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  زاد المعاد في ھدي خير العباد

  سادسالمجلد ال

  فصل

 .كثير، والِجماُع الكثيرالكالُم الكثير، والنوُم الكثير، واألكُل ال: وأربعُة أشياء ُتمرض الجسم

ل الشيب: فالكالُم الكثير ماغ وُيضعفه، وُيعجِّ  .ُيقلِّل مخَّ الدِّ

 .ُيصفُِّر الوجه، وُيعمى القلب، وُيھيُِّج الَعْين، وُيكِسُل عن العمل، وُيولِّد الرطوباِت فى البدن: والنوُم الكثير

 .، وُيولُِّد الرياح الغليظة، واألدواء الَعِسرةُيفِسُد فَم الَمِعَدة، وُيْضِعُف الجسم: واألكُل الكثيرُ 

دد، وَيُعمُّ ضرُره جميَع : والِجماُع الكثير َيُھدُّ البدن، وُيضعُف القَُوى، وُيجفِّف رطوباِت البدن، وُيرخى العصَب، وُيورث السُّ

، وإضعافُه أكثر من إضعا ف جميع المستفِرغات، وَيستفرغ ِمن البدن، ويخصُّ الدماغ لكثرة ما يتحلَّل به من الروح النفسانىِّ

 .جوھر الروح شيئاً كثيراً 

ِن حالالً مع ِسنِّ الشُّبوبية، وحرارِة المزاج ورطوبته،  وأنفُع ما يكون إذا صادف شھوًة صادقة ِمن صورة جميلة حديثِة السِّ

ما ينبغى ترُكه معه ِمن امتالء مفرط، أو َخَواء،  وُبعِد العھد به وَخالِء القلب من الشواغل النفسانية، ولم ُيْفرْط فيه، ولم ُيقارنه

أو َحرٍّ مفِرط، أو برٍد مفِرط، فإذا راعى فيه ھذه األُمور العشرة، انتفَع به جداً، وأيُّھا فُقَِد فقد  أو استفراغ، أو رياضة تامة،

ل  .حصَل له من الضرر بحسبه، وإن فُقَِدْت كلُّھا أو أكثرھا، فھو الھالك المعجَّ

 فصل 

اجتِنبوا ثالثاً، وعليكم : "وقال جالينوُس ألصحابه.والِحْمَيُة المعتدلة نافعة. والِحْمَيُة المفرطة فى الصحة، كالتخليط فى المرض

ام، وال تأكلوا : بأربع، وال حاجَة بكم إلى طبيب يب، والَحْلوى، والحمَّ سم، والطِّ اجتنبوا الُغبار، والدخان، والنَّتن، وعليكم بالدَّ

يحان، وال تأكلوا الَجوَز عند المساء، وال ينْم َمن به ُزكمٌة على قفاه، وال يأكل َمن بهفوَق   ِشبعكم، وال تتخلَّلوا بالباَذُروج والرَّ

أ َمن تؤلمه عيُنه، وال تأكلُوا فى الصيف لحماً كثيراً  ، َغٌم حاِمضاً، وال ُيسرِع المشَى َمن افَتصد، فإنه مخاطرةُ الموت، وال يتقيَّ

ً من ماء وال  ينْم صاحُب الُحمَّى الباردة فى الشمِس، وال تقَرُبوا الباَذنجان العتيق المبزر، وَمن شرب ُكلَّ يوم فى الشتاء قدحا

ة، وَمن أكل خمَس َسْوسنات مع  ان أِمَن ِمَن الجَرب والِحكَّ مَّ ام بقُشور الرُّ قليل حار، أِمَن من األعالل، وَمن َدَلَك جسمه فى الحمَّ

يخ مع السكر، نظَّف من مُ  ْصَطكى رومى، وعوٍد خام، ومسك، بقى طوَل عمره ال تضُعَف َمِعَدُته وال تفُسد، وَمن أكل ِبزر البطِّ

 ".الَحَصى ِمن َمِعَدته، وزالت عنه ُحْرقة الَبْول
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 فصل

 .الھمُّ، والحزُن، والجوُع، والسھرُ : أربعٌة َتھِدم البدن

 .ضرِة، وإلى الماِء الجارى، والمحبوب، والثمارالنظُر إلى الخُ : وأربعٌة ُتفرح

المشُى حافياً، والتصبُُّح والتمسى بوجه البغيض والثقيل والعدو، وكثرةُ البكاء، وكثرةُ النظر فى الخط : وأربعٌة ُتظلم البصر

 .الدقيق

ى الجسم ام المعتدل، وأكُل الطعام ال: وأربعٌة ُتقوِّ سم، وَشمُّ الروائح الطيبةلُْبُس الثوب الناعم، ودخوُل الحمَّ  .حلو والدَّ

 الَكِذُب، والوقاحُة، وكثرةُ السؤال عن غير علم، وكثرةُ الفجور: وأربعٌة ُتيبس الوجه، وُتذھب ماءه وبھجته وطالوته

بُر، والَحَسُد، الكِ : وأربعٌة َتجلُِب البغضاء والمقت.المروءةُ، والوفاُء، والكرُم، والتقوى: وأربعٌة َتزيد فى ماء الوجه وبھجِتهِ 

 .والَكِذُب، والنَّميمةُ 

زق  .قياُم اللَّيل، وكثرةُ االستغفار باألسحار، وتعاُھُد الَصَدقة، والِذْكُر أوَل النھاِر وآخَره: وأربعٌة َتجلُِب الرِّ

زق ْبحة، وقِلَُّة الصالة، والَكَسُل، والخيانةُ : وأربعٌة تمنع الرِّ إدماُن أكل الحامض والفواكه، : والذھن وأربعٌة َتُضرُّ بالفھم.نوُم الصُّ

 .والنوُم على القفا، والھمُّ، والغمُّ 

ِسمة، وإخراُج : وأربعٌة َتزيد فى الفھم فراُغ القلب، وقِلَُّة التملِّى من الطعام والشراب، وُحسُن تدبير الغذاء باألشياء الُحلوة والدَّ

 .الَفضالت الُمْثقِلَِة للبدن

ا يضرُّ بالعقل ْكُر، وَكْثرةُ إ: وممَّ يتون، والباِذنجان، وَكثرةُ الِجماع، والوحدةُ، واألفكاُر، والسُّ دماُن أكل البصل، والباقاِل، والزَّ

ِحك، والغم  .الضَّ

قُِطعُت فى ثالث مجالَس، فلم أِجد لذلك ِعلًَّة إالَّ أنى أكثرُت من أكل الباذنجان فى أحد تلك األيام، ومن : "قال بعُض أھل النظر

 ".يتون فى اآلخر، ومن الباقاِل فى الثالثالز

 فصل

قُرَب ما قد أَتْينا على ُجملة نافعة من أجزاء الطبِّ العلمىِّ والعملّى، لعلَّ الناظَر ال يظفُر بكثير منھا إال فى ھذا الكتاب، وأَرْيناك 

 .نسبة طب العجائز إلى طبھم بينھا وبيَن الشريعة، وأنَّ الطبَّ النبوى نسبُة ِطبِّ الطبائعيين إليه أقلُّ ِمن

واألمر فوق ما ذكرناه، وأعظُم مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيٌه باليسير على ما وراءه، وَمن لم يرُزقه هللاُ بصيرة 

دِة بالوحى من عند ِهللا، والعلوِم التى رزقھا هللاُ األنبياَء، و ِة المؤيَّ العقوِل والبصائر التى منحھم على التفصيل، فليعلْم ما بْيَن القوَّ

 .هللا إياھا، وبين ما عند غيرھم
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وما لِھذا الباب، وذْكِر قُوى األدوية، وقوانين الِعالج، وتدبيِر أمر : ولعل قائالً يقولُ  ما لَھْدِى الرسوِل َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فإنَّ ھذا وأضعاَفه وأضعاَف أضعافه ِمن  الصحة ؟وھذا ِمن تقصير ھذا القائل فى فھم ما جاء به الرسولُ  َصلَّى هللاَّ

 .فھم بعض ما جاء به، وإرشاِده إليه، وداللته عليه، وُحسُن الفھم عن هللا ورسوله َمٌن َيُمنُّ هللاُ به على َمْن يشاُء من عباده

تكوَن شريعُة المبعوث بصالح الدنيا واآلخرة مشتملًة على صالح فقد أوجدناك أُصوَل الطِّب الثالثة فى القرآن، وكيف ُتنكر أن 

األبدان، كاشتمالھا على صالح القلوب، وأنھا ُمرشدة إلى ِحفظ صحتھا، ودفع آفاتھا بُطرق ُكليَّة قد ُوِكَل تفصيلُھا إلى العقل 

ائل فروع الفقه، وال تكن ممن إذا جھل الصحيح، والفِطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه واإليماء، كما ھو فى كثير من مس

ولو ُرِزَق العبُد تضلُّعاً ِمن كتاب هللا وُسنَّة رسوله، وفھماً تاماً فى النصوص ولوازمھا، الستغَنى بذلك عن ُكلِّ َكالٍم .شيئاً عاداه

 .سواه، والستنَبَط جميَع العلوِم الصحيحة منه

ُسل صلوات هللا عليھم وسالمه، فھم أعلُم الخلق با وأمِره فمداُر العلوم كلھا على معرفة هللا وأمره وَخلْ  قِه، وذلك ُمْسلَّم إلى الرُّ

 .وَخْلقِه وِحكمته فى خلقه وأمره

د بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه : وطبُّ أتباعھم أصحُّ وأنفُع ِمن طبِّ غيرھم، وِطبُّ أتباع خاتمھم وسيدھم وإمامھم محمَّ

ه وأنفُعهأكمُل الطِّ : وعليھم  .ب وأصحُّ

أَصحُّ األُمم عقوالً  وال َيْعِرُف ھذا إال َمن عرف طبَّ الناِس سواھم وِطبَّھم، ثم وازن بينھما، فحينئٍذ يظُھر له التفاوُت، وھم

ُسل، والعلُم وفَِطراً، وأعظُمھم علماً، وأقرُبھم فى كل شىء إلى الَحقِّ ألنھم ِخيرة هللا من األُمم، كما أنَّ رسولھم خيرُته مِ  ن الرُّ

اه، والحلُم والحكمُة أمٌر ال يدانيھم فيه غيُرھم  .الذى وھبھم إيَّ

ُ : من حديث َبْھز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضى هللا عنه، قال": مسنده"وقد روى اإلماُم أحمد فى  قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ًة : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فَظَھر أثُر كرامتھا على هللا سبحانه فى علومھم وعقولھم، ". أنُتم َخيُرھا وأْكَرُمھا على هللاِ أنُتْم ُتَوفُّون سبعين أُمَّ

ً وحلماً  وأحالمھم وفَِطرھم، وھم الذين ُعِرَضْت عليھم علوُم األُمم قبلَھم وعقولھم، وأعمالُھم ودرجاُتھم، فازدادوا بذلك ِعلما

 يھم ِمن علمه وحلمهوعقوالً إلى ما أفاض هللاُ سبحانه وتعالى عل

ُة للنصارى، ولذلك َغلََب على النصارى البالدةُ، وقِلَُّة ال ُة لليھود، والبلغميَّ ُة لھم، والصفراويَّ فھم ولذلك كانت الطبيعة الدمويَّ

غار، وَغلََب على المسلمين العقُل والشجاعُة والفھمُ  والنجدةُ، والفرُح  والفِطنِة، وَغلََب على اليھود الحزُن والھمُّ والغمُّ والصَّ

 .والسرور

 .وبا التوفيق.. وھذه أسراٌر وحقائق إنما َيعِرُف مقداَرھا َمْن َحُسَن فھُمه، ولَُطَف ِذھُنه، وَغُزَر ِعلُمه، وعرف ما عند الناس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في األقِضَية واألنِكَحة والُبُيوع: فصل  في ھديه َصلَّى هللاَّ

ً عاماً، وإنما الغرُض ذكُر ھديه فى الحكومات  وليس الغرُض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتُه الخاصُة تشريعا

 .الجزئية التى فصل بھا بيَن الخصوم، وكيف كان ھديُه فى الحكم بين الناس، ونذكُر مع ذلك قضايا ِمن أحكامه الكلية
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 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من حديث  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحَبَس رجالً فى " بھِز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ثبت عنه َصلَّى هللاَّ أن النبى َصلَّى هللاَّ

 .ھذا إسناد صحيح: قال أحمد وعلى بن المدينى". ُتْھمةٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سجن رجالً ": أحكامه"وذكر ابُن زياد عنه َصلَّى هللاَّ ً له فى عبد، فوجب  أنه َصلَّى هللاَّ أعتق ِشْركا

 .عليه استتمام عتقه حتى باع ُغَنْيَمًة له

 فى حكمه فيمن َقَتلَ عبده: فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  مداً، فجلده النبىُّ َصلَّى هللاَّ ه، أن رجالً قتل عبَده متعِّ َم مائة روى األوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّ

 .مره أن يعتَِق رقبًة ولم ُيقِْدهُ بهجلدًة، ونفاه سنًة، وأ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وروى اإلمام أحمد فإن كان " َمْن َقَتَل َعْبَدهُ َقَتْلَناه : "من حديث الحسن، عن َسُمَرَة رضَى هللاُ عنه، عنه َصلَّى هللاَّ

 .ن المصلحةھذا محفوظاً، وقد سمعه منه الحسن، كان قتلُه تعزيزاً إلى اإلمام بحسب ما يراه م

ه رضى هللا  وأمَر رجالً بمالزمة غريمه، كما ذكر أبو داود، عن النَّضر بن ُشميل، عن الِھرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بغريم لى، فقال لى: عنه قال ؟ "َتْفَعَل ِبأِسيركيا أخا بنى َسْھم ما ُتريُد أْن : "ثم قال لى" اْلَزْمهُ : "أتيُت النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر بقتل القاتل، وصْبِر الصابر  .حتى يموت بحبسه للموتِ : أى: قال أبو عبيد. وروى أبو عبيٍد، أنه َصلَّى هللاَّ

ْجِن حتى َيموتَ : عن على" مصنفه"وذكر عبُد الرزاق فى   .ُيحبس الُمْمِسُك فى السِّ

 فى حكمه فى المحاربين: فصل

عاءَحكم  عاء، وتركھم حتى ماُتوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرِّ  .بقطع أيِديھم، وأرُجلِھم، وَسْمِل أعينھم، كما سملُوا عيَن الرِّ

 فى حكمه بين القاتل وولى المقتول : فصل

عى على آخر أنه قتَل أخاهُ، ف": صحيح مسلم"ثبت فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن رجالً ادَّ ، "ُدوَنَك َصاِحَبكَ : "اعترف، فقالَ عنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ، فرجَع فقال" َقَتلَُه، فھو ِمْثلُه إنْ : "فلما ولَّى، قال أَما ُتريُد أَن َيبوَء بإْثِمَك وإِْثم : "إنما أخذُته بأمرك، فقال َصلَّى هللاَّ

 .بلى فخلّى سبيلَه: ؟ فقال"َصاِحَبكَ 

: أن القاتل إذا قِيد منه، سقط ما عليه، فصار ھو والمستفيُد بمنزلٍة واحدة، وھو لم يقل: ن، أحدھما، قوال"فھو مثلُه: "وفى قوله

، وھذا يقتضى المماثلَة بعد قتله، فال إشكاَل فى الحديث، وإنما فيه "إن قتله فھو مثلُه: "إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال

 .التعريُض لصاحب الحّق بترك القود والعفو
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ً بالجناية، والمقتصُّ متعٍد بقتل من لم يتعمِد : انىوالث أنه إن كان لم ُيرد قتَل أخيه قتلَه به، فھو متعدٍّ مثله إذ كان القاتل متعديا

قُِتَل رجل على عھد : من حديث أبى ُھريرة رضى هللا عنه قال": مسنده"القتَل، ويدلُّ على التأويل ما روى اإلمام أحمد فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فدَفعه إلى ولىَّ المقتول، فقال القاِتلُ  رسول هللا َصلَّى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفُرفَِع إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ يا رسوَل هللا، : هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للولى ُه إَذا َكاَن َصاِدقاً، ثم قَ : "ما أردُت قتلَه، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وفى . ، فخلَّى سبيله" َتْلَته َدَخْلَت النَّارأَما إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : كتاب ابن حبيب فى ھذا الحديث زيادةُ، وھى  :قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 ".َعْمُد َيٍد، وَخَطأُ َقْلبٍ "

 فى حكمه بالَقَوِد على من قتل جاريًة، وأنه ُيفَعلُ به كما َفَعلَ : فصل

ً رضَّ رأَس جاريٍة بيَن حجرْيِن على أوضاٍح لھا، أى أن": "الصحيحين"ثبت فى  ، فأُِخَذ، فاْعَتَرَف، فأمر رسوُل : يھوديا ُحلِىٍّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيَرضَّ رأُسه بين َحَجَرْينِ   ".ِهللا َصلَّى هللاَّ

، وأن القتل غيلة ال ُيشترط فيه إذُن الولى، وفى ھذا الحديِث دليٌل على قتِل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجانَى ُيفعل به كَما َفَعلَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يدفعه إلى أوليائھا، ولم يقل إن ِشئُتم فاقتلُوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماً، وھذا : فإنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

، فإن ناقض العھد ال ُترضُخ رأسُه إنه فعل ذلك لِ : مذھُب مالك، واختياُر شيِخ اإلسالم ابن تيمية، ومن قال نقض العھد، لم َيِصحَّ

 .بالحجارة، بل ُيقتل بالسيف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن ضرب امرأًة حاِمالً َفطرحَھا: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ أن امرأتيِن من ُھذيل رمت إحداُھما األُخرى بحَجٍر فقتلتھا وما فى بطنھا، فقضى فيھ": "الصحيحين"فى  ا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ةً  : وفى النسائى". الصحيحين"فى  ، ھكذا"َعْبٍد أَو ولِيَدٍة فى الجنين، وجعل ِديَة المقتولِة على َعَصبة القاِتلةِ : َعلَْيِه َوَسلََّم بُغرَّ

ة، وأن ُتقتل بھا" ً "فقضى فى حملھا بُغرَّ وقد روى . نه لم يقتلھا لما تقدمأ: إنه قتلھا مكانھا، والصحيح: ، وكذلك قال غيُره أيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " صحيحه"البخارىُّ فى  قضى فى جنيِن امرأٍة من بنى "عن أبى ھريرة رضى هللا عنه، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ةٍ  ُ : لَحيان بُغرَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم أن ميراثھا عبٍد أو وليدٍة، ثم إن المرأة التى قضى عليھا بالُغرة ُتوفيت، فقضى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".لبنيھا وزوجھا، وأن العقَل على عصبتھا

َة تبعاً للدية، وأن العاقلة ھم العصبُة، وأن زوَج القا تلة ال وفى ھذا الحكم أن ِشبَه العمِد ال ُيوجب القود، وأن العاقِلَة تحمل الُغرَّ

 .يدُخُل معھم، وأن أوالدَھا أيضاً ليسوا ِمن العاقِلة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالَقسامة فيمن لم ُيعرف قاتِلُه: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حكم بھا بين األنصار واليھود،": الصحيحين"ثبت فى  : وقال لُِحَويَِّصَة وُمَحيَِّصَة وَعْبِد الرحمن أنه َصلَّى هللاَّ

: أمُر لم نشھده ولم نره، فقال: ، فقالوا"وتستحقون َقاِتلَُكم أو صاِحَبُكم: "؟ وقال البخارى"ُكمأَتْحلِفُوَن وَتْسَتِحقُّوَن َدَم َصاِحب"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من عنده: ، َفَقالُوا"َفُتْبرئُكم َيُھوُد بأَْيَماِن َخْمِسيَن "  .كيف نقبُل أيمان َقْوٍم كفار؟ فوداه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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ِتِه إليه وُيْقِسمُ : وفى لفظ  ".خمسون منكم على رجل منھم، فُيْدَفُع ِبُرمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وداه ِمن عنده، وفى بعضھا وداه من ية، ففى بعضھا أنه َصلَّى هللاَّ إبل  واختلف لفُظ األحاديث الصحيحة فى محل الدِّ

 .الصدقة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": سنن أبى داود"وفى   ".ديَته على اليھود، ألنه ُوِجَد بينھم ألقى"أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": مصنف عبد الرزاق"وفى  بدأ بيھود، فأَبْوا أن يحلِفُوا، فردَّ القسامَة على األنصار، فأبوا أن يحلِفُوا "أنه َصلَّى هللاَّ

 ".فجعل َعقلَه على يھود

 ".ھافجعل عقله على اليھود، وأعانھم ببعضِ ": "سنن النسائى"وفى 

 .الحكُم بالَقسامة، وأنھا ِمن دين هللا وشرعه: منھا :وقد تضمنت ھذه الحكومة أموراً 

ِتِه إليه: "القتُل بھا لِقوله: ومنھا ، فظاھُر القرآن والسنة القتُل بأيمان "وتستِحقُّوَن دَم صاحبكم: "، وقوله فى لفظ آخر"فيدفع ُبرمَّ

مة، وھو مذھُب أھل المدنية، وأما أھُل العراق، فال يقتلُوَن فى واحد منھما، وأحمُد الزوج المالعن وأيماِن األولياء فى القسا

 .يقتل فى القسامِة دون اللعان، والشافعى عكسه

عاوى: ومنھا ِعيَن فى الَقسامة بخالف غيِرھا من الدَّ  .أنه يبدأ بأيمان الُمدَّ

مة إذا منعوا حقاً عليھم، انتقَض عھُدھ: ومنھا ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أن أھَل الذِّ  ".إما أن تدوه، وإما أن تأذُنوا بحرب: "م لِقوله َصلَّى هللاَّ

عَى عليه إذا َبُعَد عن مجلس الحكم، َكَتَب إليه، ولم ُيْشِخْصهُ : ومنھا  .أن المدَّ

 .جواُز العمِل والُحكم ِبكتاِب القاضى وإن لم ُيشھد عليه: ومنھا

 .القضاء على الغائب: ومنھا

 .أنه ال ُيكتفى فى الَقسامة بأقلَّ من خمسين إذا ُوجدوا: ومنھا

 .الحكُم على أھل الذمة بحكم اإلسالم، وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكُم بينھم وبيَن المسلمين: ومنھا

سھم الغارمين، وھو الذى أشكل على كثيٍر من الناس إعطاؤه الدية ِمن إبل الصدقِة، وقد ظنَّ بعُض الناس أن ذلك ِمن : ومنھا

وھذا ال يِصح، فإن غاِرَم أھِل الذمة ال ُيعطى من الزكاة، وظن بعُضھم أن ذلك مما َفَضل ِمن الصدقة عن أھلھا، فلإلمام أن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وداه ِمن عنده، واقترَض الدية: يصِرفه فى المصالح، وھذا أقرُب ِمن األول، وأقرُب منه  من إبل أنه َصلَّى هللاَّ

 :الصدقة، ويدل عليه
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلصالح ذات البين بين الطائفتين، كان : وأقرُب من ھذا ُكلِّه أن ُيقال" فواده من عنده" لَھا النبىُّ َصلَّى هللاَّ لما تحمَّ

الغارمين، وھو  إن قضاھا ِمن سھم: حكُمھا حكَم القضاء على الغرم لما غرمه إلصالح ذاِت البين، ولعل ھذا مراُد من َقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يأخذ منھا لنفسه شيئاً، فإن الصدقَة ال تِحلُّ له، ولكن جرى إعطاُء الدية منھا مجرى إعطاء ا لغارم منھا َصلَّى هللاَّ

 .وهللا أعلم. إلصالح ذات البين

ُ  ھذا مجمل لم يحفظ: ؟ فيقال"فجعل عقلَه على اليھود"فكيف تصنعون بقوله : فإن قيل راويه كيفيَة جعله عليھم، فإنه َصلَّى هللاَّ

ية، ولكن الذى حفظوا أنھم أنكروا أن  َعلَْيِه َوَسلََّم لما كتب إليھم أن يدوا القتيَل، أو يأذنوا بحرٍب، كان ھذا كاإللزام لھم بالدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ود  .اه من عنده، حفُِظوا زيادة على ذلك، فھم أولى بالتقديميكونوا قتلوا، وحلفوا على ذلك، وأن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ھذا ليس بمحفوظ قطعاً، فإن الدية : ؟ قيل"أنه قسمھا على اليھود، وأعانھم ببعضھا: "فكيف تصنعون برواية النسائى: فإن قيل

دعين، ولم ُيوجد ھنا شىء من ذلك، ال تلزم المّدى عليھم بمجرد دعوى أولياِء القتيل، بل ال ُبد من إقرار أو بينة، أو أيمان الم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أيماَن القسامة على المدعين، فأََبْوا أن يحلِفُوا، فكيف يلزم اليھود بالدية   .بمجرد الدعوىوقد عرَض النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أربعًة سقُطوا فى بئر، فتعلَّق بعضُ : فصل  ھم ببعض، فھلُكوا فى ُحكمه َصلَّى هللاَّ

ً احتفروا بئراً باليمن، فسقط فيھا رجٌل، فتعلَّق بآخر، الثانى بالثالث، والثالث  ذكر اإلمام أحمد، والبزار، وغيُرھما، أن قوما

ن اجمُعوا َمْن حفر البئَر مِ : بالرابع، فسقُطوا جميعاً، فماُتوا، فارتفع أولياُؤھم إلى على بن أبى طالب رضى هللا عنه، فقال

النَّاِس، وقضى لألول ُبربع الدية، ألنه ھلك فوَقه ثالثة، وللثانى ُبثلثھا ألنه ھلك فوقه اثنان، وللثالث بنصفھما ألنه ھلك فوَقه 

ة، فقال  وا عليه القِصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم العاَم المقبَل، فقصُّ ، "َما قَضى َبْينُكمْ  ُھوَ : "واحد، وللرابع بالدية تامة، فأَتوا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ھكذا سياُق البزار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو عند مقام إبراھيم عليه : "وسياق أحمد نحوه، وقال إنھم أََبْوا أَن يرضوا بقضاء على، َفأَْتوا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  وا عليه القِصة، فأجازه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  ".َم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمواالسالم، فقصُّ

 فيمن تزوج إمرأة أبيه: فصل

أرسلنى : "لقيُت خالى أبا ُبردة ومعه الراية، فقال: عن البراء رضى هللا عنه، قال: روى اإلمام أحمد، والنسائى وغيُرھما

ج امرأة أبيه أن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى رجٍل تزوَّ  ".أقُتله وآخذ مالهرسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ "تاريخه"وذكر ابن أبى خيثمة فى  ، من حديث معاوية بن قُرة، عن أبيه، عن جده، رضى هللا عنه، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

َس ماله  .ھذا حديث صحيح: قال يحيى بن معين. َعلَْيِه َوَسلََّم بعثه إلى رجل أْعرَس بامرأِة أبيه، فضرب عنَقه، وخمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : من حديث ابن عباس قال" ابن ماجهسنن "وفى   ".َمْن َوَقَع َعلى َذاِت َمْحرٍم َفاْقُتلُوهُ : "قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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احِبُسوهُ، وسلوا َمْن ھاھنا من أصحاِب رسول : وذكر الجوزجانى، أنه ُرفَِع إلى الحجاِج رجٌل اغتصَب أخَته على نفسھا، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فسألوا عبد هللا بن أبى مطرِّف رضى هللا عنه، فقالهللا َصلَّ  ى ُحَرَم : "سمعُت رسول هللا يقول: ى هللاَّ َمْن َتَخطَّ

يفِ  وا َوَسَطه بالسَّ  ".الُمْؤِمِنيَن، َفُخطُّ

ج امرأة أبيه أو بذاِت محرم، فقال قتل، وُيدخل مالُه فى بيت يُ : وقد نص أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد، فى رجل تزوَّ

 .المال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .وھذا القوُل ھو الصحيح، وھو مقتضى حكِم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ه حدُّ الزانى، ثم قال أبو: وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة َر، وال حد عليه، وحكُم رسول هللا : حنيفة حدُّ إن وطئھا بعد، ُعزِّ

ُ َعلَيْ   .ِه َوَسلََّم وقضاؤه أحق وأولىَصلَّى هللاَّ

ِھَم بأم ولده فلما ظھرت براءُته، أمسك عنه: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بقتل من اتُّ  فى ُحكمه َصلَّى هللاَّ

روى ابن أبى خيثمة وابن السكن وغيُرھما من حديث ثابت، عن أنس رضى هللا عنه، أن ابَن عمِّ ماريَة كان ُيتَّھم بھا، فقال 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لعلى بن أبى طالب رضى هللا عنه النبىُّ  ، فأتاهُ علىٌّ فإذا "اْذَھْب َفإْن َوَجْدَتُه ِعْنَد َماِرَيَة، فاْضِرْب ُعُنَقهُ : "َصلَّى هللاَّ

ُد فيھا، فقال له على ى، ثم أتى النبىَّ اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا ھو مجبوٌب ليس له ذكر، فكفَّ عنه عل: ھو فى َرِكىٍّ يتَبرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال أنه وجده فى نخلة يجمع تمراً، وھو ملفوٌف : وفى لفظ آخر. إنه مجبوب، ماله ذكر: يا رسول هللا: َصلَّى هللاَّ

 .بخرقة، فلما رأى السيَف، ارتعد وسقطت الِخرقة، فإذا ھو مجبوٌب ال ذكر له

له بعُضھم وقد أشكَل ھذا القضاُء على كثيٍر من الن اس، فطعن بعُضھم فى الحديث، ولكن ليس فى إسناده من يتعلَّق عليه، وتأوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم ُيرْد حقيقَة القتل، إنما أراَد تخويَفه ليزدِجَر عن مجيئه إليھا وھذا كما قال سليمان : قال. على أنه َصلَّى هللاَّ

كين حتى أُشقَّ الولد بينھما على: "للمرأتين اللتين اختصمتا إليه فى الولد ، ولم يرد أن يفعل ذلك، بل قصد استعالَم األمر "بالسِّ

باب الحاكم ُيوھم خالف الحق لِيتوصل به إلى معرفة الحق،  :من ھذا القول، ولذلك كان ِمن تراجم األئمة على ھذا الحديث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن َيعِرَف ال صحابة براءته، وبراءة مارية، وعلم أنه إذا عاين السيَف، كشف عن حقيقة فأحبَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ره رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  .حاله، فجاء األمُر كما قدَّ

ً رضى هللا عنه بقتله تعزيراً إلقدامه وجر: وأحسُن من ھذا أن يقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر عليا أته على خلوته بأم إن النبى َصلَّى هللاَّ

ولده، فلما تبيَّن لعلى حقيقة الحال، وأنه برىء من الريبة، كفَّ عن قتله، واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتعزيُر بالقتل ليس 

 ً ، بل ھو تابٌع للمصلحة دائٌر معھا وجوداً وعدما  .بالزم كالحدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الق: فصل  تيل ُيوجد بيَن قريتينفى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُوجَد قتيٌل َبيَن قريتيِن، فأمر النبىُّ َصلَّى : "روى اإلمام أحمد، وابن أبى شيبة، من حديث أبى سعيد الخدرى رضَى هللا عنه قال

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَذَرَع ما بينھما، فُوِجَد إلى أحدھما أقرب، فكأنى أنظر إلى ِشبر رسول هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم، فألقاهُ َعلَى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما بلغنا فى القتيل : "قال عمُر بن عبد العزيز" مصنف عبد الرزاق"وفى ".أقرِبِھَما قضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

عى عليھم، فإن َنَكلُوا، ُحلَِّف ا: ُيوجد بين ظھرانى ِدياِر قومٍ  كانت  لمدعون، واستحقُّوا، فإن نكل الفريقاِن،أنَّ األيماَن على المدَّ

عى عليھم، وبطل النصُف إذا لم يحلِفُوا  ".الديُة ِنصفُھا على المدَّ

القوُم إذا أعطوا الشىء، : قلت ألبى عبد هللا: وقد نص اإلمام أحمد فى رواية المرَوزى على القول بمثل رواية أبى سعيد، فقال

ق على مساكين ذلك الموضع، فقلت: فإن لم ُيعرفوا؟ قال: قلت. ُيرد عليھم إن ُعِرَف القوم: الفتبينوا أنه ُظلَِم فيه قوم؟ فق : ُيفرَّ

ق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال عمر بُن الخطاب رضى هللا عنه جعل الديَة على أھل المكاِن يعنى : فما الُحجة فى أن ُيفرَّ

ُق فيھم، يعنىكما : القرية التى ُوِجَد فيھا القتيل، فأراه قال إذا ُظلَِم قوم منھم ولم ُيعرفوا، فھذا عمر بن : أن عليھم الدية ھكذا ُيفرَّ

الخطاب رضى هللا عنه قد قضى بموجب ھذا الحديث، وجعل الديَة على أھل المكان الذى ُوِجَد فيه القتيِل، واحتج به أحمد، 

 .ن عليھم إذا لم ُيعرفوا بأعيانھموجعل ھذا أصالً فى تفريق المال الذى ُظلم فيه أھُل ذلك المكا

وأما األثر اآلخر، فمرسل ال تقوُم بمثله حجة، ولو صحَّ تعيَّن القوُل بمثله، ولم َتُجز مخالفته، وال ُيخالف باب الدعاوى، وال 

عى عليھم فى اليمين، فإذا َنَكلُ  عين باب القسامة، فإنه ليس فيھم لَْوٌث ظاھر ُيوجب تقديم المدعين، فيقدم المدَّ وا، قوَى جانُب المدَّ

نكولُھم عن براءة ساحتھم باليمن، وھذا يقوُم مقاَم اللوِث الظاھر، : والثانى. وجوُد القتيل بين ظھرانيھم: أحدھما: من وجھين

عون، ويستحقون، فإذا نكل الفريقاِن كالھما، أورث ذلك شبھًة مركبة من ھض ذلك نكول ُكلِّ واحد منھما، فلم ين َفَيْحلُِف المدَّ

سبباً إليجاب كمال الدية عليھم إذا لم يحلِف غرماؤھم، وال إسقاُطھا عنھم بالكلية حيث لم يحلِفُوا، فجعلت الدية نصفين، ووجب 

عى عليھم لثبوت الشبھة فى حقھم بترك اليمين، ولم َتِجب عليھم بكمالھا، ألن ُخصوَمھم لم يحلِفُوا، فلما كان  نصفُھا على المدَّ

عى عليھم، ولم يتمَّ، سقط ما يقابل أيمان المدعين وھو النصُف، ووجب ما ُيقابل اللوُث متر كباً من يمين المدعين، ونكول المدَّ

عى عليھم وھو النصف، وھذا ِمن أحسن األحكام وأعِدلھا، وبا التوفيق  .نكول المدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بتأخير القِصاِص من ا: فصل  لُجرح حتى َيْنَدِملَ فى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : "من حديث ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: وغيُره" مصنفه"ذكر عبد الرزاق فى  قضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يستقيده،  ، فأبى الرجل إالَّ أن"َحتَّى َتْبَرأَ ِجَراُحكَ : "أقِْدنى، فقال: يا رسول هللا: َوَسلََّم فى رجل طعن آخر بقرن فى رجله، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فصحَّ المستقاُد منه، وعرج المستقيد، فقال ُ َعلَْيِه : فأقاده النبىُّ َصلَّى هللاَّ عرجُت وبرأ صاحبى، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه "وبطل َعرجك أَلَْم آُمْرَك أَن ال َتسَتقيَد َحتَّى َتْبرأَ ِجراُحَك َفَعَصْيَتنى، َفأَبعَدَك هللاُ : "َوَسلَّمَ  ، ثم أمر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ، فما . َوَسلََّم من كان به ُجرح بعد الرجل الذى َعَرَج أن ال ُيستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه

، فعقل ما فضل من ِديته على ُجرح كان ِمن َعَرج أو شلَل، فال قود فيه، وھو عقل، ومن استقاد جرحاً، فأصيب المستقاُد منه

 .صاحبه له

ه متصل،". مسند اإلمام أحمد"الحديُث فى : قلت أن رجالً طعن ِبَقْرن فى ُرْكَبِتِه "من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال يا رسوَل : فأقاده، ثم جاء إليه، فقال. أَقِْدنى: فقال ، جاء إليه"َحتَّى َتْبَرأَ : فقال . أقدنى: فجاء إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ
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َل َعْرَجَتكَ : " هللا، عرجُت، فقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيقتصَّ ِمن " َقْد َنَھْيُتَك َفَعَصْيَتنى، َفأَْبَعَدَك هللا وَبطَّ ، ثم نھى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".ُجرح حتى يَبرأ صاحبه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن "جابر رضى هللا عنه، عن : وفى سنن الدارقطنى أن رجالً ُجِرَح، فأراَد أَن يستقيَد، فنھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وقد تضمنَت ھذه الحكومُة، أنه ال يجوز االقتصاُص ِمن الُجرح حتى يِستقرَّ أمُره، إما ".ُيستقاد ِمن الجارح حتى يبَرأ المجروحُ 

رة، وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقود، وجواِز القِصاص فى الضربة بالعصا والَقرن ونحوھما، وال باندماٍل، أو بِسراية مستق

ناسخ لھذه الحكومة، وال ُمعاِرَض لھا، والذى نسخ بھا تعجيُل القصاص قبل االندمال ال نفُس القصاص فتأمله، وأن المجنى 

 .ُعضو من أعضائه، أو إلى نفسه بعد القصاص، فالسرايُة ھدر عليه إذا بادر واقتصَّ من الجانى، ثم سرِت الجناية إلى

الجروُح قِصاص، وليس لإلمام أن يضِرَبه وال يسِجنه، : وأنه ُيكتفى بالقصاص وحَده دون تعزير الجانى وحبِسه، قال عطاء

اآلدمى، وُيعاقب  ُيقتص منه بحقِّ : وقال مالك. إنما ھو القصاص، وما كان ربك نسياً، ولو شاء، ألمر بالضرب والسجن

 .لجرأته

 .القصاُص ُيغنى عن العقوبة الزائدة، فھو كالحدِّ إذا أُقيم على المحدود، لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى: والجمھور يقولون

ر، فال ُيجمع بينه وبين التعزير: والمعاصى ثالثة أنواع يه ونوٌع ال حدَّ فيه، وال كفارة، فھذا ُيردع ف. نوٌع عليه حدٌّ مقدَّ

بالتعزير، ونوع فيه كفارة، وال حد فيه، كالوطء فى اإلحرام والصيام، فھل ُيجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين 

، فال ُيجمع بينه وبين التعزير  .للعلماء، وھما وجھان ألصحاب أحمد، والقِصاص يجرى مجرى الحدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بال: فصل  قِصاِص فى كسِر السنفى قضائِِه َصلَّى هللاَّ

ُ ": الصحيحين"فى  َبيِِّع لطَمْت َجاِرية، فكسرت ِسنَّھا، فاختصُموا إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ من حديث أنس، أن ابنة النضر أخَت الرُّ

َبيِّعِ  ُ يا رسول هللا، أَيقتص ِمن فاُلنة، ال وهللا ال يُ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فأمر بالقِصاِص، فقالت أُمُّ الرُّ ْقَتصُّ منھا، فقال النبي َصلَّى هللاَّ

بي َصلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم سبحان هللا يا أم الربيع كتاب هللا القصاص فقالت ال وهللا ال يقتص منھا أبدا فعفا القوم وقبلوا الدية فقال الن

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  هُ إنَّ ِمْن ِعَباِد هللاِ َمْن لَْو أَْقَسَم َعلَى هللاِ : "هللاَّ  ". ألََبرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن عضَّ يَد َرُجٍل، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنية العاض بإھدارھا : فصل  فى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ ": الصحيحين"ثبت فى  لََّم، أن رجالً عضَّ يَد رجل، فنزع يَده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصُموا إلى النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 ". َيَعضُّ أَحُدُكم أََخاهُ كما َيَعضُّ الَفْحُل، ال ِديَة لَكَ : "فقال

نْت ھذه الحكومُة أن َمْن خلَّص َنَفَسه ِمن يِد ظالٍم له، َفَتلَِفْت َنْفُس الظالم، أو شىٌء ِمْن أطرافه أو َمالِِه بذ لك، فھو َھْدٌر وقد تضمَّ

 .َغْيُر مضمون
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ُ : فصل   َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن أطلع فى بيت رُجٍل بغير إذنه، َفحَذَفُه بَحَصاٍة أَو ُعود، ففقأ عينه، فال شىء عليهفى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال" الصحيحين"ثبت فى  لَع َعلَْيَك : "من حديث أبى ھريرة رضى هللا عنه، عن النبى َصلَّى هللاَّ لَْو أَنَّ امرءاً اطَّ

 ".إِْذن، َفحَذْفَتُه، ِبَحَصاٍة، َفَفَقأَْت َعْيَنُه، لَْم َيُكْن َعلَْيَك ُجَناحٌ ِبَغْيِر 

لَع فى َبْيِت َقْوٍم ِبَغْيِر إْذِنِھْم، َفَفَقُؤوا َعْيَنُه، َفالَ ِديَة لَُه وال قَِصاِص : "وفى لفظ فيھما  ". َمِن اطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقام إليِه بِمْشَقٍص، وجعَل يختِلُه لِيطَعنه أن رجالً اطلَع من ُجْحٍر فى بعِض ُحَجِر النبىِّ : "وفيھما ، فذھب "َصلَّى هللاَّ

  .اإلماُم أحمد، والشافعى ولم يقل بھا أبو حنيفة ومالك: إلى القول بھذه الحكومة، إلى التى قبلھا فقھاُء الحديث، منھم

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ذكره ". أن الحاِمَل إذا َقَتلَت عمداً ال ُتقتل حتى تَضَع ما فى بطنھا وحتَّى ُتَكفَِّل َولََدَھا" وقَضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".سننه"ابن ماجه فى 

 .ذكره النسائى وأحمد". أن ال ُيقتل الوالُد بالولَدِ "وقضى 

 ".أن المؤمنين تتكافأ دماؤھم، وال ُيْقَتل مؤِمٌن بكافر"وقضى 

جلين .قتيل، فأھله َبْيَن ِخيَرَتْيِن، إما أن يقتلُوا أو يأخذوا العقلوقضى أن من قُِتَل له  وقضى أن فى دية األصابع من اليدين والرِّ

وقضى فى األسنان فى كل ِسن بخمٍس من اإلبل، وأنھا كلھا سواء، وقضى فى المواضح . فى كل واحدة عشراً ِمن اإلبل

 .بخمٍس خمسٍ 

ادة لمكانھا إذ نِّ السوداء إذا ُنزَعْت وقضى فى العين السَّ ا ُطِمَسْت بثلث ديتھا، وفى اليد الشالء إذا قُِطَعْت بثلث ديتھا، وفى السِّ

 .بثلث ديتھا

 .وقضى فى األنف إذا ُجِدَع ُكلُّه بالدية كاملة، وإذا ُجِدَعْت أرنبُته بنصف الدية

وقضى فى اللسان بالدية، وفى . بخمسَة عشَر من اإلبل وقضى فى المأمومة بُثلُث الدية، وفى الجائفة بثلثھا، وفى الُمَنقِّلَةِ 

ْلب بالدية، وفى العينين بالدية، وفى إحداھما بنصفھا، َكِر بالدية، وفى الصُّ وفى  الشفتين بالدية، وفى الَبْيَضَتْيِن بالدية، وفى الذَّ

 .الرجل الواحدة بنصف الدية، وفى اليد بنصف الدية، وقضى أن الرجل ُيقتل بالمرأة

عنه فى أسنانھا، ففى السنن األربعة عنه من حديث عمرو  وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من اإلبل، واختلفت الرواية

 ".َثالَُثوَن ِبْنَت َمَخاٍض، وَثالَُثوَن ِبْنَت لَُبون، وَثالَُثوَن ِحقًَّة، وَعَشرةُ بنى لَُبوٍن َذَكرٍ : "بن شعيب، عن أبيه، عن جده

 .وال أعلم أحداً ِمن الفقھاء قال بھذا: قال الخطابى
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ِعشرون بنَت َمَخاٍض، وعشرون بنت لَبون، وعشرون ابن مخاض، :"أنھا أخماسٌ : وفيھا أيضا من حديث ابن مسعود

 ".وعشرون ِحقَّة، وِعشروَن َجَذَعة

ية ثالثين ِحقَّة، وثالثين َجَذعة،  .ُصولحوا عليه، فھو لھم وأربعين َخلَِفة، وما وقضى فى العمد إذا رُضوا بالدَّ

فذھب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعوٍد رضى هللا عنھما، وجعل الشافعى ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون، 

 .وليس فى واحد من الحديثين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على أھل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أھل البقر مائتى ب قرة، وعلى أھِل الشاِء ألفى شاة، وفرضھا النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .وعلى أھل الُحَلِل مائتى ُحلة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  جعلھا ثمانمائة دينار، أو ثمانمائة آالف "وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضى هللا عنه أنه َصلَّى هللاَّ

 ".درھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم "ھما،وذكر أھل السنن األربعة من حديث عكرمة، عن ابن عباس رضى هللا عن أن رجالً قُِتَل، فجعَل النبى َصلَّى هللاَّ

 ً  ".ديَته اثنى عَشَر أَلفا

إن اإلبَل قد غلت، ففرضھا على أھِل الذھب ألَف دينار، وعلى أھل الَوِرِق عشر ألفاً، وعلى : وثبت عن عمر أنه خطب فقال

على أھل الُحلل مائتى حلة، وترك ِدية أھل الذمة، فلم يرفعھا فيما َرَفَع ِمن أھِل البقر مائتى بقرة، وعلى أھل الشاِء ألفى شاة، و

 .الدية

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :وقد روى أھُل السنن األربعة عنه َصلَّى هللاَّ

 ".ن، وھم اليھود والنصارىقضى أن عقَل أَْھِل الِكَتابيِن ِنْصُف َعْقِل المسلمي: ولفظ ابن ماجه. ِدَيُة المَعاَھِد ِنْصُف ِدَيِة الُحرِّ "

وقال . ثلُثھا فى الخطأ والعمد: ديتھم نصُف دية المسلمين فى الخطأ والعمد، وقال الشافعى: واختلف الفقھاء فى ذلك، فقال مالك

: حداھماوعنه فى الخطأ روايتان، إ. مثُل دية المسلم فى العمد: وقال اإلمام أحمد. بل ِكَدية المسلم فى الخطأ والعمد: أبو حنيفة

ثلثھا، فأخذ مالك بظاھر حديث عمرو بن شعيب، وأخذ الشافعىُّ بأن ُعَمَر جعل ديته : والثانية. نصُف الدية، وھى ظاھر مذھبه

َف الدية عقوبة ألجل سقوط القصاص،  أربعة آالف، وھى ثلُث دية المسلم، وأخذ أحمُد بحديث عمرو إال أنه فى العمِد َضعَّ

فت عليه الدية عقوبة، نص عليه توفيقاً، وأخذ أبو حنيفة بما ھو أصلُه من جريان وھكذا عنده َمْن سقط عن ه القصاص، ُضعِّ

 .القصاص بينھما، فتتساوى ديُتھما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فتصير على النصف من . ذكره النسائى" أن عقَل المرأة ِمْثُل عقل الرجل إلى الثلث من ديتھا"وقضى َصلَّى هللاَّ

 .ضى بالدية على العاقلة، وبرأ منھا الزوج، وولد المرأة القاتلةديته، وقَ 
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يعنى قيمته، وقضى بھذا : وقضى فى المكاتب أنه إذا قُِتَل ُيودى بقدر ما أَدَّى من كتابته دية الحر، وما بقى فدية المملوك، قلت

إذا أَدَّى شطَر كتابته كان غريماً، وال يرجع : رالقضاء علىُّ بن أبى طالب، وإبراھيم النَّخعى، وُيذكر رواية عن أحمد، وقال عم

إذا أدَّى ثالثة أرباع الكتابة، فھو غريم، : إذا أدَّى الثلث، وقال عطاء: وقال ابن مسعود. رقيقاً، وبه قضى عبُد الملك بن مروان

 .أن ھذا القضاء النبوىَّ لم ُتجمع األمُة على تركه، ولم ُيعلم نسخه: والمقصود

فال معارضة بينه وبين ھذا القضاء، فإنه فى الرق بعد، وال تحصل حريته التامة " لمَكاتُب َعْبٌد َما َبقَِى َعلَْيِه ِدْرَھما"وأما حديث 

 .إال باألداء

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على من أقر بالزنى : فصل  فى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فاعترف بالزنى، فأعرض عنه النبىُّ  ثبت فى صحيح البخارى ومسلم أن رجالً من أسلم جاء إلى النبىِّ  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اٍت، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، حتى َشِھَد على نفسه أربَع مرَّ : قال. ال: ؟ قال"أَِبَك ُجنونٌ : "َصلَّى هللاَّ

ُ نعم، فأَمَر بِه، : ؟ َقالَ "أَْحَصْنتَ " ا أذلََقْتُه الحجارةُ، فرَّ فأَْدِرَك، فُرِجم حتى مات، فقال النبى َصلَّى هللاَّ َفُرجَم فى المصلَّى، فلمَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم خيراً، وصلىَّ عليه

َ َبلََغنى َعْنكَ "له : أنه قال: وفى لفظ لھما نعم، : فقال" اِرَيِة بنى فاُلَنٍ َبلََغنى أنََّك َوَقْعَت بجَ : عنى، قال وما بلغك: ، قال"أََحقُّ َما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال: قال : ؛ قال" أْحَصْنتَ : "ال، َقالَ : ، قال"أِبَك ُجُنونٌ : "َفَشِھَد على نفسه أربَع شھاداٍت، ثم دعاه النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .نعم، ثم أَمَر ِبِه َفُرِجمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقالفلما شھد على نفسه أرَبَع شھادات، دع: وفى لفظ لھما : قال. ال: ؛ قال" أِبَك جُنونٌ : "اه النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: وفى لفظ للبخارى".اْذَھُبوا بِه، َفارُجُموه: قالَ . نعم: ؟ قال"أَْحَصْنتَ " ْلَت أو : "أن النبى َصلَّى هللاَّ لََعلََّك َقبَّ

 .نعم، َفِعْنَد ذلك أمر برجمه: ال َيْكنى، قال" أَِنْكَتَھا: "قال. ال يا رسول هللا :، قال"َغَمْزَت، أو َنَظْرتَ 

: قال. نعم: ؟ قال"أَِنْكَتَھا: "أنه َشھد على نفسه أربَع مرات، ُكلُّ ذلك ُيْعِرُض عنه، َفأَقبِل فى الخامسة، قال: وفى لفظ ألبى داود

شاء فى البئرِ : "قال. نعم: قال؟ "َحتَّى َغاب ذلَِك ِمْنَك فى ذلَِك ِمْنَھا" َفَھْل : "قال. نعم: ؟ قال"َكَما يِغيُب الِميُل فى الُمْكُحلَِة والرِّ

َنى ً ما يأتى الرجُل من امرأته حالالً : ؟ قال"َتْدرى َما الزِّ أريُد أن : ؟ قال"َفَما ُتريُد ِبھذا الَقْولِ : "قال. نعم أتيُت منھا حراما

 .ُرِجمَ فأََمَر به فَ : تطھِّرنى قال

ونى : أنه لما وجَد مسَّ الِحجارة، قال": السنن"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فإن قومى قتلونى، وغرُّ ونى إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ يا قوُم ُردُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم غيُر قاتلى  .من نفسى، وأخبرونى أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ھا، فلما كان ِمن الغد، قالت: ة فقالتفجاءت الغامدي": "صحيح مسلم"وفى  يا : يا رسوَل هللاِّ إنى قد زنيُت فطھِّرنى، وأنه ردَّ

نى كما رددَت ماعزاً؟ فوهللا إنى لحبلى، قال نى، لعلك أن َتُردَّ ِ ثم َتُردُّ ا الَ، فاْذھبى َحتَّى َتلِدى: رسول هللاِّ ، فلما ولدت، أتته "إمَّ

، فلما فطمته، أتته بالصبىِّ فى يده ِكسرة خبز، "اْذھبى َفأَْرِضِعيِه َحتَّى َتْفِطِميهِ : "د ولدُته، قالھذا ق: بالصبىِّ فى ِخرقة، قالت

ھذا يا نبىَّ هللا قد فطمُته، وقد أكل الطعاَم، فدفع الصبىَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أََمَر بھا، َفُحفَِر لھا إلى صدرھا، : فقالت
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ُ وأمر الناِس فرجموھا، فأقبل خ الُد بن الوليِد بحجٍر، فرمى رأسھا، فانتضَح الدُم على وجِه، فسبَّھا، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

. وُدفنتثم أمر بھا، فصلى عليھا، " َمْھالً يا َخالُِد َفَوالَّذى َنْفسى بَيده، لََقْد َتاَبْت َتْوَبًة لَْو َتاَبَھا، َصاِحُب َمْكٍس لَُغفَِر لَهُ : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قضى فيمن زنى، ولم ُيْحِصْن بنفى عاٍم، وإقامِة الحدِّ عليه": صحيح البخارى"وفى  وفى .أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ِ إال قضيَت بيننا: أن رجالً قال له": الصحيحين" ِّ ِض بيننا َصَدَق اقْ : بكتاِب هللا، فقام خصمه، وكان أفَقه ِمنه، فقال أنُشُدَك با

إن ابنى كاَن عسيفاً على ھذا، فزنى بامرأته، فافتديُت منه بمائة شاٍة وخاِدم، وإنى سألُت : قال" قل:"بكتاِب ِهللا، وائذن لى، فقال

ْقِضْينَّ والَِّذى َنْفِسى َبَيِدِه ألَ : "أھَل بالعلم، فأخبرونى أن على ابنى َجْلَد مائٍة وتغريَب عام، وأن على امرأِة ھذا الرجم، فقال

 َعلَى اْمَرأَِة ھَذا، فاْسأَْلَھا، فإن َبْيَنُكَما ِبِكَتاِب هللاِ، الماَئُة والَخاِدُم َردُّ َعلَْيَك، وعلى اْبنَِك َجْلُد ماَئٍة وَتٌغِريُب َعاٍم، واْغُد يا أُنيسُ 

 .، فاْعَتَرَفْت َفَرَجَمھا"اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمھا

ُ " صحيح مسلم"وفى   ".الثِّيُب بالثَّيب جلُد مائٍة والرْجُم، والِبْكُر بالِبْكِر َجْلُد ماَئٍة وتغريب عام : "  َعلَْيِه َوَسلَّمَ عنه َصلَّى هللاَّ

فتضمنت ھذه األقضية رجَم الثيب، وأنه ال ُيرجم حتى ُيقِرَّ أربع مراٍت، وأنه إذا أقر دون األربع، لم يلزم بتكميل نصاب 

 .ِرَض عنه، ويعرض له بعدم تكميل اإلقراراإلقرار، بل لإلمام أن ُيعْ 

 .وأن إقراَر زائل العقل بجنون، أو سكر ملغى ال ِعبرة به، وكذلك طالقُه وِعتقُه، وأيماُنه ووصيُته

وأن الحر المحَصن إذا زنى بجارية، فحده  وجواز إقامة الحد في المصلى وھذا ال يناقض نھيه أن تقام الحدود في المساجد

 .زنى بحرة الرجم، كما لو

ن وأن اإلمام ُيستحب له أن ُيعرِّض للمقر بأن ال ُيقِّر، وأنه يجب استفساُر المقرِّ فى محل اإلجمال، ألن اليَد والفَم والعين لما كا

 .استمتاُعھا زنى استفسر عنه دفعاً الحتماله

 .وأن اإلمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سأله عن حكم الزنى، فقال أأتيُت منھا حراماً ما يأتى الرجل : وأن الحد ال يجَب على جاھل بالتحريم، ألنه َصلَّى هللاَّ

 .ِمن أھله حالالً 

، أمھلَْت حتى ُترِضَعه وَتفِطَمه، وأن المرأَة ُيحَفر ل ھا دون الرجل، وأن وأن الحد ال ُيقام على الحامل، وأنھا إذا ولدت الصبىَّ

 .اإلمام ال يِجُب عليه أن يبدأ بالرجم

فَّر، وأنه ال يجوز سبُّ أھِل المعاصى إذا تابوا، وأنه ُيصلَّى على من قُِتَل فى حدِّ الزنى، وأن الُمقِرَّ إذا استقال فى أثناء الحد، و

د، فال يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، وھذا ألنه توبة قبل تكميل الح: وقيل. ألنه رجوع: ترك ولم يتمم عليه الحد، فقيل

 .اختيار شيخنا

 .وأن الرجل إذا أقرَّ أنه زنى بفالنة، لم ُيقم عليه َحدُّ مع حد الزنى
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ه  .وأن ما قُِبَض من المال بالصلح الباطِل باطل يجُب ردُّ

 .وأن اإلمام له أن ُيوكِّل فى استيفاء الحد

ً أن َيْجلَِد وأن الثيب ال ُيجمع عليه بين  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يجلد ماعزاً وال الغامدية، ولم يأمر أنيَسا الجلِد والرجم، ألنه َصلَّى هللاَّ

 :المرأة التى أرسله إليھا، وھذا قول الجمھور، وحديث عبادة

ُ لَُھنَّ َسبِيالً " يُِّب بالثَّيِب َجْلُد ِماَئٍة وال: خُذوا عنى َقْد َجَعَل هللاُّ فإن ھذا كان فى أول األمر عند نزول حد الزانى، ". رجم منسوخالثَّ

أن رجالً زنى، ": السنن"ثم رجم ماعزاً والغامدية، ولم يجلدھما، وھذا كان بعد حديث عبادة بال شك، وأما حديث جابر فى 

، ثم أقرَّ أنه محَصن، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفُجلَِد الَحدَّ إنه لم يعلم : فقد قال جابر فى الحديث نفسه. فأمر به فرجم فأمَر به النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .رواه أبو داود. بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

أن الجھل بالعقوبة ال يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبَته بالقتل، ولم ُيسقط ھذا الجھُل الحدَّ : وفيه

 .عنه

ُ َعلَْيِه أنه يجوز ل: وفيه لحاكم أن يحكم باإلقرار فى مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاھدان، نص عليه أحمد، فإن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .فإن اْعَتَرَفْت بحضرة شاھدين فارجمھا: َوَسلََّم لم يقل ألنيس

 .وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً  لم يشترط الدعوى به عند الحاكم

صوناً : امرأة، جاز لإلمام أن يبعث إليھا من ُيقيمه عليھا، وال يحضرھا، وترجم النسائى على ذلك وأن الحدَّ إذا وجب على

 .للنساء عن مجلس الحكم

وأن اإلمام والحاكم والمفتَى يجوُز الَحلُِف على أن ھذا حكُم هللا عز وجل إذا تحقق ذلك، وتيقنه بال ريب، وأنه يجوز التوكيُل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وتضمن تغريبفى إقامة الحدود، وفيه ن المرأة كما يغرب الرجل، لكن  ظر، فإن ھذا استنابُة من النبى َصلَّى هللاَّ

 .وال تغريب على النساء، ألنھن عورة: يغرب معھا محرُمھا إن أمكن، وإال فال، وقال مالك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على أھِل الكتاب فى الح: فصل  دود بُحكم اإلسالمفى ُحكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فذكروا له أن رجالً ِمنھم وامرأًة ": "المسانيد"و" الصحيحين"ثبت فى  أن اليھوَد جاؤوا إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْجمِ : "زنيا، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ْوَراِة فى َشأْن الرَّ نفضُحھم وُيْجلَُدون، فقال عبُد هللا : قالوا"؟ "َما َتِجُدوَن فى التَّ

جَم، َفأََتْوا بالتوارة، فنشُروھا، فوَضَع أحُدھم يَده على آيِة الرجم، فقرأ ما قبلَھا وما بعَدھا، فقال له : بن سالم كذبُتم إن فيھا الرَّ

َدَق يا محمد، إن فيھا الرجم، فأََمَر بھما رسوُل هللا َصلَّى صَ : ارَفْع يَدك، فرفع يَده، فإذا فيھا آيُة الرجم، فقالوا: عبُد هللا بُن سالم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفُرِجَما  ".هللاَّ
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، ومن  ن الذميَة، وإلى ھذا ذھب أحمُد والشافعىُّ مى ُيحصِّ فتضمنت ھذه الحكومُة أن اإلسالم ليس بشرط فى اإلحصان، وأن الذِّ

