي  فمـا  قراءة،  ال  تكييفـًا  األخير  جعـل  األول  القـول  فعلـى 
تسـمعه  ولم  زوجته  طلق  من  أن  عندك  يخرج  هل  األول  القول  وعلـى 

تكييفًا. األخير  لجعل  طالقًا  يعد  ال  األذنان 
بالحـروف  اللسـان  نطـق  وإذا  الجهـر،  طـالق  يقـع  كمـا  يقـع  السـر  طـالق 
الطالق  يبطـل  وال  الطالق  وقـع  فقد  إليـه  القصد  مـع  للطـالق  الموضوعـة 
واهللا أعلم. كالنية.  اللسان  نطق  وليس  بالتكييف  هذا  نحو  البعض  ذلك  تسمية 

çÓK  øe  ôãcCÉH  ≥«∏£àdG

وأربعين  حافيًا  البيت  أزور  أن  فعليَّ  الفالني  الشيء  فعلت  إن  قال  رجل 
فعل؟ إن  يلزمه  الذي  ما  طالقًا. 
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حجًا  ألزمه  أن  أقوى  فال  وغيرهم،  الحمقى  أعمال  عن  غنّي  واهللا  أحمق  هذا 
الكفارة. في  عليه  يغلظ  أن  فينبغي  اليمين  في  غّلظ  لكنه  حافيًا 

الزوجات  مـن  عنده  ممـن  طالق  به  يلزمـه  فإنما  طالقـًا  أربعيـن  قولـه  وأمـا 
وكذلك  ثالثا،  تطلق  واحدة  فكل  اثنتان  أو  ثالثًا،  تطلق  امرأة  كانت  إن  ثالثًا، 
بعد.  يتزوجها  لـم  التي  في  طالق  عليه  وليـس  واألربع  المرات  الثـالث  فـي 

واهللا أعلم.

¥Ó£dÉH  ¢ùØædG  åjóM

ال  أم  لسـانه  تحرك  أنه  معه  يصح  ولم  بالطالق  نفسـه  حدثته  إذا  الرجل 
حكمه؟ ما  شاكًا  وبقي 

واهللا أعلم. بطالق.  الشك  وليس  حالها  على  الزوجية  بقاء  الحكم 

(øjódG  Ωƒj  ≈dEG  ≥dÉW)  ∫ƒb

الواحدة؟  أم  الثالث  طالق  أيلزمه  الدين  يوم  إلى  طالق  لزوجته  قال  من 
أفتنا.

واهللا أعلم. تعديد،  ال  تأكيد  هذا  ألن  واحدة،  تلزمه 

QƒÑéªdG  ¥ÓW

كما  وقال  طالق  زوجتك  وقل  بالطـالق  لنا  احلف  جماعته  له  قـال  مـن 
قالوا له زوجتي طالق إن زوجت أختي بغير رأيكم وكثروا عليه وغلظوا 
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أيلزمه  غصبوني.  وقال  رأيهم  غير  من  أخته  وزوج  والتهديد  الكالم  عليه 
ال؟ أم  الطالق 

على  التقية  حال  في  لهم  حلف  قد  كان  وإن  زوجته،  طلقت  رأيهم  بغير  زوجها  إذا 
واهللا أعلم. خالف  المجبور  طالق  وفي  المجبور،  حكم  في  فهذا  ماله  أو  نفسه 

ó°ü≤dG  ≈dEG  ô≤àØJ  ¥Ó£dG  äÉjÉæc

الطالق  به  يقع  هل  أبغاك،  ما  أو  بيتي  من  اخرجي  لزوجته  يقول  الرجل 
نوى؟ إذا 

الطالق  به  قصد  فإن  الكناية  إلى  أقرب  األول  واللفظ  الطالق،  كناية  من  هذا 
ألنه  ذلك  فـي  مصدق  وهو  عليه  طـالق  فال  الطالق  يقصـد  لـم  وإن  طلقـت 

واهللا أعلم. نفسه.  أمين 

ó°ü≤dG  Ö°ùëH  ≥q∏©ªdG  ¥Ó£dG

هل  فعل،  ثم  الفالني  الشـيء  فعلت  إذا  الطالق  حلفة  تلزمني  قـال  مـن 
تحمل؟ األلفاظ  أي  وعلى  الطالق؟  يقع 

بالطالق  حالفًا  يكون  أنه  أراد  وإذا  واحدة،  تطليقة  وقع  الطالق  بذلك  أراد  إذا 
واهللا أعلم. شيء  يلزمه  فال  فعل  إن 

≥«∏©àdGh  »ØædG  ø«H  ¥ôØdG

جاء  إن  عليه  أتحرم  أهلها،  عند  من  يرضيها  ال  أنه  زوجته  بطالق  حلف  من 
عليه؟ يكون  ما  حانثًا  كان  وإن  يمينه؟  في  حانثًا  ويكون  رسوله  أو  كتابه 
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قال  كان  وإن  بذلـك،  تطلق  فإنها  طالـق  فهي  أرضيتها  إن  يمينـه  فـي  قـال  إن 
المحقق  ويرجـح  خـالف،  اللفظ  بهـذا  طالقها  ففـي  أرضيتهـا  مـا  بالطـالق 

واهللا أعلم. تطلق.  ال  أنها  الخليلي 

çÓãdG  äÉ≤∏£dG  ó©H  á©LQ  ’

في  عاتبوه  ثم  واحـد،  نفس  في  مرات  ثالث  مفارقـة  لزوجته:  قـال  مـن 
فصارت  مرتيـن  اللفظ  عليهـا  أعاد  ردها  فـي  عليها  ـوا  ألحُّ فلمـا  ذلـك 
بينهما؟ يفرق  هل  أحد  ردها  وإن  اللفظ،  بهذا  عليه  أتحرم  مرات،  خمس 

خمس  طلـق  قـد  وهـذا   (١)﴾}   |   {   z   y    xw   v ﴿
واهللا أعلم. له.  ذلك  يحل  ال  ردها؟!  له  يحل  فكيف  مرات 

∫ƒNódG  »Øf  ≈∏Y  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

عليه  ماذا  البلدان  من  معينة  بلدة  يدخل  ال  أنه  طالقًا  بأربعين  حلف  من 
مأجورًا. أفتنا  يدخلها؟  أن  أراد  إن 

وإن  يمينه،  من  اهللا  يسـتغفر  فإنه  أدخلها  ما  طالقًا  بأربعين  لفظه:  فـي  قـال  إذا 
واهللا أعلم. عليه.  طالق  وال  دخل  شاء 

kÉ≤«∏©J  ¢ù«d  ¥Ó£dÉH  ∞∏ëdG

يتهمه  رجل  له  قال  أو  بالطالق  حلفت  قال  أو  بالطالق  حالف  قال:  من 
الشـيء  فعلت  إني  بالطالق  أحلف  نعم  قال  بالطالق  أتحلف  شـيء  في 

.٢٢٩ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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اللفظ  هذا  غير  له  يكن  ولم  فعله  قد  أو  فعله  ثم  أفعله  لم  أني  أو  الفالني 
بالطالق  الرجل  قول  باب  من  هذا  أيكون  منه  وقع  إن  الطالق،  ونيته  فقط 

أفتنا. المعلق؟  الطالق  باب  من  يكون  أو  الفالني  الشيء  أفعل  ال 
واهللا أعلم. طالق.  تعليق  هنا  وليس  األول،  الباب  من  هو  نعم 

≥jôØàdÉH  hCG  á≤ØædG  øY  õé©dÉH  ICGôªdG  ¥ÓW

المدارج: بيت  معنى 
بالنفقة الوفـا  عـن  مطلقةوعاجـز  بــه  قـول  في  تصير 

من  بد  ال  أم  البيت  ظاهر  على  لها  طالق  النفقة  عن  العجز  نفـس  معنـاه 
يطلقها؟ فمن  الثاني  كان  فإن  به؟  تخرج  طالق 

وعليه  للشـافعية  قول  وهو  المرأة  به  تطلق  النفقة  عن  العجز  وإن  بظاهره  قيل 
في  به  مصرحًا  القـول  هذا  يوجد  وال  النظم،  أصـل  وهو  إسـحاق  أبي  ظاهـر 
للحكم  موجب  النفقة  عن  العجز  نفس  أن  المذهب  في  يوجد  وإنما  المذهب 
يطلقها،  أو  عليها  ينفق  أن  إما  الحاكم  يلزمه  أن  وذلك  بطالقها،  الرجل  علـى 

الطالق. فيتعين  بالعجز  النفقة  تعذرت  وقد 
إذا  الغائب  في  مشـاه  وبعضهم  الرجال  من  عليـه  المقدور  في  الحكـم  وهـذا 
إن  فقيل  الحاكم  من  فطلبت  نفقة  لها  يترك  ولم  الحجة  تناله  ال  بحيـث  غـاب 
فيخّيره  حضر،  لو  الغائب  من  يطلبه  مـا  مثل  الغائب  ولي  من  يطلب  الحاكـم 

المتأخرين. بعض  بهذا  عمل  وقد  شاء،  أيهما  ويلزمه  والطالق  اإلنفاق  بين 
بعض  له  فاحتج  كأصلـه  النظم  ظاهر  يقتضيه  الـذي  وهو  األول  القـول  وأمـا 

    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالـى:  بقوله  الشـافعية 
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مشـروطة  النسـاء  على  فالقوامـة  قـال   (١)﴾.   -   ,   +   *   )
القوامة  سقطت  الشرطين  أحد  اختل  وإذا  واإلنفاق،  الرجال  تفضيل  بشرطين: 
فيجب  المذهب،  في  يوجد  ال  القول  وهذا  النفقة  عن  بالعجز  المرأة  فتخـرج 
ذكره  الناظم  أن  هذا  ويقرب  المسلمين  أقوال  من  المعروف  على  النظم  حمل 

واهللا أعلم. للفرقة  المقتضية  األسباب  جملة  في 

á«æH  ’EG  äÉjÉæμdÉH  ¥Ó£∏d  ´ƒbh  ’

مفارقة  لزوجته  قال  من  أن  التبيان  كتاب  من  مسـألة  يقرأ  رجًال  سـمع  من 
ينو  ولم  مفارقة  لها  فقال  زوجته  يومًا  فساورته  تطلق،  لم  طالقًا  به  ينو  ولم 
صدقته  فإنها  زوجته  عن  يمتنع  ولم  سـمع  ما  على  نيته  في  واعتمد  طالقًا 
عليه  شـاق  فإنه  زوجته  ترك  له  أحسـن  تراه  الذي  فما  طالقـًا،  ينو  لـم  أنـه 
التصديق؟ على  أمرها  بنت  فإنها  هي  وكذلك  رخصة؟  له  ترى  أم  وعليها؟ 

واهللا أعلم. بينهما.  يفرق  وال  تصديقه  ولها  بزوجته  يتمسك  أن  له 

áLhõdG  ´Éª°SE’  ¥Ó£dG  QGôμJ

وثالثة  ثانية  فزادهـا  تسـمعه،  لم  أنها  فظن  طالق  أنِت  لزوجتـه  قال  مـن 
واحدة،  إال  أرد  لـم  قال  إذا  تصديقه  لهـا  هل  الكل،  سـمعت  قد  وهـي 

للثالث؟ نية  غير  من  غضبًا  كرر  إذ  وكذلك 
واهللا أعلم. ذلك.  فلها  يمينه  شاءت  وإن  تصدقه  أن  فلها  الحال  يكذبه  لم  إذا 

.٣٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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الحيض  عنها  وارتفع  فيه  جامعها  طهر  في  الُسنة  طالق  زوجته  طلق  من 
بها  بان  وإذا  المحيض  ذوات  من  وهي  الطالق؟  عليها  يقع  متى  سـنين 

سنة؟ طالق  ى  ُيسمَّ هل  الحامل  وطالق  فكذلك  حمل 
في  ووجدت  بدعة،  طالق  وال  سنة  طالق  ى  ُيسمَّ ال  طالقها  فقيل  الحامل  أما 
في  القرآن  ظاهر  يقتضيـه  الذي  وهو  السـنة  من  طالقها  أن  األحاديـث  بعـض 

ونفقتها. الحامل  عدة  بيان 
أنها  عدتها  في  قيل  ما  إال  شيئًا  فيها  أعرف  فال  الحيض  عنها  انقطع  التي  وأما 
تعتد  ثم  اإلياس  حّد  تبلغ  حتى  العدة  في  هي  وقيل  سـنتين،  وقيل  سـنة  تعتد 
أعرفه  فال  السنة  طالق  طالقًا  تكون  متى  وأما  عدتها  في  قيل  ما  هذا  باألشهر، 

واهللا أعلم. سنة.  بطالق  هذا  وليس  ذكرًا  له  أجد  ولم 

(QGô°†dG  ¥ÓW)  kGQGô°V  á≤∏£ªdG  åjQƒJ

فإنهم  أقوال  من  بها  ما  على  ضرارًا  المطلقة  توريـث  في  قولك  مـا 
هذا  أن  فالظاهر  يرثه  من  قاتل  توريث  عدم  على  مقيسـة  إنها  قالوا 
في  األثر  فـي  المأخوذة  األقـوال  جميـع  علـى  يتمشـى  ال  القيـاس 
المطلقة  مسألة  أعني  المسـألتين  بين  أن  المتبادر  ثم  المسـألة.  هذه 
لغير  إرث  إثبـات  األولى  في  ألن  مناقضـة  القاتل  ومسـألة  ضـرارًا 
صحيحًا  فيهما  القيـاس  كان  وإن  ذلـك  عكس  الثانيـة  وفـي  وارث 
عينها  تأثير  أو  الحكم،  عين  في  العلة  عين  تأثير  باب  من  هـو  فهـل 
جنسـه،  في  جنسـها  تأثير  أو  عينه،  في  جنسـها  تأثير  أو  جنسـه  في 
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بكمال  ذلك  بإيضاح  منـك  فضًال  األربعة؟  األقسـام  هذه  أي  فمـن 
والتفصيل. التأصيل 

ذلك  جريان  صحيح  بقياس  قـول  ثبوت  من  يلزم  ال  للصـواب،  الملهـم  واهللا 
إليه  ويرجع  منه  يستنبط  أصًال  قول  لكل  ألن  األقوال،  من  نقيضه  في  القياس 
فيها  الموجودة  األقوال  جميع  في  جاريًا  كان  فلو  له،  المستدل  استدالل  عند 
واحدة  جهة  من  متعـددة  معلوالت  في  العلة  تأثيـر  أيضًا  ولزم  التناقـض  لـزم 
الصورة  هذه  في  واألصل  الفرع  بين  مناقضة  وال  باطل.  الملزومين  من  وكلٌّ 
أخذ  القاتل  مطلوب  أن  بيانـه  للفاعل،  المطلوب  تفويت  منهمـا  كل  فـي  ألن 
أيضًا  إياه  فحـرم  لورثته  المال  إبقاء  المطلـق  ومطلوب  إياه،  فحـرم  الميـراث 
عرفت  وإذا  فافهـم.  المطلقة  ال  المطلـق  هـو  القاتل  علـى  فالمقيـس  كذلـك 
وذلك  الحكم  جنس  في  العلة  جنس  تأثير  القياس  هذا  في  إن  قلنا  هذا  ثبوت 
عنه  اهللا  عفا  البدر  بـه  صرح  كما  فاسـد  لغرض  محرم  فعل  هي  هنـا  العلـة  أن 
المذكور  الفعل  وهـو  فاألول  والمطلق،  للقاتـل  المطلوب  حرمـان  والحكـم 
جنس  المطلوب  حرمـان  هو  والثاني  منهـا،  ألنواع  شـامل  ألنه  للعلـة  جنـس 
ما  هذا  تنوعها.  في  المطالب  الختـالف  أيضًا  منه  ألنواع  شـامل  ألنه  للحكم 

والسالم. بعدله  إال  يؤخذ  وال  فيها  فلينظر  واهللا أعلم  لي  ظهر 

QGô£°VÓd  πLB’G  ¥Gó°üdG  øe  êhõdG  AGôHEG

أصًال،  زوجته  كونها  فأنكر  اآلجل  بصداقها  فطالبته  زوجته  طلق  من 
على  بينهما  فأصلح  الحاكم  عند  اليمين  عليه  فوجبت  البينة  فأعدمت 
عليه،  لها  حـق  كل  عنه  وتبطل  وتبرئه  قرشـًا  وكذا  كـذا  يعطيهـا  أن 
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فيما  يجزئه  البرآن  هذا  أترى  ذلك  عنه  وأبطلت  وأبرأته  بذلك  فرضيا 
ال؟ أم  تعالى  اهللا  وبين  بينه 

حقها،  جميع  ذهـاب  من  خيفة  أبرأتـه  يوم  أبرأته  إنمـا  ألنها  ذلـك  يجزئـه  ال 
عليه  مما  إياه  أعطاها  ما  يسـقط  لكن  منه  تبرئه  أن  كادت  ما  به  لها  أقر  لو  أما 

واهللا أعلم. ذمته.  في  الباقي  ويبقى 

πeÉëdG  áLhõdG  ¥ÓW  áØ°U

مطلق  حامل  وهـي  امرأته  طلق  مـن  أن  المسـلمين  إجماع  في  قيـل  مـا 
تحيض  أن  له  اشترطوا  السنة  وتطليق  السنة؟  تطليق  يكون  كيف  للُسنَّة، 
جامعها  ربما  والحامل  إياها،  مواقعته  قبل  يطلقها  ثم  تغتسـل  ثم  المرأة 

التطليق؟ هذا  صفة  كيف  طهرت،  بعدما 
بُسنَّة  ليس  إنه  اهللا  رحمه  أسحاق  أبو  قال  بل  بإجماع  ُسنَّة  الحامل  طالق  ليس 
معناه  فلعل  ذلك  في  إجماعـًا  وجدت  وإن  عنده،  ثالث  قسـم  فهو  بدعـة  وال 
على  والدليل  جائز  فهو  الطالق  من  بدعة  ليس  ما  ألن  بإجماع  طالقها  جواز 
وقد  لعدتهن  مسـتقبلين  أي   (١)﴾'   & ﴿ تعالـى:  قولـه  الجـواز 

  ½   ¼ ﴿ قائل:  من  عز  قوله  في  حملها  وضع  الحامل  عدة  اهللا  جعل 
اسـتقبال  حال  في  طلقها  قـد  للحامـل  فالمطلـق   (٢)﴾Á   À   ¿   ¾

واهللا أعلم. عدتها. 

.١ اآلية  الطالق،  (١) سورة 

.٤ اآلية  الطالق،  (٢) سورة 
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المعنى  في  لها  فقال  ثيابه  من  أخذتها  البَِيس  رجوع  على  امرأته  أمن  من 
إْن  قال:  العامة  لفـظ  تلفظه  وإذا  طالق،  فأنِت  البَِيس  هـذه  ترّدي  لـم  إن 
معنى  يخفى  ال  إذ  المعنى  والحقيقة  طالـق  فأنِت  البَِيس  هذه  رددتي  مـا 
شـيخنا  إليك  يتوجه  الذي  والسـؤال  جماعًا.  منعت  يميـن  كل  اإليـالء 
هي  له  وقالت  أيام  بعد  المذكورة  البَِيس  المرأة  هذه  ردت  إن  وقدوتنـا: 
عليها  المحلـوف  البَِيس  تلـك  هي  أنها  يعلم  ال  وزوجهـا  البَِيـس  هـذه 
لم  إذا  اهللا  وبيـن  بينه  فيمـا  ويسـعه  تصديقها  له  ويجـوز  المقـام  أيسـعه 
تلك  أذهبت  إذا  وكذا  ال؟  أم  عليها  المحلوف  هي  البيس  تلك  أن  يعلم 
تكن  لم  إذا  هذه  والحالة  ردها  له  أيجوز  عليها  المحلوف  البيس  المرأة 

مأجورًا. ذلك  لنا  صرح  نية؟  له 
ويسعه  زوجته  فهي  أشهر  أربعة  مضّي  قبل  البيس  هاتيك  المرأة  تلك  ردت  إذا 
مصدقة  ألنها  أخذتها  التي  البيس  عين  هي  البيس  تلك  أن  يعلم  لم  ولو  المقام 

هي. أنها  قولها  في 
ذهابًا  ذهابها  يكون  أن  فإما  األشهر  األربعة  مضي  قبل  البيس  تلك  أذهبت  وإن 
ردها  السـتحالة  بذهابها  زوجته  منه  فتطلق  أعيانها  على  االطالع  معـه  يتعـذر 
معه  يرجى  ذهابًا  ذهابها  يكون  أن  وإما  رجعيًا  الطالق  كان  إن  يراجعها  أن  وله 
إن  اإليالء  باب  من  المسألة  فتكون  عليه  ردها  ويمكنها  أعيانها  على  االطالع 
فلينظر  واهللا أعلم  باإليالء،  منه  بانت  وإال  زوجته  فهي  أشهر  أربعة  قبل  ردتها 

ذلك. جميع  في 
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على  قادر  وهو  ضربها  له  ويجوز  ويحبسها  يقيدها  لوليها  أيجوز  الزانية 
أم ال؟ ردعها 

السـفل،  مخالطة  من  وردعها  الفواحش  إظهار  من  منعها  المرأة  لولـي  يجـوز 
بيتها  في  ويحبسها  ذلك  من  يمنعها  أن  منعها  على  قادرًا  كان  إن  عليه  ويجب 
جاز  أمره  وخالفت  عصت  فإن  منها،  لها  بـد  ال  حاجة  لقضاء  إال  تخـرج  وال 
النساء  تتركوا  فال  أال  الزانيات،  وتتجنب  بيتها  في  تحتبس  حتى  يؤدبها  أن  له 

واهللا أعلم. اهللا،  رحم  من  إال  الضالل  إال  أهواؤهن  فما  وأهواءهن 

É¡H  êGhõdG  ™æªc  á«fGõdÉH  …ô°ùàdG  ™æe

عدة  وكملت  بحيضتين  أمته  اسـتبرأ  رجل  عن  جمعة  شـيخنا  وسـأله 
تلك  فحملت  سيدها  يتسرها  ولم  تحيض  مدة  األمة  وبقيت  االستبراء 
أن  لسـيدها  يجوز  هل  حملها  تمام  بعد  فوطئت  زوجها  غير  من  األمة 
هل  يتسراها  أن  يجوز  ال  كان  وإن  السابق؟  االسـتبراء  بذلك  يتسـراها 

≈fõdG
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سـؤال  لها  يلزمه  وهل  الجماع؟  دون  بمـا  منها  يسـتمتع  أن  له  يجـوز 
هي  وهل  تسـريها؟  عليه  يحرم  ممن  يكون  أن  خوفًا  الحمل  ذلك  عن 
أفدنا  تسـريها؟  أراد  إذا  سـؤالها  عليه  يجب  أم ال  ذلك؟  فـي  مصدقـة 

الجواب.
زنى  عن  الحمـل  ذلك  أن  معـه  صح  فـإن  ذلك  عن  سـؤالها  عليـه  يجـب  ال 
التزويج  في  المؤمن  على  محرمة  الزانية  ألن  يتسراها  أن  له  يحل  فال  خالص 
دون  بما  فيها  يسـتمتع  أن  امتنع  يتسـراها  أن  امتنع  وإذا  التسـري  في  وكذلك 

الجماع.
يتسـراها  أن  عندي  فله  محض  زنى  من  الحمل  ذلك  أن  معـه  يصـح  لـم  وإذا 
ذلك  من  لها  استبراء  يكون  بطنها  في  ما  وضع  ألن  بطنها  في  ما  تضع  أن  بعد 
غير  من  الحمل  هذا  يكون  أن  يحتمل  ألنه  ذلك  عندي  له  جـاز  وإنما  الـوطء 
عليه  تحرم  ال  فإنه  ذلك  نحو  أو  نائمة  وهي  رجل  وطئها  إذا  كما  وذلك  زنى 
أقله  لم  فإني  فيه،  فلينظر  واهللا أعلـم،  أمته،  عندي  وكذلك  زوجته  هذا  بمثـل 
اهللا  شـاء  إن  وهو  التزويج  على  للتسـري  قياسـًا  قلته  وإنما  أثر  من  حفظ  عن 

والسالم. صواب 
السائل: قال 

أنه  إال  زنت  أنها  األمة  تقر  ولم  زنى  من  أنه  الحمل  ذلك  صحة  وكيف 
سـؤال  السـيد  على  يجب  هل  وطئها  عن  فامتنع  حمًال  بهـا  أن  لـه  بـان 
إذا  الحرمة  هذه  وكيف  الجماع  على  أكرهـت  أو  زنت  أنها  األمة  لهـذه 

بشيء؟ تقر  لم  ساكتة  األمة  هذه  كانت 
إذا  تزني  حين  لها  منه  بمعاينة  زناها  عنده  يصـح  حتى  زانية  غير  أنها  حكمهـا 
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على  الحد  توجـب  بشـهادة  معه  صح  أو  لذلك  المطاوعة  حالـة  منها  شـاهد 
وأما  ثالثة  أو  شـاهدين  أو  بشـاهد  عليه  تحرم  ال  فإنها  ذلك  دون  ما  ال  الزاني 

واهللا أعلم. شيئًا.  فيه  أعرف  فال  أمة  وهي  بالزنى  إقرارها 

ø¡Jƒ«H  ≥jôëJh  á°ûMÉØdÉH  äÉª¡àªdG  ¢ùÑM

تقدم  إذا  الغوغاء  ومسـاكنة  بالفاحشة  المتهمات  بيوت  قشـع  جواز  عن 
يجوز  وهل  امتنعن؟  إذا  باالرتحال  عليهن  ووّقفـوا  البلد  مطاوعة  عليهن 
فإن  أم ال؟  الدار  من  إجالئهن  في  أبلغ  ذلك  أن  نظروا  إذا  حرقهـن  أيضًا 

يتأتى؟ ال  القيد  أو  الحبس  كان  إذا  أرأيت  القيد؟  أو  فالحبس  أبين 
واقتـداء  الفسـاد  لمـادة  قطعـًا  بيوتهـن  تحريـق  ذلـك  فـي  يبلـغ  أن  أرى 
عن  المتخلفين  على  إنكاره  وفي  الضرار  مسجد  حرقه  في  ملسو هيلع هللا ىلص  برسول اهللا 
ألمرت  والذرية  النسـاء  من  البيوت  فـي  ما  «لوال  بقوله:  الجماعـة  صـالة 
معهم  برجال  أنطلـق  ثم  بالنـاس  يصلي  رجـًال  أمرت  ثم  فتقـام  بالصـالة 
بيوتهم».  عليهـم  فأحّرق  الصـالة  يشـهدون  ال  قوم  إلى  حطب  مـن  حـزم 
آتي  ثم  حطب  من  حزمًا  فيجمعوا  فتيتي  آمر  أن  هممت  «لقـد  رواية  وفـي 
صالة  تكون  حتى  عليهم  فأحرقها  علة  بهم  ليس  بيوتهم  في  يصلون  قومًا 
عن  المتخلفين  على  ملسو هيلع هللا ىلص  منه  اإلغالظ  هذا  كان  وإذا  واحدة».  المسـلمين 
مادة  بيته  كان  بمـن  ظنك  فما  ذلـك  في  للبيوت  أثر  ال  أنـه  مـع  الجماعـة 
بعد  القرامطة  بيوت  بتحريق  المؤثر  أبو  أمر  وقد  للمنكرات  وأصًال  للفساد 
واحد  حال  على  يتوقف  ال  المنكر  وإنكار  يرجعوا.  لئال  دولتهم  انقـراض 
به،  يليق  ما  وقت  كل  في  فيستعمل  واألحوال  الزمان  مراعاة  من  بد  ال  بل 
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باألدوية  المفاسد  قطع  في  الساعون  العالم  أطباء  هم  اهللا  بنور  والناظرون 
مراعاة  المختلفة  باألدوية  الواحدة  للعلة  المعالج  الماهر  كالطبيب  الشافية 

المكان. من  والجهات  والزمان  للحال 
ولغيره  الجماعة،  أو  اإلمام  ظهور  وهو  ووقت،  محل  فلهما  والقيد  الحبس  أما 
الموقوفة  األمور  من  ليسا  والقيد  الحبس  أن  على  ومحل.  وقت  الزواجر  من 
التي  الزواجر  بعض  من  هي  وإنما  المفاسـد  دفع  في  تجاوزها  يمكن  ال  التي 
كان  إنما  والحبس  قطعًا  حادث  القيد  أن  على  المهتدين  العلماء  نظر  استنبطها 
أن  ولكم  عثمان  السـجن  أحدث  من  وأول  السـارية  على  ربط  ملسو هيلع هللا ىلص  زمانه  في 
فإنه   (١)﴾À   ¿   ¾   ½﴿ تعالـى:  بقوله  القيد  ثبـوت  في  تسـتدلوا 
واهللا أعلم. اتفاقًا.  ينسخ  لم  أمر  فهو  السالم  عليه  سليمان  عمل  من  كان  وإن 

ô«¨dG  áeCÉH  ≈fõdÉH  Öéj  Ée

حق  عليه  يكون  أم  التوبـة  أتكفيه  بالمتاب  اهللا  إلـى  وآب  بأمة  زنـى  مـن 
له؟ عليه  الذي  الحق  يكون  وما  لسيدها؟ 

ثمنها  عشـر  فهو  بكرًا  كانت  فإن  عقرهـا،  وهو  لسـيدها  حق  التوبة  مـع  عليـه 
أكثر  على  ثمنها  خمـس  فهو  ثيبًا  كانت  وإن  خمـس،  وقيل  قولهم،  أكثـر  فـي 
تكرر  وإن  سيدها  خدمة  عن  يشغلها  ما  بقدر  يلزمه  وقيل  عشره،  وقيل  القول، 
عقر  الجميع  عن  يجزئه  وقيل  عقر  وطء  لكل  فقيل  الخالص  قبل  الوطء  منه 

واهللا أعلم. واحدًا.  قوًال  آخر  عقر  لزمه  الخالص  بعد  وطئ  وإن  واحد 

.٣٨ اآلية  ص،  (١) سورة 
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منه  كان  ما  على  وندم  تعالى  هللا  تـاب  ثم  منها  بمطاوعة  بثيب  زنـى  مـن 
منه  كان  هل  علمهـا  عن  وغاب  ولعبـاده،  له  عليه  مـا  بجميـع  لـه  ودان 
ما  بلوغه،  بعد  أو  هو  صباه  في  أو  بلوغها  بعـد  أو  صباها  في  بهـا  ذلـك 
هو  هل  رجًال  به  فعل  ما  كان  وإن  أخبرني؟  التوبة  بعد  التائب  هذا  على 
التائب  هذا  مات  وإن  بالجـواب.  منك  فضًال  أم ال؟  كالمرأة  ذلك  فـي 
مع  عليه  يجـب  بما  علمه  لعـدم  عليه  بما  الدينونة  مـع  التخلـص  قبـل 
أم ال؟ هالكًا  يكون  هل  بذلك  يخبره  من  وجد  مهما  بالسؤال  الدينونة 

فلها  للصبية  رضـا  وال  المطاوعة.  البالغ  وكذلـك  له  صداق  فـال  الرجل  أمـا 
النساء. من  مثلها  صداق 

بعد  عليه  هو  الذي  وال  وغيره  بلوغ  من  عليه  هي  الذي  الحـال  يعلم  لـم  وإن 
وإن  والندم  التوبة  فوق  شـيئًا  إلزامه  على  أقدر  وال  الذمة  براءة  فاألصل  ذلك 

ثيب. عقر  وقيل  الجراح  أرش  فله  بصبي  فجر 
تائبًا  مات  وإن  الجواب  في  اإلغالظ  الستحق  توبته  تذكر  لم  لو  عظيم  واألمر 

واهللا أعلم. السالمة  له  رجوت  عليه  بما  دائنًا 

É¡μ∏ªJ  ó©H  ÉgCÉWh  Ωôëj  áeC’ÉH  ≈fõdG

تفضل  أم ال؟  الوجوه  من  ما  بوجـه  تملكها  له  يحل  هل  بأمٍة  زنـى  مـن 
بالجواب.

واهللا أعلم. وطأها،  عليه  يحرم  وإنما  استخدامها  عليه  يحرم  ال  زناؤه 
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تدفع  شـبهة  َثمَّ  أم  أم ال  بها  منه  علم  على  مزنيتـه  تزوج  من  يحـد  هـل 
تفضل  أصولها؟  أو  فروعها  تزوج  الحكم  في  كذلك  وهل  الحد؟  عنـه 

بالبيان.
واهللا أعلم. النظر.  تعزيره  في  لإلمام  ولكن  بالشبهات،  ُتدرأ  الحدود 

≈fõdG  ≈∏Y  √GôcE’G  óæY  ICGôªdG  øe  ´Éæàe’G

أن  أيسـعها  الزناء  على  أكرهت  [أنها]  على  المـرأة  في  التمهيد  فـي  مـا 
واالمتناع؟  االضطراب  عليها  أم  نفسها  على  خافت  إذا  بها  للزاني  تستقر 
وترك  المطاوعة  إال  عليها  يحرم  وال  محمد  أبي  الشـيخ  قول  معنى  وما 

مثلها. أيكون  دبره  في  للوطء  أجبر  إذا  الرجل  وكذلك  االضطراب 
على  خافت  وإن  االسـتقرار،  يسـعها  لم  واالضطراب  االمتناع  على  قدرت  إذا 
نفسها  على  الهالك  من  تخاف  ما  ترك  فيسعها  ذلك  من  تعلمه  لما  الهالك  نفسها 
معاني  في  استقرارًا  منها  االستقرار  يسـمى  ال  وحينئذ  بدونه  السـالمة  رجت  إن 
عنه  عجزها  تحقـق  لما  ترك  وإنما  الصـورة،  فـي  اسـتقرارًا  كان  وإن  األحـكام 
التستر  وعن  ثيابها  خلع  وعن  نفسها  عن  الدفاع  كتركها  منه  العذر  لها  وحصل 
إال  لذلك  غاية  وال  تقتـل  أن  إلى  تدافعه  أن  للزمهـا  هذا  منع  ولـو  ذلـك  وغيـر 

كالمرأة. والرجل  الرضا  على  واالستقرار  المطاوعة  عليها  تحرم  وإنما  القتل 
السائل: قال 

عن  وعذرها  واالضطـراب  االمتنـاع  ترك  اهللا  رحمـه  الشـيخ  لها  أجـاز 
عدم  مع  وألزمهـا  الهـالك  نفسـها  على  خافت  إن  نفسـها  عـن  الدفـاع 
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على  الهالك  خافـت  ولو  يسـعها  ال  ذلك  أن  أحسـب  وكنـت  الخـوف 
وتضطرب  وتمتنع  نفسـها  عن  فتدفعه  الدفـاع  اسـتطاعت  مهما  نفسـها 
غاية  وال  تقدرهـا  قدرة  وبـكل  تجدها  حيلـة  بكل  الدفـع  فـي  وتحتـال 
ألن  أحسـب  كنت  فيما  بينهما  فرق  ال  كالرجل  وهي  القتـل  إال  لذلـك 
فهي  بالفعل  القول  بعض  في  جازت  وإن  تجـوز  ال  قالوا  بالفعل  التقيـة 
إتالفه  أو  الغير  مال  إحراق  على  رجًال  أكره  كجبار  وهي  الزناء  غير  في 
لم  أنا  أم  خالف  المسألة  في  أم  الضمان  اعتقاد  مع  قول  على  له  فيجوز 

بالتبيين. فالفضل  كذلك  كان  فإن  الشيخ؟  كالم  معنى  أفهم 
على  خافت  ولـو  واالضطـراب  التمانع  وجـوب  يقتضـي  محمـد  أبـي  كالم 
الخوف  عند  الوجوب  عدم  يقتضي  اهللا  رحمه  الشيخ  وكالم  ذلك.  من  نفسها 
أبي  بيـن  الخالف  يقـع  وحينئذ  قبلهمـا  مـن  قالـه  بمـا  عنـدي  بمـا  علـم  وال 
ترك  فإن  للخالف،  قابل  والمحل  المسألة  نفس  في  الخليلي  والشـيخ  محمد 
بالفعل.  التقية  بمنـع  القول  تحت  يدخـل  فال  بفعل  وليس  تـرك  االضطـراب 
ينزل  وعليه  فعـًال  الترك  جعل  العلماء  وبعـض  اهللا  رحمه  كالمـه  وجه  وهـذا 
أكرهوا  عما  العفو  وحديث  عظيم  والعفـو  واسـعة  والرحمة  محمد  أبي  كالم 

واهللا أعلم. السؤال.  صورة  يتناول  عليه 

É¡ªàc  hCG  ≈fõdG  ≈∏Y  IOÉ¡°ûdG

في  األصحاب  عنـد  المذاكرة  فيـه  وجـرت  خاطري  فـي  تردد  مـا  بعـد 
وكالهما  منه  ممتنعـة  غير  بامرأة  يزنـي  رجًال  عاينوا  عـدول  نفر  أربعـة 
كما  مفسرة  معاينة  ذلك  منهما  الشـهود  وعاين  محصنان،  عاقالن  ان  ُحرَّ
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وكان  عنهم  وهربا  إليهما  فذهبوا  الزنى،  في  الشهادة  في  التفسير  اقتضى 
أن  دينيًا  الزمًا  وجوبًا  الشـهود  على  أيجب  اإلمام،  عند  العدل  زمان  في 
بعضهم  من  أمنوا  إذا  حـد  في  شـهادة  عندهم  أن  ويخبروه  اإلمام  يأتـوا 
ذلك  يلزمهم  أم ال  كلهـم  يشـهدوا  أن  في  الشـك  وعدم  الخيانة  بعـض 
فقلت  الموانع.  عـدم  مع  عليهم  لـزوم  بال  لهم  يجوز  بـل  دينّيـًا  لزومـًا 
يتعلق  ولم  وحـده  هللا  فيه  الحق  كان  إذا  أمـا  المذاكرة:  عند  نفسـي  فـي 
افتراقهما  بعـد  ذلـك  اللزوم  سـبيل  على  ليـس  فمعي  للعبـاد  حـق  فيـه 
بذلك  الهفوة  جـرت  بل  عـودة  وال  بذلك،  منهما  مكابـرة  بغيـر  وهربـا 
نفسـي  ففي  المنكر،  زال  وقد  واالسـتحالل  المكابرة  غيـر  على  منهمـا 
نفسـه  الفاعل  ألن  ذلك  لهم  جائز  بل  عليهم  الزم  غير  الشـهادة  أداء  أن 
فإذا  األئمة،  إلـى  يبدي  وال  ذلـك  من  ويتوب  نفسـه  على  يتسـتر  أن  لـه 
فيما  لمشاهده  جاز  له  جاز  فما  نفسه  على  يستر  أن  ولزمه  للفاعل  جاز 
ألحٍد  حق  ذلك  في  تعلق  إذا  أنكروها  من  حفظًا  ذلك  أدعي  وال  عندي، 
نائمة  أو  مجنونة  أو  صبية  أو  مكرهة  المرأة  تكون  كأن  فيه،  الخلـق  مـن 
وعدم  والوجوب  اللزوم  موضع  فهنا  للغير،  حق  فيه  فيلزم  للغير  أمة  أو 
أو  ذلك  في  شـهود  وكان  الزنى  زوجته  على  المـرء  ادعـى  أو  التخييـر، 
منهم،  واحد  أداها  حتى  اللزوم  غير  في  الشهادة  أداء  على  تعاقدوا  مثًال 
تعلق  هنا  ها  فمن  الباقون،  يحد  أحدهم  بترك  ألنه  اللزوم  موضع  فهـذا 
الزوج  وحق  والمجنونة،  والصغيرة  المكرهة  فـي  والصداق  الغير،  حـق 
تحفظ  بما  الواجب  هـذا  في  انظر  فتفضل  نراه،  فيما  فهـذا  اللعان،  فـي 
بين  المذاكرة  فيها  جرت  المسألة  هذه  فإن  األجر،  لك  والنظر،  األثر  من 

ترى. ما  كل  فقل  األصحاب 
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أجدها  فلـم  األثر  وراجعت  قلـت  ما  واستحسـنت  ذكرت،  فيمـا  نظـرت  قـد 
موضع،  كل  في  الشـهادة  أداء  يلزم  فال  صـواب  فيها  قولك  إن  وأقـول:  فيـه، 
فيهم.  تردده  وعدم  إخوانه  بأداء  ثقته  مع  إليه  احتيج  أو  طلب  إذا  يلـزم  وإنمـا 

واهللا أعلم.

≈fõdG  øe  áHƒàdG  á«Ø«c

التوبة؟ غير  شيء  أعليه  وندم،  ذلك  من  فتاب  بامرأة  أو  ببهيمة  زنى  من 
البهيمة  عن  تجزئه  وكذلك  التوبة،  أجزأته  مطاوعة  بالغ  بحرة  زنى  قد  كان  إذا 
التوبة  مع  فعليه  بالغة  أكره  أو  أمة  أو  بصبية  زنى  كان  وإن  ربها،  يعلـم  لـم  إذا 

واهللا أعلم. مثلها.  صداق  وهو  العقر 

ΩQÉëªdG  ìÉμæH  ºLôdG

وجهه؟ ما  يحصن،  لم  أو  أحصن  منه  محرم  ذات  ناكح  يرجم  قولهم 
ومعه  خالي  لقيت  البـراء  قال  بالسـيف.  يقتل  أنه  نحفظه  والـذي  أعلـم  اهللا 
أبيه  امرأة  تزوج  رجل  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  بعثني  قال  تريد  أين  قلت  الراية 
بأعرابّي  مروان  عبدالملك بن  إلى  وجيء  عنقه.  أضرب  أن  فأمرني  بعده  من 
وإنما  بأمي  ليسـت  فقال  بأمك؟  تزوجت  لك  ما  له  فقال  أبيه،  امرأة  تـزوج 
في  تجاهل  وال  جهـل  ال  وقال  عنقه،  عبدالملـك  فضرب  أبي.  امـرأة  هـي 
أو  عبدالملك  أحسن  فقال  عنه  اهللا  رضي  زيد  جابر بن  ذلك  فبلغ  اإلسالم. 

أجاد. قال 
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القائل  ولعلَّ  الرجم  أعـرف  وال  محرم  لذات  النكاح  حـد  في  نعرفه  ما  فهـذا 
نص  مع  قياس  وال  للروح  مزهق  منهما  كًال  ألن  بالسيف  القتل  على  قاسه  به 

الحدود. في  سيما  وال 
الحدود  إقامة  جواز  على  دليل  إياها  جابـر  واستحسـان  عبدالملك  قصة  وفي 

الجبابرة. من 
واهللا أعلم. بالجهل.  تدرأ  ال  الحدود  جواز  على  دليل  أيضًا  وفيها 

•Gƒ∏dG  øe  óëdGh  π°ù¨dG

وجهه؟ ما  الرجل.  وطء  من  والحد  الغسل  وجوب  في  اختالفهم 
أحسـب  كنت  وما  أعرفه  فال  الرجل  وطء  من  الغسـل  يجب  ال  بأنه  القول  أما 
الغسـل  وجوب  من  فهمه  قائله  فلعـل  به  قيل  قد  كان  وإن  بـه  قـال  أحـدًا  أن 
غيبوبة  عن  عبـارة  هو  ونقول  الدبر  في  ختـان  ال  أنه  وذلك  الختانيـن  بالتقـاء 
أنهما  غير  الرجل  بختان  يلتقي  ال  أيضًا  المرأة  فختان  وإال  قدرها  أو  الحشفة 

التقائهما. بمنزلة  تحاذيهما  فجعل  يتحاذيان 
حكم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  يثبت  لم  فألنه  بذلك  الحد  يجب  ال  بأنه  القول  وأما 
قاسـه  ذلك  أوجب  ومن  الحدود  في  القيـاس  يرى  ال  قائله  ولعـل  بعينـه  فيـه 
هذا  وأصحاب  محـرم  موضع  في  محـرم  إيالج  منهما  كًال  ألن  الزنـى  علـى 
على  قياسًا  ذلك  كل  جلد  بكرًا  كان  وإن  رجم  محصنًا  كان  إن  يقولون  القول 
من  ومنهم  المحرم  ذات  ناكح  على  قياسًا  بالسيف  عنقه  ُيضرب  وقيل  الزاني 

أبدًا. له  يحل  ال  والكل  البهيمة  ناكح  على  قاسه 
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قتله. في  الحديث  م  تقدَّ فقد  محرم  ذات  ناكح  فأما 
وقيل  وناكحها»،  البهيمـة  «اقتلوا  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فعـن  البهيمة  ناكـح  ـا  وأمَّ
المهاجر  أبو  وقال  يموت.  حتى  بالحجارة  يرمى  ثم  جبل  رأس  على  من  يقذف 
بكرًا  كان  وإن  بالحجارة  يتبع  ثم  دار  أو  جبل  فوق  من  يقذف  محصنًا  كان  إن 
قال  ثم  فسكت  يقذف  أن  كليهما  على  أن  يرون  ُعمان  أهل  فإن  له  قيل  جلد. 

قالوا. ما  أحسن  ما 
جعل  ثم  قراهم  رفـع  فإنه  لـوط  لقوم  اهللا  عقوبة  مـن  ذلك  أخذ  وإنمـا  قلـت 
أنهم  المعلوم  ومن  منضود  سـجيل  من  حجارة  عليهم  وأمطر  سـافلها  عاليها 

والمحصن. البكر  فيهم  كثرتهم  على 
عليه  ير  لم  إنه  حيث  البكر  الزاني  علـى  البكر  قاس  فقد  المهاجر  أبـو  وأمـا 
العلو  من  القذف  وزاده  الرجم  في  كالمحصن  المحصن  وجعل  الجلـد  إال 
يحل  وال  بالتزويج  تحـل  المرأة  إن  حيـث  الزنى  من  أشـد  به  جـاء  مـا  ألن 

الرجل.

AQódG  ÖÑ°S  »a  ÜòμdÉH  qóëdG  AQO

يقبل  هل  والكذب.  العصيان  من  فتاب  بكذب  الحّد  نفسه  عن  أدرأ  من 
لحكمه؟ أذعن  إذا  إال  ال  أو  اهللا  عند  منه 

نفسه  يفضح  أن  له  وليس  أمكنه  مهما  اهللا  بستر  يستتر  أن  وعليه  ذلك  منه  يقبل 
بستر  فليستتر  القاذورات  هذه  من  شيئًا  منكم  أتى  «من  ملسو هيلع هللا ىلص :  لقوله  الخلق  عند 

واهللا أعلم. اهللا».  كتاب  عليه  أقمنا  صفحته  لنا  أبدى  من  فإن  اهللا 
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ما  يحصن.  لم  أو  أحصن  ُدبر  فـي  المرأة  ناكح  يرجم  عباس  ابـن  قـول 
وجهه؟

وال  بالتزويج  يحل  القبل  ألن  القبـل  في  منه  أشـد  الدبر  في  الوطء  ألن  ذلـك 
حال. كل  في  الدبر  يحل 

بالوطء  فرجه  أحصن  قد  ألنه  المحصـن  للزاني  الرجم  تعالى  اهللا  شـرع  ولما 
إن  بيانه  الدبر  فـي  الوطء  مثله  كان  اإلحصان  ذلـك  بعد  فعلـه  وكان  الحـالل 
والدبر  الذواق  بعد  الزنا  وارتكب  الحالل  ذاق  قد  لكونه  رجم  إنما  المحصن 

واهللا أعلم. القبل.  بخالف  الرجم  يوجب  فارتكابه  يذاق  ال 

É¡æe  ¿Gƒ«ëdG  ø«μªàH  ICGôªdG  qóM

وجهه؟ ما  له.  أذعنت  إن  التْيس  منكوحة  تحد  قولهم 
الواطئ  الرجل  مثـل  وذلك  زنى  جهتها  من  فهـو  حرام  له  إذعانهـا  ألن  ذلـك 

واهللا أعلم. للبهيمة. 

¿É°üME’G  »a  ájôëdG  •Gôà°TG

حدَّ  وال  عليه،  رجـم  وال  اإلحصان  بعد  إال  العبـد  على  حـد  ال  قولهـم 
وجهه؟ ما  الخمر.  شرب  إن  وال  قذف  إن  عليه 

 {  z  y   x ﴿ اإلماء:  في  تعالى  فلقوله  باإلحصان  الحد  شـرط  ا  أمَّ
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اآليـة  فظاهـر   (١)﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }   |
والزنى،  اإلحصان  األمرين  بمجموع  معلقًا  الحـد  وهو  العذاب  كون  يقتضـي 
كون  فيقتضي  شرط  بعد  شرط   ﴾|   {   z   y   x ﴿ قوله:  ألن 

نصًا. بهما  مشروطًا  الحكم 
الحر  حكم  عن  العبد  حكم  نقصان  في  أصًال  اآلية  هذه  الفقهاء  جعلت  وقد 
ولم  الزنى  حد  األمة  على  يقيموا  أن  يـرون  ال  مكة  وأهل  عبـاس  ابـن  وكان 

 {  z  y   x ﴿ تعالى:  اهللا  قول  ذلـك  في  ويتأولون  تزوجت  تكـن 
واإلحصـان  قـال   (٢)﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
جلدة  خمسـين  الزنى  في  العبد  جلد  طالب  أبي  علّي بن  إن  وقيـل  الـزواج. 
إذا  الحد  األمة  على  إن  وقيل  أربعين،  والقذف  الخمر  وفي  محصنًا  كان  إذا 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الحميري  وخالد  وزيد  هريرة  أبي  لحديث  تحصن  لم  ولو  زنت 
قالوا  جلدة»،  خمسـين  «اجلدوها  فقال:  تحصن  ولـم  تزني  األمة  عن  سـئل 
لكونهن  بيان  هو  بـل  للتنصيف  شـرطًا   ﴾y   x ﴿ تعالى:  قوله  وليـس 
على  بالتزويج  يزيد  ال  حّدهن  وإن  جلدة  خمسـين  يجاوزن  ال  التزويج  مع 
إذا  الخمسـين  على  حدهن  يبقـى  قيل  وكأنه  خمسـين  يبقى  بـل  الخمسـين 

أحصن.
هكذا  الخمسـون  حدهن  أن  اآلية  نزول  قبل  عرف  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  واألظهُر  قالوا 
الحرة  جلد  يرتفع  كما  ارتفاعه  لتوهم  دْفعًا  التزويج  مع  بقاَءه  تبين  اآلية  نزلت 
جلدة. أربعين  جلدا  األمة  أو  العبد  يحصن  لم  إن  وقيل  العبد  حد  وكذا  معه 

.٢٥ اآلية  النساء،  (١) سورة 

.٢٥ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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العبد  على  يثبت  ولم  تنصيفه  يمكن  ال  الرجم  فألن  عليه  رجم  ال  قولهم  وأما 
تنصيفه. يمكن  الذي  هو  ألنه  الجلد  نصف  المراد  أن  فعلمنا  الحد  نصف  إال 

الحد  مشـروعية  في  الحكمة  فـألن  والخمر  القـذف  في  ُيحـّد  ال  كونـه  وأمـا 
العقل  حفظ  الخمر  حد  في  الحكمة  وأيضًا  الرذائل  عن  العرض  صون  فيهما 
عن  يصدر  ما  وال  الناس  قذف  أعراضهم  يدنس  ال  منازلهم  خسة  مع  والعبيد 
فإن  المقذوف  لصـون  إنه  قلنا  وإن  العقـل  ذهاب  عند  الهذيان  مـن  ألسـنتهم 

المتنبي: قول  أحسن  وما  الخسيس  بقذف  ينثلم  ال  عرضه 
نـاقــص مــــن  مــذمــتي  أتـتـــك  وإذا 

كــامــل بــأنــي  ـــي  ل الـــشـــهـــادة  ــي  ــه ف
وقد  الحّر،  َحـّد  نصف  وذلك  والخمر  القذف  فـي  جلدة  أربعين  يحـد  وقيـل 
الزنى  في  الحد  عليهمـا  أثبت  تعالى  أنه  عليـه  والحجة  ذلك  علّي  عـن  تقـدم 

واهللا أعلم. مثله.  الحدود  فسائر 

qóë∏d  áFQGódG  á¡Ñ°ûdG  §HÉ°V

شبهة  بكل  تدرأ  بل  أم ال  ضابط  لها  هل  الحدود:  بها  تدرأ  التي  الشبهة 
غامضًا؟ شيئًا  كان  ولو 

درأ  وقد  بالشبهات»  الحدود  «ادرئوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وهو  اإلطالق  ظاهر  الحديث 
جيء  فلما  قيل  فيمـا  مملوكها  تسـرت  امرأة  عن  الَحدَّ  عنه  اهللا  رضـي  عمـر 
ملكت  ما  لنا  يحّل  وال  أيمانكم  ملكـت  ما  لكم  أيحل  قالت:  ُعمَر  إلـى  بهـا 
درءًا  الجهل  وليـس  تحدوها،  ال  يعنـي  متأولة  فإنهـا  دعوها  فقـال  أيماننـا؟ 
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تأولت  قد  المـرأة  أن  غير  اإلسـالم  في  تجاهـل  وال  جهـل  ال  إذ  للحـدود، 
في  تصب  ولم   (١)﴾l   k   j   i ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  العزيـز  الكتـاب 
عن  الحد  يدرأ  ولذا  زعمها  في  بدليل  تمسكت  حيث  شبهة  أنه  غير  تأويلها 
في  شـبهة  يورث  إنكاره  ألن  الحد  في  الدخول  قبل  أنكر  إذا  بالزنـى  المقـّر 

واهللا أعلم. األول.  اإلقرار 

≈fõdG  ≈∏Y  ôÑédÉH  óëdG  AQO

مع  وجهه؟  فمـا  كذلك  كان  فـإن  الحد؟  َيدرأ  هـل  الزنى  علـى  الجبـر 
أنه  بمعنى  اإلكراه،  وال  الجبر  يقبـل  ال  فعل  إنه  «المشـارق»:  في  قولك 
وال  الرجل  من  االختيار  عند  إال  يصدر  ال  ألنه  ذلك  عند  فعله  يتأتى  ال 

فعله. يحل 
االضطرارية  األمور  على  الحد  درُء  يتوقف  وال  الجبر،  لشبهة  الحد،  عنه  ُيدرأ 

كانت. أّيًا  الشبهة  بحصول  يكون  وإنما 
قوية. شبهة  يقتل  أو  الفعل  على  الفاعل  حمل  أن  المعلوم  ومن 

يختره  لم  لو  اآللة  تساعده  ال  أي:  الجبر،  يقبل  ال  إنه  «المشارق»  قول  فمعنى 
الناشئة  الشبهة  ينفي  ال  وهو  الشهوة،  عن  ناشئ  الّنفسي  واالختيار  نفسه،  في 

الجبر. عن 
غلط.  وال  تأويل  وال  جبر  غير  من  الزنى  د  متعمِّ ُيَحدُّ  إنما  أنه  المقـام  حاصـل 

واهللا أعلم.

.٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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تابا،  وإن  لبعض  بعضهما  واليُتهمـا  ُمنعت  بامرأة  زنى  فيمن  اختالفهـم 
المنع؟ وجه  ما  تجوز،  وقيل: 

إال  تثمر  وال  العداوة  إال  تورث  ال  فإنها  الِفعلة،  وقبح  المعصية  شـؤم  وجُهه: 
والية  تنزل  وكيف  بعـض.  من  بعضهما  ينفر  أن  توبتهما  تمـام  ومن  البغضـاء 

النفرة. مع 
فيحترق  فعله  وقبـح  معصيته  تذكر  صاحبه  رأى  إذا  منهمـا  الواحـد  أن  بيانـه: 

بذلك. قلبه 
لـه.  ذنـب  ال  كمـن  الذنـب  مـن  التَّائـب  ألن  فظاهـر  بجوازهـا  القـول  وأمـا 

واهللا أعلم.



´É°VôdG





´É°VôdG  øe  âNC’G  áæHG  áeôM

أجنبية  ابنة  رضعـت  اإلخوة  هؤالء  وأم  أب،  مـن  واحـد  كل  أم،  إخـوة 
البنت  وكبرت  بنتًا  وجابت  ونسلت  الرضيعة  وكبرت  األكبر  الولد  على 
تجوز  األجنبية  الرضيعة  بنت  يتزوج  الرضيعة  أخو  الصغير  الولـد  وأراد 

ال؟ أم  أمه  من  أخيه  رضيعة  بنت  له 
واهللا أعلم. له،  تحل  فال  الرضاعة  من  أخته  ابنة  هي 

ø«dƒëdG  øY  ´É°VôdG  pI qó oe  IOÉjR

الحولين  بعد  الرضاع  عن  بالطعام  يكتـف  لم  إن  الصبي  إن  بعضهم  قـول 
بعد  أشـهر  سـتة  إلى  وقيـل  الرضـاع  حكـم  فـي  فهـو  أشـهر  أربعـة  إلـى 
قوله  مع  وجهها  ما  سنين  أربع  إلى  وقيل  سنين  ثالث  إلى  وقيل  الحولين 

  ¤   £   ¢   ¡ ~ے     }    |   {   z ﴿ تعالـى: 
الزيادة؟ في  الوجه  فما  رضاع  السنتين  أن  على  دالة  اآلية  فإن   (١)﴾¥

.٢٣٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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عن  البنية  تسـتغِن  لم  متى  وأنها  البنية  قوام  الرضاع  من  الغـرض  أن  اعتبـروا 
ثابتة  الرضاع  أحكام  فرأوا  نظروا  أنهم  وذلك  الرضاع  حكم  في  فهي  الرضاع 
السنتين  فوق  فيما  العلة  هذه  فأطردوا  بدونه  يقوم  ال  ألنه  السنتين  قبل  للصبي 
فإنه  الصبيان  أحوال  من  للغالب  اعتبارًا  أشـهر  أربعة  إلى  أطردها  من  فمنهم 
فوق  ما  إلى  أطردها  من  ومنهم  بالطعام  يسـتغني  أال  الحد  هذا  يبلغ  من  قل 
بين  المعتاد  األغلـب  علـى  اآلية  كلهم  هـؤالء  وحمل  للنـادر  اعتبـارًا  ذلـك 
عندهم  المعروفة  المدة  تتم  وبذلك  سنتين  إلى  الرضاع  في  العادة  فإن  الناس 
هذا  على  يحملوها  لم  ألنهـم  الجمهور  ويفيد  عندهم  تقييدًا  ذلـك  يفيد  فـال 
في  ثابتة  أحكامـه  وأن  الرضاع  لمـدة  التحديد  على  حملوها  وإنمـا  المعنـى 
لم  خصوصية  السـنتين  في  للرضاع  تكـون  أن  الحتمال  غير  ال  المـدة  تلـك 

واهللا أعلم. بعدها.  فيما  تكن 
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من  مدة  عنـده  ومكثتا  أخـرى  زوجة  فوقهـا  وأخذ  زوجـة  عنـده  رجـل 
وقد  الرضاعة  من  أختي  هـذه  زوجتك  األولى  زوجته  قالت  ثـم  الزمـان 
الجواز  بعد  قولها  يقبل  هل  هكذا  فقالت  الضرة  فسـألوا  أمها  أرضعتني 

ال؟ أم  كلتاهما  عليه  حرمتا  هل  ثبت  وإن 
المدة  وطالت  بها  تـزوج  بعدما  عليه  بحجة  فليـس  وأمها  الضرة  قـول  أمـا 
من  عندها  مـا  تؤدي  وال  بـه  وتسـمع  التزويج  تـرى  حاضـرة  منهمـا  وكل 
يحرم  فال  شهادتهما  إسقاط  توجب  شبهة  السكوت  هذا  في  فإن  الشـهادة، 
الرضاع  حكم  توجب  التي  بالبينة  ذلك  صح  إذا  إال  زوجاته  من  أحد  عليه 
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فال  األخيرة  يطأ  لم  كان  وإذا  جميعًا  عليه  حرمتا  وصفنا  بما  ذلك  صح  فإن 
واهللا أعلم. األولى.  عليه  تحرم 
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جاءت  ثم  أرضعتهما  فقالت  أخرى  فجاءت  امرأة  تزويج  أراد  رجل  عـن 
قد  الرضاع  المدعية  المـرأة  هذه  إن  فقاال  وزوجها  المرضعـة  المرأة  ابنـة 
ال؟ أو  عارضها  من  وقول  المرأة  قول  يقبل  هل  الرضاع  بعدم  عندنا  أقرت 

وذلك  مجوسـية  كانت  ولو  بالرضاع  شـهادتها  تقبل  المرضعة  أن  األثـر  جـاء 
فإذا  عليهم  اهللا  رضوان  العلم  حملـة  نقلته  الذي  هو  القول  وهذا  تتهم  لـم  مـا 

لمتهم. شهادة  ال  إذ  شهادتها  بطلت  اتهمت 
أرادوا  إذا  جعلوا  وقد  كثر  قد  الرضاع  هذا  إن  اهللا  رحمه  علي  بن  موسـى  قال 
عدلة  إال  الزمان  هذا  في  أقبل  وال  قال  بالرضاع  فشهدت  امرأة  أحضروا  الفساد 
فتجيء  ليتزوجها  المرأة  يخطب  الرجل  في  معاوية  أبو  وقال  النكاح.  عقد  بعد 
سـبيل  على  يتزوجها  أن  له  يكره  أنـه  أرضعتها  قد  إنها  فتقـول  ثقة  غيـر  امـرأة 
كانت  وإذا  قال  بينهما  يفرق  لم  هذا  على  تزوج  فإن  يقع  تحريم  غير  من  التنزه 
بعضهم  وحفظ  محبوب  بن  محمد  بن  بشـير  عن  ذلك  ويروى  قولها  قبل  ثقة 
التزويج  قبل  المرضعة  شهدت  إذا  أنه  خالد  بن  محمد  أحمد بن  القاضي  عن 
بجواز  األثر  جاء  فقد  وبالجملة  عدلة  ثقـة  غير  كانت  إن  قبولها  في  فمختلـف 
أو  حالل  في  تفرق  أن  تتهـم  أن  وتهمتها  متهمة  تكن  لم  مـا  المرضعـة  شـهادة 
من  إلى  النظر  ومرجـع  مسـألتكم  في  المسـلمين  آثار  هذه  حرام  على  تجمـع 

واهللا أعلم. شهادتها  ردت  يتهم  ممن  كانت  فإن  الشاهدة  المرأة  يعرف 
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فطلبها  إحداهن  وبلغـت  ولد  وعنـده  شـقيق  عم  ولها  ابنتان  لهـا  امـرأة 
وبكى  نائم  وهو  يومًا  أمه  تركته  الولد  هذا  أن  فادعت  أمها  من  بالتزويج 
يزوج  أن  عن  الولد  أبو  فامتنع  ورّضعته  عليه  الرأفة  أخذتها  شديدًا  بكاء 
إن  له  فقالت  الولـد  أبي  إلى  أمها  وأتـت  الثانية  بلغت  ثم  باالبنـة  ولـده 
الولد  هذا  إن  أوًال  قلت  قد  فقال  ابنك  بها  زوج  الحلم  بلغت  االبنة  هذه 
أوًال  لي  قال  وإنما  أرضعتـه  ال  واهللا  قالت  بها.  أزوجه  كيـف  أرضعتيـه 
التزويج  أيصح  قولها؟  في  تقول  ما  لي  قـال  ما  لك  وقلت  بذلك  قائـل 

ال؟ أم 
ليس  ورجوعها  ثابـت  األول  قولهـا  إن  فقيل  خـالف  المسـألة  هذه  مثل  فـي 

واهللا أعلم. ربها،  إلى  تابت  إذا  مقبول  رجوعها  بل  وقيل  بشيء 
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التزويج  هـذا  أيكون  أمـه  غير  أبيه  زوجـة  رضعتها  امـرأة  تـزوج  رجـل 
ولهذا  بجهله؟  يعذر  فهل  حرامًا  تزويجه  كان  فـإن  صحيحًا؟  أم  فاسـدًا 
ينظر  ما  وينظروا  رضيعته  على  يدخلوا  أن  أيجـوز  خلص  إخوة  الميـت 
الميت؟  أخيهم  أوالد  بسـبب  عليها  يدخلون  إنمـا  وهـم  المحـارم  ذوو 

ذلك. لنا  بيِّن 
من  أخوك  فهو  أبيك  لبن  من  رضع  فمن  للزوجة  ال  الزوج  وهو  للفحل  اللبن 
من  رضعت  بالتي  تتزوج  أن  يصح  وال  غيرها  أم  أمك  المرضع  كان  الرضاعة 

ذلك. في  الجهل  يسع  وال  أبيك  لبن 
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بالنكاح  يثبت  النسـب  ألن  له  فاألوالد  بأوالد  منها  وجاء  جاهل  تزوجها  فإن 
الصحيح. بالنكاح  يثبت  كما  الفاسد 

ألنها  المحارم  ذوات  من  إليه  النظر  يجوز  ما  منها  ينظروا  أن  إلخوته  ويجوز 
لهم  جائزًا  كان  ما  بها  تزوُجه  عليهم  م  ُيحرِّ فال  الرضاعة  من  أختهم  كانت  إذا 
لك،  أبيح  الذي  الحالل  عليك  يحّرم  ال  غيرك  يفعله  الذي  الحـرام  ألن  منهـا 

واهللا أعلم.
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تزويج  يجوز  هل  أوالد  ولـه  آخر  ولد  ولها  ولدها  ولـد  رّضعت  امـرأة 
بعضًا؟ بعضهم  من  بنيها  بني 

ولد  من  ترضعه  لم  من  وأما  لآلخر  عمًا  يكون  المرضوع  ألن  ذلك  يجـوز  ال 
واهللا أعلم. يزوج،  أن  يجوز  وكذلك  اآلخر  أوالد  من  يتزوج  أن  فجائز  ولدها 
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أنا  فقالت  امرأة  جاءت  مدة  وبعد  بها  ودخل  فتزوجها  امرأة  خطب  من 
حاضرة  القائلة  والمرأة  تزوجتها  التي  المرأة  هذه  أبا  وأرضعت  أرضعتك 
فقال  المسـلمين  بعض  فسـأل  بزوجته،  دخل  حتى  تخبره  ولم  الدار  في 
فزوجها  يطلقهـا  ولم  فتركها  كذلـك  أنه  الـزوج  فظن  عليـك.  حرمـت 
المرأة  هـذه  في  القول  ما  بهـا.  الرجل  ذلك  ودخـل  آخر  برجـل  أبوهـا 

ال؟ أم  مصدقة  بالرضاع  القائلة 
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بالرضاع  شهدت  امرأة  في  قال  أنه  اهللا  رحمه  الحواري  أبي  عن  األثر  في  يوجد 
غيره  وقال  رضاع.  فهو  بالرضاع  المرأة  هذه  شهدت  إذا  أنه  وامرأة  رجل  بين 
بذلك  قالت  علمت  فحين  التزويـج  عن  غائبة  شـهدت  التي  المرأة  كانـت  إن 
شيئًا  تقل  ولم  للمرأة  الرجل  ذلك  بتزويج  عالمة  حاضرة  كانت  وإن  صدقت 

تصدق. لم  بعد  من  قالت  ثم 
عقد  بعد  الرضاع  في  امرأة  قول  الزمان  هذا  في  أقبل  ال  علي  بن  موسى  وقال 
النكاح  فسـاد  شـاؤوا  إذا  الناس  ألن  الفسـاد  من  له  ظهر  لما  عدلة  إال  النكاح 
المرأة  يخطب  الرجل  في  معاوية  أبو  وقال  بالرضاع.  فشهدت  امرأة  أحضروا 
يتزوجها  أن  يكره  أنه  أرضعتها  قد  إنها  فتقول  ثقة  غير  امرأة  فتجيء  ليتزوجها 

تحريم. غير  من  التنزه  سبيل  على 
زوجها  يتركها  ال  أن  عندي  األولى  وكان  المسألة،  هذه  في  األثر  نصوص  هذه 
مرة  أول  في  الشهادة  أداء  عن  بسـكوتها  متهمة  ألنها  المرأة  تلك  بقول  األول 

تصّدق. أن  أعجبني  عدلة  وكانت  عذر  وجه  أو  النسيان  ادعت  فإن 
أقدر  وال  ذلك  عن  المسؤولون  وهم  شيئًا  الواقعة  هذه  في  أقول  فال  وبالجملة 

بحكم. فيها  أحكم  أن 
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عليه  والمرضوع  غيرها  بنات  الصبية  أم  ومع  صبية  أرضعت  إذا  المـرأة 
المرضوعة؟ الصبية  أخوات  من  يتزوج  أن  الصبي  لهذا  يجوز  هل  صبي، 
أمه  أرضعتها  التـي  هي  أخته  وأمـا  بأخواته  لسـن  ألنهن  ذلك  له  يجـوز  نعـم 

واهللا أعلم. أخته.  أخوات  والبواقي 
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وزوجته  جدتـه  وهي  ابنـه  ابن  إحداهمـا  فرضعـت  زوجتـان  لـه  رجـل 
الصبي  لهذا  يجوز  هل  بابنة  وأتت  تزوجت  واالبنة  بابنة  له  أتت  األخرى 
األخرى؟ الزوجة  من  هي  التي  جده  بنت  ابنة  يتزوج  أن  المرضوع 

أخًا  يكون  وكما  للفحل،  واللبن  الرضاعة  من  أخته  بنت  ألنها  ذلك،  يجوز  ال 
واهللا أعلم. الرضاع،  في  أيضًا  كذلك  األب  من  النسب  في 
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هذا  رضعت  قد  ابنتـي  إن  جدتها  وقالت  امـرأة  يتـزوج  أن  أراد  الرجـل 
قولها  أيقبل  إليهـا،  المشـار  االبنة  أعني  ماتـت  قـد  االبنـة  وأم  الرجـل، 

ثقة؟ غير  أو  ثقة  كانت 
الشـبهات  وترك  صدقها،  إلمكان  يتزوجها  فـال  التزويج  قبل  ذلـك  قالـت  إذا 
قالت  وإن  شديد.  الفروج  وأمر  سـعة،  النسـاء  من  غيرها  وفي  للدين،  حصن 

واهللا أعلم. بحجة،  ليس  فقولها  التزوج  بعد  ذلك 
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ألبانهن  جعلن  مثًال  نساء  أو  امرأتين  في  عنه  اهللا  رضي  القطب  ذكره  ما 
وال  يتزوج  فال  شـبهة  ذلك  إن  أكثر  أو  طفل  منه  فشـرب  واحد  إناء  في 
فوقهما  فمـا  المرأتين  ولبـن  محضـًا  رضاعـًا  يكـون  ال  كيـف  يصافـح 
لبن  شـرب  يكون  أن  حتمًا  ال  وقوله  كليًا  امتزاجًا  ببعض  بعضه  ممتزج 
الرضاع  حصن  لدفع  كاف  التعليل  هذا  هل  لبنهما  أو  هذه  لبن  أو  هذه 
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منه  قطرة  كل  والعادة  النظر  في  األلبان  امتزاج  مع  فقط  الشـبهة  وإيقاع 
بالبيان. تفضل  المجموعة؟  األلبان  من  أي  منها  متألقة 

إناء  إلى  إناء  من  وفرغ  خضخض  إذا  إال  كليًا  اختالطًا  يختلـط  ال  الجـواب 
االحتمال  يدخله  ذلك  دون  وما  باالمتزاج  نجزم  حينئذ  سافًال  عاليه  وقلب 
مظنون،  أو  فيـه  مشـكوك  والرضاع  متحققـة  فالشـبهة  التداخـل  عـدم  فـي 

واهللا أعلم.
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مثًال  كدم  نحوه  أو  قيح  مازجه  إذا  اللبـن  أن  من  أيضًا  القطب  ذكـره  مـا 
هل  لألغلب،  والحكـم  رضاعـًا  يكون  ال  اللبـن  غيـر  األكثـر  كان  فـإذا 
القياس  وجه  وما  اإلفسـاد؟  في  الطاهر  مازج  إذا  الدم  على  قيـاس  هـذا 
بعض  قال  حتى  الصحيح؟  على  سواء  وقليله  كثيره  اللبن  أن  مع  بينهما 
من  طفل  فشـرب  بئر  في  مثًال  امـرأة  من  لبن  قطرة  قطـرت  لـو  الفقهـاء 
تأثير  من  هو  هل  القياس  صحة  تسليم  وعلى  رضاع.  ذلك  أن  البئر  تلك 
أو  جنسـه  في  عينها  في  أو  جنسـه  في  أو  الحكم  عين  في  العلـة  جنـس 

بالبيان. تفضل  عينه؟ 
تأثير  فال  القياس،  أنواع  من  ال  االستدالل  أنواع  من  لألغلب  الحكم  بأن  القول 
الجمل.  من  تحتها  مـا  على  منسـحبة  مسـتمرة  قاعدة  تلك  بل  جنس  أو  عيـن 
نص. دليل  وال  نص  ال  حيث  المواضع  جميع  في  يالحظونها  بها  فالقائلون 

أنها  فيها  ما  وغاية  لألغلب  الحكم  يرى  ال  من  قول  على  جارية  البئر  ومسألة 
واهللا أعلم. يصافح،  وال  معها  يتزوج  ال  شبهة 
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عدتها  انقضاء  بعد  تزوجت  ثم  مثـًال  طفله  مرضعة  رجل  طلق  إذا  عمـا 
الطفل،  ترضع  وهي  الثاني  الـزوج  فوطئها  الطفل  فصال  قبـل  الطالقيـة 
رأي  على  الثاني  الزوج  ألوالد  تحل  ال  من  تزوج  الطفل  لهذا  يحل  هل 
تفضل  والوطء؟  الحمل  رأي  علـى  ال  بالوطء  ينتقل  اللبن  إن  قال  مـن 

بالكشف.
يصافح،  وال  معها  يتزوج  ال  شبهة  أنه  يكون  ما  وأقل  فنعم،  الرأي  ذلك  على 

واهللا أعلم.

™«°Vô∏d  Ö«∏ëdG  ∫ƒ°Uh  »a  ∂°ûdG

والطفلة  الرضاع،  مـدة  في  طفلة  فم  فـي  ثديها  من  حليبًا  حلبـت  امـرأة 
تعلم  وال  المرأة،  قول  على  الشراب  تسغ  لم  الناس  ظاهر  على  مريضة 
هذا  يكون  هل  فمها،  من  رجعته  أم  اللبن  ذلك  شربت  الصبية  أن  المرأة 
ال؟  أم  التزويج  عن  المرأة  تلك  أرضعته  من  على  وتحرم  ال؟  أم  رضاعًا 

ذلك. لنا  بيِّن 
واهللا أعلم  يثبـت  ال  بذلك  الرضـاع  وحكـم  معها،  التنـزه  ينبغـي  شـبهة  هـذه 

والسالم.

áYÉ°VôdG  øe  ádÉîdG  ºjôëJ

وأّم  بنتًا،  ولدت  والثانية  صبيًا،  ولدت  منهما  فواحدة  ابنتين  ولدت  امرأة 
التي  خالته  بنت  يتزوج  أن  البنت  ولد  وأراد  بنتها  بنت  رضعت  االبنتين 
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االبنة  وجدة  الصبي  جدة  االبنتين  أم  فاستوت  أمها،  أم  جدتها  أرضعتها 
الصفة؟ هذه  على  بالبنت  تزويجه  أيجوز  جدتها،  أرضعتها  التي 

فهي  أمه  أخت  بالرضاع  فصارت  أرضعتها  جدته  ألن  الرضاعة  من  خالته  هي 
واهللا أعلم. عليه،  حرام 

´É°VQE’G  øY  ΩC’G  á≤Øf

وإذا  ذلك؟  لها  هل  بأجرة  إال  ولدها  رضاع  عن  امتنعت  إذا  الزوجة  عن 
ضرر  َثّم  يكن  ولم  فأبـت  ولدها  ترضع  أن  منها  وطلـب  الزوج  طلقهـا 
وهل  االمتناع؟  لها  يصح  هل  لبني  من  لي  بد  ال  المطلق  وقال  بولدها، 

ور؟ الصُّ هذه  مثل  في  حّد  الرضاعة  ألجرة 
المراد  قيل   (١)﴾|   {   z﴿ تعالى:  قوله  معنى  في  اختلف 
فذكر  أحكامهن،  بيان  وفـي  فيهن  الكالم  ألن  النسـاء  من  المطلقات  بهـن 
أحكام  ثـم  بهن  واإلضـرار  العضـل  تحريم  ثـم  الفديـة  ثـم  العـدة  حكـم 
تلزم  اللواتي  وهـن  بالمطلقـات  خـاص  اآلية  فـي  فالوالـدات  أوالدهـن، 

  9   8   7   6 ﴿ الطالق:  سـورة  في  كما  أرضعن  إن  األجرة  لهن 
ال  الزوجيـة  بحكـم  رزقهـا  إليهـا  يدفـع  إنمـا  الزوجـة  وألن   (٢)﴾:
أجرة  للزوجة  فليس  ـ  المذهب  مقتضى  وهو  ـ  القول  هذا  وعلى  بالرضاع 
غيرها  من  يقبل  لم  إذا  إال  اإلرضاع  على  تجبر  ال  لكنها  ولدها  رضاع  في 
وال  الضرر  دفع  باب  من  إرضاعه  على  تجبر  فحينئذ  غيرهـا  يوجد  لـم  أو 

.٢٣٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٦ اآلية  الطالق،  (٢) سورة 
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جبرت  التأجير  يستطيع  ال  فقيرًا  الزوج  كان  إن  وقيل  ذلك.  على  لها  أجرة 
إال  ذلك  على  تجبر  ال  المطلقة  فإن  المطلقة  خالف  وهي  اإلرضاع  علـى 

غيرها. من  اإلرضاع  تعذر  إذا 
وعلى  القطب  وسـّوغه  والمطلقات  للزوجات  عام  اآلية  في  الوالـدات  وقيـل 
الرضاع  أجرة  وأما  بها،  إال  اإلرضاع  عن  أبت  إن  األجرة  للزوجة  فتثبت  هذا 

  «   ª   ©    ¨   § ﴿ تعالى:  لقوله  والضيق  السـعة  بحسـب  تختلف  فإنها 
  Q   P   O   N   M   L    KJ   I     H   G   F ﴿ وقـول:   (١)﴾¬
ُحّذاق  إلى  ذلك  تقديـر  فـي  والنظـر   (٢)﴾[   Z   Y    X    W   V   U   TS   R
 (٣)﴾¬   «    ª   ©    ¨    § ﴿ تعالـى:  بقولـه  وناهيـك  الحـكام 
والتقييد  بالمعـروف  وكسـوتهن  رزقهن  وهي  له  المولود  يلزم  ما  غايـة  فهـذه 

والتفريط. اإلفراط  وينفي  بينهما  الخصومة  يرفع  بالمعروف 
في  بالمعروف  للتحديـد  محاولة  فهو  األثـر  فتاوى  في  تحديد  مـن  ذكر  ومـا 
يحصل  وقد  والضيق  السـعة  باعتبار  يخصه  حكم  زمان  ولكل  الزمـان،  ذلـك 
هذا،  زمانكم  فـي  بقرشـكم  يحصل  ال  ما  المنفعة  من  زمانهم  فـي  بدرهمهـم 

أثره: إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  الحاكم  قالوا:  هنا  ومن 
الـثـرى فــي  رجلــه  رجـًال  ــافكـن  ــري ــث ال فـــي  ــه  هــمــت وهـــامـــة 

اهللا. عند  والعلم 

.٢٨٦ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٧ اآلية  الطالق،  (٢) سورة 

.٢٣٣ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
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متى  إلى  السـنتين  جاوز  ثم  بالطعام  يسـتغن  لم  لضعفه  كان  إذا  الرضيع 
رضاعًا؟ يكون 

ألمه أن تزيده فوق السنتين ما ترى أن يصلحه ذلك، وإن أردت حكم الرضاع 
فيهما  ينبت  اللحم  ألن  القول  أكثر  على  الرضاع  حكم  بهما  يتم  الحولين  فإن 
األقوال  وتلحقه  النبات،  بعد  الصبي  به  اقتات  ما  ال  اللحم  أنبت  ما  والرضاع 
ينبغي  شـبهة  فرضاعه  وبالجملة  السـنتين.  على  الزائدة  المدة  فـي  الموجـودة 

واهللا أعلم. معها،  التزويج  تجنب 

É¡°ùØæd  ™Øf  ôéH  áª¡àe  øe  ´É°VôdG  iƒYO

أخته  زوجته  أن  فشهدت  عدلة  امرأة  فجاءته  بها  ودخل  امرأة  تزوج  من 
ال؟ أم  شهادتها  أتقبل  الرضاعة  من 

ومن  ذلك  في  تتهم  لم  إن  شهادتها  قبلت  بنفسـها  أرضعتهما  أنها  شـهدت  إذا 
تكون  ال  والمتهمة  ذلك  بعد  تشـهد  ثم  تتكلم  وال  التزويج  تحضر  أن  تهمتها 
بنتها،  أو  لنفسها  نفعًا  بشهادتها  تجر  كانت  إذا  حجة  تكون  ال  وكذلك  حجة، 
فإنها  غيرها  إرضاع  على  بل  نفسها  إرضاع  على  تشهد  لم  إن  تقبل  ال  وكذلك 

واهللا أعلم. فقط،  نفسها  فعل  في  حجة 

´É°VôdG  øe  áLhõdG  áªY  ºjôëJ

الرضاع  من  أبيها  بأخت  يتزوج  أن  أراد  ثم  عنده  وهي  امرأة  تزوج  رجل 
ال؟ أم  ذلك  له  أيصح 
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فال  عنده  بعد  المرأة  هذه  كانت  فـإن  النسـب  من  يحرم  ما  الرضاع  من  يحـرم 
عليها  يتزوج  أن  له  يحل  ال  كما  الرضاعة،  من  عمتها  عليها  يتزوج  أن  له  يحل 

واهللا أعلم. النسب،  من  عمتها 

´É°VôdG  Ióe  ≈°übCG  øY  IOÉjõdG

عند  الحولين  فـوق  أشـهر  أربعة  بزيادة  الطفل  رضاع  في  قيل  مـا  وجـه 
قول  في  أشـهر  وسـتة  بالطعام،  الرضاع  عن  يسـتغن  لم  إن  األصحاب 
جامعه،  في  الحسن  أبو  ذكرها  منهم  آخرين  قول  في  سنين  وأربع  قوم، 

  £   ¢   ¡ ~ے     }    |   {   z﴿ يقول:  تعالـى  واهللا 
الفصال  على  نص  تعالى  اهللا  إن  ثم  فصال  بعد  رضاع  ال   (١)﴾¥  ¤
أقل  اآلية  من  العلماء  فاستنبط   (٢)﴾ /  .  -  , ﴿ بقوله: 
وهما  الحوالن  فذلك  شـهرًا  وعشرون  أربعة  وبقي  أشـهر  سـتة  الحمل 
محض  إال  يكن  لم  ولعله  لذلك  المخصـص  الدليل  فأين  الفصال  حـد 
ابن  قال  به.  التخصيص  مجوز  عند  بالقياس  تخصيصًا  فيكون  االجتهاد 

النظر: ابن  الشيخ  قول  في  الدعائم  على  شرحه  في  وصاف 
ــر ــه أش ســـتـــة  شــهـــبوثـــــــواء  فــأربـعـــة  إال 

رضاع  فهو  الحولين  بعد  أشهر  أربعة  وزيادة  الفقهاء  بعض  قال  نصه  ما 
الحولين  بعد  بالطعام  الرضاع  عن  اكتفى  قد  يكون  أن  إال  بذلك  ونأخذ 
االجتهاد  محض  ال  لذلك  مخصص  أنه  صح  وإذا  أ.هـ.  برضاع.  ليـس 

.٢٣٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.١٥ اآلية  األحقاف،  (٢) سورة 
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بأوهن  ليسـا  مخالفينا  عن  الحسـن  أبو  ذكرهما  اللذين  القوليـن  فـكأن 
العلة  كانت  إذا  ألنه  الحولين  بعد  أشهر  أربعة  بزيادة  أصحابنا  قول  من 
بعد  الرضاع  عن  بالطعام  يسـتغني  أن  إال  بكونه  التقيد  ذلك  في  عندهم 
ال  إذ  فوقها  وفيما  األشهر  الستة  في  يمكن  التقيد  هذا  إن  يقال  الحولين. 
الطفل  إن  يقال  أن  إال  اللهم  عقًال  بمستحيل  أيضًا  وليس  ذلك  من  مانع 
بالطعام  مستغن  وهو  إال  الحولين  فوق  أشهر  أربعة  يجاوز  ال  العادة  في 
من  األكثر  اسـتثناء  شـهب»  فأربعة  «إال  الشـيخ  قول  وفي  الرضاع.  عن 
لكن  زائدة  «فأربعة»  قوله  من  والفاء  بجوازه.  قيل  فقد  به  بأس  وال  األقل 
وتمام  هكذا  المعنى  فيكـون  تمام  بمعنى  هو  هل  هنا؟  الثـواء  معنى  مـا 
معناه؟ ما  أم  أشهر  ستة  ومضي  معناه  أم  أشهر  أربعة  إال  أشهر  ستة 

بها  القائلين  وكأن  الصبيان،  عادة  في  األحوال  اعتبار  علـى  مبنية  األقـوال  كل 
عندهم  تقييدًا  تفيدان  فـال  أحوالهم،  من  األغلب  بيان  على  اآليتيـن  يحملـون 
جواز  فيهما  ما  غاية  بل  السـنتين  بعد  الرضاع  بنفي  تصرحا  لم  إذ  حصرًا  وال 
يكون  أي  رضاعه  تـم  فقد  المدة  تلك  رضـع  من  وأن  السـنتين  بعد  الفصـال 

تامًا. لحقه  مؤديين  والداه 
اإلقامة. فبمعنى  النظر  ابن  بيت  في  الثواء  وأما 

عاطفة  هي  وإنما  حقيقتها  على  فليست  شهب»  فأربعة  «إال  قوله  في  «إال»  وأما 
حكاية  كالمه  في  فيكون  هذا  وعلى  الواو  بمعنى  فهي  قبلها  ما  على  بعدها  لما 
إن  واألصل  وال  إن  من  مركبة  «إال»  تجعل  أن  ولك  واألربعة،  بالستة  القولين 
حمل  إن  المعنى  ويفسـد  فأربعة  سـتة  يكن  لم  إن  والمعنى  شـهب  فأربعة  ال 

واهللا أعلم. ركاكة.  تركيبه  وفي  ذلك  غير  على 
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أمي  راّد  كأني  رددتها  إن  فقال:  طلقها  قد  وكان  زوجتك  رد  له  قيل  من 
إذا  ما  بين  فرق  وهل  ظهار؟  يلزمه  ردها  إذا  وهل  اللفظ؟  هذا  حكم  ما 

تخرج؟ لم  أو  العدة  من  خرجت  قد  كانت 
العدة  مضي  بعد  تزوجها  وإن  قول،  على  الظهار  لزمه  العدة  في  وهي  ردها  إذا 

واهللا أعلم. عليه.  ظهار  فال 

¥Ó£dG  ´ƒbh  ≈∏Y  á©LôdG  ≥«∏©J

قال  ومن  يجوز  ال  أن  «واختلف  نصه:  ما  الطالبين»  «منهج  في  يوجد  ما 
رددتها.  قد  أني  فاشهدوا  فعلت  وإن  طالق  فأنِت  كذا  فعلت  إن  لزوجته 
القول،  هذا  عن  رجع  ثم  ردها،  فقد  فعل  إن  محبوب  بـن  محمد  فقـال 
وال  قوًال  واآلخر  قوًال  الرأي  يكون  رأي  إلى  رأي  مـن  العلماء  ورجعـة 
يقع  حتى  يردها  «ال  عقبة  ابن  الوضاح  وقال  لألول.  ناسخًا  اآلخر  يكون 

وجهه؟ وما  الكالم؟  هذا  معنى  ما  السائل:  قال  الطالق» 

á©LôdG
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اشهدوا  قال  ما  متى  فإنه  بالتعليق  الرد  ثبوت  في  اختلفوا  قد  أنهم  ذلك  معنى 
رددتها  فقد  مني  طلقت  إن  أنها  اشهدوا  قال  فكأنه  رددتها  فقد  فعلت  إن  أنها 

الطالق: بوقوع  معلقًا  يكون  إنما  فالرد 
بمنزلة  الـرد  أن  عنده  ألنـه  الرد  ثبت  الطـالق  وقع  ما  متـى  رأى  مـن  فمنهـم 
فقد  رضيت  إن  قـال  إذا  كما  بالشـرط  المعلق  التزويـج  ثبت  فكمـا  التزويـج 
ثبت  وإذا  المعلق،  الـرد  يقع  فكذلك  زوجتكها  فقد  رضيهـا  إن  أو  زوجتكهـا 
التزويج  على  فرع  ألنه  بالثبوت  أولى  القائل  هذا  عند  فالرد  المعلـق  التزويـج 

األولى. بطريق  الفرع  في  ثابت  فهو  األصل  في  ثبت  وما  له  أصل  والتزويج 
الزوجة  مراجعة  هـو  إنما  الرد  ألن  ثابـت  غير  الرد  هـذا  أن  رأى  مـن  ومنهـم 
راجع  فكأنه  بذلك  علقه  من  ألن  الطالق  بوقوع  تعليقه  ينفع  فال  طالقها  بعد 
بوقوع  معلقة  كانت  وإن  القائل  هذا  عند  المراجعة  فتلك  طالقها  قبل  زوجتـه 
وقوع  بعد  بها  التلفـظ  فيها  والمشـروع  وقوعه  قبل  بها  ملفوظ  فهـي  الطـالق 

شيئًا. المعلق  الرد  ير  لم  القائل  هذا  أن  المقام  وحاصل  الطالق 
محمد بن  إلى  المعلـق  الرد  بثبوت  القول  نسـبة  من  األثر  هذا  في  مـا  إن  ثـم 
الحواري  أبي  عن  الشرع  بيان  من  األول  الجزء  في  يوجد  ما  يخالفه  محبوب 
يفعل  بالطالق  امرأته  من  آلى  قد  كان  رجل  عن  عثمـان  بن  نبهان  حدثنا  قـال 
وطئها  ثم  ذلك  يفعل  أن  قبل  من  رجعتها  على  أشهد  الرجل  إن  ثم  وكذا  كذا 
بإحاللها،  له  فكتب  علي  بن  محمد  إلى  الرجل  فخرج  بتحريمها،  نبهان  فأفتاه 
بذلك  كتبوا  ثم  ذلك،  فأنكروا  محبوب  بن  محمد  إلى  بالكتاب  نبهان  فوصل 
فرجع  علي  بن  لمحمد  الكاتـب  هو  وكان  محمد  بن  عمر  إلى  أحسـب  فيمـا 
أن  في  صريح  األثر  فهذا  برأيه  أفتاه  إنما  وقال  ذلك  قوله  عن  علي  بن  محمد 
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عليه. أنكر  محبوب  بن  محمد  وأن  علي  بن  محمد  هو  بذلك  القائل 
هذه  أنكر  إنما  محبوب  بن  محمد  إن  يقال  أن  األثرين  بين  الجمع  وجه  ولعل 
قال  قد  الشـيخين  من  واحد  كل  فيكون  تقدم  فيما  عنها  رجوعه  بعـد  المقالـة 

واهللا أعلم. عنه.  رجع  ثم  برأيه  المسألة  في 

áLhõdG  Oƒ¡°ûdG  ΩÓYEG  πÑbh  á©LôdG  ó©H  A•ƒdG

اللمس  أو  الفرج  إلى  النظر  عليه  أيحرم  رجعيًا  طالقًا  زوجته  طلق  رجل 
الشهود  قبل  بنفسه  وأخبرها  شاهدين  بحضرة  راجعها  إذا  أرأيت  ال؟  أم 
شـيئًا  أترى  بعد  من  الشـهود  أخبرها  ثم  فوطئها  بتصديقه  قلبها  واطمأن 

ال؟ أم  عليهما 
الحال  ذلك  وكان  رجعيًا  الطالق  كان  وإن  أحبه  فال  المرأة  فرج  إلى  النظر  أما 

قوله: في  ذلك  جواز  النظر  ابن  كالم  وظاهر  العدة،  في 
واحـــــــدة طـلـقــهــــــا  موضـعــًاوإذا  منـهــا  مـس  أو  فـرأى 
وقــد ـــأس  ب ــال  ف ــرج  ــف ال ـــو  ـــاول ودع ــه  ــي ــل ع ــــوم  ق ـــه  ـــاب ع

بشـهود  أتاها  فإن  بذلك  الشـهود  يعلمها  أن  وقبل  المراجعة  بعد  جامعها  وإن 
المراجعة،  بعد  الوطء  أن  صح  إن  امرأته  فهي  العدة  مدة  في  بعد  وهي  الرجعة 
لم  عدتها  تنقضي  حتى  بهمـا  يأتها  لم  وإن  عليه  فسـدت  ذلك  يصح  لـم  وإن 
أتاها  إن  أنه  ثـاٍن  قوٍل  وفي  العدة.  فـي  كانت  الرجعة  أن  صح  ولـو  يدركهـا، 
وفي  امرأته.  فهي  بعده  والوطء  العـدة  في  الرد  أن  شـهادتهما  من  فصح  بهما 
فصدقته  العدة  في  وهي  بالرد  الشاهدين  أحد  أو  هو  أخبرها  إذا  أنه  ثالٍث  قوٍل 
في  منهما  فاإلساءة  وإال  بالشاهدين  بعد  من  أتاها  هو  فإن  وطئها  ذلك  وعلى 
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ال  أنه  رابع  قول  وفي  صدقه.  في  تشـك  لم  إذا  يلحقهما  فسـاد  بال  تقصيرهما 
حديثه  صدق  إلى  منها  القلب  يطمئن  ثقة  كان]  إذا  [إال  تصدقه  أن  لها  يجـوز 

واهللا أعلم. عليه،  اهللا  رضوان  نبهان  أبي  كالم  من  أخذًا  (أ.هـ.) 

kÉ«fÉK  kÉéjhõJ  ¢ù«d  á≤∏£ªdG  OQ

بشـاهدين؟  إال  يصح  فال  ثان  تزويج  هو  هل  المطلقة  للمرأة  الـرد  عـن 
واهللا أعلم. بالخيار.  فهي  العدة  انقضت  وقد  أخبراها  فإن  قالوا 

وهذا  التزويج  وعقد  والمهر  الولّي  إلى  الحتـاج  وإال  ثانيًا  تزويجًا  الرد  ليـس 
فيه  يشـترط  أنه  غير  األول  للتزويج  تابع  أمر  هـو  وإنما  فيه  موجود  غيـر  كلـه 

.(١)﴾[   Z   Y   X ﴿ تعالى:  لقوله  شاهدان 
من  يخشى  ما  دفع  الشـروط  سـائر  دون  الشـهود  اشـتراط  في  الحكمة  ولعل 
جاء  ذلك  عليه  يشـترط  لم  لو  منهم  الواحد  فـإن  العوام  غالب  مـن  المفسـدة 
بعضهم  وأجاز  الفساد  إلى  فيفضي  يفعل  لم  وهو  مراجعتها  فيزعم  مطلقته  إلى 

الكتاب. نصَّ  لمخالفته  بشيء  وليس  واحدًا  شاهدًا 
عليها  له  سبيل  ال  أنه  فمعناه  العدة  بعد  بالرد  أخبرها  إن  تخيَّر  بأنها  القول  وأما 
البينة  أقام  إذا  ذلك  على  حجته  وقبلت  الرد  في  صّدَقْته  شاءت  فإن  العدة  بعد 
لو  ما  بخالف  حجته  واطرحت  قوله  ألغت  شاءت  وإن  العدة،  في  راجعها  أنه 

واهللا أعلم. سبيل.  يومئذ  عليها  له  إذ  العدة  في  أخبرها 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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وبالعكس،  علمهـا  بغير  الرد  جـاز  علمها  بغيـر  طلقهـا  كان  إن  قولهـم 
فأخبرها  فأتاها  الشـاهدان  يخبرها  ولم  ها  وردَّ بعلمها  طلقها  إن  وقالـوا 
السائل:  قال  ها.  ردَّ فقد  وطئِها  إن  وقيل  فساد  فال  فوطئ  وصدقته  بالرد 

كله؟ هذا  في  الوجه  ما 
بشـيء  فيه  مكلفة  تكون  حتى  بالطالق  تعلم  لم  أنها  فوجهه  علمها  بغير  الـرد  أمـا 
بالزوجية  لتمسكها  السالمة  حكم  على  وهي  عنه  والمسؤول  بذلك  المكلف  وهو 

عليه. اإلثم  وكان  سالمة  لكانت  الطالق  تعلم  ولم  الرد  قبل  وطئها  ولو  حتى 
الرد  تعلم  حتى  وطئه  عن  باالمتناع  مكلفة  فإنها  بالطالق  علمها  اشتراط  وأما 

مهلكة. على  يعرضها  أن  له  فليس 
ولو  فصدقته  بالرد  أخبرها  أن  بعد  وطئها  إذا  عليه  تفسـد  ال  بأنها  القول  وأما 
منها  النفس  وسـكون  االطمئنان  على  مبني  أمر  فذلك  الشـاهدان  يخبرها  لـم 
ذلك  من  تمنعه  أن  الحكم  مقتضـى  فإن  الحكم  لظاهر  مناف  وهو  قولـه  إلـى 

شاهديه. يحضر  حتى 
ذلك  يوجد  وإنما  أصحابنا  قـول  من  نعرفه  فال  وطؤها  ردها  بأن  القـول  وأمـا 
لقوله  باللسـان  إال  عندهم  يكـون  فال  أصحابنا  مذهب  فـي  وأما  قومنـا،  عـن 
القـول  علـى  إال  الشـهادة  تقـع  فـال   (١)﴾[   Z   Y   X ﴿ تعالـى: 
نكاٌح  يكون  ال  إذ  الدليل  إقامة  فعليه  كالم  بغير  الرجعة  إن  قال  ومن  باللسان، 

واهللا أعلم. بكالم.  إال  تكون  ال  الرجعة  وكذلك  بكالم  إال  طالق  وال 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 



294

ô¡ªdG  øY  ∫RÉæàdÉH  á≤∏£ªdG  OQ

يجوز  قالوا  فرضيت  بصداقها  إال  فأبى  مراجعته  فأرادت  امرأته  طلق  من 
ومنعه  بالصداق  جوازه  بين  الفرق  فما  صداقها  من  بأكثر  يجوز  وال  ذلك 

زاد؟ بما 
أن  له  جاز  الرد  علـى  صداقها  يأخذ  أن  جاز  وإذا  الحاليـن  بيـن  فرقـًا  أرى  ال 

بذلك. رضيت  إن  الزيادة  يأخذ 
على  األجرة  وأخذ  مباح  هي  وإنما  الزمة  غير  إياها  مراجعته  أن  المعلوم  ومن 

مخصوص. قدر  على  تحصر  أن  غير  من  جائز  المباح 
سـاق  ما  أخذ  في  حيف  وال  عليها  َحْيف  الزيادة  أخذ  أن  رأى  المفرق  ولعلَّ 

واهللا أعلم. إليها. 

á©LôdG  »a  OÉ¡°TE’G

بالواحد،  الرجعية  المطلقـة  رد  إجازته  في  تميم  بن  مسـعدة  عن  يـروى 
اإلشـهاد  هـذا  ومـا   (١)﴾[   Z   Y   X ﴿ يقـول:  تعالـى  واهللا 
واجب  أم  البيع  في  كاإلشـهاد  والرجعة  الفرقة  في  إليه  منـدوب  عنـدك 

معًا؟ فيهما  واجب  أم  الفرقة  في  إليه  مندوب  الرجعة  في 
ال  أنها  الرجعة  في  وجوبه  ومعنى  الطالق،  في  ندب  الرجعة  في  واجب  هو 
السـنة  لكن  بدونه  يقع  الطالق  أن  الطالق  في  ندبيته  ومعنى  بدونـه،  تصـح 
واحد  كل  أن  وذلك  كالنـكاح  الرجعة  في  بوجوبه  قلنـا  وإنما  اإلشـهاد  فيه 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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في  يتهم  ال  وأن  التجاحـد  عـدم  اإلشـهاد  وفائدة  الوطء  يبيح  عقـد  منهمـا 
اإلرث. وثبوت  إمساكها 

معناه:  ولعـل  رأيًا  جعـل  لكنه  أحد  عليـه  يوافقه  فلـم  مسـعدة  قـول  وأمـا 
على  االطالع  اإلشـهاد  من  الغرض  وأن  بالعقد،  تصح  الرجعـة  نفـس  أن 
وإال  معناه  هذا  كان  فإن  مجٍز.  ذلك  في  الواحـد  وأن  منه،  العقد  حصـول 

بمراده. أعلم  فاهللا 
  Z   Y   X ﴿ تعالـى:  قولـه  وهـو  الكتـاب  فظاهـر  حـال  كل  وعلـى 

قوله. خالف  على  يدل   (١)﴾[
واهللا أعلم. حنيفة.  أبو  فعل  كما  الندب  على  األمر  يحمل  أن  وله 

á©LôdÉH  áLhõdG  Oƒ¡°ûdG  QÉÑNEG  πÑb  Iô°TÉ©ªdG

الشـاهدان  يخبرها  أن  قبل  فوطئها  عدل  شـاهدي  بحضرة  امرأته  رد  من 
عندها. صدقه  لمكان  كاف  قوله  أن  لظنها 

بعد  إال  الشـاهدان  يخبرها  لم  إذا  بينهما  الزوجية  بثبـوت  قول  من  هـل 
العدة؟ مضي 

معنى  في  سـائغ  ولكنه  الحكم،  لظاهر  مخالف  وهو  بذلك،  قول  يوجد  نعـم 
واهللا أعلم. والتصديق،  االطمئنان 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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بغير  ردها  ثم  بها  يدخـل  أن  قبل  طلقها  ثم  برجل  أبوها  زوجهـا  صبيـة 
هنا  وهل  جديد؟  عقـد  إلى  يحتاج  أم  الـردة  تلك  له  أتثبـت  أبيهـا،  إذن 

عليه؟ لها  ما  بها  دخل  وإن  للطالق؟  بقية 
التزويج،  جدد  شاءها  فإذا  عليها  عدة  ال  ألنها  بها  يدخل  لم  حيث  الرد  له  ليس 
الصداق  لها  ولزمه  عليه  فسدت  بها  ودخل  ولي  دون  ردها  بل  يجدد  لم  وإن 
كان  إذا  بعده  طلقها  الذي  التزويج  عـن  الصداق  ونصف  الدخول  عن  كامـًال 
عن  الكامل  الصـداق  من  بد  وال  فالمتعة  يسـم  لم  وإن  صداقًا  لها  سـمى  قـد 

واهللا أعلم. الدخول. 

ø¡à«ª°ùJ  ¿hóH  ¬JÉLhR  ´ÉLQEG

حلفها،  حلفة  أجل  من  الطالق  عليهن  ووقع  زوجات  ثالث  عنده  عّمن 
آخر  إلى  زوجاتي  رددت  قد  أني  اشـهدوا  وقال:  رجعتهن  على  فأشـهد 
في  رخصة  مـن  وهل  هـذا؟  أيصح  بأسـمائهن  يذكرهـن  ولـم  اللفـظ. 

الغائب؟
وخصوصًا  مفهوم،  المعنى  إذ  الرجعة  في  االسم  بترك  زوجاته  عليه  تحرم  ال 
على  الشهادة  إليهن  وأدت  تعرفهن  الشهود  كانت  إذا  زوجاته  يعرف  من  عند 

واهللا أعلم. بأس.  من  ذلك  في  فما  الرد 
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تغتسـل  ولم  حيض  ثالث  حاضت  فلما  رجِعّيًا  طالقًا  زوجته  طلق  مـن 
رأسها  وال  بدنها  تطهر  ولم  النجاسة  موضع  طّهرت  أنها  إال  الثالثة  عن 
النجاسـة،  موضع  إال  وبدنها  رأسـها  من  طهورها  قبـل  زوجها  وردهـا 

ال؟ أم  لها  ورجعته  لها  رده  أيثبت 
واهللا أعلم. الثالثة.  الحيضة  من  تغتسل  لم  ما  يراجعها  أن  له 

ódƒdG  ™«ªL  êôîj  ¿CG  ≈dEG  á©LôdG  AÉ≤H

نصفه  ولدها  من  خرج  فلما  َحْمل،  وبها  رْجِعيًا  طالقًا  امرأته  طلق  رجل 
الرّد  له  أيثبت  حملها  تضـع  أن  قبل  زوجها  راجعها  نصفه  مـن  أقـل  أو 

ال؟ أم 
واهللا أعلم. بطنها،  في  ما  جميع  تضع  لم  ما  يراجعها  أن  له 
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برده  ورضيت  ردها  وأراد  بفدية  منه  مختلعة  وهي  زوجته  طلق  رجل 
الشاهد  إليها  وسار  وردها،  الحاكم  وقصد  منها،  أخذه  ما  عليها  ويرد 
إلى  الـزوج  وسـار  الليل  جاء  أن  إلـى  يجدهـا،  فلـم  بالـرد  ليخبرهـا 
يمتنع  ولم  واحد  فراش  في  وناما  وصدقتـه  فرضيت  وخّبرها  زوجتـه 
برده  ورضيت  الشـهود  أحد  أتاها  وبالصبـح  الجماع،  إال  شـيء  مـن 
القول  بمراجعة  فعاودها  التزويـج  وأنكرت  ترَض  ولم  الثانـي  وأتاهـا 
رسـوًال  عليهم  أرسـلت  وبعُد  ليردها،  وسـار  بالرد  وأمرت  فرضيـت 
ورد  الرسـول  وانصرف  مـاٍض  الرد  أن  فجاوباهـا  الرد  عـن  تمنعهـم 
وسـار  الطريق  في  ماران  وهما  الشـاهدين  بحضرة  نفسـه  على  الزوج 
اتفقا  وما  صداقها  وأخـذت  التزويج  وأتمت  فرضيت  ليخبرهـا  إليهـا 
رددت  قد  بأني  أشهدكم  هذا  وهو  الرد  بلفظ  ولي  غير  من  ردها  عليه 
إليها  رددت  وقد  طالقها  من  بقي  بما  الفالني  فالن  ابنة  فالنة  زوجتي 
حكم  من  عليه  كنـا  ما  على  نفسـها  في  راجعتها  وقد  علّي  سـاقته  مـا 

™∏îdG
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التزويج  هذا  أيثبت  نفسه  على  رادٌّ  وهو  بالتزويج  واستنعما  الزوجية، 
ال؟ أم  هذا  على 

الشـهود  يبلغها  حتى  غيره  وال  بجماع  تقربـه  ال  أن  الحكم  فـي  عليهـا  يجـب 
أخبرها  إذا  بذلـك  عليه  تحرم  ولـم  أسـاءت  فقد  له  مصدقة  قربته  فـإن  الـرد، 
عن  كان  إن  الثابت  هو  األول  والـرد  المس،  قبل  الرد  بأن  العدة  فـي  الشـهود 
وذلك  التطليقة  تلك  غير  تطليقة  يطلقها  ولم  العدة  وفي  بشهود  وكان  رضاها 
منه  بانت  قد  فتكون  ذلك  قبـل  خالعها  أو  ذلك  قبل  طلقها  كان  فـإن  الخلـع، 
سخطها  يعتبر  وال  الرد  فله  هذا  وصفك  على  وأما  له  رد  وال  تطليقات  بثالث 

واهللا أعلم. ساعة.  ولو  بالرد  رضيت  إن  الرد  بعد 

ï°ùa  hCG  ¥ÓW  ™∏îdG  ¿CÉH  OGôªdG

معنـى قولهـم إن الخلع طـالق مع قولهـم إن الخلع ال يلحقـه الطالق 
وال يتوارثـان فـي العـدة وال يجـوز ردهـا فـي العـدة إال برضاهـا وفي 
بـادئ الرأي إن هـذه ثمرة القول بأن الخلع فسـخ أم له وجـه غير هذا؟ 
وتعليل مشـترطي رضاها في الرد أنه وقع برأيهما معًا فال يكون الرد إال 
ال  حينئذ  فالرد  فقـط  الزوج  من  وقع  ألنه  الطالق  بخـالف  معًا  برضاهما 
يشترط فيه رضاها هل هذا تقوم حجة به على الفرق بينه وبين الطالق؟

في  ِبدع  وال  طالق  ال  فسخ  الخلع  بأن  القول  ثمرة  األشياء  هذه  أن  الظاهر  نعم 
واحدة. قاعدة  على  جاٍر  وكلها  الفتاوى  يذكرون  تعالى  اهللا  رحمهم  فإنهم  ذلك 
دون  أحدهما  علـى  العمل  ويكون  قـوالن  المسـألة  في  يوجد  أن  ذلك  مثـال 
قول  على  فتاواهـم  تجري  ثـم  المسـألة  نفس  في  الخالف  فيذكـرون  اآلخـر 
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اآلخر  للقول  يذكرون  وال  القول  لذلك  ثمرة  كلها  الباب  مسائل  فتكون  واحد 
تفريعه. إلى  يحتاج  فال  غيره  على  العمل  ألن  تفريعًا  وال  ثمرة 

هذه  يسـلمون  ال  طالق  الخلع  إن  القائلون  يكون  أن  فيحتمل  كله  ذلك  ومع 
تكون  أن  ويحتمل  نقيضهـا  قاعدتهم  علـى  يفرعون  بل  ذكرتها  التـي  الفـروع 
طالق  الخلع  بأن  القائلين  أن  ذلك  ووجه  الطائفتين  عند  مسـلمة  الفروع  هذه 
فاهللا  أحكامه  جميع  في  الرجعي  يشابه  ال  البائن  والطالق  بائنًا  طالقًا  يجعلونه 

أرادوا. ذلك  أي  أعلم 
الدليل  غيره  من  فاطلب  الغليـل  يشـفي  ما  الضرير  عند  فليس  حال  كل  علـى 
الرد  اشـتراط  في  البعض  ذلك  له  علل  فإنما  التعليل  الفكر  بصادق  واسـتنبط 

واهللا أعلم. شيئًا.  يغني  ال 

¢ù∏éªdÉH  ™∏îdG  »a  ¿BGôÑdG  ¢ü«°üîJ

ومن  منهما  كالًّ  يجمع  المجلس  كون  الخلع  ثبوت  في  يشترط  من  قول 
نفسك  لك  أبرأت  قد  كقوله  بالمجلس  يختص  ال  بلفظ  أتيا  وإن  برآنهما 
كل  في  عام  اللفظ  هذا  أن  فالظاهر  لك،  علّي  مما  نفسي  لي  أبرأت  متى 
وهل  المجلس  في  ذلك  اختصاص  يريدا  لم  أنهما  الظاهر  أن  مع  وقت 

ال؟ أم  يفترقا  لم  ما  بالخيار  البائعين  أن  في  البيع  يشبه  هذا 
فكأنهم  الحال  لقرينة  بالمجلس  العـام  البرآن  لفظ  خصصوا  أنهم  ذلك  وجـه 
في  البرآن  أرادا  أنهما  والبرآن  للخلع  قعدا  حيث  الزوجين  أحوال  مـن  عرفـوا 
اللفظ  ذلك  فقصـروا  واألوقات  األزمان  مـن  غيره  دون  خاصة  المقـام  ذلـك 
منهم  ألحد  خالفًا  فيه  نعلم  ال  قومنا  ومن  منا  باتفاق  وهذا  الحال  ذلـك  علـى 
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عليه  فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص  زمانـه  فـي  الواقع  الخلع  بحـال  ذلك  علـى  اسـتدلوا  ولعلهـم 
وذلك  الحال  ذلك  عدا  ما  تعتبرون  فال  المجلس  في  أنفذه  والسـالم  الصالة 
وغيره  للمجلس  التعميم  نيـة  الزوج  تحضر  ولم  القول  أرسـلوا  إذا  فيما  كلـه 
وقع  فقد  حقهـا  من  أبرأته  متـى  الحواري  أبـو  فقال  التعميـم  قصـد  إذا  فأمـا 

واهللا أعلم. البرآن، 

™∏îdG  ≈æ©e  »a  …òdG  ¥Ó£dG

فردي  عني  رغبت  كنـت  إن  لها  فقال  زوجها  مـن  الفراق  طلبـت  امـرأة 
المرأة  أبو  جـاء  ذلك  بعد  ثـم  وافترقا  الغائب  وورقـة  المنـدوس  ذلـك 
وأخذ  فطلقها  ابنتي  طلـق  ورقتك  هذه  ابنته  لـزوج  وقال  األجل  بورقـة 
الطالق  حين  بينهمـا  يقع  ولـم  المندوس  تسـليم  من  وامتنعـوا  الورقـة 
أله  قهرًا  زوجته  يـرد  أن  الزوج  وأراد  بحاضرة  ليسـت  والمرأة  خطـاب 
الجواب. مأجورًا  أفدنا  طالق؟  أم  خلع  بينهما  الواقع  وهل  ال؟  أم  ذلك 
الخلع.  معنى  في  طالق  بينهما  الواقع  ألن  برضاها  إال  قهرًا  يردها  أن  له  ليس 

واهللا أعلم.

»dƒdG  É°VôH  IôÑY  ’h  ICGôªdG  á≤aGƒe  •Gôà°TG

للرسـول  وقال  طالقًا  لها  أرسـل  إنه  ثم  بها  يدخل  ولم  امرأة  تزوج  رجل 
بالطالق  المرأة  فرضيت  رضيت  إن  رضاهـا  على  والطالق  تبرئني  دعهـا 

ذلك؟ في  الحكم  ما  وليها  وأبرأه  صداقها  من  تبرئه  ولم 
واهللا أعلم. بشيء.  ليس  وليها  وبرآن  الصداق،  نصف  لها  وعليه  المرأة  تطلق 
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امرأته  له  تقول  الرجل  في  الربيع  عن  أيضًا  وأخبرنا  األثر  في  يوجـد  مـا 
وال  المال  قبلت  قد  فقال  نفسي،  لي  تبرئ  أن  على  مالي  من  أبرأتك  قد 

يفرق. ولم  وسخ  هذا  في  الربيع  فقال  نفسك  لك  أبرئ 
المال  قبلت  فقال  هـذا  له  قالت  إذا  المؤرج  أبـو  قال  المعال  ابـن  وقـال 
القبول.  تقدم  إذا  نفسـك  لك  أبرئ  وال  قولـه  عنه  يغني  وال  عنـه  بانـت 

انتهى.
قول  معنى  مـا  ندر  ولم  الشـيخان  هـذان  قاله  ما  وجـه  علينـا  فأشـكل 
فيه  لكنه  للزوج  المـال  أن  على  منه  يدل  أهذا  وسـخ،  هذا  في  الربيـع 
البرآن  أثبت  حيـث  المعال  ابن  قول  وكذلـك  الفراق  يـرى  وال  وسـخ 
ال  أنه  ثالث  قول  ينسـاغ  وهل  مذهبه؟  في  ال  أم  المال  لها  يثبت  وهل 
في  المرأة  شرط  قضيته  هو  كما  البرآن  منه  يثبت  لم  إذا  المال  له  يثبت 

ال؟ أم  مالها 
هذا  في  قوله  أما  تعالـى.  اهللا  رحمه  الربيع  قول  ظاهر  وهو  ذلـك  ينسـاغ  نعم 
علق  ما  بقبوله  الفراق  من  قرب  حيث  وسـخًا  األمر  هذا  في  أن  فمعناه  وسـخ 
بالشرط  يأت  لم  إنه  حيث  الفراق  َيَر  ولم  وسـخًا  الشـبهة  فجعل  الطالق  عليه 

عليها. له  مال  فال  برآنًا  يكن  فلم  البرآن  عليه  علق  الذي 
قبوًال  للبـرآن  القبول  جعـل  فإنه  عنـه  بانت  إنها  المـؤرج  أبي  قـول  وأمـا 
أن  على  ابنتـي  زوجتك  آلخر  رجـل  قال  فلو  عليـه،  علق  الـذي  للشـرط 
الصداق  من  القدر  بهذا  أرض  ولم  التزويج  قبلت  فقال  دينار  ألف  تصدقها 
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لقبول  معنى  ال  إذ  المؤرج  أبي  قول  على  شـرطه  على  التزويج  يثبت  فإنه 
بعض. دون  بعضه 

جدهن  فإن  والعتاق  والطالق  النـكاح  أمر  في  سـيما  ال  ترى  كما  ظاهر  وهـو 
واهللا أعلم. جد.  وهزلهن  جد 

√Qƒ°Uh  ¬«a  á«ædG  QÉÑàYG

يكن  لم  ولو  النية  فيه  اعتبـر  من  منهم  الخلع  في  االختالف  مـن  يوجـد 
كلو  نية  تكن  لم  ولو  اللفـظ  فيه  راعى  من  ومنه  بحروفه،  كامـًال  اللفـظ 
صحة  مع  النية  فيـه  اعتبر  من  ومنهـم  يرده،  ولم  بالطـالق  رجـل  تلفـظ 
نحو  وعلى  كالمهـم،  من  فهـم  ما  حسـب  على  حروفه  بكمـال  اللفـظ 
الخلع  بأن  القول  علـى  مبني  الخالف  أهذا  الطالق  في  اختالفهـم  هـذا 
الخلع  بين  فرق  وهل  فسـخ؟  بأنه  القول  على  حتى  أم  فسـخ  ال  طالق 
كالمهم  من  فهمت  وقد  مختلف؟  واللفظ  واحد  شـيء  هما  أم  والبرآن 
برآن  بين  الفرق  مـا  ثم  خلعًا  البرآن  يسـمى  ال  لكن  الفديـة  معناهمـا  أن 

طالقًا؟ الخلع  كان  إذا  الطالق  وبرآن  الخلع 
المعاني  لتأدية  ركن  والنية  اللفظ  مـن  واحد  كل  فإن  اإلطالق،  الكالم  ظاهـر 
المعنى  إلـى  اللفظ  تصرف  فـال  النية  وأما  فظاهـر،  اللفظ  أمـا  هي.  مـا  علـى 
األلفاظ  مـن  تؤخذ  إنما  المعانـي  أن  رأى  مـن  فمنهـم  غيـره  دون  المقصـود 
القصد  ترجمان  اللفظ  أن  رأى  من  ومنهم  وعدمها.  النية  مع  مجردة  فاعتبرها 
وأن  بها،  يعتـد  فال  الهذيان  جهـة  على  تخرج  قـد  األلفـاظ  ألن  النيـة  فاعتبـر 
هذا  في  والمعتمد  األحـوال  ودالئل  كاإلشـارة  لفظ  بدون  تفهم  قد  المعانـي 
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أحدهما  يقوم  ال  متالزمين  شـيئين  والنية  اللفظ  جعل  من  ومنهم  القصد.  كله 
وهذه  التعبير  إلى  المحتاجـة  األمور  في  معًا  وجودهما  فاشـترط  اآلخـر  دون 

والطالق. القسم  منها  المواضع  من  كثير  في  تخرج  أقوال 
والصلح  والفدية  الفداء  وكذلك  واحد،  بمعنى  هما  فقيل  والبرآن  الخلع  وأما 

طالقها. على  العوض  المرأة  بذل  وهو  والمبارأة 
والفداء  والفدية  ببعضه،  والصلح  أعطاها  ما  جميع  ببذلها  يختص  الخلع  وقيل 

عليه. لها  حقًا  عنه  إسقاطها  والبرآن  والمبارأة  بأكثر، 
حامل  وهي  عليه  النفقة  بترك  أو  بكله  والخلع  الصداق،  ببعض  االفتداء  وقيل 

ذلك. نحو  أو  ولدها  نفقة  ترك  أو 
الصداق. ببعض  فداء  والخلع  مطلقًا،  والبعض  بالكل  يقع  أعم  الفداء  وقيل 

على  يكون  الذي  الطالق  بـه  يعنون  وكأنهم  به  أعلم  فاهللا  الطالق  بـرآن  وأمـا 
هذا. زمانك  في  الناس  عوام  يفعله  كما  البرآن  شرط 

قيل  الذي  وهو  المخالعة  جهة  على  يكون  الذي  البرآن  فهو  الخلع  برآن  وأما 
واهللا أعلم. الخلع.  رديف  إنه  فيه 

™∏îdG  ¥Ó£dG  ¥ƒëd  ≈æ©e

يلحقه  وال  متصًال  كان  إذا  الطالق  يلحق  الخلع  إن  بعضهم  قول  معنى 
إذا  طالق  أنت  المرأته:  الرجل  قول  في  كاالستثناء  أهو  منفصًال  كان  إذا 
إذا  االسـتثناء  هذا  في  يعجبك  وما  به؟  القائل  هذا  عند  زيد  دار  دخلت 

ال؟ أم  ينفع  الطالق  بلفظ  متصًال  كان 



308

هذا  فإن  إليك  سقت  ما  إلّي  أديت  إن  طالق  أنت  القائل:  قول  بذلك  أراد  لعله 
فال  بالطالق  متصل  خلع  الشـرط  وهذا  المخصوص،  باألداء  مشـروط  طالق 
الشـرط  هذا  أن  عرفت  فقد  السـؤال  مثال  نظير  فهو  باألداء،  إال  الطالق  يقع 
فإن  ينفع،  ال  تأخـر  إن  إنه  قال  لمن  خالفـًا  به  متعلـق  الـكالم  أول  ألن  نافـع 
والقليل  موجـود،  كثير  الكالم  بعـد  الشـرط  ووضع  اللغة،  في  تفننـا  للعـرب 

واهللا أعلم. عكسه. 