صحيح "والذى فى . لم يكن اليھوُد بأھل ذمة": الموطأ"، فقال مالك فى غير لم َيقُْل بذلك اختلفوا فى وجه ھذا الحديث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وبينھم، ولم يكونوا إذ ذا": البخارى ك أنھم أھُل ذمة، وال شكَّ أن ھذا كان بعَد العھد الذى وقع بين النبىِّ َصلَّى هللاَّ

، فإنه بعث : أنھم قالوا: الحديث ِض ُطرقحرباً، كيف وقد تحاكُموا إليه، ورُضوا بحكمه؟ وفى بع اذھبوا بنا إلى ھذا النبىِّ

 .أنھم دعوه إلى بيت ِمْدَراِسِھم، فأتاھم وحكم بينھم، فھم كانوا أھَل عھد وُصلح بال شك: بالتخفيف، وفى بعض طرقه

مما ال ُيجدى عليھم شيئاً ألبتة، فإنه  وسياُق الًقصة صريٌح فى ذلك، وھذا: قالوا. إنما رجمھم بُحكم التوراة: وقالت طائفة أخرى

 .حكم بينھم بالحقِّ المحِض، فيجُب اتباُعه بكلِّ حال، فماذا بعد الحقِّ إال الضالل

 .رجمھما سياسًة، وھذا ِمن أقبح األقوال، بل رجمھما بُحكم هللا الذى ال ُحكم ِسواه: وقالت طائفة

مة إذا تحاَكمو  .ا إلينا ال نحُكم بينھم إال بُحكم اإلسالموتضمنت ھذه الحكومُة أن أھل الذَّ

ا، ولم يشھد عليھما المسلمون، فإنھم لم يحُضروا  وتضمنت قبوَل شھادة أھِل الذمة بعضھم على بعض ألن الزانييِن لم ُيقِرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالشُّھوِد،" السنن"ِزناھما، كيف وفى  فجاؤوا أربعة، فشھدوا أنھم رأوا  فى ھذه القصة، فدعا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ذكره فى فرجھا ِمثل الِميل فى الُمكحلة

 ".اْئُتونى ِبأَْرَبَعٍة ِمْنُكم: "فقال لليھود: فجاء أربعٌة منھم، وفى بعضھا: وفى بعض طرق ھذا الحديث

اٌص، وھو الرجُم فى كتاب هللا: وتضمنت االكتفاَء بالرجم، وأن ال يجمع بيَنه وبين الجلد، قال ابُن عباس  ال يغوُص عليه إال غوَّ

ا ُكْنُتم ُتْخفُوَن ِمَن الِكَتابِ {: قوله تعالى واستنبطه غيرهُ ِمن ] 15: المائدة[} َيأَْھَل الِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسولُنا ُيَبيُِّن لَُكْم َكثِيراً ِممَّ

ا أَْنَزْلنا التَّْوراَة فيھا ُھدًى َوُنوٌر َيْحُكم بِ {: قوله ِبيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا لِلَِّذيَن َھاُدواإنَّ : قال الزھرى في حديثه] 44: المائدة[} َھا النَّ

ِبيُّوَن الَِّذيَن أَْسَلُموا{: فبلغنا أن ھذه اآلية نزلت فيھم ْوَراَة فِيَھا ُھدًى وُنوٌر يْحُكم ِبَھا النَّ ا أَْنَزْلَنا التَّ كان النبىُّ ] 44: المائدة[} إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم منھمَصلَّ   .ى هللاَّ

 الحكم في الزنى واللواطة وشرب الخمر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الرجل يزنى بجارية امرأته: فصل  فى قضائه َصلَّى هللاَّ

 عبد الرحمن بن ُجنين، وقع على: من حديث قتادة، عن حبيب بن سالم، أن رجالً يقال له: األربعة" السنن"و" المسند"فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : جارية امرأته، َفُرفَِع إلى النعمان بن بشير، وھو أمير على الكوفة، فقال ألقضينَّ فيَك بقضيِة رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .إن كانت أحلَّتھا لك، جلدُتك مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتھا، رجمُتك بالحجارة، فوجدوه أحلتھا له، فجلده مائة

لم يسمع قتادةُ ِمن حبيب بِن سالم ھذا : فى إسناِد ھذا الحديِث اضطراٌب، سمعُت محمداً يعنى البخارىَّ يقول: قال الترمذى

عن خالد بن ُعرفُطة، وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وسألت  الحديَث، إنما رواه

 .خالد ابن عرفطة مجھول: ھو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازى: وقال النسائى. أنا أنفى ھذا الحديثَ : محمداً عنه؟ فقال
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قضى فى رجل وَقع ": السنن"و" المسند"وفى  عن َقِبَصة بن ُحريٍث، عن َسلََمَة بن الُمَحبِِّق، أن رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ة، وعلي  .ه لسيدتھا مثلُھا، وإن كانت طاوعته، فھى له، وعليه لسيدِتھا مثلُھاعلى جارية امرأته، إن كان استكرھھا، فھى حرَّ

: فاختلف الناُس فى القول بھذا الحكم، فأخذ به أحمد فى ظاھر مذھبه، فإن الحديَث حسن، وخالد بن ُعرفطة قد روى عنه ثقتان

ُس وقواعُد الشريعة يقتضى القوَل بموجب ھذه قتادة، وأبو بشر، ولم ُيعرف فيه قدح، والجھالة ترتفُِع عنه برواية ثقتين، القيا

الحكومة، فإن إحالل الزوجة شبھْة ُتوجب سقوَط الحد، وال ُتسقِط التعزيَز، فكانت المائُة تعزيزاً، فإذا لم تكن أحلتھا، كان زنًى 

 .الحكومة مما ُيخالف القياس ال شبھة فيه، ففيه الرجُم، فأى شىء فى ھذه

، تعيَّن القوُل به ولم ُيعَدل عنه، ولكن قال النسائى: حبِّقوأما حديث َسلَمة بن الم : قال أبو داود.ال َيِصحُّ ھذا الحديثُ : فإن صحَّ

الذى رواه عن سلمة بن المحبق شيٌخ ال ُيعرف، وال ُيحدث عنه غيُر الحسن يعنى َقبيصة بن : سمعُت أحمد بن حنبل يقول

ال يُثبُت خبُر : ُحريث سمع سلمة بن المحبق، فى حديثه نظر، وقال ابن المنذرَقبيصة بن ": التاريخ"وقال البخارى فى . حريث

ھذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف، : وقبيصة ابن ُحريث غير معروف، وقال الخطابى: سلمة بن المحبق، وقال البيھقى

 .والحجة ال تقوم بمثله، وكان الحسن ال ُيبالى أن يروَى الحديَث ممن سمع

 .منسوخ، وكان ھذا قبَل نزول الحدود: ى قبلت الحديَث، ثم اختلفوا فيه، فقالت طائفةوطائفة أخر

بل وجھه أنه إذا استكرھھا، فقد أفسدھا على سيدتھا، ولم تبق ممن تصلُح لھا، ولَِحَق بھا العاُر، وھذا ُمْثلٌَة : وقالت طائفة

إتالفھا على سيدتھا، والمثلة المعنوية بھا، فيلزمه غرامُتھا : ن أمرينمعنوية، فھى كالُمْثلَِة الِحسية، أو أبلُغ منھا، وھو قد تضم

لسيدتھا، وُتعتق عليه، وأما إن طاوعته، فقد أفسدھا على سيدتھا، فتلزمه قيمُتھا لھا، ويملُِكھا ألن القيمة قد استحقت عليه، 

إلتالف المعنوى منزلة اإلتالِف الِحسى، إذ كالھما وال ُبْعد فى تنزيل ا: قالوا. وبمطاوعِتھا وإرادِتھا خرجت عن ُشبھة المثلة

يحوُل بيَن المالك وبين االنتفاع بُملكه، وال ريَب أن جاريَة الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجھا، فإنھا ال تبقى لسيدتھا كما 

 .كانت قبَل الوطء، فھذا الحكُم ِمن أحسن األحكام، وھو موافق للقياس األصولى

 .مبنى على قبوِل الحديث، وال تُضرُّ كثرةُ المخالفين له، ولو كانوا أضعاَف أضعافھم فالقول به: وبالجملة

 فصل 

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قضى فى اللواط بشىء، ألن ھذا لم تكن تعِرفُه العرُب، ولم ُيرفع إليه َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه ولم يثبت عنه َصلَّى هللاَّ

حديث : رواه أھل السنن األربعة، وإسناده صحيح، وقال الترمذى". اْقُتلُوا الَفاِعَل والَمْفُعوَل ِبهِ : "قالَوَسلََّم، ولكن ثبَت عنه أنه 

 .حسن

ھم فى ذلك ديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورِة الصحابة، وكان علىٌّ أشدَّ  .وحكم به أبو بكر الصِّ

ُيرمى من شاھق، : اختلفُوا فى كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق أجمعِت الصحابُة على قتله، وإنما: وشيخنا: وقال ابُن القصار

فھذا اتفاٌق منھم على قتله، وإن اختلفوا فى . ُيقتالن بالحجارة: وقال ابُن عباس. ُيھدم عليه حائط: وقال علىٌّ رضى هللا عنه
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن وطىء ذات محرم ، ألن الوطء فى الموضعين ال ُيباح للواطىء بحال، كيفيته، وھذا وافق لُحكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال ولھذا جمع بينھما فى حديث ابن عباس رضى هللا عنھما، فإنه روى َمْن َوَجْدتُّموه َيْعَمُل : "عنه َصلَّى هللاَّ

ً عنه"َعَمَل قوم لُوِط َفاْقُتلُوهُ  ً باإلسناد"ْحَرٍم، فاْقُتلُوهَمْن َوَقَع َعلى َذاِت مَ : "، وروى أيضا َمْن أَتى َبِھيَمًة : "، وفى حديثه أيضا

 ".َفاْقُتلُوهُ واْقُتلُوھا َمَعهُ 

ً ِمن  وھذا الحكم على وفق حكم الشارع، فإن المحرماِت كلَّما تغلَّظت، تغلَّظت عقوباُتھا، ووطُء من ال ُيباح بحال أعظُم جرما

ه أغلَظ، وقد نصَّ أحمُد فى إحدى الروايتين عنه، أن ُحكم من أتى بھيمًة حْكُم وطء من ُيباح فى بعض األحوال، فيكون  حدُّ

ه حدَّ الزانى  .اللواط سواء، فُيقتل بكل حال، أو يكون حدُّ

ه حدُّ الزانى: واختلف السلُف فى ذلك، فقال الحسن ر، وبه : يقتل بكل حال، وقال الشعبى والنخعى: وقال أبو سلمة عنه. حدُّ ُيعزَّ

 .خذ الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية، فإن ابن عباس رضى هللا عنه أفتى بذلك، وھو راوى الحديثأ

 فصل 

نى بامرأة معينة بحدِّ الزنى دون القذف، ففى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على من أقرَّ بالزِّ من حديث سھِل بِن سعد، ": السنن"وحكم َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،أن رجالً أتى النبىَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المرأة "  َصلَّى هللاَّ اھا، فبعَث رسول هللا َصلَّى هللاَّ فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأٍة سمَّ

 ".فسألھا عن ذلك، فأنكَرْت أَْن تكوَن زنت، فجلده الحدَّ وتركھا

 :فتضمنت ھذه الحكومُة أمرين

دوجوُب الحدِّ على الرجل، : أحدھما بته المرأة خالفاً ألبى حنيفة وأبى يوسف أنه ال ُيحَّ  .وإن كذَّ

 .أنه ال يجب عليه حدُّ القذف للمرأة: الثانى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،": سننه"وأما ما رواه أبو داود فى  فأقر أن "من حديث ابن عباس رضى هللا عنه، أن رجالً أتى النبى َصلَّى هللاَّ

كذب وهللا يا رسول هللا، فجلد حد الفرية : فجلده مائَة جلدة وكان بكرا، ثم سأله البينَة على المرأة فقالتزنى بامرأٍة أربَع مرات، 

وفى إسناده القاسم بن فياض األنبارى الصنعانى، تكلم فيه غير واحد، وقال . انتھى. ھذا حديث منكر: ؛ فقال النسائىُّ " ثمانين

 .بطل االحتجاُج به: ابن حبان

 فصل 

َفإَذا أُْحِصنَّ َفإْن أَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعْليِھنَّ نِْصُف َما َعلى {:اإلماء  وأما قوله تعالى فى. م فى األمة إذا زنت ولم ُتحصْن بالجلدوَحكَ 

ھا بعد التزويج نصُف حدَّ الحرة من الجد، وأما قبل التزويج،]25: النساء[} الُمْحَصَناِت ِمَن الَعَذابِ  فأمَر  ، فھو نص فى أن حدَّ

 .بجلدھا

 :وفى ھذا الحد قوالن
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 .أنه الحد، ولكن يختلُِف الحال قبل التزويج وبعده، فإن للسيد إقامَته قبله، وأما بعده، فال ُيقيمه إال اإلمام: أحدھما

من حديث أبى ھريرة ": صحيحه"أن جلدھما قبل اإلحصان تعزير ال حد، وال ُيبطل ھذا ما رواه مسلم فى : والقول الثانى

اِبَعِة َفْلَيْجلِدْ : "رضى هللا عنه يرفُعه اٍت، فإِْن َعاَدْت فى الرَّ َھا َوْلَيِبْعھا َولَْو إَذا َزَنْت أََمُة أََحِدُكْم، َفْلَيْجلِْدَھا َوالَ ُيَعيِّْرھا َثالََث َمرَّ

 ".َفْلَيْضِرْبھا كتاب هللا"، وفى لفظ "ِبَضفِير

ً " صحيحه"وفى  ، َمْن أحصَن ِمنھن، ومن لم :  عنه أنه قالمن حديث على رضى هللا: أيضا أَيُّھا الناُس أقيُموا على أرقائكم الحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزَنْت، فأمرنى أن أجلَِدَھا، فإذا ھى حديثُة عھٍد ِبِنفاس، ف خشيُت إن أنا جلدُتھا ُيحصْن، فإن أمًة لَِرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالأن أقُتلَھا، فذكرت ذلك للنب  ".أحسنتَ : "ى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فإن التعزير يدخُل لفُظ الحد فى لسان الشارع، كما فى قوله ال ُيضَرُب فوَق عشرِة أسواٍط إال فى حدٍّ ِمن : "َصلَّى هللاَّ

 ".حُدود هللا تعالى 

 .راً فى مواِضع عديدة لم َيْثُبْت نسُخھا، ولم ُتْجِمع األمُة على ِخالفھاوقد ثبت التعزيُر بالزيادة على العشرة جنساً وقد

ال حدَّ : وعلى كل حال، فال بد أن ُيخالَِف حالُھا بعد اإلحصان حالھا قبله، وإال لم يكن للتقييد فائدة، فإما أن ُيقال قبل اإلحصان

ھا قبل: عليھا، والسنة الصحيحُة تبِطُل ذلك، وإما أن يقال ً مخالف  حدُّ اإلحصان حدُّ الحرة، وبعده نصفه، وھذا باطل قطعا

االفتراُق بين : جلُدھا قبل اإلحصان تعزير، وبعده حد، وھذا أقوى، وإما أن ُيقال: لقواعد الشرع وأصوله، وإما أن ُيقال

 .ا أقرُب ما ُيقالالحالتين فى إقامة الحدِّ ال فى قدِره، وأنه فى إحدى الحالتين للسيد، وفى األخرى لإلمام، وھذ

م متوھم أن باإلحصان يزوُل التنصيٌف، ويصيُر حدھا حدَّ : وقد يقال إن تنصيصه على التنصيِف بعد اإلحصان لئال يتوھَّ

الحرة، كما أن الحَد زال عن الِبكر باإلحصان، وانتقل إلى الرجم، فبقى على التنصيف فى أكمل حالتيھا، وھى اإلحصان تنبيھاً 

 .كُتفَِى به فيھا، ففيما قبل اإلحصان أولى وأحرى، وهللا أعلمعلى أنه إذا ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى  فيه مائة ِشْمَراٍخ، ] ِعْثَكالٌ [مريض زنى ولم َيحَتِمْل إقامَة الحد، بأن ُيؤخذ له "وقضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".فُيضرَب بھا ضربًة واحدة

 فصل 

 ُ : وھما. َعلَْيِه َوَسلََّم بحدِّ القذِف، لما أنزل هللاُ سبحانه براءَة زوجتِه ِمن السماء، فجلد رجلين وامرأةً وحكم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .المرأة َحمنة بنُت جحش: ويقولون: قال أبو جعفر النُّفيلى. حساُن بن ثابت، وِمسَطُح بُن أَُثاَنة

 .أم قِرفة: الصديُق امرأًة ارتدت بعد إسالمھا يقال لھا وحكم فيمن بدل دينه بالقتل، ولم يخص رجالً من امرأة، وقتل

 .وتبعه أبو بكر رضى هللا عنه على األربعين وحكم فى شارب الخمر بضربه بالجريِد والنِّعال، وضربه أربعيَن،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": مصنف عبد الرزاق"وفى   ". جلد فى الخمر ثمانين"أنه َصلَّى هللاَّ
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ً : "ضى هللا عنهوقال ابُن عباس ر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم شيئا  ".لم ُيوقِّْت فيھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

لھا عمُر ثمانَي، وُكلٌّ : "وقال على رضى هللا عنه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الخمر أربعين، وأبو بكر أربعيَن، وكمَّ جلد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".سنة

ُ َعلَْيهِ  ال "ھو منسوخ، وناسخه : واختلف الناُس فى ذلك، فقيل. َوَسلََّم أنه أمر بقتله فى الرابعة أو الخامسة وصح عنه َصلَّى هللاَّ

ر العام: وقل". َيِحلُّ دُم امرىء مسلٍم إال بإحدى ثالث . ھو محكم، وال تعارَض بين الخاص والعام، وال سيما إذا لم ُيعلم تأخُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فجلده ولم يقُتلهناسُخه حديث عبد هللا ِحماٍر، فإن: وقيل  .ه أُِتَى به مراراً إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

، واستھان به، فلإلمام قتلُه تعزيزاً ال حداً، وقد صحَّ عن عبد هللا : وقيل قتله تعزيٌز بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينھه الحدُّ

ُ  أئتونى به فى: عنھما أنه قال. بن عمر رضى هللا الرابعة فعلىَّ أن أقُتلَه لكم، وھو أحُد رواة األمر بالقتل عن النبى َصلَّى هللاَّ

 .معاويُة، وأبو ھريرة، وعبُد هللا ابن عمر، وعبُد هللا بن عمرو، وَقبيصة بن ذؤيب رضى هللا عنھم: َعلَْيِه َوَسلََّم، وھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم برجل قد : وخ، فإنه قال فيهفيه داللة على أن القتَل ليس بحد، أو أنه منس: وحديث قبيصة فأُتيِ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .رواه أبو داود. شرب، فجلده، ثم أتى به، فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة

الحدَّ إال شارَب  ما كنت ألدرى من أقمُت عليه: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه، عن على رضى هللا أنه قال: فإن قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيُسنَّ فيه شيئاً، إنما ھو شىُء قلناه نحن  :ولفظھما. لفظ أبى داود. الخمر، فإنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مات ولم َيُسنَّه  .فإن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : قيل ْر فيه بقوله تقديراً ال ُيزاد عليه وال ُينقص كسائر الحدود، وإال فعلى  المراُد بذلك أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم لم ُيَقدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد ضرب فيھا أربعين  .رضى هللا عنه قد َشِھَد أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

هللا عنه جمع الصحابة رضي هللا عنھم واستشارھم،  إنما ھو شىء قلناه نحن، يعنى التقديَر بثمانين، فإن عمَر رضى: وقوله

 .ھذا أحبُّ إلىَّ : فأشاروا بثمانين، فأمضاھا، ثم جلد على فى خالفته أربعين، وقال

ومن تأمَّل األحاديَث، رآھا تدل على أن األربعيَن حد، واألربعون الزائدة عليھا تعزيٌز اتفق عليه الصحابُة رضى هللا عنھم، 

سوخ، وإما أنه إلى رأى اإلمام بحسب تھالِك الناِس فيھا واستھانتھم بحدھا، فإذا رأى قتَل واحد لينزجر الباقون، والقتُل إما من

ب، وھذا من األحكام المتعلقة باألئمة، وبا التوفيق  .فله ذلك، وقد حلق فيھا عمُر رضى هللا عنه وغرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ال: فصل  سارق فى حكمه َصلَّى هللاَّ

 .قطع سارقاً فى ِمَجنٍّ قيمته ثالثُة دراھم

 .وقضى أنه ال ُتقطع فى أقلَّ من ُرُبع دينار
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 .ذكره اإلمام أحمد رحمه هللا" اْقَطُعوا فى ُرْبِع ديَناٍر، وال َتْقَطُعوا فِيَما ُھَو أَْدَنى ِمْن ذلِك: "وصح عنه أنه قال 

، ُتْرٍس  لم تكن تقطع يدُ : وقالت عائشة رضَى هللاُ عنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أدنى من ثمن الِمَجنِّ السارق فى عھد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .أو َجَحَفٍة، وكان كٌل منھما ذا ثمن

اِرَق َيْسِرَق الَحْبَل َفُتْقَطُع َيُدهُ وَيْسِرُق الَبْيَضَة َفُتْقَطع َيُدهُ : "وصح عنه أنه قال ا حبُل السفينة، وَبْيَضة ھذ: فقيل". لََعَن هللاُ السَّ

جه منه إلى ما ھو : ھو إخبار بالواقع، أى: بل كل َحْبل وَبْيَضٍة، وقيل: الحديد، وقيل إنه يسرق ھذا، فيكون سبباً لقطع يده بتدرُّ

 .كانوا يروَن بأنه َبْيُض الحديد، والَحْبُل كانوا يرون أن منه ما ُيساوى دراھم: قال األعمش. أكبُر منه

 .امرأة كانت تستعيُر المتاع وَتْجَحُده بقطع يدھاوحكم فى 

 .بھذه الحكومة وال معارض لھا: وقال أحمد رحمه هللا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بإسقاط القطع عن المْنَتھب، والُمْخَتلِس، والخائن  .خائن الوديعة: والمراد بالخائن. وحكم َصلَّى هللاَّ

ية، فيدخُل فى اسم الس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما كلَّموه فى شأن المستعيرة الجاحدة، وأما جاحُد العارَّ ارق شرعاً، ألن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ٍد َسَرَقْت لََقَطْعُت َيَدَھا: "قطعھا، وقال  ".والَِّذى َنْفِسى بَيِدِه لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جاِحد العارَّ  ية فى اسم السارق، كإدخاله سائر أنواع المسكر فى اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف فإدخاله َصلَّى هللاَّ

 .لألمة بمراد هللا من كالمه

َمِر والَكَثِر، وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وھو محتاج، فال شىء ُ َعلَْيِه َوَسلََّم القطَع عن سارق الثَّ عليه،  وأسقط َصلَّى هللاَّ

القطع إذا بلغ َثَمَن المجنِّ  عليه غرامة مثليه والعقوَبة، ومن َسرق منه شيئاً فى َجرينه وھو بيدره، فعليهومن خرج منه بشىء، ف

 .فھذا قضاؤه الفصُل، وُحكُمه العدل

 .وقضى فى الشاة التى ُتؤخذ ِمن مراِتعھا بثمنھا مرتين، وضرب نكال، وما أُِخَذ من َعَطنه، ففيه القطُع إذا بلغ ثمن المجن

َھالَّ : "ى بقطع سارق ِرداء صفوان بن أمية، وھو نائم عليه فى المسجد، فأراد صفواُن أن َيھَبه إياه، أو ربيَعه منه، فقالوقض

 ".َكاَن َقْبَل أَْن َتأِْتينى به

 .وقطع سارقاً سرق ُترساً من ُصفة النساء فى المسجد

ً : "الَ وقَ . وَدَرأَ القطع عن عبد ِمن رقيق الُخُمس َسَرَق ِمن الخمس  .رواه ابن ماجه" َماُل ِهللا َسَرَق َبْعُضه َبْعضا

بلى فأعاَد عليه مرتين أو ثالثاً، فأمر به : ؟ قال"َما إَخالُه َسَرقَ : "وُرفَع إليه سارق، فاعترف، ولم ُيوجد معه متاع، فقال له

 .فُقِطع
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، فقطع، ثم أتى به " ُبوا ِبِه َفاْقَطُعوهُ، ُثمَّ اْحِسُموهُ، ُثمَّ أئُتونى ِبهِ اْذھَ : " بلى، فقال: ؟ فقال"َما إَخالُُه َسَرقَ : "ورفع إليه آخر فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال له  ".تاَب هللاُ َعلَْيكَ : "تبُت إلى هللا، فقال: ، فقال"ُتْب إلى هللا: "النبى َصلَّى هللاَّ

 .حسن حديث: قال. وفى الترمذى عنه أن قطع سارقاً وعلق يده فى ُعُنقه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على من اتَّھم رجالً بسرقة: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

أن قوماً ُسِرَق لھم متاع، فاتَّھموه ناساً ِمن الَحاَكة، فأتوا النعماَن ْبن بشيٍر صاحب رسول "عن أزھر بن عبد هللا : روى أبو داود

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فحبسھم أيام ما شئُتم، إن : خلَّْيَت سبيلَھم بغير ضرب وال امتحان، فقال: اً ثم خلَّى سبيلھم، فأَُتْوه فقالُواهللا َصلَّى هللاَّ

: ھذا ُحْكُمَك؟ فقال  :فقالوا. شئُتم أن أضرَبھم، فإن خرَج متاُعكم فذاَك، وإال أخذُت ِمن ُظھوِرُكم مثَل الذى أخذُت ِمن ظھورھم

 ".ُحْكُم ِهللا وُحْكُم َرُسولِه 

 فصل 

 :وقد تضمنت ھذه األقضيُة أموراً 

 .أنه ال يقطع فى أقل من ثالثِة دراھم، أو ُربع دينار: أحدھا

جواُز لعِن أصحاِب الَكباِئر بأنواعھم دوَن أعيانھم، كما لََعَن الساِرَق، ولعن آِكل الّربا وموكلَه، ولعن شارَب الخمر : الثانى

لعن عبد هللا ِحمار وقد شرب الخمر، وال تعارُض بين األمرين، فإن  وعاِصرھا، ولعن من عمل عمل قوِم لوط، ونھى عن

وأما المعين، فقد يقوم به ما يمنُع لحوَق اللعن به ِمن حسنات ماحية، أو توبة، أو مصائب . الوصف الذى علق اللعن مقتض

 .مكفرة، أو عفٍو من هللا عنه، فُتلعن األنواُع دون األعيان

 .ذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبِل والبيضة ال تدُعه حتى تقطَع يدهاإلشارة إلى سد ال: الثالث

 .قطُع جاحد العارية، وھو سارق شرعاً كما تقدم: الرابع

كل َمْن سقط عنه : أن من سرق ماالً قطع فيه، ُضوِعَف عليه الغرُم، وقد نص عليه اإلمام أحمد رحمه هللا، فقال: الخامس

م الحكُم النبوىُّ به فى صورتينالقطُع، ُضوِعَف عليه الغرم، و  .سرقِة الثمار المعلقة، والشاِة من المرتع: قد تقدَّ

 .مالية وبدنية: اجتماُع التعزيز مع الُغرم، وفى ذلك الجمُع بين العقوبتين: السادس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أسقط القطَع عن سارق الثمار من الش: السابع جرة، وأوجبه على سارقة من الجرين، اعتباُر الِحرز، فإنه َصلَّى هللاَّ

وعند أبى حنيفة أن ھذا لنقصان ماليته، إلسراع الفساِد إليه، وجعل ھذا أصالً فى كل ما نقصت ماليُته بإسراع الفساد إليه، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جعل له ثالثة أحوال ، فإنه َصلَّى هللاَّ م حالًة ال شىء فيھا، وھو ما إذ: وقوُل الجمھور أصحُّ ا أكل منه بفيه، وحالًة ُيَعزَّ

مثليه، وُيضرب ِمن غير قطع، وھو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالًة ُيقطع فيھا، وھو ما إذا سرقه ِمن بيدره سواء كان 
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ُ َعلَْيِه َوسَ  لََّم أسقط القطَع عن قد انتھى جفافُه أو لم ينته، فالعبرةُ للمكان والحرز ال لُيبسه ورطوبته، ويدل عليه أن َصلَّى هللاَّ

 .سارق الشاِة من مرعاھا، وأوجبه على سارقھا ِمن عطنھا فإنه حرُزھا

إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة ال ُمعاِرَض لھا، وقد عمل بھا الخلفاُء الراشدون وغيُرھم ِمن الصحابة : الثامن

 .رضى هللا عنھم، وأكثُر من عمل بھا عمر رضى هللا عنه

 .أن اإلنسان ِحرز لثيابه ولفراشه الذى ھو نائم عليه أين كان، سواء كان فى المسجد أو فى غيره: تاسعال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قطع َمن سرق منه ترساً، وعلى ھذا فُيقطع من : العاشر أن المسجد ِحرز لما يعتاد وضُعه فيه، فإن النبى َصلَّى هللاَّ

له فيھا حق، فإن لم يكن : ومن لم يقطعه، قال. ھو أحُد القولين فى مذھب أحمد وغيرهو سرق ِمن حصيره وقناديله وبسطه،

 .فيھا حق، قطع كالذمى

أن المطالبُة فى المسروِق شرط فى القطِع، فلو وھبه إياه، أو باعه قبل رفعه إلى اإلمام، سقط عنه القطع، كما : الحادى عشر

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   ".َھالَّ َكاَن َقْبَل أَْن َتأِْتينى ِبهِ : "َم وقالصرح به النبى َصلَّى هللاَّ

أن ذلك ال ُيسقط القطَع بعد رفعه إلى اإلمام، وكذلك ُكلُّ حد بلغ اإلمام، وثبت عنده ال يجوز إسقاُطه، وفى : الثانى عشر

 ".إذا َبلََغِت الُحُدوُد اإلَماَم، َفلََعَن هللاُ الشافَِع والُمَشفِّعَ : " عنه": السنن"

 .أن من سرق من شيء له فيه حقٌّ لم ُيقطع: الثالث عشر

: ؟ فقال"ما إخالك سرقت: "أنه ال يقطع إال باإلقرار مرتين، أو بشھادِة شاھدين، ألن السارق أقرَّ عنده مرة، فقال: الرابع عشر

 .بي، فقطعه حينئذ، ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين

راق من ُيقرُّ بالعقوبة التعريُض للسارق بعدم اإلقر: الخامس عشر ار، وبالرجوع عنه، وليس ھذا ُحكَم كل سارق، بل من السُّ

 .والتھديد، كما سيأتى إن شاء هللا تعالى

، دليل على أن مؤنة الحسم ليست على "احسموه: "قوله وفى. أنه يجب على اإلمام حسُمه بعد القطع لئال يتَلفَ : السادس عشر

 .السارق

 .السارق فى عنقه تنكيالً له وبه ليراه غيره تعليق يد: السابُع عشر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُتھمة، وحبس فى ُتھمة: الثامن عشر يبة، وقد عاَقَب النبى َصلَّى هللاَّ  .ضرُب المتھم إذا ظھر منه أمارات الرِّ

ِھَم : التاسع عشر إذا رضي بضرب المُتھم، فإن خرج ماله وجوُب تخلية المتَّھم إذا لم يظھر عنده شىء مما اتُّھم به، وأن المتَّ

يبة، كما قضى به النعمان بن بشير  عنده، وإال ُضِرَب ھو مثل ضرب من اتھمه إن أجيب إلى ذلك، وھذا ُكلُه مع أمارات الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .رضى هللا عنه، وأخبر أنه قضاء رسول هللا َصلَّى هللاَّ
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 .سوط والعصا ونحوھماثبوت القصاص فى الضربة بال: العشرون

 فصل

إنما : ، ثم جىء به ثانياً، فأمر بقتله، فقالوا"اْقَطُعوهُ : "إنما سرق، فقال: أنه أمر بقتل سارٍق فقالُوا: وقد روى عنه أبو داود

، "اْقُتلُوهُ : "ة، فقالثم جىء به رابع" اْقَطُعوهُ : "إنما سرق، فقال: ، ثم جىء به فى الثالثة، فأمر بقتله، فقالوا"اْقَطُعوهُ "سرق، فقال 

 .، فأتى به فى الخامسة، فأمر بقتله، فقتلُوه"اْقَطُعوهُ : "إنما سرق، فقال: فقالوا

ھذا حديٌث منَكر، وُمصعب بُن ثابت : قال النسائى. فالنسائىُّ وغيُره ال يصححون ھذا الحديث: فاختلف الناُس فى ھذه الحكومة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن المصلحة ھذا ح: بالقوى، وغيُره ُيحسنه ويقول ليس كم خاص بذلك الرجل وحَده، لما علم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

فى قتله، وطائفة ثالثة تقبلُُه، وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمَس مرات قتل فى الخامسة، وممن ذھب إلى ھذا المذھب أبو 

  .مصعب من المالكية

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": مصنفه"وقد روى عبد الرزاق فى . السارق األربعة وفى ھذه الحكومة اإلتياُن على أطراف أن النبى َصلَّى هللاَّ

أتى بعبد سرق، فأُتَِى به أربَع مرات، فتركه، ثم أَتى به الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم "

 ".الثامنة فقطع رجله

: فقال الشافعىُّ ومالٌك وأحمُد فى إحدى روايتيه. ھم، ھل ُيوتى على أطرافِه ُكلِّھا، أم ال؟ على قولينواختلف الصحابة وَمْن بعد

ال ُيقطع منه أكثُر من يد ورجل، وعلى ھذا القول، فھل المحذوُر : ُيؤتى عليھا ُكلِّھا، وقال أبو حنيفة وأحمد فى رواية ثانية

؟ فيه وجھان ظھر أثُرھما فيما لو كان أقطَع اليد الُيمني فقط، أو أقطَع الرجل تعطيُل منفعة الجنس، أو ذھاُب عضوين من شق

ال ُيؤتى عليھا، قُِطَعْت رجلُه اليسرى فى الصورة األولى، : ُيؤتى على أطرافه، لم يؤثر ذلك، وإن قلنا: اليسرى فقط، فإن قلنا

رى مع الرجل الُيمنى لم ُيقطع على الِعلتين، وإن كان أقطَع اليد ويُده اليمنى فى الثانية على الِعلتين، وإن كان أقطَع اليد الُيس

 .الُيسرى فقط، لم تقطع ُيمناه على العلتين، وفيه نظر، فتأمل

وھل قطع رجله الُيسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذھاب منفعة الجنس، قُِطَعت رجلُه، وإن عللنا بذھاب عضوين ِمن شق، 

 .لم ُتقطع

اليدين فقط، وعللنا بذھاب منفعة الجنس قُِطَعت رجلُه اليسرى، وإن عللنا بذھاب عضوين ِمن شق، لم ُتقطع،  وإن كان أقطعَ 

تقطع ُيمنى يديه على الروايتين، وفرق بينھا وبين مسألة مقطعوع اليدين، : فيه" المحرر"وقال صاحب . ھذا طرُد ھذه القاعدة

رجلين، فھو كالُمقعد، وإذا قُِطَعت إحدى يديه، انتفع باألخرى فى األكل والشرب إنه إذا كان أقطَع ال: والذى يقال فى الفرق

والوضوء واالستجمار وغيره، وإذا كان أقطَع اليدين لم ينتفع إال برجليه، فإذا ذھبت إحداھما، لم يمكنه االنتفاُع بالرجل الواحدة 

  .، والرجل الواحدة ال تنفُع مع عدم منفعة البطشبال يد، ومن الفرق أن اليَد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشىء
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن سبَّه ِمن مسلم أو ِذمِّى أو ُمَعاَھدٍ : فصل  فى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قضى بإھدار دم أمِّ ولد األعمى لما قتلَھا موالھا على السبِّ   .ثبت عنه َصلَّى هللاَّ

. ن اليھود على سبِّه وأذاه، وأمِّن الناَس يوم الفتح إال نفراً ممن كان ُيوذيه ويھجوه، وھم أربعة رجال وامرأتانوقتل جماعة م

 :وقال

ُه َقْد آذى هللا وَرُسولهُ "  .وأھدر دمه ودم أبى رافع" َمْن لَِكْعِب ْبِن األَشَرف، َفإِنَّ

ُ َعلَْيِه : قد أراد قتل من سبَّهوقال أبو بكر الصديق رضى هللا عنه ألبى برزة األسلمى، و ليس ھذا ألحد بعَد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقضاُء خلفاِئه ِمن بعده، وال مخالف لھم من الصحابة، وقد أعاذھم هللا من مخالفة ھذا. َوَسلَّمَ   فھذا قضاؤه َصلَّى هللاَّ

 .الحكم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وتقع فيه، فخنقھا عن على رض": سننه"وقد روى أبو داود فى  ى هللا عنه أن يھوديًة كانت تشِتُم النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم دَمھا  .رجل حتى ماتت، فأبطَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : وذكر أصحاُب السير والمغازى عن ابن عباس رضى هللا عنھما قال َمْن لى : " َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالھجِت امرأةُ النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: ؟ فقال رجل ِمن قومھا"ِبَھا  ".ال َيْنَتِطُح فيھا َعنزانِ : "أنا، فنھَض فقتلھا، فأُخِبَر النبى َصلَّى هللاَّ

عن مجاھد ": مسائله" وقد ذكر حرب فى.وفى ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وِحسان ومشاھير، وھو إجماع الصحابة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقتله، ثم قال عمر رضي هللا عنه: قال من سبَّ هللا ورسوله، : أَتي عمُر رضى هللا عنه برُجِل سبَّ النبى َصلَّى هللاَّ

له، أو سبَّ أحداً من أيُّما مسلم سبَّ هللا ورسو: ثم قال مجاھد عن ابن عباس رضى هللا عنھما. أو سبَّ أحداً من األنبياء فاقتلُوه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھى ِردة، ُيستتاب، فإن رجع، وإال قُِتل، وأيُّما ُمَعاَھٍد ع َب برسول هللا َصلَّى هللاَّ اند، فسبَّ هللاَ أو األنبياء، فقد كذَّ

 .سبَّ أحداً من األنبياء، أو جھر به، فقد نقَض العھد فاقتلوه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال ابُن عمر : عنھما أنه مرَّ به راھب، فقيل لهوذكر أحمد، عن ابن عمر رضى هللا  ھذا يسبُّ النبىَّ َصلَّى هللاَّ

نا: رضى هللا عنه واآلثاُر عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غيُر واحد . لو سمعُته، لقتلته إنا لم ُنعطھم الذمة على أن يسبوا نبيَّ

إنما ھو : والمقصود. وھو محمول على إجماع الصدر األول من الصحابة والتابعين: ناقال شيخُ . من األئمة اإلجماع على قتله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقضائه فيمن سبه  .ذكر حكم النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قتل َمن قدح فى عدله بقوله ِتك: "ه بقوله، وفى حكم"اْعِدْل َفإنََّك لَْم َتْعِدْل : " وأما تركه َصلَّى هللاَّ ، "أن كان ابن عمَّ

وغير " الغى وتستخلى به َيقُولُوَن إنََّك تنھى عن: "إن ھذِه قِْسَمٌة ما أُِريَد ِبھا َوْجُه هللا أو فى خلوته بقوله: "وفى قصده بقوله

 ُ  . َعلَْيِه َوَسلَّمَ ذلك، فذلك أن الحقَّ له، فله أن يستوفَِيه، وله أن يتُركه، وليس ألمته ترُك استيفاء حقِّه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مأموراً بالعفِو والصفح  .وأيضاً فإن ھذا كان فى أول األمر حيث كان َصلَّى هللاَّ
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ا وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقِّه لمصلحة التأليف وجمِع الكلمة، ولئال ُيَنفَِّر الناَس عنه، ولئال يتحدثوا أنه يقتُل أصحابه، وكل ھذ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يختصُّ   .بحياته َصلَّى هللاَّ

ه: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن سمَّ  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

أن يھوديًة سمته فى شاة، فأكل منھا لُقمة، ثم لفظھا، وأكل معه ِبشر بُن البراء، فعفا عنھا النبىُّ َصلَّى ": " الصحيحين"ثبت فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ولم  ".الصحيحين"، ھكذا فى " ُيعاقبھا هللاَّ

 .إنه عفا عنھا فى حقِّه، فلما مات بشر بُن البراء، قتلھا به: أنه أمر بقتلھا، فقيل: وعند أبى داود

م لغيره طعاماً مسموماً، يعلم به دون آكله، فماَت به، أُقيَد منه  .وفيه دليل على أن من قدَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ : فصل  لََّم فى الساحرفى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ . فى الترمذى ْيفِ : "عنه َصلَّى هللاَّ اِحِر َضْرَبٌة ِبالسَّ  .والصحيح أنه موقوف على ُجْنُدِب بن عبد هللا" . َحدُّ السَّ

عليھا عثماُن  وصح عن عمر رضى هللا عنه أنه أمر بقتله، وصح عن حفصة رضى هللا عنھا، أنھا قتلت مدبَّرًة َسَحَرْتھا، فأنكر

ً أنھا قتلت مدبَّرة سحرتھا، وروى أنھا باعتھا، ذكره ابُن المنذر . إذ فعلته دون أمره وُروى عن عائشة رضى هللا عنھا أيضا

 .وغيره

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يقُتل َمن سحره من اليھود، فأخذ بھذا الشافعى، وأبو حنيفة رحمھما  هللا، وأما وقد صح أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ال ُيقتل، واحتج بأن النبىَّ  مالك، وأحمد رحمھما هللا، فإنھما يقتالنه، ولكن منصوُص أحمد رحمه هللا، أن ساحر أھل الذمة

 ، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يقتل لبيد بن األعصم اليھودى حين سحره، ومن قال بقتل ساحرھم ُيجيب عن ھذا بأنه لم ُيقِرَّ قم ولم يُ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يثير على الناس شراً بترك إخراِج السحر ِمن البئر، فكيف لو قتله  .عليه بينة، وبأنه خشى َصلَّى هللاَّ

ل قتيل: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أول غنيمة كانت فى اإلسالم وأوَّ  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه  َوَسلََّم عبَد هللا بن َجْحٍش ومن معه سريًة إلى نخلَة َتْرُصد ِعيراً لقريش، وأعطاه ِكتاباً لما بعث رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

مختوماً، وأمره أن ال يقرأه إال بعَد يومين، فقتلوا عمرو بن الحضرمى، وأسروا عثمان بَن عبد هللا، والحكَم بن كيسان، وكان 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الغنيمَة واألسيرين حتى أنزل هللا سبحانه ذلك فى الشھر الحرام، فعنَّفھم المشركون، ووقف رسو ُل هللا َصلَّى هللاَّ

ْھِر الَحَراِم قَِتاٍل فيِه قُْل قَِتاٌل فِيِه َكِبيٌر وَصدٌّ َعْن َسِبيِل ِهللا َوُكْفٌر ِبِه والَمسْ { :وتعالى  ِجِد الَحَراِم وإْخَراُج أَْھلِِه ِمْنهُ َيْسأَلُوَنَك َعن الشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الِعير واألسيرين، وبعثت إليه قريٌش فى فدائھما، فقال] 217: البقرة[} أَْكَبُر ِعْنَد هللاِ  ال، : فأَخذ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

كم، فلما ، فإنا نخشاكم عليھما، فإن تقتلوھما، نقُتْل صاِحبي-يعنى سعد بن أبى وقاص، وُعتبة بن غزوان  - حتى َيْقَدَم صاحبانا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعثمان والحكم، وقسم الغنيمة  .َقِدَما، فأداھما رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ردَّ الغنمية، ووَدى القتيل: وذكر ابُن وھب  .أن النبى َصلَّى هللاَّ
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 .والمعروُف فى السير خالف ھذا

ى الوصية المختومة، وھو قوُل مالك، وكثير من السلف، ويدل عليه حديث ابن وفى ھذه القصة ِمن الفقه إجازةُ الشھادة عل

ُته مْكُتوَبة ِعْنَدهُ ": "الصحيحين "عمر رضى هللا عنھما فى   ".ما حقُّ اْمِرىًء ُمْسلِم لَُه َشىء ُيوصى به يبيُت لَْيلََتْيِن إال َوَوِصيَّ

، وال أن يقرأه اإلمام والحاكم على الحامل له، وُكلُّ ھذا ال أصل له فى أنه ال ُيشترط فى كتاب اإلمام والحاكم البينة: وفيھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يدفع ُكتبه مع ُرسله، وُيسيرھا إلى من يكتب إليه، وال يقرؤھا على  كتاب وال سنة، وقد كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ديه وسنتهحاملھا، وال ُيقيم عليھا شاھدين، وھذا معلوم بالضرورة ِمن ھ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الجاسوس: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

لََع : "ثبت أن حاطب بن أبى َبلتعة لما جسَّ عليه، سأله عمُر رضى هللا عنه ضرَب عنقه، فلم ُيمكنه، وقال َما ُيْدِريَك لََعلَّ هللاَ اطَّ

 .وقد تقدم حكم المسألة مستوفى". َغَفْرُت لَُكمْ  اْعَملُوا َما ِشْئُتم، َفَقدْ : َعلى أَْھِل َبْدٍر َفَقالَ 

الحرب، قُِتَل، ولم ُيستتب، ومالُه لورثته، وقال غيُره من أصحاب  إذا كاتب المسلُم أھلَ : واختلف الفقھاء فى ذلك، فقاَل سحنون

ُيقتل وال يعرف لھذا : بن القاسموقال ا. ُيجلد جلداً وجيعاً، وُيطال حبسه، وُينفى ِمن موضع يقرب من الكفار: مالك رحمه هللا

 .توبة، وھو كالزنديق

ال ُيقتل، والفريقان احتجوا بقصة حاطب، وقد تقدم ِذكُر وجه احتجاجھم، ووافق : وقال الشافعى، وأبو حنيفة، وأحمد رحمھم هللا

 .ابُن عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه

 فى حكمه فى األسرى: فصل

ُ عَ  لَْيِه َوَسلََّم فى األسرى أنه َقَتل َبْعَضھم، وَمنَّ على بعضھم، وفادى بعَضھم بمال، وبعَضھم بأسرى ِمن ثبت عنه َصلَّى هللاَّ

 ً  .المسلمين، واسترقَّ بعَضھم، ولكن المعروف، أنه لم َيْسَتِرقَّ رجالً بالغا

 .فقتل يوَم بدر من األسرى ُعقبَة بن أبى معيط، والنضر بن الحارث

ًة كثيرين من األسرى، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعِة آالف إلى أربعمائٍة، وفادى بعَضھم على تعليم وقتل ِمن يھود جماع

َة الشاعر يوَم بدر، وقال فى أسارى بدر اً، ُثمَّ : "جماعة من المسلمين الكتابة، ومنَّ على أبى َعزَّ لَْو َكاَن الُمْطِعُم بُن َعِدىٍّ َحيَّ

 ".ْتنى ألَْطلَْقُتُھْم لَهُ َكلََّمِنى فى ُھؤالَء النَّ 

 .وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين

 .وفدى رجاالً من المسلمين بامرأة من السبى، استوھبھا ِمن سلمة بن األكوع

لقاء: ومنَّ على ُثمامة بن أُثال، وأَطلَق يوم فتح مكة جماعًة ِمن قريش، فكان يقال لھم  .الطُّ
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ا شىء، بل ُيخير اإلماُم فيھا بحسِب المصلحة، واسترقَّ ِمن أھل الِكتاب وغيرھم، فسبايا أوطاس، وھذه أول أحكام لم ُينسخ منھ

وبنى المصَطلِق لم يكونوا كتابين، وإنما كانوا عبدة أوثان ِمن العرب، واسترق الصحابُة ِمْن سبى بنى حنيفة، ولم يكونوا 

َر رسوُل : قال ابن عباس رضى هللا عنھما. كتابيين ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األسرى بيَن الفداء والمنِّ والقتِل واالستعباد، خيَّ هللا َصلَّى هللاَّ

 .يفعُل ما شاء، وھذا ھو الحق الذى ال قول سواه

 فصل 

ل مقدمه المدينة، ثم حاربه ُبنو َقْيُنَقاع، فَظفَِر بھم، ومنَّ عليھم، ثم حاربه بنو النضير،  وحكم فى اليھود بعدة قضايا، فعاھَدھم أوَّ

ھم فى أرض خيبَر ما شاء  فظفَِر بھم، وأجالھم، ُثمَّ حاَربه بنو قُريظة، فظفَِر بھم وقتلھم، ثم حاربه أھلُ  خيبر، فَظفَِر بھم وأقرَّ

 .ِسوى َمْن قتل ِمنھم

ُ َعلَْيِه ولما حكم سعُد بن معاذ فى بنى قُريظة بأن ُتقَتل مقاتلُتھم، وُتسبى ذراريھم وُتغنم أموالُھم، أخبره  رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .أن ھذا ُحْكُم هللاِ عزَّ وجلَّ ِمن فوق َسْبِع َسَماوات: َوَسلَّمَ 

ِتھم إذا كان نقُضھم بالحرب، ويعودون أھَل حرب، وھذا : وتضمَّن ھذا الحكم يَّ أن ناقضى العھِد يسرى نقُضھم إلى نسائھم وُذرِّ

 .عيُن حكِم ِهللا عزَّ وجل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى فتح خيبرفى حك: فصل  مه َصلَّى هللاَّ

 .حكَم يومئذ بإقرار يھوَد فيھا على شطِر ما يخُرج منھا ِمن ثمر أو زرع

ً من أموالھم، فكتُموا وغيَّبوا، : وحكم بقتل ابنى أبى الُحَقْيِق لما نقُضوا الّصلح بيَنھم وبيَنه على أن ال يكُتموا وال ُيغيِّبوا شيئا

م ذلك مستوفى فى غزوة خيبروحكم بعق  .وبة المتَّھم بتغييِب المال حتى أقرَّ به، وقد تقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سھَمه  .وكانت ألھل الُحديبية خاصة، ولم َيِغْب عنھا إال جابُر بن عبد هللا، فقسم له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى فتح: فصل  مكة فى حكمه َصلَّى هللاَّ

: حكم بأنَّ من أغلَق باَبه، أو دخَل داَر أبى سفيان، أو دخَل المسجد، أو وضع السالح، فھو آمن، وحكم بقتل نفر ستٍة، منھم

ِمْقيس بن صُبابة، وابُن خطل، ومغنيتان كانتا تغنيان بھجائه، وحكم بأنه ال ُيجھز على جريح، وال ُيتبُع مدبر، وال ُيقتل أسير، 

َيا َمْعَشَر ُخَزاَعَة، : "وحكم لُخزاعة أن يبذلُوا ُسيوَفھم فى بنى بكر إلى صالة العصر، ثم قال لھم". األموال"فى ذكره أبو عبيد 

 ".اْرَفُعوا أَْيِدَيُكْم َعِن الَقْتل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قسمة الغنائم: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن للف اِجِل سھم، ھذا حكُمه الثابُت عنه فى مغازيه ُكلِّھا، وبه أخذ جمھوُر حكم َصلَّى هللاَّ اِرس ثالَثَة أسھم، وللرَّ

 .الفقھاء
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لَب للقاتل  .وحكم أن السَّ

َل فىء وقعت فيه : وأما ُحكمه بإخراج الخمس، فقال ابن إسحاق كانت الخيُل يوَم بنى قريظة ستًة وثالثين فرساً، وكان أوَّ

وأْحِسُب أن : إسحاق، فقال إسماعيل ه الخمس، ومضت به السنة، ووافقه على ذلك القضاء إسماعيل بنالسھمان، وأخرج من

ترك أمَر الُخمس بعد ذلك، ولم يأت فى ذلك من الحديث ما فيه بياٌن شاف، وإنما جاء ذكُر الخمس يقيناً فى غنائم : بعَضھم قال

 .ُحنين

قاع بعَد بدٍر بشھر وثالثة أيام، نزلُوا على ُحكمه، فصالحھم على أن له أموالَھم، أول ُخمٍس فى غزوة بنى َقْينُ : وقال الواقدى

 .ولھم النساُء والذرية، وخمَّس أموالھم

، تبعتھم طائفٌة يقتلونھم، : وقال ُعبادة بن الصامت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى بدر، فلما َھَزَم هللا العُدوَّ خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وطائفٌة استولت على العسكر والغنيمة، فلما رجع الَِّذين طلبوھم، قالواوأحد لنا : َقْت طائفٌة برسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، وقال الذين أحدقوا برسول هللا َصلَّى هللاَّ َفُل نحن طلبنا العُدوَّ ُ َعلَْيِه  نحن أحقُّ به، ألنا أحدقنا برسول: النَّ هللا َصلَّى هللاَّ

َته، وقال الذين اسَتولَْوا على العسكر َيْسأَلُوَنَك َعن األُنفاِل {: فأنزل هللا عز وجل. ُھَو لنا، نحن َحْوَيَناهُ : َوَسلََّم أن ال ينال العُدوُّ ِغرَّ

ُسولِ  ِ َوالرَّ َّ ُ ]1: االنفال[} قُِل األَْنَفاُل  واْعلَُموا أنَّما َغِنْمُتم ِمْن {:  َعلَْيِه َوَسلََّم عن َبَواٍء قبل أن ينزل، فقسمه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِ ُخُمَسهُ  َّ  ].41: األنفال[} َشْىٍء َفأَنَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمواَل بنى النضير بيَن المھاجرين، وثالثًة من األنص: وقال القاضى إسماعيل سھِل : ارإنما قسم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

مة ألن المھاجرين حين قدموا المدينة، شاطرھم األنصاُر ثماَرھم، فقال لھم رسول  بِن ُحنيف، وأبى ُدجانة، والحارث بن الصِّ

ُتْم أَْعَطْيَناھا لِْلُمَھاِجريَن ُدوَنُكْم، إْن ِشْئُتم َقَسْمُت أَْمَواَل َبِنى النَِّضيِر َبْيَنُكْم وَبْيَنُھْم، وأََقْمُتم َعلَى ُمَواَساِتھم فى ِثَماِرُكم، وإْن ِشئْ : "هللا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ، فقالوا"وَقَطْعُتم َعْنُھْم َما ُكْنُتم ُتْعُطوَنُھْم ِمْن ِثَماِرُكمْ  بل ُتعطيھم دوننا، وُنْمِسُك ثمارنا، فأعطاھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .بما رجع إليھم من ثمارھم، وھؤالء الثالثة من األنصار َشَكْوا َحاَجةً  المھاجريَن، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى األنصارُ 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  وكان طلحُة بُن عبيد هللا، وسعيُد بن زيد رضى هللا عنھما بالشام لم يشھد بدراً، فقسم لھما رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : "وأجوُرنا يا رسوَل هللا؟ فقال: سھميھما، فقاال  ".ُجورُكَماوأ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، وذكر ابن ھشام، وابن حبيب أن أبا لبابة، والحارث بَن حاطب، وعاِصَم بَن عدى خرُجوا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َر أبا لبابة على المدينة، وابن أم مكتوم على الصالة، وأسھم لھم ھم، وأمَّ  .فردَّ

مة ُكِسَر بالروحاء، فضر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بسھمهوالحارث بن الصِّ  .ب له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بسھمه: قال ابن ھشام  .وّخواُت بن ُجبير ضرب له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوسَ  لََّم، فضرب له ولم يخِتلف أحٌد أن عثمان ابن عفان رضى هللا عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: بسھمه، فقال ُ َعلَْيِه : ؛ قال ابن حبيب" وأَْجُركَ : "وأجرى يا رسول هللا َصلَّى هللاَّ وھذا خاٌص للنبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم، وأجمع المسلمون أن ال ُيقسم لغائب

 .اإلماَم إذا بعث أحداً فى مصالح الجيش، فله سھُمه إن: وقد قال أحمُد ومالك، وجماعٌة من السلف والخلف: قلتُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْسِھُم للنساء والصبيان والعبيد، ولكن كان يحذيھم ِمن الغنيمة: قال ابن حبيب  .ولم يكن النبى َصلَّى هللاَّ

 فصل

: وأما فى الھدى، فقد قال جابر. المشترك وعدل فى قسمة اإلبل والغنم ُكلُّ عشرة منھا ببعير، فھذا فى التقويم، وقسمة المال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عام الُحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فھذا في الحديبية  وأما فى حجة . نحرنا َمع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن نشترك فى: "الوداع، فقال جابر أيضا ؛ وكالھما " اإلبل والبقر ُكلُّ سبعة منا فى بدنة أمرنا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .فى الصحيح

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال: من حديث ابن عباس، أن رجالً " السنن"وفى  إن علىَّ بدنة وأنا موِسر بھا وال أجدھا : "أتى النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 ".فأشتريھا، فأمره أن يبتاَع سبَع شياه، فيذبحھن

 فصل

ْسه، ولم يجعله ِمن الُخمس، بل ِمن أصل الغنيمة، وھذا حكمه حكم النبىُّ صَ  لَِب كله للقاتل، ولم ُيخمِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالسَّ لَّى هللاَّ

 .وقضاؤه

وحكم به بشھادة واحد، وحكم به بعد القتل، فھذه أربعة  السلُب للقاتل إنما ھو ِمن غير الُخمس،": صحيحه"قال البخارى فى 

نھ َلِب لمن قتل قتيالً أحكام تضمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالسَّ  .ا حكُمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : السلُب ال يكون إال من الخمس، وحكمه ُحكُم النفل، قال مالك: وقال مالك وأصحابهُ  ولم يبلُْغَنا أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

از. ُبو بكر، وال ُعمر رضى هللا عنھماقال ذلك، وال فعلَه فى غيِر يوم ُحنين، وال فعلَه أَ  ولم ُيعط غير البراء بن : قال ابن الموَّ

 .مالك سلَب قتيله، وخمَّسه

ِ ُخُمَسهُ {: قال هللا تعالى: قال أصحابه َّ َما َغِنْمُتم ِمْن َشىٍء فأنَّ  ، فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمھا، فال يجوز }واْعلَُموا أَنَّ

 .جعله هللا لھم باالحتمال أن ُيؤخذ شىء مما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حكمھا إلى ُحنين، وقد نزلت ً فلو كانت ھذه اآليُة إنما ھى فى غير األسالب، لم ُيؤخر النبى َصلَّى هللاَّ فى  وأيضا

ماً، لعلمه أبو قتادة فارُس رسول هللا ، بعد أن برد القتاُل، ولو كان أمراً متقد"َمْن َقَتَل َقِتالً فلَُه َسلَُبه: "قصة بدر، وأيضاً إنما قال

ُ َعلَْيِه َوسَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأحُد أكابر أصحابه، وھو لم يطلبه حتى َسِمَع منادَى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ  .لََّم يقوُل ذلكَصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أعطاه إياه بشھادة وا: قالوا حد بال يمين، فلو كان ِمن رأس الغنيمة، لم يخرج حقُّ مغنم إال وأيضاً فالنبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .بما تخرج به األمالُك من البيِّنات، أو شاھد ويمين

وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيِّنة لكان ُيوقف، كاللقطة وال ُيقسم، وھو إذا لم تكن بينة ُيقَسم، فخرج من معنى الملك، : قالوا

 .اإلمام يجعلُه من الخمس الذى يجعل فى غيره، ھذا مجموُع ما احُتجَّ به لھذا القولودل على أنه إلى اجتھاد 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وفعله قبل ُحنين بستة أعوام، فذكر البخارى فى : قال اآلخرون أن ": صحيحه"قد قال ذلك رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ين، ضرباً أبا جھل بن ھشام يوم بدر بسيفھما حتى قتاله، فانصرفا إلى معاَذ بن عمرو بِن الجموح، وُمعاَذ بن عفراء األنصاري

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأخبراه، فقال ُكَما َقَتلَهُ : "رسول هللا َصلَّى هللاَّ ؟ "َھْل َمَسْحُتما َسْيَفْيُكَما: "أنا قتلته، فقال: ؟ فقال ُكلُّ واحد منھما"أَيُّ

، وَسلَُبه لمعاذ ْبِن َعْمرو ْبِن الَجُموح، وھذا يدل على أن كوَن السلب للقاتل أمٌر "ِكالَُكَما َقَتلَهُ : "ال، فنظر إلى السيفين، فقال: قاال

د يوَم حنين اإلعالُم العام، والمناداة به ال شرعيُته  .مقرر معلوٌم ِمن أول األمر، وإنما تجدَّ