∫Ée  ô«¨H  ™∏îdG  RGƒL  ≈æ©e

مال،  بغير  الفـداء  يجـوز  أنه  مـــن  العلماء  بعض  عـن  يروى  مـا  وجـه 
تطلب  المرأة  جاءتـه  إذا  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عـن  والمأثور  المراجعـة،  وكـذا 
أتردين  وحديث  أعطاك؟  ما  عليه  أتردين  لها:  يقول  زوجها  من  الخلـع 
حديث  شـماس  بن  قيس  بن  ثابت  امـرأة  جميلة  أم  فـي  حديقتـه  عليـه 

والمخالف؟ الموافق  كتب  في  مشهور 
وإنما  جديد  بنكاح  ليست  ألنها  مهر  تسـليم  فيها  يشـترط  فال  المراجعة  أما 
إن  المختلعة  مـن  أخذ  مـا  رد  يلزمه  وإنمـا  األول  النـكاح  توابـع  مـن  هـي 
جميع  تراجعت  إليه  رجعا  فلما  األول  النـكاح  مهر  المأخوذ  ألن  راجعهـا، 

أحكامه.
من  فعله  شيء  فأي  الفراق  من  نوع  الخلع  فألن  مال  بغير  الخلع  ثبوت  وأما 
هذا  ليس  تقول  أن  ولك  بذلك  منه  خرجت  بينونتهـا  يريد  وهو  الفراق  أنـواع 

واهللا أعلم. الخلع.  بلفظ  عنه  عبر  طالق  هو  وإنما  بخلع 
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بعد  اآلجل  صداقها  ورقة  تعطيه  أن  علـى  ليطلقها  جلسـا  وامرأته  رجل 
منها  خلع  أهذا  ذلك،  على  فتطالقا  الورقة  بإتيان  الطالق  على  اتفقـا  أن 
يكن  لم  إذا  طـالق  هو  أم  بذلـك  نفسـها  تفدي  الزوجـة  نيـة  كانـت  إذا 
ولم  صداقها  من  اآلجل  ورقة  بإتيان  طالقها  علق  وإن  برآن.  لفظ  منهما 
عنيت  قال  وإن  طالقـًا  أترى  غيرها  بها  فأتى  مخصوصـًا  شـخصًا  يعين 
شـخصًا  عين  وإن  قوله،  يسـمع  هل  غيرها  ال  هي  بها  تأتي  بـأن  بذلـك 
ال  أم  الطالق  وقع  غيرها  بهـا  فأتى  هي  عينها  أو  هي  بها  فأتـت  غيرهـا 

كان؟ أيًا  المعين  الشخص  بها  يأتي  حتى  طالق 
علقه  وإن  بحصوله  طلقت  اإلتيان  مطلق  على  الطالق  علق  وإن  خلع  الجميع 
طالق.  فال  يحصل  لم  وإن  طلقت  ذلك  حصل  فمتى  مخصوص  إتيـان  علـى 

واهللا أعلم.

á©∏àîªdG  OQ

ذلك  يصح  قلت  فإن  عليه؟  اختلعـت  ما  على  يصح  هل  المختلعـة  رد 
الطالق؟ يلحقها  ال  قولهم  معنى  فما  الشاهدين  وحضرة  برضاها 

بتزويج  إال  يجوز  ال  وقيل  برضاها،  ردها  يجوز  فقيل  ذلك  جواز  في  اختلف 
اإلشكال  وإنما  الطالق  يلحقها  ال  قولهم:  في  إشـكال  فال  هذا  وعلى  جديد، 
طالق  بأنه  كلهم  قالوا  طالق  الخلع  بأن  القائلين  بأن  وذلك  األول،  القول  على 

الفسخ. يتبع  ال  كما  الطالق  يتبعه  ال  البائن  الطالق  أن  المعلوم  ومن  بائن 
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شيئًا  يملك  ال  أنه  مع  برضاها  المختلعة  رد  أجازوا  وجه  أي  من  شعري  وليت 
فأفدني.  وجدته  فإن  ذلك  في  الوجه  فاطلب  بنفسـها  أملك  هي  بل  أمرها  من 

واهللا أعلم.

É¡JóY  AÉ°†≤fG  πÑb  á©∏àîªdG  äƒe

كيف  العدة  انقضاء  قبل  وماتت  مريضة  وهي  زوجها  من  اختلعت  امرأة 
إذا  والخلع  ال؟  أم  منهـا  الميراث  وله  صداق  أعليه  الزوج  فـي  الحكـم 

ال؟ أم  فرق  بينهما  إساءة  غير  من  أو  إساءة  من  كان 
يجوز  ال  المريض  ألن  الميـراث  ولـه  الصداق  عليه  فقيل  ذلـك  فـي  اختلـف 
عليه  صداق  ال  وقيل  اهللا،  رحمهما  محبوب  ابن  قول  وهو  عطيته  وال  شراؤه 
والمرض،  الصحة  فـي  يملكانه  عقد  فسـخ  على  اتفقا  ألنهما  لـه  ميـراث  وال 
لورثتها  تعلق  حق  من  برآنها  منها  قبل  ألنه  له  ميراث  وال  الصداق  عليه  وقيل 

واختياره. بفعله  منها  ميراثه  وأبطل  حق  فيه 
الصداق  فعليه  بإسـاءة  كان  فإن  إليها  منه  إسـاءة  بغير  كان  إذا  فيما  كله  وهذا 

واهللا أعلم. له.  ميراث  وال 

ˆG  OhóM  ICGôªdG  áeÉbEG  Ωó©d  á©dÉîªdG

صداقها  بعض  [أخذ]  تعالى  اهللا  بحـدود  تقم  لم  امرأة  لزوج  يحل  هـل 
ال  أنها  فزعمت  تعالى  اهللا  بحدود  بالقيام  وإما  بالفدية  إما  مخالعتها  بعد 

بالحدود؟ تقيم  وال  تفتدي 
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وهذه   (١)﴾½    ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ± ﴿ تعالى:  قال 
التضييع  بخوف  معلقًا  الحد  كان  وإذا  بالحدود  القيام  ترك  منها  ظهر  قد  امرأة 

واهللا أعلم. بواقعه.  ظنك  فما 

á©∏àîªdG  OQ

له  طالقها  من  شيء  باق  ألنه  ردها  الزوج  وأراد  الصداق  بورقة  المفتدية 
ال؟ أم  قومها  ورضا  رضاها  بغير  ردها 

ذلك  أجاز  من  ومنهم  تزويج،  بتجديد  إال  يثبته  لم  من  فمنهم  المختلعة  رد  في 
واهللا أعلم. الولي،  كره  ولو  المرأة  رضيت  إذا 

èjhõàdG  ójóéJ  ¿hO  ™∏îdG  øe  á©LôdG  ºμM

الطالق  برآن  نفسـها  لها  وأبرأ  صداقها  من  وأبرأته  زوجته  خالع  رجـل 
أم  ثابتًا  الـرد  هذا  أترى  وليهـا،  رضا  دون  برضاها  العـدة  في  ردهـا  ثـم 

ال؟ أم  ذلك  في  شيء  الزوج  يلحق  وهل  فاسدًا؟ 
ثبوته،  على  األصحاب  فتوى  من  القول  وأكثر  العلمـاء  بين  اختالف  هذا  فـي 
بينهما.  يفرق  فال  بها  دخل  قد  كان  فـإن  التزويج،  بتجديد  إال  يثبت  ال  وقيـل 

واهللا أعلم.

.٢٢٩ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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الصداق  بعض  له  تكتب  أن  وإياه  هي  فاتفقا  الخلع  زوجته  من  طلب  من 
لم  طويلة  مدة  فمكثت  ذلك  على  فتخالعا  تتزوج  أن  إلى  لها  ساقه  الذي 

ال؟ أم  تتزوج  أن  قبل  له  أتجب  دراهمه  المطلق  فطلب  تتزوج 
في  له  الجهالة  ألن  المدة  مجهول  كان  وإن  الموضوع  لهذا  يلزمه  الشرط  أرى 
المؤجل  فالصداق  الشرط  نظير  فيها  فالشرط  ذاك  من  وهذا  تضر  ال  الصداق 

واهللا أعلم. الفراق  وجوه  من  بوجه  عنه  تبين  أن  إلى 

™∏îdG  »a  ¢ù∏éªdG  •Gôà°TG

لها  قال  ولو  حق؟  ذلك  وهل  البرآن،  في  المجلس  اشتراط  على  الدليل 
شـهر  بعد  فسـامحته  طالق  فأنِت  ذلك  على  حق  كل  من  سـامحتيني  إن 
يملك  وال  الطالق  تعليق  هذا  وهل  القاضي،  مع  المسامحة  خط  وكتبوا 

ذلك. لنا  بّين  برآن؟  هو  أم  يملكه  أم  إرجاعه 
واهللا أعلم. أدري.  ال 

¥Ó£dG  ô«¶f  ∫ÉªdG  AÉ£YEÉH  ¬≤≤ëJ

فجاءت  بمالي  ائتينـي  فقال  الفراق،  منك  أريـد  زوجته  له  قالـت  رجـل 
منه  أتطلق  عنده،  والغرامة  يفارقهـا  أن  أبى  الغرم  قبض  فلما  بغرامـة  لـه 

ال؟ أم  الصفة  هذه  على  زوجته 
فداء  فهو  ليطلقها  لـه  دفعت  إنما  ألنها  منه  تنخلع  إنها  هـذا  مثل  في  قيـل 
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تكون  أن  إال  بعينه  الخلع  هو  وهذا  أخذه،  أيضًا  ذلك  وعلى  المعنى،  في 
بمقاصدهما. أعلم  فاهللا  ذلك.  غير  نية  لهما 

™∏îdG  IóY  »a  á©LGôªdG

العدة  فـي  مراجعتها  أراد  ثـم  بصداقها  زوجهـا  مـن  افتـدت  إذا  المـرأة 
التزويج  يجدد  أن  يحتاج  أم  وليها  أمر  دون  من  بإذنها  مراجعتها  أتجوز 
وأعدل  أحسـن  لنا  بّين  خـالف  بها  المسـألة  كانـت  وإن  وليهـا؟  بـإذن 

اهللا. شاء  إن  تؤجر  األقوال 
بإذنها  كـــان  وإن  تجـزئ  ال  المراجعــة  أن  والصحيـح  خـالف،  ذلـك  فـي 

واهللا أعلم. الولي.  بـإذن  التزويـج  تجديـد  مـن  بد  ال  بل  ورضاها 

≥q∏©ªdG  ¥Ó£dG  ø«Hh  ™∏îdG  ø«H  ¥ôØdG

الورقة  أتيت  إذا  طالق  أنِت  لزوجته  قال  إذا  الرجل  أن  األثر  في  يوجد  ما 
المجلس  في  بالورقة  أتت  إذا  إال  تطلق  لـم  وأراد  للخلع  قعدا  إذا  قـال 
دون  المعنى  أتيـت  الورقة.  أتت  إذا  تطلـق  الخلع  غيـر  علـى  كان  وإذا 
أن  هـذا  مثل  عن  سـئل  إذا  المسـؤول  علـى  وهـل  عنهـا  نسـأل  اللفـظ 

اللفظ؟ يقتضيه  بما  يجاوب  أم  الخلع  معنى  عن  يسألهما 
المجلس،  في  إال  يقع  فـال  الخلع  فأما  طالق.  وتعليق  خلع  معنيـان:  هنالـك 
المعنى  فصل  هنـا  ها  ومن  به.  المعلق  بوقـوع  يقع  فإنه  الطالق  تعليـق  وأمـا 

واهللا أعلم. قوله.  عن  سألت  الذي 
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وأبرئك  وكذا،  كذا  أعطيك  لزوجهـا  تقول  المرأة  الزمان  هذا  أهل  فـي 
أم  وبرآنًا  خلعًا  هذا  يعد  هـل  هذا،  على  فيطلقها  وطلقني،  الورقة،  مـن 
فتقوم  كذا  لـي  وغرمتي  كذا  غرمت  ويقـول  الواحد  يجـيء  وربمـا  ال؟ 
إلى  داعية  والحاجة  دأبهـم  فهذا  منعناهم  ولكـن  برضاها  ترد  المفتديـة 

كثيرًا. هذا 
واهللا أعلم. الفدية.  على  إال  طلقها  ما  ألنه  المعنى،  في  خلع  ذلك  نعم 

¢VôªdG  »a  ™∏îdG

فيموت  زوجته  فيخالع  رجله  توجعه  مثًال  مريضًا،  زوجها  يكون  المرأة 
الزوج  كان  وإذا  الطالبة  هـي  كانت  إذا  وعليها  لها  الذي  مـا  عدتها  فـي 
من  الفرار  علـى  وخالعته  التربص  من  وخافـت  فقيرة  وهي  فقيـرًا  مثـًال 
مثل  عن  السائل  سأل  وإذا  ال؟  أم  العدة  تلزمها  هل  فقرها،  ألجل  العدة 
والحاجة  عنها  يسأل  لم  إذا  النية  عن  يفتش  أن  المسؤول  على  هل  هذا 

داعية؟
يأتي  ما  يعقل  دام  ما  صحته  عندي  والراجح  المرض،  في  الخلع  في  اختلفوا 
معاقب  فعاقبها  العدة  عن  الفرار  بذلك  تريد  المرأة  كانت  إذا  ولكن  يذر،  وما 
عليه  وليس  القـول  من  صوابـًا  كان  المـرض  في  الخلع  يثبـت  ال  مـن  بـرأي 

واهللا أعلم. النيات.  عن  التفتيش 



315 ™∏îdG ■ ™HGôdG AõédG

á©∏àîªdG  OQ  á«Ø«c

إذا  رجعيًا  كالمطلقـة  ها  ردُّ يجـوز  إنه  المختلعة  فـي  بعضهـم  قـول 
الخلع  أن  علـى  مبني  هـو  أو  بائـن؟  أنها  مـع  وجهه  فمـا  رضيـت 

طالق؟
الخلع  إن  القائلين  أن  غيـر  ذلك  علـى  مبنيٌّ  أنه  والظاهـر  بذلـك  أعلـم  اهللا 
بتجديد  إال  للمراجعـة  وجـه  فال  ذلك  ومـع  بائن  طـالق  إنه  قالـوا  طـالق 

التزويج.
قد  يكون  أن  احتمـال  مع  رجعي  طـالق  بأنه  قال  منهـم  أحدًا  أن  نعلـم  ولـم 
يدل  وهو  عليه  مبني  بردها  القول  فهذا  صدر  قد  كان  فإن  بعضهم  عـن  صـدر 

نعلمه. ال  كنا  وإن  عليه 
أن  مع  آثارهم  فـي  وجودًا  أكثر  بإذنها  هـا  ردِّ بجواز  القول  هـذا  مـن  وأشـكل 
أن  المناسـب  فكان  مقابله،  من  أيضًا  أكثر  طالق  ال  فسـخ  الخلع  بأن  القـول 

واهللا أعلم. بالتجديد.  إال  ردها  منع  األكثر  يكون 

™∏îdG  »a  ´ƒLôdG

عليه  لها  هـل  عليه  رجعت  ثـم  صداقها  مـن  زوجته  أبرأتـه  رجـل  عـن 
فرق؟ ال  أم  منها  طلبه  أن  بين  فرق  وهل  ال؟  أم  الرجعة 

رجعة  فال  نفٍس  طيب  عن  تبرعًا  أبرأته  وإن  الرجعة،  فلها  ذلك  منها  طلب  إذا 
واهللا أعلم. لها. 
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إياها  أقرضته  قـد  الدراهم  من  بشـيء  تطالبه  وهي  امرأته  طلـق  مـن 
ويطلقها،  حقها  بعـض  يعطيها  أن  بينهما  فصلـح  لذلك  منكر  وهـو 
من  بـراءة  غير  مـن  إياها  فأعطـاه  أبيهـا  مـن  الطـالق  ورقـة  فطلـب 
وأبوها  الحكم،  في  الصداق  هذا  من  يبرأ  أتراه  أبيها  من  وال  الزوجة 
وال  ابنتي  صداق  أبرأته  ما  بأني  وإياهم  بينه  سرًا  الحاضرين  أشهد  قد 

أفتنا. أبرأته؟  هي 
تسقط  وال  قرضها،  من  أنكره  ما  دفع  ويلزمه  صداقها  من  يبرئه  ال  الورقة  دفع 

واهللا أعلم. ذلك.  بمثل  الحقوق 

™∏îdG  ßØd  ¿hO  ∫ÉªH  É¡LhR  øe  ICGôªdG  AGóàaG

عليه،  اتفقا  ما  علـى  المال  من  بشـيء  زوجها  من  افتدت  إذا  المـرأة 
مأُجورًا  ذلك  لنـا  بيِّن  ال؟  أم  الزوج  من  لفـظ  غير  من  طالقـًا  يكـون 

اهللا. شاء  إن 
لبعض  قول  على  الخلع  بمعنى  عنه  خرجت  الخلع  جهـة  على  ذلك  قيـل  إذا 

واهللا أعلم. المسلمين، 

¥Ó£dG  ≥«∏©Jh  É¡LhR  øe  ICGôªdG  AGóàaÉH  ¬JƒÑK

الدخلة  لعل  بالفدية  تطلقني  أن  مرضها  حـال  في  امرأته  له  قالت  عمـن 
عقب  فماتت  ففعلت  اآلجل  صداقها  من  تبرئه  أن  على  وطلقها  زينته  ما 
تعليق  في  يعجبك  وماذا  رجعة؟  بينهما  كان  إذا  إرث  له  هل  أيـام  ثالثـة 
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الورقة  تأتي  ما  على  طالق  كقوله  شـرعًا  ثابت  غير  بلفظ  الطالق  العوام 
بها؟ أتت  إذا  طالق  به  يعني  الورقة  طالقك  وسيرى 

المعلق  العامة  وتطليـق  ميراث،  وال  البـرآن  ثبوت  وأرى  خـالف  ذلك  فـي 
للشـرط،  تسـتعمل  «على»  لفظة  ألن  تعليقـه  علـى  ثابـت  المذكـور  باللفـظ 

واهللا أعلم. اتساع،  العربية  وفي  أيضًا  للشرط  «في»  استعملوا  قد  وأراهم 

É¡«HCG  ≈dEG  á«Ñ°üdG  á©dÉîe  ôeCG

الّرجعة  تصح  هل  جاز  وإذا  أوليائها؟  بـإذن  مبارأتها  تجوز  هل  الصبيـة 
جديد؟ عقد  بال  تصح  هل  جازت  وإذا  بإذنهم؟ 

وإن  تزويجه،  يقـع  كما  وبرآنـه  لها  مخالعتـه  يقع  أبيهـا  إلى  الصبيـة  أمـر 
لألب  ما  لهم  فليـس  األولياء  باقي  وأما  جديـد،  فبتزويـج  المراجعـة  أراد 

واهللا أعلم.

∫ƒ¡éªdÉH  ™∏îdG  »a  ICGQÉÑªdG

الصداق  في  عليه  ورجعـت  مجهول  بصداق  زوجها  بـارأت  إذا  المـرأة 
نفسـها؟  في  عليها  يرجع  هل  الرجوع  لها  جاز  وإذا  الرجوع؟  لها  هـل 

المجهول؟ في  المبارأة  تصح  ال  أحد  قال  وهل 
رجعّيًا  طالقًا  الخلع  ويرجع  دعواهـا  فلها  به  افتدت  فيما  الجهالـة  ادعـت  إذا 
ال  إنه  وقيل  يدركه  فال  العـدة  خرجت  فإذا  عدته  في  دامت  ما  رجعهـا  يـدرك 

واهللا أعلم. الدعوى،  في  مالها  هي  ولها  مطلقًا  يدركها 
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قالت  الخلع  مجلس  في  ثالثًا  طالـق  الصداق  ببرآن  لزوجته  قال  رجـل 
له  قالت  السـنين  من  مدة  وبعد  طالقًا،  يثبت  ولم  أرضـى  وال  أبـرئ  ال 
أيلحقه  أرضى  وال  أطلق  ال  لهـا  قال  فطلقني.  الورقة  وأعطيـك  أبرئـك 

ال؟ أم  طالق 
واهللا أعلم. طالق.  يلحقه  ال 

¬dóH  á«≤H  º«∏°ùJ  ≈∏Y  ™∏îdG  ≥«∏©J

فأعطته  هاته  فقال  فطلقنـي  كذا  أو  كذا  أعطيك  زوجته  له  قالـت  رجـل 
ماتاي  علـى  مفارقة  فقـال:  قرشـين  إال  بهـن  لـه  قالـت  التـي  الدراهـم 

تعليقًا؟ أم  خلعًا  هذا  أيعد  القرشين، 
عنه  خرجت  بهما  جاءت  فإذا  القرشين  على  معلق  الخلع  معنى  في  طالق  هو 

واهللا أعلم. زوجته.  وهي  أخذ  ما  رد  لزمه  بهما  تأت  لم  وإذا  الخلع،  بمعنى 
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فصار  الحيض  بأحـكام  جاهلة  وهـي  عنده  فبلغت  صبيـة  تـزوج  رجـل 
وتصلي  جاهلة  ألنهـا  بذلك  تخبـره  ولم  حائض  وهـي  يطؤهـا  زوجهـا 
وما  اهللا؟  وبين  بينهـا  فيما  يلزمها  الـذي  ما  حيضها.  وقت  فـي  وتصـوم 
الحيض  في  الوطء  أن  تعلم  وهي  الحيض  فـي  بوطئها  هو  يلزمه  الـذي 

عليه؟ تحرم  وهل  تخبره؟  لم  لكنها  حرام 
قبل  من  عليه  بأس  فال  بذلك  هي  تخبره  ولم  حائض  أنها  الرجل  يعلم  لم  إذا 

الزوجة. قبل  من  وال  اهللا 
ما  تعلم  أن  وعليها  ذلك،  جهل  يسعها  ال  ألنه  قطعًا  التوبة  فعليها  المرأة  وأما 
حيضها،  حال  في  زوجها  مـن  تمتنع  أن  وعليها  الحيض،  أحكام  مـن  يلزمهـا 
المتعمدة  من  أعذر  فهي  الحيض  بحكم  جاهلة  ألنها  زوجها  مع  تقيم  أن  ولها 

واهللا أعلم. لذلك. 

¢†«ëdG
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في  إال  تختلف  ال  عادتها  وهكذا  أيام  خمسـة  الحيض  في  عادتها  امرأة 
الطهر  في  وواقعها  فاغتسلت  أيام  أربعة  بعد  الطهر  رأت  واحدة  حيضة 
البيضاء  الَقّصة  َتَر  لم  إن  أرأيت  عليها؟  ماذا  بعد،  فيما  الدم  راجعها  ثم 

ال؟ أم  واحد  فيها  الحكم  الجفاف،  رأت  أنها  إال 
واحد،  تعودته  لمن  وبالجفاف  تعودتها  لمن  بالَقّصـة  الطهر  في  الحكُم  نعـم، 
فإن  حيضها،  أيام  تتم  حتى  زوجته  عن  يمتنع  أن  الرجل  هذا  على  يجب  وكان 
له  رخصة  من  يخلو  فال  بيِّن  طهر  في  لها  جماعه  كان  وإذا  أساء  فقد  يفعل  لم 

واهللا أعلم. ذلك.  من  التوبة  عليه  أن  وعندي  زوجته،  بقاء  في 

¬∏à≤H  ƒdh  É¡LhR  øe  ¢†FÉëdG  ´ÉæàeG

إذا  تقتله  إنها  جماعها  زوجها  أراد  إذا  الحائض  المرأة  في  قولهـم  وجـه 
يمتنع؟ فلم  أعلمته 

  ~   }   |    {z   y   x   w ﴿ تعالـى:  قولـه  وجهـه 
وأجمعت  الحيض  فـي  الوطء  تحريم  علـى  ت  َنصَّ اآليـة  فهـذه  ے﴾(١) 

األمة. ذلك  على 
منكره  عن  دافعته  يمتنـع  لم  فإن  عليه  حجـة  كانت  بحيضها  أعلمتـه  فـإذا 
قتله.  إلى  أفضـى  ولو  أمكن  بمـا  دافعته  أبى  فـإن  نفسـها  في  أراده  الـذي 

واهللا أعلم.

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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وقام  الحيض  أتاني  له  وقالت  انتبهت  ثم  نائمة  وهي  زوجته  وطئ  رجل 
له  تقل  لم  أو  اليوم  هـذا  أرجوه  ذلك  قبل  له  قالت  وقد  بالحـال،  عنهـا 

ال؟ أم  زوجته  عليه  أتفسد 
ذلك،  غير  يصـح  حتى  الطهـارة  حكمها  ألن  بذلـك  زوجتـه  عليـه  تفسـد  ال 

واهللا أعلم.

¿BGô≤dG  ÖæédG  hCG  ¢†FÉëdG  IAGôb

(بسـملة)  ويبسـمال  القرآن  يقرآ  أن  لهما  يجوز  هل  والجنـب  الحائـض 
ال؟ أم  تامة 

واهللا أعلم. واآليتين.  اآلية  في  بعضهم  ورخص  القرآن،  يقرآن  ال 

¢†«ëdG  »a  A•ƒdG  ºμM

أرجوزته: في  الصائغي  قول  عن 
ــا وطــي ــن  ــم م يـــبـــرأ  ـــه  ل ــت  ــل ق

هويـا عمـدًا  الحيـض  فـي  زوجتـه 
ــالف ــت اخ ذلــــك  إذ  ال  فـــقـــال 

ــالف ــت ائ ـــه  ب مـــا  ــه  ــي ف ـــرأي  ـــال ب
وقفـا قـد  تحريمهـا  عـن  فالبعـض 

سلفا مـــن  بــحــلــهــا  ــل  ــق ي ـــم  ول
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الخـالف أولـي  مـن  قـوٌل  فيـه  بـل 
ــي أســالف ــوا  ــل ــم ع قـــد  بـــه  ـــا  وم

السائل: قال 
في  الخالف  وهـل  باطل؟  أم  حـق  هو  وهل  الـكالم  هذا  في  تقـول  مـا 

ال؟ أم  موجود  الحيض  في  الوطء  تحليل 
عليه  اجتمعت  مما  الحيض  في  الوطء  تحريم  فإن  أصًال  الكالم  لهذا  وجه  ال 

والسنَّة. الكتاب  نص  به  ورد  وقد  األمة 
  y   x   w   v   u   t   sr   q    p﴿ تعالـى:  اهللا  قـال 
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  عن  الحديث  وفي  ے﴾(١)    ~   }   |    {z
أنزل  بما  كفر  فقد  كاهنًا  أو  دبرها  فـي  امرأة  أو  فرجها  في  حائضًا  أتـى  «مـن 
حاضت  إذا  اليهود  كانـت  قال  أنه  عباس  ابـن  عن  وروي  محمـد»(٢).  علـى 
فسأل  البيوت  في  يجامعوهن(٣)  ولم  يشاربوها  ولم  يواكلوها  لم  فيهم  المرأة 

  q    p﴿ وجـل:  عز  اهللا  فأنزل  ذلـك  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  أصحـاب 
اآليـة:  ے﴾    ~   }   |    {z   y   x   w   v   u   t   sr
اليهود  ذلـك  فبلغ  النكاح».  إال  شـيء  كل  «اصنعـوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  فقـال 
أسـيد بن  فجاء  فيه.  خالفنا  إال  شـيئًا  أمرنا  من  يدع  أن  هذا  يريد  مـا  فقالـوا 
أفال  وكذا  كذا  يقولون  اليهود  إن  اهللا  رسـول  يا  فقاال  بشـر  وعباد بن  حضير 

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
إتيان  كراهية  فـي  جاء  ما  باب  اهللا  رسـول  عن  الطهارة  كتاب  سـننه  فـي  الترمـذي  (٢) رواه 

الحائض. إتيان  عن  النهي  باب  وسننها  الطهارة  كتاب  سننه  في  ماجه  وابن  الحائض 
بيت. في  منفردة  الحائض  تترك  بل  البيوت،  في  معهن  يجتمعوا  لم  (٣) أي 
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فخرجنا  عليهما  وجد  قد  أنه  ظننا  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  وجه  فتغير  نجامعهن؟ 
فسقاهما  آثارهما  في  فأرسل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  إلى  لبن  من  هدية  فاسـتقبلتهما 

عليهما(١). يجد  لم  أنه  فعرفها 
في  الوطء  تحريم  على  مطبقون  ومخالف  موافق  من  األمة  فإن  اإلجماع  وأما 
قومنا  من  الهيتمي  حجـر  ابن  صرح  بل  أحد  ذلك  في  يخالـف  ولم  الحيـض 
وقال  والمحاملي.  الشـافعي  عن  ذلك  ونقل  كبيـرة،  الحيض  في  الـوطء  بـأن 
فيكفر  بالضرورة  الديـن  من  المعلوم  أي  باإلجماع  المحـرم  إنه  فيـه  البلقينـي 
جاء  الحيض  في  الـوطء  إن  العالئي  الدين  بصالح  الملقـب  وقال  مسـتحله. 
حجر  ابن  قال  ذلـك.  على  بيان  إلى  أقف  ولـم  فاعله  لعن  األحاديـث  بعـض 
في  نقله  النـووي  لكون  كبيـرة  أنه  َمـّر  ما  على  جماعة  جـرى  لكـن  الهيتمـي 
هذا  في  قومنا  عن  وجدته  ما  فهذا  انتهى.  الشـافعي،  عن  والمجموع  الروضة 

أبدًا. بتحليله  أحد  يقل  ولم  المعنى 
هو  بل  أصًال  شـيئًا  ليس  آخره  إلى  بالرأي  اختالف  ذلك  إن  الصائغـي  فقـول 
تحريم  في  العلماء  الختالف  فهمه  قلة  من  إليه  سـرى  غلط  وهو  قطعًا  باطل 
وقفا،  قد  تحريمها  عن  فالبعض  قوله.  عليـه  يدل  كما  الحيض  في  الموطـوءة 
تحريم  غير  الحيـض  في  الوطء  تحريـم  فإن  األولى  غيـر  مسـألة  وهي  إلـخ؛ 

الحيض. في  الموطوءة 
فاعل  فعل  فإن  الحيض  في  الوطء  تحريم  علـى  أجمعوا  أنهم  ذلك  وبيـان 
فمنهم  عليه  زوجته  فساد  في  اختلفوا  ثم  عصيانه  على  أجمعوا  عمدًا  ذلك 

وأحمد  زوجها  رأس  الحائض  غسل  جواز  باب  الحيض  كتاب  صحيحه  في  مسلم  (١) رواه 
مالك. بن  أنس  مسند  المكثرين  مسند  باقي  في  مسنده  في 
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شيئًا  تعجل  من  إذ  لعصيانه.  عقوبة  بينهما  بالتفريق  وأمر  عليه  أفسـدها  من 
المقام  له  وأباح  عليه  يفسـدها  لم  من  ومنهم  بحرمانه  اهللا  عاقبه  أوانه  قبل 
بقول  أخذ  فمـن  وقف.  من  ومنهم  فعـل  مما  واإلنابة  التوبـة  وعليـه  معهـا 
المسـألة  بخالف  رأي  محل  ألنه  منه  ُيبرأ  ال  به  وتمسـك  األقوال  هذه  من 
ابن  قول  من  إليه  سرى  ذلك  يكون  أن  ويحتمل  عليها  مجمع  فإنه  األولى 

النظر:
ــــوادة ه ــه  ــي ف ــس  ــي ل حـــــرام  حـــــرام 

والدم الحيض  في  الحيض  ذوات  نكاح 
بــأنــه ــول  ــه ــج ال قــــال  ــا  ــم ك ولــيــس 

ــــم ودره تــحــل  ديـــنـــار  ــق  ــري ــف ــت ب
في  الوطء  بتحليـل  قالوا  الخـالف  أهل  به  والمراد  الجهـول  أن  ظاهـره  فـإن 
مصرحون  المخالفون  بل  كذلك  وليس  درهم،  أو  بدينار  تصدق  إذا  الحيـض 
الواطئ  إن  قالوا  لكن  ذلك.  على  مجمعون  وهم  الحيض  في  الوطء  بتحريـم 

لمعصيته. كفارة  بدينار  يتصدق  بل  زوجته  عليه  تفسد  وال  عصى 
إلخ،  الخـالف  أولى  مـن  قـول  فيه  بـل  سـلفا  من  بحلهـا  يقـل  ولـم  وقولـه: 
وإنما  أصحابنا  من  ألحد  يوجد  ال  عليه  زوجته  فسـاد  بعدم  القول  أن  ظاهره 
وعدم  عبيدة  أبـي  عن  منقول  الوقوف  بـل  كذلك  وليس  لمخالفينا  قـول  هـو 
فإن  امرأته.  عليـه  تحرم  وال  ربـه  عصى  نوح  أبـو  قال  نوح  أبـي  عـن  الفسـاد 
منها  وفق  بغير  وغلبها  أكرههـا  وإن  بدينار  منهما  واحد  كل  يتصـدق  طاوعتـه 
علم  بغير  أصابها  وإن  شـيء  عليها  وليس  بدينـار  هو  فليتصـدق  طاوعتـه  وال 
بعضهم  وقال  بدينار.  هـي  وتتصدق  شـيء  هو  عليه  فليس  ذلك  وكتمت  منـه 
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في  ذلك  كان  إذا  بعضهم  وقال  بينهما.  به  يتصدقان  واحد  دينار  عنهما  يجزئ 
دينار  فنصف  الصفـرة  في  كان  وإن  بدينار،  يتصـدق  منهما  واحد  فـكل  الـدم 
اهللا  إلى  فليتقربا  تغتسـل  أن  قبل  الطهر  في  كان  وإن  منهمـا،  واحـد  كل  علـى 
تاب  الحيض  في  وطئ  إن  أصحابنا  بعض  وقال  صيام.  أو  صدقة  من  بشـيء 
عليه  حرمت  الرابعة  فـي  عاد  وإن  تاب،  عـاد  وإن  تاب،  عـاد  وإن  واسـتغفر، 
المقام  هذا  في  نقله  أحببنا  ما  انتهى.  عليه،  تحرم  أن  فأحرى  معانـد  هـذا  ألن 
خطئها،  من  حقهـا  وليتبين  عليهـا  الواقف  المسـألة  ليتحقق  األصحـاب  عـن 

والهداية. التوفيق  وبيده  واهللا أعلم 

¢ùéf  AÉªH  ô¡£dG  óæY  ¢†FÉëdG  ∫É°ùàZG

أرجوزته: في  الصائغي  قول  عن 
الجثمـانـــا تـغســل  حـيـض  وذات 

كــانــــا نظـيـف  غـيــر  ومـاؤهـــا 
الحلـيـل عـلــى  ِحـــرٌم  جماعهـا 

التأصيـل ذوي  مـن  بعـض  قـول  فـي 
ــحــرْم ت ال  ــا  ــه إن ــعــض  ب ــــال  وق

تعلـْم لــم  مـا  تعلـم  لكـي  فاسـأل 
بالنجِس ــًا  ــم ــال ع ــون  ــك ي حــتــى 

أمــِس أو  غــــدًا  صــح  حليلـهــا 
علـمـت إن  العلـمـا  بـعـض  وقـال 

حــرمـــت الحلـيــل  عـلـى  برجسـه 
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السائل: قال 
معنى  لها  أم  ظاهرهـا  على  هـي  وهل  األبيات  هـذه  ببيان  منـك  فضـًال 
حرمة  في  ذكره  الـذي  الخالف  ثبوت  يقتضي  ظاهرها  فـإن  ذلك،  غيـر 

ال؟ أم  كذلك  األمر  فهل  جماعها 
مراده  عن  قصرت  عبارته  لكن  ذلك  غير  لها  معنى  فال  ظاهرها  على  األبيات 
إذا  الحيض  من  الطهر  بعد  الموطوءة  فسـاد  في  الخالف  يحكي  أن  أراد  فإنه 

جماعها. تحريم  في  الخالف  ذكر  في  عبارته  فوقعت  نجس  بماٍء  اغتسلت 
في  األثر  عبارة  فـإن  يحكيه  أن  أراد  الذي  األثر  معنـى  يفهم  لم  أنـه  ويحتمـل 
نجس  بماء  فاغتسـلت  الحيض  من  طهـرت  امرأة  في  عبـداهللا  أبي  عـن  ذلـك 
تعلم،  لم  أو  نجـس  أنه  بالماء  علمـت  حائض  هـي  قال  زوجها  جامعهـا  ثـم 
فسـدت  نجس  أنه  علمت  إن  قـال  من  وقال  هـذا،  قيل  قـد  نعم  غيـره  وقـال 
في  وعليها  عليه  تفسـد  فال  طاهر  أنه  معها  وكان  نجس  أنه  تعلم  لم  فإن  عليه 
الحسـن بن  علي  أبو  قال  الغسـل.  بذلك  تجتزى  وال  الغسـل  الوجهيـن  كال 
أيضًا  هو  ويعلم  المـاء  بنجاسـة  هي  تعلم  حتى  عثمان  محمد بـن  أحمد بـن 
بتعمدها  ال  هـو  بتعمده  فيها  عليه  يقـع  إنما  الفسـاد  ألن  عليه  تفسـد  فحينئـذ 

بهذا. األخذ  ويعجبني  قال  هي، 
غير  الصائغي  كالم  أن  بينًا  ظهـورًا  لك  ظهر  ذلك  في  األثر  نص  عرفـت  فـإذا 
زمان  في  كان  الغسـل  أن  يقتضي  إلخ،  حيض...  وذات  قولـه  فإن  له  مطابـق 
له  يتأول  أن  ويحتمل  الحيض  من  الطهر  بعد  هو  وإنما  كذلك  وليس  الحيض 
من  فهو  الطهر  بعد  حيض  بذات  عنها  عبر  حيث  تجوزًا  كالمـه  في  إن  فيقـال 

عليه. كانت  بما  التسمية 
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جماعها  حرمة  في  المذكور  الخالف  أن  يقتضي  إلخ،  الحليل  على  حرم  وقوله 
ذلك  في  الجماع  أّما  الجماع.  بعد  عليـه  حرمتها  في  هو  وإنما  كذلك  وليـس 
غيرنا  ومن  منا  الجمهـور  قول  على  الحيض  في  كالجماع  حـرام  فهو  الحـال 
هذا  وليس  االغتسـال  قبل  الطهر  بعد  الـوطء  في  يرخص  من  قـول  علـى  إال 
تحريم  في  وهو  آنفـًا  لك  نقلته  الذي  األثر  حكاية  مـراده  بل  للصائغـي  مـرادًا 

الجماع. حرمة  في  ال  الموطوءة 
أراد  حليلها»  بالنجس  عالمـًا  يكون  حتى  تحرم  ال  إنهـا  بعض  «وقال  وقولـه: 
أيضًا  هو  ويعلم  الماء  بنجاسة  تعلم  حتى  أحمد  الحسن بن  قول  منه  ينظم  أن 
غير  رآه  ولعله  الماء،  بنجاسـة  هي  تعلم  حتى  قوله  فألغى  عليه  تفسـد  فحينئذ 
فيها  عليه  يقع  إنما  الفساد  ألن  قوله  في  التعليل  خالف  حيث  ذلك  في  شرط 

واهللا أعلم. هي،  بتعمدها  ال  هو  بتعمده 

âÑãàdG  ¿hO  ¢†«ëdG  ádÉM  ÜÉë°üà°SG

المغرب  صالة  وتركت  الغروب  وقت  الحيض  دم  بخروج  أحست  امرأة 
تر  فلم  الدم  تنظر  جاءت  الظهيرة  أظهرت  فلما  والفجر  اآلخرة  والعشاء 

حيضها؟ أيام  في  وذلك  صالتها  ترك  في  عليها  الذي  ما  شيئًا 
اآلن  فأما  أمرها  من  يقين  على  فتكون  الدم  تنظر  لم  حيث  المرأة  هذه  قصرت 
تتعمد  لم  ألنه  عليها  كفـارة  وال  للصلوات  والبدل  التوبة  فعليهـا  فعلت  وقـد 

الصالة. ترك 
من  تعرفه  كانت  الـذي  الحس  على  عولت  ألنهـا  توبة  عليها  ليـس  قيـل  وإن 

واهللا أعلم. القول،  من  صواب  فهو  نفسها 
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أقل  وما  ال؟  أم  انتظـار  ألهـا  وقتها  بعد  الـدم  بهـا  اسـتمر  إذا  الحائـض 
وأكثره؟ االنتظار 

المذهب  مشـهور  وهو  أكثر  باالنتظـار  والقول  تنتظـر.  ال  وقـول  تنتظر  قـول 
االنتظار  ولكن  ثـالث،  إلى  وأكثره  وليلـة  يوم  االنتظار  وأقل  الفتـوى  وعليـه 

النفاس. في  يكون  بالثالث 
اغتسـلت  عنها  ينقطع  لم  فإن  اليومين  أو  اليوم  تنتظر  فقيل  الحيض  فـي  وأمـا 
أيام  ثالثـة  الحيض  فـي  تنتظـر  أن  لهـا  وقيـل  مسـتحاضة،  وتكـون  وصلـت 
تنتظر  ال  إنها  فقيل  الكدرة  أو  الصفـرة  وبقيت  الدم  انقطع  إذا  فيمـا  واختلفـوا 
غير  انتظار  إن  قال  من  ومنهم  أيضًا  غيره  في  تنتظر  وقيل  الحائض  الدم  في  إال 
والجميع  واليومين  اليوم  تنتظر  فإنها  الدم  وأما  فقط  وليلة  يوم  في  يكون  الدم 

واهللا أعلم. المسلمين،  أقوال  من 

¢†«M  ΩÉjCG  Iô°ûY  ô¡£H  ¥ƒÑ°ùªdG  ΩódG

للطهر  يومًا  وعشرين  وخمسة  للحيض  خمسة  شهرها  في  تعودت  امرأة 
خمسة  تمام  جاءها  بأن  تعودتها  التي  المدة  قبل  لها  مخالفًا  مرة  وجاءها 
الصالة  فتركت  شهرها  من  األواخر  الخمسة  في  يأتيها  وكان  يومًا  عشر 
أيام  خمسة  الطهر  بعد  ومكثت  تعودت  كما  أيام  خمسة  بعد  وطهرت  له 
المتعودة  األيام  في  الحيض  دم  عـن  يتغير  لم  سـائًال  دمًا  رأت  ثم  أيضـًا 
له  الصالة  تترك  حيض  هذا  هل  شـهرها  من  األواخر  الخمسـة  من  فيها 

مأجورًا. لنا  بين  وتصلي؟  تغسل  استحاضة  أم 
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كل  المذهب  ألن  حيض  ال  اسـتحاضة  هذا  سـيدي  قلت  فإن  السـائل:  قال 
وهذا  الربيع  عـن  المشـهور  هو  كما  حيـض  فهو  أيـام  عشـرة  بعد  جـاء  دم 
اسـتحاضة  يكون  كيـف  فأقول:  اسـتحاضة  فهـو  العشـرة  مضي  قبـل  جـاء 
ال  قيل  أنهـا  مع  الحيض  فيهـا  المتعـودة  األيام  فـي  وهو  حيـض  دم  والـدم 
دم  إن  قال  أحد  وهل  الثالث؟  تكمل  حتى  بالحيضتين  وال  بالحيضـة  تنتقل 
ليس  أنه  معتادها  وقبـل  طهرت  قد  أيام  عشـرة  بعد  المرأة  جاء  إذا  الحيـض 
المروي  القول  علـى  يترجح  فهل  به  قيل  كان  فـإن  اسـتحاضة؟  بل  بحيض 
ال  إلخ؟  الحيضة  أقبلت  إذا  حديـث  عليها  يترجح  أم  اهللا  رحمه  الربيع  عـن 
موجودًا  بالدم  االعتبار  كان  إن  ألنه  مشكل  وهذا  بالمعنى،  خذه  نصًا  أحفظه 
األيام  في  بالعادة  االعتبـار  كان  وإن  حيضًا  يكـون  أن  فيلزم  الموضعين  فـي 
أقل  أن  على  مبني  ألنه  الربيع  مذهب  يترجح  أم  حيض  غير  يكون  أن  فيلزم 
تعودت  التي  األيام  في  وأن  استحاضة  فهو  ذلك  بعد  جاء  وما  عشـرة  الطهر 

شافيًا. بيانًا  لي  بّين  الدم؟  وجود  وال  األيام  تعتبر  وال  الحيض  فيها 
الفتوى ـ  وعليه  الربيع  مذهب  وهو  ـ  أحدهما  قوالن  هذه  مسألتك  في  يوجد  نعم 
حيض  دم  الدم  فذلك  هذه  وعلى  حيض  فهو  أيام  عشرة  طهر  بعد  جاء  دم  كل  أن 
يعولون  وإنما  الدم  صفات  يعتبرون  ال  المذهب  هذا  وأهل  استحاضة  الثاني  والدم 
شبيهًا  الدم  لون  كان  وإن  بعادتها  النساء  من  واحدة  كل  ويخصون  األيام  عدد  على 

تتشابه. الدماء  ألن  االستحاضة  حكم  في  عندهم  فهو  الحيض  بدم 
بل  طهرها  مدة  جاء  الذي  بالدم  يعتبر  ال  أنه  القطب  وصححه  الثاني  والمذهب 
تترك  فال  اسـتحاضة  دم  فهو  تعودته  الذي  طهرها  أيام  تمام  قبل  جاءها  دم  كل 

الصالة. له 



332

منهما  شيء  في  إشكال  وال  الحال  هذا  في  القولين  ألحد  ترجيح  يحضرني  وال 
دم  فكل  الطهر  أقل  في  المخصوصة  األيام  اعتبار  على  مبني  الربيع  مذهـب  فـإن 
واألصل  استحاضة  يكون  وأن  حيضًا  يكون  أن  عنده  احتمل  الطهر  أقل  بعد  جاء 
طبعن  النسـاء  ألن  اسـتحاضة  ال  حيض  دم  أنه  الصحيحة  البالـغ  المـرأة  دم  فـي 
حيضًا  يكون  أن  يمكن  وقت  في  دمًا  رأت  فإذا  االستحاضة  على  ال  الحيض  على 
الثاني  المذهب  وعلى  األصل  لذلك  حيض  أنه  على  حمل  استحاضة  يكون  وأن 
بما  االنفراد  على  واحدة  لكل  فحكم  أحوالهن  في  النساء  عادة  اعتبار  على  فمبني 

الثاني. المذهب  وجه  فهذا  محكمة  العادة  أن  قواعدهم  ومن  تعودته 
أن  اهللا  بنور  الناظـر  المجتهد  وعلـى  راسـخة  قدم  الحق  في  القولين  مـن  ولـكل 
شـاء،  بأيهما  يتمسـك  أن  الترجيح  عن  وللعاجز  أمارته  عنده  ترجح  مـا  يتحـرى 

واهللا أعلم.

á°†«ëdG  Ióe  á∏«W  IQóμdGh  IôØ°üdG  A»ée

نظمًا: وسئل 
الحكم في  يسأل  جاء  من  فارشـدن  أال 

الكرم أبا  يا  الهدى  طرق  فاوضحن  أال 
التـي رأت  كـدرة  أو  صفـرة  إذا 

ثم بعدهن  من  الحيـض  وجاء  تحيض 
مجيئها المحيـض  وقـت  في  بـان  ومـا 

تم بـدر  يلزم  الحكـم  فـي  ترى  فمـاذا 
لهـا تـرى  أم  سـيدي  محيـض  أذاك 

أغتنـم مقالـك  لـي  صـرح  هـوادة؟ 
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صومها تـرك  من  الـزوج  وطء  وتمنـع 
والعتم(١) والعصر  الصبح  صـالة  وترك 

وقـدوة المهتديـن  نـور  زلـت  فـال 
والكرم والحكـم  والعلم  التقـى  ألهـل 

عصرنـا عيـن  يـا  اهللا  سـالم  عليـك 
والكلم النظم  فـي  التقصير  غافر  وكـن 

الجواب
تــم حيــن  البــدر  يشبـه  جواب  فهـاك 

ِلـــزم ـــى  أت ــًا  ــم حــك ــداء  ــي ــغ ــل ل يــبــيــن 
فاحـمًا اللـون  أسود  يأتـي  الحيـض  هـو 

مــحــتــرم أصــفــر  أو  ــــاٍن  ق وأحـــمـــر 
ومــــا أذًى  والجميـــع  أيضـــًا  وأكـــدر 

ثم ــه  ــي ــل ع ــــدل  ي ــــيء  ش كـــرائـــحـــة 
قولهم ــر  ــث أك ــاه  ــن ــل ق ــــذي  ال ــذا  ــه ف

علـم كمــا  كثيـر  خـلــف  بعضهــا  وفــي 
التي ــكــدرة  وال الصفراء  الصفرة  ففي 

رسم لـهم  خـلف  الحيض  وقـت  يجيئـان 
حائض أحـــوال  ــــوال  األق أكــثــر  وفــي 

ــدم ب ســبــقــا  قــد  ـــان  ك مــهــمــا  وذلــــك 
ــوره ن الشمس  يخجل  جـــواب  فــهــذا 

الظلـم دجــى  ليـًال  السـارين  عــن  يزيــح 

العشاء (١) العتمة: 
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في  طاهرة  هي  أليس  صالتين  لكل  بالغسل  المستحاضة  ألزم  من  حجة 
الصواب؟ إلى  أقرب  عندك  تراه  وما  الحكم 

لها  ورخص  بذلـك  أمرها  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص(١)  اهللا  رسـول  عن  يـروى  حديث  حجتهـم 
بالغسل  فاألمر  بطهارتها  يقضي  والقياس  المشـقة،  لرفع  قصر  بال  الجمع  في 
عليه،  تدل  األحاديث  وبعض  استحباب  أنه  والظاهر  تعبد  بوجوبه  القول  على 

واهللا أعلم.

kÉeƒj  ô¡£dG  ó©H  ¢†FÉëdG  QÉ¶àfG

اليوم  أو  اليومين  انتظـار  لها  هل  حيضها  أيام  في  طهـرت  إذا  الحائـض 
كيف  أيامها  انقضاء  بعـد  تطهر  لم  إن  وكذلك  فقـط؟  اليوم  أو  والليلـة 

انتظارها؟ حد 
للصالة  تغتسـل  أن  عليهـا  فقيل  حيضهـا  وقـت  فـي  الطهـر  وجـدت  إذا  أمـا 
يومًا  تؤخر  أن  لهـا  وقيل  الصالة،  تفوت  حتى  التأخيـر  يسـعها  وال  الحاضـرة 
بها  استمر  إن  وأما  األول.  واألكثر  ترخيص  وهو  وليلة  يومًا  قيل  ولعله  واحدًا 

واهللا أعلم. له.  يومًا  تنتظر  فقيل  أيامها  بعد  الدم 

ô¡£àdG  óæY  êôØdG  øWÉH  Ö«ãdG  π°ùZ

إصبعها  تولج  ولم  الجنابة  مـن  أو  حيضها  من  اغتسـلت  إذا  المرأة  عن 

لهما  وتغتسل  الصالتين  بين  تجمع  قال  من  باب  الطهارة  كتاب  سننه  في  داود  أبو  (١) رواه 
آخر. بلفظ  مسنده  في  الربيع  عند  فهو 
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أم  مرسـلة  الكفارة  وهـذه  والكفارة؟  البـدل  أعليها  فرجهـا  داخـل  فـي 
الغسل  يكفيها  أليس  فرجها  في  إصبعها  تولج  أن  يلزمها  وكيف  مغلظة؟ 

فقط؟ خارج  من 
يلزمها  كذلك  التمضمـض  يلزمها  أنـه  فكما  كفمها،  الغسـل  في  الثيـب  فـرج 
الجهل،  وال  العلم  حال  في  ذلك  تترك  أن  لها  يحل  وال  فرجها،  باطن  غسـل 
وإن  البدل،  وعليهـا  الكفارة  عـن  الجاهل  عـذر  فبعضهم  جاهلـة  تركتـه  وإن 
والكفارة  معًا.  والبدل  بالكفارة  أحقها  فما  بوجوبه  منها  علم  عن  متعمدة  تركته 

واهللا أعلم. والنذور.  اإليمان  في  إال  المرسلة  تكون  وال  مغلظة  هاهنا 

¢û«àØàdG  ¢†«M  ≈æ©e

به،  تحيض  ال  وكذلك  التفتيش  بطهر  المرأة  تطهر  ال  بأنه  القـول  معنـى 
المقام؟ هذا  في  التفتيش  ما 

المرأة  تفتش  وإنما  الفـرج،  ظاهر  على  يفيض  ال  الذي  وهو  التفتيـش  حيـض 
قالت  دمًا  رأت  فإن  يخـرج،  ما  فتنظر  فرجها  في  َخَلقة  أو  قطنة  بإدخـال  عنـه 
وطهر  التفتيش  حيـض  هو  فهـذا  طهرًا،  قالـت  أبيـض  مـاًء  رأت  وإن  حيضـًا 

واهللا أعلم. التفتيش. 