از : أن ھذا شھادةٌ على النفى، فال ُتسمع، الثانى: وجھين ؛ أحُدھماإن أبا بكر وعمر لم يفعاله، فجواُبه من : وأما قول ابِن الموَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقض ائه، أنه يجوز أن يكون ترُك المناداة بذلك على عھدھما اكتفاًء بما تقرر، وثبت ِمن حكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وحتى لو صحَّ عنھما ترُك ذلك تركاً صحيحاً ال احتماَل فيه، لم ُيَقدَّ   .م على حكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ولم ُيعط غيَر البراء بن مالك سلَب قتيله، فد أعطى السلَب لسلمة ابِن األكوع، ولمعاذ بن عمرو، وألبى طلحة : وأما قولُه

الصحيح، فالشھادةُ على النفى ال تكاد األنصارى، َقَتَل ِعشرين َيْوَم حنين، فأخذ أسالَبھم، وھذه كلھا وقائع صحيحة معظُمھا فى 

 .تسلُم من النقض

َسه: "وأما قولُه ُ َعلَْيِه ": سنن أبى داود"خالفه، ففى  ، فھذا لم ُيحفظ به أثر البتة، بل المحفوظُ "وخمَّ عن خالد، أن النبى َصلَّى هللاَّ

لَب  .َوَسلََّم، لم ُيَخمِّس السَّ

َما{: وأما قولُه تعالى ِ ُخُمَسهُ  واْعلَُموا أَنَّ َّ ، فھذا عام، والحكم بالسلب للقاتل خاص، ويجوز ] 41: األنفال[} َغِنْمُتم ِمْن َشىٍء فأَنَّ 

 .تخصيُص عموِم الكتاب بالسنة، ونظائُره معلومة، وال ُيمكن دفُعھا

. عل السلب لغير الغانمينأنا لم نج: ، جواُبه من وجھين، أحدھما"ال يجعل شىء من الغنيمِة لغير أھلھا باالحتمال: "وقوله

ُ َعلَْيِه َوسَ : الثانى ر النبى َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال باالحتمال، ولم يؤخِّ لََّم ُحكَم اآلية إلى إنما جعلنا للقاتل بقول رسول هللا َصلَّى هللاَّ

وأما كون أبى قتادة لم يطلبه .ِمن استحقاقه بالقتل يوم ُحنين كما ذكرتم، بل قد حكم بذلك يوَم بدر، وال يمنع كونه قاله بعد القتالِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقوله، فال يُدلُّ على أنه لم يكن متقرراً معلوماً، وإنما سكت عنه أبو  قتادة ألنه لم حتى َسِمَع منادى النبى َصلَّى هللاَّ

 .يكن يأُخذه بمجرد دعواه، فلما شھد له به شاھد أعطاه

ى فى ھذا بالشاھد الواحد، وال يحتاج إلى شاھد آخر، وال يمين، كما جاءت به السنُة الصحيحُة الصريحة أن ُيكتف: والصحيح

، فجواُبه أنه للغانمين، "إنه لو كان للقاتل، لوقف، ولم ُيقسم كاللقطة: "وأما قولُه. التى ال ُمعاِرَض لھا، وقد تقدم ھذا فى موضعه

 .علم عين القاتل اشترك فيه الغانمين، فإنه حقھم، ولم يظھر مستحق التقديم منھم، فاشتركوا فيهوإنما للقاتل حقُّ التقديم، فإذا لم تُ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظھر عليه المسلمون، أو أسلم عليه : فصل فى حكمه َصلَّى هللاَّ
 المشركون

ً البن عمر رضى هللا: فى البخارى  عنه ذھب، وأخذه العدو، فظھَر عليه المسلمون، َفُردَّ عليه فى زمن رسول هللا أن فرسا

ه عليه خالد فى زمن أبى بكر رضى هللا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأََبَق له عبد، فلحق بالروم، فظھر عليه المسلمون، فردَّ  .عنهَصلَّى هللاَّ

ُ عَ ": سنن أبى داود"وفى  أن رجالً من " الواضحة"و" المدونة"وفى . لَْيِه َوَسلََّم ھو الذى َردَّ عليه الغالمأن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  إْن َوجْدَته لم ُيْقَسْم، َفُخْذهُ، وإْن وجْدَتُه َقْد قُِسَم : "المسلمين وجد بعيراً له فى المغانم، فقال له رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َمِن إن أَرْدَتهُ َفأَْنَت أََحقُّ ِبِه بِ   ".الثَّ

أين َتْنِزُل غداً من دارك بمكة؟، : وقل له. أن المھاجرين طلبوا منه ُدوَرھم يوم الفتح بمكة، فلم يرد على أحد داَره: وصح عنه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما ھاجر إلى ال"وَھْل َتَرَك لََنا َعقِيٌل َمْنِزالً : "فقال مدينة، وثب عقل على رباع النبى ، وذلك أن الرسوَل َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَيْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمكة، فحازھا ُكلَّھا، وحوى عليھا، ثم أسلم وھى فى يده، وقضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم أن من َصلَّى هللاَّ

م إسالمه على موت ُ أ أسلم على شىء فھو له، وكان عقيل ورث أبا طالب، ولم يرثه على لتقدُّ بيه، ولم يكْن لرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

، ثمَّ مات عبُد المطلب، َفوِرثه أوالد ه، وھم َعلَْيِه َوَسلََّم ميراٌث ِمن عبد المطلب، فإن أباه عبَد هللا مات، وأبوه عبُد المطلب حىٌّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ومات أكيُر أوالده، ولم يعقبوا، فحاز أبو طالب ِرباعه، ثم مات، فاستولى عليھا َعقيٌل دوَن  أعماُم النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فاستولى عقيل على داره، فلذلك قال رسول هللا وَھْل َتَرَك لََنا : "على الختالف الدين، ثم ھاجر النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 ".َعقِيٌل َمْنِزالً 

ولحق بالمدينة، فيستولُون على داره وعقاره، فمضت السنُة أن الكفاَر وكان المشركون َيْعِمُدوَن إلى من ھاجر من المسلمين 

وا عليھم أمَوالھم التى َغصُبوَھا عليھم، ب ل المحاربين إذا أسلموا، لم يضمُنوا ما أتلفُوه على المسلمين ِمن نفس أو مال، ولم َيُردُّ

ُ َعلَْيهِ   .َوَسلَّمَ  من أسلم على شىء، فھو له ؛ ھذا حكمه وقضاؤه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما كان ُيھدى إليه: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

 .كان أصحاُبه رضى هللا عنھم ُيھدون إليه الطعاَم وغيره، فيقبُل منھم، وُيكافئھم أضعاَفھا

ختاُره، فيكون كالصفىِّ الذى له من وكانت الملوُك ُتھدى إليه، فيقبُل ھداياھم، وَيْقِسُمھا بيَن أصحابه، ويأُخُذ منھا لنفسه ما ي

 .المغنم

َرة بالذھب، فقسمھا فى ناس ِمن أصحابه، ": صحيح البخارى"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُھِدَيْت إليه أَْقِبية ِديباٍج مزرَّ أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه  اْدُعُه لى، فسِمع: ، فقالوعزل منھا واحداً لِمْخَرمة بِن نوفل، فجاء ومعه الِمسور ابُنه، فقام على الباب النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 ".يا أَبا الِمْسَوِر َخَبأُْت ھَذا لَكَ : "َوَسلََّم صوَته، فتلقاه به فاستقبلَه، وقال

 .وأھدى له الُمَقْوِقُس ماريًة أمَّ ولده، وِسيرين التى وھبھا لحسان، وبغلًة شھباء، وحماراً 
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، َفقِبلَھا منه، وبعث إليه ھديًة عوضھا، وأخبر أنَّه مات قبَل أن َتِصَل إليه، وأنھا َتْرجُع، فكان األمر وأھدى له النجاشىُّ ھديةً 

 .كما قال

 .وأھدى له َفْرَوةُ ْبُن ُنَفاَثَة الجَذاِمى بغلًة ببيضاء ركبھا يوم ُحنين، ذكره مسلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُبردة، وكتب له بَِبْحِرِھمأن َملَِك أيلَة أھدى له بغلًة بيضاء، فكساه رسو: وذكر البخارى  .ُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .وأھدى له أبو سفيان ھدية فقبلھا

ً فرده، وقال: وذكر أبو عبيد ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فرسا َة : "أن عامَر بن مالك ُمالِعَب اأْلِسنة، أھدى للنبى َصلَّى هللاَّ ا ال َنْقَبُل َھِديَّ إنَّ

ا ال َنْقَبُل َزَبَد الُمْشِرِكين: "لعياض المجاشعى كذلك قالو" ُمْشِركٍ   .ِرفدھم: يعنى" إنَّ

وإنما قبل ھدية أبى سفيان ألنھا كانت فى مدِة الُھدنة بينه وبين أھل مكة، وكذلك المقوقُِس صاحُب اإلسكندرية : قال أبو عبيد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما قبل ھديته ألنه أكرَم حاطَب بن أبى بلتعة رسوله إليه، وأ قرَّ بنبوته، ولم ُيؤيسه من إسالمه، ولم يقبل َصلَّى هللاَّ

 .ھديَة مشرٍك محارٍب له قطُّ 

 فصل 

إذا أھدى أميُر الروم ھديًة إلى اإلمام، فال بأس بقبولھا، وتكون له : وأما حكم ھدايا األئمة بعده، فقال ُسحنون من أصحاب مالك

ما أھداه الكفار : وقال اإلمام أحمد رحمه هللا وأصحابه. للمسلمين، وُيكافئه عليھا ِمن بيت يالمال تكون: خاصة، وقال األوزاعى

 .لإلمام، أو ألمير الجيش، أو قواده، فھو غنيمة، حكمھا حكُم الغنائم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قسمة األموال: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

 ُ نا :  َعلَْيِه َوَسلََّم يقِسُمھا ثالثةاألموال التى كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ الزكاةُ، والغنائم، والفىء فأما الزكاة والغنائم، فقد تقدم حكمھا، وبيَّ

 .أنه لم يكن ُيستوِعُب األصناَف الثمانية، وأنه كان ُربما وضعھا فى واحد

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قسم يوَم ُحنين فى المؤلفة قلوُبھم من الفىء، ولم ُيعِط  وأما ُحكمه فى الفىء، فثبت فى الصحيح، أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : " األنصاَر شيئاً، َفَعِتُبوا عليه، فقال لھم اِء والَبِعيِر، وَتْنَطلِقُوَن ِبَرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ أالَ َتْرَضوَن أَْن َيْذَھَب النَّاُس بالشَّ

ا َيْنَقلُِبوَن ِبهِ َوَسلََّم َتقُوُدوَنُه إلى ِرَحالُِكْم، فَ  م ذكُر القصة وفوائدھا فى موضعھا" َوِهللا لما تنقلبوَن بِِه َخْيٌر ِممَّ  .وقد تقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ " الصحيح"والقصة ھنا أن هللا سبحانه أباح لرسولِه من الحكم فى مال الفىء ما لم ُيبحه لغيره، وفى  : عنه َصلَّى هللاَّ

ً أََخاُف : "عنه) الصحيح(وفى " اماً، َوأَْدُع َغْيَرُھم، والَِّذى أََدُع أََحبُّ إلىَّ ِمَن الَِّذى أُْعطىإنى ألَْعِطى أَْقوَ "  إنِّى ألَْعطى أَْقَواما

فما : قال عمرو بن تغلب". ب لِ َظلََعُھْم وَجَزَعُھْم، وأَِكُل أَْقَواماً إلى َما َجَعَل هللاُ فى قُلُوِبِھْم ِمَن الِغنى والَخْيِر، ِمْنھم َعْمُرو ْبن َتغٌ 

َعمِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُحمَر النَّ ً بعث إليه ِبُذَھْيَبًة من اليمن، فَقسمھا ": الصحيح"وفى .أُِحبُّ أن لى بكلمِة رسول هللا َصلَّى هللاَّ أن عليا
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َنَة بَن ِحصن، فقام إليه رجٌل غائُر أرباعاً، فأعطى األقرَع بَن حابس، وأعطى زيَد الخيل، وأعطى َعْلَقَمَة بَن ُعالثة وُعَييْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : العينين، ناتىُء الجبھة، كثُّ اللِّحية، محلوُق الرأس، فقال  :يا رسول هللا اتق هللا، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .؟، الحديث" ويلك أو لست أحقَّ أھِل األرض أن يتقَى هللا"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وضع سھم ذى القُربى فى بنى ھاشم، وفى بنى المطلب، وَتَرَك بنى نوفل، أن رسول هللا َصلَّ ": السنن"وفى  ى هللاَّ

يا رسوَل ِهللا، ال ُنْنِكُر فضَل بنى ھاشم لموضعھم : ونبى عبِد شمس، فانطلق ُجبير بن ُمطعم، وعثماُن ابن عفان إليه، فقاال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ منك، فما باُل إخواِننا بنى عبد المطلب، أعطي ا : "َتھم وتركتنا، وإنما نحُن وھم بمنزلًة واحدة، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ إنَّ

ًة َوالَ إْسالٍم، إنَّما َنْحُن َوُھْم َشىٌء واحِدٌ◌  لِِب ال َنْفَتِرُق فى َجاِھليَّ  .وَشَبَك َبْيَن أََصاِبِعهِ " وَبُنوا الُمطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأن سھَم ذوى القُربى ُيصرف بعَده فى بنى عبد شمس،  وذكر بعُض الناس بأن ھذا الحكمَ  خاص بالنبىِّ َصلَّى هللاَّ

ألن عبد شمس، وھاشما، والمطلب، ونوفالً إخوة، وُھم أوالُد عبد : ونبى نوفل، كما ُيصرف فى بنى ھاشم، وبنى المطلب، قال

 .إن عبَد شمس، وھاشما توأمان: ويقال. مناف

ُ َعلَْيِه : وابوالص ه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ استمراُر ھذا الحكم النبوى، وأنَّ سھَم ذوى القربى لبنى ھاشم ونبى المطلب حيث خصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم باطل، فإنه بيَّن مواِضَع الُخمس الذى جعله هللا : َوَسلََّم بھم، وقوُل ھذا القائل لذوى إن ھذا خاُص بالنبىِّ َصلَّى هللاَّ

 القُربى، فال ُيتعدَّى به تلك المواضع، وال ُيقصر عنھا، ولكن لم يكن يقِسُمه بينھم على السواء بين أغنيائھم وفقرائھم، وال كان

ُج منه عزَبھم، ويقِضى منه  يقِسُمه قِسَمة الميراث للذكر مثُل حظِّ األنثيين، بل كان َيصرفُه فيھم بحسب المصلحة والحاجة، فيزوِّ

 .مھم، وُيعطى منه فقيَرھم كفايتهعن غارِ 

والَّنى رسول هللا ُخْمَس الخمس، فوضعُته مواِضَعه حياَة : "عن على بن أبى طالب رضى هللا عنه، قال": سنن أبى داود"وفى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وحياَة أبى بكر رضى هللا عنه، وحياَة عمر رضى هللا عنه  ".رسول هللا َصلَّى هللاَّ

لَّ به على أنه كان ُيْصَرُف فى مصارفه الخمسِة، وال يقوى ھذا االستدالل، إذ غايُة ما فيه أنه صرفه فى مصارفه التى وقد استدِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يصِرفُه فيھا، ولم َيُعدھا إلي سواھا، فأين تعميُم األصناف الخمسة به؟، والذى ي دل عليه كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأحكاُمه أنه كان يجعل مصاِرَف الخمس كمصاِرِف الزكاة، وال يخرُج بھا عن األصناف ھدُى رسوِل هللا  َصلَّى هللاَّ

 .المذكورة ال أنه يقِسُمه بينھم كقِسمة الميراث، ومن تأمل سيرته وھدَيه حقَّ التأمل لم يشك فى ذلك

كاَنْت أمواُل بنى النضير مما أفاء هللاُ على رسوله مما لم : ، قالعن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه": الصحيحين"وفى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خاصة ُينفُِق منھا على أھله نفقَة سن ة، وفى ُيوِجِف المسلمون عليه بخيل وال ِركاب، فكانت لِرسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".ح ُعدة فى سبيل هللايحِبُس ألھله قوت سنتھم، ويجعُل ما بقى فى الكراع والسال: "لفظ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا أتاه الفىء، قسمه ِمن يومه،  كان رسولُ : عن عوف بن مالك رضى هللا عنه، قال": السنن"وفى  هللا َصلَّى هللاَّ

 ً ْيِن، وأعطى الَعَزب حظا ذوى  فھذا تفصيل منه لآلِھِل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوُجه من.فأعطى اآلِھل َحظَّ

 .القربى
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكاً ل ه؟ على وقد اختلف الفقھاُء فى الفىء، ھل كان ِملكاً لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .قولين فى مذھب أحمد وغيره

ه على من أُِمَر بقسمته عليھم، فلم والذى تدل عليه سنُته وھديه، أنه كان يتصرَّف فيه باألمر، فيضعه حيُث أمره هللا، ويقِسمُ 

َف العبِد  ، وإنما كان يتصرَّف فيه تصرُّ ، ويمنُع من أحبَّ َف المالك بشھوته وإرادته، ُيعطى من أحبَّ يكن يتصرَّف فيه تصرُّ

ُ َعلَْيِه المأمور ُينفُِّذ ما أمره به سيده ومواله، فيعطى من أمر بإعطائه، ويمنع من أُِمَر بمنعه، وقد صرح رسول هللا صَ  لَّى هللاَّ

، فكان عطاؤه ومنُعه وقسُمه بمجرد األمر، "وِهللا إنِّى ال أُعِطى أحداً وال أمنعُه، إما أنا قاِسٌم أََضُع ِحْيُث أُِمْرتُ : "َوَسلََّم بھذا فقال

 .عبداً رسوالً فإن هللا سبحانه خيَّره بين أن يكوَن عبداً رسوالً، وبين أن يكون ملكاً رسوالً، فاختار أن يكون 

ُف إال بأمر سيِّده وُمْرِسله، والَملُِك الرسوُل له أن ُيعِطَى َمن يشاء، ويمنُع من ي شاء كما والفرُق بينھما أن العبَد الرسوَل ال يتصرَّ

شئَت، وامنع من شئت،  أعِط َمن: أى] 39: ص[} ھذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ِبَغْيِر ِحَسابٍ {: قال تعالى للملك الرسول سليمان

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفرِغَب عنھا إلى ما ھو أعلى منھا، وھ  ى مرتبةُ ال نحاِسُبك ؛ وھذه المرتبة ھى التى ُعَرَضْت على نبينا َصلَّى هللاَّ

ُف صاحبھا فيھا مقصوٌر على أمِر السيد فى ُكلِّ دقيق وجليل  .العبودية المحضة التى َتصرُّ

فه فى الفىء بھذه المثابة، فھو ملك ُيخالف حكم غيره من المالكين، ولھذا كان ينفق مما أفاء هللا عليه مما أن تصر: والمقصود

لم ُيوِجِف المسلمون عليه بخيل وال ركاب على نفسه وأھله نفقَة سنتھم، ويجعل الباقى فى الُكراع والسِّالح عدة فى سبيل هللا 

 .سھُم الذى وقع بعده فيه ِمن النزاع ما وقع إلى اليومعز وجل، وھذا النوُع ِمن األموال ھو ال

فأما الزكاوات والغنائم، وقسمة المواريث، فإنھا معينة ألھلھا ال َيُشرُكھم غيُرھم فيھا، فلم ُيشكل على والة األمر بعَده ِمن 

عليھم، لما طلبت فاطمُة بنُت رسول  أمرھا ما أشكل عليھم ِمن الفىء، ولم يقع فيھا ِمن النزاع ما وقع فيه، ولوال إشكاُل أمره

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ميراثھا ِمن تركته، وظنت أنه ُيورث عنه ما كان ملكاً له كسائر المالكين، وخفى عليھا رضى هللا  عنھا هللا َصلَّى هللاَّ

يق، وَمن بعده من الخلفاء حقيقُة الملك الذى ليس مما ُيورث عنه، بل ھو صدقة بعده، ولما علَِم ذلك خليفتُه الراشُد الب دِّ ار الصِّ

الراشدين لم يجعلوه ما خلفه من الفىء ميراثاً ُيقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى على والعباس يعمالن فيه عمَل رسول هللا َصلَّى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، حتى تنازعا فيه، وترافعا إلى أبى بكر الصديق، وعمر، ولم َيقسم أحد منھما ذلك نا منه عباساً  هللاَّ ميراثاً، وال مكَّ

ِبيِل َما أََفاَء هللاُ َعلى َرُسولِِه ِمْن أَْھِل القَُرى َفللِّه ولِلّرُسوِل َولِذى القُْربى َوالَيَتاَمى والَمَساِكين واْبِن السَّ {: وعليَّا، وقد قال هللا تعالى

قُوا َهللا إنَّ هللاَ َشِديُد الِعَقاِب لِْلفَُقَراِء َكْيالَ َيُكوَن ُدولًَة َبْيَن األََغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آ ُسوُل َفَخُذوهُ َوَما َنَھاُكْم َعْنُه َفاْنَتُھوا واتَّ َتاُكُم الرَّ

ً وَيْنُصُروَن  اِدقُونَ هللا َورَ الُمَھاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِھْم َوأَْمَوالِِھْم َيْبَتُغوَن َفْضالً ِمَن هللاِ وِرْضَوانا  ُسولَُه أُولِئَك ُھُم الصَّ

اَر واإليَماَن ِمْن َقْبلِِھْم ُيِحبُّوَن َمْن َھاَجَر إلَْيِھمْ  ءوا الدَّ : الحشر[} والَِّذيَن َجاُؤوا ِمْن َبْعِدِھمْ {: إلى قوله] 9-7: الحشر[} والَِّذيَن َتَبوَّ

ته لَِمن ُذِكَر فى ھِذِه اآليات، ولم َيُخصَّ منه خمسة فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجمل. ، إلى آخر اآلية]10

َم وأطلق واستوعب  .بالمذكورين، بل عمَّ

وُيصرف على المصارف الخاصة، وھم أھُل الخمس، ثم على المصارف العامة، وھم المھاجرون واألنصار وأتباعھم إلى يوم 

اآليات، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى هللا عنه فيما رواه فالذى عمل به ھو وخلفاؤه الراشدون، ھو المراُد من ھذه . الدين
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ما أحٌد أحقَّ بھذا الماِل ِمن أحد، وما أنا أحقَّ به من أحد، وهللا ما ِمن المسلمين أحد إال وله فى ھذا : أحمد رحمه هللا وغيره عنه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فالرجُل وبالُؤه فى المال نصيب إال عبد مملوك، ولكنا على مَناِزلنا ِمن كتاب هللا، وقسمنا من رسو ل هللا َصلَّى هللاَّ

اإلسالم، والرجل وقَِدُمه فى اإلسالم، والرجل وَغناؤه فى اإلسالم، والرجل وحاجُته، وهللا لئن بقيت لھم ليأتين الراعى بجبل 

ه ِمن ھذا المال، وھو َيرعى مكانه ْون فى آية الفىء ھم . صنعاء حظُّ المسمَّون فى آية الخمس، ولم يدُخل فھؤالء المسمَّ

استحقاٌق خاص : المھاجرون واألنصاُر وأتباُعھم فى آية الخمِس، ألنھم المستحقون لجملة الفىء، وأھُل الخمس لھم استحقاقان

 .ِمن الخمس، واستحقاٌق عام من جملة الفىء، فإنھم داخلون فى النَِّصيَبْينِ 

جعل له ليس قسمة األمالك التى يشترك فيھا المالكون ؛ كقِسمِة المواريث والوصايا  وكما أن قِسمته من جملة الفىء بين َمن

واألمالك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والَغناء فى اإلسالم والبالء فيه، فكذلك قِسمة الخمِس فى أھله، فإن مخرَجھما واحد 

وأنھم ال ُيخرجون من أھل الفىء بحال، وأن الخمس ال . لھمالخمسة ُيفيد تحقيق إدخا فى كتاب هللا، والتنصيُص على األصناف

يعدوھم إلى غيرھم، كأصناف الزكاة ال تعدوھم إلى غيرھم، كما أن الفىء العام فى آية الحشر للمذكورين فيھا ال يتعداھم إلى 

الفىء ألنھم ليسوا من غيرھم، ولھذا أفتى أئمة اإلسالم، كمالك، واإلمام أحمد وغيرھما، أن الرافضة ال حقَّ لھم فى 

} َرّبَنا اْغفِْر لََنا َوإلِْخَواِنَنا الِّذيَن َسَبقُوَنا ِباإلِيَمانِ {:المھاجرين، وال من األنصار، وال من الذين جاؤوا من بعدھم يقولون 

ُ َعلَْيِه ، وھذا مذھُب أھل المدينة، واختياُر شيخ اإلسالم ابن تيمية، وعليه يدل القرآن، وفعل رسول هللا]10:الحشر[  َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم، وخلفائه الراشدين

تجب قسمُة الزكاة والخمس على األصناف كلِّھا، وُيعطى ِمن كل : وقد اختلف الناُس فى آية الزكاِة وآيِة الخمس، فقال الشافعى

 .صنف َمن يطلق عليه اسم الجمع

المذكورة فيھما، وال يعدوھم إلى غيرھم، وال تجب قسمُة الزكاة بل ُيعطى فى األصناف : وقال مالك رحمه هللا وأھُل المدينة

 .وال الفىء فى جميعھم

 .بقول مالك رحمھم هللا فى آية الزكاة، وبقول الشافعى رحمه هللا فى آية الخمس: وقال اإلمام أحمد وأبو حنيفة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وخل فائه، وجده يدل على قول أھل المدينة، فإن هللا سبحانه جعل ومن تأمل النصوَص، وَعَمَل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أھل الخمس ھم أھل الفىء، وعيَّنھم اھتماماً بشأنھم، وتقديماً لھم، ولما كانت الغنائُم خاصة بأھلھا ال يشركھم فيھا سواھم، نصَّ 

ى على خمسھا ألھل الخمس، ولما كان الفىء ال يختُص بأحد دون أحد، جعل جملته لھم، ولل مھاجرين واألنصار وتابعيھم، فسوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يِصرُف سھم هللا وسھَمه فى مصالح اإلسالم،  بيَن الخمِس وبين الفىء فى المصِرف، وكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ً لأِلھم فاألھم، واألحوج فاألحوج، فيزوج منه عزاَبھم، ويقضى منه وأربعَة أخماس الخمس ديونھم، وُيعين ذا  فى أھلھا مقدما

ين، ولم يكن ھو وال أحٌد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء  الحاجة منھم، وُيعطى عزبھم حظاً، ومتزوَجھم حظَّ

السبيل وذوى القربى، ويقسمون أربعة أخماس الفىء بينھم على السوية، وال على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك فى 

 .ه وسيرُته، وھو فصُل الخطاب، ومحُض الصوابالزكاة، فھذا ھديُ 
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ه وفى رسلھم، أن ال ُيقتلوا وال ُيحبسوا، وفى النبذ إلى من : فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الوفاء بالعھد لعدوِّ فى حكمه َصلَّى هللاَّ
 عاھده على سواء إذا خاَف منه نقَض العھد

ُسَل الَ ُتْقَتُل لََقَتْلُتُكَما: "إنه رسوُل هللاِ : نقول :ثبت عنه أنه قال لرسولى مسلَمة الكذاب لما قاال  ". لَْوالَ أَنَّ الرُّ

إنى الَ أَِخيُس ِبالَعْھِد، وال : "وثبت عنه أنه قال ألبى رافع وقد أرسلته إليه قريش، فأراد المقاَم عنده، وأنه ال يرجع إليھم، فقال

  ".، َفإْن َكاَن فى َنْفِسَك الَِّذى فيھا اآلن فاْرِجعْ أَْحِبُس الُبُرَد، َولِكِن اْرِجْع إلى َقْوِمكَ 

ْيَعُة وثبت عنه أنه ردَّ إليھم أبا جندل للعھد الذى كان بينه وبينھم أن َيُردَّ إليھم من جاءه منھم مسلماً، ولم يرد النساء، وَجادت ُسبَ 

َھا الَِّذيَن آَمُنوا إَذا َجاَءُكم الُمْؤِمَناُت ُمَھاِجَراٍت، َفاْمَتِحُنوُھنَّ َيا أَيُّ {: األسلميُة مسلمًة، فخرج زوُجھا فى طلبھا، فأنزل هللا عز وجل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ] 10: الممتحنة[} هللاُ أَْعلَُم ِبإيَمانِِھنَّ َفإْن َعلِْمُتُموُھنَّ ُمْؤِمَناٍت َفالَ َتْرِجُعوُھنَّ إلى الُكفَّارِ  فاستحلفھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ه لم ُيخرجھا إال الرغبة فى اإلسالِم، وأنھا لم تخرج لحدث أحدثته فى قومھا، وال بغضاً لزوجھا، فحلفت، فأعطى رسول هللا أن

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم زوَجھا مھَرھا، ولم يردھا عليه فھذا حكمه الموافق لحكم هللا، ولم يجىء شىء ينسخه البتة، ومن زعم أنه . َصلَّى هللاَّ

 .س بيده إال الدعوى المجردة، وقد تقدم بيان ذلك فى قصة الُحديبيةمنسوخ، فلي

ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقوٍم ِخَيانًة فاْنِبْذ إلَْيِھْم َعلى َسَواٍء إنَّ هللاَ ال ُيحبُّ الَخاِئِنينَ { :وقال تعالى  ]58: األنفال[} وإمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُه َحتَّى َيْمِضَى أََمُدهُ، أَْو َيْنبَِذ إلَْيِھْم َعلى َمْن َكاَن َبْيَنُه : "وقال َصلَّى هللاَّ نَّ َوَبْيَن َقْوٍم َعْھٌد َفالَ َيُحلَّنَّ َعْقداً، والَ ُيُشدَّ

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذى". َسَواء

 ُ  َعلَْيِه َوَسلََّم، وكانوا ولما أسرت قريٌش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوھما، وعاھدوھما أن ال يقاتالھم مَع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ".اْنَصِرفا، َنَفِى لَُھْم بَِعْھِدِھْم، وَنسَتِعيُن هللاَ َعلَْيِھمْ : "خارَجْين إلى بدر، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األمان الصادر من الرجال والنساء: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال ثبت ِتِھْم أَْدَناُھمْ : "عنه َصلَّى هللاَّ  ".اْلُمْسلُِموَن َتَتَكاَفأُ ِدَماُؤُھم َويْسَعى ِبِذمَّ

وثبت عنه أن أجاَر رجليَن أجارْتُھما أم ھانىء ابنة عمه ؛ وثبت عنه أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنُته زينب، ثم 

 ".ُيِجيُر على الُمْسلِِميَن أَْدَناُھم َوَيُردُّ َعلَْيِھْم أَقَصاُھمْ : "وفى حديث آخر". َعلَى الُمْسلِِميَن أَْدَناُھمْ  ُيجيرُ : "قال

 .تكافؤ دمائھم، وھو يمنع قتل مسلمھم بكافرھم: فھذه أربع قضايا كلية ؛ أَحدھا

 .ة والعبدأنه َيسعى بذمتھم أدناھم، وھو ُيوجب قبول أمان المرأ: والثانية

 .وھذا خالُف النَّاس ُكلِّھم: قال ابُن شعبان. ال يجوز األمان إال لوالى الجيش، أو والى السرية. وقال ابن الماجشون

 .أن المسلمين يد على من سواھم، وھذا يمنُع مثن تولية الكفار شيئاً من الواليات، فإن للوالى يداً على المولَّى عليه: والثالثة
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ِريَّة إذا غنمت غنيمة بقوة جيش اإلسالم كانت لھم، وللقاصى من الجيش أنه : والرابعة يرد عليھم أقصاھم، وھذا ُيوجب أن السَّ

إذ بقوته غنموھا، وأن ما صار فى بيت المال من الفىء كان لقاصيھم ودانيھم، وإن كان سبب أخذه دانيھم، فھذه األحكام 

 .وسالمه عليهوغيرھا مستفادة من كلماته األربعة صلوات هللا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الجزية ومقدارھا وممن تقبل : فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الدعوة إليه بغير قتال وال جزية، فأقام على ذلك ِبْضَع عشرة  قد تقدم أنَّ أول ما بعث هللا عز وجل به نبيَّه َصلَّى هللاَّ

تال لما ھاجر من غير فرض له، ثم أمره بقتال من قاتله، والكفِّ عمن لم يقاتله، ثم لما نزلت ثم أِذَن له فى الق. سنة بمكة

َمن قالته، أو كفَّ عن قتاله إال من عاھده، ولم َيْنقُْصُه من عھده : سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم ُيسلم من العرب" براءة"

 .زية من المشركين، وحارب اليھود مراراً، ولم ُيؤمر بأخذ الجزية منھمشيئاً، فأمره أن يفَى له بعھده، ولم يأمره بأخذ الج

ثمَّ أمره بقتال أھل الكتاب كلھم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فامتثل أمر ربه، فقاتلھم، فأسلم بعضھم، وأعطى بعُضھم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مِ  ن أھل نجران وأيلة، وھم من نصارى العرب، ومن أھل الجزية، واستمرَّ بعُضھم على محاربته، فأخذھا َصلَّى هللاَّ

 .ُدوَمة الجندل وأكثُرھم عرب، وأخذھا ِمن المجوس ومن أھل الكتاب باليمن، وكانوا يھوداً 

ُ َعلَْيِه : ولم يأخذھا من مشركى العرب، فقال أحمد، والشافعى ال تؤخذ إال من الطوائف الثالث التى أخذھا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فى األمم كلھا : وقالت طائفة. ومن عداھم فال ُيقبل منھم إال اإلسالُم أو القتل. اليھود، والنصارى، والمجوس: َسلََّم منھم، وھموَ 

أھل الكتابين بالقرآن، والمجوس بالسنة، ومن عداھم ملَحٌق بھم ألن المجوس أھل شرك ال كتاب : إذا بذلوا الجزية، قُِبلَْت منھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من عبدة األوثان من العرب لھم، فأخُذھا من ھم دليل على أخذھا من جميع المشركين، وإنما لم يأخذھا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد فرغ من قتال  العرب، ألنھم أسلموا كلھم قبل نزول آية الجزية، فإنھا نزلت بعَد تبوك، وكان رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ھا له باإلسالم، ولھذا يأخذھا ِمن اليھود الذين حاربوه، ألنھا لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت، أخذھا من نصارى واستوثقت ُكلُّ 

العرب، ومن المجوس، ولو بقى حينئذ أحٌد من عبدة األوثان بذلھا لقبلھا منه، كما قبلھا من عبدة الصلبان والنيران، وال فرق 

ى بعض، ثم إن كفر عبدِة األوثان ليس أغلظ ِمن كفر المجوس، وأىُّ فرق بين عبدة وال تأثير لتغليِظ كفر بعض الطوائف عل

األوثان والنيران، بل كفُر المجوس أغلظ، وعباُد األوثان كانوا ُيقرون بتوحيد الربوبية، وأنه ال خالق إال هللا، وأنھم إنما يعبدون 

خالق للخير، واآلخر للشر، كما تقوله : ون بصانَعْيِن للعالم، أحدھماآلھتھم لِتقربھم إلى هللا سبحانه وتعالى، ولم يكونوا ُيقِرُّ 

 .وكانوا على بقايا من دين إبراھيم صلوات هللا وسالمه عليه المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح األمھات والبنات واألخوات،

ى عقائدھم وال فى شراِئعھم، واألثر الذى فيه وأما المجوس، فلم يكونوا على كتاب أصالً، وال دانوا بدين أحد من األنبياء ال ف

ب، أنه كان لھم كتاب َفُرفَع، وُرفَِعت شريعُتھم لما وقع َملُِكھم على ابنته ال َيِصحُّ البتة، ولو صحَّ لم يكونوا بذلك من أھل الكتا

 .فإن كتاَبھم ُرفَِع، وشريعتھم بطلت، فلم يبقوا على شىء منھا

دين إبراھيم عليه السالم، وكان له صحف وشريعة، وليس تغييُر عبدة األوثان لديِن إبراھيم عليه  ومعلوم أن العرَب كانوا على

، فإنه ال ُيعرف عنھم التمسك بشىء من شرائع األنبياء  السالم وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيھم وكتابھم لو صحَّ



40 

 

الذين ديُنھم أقبُح األديان أحسَن حاالً من مشركى العرب، وھذا  عليھم الصلوات والسالم، بخالف العرب، فكيف يجعل المجوس

 .القول أصحُّ فى الدليل كما ترى

فرقت بين قريش وغيرھم، : ورابعة.ُتؤخذ ِمن كل كافر إال مشركى العرب: وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرھم، فقالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى وھذا ال معنى له، فإن قريشاً لم يبق فيھم كافر يحتاج إلى ق تاله وأخذ الجزية منه البتة، وقد كتب النبى َصلَّى هللاَّ

 .أھل َھَجر، إلى المنذر بن ساوى، وإلى ملوك الطوائف يدعوھم إلى اإلسالم أو الجزية، ولم يفرق بين عربى وغيره

. حالم ديناراً أو قِيمته َمَعافِر، وھى ثياب معروفة باليمنأما ُحكُمه فى قدرھا، فإنه بعث معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ ِمن ُكلِّ 

زاد فيھا عمر رضى هللا عنه، فجعلھا أربعًة دنانير على أھل الذھب، وأربعيَن درھماً على أھل الَوِرِق فى كل سنة، فرسول  ثم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم علم ضعَف أھل اليمن، وعمُر رضى هللا عنه علم غِ   .نى أھل الشام وقوتھمهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الھدنة وما ينقضھا: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه صالح أھَل مكة على وضع الحرب بينه وبينھم عشَر سنين، ودخل حلفاؤھم من بنى بكر  ثبت عنه َصلَّى هللاَّ

فغدروا بھم، فرضيت قريش ولم ُتنكره، فجعلھم بذلك ناقضين . ريش على حلفائهمعھم، وحلفاؤه من خزاعة معه، َفَعَدْت حلفاُء ق

للعھد، واستباح غزوھم ِمن غير نبذ عھدھم إليھم، ألنھم صاروا محاربين له، ناقضين لعھده برضاھم وإقرارھم لحلفائھم على 

 .الغدر بحلفائه، وألحق ِردأھم فى ذلك بمباشرھم

ھدھم لما َقِدَم المدينة، فغدروا به، ونقضوا عھده مراراً، وكل ذلك ُيحاربھم ويظفر بھم، وآخُر وثبت عنه أنه صالح اليھود، وعا

ما صالح يھود خيبر على أن األرض له، وُيقرھم فيھا عماالً له ما شاء، وكان ھذا الحكُم منه فيھم حجًة على جواز صلح اإلمام 

ُ العقُد جائزاً، له فس لعدوه ما شاء ِمن المدة، فيكون خه متى شاب، وھذا ھو الصواب، وھو موجب حكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم الذى ال ناسَخ له

 فصل

وكان فى صلحه ألھل مكة أن من أحبَّ أن يدخل فى عھد محمد وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل فى عھد قريش وعقدھم 

ونه إليه، ومن ج اءه منھم رده إليھم، وأنه يدخل العام القابل إلى مكة، فيخلونھا له ثالثاً، دخل، وأن من جاءھم من عنده ال يردُّ

اِن السالح، وقد تقدم ِذكُر ھذه القصة وفقھھا فى موضعه  .وال يدخلھا إال بُِجلُبَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى النكاح وتوابِعه  ذكر أقضيته وأحكامه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَيْ : فصل ُجھما أبوھمافى حكمه َصلَّى هللاَّ ِب والبِكر ُيزوِّ يِّ  ِه َوَسلََّم فى الثَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ": الصحيحين"ثبت عنه فى  َجھا أبوھا وھى كاِرھٌة، وكانت ثيباً، فأََتْت َرُسوَل هللا َصلَّى هللاَّ أن خنساء بنت ِخَدام زوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فذكرت لَُه أنَّ أباھا زّوجھا َوِھَى أن جاريًة بكراً أت: من حديث ابن عباس: وفى السنن.فرّد ِنكاَحَھا بىَّ َصلَّى هللاَّ ت النَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وھذه غير خنساء، فھما قضيتان قضى فى إحداھما بتخيير الثِّيب، وقضى فى . َكاِرَھٌة، فخيرھا النبى َصلَّى هللاَّ

 .األخرى بتخيير البكر

 ".أَْن َتْسُكتَ : "وكيف إذُنھا؟ قال: يا رسوَل هللا: قالوا ال ُتْنَكُح الِبْكُر َحتَّى ُتْسَتأَْذَن،: " الأنه ق" الصحيح"وثبت عنه فى 

 ".الِبْكُر ُتستأذن فى َنْفِسَھا، وإْذُنَھا ُصَماُتھا: "وفى صحيح مسلم

ا قوُل جمھور السلف، ومذھُب أبى حينفة وموجب ھذا الحكم أنه ال ُتجبر الِبكُر البالُغ على النكاح، وال ُتزوج إال برضاھا، وھذ

ُ َعلَيْ  ِه وأحمد فى إحدى الروايات عنه، وھو القوُل الذى ندين هللا به، وال نعتقُِد سواه، وھو الموافُِق لحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم وأمِره ونھيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته

. ھذا الحديث مرسلًة بعلة فيه، فإنه قد ُروى مسنداً ومرسالً  الِبكِر الكاِرھة، وليس روايةُ  أما موافقُته لِحكمه، فإنه َحَكم بتخيير

ٌم على من أرسله، فظاھر وھذا تصرفھم فى غالب األحاديث، فما باُل : فإن قلنا بقول الفقھاء إن االتصال زيادة، وَمْن وصله مقدَّ

ثير من المحدثين، فھذا مرسل قوى قد عضدته اآلثاُر الصحيحة ھذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا باإلرسال، كقول ك

 .الصريحة، والقياُس وقواِعُد الشرع كما سنذكره، فيتعين القوُل به

والِبْكُر ُتستأذن، وھذا أمر مؤّكد، ألنه ورد بصيغة الخبِر الدال على تحقُِّق المخبر به : "وأما موافقة ھذا القول ألمره، فإنه قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن تكون للوجوب ما لم َيقُْم إجماع على خالفهوثبوِته ولزو  .ِمه، واألصل فى أوامره َصلَّى هللاَّ

 .، فأمر ونھى، وحكم بالتخيير، وھذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق" الَ ُتْنَكُح الِبْكُر َحتَّى ُتْسَتأََذنَ : "وأما موافقته لنھيه، فلقوله

ه، فإنَّ الِبكر البالغة العاقلة الرشيدة ال يتصرَّف أبوھا فى أقلِّ شىء من مالھا إال برضاھا، وال وأما موافقته لِقواعد شرعِ 

ُيجبرھا على إخراج اليسيِر منه بدون رضاھا، فكيف يجوز أن ُيِرقَّھا، وُيخِرَج ُبضعھا منھا بغير رضاھا إلى من ُيريد ھو، 

؟ ومع ھذا فُينِكحھا إياه قھراً بغير رضاھا إلى من ُيريده، ويجعلُھا أسيرًة وھى ِمن أكره الناس فيه، وھو ِمن أبغض شىء إليھا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُھنَّ َعَواٍن ِعْنَدُكمْ : "عنده، كما قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ قُوا هللاَ فى النَِّساِء َفإنَّ أسرى، ومعلوٌم أن إخراَج مالھا ُكلِّه : أى" اتَّ

ً ُتحبه، وعيَّن أبوھا : من تزويجھا بمن ال تختاُره بغير رضاھا، ولقد أبطَل َمْن قالبغير رضاھا أسھُل عليھا  إنھا عينت ُكْفئا

 .قبيَح الِخلقة ُكْفئاً، فالعبرةُ بتعيينه، ولو كان بغيضاً إليھا،

كاح لھا به، وأما موافقُته لمصالح األمة، فال يخفى مصلحة البنت فى تزويجھا بمن تختاره وترضاه، وحصوُل مقاصد الن

وحصوُل ضد ذلك بمن ُتبِغُضه وتنفُِر عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بھذا القول، لكان القياُس الصحيح، وقواعُد الشريعة ال 

 .تقتضى غيره، وبا التوفيق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالفرق بين البكر والثيب، وقال: فإن قيل نَكُح األِّيم حتى ُتستأمر، وال ُتنكح الِبُكر وال تُ : "قد حكم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُم أََحقُّ ِبَنْفِسھا ِمْن َولِيِّھا، والِبْكُر َيْسَتأَْذُنھا أَُبوھا : "وقال" حتى ُتستأذن َم أحقَّ بنفسھا من وليِّھا، فعلم أن ولىَّ " األَيِّ فجعل األَيَّ

 .بذلك معنىالبكِر أحقُّ بھا ِمن نفسھا، وإال لم يكن لتخصيِص األَيِّم 
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مَت، وھذا ُكلُّه يدل على عدم اعتبار رضا يِِّب النطَق، وإذن الِبكِر الصَّ ق بينھما فى صفة اإلذن، فجعل إذَن الثَّ ھا، وأيضاً فإنه فرَّ

 .وأنھا ال حقَّ لھا مع أبيھا

وأن يزوجھا بأبغِض الخلق  أنه ليس فى ذلك ما َيُدلُّ على جواز تزويجھا بغير رضاھا مع بلوغھا وعقلھا وُرشدھا،: فالجواب

األِّيم أحق بنفسھا : "إليھا إذا كان ُكْفئاً، واألحاديث التى احتججُتم بھا صريحٌة فى إبطال ھذا القول، وليس معكم أقوى ِمن قوله

ُمه على ، ھذا إنما يدُل بطريق المفھوم، وُمناِزعوكم ُينازعونكم فى كونه حجة، ولو سلم أنه حجة، فال يجوز تقدي"من وليِّھا

ً إنما يدل إذا قلت إلى أن  إن للمفھوم عموماً، والصواب أنه ال عموم له، إذ داللُته ترجعُ : المنطوق الصريح، وھذا أيضا

التخصيَص بالمذكور ال ُبدَّ له من فائدة، وھى نفُى الحكم عما عداه، ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، 

َر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدَّ حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف وھذا مفھوٌم مخالٌف للقياس وأن إثبات حكم آخ

 .الصريح، بل قياس األولى كما تقدم، وُيخالف النصوَص المذكورة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً لتوھم ھذا القول، "ھا من وليھااألِّيم أحق بنفس: "عقيَب قوله" والبكر يستأذنھا أبوھا: "وتأمل قوله َصلَّى هللاَّ ، قطعا

ومن . وأن البكر ُتزوج بغير رضاھا وال إذنھا، فال حق لھا فى نفسھا البتة، فوصل إحدى الجملتين باألخرى دفعاً لھذا التوھم

 .المعلوم أنه ال يلزُم ِمن كون الثيِّب أحق بنفسھا من وليھا أن ال يكون للِبكر فى نفسھا حق البتة

 .الفقھاء فى مناط اإلجبار على ستة أقوالوقد اختلف 

 .أنه ُيجبر بالبكارة، وھو قوُل الَشافعى ومالك وأحمد فى رواية: أحُدھا

 .أنه ُيجبر بالصغر، وھو قوُل أبى حنيفة، وأحمد فى الرواية الثانية: الثانى

 .أنه يجبر بھما معاً، وھو الروايُة الثالثة عن أحمد: الثالث

 .أيِّھما وجد وھو الرواية الرابعة عنهأنه ُيجبر ب: الرابع

: قال. وھو خالف اإلجماع: أنه ُيجبر باإليالد، فُتجَبُر الثيب البالغ، حكاه القاضى إسماعيل عن الحسن البصرى قال: الخامس

 وله وجه حسن من الفقه، فيا ليَت شعرى ما ھذا الوجه األسوُد المظلُم؟،

 .ال َيخفى عليك الراجُح ِمن ھذه المذاھبأنه ُيجبر من يكون فى عياله، و: السادس

 فصل 

مات، وإذن الثيب الكالم، فإن نطقت البكر باإلذن بالكالم فھو آكد، وقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بأن إذن البكر الصُّ ابُن  وقضى َصلَّى هللاَّ

 .ال َيِصحُّ أن تزوج إال بالصمات، وھذا ھو الالئق بظاھريته: حزم
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن اليتيمَة ُتستأمر فى نفسھا، وال ُيتَم َبْعَد اْحِتالٍم، فدلَّ ذلك على جواز نكاح اليتيموقضى رسوُل هللا ة قبل  َصلَّى هللاَّ

 .البلوغ، وھذا مذھُب عائشة رضى هللا عنھا، وعليه َيُدلُّ القرآن والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيُرھما

ُتوَنُھنَّ َما ُكِتَب وَنَك فى النَِّساِء قُِل هللاُ ُيْفِتيُكم فيھنَّ َوَما ُيْتلى َعلَْيُكْم فى الِكَتاِب فى َيَتاَمى النَِّساِء الالَّتى ال ُتؤْ وَيْسَتفتُ {:قال تعالى 

 ].127: النساء[} لَُھنَّ وَتْرَغُبوَن أَْن َتْنِكُحوُھنَّ 

َة َصَداقِھا، َفُنھوا عن ھى اليتيمُة تكون فى حجر و: قالت عائشُة رضى هللا عنھا ليھا، فيرغُب فى نكاحھا، وال ُيْقِسُط لھا ُسنَّ

َة صداقِھن  .نكاحھن إال أن ُيْقِسُطوا لھن ُسنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى السنن األربعة  ". َفالَ َجَواَز َعلَْيَھاَفُھَو إْذُنھا وإْن أَبْت،  الَيِتيَمُة ُتْسَتأَْمُر فى َنْفِسَھا َفإْن َصَمَتتْ : "عنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى النكاح بال ولى: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

َما اْمَرأٍَة َنَكَحْت َنْفَسھا ِبَغْير إْذن َولِّيھا َفِنَكاُحھا َباِطٌل، َفِنَكاُحھا باِطٌل، : "عنه من حديث عائشة رضى هللا عنھا" السنن"فى  أَيُّ

ْلَطاُن َولى َمْن الَ َولِىَّ لَُه َفِنَكاُحھا َباِطلُ  قال الترمذى حديث " ، َفإن أََصاَبھا َفلَھا َمْھُرَھا بَما أََصاَب ِمْنھا، َفإْن اْشَتَجُروا َفالسُّ

 .حسن

 ".الَ نَِكاَح إاِلَِّبَولى: " عنه: وفى السنن األربعة

ُج الَمرْ : "وفيھا عنه ُج الَمْرأَةُ المرأَة، وال ُتَزوِّ ُج َنْفَسَھا الَ ُتزوِّ اِنَيَة ِھَى الَّتى َتُزوِّ  ".أَةُ َنْفَسھا، َفإن الزَّ

 فصل 

 .وحكم أن المرأة إذا زوجھا الوليان، فھى لألول منھما، وأن الرجل إذا باع للرجلين، فالبيُع لألول منھما

 فى قضائه فى نكاح التفويض: فصل

ج امرأة، ولم َيْفِرْض لھا صداقاً، ولم يدخل بھا حتَّى ماَت أن لھا َمْھَر ِمْثلَِھا، ال َوْكَس وال  ثبت عنه أنه قضى فى رجل تزوَّ

 .َشَطَط، ولھا الميراُث، وعليھا الِعدةُّ أربعة أشھر وعشراً 

َجَك فالَنة: "أنه قال لرجل: وفى سنن أبى داود عنه َجِك : "نعم، وقال للمرأة: ؟ قال"أََتْرضى أَْن أَُزوِّ ً أََتْرَضْيَن أَْن أََزوَّ ؟ "فاُلَنا

َضھا ِمن : قالت ج أحدھما صاحبه، فدخل بھا الرجُل، ولم َيْفِرْض لھا َصداقاً، ولم ُيعِطھا شيئاً، فلما كان عند موته عوَّ نعم، فزوَّ

 .صداقھا سھماً له بخيبر

المثل بالموت، وإن  وقد تضمَّنت ھذه األحكام جواَز النكاح ِمن غير تسمية صداق، وجواَز الدخول قبل التسمية، واستقراَر مھر

وعلماُء الحديث، . لم يدُخْل بھا، ووجوَب ِعدة الوفاِة بالموت، وإن لم يدُخْل بھا الزوج، وبھذا أخذ ابُن مسعود وفقھاُء الِعراق
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ال صداَق لھا، وبه أخَذ أھُل : وقال على بن أبى طالب، وزيد بن ثابت رضى هللا عنھما.أحمد، والشافعى فى أحد قوليه: منھم

 .مدينة، ومالك، والشافعى فى قوله اآلخرال

لَه الولى،  لَه الزوُج، أو زوٍج وكَّ وتضمَّنت جواز تولِّى الرجل َطَرفى العقد، كوكيل ِمن الطرفين، أو ولى فيھما، أول ولى وكَّ

ب أحمد، وعنه زوجُت فالناً فالنة مقتصراً على ذلك، أو تزوجت فالنة إذا كان ھو الزوج، وھذا ظاھر مذھ: ويكفى أن يقول

ج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر، ووجه ھذه الرواية أنه ال ُيعتبر : رواية ثانية ال يجوز ذلك إال للولى المجبر، كمن زوَّ

 .رضى واحد من الطرفين

 .فيهأنه يجوز ذلك إال للزوج خاصة، فإنه ال يِصحُّ منه تولى الطرفين لتضاد أحكاِم الطرفين : وفى مذھبه قول ثالث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن تزوج امرأًة فوجدھا فى الَحَبلِ : فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

تزوجت امرأة بكراً فى سترھا، فدخلُت عليھا، فإذا : عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أكثم، قال": والمصنَّف" "السنن"فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َداُق ِبَما اْستْحلَْلَت ِمْن َفْرِجَھا َوالَوَلُد َعْبُد لََك، وإذا َوَلَدْت َفاْجلِدُوَھا: " ھى ُحبلى، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ، " لََھا الصَّ

ق بيَنھما  .وفرَّ

وقد تضمَّن ھذا الحكم بطالَن نِكاح الحامل ِمن زنى، وھو قوُل أھل المدينة، واالمام أحمد، وجمھور الفقھاء، ووجوُب المھر 

. يجب مھر المثل، وھو قول الشافعى رحمه هللا: والثانى. ح الفاسد، وھذا ھو الصحيح من األقوال الثالثةالمسمى فى النكا

 .يجُب أقلُّ األمرين: والثالث

وتضمنت وجوَب الحد بالَحَبل وإن لم تقُْم بينة وال اعتراف، والحبل من أقوى البينات، وھذا مذھُب عمر بن الخطاب رضى هللا 

 .ة، وأحمد فى إحدى الروايتين عنهعنه، وأھل المدين

ته من نفسھا، وَغِرَم صداقھا أخدمه ولدھا، : وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج، فقد قيل إنه لما كان ولد زنى ال أب له، وقد غرَّ

ه عقوبة ألمه على زناھا وجعله له بمنزلة العبد ال أنه أرقَّه، فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية أمه، وھذا محتمل، ويحتِمُل أن يكون أرقَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وبذلك الولد ال يتعدَّى الحكم إلى غيره، ويحتِمُل أ ن يكون ھذا وتغريرھا للزوج، ويكون ھذا خاصاً بالنبىِّ َصلَّى هللاَّ

 ً ُ : وقد قيل. منسوخا ين، وعليه حمل بيُعه َصلَّى هللاَّ ٍق فى َدينه إنه كان فى أول اإلسالم ُيسترق الحر فى الدَّ وهللا . َعلَْيِه َوَسلََّم لُسرَّ

 .أعلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الشُّروط فى النِّكاح: فصل  فى ُحكمه َصلَّى هللاَّ

 ".إنَّ أَحقَّ الشُُّروِط أَْن ُتَوفُّوا ما اْسَتْحلَْلُتم ِبِه الفُُروجَ : "عنه": الصحيحين"فى 

َر لھاال َتْسأَِل الَمْرأَةُ َطالَ : "وفيھما عنه أنه نھى أن َتْشتِرَط المرأةُ : وفيھما".َق أُْختھا لَِتْسَتْفرَغ َصْحَفَتھا ولَِتْنِكَح، فإنَّما لََھا ما قُدِّ

 .طالَق أختھا
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 ".ال َيِحلُّ أَْن ُتْنَكَح اْمَرأَةُ بَِطالِق أُْخرى: "عنه: وفى مسند أحمد

وقد اتُّفق على . فى العقد إذا لم تتضمَّن َتغييراً لحكم هللا ورسوله فتضمن ھذا الحكُم وجوَب الوفاء بالشروط التى ُشِرَطتْ 

وجوب الوفاء بتعجيل المھر أو تأجيله والضمين والرھن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، واإلنفاق، 

 .الخلو عن المھر، ونحو ذلك

رى عليھا، وال يتزوَج عليھا، فأوجب أحمُد وغيُره ة، الزوجواخُتلَِف فى شرط اإلقامة فى بلد الزوجة، وشرط دار  وأن ال يتسَّ

 .الوفاء به، ومتى لم َيِف به فلھا الفسخ عند أحمد

المة من العيوب التى ال ُيفسخ بھا النكاُح، وھل يؤثُِّر عدمھا فى فسخه؟  واخُتلِف فى اشتراط البكارة والنسب، والجمال والسَّ

 .على ثالثة أقوال

 .سخ عند عدم النسب خاصةالف: ثالثھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بطالَن اشتراط المرأة طالَق أختھا، وأنه ال يجب الوفاُء به فما الفرق بين ھذا : فإن قيل. وتضمن حكُمه َصلَّى هللاَّ

الزوجة  الفرُق بينھما أن فى اشتراط طالقِ : وبين اشتراطھا أن ال يتزوج عليھا حتى صححتم ھذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل

من اإلضرار ِبھا، وكسِر قلبھا، وخراِب بيتھا، وشماتِة أعدائھا ما ليس فى اشتراط عدِم نكاحھا، ونكاِح غيرھا، وقد فرق النصُّ 

 .بينھما، فقياس أحدھما على اآلخر فاسد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى نِكاح الّشغاِر والُمحلِّل، والُمتَعِة ونِك: فصل  اِح الُمحِرم، ونِكاح الزانيِة فى حكمه َصلَّى هللاَّ

 .فصحَّ النھى عنه ِمن حديث ابن عمر، وأبى ُھريرة، ومعاوية: أما الشِّغار

 ".ال ِشَغاَر فى اإلْسالَمِ "عن ابن عمر مرفوعاً : وفى صحيح مسلم

َجه: والشِّغار: وفى حديث ابن عمر َج الرجُل ابنَته على أَن ُيزوِّ  .ينھما صداقاآلخُر ابنَته وليس ب أن ُيزوِّ

جنى أختك وأزوُجك أختى: أن يقوَل الرُجُل للِرجل: والشِّغارُ : وفى حديث أبى ُھريرة جك ابنتى، أو زوَّ  .زوجنى ابنَتك وأُزوِّ

أنَّ العباَس بَن عبد هللا بن عباس أنكَح عبَد الرحمن ابَن الحكم ابَنته، وأنكحه عبُد الرحمن ابنَته، وكانا جعال : وفى حديث معاوية

ُ : َصَداقاً، فكتب معاويُة رضى هللا عنه إلى مروان يأُمره بالتفريِق بينھما، وقال َغاُر الذى نھى عنه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ھذا الشِّ

 .َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

جه اآلخر وليته، وال: فاختلف الفقھاء فى ذلك، فقال اإلمام أحمد جه وليته على أن يزوِّ مھر بينھما على  الشِّغار الباطل أن يزوِّ

وا مع ذلك مھراً، صحَّ العقُد بالمسمَّى عنده، وَقال الخرقى وا مھراً على حديث : حديِث ابن عمر، َفإن سمَّ ال َيِصحُّ ولو سمَّ

ْوا مھراً وقالوا: وقال أبو البركات ابن تيمية وغيُره ِمن أصحاب أحمد. معاوية ُبضع كل واحدة مھر األخرة لم : مع ذلك: إن سمَّ

، وإن لم يقولوا ذلك، صحيَ   .ِصحَّ
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ً فى اآلخر وقيل: واخُتلَِف فى علة النھى، فقيل العلة التشريُك فى الُبضع، وجعُل ُبضع : ھى جعُل كل واحٍد من العقدين شرطا

جته بتمليكه كلِّ واحدة مھراً لألخرى، وھى ال تنتفُِع به، فلم يرجع إليھا المھر، بل عاد المھُر إلى الولى، وھو ُملكه لُبضع زو

ظلم لكل واحدة ِمَن المرأتين، وإخالٌء لنكاحھما عن مھر تنتفع به، وھذا ھو الموافق للغة العرب، فإنھم  لُبضع ُمولِّيته، وھذا

وا مھراً مع . إذا رفع رجله، وأخلى مكاَنھا: إذا خلت، وشغر الكلبُ : بلد شاغر ِمن أمير، ودار شاغرة ِمن أھلھا: يقْولون فإذا سمَّ

 .زال المحذور، ولم يبق إال اشتراُط كلِّ واحد على اآلخر شرطاً ال ُيؤثر فى فساد العقد، فھذا منصوص أحمد ذلك

إن ُبضع ُكل واحدة مھٌر لألخرى، فسد، ألنھا لم يرجْع إليھا مھُرھا، وصار ُبضعھا : إن قالوا مع التسمية: وأما من فرق، فقال

، والذى يجىء على أصله أنھم متى عقُدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتھم أنه ال  لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك، صحَّ

يصح، ألن القصود فى العقود معتبرة، والمشروط عرفاً كالمشروط لفظاً، فيبطل العقُد بشرط ذلك، والتواطؤ عليه ونيته، فإن 

 .اديث فى ھذا البابسمَّى لِكل واحدة مھَر مثلھا، صح، وبھذا تظھر حكمُة النھى واتفاُق األح

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "والترمذى من حديث ابن مسعود رضَى هللا عنه قال" المسند"وأما نكاح الُمَحلِّل، ففى  لََعَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .ھذا حديث حسن صحيح: قال الترمذى". الُمَحلَِّل َوالُمَحلََّل له

 .وإسناده حسن". هللا الُمَحلََّل لَهُ  لََعنَ "ضى هللا عنه مرفوعاً من حديث أبى ھريرة ر": المسند"وفى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مثله: وفيه  .عن على رضى هللا عنه، عن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ِمن حديث ُعقبة بن عامر رضى هللا عنه قال: وفى سنن ابن ماجه ْيِس  أاَلَ : " قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ أُْخِبُرُكم بالتَّ

 ".ُھَو المُتَحلُل لََعَن هللاُ الُمَحلَِّل والَمَحلََّل َلهُ : "قال. بلى يا َرُسوَل هللاِ : ؟ قالُوا"الُمْسَتَعارِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بلعنه أصح اَب التحليل، فھؤالء األربعُة ِمن سادات الصحابة رضى هللا عنھم، وقد شِھُدوا على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

الُمَحلُِّل والُمَحلَُّل لَه وھذا خبٌر عن هللا فھو خبُر ِصدق، وإما ُدعاء فھو ُدعاء مستجاب قطعاً، وھذا ُيفيد أنه ِمن الكبائر : وھم

القُصود الملعون فاِعلُھا، وال فرَق عند أھل المدينة وأھِل الحديث وفُقھائھم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ، والقصِد، فإن 

ُ عليه دخل عليه المتعاقدان كالملفوِظ عندھم، واأللفاُظ ال ُتراد  فى الُعقود عندھم معتبرة، واألعماُل بالنيَّات، والشرُط المتواَطأ

َبْت لعينھا، بل لِلدالَلة على المعانى، فإذا ظھرت المعانى والمقاصُد، فال ِعْبَرة باأللفاظ، ألنھا وسائل، وقد تحقَّقت غاياُتھا، فت رتَّ

 .عليھا أحكاُمھا

 فصل

ى وأما ِنكاُح الُمتعة، فثبت عنه أنه أحلَّھا عاَم الفتح، وثبت عنه أنَّه نھى عنھا َعاَم الفتح واخُتلَِف ھل نھى عنھا يوَم خيبر؟ عل

: ا قال على البن عباسأن النھى إنما كان عاَم الفتح، وأن النھى يوَم خيبر إنما كان عن الُحُمِر األھلية، وإنم: قولين، والصحيح

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نھى يوَم خيبَر عن ُمتعة النساء، ونھى عن الحمر األھلية محتجاً عليه فى المسأ لتين، فظنَّ إنَّ رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ
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م بعُض الرواة أن التقييَد بيوم خيبر راجع إلى الَفْصلَين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعُضھم أحَد الفصلين  وقيَّده بيوِم خيبر، وقد تقدَّ

 .بياُن المسألة فى غزاة الفتح

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وليس معنا ِنساء، : عنه": الصحيحين"وظاِھُر كالِم ابن مسعود إباحُتھا، فإن فى  كنا نغزو مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

َص ل: فقلنا َيا أَيُّھا {: نا بعُد أن َنْنِكَح المرأة بالثَّْوب إلى أَجل، ثم قرأ عبُد هللايا رسول هللا، أال َنْسَتْخِصى؟ فنھانا عن ذلك، ثم رخَّ

ُموا َطيِّباِت َما أَحلَّ هللاُ لَُكم َوالَ َتْعَتُدوا إنَّ هللا الَ ُيحبُّ الُمْعَتِدينَ  عن ": الصحيحين"ولكن فى ] 87: المائدة[} الَّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرِّ

م ُمْتَعَة النَِّساءِ على رضى هللا عنه، أن رس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حرَّ  .وَل هللا َصلَّى هللاَّ

إنما كان بعد اإلباحة، وإال لزم منه النسُخ مرتين ولم يحتج به على علي بن عباس رضى هللا عنھم، ولكن : وھذا التحريمُ 

اح األمة فُيباح عند الضرورة وخوِف العنت؟ ھذا ھو ھل ھو تحريُم َبَتاٍت، أو تحريُم ِمْثُل تحريِم الميتة والدم وتحريم نك: النظر

ع الناُس فيھا، ولم يقتِصُروا على موضع الضرورة، أمسك عن فُتياه،  الذى لحظه بُن عباس، وأفتى بِِحلِّھا للضرورة، فلما توسَّ

 .ورجع عنھا

 فصل 

ُ َعلَْيِه : هللا عنه قالمن رواية عثمان بن عفان رضى " صحيح مسلم"وأما نكاُح الُمْحِرِم، فثبت عنه فى  قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".ال َيْنِكُح الُمْحِرُم َوالَ ُيْنَكحُ : "َوَسلَّمَ 

ج ميمونَة حالالً أو حراماً؟ فقال ابُن عباس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ھل تزوَّ جھا ُمْحِرَماً، وقال أبو رافع: واخُتلَِف عنه َصلَّى هللاَّ : تزوَّ

جھا حالالً   .وقوُل أبى رافع أرجح لعدة أوجه. ، وكنُت الرسوَل بينھماتزوَّ

أنه إذ ذاك كان رجالً بالغاً، وابُن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الُحلم، بل كان له نحو العشر سنين، فأبو رافع إذ ذاك : أحدھا

 .كان أحفَظ منه

ُ َعلَْيِه َوسَ : الثانى لََّم وبينھا، وعلى يده داَر الحديُث، فھو أعلم به ِمنه بال شك، وقد أشار أنه كان الرسوَل بين رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .بنفسه إلى ھذا إشارَة متحقِّق له، ومتيقِّن، لم ينقله عن غيره، بل باشره بنفسه

الذين  أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك الُعمرة، فإنھا كانت ُعمرَة القضية، وكان ابُن عباس إذ ذاك من المستضعفين: الثالث

ة ِمن غير حضور منه لھا  .َعَذَرُھُم هللاُ ِمن الِولدان، وإنما سمع القِصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حين دخل مكة، بدأ بالطواف بالبيت، ثم سعى بيَن الصفا والمروة، وحلق، ثم َحلَّ : الرابع  .أنه َصلَّى هللاَّ

ج فى حال طوافه، ھذا من أنه لم يتزوج بھا فى طريقه، وال بدأ بالتزوي: ومن المعلوم ج بھا قبَل الطواف بالبيت، وال تزوَّ

 ً  .المعلوم أنه لم يقع، فصحَّ قوُل أبى رافع يقينا

 .أن الصحابة رضى عنھم َغلَُّطوا ابَن عباس، ولم ُيغلُِّطوا أبا رافع: الخامس
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : السادس َم عن ِنكاح الُمْحِرِم، وقول ابن عباس ُيخالفه، وھو مستلِزم أن قوَل أبى رافع موافٌِق لنھى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بجواز النِّكاِح محرماً، وكال األمرين مخالِف لألص ل ليس ألحد أمرين، إما لنسخه، وإما لتخصيص النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .عليه دليل، فال ُيقبل

جھا حالالً قال وكانت خالتى وخالة ابِن أن ابَن أختھا يزيد بن األصم شھد أن : السابع ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تزوَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ذكره مسلم. عباس

 فصل

ح هللا سبحانه وتعالى بتحريمه فى ُسورة النور، وأخبر أن َمْن نكحھا، فھو إما زاٍن أو مشرك، فإنه  وأما نكاُح الزانية، فقد صرَّ

وإن التزمه واعتقد وجوبه . نه ويعتقد وجوبه عليه، أوال، فإن لم يلتِزْمه ولم يعتقده، فھو مشركإما أن يلتِزَم ُحكَمه سبحا

ح بتحريمه فقال َم َذلَِك َعلَى المْؤِمنينَ {: وخالفه، فھو زاٍن، ثم صرَّ  ].3: النور[} وُحرِّ

، ِمن أضعِف ما ُيقال، وأضعف منه حمُل النكاح  ]32:النور[} َوأَْنِكُحوا األََيامى ِمْنُكم{:وال يخفى أن دعوى نسخ اآلية بقوله 

الزانى ال يزنى إال بزانية أو مشركة، والزانية ال يزنى بھا إال زاٍن أو مشرك، وكالم هللا : على الزنى إذ يصير معنى اآلية

 .ينبغى أن ُيصان عن مثل ھذا

كيف وھو سبحانه إنما أباح نكاَح الحرائر واإلماِء  وكذلك حمُل اآلية على امرأة بغى مشركة فى غاية البعد عن لفظھا وسياقھا،

ِخَذاِت {: بشرط اإلحصان، وھو الِعفَّة، فقال فاْنِكُحوُھنَّ بإِْذِن أَْھلِِھنَّ وآُتوُھنَّ أُُجوَرُھنَّ ِبالَمْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَسافَِحاٍت َوالَ ُمتَّ

الحالة ُدون غيرھا، وليس ھذا من باب داللة المفھوم، فإن األبضاع فى األصل  ، فإنما أبح نكاَحھا فى ھذه]25: النساء[} أَْخدانٍ 

 .على التحريم، فُيقتصُر فى إباحتھا على ما ورد به الشرُع، وما عداه، فعلى أصل التحريم

وھذا يقتضى أن من . الزوانى: يَثاتُ والَخبِ ] 26: النور[} الَخِبيَثاُت لِْلَخِبيثيَن والَخِبيُثوَن لْلَخِبيَثاتِ { : وأيضاً، فإنه سبحانه قال

ج بھن، فھو خبيٌث مثلھن  .تزوَّ

 ً  .مستقر فى فطر الخلق، وھو عندھم غاية المسبَّة فمن أقبح القبائح أن يكون الرجُل زوَج بغى، وقُْبُح ھذا. وأيضا

 ً  .ن غيره، والتحريم يثبت بدوْن ھذافإن الَبِغىَّ ال ُيؤَمن أن ُتْفِسَد على الرجل فَِراشه، وتعلِّق عليه أوالداً مِ : وأيضا

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فرق بين الرجل وبين المرأة التى وجدھا ُحبلى من الزنى: وأيضا  .فإن النبى َصلَّى هللاَّ

اً، فقرأ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يتزوج َعَناق وكانت بغيَّ ً فإن مرثد بن أبى مرثد الغنوى استأذن النبى َصلَّى هللاَّ عليه رسول هللا  وأيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم آية النور وقال   ".ال َتْنِكْحَھا: " َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن أسلم على أكثر ِمن أربع نِسوة أو على أختين : فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أن َغيالن أسلم وتحَته َعْشُر نِسوٍة،: فى الترمذى عن ابن عمر رضى هللا عنھما اختر : "فقال له النبى َصلَّى هللاَّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  "وَفاِرْق َسائِرُھنَّ : "وفى طريق أخرى". ِمْنُھنَّ أَْرَبعا يلمى وتحته أختان، فقال له النبىُّ َصلَّى هللاَّ : وأسلم فيروز الدَّ

َتُھما ِشئتَ " ح الكفار، وأنه له أن يختار َمْن شاء ِمن السوابق واللواحق ألنه جعل الِخيرة فتضمن ھذا الحكم ِصحَة نكا". اْخَتْر أَيَّ

إن تزوجھن فى عقد واحد، فسد نكاُح الجميع، وإن تزوجھن مترتباٍت، ثبت نكاح : وقال أبو حنيفة. إليه، وھذا قول الجمھور

 .األربع، وفسد نكاح من بعدھن وال تخيير

 فصل

ُ َعلَْيِه  ج ِبَغْيِر إِْذِن َمَوالِيه، فھو َعاِھرٌ "أن العبد : َوَسلَّمَ وحكم َصلَّى هللاَّ  .حديث حسن: قال الترمذى". إذا تزوَّ

 فصل 

جوا علَى بَن أبى طالب رضى هللا عنه ابنَة أبى جھل، فلم يأذن فى ذلك، وقال إالَّ أَْن : "واستأذنه بنو ھشام بن الُمغيرة أن ُيزوِّ

َما َفاِطَمة َبْضَعٌة ِمنِّى َيِريُبنى ما َراَبھا، وُيْؤِذينى ما آذاَھا، إنِّى أَ ُيِريَد اْبُن أبى َطالٍِب أَْن  َخاُف أَْن ُيَطلَِّق اْبَنتى وَيْنِكَح اْبَنَتُھم، فإنَّ

ُم َحالاَلً، والَ أُِحلُّ َحراماً، ولِكْن وِهللا ال َتْجَتِمع ِبْنُت  َرُسوِل هللا وِبْنُت عدوِّ هللا فى َمكاٍن ُتْفَتَن َفاِطَمُة فى ِديِنھا، وإنى لَْسُت أَُحرِّ

 "َواِحٍد أَبداً 

َثنى َفَصَدَقنى، َوَوَعَدنى فوفى لى: وفى لفظ فذكر ِصھراً له فأثنى عليه، وقال  .َحدَّ

 .فتضمَّن ھذا الحكُم أموراً 

ج عليھ: أحُدھا ا، فلھا الفسخ، ووجه تضمن أن الرجل إذا شرط لزوجته أن ال يتزوج عليھا، لزمه الوفاُء بالشرط، ومتى تزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أخبر أن ذلك ُيؤذى فاطمة وَيريبھا، وأنه يؤذيه َصلَّى هللاَّ ومعلوم  َم ويريبه،الحديث لذلك أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما زوجه فاطمة رضى هللا عنھا على أن ال ُيؤ ُ َعلَْيِه قطعاً أنه َصلَّى هللاَّ ذيھا وال َيريبھا، وال يؤذى أباھا َصلَّى هللاَّ

 ُ  َوَسلََّم وال َيريبه، وإن لم يكن ھذا مشترطاً فى ُصلب العقد، فإنه ِمن المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه، وفى ذكره َصلَّى هللاَّ

ثه فصدقه، ووعده  فوفى له تعريٌض بعلى رضى هللا عنه، وتھييٌج له على َعلَْيِه َوَسلََّم ِصھره اآلخر، وثناَءه عليه بأنه حدَّ

 .االقتداء به، وھذا ُيشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه َيريبھا وال ُيؤذيھا، فھيَّجه على الوفاء له، كما وفى له صھُره اآلخر

ِرَض من عادة قوم أنھم ال ُيخرجون فُيؤخذ ِمن ھذا أن المشروَط ُعرفاً كالمشروِط لفظاً، وأن عدَمه ُيملِّك الفسخ لمشترطه، فلو فُ 

رد على قواعد  نساءھم من ديارھم وال ُيمكنو أزواَجھم من ذلك البتة، واستمرت عادُتھم بذلك كان كالمشروط لفظاً، وھو مطَّ

ال أو أن الشرط العرفى كاللفظى سواء، ولھذا أوجبوا األجرَة على من دفع ثوبه إلى غسَّ : أھل المدينة، وقواِعد أحمد رحمه هللا

قصار، أو عجيَنه إلى خباز، أو طعاَمه إلى طباخ يعملُون باألجرة، أو دخل الحماَم، أو استخدم من يغسله ممن عادته يغِسل 
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وعلى ھذا، فلو فُِرَض أن المرأة من بيت ال يتزوُج الرجُل على . باألجرة ونحو ذلك، ولم يشرط لھم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل

ً نسائھم ضرًة، وال يُ   .مكنونه ِمن ذلك، وعادتھم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا

ج عليھا كالمشروط  وكذلك لو كانت ممن يعلم أنھا ال ُتمكِّن إدخاَل الضرِة عليھا عادًة لشرفھا وحسبھا وَجاللتھا كان ترُك التزوُّ

 .لفظاً سواء

دةُ نساء العالمين، وابنُة سيد ولد آدَم أجمعين أحقُّ  النساء بھذا، فلو شرطه على فى ُصلب العقد كان تأكيدا ال  وعلى ھذا فسيِّ

 ً  .تأسيسا

فى منع على من الجمع بين فاطمة رضى هللا عنھا، وبين بنِت أبى جھل ِحكمٌة بديعة، وھى أن المرأَة مع زوجھا فى درجته 

ھا وبزوجھا، وھذا شأُن فاطمة وعلى تبٌع له، فإن كانت فى نفسھا ذاَت درجة عالية، وزوُجھا كذلك، كانت فى درجة عالية بنفس

رضى هللا عنھما، ولم يكن هللاُ عز وجل لِيجعل ابنَة أبى جھل مع فاطمة رضى هللا عنھا فى درجة واحدة ال بنفسھا وال تبعاً 

ً وال قدراً، وقد أشار صَ  ً ال شرعا ُ َعلَْيِه وبيَنھما من الفرق ما بينھما، فلم يكن نكاُحھا على سيدة نساء العالمين مستحسنا لَّى هللاَّ

، فھذا إما أن يتناوَل درجة اآلخر بلفظه "وهللا ال َتْجَتِمُع ِبنُت َرُسوِل ِهللا وبنت َعُدوِّ هللا فى َمَكاٍن َواِحٍد أَبداً : "َوَسلََّم إلى ھذا بقوله

 .أو إشارته

ُ : فصل   َعلَْيِه َوَسلََّم فيما َحَكم هللاُ سبحانه بتحريمه ِمن النساء على لسان نبيه َصلَّى هللاَّ

م األمھاِت، وھن كل من بينك وبينه إيالد ِمن جھة األمومة أو األبوة، كأُمھاته، وأمھاِت آبائه وأجداِده من جھة الرجال  حرَّ

 .والنساء وإن علون

م البناِت وُھنَّ ُكلُّ من انتسب إليه بإيالد، كبناِت ُصلبه وبناِت بناته، وأبناِئھن وإن َسفُْلنَ   .وحرَّ

ماِت وُھنَّ أخواُت آبائه وإن َعَلْوَن ِمن كل جھة م العَّ م األخواِت ِمن كل جھة، وحرَّ  .وحرَّ

 وأما عمُة العمِّ فإن كان العمُّ ألٍب، فھى عمة أبيه، وإن كان ألم، فعمُته أجنبية منه، فال تدُخل فى العمات، وأما األم، فھى داخلة

 .فى عماته، كما دخلت عمُة أبيه فى عماته

م الخاالِت وُھنَّ أخواُت أمھاِته وأمھات آبائه وإن َعلَْونَ   .وحرَّ

وأما خالُة العمة، فإن كانت العمُة ألب فخالُتھا أجنبية، وإن كانت ألم فخالتھا حراٌم، ألنھا خالة، وأما عمُة الخالة، فإن كانت 

 .األمالخالُة ألم، فعمُتھا أجنبية، وإن كانت ألٍب، فعمتھا حرام، ألنھا عمة 

م بناِت األخ، وبناِت األخت، فيُعمُّ األَخ واألخت ِمن كل جھة وبناتھما وإن نزلت درجُتھن  .وحرَّ

ه، صار صاحب  م األمَّ ِمن الرضاعة، فيدُخل فيه أمھاُتھا ِمن قبل اآلباء واألمھاِت وإن علون وإذا صارت المرضعُة أمَّ وحرَّ

اه، وآباؤه أجداده، فنبَّه بالمرضعة صاحبة اللبن التى ھى ُمودع فيھا لألب، على اللبن وھو الزوُج أو السيد إن كانت جارية أب
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بتحريم لبن الفحل،  ً بطريق األولى، ألن اللبن له، وبوطئه ثاَب، ولھذا حكم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فثبت كونه أَبا

أبيه ِمن الرضاعة، وأنه قد صار ابناً لھما، وصارا أبويِن له، فلزم من بالنص وإيمائه انتشاُر حرمة الرضاع إلى أم المرتضع و

وأََخَواُتُكم ِمَن {:ذلك أن يكون إخوتھما وأخواُتھما خاالت له وعماٍت، وأبناؤھما وبناُتھما إخوة له وأخوات، فنبه بقوله 

َضاَعةِ  كما انتشرت منھما إلى أوالدھما فكما صاروا على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتھما وأخواتھما، ] 23: النساء[} الرَّ

األول بطريق النص، واآلخر بتنبيھه، : إخوًة وأخوت للمرتضع، فأخوالُھما وخاالُتھما أخواٌل وخاالٌت له، وأعماٌم وعمات له

 .كما أن االنتشار إلى األم بطريق النص، وإلى األب بطريق تنبيھه

ردة فى القرآن ال يق ُع عليھا إال ُكلُّ غائص على معانيه، ووجوِه دالالته، ومن ھنا قضى رسوُل هللا وھذه طريقة عجيبة مطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه  َضاِع َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ  َيْحُرُم ِمنَ "َصلَّى هللاَّ ٌة، فجمعھما لألمة، ليتم البياُن : ولكن الداللة داللتان" الرَّ ٌة وجليَّ خفيَّ

 .ع على الداللة الجلية الظاھرة َمْن َقُصَر فھُمه عن الخفيةويزول االلتباُس، ويق

م أمھاِت النساء، فدخل فى ذلك أمُّ المرأة وإن علت ِمن نسب أو رضاع، دخل بالمرأة أو لم يدخل بھا، لصدق االسم على  وَحرَّ

 .ھؤالء كلِّھن

م الرباِئَب الالتى فى ُحجور األزواج وُھنَّ بناُت نسائھم المدخول  بھن، فتناول بذلك بناِتھن، وبناِت بناتھن، وبنات أبنائھن، وحرَّ

فإذا لم . الدخوُل بأمھاتھن: كوُنھن فى حجور األزواج والثانى: فإنھّن داخالٌت فى اسم الربائب، وقيد التحريم بقيدين، أحُدھما

 .ُيوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقُة بموت أو طالق، ھذا مقتضى النص

إلى أن موَت األم فى تحريم الربيبة كالدخول بھا، ألنه ُيكمل الصداق، : ھب زيد بن ثابت، وَمن وافقه، وأحمد فى رواية عنهوذ

الميتة غير مدخول بھا، فال تحرم ابنتھا، وهللا تعالى قيَّد : وُيوجب العدة والتوارث، فصار كالدخول، والجمھور أَبْوا ذلك، وقالوا

 .رح بنفيه عند عدم الدخولالتحريم بالدخول، وص

} َوالَ َتْقُتلُوا أَْوالَدُكم َخْشَيَة إْمالَق{: وأما كونھا فى َحجره، فلما كان الغالُب ذلك ذكره ال تقييداً للتحريم به، بل ھو بمنزلة قوله

ھا، فھى فى حجر الزوج وقوعاً وجوازاً،] 31: اإلسراء[ الالتى من : فكأنه قال ولما كان ِمن شأن بنت المرأة أن تكون عند أمِّ

ففى ذكر ھذا فائدة شريفة، وھى جواُز جعلھا فى َحجره، وأنه ال يجب عليه إبعاُدھا عنه، وتجنب  شأنھن أن يُكنَّ فى ُحجوركم،

 .مؤاكلتھا، والسفر، والخلوة بھا، فأفاد ھذا الوصُف عدَم االمتناع ِمن ذلك

الربيبة أن تكون فى َحجر الزوج، وقيَّد تحريمھا بالدخول بأمھا، ولما خفى ھذا على بعض أھِل الظاھر، شرط فى تحريم 

إن األم تحرم بمجرد العقد على : وأطلق تحريَم أمِّ المرأة ولم ُيقيده بالدخول، فقال جمھوُر العلماء من الصحابة ومن بعدھم

الالَّتى {: وذھبت طائفة إلى أن قوله. ا أبھَم هللاأبِھُموا م: البنت دخل بھا أو لم يدخل، وال تحرم البنُت إال بالدخول باألم، وقالوا

ه نظُم الكالم، ] 23: النساء[} َدَخْلُتْم ِبِھنَّ  وصف لنسائكم األولى والثانية، وأنه ال تحرم األم إال بالدخول بالبنت، وھذا يردُّ

مررت : عند البيان، فإذا قلتوحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف، وامتناُع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إال 

ً جعله صفة : بغالم زيد العاقِل، فھو صفة للغالم ال لزيد إال عند زوال اللبس، كقولك ه أيضا مررت بغالم ھند الكاِتبة، ويردُّ

 .واحدة لموصوفين مختلفى الحكم والتعلُّق والعامل، وھذا ال ُيعرف فى اللغة التى نزل بھا القرآنُ 
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ً فإن الموصوف ا يھا وأيضا لذى يلى الصَفة أولى بھا لجواره، والجاُر أحق بَصَقبه ما لم تدُع ضرورةٌ إلى نقلھا عنه، أو تخطِّ

 .إياه إلى األبعد

 .فمن أين أدخلتم ربيَبته التى ھى بنُت جاريته التى دخل بھا، وليست ِمن نسائه؟: فإن قيل

، ودخلت ] 223: البقرة[}اُؤُكم َحْرٌث لَُكْم َفأُْتوا َحْرَثُكم أَنَّى ِشْئُتمِنسَ {:السرية قد تدخل فى جملة نسائه، كما دخلت فى قوله : قلنا

َفُث إلى ِنَسائُِكم{ :فى قوله ياِم الرَّ } َوالَ َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكم ِمَن النَِّساءِ { : ،ودخلت فى قوله] 187: البقرة[} أُِحلَّ لَُكم لَْيلََة الصِّ

 ].22: النساء[

َھاُت ِنَساِئُكمْ {: فليزُمكم على ھذا إدخالھا فى قوله :فإن قيل  فتحرم عليه أمُّ جاريته؟] 23: النساء[} وأُمَّ

ھا وابنتھا: نعم وكذلك نقول: قلنا  .إذا وطىء أمته، َحُرَمْت عليه أمُّ

ھا فكيف تشترطونه ھاھنا؟: فإن قيل  فأنتم قد قررتم أنه ال ُيشترط الدخوُل بالبنت فى تحريم أمِّ

لتصير من نسائه، فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة، فال تصيُر ِمن نسائه حتى يطأھا، فإذا : لناق

ھا وابنُتھا  .وطئھا، صارت من نسائه، فحرمت عليه أمُّ

َة فى نسائه فى آية التحريم، ولم ُتدخلوھا فى نسائه فى آية الظھار : فإن قيل يَّ رِّ  واإليالء؟فكيف أدخلتم السُّ

السياُق والواقع يأبى ذلك، فإن الظھار كان عندھم طالقاً، وإنما محلُّه األزواج ال اإلماء، فنقله هللا سبحانه من الطالق إلى : قيل

لُون لِلَّذين ُيؤْ { : التحريم الذى ُتزيله الكفَّارة، ونقل ُحكَمه وأبقى محله، وأما اإليالء، فصريح فى أن محله الزوجات، لقوله تعالى

الََق َفإِنَّ هللا َسِميٌع َعلِيمٌ * ِمْن ِنَساِئھْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُھٍر َفإِْن َفاُءو َفإِنَّ هللا َغفُوُر َرِحيُم   ].227-226: البقرة[} وإِْن َعَزُموا الطَّ

م سبحانه حالئل األبناء، وھن موطوآُت األبناء بنكاح أو ملك يمين، فإنھا حليلة بمعن ى محلَّلة، ويدخل فى ذلك ابُن صلبه، وحرَّ

َبنِّى، وھذا التقييُد قُِصَد به إخراُجه  .وابن ابنه، وابن ابنته، ويخرج بذلك ابن التَّ

وال ] 23: النساء[} وَحالَئُِل أَْبناِئُكم{:وأما حليلُة ابنه من الرضاع، فإن األئمة األربعة وَمْن قال بقولھم يدخلونھا فى قوله 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ] 23: النساء[} الَِّذيَن ِمْن أَْصالَِبُكمْ {: هيخرجونھا بقول َضاع َما : "ويحتجون بقول النبى َصلَّى هللاَّ ُموا ِمَن الرَّ َحرِّ

ُموَن ِمَن النََّسبِ  ج والتقييد إلخرا: قالوا. وھذه الحليلة تحرم إذا كانت البن النسب، فتحرم إذا كانت البن الرضاع: ، قالوا"ُتَحرِّ

ال تحُرم حليلُة ابنه : ونازعھم فى ذلك آخرون، وقالوا. ابن التبنِّى ال غير، وحرموا من الرضاع بالصھر نظيَر ما َيْحُرُم بالنسب

. ِمن الرضاعة، ألنه ليس ِمن ُصلبه، والتقييد كما ُيخرج حليلة ابن التبنِّى ُيخرج حليلَة ابن الرضاع سواء، وال فرق بينھما

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وأما قولُ : قالوا َضاِع َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ : "ه َصلَّى هللاَّ فھو من أكبر أدلتنا وعمدتنا فى المسألة، فإن " َيْحُرُم ِمَن الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد قصر تحريَم الرض ھر ال بالَنسب، والنبىُّ َصلَّى هللاَّ اع على نظيره ِمن تحريَم حالئِل اآلباء واألبناء إنما ھو بالصِّ

 .النسب ال على شقيقه من الصھر، فيجُب االقتصاُر بالتحريم على مورد النص
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والتحريُم بالرضاع فرع على تحريم النسب، ال على تحريم المصاھرة، فتحريُم المصاھرة أصٌل قائم بذاته، وهللا سبحانه : قالوا

ولم ينبه على التحريم به ِمن جھة الصھر ألبتة، ال بنص وال إيماٍء لم يُنصَّ فى كتابه على تحريم الرضاع إال من جھة النسب، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر أن ُيحرم به ما يحُرم من النسب، وفى ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه ال يحرم به ما  وال إشارة، والنبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُمو: "يحرم بالصھِر، ولوال أنه أراد االقتصار على ذلك لقال ھرَحرِّ َضاِع ما يحرم من النََّسِب والصِّ  "ا ِمَن الرَّ

ضاع مشبَّه بالنسب، ولھذا أخذ منه بعض أحكامه وھو الحرمُة والمحرمية فقط دون التوارث، واإلنفاق : قالوا ً فالرَّ وأيضا

ب، وھو وسائر أحكام النسب، فھو نسٌب ضعيف، فأخذ بحسب ضعفه بعَض أحكام النسب، ولم يقوى على سائر أحكام النس

 .ألصق به من المصاھرة، فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاھرة مع قصوره عن أحكام مشبھه وشقيقه؟

ولو كان تحريُم الصھرية ثابتاً : قالوا. وأما المصاھرة والرضاع، فإنه ال نسَب بينھما وال شبھة نسب، وال بعضية، وال اتصال

ً ُيقيم الحجة وي ً شافيا قطع العذر، َفِمَن هللا البياُن، وعلى رسولِه البالُغ، وعلينا التسليُم واالنقياد، فھذا لبينه هللا ورسوله بيانا

منتھى النظر فى ھذه المسألة، فمن ظفِر فيھا بحجة، فليرشد إليھا وليدل عليھا، فإنا لھا منقادون، وبھا معتِصمون، وهللا الموفق 

 .للصواب

 فصل 

م سبحانه وتعالى نكاح من نكحُھنَّ  اآلباء، وھذا يتناوُل منكوحاِتھم بملك اليمين أو عقد نكاح، ويتناول آباء اآلباء، وآباء وحرَّ

، من مضمون جملة النھى وھو التحريم المستلزم للتأثيم ]23: النساء[} إاِلَّ َما َقْد َسلَفَ {: األمھات وإن َعلَْون، واالستثناء بقوله

 .بالرسول والكتابوالعقوبة، فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة 

 فصل 

م سبحانه الجمَع بين األختيِن، وھذا يتناوُل الجمَع بينھما فى عقدِ  مات اآلية، وھذا قوُل  وحرَّ النكاح، وملِك اليمين، كسائر محرَّ

جمھور الصحابة وَمن بعدھم، وھو الصواُب، وتوقفت طائفٌة فى تحريمه بملك اليمين لمعارضة ھذا العموم بعموم قوله 

ُھْم َغْيُر َملُوِمينَ * والَِّذيَن ُھْم لِفُُروِجِھْم َحافُِظوَن {:هسبحان ولھذا قال ] 6-5: المؤمنون[} إاِلَّ على أَْزواِجِھْم أَْو َما َملََكْت أَْيَماُنُھْم َفإِنَّ

متھما آية: أميُر المؤمنين عثمان بن عفاَن رضى هللا عنه  .أحلَّتھما آية، وحرَّ

. ھو حرام، ولكن ننھى عنه، فمن أصحابه من جعل القوَل بإباحته رواية عنه: ال أقول: اية عنهوقال اإلمام أحمد فى رو

 .ننھى عنه: أنه لم يُبحه، ولكن تأدَّب مع الصحابة أن ُيطلِق لفظ الحراِم على أمٍر توقََّف فيه عثماُن، بل قال: والصحيح

حوا آيَة التحريم من وجوه  .والذين جزموا بتحريمه، رجَّ

مات عام فى النكاح وملك اليمين، فما باُل ھذا وحَده حتى يخُرَج منھا، فإن كانت آيُة : ھاأحد أن سائَر ما ُذِكَر فيھا من المحرَّ

اإلباحة مقتضية لِحلِّ الجمع بالملك، فلتكن مقتضية لِحل أمِّ موطوءته بالملك، ولموطوءة أبيه وابنه بالملك، إذ ال فرق بينھما 

 .بھذا قائلألبتة، وال ُيعلم 
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أن آيَة اإلباحة بملك اليمين مخصوصٌة قطعاً بصوٍر عديدة ال يختلُِف فيھا اثنان، كأمه وابنته، وأخِته وعمِته وخالِته من : الثانى

أْو َما َملََكْت {: الرضاعة، بل كأِخته وخالته ِمن النسب عند من ال يرى عتقھن بالملك، كمالك والشافعى، ولم يكن عموم قوله 

 .ومعارضاً لعموم تحريمھن بالعقد والملك، فھذا ُحْكُم األختين سواء] 3: النساء[} َماُنُكمأَيْ 

أن ِحلَّ الملك ليس فيه أكثُر من بيان جھة الحل وسببه، وال تعُّرض فيه لشروط الِحلِّ، وال لموانعه، وآيُة التحريم فيھا : الثالث

يره، فال تعارض بينھما البتة، وإال كان ُكلُّ موضع ذكر فيه شرُط الحل الِحلِّ من النسب والرضاع والصھر وغ بياُن موانعِ 

 .وموانعه معارضاً لمقتضى الحل، وھذا باطل قطعاً، بل ھو بيان لما سكت عنه دليُل الِحل من الشروط والموانع

لمملوكتين، فإن نص التحريم شاِمٌل أنه لو جاز الجمُع بين األختين المملوكتين فى الوطء، جاز الجمُع بين األم وابنتھا ا: الرابع

 .للصورتين شموالً واحداً، وأن إباحة المملوكات إن عمت األختين، عمَّت األم وابنتھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: الخامس ِ والَيْوِم اآلِخِر، َفالَ يْجمْع َماَءهُ فى َرِحِم أُْختَ : " أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ وال ريب أن " ْيِن َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبا

 .جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين، واإليمان يمَنع منه

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بتحريم الجمِع بيَن المرأة وعمتھا، والمرأِة وخالتھا" وھذا التحريُم مأخوذ من تحريم " وقضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

مه هللا، ولكن ھو مستنبط ِمن بطريق خف الجمع بيَن األختين، لكن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مثُل ما حرَّ مه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ، وما حرَّ ىِّ

 .داللة الكتاب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من القُرآن، وَمن ألزم ن فَسه وكان الصحابُة رضى هللا عنھم أحرَص شىء على استنباط أحاديِث رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ه قلبه إليه، واعتنى به بفطرٍة سليمة، وقلب ذكى، رأى السنة ُكلَّھا تفصيالً للقرآن، وتبييناً لداللته، وبياناً ذلك، وقرَع  بابه، ووجَّ

واسُتفِيَد من .لمراد ِهللا منه، وھذا أعلى مراتب العلم، فمن ظفر به، فليحمد هللا، ومن فاته، فال يلوَمنَّ إال نفسه وِھمتَّه وَعْجَزه

مع بين األختين وبيَن المرأة وعمتھا، وبينھا وبين خالتھا، أن كل امرأتين بينھما قرابة لو كان أحُدھما َذَكراً، َحُرَم تحريم الج

وھل . على اآلخر، فإنه يحُرم الجمُع بينھما، وال ُيستثنى من ھذا صورةُ واحدة، فإن لم يكن بينھما قرابُة، لم يحرم الجمع بينھما

 .كالجمع بين امرأِة رجل وابنِته من غيرھا يكره؟ على قولين، وھذا

ماِت المذكورة أنَّ كل امرأة َحُرَم نكاُحھا َحُرَم وطؤھا بملك اليمين إال إماَء أھِل : واسُتفِيَد ِمن عموم تحريمه سبحانه المحرَّ

ى أبو حنيفة بينھما ، فأباح نكاحھن كما ُيباح الكتاب، فإن نكاَحُھنَّ حرام عند األكثرين، ووطؤھن بملك اليمين جائز، وسوَّ

 .وطؤھن بالملك

َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنُكم َطْوالً {: فقال تعالى. احتجوا عليه بأن هللا ُسْبَحانه وتعالى إنما أباح ِنكاح اإلماء بوصف اإليمان: والجمھور

وال {: وقاَل تعالى] 25: النساء[} َفَتَياِتُكُم الُمْؤِمَناِت وهللاُ أَْعلَُم ِبإيَماِنُكم أَْن َيْنِكَح الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َملََكْت أَْيَماُنُكُم ِمنْ 

خصَّ ذلك بحرائِر أھل الكتاب، بقى اإلماُء على قضية التحريم، وقد فھم عمر ] 221: البقرة[} َتْنِكُحوا الُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ 

 .إن المسيح إلھھا: ال أعلم ِشركاً أعَظم من أن نقول: لكتابيات فى ھذه اآلية، فقالإدخال ا رضى هللا عنه وغيُره من الصحابة
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ً فاألصُل فى اإلبضاِع الحرمة، وإنما أبيح ِنكاُح اإلماِء المؤمناِت، َفَمن عداُھنَّ على أصل التحريم، وليس تحريُمھنَّ  وأيضا

 .مستفاداً ِمن المفھوم

أن ُكلَّ امرأٍة حرمت، حرمت ابنتھا إال العمة والخالة، وحليلَة االبن، وحليلََة األب، وأمَّ  واسُتفِيَد ِمن سياق اآلية ومدلولِھا

الزوجة، وأن ُكلَّ األقارب حرام إال األربعة المذكوراِت فى سورة األحزاب، وھن بناُت األعمام والعمات، وبناُت األخوال 

 .والخاالت

 فصل 

جاِت،  مه النص، ِنكاُح المزوَّ وُھنَّ المحَصناُت، واستثنى من ذلك ملَك اليمين، فأشكل ھذا االستثناء على كثير من ومما حرَّ

َجَة يحُرم وطُؤھا على مالكھا، فأين محلُّ االستثناء ؟  .الناس، فإن األَمَة المزوَّ

إنما يقُع حيث يقُع التفريغ، ھو منقطع، أى لكن ما ملكت أيماُنكم، وُردَّ ھذا لفظاً، ومعنى أما اللفُظ فإن االنقطاَع : فقالت طائفة

فإن المنقطع البد فيه من رابط : وبابُه غير اإليجاب ِمن النفى والنھى واالستفھام، فليس الموضُع موضع انقطاع، وأما المعنى

َم دخولُه فيه بوجٍه ما، فإنك إذا قلت من بھا  ما بالدار ِمن أحد، دل على انتفاء: بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما ُتوھِّ

َم دخوِل المستثنى فى حكم المستثنى منه: بدواّبھم وأمتعتھم، فإذا قلت وأْبَيُن من . إال حماراً، أو إال األثافىَّ ونحو ذلك، أزلت توھَّ

ً {:ھذا قولُه تعالى   ]62: مريم[} ال َيْسَمُعوَن فَِيھا لَْغواً إال سالما

َم نفى السماِع العام، فإن عدم سماع اللغو يجوُز أن يكوَن لعدم سماع كالم ما، وأن يكوَن مع سماع  فاستثناُء السالم أزال توھُّ

جة ما ُيوھم تحريم وطء اإلماء بملك اليمين حتى ُيخرجه  .غيره، وليس فى تحريم نكاِح المزوَّ

جة كان ملكه طالقاً لھا، وحلَّ له : وقالت طائفة وطؤھا، وھى مسألُة بيع بل االستثناء على بابه، ومتى ملك الرجُل األمة المزوَّ

ھل يكون طالقاً لھا، أم ال؟ فيه مذھبان للصحابة، فابُن عباس رضي هللا عنه يراه طالقاً، ويحتج له باآلية، وغيُره يأبى : األمة

وقد : َق، قالواكما ُيجامع الملك السابق للنكاح الالحق اتفاقاً وال يتنافيان، كذلك الملُك الالحق ال ُينافى النكاَح الساب: ذلك، ويقول

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َبِريَرَة لما ِبيعت ولو انفسخ نِكاُحھا لم ُيخيِّرھا َر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وھذا حجة على ابن عباس رضى هللا : قالوا. خيَّ

 .عنه، فإنه ھو راوى الحديث، واألخُذ برواية الصحابى ال برأيه

، لم ينفسخ النكاح، ألنھا لم تِملِك االستمتاع بُبضع الزوجة، وإن كان رجالً انفسخ، إن كان المشترى امرأة: وقالت طائفة ثالثة

وعلى ھذا فال إشكال : ألنه يملك االستمتاع به، وملُك اليمين أقوى ِمن ُملك النكاح، وھذا الملك ُيبطل النكاح دون العكس، قالوا

  .فى حديث بريرة

ملك االستمتاع بُبضع أمتھا، فھى تِملُك المعاوضة عليه، وتزويَجھا، وأخَذ مھرھا، وأجاب األولون عن ھذا بأن المرأَة وإن لم ت

 .كملك الرجل، وإن لم تستمتع بالُبضع وذلك
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اآلية خاصة بالمسبيَّاِت، فإن المسبية إذا ُسِبَيْت، َحلَّ وطؤھا لِسابيھا بعد االستبراء، وإن كانت مزوجة، : وقالت فرقة أخرى

عن أبى سعيد الُخدرى " صحيحه"أحُد الوجھين ألصحاب أحمد، وھو الصحيح، كما روى مسلم فى وھذا قوُل الشافعى و

ً إلى أوطاس، فلقى عدواً، فقاتلوھم، فظھُروا عليھم، وأصابُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعث جيشا وا رضى هللا عنه، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُجوا ِمن ِغشَياِنِھنَّ ِمْن أَْجِل أزواِجِھنَّ ِمن المشركين، فأنزل سبايا، وكأنَّ ناساً ِمن أصحاِب رسوِل هللا َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تحرَّ ى هللاَّ

 .أى فھن لكم حالل إذا انقضت عدتھنَّ ] 24: النساء[} َوالُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إالَّ َما َملََكْت أَْيَماُنُكم{هللا عز وجل فى ذلك 

ِة وإن كان لھا زوٌج من الكفار، وھذا يدل على انفساِخ نكاحه، وزواِل عصمة ُبضع فتضمَّن ھذا الحكُم إ باحة وطء المسبيَّ

امرأته، وھذا ھو الصواُب، ألنه قد استولى على محلِّ حقه، وعلى رقبة زوجته، وصار سابيھا أحقَّ بھا منه، فكيف َيْحُرُم 

 .سُبضعھا عليه، فھذا القوُل ال ُيعاِرُضه نصٌّ وال قيا

ألن الزوَج يكون بقاؤه مجھوالً، : قالوا. إن وطأھا إنما ُيباح إذا ُسِبَيْت وحَدھا: والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرھم

والمجھول كالمعدوم، فيجوز وطؤھا بعد االستبراء، فإذا كان الزوُج معھا، لم يجز وطُؤھا مع بقائه، فأُورَد عليھم ما لو ُسِبَيْت 

ا بق ُزون وطأھا فأجاُبوا بما ال ُيجدى شيئاً، وقالواوحَدھا وتيقنَّ األصل إلحاُق الفرد باألعم : اَء زوجھا فى دار الحرب، فإنھم ُيجوِّ

إذا صارت رقبُة : أزواج المسبيات إذا ُسبين منفرداٍت، وموُتھم كلُّھم نادر جداً، ثم ُيقال األعمُّ األغلُب بقاءُ : األغلب، فُيقال لھم

ً للسابى، وزالَت العصمُة عن سائر أمالكه وعن رقبته، فما الموجُب لِثبوت العصمة فى فرج امرأته زوجھا وأمالُكه ِمل كا

 خاصة وقد صارت ھى وھو وأمالُكھما للسابى؟

ودلَّ ھذا القضاُء النبوىُّ على جواز وطء اإلماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكنَّ كتابيات، ولم يشتِرْط رسوُل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى وطئھن إسالَمھن، ولم يجعل المانع منه إال االستبراء فقط، وتأخيُر البيان عن وقت الحاجة مهللا متنع  َصلَّى هللاَّ

مع أنھم حديثو عھٍد باإلسالم حتَّى خفَى عليھم ُحكُم ھذه المسألة، وحصوُل اإلسالم من جميع السبايا وكانوا عدَة آالٍف بحيُث لم 

ْف منھم عن اإلسالم جاريٌة واحدة ِمما ُيعلم أنه فى غاية الُبعد، فإنھن لم ُيْكَرْھَن على اإلسالم، ولم يكن لھن ِمن البصيرة يتخلَّ 

 ُ والرغبة والمحبة فى اإلسالم ما يقتضى مبادرُتھن إليه جميعاً، فمقتضى السنِة، وعمل الصحابة فى عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، وھذا مذھُب طاووس وغيره، وقواه صاحُب َعلَْيِه َوَسلَّ  فيه، ورجح " المغنى"َم وبعده جواُز وطء المملوكات على أىِّ دين ُكنَّ

 .أدلته وبا التوفيق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " جامعه"ومما يدلُّ على عدم اشتراط إسالمھن، ما روى الترمذى فى  عن ِعرباض بن َسارية، أن النبى َصلَّى هللاَّ

بايا َحتَّى َيَضْعَن ما فى ُبُطوِنِھنَّ َحرَّ  ً على اإلسالم، . َم َوْطء السَّ فجعل للتحريم غاية واحدة وھى وضُع الحمل، ولو كان متوقفا

 .لكان بياُنه أھمَّ من بيان االستبراء

ْبى َحتَّى َيْسَتْبِرئھااآلخر أَْن َيَقَع َعل الَ َيِحلُّ الْمرئ ُيْؤِمُن ِبا والَيْومِ : "عنه" المسند"و" السنن"وفى  : ولم يقل".ى اْمَرأِة ِمَن السَّ

َباَيا َحتَّى َتِحيضَ : "حتى ُتسلَِم، َوألحمد ِ َوالَيْوِم اآلِخر َفالَ َيْنِكَحنَّ َشيئاً ِمَن السَّ  .وتسلم: ولم يقل" َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبا

: ولم يقل". ٌل َحتَّى َتَضَع َوال َغْيُر َحاِمٍل َحتَّى َتِحيَض َحْيَضة َواِحَدةً ال ُتوطأُ َحامِ : "أنه قال فى سبايا أوطاس: عنه" السنن"وفى 

 .وتسلم، فلم يجئ عنه اشتراُط إسالم المسبية فى موضع واحد البتة
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الزوجين ُيِسلُم أحُدھما قبل اآلخر : فصل  فى ُحكِمه َصلَّى هللاَّ

ِل، ولم : اقال ابُن عباس رضى هللا عنھم بيِع بالنِّكاِح األوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم زيَنب ابَنته على أبى العاص ْبِن الرَّ ردَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ً ً قال الترمذى: وفى لفظ. أحمد، وأبو داود، والترمذى رواه. ُيْحِدْث شيئا ليس بإسناده بأس، : بعد ست سنين ولم ُيحِدْث ِنكاحا

ً كان إسال: وفى لفظ  .ُمھا قبل إسالمه بستِّ سنين، ولم ُيِحدْث شھادًة وال َصداقا

جت، فجاء زوُجھا إلى النبىِّ : "وقال ابُن عباس رضى هللا عنھما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فتزوَّ أسلمت امرأةٌ على عھِد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن  يا رسول هللا، إنى كنتُ : َصلَّى هللاَّ أسلمُت، وعلمْت بإسالمى، فانتزعھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ھا على زوجھا األول  .رواه أبو داود" زوجھا اآلخر، وردَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ثم جاءت امرأُته مسلمة بعَده، فقال: "وقال أيضا : يا رسوَل هللا :إن رجالً جاء مسلماً على عھد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ھا عليه وقال مالك إن أم حكيم بنت الحارث بن ھشام أسلمت يوَم الفتح . حديث صحيح: قال الترمذى". إنھا أسلمت معى، فردَّ

فارتحلت أمُّ حكيم حتى َقِدَمْت عليه باليمن، فدعته إلى  بمكة، وھرب زوجھا عكرمُة بن أبى جھل من اإلسالم حتى قدَم اليمن

ُ َعلَْيِه َوسَ اإلسالم، فأسل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عاَم الفتح، فلما َقِدَم على رسول هللا َصلَّى هللاَّ لََّم، وثب إليه م َفَقِدَم على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً وما عليه ِرداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحھما ذلك، قال ُ : فرحا َعلَْيِه  ولم يبلغنا أن امرأة ھاجرت إلى هللا ورسوله َصلَّى هللاَّ

ُتھا،  قت ھجرُتھا بينھا وبينه إال أن َيْقدَم زوُجھا مھاجراً قبل أن تنقضَى ِعدَّ ذكره مالك َوَسلََّم وزوُجھا كافر مقيم بدار الكفر إال فرَّ

ً فھما على نكاحھما، وال ُيسأل عن كيفية وقوعه " الموطأ"رحمه هللا فى  قبل فتضمَّن ھذا الحكُم أن الزوجين إذا أسلما معا

اإلسالم، ھل وقع صحيحاً أم ال؟ ما لم يكن المبطُل قائماً، كما إذا أسلما وقد نكحھا وھى فى ِعدة ِمن غيره، أو تحريماً مجمعاً 

ً له بنسب أو رضاع، أو كانت مما ال يجوُز له الجمُع بينھا وبيَن من معه كاألختين  داً كما إذا كانت محرما عليه، أو مؤبَّ

 .فھذه ثالُث صور أحكاُمھا مختلفة والخمس وما فوَقھن،

تھا أو خالَتھا، أو من َيحُرُم الجمعُ   فإذا أسلما وبينھا وبيَنه محرميٌة ِمن َنَسٍب أو رضاع، أو ِصھر، أو كانت أخَت الزوجة أو عمَّ

َق بينھما بإجماع األمة، لكن إن كان التحريُم ألجل الجمع، ُخيَِّر بيَن إمساك أيَّ  تِھما شاء، وإن كانت بنته من بينھا وبينھا، فُرِّ

ق بينھما أيضاً عند الجمھور، وإن كان يعتقد ثبوَت النسب بالزنى فرق بينھما اتفاقاً، وإن أسلم أحدھما وھى فى عدة  الزنى، فرِّ

ق بينھما اتفاقاً، وإن كانت العدةُ ِمن كافر، فإن اعتبرنا دواَم المفسد أو اإل مة على عقده، فُرِّ ق ِمن مسلم متقدِّ جماع عليه، لم ُيفرَّ

 .أنكحَة الكفار، ويجعل حكمھا حكم الزنى بينھما ألن عدة الكافر ال تدوُم، وال تمنُع النكاح عند من ُيبِطلُ 

 .وإن أسلم أحُدھما وھى ُحبلى من زنى قبَل العقد، فقوالن مبنيان على اعتبار قياِم المفسد أو كونه مجمعاً عليه

ا وإن أسلما وقد عقداه بال ولى ، أو بال شھود، أو فى ِعدة وقد انقضت، أو على أخت وقد ماتت، أو على خامسة كذلك، أُقِرَّ

ا عليه  .عليه، وكذلك إن قھر حربٌى حربيًة، واعتقداه نكاحاً ثم أسلما، أُقِرَّ

قت الھجرة بينھما، أو ق، فإنه ال ُيعرف أن  وتضمن أن أحَد الزوجين إذا أسلَم قبل اآلخر، لم ينفِسِخ النكاُح بإسالمه، َفرَّ لم ُتفرِّ

، ولم يزل الصحابُة ُيْسلُِم الرجلُ  َد نكاح زوجين سبق أحدھما اآلخر بإسالمه قطُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جدَّ قبل امرأته،  رسول هللا َصلَّى هللاَّ
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رفاً بحرف، ھذا مما ُيعلم أنه لم يقع وامرأُته قبله، ولم ُيعرف عن أحد منھم البتة أنه تلفَّظ بإسالمه ھو وامرأُته، وتساويا فيه ح

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ابَنته زيَنب على أبى العاص بن الربيع، وھو إنما أسلم زمَن الُحديبية، وھى أسلمت  البتة، وقد ردَّ النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .من أول البعثة، فبين إسالمھما أكثُر ِمن ثمانى عشرة سنة

 .بيَن ھجرتھا وإسالمه: إسالمھا وإسالِمِه ستُّ سنين، فوھم إنما أرادكان بين : وأما قوله فى الحديث

د نكاحھا؟ قيل: فإن قيل تحريُم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد : وعلى ذلك فالِعدةُ تنقضى فى ھذه المدة، فكيف لم ُيجدِّ

ھذا الحكم فيھا، ولما نزل تحريمُھن على المشركين،  ُصْلِح الُحديبية ال قبَل ذلك، فلم ينفِسِخ النكاح فى تلك المدة لعدم شرعية

 .أسلم أبو العاص، َفُردَّت عليه

وقد ذكر حماُد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيِد بن المسيِّب، أن على . وأما مراعاة زمن الِعدة، فال دليَل عليه ِمن نص وال إجماع

 .ھو أملُك بُبضعھا ما دامت فى دار ھجرتھا: حُدھمارضى هللا عنه قال فى الزوجين الكافرين يسلُِم أ بن أبى طالب

 .ھو أحقُّ بھا ما لم يخرج ِمن ِمصرھا: وذكر سفياُن بن عيينة، عن ُمطرِّف بن طريف، عن الشعبى، عن على

ھرى، إن أسلمت ولم ُيسلم زوُجھا، فُھَما على نكاحھما إال  أن وذكر ابُن أبى شيبة، عن معتِمر بن سليمان، عن معمر، عن الزُّ

َق بينھما سلطان  .ُيفرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يسأل المرأة ھل انقضت عدُتھا أم ال، وال  وال ُيعرف اعتباُر الِعدة فى شىء من األحاديث، وال كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ح، وإنما أثُرھا فى منع نكاحھا ريَب أن اإلسالم لو كان بمجردِه فرقة، لم تكن فرقًة رجعية بل بائنة، فال أثر لِلعدة فى بقاء النكا

ُ َعلَْيِه  َوَسلََّم، أن للغير فلو كان اإلسالُم قد نجز الفُرقة بينھما، لم يكن أحقَّ بھا فى الِعدة، ولكن الذى دلَّ عليه ُحكُمه َصلَّى هللاَّ

ن شاءت، وإن أحبَّت، انتظرته، النكاح موقوف، فإن أسلم قبَل انقضاء ِعدتھا، فھى زوجُته وإن انقضت عدتھا، فلھا أن تنِكَح م

 .فإن أسلم، كاَنْت زوجته ِمن غير حاجة إلى تجديد نكاح

د لإلسالم نكاَحه ألبتة، بل كان الواقُع أحد أمرين إما افتراقُھما ونكاحھا غيره، وإما بقاُؤھا عليه وإن تأخر : وال نعلم أحداً جدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قضى بواحدة منھما مع  إسالُمھا أو إسالُمه، وإما تنجيُز الفُرقة أو مراعاة الِعدة، فال نعلم أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه  كثرة من أسلم فى عھده من الرجال وأزواجھن، وقرب إسالم أحد الزوجين من اآلخر وبعده منه، ولوال إقراُره َصلَّى هللاَّ

دھما عن اآلخر بعَد صلح الحديبية وزمن الفتح، لقلنا بتعجيل الفُرقة باإلسالم َوَسلََّم الزوجين على نكاحھما وإن تأخر إسالُم أح

} والَ ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم الَكَوافِرِ {: وقوله] 10: الممتحنة[} الَ ُھنَّ ِحلُّ لَُھْم َوالَ ُھْم َيِحلُّوَن لَُھنَّ { :ِمن غير اعتبار عدة، لقوله تعالى

ً للفرقة تعقبه الفرقة، كالرضاع والخلع والطالق، وھذا اختيار  وأن اإلسالم َسَببُ ] 10: الممتحنة[ الفُرقة، وكل ما كان سببا

: قال ابن حزم. الخالل، وأبى بكر صاِحبه، وابِن المنذر، وابِن حزم، وھو مذھب الحسن، وطاووس، وعكرمة، وقتادة، والحكم

بِن عباس، وبه قال حماُد بن زيد، والحكُم بن ُعتيبة، وسعيد وھو قوُل عمَر بن الخطاب رضى هللا عنه، وجاِبر ابن عبد هللا، وا

وھو أحُد الروايتين عن أحمد، ولكن الذى : قلت. بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وعدى بن عدى الكندى، والشعبى، وغيرھم

: الممتحنة[} ُھنَّ ِحلٌّ لَُھْم َوالَ ُھْم َيِحلُّوَن لَُھنَّ  الَ {: وقوله] 10: الممتحنة[} َوالَ ُتْمِسُكوا ِبعَصِم الَكَوافِرِ {: أُنِزَل عليه قولُه تعالى
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كان بين إسالم صفوان بن أمية، وبين إسالم : عن ابن شھاب، قال" موطئه"لم يحكم بتعجيل الفرقة، فروى مالك فى ] 10

 ً والطائف وھو كافر، ثم أسلم،  امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحٌو من شھر، أسلمت يوَم الفتح، وبقى صفواُن حتى شھد ُحنينا

ت عنده امرأته بذلك النكاح ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما، واستقرَّ ق النبى َصلَّى هللاَّ وشھرة ھذا الحديث أقوى : وقال ابُن عبد البر. ولم يفرِّ

 .من إسناده

ته إلى اإلسالم، فأسلم وقدم، فبايَع أسلمت أُمُّ حكيم يوَم الفتح، وھرب زوُجھا عكرمة حتى أتى اليمن، فدع: وقال ابُن شھاب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبقيا على نكاحھما  .النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مكة، ولم ُتسلم ھند  ومن المعلوم يقيناً، أن أبا سفيان بن حرب خرج، فأسلم عام الفتح قبل دخوِل النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكة، فبقيا على نكاحھما، وأسلم حكيُم بُن ِحزام قبل امرأته، وخرج أبو سفيان امرأته حتى فتح رسول هللا َصلَّ  ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم باألبواء، فأسلما قبل منكوحتيھما، فبقيا على  بن الحارث، وعبد هللا بن أبى أمية عاَم الفتح، فلقيا النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته نكاحھما، ولم يعلم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فرَّ  .أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بال علم، واتفاقُ   وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم فى غاية البطالن، ومن القول على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .احدة معلوُم االنتفاءالزوجين فى التلفظ بكلمة اإلسالم معاً فى لحظة و

ويلى ھذا القول مذھُب من يقف الفُرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار وإن كانت منقطعة، ولو صحت لم يجِز القول 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيسلم الرجُل قبل المرأة، وال: قال ابن ُشْبُرَمةَ . بغيرھا مرأة قبل الرجل، كان الناُس على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