IÓ°üdG  âbh  »°†eh  ¢†FÉëdG  ô¡W  ó©H  A•ƒdG  RGƒL

ومضى  الحيـض  من  طهـرت  إذا  الحائض  أن  األثـر  فـي  يوجـد  مـا 
أو  تتطهر  لم  ولـو  يطأها  أن  له  أن  تتطهـر  ولم  الصالة  وقـت  عليهـا 
على  يرد  وهل  وجهه؟  ما  زوجها  حق  يبطل  مما  الغسل  تركها  ليس 
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وجود  من  اهللا  حرم  ما  يبيح  مما  الغسل  تركها  ليس  أنه  التعليل  هذا 
وتعزيرها  القـدرة  مع  الغسـل  على  جبرها  وهو  ذلك  مـن  المخـرج 
ذلك  على  واردًا  اإليراد  هذا  ترى  وهل  عليها؟  وجب  ما  تؤدي  حتى 

ال؟ أم  القول 
فإنه  يضيع،  لئال  عليـه  والمحافظة  المرأة  على  الـزوج  حق  ثبوت  ذلك  وجـه 
إلى  ذلك  ألفضى  عليها  اهللا  افترض  ما  بتضييعها  عنهـا  الكف  عليه  وجب  لـو 
المنكر  عن  النهي  باب  من  جبرت  الغسل  على  جبرها  أمكن  فإن  حقه،  إسقاط 
وإنما  لعينه  محرم  غير  الطهـر  بعد  الوطء  ألن  الحرام  تجويز  من  هـذا  وليـس 
القائلين  يلزم  نعم  مثلك  على  يخفى  ال  كمـا  الحيض  في  الوطء  غير  أمر  هـو 
فات  ولو  االغتسـال  قبل  الوطء  بمنع  يقولوا  أن  الحيض  في  كالـوطء  بجعلـه 
قد  وأظنه  ذلك  يلتزمون  ولعلهـم  ذكرت  الذي  إلزامك  إليهم  فيتوجـه  الوقـت 

واهللا أعلم. إشكال،  فال  وحينئذ  به  صّرح 

ô¡£J  ºd  ƒdh  AÉªdG  øY  IôaÉ°ùªdG  ¢†FÉëdG  ô¡£J

جاوزت  وإذا  األثر  وفي  نصـه:  بما  اإليضاح  كتاب  في  يوجد  مـا  معنـى 
تغسـل  فإنها  الماء  عن  تنتقل  أو  تسـافر  أن  وأرادت  أيام  ثالثة  الحائض 
وتضم  رجليها  إلى  وتتعدى  تسـتنجي  ال  فإنها  االسـتنجاء  إال  جسـدها 
قبل  وطئها  إذا  عليه  تحرم  ال  أن  عندي  يوجب  والنظر  كذلك.  جسدها 
ألنها  طهرت  مـا  بعد  الحائض  حكـم  حكمهـا  يكـون  وال  تغتسـل،  أن 
البحر.  في  اغتسـلت  ولو  تطهر  ال  والحائض  الماء،  من  صـاع  يطهرهـا 
في  والواطئ  باإلجمـاع.  تعالـى  اهللا  لنهـي  مرتكب  الـدم  فـي  والواطـئ 
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  }   |﴿ تعالى:  قوله  ألن  فيه  الناس  اختلف  تغتسل  أن  قبل  الطهر 
.(١)﴾¨   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢ ے¡     ~

كالم األثر في التي أرادت أن تسافر وخافت أن ال تجد الماء فإنها تؤمر بذلك 
ذلك  فعلت  إن  فإنها  الماء،  تدرك  لم  حيث  الطهر  يلزمها  لئال  احتياطًا  عندهم 
وأخذ  واحتياط  حزم  وهو  شـيئًا  طهرها  من  خففت  قد  كانت  الماء  تعـذر  ثـم 

نافع. غير  الطهر  قبل  الغسل  أن  خبير  فأنت  وإال  الطاقة،  حسب  بالنظافة 
فيمن  وذلك  أخرى  مسألة  في  كالم  فهو  إلخ  عندي  يوجب  والنظر  قوله  وأما 
عليه  فسـادها  في  اختلفوا  العلماء  فإن  الغسـل،  وقبل  الطهر  بعد  امرأته  وطئ 
من  ومنهم  توقف،  من  ومنهم  الدم،  في  بالوطِء  ألحقه  من  فمنهم  الوطء:  بهذا 
القول  بسطت  وقد  عامر،  الشيخ  وتابعه  محمد  أبو  قال  وبه  عليه،  يفسدها  لم 

واهللا أعلم. المعارج(٢)،  من  الثاني  الجزء  في  ينبغي  كما  المعنى  هذا  على 

ø«à°†«ëdG  ø«H  π∏îàªdG  ô¡£dG  Ióe

مكثت  ثم  أيام،  خمسـة  شـهر  كل  في  تحيض  عادتها  كانت  إذا  المـرأة 
حيضًا  هذا  أيكـون  أيام  عشـرة  طهر  بعد  الدم  وأتى  أيـام  عشـرة  تصلـي 

الصالة؟ وتترك 
دم  كل  أن  وهو  عليه  اهللا  رحمة  الربيع  قول  به  والمعمول  اختالف،  ذلك  فـي 
عبيدة  أبي  إلى  ونسـب  ذلك  غير  وقيل  حيض،  فهو  أيام  عشـرة  طهر  بعد  جاء 

واهللا أعلم. عليه،  اهللا  رحمة 

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
المطبوع. في  الرابع  (٢) الجزء 
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ثمانية  فيها  فمكثت  بلوغها  عند  مرة  أول  فـي  الحيض  أتاها  صبية  امـرأة 
ثم  شـهرين  عنها  فغاب  اغتسـلت،  التاسـع  اليوم  فـي  الطهـر  رأت  أيـام 
اغتسلت  التاسع  اليوم  وفي  أيام،  ثمانية  أيضًا  فمكث  الثالث  في  عاودها 
الطهر،  ورأت  أيام  أربعة  فمكث  الثاني  في  عاودها  ثم  شهرًا  عنها  فغاب 
والصبح،  والعشـاءين  العصـر  وصلـت  اغتسـلت  الخامس  اليـوم  وفـي 
بها  رأت  اليوم  ذلك  ضحوة  وفي  زوجها  واقعها  الصبـح  صلت  وبعدمـا 
ذلك  تصل  فلم  الرحم  في  مكن  هو  وإنما  قاطر  وال  سائل  غير  قليًال  دمًا 
اغتسـلت  أيضًا  السـابع  اليوم  وفي  السـاعة.  تلك  إال  يعاودها  ولم  اليوم 
ترى  فما  البتة،  الشـهر  ذلك  في  يعاودها  فلم  بعدها  وما  الصبح  وصّلت 
له  مكروه  أم  عليـه  أتحرم  لها  زوجها  ومجامعـة  صالتها  تـرك  حال  فـي 

عليه؟ شيء  وال  أساء  قد  أم  ذلك 
فيها  تقعد  كانـت  التي  المـدة  ينتظر  أن  يؤمـر  وكان  تعجـل  فقـد  الرجـل  أمـا 
أخرى  مدة  إلى  تنتقل  حتى  طهرت  ولو  ذلك  قبل  يأتيها  فال  أيام  ثمانية  وهي 
تكون  الرابعة  وفـي  واحد  نسـق  على  متواليات  مـرات  ثـالث  بعـد  وانتقالهـا 
يفرق  وال  أساء،  فقد  ذلك  قبل  جامعها  فإن  الوقت،  من  إليه  انتقلت  ما  عدتها 
من  تركت  ما  تبدل  أن  فعليها  المرأة  وأما  فيه،  تصل  طهر  في  واقع  ألنه  بينهما 

واهللا أعلم. عليها،  كفارة  وال  الشبهة  لتلك  الصالة 

π«∏dG  ¿hO  kGQÉ¡f  ¢†«ëJ  øe  ºμM

فتغتسـل  والعكس  بالليل  عنها  ويغيب  بالنهـار  الحيض  يأتيها  امـرأة 
كان  إذا  حيضها  أيـام  مدة  في  يجامعها  أن  لزوجها  أيجـوز  وتصلـي، 
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لو  أخي  ويـا  عليه؟  أتحـرم  جامعهـا  وإن  ال؟  أم  لـك  وصفـت  كمـا 
الدماء  في  خصوصًا  برأيك  إال  نعمـل  ال  اآلثار  في  المسـائل  وجدنا 

والفروج.
أكثر  أو  ليلة  انقطع  إذا  فيها  يأتيها  أن  له  فليس  حيض  أيام  بلياليها  األيام  تلك 
تترك  فال  بيقيـن  وجبت  الصالة  ألن  احتياطـًا  والصـالة  بالغسـل  تؤمر  وإنمـا 
مشكوك  طهر  في  يؤتى  فال  المتيقن  الطهر  عن  به  أمرنا  إنما  والجماع  بالشك، 

واهللا أعلم. اآلية،   (١)﴾¤   £   ¢﴿ فيه 

á°†«M  πeÉëdG  øe  IOÉ©dG  âbh  ΩódG

أحدًا  سـمعت  فإني  ال؟  أم  حيض  حملها  في  المرأة  من  الجـاري  الـدم 
المبتلية  يلزم  حيضًا  كان  فإن  قوله،  يخالف  والحديث  حيض  إنه  يقـول 

عنها؟ الرجل  وامتناع  والصيام  الصالة  ترك  به 
أحكام  أحكامها  تكون  حيـض  بأنه  القول  وعلى  موجود،  ذلك  فـي  الخـالف 
وصفه  على  منضبطًا  الدم  كان  إذا  وهذا  الزوج،  وأمر  العبادة  أمر  في  الحائض 
ال  والحديث  أشـبه.  باالسـتحاضة  فهو  منضبط  غير  كان  وإن  عندها،  المعتاد 
على  حمل»(٢)  مع  حيـض  «ال  قوله:  يحمل  أن  الحتمال  القـول  هذا  يخالـف 

واهللا أعلم. النساء،  أحوال  من  األغلب 

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
له. بحثي  بعد  أجده  (٢) لم 
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مضى  إذا  تتطهر  أن  قبـل  وطؤها  يجوز  قيـل  هل  الحيض  مـن  الطاهـرة 
حكم  أليس  وجهه؟  فما  كان  فـإن  فيه؟  تغتسـل  ولم  صالة  وقت  عليها 

اآلية؟ بنص  تتطهر  لم  ما  عليها  باقيًا  الحيض 
زوجها  على  فليس  صالة  وقت  عليها  مضى  إذا  أنه  ووجهه  ذلك،  قيل  قد  نعم 
زال  فقد  الوقت  ذلـك  في  عليها  الطهـر  لوجوب  تطهر  لـم  أنهـا  يصّدقهـا  أن 
لم  إن  ذلك  على  المعاقبة  وهي  حالًال  منها  يأتي  فهو  دونها  الزوج  عن  التعبد 

زوجها. حق  يبطل  ال  وفسقها  تتب 

¢†FÉëdG  IôμÑe  »a  πëj  Ée

ولحمها  أعضائها  جميـع  من  زوجها  مسـها  إذا  الحائض  في  تقـول  مـا 
يولج  أن  دون  الثـوب  وراء  من  فرجهـا  وعند  فمها  فـي  ذكره  وكذلـك 

خيرًا. اهللا  جزاك  أفتنا  حرام؟  أم  له  أحالل  الحشفة 
واهللا أعلم. ذلك،  وراء  ما  وله  والفم  الفرجين  يتقي 

¢†«ëdG  »a  A•ƒdG  ôKCG

ال؟ أم  بذلك  زوجته  عليه  تحرم  هل  حائض  وهي  زوجته  وطئ  من 
عليه  حرمها  مذاهـب  ثالثة  إلى  عليه  زوجتـه  تحريم  في  المسـلمون  اختلـف 

طائفة. ووقفت  آخرون  وحللها  قوم، 
  }   |    {z   y   x   w ﴿ تعالـى:  بقولـه  المحرمـون  احتـج 
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المحيض،  فـي  الوطء  تحريم  فـي  األحاديـث  مـن  ورد  وبمـا  ے﴾(١)    ~
الحائض،  وكذلك  أبدًا  بها  زنى  لمن  تحل  ال  فإنها  بها  المزني  على  وبالقياس 
عنه  نهينا  قد  الحيض  في  الوطء  أن  المروية  واألحاديث  باآلية  االستدالل  وجه 
فالموطوءة  فاسد.  قبيح  وهو  إال  شيء  عن  الشارع  ينهي  وال  والسـنَّة  بالكتاب 
حالًال  يكونان  ال  الشرعيان  والقبيح  والفاسد  لذلك  فاسدة  قبيحة  الحيض  في 
تحريمها  في  النصوص  وردت  بها  المزني  إن  بالقياس  استداللهم  ووجه  شرعًا 
في  الوطء  وكذلك  محرم  فعل  والزنى  بها  للزنى  إال  ذلك  وما  بها  زنى  من  على 
القضية. في  بها  المزنّي  على  الحائض  حمل  ووجب  العلة  فاتحدت  الحيض 

الحيض  في  الـوطء  تحريم  في  النصوص  أن  األول  االسـتدالل  عـن  والجـواب 
حرام  الحيض  فـي  الوطء  أن  فيها  ما  غاية  فيـه،  الموطوءة  تحريم  علـى  تـدل  ال 
الجملة  في  أحلها  وقد  النصـوص  في  عنها  مسـكوت  والموطوءة  فاعله  فيعصى 

  ! ﴿  ،(٢)﴾_    ^    ]    \    [      Z ﴿ تعالـى:  قولـه  وهـو  آخـر  دليـل 
   >    =       <    ;    :﴿  (٣)﴾  ('     &   %   $   #   "
يرجح  أو  يعارضه  دليـل  يقوم  حتى  التحليـل  ذلك  علـى  فهـي   .(٤)﴾?
سلمنا  ولئن  شرعًا،  وقبحه  فساده  على  يدل  الشيء  عن  النهي  أن  نسلم  وال  عليه، 
ليس  الطهر  حال  الزوجة  وحال  العلماء،  بين  النزاع  صحتها  في  وقع  قاعدة  فهي 

أصًال. نزاع  فيه 
فيه  العلة  اتحاد  نسـلم  ال  أنا  هو  المذكور  بالقياس  االسـتدالل  عن  والجواب 

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٣ اآلية  النساء،  (٢) سورة 

.١٨٧ اآلية  البقرة،  (٣) سورة 
.٢٤ اآلية  النساء،  (٤) سورة 
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وأسـوأ  حاًال  أشـد  الزاني  إن  فنقول:  بينهما  بالفرق  نجزم  بل  الصورتيـن  بيـن 
والمقت  بالفاحشـة  وصف  ولذا  الحيض،  فـي  الوطء  من  فعاًال  وأقبـح  مـآًال 
من  شيء  وال  والرجم  الجلد  عليه  ورتب   (١)﴾b   a  `      _     ^ ﴿
بعض  من  بها  المزنّي  فتحريم  الحيض،  في  الوطء  في  موجود  األحـكام  هـذه 
والمخصص  بالحيض  الوطء  في  توجد  ولم  الزانـي  بها  خص  التي  األحـكام 
الدالة  النصوص  أن  فكمـا  أبدًا  تحريمها  على  الدالة  النصوص  هـو  بذلك  لـه 
كذلك  الحيض  في  الوطء  تتناول  ال  الزنى  علـى  والرجم  الجلد  ترتيب  علـى 
الحيض  في  الموطوءة  تتناول  ال  أبدًا  بها  المزنّي  تحريم  على  الدالة  النصوص 
هي  الحجة  وهـذه  التحليل،  حكم  من  األول  حالهـا  على  الموطـوءة  فبقيـت 
الواقفون  وأما  تحليلهـا.  علـى  السـنَّة  من  يروون  ما  مع  لها  المحللين  حجـة 

واهللا أعلم. األدلة،  بتعارض  المقام  عليهم  أشكل  إنما  فإنهم 

¿BGô≤∏d  áª∏©ªdG  ¢†FÉëdG  IAGôb

وترد  قرآنًا  لهم  تكتب  أن  لها  يجوز  هل  حاضت  إذا  الصبيان  ُتَعّلم  امرأة 
سورته؟ الولد  وتقرئ  يغلط  من  على 

ومن  منع  كالمًا  الكتابة  جعل  فمن  والجنب  للحائض  القرآن  كتابة  في  اختلف 
اللوح  تمسك  ال  أن  وهو  الترخيص  في  شرطًا  وأزيدك  رخص،  كالم  غير  رآها 
القرآن،  تقرأ  أن  يجوز  وال  للقرآن  ماسة  تكون  فإنها  الكتابة  بعد  القرطاسة  أو 
في  يرخص  من  ومنهم  اآليـة،  حد  تبلغ  لم  والكلمتين  الكلمة  بـرد  بـأس  وال 

واهللا أعلم. واآليتين،  اآلية 

.٣٢ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 



343 ¢†«ëdG ■ ™HGôdG AõédG

¢†«ëdG  IOÉY  ô«¨J

أربعة  بعد  طهرًا  فرأت  أياٍم  سـتَّة  للحيض  تقعد  عادتها  كانت  إذا  المرأة 
األربعة  وتجعل  األولـى  عادتها  عن  أتنتقل  متوالية،  حيض  ثالث  في  أيام 

ال؟ أم  عادتها 
األربعة  وتجعل  الرابعة  المرة  في  تنتقل  أيام  أربعة  على  مرات  ثالث  اتفقت  إذا 

واهللا أعلم. عدة،  لها 

kÉHòc  ¢†«ëdG  âYOG  áLhR  ´ÉªL

رجل طلب الجماع من زوجته فقالت إنها غير حلوة فلم يصدقها فجامعها 
بعد  مانعته  وال  الجماع  عند  أثرًا  للحيض  ير  لم  أنه  يزعم  ذلك  تقول  وهي 
تمانعه  لم  أنها  أجل  مـن  عنه  لتخرج  ذلك  فعلت  أنها  يتهمها  وهـو  ذلـك، 

ال؟ أم  عليه  تحرم  هل  لمانعته  صادقة  كانت  ولو  القول  ذلك  بعد 
وهي  كاذبة  أنها  تبّين  فقد  عالمة  وال  أثرًا  للحيض  ير  ولم  نهارًا  الوقت  كان  إذا 

واهللا أعلم. زوجته، 

π°ù¨dG  πÑb  äô¡W  ¿EG  ¢†FÉëdG  A•h

بالماء  تتطهر  ولـم  حيضها  من  وطهرت  البلـد  في  كانـت  إذا  الحائـض 
لهم  جائز  بأنه  وظنهم  لجهلهم  زوجهـا  فوطئها  عندهم  موجود  والمـاء 
ال؟ أم  بذلك  زوجته  عليه  أتحرم  المعلومة  أليامها  الدم  انقطاع  بعد 

وال  بجهله  الجواز  يظن  ألنه  الحرام  إلى  يتعمد  لم  حيث  بذلك  عليه  تحرم  ال 
واهللا أعلم. التوبة،  وعليه  مخاطر  فإنه  هذا  مثل  إلى  يعد 
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ثمانية  جاءها  الثانية  الحيضة  وفي  أيام  سبعة  عدتها  كانت  إذا  الحائض 
السـبعة  على  الزائدين  اليومين  هذين  في  تكون  هل  أيام  تسـعة  أو  أيام 
فهل  المسـتحاضة  حكم  حكمهـا  كان  وإذا  ال؟  أم  مسـتحاضة  األيـام 
أن  لها  يجـوز  وهل  لها؟  وطئه  عنـد  اغتسـلت  إذا  يطأهـا  أن  لزوجهـا 
وأيضًا  ال؟  أم  صالة  لكل  تغتسل  تصلي  أن  لها  جاز  إذا  وأيضًا  تصلي؟ 
فمتى  وأيضًا  عندك؟  الصحيح  المذهب  على  وأكثره  الحيض  أقل  فما 
تعودتها  التي  عدتها  من  أكثر  الدم  بها  دام  إذا  مستحاضة  المرأة  تكون 

وزيادة. عنه  سألتك  ما  بإيضاح  منك  فضًال  ال؟  أم  ذلك  فوق  فما 
يومين  أو  يوم  إلى  ذلـك  بعد  الدم  بها  فدام  مثًال  أيام  سـبعة  عدتهـا  كانـت  إذا 
للطهر  انتظارًا  فيهما  الصالة  وتترك  اليومين  ذينك  في  تنتظر  أن  لهـا  إن  فقيـل: 

عدتها. أيام  حكم  اليومين  ذينك  فحكم  القول  هذا  وعلى 
ويكون  وتصلي  الثاني  فـي  وتغتسـل  واحدًا  يومًا  عدتها  بعد  تنتظر  بل  وقيـل: 
فتؤخر  الـدم  عنها  ينقطع  لـم  إذا  المسـتحاضة  حكم  اليوم  هـذا  فـي  حكمهـا 
تصنع  وكذلك  لهما  وتغتسـل  قصر  غير  من  وتجمعهما  العصر  وتقدم  الظهـر 

العشاءين. في 
إذا  الغسـل  تكرر  أن  يلزمهـا  وال  النجـس  موضـع  تغسـل  أن  يجزئهـا  وقيـل 
فيها  تكون  التي  الحالة  في  وطؤها  ولزوجها  الحيض  من  اغتسـلت  قد  كانت 
دم  االسـتحاضة  ودم  الطاهر  حكم  الحال  ذلـك  في  حكمهـا  ألن  مسـتحاضة 

الحيض. حكم  يعطى  ال  عرق 
المرأة  وتكون  أيام  عشـرة  وأكثره  أيام  ثالثة  األقوال  أصح  على  الحيض  وأقـل 
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بها  دام  إذا  أمـا  فصاعدًا  أيـام  ثالثة  عدتها  بعـد  الـدم  بهـا  دام  إذا  المسـتحاضة 
في  االنتظار  لها  رأى  من  مذهـب  على  فهي  يومين  أو  واحدًا  يومًا  عدتهـا  بعـد 
اليوم  في  فهي  واحدًا  يومـًا  تنتظر  إنها  قال:  ومن  الحائض،  حكـم  في  اليوميـن 
بعدها  وما  والثالث  الثاني  اليوم  في  ومستحاضة  الحائض  بمنزلة  فيه  تنتظر  الذي 
حالها. من  سبق  فيما  فيه  تحيض  الذي  الوقت  يأتي  أو  الدم  عنها  ينقطع  أن  إلى 
بعد  الدم  عنها  ينقطع  لم  فإذا  أيام  عشرة  تمضي  حتى  مستحاضة  تكون  بل  وقيل 
واهللا أعلم. الربيع،  مذهب  وهو  حائضًا  وصارت  الصالة  تركت  األيام  العشرة 

π°ù¨dG  πÑb  ô¡£dÉH  ¢†FÉë∏d  Iô°TÉ©ªdG

جبل: أبو  وسأله 
سـما لمـن  سـؤال  قولـي  وفـي  أقـول 

وأعجمـا عربـًا  النـاس  جميـع  وسـاد 
بضيائه يــهــتــدى  نــــورًا  ــح  وأصــب

وسـلما العلـوم  فـي  إمامـًا  وأضحـى 
يزل لــم  ـــل  واألرام اليتامى  ــالُذ  م

متقدمـا سـابـقــًا  المعـانـــي  نبيــل 
للندى البحر  هو  األهدى  القدوة  هو 

السما في  البدر  هو  األسنى  العلم  هو 
أصابـهــا بكــر  غـيـداء  فـي  أسـائل 

لتعلما عنهـا  الحيـض  فجف  محيـض 
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فرضها وقت  مضى  حتى  تغتسل  ولم 
تقدما هنـاك  عــــذر  لـهــا  وليـس 

ثابت؟ المنع  أم  حل  وطؤها  فهل 
مسلما؟ الجواز  كان  إن  الوجه  وما 

لزوجها ــاح  أب غسًال  تركها  وهــل 
مذممـا؟ منهـا  الفعـل  وكان  يطاهـا 

والذكا العلم  من  بعد  في  أنا  وها 
والعمى الشـك  يكشـف  بحر  وعلمك 

فإنني أستضيء  جوابًا  لــي  فهـب 
قليذمــا بحـرًا  العـلـم  بكـل  أراك 

وتــحــيــة وافـــــر  ســــالم  ــك  ــي ــل ع
وأحرمـا الحجيـج  طـاف  مـا  يدومـان 

والرضا الخلد  جنة  إلهي  ــزاك  ج
وسـلما النبـي  الهـادي  علـى  وصـلِّ 

الجواب
تسنما خــلــيــل  مـــن  ــــؤال  س أتـــانـــي 

تــكــرمــا ـــال  ـــرج ال أخــــالق  ـــكـــارم  م
موشـحــًا القريـض  أهديـــت  أمسـعــوُد 

منظـمـا عــقــدًا  الـــــدر  تحكـي  مــدائــح 
موضـع غيـر  فـي  المـدح  وضعـت  ولكـن 

عمـى ذو  الطبـع  جامـد  منـي  وحسـبك 



347 ¢†«ëdG ■ ™HGôdG AõédG

طهرها بــعــد  تغتسل  ــم  ل ــتــي  ال ــأمــا  ف
تجهما الــصــالة  ــت  وق مضى  أن  ــى  إل

ارضهــا يسـقَي  أن  الفحـل  لـذاك  فقـيـل 
الظما ليندفــع  شــــرب  علـــى  بشـــرب 

ارتــكــابــهــا ــوز  ــج ي ال  ــــاس  أن ــــال  وق
عليهما ــاد  ــس ــف ال ـــان  ك ــال  ــع ف ـــإن  ف

على ــا  ركــب ــد  ق القولين  أرى  ـــي  وإن
الدما انقضا  بعد  الــوطء  في  لهم  خالف 

ــوزوا ــج ت الــمــانــعــيــن  ــعــض  ب ــن  ــك ول
فاعلمـا بالبطل  الحــــق  يضيـــع  لـئــال 

مــالــكــيــنــا ـــه  ـــال ق مــــا  ويـــلـــزمـــهـــم 
حرمـا كــان  مــا  الفســق  يحـــل  ال  بـأن 

ــا ــه ــاب ــك ارت بــــأن  بــعــض  وعــلــلــه 
تسنما ــا  ــم ل كــــان  اخــتــيــار  ــر  ــي ــغ ب

حائضــًا الجهــل  عـلـى  كإتيـان  وذاك 
محكما الــقــول  مــن  ــذا  ه أرى  ولست 

صــوابــه ـــت  رأي ــا  م ــي  ــواب ج ــن  م فــخــذ 
السـما فـي  الشـمس  يخجـل  نـور  فللحـق 

ــذي ال أحــمــد  الــمــخــتــار  عــلــى  ـــّل  وص
وسلما ــات  ــرم ــك ــم ال ثـــوب  ــــدرع  ت





áfÉ°†ëdG





º©dG  hCG  ΩCÓd  áfÉ°†ëdG

أم  أمه  بضمامه  أولـى  فيمن  الخيار  دون  وهـو  أبيه  أخ  وعم  أم  لـه  يتيـم 
عمه؟

واهللا أعلم. صغيرًا.  دام  ما  بحضانته  أولى  أمه 

?ôNBG  ó∏Ñd  ÉgódƒH  êhôîdG  áæ°VÉë∏d  ≥ëj  ≈àe

من  رجل  في  عبداهللا  أبـو  وقال  مسـألة:  نصه:  ما  الخزائن  في  يوجد  مـا 
ثم  طلقها  ثـم  ولدًا  وأولدهـا  نزوى  أهـل  من  امرأة  تـزوج  نـزوى  أهـل 
تحمل  أن  وأرادت  أزكى  إلى  وحملـت  إزكي  أهل  من  زوجًا  تزوجـت 
منها  ولده  يأخذ  أن  وله  ذلك  لها  ليس  أنه  إزكي  إلى  معها  مطلقهـا  ولـد 
أهل  من  فرجل  قلت:  نعم،  قـال:  صغيرًا،  كان  فإن  قلت:  خرجـت،  إن 
ثم  بدما  وبلغت  صبية  وهي  دما  وقدمت  صحار  أهل  من  امرأة  تزوج  دما 
تخرج  أن  وأرادت  طلقها  ثم  ولدًا  منه  وأصابت  دما  في  الرجل  تزوجها 

áfÉ°†ëdG
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وال  عليه  ذلك  لها  ليس  قال:  ذلك،  هو  فكره  صحار  إلى  ذلـك  بولدهـا 
امرأة  وهي  صحار  أهل  من  وهي  دما  قدمت  تكون  أن  إال  بولده  تخرج 
وتأخذ  صحار  إلى  بولدها  تخرج  أن  لها  فإن  طلقهـا  ثم  فتزوجها  بالغـة 

منه. المراد  نقل  (أ.هـ)  والده.  من  فريضة 
إذا  ما  وبين  صبية  صحار  من  قدمـت  إذا  ما  بين  الفرق  ما  السـائل:  قـال 
هذا؟  معنى  مـا  البلوغ  بعد  واقعًا  التزويـج  كان  إذا  بالغة  وهـي  قدمـت 
سـفره  في  بلغ  إذا  الصبي  بأن  القول  على  مبنيًا  أيكـون  بني؟  مـا  وعلـى 
قدمت  لما  المرأة  فهذه  قصرًا  يصلي  بأنه  القول  على  ال  تمامًا  يصلي  أنه 
لكونها  تمامًا  الصـالة  فرض  عليها  تعيـن  بها  وبلغت  صبيـة  بعد  وهـي 
وقد  فرقًا  أظن  وال  الصبي  وبين  بينها  فرق  يكن  لم  إن  سفرها  في  بغلت 
بلدة  من  امرأة  تزوج  إذا  الرجل  أن  ذلك  في  السقيم  فهمي  صح  إن  قالوا 
فهذه  أبيهم  بإذن  إال  منه  بأوالدها  الخروج  لها  ليس  أن  الصالة  فيها  تتم 
بأوالدها  لها  خروج  فال  وطلقت  الصالة  بها  تتم  بلدة  من  تزوجت  امرأة 
ال  البلوغ  حد  فـي  وهي  دما  قادمة  كانـت  أن  ولما  أبوهـم  يـأذن  أن  إال 
أيضًا  قالوا  وقـد  مسـافرة  لكونها  بدما  الصالة  تقصر  امرأة  فهـذه  صبيـة 
ولها  وطلقت  بهـا  الصالة  تقصر  بلـدة  من  امرأة  تـزوج  إذا  الرجـل  أمـا 
تفقد  ولها  وطنها  إلى  منه  بأوالدها  تخرج  أن  لها  أنه  مطلقهـا  مـن  أوالد 
صحار  إلى  دما  من  بأوالدها  تخرج  أن  لها  فهذه  والدهم  علـى  أوالدهـا 
هذا؟ غير  على  مبني  هو  أم  الصالة  بها  تقصر  بلدة  من  تزوجت  ألنها 

تخرج  أن  لها  المـرأة  أن  هذا  في  والقاعـدة  حسـن،  وبناؤك  جيد  فيهـا  نظـرك 
حكمه  عن  خرجت  أن  بعد  منعها  ألبيهم  وليس  بلدها  إلى  الصغـار  بأوالدهـا 
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بأوالدها  تخرج  أن  لها  فليس  دما  أهل  من  صارت  دما  في  البالغة  الصبية  فهذه 
أبوهم. يرض  لم  إن  بلدها  غير  إلى 

للخروج  نفسـه  عرض  فكأنه  بعيد  مكان  من  تزوجها  إذا  أنه  ذلك  في  والسـر 
لم  ثم  فمن  بعواقبها  خبرة  عن  األمور  يأتي  كمن  فهو  البالد  تلك  إلى  بأوالده 

واهللا أعلم. منع.  له  يكن 

êGhõdÉH  ΩC’G  áfÉ°†M  •ƒ≤°S

وليطعموه  والكسوة  لألدب  أمه  من  وطلبوه  بّلغ  إخوة  معه  كان  إذا  اليتيم 
بأخذه  أمه  ترض  لم  إن  ترى  ما  أمه،  مع  الجوع  من  عليه  مخافة  عندهم 

إخوته؟ أم  به  أولى  هي  عندها  من 
عن  الزوج  اختارت  قد  ألنها  أولى  فإخوته  تزوجت  فإذا  تتزوج،  لم  ما  أولى  أمه 
واهللا أعلم. زوجها.  عن  يشغلها  لئال  أخاهم  فيأخذون  اختارت،  وما  فتترك  الولد 

?º©dG  øHG  hCG  IóédG  áª«à«dG  áfÉ°†ëH  ≈dhC’G

واحد  كل  أن  في  أبيها  أم  وجدتها  أبيها  عم  ابن  فيها  تشـاجر  إذا  اليتيمة 
كان  إن  أرأيت  منهما؟  بها  األولى  َمن  مراهقة،  وهي  معه  يريدها  منهما 

عليها؟ أمينة  غير  أبيها  أم  جدتها  أن  يّدعي  أبيها  عم  ابن 
ألهل  النظر  فهنالـك  الضـرر  عليها  خيـف  إذا  إال  وأشـفق  بها  أولـى  جدتهـا 
الخصمين.  بنظر  عبرة  وال  فعلوا،  لها  أصلح  رأوه  ما  فحيث  البلد  في  الصالح 

واهللا أعلم.
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ماله  غلة  سـعة  ذو  وأبوه  ونصـف  أشـبار  أربعـة  طولـه  كان  إذا  الصبـي 
ما  النفقة  أمـه  وطلبت  نقـص  ال  األلف  إلـى  مائة  عشـرة  اثنتـي  صـرف 
بيته  في  ابنه  يكـون  أن  والده  طلب  إذا  أرأيت  شـهر  كل  في  لـه  يفـرض 

أفتنا. أباه؟  يتبع  كم  وابن  أمه  عند  له  األصلح  أم  أيتبعه 
هي  عليها  يتفقان  التي  بالنفقة  ذلك  أرادت  إذا  بتربيته  أولى  فأمه  صغيرًا  دام  ما 
أولى  فأبوه  النظر  في  زائدة  بنفقـة  إال  امتنعت  وإن  لها  مضارة  غير  مـن  وأبـوه 

واهللا أعلم. به. 
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بينهم  فيما  جديـد  باصطالح  وتعارفوا  لغتهـم  أصل  العـرب  تركـت  إذا 
يتناكحوا  أن  لهـم  هـل  أصًال  العربيـة  مدلـوالت  يفهمـون  ال  وصـاروا 

ال؟ أم  الجديد  اصطالحهم  في  التزويج  على  الدالة  باأللفاظ 
أعلم. واهللا  العقد.  صحة  في  المشروط  الوضع  لحصول  ذلك  لهم  نعم 
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بينهما  وجمع  والدها  والد  أوًال  تزوجها  قد  امرأة  على  امرأة  تزوج  رجل 
بهما  دخل  قد  وهو  جائز  غير  كان  إن  أرأيت  جائزًا  الجمع  هذا  أيكون 
عليه  حرمتا  قد  كان  وإن  أخيـرًا  تزوجها  التي  أو  عليه  أيحرمـان  جميعـًا 
في  رخصته  له  أو  منهمـا  واحدة  أو  جميعـًا  صداقهما  لهما  يكـون  هـل 

ذلك. لنا  بين  بهما؟  الدخول  بعد  من  معذورًا  ويكون  وصنعه  جهالته 
آخرون  منه  ومنع  قوم  فجوزه  وربيبتها  المرأة  بين  الجمع  جواز  في  اختلف  قد 

ìÉμædG
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فيها  يقـال  أن  فينبغي  المسـألة  تلـك  من  الجواز  فـي  أقـرب  هـذه  ومسـألتك 
تخرج  أن  ولك  زوجته  المرأتيـن  من  واحدة  كل  فيكون  هذا  وعلـى  بالجـواز 
المرأتين  هاتين  ألن  وربيبتهـا  المرأة  بين  الجمع  فـي  المذكور  الخالف  فيهـا 
الذي  هو  المعنى  وهذا  ببعض  بعضهما  تزويج  جاز  ما  ذكرًا  أحدهما  كان  لـو 

وربيبتها. المرأة  بين  الجمع  حرم  من  حرم  ألجله 
زوجته  تحريم  فـي  الخالف  يخـرج  ذلك  في  الجمـع  بتحريم  القـول  وعلـى 
وال  المحارم  ذوات  بين  الجمع  في  بذلك  قيل  كمـا  بالثانية  دخل  إذا  األولـى 
فوجوده  فاسـد  العقد  ذلك  ألن  الدخول  قبل  الثاني  العقد  بنفس  عليـه  تحـرم 

سواء. وعدمه 
منهما  وطئ  لمن  الصداق  يلزمه  إحداهما  تحريم  أو  بتحريمهما  القول  وعلى 
الصحيح  كالتزويج  الفاسد  والتزويج  الفاسد  بالتزويج  ذلك  استباح  إنما  ألنه 

النسب. وثبوت  للحامل  والنفقة  الصداق  وجوب  في 
ذلك  في  فلينظر  أعلم  واهللا  األثـر  معاني  بعض  على  تخريجًا  كله  ذلـك  قلـت 

بَعْدِلِه. إال  يؤخذ  وال 
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ابنة  ووضعت  وتزوجت  كبرت  الصبيـة  إن  ثم  امرأة  من  رضعت  صبيـة 
تفضل  ال؟  أم  أمه  رضعت  من  بابنة  المـرأة  تلك  ولد  يتزوج  أن  أيجـوز 
الرضاع،  فـي  تزويجه  يجوز  من  تزويـج  في  أحتذيه  مثـاًال  لـي  اضـرب 

اهللا. شاء  إن  مأجور 
بالنسب  يحرم  ما  بالرضاع  ويحرم  الرضاعة  من  اخته  ابنة  ألنها  ذلك  يجوز  ال 
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في  وحكمهم  الرضاعة  من  أخوه  فهو  أمه  أرضعته  فمن  ذلك  في  الُسنَّة  بنص 
أوالدهم  أوالد  وحكم  أوالدهم  حكم  وكذا  النسب  في  إخوته  حكم  التزويج 
فرق  ال  علون  وإن  جداته  وحكم  الرضاعة  من  أمه  حكم  وكذلك  تناسـلوا  ما 

والرضاعة. النسب  بين  ذلك  في 
التزويج  فـي  حكمه  فإن  أمـه  تكن  لم  وإن  أبيـه  امـرأة  من  يرضـع  مـن  وكـذا 
أخيه  أوالد  كحكم  أوالده  وحكـم  للفحل  اللبن  ألن  األب  من  أخيـه  كحكـم 

النسب. من 
األمور  من  شـيء  في  بينهما  فـرق  ال  كالنسـب  التزويج  باب  فـي  فالرضاعـة 
النسـب  دون  الرضاع  مع  فيهما  النكاح  يجوز  صورتين،  بعضهم  اسـتثنى  وقد 
الصورتين  ألن  االسـتثناء،  ذلك  بعضهم  وتعقب  الصورتين  ذكر  يحضرني  لم 
إلى  يحتاج  فال  النسب  مع  حتى  التحريم  حكم  في  داخلتين  غير  المذكورتين 

أعلم. واهللا  بهما،  االستثناء 
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يزوجونها  ال  أنهـم  زوجاتهـم  بطـالق  فحلفـوا  إخوة  ثالثـة  لهـا  امـرأة 
عصبة  عم  بنو  ولهـا  أب  وأخ  عم  بنو  ولهـا  نفسـها  من  رجل  فتزوجهـا 
يسـمع  ولم  الدخول  وبعد  العقد  وبعد  التزويج  عقد  قبل  عليه  فأنكروا 

التزويج؟ حال  كيف  بها  ودخل  فتزوجها  قولهم 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  صرح 

شاءت  بمن  تزويجها  من  عمها  بنو  يمتنع  لم  كان  إن  فاسد  التزويج  هذا  حال 
الناس  سـائر  من  يزوجها  من  تأمـر  أن  فلها  ذلك  مـن  امتنعـوا  قـد  كانـوا  وإن 
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ونكاحها  تزويجها  من  وامتنعوا  والجماعة  والسلطان  كلها  األولياء  عدمت  إن 
هذا. على  صحيحًا  يكون 

أعلم. واهللا  حلفهم.  من  يتوبوا  حتى  تزويجها  في  لهم  حق  فال  اإلخوة  وأما 
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أنهم  إخوتها  فحلف  عمها  بنو  وآخرون  خلصاء  إخوة  أولياء  لهـا  امـرأة 
عمها  بني  مشـورة  دون  من  نفسـها  وزوجت  أبـدًا  أحـدًا  يزوجونهـا  ال 
بها  والبلد  بها،  الزوج  دخول  وقبل  تزويجها  قبل  عمها  بنو  عليها  وأنكر 
البلد  بذلك  الذي  الحاكم  إلى  أمرها  ترفع  ولم  الحاكم  طرف  مـن  واٍل 
عليها  دخل  ألنه  باطـل؟  أم  الصفة  هذه  على  ثابت  تزويجهـا؟  ترى  مـا 

تزويجها؟ عن  عمها  بنو  يمتنع  لم  وأيضًا  بها  وجاز 
اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بين 

لم  ما  تزويجها  من  االمتناع  نفس  هو  أحدًا  يزوجونها  ال  بأنهم  إخوتها  تحالف 
االمتناع  ذلك  عن  راجعون  بأنهم  ويخبروها  يمينهم  ويكفروا  ذلك  من  يتوبوا 
عمها  بني  تقصد  أن  امتناعهـم  من  رجوعهم  قبـل  ولها  عليه،  تحالفـوا  الـذي 
فتقصد  أيضًا  عمها  بنو  امتنع  فإن  إخوتها،  بعد  أولياؤها  هم  فإنهم  ليزوجوهـا 
بلدها  فرئيس  عدمتهم  فإن  المسلمين،  فجماعة  سلطان  يكن  لم  فإن  السلطان، 
رجًال  فلتأمر  تزويجها  من  امتنعوا  أو  كلهم  هؤالء  عدم  وإن  محلتها،  كبيـر  أو 
على  الحالفين  أوليائهـا  وعلى  بأس  عليهـا  وليس  فيزوجها  الناس  سـائر  مـن 
ال  من  يزوج  ال  السلطان  قبل  من  هو  الذي  والوالي  اإلثم  التزويج  من  منعها 

أعلم. واهللا  ذلك.  السلطان  له  يجعل  أن  إال  له  ولي 
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ال  قالت  أو  ذلك،  على  لها  حجة  وال  بالسـحر  زوجها  عند  أقرت  امرأة 
وتصوم،  تصلي  إسالمية  وهي  مشركة  إنها  قالت  أو  اهللا،  إال  تتم  ولم  إله 
ال؟  أم  منه  بذلك  أتطلق  زوجها  مـن  الخروج  إال  ذلك  من  مرادها  ومـا 
المهر؟  من  منه  أخذته  الذي  ُترجع  أم  صداق  عليه  لها  هل  طلقت  وإن 

ذلك. لنا  بين 
ما  على  امرأته  وهي  الزوجية  حكم  عن  يخرجها  فال  سـاحرة  بأنها  قولهم  أما 
على  تحرم  ال  والمنافقة  نفاقًا  يكون  وقد  شـركًا  يكون  قد  السـحر  ألن  كانت 

المسلم.
وصالتها  قطعًا  مشـركة  بذلك  تكون  فإنها  مشـركة  إنها  أو  إله  ال  قولهـا  وأمـا 
اإلسـالم  عن  ارتدادها  بسـبب  زوجها  عن  فتخرج  شـيئًا  ينفعانها  ال  وصيامها 

أعلم. واهللا  الصداق.  من  إليها  ساقه  ما  عليها  ولزوجها 
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الغربة  في  اهللا  شـاء  ما  وقام  زوجتيه  بإحـدى  وسـافر  زوجتان  له  رجـل 
تلك  عن  عوضًا  عندها  المقـام  بلده  في  القاطنة  وأرادت  بهـا  رجع  ثـم 
منه  تطلب  ولم  لها  كان  إن  أرأيت  ال؟  أم  لها  هل  السفر  في  التي  األيام 
لها  بأنه  إعالمها  عليه  هل  ذلك  يسعه  لم  إن  ال؟  أم  سكوتها  أيسعه  ذلك 
أفتنا  بحقها؟  لها  قام  تسمح  لم  وإن  سمحت  إن  المسامحة  منها  ويطلب 

مأجورًا. كله  هذا  في 
زوجاته  بإحدى  وخرج  بالده  غير  بالد  في  اإلقامة  قاصدًا  وطنه  من  خرج  إذا 
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وجب  لخرجت  السـفر  إلى  معه  الخروج  منها  طلب  لو  أن  األخـرى  وكانـت 
المسافرة  عند  فيها  أقام  التي  المدة  كمثل  المتأخرة  لهذه  يقسم  أن  عندي  عليه 
سمحت  فإن  فقط،  ذلك  أداء  يلزمه  بل  عليه  ذلك  لها  بأن  إعالمها  يلزمه  وال 
لقضاء  بل  اإلقامة  نية  على  ال  مسـافرًا  كان  وإن  خالصًا  له  ذلك  كان  وأبرأتـه 
على  مآربهما  لقضـاء  معًا  وخرجا  زوجته  صحبـة  خروجه  فوافق  عنـاه  شـغل 
ال  وكذلك  الحال  هـذا  في  عندي  عليه  قسـمة  فال  مكان  في  اإلقامة  نيـة  غيـر 

معه. الخروج  عن  المتأخرة  امتنعت  إذا  فيما  عليه  قسمة 
أن  فيؤمر  معه  زوجاته  إحدى  يسـتصحب  أن  وأحب  مسـافرًا  خرج  كان  وإن 
هذه  في  عليه  قسمة  وال  بها  خرج  منهن  السهم  عليها  وقع  فمن  بينهن  يساهم 
يقسم  أنه  عنه  ينقل  ولم  غزواته  في  عنه  ذلك  نقل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  ألن  الحالة 
فيما  يسـترضيهن  أن  فعليه  يسـاهم  لم  وإن  المدة  تلك  في  منهن  للمتأخرات 
فيه  فلينظر  الحق  معاني  على  وتخريجًا  نظرًا  كله  هذا  قلت  أعلم،  واهللا  عندي 

بعدله. إال  يؤخذ  وال 
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على  ادعى  رجًال  أن  اهللا  رحمـه  الزاملي  الشـيخ  عن  األثر  في  يوجد  مـا 
زوجته  أنها  بينة  معه  تكن  ولـم  ذلك  المرأة  وأنكرت  زوجته  أنها  امـرأة 

ال؟ أم  بزوجته  ليست  أنها  يمين  أعليها  يمينها  وطلب 
إنه  قال  من  قول  يعجبني  وأنـا  األثر  به  جاء  ما  على  ذلك  فـي  اختلـف  قـد 
من  مخصوص  شـيء  في  الحاكم  من  النظر  يوجب  أن  إال  عليهـا  يميـن  ال 

ذلك.
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السائل: قال 
أرجح؟ عندك  القولين  وأي  المقام  هذا  في  الخالف  وجه  فما 

المرأة  إقرار  أن  على  مبني  المقام  هذا  في  عليها  يمين  ال  إنه  قال  من  قول  إن 
يحكم  التي  األموال  مـن  شـيئًا  بذلك  له  أقرت  لمن  عليها  يثبت  ال  بالتزويـج 
بمال  ليسـت  فالمعاشـرة  مثًال  المعاشـرة  عليها  ثبتت  وإن  له  بتسـليمها  عليها 

ى. يؤدَّ
قول  وإن  المنافع  دون  األموال  إنكار  على  مقصورة  هؤالء  عند  األيمان  وكأن 
تدفع  إنما  أنها  على  مبني  الصورة  هذه  مثل  في  عليها  اليمين  بوجوب  قال  من 
مطلقًا  الحقوق  بإنكار  ثابتة  اليمين  وأن  أقرت  لو  أن  عليها  يثبت  حقًا  بإنكارها 
اهللا  رحمه  الزاملي  الشيخ  أعجب  وما  مالية  غير  أو  مالية  الحقوق  كانت  سواء 

فقهائنا. من  األكثر  عليه  ما  هو  تعالى 
القائلون. قال  وإن  عندي  القولين  أرجح  هو  الثاني  القول  وإن 

محكوم  ألنها  المالية  الحقـوق  حكم  في  المالية  غير  الحقوق  فـألن  أوًال  أمـا 
الحقوق  أن  كما  كذلك  فعلها  على  عليه  هي  من  ويجبر  وجهها  علـى  بإتيانهـا 
فالمرأة  المطالبة  عند  أدائها  على  ويجبر  له  هي  لمن  بتسليمها  محكوم  المالية 

عليها. الذي  المال  بأداء  مأخوذة  أنها  كما  زوجها  بمعاشرة  مأخوذة 
فإنها  عنها  مالية  حقوق  سـقوط  إلى  مؤد  للتزويج  المرأة  إنكار  فإن  ثانيًا  وأما 
لم  األول  القول  وأرباب  منه،  به  افتدت  ما  يأخذ  أن  له  كان  زوجًا  ترده  لم  لو 
الخلع  على  الزوجين  اتفاق  بنفس  ثبت  إنما  عندهـم  ألنه  الوجه  هذا  يعتبـروا 

أعلم. واهللا  بالزوجية.  اإلقرار  بنفس  ال 
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عندها  زاد  وال  غائبًا  عنك  أريد  فال  قبلي  توفيت  إن  لزوجها  قالت  امرأة 
لها  هل  القول  ذلك  غير  برآٌن  بينهما  جـرى  وال  ذلك  غير  له  منهـا  قـول 

بالجواب. تفضل  مماته؟  بعد  أرادته  إذا 
أعلم. واهللا  هذه.  صفتك  على  ذلك  لها 
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جاء  بالدنا،  فـي  تغربت  صحـار  أهل  من  أصلها  عجميـة  غريبـة  امـرأة 
التزويج،  وأرادت  فقيرة  وهـي  عندنا  وتركها  وطلقها  متزوج  رجل  بهـا 
بيت  العصبات،  مـن  أحد  وال  أخ  وال  أب  وال  ولـي  لهـا  ليـس  وتقـول 

ذلك. عرفنا  تفضل  تزويجها؟  في  يعجبك  كيف  منقطع 
فال  رأيها  عن  المسلمين  جماعة  أو  البلد  أمير  وزوجها  قولها  في  صدقت  إذا 

أعلم. واهللا  الصواب.  عن  خارج  ذلك  إن  أقول 

»fGõdG  O’hCG  øe  É¡H  »fõªdG  äÉæH  êGhR

عليه  تشـهد  ولم  بها  زنى  أنه  بنفسـه  أقر  أو  بامرأة،  زنى  أنه  اتهم  رجل 
المتهم  الرجل  هذا  وعند  أوالد  المرأة  هذه  وعند  زناه  على  عادلة  شهود 
تحجر  أم  الصفة  هذه  على  يتزاوجوا  أن  لهـم  أيجوز  بنات  المرأة  بزنـى 

عرفني. بالكلية؟  زواجهم 
يتزوجوا  أن  عليهم  يحجر  فال  بها  الزنى  قبل  جاؤوا  المرأة  هذه  أوالد  كان  إذا 

بأمهم. زاٍن  أنه  صح  وإن  الرجل  هذا  أوالد  من 
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اهللا  رحمة  إسـحاق  أبا  أن  فأحسـب  بأمهم  الزنى  بعد  جاؤوا  إنمـا  كانـوا  وإن 
الزاني. الرجل  هذا  بأوالد  يتزوجوا  أن  لهم  يرى  ال  عليه 

ألوالدها  يكن  لم  إذا  ما  على  اسـحاق  أبي  كالم  يحمل  أن  ينبغي  إنه  وأقول: 
فال  فراشـه  على  ولدوا  أب  لهم  كان  إذا  أمـا  إليـه،  ينسـبون  أب  المذكوريـن 

زناه. صح  وإن  الزاني  هذا  بأوالد  تزويجهم  يمنع  أن  ألحد  ينبغي 
عند  والتعفف  للتهم.  األحكام  تترك  وال  ذلك  دون  فاألمـر  فقط  اتهم  إذا  أمـا 

أعلم. واهللا  أولى،  اإلمكان 

≈eÉà«dG  OƒLh  ™e  ¥Gó°üdG  ôNDƒe  º«∏°ùJ

اليتيم  أولياء  من  صداقها  المرأة  فأرادت  وزوجته  يتيمًا  وترك  هلك  رجل 
ال؟ أم  ذلك  ألهم  يبلغ،  حتى  صداقها  يعطوها  أن  أولياؤه  فامتنع 

أن  الورثة  وعلى  الصـداق،  من  لها  بقي  ما  الهالك  مال  مـن  تأخذ  أن  للمـرأة 
بثبوته  علموا  إذا  شـرعي  بوجه  حقها  ثبوت  صح  إذا  ذلك  وبين  بينهـا  يخلـوا 
كان  وإن  الصحة  بعد  ذلك  من  يمنعها  أن  ألحد  يجوز  وال  البينة.  به  قامت  أو 
بدعواها.  ال  الشـرعية  بالصحة  حقها  يثبت  أن  بعد  وذلك  مثًال  يتيمًا  الـوارث 

أعلم. واهللا 

OƒLƒe  Éª¡HôbCGh  ø««dƒdG  ó©HCG  èjhõJ

مضى  حتى  ذلك  ينكر  ولم  موجود  حي  وأبوها  أخوها،  زوجها  امرأة 
ومنازعة  خصومة  الزوج  وبين  بينها  وقع  ثم  الزمان،  من  اهللا  شـاء  ما 
ولم  التزويج  بذلك  يأمره  لم  أباه  أن  أخوها  وزعم  أبيها،  إلى  فهربت 



366

أعطاه  وربما  الخطـاب  له  وأالن  األب  إلـى  الزوج  فسـار  به،  يـرض 
وأتم  بذلك  الرضا  فأظهر  بالتزويـج  الرضا  ليظهر  الدراهم  مـن  شـيئًا 
التزويج؟  هذا  حكم  يكون  فكيـف  الزوج  بها  دخل  ما  بعد  التزويـج 

أفتنا.
منهما: األقرب  وجود  مع  الوليين  أبعد  تزويج  في  الفقهاء  اختلف 

القول  هذا  وعلى  ـ  أب  غير  أو  أبًا  األقرب  الولي  كان  ـ  صحيح  ذلـك  فقيـل: 
يتم. لم  أو  األب  أَتّم  صحيح  ألخته  الرجل  هذا  فتزويج 

غيره  تزويج  يصح  فال  األب  أما  األولياء  من  األب  عدا  فيما  ذلك  إنما  وقيل: 
وجوده. مع 

أب. غير  أم  أبًا  األقرب  كان  مطلقًا  الوليين  أبعد  تزويج  يصح  ال  وقيل: 
حاضرًا  األب  كان  فـإن  فاسـد  التزويج  فذلك  قبله  والذي  القول  هـذا  وعلـى 
فيخرج  مثًال  الدخول  بعد  أتم  ثم  أنكر  وإن  للجواز  أقرب  كان  ذلك  ينكر  ولم 

هذا. التزويج  جواز  قولهم  بعض  على 
األثر  ونص  مسـألتك.  في  نصـًا  يكون  أن  يشـبه  ما  األثر  فـي  رأيت  إنـي  ثـم 
تميم  سـعدة بن  حدثني  علي  موسـى بن  قال  علي  محمد بن  قال  ذلك:  فـي 
أختًا  زوج  رجل  عـن  فسـألنا  رجل  أتانا  بتوام  كنا  فلما  حجاجًا  خرجنـا  قـال: 
فسـألوا  مكة  أتوا  حتى  بينهمـا  يفرقوا  أن  يجيـزوا  فلـم  حاضـر،  ووالدهـا  لـه 
مثل  في  علي  موسـى بن  وأفتى  بينهما.  يفرقوا  فلم  المسـلمين  أشـياخ  بعض 
يفرق  أن  ير  فلم  الغاية  أهل  من  حاضر  ووالدها  له  أختًا  زوج  رجل  في  ذلك 
في  علي  موسـى بن  قال  علي  محمد بن  وقال  بحاله.  أمرهمـا  وترك  بينهمـا 
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فرأى  ذلك  أمضى  قدم  فلما  يوم،  مسيرة  عنه  ووالدها  ألخيه،  ابنته  زوج  رجل 
في  نص  وهو  منه).  المراد  (انتهى  يمض.  لم  وغّير  ذلك  أنكر  فإن  مـاٍض  أنـه 

أعلم. واهللا  يدًا.  به  فاشدد  مسألتك،  جواب 

Æƒ∏ÑdG  ó©H  ï°ùØdG  Iô«¨°üdG  QÉ«àNG

ال؟  أم  الغير(١)  ألها  الزوج  من  غّيرت  بلغت  ولما  أخوها  زوجهـا  يتيمـة 
أعني  المهران  الـزوج  على  أم  الصـداق  رد  أعليهـا  الغيـر  لهـا  كان  وإن 
العدة؟  من  عليها  وكم  اآلجل؟  دون  العاجل  عليه  أم  واآلجل؟  العاجل 

ذلك. لنا  بين  باألولى؟  حيض  ثالث  أم  األولى  غير  حيض  ثالث 
عليه  فلها  البلوغ  قبـل  بها  دخل  قد  الزوج  كان  فـإن  بلغت  إذا  الغير  لهـا  نعـم، 
عليه  لها  فليس  غيرت  حتى  بها  يدخل  لـم  كان  وإن  واآلجل  العاجل  الصـداق 
الحيضة  تحسـب  وال  بها  دخل  قد  كان  إن  حيض  ثالث  تعتد  أن  وعليها  شـيء 
أعلم. واهللا  عليها.  عدة  فال  بها  يدخل  لم  كان  وإن  فيها  وبلغت  بها  غيرت  التي 

»dƒdG  Qƒ°†ëH  ó≤©dG  »aôW  »dƒJ

أيجوز  النكاح  عصمة  يمّلكه  من  يحضر  ولم  امرأة  يتزوج  أن  أراد  رجل 
ال؟ أم  جائز  لنفسه  وعقده  والشهود؟  الولي  بحضرة  نفسه  يزوج  أن  له 

بفالنة  نفسـي  زوجت  عقده  في  ويقول  بذلك  الولي  أمره  إذا  ذلك  يجوز  نعم 
أعلم. واهللا  بذلك.  علّي  فاشهدوا  لي  زوجة  وقبلتها  هذا  وليها  بأمر 

النكاح. فسخ  واختارت  رأيها  غّيرت  (١) أي 
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الناحية  تلـك  وفي  الزوجة،  ماتـت  وبعُد  زوجـة،  وعنده  مـات  رجـل 
الوارثون،  واختصم  وآجل.  عاجل  على  يتزوج  الذي  أن  جرت  ّنة  السُّ
أفتنا  كتابـة؟  بعدهما  يجـدوا  لم  إذا  منهـم  البينُة  َمـن  على  تـرى؟  مـا 

مأجورًا.
عاجل  من  معلوم  صداق  على  المرأة  هذه  تزوج  بعينه  الرجل  هذا  أن  صح  إذا 
يصح  لم  وإذا  لذلك،  البينة  عليهـم  كان  قضاءه  الزوج  ورثة  ادعى  ثـم  وآجـل 
تزوجها  بأنه  البينة  المرأة  ورثة  فعلى  المعلوم  الصـداق  هذا  على  بها  تزويجـه 
وُسـّنة  الوجوه.  من  بوجه  عنه  انحط  أنه  يعلمون  ال  أنهم  واليمين  ذلك،  على 

أعلم. واهللا  ذلك.  في  تكفي  ال  البلد  أهل 

êhõàªdG  IóéH  ≈fõdÉH  ÉgƒHCG  º¡JG  øªH  êhõàdG

أبيك  أم  بجدتك  زنى  أباها  إن  الناس  له  فقال  امرأة  يتزوج  أن  أراد  رجل 
له  قال  إذا  أرأيت  ال؟  أم  القول  هـذا  بنفس  المرأة  هذه  عليه  تحـرم  هـل 
ال؟  أم  بهذا  عليه  تحرم  هل  بجدتك  زنى  إنه  يقول  أباها  سـمعنا  الناس 
وهل  ال؟  أم  عليه  تحرم  هـل  بجدته  زنى  أنه  معه  أبوها  أقـر  إذا  أرأيـت 

ال؟ أم  مزنيته  بولد  ابنته  يزوج  أن  بها  زنى  كان  إن  ألبيها 
والناس  كلهـا،  األحوال  هـذه  على  المرأة  بهـذه  الرجل  هذا  تـزوج  يجـوز 
العادلة  البينة  أن  قدرنـا  ولو  قولهم.  في  مبِطلون  َقَذفـة  كله  هذا  قولهـم  فـي 
هذا  بجدة  زنى  قد  المرأة  هذه  أبا  الرجل  هذا  بأن  قامت  الزنى  في  المقبولة 
الزاني  ألن  بجدته،  الزاني  ببنت  التزويج  مـن  ذلك  يمنعه  كان  ما  الخاطـب 
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خالف  وال  بها  المتزوج  من  أشد  األوالد  تزويج  حكم  في  هو  ليس  بجدته 
واضح  فإنه  هذا  فافهم  بجدته،  تزوج  من  بنت  الرجل  يتزوج  أن  جـواز  فـي 

أعلم. واهللا  عليه.  إشكال  ال  المعنى 

É¡°ùØf  âHòc  GPEG  ¢†«ëdG  »a  A•ƒ∏d  â≤∏W  øe  ìÉμf

بينهما  فأصلح  فأنكرها  الحيض  في  وطئها  أنه  زوجها  على  ادعت  امرأة 
على  فطلقها  ويطلقهـا  قروش  سـبعة  تعطيه  أن  على  الحاضرين  بعـض 
أرأيت  ال؟  أم  ولها  له  ذلك  هل  يردها  أن  فأراد  حمل  بها  بان  ثم  ذلك، 
المزوج  يسـع  هل  الحيض  في  وطئها  أنه  دعواها  في  نفسـها  كّذبت  إذا 

ال؟ أم  يزوجها  أن 
عليه  ادعته  بما  هو  يقر  ولم  نفسـها  كذبت  فإذا  وآخرًا،  أوًال  عليه  مدعيـة  هـي 
ولنا  التزويج،  علـى  يشـهدوا  أن  وللشـهود  إياه  يزوجها  أن  للمـزوج  فيجـوز 

أعلم. واهللا  بطن،  وما  ظهر  ما  وهللا  بالظاهر  الحكم 

»dƒdG  ¿PEG  ÓH  ìÉμædG  OÉ°ùa

الوفاق  أهل  مـن  وهي  امرأة  تـزوج  أنه  ادعى  الخـالف  أهل  مـن  رجـل 
وهل  فاسـد؟  أم  صحيح  التزويج  هذا  هل  إذنه  بال  فتزوجها  وليٌّ  ولهـا 
مأجورًا  أفتنا  ال؟  أم  بينة  بذلك  له  تقم  لم  إذا  مقبولة  تزوجها  بأنه  دعواه 

اهللا. شاء  إن 
«ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  فاسـد  امتناعه  وعدم  وجوده  مع  الولي  إذن  بغيـر  التزويـج  إن 
إذن  بغير  نفسـها  نكحت  امرأة  «أيما  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولقوله  وشـاهدين»،  بولي  إال  نكاح 
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الرجل  هذا  بين  فيفرق  باطل»؛  فنكاحها  باطل  فنكاحها  باطل  فنكاحهـا  وليهـا 
أهل  من  الرجل  بكـون  عبرة  وال  وليها  إذن  بغيـر  تزوجها  التـي  المـرأة  وبيـن 
يصح  ممن  كانا  إذا  أيضّا  كذلك  المرأة  بكون  وال  الخالف  أهل  من  أو  الوفاق 
الحكم  هذا  في  الخالف  وأهل  الوفاق  أهل  فإن  ببعض،  بعضهما  تزوج  لهما 

عندي. سواء 

شـهود  بغير  تزوجها  كان  فـإن  بينة  بذلك  لـه  تقم  ولم  تزوجهـا  بأنـه  ودعـواه 
وتعـذر  ماتـوا  لكنهـم  بشـهود  تزوجهـا  كان  وإن  قطعـًا  باطـل  بهـا  فتزويجـه 
البينة  إحضار  ذلـك  على  يكلف  فال  بولـي  التزويج  كان  إن  فإنـه  إحضارهـم 
فهو  ولي  بغير  التزويج  كان  وإن  بالتزويج  له  أقرت  إذا  قوله  في  مصدق  وهو 
هذا  عدموا،  أو  وجدوا  أو  غابوا  أو  حضروا  الشهود  ينفعه  وال  أصله  من  فاسد 

أعلم. واهللا  هذه.  مسألتك  عن  جوابًا  عندي  ما 

Öàμj  ºd  ƒdh  ô¡ªdG  äƒÑK

بها  يبن  ولم  امرأة  تزوج  من  مثًال  مكتوبة،  غير  كانت  إذا  النساء  صدقات 
أم  بصداقين  عليها  عقد  ألنه  وآجل  عاجل  صداقان  لها  أيثبت  توفي،  ثم 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  أفتنا  العاجل؟  لها 
وعاجل  آجل  مـن  الصداق  من  عليه  تزوجهـا  ما  جميع  فلهـا  عنهـا  مـات  إذا 
تؤثران  ال  وعدمها  والكتابة  عنـدي،  الصحيح  القول  على  بها  يدخل  لم  ولـو 
وإال  ثابت  فهو  الوارث  بعلم  أو  بالبينة  الصداق  ثبت  إن  بل  شيئًا  الصداق  في 

أعلم. واهللا  الحكم.  فبينهما 
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الطالق  وقع  ثم  المسـلمين  قضاة  من  قاٍض  بخط  مكتوب  آجل  صداق 
أتكون  الطـالق  من  بقي  ومـا  الصداق  على  تراجعـا  ثم  الزوجيـن  بيـن 

عنها؟ يكتب  أم  كافية  األولى  الورقة 
وإشـهاد  كتابة  بتجديد  الحق  أكدوا  وإن  الحق  ذلك  في  األولى  الكتابة  تكفي 
فليزد  شهود  فيها  ليس  األولى  الورقة  كانت  وإن  وأثبت،  آكد  وذلك  بأس  فال 

أعلم. واهللا  شهودًا.  فيها 

»dƒdG  ó≤a  óæY  èjhõàdG

رجال  أربعـة  فأمـرت  التزويج  فـأرادت  بُعمـان  ولـي  لهـا  ليـس  امـرأة 
ال؟  أم  لها  تزويجهم  أيتـم  يزوجونها،  البلدان  أهـل  أكابر  من  فصاعـدًا 
األثر  به  صرح  ما  صفة  وكيف  مثابـًا.  مأجورًا  الحق  من  تراه  بمـا  عرفنـا 
إن  المسـلمين  فجماعة  وإال  السـلطان  فيزوجها  ولي  لها  ليس  التي  في 
صرح  تعلم؟  كما  هذا  زماننا  وأهل  الجماعة  صفة  كيف  السـلطان  عدم 

شافيًا. تصريحًا  لنا 
أمرها  عن  البلد  أكابر  فزوجها  الحجة  تبلغه  ال  مكان  في  صار  أو  الولـي  عـدم  إذا 
السلطان  وجد  وإن  شاء اهللا،  إن  صحيح  تزويج  فذلك  جماعة  وال  سلطان  ال  حيث 
وأحسب  أولى،  فهم  السـلطان  عدم  مع  المسـلمين  جماعة  وجد  وإن  أولى،  فهو 

ذلك. في  معي  ما  صح  إن  السلطان  من  أولى  المسلمين  جماعة  إن  قيل  أنه 
يتولى  فصاعدًا  الثالثة  من  عدول  ثقات  رجال  هم  المذكورين  الجماعة  وصفة 
إال  شـيء  على  ُيْقِدمون  فال  يدخلونها  التـي  باألمور  عارفـون  بعضًا  بعضهـم 
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مصالح  في  نظر  أهل  يعلمـون،  ال  عما  متوقفون  جهلوا،  لمـا  سـائلون  بعلم، 
الصفة  تلك  علـى  فصاعدًا  االثنيـن  من  الجماعة  بـل  وقيل  وأهلـه.  اإلسـالم 
سواء. الناس  من  وغيرهم  فهم  الصفة  تلك  أهل  من  يكونوا  لم  فإن  المذكورة 

أمكنه  لما  الفاعل  المسلمين  لمصالح  المتصدي  المحتسـب  الواحد  إن  وقيل 
ما  األحكام  مـن  له  أن  يعلـم  ال  عما  الواقف  جهـل  عما  السـائل  ذلـك،  مـن 
إقامتها،  على  قـدر  إذا  الحدود  يقيم  أن  له  إن  قيـل  حتى  المسـلمين  لجماعـة 
إذا  لإلمام  مـا  له  إن  قيل  بـل  لأليتام.  الـوكالء  ويقيم  األحـكام  ينفـذ  أن  ولـه 
وإقامة  األحكام  إنفاذ  على  القدرة  هو  إنما  المعتبر  ألن  عليه  وقدر  ذلك  أمكنه 

عذر. يقدر  لم  ومن  بإقامتها  الخطاب  إليه  توجه  عليها  قدر  فمن  الحدود 
المحلة  كبير  تأمر  أن  المرأة  لهذه  إن  قيل  فقد  كلهم  الصفة  هذه  أهل  عدم  وإن 
فيزوجها،  الناس  سائر  من  رجًال  تأمر  أن  فلها  المحلة  كبير  عدم  وإن  فيزوجها 
واتضح  عدله  ظهر  بما  إال  يؤخـذ  وال  قلته  ما  جميع  في  فلينظـر  أعلـم.  واهللا 

هللا. والحمد  صوابه 

Iô«¨°üdG  êhR  äƒe  ó©H  Æƒ∏ÑdG  QÉ«N  ôKCG

باختيارها  الوفـاة  عـدة  واعتدت  عنهـا  توفي  ثـم  رجل  تزوجهـا  صبيـة 
وأتمت  بلغت  ثم  صباها  حال  في  وهي  آخر  زوجًا  تزوجت  ثم  ورضاها 
أم  ثابتًا  اآلخر  التزويج  هذا  أترى  اآلن  إلى  تغير  ولم  تنكر  ولم  التزويج 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  ذلك  لنا  بين  فاسدًا؟ 
بعد  األول  بالتزويـج  رضيـت  وإن  صحيـح،  ثابـت  اآلخـر  التزويـج  هـذا  إن 
القول  على  صحيح  األول  التزويج  ألن  ذلك  في  سواء  به  ترض  لم  أو  البلوغ 
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ال  البلوغ  بعـد  به  رضاها  فعـدم  الزوج  بموت  حكمه  انقطـع  وقـد  الصحيـح 
أيكون  عقده  بالموت  وانفسخ  مدته  مضت  وقد  فيه  يؤثر  كيف  شيئًا،  فيه  يؤثر 
نفسه  في  يرّد  ال  المنفسخ  إن  كال  ذلك؟  قبل  منفسخًا  كان  لما  فاسخًا  غيرها 

انفساخًا.
رحمهم  األصحاب  فتاوى  أكثر  تواطأت  وإن  المسألة  هذه  في  عندي  ما  هذا 
لي  ظهر  بما  األخذ  وعلـيَّ  الحق  من  إليه  ذهبوا  ما  فلهم  ذلـك  غيـر  علـى  اهللا 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  أعلم،  واهللا  الصواب  من 

ìÉμædG  Oƒ¡°T  áØ°U

يمضي  إنه  بعضهم  وقول  فاسقين  بشهادة  يثبت  النكاح  إن  بعضهم  قول 
يهوديين  أو  فاسقين  أو  محدودين  الشاهدان  كان  إن  بها  المدخول  نكاح 

كله؟ هذا  وجه  ما  فبلغا  صبيين  أو  الدخول  قبل  فأسلما 
كلهم  التوحيد  أهل  فألن  الصالة  أهل  من  كانا  إذا  فاسـقين  بشـهادة  ثبوته  أما 
منهم  فالشاهد  ذلك،  في  يختلفوا  ولم  النكاح  وتحليل  السفاح  بتحريم  يدينون 
في  سـوء  به  يظن  فال  دينه  على  مأمون  وهـو  دينه  أصل  في  بشـيء  شـاهد  بـه 
يشـهد  بأنه  البينة  قامت  فـإذا  منه  شـيء  في  خيانته  على  تقـوم  ببينـة  إال  ذلـك 
فيه  تقبل  فال  دينه  في  خائنًا  يكون  فهنالك  الزور  شهادة  بعينه  المعنى  هذا  في 

النكاح. في  الفاسق  شهادة  أجاز  من  قول  على  حتى  عندي  شهادته 
وشـاهدين»  بولي  إال  نكاح  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله:  يحتجون  لذلك  المجوزين  ولعـل 
بعضها  فـي  ثبت  وقد  بالعـدل  التفسـير  الروايات  بعـض  في  يكن  لـم  حيـث 

  Y   X  ﴿ الرجعة:  في  تعالى  لقوله  مطابق  وهو  عدل  بشـاهدي  التقييد 
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العدالة  فيها  اشـترط  وقد  األول  النكاح  على  فرع  الرجعة  ألن   (١)﴾[   Z
األصل. من  أشد  الفرع  يكون  وال 

األولى. المسألة  فمن  والمحدودين  الفاسقين  بشهادة  مضيه  وأما 
بلغا  إذا  الصبييـن  أو  الدخول  قبـل  أسـلما  إذا  اليهوديين  بشـهادة  مضيه  وأمـا 
موقوف  النكاح  أن  بيانـه  الدخول  وقـت  في  الشـهود  لحال  اعتبار  فهـو  قبلـه 
يوجد  ولم  العقد  وجد  فإذا  مسـلمين  الشـاهدان  يكون  أن  منها  شـروط  على 
وجود  قبل  ُوجد  فـإن  الدخول  إلى  حالهما  به  انتظـر  الشـاهدين  في  اإلسـالم 
كامرأٍة  وذلك  التزويج  مضى  الدخول  قبل  الشـرط  ُوجد  وإن  فسـد،  الشـرط 
فلو  رضاها  على  موقـوٌف  التزويج  صحة  فإن  مشـورة  غير  من  ها  وليُّ زّوجهـا 
ثم  به  رضيت  وإن  عليـه  فسـدت  به  ترضى  أن  قبل  نائمة  وهـي  الـزوج  أتاهـا 

التزويج. في  الشروط  شأن  وهذا  تزويجها  ثبت  عليها  دخل 
شـروطه  من  شـرط  ال  التزويج  أركان  من  ركن  الشـاهدين  إسـالم  إن  وأقول 
يهوديين  أحضر  فمن  العقد،  حال  في  المسـلمين  بشـهادة  إال  التزويج  يتم  فال 
قبله  المنهدم  ُيصلـح  ال  ذلك  بعـد  من  وإسـالمهما  شـهود  بغير  تزوج  فكأنـه 

أعلم. واهللا  الصبيين.  في  القول  وكذا 

ìÉμædG  »a  á∏WÉÑdG  •hô°ûdG

فإن  واإلجماع  والُسنَّة  الكتاب  عارض  إذا  يبطل  هل  التزويج  في  الشرط 
ال؟ أو  ثبت  يعارض  لم 

عليه  لقوله  باطـل  فهو  اإلجماع  أو  الُسـنَّة  أو  الكتاب  خالف  شـرط  كل  نعـم 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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أحقه  وما  مردود  أي   « َردٌّ فهو  أمرنا  عليه  يكن  لم  شيء  «كل  والسالم:  الصالة 
الضالل. إالَّ  الحق  بعد  فما  بذلك 

ألن  ثابت  فهـو  األمة  إجمـاع  وال  الُسـنَّة  وال  الكتـاب  يخالـف  لـم  إذا  وأمـا 
أعلم. واهللا  لزمه.  جائزًا  شيئًا  نفسه  ألزم  ومن  شروطهم  على  المسلمين 

èjhõàdG  »a  ICGôª∏d  QÉ«îdG  äƒÑK

يثبت  ولم  أيـام  ثالثة  إلى  يثبـت  التزويج  فـي  الخيار  إن  بعضهـم  قـول 
بينهما؟ الفرق  ما  للرجل 

إذا  فيما  ذلـك  ولعل  أصحابنـا،  عـن  القـول  هـذا  أعـرف  ال  وأنـا  أعلـم.  اهللا 
االشتراط  باب  في  موجودة  المسـألة  فإن  أكثر  أو  ثالثة  إلى  الخيار  اشـترطت 
أيام  ثالثة  إلى  الخيار  التزويج  عقد  عند  والمرأة  الرجل  اشترط  إذا  أنه  وذلك 
وأما  باطل  وشـرطه  له  خيار  فال  الزوج  فأما  قال  الثالثة  قبل  أحدهمـا  فمـات 

وأكثر. ثالثة  إلى  الخيار  فلها  المرأة 
ه  فجدُّ ينحل  وبـه  ينعقد  فِبِه  الـزوج  إلى  راجع  التزويـج  أمر  أن  الفـرق  وجـه 
عقد  كان  لمـا  مخصوص  وقت  إلـى  الخيار  شـرط  له  ثبت  فلـو  ِجـدٌّ  وهزلـه 
يحط  ذلك  في  الشـرط  ثبوت  أن  على  جّدًا.  هزله  كان  ولما  جازمـًا  التزويـج 
المعاشـرة  كوجوب  العقد  في  دخوله  بنفس  عليـه  الشـرع  أوجبها  أشـياء  عنه 
فهو  واجبًا  يضيـع  شـرط  وكل  ذلك  ونحو  النفقة  وثبـوت  الصـداق  وتسـليم 
ال  المرأة  ألن  لذلك  المرأة  اشـتراط  في  كله  هذا  من  شـيء  يوجد  وال  باطل 
تختار  شـيء  أي  لنفسـها  لتنظر  المهلة  ولها  برضاها  إال  التزويج  عليها  يثبت 

أعلم. واهللا  عليها.  ثبت  به  رضيت  فإذا 
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وجهه  ما  النكاح  تم  رضي  إن  أنه  وليِّها  رضا  على  المنكوحة  في  قولهم 
دون  برضاه  اكتفـوا  قد  وأراهـم  بولـّي»؟  إال  نـكاح  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قولـه  مـع 

حضوره.
تم  الرضا  حصل  فـإذا  جسـمه  حضور  ال  رضاه  الولي  من  المـراد  أن  اعلمـوا 
إال  التمام  يحصل  ال  لكن  المشـروط  تأخير  ويجوز  لتمامه  شـرط  فهو  العقد 

أعلم. واهللا  بوجوده. 

áLhõdG  âNCÉH  ≈fõdG  ôKCG

وجههما؟ ما  ال،  وقيل:  عليه،  تحرم  امرأته  بأخت  زنى  فيمن  اختالفهم 
أنه  وذلك  التزويج  في  األختين  بين  الجمع  على  فمقيس  بالتحريم  القول  أما 
الغرض  أن  المعلوم  ومن  الوطء  في  أختها  وبين  بينها  جمع  فقد  بهـا  زنـى  إذا 
الزنى  بينهما  جمع  فيمن  العلة  هذه  حصلت  فقد  الوطء  التزويج  من  المقصود 

بإحداهما.
أن  وذلك  الحـالل  يحرم  ال  الحـرام  أن  فوجهـه  تحرم  ال  بأنهـا  القـول  وأمـا 
الوجوه  من  بوجه  التحريم  يصح  حتى  اإلباحة  على  فهو  يقينـًا  ثابت  التزويـج 

حالله. عليه  يحرم  ال  أخرى  بامرأة  والزنى  المحرمة 
فأما  واحد  عقد  في  يجمعهما  أن  هـو  معًا  لألختين  المفسـد  بين  الجمـع  وإن 
في  يكون  إنما  الفسـاد  فإن  األخرى  ذلك  بعـد  تزوج  ثم  إحداهمـا  تـزوج  إن 

أعلم. واهللا  األولى.  دون  األخيرة 
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وزوجته  الرجل  وبنـت  والعمة  العـم  بنات  جمع  تحريـم  علـى  الدليـل 
جدها؟ وزوجة  والمرأة 

قوله  مع  وجهًا  لتحريمه  أعرف  فـال  العمة  وبنات  العم  بنات  بين  الجمع  أمـا 
اآلية  فـإن   (١)﴾¡ ~ے     }   |   {   zy ﴿ تعالـى: 
واألصل  مجتمعات  أو  متفرقـات  تزويجهن  بين  تقيد  ولـم  ذلك  في  أطلقـت 

دليل. إلى  محتاج  التقييد  ومدعي  اإلطالق  على  اإلباحة  بقاء 
والشـحناء  الِضْغن  يورث  ووجهها  التحريم  دون  الكراهـة  عندنا  والمعـروف 
من  المطلوب  أن  مـع  الضـرات  حـال  من  طبعـًا  يعرض  لمـا  األقـارب  بيـن 

والتواصل. والتراحم  التودد  األقارب 
أنه  وذلك  المقاصد  حكم  للوسائل  إن  ويقول  العلة  بهذه  يعتل  المحرم  ولعل 
الجمع  كان  حرام  وهي  األقارب  بين  الشـحناء  يورث  بينهما  الجمع  كان  لما 

الحرام. إلى  وسيلة  ألنه  حرامًا 
فتقتضي  موجب  لغير  المسـلمين  سـائر  بين  والشـحناء  التباغض  وكذلك  قلنا 

     Z ﴿ تعالى:  لقوله  باطل  وهو  مطلقًا  النساء  بين  الجمع  تحريم  هذه  علته 
أعلم. واهللا  وفعًال.  قوًال  للُسنَّة  ومخالف  اآلية   (٢)﴾_    ^    ]    \    [

فألن  جدها  وزوجة  المـرأة  وكذلك  وزوجتـه  الرجل  بنت  بين  الجمـع  وأمـا 
كان  لو  أنه  وذلك  جدتها  حكم  في  جدها  وزوجة  أمها  حكم  في  أبيها  زوجة 

.٥٠ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 
.٣ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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أحدهما ذكرًا المتنع تزويجه باآلخر فلو كانت البنت رجًال حرم عليه التزويج 
المسلمين  بعض  قول  وهذا  الحال  هذه  على  جدها  امرأة  وكذلك  أبيها  بامرأة 
وهذه  بالكراهية  وقول  باإلباحة  قول  وفيها  أبيها  وامرأة  المرأة  بين  الجمع  في 
اإلباحة  فأما  واحد،  المعنى  ألن  أيضًا  جدها  وامرأة  المرأة  في  تخرج  األقوال 

أعلم. واهللا  الشبهة.  فلحصول  التكريه  وأما  المحرم  الدليل  فلعدم 

É¡àæHG  êôa  ájDhôH  ΩC’G  áeôM

وجدتها  أمها  تزويج  الرائي  على  يحرم  عمدًا  فرجها  المرئـي  إن  قولهـم 
وجهه؟ ما  المرئية.  يأخذ  أن  الرائي  لولد  يجوز  وال  بنتها  وابنة  وابنتها 

الزنى  وقاسوا  تزنيان  العينيان  الحديث  في  ألن  بالزنى  النظر  قاسوا  أنهم  وجهه 
وإن  وبناتها  علت  وإن  وجدتها  امرأته  أم  أن  المعلوم  ومن  النكاح  بعد  بالـوطء 
فكذلك  سفلوا  وإن  أوالده  على  وتحرم  بالنكاح  وطئها  من  على  يحرمن  سفلن 

أعلم. واهللا  سواء.  حد  على  عمدًا  المحرم  بالنظر  المرئية  وكذلك  بها  المزني 

¢ùªdGh  ô¶ædG  »a  á¨dÉÑdGh  á«Ñ°üdG  ø«H  ¥ôØdG

وال  حرمت  البالغة  فرج  مسَّ  أو  نظر  إن  فإنه  والبالغة  الصبية  بين  الفرق 
الصبية؟ كذلك 

حكـم  العورات  بـاب  في  للصبيان  يـرى  ال  من  قـول  على  مبنيٌّ  الفـرق  هـذا 
النظر  الوضوء  ينقض  ال  وقيـل  كإصبعه  الصـبي  فـرج  إن  قيل  فإنـه  اإلنسـان 
غيرها  وال  العورات  بأحكام  مكلف  غـير  لكونـه  كله  وهذا  البالغ  بخالف  إليه 

المكلف. غير  مثل  باألحكام  المكلف  وليس 
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إنسـان  ألنه  يسـتر  من  حد  الصبي  بلغ  إذا  العورات  حكم  يعطيها  من  ومنهـم 
أشد. كله  هذا  في  والصبية  اإلنسان  حرمة  وله 

فرج  مس  فيمن  قيـل  قد  بل  والصبية  البالغ  بيـن  فرق  فال  القول  هـذا  وعلـى 
في  أمها  عدوة  البنت  إن  قيل  حتى  الصبية  في  وهذا  أمها  حرمت  لشهوة  ابنته 

أعلم. واهللا  البيت. 

êôØ∏d  ΩôëªdG  ô¶ædG  ó©H  êGhõdG

النظرة  تلك  ألجل  تزوجهـا  إن  إنه  الصبية  فرج  ناظر  فـي  بعضهم  قـول 
وجهه؟ ما  فال.  يكن  لم  وإن  حرمت 

فهذا  مثله  حـرام  الحـرام  على  والمبنـّي  حـرام  فرجها  إلـى  النظـر  ألن  ذلـك 
أعلم. واهللا  حرام.  النظرة  هذه  على  المبني  التزويج 

É¡àæHG  êôa  ≈dEG  ô¶ædÉH  áLhõdG  ºjôëJ

أو  ابنته  فرج  إلى  نظر  إذا  الرجل  امرأة  تحريم  في  اختالفهم  عن  وسـئل 
ما  صبية.  ولو  لشـهوة  كان  إن  وقيل  بالبالغة  وقيل  صبية  أو  بالغة  مسـه 

القول؟ هذا  في  بالتحريم  القول  وجه 
فكذلك  أمها  حرمت  ابنته  وطئ  لو  فإنه  الوطء  على  والمس  النظر  قياس  وجهه 

حرام. الكل  ألن  نظر  أو  مس  إن 
في  الصبيان  أحكام  يجعل  لـم  فإنه  خصوصًا  البالغ  في  ذلك  جعل  مـن  وأمـا 

الترخيص. من  إليها  النظر  في  قيل  لما  كالبالغ  العورات 
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فهو  حرام  لشهوة  ذلك  فعل  فألن  بشهوة  المس  أو  النظر  مع  حرمها  من  وأما 
أعلم. واهللا  الزنى.  يشابه  ال  فهو  أرخص  شهوة  وبدون  الزنى  مثل 

ΩôëªdG  ô¶ædG  »a  óª©dGh  CÉ£îdG  ø«H  ¥ôØdG

وقيل  عمدًا  أو  خطأ  أمها  فرج  مـس  الرجل  امرأة  تحريم  في  اختالفهـم 
وجهه؟ ما  خطأ  ال  عمدًا 

وطء  وإن  حرام  منهما  كال  ألن  الوطء  على  قياس  من  نظيره  في  مـرَّ  ما  وجـه 
خطأ. أو  عمدًا  كان  يحرمها  أمها 

يأثم  ال  وصاحبه  عنه  معفوٌّ  الخطأ  فألن  بالعمد  إال  تحرم  ال  بأنها  القول  وأما 
أعلم. واهللا  المعنى.  هذا  في  الوطء  به  يشابه  فال  به 

É¡«HCG  A•ƒH  ICGôªdG  ºjôëJ

وجهه؟ ما  أبيها.  بوطء  المرأة  تحريم  في  بعضهم  قول 
أبيها  بوطء  تحرم  كذلـك  أمها  بوطء  تحرم  أنها  فكمـا  أمها  على  أبيهـا  قيـاس 
لقضاء  محجور  موضع  في  محرم  فعـل  الجميع  أن  الصورتين  بين  والجامـع 

فاسدة. شهوة 
كان  وإن  كالقبـل  الدبر  حكم  وليـس  مختلفان  الموضعيـن  بأن  فيـه  ويبحـث 
ولعلهم  امرأته  حرمـة  يوجب  ال  المحرمة  األشـياء  من  فكثير  حرامًا  الجميـع 
ونظرهم  االنتهاك  عن  وزجرًا  للذريعة  وسّدًا  الفاعل  لهذا  عقوبة  ذلك  اختاروا 

أعلم. واهللا  األصوب.  ورأيهم  األطول 
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√ƒà©ªdGh  ¿Gôμ°ùdGh  ºéYC’G  èjhõJ

السـكران  وكذلك  اإليماء  منـه  عقل  إذا  األعجـم  تزويج  بمنـع  القـول 
وجهه؟ ما  والمعتوه. 

متوقفة  والعقود  عقد  والتزويج  بالكالم  التلفظ  يستطيع  ال  فلكونه  االعجم  أما 
تزويج  المسـلمين  بعض  وأجاز  مقامه  تقوم  ال  عندهم  واإلشـارة  التلفظ  على 

مقامه. يقوم  لكونه  الولي 
والتلفظ  كله  األمر  مالك  والعقل  فيهما،  العقل  فلعدم  والمعتوه  السكران  وأما 
أن  المسلمين  بعض  قول  على  ويجوز  شيء  في  العقود  يشبه  ال  هذيان  بدونه 
مقامه.  وقائمًا  عنه  نائبـًا  الولي  جعل  في  الصبي  منزلة  له  تنزيـًال  ه  وليُّ يزوجـه 

أعلم. واهللا 

¬bGó°Uh  ¿Gôμ°ùdG  êGhR

المثل.  وصداق  التزويج  ثبت  فوطئ  تزوج  إذا  السكران  في  قولهم  عن 
وجهه؟ ما 

صداقها. ويلزموه  عليه  يفسدوها  أن  لقاعدتهم  والمناسب  أعلم  اهللا 
عاقل. غير  عن  صدر  ألنه  نفسه  في  ثابت  غير  العقد  فلكون  الفساد  أما 

التزويج. بشبهة  وطئها  فلكونه  الصداق  لزوم  وأما 
عدمه  عند  ثبوته  وعدم  الوطء  مع  التزويج  بثبـوت  قولهم  وجه  مـا  أدري  وال 
وأن  بنفسـه  اجتلبه  قد  السـكر  وأن  العقالء  جنس  من  كونـه  اعتبـروا  ولعلهـم 
فسـاده  على  يقدموا  لم  ووطئ  تـزوج  فإذا  العقل  ثبـوت  العاقل  فـي  الحكـم 



382

االحتمال  هذا  إن  ولعمـري  فعل  ما  يعقل  وهو  كلـه  ذلك  فعل  أنـه  الحتمـال 
لبعيد. سكره  ظهر  فيمن 

لم  سـكره  في  وهو  صداقًا  لها  ى  سـمّ إذا  ألنه  فظاهر  المثل  صداق  لزوم  وأما 
أعلم. واهللا  المثل.  صداق  إلى  فرجعت  ُيَسّم  لم  فكأنه  سّمى  ما  يثبت 

¬JÉLhR  Ωôëj  á°ùeÉîdG  ìÉμf  »a  A•ƒdG

وجهه؟ ما  العقد  بنفس  ال  الخامسة  بوطء  يحرمن  زوجاته  إن  قولهم 
صح  فوجوده  األربع  بعد  يثبت  ال  نفسه  في  العقد  أن  رأوا  ولعلهم  أعلم.  اهللا 
بالتزويج  تمسـكًا  بالخامسـة  دخل  فإن  بذلك  عاص  أنه  فيـه  ما  فغايـة  لعدمـه 
عليه  فحرمن  قطعـًا  حـرام  بينهن  والجمع  خمـس  بين  جامعـًا  صـار  الفاسـد 

أعلم. واهللا  جميعًا. 

¬°ùμYh  ≈fõdG  ¬HÉμJQÉH  áLhõdG  ºjôëJ

يزني  رأته  أو  كذلك  هي  أو  زنى  أنه  معها  أقرَّ  من  زوجة  بتحريم  قولهم 
أحدًا  أو  أمها  أو  أختها  ينكح  أو  ينكحه  أو  رجًال  ينكح  رأته  أو  رآها  أو 

كله؟ هذا  دليل  ما  بذلك.  أقر  أو  والرضاع  المحارم  ذوات  من 
  L   K   J   I    Hا ﴿ تعالى:  بقوله  ذلك  على  اسـتدلوا  ولعلهم  أعلم.  اهللا 
ويـدل   (١)﴾Z    Y   X   W   VU    T   S    R   Q     P   O   N    M
فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  إلى  جاء  رجًال  أن  وذلك  اللعان  قصة  أيضًا  ذلك  على 

.٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
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تكلم  إن  يصنع  كيف  فاحشة  على  امرأته  أحدنا  وجد  لو  أرأيت  اهللا  رسول  يا 
قال،  تقتلونه.  قتل  وإن  ذلك  مثل  على  سـكت  سـكت  وإن  عظيم  بأمر  تكلم 
سـألتك  الذي  إن  فقال:  أتاه  ذلك  بعد  كان  فلما  يجبه  فلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فسـكت 
سـورة  في  اآليات  هذه  تعالـى  اهللا  فأنـزل  به،  أنـا  ابتليت  اهللا  رسـول  يـا  عنـه 
ووعظه  عليه  فتالهن   (١)﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }﴿ النور: 
والذي  ال  فقال:  اآلخـرة.  عذاب  من  أهون  الدنيـا  عذاب  أن  وأخبـره  وذكـره 
الدنيا  عذاب  أن  وأخبرها  فوعظهـا  دعاها  ثم  عليها،  كذبـت  ما  بالحق  بعثـك 
فقال  لكاذب.  إنه  بالحق  بعثك  والـذي  ال  فقالت:  اآلخرة،  عذاب  من  أهـون 
مرات)  (ثالث  تائب  منكما  فهل  كاذب  أحدكما  إن  أعلم  اهللا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
أن  والخامسـة  الصادقين  لمن  إنه  باهللا  شـهادات  أربع  فشـهد  بالرجل  بدأ  ثم 
شـهادات  أربع  فشـهدت  بالمرأة  أثنى  ثم  الكاذبين،  من  كان  إن  عليه  اهللا  لعنة 
الصادقين  من  كان  إن  عليها  اهللا  غضب  أن  والخامسـة  الكاذبين  لمن  إنه  باهللا 
رآها  حين  لـه  تحل  ال  أنه  علـى  يدل  ملسو هيلع هللا ىلص  منه  التفريـق  فهذا  بينهمـا  فـرق  ثـم 
العفيفة  المؤمنة  على  الزاني  تحريم  المتقدمـة  اآلية  وفي  زعمه  في  زنى  علـى 
التحريم  كله  ذلـك  من  ويسـتفاد  المؤمنين  من  العفيف  على  الزانيـة  وتحريـم 

السؤال. في  المذكور 
فظاهر. بالمشاهدة  التحريم  فأما 

الزنى  أحكام  من  حكم  وهو  الحد  يوجب  بالزنى  اإلقرار  فألن  باإلقـرار  وأمـا 
باقيها  ثبوت  اسـتلزم  األحكام  بعض  أوجب  إذا  ألنه  التفريق  يوجب  فكذلك 
الموجب. في  تساويها  عند  بعض  دون  المعلوالت  بعض  ثبوت  يصح  ال  إذ 

.٦ اآلية  النور،  (١) سورة 
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ألن  الزنى  على  مقيس  فذلك  رجـل  ينكحه  أو  رجًال  ينكح  شـاهدته  إن  وأمـا 
اللواطة  أهل  علـى  الحد  ثبوت  مع  فاسـد  لغرض  محرم  إيالج  منهمـا  الـكل 
ألنهما  التفريـق  ثبت  الحـد  ثبت  وإذا  حدهـم  صفـة  فـي  اختلفـوا  وإن  أيضـًا 

واحدة. علة  عن  ناشئان 
أعلم. واهللا  األجنبية.  وطء  من  أشد  فهو  الرضاع  أو  المحارم  ذوات  وطء  وأما 

AÉeE’G  èjhõJ

دليله؟ ما  مطلقًا.  اإلماء  تزويج  م  حرَّ من  قول 
وهي   (١)﴾m    l    k ﴿ تعالـى:  قولـه  مـع  دليـًال  لـه  أعـرف  ال 

   Y       X    W    V    U    T    S    R﴿ وقولـه:  اإلمـاء،  فـي 
اآلية.  (٢)﴾^    ]    \    [    Z

معنى  وال  التزويج  وللحرائر  فقط،  التسري  لإلماء  أن  يرى  بذلك  القائل  ولعل 
يوجب  اإلماء  تزويج  فإن  النسل  يالحظ  ولعله  النص  ثبوت  مع  االعتبار  لهذا 

ذلك. تجنب  في  يحتال  أن  وعليه  النسل  رق 
عليه  بأس  فال  بالذات  يقصده  لم  فإذا  رآه  من  عند  اهللا  من  أمر  النسل  رق  قلنا 

فعل. حريتهم  يشترط  أن  أمكن  فإن 
أعلم. واهللا  النص.  ورود  مع  كلها  االعتبارات  لهذه  سبيل  وال 

.٢٥ اآلية  النساء،  (١) سورة 

.٢٥ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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تنزع  أنها  ُيعلمها  ولم  أمة  على  امرأة  تزوج  فيمن  اهللا  رحمه  الربيع  قول 
وجهه؟ ما  صاِغرًا  منه 

ُنزعت  عنه  الخروج  شاءت  فإن  علمت  إذا  الخيار  فلها  المرأة  خدع  أنه  وجهه 
أقامت  شاءت  إن  الخيار  لها  إن  قالوا  أمة  زوجها  عليها  تزوج  كامرأة  فهي  منه 

أعلم. واهللا  واحد.  هذا  في  والمنتهى  فالمبدأ  خرجت  شاءت  وإن 

IôëdG  ¥ƒa  áeC’G  ìÉμf  ºjôëJ  ¬Lh

دليله؟ ما  الحرة،  فوق  األمة  نكاح  حرم  من  قول 
   Y       X    W    V    U    T    S    R﴿ تعالـى:  قولـه  دليلـه 
تعالـى  فإنـه   (١)﴾a    `      _    ^    ]    \    [    Z
المحصنات  نـكاح  طوًال  يسـتطع  لم  لمن  اإلماء  تزويج  اآليـة  هذه  فـي  أبـاح 
األمة.  ينكح  أن  له  ليس  الحرة  على  الطول  استطاع  من  أن  فيفيد  الحرائر  من 

أعلم. واهللا 

IôLC’Gh  ¥Gó°üdG  ÜƒLh  ÖÑ°S

وكذا  قوالن  بالمس؟  أو  العقد  بنفس  يجب  هل  الصداق  في  اختالفهم 
بالعمل  أو  االستئجار  بنفس  تجب  هل  والحج  العمل  على  األجير  أجرة 

وجههما؟ ما  قوالن  فقط؟ 

.٢٥ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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النصف  عنه  حط  المس  قبل  طلق  فإن  بالعقـد  يجب  أنه  فعندي  الصداق  أمـا 
فإن  له  مباحًا  صارت  فقد  عليها  عقد  إذا  أنـه  وذلك  األول  القول  معنـى  وهـو 

اإلباحة. لهذه  عوض  فالصداق  ترك  شاء  وإن  دخل  شاء 
بقوله  يتمسـك  أن  وله  للبضع  أجرة  جعلـه  فقد  بالمس  بوجوبه  القائـل  وأمـا 
في  تعالـى  وبقولـه   (١)﴾?    >    =    <    ;    : ﴿ تعالـى: 

  ¤   £    ¢    ¡ ﴿ ے   المس:  قبل  ُطلِّقت  إن  صداٌق  لها  ُيَسمَّ  لم  التي 
الصداق  كان  فلو  الصـداق  دون  بالمتعة  لها  أمر  أنـه  وذلـك   (٢)﴾¦     ¥
المثل  صداق  تعطى  كانت  حيث  صداق  نصف  لها  لكان  العقد  بنفـس  واجبـًا 

بالدخول.
يكون  أن  يلـزم  وال  يسـم  لم  الذي  الصداق  نصـف  عن  عـوض  المتعـة  قلنـا 
 (٣)﴾?    > ﴿ تعالـى:  قوله  وأما  المثـل  صداق  نصف  العـوض 

منسوخ. أنه  األكثر  وعند  المتعة  بتزويج  فخاصة 
أن  يرى  بالعقد  بوجوبها  منهـم  قال  من  فإن  األجير  أجرة  في  اختالفهـم  وأمـا 
هذا  اإلمام  فيجبر  منه  ُبدَّ  ال  أمرًا  نفَسه  ألزم  قد  واألجير  المؤجر  من  واحد  كل 

التسليم. على  وهذا  العمل  على 
عن  عوض  منه  األجرة  أن  إلى  نظر  بالعمل  إال  تجب  ال  إنها  منهم  قـال  ومـن 
أرفق  القول  وهذا  العمل  قبل  يسـتحقها  فال  توجد  ال  يوجد  لم  فمهما  العمل 

واهللا أعلم. عليهم.  القاهر  وعدم  فيهم  الخيانة  ِلُفُشوِّ  الزمان  بأهل 

.٢٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.٢٣٦ اآلية  البقرة،  (٢) سورة 

.٢٤ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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المثل  صـداق  لها  إن  صداقًا  لهـا  ُيَسـمِّ  ولم  بها  دخل  التي  فـي  قولهـم 
مثلها  صداق  بين  الفرق  وما  ذلك؟  على  الدليل  ما  نسائها  صداق  وقيل 

ونسائها؟
امرأة  تزوج  رجـًال  أن  األشـجعي  سـنان  بن  معقل  حديث  ذلك  على  الدليـل 
رسول  إلى  أمرها  المرأة  فرفعت  الدخول  قبل  مات  ثم  صداقًا  لها  يوِص  ولم 
فهذا  وعشرًا»  أشهر  أربعة  العدة  وعليك  عشيرتك  مهر  «لك  لها  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
الصداق  ثبوت  في  والموت  والدخول  نسائها،  مهر  ثبوت  على  يدل  الحديث 

سواء. على 
نسائها  في  الصداق  تقرير  العرب  قواعد  فإن  عشـيرتها  نسـاء  بنسـائها  والمراد 

ذلك. من  عندهم  أعز  والكرائم  يزيد  فيمن  تباع  السلعة  فإن  للتجارة  خالفًا 
فإن  النسـاء  من  زيها  في  كان  من  صـداق  تعطى  أن  فهي  مثلهـا  صـداق  وأمـا 
صداق  من  أكثـر  الجميلة  وصـداق  الفقيـرة  صـداق  من  أكثـر  الغنيـة  صـداق 

وهكذا. الدميمة 
الحديث  يحملون  القـول  هذا  أرباب  ولعل  القيـاس  على  مبني  القـول  وهـذا 

أعلم. واهللا  بخصوصيٍة.  نسائها  سائر  بين  من  تختص  لم  التي  المرأة  على 

èjhõàdG  ≈∏Y  »dƒdG  AÉ°ûJQG

يرده  إنه  قالوا  حتى  التزويج  على  المرأة  ولّي  ارتشـاء  تحريم  في  قولهم 
من  األُب  َص  وُخصِّ عليه،  رده  وإال  كامـل  غير  الصـداق  كان  إن  عليهـا 

وجهه؟ ما  له  فأجيز  األولياء  بين 
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   ! ﴿ اليهـود:  ذم  في  فقـال  سـحتًا  وسـماها  جملة  َشـا  الرُّ اهللا  حـرم 
مطلقًا  أنواعها  من  شيء  بحلِّ  القول  يمكن  فال   (١)﴾$   #   "
ورضيت  منه  خطبهـا  إذا  بالكفء  وليتـه  يزوج  أن  الولّي  علـى  يجـب  وأيضـًا 
واألجرة  الواجب  فعل  على  استأجر  كمن  فهو  ذلك  على  رشـاء  أخذ  فإن  به. 
إلى  إما  أخذ  ما  رد  عليه  ووجب  الجهتين  من  التحريم  فثبت  حرام  فعله  على 
زاد  وما  الصداق  إال  عليه  ليس  إذ  المـرأة  صداق  بذلك  ينقص  لـم  إن  الـزوج 
في  ألنه  بذلك  صداقها  نقص  المرأة  على  وما  إليه  فمردود  الرشوة  طريق  على 
ببعض  يتم  الصداق  كان  فإن  صداقها  من  انتزعه  وكأنه  عليها  أخذه  من  حكم 

أعلم. واهللا  الزوج.  إلى  الباقي  ورد  صداقها  تمام  إليها  رد  الرشوة 
ال  ما  الولد  مال  في  التوسع  لألب  يجوز  إذ  خصوصًا  لألب  ذلك  أجيز  وإنما 
«أنت  بحديث  احتجاجًا  ألبيه  الولد  مال  يجعل  من  قول  على  بناء  لغيره  يجوز 

ألبيك». ومالك 
في  بما  أولى  «كلٌّ  لحديث:  سواء  ذلك  في  وغيَره  األَب  أن  عندي  والصحيح 
بأن  قائل  ال  إذ  فمجمـل  ألبيك»  ومالك  «أنت  فأما  وولـده»  الوالد  حتـى  يـده 

أعلم. واهللا  ولده.  يبيع  أن  لألب 

ø«cô°ûªdG  ø«LhõdG  óMCG  ΩÓ°SEG

هل  بها  يدخل  ولم  بمشـركة  تزوج  وقد  أسـلم  إذا  المشـرك  في  قولهم 
ما  فكذلك  دونه  هـي  أسـلمت  وإن  قوالن،  ال؟  أو  الصداق  نصف  لهـا 

وجههما؟

.٤٢ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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هي  إسـالمها  وكذلك  طالقه  منزلة  إسـالمه  فلتنزيل  ذلك  بوجوب  القول  أما 
فرقة  على  اإلسالم  فرقة  قاس  أوجبه  فمن  بينهما  الفرقة  تحصل  بذلك  إذ  دونه 
اإلسـالم  في  الدخول  يلزمه  منهما  المشـرك  فألن  يوجبه  لم  من  وأما  الطالق 

أعلم. واهللا  المضيع.  هو  كان  يدخل  لم  فإذا 

ø«LhõdG  óMCG  äƒªH  ¥Gó°üdG  •ƒ≤°S  •Gôà°TG

فال  قبلها  مـات  إن  شـرط  على  المرأة  تـزوج  إذا  الرجـل  فـي  قولهـم 
ال  أن  شـرط  على  تزوج  وإن  الشـرط  عليهـا  ثبت  قالـوا  لهـا  صـداق 
بين  الفرق  مـا  الصداق.  الزوج  لـزم  قالوا  قبله  ماتت  إذا  لهـا  صـداق 

الصورتين؟
يفضي  ألنه  الصورتين  فـي  باطل  الشـرط  أن  عندي  والذي  بذلـك.  أعلـم  اهللا 
شيء  في  يصح  ال  وذلك  الصور  بعض  في  الصداق  بدون  النكاح  ثبوت  إلى 

أصًال. األشياء  من 
يحط  لكن  يبطله  ال  الشـرط  وإن  العقد  عند  الصداق  ثبـوت  اعتبروا  ولعلهـم 
بعد  صداقها  من  تبرئـه  أن  عليها  اشـترط  من  حكم  في  فهو  قبلها  بموتـه  عنـه 

عنها. موته 
إلى  ينتقل  موتها  بعد  الصداق  ألن  الثانية  الصورة  في  الشـرط  يثبت  لم  وإنما 
وثبت  الشـرط  بطل  اشـترطت  فإن  غيرها  مال  في  شـرط  لها  فليـس  الـوارث 

أعلم. واهللا  الصداق. 
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بالطالق  يلزمه  وكذلك  عليها  تزوج  إذا  يلزمه  األجل  صداق  إن  قولهـم 
وجهه؟ ما  والموت. 

يحد  ولم  عليه  أهلهـا  بشـرط  الرجل  على  للمرأة  يجعل  صـداق  األجـل  إن 
بصداق  تزوجت  لو  ألنها  بينهما  الزوجية  لبقاء  منهم  نظرًا  فيه  يجب  حد  لـه 
قال  ولذا  لهمـا،  أبقى  وهـذا  شـاءه  إذا  طالقها  في  أسـرع  كان  فقـط  عاجـل 
على  تجبر  صداقها  أجـل  زوجها  عليها  عرض  إذا  اهللا  رحمـه  محبـوب  ابـن 
وكان  بعضهم  ذلك  من  تعجب  وإن  الحال  في  الزمًا  ـا  حقًّ يراه  فكأنه  قبولـه 
وهذا  يموت  حتى  منه  يؤخـذ  ال  يقول  تعالى  اهللا  رحمه  الموصلي  بكـر  أبـو 
المشروط  كالشـرط  ذلك  جعل  حتى  المتعارف  للحال  اعتبار  رحمه اهللا  منه 
ال  كالمه  ومعنى  زوجات  أربع  اهللا  أحل  عليها  تزوج  إذا  فيما  قال  أنـه  حتـى 
على  تجبر  ال  إنهـا  قال  من  قول  يبنى  وعليـه  بذلك  اآلجل  الصـداق  يلزمـه 
ترده  أن  عليها  فقيل  تركه  منها  طلب  ثم  قبضته  وإن  عليها  عرضـه  إذا  قبولـه 

ذلك. عليها  ليس  وقيل 
الثاني  والقول  كالشرط  هو  الذي  الحال  اعتبار  على  فمبني  األول  القول  وأما 

إلغائه. على  مبني 
مؤجًال  يجعلونه  فإنهـم  مضى  ما  خالف  على  األجـل  في  اليوم  النـاس  وأمـر 
فال  االعتبار  هـذا  وعلى  الفـراق  وجوه  من  بشـيء  زوجته  عنـه  تبيـن  أن  إلـى 

أعلم. واهللا  عليها.  تزوج  إذا  إليها  يسلمه  أن  يلزمه 
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لها  إن  إياه  فأعطته  مالها  من  غيره  أو  زوجته  صداق  طلب  فيمن  قولهم 
في  إليها  رده  فإن  لها  رجعة  فال  طلب  بغير  أعطته  وإن  ذلك  في  الرجعة 

وجهه؟ ما  ذلك.  لها  فليس  الموت  مرض 
شيئًا  أو  صداقها  طلبها  فإذا  تقية  معه  ولها  زوجته  على  سلطان  الزوج  ألن  ذلك 
فإن  طلب  ما  منعته  إذا  منه  التقية  َحيِّـز  في  لكونها  الرجعة  لها  كان  مالهـا  مـن 

   |    {    z    y    x ﴿ منها:  نفـس  طيبة  فذلك  منه  طلب  غير  مـن  تبرعـت 
وذلك  نفسـها  به  تطب  لم  مـا  رد  اآليـة  فتفيـد   (١)﴾¢    ¡ ے         ~    }
فال  رجعت  وإن  نفسها  به  طابت  ما  وأما  فيه  رجعت  ثم  منها  طلب  الذي  هو 
طيب  عن  المرض  قبل  إليها  رده  فإن  الناس  من  كغيرها  وهي  عليه  لها  سبيل 

المريض. عطية  حكم  في  فهو  المرض  في  وأما  أخُذه  لها  جاز  منه  نفس 
غير  من  فيه  فرجعـت  شـيئًا  زوجته  طلب  فيمن  مطلقة  المسـألة  إن  قيـل  فـإن 
حتى  نسـاءهم  يتقون  الناس  من  كثيرًا  وإن  سـلطان  عليها  له  بالـذي  تقيـد  أن 
بمن  عبرة  ال  قلنـا  الرجال  على  لهـّن  السـلطان  الزمان  هذا  في  قال  مـن  قـال 
ال  للرجال  األمر  أصل  في  السلطة  أن  على  امرأته  عليه  تسلطت  حتى  تراخى 
تقية  فيه  والمرأته  إال  رجل  يوجد  ما  وقلَّ األشياء  أصول  تعتبر  والعلماء  للنساء 
حضيض  في  الرضا  بعد  فتنزل  عنها  حبه  ينصرف  ال  كي  تتقيه  أن  ذلك  وأقل 
حصلت  لو  فإنها  منه  مطلبها  غاية  هي  التي  المعاشـرة  عنها  يقطع  أو  السـخط 

أعلم. واهللا  نكاًال.  بها  لكفى  الجماع  أو  المحبة  فوات  على  منه 

.٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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صداق  وال  تطاوعه،  لم  إن  األجنبية  بوطء  الصداق  وجوب  فـي  قولهـم 
اهللا  أن  مع  وجهه؟  ما  الصداق  فعليه  طاوعته  إن  وقيل:  طاوعته.  إن  لها 

الزنى. دون  النكاح  في  الصداق  أثبت  قد  تعالى 
الشـأن  هذا  في  المباح  األمر  هو  النكاح  لكون  للنكاح  الصداق  اهللا  ذكر  إنمـا 
الزجر  وقع  قذر  أمر  فهو  الزنى  وأما  بشـأنه  يعتنى  أن  وُحقَّ  البلوى  به  فعمت 
عن  اإلعراض  القرآن  لعظمة  فالمناسب  العظيم  القرآن  في  عليه  والتهديد  عنه 

عليه. األحكام  تفريع 
المواطن  بعض  في  الصداق  لكون  غصبًا  بالزنى  الصداق  عليه  أوجبوا  وإنمـا 

   =       <    ;    : ﴿ تعالـى:  قال  المتعة،  تزويج  في  كما  للبضـاع  أجـرة 
على  وجب  أجرة  أنه  المواطن  بعض  فـي  ثبـت  وإذا   (١)﴾?    >

العناء. يؤدي  أن  فعله  من 
بذلك  فهي  أجرتهـا  أسـقطت  بمطاوعتها  إذ  المطاوعة  عـن  أسـقطوه  وإنمـا 
للمطاوعة  الصداق  بثبوت  بعضهم  قال  وإنما  لها.  أجرة  فال  لفرجهـا  مبيحـة 
بيانه  ذلك  على  اهللا  أوجبه  الذي  الحق  تسـقط  ال  لفرجها  إباحتها  ألن  أيضًا 
تسـقط  ال  فكذلك  اهللا  حرم  ما  تحل  ال  هي  وإباحتها  ذلك  حـرم  قـد  اهللا  أن 

اهللا. أوجب  ما 
محرم  وهو  البغـي  مهر  تحليل  يوجـب  ألنه  نظرًا  القـول  هذا  فـي  إن  وأقـول 
بوطء  عليـه  وجب  لـو  أنه  ذلـك  بيان  تجويـزه  إلـى  سـبيل  فال  الُسـنَّة  بنـص 

.٢٤ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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بالُسـنَّة  حرام  أخذه  أن  المعلوم  ومن  تأخـذه  أن  لها  لجاز  صـداق  المطاوعـة 
الواحد  الشـيء  يكون  أن  يصح  وال  إعطاؤه  فكذلـك  حرامـًا  أخـذه  كان  وإذا 

أعلم. واهللا  وحرامًا.  واجبًا 

ôHódG  »a  kÉÑ°üZ  ≈fõ∏d  óëdGh  ¥Gó°üdG

. وقيل: ال، ما وجهه؟ قول بعضهم في المنكوحة في الدبر أنها تصدق وُيَحدُّ
أوجبه. من  عند  الصداق  وكذلك  الُقبل  على  الّدُبر  لقياس  فظاهر  الحد  أما 

الحرام  على  األجرة  أخذ  من  عليه  يلزم  لما  لها  صداق  فال  طاوعت  إن  وأقول 
في  القياس  منع  على  فمبني  صداق  وال  حدَّ  ال  بأنه  القول  وأما  حرام.  وذلك 

أعلم. واهللا  الموضعين.  بين  الفارق  لوجود  خاصة  الصورة  هذه 

áLhõ∏d  Iô°TÉ©ªdG  øe  ÖLGƒdG  QGó≤ªdG

عليه  يحكـم  قيل  المـرأة  بجمـاع  الرجل  علـى  الحكـم  فـي  اختالفهـم 
كل  بعد  وقيل  لذلك  مضطرة  وكانت  إليه  طلبت  إذا  وقيل  مرة  بجماعها 

وجهه؟ ما  مرة.  حيضة 
حصل  وإذا  ُتحصنها،  المرأة  لكون  مرة  بالجماع  عليه  يحكم  فإنما  األول  القول  أما 
اإلحصان. التزويج  من  المقصود  ألن  واجبة  غير  زيادة  عندهم  فالزيادة  اإلحصان 
من  المقصود  ألن  وذلـك  عنها  الضـرر  رفع  على  فمبني  الثانـي  القـول  وأمـا 
يزيد  أن  عليه  وجب  مرة  الجماع  يحصل  لم  وإذا  الضرر  دفع  اإلحصان  نفس 

بغيره. فتتزوج  المرأة  يترك  أو 
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   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ﴿ تعالى:  قولـه  من  فمسـتفاد  الثالث  القول  وأما 
الوجوب  علـى  اآلية  فـي  األمـر  حمـل  القائـل  هـذا  أن  وذلـك   (١)﴾¨   §
سـياقه  فإن  لإلباحة  فيها  األمر  أن  خبير  وأنت  طهر  كل  على  اإلتيان  فأوجب 

مباحًا. اإلتيان  فيبقى  المنع  رفع  على  دليل  الحظر  بعد  فيها 
استنباطًا  أيام  أربعة  دوار  على  بجماعها  عليه  يحكم  إنه  رابع  قول  المسألة  وفي 
أن  مع   (٢)﴾ b    a    `    _    ^    ]    \    [      Z ﴿ تعالى:  قوله  من 
كعب بن  حكم  وبذلك  مرة  األربع  على  إال  تنوبهـا  فال  واجب  بينهن  العـدل 
وواله  عليه  فأثنى  عنه  اهللا  رضي  الخطاب  عمر بن  حضرة  في  العماني  سوار 

أعلم. واهللا  البصرة.  قضاء 
في  بإتيانها  إما  الزوج  على  الحكـم  األقوال  هذه  من  واحد  كل  علـى  ويتفـرع 
أن  مثًال  عليه  بأن  قال  فمن  ذلك.  منه  طلبت  إذا  بطالقها  وإما  المحدد  الوقت 
هذا  قياد  على  عليه  حكم  فحاكمته  يفعل  ولم  منه  فطلبت  األربع  علـى  يأتيهـا 

األقوال. سائر  وهكذا  بطالقها  وإما  بإتيانها  إما  القول 
يجامعها  لم  إذا  إال  بطالقهـا  عليه  يحكم  ال  أنه  أصحابنا  آثـار  في  يوجـد  فمـا 
بأكثر  عليه  يحكم  ال  مرة  جامعها  إذا  أنه  وهو  األول  القول  على  فمبني  أصًال 
فترك  فقط  األول  علـى  عمَلهم  ألّن  فروعًا  الباقية  األقـوال  على  يفرعـوا  ولـم 
كان  لما  وإال  رآها  مـن  عند  التفريع  من  بد  وال  يمنعه  ال  غيـره  علـى  التفريـع 

أعلم. واهللا  وفائدة.  معنى  لها 

.٢٢٢ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
.٣ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
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إن  أيام  ثالثة  فلها  زوجته  فوق  تـزوج  إذا  الرجل  أن  األثر  في  يوجد  مـا 
ما  اإلنصاف  فعليه  ذلـك  وبعد  وليلة  فيوم  ثيبـًا  كانت  وإن  بكـرًا  كانـت 

حجته؟ وما  التحديد؟  هذا  وجه 
رسـول  عن  حديث  ذلك  في  ورد  ولعله  األثر  في  ذلك  يوجد  وقـد  أعلـم  اهللا 

عليه. نطلع  فلم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
تزوج  إذا  يقول  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  قومنا  كتب  بعض  من  عليه  اطلعت  والذي 
أحدكم  تزوج  وإذا  قسـم  ثم  سـبعة  عندها  أقام  الثيب  علـى  البكـر  أحدكـم 
لما  تقول  سـلمة  أم  وكانت  قسـم  ثم  ثالثة  عندها  أقـام  البكر  علـى  الثِّيـب 
عليَّ  هوان  بك  ليس  إنه  وقال  أيام  ثالثة  عندي  أقام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  تزوجني 
شئت  وإن  رواية  وفي  لنسائي  سبعت  لك  سبعت  وإن  لك  سبعت  شئت  فإن 
فقالت  لنسائي  وسبعت  لك  سـبعت  شـئت  وإن  خالصة  ثالثة  عندك  أقمت 
وأما  الجديدة  للثيب  الثالثة  أن  على  يدل  فهذا  خالصة  أيام  ثالثة  معي  تقيم 

اآلحاد. خبر  فيها  يقبل  اجتهاد  موضع  والمسألة  سبعة  فلها  البكر 
إلى  بعضها  مشـتاق  العروسـين  نفوس  أن  التحديـد  هذا  في  الحكمـة  ولعـل 
أميل  البكر  إلـى  الزوج  نفس  كان  ولما  بهـم  شـفقة  الحد  ذلك  فجعل  بعـض 
وربما  الثيب  بخـالف  العالج  إلى  تحتـاج  البكر  ألن  أو  الزيـادة  تلك  أعطـى 

واهللا أعلم. أربًا.  يدرك  ال  واليومان  اليوم  عليه  يمضي 
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إال  زوجها  على  نفسـها  تعرض  أن  المرأة  على  ليس  بعضهم  قول  وجه 
نفسها  تعرض  ال  ليلة  تبيت  أن  للمرأة  يحل  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  مع  طلب  إن 

مطلق. وهو  لزوجها»، 
بالكالم. عليه  نفسها  تعرض  أن  يلزمها  ال  أنه  ذلك  معنى 

المرأة  تزينت  وإذا  باألحوال  العرض  فمعناه  الحديث  في  الذي  العرض  وأما 
أن  يخفى  وال  عليـه  نفسـها  عرضت  فقد  عنده  وباتت  له  وتعطـرت  لزوجهـا 

أعلم. واهللا  إليه.  المشار  بالواجب  قمن  فقد  ذلك  على  النساء  غالب 

ÜôëdG  ∫ÉM  äÉ«HÉàμdG  ìÉμf  ™æe  ¬«LƒJ

قولهم يحل نكاح أهل الكتاب إال في حال الحرب، ما وجه التخصيص 
Ä﴾(١)؟    Ã    Â    Á    À    ¿     ¾ ﴿ تعالى:  قوله  مع 

سـبيها  يجوز  الحرب  حال  في  الكتابيـة  أن  وذلك  بالـرأي  اآليـة  خصصـت 
امرأة  فـي  يمين  وملك  بالتزويـج  الحـل  يجتمع  وال  اليميـن  بملـك  فتحـل 

أعلم. واهللا  واحدة. 

áLhõdG  âNCÉH  ≈fõdG  ºμM

فيها  كان  وإن  ال؟  أم  امرأتـه  عليـه  تحـرم  هل  امرأتـه  بأخت  زنـى  مـن 
تحرم  هل  كلها  الحشـفة  يدخل  لم  وإذا  عندك؟  األحسـن  فما  اختالف 

ذلك. لنا  بين  تفضل  ذلك؟  من  به  تحرم  الذي  الحد  وما  ال؟  أم  عليه 

.٥ اآلية  المائدة،  (١) سورة 
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قوالن: المسألة  في 
حرمة  ذو  منهما  كًال  أن  بجامـع  زوجته  أم  وطء  علـى  قياسـًا  بعضهم  حرمهـا 

تلك. زوجته  مع  جمعها  يصح  ال  منهما  كًال  وأن 
القياس  ير  ولم  الزنـى  بذلك  زوجته  عليه  تحرم  ال  أنهـا  إلى  آخـرون  وذهـب 
ير  لم  وإنما  أصـًال  حجة  القيـاس  يرى  ال  ألنه  ال  خاصـة  الموضع  هـذا  فـي 
فقصر  باألم  بالزنى  االبنة  تحرم  بها  التي  العلة  على  االطالع  لتعذر  هنا  القياس 
أصًال  الشـبه  قياس  ير  لم  القول  هذا  صاحب  وكأن  فيه  ورد  ما  على  االتفاق 

بابه. من  المسألة  ألن 
الصالح  بشـيخنا  اجتمعت  حتى  به  أقول  كنت  وقد  عندي  قوي  القـول  وهـذا 
ينقدح  أنه  غير  جوابًا  له  أسـتطع  ولم  حجته  فأفحمتني  المسـألة  في  وتذاكرنا 

المسألة. في  فترددت  عليه  كنت  ما  تصحيح  ذهني  في 
الذي  القول  وهو  التحريـم  عدم  تصحيح  هللا  والحمد  ذلـك  بعد  لي  ظهـر  ثـم 
بأمها  بالزنى  الزوجـة  حرمت  ألجلها  التـي  العلة  أر  لـم  ألني  به  أقـول  كنـت 

الحال. في  الشبه  قياس  ثبوت  أرى  ولست  بأختها  الزنى  عليه  أقيس  حتى 
واحترامها. - األم  تعظيم  هي  العلة  قيل:  فإن 
وشـرط  - كله  األخت  في  موجودًا  واالحتـرام  التعظيم  ذلـك  ليـس  فأقـول 

والحكم. العلة  في  األصل  يساوي  أن  الفرع 
األخت. - في  موجود  وهو  التزويج  في  بينهما  الجمع  تحريم  العلة  إن  قيل:  وإن 
حكـم  - التحريـم  ألن  بينهمـا  الجمـع  تحريـم  العلـة  أن  نسـلم  ال  فأقـول: 

فقد  العلة  خفاِء  عند  هو  إنمـا  به  والتعليل  به  التعليل  جواز  فـي  واختلـف 
ظاهرة. غير  خفية  هنا  العلة  أن  علمنا 
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ذات  تكون  الزوجـة  أم  أن  همـا  وجهين  من  األم  تفـارق  األخـت  أن  واعلـم 
فال  كذلك  ليسـت  الزوجة  وأخت  األبد  إلى  تحل  ال  وأنها  الزوج  من  محرم 
أمها  على  الزوجة  أخت  قياس  يصح  فـال  أختها  بطالق  وتحل  محرمًا  تكـون 
العلة  تكون  أن  األول  القـول  أهل  به  تعلق  ما  وأقوى  الفـرق.  من  رأيـت  لمـا 
بينهما  جمع  رجًال  أن  فرضنا  فلو  النكاح.  في  األختين  بين  الجمع  تحريم  هي 
خالف  فيها  ال؟  أم  األولى  تحرم  هل  ثانيًا  واألخرى  أوًال  إحداهما  تزوج  بأن 
الجمع  أن  بيانه  ال،  أم  عنه  المنهى  فسـاد  على  يدل  هل  النهي  أن  علـى  مبنـي 

عنه. منهى  األختين  بين 
التقاء  األحـكام  مـن  ونحوهما  والمهـر  الحـد  الموجـب  الزنـى  جمـع  وقـد 
بزنى  بها  المزني  أخـت  تحرم  فال  كذلك  هنا  هو  يقال  أن  ويصـح  الختانيـن. 

الوكيل. ونعم  حسبي  وهو  أعلم  واهللا  لي  ظهر  ما  هذا  الختانين  التقاء  دون 

¬°†©H  É¡μ∏ªH  óÑ©dG  ≈∏Y  ICGôªdG  áeôM

تشـركني  إن  قرشـًا  أعطيك  بيته  أهل  من  امرأة  له  وقالت  مملوك  له  من 
ويكون  ذلك  لهما  أيجوز  ففعل  إليه  الزينة  إبداء  لي  ليحل  مملوكك  في 

ال؟ أم  منها  محرم  ذا 
  ±   °   ¯ ﴿ تعالـى:  لقوله  منها  محرم  ذا  العبـد  ويكون  ذلك  لهمـا  يجـوز 
أنه  عليه  يصـدق  بعضه  فبملك  كلـه  العبد  تملـك  لـم  وإن  فإنـه   (١)﴾²
فكذا  تلك  ثمرة  هي  إنما  التزويج  وحرمة  تتزوجه  أن  لها  يحـل  وال  مملوكهـا 

أعلم. واهللا  معه.  الزينة  إبداء 

.٣١ اآلية  النور،  (١) سورة 
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الحجة  وما  الرأي؟  من  أم  الدين  من  هو  هل  عليه  الرجل  مزنية  تحريم 
ذلك؟ في 

آثار  فـي  وجـدت  أنـي  إال  هـي  الطريقيـن  أي  مـن  أدري  ال  وأنـا  أعلـم.  اهللا 
في  الخالف  ونفـي  تحريمها  علـى  الفقهاء  مـن  اإلجماع  حكايـة  المسـلمين 
أن  على  يدل  منهم  وهذا  بتحليلها  قال  لمن  التفسـيق  أيضًا  ووجدت  تحليلها 
اجتهادية  مسألة  على  أحدًا  يفسق  أن  ألحد  يحل  ال  إذ  الدين  باب  من  المسألة 

الشأن. هذا  في  المرجع  وإليهم  الباب  هذا  في  الحجة  وهم 
سفاح»  بعد  نكاح  «ال  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ُروي  ما  فهو  تحريمها  على  الدليل  وأما 
يوم  إلى  زانيان  فهمـا  تزوجها  ثم  بامـرأة  زنى  رجل  «أيمـا  ملسو هيلع هللا ىلص:  عنـه  روى  ومـا 
تزوج  ثـم  بامرأة  زنـى  رجل  «أيمـا  عنهمـا:  اهللا  رضـي  عائشـة  وعـن  القيامـة». 
بامرأة  زنى  رجـل  «أيما  عازب:  البراء بن  وعـن  اجتمعا».  مـا  زانيان  فهمـا  بهـا 
«أيما  مسـعود:  ابن  وعن  أبدًا».  زانيان  فهما  بها  زنـى  ما  بعد  من  بها  تـزوج  ثـم 
وعن  اصطحبا».  ما  زانيان  فهما  بها  زنى  ما  بعد  بها  تزوج  ثم  بامرأة  زنى  رجل 
اصطحبا».  «مـا  قال:  أو  اجتمعا»،  مـا  زانيان  «إنهما  اهللا:  رحمـه  زيـد  جابر بـن 
األحاديث  فهذه  األخضر».  البحر  بينهما  وليجعل  أبدًا  يتزوجها  «ال  أيضًا:  وعنه 
سلف  وعليه  بها  زنى  من  على  المزنية  تحريم  على  بمنطوقها  دالة  اآلثار  وهذه 
أعلم. واهللا  الدين.  في  االستقامة  أهل  من  الخلف  بعدهم  من  وخلفهم  السلف 

É¡éjhõàd  kÉ«ÑæLCG  ICGôªdG  π«cƒJ

من  أحدًا  يزوجانهـا  ال  أنهمـا  بالطالق  وحلفـا  أخت  عندهمـا  رجـالن 
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أوالد  وعندها  تريـده  بما  أجنبيًا  وكيًال  فوكلت  عمهـا  أبنـاء  إال  القبائـل 
أيصح  ذلك  من  الخالص  كيف  رأيهم  غير  من  فتزوجت  وعصبتـه  عـم 

مأجورًا. عرفنا  ال؟  أم  هذا  على  التزويج 
هذه  على  فتزويجها  أرادتـه  الذي  بالكـفء  تزويجها  مـن  أولياؤهـا  امتنـع  إذا 
فتزويجها  منهم  ترد  لم  لكن  ذلك  من  ممتنعين  غير  كانوا  وإن  صحيح.  الصفة 

أعلم. واهللا  فاسد. 