م قوُل الترمذى فى أول الفصل،  فأيُّھما أسلم قبل انقضاء ِعدة المرأة، فھى امرأُته وإن أسلم بعد العدة، فال ِنكاح بينھما، وقد تقدَّ

وما حكاه ابُن حزم عن عمر رضى هللا عنه فما أدرى ِمن أين حكاه؟ والمعروف عنه خالفُه، فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن 

ً أسلمت امرأته، َفخيَّرھا عمُر بن سلم ة، عن أيوب وقتادة كالھما عن ابن سيرين، عن عبد هللا بن يزيد الخطمى، أن نصرانيا

ومعلوم بالضرورة، أنه إنما خيرھا بين انتظاره إلى أن . الخطاب رضى هللا عنه إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه

إن أسلم فھَى : أن نصرانياً أسلمت امرأته، فقال عمُر رضي هللا عنه: وكذلك صحَّ عنهيسلم، فتكون زوجته كما ھى أو ُتفارقه، 

 .امرأُته، وإن لم ُيسلم، فرَق بينھما، فلم ُيسلم، ففرق بينھما

 .إما أن تسلم، وإال نزعتھا منَك، فأبى، فنزعھا منه: وكذلك قال لُعبادة بن النعمان التغلبى وقد أسلمت امرأُته

صريحة فى خالف ما حكاه أبو محمد ابن حزم عنه، وھو حكاھا، وجعلھا روايات أخر، وإنما تمسَّك أبو محمد فھذه اآلثار 

قوا بين الرجِل وبيَن امرأته باإلسالم، وھى آثار مجملة ليست بصريحة فى  بآثار فيھا، أن عمر، وابن عباس، وجابراً، فرَّ

 .ه، وعن على ما تقدم وبا التوفيقتعجيل التفرقة، ولو صحت، فقد صحَّ عن عمر ما حكينا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الَعْزلِ : فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال: عن أبى سعيد قال": الصحيحين"ثبت فى  ا َنْعِزُل، فسألنا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ ُكْم : "أصبنا سبياً، فُكنَّ وإنَّ

ً " لََتْفَعلُون؟  ".َما ِمْن َنَسمة َكاِئَنٍة إلى َيْوِم القَِياَمِة إال َوِھى َكاَِئَنةٌ . "قالھا ثالثا
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يا رسوَل هللا إن لى جاريًة وأنا أَْعِزُل عنھا، وأنا أكره أن تحِمَل، وأنا أريُد ما ُيريُد الرجال، : عنه، أن رجالً قال: وفى السنن

غرى، ق ُث أن العزَل الموؤدةُ الصُّ  ".َكَذَبْت يھوُد لَْو أَراَد هللاُ أَْن َيْخلَُقُه َما اْسَتَطْعَت أَْن َتْصرَفهُ : "الوإنَّ اليھوَد ُتحدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم والقُرآُن َيْنِزلُ : عن جابر قال": الصحيحين"وفى   .كنا َنعِزُل على عھِد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

َ َنعِزُل على عھد رسول هللا صَ : عنه" صحيح مسلم"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفلَْم كنا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبلغ ذلك رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ لَّى هللاَّ

 .َيْنَھَنا

ً " صحيح مسلم"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال: عنه قال: أيضا إنَّ ِعندى جاريًة، وأنا أعِزُل عنھا، فقال : سأَل رجٌل النبى َصلَّى هللاَّ

 ُ يا رسوَل هللا إن الجارَية التى ُكْنُت : فجاء الرجُل فقال: ، قال" إنَّ ذلَِك الَ َيْمَنُع َشْيئاً أَراَدهُ هللاُ : " َعلَْيِه َوَسلََّم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ".أََنا َعْبُد ِهللا َوَرُسولُه: "ذكرُتھا لك َحَملَْت، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً " مصحيح مسل"وفى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: أيضا يا رسوَل هللا، إنى : عن أسامة بن زيد، أن رجالً جاء إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ى عل: أُْشفُِق َعلَى ولدھا، أو قال: لَِم َتْفَعُل ذلَِك؟ فقال الرُجلُ : "أعِزُل َعِن امرأتى، فقال له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ومَ : "أوالِدھا، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  ".لَْو َكاَن َضاّراً َضرَّ َفاِرَس َوالرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن : وفى مسند أحمد، وسنن ابن ماجه، من حديث ُعَمَر بِن الخطاب رضى هللا عنه قال  نھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ِة إال بإْذِنَھاُيعَزَل َعِن الُحرَّ 

ر بن أبى ھريرة، عن : وقال أبو داود سمعُت أبا عبد هللا ذكر حديث ابن لَِھيعة، عن جعفر ابن ربيعة عن الزھرى، عن الُمَحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : أبى ھريرة رضى هللا عنه قال ِة إالَّ بإْذنھا: "قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ   .ما أنَكَرهُ : فقال ،"ال ُيْعَزُل َعِن الُحرَّ

على، وسعِد بن أبى وقاص، وأبى : فھذه األحاديُث صريحٌة فى جواز العزِل، وقد ُرِويِت الرخصٌة فيه عن عشرة من الصحابة

، وأبى سعيد الخدرى، وابِن مسعود، رضى  أيوب، وزيِد بن ثابت، وجابٍر، وابِن عباس، والحسِن بن على، وخبَّاِب بن األرتِّ

 .هللا عنھم

وجاءت اإلباحة للعزل صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعِد بن أبى وقاص، وزيِد بن ثابت، وابِن مسعود، : ال ابن حزمق

 .رضى هللا عنھم، وھذا ھو الصحيحُ 

مه جماعة، منھم أبو محمد ابن حزم وغيُره  .وحرَّ

ةُ، فيُباح، أوال تأذن فيحُرم، وإن كانت  قت طائفة بين أن تأذن له الحرَّ زوجته أمًة، أبيَح بإذن سيدھا، ولم يبح بدون إذنه، وفرَّ

يباح بإذن الزوجة : ومنھم من قال. ُيباح بُكلِّ حال: الُيباح بحال، ومنھم من قال: وھذا منصوُص أحمد، ومن أصحابه من قال

 .حرًة كانت أو أمة، وال ُيباح بدون إذنھا حرة كانت أو أمة
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مه مطلقاً احتج بما فمن أباحه مطلقاً، احتج بما ذكرنا من ا ألحاديث، وبأن حقَّ المرأة فى ذوق العسيلة ال فى اإلنزال، ومن حرَّ

اشة، قالت" صحيحه"رواه مسلم فى  حضرُت رسول هللا : من حديث عائشة رضى هللا عنھا، عن ُجَدامة بنِت وھٍب أخِت ُعكَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أناٍس، فسألُوه عن الَعْزِل، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى هللاَّ وإَِذا {:، وھى "ذلَِك الَوأُد الَخفِىُّ : "فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ].8: التكوير[} الَمْوُءَدةُ ُسِئلَتْ 

وھذا ناسٌخ ألخبار اإلباحة، فإنه ناقل عن األصل، وأحاديُث اإلباحة على وفق البراءة األصلية، وأحكاُم الشرع ناقلة عن : قالوا

 .كنا نِعزُل والقرآُن ينِزُل، فلو كان شيئاً ينھى عنه، لنھى عنه القرآن: وقوٌل جابر رضي هللا عنه: قالوا. األصليةالبراءة 

غرى: "قد نھى عنه َمْن أُْنِزَل عليه القرآُن بقوله: فيقال وقد فِھم الحسُن البصرى، : قالوا. والوأد كله حرام" إنَّه الَموُءدةُ الصُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قالالنھَى ِمن حديث أب ال َعلَْيُكم أالَّ َتْفَعلُوا : "ى سعيد الخدرى رضي هللا عنه لما ُذِكَر العزُل عند رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ثُت به الحسَن، فقال: قال ابُن عون" َذاُكْم، فإما ُھَو الَقَدرُ  ِمن  وألن فيه قطَع النسِل المطلوبِ : قالوا. وهللا لكأنَّ ھذا زجرٌ : فحدَّ

 .النكاح، وسوء العشرة، وقطَع اللذة عنَد استدعاء الطبيعة لھا

ْلُته، وكان علىُّ يكره العزل، : ولھذا كان ابُن عمر رضي هللا عنه ال يعِزُل، وقال: قالوا لو علمُت أن أحداً من ولدى َيْعِزُل، لنكَّ

وصح . ھو الموؤودةُ الصغرى: قال فى العزلذكره شعبة عن عاصم عن زرٍّ عنه وصح عن ابن مسعود رضى هللا عنه أنه 

ً يفعلُه: عن أبى أُمامة أنه سئل عنه فقال . ضرب عمر على العزل َبْعَض بنيه: وقال نافع عن ابن عمر. ما ُكْنُت أرى مسلما

 .كان عمُر وعثماُن ينھيان عن العزل: وقال يحيى بن سعيد األنصارى، عن سعيد بن المسيِّب، قال

ُيعارُض أحاديث اإلباحة مع صراحتھا وصحتھا أما حديَث ُجَدامة بنت وھب، فإنه وإن كان رواه مسلم، فإن وليس فى ھذا ما 

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن محمد بن عبد الرحمن : األحاديث الكثيرَة على خالفه، وقد قال أبو داود

يا رسوَل هللا، إن لى جاريًة، وأنا أعِزُل : الخدرى رضى هللا عنه، أن رجالً قالبن ثوبان حدثه، أنَّ ِرفاعة حدثه عن أبى سعيد 

َكَذَبْت يھوُد، لَْو : "عنھا، وأنا أكره أن تحِمَل، وأنا أُريَد ما ُيريد الرجال، وإن اليھوَد ُتحدِّث أن العزل الموؤودة الصغرى، قال

وحسبك بھذا اإلسناد صحة، فُكلُّھم ثقات حفاظ، وقد أعلَّه بعُضھم بأنه مضطرب " ْصِرَفهأََراَد هللاُ أْن َيْخلَُقه َما اْسَتَطْعَت أَْن تَ 

عنه، عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن جابر بن عبد هللا، ومن ھذه : فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبى كثير، فقيل

عن أبى سلمة عن أبى : عن أبى رفاعة، وقيل: ة، وقيلفيه عن أبى ُمطيع بن ِرفاع: وقيل. أخرجه الترمذى والنسائى: الطريق

ُھريرة، وھذا ال يقدُح فى الحديث، فإنه قد يكوُن عند يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن 

ھل أبو رافع،  ويبقى االختالُف فى اسم أبى رفاعة،. أبى سلمة عن أبى ھريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبى سعيد

 .أو ابُن ِرفاعة، أو أُبو مطيع؟ وھذا ال َيُضرُّ مع العلم بحال رفاعة

ونحن نروى عن عدد من أصحاِب : وال ريَب أن أحاديَث جابر صريحٌة صحيحة فى جواز العزل، وقد قال الشافعىُّ رحمه هللا

صوا فى ذلك، ولم يَ  النبى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أنھم رخَّ ً َصلَّى هللاَّ وقد روينا الرخصَة فيه، عن سعد بن أبى : قال البيھقى. َرْوا به بأسا

قاص، وأبى أيوب األنصارى، وزيد ابن ثابت، وابن عباس وغيرھم، وھو مذھب مالك، والشافعى، وأھِل الكوفة، وجمھوِر 

 .أھِل العلم
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  :وقد أُجيب عن حديث ُجَدامة، بأنه على طريق التنزيه، وضعفته طائفٌة، وقالوا كيَف َيِصحُّ أن يكوَن النبىُّ َصلَّى هللاَّ

َب اليھوَد فى ذلك، ثم ُيخبر به كخبرھم؟، ھذا من المحال البيِّن، وردَّت عليه طائفٌة أخرى، وقالوا حديُث تكذيبھم فيه : كذَّ

 ".الصحيح"اضطراب وحديُث ُجَدامة فى 

بھم رسوُل هللا : إن اليھوَد كانت تقولُ  :وجمعت طائفٌة أخرى بين الحديثين، وقالت إن العزَل ال يكون معه حمل أصالً، فكذَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ذلك، وَيُدلُّ عليه قوله َصلَّى هللاَّ : ، وقوله"لَْو أََراَد هللاُ أَْن َيْخلَُقه لََما اْسَتَطْعَت أَْن َتْصِرَفه: "َصلَّى هللاَّ

 .، فإنه وإن لم يمنع الحمَل بالكلية، كترِك الوطء، فھو مؤثر فى تقليله" الَوْأُد الَخفِىُّ  إنَّهُ "

ألنه ناقل : قالوا. الحديثان صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ، وھذه طريقة أبى محمد ابن حزم وغيره: وقالت طائفة أخرى

ر أحِد الحديثين عن عن األصل واألحكام كانت قبل التحريم على اإلباحة، ودعوى ھ ؤالء تحتاج إلى تاريخ محقَّق يبيِّن تأخُّ

اآلخر وأنَّى لھم به، وقد اتفق ُعَمُر َوعلى رضي هللا عنھما على أنھا ال تكوُن موؤودًة حتى َتُمرَّ عليھا التاراُت السبع، فروى 

ر علىٌّ والزبيُر وسعٌد رضى هللا عنھم فى القاضى أبو يعلى وغيرهُ بإسناده، عن ُعبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال جلس إلى عم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وتذاكروا العزَل، فقالوا إنھم يزعمون أنھا الموؤدةُ : فقال رجل ال بأس به،: نفر من أصحاب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ِمْن ُساللة من طين، ثم تكوَن  حتى تكون: ال تكون موؤدًة حتى تمرَّ عليھا التاراُت السبع: الصغرى، فقال على رضى هللا عنه

صدقَت : ُنطفًة، ثم تكون َعلقًة، ثم تكوَن مضغًة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر، فقال عمر رضى هللا عنه

 .وبھذا احتجَّ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. أطال هللا بقاءك

ِة، فقا زه بإذن الُحرَّ ولو ُيعَتَبْر إذُن : للمرأة حقٌّ فى الولد، كما للرجل حقٌّ فيه، ولھذا كانت أحقَّ بحضانته، قالُوا: لوأما من جوَّ

ِة فيه ألنھا ال حقَّ لھا فى القسم، ولھذا ال ُتطالبه بالفيئة، ولو كان لھا حقٌّ فى الوطء لُطولِب المؤلى منھا بالفيئة يَّ رِّ  .السُّ

قِّ ولكن ُيعتبر إذُن سيدھا، ألن له حقاً فى الولد،  وأما زوجُته الرقيقة، فله: قالوا أن َيْعِزَل عنھا بغير إذنھا صيانًة لولده عن الرِّ

 .فاعُتِبَر إذُنه فى العزل كالحرة، وألن بدَل الُبضع يحصل للسيِد كما يحصل للحرة، فكان إذنه فى العزل كإذن الحرة

يستأِذُن أَھلھا، يعنى فى العزل، ألنھم ُيريدون الولد، والمرأةُ لھا : ذا نكحھاقال أحمد رحمه هللا فى رواية أبى طالب فى األمة إ

 .حق، ُتريد الولد، وملُك يمينه ال يستأذنھا

َيعِزُل عن الحرة بإذنھا، واألمِة : وقال فى رواية صالح، وابن منصور، وحنبل، وأبى الحارث، والفضل ابن زياد والمروذى

وقد قال بعُض من . إذا عزل عنھا، لزمه الولد، قد يُكوُن الولُد مع العزل: ل فى رواية ابن ھانىءبغير إذنھا، يعنى أَمته، وقا

 .ال َيِحلُّ لك؟ ليس لھا ذلك: إن شاء، فإن قالت: فى العزل عن أم الولد: وقال فى رواية المروذى. ما لى ولد إال من العزل: قال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : فصل  َم فى الَغيل، وھو وطُء المرِضَعةفى ُحكمه َصلَّى هللاَّ

وَم وَفاِرَس َيْصَنُعوَن ذلَك َفالَ َيُضرُّ : "أنه قال": صحيح مسلم"ثبت عنه فى  لََقْد َھَمْمُت أَْن أَْنھى َعِن الِغْيلَِة َحتَّى َذَكْرُت أَنَّ الرُّ

أَْوالَدُكم ِسّراً َفَوالَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه إنَّه لَُيْدِرك الَفاِرَس  ال َتْقُتلُوا: "وفى سنن أبى داود عنه، من حديث أسماء بنت يزيد" أَْوالََدُھم

 ".َفُيَدْعِثُرهُ 
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 .يأتى الرجُل امرأَته وھى ترضع: الغيلة: ما يعنى؟ قلت: قلت: قال

م فصدُره ھو الذى: أما الحديُث األول، فھو حديُث ُجَدامة بنت وھب، وقد تضمَّن أمرين لِكلٍّ منھما معارض: قلت لقد : "تقدَّ

وقد عارضه " ذلك الوأد الخفى: "ثم سألوه عن العزل، فقال: ، وقد عارضه حديث أسماء، وعجزه"ھممُت أن أنھى عن الِغيلة

نھى أن يتسبب إلى ذلك، فإنه شبَّه الَغيل بقتل " ال َتْقُتلُوا أَْوالَدُكْم ِسّراً : "إن قوله: ، وقد ُيقال"كذبت يھود: "حديث أبى سعيد

، وال ريَب أن وطء المراضعالول مما َتُعمُّ به البلوى،  د، وليس بقتٍل حقيقة، وإال كان من الكبائر، وكان قريَن اإلشراك با

ً من الدين، وكان بياُنه ِمن أھمِّ  ً لكان معلوما ر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ولو كان وطُؤھن حراما ويتعذَّ

ُح أحٌد منھم بتحريمه، َفُعلَِم أن حديث أسماء على وجه اإلرشاد واالحتياط األمور، ولم ُتھِمْله األُمَّ  ُة، وخيُر القرون، وال ُيصرِّ

َضه لفساد اللبن بالحمل الطارىء عليه، ولھذا كان عادةُ العرب أن يسترِضُعوا ألوالدھم غيَر أمھاتھم، والمنع  للولد، وأن ال ُيَعرِّ

التى قد ُتفضى إلى اإلضرار بالولد، وقاعدةُ باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة، غاُيته أن يكون من باب سد الذرائع 

م بياُنه مراراً وهللا أعلم َمْت عليه، كما تقدَّ  .قُدِّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قسم االبتداء والدوام بين الزوجات   فى ُحكمه َصلَّى هللاَّ

يِِّب، أَقام ِعْنَدَھا َسْبعاً وَقَسَم، : أنه قالعن أنس رضى هللا عنه ": الصحيحين"ثبت فى  ُجُل الِبْكَر على الثَّ ج الرَّ نِة إذا تزوَّ ِمَن السُّ

يَِّب، أََقاَم ِعْنَدَھا ثالثاً، ثم َقَسمَ  َج الثَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : ولو شئُت، لقُْلتُ : قال أبو قالبة. وإذا َتَزوَّ  .مَ إن أنساً رفعه إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ً به عن أنس، كما رواه البزار فى  حا ختيانى، عن أبى "مسنده"وھذا الذى قاله أبو قاِلبة، قد جاء مصرَّ ، من طريق أيوب السَّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعَل لِلِبكِر سبعاً، وللثَّيِّب ثالثا  .قاِلبة، عن أنس رضى هللا عنه أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقالَ  وروى الثورى، عن أيوب، اء، ِكالھما عن أبى قاِلبة، عن أنس، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ َج : " وخالد الحذَّ إَِذا َتَزوَّ

 ً يِّيَب، أَقاَم ِعْنَدھا ثالثا َج الثَّ  ".الِبْكَر، أََقاَم ِعْنَدَھا َسْبعاً، وإِذا َتَزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فدخل عليھا، أقاَم عندھا ثالثاً، عن أمِّ سلمة رضى هللا عنھا، لما : وفى صحيح مسلم جھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ تزوَّ

ُه لَْيَس ِبِك َعلى أَْھلِِك َھواٌن، إْن ِشْئِت َسبَّْعُت لَِك، وإْن َسبَّْعُت لَِك، َسبَّْعُت لِِنَسائى : "ثم قال لما أراد أن : "وله فى لفظ". إنَّ

 ".إْن ِشْئِت ِزْدُتِك َوَحاَسْبتِك ِبِه، لِْلِبْكِر َسْبٌع، وللثَُّيب َثالَثٌ : "ليخرج، أَخَذْت بثوبه فقا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْقِسُم َفَيْعِدُل، ويقول: وفى السنن اللُھمَّ إِنَّ ھذا َقْسمى فِيما : "عن عائشة رضى هللا عنھا، كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .، يعنى القلبَ "َتْملُِك َوالَ أَْملُِك  أَِملُك، َفالَ َتلُْمنى فيَما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان إذا أراَد سفراً، أقرَع بين نسائه، فأيَُّتھن خرج سھُمھا، َخَرَج بھا معه": الصحيحين"وفى   .أنه َصلَّى هللاَّ

ُ ": الصحيحين"وفى  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْقِسُم لعائشة َيْوَمھا وَيْوَم  أن سودَة وھبت يومھا لِعائشة رضى هللا عنھا، وكان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .سودة
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ُل َبْعَضَنا على َبْعٍض فى الَقْسِم ِمن ُمكثِ : وفى السنن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيَفضِّ ه عندنا، عن عائشة رضى هللا عنھا، كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .يدنو ِمْن ُكلِّ امرأة ِمْن غير مسيس حتى َيْبلَُغ إلى التى ُھَو َيوُمھا، َفيبِيُت ِعْنَدَھاوكان َقلَّ َيْوٌم إال وُھَو َيُطوُف علينا جميعاً، ف

 .إنھنَّ ُكنَّ يجتِمْعَن كل ليلة فى بيت التى يأتيھا": صحيح مسلم"وفى 

ً  وإِن اْمَرأةٌ َخاَفْت ِمْن َبْعلَِھا ُنُشوزاً {: عن عائشة رضَى هللا عنھا، فى قوله": الصحيحين"وفى  ] 128:النساء[} أو إْعراضا

ال ُتطلِّقنى وأمِسكنى، وأَنت فى حثلٍّ من النفقة علىَّ : أُْنِزلَت في المرأة تكوُن عند الرجل فتطوُل صحبُتھا، فُيريد طالَقھا، فتقول

ْلُح خَ {:والَقْسِم لى، فذلك قولُه   ].128:النساء[} ْيرٌ َفالَ ُجَناَح َعلَْيِھَما أَْن ُيْصلَِحا َبْيَنُھَما ُصْلحاً والصُّ

ة  ة على األمة قسَم لألمة ليلة، وللُحرَّ ج الحرَّ وقضى خليفُته الراشُد، وابُن عمه علىُّ بن أبى طالب رضى هللا عنه، أنه إذا تزوَّ

قضاِء عن وقضاُء خلفائه وإن لم يكن مساوياً لقضائه، فھو كقضائه فى وجوبه على األمة، وقد احتجَّ اإلمام أحمُد بھذا ال. ليلتين

فه أبو محمد بن حزم بالمنھال بن عمرو، وبابِن أبى ليلى، ولم يصنع شيئاً، فإنھما ِثقتان حافِظاِن  على رضي هللا عنه، وقد ضعَّ

د به عن  وَن بابن أبى ليلى على شىء ما فى حفظه ُيتَّقى منه ما خالف فيه األثبات، وما تفرَّ جليالن، ولم يزِل الناُس يحتجُّ

 .فھو غيُر مدفوع عن األمانة والصدق الناس، وإال

 .فتضمَّن ھذا القضاُء أموراً 

باً، خيَّرھا بين أن ى بينھما، وإن كانت ثيِّ ج بكراً على ثيب، أقام عندھا سبعاً ثم سوَّ  منھا وجوُب قسم االبتداء، وھو أنه إذا تزوَّ

ال ُيحاسبھا، ھذا قول الجمھور، وخالف فيه إماُم أھل الرأى، ُيقيم عندھا سبعاً، ثم يقِضيھا للبواقى، وبين أن ُيقيم عندھا ثالثاً و

 .ال حقَّ للجديدة غيَر ما تستحقه التى عنده، فيجب عليه التسوية بينھما: وإماُم أھل الظاھر، وقالوا

ِسْب عليھا بھا، أن الثيَِّب إذا اختارت السبَع، قضاُھن للبواقى، واحتسَب عليھا بالثالث، ولو اختارِت الثالَث، لم يحت. ومنھا

وعلى ھذا من ُسومح بثالث دون ما فوَقھا، ففعل أكثَر منھا، دخلت الثالث فى الذى لم ُيسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم، أثَِم 

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للُمھاِجِر أن ُيقيم بعد قضاء نسكه ثالثا داً، ُذمَّ على اإلقامة فلو أقام أب. على الجميع، وھذا كما رخَّص النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .ُكلِّھا

وأُِخَذ من ھذا . أنه ال تجب التسويُة بيَن النساء فى المحبة، فإنھا ال ُتْملَُك، وكانت عائشُة رضى هللا عنھا أحبَّ نسائه إليه: ومنھا

 .أنه ال تجُب التسوية بينھن فى الوطء، ألنه موقوف على المحبِة والميل، وھى بيد مقلِّب القلوب

ذا تفصيل، وھو أنه إن تركه لعدم الداعى إليه، وعدم االنتشار، فھو معذور، وإن تركه مع الداعى إليه، ولكن داعيه إلى وفى ھ

الضرة أقوى، فھذا مما يدُخُل تحت قُدرته وملكه، فإن أدى الواجَب عليه منه، لم َيْبَق لھا حق، ولم يلزمه التسويُة، وإن ترك 

 .بهالواجَب منه، فلھا المطالبُة 

 .إذا أراد السفَر، لم يجز له أن ُيسافِر بإحداھن إال بقُرعة: ومنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يكن: ومنھا  .يقضى للبواقى أنه ال يقضى للبواقى إذا َقِدَم، فإن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
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 .وفى ھذا ثالثة مذاھب

 .حنيفة، ومالكأنه ال يقضى، سواء أقَرَع أو لم ُيقرع، وبه قال أبو : أحدھا

 .أنه يقضى للبواقى أقرع أو لم ُيقرع، وھذا مذھب أھل الظاھر: والثانى

 .أنه إن أقرع لم يقض، وإن لم ُيقرع قضى، وھذا قوُل أحمد والشافعى: والثالث

ھا لمن شاء منھن، أن للمرأِة أن َتَھَب ليلتھا لِضرتھا، فال يجوُز له جعلُھا لغير الموھبة، وإن وھبتھا للزوج، فله جعلُ : ومنھا

والفرُق بينھما أن الليلَة حقٌّ للمرأة فإذا أسقطتھا، وجعلتھا لضرتھا، تعينت لھا، وإذا جعلتھا للزوج، جعلھا لمن شاء ِمن نسائه، 

ورتھا، فإذا اتفق أن تكون ليلُة الواھبة تلى ليلة الموھوبة، قسم لھا ليلتين متواليتين، وإن كانت ال تليھا فھل له نقلُھا إلى مجا

 .فيجعل الليلتين متجاورتين؟ على قولين للفقھاء، وھما فى مذھب أحمد والشافعى

 .أن الرجَل له أن َيْدُخَل على نسائه ُكلَِّھنَّ فى يوم إحداھن ولكن ال يطؤھا في غير نوبتھا: ومنھا

ثن إلى أن يجىء: ومنھا  .وقُت النوم، فتؤوب ُكلُّ واحدة إلى منزلھا أن لِنسائه ُكلِِّھنَّ أن يجتِمعن فى بيت صاحبة النوبة يتحدَّ

أن الرجل إذا قَضى وطراً من امرأته، وكرھْتھا نفُسه، أو َعَجَز عن حقوقھا، فله أن ُيطلِّقھا، وله أن ُيَخيِّرھا، إن شاءت : ومنھا

ا رضيت بذلك، لزم، وليس يصطلحان عليه، فإذ أقامت عنده وال حقَّ لھا في القسم والوطء والنفقة، أو فى بعِض ذلك بحسب ما

 .لھا المطالبُة به بعد الرضى

إن حقھا يتجدد، فلھا الرجوع فى ذلك متى : ھذا موجب السنة ومقتضاھا، وھو الصواُب الذى ال يسوُغ غيره، وقوُل من قال

من الحقوق شاءت، فاسد، فإن ھذا خرج مخرَج المعاوضة، وقد سماه هللا تعالى صالحاً، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه 

َنْت ِمن طلب حقِّھا بعد ذلك، لكان فيه تأخيُر الضرر إلى أكمل حالتيه، ولم يكن صلحاً، بل كان ِمن أقرب  واألموال، ولو ُمكِّ

ھة عن ذلك، ومن عالمات المنافق أنه إذا وعد، أخلف، وإذا عاھد، غدر، القضاء النبوي يردُّ  أسباب المعاداة، والشريعُة منزَّ

 .ھذا

جة على النصف من الحرة، كما قضى به أمير المؤمنين على رضى هللا عنه، وال ُيعرف له فى : ومنھا أن األمة المزوَّ

أنھما سواء، وبھا قال أھل الظاھر، وقوُل الجمھور ھو الذى : الصحابة مخالف، وھو قوُل جمھور الفقھاء إال رواية عن مالك

، وال فى الملك، وال فى يقتضيه العدُل، فإن هللا سبحانه لم يسو بين الحر ة واألمة، ال فى الطالق، وال فى العدة، وال فى الحدِّ

الميراث، وال فى مدة الكوِن عند الزوج ليالً ونھاراً، وال فى أصِل النكاح، بل جعل نكاحھا بمنزلة الضرورة، وال فى عدِد 

عن عمر بن الخطاب رضى : اإلمام أحمد بإسناده المنكوحات، فإن العبد ال يتزوج أكثر من اثنتين، ھذا قوُل الجمھور، وروى

ُج العبد ثنتين، ويطلق ثنتين، وتعتدُّ امرأُته حيضتين، واحتج به أحمد: هللا عنه قال ورواه أبو بكر عبد العزيز، عن على . يتزوَّ

 .ال َيِحلُّ للعبد من النساء إال ثنتان: بن أبى طالب رضى هللا عنه، قال



66 

 

: كم يتزوُج العبد؟ فقال عبد الرحمن: هللا عنه الناس سأل عمر رضى: ه، عن محمد بن سيرين قالوروى اإلمام أحمد بإسناد

ثنتين وطالقه ثنتين فھذا عمر، وعلى، وعبد الرحمن، رضى هللا عنھم، وال يعرف لھم مخالف فى الصحابة مع انتشار ھذا 

 .القول وظھوره، وموافقته للقياس

ُ عَ : فصل  لَْيِه َوَسلََّم فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الَواطىءفى قضائه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أتى بامرأٍة ُمِجحِّ على َباِب ": صحيح مسلم"ثبت فى  من حديث أبى الدرداء رضَى هللا عنه، أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َنَعمْ : فقالُوا". لََعلَُّه ُيريُد أَْن ُيلِمَّ بھا: "فُْسَطاٍط، فقال لََقْد َھَمْمُت أَْن أَْلَعَنُه لَْعًنا َيْدُخُل َمَعُه : "، فقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُثه وُھَو ال َيِحلُّ لُه، َكْيَف َيْسَتْخِدُمه وُھَو الَ َيِحلُّ لهُ   ".َقْبَرهُ، َكْيَف ُيَورِّ

من حديث أبى سعيد " السنن"وقد روى أھل . انتھى. حاِمِل خبٌر غيُر ھذاال َيِصحُّ فى تحريم وطِء ال: قال أبو محمد ابن حزم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال فى سبايا أوطاس ال ُتَوطأْ َحاِمُل َحتَّى َتَضَع، وال َغْيُر َحاِمٍل َحتَّى َتحيَض : "رضى هللا عنه، أن النبى َصلَّى هللاَّ

 ".َحْيَضةً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال بن ثابت رضى هللا عنه،من حديث ُرويفع : وفى الترمذى وغيره ِ : "عن النبى َصلَّى هللاَّ َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبا

 .قال الترمذى حديث حسن" والَيْوِم اآلِخِر َفال َيْسِق َماَءه َولََد َغْيِرِه 

ُ َعلَيْ  م وطَء السبايا حتى َيَضْعَن ما فى ُبطونھنوفيه عن الِعرباِض بن َساِرَيَة رضى هللا عنه، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ  .ِه َوَسلََّم حرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ثه وھو ال َيحلُّ له، كيف يستخِدُمه وھو ال َيِحلُّ له: "وقوله َصلَّى هللاَّ كيف : ، كان شيُخنا يقوُل فى معناه"كيف ُيورِّ

الوطء يزيد فى سمعه : و ولُده، ألن وطأه زاد فى َخْلقِه؟ قال اإلمام أحمديجعلُه عبداً َموروثاً عنه، ويستخِدُمه استخداَم العبيِد وھ

قال فيمن اشترى جاريًة حامالً من غيره، فوطئھا قبل وضعھا، فإن الولد ال يلَحُق بالمشترى، وال يتبُعه، لكن يعِتقُه . وبصره

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، مرَّ ألنه قد شرك فيه، ألن الماَء يزيُد فى الولد، وقد روى عن أبى الدرداء رض ى هللا عنه، عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ

أنه إن استلحقه وشِركه فى ميراثه، لم يحل : يعنى. وذكر الحديثَ " لعله ُيريد أن ُيلِمَّ بھا: "بامرأة ُمِجحٍّ على باب فسطاط، فقال

 .رك فيه لكون الماء يزيُد فى الولدله، ألنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخِدُمه لم َيحلَّ له ألنه قد ش

ٍد أو ُشبھة أو زنى، وھذا ال خالف فيه إال  وفى ھذا داللة ظاھرةٌ على تحريم نكاح الحاِمل، سواء كان حملُھا ِمن زوج أو سيِّ

و مذھب صحُته وھ: بطالُنه وھو مذھُب أحمد ومالك، والثانى: فيما إذا كان الحمُل ِمن زنى، ففى صحة العقد قوالن، أحدھما

ةُ، وكرھه الشافعى، وقال أصحاُبه  .ال يحرم: أبى حنيفة والشافعى ثم اختلفا، فمنع أبو حنيفة ِمن الوطء حتى تنقضَى الِعدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الرجل يعتُِق أمَته ويجعل ِعتقھا صداَقھا: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

َة وجعل": " الصحيح"ثبت عنه فى  أَْصَدَقھا َنْفَسھا وذھَب إلى : ما أَْصَدَقھا؟ قال: قيل ألنس". ِعْتَقھا َصَداَقھا أنه أعتق صفيَّ

جواز ذلك علىُّ ابن أبى طالب، وفعله أنس بن مالك، وھو مذھُب أعلم التابعين، وسيِّدھم سعيِد بن المسيِّب، وأبى سلمة بن عبد 

 .الرحمن، والحسِن الَبصرى، والزھري، وأحمد، وإسحاق
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 .د رواية أخرى، أنه ال َيِصحُّ حتى يستأنَِف نكاحھا بإذنھا، فإن أبت ذلك، فعليھا قيمُتھاوعن أحم

جه إياھا: وعنه رواية ثالثة ُل رجالً يزوِّ  .أنه ُيَوكِّ

ھو القول األول الموافق للسنة، وأقواِل الصحابة والقياس، فإنه كان يِملك رقبتھا، فأزال ملكه عن رقبتھا، وأبقى : والصحيح

م تقريُر ذلك فى غزاة خيبرمل  .َك المنفعة بعقد النكاح، فھو أولى بالجواز مما لو أعتقھا، واستثنى ِخدمتھا، وقدم تقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى صحة النكاح الموقوِف على اإلجازة : فصل  فى قضائه َصلَّى هللاَّ

َجھا وھى ا أن جاريًة بكراً أتت"عن ابن عباس رضى هللا عنھما، ": السنن"فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فذكرت أنَّ أباھا زوَّ لنبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ".َكاِرَھة، فخيَّرھا النبىُّ َصلَّى هللاَّ

جه عمه، قال إن رضى به فى وقت من : وقد نصَّ اإلماُم أحمد على القول بمقتضى ھذا، فقال فى رواية صالح فى صغير زوَّ

 .وإن لم يرض فسخ األوقات، جاز،

ونقل عنه ابنه عبد هللا، إذا زوجت اليتيمُة، فإذا بلغت فلھا الخياُر، وكذلك نقل ابُن منصور عنه ُحكى له قوُل سفياَن فى يتيمة 

َجت وَدَخَل بھا الزوُج، ثم حاضت عند الزوج بعُد، قال ا، وإن ُتخيَُّر، فإن اختارت نفَسھا لم يقع التزويُج، وھى أحقُّ بنفسھ: ُزوِّ

 .جيد: قال أحمد. اخترُت زوجى؟ فليشھدوا على نكاحھما: قالت

ج بغير إذن سيده، ثم علم السيُد بذلك فإن شاء ُيطلِّق عليه، فالطالُق بيد السيد، وإذا أذن : وقال فى رواية حنبل فى العبد إذا تزوَّ

له القاضى، وھو ُيْبِطُل ال: يطلق، أى: له فى التزويج، فالطالُق بيد العبد، ومعنى قوله عقد، ويمنع تنفيَذه وإجازته، ھكذا أوَّ

خالف ظاھر النص، وھذا مذھُب أبى حنيفة ومالك على تفصيل فى مذھبه، والقياُس يقتضى صحَة ھذا القول، فإن اإلذن إذا 

م القبوَل واإليجاَب جاز أن يتراخى عنه  .جاز أن يتقدَّ

ً فإنه كما يجوز وقفُه على الفسخ يجوُز و قفُه على اإلجازة كالوصية، وألن المعتبَر ھو التراضى، وحصولُه فى ثانى وأيضا

الحال كحصولِه فى األول، وألن إثباَت الخيار فى عقد البيع ھو وقٌف للعقد فى الحقيقة على إجازة من له الخيار ورّده، وبا 

 .التوفيق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الكفاءة فى : فصل  النكاحفى حكمه َصلَّى هللاَّ

ا َخلَْقَناُكم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى وَجَعْلَناُكم ُشُعوباً وَقَبائَِل لَِتعاَرفُوا إنَّ أْكَرَمُكْم { : قال هللا تعالى َھا النَّاُس إنَّ : الحجرات[} ِعْنَد ِهللا أَْتَقاُكمَيأَيُّ

] 71: التوبة[} لُمْؤِمُنوَن والُمْؤِمَناُت َبْعُضُھم أَْولَِياُء َبْعٍض وا{: وقال] 10: الحجرات[} إِنَّما الُمْؤِمُنوَن إْخَوةٌ {: وقال تعالى] 13

ُھْم أَنِّى ال أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَو أُْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض {: وقال تعالى  ].195: آل عمران[} َفاْسَتَجاَب لَُھْم َربُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ال َفْضَل لَِعَربىٍّ َعلى َعَجِمى، َوالَ لَِعَجِمىٍّ َعلى َعَربى، وال ألَْبَيَض َعلى أَْسَوَد وال ألسود َعلى : "مَ وقال َصلَّى هللاَّ

ْقَوى، الّناُس ِمْن آَدَم، وآَدُم مْن ُترابٍ   ".أْبَيَض، إاِلَّ بِالتَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قُوَن َحْيُث َكاُنوا وأَْيَن َكاُنواإِنَّ آَل بِنى فاُلٍَن لَْيُسو: "وقال َصلَّى هللاَّ  ".ا لى ِبأَْولَياَء، إِنَّ أَْولِيائى المتَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى الترمذى إَذا َجاَءُكْم َمْن َتْرُضْوَن ِديَنُه وُخلَُقُه َفأَْنِكُحوهُ، إالَّ َتْفَعلوه، َتُكْن فِْتَنٌة فى األَْرِض وَفَساٌد : "عنه َصلَّى هللاَّ

 .، ثالث مرات"إَذا َجاَءُكم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه وُخلَُقُه َفأَْنِكُحوه : "يارسوَل هللا، وإن كان فيه؟ فقال: قالوا". يرٌ َكبِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لبنى َبَياَضة  ً ". أَْنِكُحوا أَبا ِھْنٍد، وأَْنِكُحوا إلَْيهِ : "وقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ اما  .وكان حجَّ

ج ال ج فاطمة بنت قيس الفِھرية وزوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم زينَب بنَت َجْحٍش القُرشية ِمن زيد بن حارثة مواله، وزوَّ نبىُّ َصلَّى هللاَّ

ج بالُل ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال هللا تعالى. القرشية يِِّبين { :من أسامة ابنه، وتزوَّ يِّباُت لِلطَّ والطَّ

ُبوَن  يِّ يَِّباتِ والطَّ  ].3:النساء[} فاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساءِ {:وقد قال تعالى ] 26:النور[} لِلطَّ

ين فى الكفاءة أصالً  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتباُر الدِّ ُج مسلمٌة بكافر، وال عفيفٌة بفاجر، . فالذى يقتضيه ُحكُمه َصلَّى هللاَّ وكماالً، فال ُتزوَّ

م على المسلمة نكاَح الزانى الخبيِث، ولم يعتبر نسباً وال ِصناعة، ولم يعتبِر الق رآُن والسنُة فى الكفاءة أمراً وراَء ذلك، فإنه حرَّ

ً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاَح ال ِة النسيبة الغنيِة إذا كان عفيفا ز للعبد القِنَّ نكاَح الحرَّ ًة، فجوَّ  قرشيات،وال ِغنًى وال حريَّ

 .اشميين نكاَح الھاشميات وللفقراِء نكاَح الموسراتولغير الھ

 :وقد تنازع الفقھاُء فى أوصاف الكفاءة

يُن، وفى رواية عنه: فقال مالك فى ظاھر مذھبه ين، والحريَّة، والسالمُة من العيوب: إنھا ثالثة: إنھا الدِّ  .الدِّ

 .ھى النسُب والدين: وقال أبو حنيفة

ين والنسب خاصةھى ا: وقال أحمد فى رواية عنه ين، والنسب، والحرية، والصناعة، : ھى خمسة: وفى رواية أخرى. لدِّ الدِّ

ً ال يكافئھم إال : الثانية. أن العرب بعُضھم لبعض أكفاء: إحداھما. وإذا اعتبر فيھا النسب، فعنه فيه روايتان. والمال أن قريشا

 .قرشى، وبنو ھاشم ال ُيكافئھم إال ھاشمى

ناعة، والسالمُة من العيوب الُمَنفَِّرةِ : فعىوقال أصحاُب الشا يُن، والنسُب، والُحرية، والصِّ  .ُيعتبر فيھا الدِّ

اعتباُره فيھا، وإلغاُؤه، واعتباُره فى أھل المدن دون أھِل البوادى، فالعجمىُّ ليس عندھم ُكْفَئاً : ولھم فى اليسار ثالثة أوجه

الھاشمى للھاشمية، وال غيُر المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشھورين كفئاً لمن  للعربى، وال غيُر القرشى للقرشية، وال غيرُ 

قُّ أحَد آبائه كفئاً لمن لم يمسَّ  ھا ِرق، وال ليس منتسباً إليھما، وال العبُد ُكْفَئاً للحرة، وال العتيق كفئاً لحرة األصل، وال من َمسَّ الرِّ

وجھان، وال َمن به عيب مثبت للفسخ ُكْفَئاً للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفِّراً أحداً من آبائھا، وفى تأثير ِرق األمھات 

ً لبنت . كالعمى والقطع، وتشويِه الِخلقة، فوجھان ويانى أن صاحبه ليس بكفٍء، وال الحجام والحائك والحارس ُكْفَئا واختار الرُّ

ً التاجر والخياط ونحوھما، وال المحترف لبنت العالم، و للعفيفة، وال المبتدُع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمھور  ال الفاسق كفئا

 .ھي حق المرأة واألولياء
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حق لجميع األولياء، قريبھم وبعيِدھم، : وقال أحمد فى رواية. ھى لمن له والية فى الحال: ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعى

إنھا حقُّ ِهللا، فال َيِصحُّ رضاھم بإسقاطه، ولكن على ھذه الرواية ال : لثةفمن لم يرض منھم، فله الفسخ وقال أحمد فى رواية ثا

يُن فقط، فإنه لم يقل أحمد، وال أحٌد من العلماء إن نكاح : ُتعتبر الحريُة وال اليسار، وال الصناعة وال النسُب، إنما ُيعتبر الدِّ

ح الھاشمية لغير الھاشمى، والقرشية لغير القرشى باطل، إن نكا: الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، وال يقوُل ھو وال أحدٌ 

إن : وإنما نبھنا على ھذا ألن كثيراً من أصحابنا يحُكون الخالف فى الكفاءة، ھل ھى حق  أو لآلدمى؟ ويطلقون مع قولھم

 .الكفاءة ھى الخصاُل المذكورة، وفى ھذا من التساھِل وعدِم التحقيق ما فيه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُثبوِت الخياِر للمعَتقة تحَت العبدِ  فى ُحكمه َصلَّى: فصل  هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى كِتابتھا، فقالت عائشُة : ، والسنن"الصحيحين"ثبت فى  أن َبِريَرَة كاتبت أھلَھا، وجاءت تسأُل النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ھا لھم، ويكوُن : رضى هللا عنھا والؤك لى فعلُت، فذكرت ذلك ألھلھا، فأَبْوا إال أن يكوَن الوالُء لھم فقال إن أَحبَّ أھلُك أن أُعدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لعائشة رضى هللا عنھا َما َباُل : " ، ثم خطَب الناَس فقال"اْشَتِريھا واْشَتِرطى لَُھُم الَوالُء لِمْن أْعَتَق : "النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ً أْقَواٍم َيْشَتِرُطوَن شروطاً لَ  لْيَس فى ِكَتاِب ِهللا، َفُھَو َباِطٌل، وإِْن َكاَن ِماَئة َشْرٍط، َقَضاُء هللا  ْيَسْت فى ِكَتاِب ِهللا، َمِن اْشَتَرَط َشْرطا

َما الوالء لَِمْن ْأْعَتَق  ، وَشْرُط ِهللا أْوَثُق، وإِنَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بين "أَحقُّ أن َتْبَقى على نكاح زوجھا، ، ثم خيَّرھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُه َزْوُجِك وأُبو َوَلِدكِ : "وبين أن َتْفَسَخُه، فاختارت نفَسھا، فقال لھا الَ، إِنَما أََنا : " يا رسوَل هللا، تأُمُرنى بذلك؟ قال: ، فقالت" إنَّ

َق عليھا بلحم، فأكل ، "إن َقُرَبِك، فال ِخياَر لك: "فال حاجة لى فيه، وقال لھا إْذ خيَّرھا: ، قالت"َشافٌِع  وأمرھا أن تعتد، وُتُصدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقال  ".ُھَو َعلَْيھا َصَدَقٌة، ولََنا َھِديَّةٌ : "منه النبىُّ َصلَّى هللاَّ

يُده، وھذا مذھُب أحمد الم ْزه سِّ شھوُر عنه، وكان فى قِصِة بريرة من الفقه جواُز مكاتبة المرأة، وجواُز بيِع المكاتِب وإن لم ُيعجِّ

وبھذا قال أبو حنيفة، ومالٌك، . ال يطأ مكاتبته، أال ترى أنه ال يقدر أن يبيَعھا: وعليه أكثُر نصوصه، وقال فى رواية أبى طالب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أقرَّ عائشة رضى هللا عنھا على شرائھا، وأھلَھا على بيعھا، ولم يسأل. والشافعى أم ال،  أعجزت: والنبىُّ َصلَّى هللاَّ

ومجيُئھا تستعيُن فى كتابتھا ال يستلِزُم عجَزھا، وليس فى بيع المكاتب محذور، فإن بيعه ال ُيبطل ِكتابته، فإنه يبقى عند 

ق كما كان عند بائعه، فلو لم تأت  المشترى كما كان عند البائع، إن أدى إليه، َعَتَق، وإن عجز عن األداء، فله أن ُيِعيَده إلى الرِّ

 .بجواز بيعه، لكان القياُس يقتضيهالسنُة 

ألن قصة بريرة وردت بنقل الكافَّة، ولم يبق بالمدينة مْن لم : قالوا. وقد ادعى غيُر واحد اإلجماَع القديَم على جواز بيِع المكاَتب

ة، ثم خطَب رسوُل هللا َيْعِرْف ذلك، ألنھا صفقٌة جرت بين ْأمِّ المؤمنين، وبيَن بعِض الصحابة رضي هللا عنھم، وھم موالى برير

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الناَس فى أمر بيعھا ُخطبُة فى غير وقت الخطبة، وال يكون شىء أشھر ِمن ھذا، ثم كان ِمن مشى زوجِ  ھا َصلَّى هللاَّ

ً فى أِزقَّة المدينِة ما زاد األمَر شھرًة عند النساء والصبيان، قالوا ً أنه إجماٌع : خلَفھا باكيا من الصحابة، إذ ال ُيظن فظھر يقينا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مثَل ھذا األمر الظاھر المستفيِض قالوا وال ُيمكن أن ُتوِجُدونا عن : بصاحٍب أنه ُيخالف ِمن سنة رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .دأحٍد من الصحابة رضى هللا عنھم المنَع من بيع المكاتب إال روايًة شاذة عن ابن عباس ال ُيعرف لھا إسنا
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أن البيَع ورد على : أن بريَرَة كانت قد عجَزت، وھذا عذُر أصحاب الشافعى، والثانى: أحدھما. واعتذر َمْن منع بيَعه بُعذرين

 .مال الِكتابة ال علي رقبتھا، وھذا عذُر أصحاِب مالك

فال ريَب أن ھذه القصة كانت : لوھذان الُعذران أحوُج إلى أن ُيعتذر عنھما ِمن الحديث، وال َيِصحُّ واحد منھما، أما األو

بالمدينة، وقد شھدھا العباُس وابُنه عبد هللا، وكانت الِكتابة تسع سنين فى كل سنة أوقية، ولم تكن بعُد أدَّت شيئاً، وال خالف أن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد ذل ك إال عاميِن، وبعَض الثالث، فأين العباس وابَنه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة، ولم يعِش النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 العجُز وحلوُل النجوم؟،

ُ : عجزُت، وال قالت لھا عائشةُ : وأيضاً، فإن بريرة لم َتقُلْ  أعجزِت؟ وال اعترف أھلُھا بعجزھا، وال حكم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .عن إثباته؟ لكم ھذا العجُز الذى تعِجُزونَ َعلَْيِه َوَسلََّم بعجزھا، وال َوَصَفھا به، وال أْخَبَر عنھا البتة، فمن أين 

لم أؤدِّ لھم : كاتبت أھلى على تسع أواق فى كل سنة أوقية، وإنى أُِحبُّ أن ُتعينينى، ولم تقل: وأيضاً، فإنھا إنما قالت لعائشة

ةٌ عجزت عن األداء فيھا، وال قالت زنى أھلى: شيئاً، وال مضت علىَّ نجوم ِعدَّ  .عجَّ

زوھا، لعادت فى الّرق، ولم تكن حينئذ لِتسعى فى كتابتھا، وتستِعيَن بعائشة على أمر قد َبَطلَ وأيضاً فإنھم ل  .و عجَّ

وقول النبى َصلَّى . إن أحب أھلك أن اشترَيك وأِعتَقك، ويكون وألؤِك لى فعلتُ : الذى يدل على َعْجِزَھا قوُل عائشة: فإن قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لعائشة رضى هللا ، وھذا يدلُّ على إنشاء عتق من عائشة رضى هللا عنھا، وعتُق " اْشَتِريَھا َفأَْعتِقيھا: " عنھاهللاَّ

وِمَن المعلوم أنھا ال تبطُل إال : قالوا. ھذا ھو الذى أوجَب لھم القوَل ببطالِن الِكتابة: قيل. المكاتب باألداء ال بإنشاء ِمن السيد

ق، فإنما ورد البيُع على رقيق، ال على مكاَتببعجز المكاتب أو تعِجيِزه نفسه، وحينئ  .ذ فيعود فى الرِّ

أن ترتيب الِعتق على الشراء ال يُدلُّ على إنشائه، فإنه ترتيٌب للمسبب على سببه، وال سيما فإن عائشة لما أرادت : وجواُب ھذا

ل كتابتھا جملة واحدة كان ھذا سبباً فى إعتاقھا، وقد قلُتم أنتم ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ إن ق: أن ُتعجِّ الَ َيْجزى َولٌَد َوالَِدهُ : "وَل النبى َصلَّى هللاَّ

 ".إالَّ َيِجَدهُ َمْملُوكاً َفَيْشَتِرَيُه َفُيْعِتَقهُ 

 .إن ھذا من ترتيب المسبب على سببه، وأنه بنفس الشراء ُيعتق عليه ال يحتاج إلى إنشاء عتق

القصة ُيبِطلُه، فإن أمَّ المؤمنين اشترْتھا، فأعتقتھا، وكان والُؤھا لھا، وھذا مما ال ريَب فأمُره أظھُر، وسياُق : وأما العذُر الثانى

تھا لھم جملًة واحدة، ولم تتعرَّض للمال الذى فى ذمتھا، وال كان  فيه، ولم تشترِ  مة، فعدَّ الماَل، والمال كان تسَع أوراق منجَّ

لة بعددھا حالَّةغرضھا بوجِه ما، وال كان لعائشة غرض في شراء الد  .راھم المؤجَّ

وفى القصة جواُز المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلِْف مقدارھا، وفيھا أنه ال يجوُز ألحٍد من المتعاقَدين أن يشتِرَط على اآلخر 

راُد أنه ليس فى ليس فى حكم هللا جواُزه، وليس الم: ، أى"ليس فى كتاب هللا: "شرطاً ُيخالف حكم هللا ورسوله، وھذا معنى قوله

 ".كتاُب هللا أحق وشرُط هللا أوثق: "القرآن ِذكُره وإباحته، ويدل عليه قولُه
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وقد استدل به من صحيح العقد الذى شرط فيه شرط فاسد، ولم يبطل العقُد به وھذا فيه نزاع وتفصيٌل يظھر الصواب منه فى 

، فأذن لھا فى ھذا االشتراط، "لھم الوالء، فإن الوالء لمن أعتقاشترطى : "تبيين معنى الحديث، فإنه قد أشكل على الناس قوله

إن ھشام ابن عروة انفرَد بھا، وخالفه غيُره، فردھا الشافعى، ولم يثبْتھا، : والشافعى طعن فى ھذه اللفظة وقال. وأخبر ال يفيد

 .لشافعى فيما نعلموغيَرھم أخرجوھا، ولم يطعنوا فيھا، ولم ُيعللھا أحد سوى ا" الصحيحين"ولكن أصحاب 

إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ألَْنفُِسُكْم وإِْن {: ، كقوله"على"الالم ليست على بابھا، بل ھى بمعنى : ثم اختلفوا فى معناھا، فقالت طائفة

 ].46: فصلت[} َساَء َفَعلَْيَھاَمْن َعِمَل َصالِحاً َفلَِنْفِسِه وَمْن أَ {: فعليھا، كما قال تعالى: أى] 7: اإلسراء[} أََسأُْتْم َفلََھا

قت بين ما للنفس وبين ما  ْت طائفة ھذا االعتذار بخالفه لسياق القصة، ولموضوع الحرف، وليس نظير اآلية، فإنھا قد فرَّ وَردَّ

 ".اشترطى لھم: "عليھا، بخالف قوله

و ال تشترطى، فإن االشتراط ال ُيفيد شيئاً اشترطى لھم، أ: بل الالم على بابھا، ولكن فى الكالم محذوف تقديره: وقالت طائفة

 .لمخالفته لكتاب هللا

 .وردَّ غيُرھم ھذا االعتذاَر الستلزامه إضماَر ما ال دليل عليه، والعلُم به ِمن نوع علم الغيب

لبطالن من جنس ما وھذا فى ا] 40: فصلت[} اْعَملُوا َما ِشْئُتم{: بل ھذا أمُر تھديد ال إباحة، كقوله تعالى: وقالت طائفة أخرى

 .نينقبله وأظھُر فساداً، فما لعائشة، وما للتھديد ھنا؟، وأين فى السياق ما ينقضى التھديد لھا؟ نعم ُھْم أحقُّ بالتھديد، ال أمُّ المؤم

ة، وھذا بل ھو أمر إباحة وإذن، وأنه يجوُز اشتراط مثِل ھذا، ويكوُن والُء المكاتب للبائع، قاله بعُض الشافعي: وقالت طائفة

ه  .أفسُد ِمن جميع ما تقدم، وصريُح الحديث يقتضى بطالَنه وردَّ

إنما أِذَن لھا فى االشتراط، ليكون وسيلة إلى ظھور بطالِن ھذا الشرط، وعلم الخاص والعام به، وتقررَّ حكمه : وقالت طائفة

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكان القوُم قد علُِموا حكمه َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فى ذلك، فلم يقنعوا دون أن يكون الوالُء لھم، فعاقبھم َصلَّى هللاَّ

ً من أحكام الشريعة، وھو أن  ن فيھم ببطالن ھذا الشرط، وتضمَّن حكما بأن أِذَن لعائشة فى االشتراط، ثم خطَب الناس فأذَّ

االشتراط لما ُعلَِم ذلك، فإن الحديَث تضمَّن فساَد ھذا  الشرَط الباطل إذا ُشِرَط فى العقد، لم يجز الوفاء به، ولوال اإلذن فى

 .الحكم، وھو َكوُن الوالِء لغير المعتقِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ببطالنه بعد اشتراطه ولعلَّ القوَم ا عتقدوا أن وأما بطالُنه إذا شرط، فإنما اسُتفِيَد ِمن تصريح النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإن شرط كما أبطلهاشتراطه ُيفيد الوفاَء به، و بدون  إن كان خالَف مقتضى العقد المطلق، فأبطله النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .الشرط

فإذا فات مقصوُد المشترط ببطالن الشرط، فإنه إما أن ُيسلَّط على الفسخ، أو ُيعطى من األرش بقدر ما فات من : فإن قيل

ُ عَ   .لَْيِه َوَسلََّم لم َيْقِض بواحٍد من األمرينغرضه، والنبىُّ َصلَّى هللاَّ
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فأما إذا علم بطالَنه ومخالفَته لحكم هللا، كان عاصياً آثماً بإقدامه على . ھذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاھالً بفساد الشرط: قيل

 .اشتراطه، فال فسخ له وال أرش، وھذا أظھُر األمرين فى موالى بريرة، وهللا أعلم

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وفى  ِمن العموم ما يقتضى ثبوَته لمن أعتق سائبًة، أو فى زكاة، أو كفارة، " إنما الوالء لمن أعتق : "قوله َصلَّى هللاَّ

ال والء عليه، وقال فى : أو عتٍق واجب، وھذا قوُل الشافعى وأبى حنيفة، وأحمد فى إحدى الروايات، وقال فى الرواية األخرى

اً، ثم مات العتيق، ورثه يُ : الثالثة رد والؤه فى عتق مثله، ويحتجُّ بعمومه أحمد ومن وافقه فى أن المسلم إذا أعتق عبداً ذميِّ

ال َيِرُثه : فيخصصه أو يقيده، وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة" ال َيِرُث الُمْسلُِم الَكافِرَ : "بالوالء، وھذا العموُم أخصُّ من قوله

ال َيِرُث الُمْسلُِم : "، مخصوص بقوله"الوالء لمن أعتق: "إن عموم قوله: َت العبُد مسلماً، ولھم أن يقولوابالوالء إال أن يمو

 ".الَكافِرَ 

 فصل

جة إذا أُعتقت وزوُجھا عبٌد، وقد اختلفت الروايُة فى زوج َبريرة، ھل كان عبداً أو  وفى القصة ِمن الفقه تخييُر األمة المزوَّ

وقال ابُن . كان حراً : وقال عروة عنھا. كان عبداً ولو كان حراً لم ُيخيَّرھا: عن عائشة رضى هللا عنھاحراً؟ فقال القاسم، 

مغيث، عبداً لبنى فالن، كأنى أنظر إليه يطوف وراءھا فى سكك المدينة، وكل ھذا فى : كان عبداً أسوَد يقال له: عباس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقال  كان عبداً : وفى سنن أبى داود عن عروة عن عائشة. الصحيح آلل أبى أحمد، فخيَّرھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".إْن َقُرَبِك، َفالَ خياَر لَكِ : "لھا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  : مَ وفى مسند أحمد، عن عائشة رضى هللا عنھا، أن َبريرة كانت تحَت عبد، فلما أعتقھا، قال لھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".إْن ِشْئِت أَْن َتْمُكثِى َتْحَت ھذا الَعْبِد، وإن ِشْئِت أْن ُتَفاِرقِيِه اْختاِرى فَ "