ø«ª∏°ùªdG  áYÉªL  ΩCG  ΩC’G  øe  ñC’G  èjhõàdG  »∏j  øe

يلي  الذي  ذا  مـن  ألم  أخ  ولهـا  لهـا  عصبـة  وال  التزويـج  أرادت  امـرأة 
صفـة  وكيـف  المسـلمين؟  جماعـة  أم  ألمهـا  أخوهـا  أيليـه  تزويجهـا 

ذلك. لنا  بين  الجماعة؟ 
وإنما  المسـلمين  قول  أكثر  على  المرأة  هذه  تزويج  يلي  ال  األم  من  األخ  إن 
فجماعة  يكـن  لم  فإن  فالسـلطان  يكن  لم  فـإن  اإلمام  العصبـة  بعـد  يزوجهـا 

المسلمين.
عالمون  بعضًا  بعضهم  يتولى  فصاعدًا  الثالثة  من  رجـال  هم  الجماعة  وصفـة 
أشـكل  عما  سـائلون  يعلمون  ال  عما  متوقفون  األمور  من  فيـه  يدخلـون  بمـا 
االثنين  وأن  الصفة  هذه  على  فصاعدًا  باثنين  يجزى  وقيل  لزمهم.  مما  عليهم 

جماعة. القول  هذا  أهل  عند 
جميعًا  فيأمرون  األم  من  واألخ  الجماعـة  يجتمع  أن  األئمة  بعض  واسـتحب 

أعلم. واهللا  السببين.  بين  جمعًا  المرأة  هذه  بتزويج 
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العربية  يعرفـون  ال  فإنهـم  وطالقهم،  األعاجـم  تزويج  فـي  القـوُل  مـا 
معنى  عرف  لمـا  «زوجتك»  ألحدهـم:  قائل  قـال  ولـو  يفهمونهـا،  وال 
وهم  طالق»،  «أنت  لزوجتـه:  القائل  قول  معنى  يعـرف  ال  وكذا  ذلـك. 
الطالق  وهذا  النكاح  هذا  فهل  عندهم،  معروفة  ألفاظ  على  يتناكحـون 
ذلك  يتعلموا  أن  يلزمهم  فهل  ثابتين  غير  كانا  وإذا  ال؟  أو  ثابتان  منهـم 

ال؟ أو  بالعربية 
على  األعاجم  هـؤالء  ألسـنة  انطبقت  وإذا  عليه.  اصطلحوا  ما  قـوم  لـكل  إن 
بذلك  صح  للطالق،  بعضهـا  وضع  وعلى  للتزويج،  الكلمـات  بعض  وضـع 
وقد  الوضـع،  حصول  هـو  ذلـك  فـي  المشـروط  ألن  وطالقهـم،  تزويجهـم 
األمة،  أكثر  لهلك  وإال  عربيـًا  الوضع  ذلك  كون  يشـترط  وال  هنا،  ها  حصـل 
الذي  الدين  لسعة  ومخالف  السهلة،  الحنفية  لمقتضى  مناٍف  بهالكهم  والقول 
العربي. باللفظ  ذلك  ألفاِظ  ُم  تعلُّ يلزمهم  إذ  حرج،  من  فيه  علينا  اهللا  جعل  ما 
نمنع  ألنا  الطـالق،  به  نوى  مـا  بكل  بالطالِق  القـوُل  هذا  علـى  يلزمنـا  وال 
بها  نووا  وإن  لذلك  وضعوها  التي  األلفاظ  بغير  وطالقهم  األعاجـم  تزويـج 
يشـكل  فال  واحد،  عجميتهم  وفي  عربيتنا  في  فالحكـم  والطالق.  التزويـج 

أعلم. واهللا  عليك. 

äGQÉÑY  ¿hO  áªdÉ°ùªdÉH  èjhõàdG

بوضعها  تدل  ألفاظ  على  يصطلحوا  لم  األعاجم  هؤالء  من  قوم  كان  إذا 
إلى  أتى  مثًال  التزويج  منهم  أحد  شـاء  إذا  عادة  لهم  لكن  الطالق،  على 
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الشـروط  من  عليه  يصطلحون  ما  على  فاصطلحوا  إليها  أو  المرأة  ولي 
أخرجها  الطالق  أحدهم  أراد  وإذا  صداقها.  وَسلَّم  المرأة،  له  وُسـلِّمت 
فعلهم  من  األمر  هذا  هل  إليها،  رجعته  عدَم  يفهمون  جهٍة  على  بيته  من 
أحدهـم  شـاء  إذا  يلزمهـم  الـذي  فمـا  باطـًال  كان  وإن  ال؟  أو  صـواٌب 

ذلك؟ لنا  بيَّن  التزويج؟ 
الفروج  في  المسالمة  فإن  شرعًا،  ومحرم  قطعًا،  باطل  فعلهم  من  األمر  هذا  إن 
بذلك  وهم  خالـص  زنى  الصفة  هـذه  على  هؤالء  ففعـل  إجماعـًا،  تصـح  ال 
األلفاظ  بعض  يتعلموا  أن  التزويج  شاؤوا  إذا  وعليهم  يتوبوا،  أن  إال  هالكون 
يقولون،  مـا  يفهموا  حتـى  معانيهـا  يتعلمـوا  وأن  النـكاح،  لعقـد  الموضوعـة 
فإّنا  أعجميًة،  أم  عربيـًة  النكاح  لعقد  الموضوعة  األلفاظ  تلـك  كانت  وسـواء 
اللفظ  ليكون  الوضع،  حصوَل  نشـترط  وإنما  غير،  ال  عربيًة  كونها  نشـترط  ال 

واهللا أعلم. له.  ُوضع  لما  بمطابقته  داًال 

¬«∏Y  ™°VGƒàe  ¢UÉN  ìÓ£°UÉH  èjhõàdG

وقد  الجهات،  مـن  جهة  في  انحازت  قـد  العرب  من  طائفـة  كانـت  إذا 
ال  عندهم  حقيقيًة  داللـًة  النكاح  على  دالـٍة  بألفاِظ  بينهم  فيمـا  اختصـوا 
ويكون  األلفاظ  بهذه  يتناكحوا  أن  لهم  فهل  العقد  ثبوَت  إال  منه  يفهمون 

ال؟ أو  األعاجم  من  ذكرت  من  حكم  ذلك  في  حكمهم 
األلفاظ  بتلـك  يتزوجـوا  أن  ولهـم  عنـدي،  فيمـا  واحـد  حكمهـم  نعـم، 
العرب.  جميع  بين  عامًا  الوضع  يكون  أن  يلزم  وال  فيها،  الوضع  لحصول 

واهللا أعلم.
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بينهم،  فيما  جديد  باصطالح  وتعارفوا  عربيتهم  أصل  العرب  تركت  إذا 
يتناكحوا  أن  لهـم  هل  أصـًال،  العربية  مدلـوالِت  يفهمـون  ال  وصـاروا 

ال؟ أو  الجديد  اصطالحهم  في  التزويج  على  الدالة  باأللفاظ 
أعلم. واهللا  العقد.  صحة  في  المشروط  الوضع  لحصول  ذلك،  لهم  نعم، 

q»dh  ô«Z  øe  ìÉμædG

الوفاق  أهل  مـن  وهي  امرأة  تـزوج  أنه  ادعى  الخـالف  أهل  مـن  رجـل 
وهل  فاسـد؟  أم  صحيح  التزويج  هذا  هل  إذنه  بال  فتزوجها  ولي  ولهـا 

ال؟ أم  بينة  ذلك  على  يأت  لم  إذا  مقبولة  تزوجها  بأنه  دعواه 
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  يصح  ال  فاسـد  امتناعه  وعدم  وجوده  مع  الولي  إذن  بغير  التزويج  إن 
فنكاحها  باطل  فنكاحها  باطل  فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نفسـها  نكحت  امرأة  «أيما 
عبرة  وال  وليها  إذن  بغير  تزوجها  التي  المرأة  وبين  الرجل  هذا  بين  فيفرق  باطل». 
كذلك  المرأة  بكـون  وال  الخـالف،  أهل  من  أو  الوفـاق  أهل  من  الرجـل  بكـون 
وأهل  الوفاق  أهـل  فإن  ببعض،  بعضهمـا  تزوج  لهما  يصـح  ممن  كانـا  إذا  أيضـًا 
فإن  بينة  له  تقم  ولم  تزوجها  بأنه  ودعواه  عندي.  سـواء  الحكم  هذا  في  الخالف 
لكنهم  بشهود  تزوجها  كان  وإن  قطعًا.  باطل  بها  فتزويجه  شهود  بغير  تزوجها  كان 
إحضار  ذلك  على  يكلف  فال  بولي  التزويج  كان  إذا  فإنه  إحضارهم  وتعذر  ماتوا 
ولي  بغير  التزويج  كان  وإن  بالتزويـج،  له  أقرت  إذا  قوله  في  مصدق  وهـو  البينـة 
هذا  عدموا.  أو  وجدوا  غابوا،  أو  حضروا  الشهود  ينفعه  وال  أصله  من  فاسد  فهو 

بعدله. وخذ  فيه  فانظر  أعلم  واهللا  هذه.  مسألتك  عن  جوابًا  عندي  ما 
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أّمي  ج  زوِّ له  فقال  رجل  أتاه  من  أن  دالئله  في  درويش  الشيخ  عن  وجد 
وال  أختًا  وال  أمًا  له  أن  يعلـم  لم  ولو  يزوجه  أن  فله  أختـي  أو  ابنتـي  أو 
ابنة  له  أن  يعلم  حتى  يزوجه  أن  له  فليس  عّمه  ابنة  زوج  له  قال  وإن  ابنة. 

عليه؟ الدليل  وما  هذا  في  الفرق  ما  عم. 
ثابت  لهن  فتزويجه  أخته  أو  ابنته  أو  أمه  الرجل  زوج  إذا  أنه  ذلك  فـي  الفـرق 
أخوها  أو  ابنها  أو  أبوها  بتزويجها  فاألولى  عمه  ابنة  وأما  أوليائهن  أولى  وهو 
عمي  ابنة  زوج  فقوله  العـم.  البن  الوالية  تصير  كلهم  هؤالء  وبعـد  عمهـا  أو 
يزوج  فال  للواليـة  مدع  الثانية  الصـورة  وفي  ولـي  األولى  الصورة  فـي  ألنـه 

إليها. منه  أقرب  ولي  ال  أنه  يصح  حتى  بدعواه 
أخته  في  ومشـكل  بتزويجها  أولى  هو  فإنه  وابنته  أمه  في  ظاهر  الفـرق  وهـذا 
أن  وينبغي  غيره  يـزوج  ال  األب  وجود  وعند  باقيًا  أبوها  يكـون  أن  الحتمـال 

الحكم. هذا  في  عمه  بابنة  أخته  تلحق 
أن  المزوج  يعلم  أن  وهو  آخـر  قيد  الدالئل  مسـألة  في  يزاد  أن  أيضًا  وينبغـي 
الولي  يزوج  ال  بأنه  القول  على  مبني  كله  وهذا  عمه  ابنة  تزويج  ولي  هو  هذا 

أعلم. واهللا  منه،  أقرب  هو  من  وجود  مع  األبعد 

É¡H  êhõàdG  hCG  ¬«HCG  áeC’  øH’G  … qô°ùJ

يتسّرى  أن  الولد  لهذا  أيجوز  ولد  وعنده  غائب  والرجل  أمة  عنده  رجل 
من  غائبًا  الوالد  كان  وإذا  وعقد  وصداق  بشـهود  يتزوجها  أم  األمة  هذه 

األمة؟ هذه  تزويج  يلي 
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وأما  قطعًا  بالدخـول  زان  وفاعله  قطعـًا  حرام  فهو  أبيه  أمـة  الولد  تسـّري  أمـا 
أو  سـيدها  بإذن  وتزويجها  الحرة  إلى  طوًال  يسـتطع  لم  إن  فجائز  بها  تزويجه 

أعلم. واهللا  تزويجها.  في  وكيله 

?kÉHPÉc  ≈fõdG  ≈YOG  øe  áLhR  ΩôëJ  πg

عليه  تحرم  هل  نفسـه  يكذب  أن  قبل  وطئها  ثم  بالزنى  زوجته  رمى  من 
ال؟ أم  بذلك  زوجته 

بنفس  بائنة  منه  فهي  الزنى  زوجته  من  عاين  قد  يكون  أن  إما  الرامي  لهذا  بد  ال 
يكون  أن  وإما  يرجع،  لم  أو  رميه  عن  ورجع  يرم  لم  أو  رماها  بذلك،  المعاينة 
زوجته  منه  تبين  وال  المفتري  الباهـت  فهو  رميه  في  لها  باهتًا  قوله  فـي  كاذبـًا 
أو  ذلك  في  نفسه  كذب  سـواء  الحاكم  عند  يتالعنا  حتى  عليها  بهتانه  بسـبب 
ال  والتكذيب  فالرمـي  يطأها  لم  أو  التكذيـب  قبل  وطئها  وسـواء  يكذب  لـم 

زائدًا. حكمًا  زوجته  في  عندي  يؤثران 
بهتانها  من  تخلصـًا  تبرئتها  إظهار  عليـه  يجب  بل  نفسـه  بتكذيب  يؤمر  لكـن 
للذرائع  سدًا  عنهم  ورد  ما  حسب  على  المسألة  هذه  في  الفقه  أهل  شدد  فلذا 

أعلم. واهللا  خيرًا.  اإلسالم  عن  اهللا  جزاهم  للمصالح  ونظرًا 

Ió©dG  ó©H  ¬à≤∏£e  ≈∏Y  óbÉ©dG  êhõdG  ≈∏Y  ¥Gó°üdG  ÜƒLh

تزوجها  ثـم  عدته  مـن  خرجت  حتـى  فأمهلها  زوجتـه  طلـق  رجـل 
ثم  ذلك  عليه  تشـترط  ولم  صداقًا  فيه  لها  يسـم  ولم  جديدًا  تزويجًا 
الذي  األول  الصداق  على  تزوجها  إنما  أنه  فادعى  صداقها  في  طالبته 
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صداق  الرجل  هذا  على  لهذه  يكون  هل  السابق  التزويج  في  أخذته 
ال؟ أم 

الصداق  على  تزوجها  إنما  بأنه  ودعواه  النساء  من  مثلها  صداق  عليه  لها  نعم 
إذا  إال  تام  صداق  التزويجين  من  واحد  لكل  يلزمه  ألنه  بشـيء  ليس  السـابق 
صداق  فيه  ليس  بتزويج  ترضـى  أن  لها  يصح  وال  ذلك  دون  بشـيء  رضيـت 

أعلم. واهللا  أصًال. 

É¡àNCG  ICGôªdG  èjhõJ  ºμM

اهللا  شـاء  ما  عنده  وأقامت  بها  الزوج  فدخل  برجل  أختها  زوجت  امرأة 
ويرثها  تزويجها  يكون  كيف  عنده  المرأة  تلك  توفيت  حتى  الزمان  مـن 

الصفة؟ هذه  على  زوجها 
زوجت  أو  نفسـها  زوجت  فإن  غيرها  تزويج  تلي  وال  نفسـها  المرأة  تزوج  ال 
فال  أصًال  الزوجية  أحكام  عليه  تترتب  ال  عندنـا  فاسـد  التزويج  فذلك  غيرها 

أعلم. واهللا  بينهما.  ميراث 

∫ƒNódG  πÑb  ôªN  øeóe  êhõdG  Qƒ¡X

وقبل  وليها  وإذن  منـها  برضـا  صحيحـًا  تزويجًا  امرأة  تزوج  رجل  عـن 
ونحـو  خمـر  مدمـن  أنـه  المسـلمين  ومـع  معها  صح  عليها  يدخل  أن 
لها  هل  المشـركين  من  ال  الموحدين  من  المعاصــي  كبائر  مـن  ذلـك 

أم ال؟ بذلـك  ونقضهـا  النكاح  عقدة  فسخ 
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أن  اإلبرار  مع  االختيار  حكـم  فأمـا  نصـه  مـا  الحسـن  محمد بن  عن  يوجد 
كان  وإذا  أ.هـ.  بالذمـم.  لغدره  أمينًا  وال  للحرم  كفئًا  هـو  ليس  للنعم  الكافـر 
األكفاء  غير  حكم  فيه  يجرى  أن  فالواجـب  للحرمة  كفئًا  ليس  للنعمـة  الكافـر 

أعلم. واهللا  خالف.  من  ذلك  في  ما  على  وفسخًا  ثبوتًا 

ìÉμædG  ≈∏Y  √ôKCGh  ¢†FÉM  »gh  áLhõdG  Iô°TÉ©e

له  فقالت  زوجته  من  الرجل  يريـد  ما  منها  يريد  زوجته  إلى  جـاء  رجـل 
بهذا  هو  وأقّر  قولها  هذا  عليه  تكـذب  ذلك  قبل  تكن  ولم  حائض  إنـي 

فواقعها. نفسها  على  غلبها  هكذا  له  قالت  وبعدما 
في  أني  زوجها  فادعى  جرى  الذي  هذا  فقالوا  إلينا  فوصلوا  السائل  قال 
أعلم  لم  أنا  وقالت  حفظ  بغير  ذلك  في  وكان  العقل  متغير  الحالة  تلك 
زائل  بأنه  المدعـي  هو  أنه  أوًال  فرأينـا  عاقل  كالم  ويكلمنـي  شـيئًا  فيـه 
ولم  الدعوة  بهذه  دفعه  فأراد  آخر  حكم  للزمه  بذلك  أقر  لو  ألنه  العقل 
بعد  وادعى  غير  ثم  ثمنه  اسـتوفى  ثم  ماله  باع  من  وبين  بينهما  فرقـًا  نـر 
فالبيع  وإال  مجنون  أنه  البينة  عليه  فقيل  مجنون  بيعه  حين  في  أنـه  ذلـك 
الفرق  عن  شـيخنا  فعّرفنا  النكاح.  هو  بالبيع  شـيء  أشـبه  قالوا  وقد  تام 

األجر. ولك  وذلك  هذا  بين 
فينبغي  فيها  وقعا  التي  الشبهة  من  الفرار  بينهما  أجريته  الذي  الصلح  في  الحكمة 

البعاد. فالبعاد  معنى  الواقع  للصلح  كان  لما  وإال  الحكمة  هذه  تراعى  أن 
النكاح  شبهوا  وإن  ذكرتها  التي  البيع  مسألة  تشابه  فال  أصلها  من  المسألة  وأما 
مثل  في  إال  فيها  والدعاوى  والشـروط  العقد  في  هو  إنما  التشـبيه  فذلك  بالبيع 
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وشـروطه  البيع  عقد  تشـابه  وشـروطه  النكاح  عقد  أن  ذلك  ووجه  الباب  هـذا 
المراد  وليس  البيع  باب  في  فيهما  كالدعوى  النكاح  بـاب  في  فيهما  والدعـوى 
أنهم  وناهيك  وأحكامه  البيـع  أحوال  تشـابه  كلها  وأحكامه  النـكاح  أحـوال  أن 
وخلع  طالق  من  وأحكامه  النكاح  في  عليه  يمين  ال  أن  المذهب  بـأن  صرحـوا 
حال. كل  على  تدعي  التي  المشابهة  فأين  أحواله  من  ذلك  وغير  وظهار  وإيالء 

ثابتة  الزوجية  أن  فاعلم  كثيرة  أمور  في  والنكاح  البيع  بين  الفرق  لك  ظهر  فإذا 
الحال  ذلك  في  عقله  يحضر  لم  أنه  الزوج  وقول  معلوم  بمزيل  إال  تـزول  فـال 
عقله  أن  ادعت  لو  بـل  والتخمين  بالشـك  تنفسـخ  فال  بيقين،  الزوجية  لثبوت 
بيقين  الثابتة  الزوجية  بزوال  عليه  المدعية  هي  لكانت  الحال  ذلك  في  صحيح 
وجوه  على  متوجه  الفعل  ألن  الزوجية  بزوال  منه  إقرارًا  ليس  فعل  بأنه  وإقراره 
أتاها  إذا  إال  عليه  يحرمها  ال  خطأ  إياها  فإتيانه  للزوجة  محرمًا  جميعها  يكن  لم 
أطول  وهو  المحرمين  قول  على  بالتحريم  العلم  مـع  للفعل  العمد  وجه  علـى 

أقوى. اآلخر  دليل  كان  وإن  المحارم  ارتكاب  عن  ذريعة  وأشد  نظرًا 
كإقراره  ليس  بالفعل  إقراره  أن  فاعلم  اإلتيان  في  التوجيهات  هذه  علمت  فإذا 
بل  مستقره  عن  تزلزله  حاله  على  الصلح  أن  لك  قدمت  وقد  أعلم  واهللا  بالبيع 

والسالم. مراجعة  أو  تزويج  جهة  على  منها  يدنو  وال 

¬«∏Y  É¡eôëj  ’  ¬àLhR  É¡æX  øe  ÅWh

البيتين: هذين  معنى 
على  نائمة  ــذراء  ــع ال ــئ  وط ــن  وم

عروسـه  تلك  الوهـم  في  لــه  فراش 
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بوطـئــه  حــرام  غـيــــر  فتـزويجـــه 
غروسـه تجـنـى  والعلـم  خطــأ  لـهـا 

فوطئها  زوجته  أنها  فظن  نائمة  امرأة  فيه  فوجد  فراشه  إلى  أتى  من  أن  معناهما 
أن  فأراد  بزوجته  ليسـت  أنها  ذلك  بعد  علم  ثم  زوجته  أنها  إال  يظـن  ال  وهـو 
وطئها  الذي  الـوطء  ذلك  عليه  يحّرمهـا  وال  يتزوجها،  أن  لـه  جـاز  يتزوجهـا 

  x   w ﴿ العزيز  كتابه  في  قال  تعالى  اهللا  ألن  الخطأ  طريق  على  إيـاه 
الناظم  فقـول  المسـلمين  آثار  فـي  يوجـد  كذلـك   (١)﴾|    {   z   y
أي  عروسـه  هي  يطأها  التي  تلك  أن  وهمه  في  أي  عروسـه»  تلك  الوهم  «في 
عبر  صادق  غير  هنا  ها  الظن  كان  لما  لكنه  الظن  بمعنى  هنا  ها  والوهم  زوجته 

أعلم. واهللا  بالوهم.  مكانه 

kGQÉ¡f  áeÉbE’G  »ah  ¬MÓ°Sh  ¬°SÉÑd  ™°Vh  »a  äÉLhõdG  ø«H  áª°ù≤dG

لم  إذا  وسـلبه  لباسـه  وضع  في  قسـمة  عليه  هل  زوجتان  له  رجل  عن 
كله؟ النهار  مقبل  في  وكذلك  الضرتان؟  تسمح 

ذلك  قسـم  وإن  والثياب  السـالح  وضع  في  قسـمة  عندي  الرجل  على  ليس 
أفضل. كان 

قسـمة  النهار  في  عليه  ليس  بعضهم  قال  اختالف  ذلك  ففي  النهار  مقبل  وأما 
بالنهار  القسمة  تلزمه  آخرون  وقال  النهار  في  بعوائدهم  مشتغلون  الناس  ألن 

أعلم. واهللا  بالليل  تلزمه  كما 

.٥ اآلية  األحزاب،  (١) سورة 
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â«ÑªdG  »a  º°ù≤dG  ΩóY  ™e  ΩÉ≤ªdG  »a  ¬JÉLhR  ióMEG  ô««îJ

فهذا  وإال  رضيت  فإن  ليلـة  أعطيك  ال  زوجاته  إلحدى  قال  رجـل  عـن 
عليه  هل  فيها  ما  النفس  وفي  الليلة  بعد  عنده  المقام  واختـارت  حقـك، 

هذا؟ من  شيء 
باإلقامة  فرضيت  التخيير  لها  جعل  إن  قال  أنه  سعيد  خميس بن  الشيخ  عن  يوجد 
الرجوع  فلها  رجعت  هي  وإن  ذلك  عليه  يضيق  ال  أن  فأرجو  عليها  شـرط  على 
أعلم. واهللا  كذلك.  فهما  فرضيت  وعادت  الشرط  عليها  هو  أعاد  وإن  الشرط  في 

ÉgGô°ùà«d  ôeB’G  áeCG  ¥Ó£H  ôM  hCG  ∑ƒ∏ªªdG  √ôeCG

مملوكه  مـن  يطلقها  أن  لـه  يجـوز  هل  مملوُكـُه  وزوجها  أمـة  لـه  مـن 
زوج  أن  قّدرنـا  وإن  االسـتبراء؟  وعـدة  الطـالق  عـدة  بعـد  ويتسـراها 
كلمي  لمملوكته  يقول  أن  يجوز  هل  حر  أنه  أو  غيره،  مملوُك  مملوكته 
انقضت  بعدما  يتسـراها  أن  يسـعه  فهل  أتسـراك؟  حتى  يطلقك  زوجك 

أفدنا. الثالثة؟  األوجه  هذه  في  االستبراء  وعدة  الطالق  عدة 
حكم  الباب  هذا  في  عندي  فحكمها  غيره  لمملوك  أو  لحر  مملوكته  كانت  إذا 
أو  تزويج  على  واطأها  أو  غيـره  زوجة  خطب  إذا  إنه  قالوا  وقد  الغيـر  زوجـة 

ذلك. بعد  يتزوجها  أن  له  يحل  ال  أنه  ذلك  نحو 
أن  نوى  ولـو  منه  يطلقها  أن  لـه  أن  فعندي  لمملوكـه  زوجـة  كانـت  إذا  وأمـا 
االستبراء  ال  العدة  وعليها  له  جاز  لذلك  يطلقها  أن  شـاء  فإن  بنفسـه  يتسـراها 
أعلم  واهللا  ونحوه  بالطالق  تكون  والعدة  بالشـراء،  يكون  إنما  االسـتبراء  ألن 

واالجتهاد. بالنظر  قلتها  إنما  فإني  بصوابها  إال  يؤخذ  وال  فيها  فلينظر 
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kÉgôc  áLhõªdG  á«Ñ°ü∏d  Æƒ∏ÑdG  QÉ«N

تارة  الزمان  من  مدة  عنه  فمكثت  زوجها  بها  وجاز  أبوها  زوجهـا  صبيـة 
زوجها  من  وغيرت  فبلغت  أبيها،  من  خوفًا  بالكراهية  وتارة  بالمطاوعة 
لها  وما  الصفة؟  هـذه  على  الِغَير  لها  فهل  سـنة  عشـرة  ثماني  ابنة  وهـي 

أفتنا. وعليها؟ 
الزوج  مع  البلوغ  بعد  قامت  إذا  وأما  الِغَير  فلها  بلغت  ما  حين  من  غيرت  إذا 
به  رضيت  ولـو  ذلك  بعد  لها  ِغَيـر  فال  به  رضيـت  أو  البلـوغ  بعـد  وطئهـا  أو 
بلغت  قد  الصبية  هذه  وكأن  لها  ِغَير  فال  ذلك  بعد  غيرت  ثم  النهار  من  ساعة 

واهللا أعلم. عقابه.  ولتخش  اهللا  فلتتق  زمان  منذ 

É¡H  ∫ƒNóªdG  ô«Z  áLhõdG  äƒªH  ¥Gó°üdG  •ƒ≤°S  ΩóY

وادعى  المرأة  وتوفيت  حقًا  لها  يسلم  ولم  عليها  عقد  صبية  تزوج  رجل 
ما  عندهم  حجة  تكن  ولم  الدخول  هو  وأنكر  بها  دخل  أنه  عليه  أهلها 

إرثها؟ من  شيء  وله  ال؟  أم  المهر  من  شيء  أيلزمه  عليه  ترى 
ما  هذا  يدخل  لـم  أو  بها  دخـل  صداق،  لها  وعليـه  الميـراث،  منهـا  لزوجهـا 

بعدله. إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  المسألة،  هذه  مثل  في  عندي 

ø«Ø∏àîe  ø«°üî°T  øe  IóMGh  ICGôe’  π«°UC’Gh  π«cƒdG  èjhõJ

بدا  الموكل  العم  إن  ثم  أراد  متى  زيدًا  يزوجها  أن  آخر  وكل  ليتيمة  عم 
بالتزويج  له  المأمور  زيد  علم  ولما  بنفسه  آخر  يزوجها  أن  حين  بعد  له 
أن  وكلك  فالنـًا  إن  له  وقال  الوكيـل  قصد  بغيره  تزوجـت  أنهـا  سـابقًا 



412

إياها  فأنكحه  السـاعة،  هذه  شـئت  وقد  شـئت  متى  أخيه  بابنة  تزوجني 
بها  ودخل  اآلخر  تزويجها  من  لعمها  بدا  بما  الوكيل،  أي  يعلم،  ال  وهو 
يقبل  ولم  األول  الزوج  ووصل  غيره.  أنكحها  أباهـا  بأن  علمه  مع  زيـد 
الثاني؟  أم  أيثبت  الوكيل  هذا  من  التزويج  هذا  في  قولك  فما  قـوًال،  لـه 
إن  معها  المقام  أيسـعه  بها  دخل  وقد  الثاني  يلزم  فمـا  األول  قلت  فـإن 
إلى  الدخول  منذ  المدة  تلـك  حكم  وما  البلوغ؟  بعد  زوجًا  بـه  رضيـت 
البراءة  تجب  فهل  ذلـك  على  وأصر  الجواز  عدم  فرضنـا  وإن  البلـوغ؟ 

مأجورًا. أفتنا  ال؟  أم  منه 
والعياذ  زاٍن  هذا  وصفك  على  الثاني  والمتزوج  التزويج،  هو  األول  التزويـج 
وإن  معها  المقـام  له  يصـح  وال  بها،  دخـل  إذا  كامًال  الصـداق  وعليـه  بـاهللا، 
أهل  بإجماع  حرام  وذلك  مزنيته  على  مقيم  ألنه  البلوغ  بعد  زوجًا  به  رضيت 
أن  لها  فليس  الصحيـح  بالتزويج  ليس  صورتهـا  التي  الزوجيـة  وألن  الحـق، 

األول. التزويج  هو  الصحيح  التزويج  بل  به  ترضى 
وبعد  صباها  فـي  الصبية  هـذه  عن  ينـزع  أن  المتكلـف  الجاهـل  هـذا  وعلـى 
عن  ينته  لم  فإن  وليها  مـن  تزويج  تجديد  وال  منها  الرضـا  ينفعـه  وال  بلوغهـا 

التوفيق. ولي  واهللا  ولعنته  اهللا  غضب  فعليه  الضاللة  هذه 
محتجًا  سالم  عامر بن  إلينا  وصل  قال:  المسألة  هذه  في  له  جواب  من  وعنه 
ما  كان  فإن  المرأة  بتلك  تزويجه  على  تزويـج  بتقدم  حجة  معه  تقم  لم  بأنـه 
ذلك  على  وتخطئتـه  معها  يخطأ  أن  يجـوز  ال  بحجة  احتـج  فقد  حقـًا  قالـه 
وحملناه  اهللا  فـي  النصح  لـه  وبذلنا  الواقع  الحـال  من  اسـتربنا  لكـن  حـرام 
المرأة  عن  ينزع  أن  فأمرناه  الواضح،  الرشد  على  ودللناه  النيرة  الجاّدة  على 
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فدعه»  بصدرك  حاك  «وما  يريبك»  ال  ما  إلى  يريبك  ما  «دع  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  عمًال 
الشبهة  من  خروجًا  يطلقها  أن  وأمرناه  لنفسه  يحب  ما  ألخيه  يحب  والمؤمن 
عليه  يثقل  ولم  ذلك  فقبل  أحلته  إن  إال  صداقها  إليها  يؤدي  وأن  ادعاها  التي 
منه  بذلك  وسررنا  الريبة  تلك  من  معنا  وتاب  الدنيا  على  للدين  إيثارًا  تحمله 
ما  واستروا  اآليبين  التائبين  بمعاملة  فعاملوه  ذلك  على  هللا  والحمد  قليل  غير 

اهللا. ستر 

ø«ªj  áLhõdG  ºjôëJ

كذا  تفعل  لم  إن  أو  كذا  فعلت  إن  حرام  عليَّ  أنت  لزوجته  يقول  من 
أو  مرسـلة  يمين  هذا  هل  الحنث  وقع  ثم  هي؟  ما  الحرمـة  ُيبِن  ولـم 

تطليقة؟
جملة  من  والزوجة  يميـٌن  الحالل  تحريـم  عنهما  اهللا  رضي  عبـاس  ابن  قـال 
إلى   ﴾(   '   &   %   $     #   "   ! ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  على  ويدل  الحالل 
واآلية  يمينًا  الحالل  تحريم  فجعـل   (١)﴾ 7   6   5   4   3   2 ﴿ قولـه: 
بعد  جامعها  ثم  رقبة  السالم  عليه  فأعتق  مارية  لجاريته  ملسو هيلع هللا ىلص  تحريمه  في  نزلت 

السالم. عليه  إبراهيم  فولدت  ذلك 
العتق  بيـن  يخير  المرسـلة،  اليميـن  كفـارة  حكم  ذلك  فـي  الكفـارة  وحكـم 
الحواري  أبـي  قول  وهو  أيـام  ثالثة  صام  يجـد  لم  فـإن  والكسـوة  واإلطعـام 

اهللا. رحمهم  المسلمين  علماء  من  وغيره 

و٢.  ١ اآليتان  التحريم،  (١) سورة 
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فإن  رقبة  عتق  فعليه  حرام  عليَّ  أنـت  المرأته  قال  من  علي  محمد بن  وقـال 
يجد  لم  فإن  مساكين  عشرة  أطعم  يجد  لم  فإن  مساكين  عشـرة  كسـا  يجد  لم 
وال  الثاني  دون  تخييـرًا  األول  في  أن  القوليـن  بين  والفرق  أيـام  ثالثة  صـام 
لجميع  شـاملة  وهي  اآلية  لظاهر  األول  فالصحيـح  التخيير  منـع  إلى  سـبيل 

أعلم. واهللا  األيمان. 

√QGó≤eh  ¥Gó°üdG  ¢†Ñb  »a  ´RÉæàdG

الورثة  فطلب  سنة  بعد  المرأة  فتوفيت  اليتيم  وليها  بإذن  امرأة  تزوج  من 
وأقر  العاجل  تسـليم  فادعى  واآلجـل  العاجل  والصداقيـن  منـه  حقهـم 
في  صكًا  لهم  وأظهر  التسـليم  في  دعواه  منه  يقبلوا  فلـم  اآلجل.  ببقـاء 
اآلجل  في  نسـائها  سـّنة  إذ  المهر  من  لنسـائها  ما  نصف  متضمنًا  اآلجل 
ما  الصك  ذلك  في  يـراع  لم  أنه  الورثة  فادعى  خالليًا  ذهبـًا  مثقال  مائـة 

القضية؟ هذه  في  الحكم  ما  التزويج  عليه  وقع 
قضاها  أنه  زعم  فإن  اليمين  منه  طلبوا  إن  يمينه  مع  الزوج  قول  هذا  في  القول 
يمين  لهم  حلـف  يصدقوه  لم  وإن  مؤونـة  فال  وصدقوه  حياتهـا  فـي  عاجلهـا 
على  يشـهدوا  أن  يمكن  ال  إذ  ببقائه  البينة  لتعذر  وهذا  ذلك  قضاها  أنـه  قطـع 
عاجلها  ببقاء  موتها  بعد  إقـراره  على  تشـهد  بينة  يحضروا  أن  إال  اللهم  غيـب 

بالبقاء. عليه  يحكم  فحينئذ 
وإن  ذلك  لزمه  نسائها  في  تعودوه  ما  مقداره  أن  بينة  أصحوا  فإن  اآلجل  وأما 
الحكم  هو  فهذا  اليمين  منه  أرادوا  إن  يمينه  مع  قوله  فالقول  البينة  عن  عجزوا 

أعلم. واهللا  لي،  يظهر  الذي 
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É¡H  êGhõdG  ºjôëJ  »a  ICGôªdG  IQƒY  ≈dEG  ô¶ædG  ôKCG

تزويجها؟ له  أيجوز  الفرجين  إال  عمًدا  امرأة  عورة  إلى  نظر  رجل 
عنها  التنزه  أمكنه  وإن  النظر  من  التوبة  وعليه  تزويجها  له  جاز  شيئًا  ير  لم  إذا 

أعلم. واهللا  فحسن. 

É¡«HCG  áªYh  ICGôªdG  ø«H  ™ªédG  ºjôëJ

أن  وأراد  النسـب  من  أبيها  عمة  متزوج  وهو  امـرأة  يتـزوج  أن  أراد  مـن 
الصواب. وجه  عرفني  ذلك؟  أيجوز  يجمعها 

بين  وال  وعمتها  المرأة  بين  يجمـع  وال  عمتها  أبيها  عمة  ألن  ذلـك  يجـوز  ال 
أعلم. واهللا  وخالتها.  المرأة 

É¡d  kÉ«dh  É¡LhR  ¿Éc  ƒdh  É¡°ùØf  QÉ«àNG  »a  Iô«¨°üdG  ≥M

صباها  حالة  في  يتزوجها  أن  أراد  إذا  عمها  ابن  وهو  اليتيمة  الصبية  ولي 
ال؟ أم  ِغَير  عليه  ترى  هل 

بعد  وغيرت  تزوجها  فإذا  له.  ليس  وقـول  ذلك  لـه  فقـول  اختالف.  ذلك  في 
لها  كان  فإن  منه  أقرب  ولي  لهـا  يكن  لم  إذا  كله  وهذا  ذلك  لهـا  كان  البلـوغ 

أعلم. واهللا  بالتزويج،  أولى  األقرب  كان  منه  أقرب  ولي 

É¡d  »dh  OƒLh  ™e  »ÑæLCG  øe  ICGôªdG  èjhõJ

أن  المسـلمين  من  أحدًا  وأمرت  لها  ولي  ال  أن  زاعمة  امرأة  تـزوج  مـن 
بغير  لتزويجها  عليها  سـخط  عمها  إن  لزوجها  قالت  مدة  وبعد  يزوجها 
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إال  يصح  ال  العقد  بأن  تظن  ال  أنها  فأجابت  تعمدته  ما  على  فالمها  إذنه 
الجواز  يتحقق  حتى  الشـبهة  من  فرارًا  فورًا  الزوج  فاعتزلها  عمها  بإذن 
ال؟  أم  له  أتحل  بها  دخوله  بعد  نكاحها  العم  أتم  إن  ترى  فما  وعكسـه 

ال؟ أم  بينهما  ويفرق  عليه  أتحرم  اإلتمام  عدم  فرضنا  وإن 
ولّي  من  إال  يتـزوج  ال  أن  الزوج  يلـزم  ألنه  والمزوج  الـزوج  من  تهـور  هـذا 
ثم  وجد  مهمـا  الولي  إذن  عـن  إال  يزوج  ال  أن  المـزوج  ويلـزم  وجـد  مهمـا 
أنهم  يشهدون  شهودًا  المرأة  تحضر  أن  بعد  كله  وهذا  الجماعة،  ثم  السلطان 
عدة  في  أنها  يعلمون  وال  زوجًا  لهـا  يعلمون  وال  بُعمان  وليًا  لهـا  يعلمـون  ال 
تزويجها  أن  المذهب  مشهور  ففي  الصفة  هذه  غير  على  زوجت  فإذا  زوج  من 

فاسد.
برأيها  امرأة  زوج  أجنبيًا  رجًال  أن  لو  تعالى  اهللا  رحمه  علي  موسـى بن  وعن 
أبو  النكاح  يجـدد  يجز  لم  فـإن  ثابتًا  تزويجًا  ورآه  ينقضـه  لـم  الـزواج  وجـاز 
الصغير  عبيدة  أبـو  وله  عبيدة  أبـي  وعن  سـمعناه.  شـيء  أرخص  وهذا  جابـر 
ووليها  زوجها  بها  ودخل  عشيرتها  من  رجل  زوجها  امرأة  نكاح  يفرق  لم  أنه 

األثر. من  نقًال  انتهى  بضنك. 
في  الواقع  حاجة  مـن  سـمعت  لما  الرخصة  هذه  نقل  إلى  احتجت  وإنمـا 
الوقوع  قبل  لطالبها  تبـذل  ال  الرخصة  إن  قالوا  وقد  الرخصة  إلـى  القضيـة 
بالوجه  الخالص  وقصد  فيها  وقع  لمن  تبذل  أنها  كالمهم  من  فيفهم  فيهـا 
واختالف  حكم  نازلة  ولكل  المشهور  المذهب  هو  به  والمعمول  الشرعي 
يهلك.  ال  المسـلمين  أقوال  من  بقوله  واآلخـذ  رحمة  الـرأي  في  العلمـاء 

أعلم. واهللا 
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أعطاها  أنه  وادعى  بها  يدخل  ولم  وآجل  عاجل  صداق  على  امرأة  تزوج  من 
على  وأقرته  بها  دخل  إن  أرأيت  المدعي؟  يكون  من  هي  وأنكرت  صداقها 
مات  إن  وكذلك  المدعي؟  يكون  من  وأنكرت  أصدقها  أنه  وادعى  الدخول 
من  بها  يدخل  لم  أو  بها  دخل  سواء  يصدقها  لم  أنه  الورثة  على  هي  وادعت 
أجبنا. تفضل  شرعًا؟  سابقًا  ثابت  والحق  والمرأة  الورثة  من  المدعي  يكون 

من  لزوجته  عليه  ثبت  ما  تسـليـم  ادعـى  فيمن  خميس  ناصر بن  الشـيخ  قال 
القول  أكثر  على  يدخل  لم  أو  بها  دخل  البينة  عليه  قيل  فقد  العاجل  الصداق 
قال  الدخول.  بعد  الزوج  قول  القول  إن  عبيدان  ابن  قال  عندنا  به  والمعمول 
ما  بقاء  مدعية  إنها  يقول  من  قـول  على  بها  داخل  غير  وحكمه  ناصـر  الشـيخ 
القول  ويعجبنا  قـال  بها.  الدخول  صحة  بعد  العاجـل  الصداق  من  لهـا  عليـه 

(انتهى). ونحكم.  نعمل  به  األول 
أنه  البينة  يصح  حتى  الصداق  بقاء  فالحكم  الدخول  قبل  مات  فإذا  هذا  وعلى 
أحدهما  مات  إذا  وأما  الدخـول  قبل  هي  ماتت  إن  وكذلك  حياتـه  في  قضـاه 
إنها  يقول  من  قول  على  فإنه  آنفًا  المتقدم  الخالف  فيـه  فيجري  الدخول  بعـد 
يقول  من  قول  وعلى  وارثها  حكم  يكون  فكذلك  مدعية  الدخول  بعـد  تكـون 

واهللا أعلم. وارثه،  حكم  يكون  فكذلك  المدعي  الزوج  إن 
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مع  الِغَير  ولها  ال؟  أم  زوجها  مع  للمعاشـرة  أتجبر  أبوها  زوجها  صبية 
بلوغها؟
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ذلك  على  تجبر  إنها  قيل  فقد  عليها  أمينـًا  الزوج  وكان  المعاشـرة  أطاقت  إذا 
أعلم. واهللا  به.  ترض  لم  إن  زوجها  من  الِغَير  فلها  بلغت  وإذا 

á«LhõdG  ºμMh  ΩhòéªdG  êhõdG  øe  Iô°TÉ©ªdG

يكون  كيف  منه  اهللا  أعاذنا  الجـذام  عرق  به  ظهر  ثم  زوجة  عنـده  رجـل 
ظهور  بعد  الزوجية  حكـم  عن  تخرج  أم  بعد  زوجتـه  هي  فيها  الحكـم 
هرب  قد  وهو  نفقتها؟  وعليه  زوجته  هي  أم  تطليقها  يلزم  أم  األلم  هذا 

ذلك. ببيان  منك  فضًال  الدار،  عن 
على  تجبر  وال  نفقتها  وعليه  العلة  بحـدوث  التزويج  ينفسـخ  وال  زوجته  هي 

أعلم. واهللا  علته.  من  خافت  إذا  معاشرته 
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وحكم  السـنين  أربع  مضي  بعد  بميراثه  لورثته  الحاكم  حكـم  إذا  المفقـود 
أيام  وعشـرة  أشـهر  أربعة  ذلك  بعد  تعتد  وأن  منه  زوجته  بطالق  وليه  على 
يجوز  ممن  كان  إن  العدتين  انقضاء  بعد  تزويجها  طلقها  الذي  للولي  أيجوز 

عرفني. فيه؟  الحجة  ما  محجوزًا  كان  فإن  ال؟  أم  األصل  من  تزويجها  له 
ما  التطليق  عليه  ُيحـّرم  وال  ذلك  في  سـواء  الناس  من  وغيره  المطلـق  الولـي 
نسلم  فال  زوجها  من  لفكاكها  السـبب  كان  أنه  سـلمنا  األصل  في  حالًال  كان 
في  يكون  الذي  هو  عندهم  المحرم  السـبب  بل  للتزويج  محرم  سـبب  كل  أن 
على  يدل  النهي  أن  علـى  بناء  زوٍج،  مع  وهي  خطبهـا  لو  كما  معصيـة  أصلـه 

أعلم. واهللا  عنه،  المنهّي  فساد 
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بي  ورضيتني  أوعدتني  أنـت  إن  لها  فقال  زوجته  أخـت  خطب  مـن 
ألتزوجك  العدة  مـن  خروجها  وبعد  أختـك  زوجتي  ألطلـق  زوجـًا 
وهي  زوجته  طلق  ثـم  النية  هذه  على  واتفقا  ذلـك  على  وافقتـه  فـإن 
جائزًا  هذا  صنيعهمـا  ترى  فهل  لـك  ذكرت  ما  حسـب  على  أختهـا 
تفضل  عليه؟  تحـرم  أم  الصورة  هـذه  على  يتزوجها  أن  لـه  ويجـوز 

بالجواب. علينا 
يتزوج  ال  فقال  منـه  عدة  في  وهي  مطلقته  أخـت  كلم  فيمن  األثر  فـي  يوجـد 
بأن  خبير  وأنت  بينهما  أفرق  أن  على  ُأقِدم  ال  قال:  فعل،  قد  فإنه  قيل  بأختها، 

منه. أختها  عدة  حال  في  خطبتها  من  أشد  معه  وأختها  خطبتها 
تمام  بعد  وتزوجها  ذلك  منه  وقع  فإذا  فعل  مـا  له  ينبغي  فال  حال  كل  وعلـى 
الجمع  هو  إنما  والمحرم  أختين  بين  يجمع  لم  ألنه  عليه  تحرم  فال  أختها  عدة 
ظاهر  هو  كما  التزويـج  في  بينهما  جمـع  سـواء  العزيز  الكتاب  بنـص  بينهمـا 
في  إحداهما  تزوج  إذا  كما  التزويج  توابع  في  بينهما  جمع  أو  العزيز  الكتاب 
إال  زوجته  مـن  له  يحل  ما  منهـا  له  يحل  عدتـه  في  التـي  ألن  األخـرى  عـدة 

أعلم. واهللا  رجعيًا.  الطالق  كان  إذا  وذلك  الجماع 

áLhõdG  IóL  âNCG  ºjôëJ

جدتها  أخت  تـزوج  مدة  بعد  ثم  أيامًا  عنـده  وبقيت  امرأة  تـزوج  رجـل 
وهل  ال؟  أم  ذلـك  له  يجوز  هل  جاهـل  أنه  غير  بالنسـب  عـارف  وهـو 

إحداهما؟ عليه  تحرم  أو  عليه  تحرمان 
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المرأة  تجمع  وال  الحكـم  في  لها  عمة  جدتهـا  أخت  ألن  ذلك  لـه  يجـوز  ال 
عليه  حرمت  بالحرمة  جاهًال  باألخيرة  دخل  فإذا  خالتها  على  وال  عمتها  على 

أعلم. واهللا  األولى.  دون  األخيرة 
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هي  إن  فاتفقا  بعـد  بها  يدخل  لم  زوج  تحـت  وصبية  هو  تواعـد  عمـن 
بها  يدخل  لم  وهـو  زوجها  طلقها  فإن  ليتزوجها  زوجهـا  نكاح  غيـرت 
أم  بلوغها  بعد  أو  صباها  حال  في  يتزوجها  أن  الخاطب  لهذا  يجوز  هل 

يتيمة؟ أو  أبوها  لها  المزوج  كان  ذلك  في  وسواء  ال؟ 
أخرجها  بصبية  الرجل  تزويج  عنه  اهللا  رضي  محبوب  محمد بن  الشـيخ  كره 
إياها.  الرجل  هـذا  حب  من  سـمعوا  لما  معه  كانت  الذي  زوجها  مـن  أهلهـا 
أحبك  زوج  لها  المرأة  قال  رجل  في  بركة  ابن  وقال  تحريمًا.  به  أبلغ  وال  قال 
تزوجها  ثم  عنها  مات  أو  طلقها  ثم  بك  تزوجت  طلقك  أو  زوجك  مات  فإن 
كان  وقد  نراه  فال  الفـراق  أما  قال:  بينهما؟  يفرق  هل  القول  بهـذا  لها  القائـل 

التنزه. جهة  من  يتزوجها  أن  له  يكره 
في  المواعدة  منع  ثبت  فإذا  العدة  من  أشـد  الزوجية  أن  معي  سـعيد:  أبو  قال 
في  خرج  وقد  العدة  في  منها  أهون  الزوجية  فـي  يكون  أن  يسـتقيم  فال  العدة 
ذكره  كما  والتنزه  االحتياط  علـى  يتزوجها  ال  بأنه  األشـياخ  قول  آخر  موضع 
ومن  واسع  والحالل  أحوط  الفروج  أمر  في  والتنزه  سعيد  أبو  قال  بركة.  ابن 
يضق  لم  اإلجمـاع  يشـبه  دليل  وال  بإجماع  حرمتـه  تصح  لم  بشـيء  تمسـك 

وتأخير. تقديم  مع  مختصرًا  انتهى  عليه. 
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أمر  بأن  خبير  وأنت  أمرك  مـن  بصيرة  على  لتكون  قيل  ما  لك  حكيـت  وإنمـا 
أهلها  مواعدة  دون  بنفسـها  الصبية  مواعدة  إن  ثم  البالغ  دون  هذا  في  الصبية 

أعلم. واهللا  التام.  االحتيال  ولهم  نفسها  إخراج  في  لها  حيلة  ال  إذ 

ÉgQÉ«Nh  É¡eÓYEG  ¿hO  IôëdG  ó©H  áeC’G  èjhõJ

اسـتتر  نفسـها  تختر  لم  ولو  أتحرم  أمًة  الحر  عليهـا  تزوج  إذا  الحـرة  عـن 
علة  ما  محرمهـا  عنـد  لكـن  معلـوم  والخلـف  ال؟  أم  اشـتهر  أو  التزويـج 
شيخنا  اختيار  وما  به؟  ورضيت  علمت  أو  عنها  استتر  إن  سيما  ال  التحريم 
والمبتلى  واستتر؟  بها  زنى  إذا  تحرم  ولم  مستترًا  تزويجها  تحرم  ولَِم  فيها؟ 
ويستأثر  المولى  رضا  يطلب  أنه  إال  الحرة  كزوجته  الدنيا  من  إليه  حبب  ما 
الجواب. يأتيه  حتى  زوجته  عن  العنان  أمسك  وقد  األولى  عن  اآلخرة  حب 

فلها  نفسـها  اختارت  فإن  منه  نفسـها  اختارت  إذا  إال  بذلك  الحـرة  تحـرم  ال 
قوًال  نعلـم  وال  اشـتهر  أو  باألمـة  تزويجـه  اسـتتر  زوجتـه  فهـي  وإال  الخيـار 

األمة. تزويج  بنفس  عليه  بحرمتها 
وطئها  إذا  لها  الخيار  ثبـوت  في  الخالف  المسـلمين  آثار  في  وجدناه  والـذي 
ولم  الخيار  لها  أثبت  من  فمنهم  بذلك  هي  تعلم  أن  وقبل  باألمة  التزويج  بعد 
الذي  بالسـبب  منها  جهل  عن  كان  ألنـه  لخيارها  رافعـًا  الوطء  ذلـك  يجعـل 
قولهم  من  فهذا  بذلك  يرتفع  خيارها  إن  قـال  من  ومنهم  الخيار  به  لها  يثبـت 
باقي  جميع  ينحل  وبهـذا  باألمة  تزويجه  الرجل  يكتمها  أن  جـواز  على  يـدل 
يهدي  واهللا  زوجته  بقاء  مع  ربه  رضا  وافق  فقد  شاء  إن  العنان  فليطلق  السؤال 

أعلم. واهللا  المستقيم.  الصراط  إلى  يشاء  من 
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لميل  ال  لدينه  أرفق  أنها  ألجل  واحدة  عند  يأكل  وكان  زوجات  له  من 
يعدل؟ أن  عليه  أم  ذلك  أجائز  الطبيخ  تحسن  أنها  أو  إحداهن  عن 

سامحته  إن  إال  معها  أكله  فليكن  إحداهن  يوم  كان  فإن  ذلك  في  يعدل  أن  عليه 
   M   L   K ﴿ ميل  ذلك  فإن  فال  نفس  طيب  بغير  وأما  نفسها  وطابت 

أعلم. واهللا   ،(١)﴾N
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كان  فإن  ال  أم  بها  الداخل  غير  أبيه  بمطلقة  يتزوج  أن  له  يجوز  هل  االبن 
اآلية،   (٢)﴾D    C    B    A    @﴿ تعالـى:  قولـه  بدليـل  ال 
جوازه  على  فيدل  العقد  فـي  مجاز  الوطء  في  حقيقة  النـكاح  إن  فيقـال 
قلت  وإن  حقيقته  على  المشـترك  إطالق  لزمكم  فيهما  حقيقة  قلت  وإن 
أولى  والشـرعية  شـرعية  حقيقة  العقد  وفي  لغوية  حقيقة  الوطء  في  هو 

عنه. جواب  فال 
   @﴿ تعالى:  لقوله  الدخول  قبل  ولو  أبيه  مطلقة  يتزوج  أن  للرجل  يجوز  ال 
ذلك  في  يخالف  أحدًا  أن  نعلم  ولم  اآلية،   (٣)﴾D    C    B    A
صححه  الذي  وهو  أحدها  مذاهـب  ثالثة  على  النكاح  لفظ  فـي  اختلـف  وإن 
في  مجاز  العقد  في  حقيقة  أنه  الشافعية  من  والقسـطالني  الطيب  أبو  القاضي 

.١٢٩ اآلية  النساء،  (١) سورة 
.٢٢ اآلية  النساء،  (٢) سورة 
.٢٢ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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قوله  إال  للتزويج  إال  القـرآن  في  النكاح  يرد  لم  فارس  ابن  قال  حتـى  الـوطء 
وثانيها  الحلم  بـه  المراد  فـإن   (١)﴾¼    »    º    ¹     ¸     ¶ ﴿ تعالـى: 
حقيقة  أنه  وثالثها  الحنفية  مذهب  وهو  العقد  في  مجاز  الوطء  في  حقيقـة  أنـه 

بالقرينة. المقصود  ويتعين  باالشتراك  فيهما 
بامرأة  الرجل  تزويـج  صحة  في  اختالفًا  يوجـب  ال  ذلك  في  اختالفهـم  فـإن 
عرفًا  النكاح  حقيقة  بيان  في  يتكلمون  إنما  ألنهم  الدخول  قبل  طلقها  إذا  أبيه 
أما  المذكور  التزويج  منـع  على  دالة  اآلية  أن  مثـًال  يعترفون  فهم  ذلـك  ومـع 
يحكم  أن  فوجهه  للحنفية  المنسـوب  الثاني  القول  وأما  فظاهـر  األول  القـول 
العقد  في  مجاز  الوطء  في  حقيقة  عندهم  النكاح  أن  وذلك  المجاز  بعموم  فيه 
وهو  الثالث  القول  على  وأما  المجاز  بعموم  العمل  فهو  المعنيان  به  أريد  فإذا 
على  المشـترك  إطالق  أجاز  من  عند  به  االسـتدالل  فيتجه  باالشـتراك  القول 

معنييه.
ال  حيث  هو  إنمـا  معنييه  علـى  المشـترك  إطالق  من  عندنـا  الممنـوع  إن  ثـم 
بل  نمنعه  فال  اآليـة  في  كما  عالقة  بينهما  كان  إذا  وأمـا  المعنيين  بيـن  عالقـة 

أعلم. واهللا  المجاز.  عموم  من  ويكون  حينئذ  إطالقه  نجوز 

É¡≤∏W  ¿EG  AGôHE’G  ó©H  êhõdG  øe  É¡bGó°U  ICGôªdG  OGOôà°SG

وأشـهد  فأبرأته  اآلجل  صداقها  مـن  تبرئه  أن  زوجته  إلـى  طلـب  رجـل 
الصداق  تريد  فرجعـت  طلقها  طويلة  مـدة  وبعد  هناك  تقيـة  وال  بذلـك 

ذلك؟ ألها 

.٦ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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ولو  لها  منه  بمطلب  صداقها  من  أعطته  فيمـا  الرجعة  لها  أن  األثر  فـي  يوجـد 
وأيما  وبعده  الطالق  قبل  الرجعة  فلها  نفسها  بذلك  طيبة  اإلعطاء  حال  كانت 
لم  الفقهاء  بعض  فقال  طلقها  ثم  إياه  فأعطته  صداقها  من  زوجته  خدع  رجل 
عليها  يرد  أن  عليه  ليس  عبداهللا  أبو  قال  أعطته.  ما  عليها  فليرد  ليطلقهـا  تعطـه 

أعلم. واهللا  يطلبه.  أن  إال 

É¡àLhõJ  â≤∏W  ¿EG  Iô«¨°üdG  »dƒd  ∫Éb  øe  ºjôëJ

أريدها  فأنا  زوجها  فالنة  طلقت  إن  متزوجـة  امرأة  ولي  عند  قال  رجـل 
من  وخرجت  بعد  من  زوجهـا  طلقها  إن  تزويجها  له  أيجـوز  بالتزويـج 

عدته؟
ولي  ألن  القائل  هذا  يتزوجها  فال  البلوغ  قبل  فطلقها  صبية  الزوجة  كانت  إن 
أيضًا  يتزوجها  فال  بذلك  الولي  أخبرها  فإن  بالغًا  كانت  وإن  بمنزلتها،  الصبية 
اهللا.  شاء  إن  يتزوجها  أن  فله  العدة  من  وخلصت  طلقت  حتى  يخبرها  لم  وإن 

أعلم. واهللا 

≥à©dG  ó©H  ¬àeòH  óÑ©dG  áLhR  ô¡e  ≥∏©J

له  فأجاز  السيد  وأخبر  العبد  فتزوج  التزويج  في  سيده  له  أذن  إذا  العبد 
على  كتب  اآلجل  الصداق  فـي  الكتابة  وقعت  أنه  إال  بالصـداق  وأخبـر 
يضمن  سـيده  ترى  فهل  العبد،  مات  ثم  بذلك  سـيده  أذن  أن  بعد  العبد 

ال؟ أم  الورقة  هذه  في  الذي  الصداق 
ذمة  في  بـه  رضيت  إنما  ألنهـا  الصداق  هـذا  في  السـيد  علـى  ضمـان  ال 
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ذهب  العتق  قبل  العبـد  مات  ولما  ذلك،  عليه  لهـا  كان  أعتق  فلـو  العبـد، 
أعلم. واهللا  عبده.  السيد  على  ذهب  كما  صداقها 

Ióà©ªdG  hCG  áLhõàªdG  áÑ£N  ºjôëJ

أم  أشـد  الحالتين  أي  منه  العدة  في  أو  زوج  عند  وهي  امرأة  واعـد  مـن 
واحد؟ فيهما  الحكم 

عليه،  حالها  تغير  من  ذلك  في  لما  أشد  زوجها  مع  وهي  خطبتها  أن  يخفى  ال 
علينا  حرم  كما  منها،  أشـد  هو  بما  فكيف  العدة  في  الخطبة  علينـا  حرم  وقـد 

أعلم. واهللا  بضربهما.  فكيف  لألبوين  التأفيف 

É¡eCG  êôa  ≈dEG  ô¶ædÉH  áLhõdG  ºjôëJ

تحرم  امرأته  ُأم  فـرج  إلى  نظر  إذا  الرجل  أن  األثـر  في  يوجد  مـا  معنـى 
به  صرح  كما  ال،  الدبر  إلـى  نظر  وإن  عمدًا  النظر  كان  إذا  امرأتـه  عليـه 

قال: حيث  دعائمه  في  النظر  ابن  الشيخ 
به فما  عمدًا  ــزوج  ال أم  دبــر  وفــي 

يتفـتــح أبصرتـــه  ولـــو  جــنـــاح 
بنظره  عليه  تحرم  ال  زوجته  أن  من  به  قيل  كما  صواب  ذلك  إن  قلت  فإن 
يحرم  ال  ذلك  إن  متعمـدًا  الزوجة  أم  فرج  نظر  ولو  قيـل  ألنه  أمهـا  دبـر 
القول  على  مسـلم  هذا  قلت  ذلك  من  بأشـد  ليس  فالدبر  زوجتـه  عليـه 
ليس  كذلك  فالدبر  الزوجة  عليه  يحّرم  ال  الزوجة  أم  فرج  إلى  النظر  بأن 
يحرم  الزوجة  أم  فرج  إلى  النظر  بأن  القول  على  لكن  الفرج  من  بأشـد 
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إليه  والنظر  فرجًا  الدبر  أليس  والدبر  الفرج  بين  الفرق  ما  الزوجـة  عليـه 
أم  عليها  متفق  المسألة  هل  كالقبل،  مسه  وكذلك  الوضوء  ينقض  عمدًا 
فضًال  وصاف،  ابن  وال  خالفًا  يذكر  لم  النظر  ابن  فإن  خالف؟  ذلك  في 

ذلك. ببيان  منك 
الزوجة  بتحريم  القائليـن  فإن  األثـر،  في  عليه  منصوص  النظـر  ابن  ذكـره  مـا 
الدبر  دون  منها  الجماع  موضع  إلى  بالنظر  حرموها  إنما  أمها  فرج  إلى  بالنظر 
عليه  يحرم  ال  أنه  امرأة  دبر  مس  رجل  في  أنهم  حتى  كالقبل،  الدبر  يروا  ولم 
فمس  امرأة  تزوج  رجل  في  بعضهم  قال  وقد  القبل،  بخالف  يكره  بل  تزوجها 
الصداق  عليه  لكان  قبلها  مس  ولو  الصداق  نصـف  عليه  أن  طلقها  ثم  دبرهـا 

كامًال.
دبر  إلى  بالنظر  تحـرم  أنها  من  األثر  عن  أنت  نقلته  الـذي  القول  أحفـظ  ولـم 
أمها  فرج  إلى  بالنظـر  تحرم  أنها  قولهـم  غير  من  حفظته  قـد  كنـت  وإن  أمهـا 

أعلم. واهللا  ثالثة.  األقوال  فتكون  صح  إن  وجوده  تقدير  وعلى 

»dƒdG  ô«Z  øe  èjhõàdG  ¿Ó£H

فأمرت  التزويج،  عليها  بمانعين  وليس  النسب  من  عم  أوالد  عندها  امرأة 
ال؟ أم  تزويجها  يثبت  هل  يملكها  الناس  من  أحدًا 

قبل  ذلـك  الولـي  أتـم  إذا  إال  باطـل،  فالتزويـج  ولـي  غيـر  المـزوج  كان  إذا 
أعلم. واهللا  الدخول. 
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تسـتولي  منهن  واحـدة  كل  وأرادت  أربـع  أو  زوجـات  ثـالث  لـه  مـن 
أم  القدرة  مع  ذلك  يلزمه  هل  الزوج  على  ذلك  وشـق  بيتها  في  طعامها 

ال؟ أم  االجتماع  على  يجبرهن  أن  له  هل  يلزم  ال  كان  وإن  ال؟ 
أجمع  فهو  نفسـًا  به  طبن  فإن  االجتماع،  عند  والبركة  االجتمـاع،  يلزمهـن  ال 
عليهن  شـق  وإن  الظن،  من  وأبعد  للقلـوب  وأصفى  للطعام  وأبـرك  للشـمل 

ذلك. على  يجبرهن  أن  له  فليس 
نشـوزهن  خفتم  إن  بأدبهن  اهللا  أمر  وقد  فيها  اهللا  فليطع  فيـه  اهللا  عصت  ومـن 
فيضربهن  يفد  لم  وإن  المضاجع،  في  فهجرهن  يفد  لم  وإن  بالقول،  فعظوهن 
دار  في  يضـرب  وال  البلد  أهـل  يخالف  وال  المعتـاد  يخالـف  وال  بالسـوط، 
بالكلية.  نفقتها  سـقطت  الجماع  من  منعته  وإن  الضرب.  من  فيها  يسـتوحش 

أعلم. واهللا 

¬àj’ƒH  äôbCG  øe  ¿PEÉH  ICGôªdG  èjhõJ

أنه  أحدهما  فادعى  اسـميهما  يعرف  وال  يعرفهما  وال  رجـالن  أتاه  مـن 
مني  وطلبوا  بها  التزويج  يريد  واآلخر  بذلك  المرأة  وأقرت  المرأة  ولي 
المعنى  هذا  على  بينهما  أعقـد  أن  لي  أيجوز  تزويجًا.  بينهمـا  أعقـد  أن 
أسلم؟ ذلك  من  التجنب  أم  مثلي  يعرفونهما  ال  والشهود  شهود  بحضرة 
غير  وأما  لك،  جاز  ابنته  أنها  هو  وقال  أبوها  أنه  أقرت  وإن  أسـلم،  السـالمة 

أعلم. واهللا  تفعل.  فال  األب 
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قبل  بالمـودة  اإلسـرار  من  بشـيء  فاسـتعطفها  امـرأة  تزويـج  أراد  مـن 
ال؟ أم  ذلك  جائز  هل  التزويج 

إليها  ورادف  القـول  لها  أالن  وإن  جـاز،  إليـه  قلبهـا  يعطـف  أن  اهللا  سـأل  إن 
أيضًا. جاز  الهدايا 

ألنه  يملكه،  ال  أثرها  ألن  ال،  ثم  فال  والعزائم  الطلسـمات  لها  يعمل  أن  وأما 
معلوم  أنه  قدرنـا  ولو  مجهولة،  غايتـه  وألن  حصوله،  بعـد  دفعـه  يسـتطيع  ال 
عليم. شيء  بكل  وهو  حسبنا  واهللا  فيه،  ما  فيه  به  السبب  فنفس  والغاية  التأثير 

Iô¡°ûdÉH  ¥Gó°üdG  ¥É≤ëà°SGh  ìÉμædG  äƒÑK

زوجها  فمـات  الناس  عوام  مـن  وجملة  مقبول  بشـاهد  زوجـت  صبيـة 
انقضت  ومتى  فاعتـدت،  بالغة  بالنسـاء  ألحقت  أيام  وبعد  صبيـة  وهـي 
فقاسـم  الهالك  زوجها  من  والصداق  الميراث  من  حقهـا  طلبت  العـدة 
ما  المرأة  هذه  وقال  التزويج  أنكر  بعد  من  ثم  البيت  أثاث  فـي  الـوارث 
شهرة  بتزويجها  البلد  في  الشهرة  قامت  أنها  علمت  وال  والدي  تزوجها 
أوراقًا  لها  كتب  وال  بها  دخل  ما  ألنه  الصداق  في  يكون  وما  دافع  مالها 
هذا  وآجل  عاجل  صداق  عليه  اتفقا  ما  إال  التزويج  عقد  عند  شرط  وال 
ال؟ أم  الهالك  زوجها  مال  من  صداق  لها  هل  التزويج  عند  قول  شرط 

ذلك  ولوال  مقبولة  فيه  الشـهرة  عن  والشـهادة  بالشـهرة،  التزويج  أمور  غالب 
هذا  ثبت  وإذا  أوسع،  اهللا  لطف  ولكن  التزويج  بإنكار  الناس  في  الفساد  لظهر 
لها  سـمى  قد  كان  فإن  الصداق  وأما  ترثه.  فإنه  الصبا  فـي  كان  ولـو  التزويـج 



429 ìÉμædG ■ ™HGôdG AõédG

وإنما  لها  صداق  فال  يسم  لم  كان  وإن  سمى  ما  على  لها  فهو  معلومًا  صداقًا 
والربيع  عبيدة  وأبي  جابر  قول  وهو  بها  يدخل  لم  إذا  وهذا  فقط  الميراث  لها 

تعالى. اهللا  عند  والعلم  لها.  يسم  لم  التي  المرأة  في  تعالى  اهللا  رحمهم 

É¡d  q»dh  ’  øe  ¿É£∏°ùdG  èjhõJ

فالجماعة  وإال  ولي  لها  يكن  لم  إن  السلطان  «وينكحها  النظر:  ابن  قول 
تملك  ال  والتي  الصبية  في  أم  الندب  على  أم  اللزوم  علـى  أهذا  تنكـح» 
وأمرت  هؤالء  بـدون  نفسـها  زوجت  إذا  البالغة  الحرة  أرأيـت  أمرهـا؟ 
والبكر  وقبله؟  الدخول  بعد  ال  أم  تامًا  تزويجها  يكون  هل  يزوجها  مـن 
ولي  «السلطان  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  المروي  والحديث  ال؟  أم  سـواء  والثيب 
غيرها  في  أم  النـكاح  في  خاصة  هل  الواليـة؟  هذه  ما  له»  ولـّي  ال  مـن 
يجب  آحادي  أم  متواتر  الحديث  هـذا  وهل  أخبرنا،  شـيء؟  كل  في  أم 

ذلك؟ غير  أم  به  العمل 
صحة  في  الولـي  باشـتراط  القول  علـى  به  إال  التزويـج  يتـم  ال  شـرط  ذلـك 

القول. هذا  أرباب  عند  عليه  متفق  البالغ  في  وهو  التزويج 
يزوجها،  أن  األولياء  من  لغيره  وقيل  أبوها  إال  يزوجها  ال  قيل  فقد  الصبية  وأما 

مصلحة. ذلك  في  لها  كان  إذا  األب  عدم  إن 
األولياء. عدم  عند  القول  هذا  تحت  يدخلون  الجماعة  أو  السلطان  ولعل 

الصبية. حكم  في  يكون  أمرها  تملك  ال  ممن  وغيرها  المجنونة  لعل 
أعلم. واهللا  آحادي.  فهو  صح  وإن  متواتر  أنه  أعلم  فال  الحديث  وأما 
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أولياؤها  وأكرهها  زوجًا  بـه  ترض  ولم  كارهة  له  وهي  امرأة  تـزوج  مـن 
فاعلون  أنهم  فيه  تشك  بما  نفسها  على  منهم  وخافت  لها  ُكْفئًا  رأوه  لما 
يكرهون  هـذا  زماننا  أهـل  مـن  تعلـم  كمـا  عنهـا،  يردهـم  راد  وال  بهـا 
أكفائها،  من  تهوى  ما  على  يتركونها  وال  أنفسـهم  تهوى  ما  على  المرأة 
دافعته  أن  بعـد  نفسـها  على  وأجازته  غصبـًا  ورضيـت  كرهـًا  فطاوعـت 
التزويج؟  هذا  في  الفاصل  القول  ما  كارهة.  أنها  إال  تدافعه  لم  أو  فغلبها 
استغاثت  وإن  فيه؟  الحكم  ما  نفسها  على  أجازته  أن  بعد  به  رضيت  وإن 
كان  لمن  هل  بها  المتزوج  عليها  دخل  لما  بالمسلمين  واستجارت  باهللا 
كان  إن  عليها  يهجم  أن  عنها  منعـه  من  مقدرة  على  له  بكراهيتهـا  عالمـًا 
عليه؟ يجب  أو  الباب  فك  من  امتنع  أن  بعد  منزله  في  أو  منزلها  في 

قادحة  غير  القلب  كراهة  فإن  بقلبها  كرهته  وإن  التزويج  ثبت  الرضا  أظهرت  إذا 
مع  فزوجوها  الكراهية  أظهـرت  بل  الرضا  تظهر  لـم  وإن  التزويج،  صحـة  فـي 
على  وتعاون  وضالل  وفسق  غصب  فهو  رغمها  على  الزوج  إلى  وحملت  ذلك 
حرمة  وال  أغاثوها  استغاثت  وإن  أجاروها  بالمسـلمين  اسـتجارت  وإن  الزنى، 
ومن  ذلك  عليه  وجب  ظلمهـم  من  إنقاذها  على  قدر  ومـن  عليها،  غلق  لبيـت 

المؤمنين. يتولى  وهو  بعد  ومن  قبل  من  األمر  وهللا  مثلهم  كان  بفعلهم  رضي 

É¡ª∏Y  ¿hO  êhõdG  á©LQh  É¡JóY  ó©H  á≤∏£ªdG  êGhR

يعلمها  ولـم  بعيد  بلد  فـي  وكانت  العـدة  في  وردهـا  امرأته  طلـق  مـن 
الرد  وقت  وأرخا  أعلماها  ثم  عدتها  انقضاء  بعد  تزوجت  حتى  الشهود 
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وما  يدركها؟  ال  األول  بأن  القول  وجه  ما  العدة،  في  كان  ذلك  أن  فرأت 
يدركها؟ بأنه  القول  حجة 

يدركها  ال  أنـه  عندهم  القـول  وإنما  يدركهـا  أنـه  ألصحابنـا  قـوًال  أعـرف  ال 
يؤديا  لم  حيث  الشـهود  شـهادة  سـقوط  ووجهه  صحيح،  الثاني  التزويج  وأن 
يلزم  ما  مع  أمانتهما  خانا  وقد  ذلـك  في  أمناء  أنهما  مع  وقتها  فـي  شـهادتهما 

الفروج. إباحة  من  ذلك  من 
سـقوط  الوجه  إن  لقلنـا  المكان  ببعـد  عـذرًا  للشـهود  قدرنـا  فلـو  وأيضـًا 
التزويج  قبل  حجة  يكونان  إنما  أنهما  وذلك  الثاني  التزويج  بعد  حجيتهـم 
القول  فوجب  منها  بأقـوى  معارضة  حجتها  صـارت  تزوجت  فلما  الثانـي 

أعلم. واهللا  بسقوطها. 

ìÉμædG  ≈∏Y  ¥É°ùØdGh  ∫hó©dG  IOÉ¡°T

يصح  هل  القبلة،  أهل  مـن  والفسـاق  المعاصي  أهل  من  المنتهكون 
يحتاج  منهم  عدد  مـن  فكم  صح  فإن  التزويج؟  أمور  فـي  إشـهادهم 
يوجد  لم  إذا  المراجعـة  فـي  إشـهادهم  أيضًا  يصح  وهـل  المـزوج؟ 
بالمرأة  يدخـل  أن  للـزوج  يصـح  وهـل  القبلـة؟  أهـل  مـن  األمنـاء 

إليه؟ المجلوبة 
شـهادة  التزويج  في  فتصح  سـواء،  حد  على  الفروج  أمر  في  كلهم  القبلة  أهل 

المعاصي. في  تهوروا  ولو  والفساق  األمناء 
يكن  لم  ما  إليه  تجلب  التي  بالمرأة  يدخـل  أن  قلبه  اطمأن  إذا  لـه  ويجـوز 
المراجعة  فـي  القول  وكذا  امرأتـه  غير  الرجل  إلـى  يجلبون  عادتهـم  مـن 
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فإن   (١)﴾ [   Z   Y   X ﴿ تعالى:  قوله  لظاهر  أشد  إنها  قيل  وإن 
أعلم. واهللا  أولى.  فهم  العدول  أمكن  وإن  موجودة  الرخصة 

É¡H  ∫ƒNóªdG  ô«Z  áà«ªdG  ô¡e

فال  لها  الزوج  كطالق  بها  المدخول  غير  المرأة  موت  إن  قال  من  قـول 
منها؟ بميراثه  يقول  فهو  وعليه  الصداق  نصف  إال  يلزم 

الطالق  على  الموت  قياس  فوجهه  به  قيل  قد  كان  فإن  نحفظه،  لم  القول  هذا 
الدخول  قبل  بموته  لهـا  فأوجب  بعض  عند  طالقه  على  هـو  موته  قيس  كمـا 

القول. هذا  على  موتها  فكذلك  الصداق  نصف 
فهما  فيه  للدخـول  أثر  وال  العقـد  بعد  المـوت  بنفس  فثابـت  الميـراث  وأمـا 

أعلم. واهللا  إجماعًا،  الصحيح  العقد  بعد  يتوارثان 

áLhõdG  IóY  ∫ÓN  áLhõdG  áªY  áÑ£N

فأجابته  امرأتـه  عدة  في  عمتها  أو  خالتهـا  أو  امرأتـه  أخت  خطـب  مـن 
بعد  له  هل  امرأته،  عدة  مضت  أن  إلى  عنهـا  كف  ثم  لذلك  المخطوبـة 
المذكورات  بإحدى  تزوج  وإن  العمة؟  أو  الخالة  أو  األخت  تزويج  ذلك 

ذلك؟ في  القول  ما  يجز  لم  أو  وجاز 
حرم  وإنما  الِخطبة  علينـا  تحرم  لم  إذ  العدة  بعد  تزوجهـا  في  عليهـا  بـأس  ال 
أعلم. واهللا  النساء.  على  العدة  وإنما  نعتد  أن  علينا  وليس  بينهما،  الجمع  علينا 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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∫ƒNódG  ó©H  É¡LhR  ≈aƒàªdG  á«Ñ°üdG  OGóàYG

أعليها  تراه  ما  بها،  دخـل  وقد  بلوغها  قبل  الزوج  فمات  وليهـا  زوجهـا 
وتحلف  البلوغ  وقـت  إلى  تؤجل  أم  والصـداق،  الميـراث  ولهـا  العـدة 

ذلك. لنا  بين  والميراث؟  الصداق  وتأخذ  وتعتد 
أن  بعد  أتحلف  تحليـف،  بال  والميراث  كامًال  الصـداق  ولها  صباها  فـي  تعتـد 
اهللا  فرض  فقـد  بالتزويج  كان  فـإن  فرجهـا؟  اسـتحل  شـيء  بأي  أَرَبـه؟  قضـى 
التزويج  بغير  كان  وإن  يحرمهـا،  الذي  ذا  فمن  الميـراث  من  نصيبًا  للزوجـات 
أن  المعلوم  ومن  اليمين،  ملك  أو  التزويج  إال  الوطء  يبيح  سبب  وال  هو؟  فما 
أعلم. واهللا  الزوجية.  حقوق  له  فوجبت  تزويج  أنه  فثبت  يمين  بملك  ليس  هذا 

êhõdG  ≈fõH  É¡ª∏©H  áLhõdG  áeôM

عليه  تحـرم  هل  جهالتـه،  في  فعلـه  الذي  بالزنـى  زوجتـه  أخبـر  رجـل 
زوجته؟

أعلم. واهللا  عليه.  حرمت  شفتيه  من  ينطق  حين  تنظره  وهي  بذلك  لها  صرح  إذا 

¬àLhR  É¡fCG  kÉfÉX  É¡ÄWh  øªH  êGhõdG

يتزوجها؟  أن  الوقاع  بعد  من  له  أيجوز  زوجته،  يظنها  امرأة  جامع  رجل 
ال؟ أم  صداق  عليه  وهل 

عليه  الصداق  وأن  المـرأة،  بهذه  تزوجـه  منع  يقتضي  أصحابنا  أكثـر  مذهـب 
عليه،  صداق  فال  بعلها  ليس  وأنه  بمكانه  عالمة  مستيقظة  كانت  إذا  إال  واجب 

أعلم. واهللا  المطاوعة.  الحكم  في  فإنها  عليه  تنكر  لم  إذا 
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É¡fPEÉH  ¬àLhR  áeCÉH  êGhõdG

أمر  ويتم  الفعل  هذا  أيجـوز  الزوجة،  من  بأمر  زوجته  أمة  تـزوج  رجـل 
وغيرها؟ هذه  في  تزوج  أن  لها  يكون  والمرأة  لزوجها  الزوجة  هذه 

فإذا  ُيْوَلى؟  لمن  الوالية  تكون  وكيف  غيره  وال  التزويج  في  والية  للمرأة  ليس 
أن  المتزوج  تأمر  أن  ويجزئ  يزوجها،  أن  رجًال  أمرت  أمتها  تزوج  أن  أرادت 

نفسه. بها  يزوج 
في  بعضهم  ذلك  فمنع  الحرة  على  األمة  تزوج  في  المسـلمين  بعض  وشـدد 

أعلم. واهللا  عليه،  سيدتها  تحرم  قالوا  حتى  عليها  المرأة  أمة  تزوج 

¥Gó°üdG  »a  ƒØ©dG  ≥M  ¬d  øe

هو؟ من   (١)﴾Å   Ä    Ã   Â     Á   À ﴿ تعالى:  قوله 
شـاء  فإن  النكاح  عقد  بيده  ألن  الـزوج  هو  بعضهم  فقال  ذلـك،  في  اختلـف 
المس  قبل  المطّلق  إذ  الصـداق  تتميم  هذا  على  والعفو  حرم  شـاء  وإن  أبقـاه 

الصداق. نصف  إال  يلزمه  ال 
أن  لهما  إذ  واألمة  الصبية  ولي  في  خاصة  اآلية  وأن  والسيد،  األب  هو  وقيل 
سـيدها.  إلى  واألمة  أبيها  إلى  الصبية  أمر  ألن  واألمة  الصبية  حق  عـن  يعفـَوا 

أعلم. واهللا 

.٢٣٧ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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في  البيتين  هذين  على  شرحه  آخر  في  وصاف  ابن  عند  يوجد  ما  معنى 
النظر: ابن 

ذلـك فــعـل  تـولــت  الغضـب وإذا  عــنـــد  زوجـــة 
تحـل فـال  عليـك  الحـقـبحرمـت  مــدى  أتيـن  بمـا 

وإن  بالمرأة  دخل  كان  إن  الرضاعـة  من  امرأته  له  تحل  وال  قـال  حيـث 
يحل  كيف  فارقها  أو  امرأتـه  ماتت  إذا  يتزوجها  أن  فلـه  بها  يدخـل  لـم 
النسـب؟  كحرمة  الرضاعة  حرمـة  أليسـت  امرأته  أم  وهي  تزوجهـا  لـه 
أن  قبل  طلقها  ثـم  امرأة  تزوج  رجًال  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  عن  الكشـاف  وفـي 
يتزوج  أن  لـه  يحل  وال  ابنتهـا  يتـزوج  أن  بأس  ال  قـال  أنه  بهـا  يدخـل 
تحرم  األم  أن  الحصين  وعمران بن  عمر  عن  أيضًا  الكشاف  وفي  أمها، 
ذلك  في  سواء  النسب  من  المرأة  أم  تزوج  يحل  ال  كان  إذا  العقد  بنفس 
امرأته  أم  فكذلك  زوجـًا  به  رضيت  إذا  بها  يدخل  لـم  أو  بالبنت  دخـل 
من  يحرم  بها  الدخـول  قبل  فارقها  أو  عنده  ماتت  سـواء  الرضاعة  مـن 
أظن  وال  لذلك؟  المخصص  الدليل  فأين  النسـب  من  يحرم  ما  الرضاع 
ما  على  مبني  وصـاف  ابن  عن  الموجـود  إن  يقـال  أن  إال  اللهـم  دليـًال 
إذا  أنها  زيد  عن  المسـيب  سـعيد بن  عن  كشـافه  في  الزمخشـري  رواه 
قبل  طلقها  وإذا  أمهـا  على  يخلـف  أن  كره  ميراثها  فأخـذ  عنـده  ماتـت 
امرأة  تـزوج  فيمن  صريح  فهـذا  انتهى.  فعل،  شـاء  فإن  بهـا  يدخـل  أن 
يخلف  أن  لـه  وكره  أمها  تـزوج  شـاء  فإن  بها  يدخـل  أن  قبـل  وطلقهـا 
جاء  فإذا  ميراثها.  وأخـذ  بها  يدخل  أن  قبـل  عنده  ماتت  إن  أمهـا  علـى 
الرضاعة.  من  المرأة  أم  في  األولى  فمن  النسب  من  المرأة  أم  على  هذا 
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 (١)﴾ e    d ﴿ تعالـى  قوله  لخالفـه  مسـلم  غير  هذا  قلـت 
تكن  لم  ولو  موروثـة  وارثة  وأنهـا  زوجة  تسـمى  العقد  بنفـس  والمـرأة 
رواه  ما  كان  فإن  تزوجته  من  ورثها  ولما  تزوجها  من  ورثت  لما  زوجة 
ال  واألحادي  أحادي  فهو  حديثًا  المسـيب  سـعيد بن  عن  الزمخشـري 
ممنوع  هنا  ها  فاالجتهاد  قائلـه  من  اجتهادًا  كان  وإن  القطعـي  يعـارض 
ذكره  قدمت  بما  معـارض  إنه  ثم  الجانبين،  كال  مـن  االسـتدالل  فبطل 
يدخل  أن  قبل  طلقها  ثم  امـرأة  تزوج  الذي  الرجل  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  عـن 
روي  وبما  أمها.  يتزوج  أن  له  يحل  وال  ابنتها  يتزوج  أن  بأس  ال  أنه  بها 
صح  وإذا  العقد  بنفـس  تحرم  األم  أن  الحصين  وعمران بـن  عمر  عـن 
ينبغي  فكذلك  الكتـاب  بنص  تزويجها  حرام  النسـب  من  المـرأة  أم  أن 
النسـب،  من  يحرم  ما  الرضـاع  من  يحـرم  الرضاع  مـن  المـرأة  أم  فـي 
االستقامة  كتاب  في  عليه  اهللا  رضوان  الكدمي  اإلمام  عن  أحسب  وفيما 
أمها  عليه  حرمـت  زوجًا  به  ورضيـت  امرأة  الرجل  تـزوج  إذا  قـال  أنـه 
يدخل  لم  إذا  البنت  يتزوج  أن  لـه  وجاز  يدخل.  لم  أو  بها  دخـل  سـواء 
الكتاب: بنص  ظاهر  والثانـي  نصًا  يكن  لم  إن  كالمه  معنى  فهـذا  بـاألم 
   n    m    l      k    j    i    h    g    f ﴿
كذلك:  واألول   (٢)﴾v   u    t   s    r    q    p    o
الدليل  وما  وصـاف؟  ابن  عن  هذا  معنـى  مـا   (٣)﴾ e    d ﴿
قال  أحد  وهل  المذهب؟  في  مشـهور  القول  هذا  وهل  له؟  المخصص 

.٢٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 

.٢٣ اآلية  النساء،  (٢) سورة 

.٢٣ اآلية  النساء،  (٣) سورة 
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أم  تزوج  جواز  في  أعني  المختـار؟  فما  خالف  فيـه  كان  وإن  بخالفـه؟ 
قبل  طلقها  أو  عنـده  ماتت  إذا  بابنتها  التزوج  بعـد  الرضاعة  من  المـرأة 
وصاف  ابن  شـرح  في  إال  القول  هذا  على  أطلع  لم  فإني  بهـا  الدخـول 
استغربته  رأيته  فلما  ذلك  نحو  يجوز  أنه  أحسب  كنت  وما  الدعائم  على 
لم  ما  وأستبعد  غريبًا  يكن  لم  ما  أستغرب  أني  عجب  وال  منه  وتعجبت 

حفظي: وسوء  فهمي  لقلة  بعيدًا  يكن 
صحيحًا  قـــوًال  عــائــب  مــن  ــم  وك

السـقيـم الـفـهــم  مـــــن  وآفـتــــه 
تحل  وال  يقول  أن  أراد  ولعله  غلـط،  وهو  له  وجه  ال  وصاف  ابن  ذكـره  مـا 
مكان  األم  فذكر  سـهوًا  العبارة  عليه  فانقلبت  الخ  الرضاع  من  امرأته  ابنة  له 
بمعنى  هـي  زيد  عن  المسـيب  سـعيد بن  ذكرهـا  التـي  والكراهيـة  البنـت، 
ألسـنة  في  التحريم  عن  بالتكريه  التعبيـر  يقـع  ما  وكثيـرًا  التنـزه  ال  التحريـم 
يرثها  لم  إن  بحلها  والقول   (١)﴾ è  ç  æ  å   ä  ã  â﴿ القدماء: 

أعلم. واهللا  بها.  يدخل  لم  إذا  وكذلك  باطل 

áÑ°üY  É¡d  øμj  ºd  ¿EG  á≤à©ªdG  èjhõJ

أولى  من  نعمة  ومولى  رحـم  لها  وكان  عصبة  لها  يكن  لـم  إن  المعتقـة 
بها  الزوج  ودخل  وجودهما  مع  األجنبي  زوجها  وإن  منهما؟  بتزويجها 
الجواز؟  إلى  أقرب  أم  العصبة  وجود  مع  األجنبي  زوجها  لو  كما  فهي 

.٣٨ اآلية  اإلسراء،  (١) سورة 
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أيضًا  فهـو  النعمـة  ومولـى  الرحـم  وجـود  مـع  السـلطان  زوجهـا  وإن 
عدمت  وإن  الجواز؟  إلى  أقرب  أم  وجودهما  مع  لها  األجنبي  كتزويج 
أهو  السلطان  أمر  بغير  المسلمين  جماعة  وزوجها  النعمة  ومولى  الرحم 
وقد  الجواز؟  إلـى  أقرب  أم  المولى  وجـود  مع  لها  األجنبـي  كتزويـج 
تزويج  يلي  ال  المسـلمين  من  كواحد  الرحم  أن  أحسـب  ما  قدر  كنت 
جملة  في  يكون  أن  أحسب  فيما  واستحب  وحده،  أقاربه  نساء  من  أحد 
جملتهم  من  بحضرتهم  وهو  الجماعة  المرأة  تأمر  ثم  المسلمين  جماعة 
يلي  أنه  مختصـره  في  إسـحاق  أبي  اإلمـام  كالم  وظاهـر  يزوجوهـا  أن 
مولى  ثم  النسـاء  من  له  عصبة  ال  لمـن  ولي  وأنـه  أقاربه  نسـاء  تزويـج 
العصبة  عدم  عند  السـلطان  من  أولى  عنده  النعمة  ومولـى  بعده  النعمـة 
هنا  ها  اإلمام  ذكره  وما  صح  إن  أحسـبه  كنت  ما  ولعل  قلت  والرحم. 
من  أولى  النعمة  ومولى  النساء  من  له  عصبة  ال  بمن  أولى  أنه  الرحم  في 
المواريث  ترتيب  حسب  على  مبني  والرحم  العصبة،  عدم  مع  السلطان 
جعله  العصبة  عدم  مع  وارثـًا  جعله  فمن  فيه،  اختالفهم  حسـب  وعلـى 
منه  أحق  المـال  بيت  أن  ورأى  ميراثـًا  له  يـر  لم  ومن  عدمـه،  مـع  وليـًا 

المسلمين. من  كواحد  هو  بل  وليًا  عنده  يكن  لم  بالميراث 
السلطان  زوجها  فإن  أيضًا،  السلطان  من  وأولى  الرحم  من  أولى  النعمة  مولى 
في  يكون  أن  قول  على  ويشـبه  األجنبي،  تزويج  حكم  في  يكون  وجوده  مـع 

ولي. بعد  ولي  تزويج  حكم 
واسـتحب  لبعضهم  قول  فهو  إسـحاق  أبو  ذكره  وما  يزوج  فال  الرحم  وأما 
ويحسـن  السـببين،  بين  ليجمع  الجماعة  وأمر  بأمـره  يزوج  أن  سـعيد  أبـو 
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ترتيب  في  يراعـون  فإنهم  بتوريثـه  القـول  على  يزوج  بأنـه  القـول  تخريـج 
المراعاة  تلك  إن  تقـول  أن  ولك  الوارثين،  ترتيـب  في  مراعاتهـم  األوليـاء 
الوارث  عدم  عند  فميراثه  الرحم  وأما  الوالء  أهل  لكونهم  بالعصبة  خاصـة 
يرث.  لم  أو  ورث  أولى،  النعمة  فمولى  حال  كل  وعلى  أعلم  واهللا  أصـًال. 

أعلم. واهللا 

èjhõàdÉH  á∏«ch  hCG  á«°Uh  ICGôªdG  π©L

الرجال  مـن  شـئنه  بمن  بناته  تزويج  فـي  أمهن  البنـات  أبـي  توكيـل 
مـن  رجـًال  األم  أمـرت  إن  التزويـج  يثبـت  هـل  سـافر  ثـم  األكفـاء 
بوكالة  له:  تقول  أن  بعد  الصفة  هذه  على  بناتها  يزوج  أن  المسـلمين 
وفالن  فالن  وشهد  وكلني  حين  وفالن  فالن  بحضرة  فالن  زوجي  من 
الصفة  هذه  على  لبناتها  النكاح  عقد  الرجل  لهذا  يجوز  وهل  بذلك؟ 
وال  للشـهود  وال  للعاقد  يجوز  ال  كان  وإن  يشـهدوا؟  أن  وللشـهود 
الدخول؟  بعد  ذلك  فـي  الحكم  ما  الصفة  هذه  علـى  التزويج  يثبـت 
وفالن  فالن  بحضرة  وكلتها  أيضًا:  وقال  سـفره  بعد  األب  رجع  وإن 
هل  الدخول  بعـد  وذلك  وفـالن  بفالن  بناتي  بتزويـج  لـراٍض  وإنـي 

ال؟ أم  التزويج  يمضي 
ال  لكن  التزويج  أمر  في  وكيلة  أو  وصية  جعلها  جواز  على  يدل  ما  األثـر  فـي 
معه  صح  إذا  بأمرها  يزوج  أن  له  ويجـوز  رجًال،  توليه  بل  بنفسـها  العقد  تلـي 
رضي  عائشة  بوصاية  ذلك  جواز  على  يستدلون  ولعلهم  وكيلة،  أو  وصية  أنها 

أعلم. واهللا  عبدالرحمن.  أخيها  بنات  في  عنها  اهللا 
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إن  الولد  لمـن  أشـهر  لسـتة  بولد  فأتت  وليها  غير  من  امرأة  تـزوج  مـن 
التزويج؟ بفساد  قلت 

الصحيح.  النكاح  يثبته  كما  النسـب  يثبت  الفاسـد  النكاح  ألن  للزوج،  الولد 
أعلم. واهللا 

¬à«ª°ùJ  ΩóYh  ¥Gó°üdG  πbCG

لها  يسـم  لم  أو  دراهم،  أربعة  من  أقل  صـداق  على  امرأة  تـزوج  رجـل 
بينهما؟ الميراث  ترى  كيف  بعده،  أو  الجواز  قبل  أحدهما  ومات  صداقًا 
اتفاقًا  لها  فيثبت  الدخول  بعد  الصداق  أما  حال  كل  على  ثابت  بينهما  الميراث 
يسم،  لم  أو  سمي  الصداق  عليه  فقيل  الميتة  هي  كانت  فإن  الدخول  قبل  وأما 
فإن  الميت  هـو  كان  وإن  فـال،  يسـم  لم  وإن  لزمه  الصـداق  سـمي  إن  وقيـل 
العلماء  من  ذلك  أجاز  من  قول  فعلى  دراهم  أربعة  من  أقل  صداقًا  لها  سمي 
نعلين،  على  امرأة  بنكاح  أحل  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  روي  وقد  سـمي،  ما  إال  لها  ليس 
علي  موسـى بن  وأجاز  حديد،  خاتم  على  امرأة  نـكاح  أجاز  أنـه  عنـه  وُروي 
فرقة،  يرَو  فلـم  بها  دخل  قد  كان  إن  وذلـك  دوانيق  أربعة  علـى  امـرأة  تـزوج 
ذهب،  من  نواة  وائل  وقال  عشرة.  الصداق  أقل  أن  علي  موسى بن  رأي  وكان 
أصح. عندي  واألول  دراهم  أربعة  وهو  القطع  به  يجب  ما  إنه  قال  من  وقال 
الشعثاء  أبي  رأي  وهو  لها  مهر  فال  كثيرًا  وال  قليًال  ال  صداقًا  لها  يسم  لم  فإن 
الزاملي  وقال  خالفًا.  فيه  نعلم  ال  بعضهم  قال  حتى  أصحابنا  وعليه  اهللا  رحمه 

أعلم. واهللا  المثل.  صداق  لها  يكون  أن  االختالف  من  يعدم  ال 
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جواز  علـى  يدل  الخطـاب  وعمر بن  طالـب  أبـي  علي بـن  فعـل  هـل 
ُروي  إذ  الصداق؟  تحديد  وبدون  مزوج  وبدون  شاهدين  بدون  التزويج 
له  فقال  صغيـرة،  إنها  قال:  كلثـوم  أم  ابنته  علـّي  على  خطـب  عمـر  أن 
يرصده  ال  ما  كراماتهـا  من  أرصد  فإنـي  الحسـن  أبا  يا  زوجنيها  عمـر: 
فبعثها  زوجتك  فقد  رضيتهـا  فإن  إليك  أبعثها  أنا  علـي:  له  فقال  أحـد. 
وفيها  فكشفها،  ساقها  على  يده  ووضع  وفيها  القصة  آخر  إلى  ببرد  إليه 

آخرها. إلى  زوجك  فإنه  بنية  يا  علّي:  قال  أيضًا 
مسـكوت  والصداق  الشـهود  أن  فيه  ما  غاية  بل  ذكرت،  ما  على  ذلك  يدل  ال 
حضورهم  إال  يمكن  فال  الشهود  وأما  يسم،  لم  أنه  فيمكن  الصداق  أما  عنهما: 
عند  أشـهدا  فلعلهما  زوجتكها  فقـد  رضيتها  إن  علـي  قول  وهـو  العقـد  عنـد 
تعالى  ولقوله  وشاهدين»  بولي  إال  نكاح  «ال  لحديث:  ذلك  من  بد  وال  ذلك، 
يكون  وال  التزويج  من  فرع  وهي   (١)﴾ [   Z   Y   X ﴿ الرجعة:  في 

أعلم. واهللا  األصل.  من  أشد  الفرع 

πLôdG  á«fõe  áæHG  ºjôëJ

ومنها  طالب،  أبي  علي بن  عن  منها  مسندة  أحاديث  ووجدت  نصه  عما 
أن  أراد  أو  عنـده  كانت  سـواء  الرجل  مزنية  ابنة  تحليـل  في  غيـره  عـن 
الحرام  بأن  الغمة  كشف  كتاب  في  المذكور  الشـيخ  علل  ثم  يتزوجها، 
يزني  رأته  إذا  ألنهـا  فيها  مقدوح  العلة  أن  شـك  وال  الحالل،  يحـرم  ال 

.٢ اآلية  الطالق،  (١) سورة 
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كما  أصحابنا  مذهب  على  فيها  الحكم  ما  عليه،  حرمت  بغيرها  أو  بهـا 
ال؟ أم  ذكرت 

أعلم.  فاهللا  غيره  عن  وأما  موجودًا،  نعلمه  فلم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  عن  شـيء  أما 
الرجل  حجر  في  تكـن  لم  التي  الربيبة  نكاح  يجـوز  أنه  علي  عـن  والموجـود 
زنى،  عن  الكائنة  البنت  تزويج  الشـافعي  جوزه  والذي  حجره،  في  التي  دون 

الربيبة. غير  والبنت 
تعالى:  قوله  من  بالمفهوم  تمسـكًا  عنه  صح  إن  ذلك  أجاز  إنما  عليًا  أن  على 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عـن  يرويـه  لشـيء  ال   (١)﴾i    h    g    f ﴿

ذلك. في  األمة  خالفته  وقد 
المذهب،  في  مسـلم  فغير  الحالل  يحـرم  ال  الحرام  بأن  الشـيخ  تعليـل  وأمـا 
بينهما  فـرق  الحاكم  عند  تالعنا  إذا  فإنهمـا  اللعـان  بحالة  منقوض  أنـه  علـى 

أعلم. واهللا  أبدًا.  يجتمعان  فال  إجماعًا 

á©HGôdG  ¬bÓW  øe  Ió©dG  »a  êGhõdG  ™æe

عدتها؟  انقضاء  قبل  غيرها  يتزوج  أن  له  هل  بائنًا  الرابعة  زوجته  طلق  من 
ال؟ أم  كالبائنة  المختلعة  وكذلك  الخالف؟  يدخلها  أم  المنع؟  أم 

ولعله  له  وقيل  تخلص،  حتى  بخامسة  التزويج  له  ليس  فقيل:  ثالثًا  طلقها  إذا 
المختلعة. مثلها 

أعلم. واهللا  المنع،  عندي  والصحيح 

.٢٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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يذكر  ولم  األكفاء،  مـن  شـاءت  بمن  امرأة  تزويج  في  رجـًال  وكل  مـن 
والوكيل  الصداق،  على  واتفقوا  اآلجل  وال  العاجل  الصك  في  الصداق 
النكاح  بخطبة  بينهم  يعقد  رجًال  يأمر  أن  أله  النكاح،  عقد  لفظ  يحسن  ال 

بنفسه؟ عليه  الزم  أم  الوكالة  بسبيل 
وكله  وإن  غيره،  يوليه  وأن  بنفسـه  ذلك  يتولى  أن  فله  تزويجها  فـي  وكلـه  إذا 
فعل  في  وكله  ألنه  غيره  يأمر  أن  له  فليس  المضارع  بصيغة  هكذا  يزوجها  أن 
تعلمه.  التزويج  يحسن  لم  فإن  عنده  من  الوكالة  على  يزيد  فال  نفسه  في  ذلك 

أعلم. واهللا 

ÉgQÉ«Nh  á«Ñ°üdG  ÜC’G  èjhõJ

بعد  الِغير  لهـا  فهل  ذلك  له  كان  فـإن  يزوجها؟  أن  ألبيهـا  هـل  الصبيـة 
البلوغ؟

فإن  البلوغ،  بعـد  الخيار  ولها  الصالح،  فيـه  لها  رأى  إذا  ذلك  له  يصـح  نعـم 
إن  كامًال  المهر  ولها  التزويج  انفسـخ  غيرت  وإن  العقد  عليها  مضى  سـكتت 
ورث  بلوغها  قبل  أحدهما  مات  وإن  شيء،  لها  فليس  وإال  بها  دخل  قد  كان 
عندي،  الصحيح  هو  هـذا  خصومة.  وال  أيمان  غير  من  الميـت  منهما  الحـي 

أعلم. واهللا 

ácôà°ûªdG  áeC’G  èjhõJ  »a  áj’ƒdG

زنجبار  سـافروا  قد  والذكور  وإناث  ذكور  بين  كان  إذا  المملوك  العبـد 
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بأمر  تزوج  أمة  ملكهم  في  كانت  وإن  اإلناث؟  بـرأي  يتزوج  أن  أيجـوز 
ال؟ أم  بزنجبار  وهم  الذكور  دون  اإلناث 

االتفاق  ذلك  على  بعضهم  حكى  وقد  الشركاء  جميع  بإذن  إال  التزويج  يصح  ال 
فروج،  ألنها  داللـة  هذا  فـي  تثبت  ال  وقالوا  مثلـه  واألمة  المشـترك  العبـد  فـي 
لكم  طلبت  وقد  ال  أم  اليتيم  مقام  اإلذن  في  يقوم  هل  اليتيم  وصي  في  واختلفوا 

رخصة. وجدت  فما  ذلك  إلى  بالحاجة  لعلمي  األثر  وراجعت  الرخصة 
منهم  ويؤخذ  الشـركاء  سـائر  إلى  يكتب  أن  هي  معها  ريب  ال  التي  والحيلة 
واهللا  اهللا،  عند  والعلم  الحيلة  تمت  ذلك  حصل  فإذا  الثقات  بخطـوط  اإلذن 

أعلم.

¬XÉØdC’  kÉ£HÉ°V  ¿Éc  GPEG  êGhõdG  πgÉédG  »dƒJ

له  تكن  لم  والضالل  الجهل  في  المنغمس  الجاهل  يزوج  أن  يجوز  هل 
ال؟ أم  التزويج  أللفاظ  ضابطًا  كان  إذا  أصًال  العلم  سمة 

أعلم. واهللا  بركة.  أكثر  واألفضل  ذلك،  يجوز 

É¡àÑ«HQh  ICGôªdG  ø«H  ™ªédG

يعجبك؟ الذي  وما  ال؟  أم  وربيبتها  المرأة  بين  الجمع  يجوز  هل 
في  يعجبني  الـذي  وهو  المنع  المغرب  أهل  عـن  ومشـهور  خالف  ذلك  فـي 

أعلم. واهللا  بينهما.  التفرقة  على  أقوى  فال  وقع  وإن  الحال  هذا 
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ذلك. لنا  صرح  ال؟  أم  لغيره  التزويج  يعقد  أن  لألعمى  يجوز  هل 
أعلم. واهللا  واألحزم.  األحوط  وهو  غيره  ذلك  يتولى  أن  األحسن 

iôNCÉH  ¬LGhR  ΩóY  ≈∏Y  ô¡ªdG  øe  êhõdG  AGôHEG  ≥«∏©J

أيجوز  عليها،  يتـزوج  أال  على  صداقهـا  من  زوجها  أبـرأت  إذا  المـرأة 
يتزوج  أن  له  أم  يتزوج  لم  إن  منه  ويبرأ  منه  طلب  غير  من  كان  إن  ذلك 

ذلك. لنا  صرح  باطل؟  برآن  وهذا 
ذلك،  لها  لزمه  تزوج  فإن  عليها  يتزوج  لم  إن  ويثبت  البرآن  هذا  عندي  يجوز 

أعلم. واهللا  عظيم،  شأن  باألزواج  االنفراد  في  وللنساء 

?¬H  ΩôëJ  πg  ôHódG  »a  áLhõdG  Iô°TÉ©e

أم  جهله  ينفعه  هل  فيه  الجهل  على  عامدًا  الدبـر  في  زوجته  جامع  مـن 
ذلك. لنا  صرح  زوجته؟  عليه  تحرم 

معها،  اإلقامة  ولـه  التوبة  وعليه  بينهمـا  يفرق  فـال  بالتحريـم  جاهـًال  كان  إذا 
قال  عليه.  بتحريمها  قال  من  قال  هنا  فها  بالحرمة  عالم  وهو  ذلك  تعمد  وإن 
إن  واليته  سقطت  بحرامه  المعرفة  بعد  ذلك  على  أقام  إن  الحسن  محمد بن 
ال  قال  ثم  الحيض  في  الوطء  من  أهون  هو  فقال  بشـير  وأما  والية،  له  كانت 

أعلم. واهللا  الحق.  وافق  ما  إال  مني  تأخذوا 
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على  يحتج  فهل  حجة  بغير  تزويجها  عن  األدنى  امتنع  إذا  المرأة  أولياء 
شاعت؟ من  تأمر  ذلك  وبعد  واحد  بعد  واحدًا  أسفل  كان  من 

أعلم. واهللا  حجتهم،  وتنقطع  يفرغوا  حتى  واحد  بعد  واحدًا  عليهم  يحتج  نعم 

?¥Gó°üdG  πLDƒe  ≥ëà°ùj  ≈àe

عليه  لها  فيجب  زوجتـه  على  تزوج  إذا  الرجـل  أن  األثر  في  يوجـد  مـا 
لها  فيحكم  خاصمته  إذا  عندك  كذلك  يكون  أهذا  لها،  اآلجل  الصداق 

بذلك؟ عليه 
بالموت  مشـروط  غير  عندهم  اآلجل  أن  والظاهر  األثر  في  ذلك  يوجـد  نعـم 
على  عنه  أجلتـه  الذمة  نفس  فـي  هو  وإنما  مـدة  غير  من  أجـل  بـل  والفرقـة، 
فإن  اليوم  عرفهم  وأما  لزمه  بحقها  وطالبته  ظنها  أخلف  فإذا  الموافقة  حسـن 

أعلم. واهللا  شرطه،  بوجود  إال  يجب  فال  بالفرقة  شرط  األجل 

ácôà°ûªdG  áeC’ÉH  êGhõdG

بالتسري  عنده  أتكون  يتزوجها  أن  وأراد  وأخيه  رجل  بين  كانت  إذا  األمة 
كانت  إذا  كذلك  كلهـا؟  له  تكن  لم  ألنها  بتزويج  أم  الملـك  جهة  مـن 

ال؟ أم  استبراء  وعليها  عليه  فاشتراها  بالتزويج  عنده 
أعلم. واهللا  بتسري  وال  بتزويج  ال  سيديها  ألحد  تحل  ال  المشتركة  األمة 

وليس  بالتسـري  معه  وتصير  ينفسـخ  النكاح  فإن  األمة  زوجته  اشـترى  إذا  أما 
أعلم. واهللا  اهللا.  شاء  إن  استبراء  عليه 
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رأى  إذا  اللسـان  واألعجم  والمجنونة  المجنـون  في  يعجبـك  الذي  مـا 
لهم؟ القبول  لفظ  وما  بينهم؟  فرق  وهل  لهم؟  التزويج  صالح  الولي 

أعلم. واهللا  لفالن.  قبلتها  ويقول  يزوجه  أن  يعجبني 

É°VôdG  ΩóY  iƒYóH  ìÉμædG  ICGôªdG  ï°ùa

لم  الـزوج  فمكث  المـرأة،  أبو  والمـزوج  بكـرًا  امرأة  تـزوج  رجـل 
بني  من  لمغالبـات  سـنين  ثالث  بقدر  يخبرها  ولـم  بالمـرأة  يدخـل 
ترض  لم  أنها  ادعـت  ثم  الرضا،  عـدم  المرأة  من  يظهر  ولـم  عمهـا 
رضيت  ما  أنها  بـاهللا  يمينًا  عليها  أن  الحاكم  فحكـم  التزويج،  بهـذا 
كاذبة  كنت  إن  للمرأة  وقال  اآلية  إلى  أبوها  زوجها  فقد  زوجًا  بهـذا 
بعد  من  ثم  فحلفت  زوجًا  لك  يحل  وال  هذا  يخرجك  فال  ذلك  في 
قال  فأبى  يطلقها  أن  منه  تريد  المتزوج  إلى  وجاءت  نفسـها  أكذبت 
في  ترى  ماذا  أطلقك  ال  وأنا  زوجتي  غير  أو  زوجتي  تكونـي  أن  إمـا 

هذه؟ قصتها 
تخرجها  ال  الفاجرة  اليمين  تلك  أن  فعندي  بالرضا  وأقرت  نفسها  أكذبت  إذا 
إذا  حقه  الحق  صاحب  على  تحرم  ال  الفاجرة  اليمين  إن  قيل  وقد  زوجها  عن 
اليمين  ألن  له  ليس  وقيـل  يأخذه،  أن  له  كان  الخالص  وأراد  المنكـر  به  أقـر 
القول  على  وتمنع  معها  اإلقامة  له  يجوز  األول  القول  فعلى  حقه،  عن  عوض 
واهللا  الخالف.  مـن  خروجًا  الطالق  أو  التزويج  يجـدد  أن  ويعجبنـي  الثانـي، 

أعلم.
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منه  سمع  لمن  أيجوز  قوله  عن  رجع  بعد  ومن  بامرأة  بالزنى  أقر  رجل 
ال؟ أم  بها  التزويج  عليه  يعقد  أن  ذلك 

وإن  حرام،  عليه  فهي  صادقًا  كان  إن  فإنه  أمرهما  من  ذلك  يتولى  أن  له  ليس 
أعلم. واهللا  بشبهته.  أحق  وهو  التهمة  في  نفسه  أدخل  فقد  كاذبًا  كان 

¬JÉÑKEG  ¿hO  ≈fõdÉH  áª¡àªdG  èjhõJ

أيجوز  العامة  قول  إّال  عدوًال  لزناها  يشـهدوا  ولم  بالزنى  اتهمت  امـرأة 
أراده؟ لمن  تزويجها 

أعلم. واهللا  غيرها.  يصح  حتى  السالمة  على  والناس  تزويجها،  يجوز 

(١)﴾ (    ' ﴿  ájBG  ádhCÉàe  ÉgóÑ©H  ICGôªdG  …ô°ùJ

وعموم  الجواز  لظنها  الكريمـة،  لآلية  مقاولة  عبدها  تسـرت  إذا  المـرأة 
عليها  يعجل  وهل  المعنى؟  هذا  على  تحل  فهل  والنساء،  للرجال  ذلك 

بالجواب. منك  فضًال  تستتاب؟  حتى  أم  متوالة  كانت  إن  بالبراءة 
رضي  الخطاب  عمر بن  المؤمنين  أمير  أيام  في  وقعت  المسألة  هذه  أن  يوجد 
وال  أيمانكم  ملكت  ما  لكم  أيحل  فقالت  عليها  الحد  بإقامة  أمر  وأنه  عنه  اهللا 
المؤمنين  أمير  من  فهذا  متأولة،  فإنها  دعوها  فقال:  أيماننا؟  ملكت  ما  لنا  يحل 
«ادرؤوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  وقد  التأويل  لشـبهة  الحد  عنها  درأ  قد  عنه  اهللا  رضي 

بالشبهات». الحدود 

.٣ اآلية  النساء،  (١) سورة 
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إنه  الوالية  له  سـبقت  فيمن  وقيل  تابت  إذا  إال  منهـا  يبرأ  فإنه  البـراءة  وأمـا 
أعلم. واهللا  منه،  ُبرئ  أبى  فإن  أوًال  يستتاب 

ºØdG  »a  A•ƒdG  ºμM

يقتضيه  الذي  وما  الدبر؟  في  كالوطء  الفم  في  الوطء  إن  قال  من  دليل  ما 
بالجواب. أنعم  المسألة؟  هذه  في  نظرك 

الزوجة  فسـاد  وأما  فيه،  اإليالج  يمنع  أنه  فيه  ما  فغاية  وطء،  محل  الفم  ليس 
بتحريم األبد فال سبيل إليه وال دليل عليه، وقياسه على الدبر ال يتم الختالف 
وراء  بما  اإلباحة  جـاءت  وقد  النسـاء  أعجاز  تحريم  في  وللنصوص  المعنـى 
بمطلق  المحرم  على  احتج  فإن   (١)﴾´   ³    ² ﴿ الحيض  في  إال  ذلك 
فيه  أمنى  فإن  مجاراة  هي  وإنما  الفم  في  اإليالج  نجيز  ال  فالجـواب:  اإلباحـة 
أن  أظن  وال  اإلمنـاء  من  عليه  يترتب  مـا  لخوف  اإليالج  منع  ولعـل  فأقبـح، 

أعلم. واهللا  يفعله.  متقيًا 

≈ª°ùªdG  áeôM  hCG  á«ª°ùàdG  ΩóY  óæY  πãªdG  ô¡e  hCG  ô¡ªdG  ÜƒLh

عبده  تزوج  أو  بعبـده  أمته  زوج  إن  «وقيـل  ونصـه:  النيل  شـرح  في  مـا 
العبد  قبول  إلى  يحتـاج  ال  وأنه  جاز  صداق  بال  بأمة  حر  أو  غيـره  بأمـة 
الحر  تزويج  أو  غيـره  بأمـة  عبده  تزويـج  جواز  وجـه  كيـف  األمـة»  أو 
أموالكم»  بأطيب  النساء  فروج  «استحلوا  والحديث:  صداق؟  بال  باألمة 

.٢٢٣ اآلية  البقرة،  (١) سورة 
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بد  ال  والصداق  النكاح  مضي  أي  جاز  قوله  معنى  أم  توهب  ال  والفروج 
المصدقة  تحريم  على  دليل  الحديث  في  وهل  والعقد؟  المثل  وهو  منه 
آتني  القائل  قـول  حد  على  وهـو  دليل؟  فيه  ليـس  أم  مسـت  إن  حرامـًا 
من  أقطع  وبعضها  قاطعة  كثيرة  سيوف  هنالك  كان  إذا  السيوف  بأمضى 

منه. أطيب  هو  ما  الطيب  في  فيكون  بعض 
اصطالحهم  فـي  والصحـة  والثبـوت  فالجـواز  ثبـت،  قوله  فـي  جـاز  معنـى 
المعنى  هنـا  والمراد  اإلباحة  معنـى  على  الجـواز  يطلق  وقـد  واحـد،  بمعنـى 
على  الحديث  يدل  وال  الحاكـم.  اجتهاد  ويقدره  منه  بـد  ال  والصـداق  األول 
فلو  الصداق  في  الطيب  رفع  وجوب  على  يدل  وإنما  حرامًا  المصدقة  تحريم 
وكذلك  ماله  من  الطيب  إليها  يدفـع  أن  وعليه  رده  لها  كان  حرامـًا  أصدقهمـا 

أعلم. واهللا  طيبًا.  إال  يقبل  ال  أن  للغريم  وغيرها  الديون  من  الحقوق  سائر 

É¡æe  êhõàdG  ¿hO  á≤à©ªdG  áeCÓd  Iô°TÉ©ªdG

ووطئها  التزويج  وال  بالعتق  يخبرها  ولم  عتقها  بعدما  سـريته  تزوج  من 
ثم  أولدها  حتـى  التسـري  سـبيل  على  تظن  وهي  الزوجية  سـبيل  علـى 
بعدم  ذلك  أجازت  إذا  عنده  االستقرار  لها  هل  غيره  من  أو  منه  علمت 

العلم؟
فهو  الطويلة،  المـدة  تلك  حرامًا  وواقعها  نفسـها  في  خدعها  قد  الرجـل  هـذا 
الخبيث  معه،  تقيم  أن  لها  وال  العلم  بعد  معها  يقيم  أن  له  وليس  زان  اهللا  عند 
بالنكاح  يثبت  كما  الفاسد  بالنكاح  يثبت  النسب  ألن  له  واألوالد  طيبًا،  يثمر  ال 

أعلم. واهللا  الصحيح. 
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من  الحادثة  أبيه  من  المطلقة  عمته  ابنة  تزويج  المطلق  البن  يجوز  هـل 
الثاني؟ الزوج 

في  ليسـت  االبنة  هذه  ألن  المنع،  إسـحاق  أبي  كالم  اقتضى  وإن  ذلك  يجوز 
أعلم. واهللا  الثاني  الرجل  ابنة  هي  وإنما  صهر  وال  رضاع  وال  منه  نسب 

¥OÉ°üàdÉH  á«LhõdG  äƒÑK

هل  زوجته  أنها  زعم  بامـرأة  وأتى  شـهر  قدر  الكبير  البلد  في  غاب  مـن 
من  إال  زوجته  أنها  تصح  لم  حيث  والتغاضي  عنه  السكوت  القادر  يسع 
منه؟ ميراث  المرأة  لهذه  هل  مات  ثم  وسبيله  ترك  وإن  وإقرارها؟  إقراره 
الظاهر  فـي  بذلك  لها  حكـم  بالزوجة  تقـاّرا  وإن  عنـه  التغاضـي  يصـح  نعـم 
وهيهات  الخناق  لضاق  ذلك  ولوال  وغيره  ميراث  من  الزوجية  أحكام  وأعطيا 
وحسابهم  وراء  عما  ننقب  وال  بالظواهر  نأخذ  أن  أمرنا  سهلة  بيضاء  الحنيفية 

أعلم. واهللا  اهللا.  على 

¬H  ÉgÉ°VQ  Ωó©H  ±GôàY’ÉH  É¡°ùØf  á«Ñ°üdG  QÉ«àNG

غير  وال  بالزوجية  منها  إقـرار  فالن  زوجها  من  مغيرة  الصبية  قـول  هـل 
تثبت  اللفظة  هـذه  أن  تعلم  ال  أنها  وادعـت  بالجهل  اعترفـت  وإن  لهـا 
حال  في  تزوجني  الذي  فالن  من  «مغيرة  وقالـت:  الزوجية  حكم  عليهـا 
هل  الحلم»  بلغت  أن  إلى  إيـاه  زوجت  منذ  زوجًا  به  أرض  لـم  صبائـي 

الدعوى؟ وهذه  االعتراف  هذا  ينفعها 
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في  الجهالة  ادعت  فإن  لغيرها  مبطل  وأنـه  بالزوجية  منها  إقرار  ذلك  إن  قيـل 
القول. هذا  على  دعواها  تسمع  أن  فأرجو  ذلك  معرفة 

أنها  الحتمـال  بالزوجية  إقـرارًا  منها  يكـون  ال  ذلـك  أن  عنـدي  والـذي 
أو  البلوغ  قبل  عليه  كانت  الذي  الحال  باعتبار  االسـم  هذا  عليه  أطلقت 
اإلقرار  يتعين  فـال  لها  زوج  أنه  الناس  عند  اشـتهر  الذي  الحـال  باعتبـار 
الزوجية  فإلزامها  الصبية  مراد  علم  وقد  ينافيه  الظاهر  أن  على  واالعتراف 
أن  على  العدل  نظر  في  يسـتقيم  ال  ظاهرها  غير  مرادها  أن  تعلـم  بعبـارة 
العبارة  داللـة  من  ال  االلتـزام  داللة  من  مأخـوذ  به  القائـل  عنـد  اإلقـرار 
الزوجية  نفي  الصبية  مراد  أن  البديهة  المعلومة  ومن  أقوى  العبارة  وداللة 
شـيء.  في  الصواب  من  هذا  أرى  ال  إني  بثبوتها؟  عليها  يحكـم  فكيـف 

اهللا. عند  والعلم 

¥Gó°üdG  ΩóY  ≈∏Y  èjhõàdG

المزوج  وعقـد  صداق  بغير  التزويـج  على  وامـرأة  رجل  تواطـأ  إذا  مـا 
وهل  تطلبه؟  لـم  أو  بعد  طلبته  إن  صـداق  لها  هل  عليه  اتفقـا  مـا  علـى 
المهر  عدم  في  والزوج  الولي  من  االتفاق  كان  وإذا  العقـد؟  هذا  يصـح 
يقدح  هل  العقد  بعد  أو  الدخول  أو  العقد  بعد  هي  وعلمـت  والصـداق 

التزويج؟ هذا  في 
شرطًا  فيه  شرطوا  ألنهم  التزويج  بفسـاد  فقيل  صداق  غير  على  تزوجها  إذا 
ولزوم  التزويج  بثبوت  القول  فيه  ويسوغ  السنة،  خالف  على  وأوقعوا  فاسدًا 

أعلم. واهللا  باطًال.  والشرط  صحيحًا  التزويج  فيكون  المثل  صداق 
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بعد  ولو  ينفـع  باألجنبي  الواقـع  للتزويـج  الولي  إتمـام  قال  مـن  قـول 
الدخول.