 .أنه كان حراً ": الصحيح"وقد روى فى 

األسود، وعروةُ، والقاسُم، أما : أنه كاَن عبداً، وھذا الخبُر رواه عن عائشة رضى هللا عنھا ثالثة: وأصحُّ الروايات، وأكثُرھا

أنه كان حراً ؛ : عن عائشة أنه كان حراً، وأما عروة، فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداھا األسود، فلم يختلْف عنه

قال داود . الشك: أنه كان حراً، والثانية: أنه كان عبداً، وأما عبد الرحمن بن القاسم، فعنه روايتان صحيحتان، إحداھا: والثانية

 .ه كان عبداً ولم تختلِِف الروايُة عن ابن عباس أن: بن مقاتل

واتفق الفقھاُء على تخيير األمِة إذا أُعِتَقت وزوُجھا عبد، واختلفوا إذا كان حراً ؛ فقال الشافعىُّ ومالك وأحمد فى إحدى 

 .ُتخيَّر: ال يخيَر، وقال أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية: الروايتين عنه

، بل على تحقيق المناط فى إثبات الخيار لھا، وفيه ثالثُة مآخذ للفقھاء؛ وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجھا عبداً أو حراً 

أن عتقھا أوجَب للزوج ملَك طلقة ثالثة عليھا لم تكن : كملت تحَت ناقص، الثانى: زواُل الكفاءة، وھو المعبَُّر عنه بقولھم: أحدھا
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ملُكھا : الطالَق معتبٌر بالنساء ال بالرجال، الثالث مملوكة له بالعقد، وھذا مأخُذ أصحاِب أبى حنيفة، وبنوا على أصلھم أن

 .نفسھا، ونحن نبين ما فى ھذه

وھو كمالُھا تحت ناقص، فھذا يرجع إلى أن الكفاَءة معتبرةٌ فى الدوام، كما ھى معتبرة فى االبتداء، فإذا زالت، : المأخذ األول

 .وھذا ضعيف من وجھين ُخيِّرِت المرأةُ، كما تخيَّر إذا بان الزوُج غيَر كفٍء لھا،

أن شروَط النكاح ال ُيعتبر دواُمھا واستمرارھا، وكذلك توابعه المقاِرَنُة لعقدة ال ُيشترط أن تكون توابَع فى الدوام، فإن : أحدھما

زنى عند رضى الزوجة غير المجَبرة شرط فى االبتداء دوَن الدواِم، وكذلك الولىُّ والشاھداِن، وكذلك مانُع اإلحرام والعدة وال

 ..من يمنع نكاَح الزانية، إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فال يلزم ِمن اشتراط الكفاءة ابتداُء اشتراط استمرارھا ودوامھا

أنه لو زالت الكفاءة فى أثناء النكاح بفسِق الزوج، أو حدوِث عيب موجٍب للفسخ، لم َيْثُبت الخياُر على ظاھر المذھب، : الثانى

وأثبت القاضى الخياَر بالعيب الحاِدَث، ويلزم إثباُته بحدوث فسق الزوج، وقال . تياُر قدماء األصحاب، ومذھب مالكوھو اخ

 .ثبت الخيار، وإن حدث بالزوجة، فعلى قولين إن حدث بالزوج،: الشافعى

، فأىُّ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة، وأما المأخُذ الثانى وھو أن عتقھا أوجب للزوج عليھا ِملَك طلقة ثالثة، فمأخٌذ ضعيف جداً 

ً لملك الفسخ، وما ُيتوھم من أنھا كانت َتبيُن منه باثنتين  وبيَن ثبوت الخياِر لھا؟ وھل نصَب الشارُع ِملك الطلقة الثالثة سببا

ق فصارت ال َتبيُن إال بثالث، وھو زيادةُ إمساك وحبس لم يقتِضِه العقُد َفاِسٌد، فإنه َيْملُِك أالَّ يُ  فاِرَقھا ألبتة، وُيمسكھا حتى ُيفرِّ

الموُت بينھما، والنكاُح عقد على مدة العمر، فھو َيْملُِك استدامة إمساِكھا، وعتقھا ال يسلُُبه ھذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه 

 .ه، ومشروع فى جانبهعليھا طلقًة ثالثة، وھذا لو كان الطالق معتبراً بالنساء، فكيف والصحيُح أنه معتبر بمن ھو بيده وإلي

وھو ملُكھا نفسَھا، فھو أرجح المآخِذ وأقرُبھا إلى أصول الشرع، وأبعُدھا من التناقض، وسر ھذا المأخذ أن : وأما المأخُذ الثالث

ً لرقبتھا ومنافعھا، والعتق يقتضى تمليَك الرقبة والمنافع للمعتق، وھذا مقصود ه السيد عقَد عليھا بحكم الملك حيث كان مالكا

وحكمته، فإذا ملكت رقبتھا، ملكت ُبضعھا ومنافعھا، ومن جملتھا منافِع الُبضع، فال يملك عليھا إال باختيارھا، فخيَّرھا الشارُع 

 ُ بين أن ُتقيم مع زوجھا، وبين أن تفسَخ نكاحه، إذ قد ملكت منافع ُبضعھا، وقد جاء فى بعض طرق حديث بريرة، أنه َصلَّى هللاَّ

 ".َملَْكِت َنْفَسِك َفاْخَتارى: "َم قال لھاَعلَْيِه َوَسلَّ 

. ھذا ينتقُِض بما لو زّوجھا ثم باعھا، فإن المشترى قد ملك رقبتھا وُبضعھا ومنافَِعه، وال تسلُِّطونه على فسخ النكاح: فإن قيل

ً له، فصار المشترى خليف جھا، أخرج منفعة قلنا ال َيِرُد ھذا نقضاً، فإن البائع نقل إلى المشترى ما كان مملوكا ته، ھو لما زوَّ

فھب : فإن قيل. المشترى مسلوبًة منفعة الُبضع، فصار كما لو آجر عبده مدة، ثم باعه الُبضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلھا إلى

م أعتقھا، ولھذا أن ھذا يستقيم لكم فيما إذا باعھا، فھال قلتم ذلك إذا أعتقھا، وأنھا ملكت نفَسھا مسلوبة الُبضع، كما لو آجرھا، ث

 ينتقُِض عليكم ھذا المأخذ؟

أن العتق فى تمليك العتيق رقبَته ومنافعه أقوى من البيع، ولھذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسرى فى حصة : الفرُق بينھما: قيل

لِك نفسه ومنافِعھا الشريك، بخالف البيع، فالعتق إسقاُط ما كان السيد يملِكُه من عتيقه، وجعله له محرراً، وذلك يقتضى إسقاط مُ 
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وإذا كان العتق يسرى في ملك الغير المحض الذي ال حق له فيه البتة، فكيف ال يسري إلى ُملكه الذى تعلَّق به حقُّ . ُكلِّھا

الزوج، فإذا سرى إلى نصيب الشريِك الذي ال حقَّ للمعتق فيه، فسرياُنه إلى ُملك الذى يتعلق به حقُّ الزوج أولى وأحرى، فھذا 

 .ُض العدل والقياس الصحيحمح

 .فھذا فيه إبطال حقِّ الزوج من ھذه المنفعة بخالف الشريك، فإنه يرِجُع إلى القيمة: فإن قيل

الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطرياُن ما ُيزيل دواَمھا ال ُيسقط له حقاً، كما لو طرأ ما ُيفِسُد أو يفسُخه برضاع أو : قيل

 .ءة عند من يفسُخ بهحدوث عيب، أو زواِل كفا

كان لعائشة رضى هللا عنھا غالم : فما تقولون فيما رواه النسائى، من حديث ابن َمْوَھب، عن القاسم بن محمد، قال: فإن قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال : وجارية، قالت ولوال أن " . لَجاِرَيةَ ابَدئى بالُغالَم َقْبَل ا"فأردت أن أعِتَقھما، فذكرُت ذلك لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .حراً لم يكن للبداءة بعتق الغالم فائدة، فإذا بدات به، عتقت تحت حر، فال يكون لھا اختيار التخيير يمنع إذا كان الزوج

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: وفى سنن النسائى أيضا َما أََمٍة َكاَنْت َتْحَت َعْبٍد َفُعتِ : "أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ َقْت، َفِھَى ِبالِخَياِر َما لَْم َيَطأَْھا أيُّ

 ".َزْوُجھا

ھذا خبٌر ال يعرف إال بعبيد هللا بن عبد الرحمن بن َمْوَھب : فقال أبو جعفر العقيلى وقد رواه: أما الحديث األول: قيل

كان لھا : زوجين، بل قالثم لو صحَّ لم يكن فيه حجة، ألنه ليس فيه أنھما كانا . ھو خبر ال يصح: وقال ابن حزم. وھوضعيف

ثم لو كانا زوجين لم يكن فى أمره لھا بعتق العبد أوالً ما ُيسقط خياَر المعتقة تحَت الحر، وليس فى الخبر أنه . عبٌد وجارية

َكِر لفضل عتقه على األنثى، وأن عتق أنثيين  يقوُم أمرھا باالبتداء بالزوج لھذا المعنى، بل الظاھر أنه أمرھا بأن تبتدىء بالذَّ

 ً  .مقاَم عتق َذَكٍر، كما فى الحديث الصحيح مبينا

فإذا تقرر ھذا، وظھر . فُضعِّف، ألنه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمرى وھو مجھول: وأما الحديث الثانى

ُ َعلَْيهِ  إَِذا أُْعِتَقِت األََمُة فھى ِبالِخياِر "َوَسلََّم  حكُم الشرع فى إثبات الخيار لھا، فقد روى اإلمام أحمد بإسناده، عن النبى َصلَّى هللاَّ

  ".َما لَْم َيَطأَْھا، إن َشاءْت َفاَرَقْتُه، وإِْن َوِطَئھا َفالَ َخياَر لَھا َوالَ َتْسَتِطيُع فَِراَقهُ 

 :وُيستفاد من ھذا قضيتان

ْنُه ِمن َوطئھا، وھذا مذھب م: إحداھما . ھذا أحُدھا. وللشافعى ثالثُة أقوال. الك وأبى حنيفةأن خياَرھا على التراخى ما لم ُتَمكِّ

 .أنه إلى ثالثة أيام: أنه على الفور ؛ والثالث: والثانى

نته من نفسھا، فوطئھا، سقط خياُرھا، وھذا إذا علمت بالعتق وثبوِت الخيار به، فلو جھلتھما، لم يسقط : الثانية أنھا إذا مكَّ

نته ِمن وطئھا، : د رواية ثانيةوعن أحم. خياُرھا بالتمكين من الوطء أنھا ال ُتعذر بجھلھا بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق، ومكَّ

إنه ال خيار للمعتقة تحت : سقط خيارھا ولو لم تعلم أن لھا الفسخ، والرواية األولى أصح فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا

قال الشافعى فى أحد قوليه وليس ھو المنصور عند . الفسخحر بطَل خياُرھا لمساواة الزوج لھا، وحصول الكفاءة قبل 
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م ملك الخيار على العتق فال يبطله، واألّول أقيُس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيُب فى : أصحابه لھا الفسخ لتقدُّ

العلة ملكھا نفسھا، فال أثر لذلك، : وإذا قلنا. البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال اإلعسار فى زمن ملك الزوجة الفسَخ به

ً رجعياً، فعتقت فى عدتھا، فاختارت الفسَخ، بطلت الرجعُة، وإن اختارت المقام معه، صح، وسقط اختياُرھا  فإن طلقھا طالقا

 .للفسخ، ألن الرجعية كالزوجة

ا أن تختار نفسھا بعد االرتجاع، ال يسقُط خياُرھا إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولھ: وقال الشافعى وبعُض أصحاب أحمد

وال َيِصحُّ اختياُرھا فى زمن الطالق فإن االختياَر فى زمن ھى فيه صائرة إلى بينوتة، ممتنع فإذا راجعھا، صحَّ حينئذ أن 

بعد الدخول،  ونظيُر ھذا إذا ارتدَّ زوُج األمة. تختاَره وُتقيم معه، ألنھا صارت زوجة، وعمل االختيار عمله، وترتََّب أثُره عليه

ة، فعلى القول األول لھا الخيار قبل إسالمه، فإن اختارته، ثم أسلم، سقط ملُكھا للفسخ، وعلى قول  دَّ ثم عتقت فى زمن الرِّ

 .ال َيِصحُّ لھا خيار قبل إسالمه، ألن العقد صائر إلى البطالن فإذا أسلم، صحَّ ِخياُرھا: الشافعى

 أن تفسخ، ھل يقع الطالق أم ال؟فما تقولون إذا طلقھا قبل : فإن قيل

ُيوقف الطالق، فإن فسخت، تبيّنا أنه لم يقع، وإن اختارت : نعم يقع، ألنھا زوجة ؛ وقال بعُض أصحاب أحمد وغيرھم: قيل

 فما حكم المھر إذا اختارت الفسخ؟: فإن قيل. زوجھا تبيّنا وقوعه

يسقط المھر، وھو لِسيدھا سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله  فإن فسخت بعَده، لم. إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده: قيل

 .ال مھر، ألن الفرقة من جھتھا، والثانية، يجب نصفُه، ويكون لسيدھا ال لھا: ففيه قوالن، ھما روايتان عن أحمد إحداھما

ال خياَر لھا كزوج : أحمد، فإن قلنافيه قوالن، وھما روايتان عن : فما تقولون فى المعَتق ِنصفُھا، ھل لھا خيار؟ قيل: فإن قيل

مدبَّرة له ال يِملك غيرھا وقيُمتھا مائة، فعقد على مائتين مھراً، ثم مات، عتقت، َولم تِملك الفسَخ قبل الدخول، ألنھا لو ملكت، 

لم تملكه، فإنھا تخُرج سقَط المھُر، أو انتصف، فلم تخُرْج ِمن الثلث، فيرق بعُضھا، فيمتِنُع الفسُخ قبل الدخول، بخالف ما إذا 

 .من الثلث، فيعتق جميُعھا

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ال حاجة لى فيه، فيه ثالث : ، فقالت"ال، إنَّما أََنا شافع: "أتأُمرنى؟ فقال: فقالت" لو راَجْعِتهِ : "فى قوله َصلَّى هللاَّ

 .قضايا

ق بين أمره وشفاعته، و: إحداھا  .ال ريَب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحباتأن أمره على الوجوب، لھذا فرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيْغَضْب على بريرة، ولم ُينكر عليھا إذ لم تقبل شفاعته، ألن الشفاعة فى إسقاط المشفوع : الثانية أنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ويحرم عصياُن أمرهعنده حقه، وذلك إليه، إن شاء أسقطه، وإن أبقاه فلذلك ال يحُرم عصياُن شفاعته َصلَّ   .ى هللاَّ
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أن اسم المراجعة فى لسان الشارع قد يكوُن مع زوال عقد النكاح بالكلية، فيكون ابتداَء عقد، وقد يكون مع تشعثه، : الثالثة

َفإِْن َطلََّقَھا َفالَ ُجَناَح َعلَْيِھَما أَْن {: لفيكون إمساكاً، وقد سمَّى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثالثاً بعد الزوج الثانى ُمراجعتًة، فقا

ً : أى] 230: البقرة[} َيَتَراَجَعا  .إن طلقھا الثانى، فال جناح عليھا، وعلى األول أن يتراجعا نكاحاً مستأنفا

 فصل 

َق به على بَريرة، وقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن اللحم الذى ُتصدِّ ، دليٌل على جواز أكل "َعلَْيَھا َصَدَقٌة ولَنا َھِديَّةٌ ُھَو : "وفى أكله َصلَّى هللاَّ

الغنى، وبنى ھاشم، وكل من تحرم عليه الصدقة مما ُيھديه إليه الفقير من الصدقة الختالف جھة المأكول، وألنه قد بلغ محلَّه 

يجز له أن يشترَيَھا، وال َيھَبھا، وال صدَقة نفسه، فإن كانت صدَقته، لم  ھذا إذا لم تكن. وكذلك يجوُز له أن يشترَيه منه بماله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عمر رضى هللا عنه عن ِشراء صدقته وقال. يقبلھا ھديةً  ال َتْشَتِره وإْن أَْعَطاَكُه : "كما نھى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".ِبِدْرَھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الصداق بما قلَّ وَكثُ : فصل  َر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج ِمن القُرآنفى قضائه َصلَّى هللاَّ

اً، : عن عائشة رضى هللا عنھا": صحيح مسلم"ثبت فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألَزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشَّ كاَن َصَداُق النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .فذلك خمسمائة

ُ : وقال ُعَمُر رضى هللا عنه  َعلَْيِه َوَسلََّم َنَكَح شيئاً ِمن نسائه، وال أَْنَكَح شيئاً ِمن بناتِه على أكثَر ِمن ما َعلِْمُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .انتھى. حديث حسن صحيح: قال الترمذى. ِثنتى عشرَة أُوقية

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لرجل": صحيح البخارى"وفى  ْج وَ : "من حديث سھل بن سعد، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ  ".لَْو ِبَخاَتٍم ِمْن َحِديدٍ َتَزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: وفى سنن أبى داود َمْن أْعطى فى َصداٍق ِملَء كفيه َسويقاً أْو َتمراً، َفَقِد : "ِمن حديث جابر، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 ".اْسَتَحلَّ 

جت على نعليِن، فقال رسوُل هللا: وفى الترمذى ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أن امرأًة ِمن بنى َفزارة تزوَّ َرِضيِت ِمْن َنْفِسِك وَمالِِك : " َصلَّى هللاَّ

 .حديث حسن صحيح: قال الترمذى. نعم، فأجازه: ؟ قالت" بنعلين

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى مسند اإلمام أحمد َكاِح َبرَ : " من حديث عائشة رضَى هللا عنھا، عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ َكًة أَْيَسُرهُ إنَّ أَْعَظَم النِّ

 ".َمُؤوَنة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالت": الصحيحين"وفى  يا رسوَل هللا، إنى قد وھبُت نفسى لَك، فقاَمت : أن امرأًة جاءت إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ْجِنيَھا إن لم َيُكن لََك ِبَھا َحاَجٌة، فقاَل رسوُل هللا َصلَّ : طويالً، فقال رجل ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ يا رسول هللا، َزوِّ َفَھْل ِعْنَدَك ِمْن : "ى هللاَّ

اهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ؟ قال"َشىٍء ُتْصِدقُھا إيَّ إنََّك إْن أَْعَطْيَتھا إَزاَرَك َجلَْسَت َوالَ : "ما عندى إال إزارى ھذا، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ً  إَزاَر لََك، ، فالتمس فلم َيِجْد شيئاً، فقال رسوُل هللا َصلَّى "َفاْلَتِمْس َولَْو َخاَتماً ِمْن َحِديدٍ : "شيئاً، قال ال أجد: ، قال" َفاْلَتِمْس َشْيئا
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه : ؟ قال"َھْل َمَعَك شىء ِمَن القُْرآنِ : "هللاَّ نعم سورةُ كذا وسورةُ كذا لِسور سماھا، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ْجُتَكھا ِبَما َمَعَك ِمَن القُْرآن: "مَ َوَسلَّ   ".َقْد َزوَّ

وِهللا يا أََبا طلحة، ما ِمْثلَُك ُيَردُّ ولكنَّك رجٌل كافِر، وأنا امرأةٌ مسلمة، وال : أن أبا طلحة خطب أُمَّ ُسلَْيٍم، فقالت: وفى النسائى

َجك، فإن ُتْسلِم، َفذاك َمْھِرى، وما أسألك غي فما سمعنا بامرأٍة َقطُّ كانت : قال ثابت. َره، فأسلََم فكان َذلَك َمْھَرَھاَيِحلُّ لى أن أتزوَّ

 .أكرَم مھراً من أمِّ ُسليم، فدخل بھا، فولدت له

ر أقلُّه، وأن قبضَة السويق وخاتَم الحديد والنعليِن َيِصحُّ تسميُتھا مھراً، وَتِحلُّ بھا  فتضمن ھذا الحديُث أن الصداق ال يتقدَّ

 .الزوجة

 .ضمَّن أن الُمغاالة فى المھر مكروھة فى النكاح، وأنھا ِمن قلة بركته وُعسرهوت

وتضمَّن أن المرأًة إذا َرِضيت بعلم الزوج، وِحفظه للقرآن أو بعضه ِمن مھرھا، جاز ذلك، وكان ما يحُصل لھا من انتفاعھا 

ن انتفاُعھا بحريَّتھا وُملكھا لرقبتھا ھو صداَقھا، وھذا ھو الذى بالقرآن والعلم ھو َصداقھا، كما إذا َجَعل السيُد ِعْتَقھا صداَقھا وكا

اخَتارته أمُّ سليم من انتفاعھا بإسالم أبى طلحة، وبذلِھا نفسھا له إن أسلم، وھذا أحبُّ إليھا من المال الذى يبُذلُه الزوُج، فإن 

ين، وإسالم الزوج، وقراءته للقرآن، كان ھذا من أفضل فإذا رضيت بالعلم والدِّ  الصداَق ُشِرَع فى األصل حقاً للمرأة تنتفع به،

المھور وأنفعھا وأجلِّھا، فما خال العقد عن مھر، وأين الحكم بتقدير المھر بثالثة دراھم، أو عشرة من النص؟ والقياس إلى 

تى وھبت نفسھا للنبى َصلَّى الحكم بصحة كون المھر ما ذكرنا نصاً وقياساً، وليس ھذا مستوياً بين ھذه المرأة وبين الموھبة ال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھى خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وھبت نفسھا ھبًة مجردة عن ولى وصداق، بخالف ما نحن فيه،  هللاَّ

ً عن المال لما يرجع إليھا من نفعه، ولم تھب نفسھا  فإنه نكاح بولى وصداق، وإن كان غير مالى، فإن المرأة جعلته عوضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ھذا مقتضى  َدًة كھبة شىء من مالھا بخالف الموھوبة التى خصَّ هللا بھا رسوله َصلَّى هللاَّ ھذه للزوج ِھبًة مجرَّ

 .األحاديث

ال يكون الصداُق إال ماالً، وال تكون منافع أخرى، وال علمه، وال تعليمه صداقاً، كقول أبى : وقد خالف فى بعضه من قال

ال يكون أقلَّ ِمن ثالثة دراھم كمالك، وعشرة دراھم كأبى حنيفة، وفيه أقوال أخر شاذة : ومن قال. وأحمد فى رواية عنهحنيفة 

 .ال دليل عليھا من كتاب، وال سنة، وال إجماع، وال قياس، وال قوِل صاحب

ُ َعلَْيهِ  َوَسلََّم، أو أنھا منسوخة، أو أن عمَل أھل المدينة  ومن ادعى فى ھذه األحاديث التى ذكرناھا اختصاَصھا بالنبى َصلَّى هللاَّ

ج سيُد أھل المدينة من التابعين سعيُد بن المسيب ابنَته على . على خالفھا، فدعوى ال يقوُم عليھا دليلٌ  ھا، وقد زوَّ واألصل يردُّ

ج عبد الرحمن ب ن عوف على صداق خمسة دراھم، درھمين، ولم ُينكر عليه أحد، بل ُعدَّ ذلك فى مناقبه وفضائله، وقد تزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال سبيل إلى إثبات المقادير إال من جھة صاحب الشرع ه النبى َصلَّى هللاَّ   .وأقرَّ
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ً أو جذاماً، أو يكون الزوج : فصل ً أو جنونا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا فى حكمه َصلَّى هللاَّ
ً ِعنِّ   ينا

َج امرأًة من بنى ": مسند أحمد"فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تزوَّ من حديث يزيد بن كعب بن ُعجرة رضى هللا عنه، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ً ؛ فاّماَز َعِن الفَِراِش، ثم ُخِذى َعلَيِك : "قال ِغَفار، فلما َدَخَل َعلَْيَھا، َوَوَضَع ثوَبه، وَقَعَد على الفِراش، أبَصَر ِبَكْشِحَھا بياضا

ً " ِثَياَبِك،   .ولم يأخذ مما آتاھا شيئا

أَيُّما اْمَراٍَة غرَّ بھا رُجٌل، ِبھا ُجُنوُن أَْو ُجذاٌم أْو َبَرُص، َفلََھا الَمْھُر بما أَصاَب ِمْنَھا، وَصَداُق : عن عمر أنه قال": الموطأ"وفى 

هُ  ُجِل َعلى َمْن َغرَّ  ".الرَّ

داُق لھا بَمِسيِسه إياھا، وھو له قَضى : "وفى لفظ آخر َق بيَنھما، والصَّ عمر فى الَبْرصاء، والجذماء، والمجنونة، إذا دَخل بھا َفرَّ

 "على َولِيِّھا

طلَّق عبُد يزيد أبو ُركانة زوجَته أمَّ ُركانة، وَنَكَح : ِمن حديث ِعكرمة، عن ابن عباس رضى هللا عنھما: وفى سنن أبى داود

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقالتامرأًة ِمْن ُمزِ  ْعَرةُ : ْيَنَة، فجاءت إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ لَِشْعَرٍة أََخَذْتھا ِمْن  ما ُيْغِنى َعنِّى إالَّ َكما ُتْغنِى ھِذِه الشَّ

ُة، فذكر الحديثَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحِميَّ ق بينى وبيَنه، فأخذت النبىَّ َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال له : فيهو. َرْأِسھا، َفَفرِّ أنه َصلَّى هللاَّ

ً يا َرُسوَل ِهللا، قال: ، فقال" َراِجع اْمَرأَُتَك أُمَّ ُرَكاَنةَ : "، ففعل، ثم قال" َطلِّْقھا" : ، وتال"َقْد َعلِْمُت، اْرِجْعَھا: "إنى طلقُتھا ثالثا

ِبىُّ إَِذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَ { َھا النَّ ِتِھنَّ َيأَيُّ  ].1: الطالق[} لِّقُوُھنَّ لِِعدَّ

وال ِعلَّة لھذا الحديث إال روايُة ابن ُجريج له عن بعض بنى أبى رافع، وھو مجھول، ولكن ھو تابعى، وابُن جريج من األئمة 

عين، وال سيما التابعين الثقات العدوِل، وروايُة العدل عن غيره تعديٌل له ما لم ُيعلم فيه جرٌح، ولم يكن الكذُب ظاھراً فى التاب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال سيما مثل ھذه السنة التى تشتد حاجُة النَّاس إليھا ال ُيظن  ِمن أھل المدينة، وال سيما موالى رسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

اب، وال عن غيِر ثقة عنده، ولم ُيبيِّْن حاله  .بابن جريج أنه حملھا عن كذَّ

ِة عن عمر، وعثماَن، وعبِد هللا بن مسعود، وسمرَة بِن جندب، ومعاويَة بن أبى سفيان، والحارث بن عبد هللا وجاء التفريُق بالُعنَّ 

لوه،  لُوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجِّ بن أبى ربيعة، والمغيرة بن شعبة، لكن عمر، وابن مسعود، والمغيرة، أجَّ

لَه عشرة أشھر  .والحارث بن عبد هللا أجَّ

حدثنا ُھشيم، أنبأنا عبُد هللا بن عوف، عن ابن سيرين أن عمَر بَن الخطاب رضى هللا عنه بعَث رجالً : سعيُد بن منصور وذكر

ج امرأًة وكان عقيماً، فقال له عمرُ  َعاية، فتزوَّ  أْعلَْمَتھا أنََّك َعقِيُم؟: على بعِض السِّ

 .فانطلق فأْعلِْمھا، ثم خيِّرھا: ال، قال: قال

َل م ق بينه وبين امرأتهوأجَّ  .جنوناً سنة، فإن أفاق وإال فرَّ
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ال يفسخ إال بالَجبِّ : ال ُيْفَسْخ النكاُح بعيب ألبتة، وقال أبو حنيفة: فاختلف الفقھاُء فى ذلك، فقال داود، وابُن حزم، وَمْن وافقھما

ِة خاصة ِة خاصة، وزاد اإلمام أحمد ُيْفَسُخ بالجنوِن والَبَرِص، والُجذاِم : وقال الشافعى ومالك. والُعنَّ والَقَرن، والَجبِّ والُعنَّ

أن تكوَن المرأة فتقاَء منخِرقة ما بيَن السبيلين، وألصحابه فى َنَتِن الفرج والفم، وانخراِق مخرجى البول والمنى فى : عليھما

نجو، والخصى وھو قطُع البيضتيِن، الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير، والنَّاصور، واالستحاضة، واستطالِق البول، وال

ھما، وكوُن أحدھما ُخنثى مشكالً، والعيِب الذى بصاحبه مثلُه ِمن العيوب السبعة،  ل َوھو َسلُّ البيضتين، والوجء وھو رضُّ والسَّ

 .والعيِب الحادث بعد العقد، وجھان

َته، وال  وذھب بعُض أصحاِب الشافعى إلى ردِّ المرأة بُكلِّ عيٍب ُتردُّ به الجاريةُ  فى البيع وأكثُرھم ال َيْعِرُف ھذا الوجَه وال مِظنَّ

أبو عاصم العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب الشافعى، وھذا القوُل ھو القياس، أو قوُل ابن حزم ومن : وممن حكاه. َمْن قاله

 .وافقه

ساو لھا، فال وجه له، فالعمى والخرس وأما االقتصاُر على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما ھو أولى منھا أو م

والطرش، وكوُنھا مقطوعة اليدين أو الرجلين، أو إحداُھما، أو كوُن الرجل كذلك من أعظم المنفِّرات، والسكوت عنه من أقبح 

عمر  إنما ينصرف إلى السالمة، فھو كالمشروط عرفاً، وقد قال أمير المؤمنين التدليس والغش، وھو ُمناٍف للدين، واإلطالق

ْرَھا: بن الخطاب رضى هللا عنه لمن تزوج امرأة وُھو ال يولد له فماذا يقول رضى هللا عنه فى العيوب . أَْخِبْرَھا أنََّك َعقِيٌم وخيِّ

 التى ھذا عندھا كماٌل ال نقص؟

ة: والقياس ُيوجُب الخياَر، وھو أولى ِمن  أن ُكلَّ عيب ينفُِر الزوُج اآلخر منه، وال يحُصل به مقصوُد النكاح ِمن الرحمة والمودَّ

، وال مغبوباً بما  البيع، كما أن الشروَط المشترطة فى النكاح أولى بالوفاِء ِمن شروط البيع، وما ألزم هللاُ ورسولُه مغروراً قطُّ

لح لم يخَف عليه ُغرَّ به وُغِبَن به، ومن تدبَّر مقاصد الشرع فى مصادره ومواِرده وعدله وِحكمته، وما اشتمل عليه ِمن المصا

 .رجحاُن ھذا القول، وقرُبه من قواعد الشريعة

َجْت وبھا جنوٌن أو ُجذام أو َبَرٌص فدخل : قال عمر: وقد روى يحيى بن سعيد األنصارى، عن ابن المسيب قال أيُّما امرأٍة ُزوِّ

داُق بما دلس كم لع على ذلك، فلھا مھرھا بمسيسه إياھا، وعلى الولى الصَّ هبھا ثم اطَّ  .ا غرَّ

إذا : وَردُّ ھذا بأن ابن المسيِّب لم يسمع من عمر من باب الھذيان البارد المخالف إلجماع أھل الحديث قاطبة، قال اإلمام أحمد

قال رسوُل هللا : لم ُيقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل، وأئمة اإلسالم وجمھورُھم يحتجون بقول سعيد بن المسيب

ُ َعلَ  فكيف بروايته عن ُعَمَر رضى هللا عنه، وكان عبد هللا بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، : ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ

فُيفتى بھا، ولم يطعن أحٌد قطُّ من أھل عصره، وال َمْن بعدھم ممن له فى اإلسالم قوٌل معتبر فى رواية سعيد بن المسيب عن 

 .عمر، وال عبرة بغيرھم

أيُّما امرأٍة نكحت وبھا َبَرٌص أو ُجنون أو ُجذام أو َقَرٌن فزوُجھا بالخيار ما لم يمسھا، إن شاء أمسك، : عن على وروى الشعبى

ھا فلھا المھُر بما استحل من فرجھا وإن شاء طلق،  .وإن مسَّ
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يب، عن ُعَمَر، قال: وقال وكيع جھا برصاء، أو عمَياء، إذا تزوَّ : عن سفيان الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسِّ

ه مة على وجه . فدخل بھا، فلھا الصداُق، ويرجُع به على َمْن غرَّ وھذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدِّ

شريٍح قال عبد : االختصاص والحصر دوَن ما عداھا، وكذلك حكم قاضى اإلسالم حقاً الذى ُيضرب المثُل بعلِمه وِدينه وُحكمه

ُجك بأْحَسِن الناِس، : إن ھؤالء قالوا لى: عمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، خاصم رجٌل إلى ُشَرْيح، فقالعن م: الرزاق إنا ُنزوِّ

إن كان دلِّس لك بعيب، كيف : إن كان دلِّس لك بعيب لم َيُجز، فتأمل ھذا القضاء، وقوله: فجاؤونى بامرأة عمشاَء، فقال ُشريح

 .فللزوج الردُّ به؟ وقال الزھرىُّ ُيردُّ النكاح ِمن كل داٍء ُعضالٍ  يقتضى أن كل عيب دلست به المرأةُ،

وا الردَّ بعيب دون عيب إال رواية ُرويت عن عمر رضى هللا عنه ال : ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف، علم أنھم لم يخصُّ

وھذه الرواية ال نعلم لھا إسناداً أكثر من . الجنون، والجذام، والبرص، والداء فى الفرج: ُتردُّ النساء إال من الُعيوب األربعة

ھذا . ُروى عن ابن عباِس ذلك بإسناد متصل، ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار عنه. أصبغ عن ابن وھب، عن ُعَمَر وَعلى

ن، فبانت عجوزاً ُكلُّه إذا أطلَق الزوُج، وأما إذا اشترط السالمَة، أو شرَط الجَمال، فبانت شوھاء، أو شرَطھا شابًة حديثَة الس

 .شرطھا بيضاَء، فبانت سوداء، أو ِبكراً فبانت ثيباً، فله الفسُخ فى ذلك ُكلِّه شمطاء، أو

ة، سقط  ه، وإن كانت ھى الغارَّ فإن كان قبَل الدخول، فال مھَر لھا، وإن كان بعَده، فلھا المھُر، وھو ُغْرٌم على وليھا إن كان غرَّ

انت قبضته، ونص على ھذا أحمد فى إحدى الروايتين عنه، وھو أقيُسھما وأوالھما بأصوله فيما مھُرھا أو َرَجَع عليھا به إن ك

 .إذا كان الزوج ھو المشترط

إذا شرطت فيه صفًة، فبان بخالفھا، فال خيار لَھا إال فى شرط الحفرية إذا بان عبداً، فلھا الخياُر، وفى شرط : وقال أصحاُبه

والذى يقتضيه مذھُبه وقواعده، أنه ال فرق بين اشتراطه واشتراطھا، بل إثباُت الخيار لھا إذا النسب إذا بان بخالفه وجھان، 

ُن من المفارقة بالطالق، فإذا جاز له الفسُخ مع تمكنِه من الفراق بغيره، فألن يجوَز لھا  فات ما اشترطته أولى، ألنھا ال تتمكَّ

نھا أولى، وإذا جاز لھا الفسخ إذا ظھر الزوُج ذا صناعة دنيئة ال تشيُنه فى ِدينه وال فى عرضه، وإنما تمنع  الفسُخ مع عدم تمكُّ

ً أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به،  ً مشوھا ً فبان شيخا ً جميالً صحيحا كمال لذتھا واستمتاعھا به، فإذا شرطته شابا

 .الشرع، وبا التوفيق وتمنع من الفسخ؟ ھذا فى غاية االمتناع والتناقض، والبعِد عن القياس، وقواعد

وكيف يمكَّن أحُد الزوجين من الفسخ بقدر العدَسِة من الَبَرِص، وال ُيمكَّن منه بالجرب المستحكم المتمكِّن وھو أشدُّ إعداَء من 

 ذلك البرص اليسير وكذلك غيُره ِمن أنواع الداء الُعضال؟

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حرَّ  م على َمْن علمه أن يكُتَمه ِمن المشترى، فكيف وإذا كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ م على البائع ِكتماَن عيب سلعته، وحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لفاطمة بنِت قيس حين استشارته فى نكاح معاوية، أو أبى الجھ ا " :مبالعيوب فى النكاح، وقد قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ أمَّ

ا أُبو َجْھِم، َفال َيَضُع َعَصاهُ َعْن َعاِتقِه ُمَعاِوَيُة، َفُصْعلُوٌك ال َماَل لَُه، ، فُعلَِم أن بياَن العيب فى النكاح أولى وأوجب، فكيف " وأمَّ

ا يكون كتماُنه وتدليُسه والِغشُّ الحَراُم به سبباً للزومه، وجعل ذا العيب ُغالً الزماً فى ُعنق صاحبه مع ِشدة ُنفرته عنه، وال سيم

 .شرِط خالفه، وھذا مما ُيعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعَدھا وأحكاَمھا تأباه وهللا أعلممع شرط السالمة منه، و



81 

 

وقد ذھب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوَج إذا شرط السالمَة ِمن العيوب، فوِجَد أّى عيٍب كان، فالنكاح باطل من أصله غير 

ألَن التى أدخلت عليه غير التى تزوج، إذ السالمُة غيُر المعيبة : قال. ثمنعقد، وال خيار له فيه، وال إجازة وال نفقة، وال ميرا

 .بال شك، فإذا لم يتزوجھا، فال زوجيَة بينھما

 فى ُحكم النبىِّ َصلَّى هللا عليه وسلم فى ِخْدَمِة المرأِة لزوجھا : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ": الواضحة"قال ابُن حبيب فى  بين على بن أبى طالب رضى هللا عنه، وبين زوجته فاطمة  حكم النبىُّ َصلَّى هللاَّ

رضى هللا عنھا حين اشتكيا إليه الِخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاھرة، ثم 

 .، وعمل البيت كلِّهالعجيُن، والطبُخ، والفرُش، وكنُس البيت، واستقاُء الماء: والخدمة الباطنة: قال ابُن حبيب

حى، وتسألُه ": الصحيحين"فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تشُكو إليه ما َتْلقى فى َيَدْيَھا ِمن الرَّ أن فاطمة رضى هللا عنھا أتِت النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيهِ  ً فلم َتِجْده، فذكرت ذلك لِعائشة رضى هللا عنھا، فلما جاء رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فجاءنا وقد : قال على. َوَسلََّم أخبرْته خادما

أاَلَ أُدلُُّكَما َعلى َما : " ، فجاء فقَعَد بيَنَنا حتى وجدت َبْرَد َقَدَمْيِه على بْطنى، فقال"َمَكانُكَما: "أخذنا َمَضاِجَعَنا، فذھبنا نقوُم، فقال

ا َسأَْلُتَما، إذا أََخْذُتما َمَضاِجَعُكما َفَسبِّحا هللا َثالَثاً وَثالِثيَن، واْحَمدا ثالثاً وثالثيَن، وَكبِّرا أربعاً وثالثين، فھو خير  ُھَو َخْيٌر لَُكَما ِممَّ

 ".وال ليلة ِصفِّين: وال ليلَة صفين؟ قال: فما تركُتھا َبْعُد، قِيلَ : قال َعلُّى. لكما من خاِدم

َبْيَر ِخْدَمَة الَبْيتِ : وصحَّ عن أسماء أنھا قالت  .ُكلِّه، وكان لَه َفَرٌس وُكْنُت أَُسوُسه، وُكْنُت أَْحتشُّ لَُه، وأَقُوُم َعلَْيهِ  كنت أخِدُم الزُّ

ْلَو وَتْعِجُن، وَتْنقُُل النَّوى َعلَى َرْأِسَھا ِمْن أَ  رٍض لَُه َعلَى ُثلَُثى وصحَّ عنھا أنھا كانت َتْعلُِف فرَسه، وَتْسقِى الماَء، وَتْخِرُز الدَّ

 .َفْرَسخ

لِف والَخلَِف ِخدَمتھا له فى مصالح البيت، وقال أبو ثورفاختلف الفقھا عليھا أن َتْخِدَم زوجھا : ُء فى ذلك، فأوجب طائفٌة ِمن السَّ

ومنعت طائفًة وجوَب خدمته عليھا فى شىء، وممن ذھب إلى ذلك مالك، والشافعى، وأبو حنيفة، وأھُل الظاھر،  فى كل شىء،

ع : االستمتاع، ال االستخدام وبذل المنافع، قالواألن عقَد النكاح إنما اقتضى : قالوا واألحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّ

 ومكاِرِم األخالق، فأين الوجوُب منھا؟

واحتج من أوجب الخدمة، بأن ھذا ھو المعروف عند من خاطبھم هللا سبحانه بكالمه، وأما ترفيُه المرأِة، وخدمُة الزوج، 

ولَُھنَّ ِمْثُل الَِّذى َعلْيھنَّ { :ه، وغسيلُه، وفرُشه، وقياُمه بخدمة البيت، َفِمَن المنكر، وهللا تعالى يقولوكنُسه، وطحُنه، وعجنُ 

اُموَن َعلى النَِّساءِ {:وقال ] 228: البقرة[} ِبالَمْعُروفِ  َجاُل َقوَّ وإذا لم تخِدْمه المرأةُ، بل يكون ھو الخاِدَم لھا، ] 34: النساء[} الرِّ

اَمُة عليهفھى القَ   .وَّ

 ً فإن المھر فى مقابلة الُبضع، وُكلٌّ ِمن الزوجين يقضى وطَره ِمن صاحبه فإنما أوجَب هللا سبحانه نفقَتھا وُكسوتھا : وأيضا

 .ومسكَنھا فى مقابلة استمتاعه بھا وخدمتھا، وما جرت به عادةُ األزواج
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ُل على العرف، والعُ  ً فإن العقود المطلقة إنما ُتَنزَّ إن خدمة : رُف خدمُة المرأة، وقياُمھا بمصالح البيت الداخلة، وقولُھموأيضا

ه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى ِمن الِخدمة، فلم َيقُْل لعلتى ال ِخدمة عليھا، وإنما ھى : فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال ُيحابى فى الحكم أح ال : داً، ولما رأى أسماء والعلُف على رأسھا، والزبيُر معه، يقل لهعليك، وھو َصلَّى هللاَّ

ه على استخدامھا، وأقرَّ ساِئَر أصحابه على استخدام أزواجھم مع علمه بأن منھن  ِخدمَة عليھا، وأن ھذا ظلٌم لھا، بل أقرَّ

 .الكاِرَھة والراضية، ھذا أمر ال ريب فيه

ُ َعلَْيِه  ، وفقيرٍة وغنية، فھذه أشرفُ وال َيِصحُّ التفريُق بين شريفة ودنيئة نساء العالمين كانت َتْخِدُم زوجھا، وجاءته َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الحديث الصحيح المرأة عانيَ  قُوا هللاَ فى : "ُة، فقالَوَسلََّم تشُكو إليه الخدمة، فلم ُيْشِكَھا، وقد سمَّى النبىُّ َصلَّى هللاَّ اتَّ

ُھنَّ َعواٍن ِعْنَدُكمالّنساءِ  ق، كما : والعانى". ، فإِنَّ األسير، ومرتبة األسير خدمُة من ھو تحت يده، وال ريَب أن النكاح نوٌع من الرِّ

النكاح ِرق، فلينظر أحُدكم عند من ُيِرقُّ كريمته، وال يخفى على المنصف الراجُح من المذھبين، واألقوى : قال بعُض السلف

 .من الدليلين

َقاُق بينھما ُحْكمُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الزوجين َيَقُع الشِّ  رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

اس، ": سننه"روى أبو داود فى  من حديث عائشة رضى هللا عنھا، أن حبيبَة بنَت سھل كانت عند ثابت بِن قيس بن شمَّ

ُ َعلَْيِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثابتاً، فقالفضربھا، فَكَسَر بعَضھا، فأََتِت النبىَّ َصلَّى هللاَّ ْبِح، فدعا النبىُّ َصلَّى هللاَّ ُخْذ َبْعَض : " َوَسلََّم بعَد الصُّ

ُ : ، قال"نعم: "ويصلُح ذلك يا رسوَل هللا؟ قال: ، فقال" َمالِھا وَفاِرْقھا فإنى أَصدقُتھا َحديقَتيِن، وُھما بيدھا، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .، َفَفَعل" ُخْذُھما وَفاِرْقھا: "مَ َعلَْيِه َوَسلَّ 

َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنھَما َفاْبَعْثوا َحَكماً ِمْن أْھلِِه َوَحَكماً ِمْن أْھلَِھا {:وقد حكم هللا تعالى بين الزوجين يقُع الشِّقاُق بينھما بقوله تعالى 

 ].35: النساء[}  َكاَن َعلِيماً َخبيراً إِْن ُيِريَدا إِْصالَحاً ُيَوفِِّق هللاُ َبْيَنُھَما إنَّ هللاَ 

 .وكيالن؟ على قولين ھل ُھما حاكمان، أو: وقد اختلف السلُف والَخلَُف فى الَحَكمين

 .أنھما وكيالن، وھو قوُل أبى حنيفة، والشافعى فى قول، وأحمد فى رواية: أحدھما

فى الرواية األخرى، والشافعى فى القول اآلخر، وھذا ھو أنھما حاكمان، وھذا قوُل أھِل المدينة، ومالك، وأحمد : والثانى

 .الصحيح

ھما وكيالن ال حاكمان، وهللا تعالى قد نصبھما َحَكمين، وجعل نَصبھما إلى غير الزوجين، ولو : والعجُب ُكلُّ العجب ممن يقول

 .فليبعث وكيالً ِمن أھله، ولتبعث وكيالً من أھلھا: كانا وكيلين، لقال

 .انا وكيلين، لم يختصا بأن يكونا ِمن األھلوأيضاً فلو ك

فان ] 35: النساء[} إن ُيريَدا إِْصالحاً ُيَوفِِّق هللا َبْيَنُھَما{: وأيضاً فإنه جعل الُحْكَم إليھما فقال والوكيالن ال إرادة لھما، إنما يتصرَّ

ليھما  .بإرادة مَوكِّ
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 .فى لسان الشارع، وال فى الُعرف العام وال الخاصوأيضاً فإن الوكيل ال ُيسمى َحكماً فى لغة القرآن، وال 

 .وأيضاً فالَحَكُم َمْن له والية الُحْكِم واإللزام، وليس للوكيل شىء من ذلك

ً فإن الَحَكم أبلُغ ِمن حاكم، ألنه صفة مشبھة باسم الفاعل دالة على الثبوت، وال خالف بين أھل العربية فى ذلك، فإذا  وأيضا

 .يصُدق على الوكيل المحض، فكيف بما ھو أبلُغ منه كان اسُم الحاكم ال

وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غيَر الزوجين، وكيف َيِصحُّ أن ُيوكِّل عن الرجل والمرأة غيَرھما، وھذا ُيحِوُج إلى تقدير اآلية 

ومعلوٌم ُبْعُد لفِظ  الً من أھله ووكيالً من أھلھا،وكي: فمروھما أن ُيوكِّال وكيلين] 35: النساء[} وإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِھَما{:ھكذا 

 .اآلية ومعناھا عن ھذا التقدير، وأنھا ال تدلُّ عليه بوجه، بل ھى دالة على خالفه، وھذا بحمد هللا واضح

ربيعة، فقيل  وبعث عثماُن بُن عفان عبد هللا بَن عباس ومعاويَة َحَكَمْيِن بين عقيل بن أبى طالب وامرأته فاطمَة بنت ُعتبة بن

قا فرقتما: لھما  .إن رأيُتما أن ُتَفرِّ

قتما، وإن رأيُتَما أن َتْجَمَعا، : وصحَّ عن على بن أبى طالب أنه قال لِلحَكَمْيِن بين الزوجين قا، فرَّ َعلَْيُكَما إن رأيُتما أن تفرِّ

 .جمعُتما

، وابُن عباس، ومعاوية، جعلوا الحكم إلى الحكمين ، وال ُيعرف لھم من الصحابة مخالف، وإنما ُيعرف فھذا عثماُن، وعلىُّ

 .وهللا أعلم. الخالف بين التابعين فمن بعدھم

إنھما وكيالن، فھل ُيجبر الزوجاِن على توكيل الزوج فى الفُرقة بعوٍض وغيره، وتوكيِل الزوجة فى بذل الِعَوِض، أو : وإذا قلنا

إنھما : وكال، جعل الحاكُم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين وإن قلنايجبران، فلم ي: ال ُيجبران؟ على روايتين، فإن قلنا

 .حكمان، لم يحتج إلى رضى الزوجين

حكمان، : إنھما وكيالن لم ينقطع نظُر الحكمين، وإن قيل: وعلى ھذا النزاع ينبنى ما لو غاب الزوجان أو أحُدھما، فإن قيل

وإن ُجنَّ . بقى نظرھما على القولين ألنھما يتطرفان لحظھما، فھما كالناظريني: انقطع نظرُھما لعدم الحكم على الغائب، وقيل

إنھما حكمان، ألن الحاكم يلى : إنھما وكيالن، ألنھما فرُع الموكلين، ولم ينقطع إن قيل: إن قيل الزوجاِن، انقطع نظُر الحكمين،

ً ألنھما منصوبان عنھما، فكأنھما وكي: على المجنون، وقيل الِن، وال ريَب أنھما حكمان فيھما شائبة الوكالة، ينقطع أيضا

ح جانب الحكم، ومنھم من رجح جانب الوكالة، ومنھم من اعتبر األمرين  .ووكيالن منصوبان للحكم، فِمن العلماء من رجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الُخلع  ُحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقالتعن ابن عباس رضى هللا عنه: فى صحيح البخارى بِىَّ َصلَّى هللاَّ اس، أََتِت النَّ : ، أن امرأة ثابت بن قيس بن شمَّ

ُ َعلَْيِه يا رسوَل هللا، ثابُت بُن قيس ما أَِعيُب عليه فى ُخلٍُق، وال ِدين، َولِكنِّى أُكرهُ الُكْفَر فى اإلِْسالِم، فقال رسوُل هللا صَ  لَّى هللاَّ

ين َعلَْيِه َحِديَقَته؟َترُ : "َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قالت" دِّ  ".اقَُبل الَحديَقَة وَطلِّْقَھا َتْطلِيَقةً : "نعم، قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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ذ، أن ثابَت بن قيس بن شماس َضَرَب امرأته َفَكَسَر يدھا، وھى جميلة بنت عبد هللا َبيِّع بِْنِت ُمَعوِّ  بن وفى سنن النسائى، عن الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأرسل إليه، فقال نعم، : ، قال "ُخْذ الذى لََھا َعلَْيَك وَخلِّ َسِبيلَھا: "أبى، فأتى أخوھا يشتكيه إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن تتربََّص حيضًة َواِحَدًة وتلحق بأھلھا  .فأمرھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : بى داودوفى سنن أ عن ابن عباس، أنَّ امرأة َثابِت بن قيِس بن شمَّاس اختلعت من زوجھا، فأمرھا النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .أن تعتدَّ َحْيَضة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى سنن الدارقطنى فى ھذه القصة ين َعلَْيِه َحِديَقَتهُ : "فقال النبىٌّ َصلَّى هللاَّ َنَعْم َوِزياَدة، : ؟ قالت"الَّتى أَْعَطاكِ  أََتُردِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ياَدةُ، َفال ولِكْن َحِديَقَتُه : "فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ا الزِّ نعم، فأخذ مالَه، وخلَّى سبيلھا، فلما بلغ ذلك ثابت بن : ، قالت"أَمَّ

ُ َعلَْيهِ : قيس قال  .إسناده صحيح: قال الدارقطنى. َوَسلَّمَ  قد قبلُت قضاَء رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .فتضمَّن ھذا الحكم النبوى عدة أحكام

ا آَتْيُتُموُھنَّ َشْيئاً إالَّ أَْن َيَخاَفا أَْن الَ ُيقِيما ُحُدوَد {:جواُز الُخْلع كما دلَّ عليه القرآن، قال تعالى : أحُدھا َوالَ َيِحلُّ لَُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

 ].229: البقرة[} ْن ِخْفُتْم أَْن الَ ُيقِيَما ُحُدوَد هللا َفال ُجَناَح َعلَْيِھَما فِيَما اْفَتَدْت بهِ ِهللا َفإِ 

ة من الناس خالفِت النصَّ واإلجماعَ   .ومنع الخلَع طائفٌة َشاذَّ

 .والجمھوُر على خالفه وفى اآلية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، واألئمة األربعة

ً كما قاله بعُض الناِس لم يحصل للمرأة  اه فدية، ولو كان رجعيا وفى اآلية دليل على حصول البينونة به، ألنه سبحانه سمَّ

واِزه بما قل وكُثر على ج] 229: البقرة[} َفالَ ُجَناَح َعلَْيِھَما فِيَما اْفَتَدْت ِبه{: االفتداُء من الزوج بما بذلته له، ودلَّ قولُه سبحانه

 .وأن له أن يأُخَذ منھا أكثَر مما أعطاھا

ِذ بِن عفراء حدثته، أنھا اختلعت ِمن  وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد هللا بن محمد بن عقيل، َبيَِّع بْنَت ُمَعوِّ أن الرُّ

 .أن يأُخذ ِعَقاَص رأسھا فما ُدوَنهزوجھا ِبُكلِّ شىء تملكه، فُخوِصَم فى ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه، وأمره 

وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر جاءته موالة المرأته اختلعت ِمن كل شىء لھا وكلِّ 

 .ثوب لھا حتى ُنقبِتھا

لمة، عن أيوب، عن اخلعھا ولو ِمن قُرطھا، ذكره حماد بن س: ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت َعْن زوجھا، فقال

 .كثير بن أبى كثير عنه

ال يأُخُذ منھا فوَق ما : وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن ُعتيبة عن على بن أبى طالب رضى هللا عنه

 .أعطاھا
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وقال . مردودة إليھا إن أخذ زيادًة على صداقھا فالزيادةُ : ال َيِحلُّ أن يأُخَذ منھا أكَثر مما أعطاھا، وقال عطاء: وقال طاووس

ُح بإِحسان إن أخذ منھا: وقال ميمون بن مھران. ال َيحلُّ له أن يأخذ منھا أكثَر مما أعطاھا: الزھرى . أكثر مما أعطاھا لم ُيَسرِّ

 .كانت القضاةُ ال ُتجيز أن يأُخذ منھا شيئاً إال ما ساق إليھا: وقال األوزاعي

زوه احتجوا بظاھر القرآن، و آثاِر الصحابة، والذين منعوه، احتجوا بحديث أبى الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس والذين جوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :لما أراد َخْلَع امرأته، قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

يَن َعلَْيِه َحِديَقَتهُ " ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ؟ قالت"أََتُردِّ سمعه أبو الزبير : قال الدارقطنى. لزيادة، فالأما ا: نعم َوِزيادة، فقال النبى َصلَّى هللاَّ

 .من غير واحد، وإسناده صحيح

واآلثار من الصحابة مختلَِفة، فمنھم من ُرِوَى عنه تحريُم الزيادة، ومنھم من ُرِوَى عنه إباحتھا، ومنھم َمْن ُرِوَى عنه : قالوا

، عن أبيه، عن على رضى هللا عنه، أنه كره أن يأخذ كراھُتھا، كما روى وكيع عن أبى حنيفة، عن عمار بن عمران الھمدانى

م الزيادة، وقال ترد : منھا أكثر مما أعطاھا، واإلماُم أحمد أخذ بھذا القوِل، ونصَّ على الكراھة، وأبو بكر من أصحابه حرَّ

 .عليھا

ُ : قال لى عطاء: وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال يا رسوَل هللا، : َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالت أتت امرأة رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

يَن َعلَْيِه َحِديَقَتُه التى أَْصَدَقكِ : "إنى أُْبِغُض زوجى وأُِحبُّ فراقه، قال نعم َوِزيادة ِمن مالى، فقال رسول هللا َصلَّى : ؟ قالت"َفَتُردِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ياَدةُ مْن َمالِك َفال ولِكنِ : "هللاَّ ا الزِّ نعم، فقضى بذلك على الزوج وھذا وإن كان مرسالً، فحديث : ، قالت"الَحِديَقةُ  أَمَّ

 .أبى الزبير ُمَقوٍّ له، وقد رواه جريج عنھما

 فصل 

وفى تسميتة سبحانه الخلَع فديًة، دليل على أن فيه معنى المعاوضِة، ولھذا اعُتبر فيه رضى الزوجين، فإذا َتَقاَيال الخلَع وردَّ 

ذ منھا، وارتجعھا فى الِعدة، فھل لھما ذلك؟ منعه األئمة األربعة وغيرھم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع، وذكر عليھا ما أخ

إن شاء أن ُيراِجَعھا، فليردَّ عليھا ما أخذ منھا : عبد الرازق، عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب أنه قال فى المختلعة

ال ُيراجعھا إال : وكان الحسن يقول: قال قتادة. وكان الزھرى يقول مثل ذلك: ل معمرقا. فى العدة، وليشھد على رجعتھا

 .بخطبة

ولقوِل سعيد بن المسيب، والزھرى وجٌه دقيق ِمن الفقه، لطيُف المأخذ، تتلقاه قواِعُد الفقِه وأصوله بالقبول، وال نكارة فيه، غير 

فھى فى حبسه، ويلحقُھا صريُح طالقه المنجز عند طائفة من العلماء، فإذا  أن العمَل على خالفه، فإن المرأة ما دامت فى العدة

تقايال عقد الخلع، وتراجعا إلى ما كان عليه بتراضيھما، لم تمنع قواعُد الشرع ذلك، وھذا بخالف ما بعَد الِعدة، فإنھا قد صارت 

  .عدتھا منه بخالف غيره منه أجنبية محضة، فھو خاطٌب من الخطاب، ويدل على ھذا أن له يتزوجھا فى
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 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المختلعة أن تعتدَّ بحيضة واحدة، دليل على ُحكمين أحدھما أنه ال يجُب عليھا ثالُث حيض، بل : وفى أمره َصلَّى هللاَّ

عمر بن الخطاب، كما أنه صريُح السنة، فھو مذھُب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد هللا بن  تكفيھا حيضة واحدة، وھذا

ذ، وعمھا وھو ِمن كبار الصحابة، ال ُيعرف لھم مخالٌف منھم، كما رواه الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن  َبيِّع ِبْنت ُمَعوِّ والرُّ

ِذ بن عفراء وھى ُتخِبُر عبد هللا بن عمر رضى هللا عنه أنھا اختلعت ِمن زوجھا على عھد َع بنَت معوِّ َبيِّ  عمر، أنه سمع الرُّ

ھا إلى عثمان ابن عفان، فقال له ٍذ اختلعت من زوجھا اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: عثمان بن عفان، فجاء عمُّ : إن ابنة ُمَعوِّ

: فقال عبد هللا بن عمر. لِتنتقِْل وال ميراَث بينھما، وال ِعدة عليھا إال أنھا ال َتْنِكُح حتى تحيَض حيضُة خشيَة أن يكون بھا حبل

نا وأعلُمنا ؛ وذھب إلى ھذا المذھب إسحاق بن راھوية، واإلمام أحمد فى رواية عنه، اختارھا، شيُخ اإلسالم ابن فعثمان خيرُ 

 .تيمية

ى الزوج، : قال من نصر ھذا القول ھو مقتضى قواِعِد الشريعة، فإن العدة إنما ُجِعلَْت ثالَث حيِض ليطوَل زمن الرجعة، فيتروَّ

لِعدة فإذا لم تكن عليھا رجعة، فالمقصوُد مجرُد براءة َرِحِمھا من الحمل، وذلك يكفى فيه حيضة، ويتمكَّن من الرجعة فى مدة ا

 .وال ينتقُض ھذا علينا بالمطلقِة ثالثاً، فإن باب الطالق ُجِعَل حكُم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية: قالوا. كاالستبراء

بيع، وعمھا، وال َيِصحُّ وھذا دليل على أن الخلع فسخ، وليس بطالق، وھ: قالوا و مذھُب ابن عباس، وعثمان، وابن عمر، والرُّ

عن صحابى أنه طالق ألبتة، فروى اإلمام أحمد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس 

 .تفريٌق، وليس بطالق الُخْلعُ : رضى هللا عنھم أنه قال

عن طاووس، أن إبراھيم بن سعد ابن أبى وقاص سأله عن رجل طلَّق امرأته وذكر عبد الرزاق، عن ُسفيان، عن عمرو، 

ل اآلية وآِخرھا، والخلَع بين ذلك: تطليقتين، ثم اختلعت منه، أينِكُحھا؟ قال ابُن عباس  .نعم ذكر هللا الطالَق فى أوَّ

لمة، عن ھشام بِن ُعروة، عن أبيه، عن إنه ال مخالف لمن ذكرُتم ِمن الصحابة، وقد روى حماُد ابن س: كيف تقولون: فإن قيل

: ُجْمَھاَن، أن أم بكرة األسلمية كانت تحَت عبد هللا بن أُسيد واختلعت منه، َفنِدما، فارتفعا إلى ُعثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال

 .ھى واحدة إال أن تكوَن سمَّت شيئاً، فھو على ما سمَّت

ف، عن إبراھيم النَّخعى، عن علقمة، عن ابن  حدثنا على بن ھاشم، عن: وذكر ابُن أبى شيبة ابن أبى ليلى، عن طلحة بن مصرِّ

ورُوى عن على بن أبى طالب، فھؤالء ثالثُة ِمن أجالء الصحابة . ال تكون تطليقة بائنة إال فى فدية أو إيالء: مسعود، قال

 .رضى هللا عنھم

: عنه، فطعن فيه اإلمام أحمد، والبيھقى، وغيُرھما، قال شيخنا ال َيِصحُّ ھذا عن واحد منھم، أما أثر عثمان رضى هللا: قيل

وكيف َيِصحُّ عن عثمان، وھو ال يرى فيه ِعدة، وإنما يرى االستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طالَقاً، ألوجب فيه العدة، 

 .وُجْمَھاُن الراوى لھذه القصة عن عثمان ال نعرفه بأكثر من أنه مولى األسلميين
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أثر ابِن : وأمثلھا. رويناه من طريق ال يصح عن على رضى هللا عنه: ر على بن أبى طالب، فقال أبو محمد ابن حزموأما أث

ً أن يُدلَّ على أن الطلقة فى الخلع تقع بائنة ال أن الخلع يكون  مسعوَد على سوء حفظ ابن أبى ليلى، ثم غايُته إن كان محفوظا

 .رطالقاً بائناً، وبين األمرين فرق ظاھ

خوِل الذى لم َيستوِف عدده ثالثة أحكام، كلُّ  الِق بعد الدُّ ھا والذى َيُدلُّ على أنه ليس بطالق أن هللا سبحانه وتعالى رتََّب على الطَّ

ج أنه محسوب ِمن الثالث، فال َتِحلُّ بعد استيفاء العدد إال بعد زو: الثانى. أن الزوَج أحقُّ بالرجعة فيه: أحدھا. منتفية عن الخلع

أن العدة فيه ثالثُة قروء، وقد ثبت بالنصِّ واإلجماع أنه ال رجعة فى الُخلع وثبت بالسنة وأقواِل الصحابة أن : الثالث. وإصابة

الِعدة فيه حيضٌة واحدة، وثبت بالنص جوازه طلقتين، ووقوع ثالثة بعده، وھذا ظاھر جداً فى كونه ليس بطالق، فإنه سبحانه 

الَُق َمرَّ {:قال  ً إالَّ الطَّ ا آَتْيُتُموُھنَّ َشْيئا  أْن َيَخاَفا أْن الَ ُيقِيَما َتاِن َفإِْمَساُك ِبَمعُروٍف أَْو َتْسِريٌح ِبإِْحَساٍن َوالَ َيِحلُّ لَُكم أن َتأُْخُذوا ِممَّ

وھذا وإن لم يختص بالمطلقة ] 229: البقرة[} ِبهِ ُحُدوَد هللا َفإِْن ِخْفُتم أْن الَ ُيقِيَما ُحُدوَد هللا فال ُجناَح َعلَْيِھَما فِيَما اْفَتَدْت 

تطليقتين، فإنه يتناولھا وغيَرھما، وال يجوُز أن يعوَد الضميُر إلى من لم يذكر، وُيخلى منه المذكور، بل إما أن يختصَّ بالسابق 

وھذا يتناوُل َمْن طلقت بعد فديٍة وطلقتين قطعاً ألنھا ] 230: البقرة[} َفإِْن َطلََّقھا َفالَ َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعدُ {: أو يتناوله وغيره، ثم قال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم أن ُيعلَِّمه ھى المذكورة، فال ُبدَّ من دخولھا تحت اللفظ، وھكذا َفِھَم ترُجماُن القرآن الذى دعا له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .هللاُ تأويَل القُرآن، وھى دعوة مستجابة بال شكٍّ 

، والقياِس، وأقواِل الصحابة، ثم  وإذا كانت الِق، َدلَّ على أنھا من غيِر ِجنسه، فھذا مقتضى النصِّ أحكاُم الفدية غيَر أحكاِم الطَّ

الِق، وھذا أحُد الوجھين  من نظر ً بأى لفٍظ كان حتى بلفظ الطَّ إلى حقائِق العقود ومقاِصدھا دون ألفاظھا َيُعدُّ الخلع فسخا

أخبرنى عمرُو : قال ابُن جريج. وھذا ظاھُر كالِم أحمد، وكالم ابن عباس وأصحابه: قال. اُر شيخناألصحاب أحمد، وھو اختي

رأيُت أبى كان يذھُب : قال عبُد هللا بُن أحمد. ما أجاَزه الماُل، فليَس بطالقٍ : بُن دينار، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول

: الخلُع تفريٌق وليس بطالق، وقال ابُن جريج، عن ابن طاووس: عباس وقال عمرو، عن طاووس عن ابن. إلى قول ابن عباس

يُره  .كان أبى ال يرى الفداء طالقاً وُيخِّ

ومن اعتبر األلفاظ ووقَف معھا، واعتبرھا فى أحكام الُعقوِد، جعله بلفظ الطالق طالقاً، وقَواِعُد الفقه وأصولُه تشھد أن الْرِعىَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمر ثابَت بَن .ال صوُرھا وألفاُظھا، وبا التوفيق فى العقود حقائقُھا ومعانيھا ومما َيُدلُّ على ھذا، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .قيس أن ُيطلِّق امرأَته فى الُخلِع تطليقًة، ومع ھذا أمرھا أن تعتدَّ بحيضة، وھذا صريُح فى أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطالق

ناً، وأيضاً فإنه سبحانه ع لَّق عليه أحكاَم الفدية بكونه فدية، ومعلوُم أنَّ الفِدية ال تختص بلفظ، ولم ُيعين هللا سبحانه لھا لفظاً معيَّ

وطالُق الفداء طالُق مقيَّد، وال يدخل تحت أحكام الطالق المطلق، كما ال يدخُل تحتھا فى ثبوت الرجعة واالعتداد بثالثة قروء 

  .توفيقبالسنة الثابتة، وبا ال
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الطالق   ذكُر أحكام رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى طالق الھازل، وزائل العقل، والمكَره والتطليق فى نفسه   ذكر حكمه َصلَّى هللاَّ

، وَھْزلُُھنَّ "من حديث أبى ھريرة رضى هللا عنه، ": السنن"فى  ُھنَّ ِجدُّ ْجَعةُ : ِجدٌّ  َثالَُث ِجدُّ الَُق، والرَّ َكاُح، والطَّ  ". النِّ

ْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُھوا َعلَْيهِ : " عنه من حديث ابن عباس: وفيھا ِتى الَخَطأَ والنِّ  ".إنَّ هللا َوَضَع َعْن أُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : وفيھا  ".ال َطالََق وال عتاق فى إِْغالقٍ " عنه َصلَّى هللاَّ

 ؟"أِبَك ُجُنونُ : "أنه قال للُمقِرِّ بالزنى وصح عنه

 .وثبت عنه أنه أمَر ِبِه أن ُيستنكه

ِبىِّ : ألم تعلم أَنَّ القلم ُرفَِع عن ثالث: عن على، أنه قال لُِعَمر": صحيحه"وذكر البخارى فى  عن المجنوِن حتى ُيفيَق، وعن الصَّ

 .حتى ُيدِرَك، وعن النائم حتى يستيقظ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ عن" الصحيح"وفى  ثت ِبِه أنفَُسھا َما لَْم تَكلَّْم، أَو َتْعمْل ِبه : " ه َصلَّى هللاَّ ا َحدَّ ِتى َعمَّ  ".إنَّ هللا َتَجاَوَز ألُمَّ

صد، فتضمَّنت ھذه السنن، أن ما لم َيْنِطْق به اللسان ِمن طالق أو ِعتاق، أو يمين، أو نذر ونحِو ذلك، عفٌو غيُر الزم بالنية والق

 .وھذا قوُل الجمھور، وفى المسألة قوالن آخرانِ 

أليس قد َعلَِم هللا ما فى نفسك؟ : سئل ابُن سيرين عمن طلَّق فى نفسه، فقال: التوقف فيھا، قال عبد الرزاق، عن معمر: أحدھما

ً : بلى، قال: قال  .فال أقوُل فيھا شيئا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وقوُعه إذا جَزم عليه، وھذا روايُة أشھب عن م: والثانى : الك، وُروى عن الزھرى وحجُة ھذا القول قوله َصلَّى هللاَّ

يَّاتِ " } وإْن ُتْبُدوا َما فى أَْنفُِسُكم أَْو ُتْخفُوهُ ُيَحاِسْبُكم ِبِه هللا{ :، وأن من كفر فى نفسه، فھو كفر، وقوله تعالى"إنَّما األعماُل بالنِّ

لمعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلھا، وبأن أعماَل القلوب فى الثواب والعقاب كأعماِل ، وأن المصرَّ على ا]284: البقرة[

ضى، والعزِم على الطاعة وُيعاَقُب  الجوارح، ولھذا ُيثاب على الحبِّ والُبغض، والمواالة والمعاداة فى هللا، وعلى التوكُّل والرِّ

ياِء وظنِّ  ، والرِّ  .السوء باألبرياء على الِكبر والَحَسِد، والُعجب والشكِّ

فھو حجٌة ": األعمال بالنيات"وال ُحجة فى شىء من ھذا على وقوِع الطالق والعتاق بمجرد النيِة ِمن غير تلفظ أما حديُث 

، فھو كافر لِزوال  عليھم، ألنه أخبر فيه أن العمَل مع النية ھو المعتبُر، ال النية وحَدھا، وأما من اعتقد الُكْفَر بقلبه أو شكَّ

يمان الذى ھو عقُد القلب مع اإلقرار، فإذا زاَل العقُد الجازُم، كان نفُس زواله كفراً، فإن اإليماَن أمر وجودى ثابٌت قائم اإل

بالقلب، فما لم َيقُْم بالقلب، َحَصَل ضده وھو كفر، وھذا كالعلم والجھل إذا فقد العلم، حصل الجھل، وكذلك كلُّ نقيضين زال 

 .أحُدھما خلفه اآلخر
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ور أما اآلية فليس فيھا أن المحاسبَة بما ُيخفيه العبُد إلزامه بأحكامه بالشرع، وإنما فيھا محاسبُته بما ُيبديه أو ُيخفيه، ثم ھو مغف

ب، فأين ھذا من وقوع الطالق بالنية وأما أن المصرَّ على المعصية فاسٌق مؤاخذ، فھذا إنما ھو فيمن َعِمَل . له أو معذَّ

، وأما َمْن عزم على المعصية ولم َيْعَمْلھا،  المعصية، ثم أصرَّ  عليھا، فُھنا عمل اتصل به العزُم علي معاودته، فھذا ھو الُمِصرُّ

َّ عز وجل وأما الثواُب والعقاُب على أعمال القلوب . فھو بين أمريِن، إما أن ال ُتكتب عليه، إما أن ُتكتب له حسنة إذا تركھا 

، والقرآُن والسنة ممل وآن به، ولكن وقوُع الطالق والعتاق بالنية من غير تلفُّظ أمر خارج عن الثواب والعقاب، وال تالزم فحقٌّ

بين األمرين، فإن ما ُيعاقب عليه ِمن أعمال القلوب ھو معاٍص قلبية يستحقُّ العقوبة عليھا، كما يستحقُّه على المعاصى البدنية 

مات على القلب، وھى أمور اختيارية يمكن اجتناُبھا إذ ھى ُمنافية لعبودية القلب، فإن الِكبر وال ُعجب والرياء وظنَّ السوء محرَّ

 .فيستحق العقوبة على فعلھا، وھى أسماٌء لمعان مسمياتھا قائمٌة بالقلب

مجرداً  وأما الِعتاق والطالق، فاسمان لمسميين قائمين باللسان، أو ما ناَب عنه من إشارة أو كتابة، ولبسا اسمين لما فى القلب

 .عن النطق

وتضمنت أن المكلف إذا َھَزَل بالطالق، أو النِّكاح، أو الرجعة، لَِزَمُه ما َھَزَل به فدل ذلك على أن كالَم الھازل معتبر وإن لم 

إليه، فإنما  ُيعتبر كالُم النائم والناسى، وزائِل العقل والمكَره، والفرُق بينھما أن الھازَل قاصُد للفظ غيُر مريد لحكمه، وذلك ليس

باتھا وأحكامھا، فھو إلى الشارع قصده المكلُف أو لَم يقِصْده، والعبرةُ بقصده السبب  إلى المكلَّف األسباب، وأما ترتُُّب مسبَّ

 مجنوناختياراً فى حال عقله وتكليفه، فإذا قصده، رتََّب الشارُع عليه ُحكمه جدَّ به أو َھَزَل، وھذا بخالف النائم والُمَبْرَسِم، وال

والسكراِن وزائل العقل، فإنھم ليس لھم قصد صحيح، وليسوا مكلفين، فألفاُظھم لغو بمنزلة ألفاِظ الطفل الذى ال يعقُِل معناھا، 

 .وال يقِصُده

التى  وِسرُّ المسألة الفرُق بين من قصد اللفظ، وھو عالِم به ولم ُيرد حكمه، وبين من لم َيقِصْد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتبُ 

 .اعتبرھا الشارع أربعةُ 

 .أن َيقصَد الحكم وال َيَتلَفَّظ به: إحداھا

 .أن ال َيقِصَد اللفظ وال ُحكَمه: الثانية

 .أن َيْقِصَد ُدون حكمه: الثالثة 

ه، وعلى ھذا الذى أسُتفِيَد ِمن مجموع نصوصه وأحكامِ . فاألوليان لغو، واآلخرتان معتبرتان. أن يقِصَد اللفظ والحكم: الرابعة 

 .ھذا فكالُم المكَره ُكلُّه لغو ال ِعبرَة به

على  وقد دّل القرآن على أن من أُْكِرَه على التكلم بكلمة الكفر ال َيْكفُُر، ومن أكره على اإلسالم ال يصيُر به مسلماً، ودلَِّت السنةُ 

اد به كالمه قطعاً، وأما أفعالُه، ففيھا تفصيٌل، فما أبيح أن هللا سبحانه تجاوز عن المكره، فلم ُيؤاِخْذه بما أُْكِرَه عليه، وھذا ُير

منھا باإلكراه فھو متجاوز عنه، كاألكل فى نھار رمضان، والعمِل فى الصالة، ولبس المخيط فى اإلحرام ونحو ذلك، وما ال 

نى والسرقة ھل ُيَحدُّ به أو ال؟ ُيباح باإلكراه، فھو ُمَؤاخذ به، كقتل المعصوم، وإتالِف ماله، وما اختلف به كُشرب الخمر والز
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ه، وفيه قوالن للعلماء، وھما رواي ه به، ومن أباحه باإلكراه لم يُحدَّ تان فاالختالُف، ھل يباح ذلك باإلكراه أو ال؟ فمن لم ُيِبْحه حدَّ

 .عن اإلمام أحمد

ھا، بل مفسدُتھا معھا بخالف األقوال، فإنھا والفرق بين األقوال واألفعال فى اإلكراه ؛ أن األفعاَل إذا وقعت، لم ترتفْع مفسدتُ 

 .يمكن إلغاؤھا

وجعلُھا بمنزلة أقواِل النائم والمجنون، فمفسدةُ الفعل الذى ال ُيباح باإلكراه ثابتة بخالف مفسدة القول، فإنھا إنما تثبت إذا كان 

قالت امرأةٌ : ة، عن خيثمة ابن عبد الرحمن، قالوقد روى وكيع عن ابن أبى ليلى، عن الحكم بن عتيب. قائلُه عالماً به مختاراً له

اھا الظبية، فقالت: لزوجھا ٌة طالق، : سمنى خليًة طالقاً، قال: فھاِت ما أُسميك به، قالت: ما قلت شيئاً، قال: سمنى، فسمَّ أنت َخلِيَّ

خذ : ر رأَسھا، وقال لزوجھاإن زوجى طلَّقنى، فجاء زوُجھا، فقصَّ عليه القصة، فأوجع عم: فأتت عمر ابن الخطاب، فقالت

 .بيدھا، وأوجْع رأسھا

ً ال ُيريد به الطالق،  فھذا الحكُم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوُج اللفظ الذى يقع به الطالُق، بل قصد لفظا

حة، أو سرحُتك، ومراُده تسريح أنت : إنھا جرة، وأراد أنھا ليست بفاِجرة، أو قال المرأته: فھو كما لو قال ألمِته أو ُغالِمه مسرَّ

 .الشعر ونحو ذلك، فھذا ال يقع عتقُه وال طالقُه بينه وبيَن هللا تعالى، وإن قامت قرينٌة أو تصادقا فى الحكم لم يقع به

وال قاصٍد  فھذا من أى األقسام؟ فإنكم جعلتم المراتَب أربعة، ومعلوٌم أن ھذا ليس بمكَره وال زائل العقل، وال ھازل،: فإن قيل

ھذا متكلم باللفظ مريد به أحَد معنييه، فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده، فال يلزم بما لم يرده باللفظ : لحكم اللفظ؟ قيل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُركاَنة لما طلَّق امرأته ألبتة، فقال ً لما أراده، وقد استحلف النبىُّ َصلَّى هللاَّ واحدة، : دَت؟ قالما أر: إذا كان صالحا

ِ، قال: قال َّ  .نيَّته فى اللفظ المحتمل ھو ما أردَت، فقبل منه: آ

أنت طالق البتة، وھو ُيريد أن يحلَِف على شىء ثم بدا له، فترك اليمين، فليست طالقاً، ألنه لم ُيرد أن : إذا قال: وقد قال مالك

 .ُيقبل منه ذلك فى الحكم: إن أحمد فى رواية عنهيطلقھا، وبھذا أفتى الليث بن سعد، واإلماُم أحمد، حتى 

 .وھذه المسألة لھا ثالُث صور

ً : إحداھا   .أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيُز مراَده، فھذه ال تطلُق عليه فى الحال، وال يكون حالفا

 .اً إن كلمت زيد: أنت طالق، ومقصوُده: أن يكون مقصوُده اليميَن ال التنجيَز، فيقول: الثانية 

أن يكوَن مقصوُده اليميَن ِمن أول كالمه، ثم يرجُع عن اليمين فى أثناء الكالم، ويجعل الطالق منجزاً، فھذا ال يقُع به، : الثالثة 

ألنه ال ينو به اإليقاع، وإنما نوى به التعليق، فكان قاصراً عن وقوع المنجز، فإذا نوى التنجيَز بعد ذلك لم يكن قد أتى فى 

الَ ُيَؤاِخُذُكُم هللاُ ِباللَّْغِو فى أَْيَماِنُكم ولِكْن ُيْؤاِخُذُكْم ِبَما {:وقد قال تعالى . ر النية المجردة، وھذا قوُل أصحاب أحمدالتنجيز بغي

 ].225: البقرة[} َكَسَبْت قُلُوُبُكمْ 
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أن تجرى اليمين على لِسانه من : انىوالث. بأن يحلَِف على الشىء يظنُّه كما حلف عليه، فيتبيُن بخالفه: نوعان، أحدھما: واللغو

غير قصد للحلف، َكالَ وِهللا، وَبلَى وِهللا فى أثناء كالمه، وكالھما رفع هللا المؤاخذة به، لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين 

حقائَقھا ومعانيَھا، ھذا غيُر  وحقيقتھا، وھذا تشريٌع منه سبحاَنه لعباده أال يرتِّبوا األحكاَم على األلفاظ التى لم يقِصِد المتكلُم بھا

 ً  .الھازل حقيقَة وحكما

ليس الرجُل بأميٍن على نفسه إذا أوجعَته أو : وقد أفتى الصحابُة بعدم وقوع طالق المكَره وإقراِره، فصحَّ عن عمر أنه قال

عنَّ الحبل، أو لُتطلِّقنى، فناشدھا هللا، ألقط: ضربَته أو أوثقَته، وصحَّ عنه أن رجالً تدلَّى بحبل لَيْشاَر عسالً، فأتت امرأته فقالت

وكان علىُّ ال ُيجيز طالَق الكره، . ارجع إلى امرأتك، فإن ھذا ليس بطالق: فأبت، فطلََّقھا، فأتى عمر، فذكر له ذلك، فقال له

ً : وقال ثابت األعرج  .ليس بشىءٍ : سألت ابَن عمر، وابَن الزبير عن طالق المكره، فقاال جميعا

ُ ف: فإن قيل ما تصنعون بما رواه الغازى بن َجَبلة، عن صفوان بن عمران األصم، عن رجٍل من أصحاب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

طلقنى أو ألذبحنَّك، فناشدھا، فأبت، : َعلَْيِه َوَسلََّم، أن رجالً جلست امرأُته على صدره، وجعلت السكيَن على حلقه، وقالت له

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالفطلقھا ثالثاً، فُذِكَر ذلك للن الق: "بى َصلَّى هللاَّ وروى ". سننه"رواه سعيد بن منصور فى " ال َقْيلُولَة فى الطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال الِق َجاِئٌز إالَّ َطالَق الَمْعُتوِه : " عطاُء ابن عجالن، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبى َصلَّى هللاَّ ُكلُّ الطَّ

 ".ِب َعلَى َعْقلِهِ والَمْغلُو

حدثنا فرج بن فَضالة، حدثنى عمرو بن شراِحيل المعافرى، أن امرأة استلَّْت سيفاً، فوضعته على : وروى سعيد بن منصور

. وقال على. وهللا ألنفذنَّك، أو لُتطلِّقنِّى، فطلقھا ثالثاً، فُرفَِع ذلِك إلى عمر بن الخطاب، فأمضى طالقھا: بطن َزْوِجَھا، وقالت

 .كل الطالِق جائٌز إال طالَق المعتوه

. لين الغازى بن جبلة، والثالثة: ضعف صفوان بن عمرو، والثانية: إحداھا. أما خبر الغازى بن جبلة، ففيه ثالث علل: قيل

 .وھذا خبر فى غاية السقوط: قال أبو محمد ابن حزم. الراوى عنه، ومثل ھذا ال يحتج به تدليس بقية

قال أبو محمد . فھو من رواية عطاء بن عجالن، وضعفُه مشھور، وقد ُرمى بالكذب" كل الطالق جائز" وأما حديث ابن عباس

 .وھذا الخبر شر من األول: ابن حزم

 .وأما أثر عمر، فالصحيح عنه خالفه كما تقدم، وال ُيعلم معاصرة المعافرى لعمر، وفرج بن فضالة فيه ضعف

نه كان ال ُيجيز طالق المكره وروى عبد الرحمن بن مھدى، عن حماد بن سلمة، عن وأما أثر على، فالذى رواه عنه الناس أ

فإن صح عنه ما ذكرتم، فھو عام . ُحميد، عن الحسن، أن على ابن أبى طالب رضى هللا عنه، كان ال ُيجيز طالق المكره

  .مخصوص بھذا
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 فصل

كراِن، فقال تعالى  َھا الَِّذيَن آَمنُ {:وأما طالق السَّ الََة وأَْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ يأَيُّ ، ] 43: النساء[} وا ال َتْقَرُبوا الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّه أمر بالُمقِ  نى أن فجعل ُسبحانه قول السكران غيَر معتبر، ألنه ال َيْعلَُم ما يقوُل، وصحَّ عنه َصلَّى هللاَّ رِّ بالزِّ

 .بر قولُه الذى أقرَّ به أو ُيلغىُيَستْنَكَه لِيعت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَوَقَف عليه َيلُو َد فيه وفى صحيح البخارى فى قصة حمزة، لما َعَقَر َبْعِيَرْى َعلى، فجاء النبىُّ َصلَّى هللاَّ ُمه، فصعَّ

به وھو سكران، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على َعقِبْيةِ ھْل أَْنُتْم إال َعبيٌد ألبى، فنكص النبىُّ صَ : ثم قال النَّظَر وصوَّ وھذا القوُل لو قاله . لَّى هللاَّ

 .غيُر سكران، لكان ِردًة وُكفراً، ولم ُيؤاخذ بذلك حمزة

رواه ابن أبى شيبة، عن وكيع، عن ابن . ليس لِمجنون، وال سكران طالق: وصح عن ُعثماَن بِن عفان رضى هللا عنه أنه قال

 .ان بن عثمان، عن أبيهأبى ذئب، عن الزھرى، عن أب

ال يجوُز : وقال القاسم بن محمد. طالُق السكران ال يجوز: طالُق السكران ال يجوُز، وقال ابُن طاووس عن أبيه: وقال عطاء

 .طالقه

ِ الذى ال إله إال ھو ُل، فحلف، فَردَّ لقد طلَّقھا وھو ال َيْعقِ : وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنه أُتى ِبَسْكَران طلَّق، فاستحلفه با

 .إليه امرأته، وضربه الحد

وھو مذھُب يحيى بن سعيد األنصارى، وُحميِد بن عبد الرحمن، وربيعة، والليِث بن سعد، وعبِد هللا بن الحسن، وإسحاق بن 

يات عنه، راھويه، وأبى ثور، والشافعى فى أحد قوليه، واختاره المزنىُّ وغيُره من الشافعية، ومذھب أحمد فى إحدى الروا

ح برجوعه إليھا ؛ فقال فى رواية أبى طالب الذى اليأمر بالطالق، إنما أتى خصلًة : وھى التى استقرَّ عليھا مذھُبه، وصرَّ

مھا ً  واحدة، والذى يأمر بالطالق، فقد أتى خصلتْيِن حرَّ وقال فى رواية . عليه، وأحلَّھا لغيره، فھذا خيٌر ِمن ھذا، وأنا أتقى جميعا

أنه ال يجوُز طالقه، ألنه لو أقر، لم يلزمه، ولو باع، لم : إن طالق السكران يجوُز تبينُته، فغلب على: قد كنُت أقولُ  :الميمونى

وبھذا أقوُل، وھذا مذھُب أھِل : قال أبو بكر عبد العزيز. وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك، فال يلزُمه: يجز بيُعه، قال

، وأبو الحسن الكرخىُّ الظاھر ُكلِّھم، واختاره من   .الحنفية أبو جعفر الطحاوىُّ

 .والذين أوقعوه لھم سبعة مآخذ

 .أنه مكلِّف، ولھذا ُيؤاخذ بجناياته: أحُدھا

 .أن إيقاع الطالق عقوبٌة له: والثانى 

 .أنَّ ترتب الطالق على التطليق ِمن باب ربط األحكام بأسبابھا، فال ُيؤثر فيه الُسكر: والثالث 
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احى فى كالمه، فإنھم قالوا:  والرابع إذا شرب، َسِكَر، وإذا َسِكَر، ھذى، وإذا َھَذى، افترى، وَحدُّ : أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصَّ

 .المفترى ثمانون

 .وقد تقدم" ال قيلولة فى الطالق: "حديث: والخامس 

 .، وقد تقدم"ُكلُّ طالٍق جائِز إال طالَق المعتوه"حديث : السادس 

: قال أبو عبيد. أن الصحابة أوقعوا عليه الطالق، فرواه أبو ُعبيد عن عمر، معاوية، ورواه غيُره عن ابن عباس: والسابع 

حدثنا يزيد بن ھارون، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الحارث، عن أبى لَبيد، أن رجالً طلَّق امرأَته وھو سكران، َفُرفَِع 

وحدثنا ابُن أبى مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن : قال.سوة ففرق عمر بينھمانِ  إلى عمر بن الخطاب، وشھد عليه أربعُ 

ھذا جميُع ما احتجوا به، وليس فى شىء منه . ربيعة، عن ابن شھاب، عن سعيد بن المسيِّب، أن معاوية أجاز طالَق السكران

 .حجٌة أصالً 

ُل، وھو نعقٌِد على أن شرَط التكليِف العقُل، ومن ال يعقُِل ما يقول، فليس أنه مكلف، فباطل، إذ اإلجماع م: فأما المأخُذ األوَّ

 .بمكلَّف

 .وأيضاً فلو كان مكلفاً، لوجب أن يقع طالقُه إذا كان مكرھاً على ُشربھا، أو غيَر عالم بأنھا خمر، وھم ال يقولون به

عن السكر إذا أراد الصالة، وأما من ال َيْعقُِل،  وأما خطاُبه، فيجب حملُه على الذى يعقُِل الخطاب، أو على الصاحى، وأنه ُنھى

 .فال ُيؤمر وال ينھى

ال يلزُمه عقٌد وال بيع، وال حدٌّ إال حدَّ الخمر فقط، وھذا : وأما إلزاُمه بجناياته، فمحلُّ نزاع ال محل وفاق، فقال عثمان الَبتِّى

 .عقلُ إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون فى ُكلِّ فعل ُيعتبر له ال

قوا بفرقين، أحدھما أن إسقاَط أفعاله ذريعٌة إلى تعطيل القِصاص، إذ ُكلُّ من أراد قتل : والذين اعتبروا أفعالَه دوَن أقواله، فرَّ

غيره أو الزنى أو السرقة أو الِحراب، َسِكَر وفعل ذلك، فيقام عليه الحدُّ إذا أتى جرماً واحداً، فإذا تضاعف ُجرُمه بالسكر كيف 

؟ ھذا مما تأباه قواعُد الشريعة وأصولھا، وقال أحمد منكراً على من قال ذلك يسقط وبعُض من يرى طالق السكران : عنه الحدُّ

جناية، أو أتى حداً، أو ترَك الصيام أو الصالَة، كان بمنزلة الْمَبرَسِم والمجنون، ھذا َكالْم  ليس بجائز، يزعم أن سكران لو جنى

 .سوء

إلغاء أقواله ال يتضمَّن مفسدة، ألن القول المجرَد ِمن غير العاقل ال مفسدة فيه بخالف األفعال، فإن مفاسدھا إن : والفرق الثانى

ال ُيمكن إلغاؤھا إذا وقعت، فإلغاُء أفعاله ضرٌر محض، وفساٌد منتشر بخالف أقواله، فإن صحَّ ھذان الفرقان، بطَل اإللحاق، 

 .ه وأفعاله متعينةوإن لم يصحا، كانت التسويُة بين أقوال

وأما المأخذ الثانى وھو أن إيقاع الطالق به عقوبٌة له ففى غاية الضعف، فإن الحدَّ يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى هللا ُسبحانه 

 .من ھذه العقوبة بالحد، وال عھد لنا فى الشريعة بالُعقوبة بالطالق، والتفريق بين الزوجين
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ق به من ربط األحكام باألسباب، ففى غاية الفساد والسقوط، فإن ھذا ُيوجب إيقاَع الطالق أن إيقاَع الطال: وأما المأخُذ الثالث

وھل ثبت لكم أن طالَق السكران سبٌب : ممن سكر ُمكرھاً، أو جاھالً بأنھا خمر، وبالمجنون والُمَبْرَسم، بل وبالنائم، ثم ُيقال

 حتى ُيربط الحكُم به، وھل النزاُع إال فى ذلك؟

 .فھو خبر ال يصح البتة. إذا شرب، َسِكَر، وإذا َسِكَر، ھذى: وھو أن الصحابة جعلوه كالصاحى فى قولھم: أخذ الرابعوأما الم

ً وعبد: قال أبو محمد ابن حزم الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على  وھو خبر مكذوب قد نزه هللا عليا

 .لھاذى ال حدَّ عليهُبطالنه، فإن فيه إيجاب الحد على من ھذى، وا

، لوجب حملُه على طالق مكلِّف يعقُِل دون "ال قيلولة فى الطالق: "وأما المأخْذ الخامس، وھو حديث ، لو صحَّ ، فخبر ال َيِصحُّ

كلُّ طالق جائز إال طالق : "وأما المأخذ السادس، وھو خبر.من ال يعقِل، ولھذا لم يدخل فيه طالُق المجنون والُمبْرَسم والصبى

أن السكران الذى ال َيعقُِل إما معتوه، وإما ُملحق : ، فمثله سواء ال يصح، ولو صح، لكان فى المكلف، وجواب ثالث"المعتوه

وھو أن : وأما المأخذ السابعُ .الذى ال عقل له، وال يدرى ما يتكلم به: المعتوه فى اللغة: وقالوا. به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه

 .لطالَق، فالصحابُة مختلفون فى ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنهالصحابة أوقعوا عليه ا

وأما أثر ابِن عباس، فال َيِصحُّ عنه، ألنه من طريقين، فى أحدھما الحجاج بن أرطأة، وفى الثانية إبراھيم بن أبى يحيى، وأما 

 .ابُن عمر ومعاوية، فقد خالفھما عثمان بن عفان

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وحديُث عائشة رضى هللا عنھا: اإلمام أحمد فى رواية حنبلوأما طالق اإلغالق، فقد قال  سمعت النبى َصلَّى هللاَّ

زاد "و" الشافى"، يعنى الغضَب، ھذا نصُّ أحمد حكاه عنه الخالل، وأبو بكر فى " ال َطالَق وال ِعتاق فى إغالق: "َيقول 

 .فھذا تفسير أحمد". المسافر

بأنه اإلكراه، وفسره : وفسره أبو ُعبيد وغيُره" باب الطالق على غلط: "أظنه الغضب، وترجم عليه: سننهوقال أبو داود فى 

ھو نھُى عن إيقاع الطلقات الثالث دفعًة واحدة، فُيْغلَُق عليه الطالُق حتى ال يبقى منه شىء، كَغلَِق : بالجنون، وقيل: غيرھما

 .الرھن، حكاه أبو ُعبيد الھروى

: قلت. أن ُيغلق على الرجل قلُبه، فال يقِصُد الكالم، أو ال يعلم به، كأنه انغلق عليه قصُده وإرادُته: وحقيقُة اإلغالق :قال شيُخنا

د ً قال شيخنا: الَغلَق: قال أبو العباس المبرِّ ويدخل فى ذلك طالُق المكَره : ضيُق الصدر، وقلُة الصبر بحيث ال يجد مخلصا

 .كر أو غضب، وُكلُّ من ال قصد له وال معرفة له بما قالوالمجنون، ومن زال عقلُه بسُ 

 .والغضب على ثالثة أقسام

 .ما ُيزيل العقل، فال يشُعُر صاحُبه بما قال، ھذا ال يقُع طالقه بال نزاع: أحدھا 
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 .ما يكون فى مباديه بحيث ال يمنع صاِحَبه ِمن تصور ما يقوُل وقصده، فھذا يقع طالقُه: الثانى 

أن يستحِكَم ويشتدَّ به، فال ُيزيل عقله بالكلية، ولكن يحوُل بينه وبين نيته بحيث ينَدُم على ما فرط منه إذا زال، فھذا : الثالث 

 .محلُّ نظر، وعدُم الوقوع فى ھذه الحالة قوى متجه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الطالق قبل النكاح   حكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ال َنْذَر الْبن آَدَم فِيَما الَ : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بن شعيب، عن أبيه عن جده، قالمن حديث عمرو : فى السنن

ھذا حديث حسن، وھو أحسُن شىء فى ھذا الباب، : قال الترمذى". َيْملُِك، والَ ِعْتَق لَُه فِيَما الَ َيْملُِك، وال َطالََق لَُه فِيَما الَ َيْملِكُ 

 .حديُث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أىُّ شىء أصحُّ فى الطالق قبل النكاح؟ فقال: فقلت. سماعيلوَسألت محمد بن إ

 ".ال َبْيَع إالَّ فِيَما َيْملُِك، وال َوَفاَء َنْذِر إالَّ فِيما َيْملِكُ : " وروى أبو داود

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قالعن الِمسور بِن َمْخَرَمة رضى هللا عنه، أن رسول هللا صَ : وفى سنن ابن ماجه َكاِح : " لَّى هللاَّ الَ َطالََق َقْبَل النِّ

 ".َوالَ ِعْتق َقْبَل ِمْلكِ 

الَ َطالََق : "حدثنا ابُن أبى ذئب، عن محمد بن المنكِدر، وعطاء بن أبى رباح، كالھما عن جابر بن عبد هللا يرفعه: وقال وكيع

 ".َقْبَل نكاح

 .ال طالَق إال من بعِد نكاح: قال ابُن عباس رضى هللا عنه: سمعُت عطاًء يقول: يج، قالوذكر عبُد الرزاق، عن ابن جر

أخطأ فى ھذا، إن هللا : إن طلَّق ما لم ينِكْح فھو جائز، فقال ابن عباس: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: قال ابُن جريج

  . إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموھن: ، ولم يقل]49: األحزاب[} وُھنَّ إَذا َنَكْحُتُم الُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتمُ {:تعالى يقول 

ليس : إن تزوجُت فالنه، فھى طالق، فقال على: عن على بن أبى طالب رضى هللا عنه أنه ُسئِل عن رجل قال: وذكر أبو ُعبيد

 .طالٌق إال من بعد ملك

 .ن سماھاال طالق إال من بعد نكاح وإ: وثبت عنه رضى هللا عنه أنه قال

 .وھذا قوُل عائشة، وإليه ذھب الشافعى، وأحمد، وإسحاق وأصحاُبھم، وداود وأصحاُبه، وجمھوُر أھل الحديث

إن تزوجُت فالنه، فھى طالق ُمَطلٌِّق ألجنبية، وذلك محال، فإنھا ِحيَن الطالق المعلَّق أجنبية، : أن القائل: وِمن حجة ھذا القول

ُد ھو ِنكاُحھا، وا م معلقاً، وھى إذا والمتجدِّ لنكاح ال يكون طالقاً، فُعلَِم أنھا لو طلقت، فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطالق المتقدِّ

، كما  ُد الصفة ال يجعلُه متكلماً بالطالق عند وجودھا فإن وجودھا مختار للنكاح غيُر مريد للطالق، فال َيِصبحُّ ذاك أجنبية، وتجدُّ

 .ار فأنت طالق، فدخلَْت وھى زوجُته، لم تطلق بغير خالفإن دخلت الد: لو قال ألجنبية

 إن ملكت فالناً، فھو حر، َصحَّ التعليُق، وعتق بالملك؟: فما الفرُق بين تعليق الطالق وتعليق الِعتق؟ فإنه لو قال: فإن قيل
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لصحيُح من مذھبه الذى عليه فى تعليق الِعتق قوالن، وھما روايتان عن أحمد، كما عنه روايتان فى تعليق الطالق، وا: قيل

صحُة تعليق العتق دون الطالق، والفرُق بينھما أن الِعتَق له قوة وسراية، وال يعتِمُد نفوذ : أكثُر نصوصه، وعليه أصحابه

عن ذى  الملك، فإنه ينفذ فى ملك الغير، وَيِصحُّ أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق لزواله عقالً وشرعاً، كما يزوُل ملكه بالعتق

رحمه المحَرِم بشرائه، وكما لو اشترى عبداً لِيعتقه فى كفارة أو نذر، أو اشتراه بشرط الِعتق، وُكلُّ ھذا ُيشرع فيه جعل الملك 

َّ تعالى، فشرع هللا سبحانه التوسَل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه، وليس كذلك الطالُق،  ً للعتق، فإنه قُربة محبوبة  سببا

ً إلزالته ألبتة، وفرٌق ثاٍن أن تعليق العتق فإنه بغ يُض إلى هللا، وھو أبغُض الحالل إليه، ولم يجعل ملك الُبضع بالنكاح سببا

لئن آتانَى هللا ِمن فضله، ألتصدقن بكذا وكذا، فإذا ُوِجَد الشرُط، لزمه ما : بالملك من باب نذر القَُرِب والطاعات والتبرر، كقوله

 .لمقصودة، فھذا لوٌن، وتعليُق الطالق على الملك لوٌن آخرعلقه به من الطاعة ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى تحريم طالق الحائِض والنفساء والموطوءِة فى ُطھرھا، وتحريم إيقاع الثالث ج  ملة حْكُم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فسأل عمُر  أن ابن عمر رضي هللا عنه طلق امرأته وھى حائض على عھد رسول": الصحيحين"فى  هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال ُمْرهُ َفْلُيَراِجْعھا ُثمَّ ليْمِسْكھا َحتَّى َتْطُھَر ُثمَّ َتحيَض، : "بن الخطاب رضى هللا عنه عن ذلك رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ةُ التى أََمَر هللاُ أَْن ُتَطلََّق لَھا النَِّساءُ ُثمَّ َتْطُھَر، ُثمَّ إْن َشاَء أَْمَسَك َبْعَد َذلِكَ  ، َفِتْلَك الِعدَّ  ".، وإْن َشاَء ُيطلُِّق َقْبَل أَْن َيَمسَّ

 ".ُمْرهُ َفْلُيَراِجْعھا، ُثمَّ لُِيَطلِّْقھا طاِھراً أو حاِمالً : " ولمسلم

، فذلَِك الطَّ : " وفى لفظ ِة َكَما أََمَرهُ هللا َتعالىإْن َشاَء طلََّقھا طاِھراً َقْبل أْن َيمسَّ ُمْرهُ َفْلُيَراِجْعھا : "وفى لفظ للبخارى". الُق لِْلِعدَّ

ِتھا  ."ُثمَّ لُيَطلِّْقھا فى قُُبِل ِعدَّ

ھا : قال: وفى لفظ ألحمد، وأبى داود، والنسائى، عن ابن عمر رضى هللا عنھما طلق عبد هللا بن عمر امرأَته وھى حاِئض، فردَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولم يرھا شيئاً، وقالعليه رسول هللا : وقال ابن عمر رضى هللا عنه". إَذا َطُھَرْت َفْلُيَطلِّْق أَْو لُِيْمِسكْ : " َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بىُّ إَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلَّقُوُھنَّ {: قرأ رسول هللا َصلَّى هللاَّ ِتِھنَّ ] 1 :الطالق[} َيأيُّھا النَّ  .فى قُُبِل ِعدَّ

 .وجھاِن حالل، ووجھان حرام: فتضمَّن ھذا الحكُم أن الطالَق على أربعة أوجه

 .أن يطلِّق امرأته َطاھراً ِمن غير جماع، أو ُيطلِّقھا حامالً مستبيناً حملھا: فالحالالن

 .فى طالق المدخول بھا أن ُيَطلِّقھا وھى حائض، أو ُيطلِّقھا فى طھٍر جامعھا فيه ھذا: والحرامان

ً وطاھراً، كما قال تعالى وُھنَّ أَْو { : وأما من لم يدخل بھا، فيجوز طالقُھا حائضا الَ ُجَناَح َعلَْيُكْم إْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّ

 ].236: البقرة[} َتْفِرُضوا لَُھنَّ َفِريَضةً 

وَنھا ا َنَكْحُتُم الُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُھنَّ َيأيُّھا الَِّذيَن آَمُنوا إذَ {: وقال تعالى ٍة َتْعَتدُّ وُھنَّ َفَمالُكْم َعلَْيِھنَّ ِمْن ِعدَّ } ِمْن َقْبِل أْن َتَمسُّ

ِتِھنَّ {: وقد دل على ھذا قولُه تعالى] 49: األحزاب[ ُ وھذه ال ِعدة لھا، ونبَّه عليه رسوُل هللا] 1:الطالق[} َفَطلِّقُوُھنَّ لِِعدَّ  َصلَّى هللاَّ
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ةُ الَّتى أَمَر هللاُ أَْن ُتَطلَّق لََھا النَِّساء: "َعلَْيِه َوَسلََّم بقوله ، ولوال ھاتان اآليتاِن اللتان فيھما إباحُة الطالق قبل الدخول، "َفِتْلَك الِعدَّ

 .لمنع ِمن طالق َمْن ال ِعدة له عليھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن رُجِل طلَّق امرأته ثالَث : د، قالمن حديث محمود بن لبي: وفى سنن النسائى وغيره أُْخبَِر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .يا رسوَل هللا، أفال أقُتلُه: ، حتى قام رجٌل، فقال"أُيْلَعُب ِبِكَتاِب هللاِ وأََنا َبْيَن أَْظُھِرُكم: "تطليقاٍت جمعياً، فقاَم غضبان، فقال

َتين، : َر رضى هللا عنه، أنه كان إذا سئل عن الطالق قالعن ابن ُعمَ ": الصحيحين"وفى  ًة أَْو َمرَّ ا أَْنَت إن َطلَّْقَت اْمَرأََتَك َمرَّ أَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمرنى بھذا، وإْن ُكْنَت طلَّقتھا ثالثاً، فقد َحُرَمْت َعلَْيَك حتى َتْنِكحَ  َت  زوجاً غيَرَك، وعصيفإِنَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .هللا فِيَما أَمَرك ِمْن َطالِق اْمَرأَِتكَ 

َنْت ھذه النصوُص أن المطلَّقة نوعان مدخوٌل بھا، وغيُر مدخول بھا، وكالھما ال يجوز تطليقھا ثالثاً مجموعة، ويجوُز : فتضمَّ

 ً  .تطليُق غيِر المدخوِل بھا طاھراً وحائضا

ً أو نفساء، حرم ط كانت طاھراً فإن كانت مستبيَنَة الحمل، جاز طالقُھا بعد  القُھا، وإنوأما المدخوُل بھا، فإن كانت حائضا

الوطِء وقبله، وإن كانت حائالً لم َيُجْز طالقھا بعد الوطء فى ُطھر اإلصابة، ويجوز قبلَه ھذا الذى شرعه هللاُ على لسان رسولِه 

حه إذا كان ِمن مكلٍَّف مختاٍر، عالم بمدلول اللفظ، ِمن الطالق، وأجمَع المسلمون على وقوِع الطالق الذى أذن هللا فيه، وأبا

 .قاصٍد له

م من ذلك، وفيه مسألتان  .واختلفوا فى وقوع المحرَّ

 .الطالق فى الحيض، أو فى الطھر الذى واقعھا فيه: المسألة األولى 

صويراً، ونذكر ُحَجَج الَفريقيِن، فى جمع الثالث، ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً، كما ذكرناھما ت: المسألة الثانية 

بسواه، وال ومنتھى أقدام الطائفتيِن، مع العلم بأن المقلِّد المتعصِّب ال يترُك َمْن َقلده ولو جاءته ُكلُّ آية، وإن طالَب الدليل ال يأتمُّ 

ُم إال إياه، ولِكل من الناس َمْورُد ال يتعداه، وسبيل ال يتخطاه، ولقد ُعِذَر َمنْ  َحَمَل ما انتھت إليه قواه، وسعى إلى حيث  ُيَحكِّ

 .انتھت إليه ُخطاه

م لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف، وقد َوِھَم من ادعى اإلجماَع على  فأما المسألُة األولى، فإن الخالَف فى وقوع الطالق المحرَّ

من ادعى اإلجماع، فھو كاذب، : ماُم أحمدوقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفى عليه ِمن الخالف ما اطلع عليه غيُره، وقد قال اإل

 .وما ُيدريه لعلَّ الناَس اختلفوا

حدثنا : كيف والخالُف بين الناس فى ھذه المسألة معلوُم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السالم الُخشنى

اب بُن عبد المجيِد الثقفى، حدثنا ُعبيد هللا بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر  محمد بن بشار ؛ حدثنا عبد الوھَّ

" المحلى"حزم فى  ال يعتد بذلك، ذكره أبو محمد ابن: قال ابن عمر. رضى هللا عنه أنه قال فى رجل طلق امرأته وھى حائض

 .بإسناده إليه
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الِق، كان ال يرى طال: عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه قال": مصنفه"وقال عبد الرزاق فى  قاً ما خالَف وجَه الطَّ

 .أن ُيَطلَِّقھا طاِھراً ِمن غير جماع وإذا استبان حملُھا: وجُه الطالقِ : ووُجَه الِعدة، وكان يقول

ام بن يحيى، عن قتادة، عن ِخالس بن عمرو أنه : وقال الُخشنى حدثنا محمد بُن المثَّنى، حدثنا عبُد الرحمن بن مھدى، حدثنا ھمَّ

عى اإلجماَع على : ال ُيْعَتدُّ بھا قال أبو محمد ابن حزم: قال: ل ُيطلِّق امرأته وھى حائضقال فى الرج والعجُب من ُجرأة مِن ادَّ

خالف ھذا، وھو ال يجد فيما ُيوافق قوله فى إمضاء الطالق فى الحيض أو فى طھر جامعھا فيه كلمة عن أحٍد من الصحابة 

قد عارضھا ما ھو أحسُن منھا عن ابن عمر، وروايتين عن ُعثمان وزيِد بن ثابت رضى هللا عنھم غيَر رواية عن ابن عمر 

رويناھا من طريق ابن وھب عن ابِن سمعان، عن رجل أخبره أن عثماَن بن عفان رضى هللا عنه : إحداھما. رضى هللا عنھما

وابن سمعان : قلت. ، وتعتدُّ بعَدھا بثالثة قروءكان يقضى فى المرأة التى ُيطلِّقُھا زوجھا وھى حائض أنھا ال تعتدُّ بحيضتھا تلك

واألخرى من طريق عبد الرزاق، عن : قال أبو محمد. ھو عبد هللا بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجھول ال ُيعرف

ھى ھشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى أبى علقمة، عن رجل سماه، عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلَّق امرأَته و

 .يلزمه الطالُق، وتعتد بثالِث حيض سوى تلك الحيضة :حائض

بل نحُن أسعُد بدعوى اإلجماع ھاھنا لو استجزنا ما يستجيزُون ونعوُذ با من ذلك، وذلك أنه ال خالَف بين أحٍد : قال أبو محمد

فى طھر جامعھا فيه بدعة نھى عنھا من أھل العلم قاطبة، ومن جملتھم جميع المخالفين لنا فى ذلك أن الطالق فى الحيض أو 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مخالفة ألمره، فإذا كان ال شك فى ھذا عندھم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى  رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً إلجماع القائلين بأنھا بدعة؟ قال أ وحتي لو لم : بو محمديقرون أنھا بدعٌة وضاللة، أليس بحكم المشاھدة مجيُز البدعة مخالفا

 .يبلغنا الخالُف، لكان القاطُع على جميع أھل اإلسالم بما ال يقين عنده، وال بلغه عن جميعھم كاذباً على جميعھم

فإذا . ال ُيَزاُل النكاُح المتيقُن إال بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقَّن: قال المانعون من وقوع الطالق المحرم

وكيف واألدلُة المتكاِثرةٌ تدل على : قالوا. احداً من ھذه الثالثة، رفعنا ُحْكَم النِّكاح به، وال َسبيَل إلى رفعه بغير ذلكأوجدتمونا و

 عدم وقوعه، فإن ھذا طالق لم يشرعه هللا تعالى ألبتة، وال أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف ُيقال بنفوذه وصحته؟

ما ملَّكه هللا تعالى للمطلّق، ولھذا ال يقع به الرابعُة، ألنه لم يملِّكھا إياه، ومن المعلوم أنه لم وإنما يقع من الطالق المحرم : قالوا

 .يملِّكه الطالَق المحرم، وال أذن له فيه، فال يصح، وال يقع

ً محرماً، لم يقع، ألنه غيُر مأذون: قالوا ً جائزاً، فطلّق طالقا له فيه، فكيف كان إذن  ولو وكل وكيالً أن ُيطلِّق امرأَته طالقا

المخلوف معتبراً فى صحة إيقاع الطالق دون إذن الشارع، وِمن المعلوم أن المكلََّف إنما يتصرف باإلذن، فما لم يأذن به هللا 

 .ورسولُه ال يكون محالً للتصرف البتة

ى الطھر، فلو صح طالقُه لم يكن لحجر أو بعد الوطِء ف وأيضاً فالشاِرُع قد حجر على الزوج أن ُيَطلَّق فى حال الحيض: قالوا

 .الشارع معنى، وكان حجُر القاضى على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث ُيبِطُل التصرَف بحجره

 .وبھذا أبطلنا البيَع وقَت النداِء يوَم الجمعة، ألنه بيٌع حجر الشارُع على بائعه ھذا الوقَت، فال يجوز تنفيُذه وتصحيحه: قالوا
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وألنه طالٌق محرم منھى عنه، فالنھُى يقتضى فساَد المنھى عنه، فلو صححناه، لكان ال فرق بين المنھى عنه والمأذوِن : واقال

 .فيه من جھة الصحة والفساد

مه لِئال يقع م: قالوا ا ُيبغضه وأيضاً فالشاِرُع إنما نھى عنه وحرمه، ألنه ُيبِغُضه، وال ُيحبُّ وقوعه، بل وقوُعه مكروه إليه، فحرَّ

 .ويكرھه، وفى تصحيحه وتنفيذه ِضد ھذا المقصود

وإذا كان النكاُح المنھى عنه ال َيِصحُّ ألجل النھى، فما الفرُق بينه وبين الطالق، وكيف أبطلتم ما نھى هللا عنه من : قالوا

مه ونھى عنه من الطالق، والنھى يقتضى البطالن فى الموضعين؟  النكاح، وصححتم ما حرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم العام الذى ال تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، ك :قالوا ما ويكفينا من ھذا ُحكُم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

الً لَْيس َمْن َعِمَل َعمَ : "وفى رواية" ُكلُّ َعَمٍل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنا َفُھَو َردٌّ : "عنه، من حديث عائشة رضى هللا عنھا" الصحيح"فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مردود باطل، فكيف ُيقال" . َعلَْيِه أَْمُرنا َفُھَو َردٌّ  م الذى ليس عليه أمُره َصلَّى هللاَّ : وھذا صريُح أن ھذا الطالَق المحرَّ

 إنه صحيح الزم نافذ؟ فأين ھذا ِمن الحكم برده؟

ً فإنه طالٌق لم يشرعه هللا أبداً، وكان مرد: قالوا وداً باطالً كطالق األجنبية، وال ينفُعكم الفرُق بأن األجنبية ليست محالً وأيضا

اه اِرُع إيَّ م، وال ھو مما ملَّكه الشَّ  .للطالق بخالف الزوجة، فإن ھذه الزوجة ليست محالً لِلطالق المحرَّ

ً فإن هللا سبحان إنما أمر بالتسريح بإحسان، وال أشر ِمن التسريح الذى حرَّ : قالوا مه هللاُ ورُسوله، وموجب عقِد النكاح وأيضا

م أمر ثالُث غيُرھما، فال عبرة به البتة: أحُد أمرين  .إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرَّ

ِتِھنَّ {: وقد قال هللاُ تعالى: قالوا بىُّ إذا َطلَّقُُتُم النَِّساَء َفَطلِّقُوُھنَّ لِِعدَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ]1:الطالق[} يأيَّھا النَّ وصحَّ عن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

المبيِِّن عن ِهللا مراَده ِمن كالمه، أن الطالق المشروع المأذون فيه ھو الطالُق فى زمن الطھر الذى لم ُيجامع فيه، أو بعَد 

 تحرم المرأة به؟استبانة الحمل، وما عداُھما فليس بطالق للعدة فى حق المدخول بھا، فال يكون طالقاً، فكيف 

َتانِ {: وقد قال تعالى: قالوا الَُق َمرَّ ، ومعلوم أنه إنما أراَد الطالق المأذوَن فيه، وھو الطالُق للعدة، فدل على ]229:البقرة[} الطَّ

 أن ما عداه ليس من الطالق، فإنه حصر الطالَق المشروع المأذوَن فيه الذى يملك به الرجعة فى مرتين، فال يكون ما عداه

 ً م، كما روى ابُن وھب، : ولھذا كان الصحابُة رضى هللا عنھم يقولون: قالُوا. طالقا إنھم ال طاقة لھم بالفتوى فى الطالق المحرَّ

من طلق كما أمره هللا، فقد بيَّن هللا له، ومن خالف، فإنا : عن جرير بن حازم، عن األعمش، أن ابن مسعود رضى هللا عنه قال

لو وقع طالُق المخالف لم يكن اإلفتاُء به غير مطاق لھم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعاِن واقعيَن ال ُنِطيُق ِخالفه، و

 .نافذين

 ً  .من أتى األمَر على وجھه فقد َبيََّن هللا له وإال فوِهللا ما لنا طاقٌة بكل ما ُتْحِدُثون: قال ابن مسعود رضي هللا عنه أيضا

 .َمْن طلَّق كما أمر، فقد ُبيِّن له، ومن لبَّس، تركناه وتلبيسه: الطالق الثالث مجموعة وقال بعض الصحابِة قد سئل عن
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حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، : ويكفى من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: قالوا

كيف ترى في : عروة يسأل ابَن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى: قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فسأل ُعَمُر عن ذلك رسول هللا : رجل طلَّق امرأته حائضاً؟ فقال طلَّق ابُن عمر على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال ھا علي ولم َيَرَھا شيئاً، وقال: وھى حائض، قال عبد هللاإن عبد هللا بن عمر طلق امرأته : َصلَّى هللاَّ إذا : فردَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : طھرت فلُيَطلِّْق أو لُِيمِسْك، قال ابن ُعمر َساَء َفَطلِّقُوُھنَّ {: وقرأ رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ َھا النَّبىُّ إَِذا َطلَّْقُتُم النِّ } يأَيُّ

ِتھِ ] 1: الطالق[ وھذا إسناد فى غاية الصحة، فإن أبا الزبير غيُر مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما ُيخشى ِمن : قالوا. نَّ فى قبِل ِعدَّ

ون به إذا قال: تدليسه، فإذا قال مة، وأكثُر أھِل الحديث يحتجُّ : سمعُت، أو حدثنى، زال محذوُر التدليس، وزالت العلُة المتوھَّ

رْح بالسماع، ومسلم ُيصحِّ " عن" َح بالسماع، فقد زال اإلشكاُل، وصحَّ الحديُث وقامت ولم ُيصِّ ح ذلك من حديثه، فأما إذا صرَّ

 .الحجة

ه استبعاداً واعتقاداً أنه خالُف األحاديث الصحيحة، : قالوا ه َمْن ردَّ ه، وإنما َردَّ وال نعلم فى خبر أبى الزبير ھذا ما ُيوجب ردَّ

د ونحن نحكى كالم من رده، ونبين أنه ليس فيه ما  .ُيوجب الرَّ

 .واألحاديُث ُكلُّھا على خالف ما قال أبو الزبير: قال أبو داود

 .ونافٌع أثبُت عن ابن عمر ِمن أبى الزبير، واألثبُت ِمن الحديثين أولى أن ُيقال به إذا خالفه: وقال الشافعىُّ 

: ؟ قال"أرأيَت إن عجز واستحمق: "، وقوله"اِجْعَھامْرهُ َفْلُيرَ :"حديُث يونس بن جبير أثبُت ِمن ھذا، يعنى قوله: وقال الخطابىُّ 

 .فمه

وھذا لم ينقله عنه أحُد غير أبى الزبير، وقد رواه عنه جماعٌة أَِجلٌَّة، فلم يقل ذلك أحٌد منھم، وأبو الزبير ليس : قال ابُن عبِد البر

 .بحجة فيما خالفه فيه مثلُه، فكيف بخالف َمن ھو أثبٌت منه

 .لم يرِو أبو الزبير حديثاً أنكَر من ھذا: حديثوقال بعُض أھِل ال

 .فھذا جملة ما ُرد به خبُر أبى الزبير، وھو عند التأمل ال يوجب رده وال بطالنه

األحاديُث كلھا على خالفه، فليس بأيديكم سوى تقليِد أبى داود، وأنتم ال ترَضْوَن ذلك، وتزعمون أن الحجَة : أما قوُل أبى داود

بير؟ فھل فيھا حديٌث واحد أن رسول ِمن جانبكم، فد عوا التقليَد، وأخبرونا أين فى األحاديث الصحيحة ما ُيخالف حديَث أبى الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم احتسب عليه تلك الطلقة، وأمره أن يعتدَّ بھا، فإن كان ذلك، فنعم وهللاِ ھذا خالف صريح لحد يِث أبى هللا َصلَّى هللاَّ