يكشفوه  ولم  ستروه  لكنهم  التزويج،  صحة  في  الولي  يشترط  ال  من  قول  هو 
له. فطن  مثلك  كان  ومن  الكشف  كل 

الدخول  بعد  فإتمامه  المشهور  الصحيح  وهو  الولي  باشتراط  القول  على  وأما 
أعلم. واهللا  إتمام.  كال 

≈aƒàªdG  É¡LhR  Æƒ∏ÑdG  ó©H  á«Ñ°üdG  QÉ«àNG

أمرها  يلي  من  أو  عمها  ابن  أو  أخوها  أو  أبوها  زوجها  إذا  الصبيـة  عـن 
عند  فيـه  بالِغَير  وادعـت  التزويـج  ذلـك  نقضـت  الحلـم  بلغـت  ولمـا 
على  وماذا  وبطالنه؟  الغير  إثبات  من  وعليها  لها  يجب  فماذا  المسلمين 
الغير  إدراكها  في  األولياء  هؤالء  وكل  يدخل؟  لـم  أو  بها  دخل  الـزوج 
المسـألة  هذه  بتصريح  تفضل  وعموم؟  خصوص  هناك  أم  سـواء  على 

واالستحالة. واإلجازة  الوجوب  من  فيها  يتولد  وما 
يصح  وقيل  تزويجها،  يصـح  ال  قيل  أقوال:  على  الصبية  تزويـج  في  اختلـف 
ال  وقيل  أمرهـا،  يلي  ممن  وغيـره  أبيها  تزويج  يصـح  وقيل  فقـط،  أبيهـا  مـن 
دخول  ذلك  قبل  له  وليس  بلوغها  إلى  موقوفًا  تزويجها  كان  زوجت  فإن  يصح 
رضاها  عن  البلـوغ  بعد  ُسـئلت  البلوغ  قبل  عنها  مات  فـإن  مؤونـة  عليـه  وال 
كان  أو  الوارث  اتهمها  وإن  كلفة  فال  الـوارث  وصدقها  الرضا  ادعت  فإن  بـه 
كان  من  طريقة  وهي  حيًا  كان  لو  زوجـًا  به  ترضى  أنها  حلفت  يتيمـًا  الـوارث 
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نبهان  أبو  رجحه  حيث  الصحة  بقـول  الناس  أخذ  ثم  نبهان،  أبي  الشـيخ  قبـل 
في  يعاملونها  فكانوا  الميراث  في  إال  الزوجات  معاملة  وعاملوها  بها  فدخلوا 

األقوال. بين  تخليط  لعمري  وهو  بالوقوف،  القول  بفرع  ذلك 
الشفاء  تجد  طالعها  البيان»  «إيضاح  سّميتها  جامعة  رسالة  ذلك  في  ألفت  وقد 
زّوجها  إن  وقيل  مطلقًا  الغير  لها  كان  بلغت  إذا  تزويجهـا  بصحة  القول  علـى 
وعلى  تزويجهم،  في  الغير  لها  فإن  األولياء  سائر  بخالف  لها،  غير  فال  أبوها 
وأن  مطلقًا،  الغير  لها  أن  والحق  نزوى  مشايخ  من  المتأخرين  عمل  كان  هذا 
قبل  ألنها  والممات  الحياة  في  األحكام  به  وتثبت  صحيح  الغير  قبل  التزويج 

أعلم. واهللا  الزوجات.  حكم  تعطى  أن  فيجب  زوجة  الغير 

?áLhõdG  äƒªH  áLhõdG  âNCG  πëJCG

إن  عدة  عليه  يلزم  هل  قبرها  في  وينزلها  ماتت  إن  زوجته  يغسـل  الذي 
ال؟ أم  بأختها  التزوج  أراد 

له  جاز  روحها  تخـرج  فحين  النسـاء،  على  هي  وإنما  الرجال،  علـى  عـدة  ال 
تخلص  حتى  أختها  تزوج  من  يمنع  فإنه  الحياة  في  طلقها  وإن  بأختها،  التزوج 

أعلم. واهللا  عدة.  يسمى  ال  االمتناع  وهذا  منه 

ÉgÉ°VQ  ¿hO  É¡«HCG  ôeCÉH  á©∏àîªdG  ìÉμf

ترض  ولم  أبيها  بأمر  وردها  خلع  طالق  زوجته  طلق  رجل  في  تقول  ما 
ذلك  أيتم  راضية  وقالـت  بالرضا  رجعـت  يوم  بعد  ما  إلى  الـرد  بذلـك 

تفضل. كيف؟  أم  ثانية  يرجعها  أم  التزويج 
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دام  ما  وأتمته  به  رضيت  إذا  األول  العقـد  يكفي  فقيل:  خالف،  هذا  مثـل  فـي 
وكرهت  أنكرته  إذا  وقيل  بالرضا  تخاطـب  والمرأة  بالزوجية  متمسـكًا  الزوج 
أمر  في  خصوصـًا  أحوط  وهو  تجديـد  إلى  فيحتـاج  بذلك  التزويـج  انفسـخ 

أعلم. واهللا  الفروج. 

?AGôÑà°S’Gh  …ô°ùàdÉH  hCG  ∂∏ªdÉH  ácƒ∏ªªdG  áMÉHEG

فإن  واالستبراء؟  التسري  نية  أم  الملك  وطأها  أباح  الذي  هل  األمة  في 
انقضاء  قبل  الحائـض  من  يجوز  ما  للسـيد  يجوز  هل  الملك  هـو  قلنـا 

االستبراء؟ مدة 
فإن  كالحيض،  ال  كالعدة  االستمتاع  مانع  االستبراء  ومدة  الملك،  هو  المبيح 

أعلم. واهللا  فقط.  الوطء  من  مانع  الحيض 

É¡H  ≈∏àîªdG  áJƒàÑªdG  ìÉμf

هل  يتزوجها  أن  األول  الزوج  وأراد  وطلقها  بآخر  تزوجت  إن  المبتوتـة 
عليه  كان  وإذا  الخلـوة؟  صحة  بعد  المطلـق  وطئها  إن  يسـأل  أن  عليـه 
قالت  إذا  مثـًال  والمرأة؟  الزوج  تخالـف  إذا  الحجة  من  فقـول  السـؤال 

منهما؟ يسأل  ومن  والعكس،  ال  الزوج  وقال  وطئها  الزوجة 
ما  بالظاهر  الحكم  ألن  ذلك  وراء  عما  البحث  عليه  فليس  الخلوة  صحت  إذا 
قول  دون  حجة  الدخول  بعد  الوطء  في  المرأة  وقول  خالفه،  علـى  يطلع  لـم 

أعلم. واهللا  الرجل. 
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¬Ñ«HQ  êhR  áª©H  êGhõdG

أن  الرجل  لهـذا  أيجوز  المـزوج،  الرجل  فتوفـي  ابنتـه  ربيبـه  زوج  مـن 
بالجواب. تفضل  ال؟  أم  أبيها  تريكة  عمتها  عليها  يتزوج 

فعل  وإن  إلينا،  أحب  اإلمكان  عند  والتنزه  المسلمين،  بين  اختالف  ذلك  في 
أعلم. واهللا  محجورًا  ركب  إنه  يقال  فال 

Ió©dG  »a  Iô°TÉÑªdG  ô«Z  áÑ£îdG

ثالث  حاضت  ولكنها  العدة  في  وهي  أخيها  من  امرأة  خطب  رجل  عن 
له  قال  بذلك  الولي  أخبره  فلما  الثالثة  الحيضة  من  تغتسـل  ولم  حيض 
ال؟ أم  بأسًا  ذلك  في  ترى  هل  الخطبة  من  لك  قلت  بما  تخبرها  ال 
أعلم. واهللا  متعمدًا.  نفسها  من  يخطبها  لم  ما  ذلك  في  بأسًا  عليه  أرى  ال 

ô¡e  á«ª°ùJ  ¿hóH  êGhõdG  ºμM

تزويجًا  تزوجها  ثم  عدته  من  خرجت  حتى  فأمهلها  زوجته  طلق  رجـل 
في  طالبته  ثم  ذلك  عليـه  تشـترط  ولم  صداقًا  فيه  لها  يسـم  ولم  جديـدًا 
في  أخذته  الذي  األول  الصـداق  على  تزوجها  إنما  أنه  فادعى  صداقهـا 
ال؟ أم  صداق  الرجل  هذا  على  المرأة  لهذه  يكون  هل  السابق،  التزويج 

الصداق  على  تزوجهـا  إنما  بأنه  ودعـواه  النسـاء،  من  مثلها  صداق  لهـا  نعـم 
إذا  إال  تام  صداق  التزويجين  من  واحد  لكل  يلزمه  ألنه  بشـيء  ليس  السـابق 
صداق  فيه  ليس  بتزويج  ترضـى  أن  لها  يصح  وال  ذلك  دون  بشـيء  رضيـت 

أصًال.
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ÜôbC’G  áÑ«¨d  ó©HC’G  »dƒdG  èjhõJ

وأرادت  أيـام  خمسـة  قدر  مسـافة  وبينه  وبينهـا  خالـص  أخ  لهـا  امـرأة 
ولم  تزويجها  أمـر  فـي  تعريفًا  لـألخ  وكتبـت  فقرهـا،  ألجـل  التزويـج 
ترى  كيف  برضاها.  عمها  بنو  فزوجها  تكتب  لم  أو  جواب،  منه  يصـل 

مأجورًا. أفتنا  ال؟  أم  شك  فيه  تزويجها 
في  خصوصًا  بفسـاده  أقول  فال  وقع  وإذا  ولّي،  بعد  ولي  تزويج  فـي  اختلـف 

أعلم. واهللا  الضرر.  لحصول  السؤال  صورة 

É¡bGó°U  §≤°ùJ  ’  ICGôªdG  á«°ü©e

النصف،  العاجل  الصداق  من  لها  يسـلم  أن  على  واتفقا  امرأة  تزوج  رجل 
ثالثين  مدة  لها  وكتبه  عليهـا  وشـرط  ماله،  فيه  لها  يكتب  الثاني  والنصـف 
خيانة  منها  رأى  مدة  وبعد  تصرف،  وال  شراء  وال  بيع  فيه  لها  ال  زمانًا  سنة 
وكذلك  طائعة،  أمره  في  تكن  لم  إذ  ماله  منها  يسـتحل  أن  أله  نفسـها.  في 
ال؟ أم  ذلك  لها  أيحل  وتستغله  تمنعه  أرادت  إذا  ألها  المكتوب  المال  ذلك 

تسقط  ال  ومعصيتها  حقها،  من  الباقي  بأداء  إال  منها  ذلك  يستحل  أن  له  ليس 
األثاث.  في  غلة  وال  المـال،  في  للحق  تثبيت  كأنـه  وصفت  ومـا  صداقهـا، 

أعلم. واهللا 

§N  ¿hO  ∫ƒ°SQ  ™e  ìÉμædÉH  »dƒdG  ¿PEG

لوليها  وطرش  بالرستاق  ووليها  مثاًال  بسرور  وهي  التزويج  أرادت  امرأة 
عند  أمارة  أو  البلد  لشيخ  أو  البلد  أهل  من  ألحد  بتعريف  وجاء  طارش 
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أحد  وقع  وإذا  ال؟  أم  الصفة  هذه  على  يزوجوها  أن  لهم  هـل  الطـارش 
يكون  وما  شـهوده؟  على  وما  عليه  ماذا  الصفة  هـذه  على  التزويـج  فـي 

ال؟ أم  فاسدًا  التزويج  ذلك 
الولي  هذا  على  الواجب  وكان  شـرعًا،  مطلوب  الفروج  أمر  في  االحتياط 
تنبيهه  وجب  بجهله  قصر  فإذا  المقبولين،  الثقات  بخطوط  وكيًال  يجعل  أن 
سـكون  مع  األول  الوصف  علـى  التزويـج  فـي  دخلـوا  وإذا  ذلـك.  علـى 
من  وقع  إذا  وخصوصًا  بفسـاده  أقول  فال  بالغ  وهي  المرأة  ورضـا  القلـب 
صبية  كانت  وإن  فعلوا،  ما  لهم  ينبغي  وال  للصحـة  أقرب  فإنه  البلد  شـيخ 
رضا.  تملك  ال  ألنهـا  يظهر  فيما  باطل  فالتزويـج  مجنونـة  أو  مملوكـة  أو 

أعلم. واهللا 

ø«æKÉH  ICGôªdG  êGhR

يكون؟ لمن  بولد  وأتت  بها  ودخال  يومين  في  بزوجين  تزوجت  امرأة 
والولد  لألول،  والفراش  باطـل  والثاني  به،  رضيت  إذا  منهمـا  ل  األوَّ زوجهـا 

أعلم. واهللا  للفراش. 

¬FÉæHCGh  êhõdG  AÉHBG  ≈∏Y  áLhõdG  ºjôëJ

منهـا  وذكر  خصـال،  الفرج  في  الحشـفة  إيالج  في  يترتب  إنـه  قيل  مـا 
قبل  يكون  الـذي  الحال  عـن  فنسـأل  واألبناء،  اآلبــاء  علـى  التحريــم 
الدخول  قبل  طلق  واحد  كل  ثم  واالبن  األب  تـزوج  إذا  مثًال  اإليـالج، 

العكس؟ وكذا  االبن؟  تزوج  ما  لألب  يحل  هل 
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يحرمها  العقد  فنفس  التزويج  أما  بالزنى،  التحريم  في  هي  إنما  السؤال  صورة 
أعلم. واهللا  وأبنائه.  آبائه  على 

¬«∏Y  É¡ªjôëJ  ≈∏Y  QÉà°ùH  á«ÑæLCG  êôa  ¢ùe  ôKCG

بها،  يتزوج  أن  ذلك  بعد  أراد  ثم  الثياب  ظاهر  من  امرأة  فرج  لمس  من 
مأجورًا. أفتنا  ال؟  أم  عليه  تحرم  بها  تزوج  وإذا  ذلك؟  له  أيجوز 

المرأة  أنكرت  لو  فيما  والرخصة  نوح  أبو  ورّخص  عبيدة  أبو  ذلك  في  شـدد 
وإن  يتزوجها  لم  بعد  كان  إن  فأشد  طاوعت  فإن  ذلك  في  تطاوعه  ولم  لمسه 

أعلم. واهللا  بينهما.  يفرق  فال  تزوجها  قد  كان 

¬«∏Y  OÉ¡°TE’Gh  èjhõàdG  »a  π«cƒàdG

أن  له  أيجوز  شهودًا  ذلك  على  وأشهد  بناته  تزويج  في  رجل  وكله  من 
الوكالة  معهم  تصح  لـم  لمن  ويجوز  الشـهود؟  إحضار  غير  من  يـزوج 
قال  إذا  فرق  وهل  لمجذور؟  مطلوبة  والرخصة  العقد  على  يشهدوا  أن 
نفس  القصد  كان  إذا  تزويجهن  في  وكلتك  أو  بناتـي  تزوج  أن  وكلتـك 

التزويج؟
ذلك  يوجب  بعضًا  أن  وأحسـب  وأسـلم،  أحزم  الشـهود  إحضار  أن  شـك  ال 
ما  على  يشـهدوا  أن  للحاضرين  يرخص  بعضًا  ولعـل  الظاهر،  مقتضـى  وهـو 
اتحد  إن  اللفظيـن  بين  فـرق  وال  العقد.  وإيقـاع  الوكالة  دعـوى  مـن  سـمعوا 
على  منهما  واحـد  كل  فيحمل  القصـد  جهل  إن  بينهما  يفـرق  وإنمـا  القصـد 

أعلم. واهللا  وضعًا.  مقتضاه 
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É¡H  u»fõªdG  áæHÉH  »fGõdG  øHG  èjhõJ

بابنة  الزاني  ابـن  تزويـج  يجـوز  هـل  ابنته  وعنـدها  بامـرأة  زنـى  مــن 
وبعده. الزنى  قبل  ولدا  كانا  إذا  فرق  وهل  بها؟  المزنّي 

يتزوجها  ال  فقيل  الزنى  بعد  المرأة  ولدته  وما  خالف،  بال  فجائز  الزنى  قبل  ولدا  إن 
أعلم. واهللا  أبيه.  نطفة  من  تكون  أن  يخشى  فإنه  الريب  من  فرارًا  الزاني  ولد 

¥Gó°üdG  øe  É¡LhR  ICGôªdG  AGôHEG

قبل  واآلجل  العاجل  صداقها  من  تبرئه  أن  عليها  وشرط  امرأة  تزوج  من 
منها  اطمئنانه  على  أوليائها  من  فخطبها  أوليائها  من  خطبتها  وقبل  العقد 
صداق  على  منه  وتزوجها  وليها  من  فخطبها  البرآن  من  به  أوعدته  فيما 
معدودات  أيام  وبعد  بها  ودخل  عمان  أهل  اصطالح  على  وآجل  عاجل 
زوجها  أبرأت  أنها  الشهادة  في  به  تثق  من  نفسـها  على  المرأة  أشـهدت 
ثابتًا  التزويج  هذا  أترى  عليه،  تزوجها  الذي  صداقها  من  فالن  فالن بن 
التزويُج  هذا  كان  وإن  الصفـة؟  هذه  على  العلل  مـن  بشـيء  معلوًال  أم 
يعلم  كان  إذا  تعالى  اهللا  وبين  بينه  فيما  شيء  الرجل  هذا  على  فهل  ثابتًا 

بالجواب. تفضل  منها؟  نفس  طيب  عن  برآنها  أن 
تقدم  بما  تفي  أن  يلزمها  وال  صحيح  تزويج  فهو  صداق  على  التزويج  وقع  إذا 
فال  نفسها  طيب  عن  ذلك  بعد  أبرأته  فإذا  الزم،  بشرط  هو  وليس  وعدها  من 
صداقًا  يكون  أن  يصح  شـيئًا  إليها  دفع  إن  سـيما  وال  ثابت  والتزويج  يضره، 
للنفس  أطيب  وهذا  شاءت  إن  ذلك  فوق  عما  وتبرئه  دراهم  أربعة  مقدار  ولو 

اهللا. عند  والعلم  للتقوى.  وأقرب 
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É¡H  ∫ƒNóª∏d  qº°ùj  ºd  GPEG  ¥Gó°üdG  ÜÉéjEG

لها  يفرض  ولم  زوجها  عنها  مات  إذا  المرأة  في  الحسـن  أبو  قاله  ما 
وفي  فيها  أم  بهـا  بالدخول  خاص  هذا  هـل  والميراث  الصـداق  فلهـا 

غيرها؟
الميراث  فلها  عنها  مات  إذا  بها  يدخل  لم  التي  أما  بها  بالمدخول  خاص  هو 

أعلم. واهللا  نصفه.  ال  وقيل  كامًال  صداقًا  لها  سمى  وإن  فقط 

áfƒæéªdGh  ¿ƒæéªdG  èjhõJ

إذا  والمجنونة  المجنـون  تزويج  بجـواز  القول  من  األثر  فـي  ُيوَجد  مـا 
فيه؟ عندك  ما  التزويج  بعد  مجنون  أحدهما  أن  صح 

الزوجة:  أو  الزوج  المجنون  يكون  أن  إما  ألنه  تفصيل  إلى  يحتاج  القول  هذا 
ال  ألنه  بنفسـه  ذلك  تولى  إذا  تزويجه  بتمام  للقول  معنى  فال  الزوج  كان  فإن 
له،  التزوج  بصحة  القـول  على  وليه  له  يتـزوج  وإنما  المجنون،  عقـود  تثبـت 
ألنه  التزويج  بصحة  القول  معنى  يخرج  هنا  فها  الزوجة  المجنونة  كانت  وإن 
لها  ممن  كانت  إن  برضاها  ثابـت  عليها  الولي  وعقد  وليها  ذلـك  يتولى  إنمـا 

أعلم. واهللا  مجنونة.  أو  صبية  كانت  إن  وبدونه  الرضا 

kGô«¨°U  ÜôbC’G  ¿Éc  ¿EGh  ó©HC’G  »dƒdG  èjhõJ

والموكل  طفل  أخ  ولها  طفلة  وهي  بوليته  يزوجه  أن  رجًال  وّكل  رجـل 
فاجتاز  لصالحها  نظرًا  العقل  صحيـح  الحلم  بالغ  للطفلة  عم  ابن  ابـن 
وثابتًا  صحيحًا  التزويج  هذا  أتـرى  بالتزويج،  ورضاها  بلوغها  بعد  بهـا 
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مع  الصبي  هذا  أرأيت  بالتزويج  الطفل  أخوها  يأمر  لم  أنه  مع  فاسدًا  أم 
ينكره؟ ولم  به  رضي  قد  بالنكاح  علمه 

يزوج  ال  والصبي  تعالى  اهللا  شاء  إن  صحيح  عندي  وهو  التزويج  بهذا  بأس  ال 
أعلم. واهللا  الصبي.  من  منزلة  أبعد  كان  وإن  بذلك  أولى  البالغ  وليها  بل  صبية 

ô«¨°U  ñCG  É¡dh  É¡dÉN  øe  Iô«¨°üdG  èjhõJ

صغير  أخ  وعندها  يزوجها  أن  خالها  أراد  إن  بلوغها  قبل  اليتيمة  تزويج 
يفسد؟ أم  التزويج  هذا  يثبت  هل  سنين  سبع  ابن  مثًال 

أعلم. واهللا  فاسد.  هذا 

èjhõàdG  ádÉch  äÉÑKEG

داير  عم  بني  سـوى  خالصون  إخوة  عندها  يكن  لم  التي  اليتيمة  تزويج 
تزويجها  يثبت  هـل  فزوجها،  أم  من  أخ  وعندها  أيـام  ثالثة  مسـافة  بين 

هذا. غير  مرتين  فزوجها  وكلوه  عمها  أبناء  أن  بدعواه 
أعلم. واهللا  سمك.  بيع  هذا  وليس  بالدعوى،  تثبت  فال  الوكالة  ا  أمَّ

´É°Vô∏d  ΩódG  ™£≤fG  ƒdh  ¢†«ëdÉH  ¢†FÉëdG  IóY  ÜƒLh

أن  تعلم  وأنـت  الحيـض  عنهـا  وانقطـع  وطلقـت  ولـدًا  ترضـع  امـرأة 
من  أنها  تظـن  أشـهر  خمسـة  بعد  تزوجـت  ثـم  عنهـا  تبعـد  المرضعـة 
هذه  في  تـرى  ما  عمرها،  طـول  الحيض  يعاودهـا  لم  ثـم  المؤيسـات، 

السكوت؟ البلد  أهل  يسع  وهل  الزوجة 
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انقطعت  فإذا  لبنـًا  الرضاعة  وقت  يتحول  الحيـض  ألن  باطل  التزويـج  أصـل 
كانقطاعه  هـو  وإنما  باإلياس  ليـس  فانقطاعه  دمـًا  حاله  إلى  رجـع  الرضاعـة 

للجنين. غذاء  يصير  إذ  الحمل،  لحال 
االحتمال  ومن  الحق  من  وجهًا  احتمل  إذا  السكوت  فيسعهم  البلد  أهل  وأما 
كاذبة.  كانت  وإن  ذلك  في  مصدقة  ألنها  األول  عدة  من  خلصت  أنها  دعواها 

أعلم. واهللا 

πaÉZ  ô«¨°U  »dh  ™e  ó«©ÑdG  áj’h

خالص  دواخ  فيـه  واالبن  أجداد،  بأربعة  بعيـد  عم  وابن  ابن  لهـا  امـرأة 
ذلك،  فوق  وما  شماله  من  يمينه  عارفًا  ليس  سـنة  عشـرة  اثنتا  سـنه  قدر 

األخ؟ وجود  مع  البعيد  العم  ابن  يزوج  أن  أترى 
فيه  ليس  بما  متعلًال  البعيد  العـم  ابن  امتنع  فإن  بينهما،  يجمع  أن  إلـيَّ  أحـب 

أعلم. واهللا  الصبّي.  هذا  تزويج  ومضى  الوالية  من  حقه  سقط  تعلل 

Iƒ¡°ûH  êôØdG  ô¶f  »a  ô°üëæj  ìÉμæ∏d  ºjôëàdG

أبدى  عمـدًا  العانـة  شـعر  إنبات  موضع  صبية  من  نظـر  إذا  البالـغ 
نفسـه  الفرج  ينظـر  حتـى  نكاحها  عليـه  يحـرم  هل  نهـارًا،  شـهوة 

بشهوة؟
أعلم. واهللا  بشهوة.  عمدًا  الجماع  موضع  نظر  إال  التزويَج  م  ُيحرِّ ال 
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É¡d  »dh  ’  øe  êhõJ  »àdG  áYÉªédG

وكم  النسـاء  من  لها  ولـّي  ال  من  تزويـج  يلون  الذيـن  الجماعـة  صفـة 
أولى  هو  الذي  السلطان  وما  ذلك؟  في  التزويج  عقد  لفظ  وما  عددهم؟ 

منهم؟ وجوده  مع 
فصاعدًا،  االثنين  مـن  وقيل  فصاعدًا  الثالثـة  من  هم  ذلك  يلون  الذيـن  الجماعـة 
طاقتهم  حسب  اإلسالم  مصالح  في  وساعين  وبصيرة  لين  أهل  يكونوا  أن  بشـرط 
الحل  لهم  الذين  الجماعـة  فهؤالء  يعلموا،  لـم  عما  واقفين  جهلوا  عمـا  سـائلين 
زّوَجها  والجماعة  السلطان  عدم  فإن  وتغلبه  لقهره  وليًا  يكون  والسلطان  والعقد. 
واحتاجت  قافلة  في  كانت  وإن  المحلـة.  فكبير  عدم  فإن  أمرها،  عن  بلدهـا  أميـر 
أعلم. واهللا  السفينة.  فكبير  سفينة  في  كانت  وإن  القافلة،  عقيد  زوجها  التزويج  إلى 

¿É£∏°ùdG  øe  èjhõà∏d  áZƒ°ùªdG  »dƒdG  áÑ«Z  áaÉ°ùe

يزوج  وجودها  عنـد  الولي،  فيهـا  كان  إذا  تدرك  ال  التـي  المسـافة  حـد 
الجماعة. أو  السلطان 

سـقطت  الحجة  فيه  تناله  ال  موضع  في  خرج  أو  البحر  المرأة  ولي  ركب  إذا 
أعلم. واهللا  بعده.  لمن  التزويج  وجاز  واليته 

¥Gó°üdG  »a  πNój  áÑ«HôdG  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G  •Gôà°TG

االبنة  قيام  أن  المتزوج  على  وشرط  ابنة  وعندها  رجًال  ابنته  زوج  رجل 
ال  وقال  ذلك  أنكر  مدة  بعد  ثم  بذلك،  عليه  واشترط  تتزوج  حتى  عليه 

لنا. بين  ال؟  أم  الشرط  على  ذلك  أيلزمه  قيام.  لها  عندي 
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الصداق،  جملة  من  ألنه  ذلك  لزمه  العقد  في  شرطًا  ذلك  جعلوا  قد  كانوا  إن 
أعلم. واهللا  بالزم،  فليس  المروءة  سبيل  على  شرطًا  كان  وإن 

ÉgôKCG  Qôμàj  èjhõàdÉH  á≤∏£ªdG  ádÉcƒdG

عمان،  بأرض  الموكل  وهذا  وأختـه  ابنته  تزويج  في  رجالً  ل  وكَّ رجـل 
بتلك  ثانية  مرة  يزوجها  أن  الموكل  لهذا  أيجوز  المتزوج  ذلك  مات  ثم 

ال؟ أم  الوكالة 
بزوج  يزوجها  أن  فله  نفسه  مناب  نائبًا  ذلك  في  وجعله  مطلقة  وكالة  وكله  إذا 
له  فليس  خاص  بتزويج  خاصة  الوكالة  كانت  وإن  للولي،  ذلك  كما  زوج  بعد 

أعلم. واهللا  له،  جعل  ما  على  يزيد  أن 

á«Ñ°ü∏d  ≠dÉÑdG  hCG  »Ñ°üdG  èjhõJ

أخ  ومعها  ميتـًا  وأبوها  سـنة  عشـرة  أربع  سـنها  كانـت  إذا  الصبيـة 
من  أحدًا  أخوها  يأمر  أن  أيجوز  سنة  عشـرة  اثنتي  ولد  سـنه  خالص 
المذكورة  الصبية  أم  برأي  بالغ  لرجل  التزويج  بها  يعقد  المسلمين 
لزوجها  الدخول  ويجوز  الصبية  بهذه  التزويج  هذا  أيتم  بها؟  وعقد 
لنا  صرح  بلوغهـا؟  وقـت  تغّير  لـم  إن  جائـز  ورضاهـا  ال؟  أم  بهـا 

بالجواب.
من  تزويجها  وصح  رضاها  جاز  شابة  وهي  سنة  عشرة  خمس  دخلت  إذا 
في  تصدق  فإنها  بالبلوغ  أقرت  إذا  إال  فـال  ذلك  قبل  وأما  الصبي،  أخيهـا 
يزوج  ال  والصبي  فصاعـدًا.  سـنة  عشـرة  ثالث  بلغت  إذا  بذلـك  إقرارهـا 
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ال  وأنا  البالغ  حتى  يزوج  ال  وقيل  رضاها،  عن  البالغ  يزوج  وإنما  الصبية 
قول  وهو  مميزًا  كان  إذا  رضاها  عن  البالغ  يزوج  إنه  أقول  بل  بذلك  أقول 

أعلم. واهللا  نة.  السُّ من  دالئل  وعليه  األكثر 

É¡eQÉëªd  kGóªY  ô¶ædGh  ¢ùªdÉH  áLhõdG  ºjôëJ

وجداتها؟  بناتها  تحريم  يجوز  هل  والنظر  بالمس  المرأة  يحرم  من  قول 
الشهوة؟ العمد  مع  يشرط  وهل 

فلم  الشـهوة  اشـتراط  وأما  الزنـى،  منزلة  ذلـك  أنزل  ألنـه  ذلـك  يلزمـه  نعـم 
وإنما  مشـترطًا  أجـده  فلم  ذلـك  فـي  األثر  راجعـت  وقـد  ذكـره،  يحضرنـي 

أعلم. واهللا  فقط  العمد  اشترطوا 

É¡JÉæHh  É¡H  »fõªdG  ºjôëJ

من  التزوج   يجوز  فهل  الزنى.  وقوع  قبل  بنات  ومعها  بامرأة  زنى  رجل 
ذلك. لنا  بين  وأجداده؟  أوالده  وأوالد  أوالده  وكذلك  بناتها؟ 

من  بشيء  وال  له  كالربائب  ألنهن  بناتها  من  بشيء  يتزوج  أن  له  فليس  هو  أما 
أن  عليهم  يضيق  فال  وآباؤه  أوالده  وأما  نسـائه،  أمهات  بمنزلة  ألنهن  أمهاتها 

أعلم. واهللا  ذكرت،  بمن  يتزوجوا 

á«Ñ°U  êôa  ≈dEG  ô¶ædÉH  ºjôëàdG

يعلم  ولم  مس  إن  وكذلـك  مس،  غير  من  صبية  فرج  إلـى  نظر  مـن 
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فهل  بها،  يتزوج  أن  فأراد  علمه  لقلة  ومس  نظر  إن  عليه  تفسـد  أنها 
أفتنا. المنع؟  عليه  الواجب  أم  بالتزويج  رخصة  له 

أعلم. واهللا  أحسن.  الفروج  أمر  في  واالحتياط  موجودة،  ذلك  في  الرخصة 

πLô∏d  ø¡MÉμf  õFÉédG  AÉeE’G  OóY

أفتنا. مصيب؟  أم  مخطئ  هل  إماء  ثالث  تزوج  إذا  الحر 
في  وهذا  كالحرائـر  األربع  لـه  وقيل  اثنتان،  إال  اإلمـاء  من  للحـر  ليـس  قيـل 
فوقها  ما  يمتنع  فال  للحر  االثنتان  جازت  وإذا  شاء  فما  التسرّي  وأما  التزويج. 
إجراًء  فقط  اثنتـان  له  قالوا  وإنمـا  بواحدة  تندفـع  الضرورة  ألن  األربـع  إلـى 
أحكام  من  النصف  على  اإلماء  أحكام  في  القاعدة  أن  وذلك  التنصيف  لقاعدة 

أعلم. واهللا  والعدد.  الحدود  في  ذلك  ويظهر  الحرائر 

á«fGõdG  hCG  »fGõdÉH  ìÉμædG  áeôM

كذب  هو  وال  زوجته  تكذبه  ولم  بفالنـة  زنى  أنه  زوجته  مع  أقـر  رجـل 
ال؟  أم  لها  الصـداق  وعليه  ال؟  أم  حرمة  بينهما  أتقـع  وجامعهـا،  نفسـه 
كذبها  هو  وال  نفسـها  تكـذب  ولم  زوجها  مـع  بالزنا  أقـرت  هـي  وإن 

ال؟ أم  صداق  عليه  وهل  بينهما؟  الحرمة  أتقع  وجامعها 
  X   W   VU    T   S    R   Q     P   O   N    M   L   K   J   I    H ﴿

أعلم. واهللا   (١)﴾Z    Y

.٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
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É¡àNCÉH  êhõà«d  ¬àLhR  ≥∏W

انقضاء  وبعد  أختها  أعجبتـه  حين  امرأته  فطلق  امرأته  أخـت  وجد  مـن 
ال؟ أم  هذا  أيجوز  يتزوجها  أن  أراد  امرأته  عدة 

أعلم. واهللا  بحرام.  فليس  الحرام  وأما  الحميدة  األخالق  من  هذا  ليس 

ÜƒãdG  ¥ƒa  øe  É¡H  ≈fR  øe  ìÉμf  ºμM

له  يحل  هل  هلكت،  ثـم  تزوجها  ثم  الثوب  فوق  من  امـرأة  جامع  مـن 
إني  للورثة  قال  إن  أرأيت  ال؟  أم  الصفـة  هذه  على  منها  الميـراث  أخـذ 
يكن  لم  ولو  معهم  وأدخلوه  وأحلـوه  فأبروه  الميراث  هذا  في  مشـكك 
ال؟ أم  الصفة  هذه  على  أخذه  له  أيحل  بالصفة  لهم  يصرح  ولم  وارثًا 

بها  المزنى  وتزويج  بسواء،  سواء  تحته  من  كالجماع  الثوب  فوق  من  الجماع 
أوالده  منها  وأوالده  بتزويج،  التزويـج  ذلك  فليس  الحق  أهل  بإجماع  حـرام 

استفرشها. ألنه 
يظنون  وجه  على  أحلوه  إنما  ألنهم  أحلـوه  وإن  له  ميراث  فال  الميراث  وأمـا 
لها  وعليه  نفس  بطيب  الحل  هذا  وليس  ذلك،  خالف  على  واألمر  وارث  أنه 

أعلم. واهللا  الصداق. 

ø¡fÉ«YCÉH  AÉ°ùædG  áaô©e  »dƒdG  ôeCÉH  êhõªdG  Ωõ∏j  ’

فكذلك  أمه  أو  ابنته  تزوج  أن  أمـرك  إذا  الرجل  األثر  في  يوجد  عمـا 
لك  ليس  والباقي  ابنـة  أو  أمًا  لـه  أن  تعلم  ال  كنـت  ولـو  تزوجهـا  أن 
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وغيره  الثقة  بين  فـرق  هل  فتقول  تعلم  أن  إال  بـه  أمرك  مـا  تـزوج  أن 
تعلم  لم  لكن  عم  أو  أخ  ابنـة  أو  أختًا  له  أن  تعلم  كنـت  إذا  وكذلـك 
فعل  وإذا  جهالتهن،  األكثر  النسـاء  حال  هو  كما  بأعيانهن  معرفتهـن 
العود  عدم  نية  يكفيه  هل  معرفة،  غير  من  الولي  أمر  من  وزوج  أحـد 
والشـيخ  أنا  أحضر  ما  كثيرًا  أنا  وكذلك  ذلـك؟  فوق  شـيء  عليـه  أم 
من  المعرفة  غايـة  أعرفـه  أحد  زوجـات  رجوع  شـهادة  علـى  ناصـر 
فرط  مثًال  إخبار  إلـى  للمحتاج  الذي  في  خاصة  للنسـاء  معرفة  غيـر 
في  تأمر  وما  الماضي؟  في  بأس  عليَّ  هل  اطالع  فيه  لهن  ليس  كالم 

المستقبل.
واألم  البنت  بين  والفرق  شـهدت،  إن  حرج  وال  صنعت  فيما  عليك  بأس  ال 
ولي  لها  يكون  قد  وغيرهما  ابنتـه  ويلي  أمه  يلي  الرجل  ألن  ظاهـر  وغيرهمـا 
كانت  من  كائنة  يزوج  أن  فله  األولياء  أقـرب  اآلمر  أن  عرف  فإن  منـه،  أقـرب 

أعلم. واهللا  بأعيانهن.  النساء  معرفة  يلزمه  وال 

ºjôëà∏d  ODƒe  ≈fõH  º∏©j  ’  êhR  ≈∏Y  ºjôëàdG  ´ƒbh  ΩóY

الزوج  يعلم  ولم  واالبن  كاألب  غيـره  على  ليحرمها  بامرأة  زنـى  الـذي 
تحل  هل  عليه؟  حـرم  من  إخراج  غيـر  من  التوبة  تكفيـه  هـل  بصنيعـه، 
هل  موروثك  ورثها  وإذا  يصدقهـا؟  لم  إذا  زوجهـا  مع  المقام  الزوجـة 

فيها؟ إياه  ورثك  ما  أكل  له  يحل 
عليه  تحرم  ال  والزوج  وزوجها  بينها  بالفرقة  يسـعى  أن  غير  من  التوبة  تجزئه 
المأثومة  وهـي  أمرها  مـن  السـالمة  على  فهو  القبيـح  بفعلها  يعلـم  لـم  ألنـه 
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يظهر  ال  حق  بوجـه  تخرج  وأن  الفـداء  في  تسـعى  أن  هي  وعليهـا  المعاقبـة، 
تكتمه  أن  تؤمر  بل  فعلها  بقبيح  تقر  أن  عليها  وليس  الظاهر  في  حكمـًا  عليهـا 
ما  مدعية  ألنها  يصدقهـا  أن  الزوج  على  فليس  أقـرت  فإن  وتفتـدي،  وتتـوب 
يوجب  بما  نفسها  على  أقرت  ألنها  تصديقها  يلزمه  وجه  وفيها  عليه  يفسـدها 
ورثه  ما  يحرم  فال  حق  وجه  وورثها  األول  بالقول  تمسـك  وإن  عليها،  الحد 
األحكام  سـبيل  الميراث  سـبيل  ألن  بها  الفاعـل  كان  ولـو  وارثه  علـى  منهـا 

أعلم. واهللا  هللا.  والغيب  الظاهرة 

ÜC’G  ó©H  ∫ÉM  »a  ñC’G  èjhõJ

ورضيت  عمان  في  أخوها  وزّوجها  زنجبار  في  وأبوها  ُعمان  في  امـرأة 
األب  بلغ  فلما  الزوج  بها  دخل  وقد  سنتين  ذلك  على  ومكثا  بالتزويج 

ال؟ أم  ذلك  يبطل  هل  التزويج  أنكر  ذلك 
أعلم. واهللا  تزويجها.  بذلك  يبطل  ال 

OÉ°ùØdG  âaÉN  ¿EG  Égójôªd  É¡Lhõj  øe  Iô«°SC’G  π«cƒJ

نسـاء  عدة  في  أسـيرة  ُأخـذت  لمـا  عمـروس  أخـت  أن  أحسـب  فيمـا 
واحدة  كل  توكل  أن  صويحباتها  فأمرت  قامت  الفسـاد  عليهن  فخافت 
لمن  عام  هـذا  هل  المعنى،  أخـذت  بسـوء،  أرادها  لمـن  يزوجهـا  مـن 

باأليم؟ خاص  هو  أم  دارها  في  زوج  عندها 
أيامى  أنهن  واتفق  قالئل  نساء  كن  ولعلهن  األزواج  ذوات  في  ذلك  يمكن  ال 

أعلم. واهللا  المرأة.  نظر  حسن  من  ذلك  َوُعدَّ 
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á£∏àîªdG  ìÉμf

من  مخرجه  وإنما  خلقها  أول  من  الغائط  لمخرج  ُدبر  بها  يكن  لم  امرأة 
المختلطة؟ حكم  حكمها  ترى  أم  تتزوج  أن  أيجوز  القبل 

اشـتراك  إال  لالختالط  معنـى  وال  المختلطـة،  حكـم  المـرأة  هـذه  حكـم  إن 
العافية.  اهللا  نسـأل  واحدًا  موضعًا  فصـارا  اتحدا  قد  اآلن  وهمـا  الموضعيـن، 

أعلم. واهللا 

á«Ñ°Uh  »Ñ°U  ø«H  ≈fõdÉH  ìÉμæ∏d  ºjôëJ  ’

للفرجين  نظـرا  أو  لمسـا  أو  بعض  ببعضهما  زنيـا  وضده  ذكـر  صبيـان 
ما  بالغًا؟  أحدهمـا  كان  وإن  بعضـًا،  ببعضهمـا  بعُد  تزويجهمـا  يجـوز 

فيهما؟ الحكم 
وأصل  مكلفين،  غير  ألنهما  التزويج  يمنع  فال  الصبا  حال  في  ذلـك  وقـع  إذا 
وقع  فلو  قبله  وقع  ما  على  باإلسالم  العفو  من  القديم  الزمان  في  كان  ما  ذلك 
رفع  قد  بصبيين  فكيـف  يتزوجا  أن  جاز  أسـلما  ثم  شـركهما  حال  في  الزنـى 
أو  صبيًا  واآلخر  مشركًا  أو  بالغًا  أحدهما  كان  وإن  أعلم  واهللا  الخطاب  عنهما 

أعلم. واهللا  أبدًا.  يتزاوجان  فال  المنع  ظهر  مسلمًا 

≥aGƒe  »dh  OƒLh  ™e  ∞dÉîe  »dh  áj’h

بإذن  فتزوجت  أزرقي  الخالف  أهل  من  وأحدهما  وليـان،  عندها  امـرأة 
فهل  الحق،  مذهبهـا  على  هو  الذي  الموافـق  وليهـا  إذن  دون  األزرقـي 
الحق  مذهب  علـى  هو  الـذي  ووليها  األزرقـي،  بـإذن  تزويجهـا  يثبـت 
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التزويج،  لهذا  كارهًا  يكن  ولم  نقض  منه  يظهر  ولم  التزويج  بهذا  راض 
متسـاويين  الوليان  هذان  وكان  المخالفة؟  بأمر  التزويج  هذا  يبطل  فهل 
بالولي  المخلة  العلة  هذه  إال  أحد  من  أقرب  أحد  يكن  ولم  القرابة  فـي 

المزوج.
أعلم. واهللا  اإلسالم.  فرق  من  جميعًا  ألنهم  بذلك،  التزويج  يبطل  ال 

IôeCÉà°ùªdG  ô«Z  á«Ñ°ü∏d  çGô«ªdGh  ¥Gó°üdG  äƒÑK

ولم  تأمـره  ولم  برجـل  وليتـه  زوج  إذا  رجـًال  أن  األثـر  فـي  يوجـد  مـا 
ميراث،  وال  الصـداق  لها  تعلم،  أن  قبل  المتـزوج  مات  ثـم  يسـتأمرها، 

بينهما؟ الفرق  فما 
البالغ  المرأة  رضـا  على  موقوف  هـذا  تمام  إن  وأقول  هـذا،  بوجـه  أعلـم  اهللا 
فال  وبالجملة  تمامـه.  قبل  النـكاح  انقطع  قـد  فأراه  تعلم  أن  قبـل  مـات  فـإن 
إن  يقال  أن  إال  الصداق  وجوب  أرى  وال  بشيء  فيه  أقول  وال  شيئًا  فيه  أحفظ 
الصداق  به  يثبت  أن  لزم  بذلك  قيل  فإن  علمت  إذا  نقضه  ولها  صحيح  العقد 

معًا. والميراث 

kÓgÉL  kÉeGôM  É¡àeCG  á≤aGƒªH  áLhõdG  áeôM

امرأته  عليه  تحرم  فهل  يواقعها،  امرأته  ورأته  جهًال  زوجته  أمة  تسرى  من 
عنه؟ الحد  يدرأ  بها  إذ  الحاصلة  للشبهة  تحرم  ال  أم  زنى  ذلك  ألن 

بعذر  الجهل  فليس  اإلسـالم  في  تجاهل  وال  جهل  وال  هنا،  الشـبهة  تنفعه  ال 
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أنه  وزعم  أبيه  امـرأة  تزوج  رجل  على  الحّد  مروان  عبدالملك بن  أقـام  وقـد 
في  تجاهل  وال  جهـل  ال  وقـال  عنقه  عبدالملـك  فضـرب  حـالًال،  يحسـبها 
وليس  أجاد  قال  أو  عبدالملك  أحسـن  فقال  الشعثاء  أبا  ذلك  فبلغ  اإلسـالم. 

أعلم. واهللا  الحدود.  به  تدرأ  بشبهة  الجهل 

âμ°Sh  ¬H  º∏Y  øªe  èjhõàdG  ¿Ó£H  iƒYO  ™ª°ùJ  ’

زوجته  عن  ناٌس  سأله  الرجل  إن  ثم  طالقًا،  ظنته  قوًال  لزوجته  قال  رجل 
بفراقها  أعني  فقال  الرجل  وتعلم  تزوجت  الزوجة  إن  ثم  فارقتها،  فقال 
في  الرجل  هذا  أيصدق  الفالني،  القول  وهو  بحضرتها  قلته  الذي  القول 
سـمعوا  بما  أخبروا  قوله  سـمعوا  الذين  والناس  تزوجت؟  ما  بعد  قوله 
على  تزوجت  الحقيقـة  في  والمـرأة  المرأة  تزوجـت  أن  بعد  قولـه  مـن 

جميعًا؟ يلزمهما  أال  الطالق  به  يقع  ال  الذي  القول 
التزويج  لبطالن  ع  مدَّ منهمـا  كل  بل  التزويج،  بعد  قولها  وال  قولـه  يسـمع  ال 

أعلم. واهللا  التزويج.  بهذا  التمسك  الثاني  وللزوج  الظاهر،  في  الصحيح 

ô¡£àdG  πÑb  AÉ¡àf’G  ó©H  Ióà©ªdG  áÑ£N

الخروج  وأرادت  الطهر  ورأت  الثالث  القرء  حاضت  إذا  ثالثًا  المطلقـة 
على  فاسـتويا  يخطبها  رجل  جاءها  ذلك  فعند  منه،  لتغتسـل  الماء  إلى 
أيكون  تغتسـل،  أن  قبل  المزوج  فزوجها  بالتزويج  له  وأمرت  الصـداق 
أن  الرجل  لهـذا  أيحـل  فاسـدًا  كان  وإن  فاسـدًا  أم  ثابتـًا  التزويـج  هـذا 

ذلك. لنا  صرح  طهرت؟  بعدما  ثانية  مرة  يتزوجها 
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الحيضة  من  تغتسل  أن  بعد  يتزوجها  أن  الرجل  ولذلك  فاسد  التزويج  هذا 
أعلم. واهللا  متعمدين.  كانا  إن  ذلك  قبل  فعاله  مما  المتوبة  وعليهما  الثالثة 

áLhõdG  Ωôëj  ’  ø«ÑdG  √Qƒ¡X  ¿hO  ≈fõdG  ∫ƒ°üM

يعني  كذا؟  بفالنـة  فعلت  أأنت  زوجته  بحضـرة  فسـئل  بامرأة  زنى  مـن 
هذا  تسـمع  وزوجته  ا،  ُبدًّ لـي  تجعل  لم  بهـا  أصنع  ما  فقـال  الفاحشـة 
ولم  القول  ذلك  حكم  تعلم  لم  إذا  ال؟  أم  عليه  زوجته  تحرم  هل  القول 
ما  معاني  لنا  بين  ذلك  من  التحريم  يوجب  الذي  السبب  وما  عنه  تسأل 

اهللا. شاء  إن  مأجورًا  عنه  سألتك 
الزاني  بإقرار  القول  ذلك  علمت  سواء  منه  سمعت  بما  زوجته  عليه  تحرم  ال 
الحرمة  وموجب  بينهما،  حرمة  يوجب  ال  اللفظ  ذلك  نفـس  ألن  جهلـت،  أو 
أحد  اختل  فـإذا  لآلخر.  البيـن  ظهوره  مـع  أحدهما  مـن  الزنى  حصـول  هـو 
انتفاء  فعند  مقيـدة  أو  مركبة  علته  كانت  إذا  التحريـم  حكم  ارتفـع  الوضعيـن 

الحكم. ينتفي  المقيدة  قيد  انتفاء  أو  المركبة  أجزاء 
سواء  لآلخر  وظهوره  أحدهما  من  الزنى  وجود  هو  التحريم  علة  إن  قلنا  وإنما 
ولما   (١)﴾L  K  J  I   H ﴿ تعالى:  لقوله  شهود  أو  بمعاينة  أو  بإقرار  كان 
شـيئًا  القاذورات  هذه  من  أصاب  «من  يقول  ما  كثيـرًا  كان  أنـه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنـه  ُروي 

اهللا». كتاب  عليه  نقم  صفحته  لنا  يبد  من  فإنه  تعالى  اهللا  بستر  فليستتر 
بالزاني  العفيف  لتزويـج  مانعًا  الزنى  كان  لمـا  أنه  باآلية  االسـتدالل  وجـه 

.٣ اآلية  النور،  (١) سورة 
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أن  علمنا  شـاء  بمن  المسـتتر  الزاني  زواج  جواز  على  األمة  أجمعت  وقد 
األربعة  بشهادة  أو  نفسه  على  بإقراره  بينًا  ظهورًا  زناه  ظهر  بمن  خاصة  اآلية 
وجب  للتزويج  مانعًا  ذكرناه  ما  ثبت  وإذا  تزويجه،  أراد  من  بمعاينة  أو  عليه 
يرفعه  أن  وبين  أوًال  يمنعه  أن  بيـن  فرق  إذ  انعقاده  بعد  له  رافعـًا  يكـون  أن 
بينهما  بالتفرقة  والقول  هنا  موجودة  هنالك  لمنعه  المقتضية  العلة  ألن  ثانيًا، 
أن  له  يجوز  ال  المحرم  إن  قولهم  للتفرقة  دليًال  يكفي  وال  دليل  إلى  يحتاج 
الفرق  ألن  انعقاده  بعد  ورد  إذا  يرفعه  وال  للتزويج  مانـع  فاإلحرام  يتـزوج 
بالعفيفة  زناه  البين  الزاني  تزويج  حـرم  إنما  أنه  وذلك  بّين  الصورتين  بيـن 
التزويج  وحـرم  فعله،  بوجود  لهـا  مسـتحق  والعقوبة  زناه  على  لـه  عقوبـة 
بغير  يشـتغل  أن  المعظم  يليق  فال  تعالى  اهللا  لشـعائر  تعظيمًا  المحرم  على 

المعظم.
بعضهم  إتيان  مع  باالستتار  ملسو هيلع هللا ىلص  أمرهم  لما  أنه  هو  بالحديث  االستدالل  ووجه 
الحرام  وتحريم  الحالل  لتحليل  بعث  إنما  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  القاذورات  تلك  من  شيئًا 
القاذورات  هذه  من  بشـيء  أتى  من  كان  لو  أنه  علمنا  واإلشـكال،  للتلبيس  ال 
عند  لهم  لقال  بـل  ذلك  عند  باالسـتتار  أمرهم  لما  مطلقًا  زوجه  علـى  يحـرم 
على  األمة  إجماع  حكى  بركة  ابن  أن  على  مثًال  زوجه  وليترك  فليسـتتر  ذلك 
األربعة  يشـهد  أو  زناه  على  يجـد  لم  إن  زوجـه  على  زنـى  إذا  الرجـل  إقامـة 
حكم  عليه  رتب  قد  الشارع  ألن  الباب  هذا  من  فليس  اللعان  وأما  ذلك  على 
واهللا  كاذبًا  أو  صادقـًا  لها  الرامـي  كان  سـواء  الحكومة  تلك  بمجـرد  التفرقـة 

أعلم. واهللا  بعدله،  إال  يؤخذ  وال  فيه  فلينظر  أعلم 
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يوم  من  أشـهر  لخمسـة  الخلق  كامل  ميت  بولد  فأتت  امرأة  تزوج  مـن 
ال؟ أم  زوجته  عليه  تحرم  هل  بها  دخل 

فإذا  األشـهر  األربعة  في  خلقه  يكمل  الولد  ألن  بذلك  زوجته  عليه  تحـرم  ال 
فيه  فلينظر  أعلم  واهللا  الخلق  كامل  كان  وإن  ولده  يكون  أن  احتمل  مّيتًا  خرج 

أعلم. واهللا  بعدله.  إال  يؤخذ  وال 

á°Sƒ°Sƒ∏d  ìÉμædG  ójóéJ

أراد  فلما  العقـد  بهم  يجوز  مـن  بمحضر  أبيها  مـن  امرأة  تـزوج  رجـل 
خلل،  به  يكـون  أن  مخافة  العقـد  جهة  مـن  شـك  قلبه  في  وقـع  البنـاء 
المرأة  ولي  إلى  فوصل  لألول  منه  إبطاله  غير  من  النكاح  يجدد  أن  فعزم 
الدخول،  قبل  وذلك  الشك  ذلك  إلزالة  النكاح  له  يجدد  أن  منه  فطلب 
تزويجًا  الوكيل  عليه  فعقد  الشـهود  بمحضر  يزوجه  رجًال  الولي  فوكل 
ثابت  األول  التزويج  أن  المتزوج  الرجل  هذا  ونية  األول،  بالصداق  ثابتًا 
يكون  أن  خشية  غير  ال  االحتياط  سبيل  على  له  ثانية  التجديد  وهذا  عليه 
طاعة  له،  نقض  وال  لألول  منه  إبطال  غير  من  وذلك  خلل  لـألول  وقـع 
العلم  أهل  من  المسـلمون  أجازه  بما  وعمًال  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  ولرسـوله  هللا 
خلل  وقع  حكمه  فـي  أو  اهللا  علم  فـي  كان  وإن  تجديده،  فـي  والـورع 
الوجوه  من  بوجه  إبطـال  أو  بنقض  يعله  مما  بعده  أو  األول  العقـد  فـي 
المعتمد  وعليه  األول  من  بدًال  جديدًا  تزويجًا  الثاني  العقد  هذا  فيكـون 
الفروج  أمر  في  احترز  أتراه  أهله،  على  بنى  الثاني  العقد  وبعد  نيته،  هذه 
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يعلم  أن  عليه  وهـل  يعلمه؟  ال  بحيـث  عليه  يحجر  شـيء  في  وقـع  أم 
وقد  أبوها  لها  والمزوج  بالغة  حـرة  هي  كانت  إذا  الثاني  بالعقد  المـرأة 
منها  يصح  حتى  األول  الرضا  على  هي  أم  األول  بالعقـد  راضية  كانـت 
لشك  ثانية  التزويج  جددت  إني  الدخول  حال  لها  قال  إذا  أرأيت  غيره؟ 

بالجواب. أنعم  نفسها؟  من  وأمكنته  عليه  تنكر  ولم  قلبي  في  وقع 
أيكون  أعجب،  الرجل  هذا  عليه  الذي  الطهر،  في  يوسوس  ممن  نتعجب  كنا 
مرصد  كل  له  يقعد  مبين  عدو  لإلنسان  الشـيطان  وإن  الزوجات  في  وسواسـًا 
أيديهم  بين  مـن  يأتيهم  فهو  هنـا،  ها  من  أتاه  هنا  هـا  من  عليه  يقـدر  لـم  فـإن 
 (١)﴾~   }   | ﴿ شـمائلهم  وعن  أيمانهم  ومن  خلفهم  ومـن 

الشرع. خالف  في  يوقعه  حتى  باإلنسان  يلعب  يزال  فال 
ظنك  فما  هزله  في  الجد  ثبت  وإذا  جد  وهزله  جد  جده  النكاح  أن  تعلـم  أمـا 
فما  أسـلموا  إذا  اإلسـالم  في  المشـركين  نكاح  ثبـت  وإذا  نفسـه  فـي  بالجـد 
وأقاموا  وزوجاتهـم  الصحابة  أسـلمت  وقد  اإلسـالم  في  جدد  بنـكاح  ظنـك 
فاسـدًا،  األول  يكون  لئال  النكاح  منهم  أحـد  يجدد  ولم  األول  النـكاح  علـى 
غيرها،  وكذلـك  األول  النـكاح  على  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسـول  بنـت  زينـب  وأسـلمت 
أمسك  نسوة  عشر  على  أسلم  وقد  سـلمة  غيالن بن  البن  السـالم  عليه  وقال 
أمسك  األختين  على  أسلم  وقد  الديلمي  لفيروز  وقال  سائرهن.  وفارق  أربعًا 

األخرى. وفارق  إحداهما 
إلى  حاجة  ال  وأنـه  ثابت  األول  التزويـج  أن  علـى  يدلـك  ما  كلـه  هـذا  ففـي 
يزيد  ال  التكـرار  إن  ثم  كثيرها.  ضـره  الحكمة  قليل  ينفعـه  لم  ومـن  التكـرار 

.٥٠ اآلية  الكهف،  (١) سورة 
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راضية  كانت  إذا  المرأة  أنكرت  ولو  صنعه  في  عليك  بأس  فال  تأكيدًا  إال  األمر 
في  الوسواس  المخوف  إلباس  وإنما  الثاني  ال  التزويج  هو  ألنه  األول  بالعقد 

الزوجية. ثبوت 
كتبت  قد  أني  مع  الوسوسـة  لهذه  األولى  زوجتك  تركت  أنك  سـمعت  وقد 
امرأتك  أذهب  اهللا  عـدو  أتاك  حيث  من  فانظر  فيهـا،  عليك  بأس  ال  أنـه  لـك 
عليك  قدر  ولو  حجة  عليك  المفتي  وإن  الفتوى  حجة  وأنساك  مالك  وأتلف 
والسـالم  وأهلك  ومالك  ودينك  نفسـك  في  اهللا  فاهللا  لفعل،  فعل  ممـا  بأكثـر 

اهللا. ورحمة  عليك 
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