وقد . وقول ابن عمر. ، والرجعة تستلِزُم وقوع الطالق"ُمْرهُ فليراجعھا"ون إلى ذلك سبيالً، وغايُة ما بأيديكم الزبير، وال َتِجدُ 

وليس وراَء ذلك " فحسبت من طالقھا: "وقول نافع أو َمْن دونه" أرأيت إن عجز واستحمق: "أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: سئل

بھا، وال ريَب فى صحة ھذه األلفاظ، وال مطعن فيھا، وإنما الشأُن ُكلُّ فى حرٌف واحد يُدلُّ على وقوعھا، واالعتداد 

ً : "معارضتھا، لقوله ھا علىَّ ولم يرھا شيئا وتقديمھا عليه، ومعارضتھا لتلك األدلة المتقدمة التى سقناھا، وعند الموازنة  ،"فردَّ

 .نھايظھُر التفاوُت، وعدُم المقاومة، ونحن نذكُر ما فى كلِمٍة كلمٍة م
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 .، فالمراجعة قد وقعت فى كالم هللا ورسولِه على ثالث معان"مره فليراجعھا: "أما قوله

ا أَْن ُيقِيَما ُحُدوَد هللاِ {:ابتداُء النكاح، كقوله تعالى : أحُدھا ، وال ] 230: البقرة[} َفإِْن َطلََّقَھا َفالَ ُجَناَح َعلَْيِھَما أَْن َيَتَراَجَعا إْن َظنَّ

ھو الزوج الثانى، وأن التراُجَع بينھا وبين الزوج األول، وذلك نكاح : أحٍد من أھِل العلم بالقرآن أن المطلِّق ھاھنا خالَف بينَ 

 .مبتدأ

ه به دون ولده: وثانيھما ً خصَّ : الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليھا أوالً، كقوله ألبى النعمان بن بشير لما َنَحَل ابنه غالما

ه" ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جوراً، وأخبر أنھا ال تصلُح، وأنھا  ، فھذا"ُردَّ رد ما لم تصح فيه الھبُة الجائزة التى سماھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .خالف العدل، كما سيأتى تقريُره إن شاء هللا تعالى

ق بين جارية وولدھا فى البيع، فنھاه عن ذلك، ورد البيع وليس ھذا  الرد مستلزماً لصحة البيع، فإنه بيٌع وِمن ھذا قوله لمن فرَّ

باطل، بل ھو رد شيئين إلى حالة اجتماعھما كما كانا، وھكذا األمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة االجتماع 

 .كما كانا قبل الطالق، وليس فى ذلك ما يقتضى وقوع الطالق فى الحيض البتة

ُ ، "أرأيَت إن عجز واستحمق: "وأما قوله فيا سبحاَن هللا أين البيان فى ھذا اللفظ بأن تلك الطلقة َحسَبھا عليه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد حسبھا عليه، واعتدَّ عل يه بھا لم َيْعِدْل عن َعلَْيِه َوَسلََّم، واألحكام ال ُتؤخذ بمثل ھذا ولو كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

، فكيف َيْعِدُل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة "أرأيت"أرأيَت، وكان ابُن عمر أكره ما إليه : رعه إلىالجواب بفعله وش

الدالة على نوع من الرأى سبُبه عجز وحمقُه عن إيقاع الطالق على الوجه الذى أذن هللا له فيه، واألظھر فيما ھذه  "أرأيت"

ه، ألنه ليس فى دين هللا تعالى حكم نافذ سبُبه العجُز والحمُق عن امتثال األمر، صفُته أنه ال ُيعتدى به، وأنه ساقط من فعل فاعل

م، فقد عجز واستحمق، وحينئذ، فُيقال  مة التى َمْن عقدھا على الوجه المحرَّ ه بخالف العقود المحرَّ إال أن يكون فعالً ال يمكن ردُّ

جز أحمق على خالِف أمر هللا ورسوله، فيكون مردوداً باطالً، فھذا ھذا أدلُّ على الردِّ منه على الصحة واللزوم، فإنه عقُد عا

 .الرأُى والقياس أدلُّ على بطالن طالق َمن عجز واستحمق منه على صحته واعتباره

َى فاعله، ظھر، وتبين، ھل فى ُحسبانه حجة أو ال؟ . فُحِسَبْت ِمن طالقھا: وأما قولُه وليس ففعل مبنى لما لم يسم فاعله، فإذا ُسمِّ

ابن عمر أو نافعاً أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول " فحسبت: "وسواء كان القائلُ . فى ُحسبان الفاعِل المجھوِل دليٌل ألبتة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ھو الذى حسبھا حتى تلتزَم الحجُة به، وتحرم مخالفته، فقد تبين أن سائَر األحاديث ال ُتَخا يث لُِف حدهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يرھا شيئاً، وسائر األحاديث مجملة ال بيان فيھا  .أبى الزبير، وأنه صريح فى أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

لقد ارتقيُتم أيھا المانعون مرتقًى صعباً، وأبطلُتم أكثَر طالق الُمَطلِّقين، فإن غالِبه طالق بدعى، وجاھرُتم بخالف : قال الموقعون

ة، ولم تتحاَشْوا ِخالَف الجمھور، وشذذُتم بھذا القوِل الذى أفتى جمھوُر الصحابة وَمْن بعدھم بخالفه، والقرآُن والسنن تدل األئم

ً َغْيَرهُ {: قال تعالى. على بطالنه ق، وكذلك ، وھذا يعم ُكلَّ طال]230:البقرة[} َفإِْن َطلََّقھا َفالَ َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوجا

ق، وكذلك قوله تعالى]228: البقرة[} والُمَطلََّقاُت َيَتربَّْصَن بأَْنفُِسِھنَّ َثالََثَة قُُروءٍ {: قوله َتانِ {: ، ولم يفرِّ الُق َمرَّ } الطَّ

 .نص أو إجماع، وھذه مطلّقة وھى عمومات ال يجوز َتخصيُصھا إال ب]241:البقرة[} َمَتاعٌ  ولِْلُمَطلََّقاتِ {: ، وقوله]229:البقرة[
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م من وجوه: قالوا  .وحديُث ابِن عمر دليل على وقوع الطالق المحرَّ

 .األمُر بالمراجعة، وھى لَمُّ شعِث النكاح، وإنما شعثه وقوُع الطالق: أحدھا

ُ َعلَْيِه قوُل ابن عمر، فراجعُتھا، وحسبت لھا التطليقة التي طلَّقھا، وكيف ُيظن بابن عمر أنه يخالف رسول هللا َصلَّ : الثانى ى هللاَّ

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يرھا شيئا  .َوَسلََّم فيحسبھا ِمن طالقھا ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

عجُزه وحمقُه ال يكون عذراً له : أرأيَت إن عجز واستحمق، أى: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: قوُل ابِن عمر لما قيل له: الثالث

 .فى عدم احتسابه بھا

وما يمنُعنى أن أعتدَّ بھا، وھذا إنكاٌر منه لعدم االعتداد بھا، وھذا ُيْبِطُل تلك اللفظة التى رواھا عنه : أن ابن عمر قال :الرابع

ً : أبو الزبير، إذ كيف يقوُل ابن عمر ھا عليه، ولم يرھا شيئا  .وما يمنُعنى أن أعتد بھا؟ وھو يرى رسوَل هللا قد ردَّ

ً للسنن، أن مذھَب ابن عمر اال: الخامس ھم اتباعا عتداد بالطالِق فى الحيض، وھو صاحُب القصة وأعلُم الناس بھا، وأشدُّ

ً من مخالفتھا جا ، حدثنا ابن أبى ذئب، أن نافعاً أخبرھم عن ابن عمر، أنه طلق "جامعه"وقد روى ابن وھب فى : قالوا. وتحرُّ

ُ َعلَ  ُمْرهُ َفْلُيَراِجْعَھا ُثمَّ لُِيْمِسْكھا َحتَّى َتْطُھَر ُثمَّ : "ْيِه َوَسلََّم عن ذلك، فقالامرأته وھى حائض، فسأل ُعَمُر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َة التى أ ، َفِتْلَك الِعدَّ وھى " َساءُ َمَر هللاُ أْن ُتَطلََّق لََھا النِّ َتحيَض ُثمَّ َتْطُھَر، ُثمَّ إْن شاَء أْمَسَك َبْعَد َذلَِك وإْن َشاَء َطلََّق َقْبَل أَْن َيَمسَّ

 .واحدة ھذا لفظ حديثه

ُل فى دار الندوة ذاھباً إلى المدينة، ونحُن مع عطاء: وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قالوا : أرسلنا إلى نافع وھو يترجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ قال  .منع: ھل حسبت تطليقة عبد هللا بن عمر امرأته حائضاً علي عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وروى حماُد بن زيد، عن عبد العزيز بن صھيب، عن أنس رضى هللا عنه قال: قالوا : قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

حماد ، رواه عبد الباقى بن قانع، عن زكريا الساجى حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا "َمْن َطلََّق فى بْدَعٍة أَْلْزَمْناهُ ِبْدَعَتُه "

 .فذكره

م مذھُب عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت فى فتواھما بالوقوع: قالوا  .وقد تقدَّ

ھار، فإنه منكر من القول وزور، وھو محّرم بال شك، وترتب أثره عليه : قالوا وتحريُمه ال يمنع ترتب أثره، وحكمه عليه كالظِّ

 .حّرم، ويترتب عليه أثره إلى أن ُيراجع، وال فرق بينھماوھو تحريُم الزوجة إلى أن يكفَِّر، فھكذا الطالُق البدعى م

ً : قالوا . َحُرَمْت عليَك حتي تنِكَح زوجاً غيَرك وعصيَت ربك فيما أمرك به من طالق امرأتك: وھذا ابُن عمر يقوُل للمطلق ثالثا

 .فأوقع عليه الطالق الذى عصى به المطلق ربه عز وجل

، وردِّ الشھادة وغيرھماوكذلك القذُف محّرم، وترتب : قالوا  .عليه أثرهُ من الحدِّ
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والفرُق بين النكاح المحرم، والطالق المحّرم، أن النكاَح عقد يتضمَّن ِحلَّ الزوجة وُملك ُبضعھا، فال يكون إال على : قالوا

رع، بخالف الطالق، فإنه الوجِه المأذون فيه شرعاً، فإن األبَضاع فى األصل على التحريم، وال ُيباح منھا إال ما أباحه الشا

ً فيه شرعاً، كما يزوُل ملكه عن العين باإلتالف  إسقاٌط لحقه، وإزالٌة لملكه، وذلك ال يتوقَُّف على كون السبب المزيل مأذونا

م، كھبتھا لمن يعلم أنه يستعين بھا على المعاصى واآلثام م، وباإلقرار الكاذب، وبالتبرع المحرَّ  .المحرَّ

م  واإليمانُ : قالوا م إذا كان كفراً فكيف ال يزوُل عقُد النكاح بالطالق المحرَّ أصُل العقود وأجلُّھا وأشرفُھا، يزول بالكالم المحرَّ

 .الذى وضع إلزالته

ُ : قالوا  ولو لَم يكن معنا فى المسألة طالُق الھازل، فإنه يقع مع تحريمه ألنه ال َيِحلُّ له الھزل بآيات هللا، وقد قال النبى َصلَّى هللاَّ

فإذا وقع طالُق الھازل مع تحريمه، " طلقُتك راجعُتك، طلقُتك راجعُتك: ما باُل أقواٍم يتَِّخُذون آيات هللا ھزواً : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

 .فطالُق الجادِّ أولى أن يقع مع تحريمه

م، والطالق المحرم، أن النكاَح نعمة، فال ُتستباح : قالوا بالمحرمات، وإزالُته وخروُج الُبضع عن وفرق آخر بين النكاح المحرَّ

 ً  .ملكه ِنقمة، فيجوُز أن يكون سببھا محرما

 .وأيضاً فإن الفروَج ُيحتاط لھا، واالحتياُط يقتضى وقوَع الطالق، وتجديد الرجعة والعقد: قالوا

الولى والشاھدين، وِرضى الزوجة المعتبِر والقبول، و وقد َعِھْدنا النكاَح ال ُيدخل فيه إال بالتشديِد والتأكيِد من اإليجابِ : قالوا

رضاھا، وُيْخَرُج منه بأيسر شىء، فال يحتاُج الخروج ِمنه إلى شىء من ذلك، بل ُيدخل فيه بالعزيمة، وُيخرج منه بالشبھة، 

 .فأين أحُدھما من اآلخر حتى ُيقاَس عليه

ً و: قالوا ً ولو لم يكن بأيدينا إال قوُل حملِة الشرِع ُكلِّھم قديما طالق سنة، : طلق امرأَته وھى حائض، والطالق نوعان: حديثا

وجھاِن حالٌل، ووجھاِن حرام، فھذا االطالق : الطالُق على أربعة أوجه: وطالق بدعة، وقول ابن عباس رضى هللا عنه

ظاً مجرداً لغواً لم يكن والتقسيُم دليل على أنه عندھم طالق حقيقة، وشموُل اسِم الطالق له كشموله للطالق الحالِل، ولو كان لف

طلق، وال يقسم الطالق : طلق امرأته، فإن ھذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوُده كعدمه، ومثُل ھذا ال يقال فيه: له حقيقة، وال قيل

ً من الحق يقة الثابتة وھو غيُر واقع إليه وإلى الواقع، فإن األلفاظ الالغية التى ليس لھا معاٍن ثابتة ال تكوُن ھى ومعانيھا قسما

 .لفظاً، فھذا أقصى ما تمسَّك به الموقعون، وربما ادعى بعضھم اإلجماع لعدم علمه بالنزاع

 .الكالُم معكم فى ثالث مقاماٍت بھا يستبيُن الحقُّ في المسألة: قال المانعون من الوقوع

 .بل العلُم بانتفائه معلومبطالُن ما زعمتم من اإلجماع، وأنه ال سبيل لكم إلى إثباته ألبتة : المقام األول

 .المقام الثانى، أن فتوى الجمھور بالقول ال يدلُّ على صحته، وقوُل الجمھور ليس بحجة

م ال يدخل تحَت نصوص الطالق المطلقة التى رتب الشارُع عليھا أحكام الطالق، فإن ثبتت لنا : المقام الثالث أن الطالق المحرَّ

أما المقام األول، فقد تقدم ِمن حكاية النزاع ما ُيعلم معه : فنقول.الصواب منكم فى المسألةھذه المقامات الثالث، كنا أسعَد ب
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بطالُن دعوى اإلجماع، كيف ولو لم يعلم ذلك، لم يكن لكم سبيٌل إلى إثبات اإلجماع الذى تقوُم به الحجة، وتنقِطُع معه المعذرة، 

 .و اإلجماُع القطعى المعلوموتحرُم معه المخالفة، فإن اإلجماع الذى ُيوجب ذلك ھ

وھو أن الجمھوَر على ھذا القول، فأَْوِجُدونا فى األدلة الشرعية أن قوَل الجمھور حجٌة مضافة إلى كتاب هللا : وأما المقام الثانى

 .وسنة رسوله، وإجماع أمته

ً من عھد الصحابة وإلى اآلن، واستقرأ أحوالھم ً وحديثا وجدھم ُمجمعين على تسويغ خالف  ومن تأمَّل مذاھب العلماء قديما

الجمھور، ووجد لِكل منھم أقواالً عديدة انفرد بھا عن الجمھور، وال ُيستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقِلٌّ ومستكِثر، فمن 

ه جداً، شئتم سميتموه من األئمة تتبَّعوا ما له من األقوال التى خالف فيھا الجمھور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه، لطال الكتاُب ب

ونحن ُنحيلُكم على الكتب المتضِمنة لمذاھب العلماء واختالفھم، ومن له معرفة بمذاھبھم وطرائقھم يأخُذ إجماَعھم على ذلك ِمن 

اختالفھم، ولكن ھذا فى المسائل التى يسوُغ فيھا االجتھاُد وال تدفُعھا السنُة الصحيحُة الصريحة، وأما ما كان ھذا سبيله، فإنھم 

ه، وھذا ھو المعلوُم ِمن مذاھبھم فى الموضعينكالمتفقي  .ن على إنكاِره وردِّ

ما : وھو دعواكم دخول الطالق المحرم تحت نصوص الطالق، وشمولھا للنوعين إلى آخر كالمكم، فنسألُكم: وأما المقاُم الثالثُ 

عى دخوَل أنواع البيِع المحّرم، والنكاح المحّرم تحت نصوص البيع تقولُون فيمن شموُل االسم للصحيح من : والنكاح، وقال ادَّ

مة  عى دخلوھا تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العباداُت المحرَّ ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائُر العقود المحرمة إذا ادَّ

حة لشموِل االسم لھا، ھل تكون دعواه  صحيحة أو باطلة؟ المنھى عنھا إذا ادعى دخولَھا تحت األلفاظ الشرعية، وحكم لھا بالصِّ

دعواه باطلة، تركُتم قولكم : صحيحة وال سبيَل لكم إلى ذلك، كان قوالً معلوَم الفساِد بالضرورة من الدين، وإن قلُتم: فإن قُلُتم

ِرد منعِكٍس، معكم : ُتقبُل فى موضع، وُتردُّ فى موضع، قيل لكم: ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم قوا بفُرقاٍن صحيح مطَّ به ففرُّ

مة تحَت ألفاظ النصوص، فيَّثبُت له حكُم الصحة، وبيَن ما ال يدخل تحتھا، فيثبُت  برھاُن من هللا بيَن ما يدخل من العقود المحرَّ

له حكُم البطالن، وإن عجزُتم عن ذلك، فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التى ُيْحِسُن ُكلُّ أحٍد مقابلتھا بمثلھا، أو االعتماد 

ُيْحَتجُّ لِقوله ال بقوله، وإذا ُكِشَف الغطاء عما قررتموه فى ھذه الطريق ُوِجَد عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة فى  على من

م المنھى عنه تحَت قوله : الدليل، وذلك عيُن المصادرة على المطلوب، فھل وقع النزاُع إال فى دخول الطالق المحرَّ

وأمثال ذلك، وھل ] 228:البقرة[} والُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن بأَْنفُِسِھنَّ َثالََثَة قُُروءٍ {: ، وتحت قوله] 241 :البقرة[} ولِْلُمَطلَقاِت َمَتاعٌ {

مًة لدليلكم؟  سلَّم لكم منازعوكم قطُّ ذلك حتى تجعلوه مقدِّ

 .حجًة لكم ِمن وجوه وأما استداللُكم بحديث ابن عمر، فھو إلى أن يكون حجًة عليكم أقرَب منه إلى أن يكون: قالوا

م بياُن صحته: صريح قوله: أحُدھا  .فردھا علىَّ ولم يرھا شيئاً، وقد تقدَّ

فھذا الصريح ليَس بأيديكم ما ُيقاومه فى الموضعين، بل جميُع تلك األلفاظ أما صحيحة غيُر صريحة، وإما صريحٌة غيُر : قالوا

 .صحيحة كما ستقفون عليه
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عمر رضى هللا عنه بإسناده كالشمس من رواية عبيد هللا، عن نافع عنه، فى الرجل ُيطلِّق امرأته أنه قد صحَّ عن ابن : الثانى

 .ال ُيْعَتدُّ بذلك وقد تقدم: وھى حائض، قال

د الرأى: الثالث  أرأيَت؟: وقوله للسائل. أنه لو كان صريحاً فى االعتداد به، لما عدل به إلى مجرَّ

ً شديداً، وكلھا صحيحة عنه، وھذا يدلُّ على أنه لم يكن عنده  أن األلفاظ قد اضطربت عن: الرابع ابن عمر فى ذلك اضطرابا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى وقوع تلك الطلقة واالعتداد بھا، وإذا تعارضت تلك األلفاُظ، نظرنا إ لى نصُّ َصريح عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً فى عدم الو ً فى ذلك، فقد اجتمع صريُح مذھب ابن عمر، وفتواه، فوجدناه صريحا قوع، ووجدناه أحد ألفاظ حديثه صريحا

 .روايته وفتواه على عدم االعتداد، وخالف فى ذلك ألفاُظ مجملة مضطربة، كما تقدم بيانه

 أرأيت إن عجَز واستحمق، فغاية ھذا أن يكوَن رواية صريحة: وما لى ال أعتدُّ بھا، وقوله: وأما قوُل ابن عمر رضى هللا عنه

 .عنه بالوقوع، ويكون عنه روايتان

ل. وقولكم ھا عليه ولم يعتدَّ عليه بھا؟ فليس ھذا بأوَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قد ردَّ  كيف يفتى بالوقوع وھو يعلم أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ة الصحابى ومن بعده على رأيهحديٍث خالفه راويه، وله بغيره ِمن األحاديث التى خالفھا راويھا أُْسَوةٌ حسنٌة فى تقديم رواي

وقد روى ابن عباس حديَث بِريرة، وأن بيَع األمة ليس بطالقھا، وأفتى بخالفه، فأخذ الناس بروايته، وتركوا رأَيه، وھذا ھو 

عنه موافقُته لما رواه من عدم الوقوع  الصواُب، فإن الرواية معصومُة عن معصوم، والرأى بخالفھا، كيف وأصرُح الروايتين

على أن فى ھذا فِقھاً دقيقاً إنما َيعِرفُه من له غور على أقوال الصحابة ومذاھبھم، وفھِمھم عن ِهللا ورسوله، واحتياِطھم لألمة، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى إيقاع الطالق الثالث جملة  .ولعلك تراه قريباً عند الكالِم على ُحكمه َصلَّى هللاَّ

وھى واحدة، فلعمُر هللا لو كانت ھذه اللفظة من كالم رسول هللا : بن أبى ذئب فى آخرهوأما قوله فى حديث ابن وھب عن ا

ِل وھلة، ولكن ال ندرى أقالھا ابن وھب من عنده، أم منا عليھا شيئاً، ولِصرنا إليھا بأوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ما قدَّ ابن أبى ذئب،  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ما ال ُيتيقُّن أنه من كالمه، ويشھد به عليه، وترتب عليه أم نافع، فال يجوُز أن ُيَضاَف إلى رسو ِل هللا َصلَّى هللاَّ

ھذا من عند هللا بِالوھم واالحتمال، والظاھر أنھا من قوِل َمْن دون ابن عمر رضى هللا عنه، ومراده بھا أن : األحكاُم، ويقال

نه ثالثاً ؛ أى طلق ابن عمر رضى هللا عنه امرأته واحدة على عھد رسول هللا َصلَّى ابن عمر إنما طلَّقھا واحدة، ولم يكن ذلك م

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فذكره  .هللاَّ

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع، أن تطليقة عبد هللا ُحِسَبْت عليه، فھذا غايُته أن يكون من كالم نافع، وال يعرف من 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؟ وال يجوز أن يشھد على رسول هللا َصلَّى الذى حسبھا، أھو عبد هللا نفس ه، أو أبوه عمر، أو رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالوھم والحسبان، وكيف يعارض صريح قوله ولم يرھا شيئاً بھذا المجمل؟ وهللا يشھد وكفى با شھيداً أنا لو : هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ھو الذى حسبھا عليه لم نتعد ذلك، ولم نذھب إلى سواهتيقنا أن رسول هللا َصلَّ   .ى هللاَّ

ِ أنه "َمْن َطلََّق فى ِبْدَعٍة أَْلَزْمَناه ِبْدَعَتُه : "وأما حديث أنس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ونحن نشھد با ، فحديث باطل على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ابن أمية الذارع الكذاب  ُد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد، وإنما ھو من حديث إسماعيلحديث باطل عليه، ولم يروه أح
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الذى يذَرع ويفصل، ثم الراوى له عنه عبد الباقى بن قانع، وقد ضعفه البرقانىُّ وغيُره، وكان قد اخُتلَِط فى آخر عمره، وقال 

 .ن حديُثه حجةً يخطىء كثيراً، ومثُل ھذا إذا تفرد بحديث لم يك: الدارقطنى

اب  وأما إفتاء عثماَن بن عفان، وزيِد بن ثابت رضى هللا عنھما بالوقوع، فلو صحَّ ذلك وال يِصحُّ أبداً، فإن أثر عثمان، فيه كذَّ

قيس بن : فيه مجھول عن مجھول: عن مجھول ال يعرف عينه وال حاله، فإنه من رواية ابن سمعان، عن رجل، وأثر زيد

اب بن عبد المجيد الثقفى، عن ُعبيد هللا سعد، عن رجل سماه  ِ العجب، أين ھاتاِن الروايتان ِمن رواية عبد الوھَّ عن زيد، فيا

 .فلو كان ھذا األثُر من قبلكم، لُصلتم به وُجلتم. ال ُيْعَتدُّ بَھا: حافظ األمة، عن نافع، عن ابِن عمر أنه قال

ھذا قياُس يدفعه ما ذكرناه من النص، وسائر تلك األدلة : ه، كالظھار، فيقال أوالً إن تحريمه ال يمنع ترتُّب أثره علي: وأما قولكم

 ً تحريُمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح، : ھذا معاَرض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: التى ھى أرجح منه، ثم يقال ثانيا

 ً ام فإنه منكر من القول وزور، فال ُيْمِكُن أن ينقِسَم إلى جھة حل وجھة حرمة، بل ُكلُّه حر: ليس للظھار جھتانِ : ويقال ثالثا

ر أن يقال : حالل جائز، وحرام باطل، بل ھو بمنزلة القذف ِمن األجنبى والردة، فإذا وجد لم ُيوجد إال مع مفسدته، فال يُتصوَّ

ة التى إذا وقعت، قارنتھا منه حالل صحيح، وحرام باطل، بخالف النكاح والطالق والبيع فالظھار نظيُر األفعال المحرم

فترتبت عليھا أحكاُمھا، وإلحاُق الطالق بالنكاح، والبيع واإلجارة والعقود المنقسمة إلى حالٍل وحراٍم، وصحيٍح  مفاسُدھا

 .وباطٍل، أولى

ولِه بالفرق بين ِمن أين لكم برھان من ِهللا ورس. إن النكاح عقٌد ُيملك به الُبضع، والطالُق عقٌد يخرج به، فنعم: وأما قولكم

 العقدين فى اعتبار ُحكم أحدھما، واإللزام به وتنفيذه، وإلغاء اآلخر وإبطاله؟

م، فذلك ملك َقد زال حساً، ولم يبق له محل وأما زوالُه باإلقرار الكاذب، فأبعد . وأما زواُل ملكه عن العين باإلتالف المحرَّ

ا صدقناه ظاھراً فى إقراره وألزمنا مُ  ً وأبعد، فإنَّ ق فيه وإن كان كاذبا  .ْلَكه باإلقرار المصدَّ

 .وأما زوال اإليمان بالكالِم الذى ھو كفر، فقد تقدم جواُبه، وأنه ليس فى الكفر حالل وحرام

وأما طالُق الھاِزِل، فإنما وقع، ألنه صادف محالً، وھو طھر لم ُيجامع فيه فنفذ وكوُنه ھزل به إرادة منه أو ال يترتب أثُره 

ذلك ليس إليه، بل إلى الشارع، فھو قد أتى بالسبب التام، وأراد أال يكوَن سببه، فلم ينفْعه ذلك، بخالف من طلَّق فى عليه، و

بِب الَّذى نَصبه هللاُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطالق، وإنما أتي بسبب ِمن عنده، وجعله ھو  غير زمن الطالق، فإنه لم يأت بالسَّ

 .س إليهمفضياً إلى حكمه، وذلك لي

إن النكاح ِنعمة، فال يكون سبُبه إال طاعًة بخالف الطالق، فإنه من باب إزالة النعم، فيجوُز أن يكوَن سَبَبُه معصيًة، : وأما قولُكم

م قد يكون الطالق من أكبر النعم التى يفك بھا المطلق الُغل من عنقه، والقيد من ِرجله، فليس ُكلُّ طالٍق ِنقمة، بل ِمن تما: فيقال

نھم ِمن المفارقة بالطالق إذا أراد أحُدھم استبداَل زوج مكاَن زوج، والتخلَُّص ممن ال ُيحبھا وال  نعمة ِهللا على عباده أن مكَّ

ْيِن مثُل النكاح، وال للمتباغضيِن مثلُ  م إْن الَ ُجَناَح َعلَْيكُ {:الطالق، ثم كيف يكون ِنقمُة وهللاُ تعالى يقول  ُيالئمھا، فلم ُير للمتحابَّ

وُھنَّ  ِتِھنَّ {: ، ويقول]236: البقرة[} َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّ بىُّ إَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُّقُوُھنَّ لِِعدَّ  .؟]1: الطالق[} َيأَيُّھا النَّ
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يِن على يقيِن النكاح حتى يأتى ما ُيزيلُه إن الفروَج ُيحتاط لھا، فنعم، وھكذا قلنا سواء، فإنا احتطنا، وأبقينا الزوج: وأما قولُكم

بيقين فإذا أخطأنا، فخطُؤنا فى جھة واحدة، وإن أصبنا، فصواُبنا فى جھتين، جھِة الزوج األوِل، وجھِة الثانى، وأنتم ترتكُبون 

ا أولى فإن كان خطأ، فھو خطأ ِمن جھتين. تحريَم الفرج على من كان حالالً له بيقين، وإحاللَه لِغيره: أمرينِ  ، فتبيَّن أنَّ

الذى ال يأُمُر : فى طالق السكران نظير ھذا االحتياط سواء، فقال: باالحتياط منكم، وقد قال اإلماُم أحمد فى رواية أبى طالب

مھا عليه، وأحلَّھا لِغيره، فھذا خيٌر ِمن ھذا: بالطالق  .إنما أتى خصلًة واحدًة، والَّذى يأمر بالطالق أتى خصلتيِن حرَّ

ولكن ال ُيخرج منه إال بما نصَبه هللا سبباً : إن النِّكاَح يدخل فيه بالعزيمة واالحتياط، وُيخرج منه بأدنى شىء قلنا: ا قولُكموأم

فھذا منتھى أقدام الطائفتين فى ھذه . وأما ما ينِصُبه المؤِمُن عنده، ويجعله ھو سبباً للخروج منه، فكالَّ : ُيخرج به منه، وأذن فيه

َة أدلتھا الفرساُن، وتتضاءُل لدى صولتھا شجاعُة الشجعاِن، وإنما المسألة ا لضيقِة المعترِك، الوعرِة المسلك التى يتجاذب أَِعنَّ

ُصَر نبھنا على مأخِذھا وأدلَِّتھا ليعلم الِغرُّ الذى ِبضاعُته ِمن العلم مزجاة، أن ھناك شيئاً آخر وراَء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قَ 

َر عن ساق َعْزِمه، وحاَم حوَل آثار فى العلم با ُعه، فضعف خلف الدليل، وتقاَصَر عن جنى ثماره ِذراُعه، َفْلَيْعُذْر َمْن شمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وتحكيِمھا، والتحاكم إليھا بُكلِّ ھمة، وإن كاَن غيَر عاذر لمنازعه فى قصوِره ورغبته عن ھذا  رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فليعِذْر ُمناِزَعه فى رغبته عما ارتضاه لنفسه ِمن محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيُّھما ھو المعذوُر، وأىُّ  الشأن البعيد،

 ً  السعيين أحقُّ بأن يكون ھو السعى المشكور، وهللاُ المستعان وعليه التُّكالن، وھو الموفُِّق للصواب، الفاِتُح لمن أمَّ باَبه طالبا

 .بلمرضاته من الخير كلَّ با

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن طلق ثالثاً بكلمة واحدة: فصل  فى حكمه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُْخبَر عن رجل طلَّق امرأته ثالَث تطليقات : قد تقدم حديُث محمود بن لبيد رضى هللا عنه أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

، وإسناده على شرط مسلم، فإن ابن وھب قد رواه عن !" ِكَتاِب ِهللا وأََنا َبْيَن أَْظُھِرُكْم؟أَُيْلَعُب بِ : " جميعاً، فقام ُمغضَباً، ثم قال

" صحيحه"سمعت محمود بن لبيد فذكره، ومخرمة ثقة بال شك، وقد احتج مسلم فى : مخرمة بن ُبكير بن األشج، عن أبيه قال

 .بحديثه عن أبيه

ھو ثقة، : سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بِن ُبكير؟ فقال: قال أُبو طالب. كتابٌ  لم يسمع منه، وإنما ھو: والذين أعلوه قالوا

وقال أبو . بلغنى عن ُسليمان بن يسار، فھو ِمن كتاب مخرمة: ولم يسمع من أبيه، إنما ھو كتاُب، فنظر فيه، ُكلُّ شىء يقول

وقال فى رواية عباس . ه كتاُب أبيه، ولم يسمعهمخرمُة بن ُبكير وقع إلي: سمعُت يحيى بَن معين يقول: بكر بن أبى خيثمة

ورى لم يسمع من أبيه إال حديثاً واحداً، حديَث الوتر، : ھو ضعيٌف، وحديُثه عن أبيه كتاب، ولم يسمعه منه، وقال أبو داود: الدُّ

 .بى، ولكن ھذه كتبهلم أُْدِرْك أ: حدثك أُبوك؟ قال: مخرمة فقلت أتيتُ : وقال سعيد بن أبى مريم عن خاله موسى بن سلمة

 :والجواُب عن ھذا من وجھين

ثه به، أو رآه فى كتابه، بل : أحدھما ً مضبوطاً، فال فرَق فى قياِم الحجة بالحديِث بيَن ما حدَّ أن ِكتاَب أبيه كان عنده محفوظا

ف، وقد كان رسوُل هللا َصلَّى األخُذ عن النسخة أحوُط إذا تيقَّن الراوى أنھا نسخة الشيخ بعينھا، وھذه طريقُة الصحابة والسل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يبعث كتبه إلى الملوك، وتقوم عليھم بھا الحجة، وكتب كتبه إلى ُعماله فى بالد اإلسالم، فعلموا بھا، واح تجوا هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الزكاة إلى أنِس بن مالك، فح مله، وَعِملَْت به األمُة، وكذلك كتاُبه بھا، ودفع الصديق كتاَب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ون بكتاِب بعضھم إلى بعض، ويقول  إلى عمرو بن حزم فى الصدقات الذى كان عند آل عمرو، ولم يزل السلُف والخلُف يحتجُّ

ً أخبره، ولو بطل االحتجاُج بالُكُتب، لم يبق بأيدى األمة إال أيسُر اليسير: المكتوُب إليه ، فإن االعتماد كتب إلى فالن أن فالنا

مة أن أحداً ِمن  ان، والنسخة ال تخون، وال يحفظ فى زمن من األزمان المتقدِّ إنما ھو على النَّْسِخ ال على الحفظ، والحفظ َخوَّ

به إذا لم ُيشافھنى به الكاتُب، فال أقبلُه، بل ُكلُّھم مجمعون على قبول الكتاِب والعمل : أھل الِعْلِم َردَّ االحتجاج بالكتاب، وقال

 .صح عنده أنه كتاُبه

سمع منه، ومعه زيادةُ علم وإثبات، قال عبد : لم يسمع من أبيه، ُمعاَرض بقول من قال: أن قول من قال: الجواب الثانى

وجدت فى ظھر كتاب : وقال ابُن أبى أويس: قال. صالُح الحديث: سئل أبى عن مخرمة بن ُبكير؟ فقال: الرحمن بن أبى حاتم

ِة يعنى المسجَد سمعُت من أبى: مخرمة عما ُيحدِّث به عن أبيه، سمعھا ِمن أبيه؟ فحلف لىسألت : مالك وقال . وَربِّ ھذه الَبِنيَّ

مخرمُة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء ِمن رأى سليمان ابن يسار، : يقول سمعُت معن بن عيسى: علُى بُن المدينى

كتاَب سليمان، لعلَّه سمع منه الشىَء اليسير، ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرنى عن  وال أظن مخرَمة سمع ِمن أبيه: وقال على

ً أخذ ِكتابه، فنظر فيه، . انتھى. سمعت أبى، ومخرمة ثقة: مخرمة بن بكير أنه كان يقول فى شىء من حديثه ويكفى أن مالكا

ً : ، وكان يقول"موطئه"واحتجَّ به فى  : سألت إسماعيل بن أبى أويس، قلت: قال أبو حاتمو. حدثنى مخرمة، وكان رجالً صالحا

كان مخرمة من : وقيل ألحمد بن صالح المصرى. مخرمة بن بكير: حدثنى الثقة، من ھو؟ قال: ھذا الذى يقول مالك بن أنس

ال  أحاديُث ِحساٌن مستقيمة وأرجو أنه: نعم، وقال ابُن عدى عن ابن وھب ومعن ابن عيسى عن مخرمة: ثقات الرجال؟ قال

 .بأس به

ً " صحيح مسلم"وفى  ً َغْيَرَك، وَعَصْيَت َربََّك فِيَما أََمَرَك ِبِه ِمْن : "قوُل ابِن عمر للمطلِّق ثالثا َحُرَمْت َعلَْيَك َحتَّى َتْنِكَح َزْوجا

ٌة، وقال الحاكم". َطالِق اْمَرأَِتَك   .دنا مرفوعھو عن: وھذا تفسيٌر منه للطالق المأمور به، وتفسيُر الصحابى ُحجَّ

ومن تأمَّل القرآن حقَّ التأمل، تبيَّن له ذلك، وعرف أن الطالَق المشروَع بعَد الدخول ھو الطالُق الذى يملُك به الرجعة، ولم 

َتانِ {: يشرِع هللا سبحانه إيقاَع الثالث جملٌة واحدة البتة؛ قال تعالى الَُق َمرَّ ا وقوَع ، وال تعقُِل العرب فى لغتھ]229: البقرة[} الطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً وثالثين، : "المرتين إال متعاقبتين، كما قال النبى َصلَّى هللاَّ ً َوَثالَِثيَن، وحِمده ثالثا َمْن َسبََّح هللاَ ُدَبَر ُكلِّ َصالٍَة ثالثا

سبحان هللا : اٍل يتلو بعضُه بعضاً، فلو قال، ونظائره فإنه ال ُيعقل من ذلك إال تسبيح وتكبيٌر وتحميُد متو"وَكبَّرهُ أَرْبَعاً وثالَِثينَ 

ً وثالثين بھذا اللفظ، لكاَن ثالَث مرات فقط، وأصرُح من ھذا قوله  ً وثالثين، وهللا أكبر أربعا َّ ثالثا ً وثالثين، والحمد  ثالثا

ِ  والَِّذيَن َيْرُموَن أَْزَواَجُھْم ولم َيُكْن لَُھْم ُشَھَداُء إالَّ أَْنفُُسُھمْ { : سبحانه أشھُد : فلو قال] 6: النور[} َفَشَھاَدةُ أََحِدِھْم أَْرَبُع َشَھاداٍت با

ة، وكذلك قولُه ِ أربع شھادات إنى لمن الصادقين، كانت مرَّ ُه لَمَن {: با ِ إِنَّ َوَيْدُرؤا َعْنَھا الَعَذاَب أَْن َتْشَھَد أَْرَبَع َشَھاَداٍت ِبا

ِ أرَبع شھادات إنه لمن الكاذبين، كانت واحدة، وأصرُح ِمن ذلك قولُه تعالى: التفلو ق] 8: النور[} الَكاِذِبينَ  ُبھم {: أشھُد با َسُنَعذِّ

َتْينِ  َتْينِ {: فھذا مرة بعد مرة، وال ينتقض ھذا بقوله تعالى] 101: التوبة[} َمرَّ ، وقولِه َصلَّى ]31: األحزاب[} ُنْؤِتھا أَْجَرھا َمرَّ

ُ َعلَْيِه وَ  َتْينِ : "َسلَّمَ هللاَّ  ".َثالََثٌة ُيْؤَتوَن أَْجَرُھم َمرَّ
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عفان، وھما الِمثالن، وھما ِمثالن فى القدر، كقوله تعالى  : األحزاب[} ُيَضاَعْف لََھا الَعَذاب ِضعَفين{: فإن المرتين ھنا ھما الضِّ

ضعفي ما كانت تؤتي، ومن ھذا قول ضعفي ما يعذب به غيرھا، و: أي] 265: البقرة [} فآتت أكلھا ضعفين { وقوله ]. 30

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مرتين، أي: أنس انشق القمر : شقتين وفرقتين، كما قال في اللفظ اآلخر: انشق القمر على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة، والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في ال. فلقتين زمان، وبين ما يكون وھذا أمر معلوم قطعا

 .يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد، واألول ال يتصور فيه ذلك: فالثاني. مثلين وجزأين ومرتين في المضاعفة

إلى أن ] 228: البقرة[} َواْلُمَطلَّقاُت َيَتَرّبْصَن ِبأَْنفُِسِھّن َثالََثَة قُُرَوءٍ {: ومما يدل على أن هللا لم يشرع الثالث جملة، أنه قال تعالى

ً {: قال ، فھذا يدل على أن كل طالق بعد الدخول، فالمطلق ] 228: البقرة[} َوُبُعولَُتُھّن أََحّق ِبَرّدِھّن فِي َذلَِك إِْن أََراُدَوْا إِْصالَحا

بىُّ إَذا َطلَّْقُتُم النِّ {: أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد ھذا، وكذلك قوله تعالى ِتِھنَّ َيأَيُّھا النَّ } َساَء َفَطلُّقُوُھنَّ لِِعدَّ

، فھذا ھو الطالق المشروع، ]2: الطالق[} َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُھّن َفأَْمِسُكوُھّن ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرقُوُھّن ِبَمْعُروفٍ {: إلى قوله] 1:الطالق[

فذكر الطالق قبل الدخول، وأنه ال عدة فيه، وذكر وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى أقسام الطالق كلھا في القرآن، وذكر أحكامھا، 

ً غيره، وذكر طالق الفداء الذي ھو الخلع، وسماه فدية، ولم  الطلقة الثالثة، وأنھا تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا

 .م الثالثةالثالث كما تقدم، وذكر الطالق الرجعي الذي الُمطلق أحق فيه بالرجعة، وھو ما عدا ھذه األقسا يحسبه من

: وبھذا احتج أحمد والشافعي وغيرھما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة، وأنه إذا قال لھا

تبين بذلك، : وأما أبو حنيفة، فقال. أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية، ويلغو وصفُھا بالبينونة، وأنه ال ملك إبانتھا إال بعوض

ً لكن نفقة الرجعية وكسوتھا حق عليه، ال يملك : ، وقد أسقطھا، والجمھور يقولونألن الرجعة حق له وإن كانت الرجعة حقا

إسقاطه إال باختيارھا، وبذلھا العوض، أو سؤالھا أن تفتدي نفسھا منه بغير عوض في أحد القولين، وھو جواز الخلع بغير 

 .عوض

 .ال بذلھا العوض، فخالف النص والقياسوأما إسقاط حقھا من الكسوة والنفقة بغير سؤالھا و

وأيضاً فا سبحانه شرع الطالق على أكمل الوجوه وأنفعھا للرجل والمرأة، فإنھم كانوا يطلقون في الجاھلية بغير عدد، : قالوا

ك بثالث، فيطلق أحدھم المرأة كلما شاء، ويراجعھا، وھذا وإن كان فيه رفق بالرجل، ففيه إضرار بالمرأة، فنسخ سبحانه ذل

وقصر الزوج عليھا، وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتھا، فإذا استوفى العدد الذي ملكه، حرمت عليه، فكان في ھذا رفق 

بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقة، وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثالث، فھذا شرعه وحكمته، وحدوده التي حدھا 

لقة يطلقھا كان خالف شرعه وحكمته، وھو لم يملك إيقاع الثالث جملة، بل إنما ملك واحدة، لعباده، فلو حرمت عليه بأول ط

 .فالزائد عليھا غير مأذون له فيه

 .ما شرعه، لم يملك إبانتھا بثالث مجموعة، إذ ھو خالف شرعه وھذا كما أنه لم يملك إبانتھا بطلقة واحدة، إذ ھو خالف: قالوا

الطلقة الثالثة، : والثاني. طالق غير المدخول بھا: أحدھما. يجعل لألمة طالقاً بائناً قط إال في موضعينونكتة المسألة أن هللا لم 

اإلمام : وما عداه من الطالق، فقد جعل للزوج فيه الرجعة، ھذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره، وھذا قول الجمھور، منھم

 .نتھا بدون الثالث إال في الخلعال يملك إبا: أحمد، والشافعي، وأھل الظاھر، قالوا
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أنھا ثالث، قاله ابن الماجشون ألنه قطع حقه : أحدھا. أنت طالق طلقة ال رجعة فيھا: وألصحاب مالك ثالثة أقوال فيما إذا قال

، ألنه أنھا واحدة بائنة، كما قال، وھذا قول ابن القاسم: الثاني. من الرجعة، وھي ال تنقطع إال بثالث، فجاءت الثالث ضرورة

أنھا واحدة رجعية، وھذا قول ابن وھب، وھو الذي : الثالث. يملك إبانتھا بطلقة بعوض، فملكھا بدونه، والخلع عنده طالق

 .يقتضيه الكتاب والسنة والقياس، وعليه األكثرون

 فصل 

 .وأما المسألة الثانية، وھي وقوع الثالث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيھا على أربعة مذاھب

 .أنھا تقع، وھذا قول األئمة األربعة، وجمھور التابعين، وكثير من الصحابة رضي هللا عنھم: دھا أح

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : الثاني  من عمل عمالً ليس عليه أمرنا : "أنھا ال تقع، بل ترد ألنھا بدعة محرمة، والبدعة مردودة لقوله َصلَّى هللاَّ

 .ھو قول الرافضة: ابن حزم، وحكي لإلمام أحمد فأنكره، وقالحكاه أبو محمد  وھذا المذھب" فھو رد

وھذا مذھب ابن إسحاق، : قال اإلمام أحمد. أنه يقع به واحدة رجعية، وھذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه: الثالث 

 .بن تيميةخالف السنة فيرد إلى السنة، انتھى، وھو قول طاووس، وعكرمة، وھو اختيار شيخ االسالم ا: يقول

أنه يفرق بين المدخول بھا وغيرھا، فتقع الثالث بالمدخول بھا، ويقع بغيرھا واحدة، وھذا قول جماعة من أصحاب : الرابع 

 ".اختالف العلماء"ابن عباس، وھو مذھب إسحاق بن راھويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب 

ق بدعة محرم، والبدعة مردودة، وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنھا لو كانت فأما من لم يوقعھا جملة، فاحتجوا بأنه طال

 .بدعة محرمة، لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذھب الشافعي أن جمع الثالث جائز غير محرم، وستأتي حجة ھذا القول

ن ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا وأما من جعلھا واحدة، فاحتج بالنص والقياس، فأما النص، فما رواه معمر، وابن جريج ع

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبي بكر، وصدراً : الصھباء قال البن عباس ألم تعلم أن الثالث كانت تجعل واحدة على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".صحيحة"رواه مسلم في . من إمارة عمر؟ قال نعم

ُ : وفي لفظ  َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبي بكر، وصدراً من خالفة عمر ترد إلى واحدة؟ ألم تعلم أن الثالث كانت على عھد رسول َصلَّى هللاَّ

 .نعم: قال

أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول َصلَّى : حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرازق، أن ابن جريج قال: وقال أبو داود

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة،  -أبو ركانة وإخوته  - يزيد  طلق عبد: هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقالت ما يغني عني إال كما تغني ھذه الشعرة، لشعرة أخذتھا من رأسھا، ففرق بيني وبينه، : فجاءت النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حمية، فدعا بركانة وإخو منه كذا وكذا من عبد  أال ترون أن فالناً يشبه: (ته، ثم قال لجلسائهفأخذت النبي َصلَّى هللاَّ

ً منه كذا وكذا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لعبد يزيد: ؟ قالوا)يزيد، وفالنا راجع امرأتك أم "، ففعل ثم قال )طلقھا: (نعم، قال النبي َصلَّى هللاَّ
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ً يا رسول هللا، قال : فقال" ركانة وإخوته َساَء َفَطلُّقُوُھنَّ {: وتال" قد علمت راجعھا": إني طلقتھا ثالثا َيأَيُّھا النَّبىُّ إَذا َطلَّْقُتُم النِّ

ِتِھنَّ   ].1: الطالق[} لِِعدَّ

حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى : حدثنا سعد بن إبراھيم، قال: وقال اإلمام أحمد

طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بن المطلب امرأته ثالثاً في مجلس واحد، فحزن عليھا : س، قالابن عباس، عن عبد هللا بن عبا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : حزناً شديداً، قال نعم، : قال" في مجلس واحد؟: "طلقتھا ثالثاً، فقال: ، فقال"كيف طلقتھا"فسأله رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .فكان ابن عباس يرى أنما الطالق عند كل طھر. فراجعھا: قال "فإنما تلك واحدة فارجعھا إن شئت: "قال

ُ َعلَْيِه : قالوا وأما القياس، فقد تقدم أن جمع الثالث محرم وبدعة، والبدعة مردودة، ألنھا ليست على أمر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َفَشَھاَدةُ {: ولو لم يكن معنا إال قوله تعالى: لواقا. وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعھا جملة: َوَسلََّم، قالوا

وكذلك : ، قالوا] 8: النور[} َوَيْدَرُؤْا َعْنَھا اْلَعَذاَب أَن َتْشَھَد أَْرَبَع َشَھاَداٍت ِبا{: ، وقوله]6: النور[} أََحِدِھْم أَْرَبُع َشَھاَداٍت ِبا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شھادة، تحلفون خمسين يميناً، وتستحقون دم : "وقد قال النبي َصلَّى هللاَّ

 ."صاحبكم

ً : فلو قالوا إن بعض الصحابة : وكذلك اإلقرار بالزنى، كما في الحديث: قالوا. إن فالناً قتله، كانت يميناً واحدة: نحلف با يمينا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فھذا ال يعقل أن تكون األربع فيه مجموعة بفم واحدإن أقررت أربعاً، رجمك رسول هللا: قال لماعز  . َصلَّى هللاَّ

 .وأما الذين فرقوا بين المدخول بھا وغيرھا، فلھم حجتان

: أبو الصھباء كان كثير السؤال البن عباس، قال له: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، عن طاووس، أن رجالً يقال له: إحداھما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأ أبي ما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل بھا جعلوھا واحدة على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .أجيزوھن عليھم: قال: بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيھا

دقھا ذكر الثالث وھي بائن، فتلغو ورأى ھؤالء أن إلزام عمر بالثالث ھو في أنت طالق، فيصا: أنھا تبين بقوله: الحجة الثانية

ففي ھذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين، وموافقة : قالوا. حق المدخول بھا، وحديث أبي الصھباء في غير المدخول بھا

د ابن حزم وغيره، ولكن عدم الوقوع جملة القياس، وقال بكل قول من ھذه األقوال جماعة من أھل الفتوى، كما حكاه أبو محم

 .ھو مذھب اإلمامية، وحكوه عن جماعة من أھل البيت

 .الكالم معكم في مقامين: قال الموقعون للثالث

 :فأما األول. وقوعھا جملة ولو كانت محرمة، ونحن نتكلم معكم في المقامين: والثاني. تحريم جمع الثالث: أحدھما

إن جمع الثالث سنة، : ور، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه، وجماعة من أھل الظاھرفقد قال الشافعي، وأبو ث

ً َغْيَرهُ {: واحتجوا عليه بقوله تعالى ، ولم يفرق بين أن تكون ] 230: البقرة[} َفإِْن َطلَّقَھا َفالَ َتِحّل لَُه ِمن َبْعُد َحّتَى َتْنِكَح َزْوجا

قة، وال ق هللا بينهالثالُث مجموعًة، أو مفرَّ ق بيَن ما جمع هللا بينه، كما ال نجمع بين ما فرَّ وإِْن {: وقال تعالى.  يجوز أن نفرِّ
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وُھنَّ  وُھنَّ {: ، ولم يفرق وقال]237: البقرة[} َطلَّْقُتمُوُھنَّ ِمْن َقْبِل أْن َتمسُّ اآلية، ولم } ال ُجناََح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّْقُتم النِّساَء َما لَم َتَمسُّ

َيأَّيَھا الِّذيَن آَمُنَوْا إَِذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثّم َطلّْقُتُموُھّن ِمن َقْبِل {: ، وقال]241: البقرة[} َولْلُمَطلََّقاِت مَتاٌع ِبالَمْعُروفِ {: يفرق وقال

وُھنّ  امرأته ثالثا بحضرة رسول  ، أن عويمرا العجالني طلق"الصحيحين"وفي : قالوا. ، ولم يفرق] 49: األحزاب[} أَن َتَمسُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قبل أن يأمره بطالقھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : قالوا. هللا َصلَّى هللاَّ فلو كان جمع الثالث معصية لما أقر عليه رسول َصلَّى هللاَّ

 .وال يخلو طالقھا أن يكون قد وقع وھي امرأته، أو حين حرمت عليه باللعان

الحجة منه ظاھرة، وإن كان الثاني، فال شك أنه طلقھا، وھو يظنھا امرأته، فلو كان حراماً، لبينھا له رسول فإن كان األول، ف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإن كانت قد حرمت عليه وفي صحيح البخاري، من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة أم : قالوا. هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أتحل لألول؟ قالالمؤمنين، أن رجالً طلق امرأته ثال ال حتى يذوق : "ثاً، فتزوجت، فطلقت، فسئل رسول َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذلك، وھذا"عسيلتھا كما ذاق األول  يدل على إباحة جمع الثالث، وعلى وقوعھا، إذ لو لم تقع،  ، فلم ينكر َصلَّى هللاَّ

 .ذوق الثاني عسيلتھالم يوقف رجوعھا إلى األول على 

من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجھا أبا حفص بن المغيرة " الصحيحين"وفي : قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في بيت  المخزومي طلقھا ثالثاً، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ميمونة أم المؤمنين، فقالوا ليس لھا : "إن أبا حفص طلق امرأته ثالثاً، فھل لھا من نفقة؟ فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".نفقة وعليھا العدة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: في ھذه القصة" صحيح مسلم"وفي  : ثالثاً، فقال: ؟ قلت"طلّقك كم: "قالت فاطمة، فأتيت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".صدوق ليس لك نفقة"

 .يا رسول هللا، إن زوجي طلقني ثالثاً، وإني أخاف أن يقتحم علي: قالت: وفي لفظ له

ً : وفي لفظ له ُ َعلَْيِه َوَسلََّم في المطلقة ثالثا  ". ليس لھا سكنى وال نفقة: "عنھا، أن النبي َصلَّى هللاَّ

عن يحيى بن العالء، عن عبيد هللا بن الوليد الوصافي، عن إبراھيم بن عبيد هللا بن " مصنفه"ق في وقد روى عبد الراز: قالوا

ُ  طلق جدي امرأة له: عبادة بن الصامت، عن داود بن عبادة بن الصامت، قال ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعلَْيِه َوَسلََّم، فذكر له ذلك، فقال النبي صَ  ما اتقى هللا جدك، أما ثالث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون : "لَّى هللاَّ

 ".فعدوان وظلم، إن شاء هللا عذبه، وإن شاء غفر له

ورواه بعضھم عن صدقة بن أبي عمران، عن إبراھيم بن عبيد هللا بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال طلق بعض 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالواآبائي امر يا رسول هللا، إن أبانا طلق أمَنا إلفاً، فھل له من مخرج؟ : أته، فانطلق بنوه إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".إن أباكم لم يتق هللا، فيجعل له مخرجاً، بانت منه بثالث على غير السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقة: "فقال

: مد بن شاذان، عن معلي بن منصور، عن شعيب ابن زريق، أن عطاء الخراساني حدثھم عن الحسن، قالوروى مح: قالوا

حدثنا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، أنه طلق امرأته وھي حائض، ثم أراد أن يتبعھا بطلقتين أخريين عند القرءين 
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  وذكر الحديث، "... يا ابن عمر، ما ھكذا أمرك هللا، أخطأت السنة: "َم، فقالالباقيين، فبلغ ذلك رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".ال، كانت تبين وتكون معصية: "يا رسول هللا، لو كنت طلقتھا ثالثاً، أكان لي أن أجمعھا؟ قال: وفيه، فقلت

عبد يزيد طلق امرأته سھيمة  عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن": سننه"وقد روى أبو داود في : قالوا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بذلك، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ  ؟"وهللا ما أردت إال واحدة: "البتة، فأخبر النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : فقال ركانة فطلقھا الثانية في زمن عمر، والثالثة في وهللا ما أردت إال واحدة، فردھا إليه رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .زمن عثمان

عن عبد هللا بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته ألبته، فأتى رسول هللا َصلَّى : وفي جامع الترمذي

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال ، قال: ، قال"آ: "واحدة، قال: ؟ قال"ما أردت بھا: "هللاَّ ال نعرفه إال : قال الترمذي". ھو على ما أردت: "آ

 .فيه اضطراب: عن ھذا الحديث؟ فقال -يعني البخاري  -من ھذا الوجه، وسألت محمداً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بھا أكثر، لوقع ما أراده،  ووجه االستدالل بالحديث، أنه َصلَّى هللاَّ

 .ولو لم يفترق الحال لم يحلِّفه

ً : قالوا : قال أبو داود. وھذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس أنه طلقھا ثالثا

 .ألنھم ولد الرجل، وأھله أعلم به أن ركانة إنما طلقھا البتة

هللا، فھو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته، فمجھول  فإن كان عبيد. وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع: قالوا

 .العدالة ال تقوم به حجة

وأما طريق اإلمام أحمد، ففيھا ابن إسحاق، والكالم فيه معروف، وقد حكى الخطابي، أن اإلمام أحمد كان يضعف طرق : قالوا

 .ھذا الحديث كلھا

ھذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، : وقد قال البيھقيوأصح ما معكم حديث أبي الصھباء عن ابن العباس، : قالوا

ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثالث، ثم  فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس،

بن الحارث، ومحمد بن  فھذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاھد وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك: قال

 .ورويناه عن معاوية بن أبي عياش األنصاري، كلھم عن ابن عباس، أنه أجاز الثالث وأمضاھن: إياس بن البكير، قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم شيئاً ثم يفتي بخالفه  .وقال ابن المنذر فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم واحدة، يعني : فإن كان معنى قول ابن عباس: وقال الشافعي إن الثالث كانت تحسب على عھد الرسول َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فالذي يشبه  ً فنسخ -وهللا أعلم  - أنه بأمر النبي َصلَّى هللاَّ : قال البيھقي. أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئا

، ما رواه أبو داود والنسائي، من حديث عكرمة -يريد البيھقي  -ابن عباس فيھا تأكيد لصحة ھذا التأويل  ورواية عكرمة عن
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اآلية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فھو أحق ] 228: البقرة[} َواْلُمَطلَّقاُت َيَتَرّبْصَن ِبأَْنفُِسِھّن َثالََثَة قُُرَوءٍ {: في قوله تعالى

َتان{: ا ثالثاً، فنسخ ذلك، فقالبرجعتھا، وإن طلقھ  ].229: البقرة[} الَطالَُق َمرَّ

فيحتمل أن الثالث كانت تجعل واحدة من ھذا الوقت، بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدھا، كما يتمكن من : قالوا

 .المراجعة بعد الواحدة، ثم نسخ ذلك

أنت : من الطالق الثالث، وھو أن يفرق بين األلفاظ، كأن يقول خاصيمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع : وقال ابن سريج

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وعھد أبي بكر رضي هللا عنه الناس على  طالق، أنت طالق، أنت طالق، وكان في عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

وال ُيريدون به الثالَث، فلما رأى عمر . يدصدقھم وسالمتھم لم يكن فيھم الِخب والخداع، فكانوا يصدقون أنھم أرادوا به التأك

 .رضى هللا عنه فى زمانه أموراً ظھرت، وأحواالً تغّيرت، منع من حمل اللفظ على التكرار، وألزمھم الثالث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إيقاَع الواحدة: وقالت طائفة ، ثم يدعھا حتى معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادُتھم على عھِد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

كان الطالُق الذى ُيوقعه المطلق اآلن : تنقضَى عدُتھا، ثم اعتادوا الطالَق الثالَث جملة، وتتاَيُعوا فيه، ومعنى الحديث على ھذا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبى بكر واحدة، فھو إخباٌر عن الواقع، ال عن المشرو  .عثالثاً ُيوقِعُه على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ھو الذى كان يجعل الثالَث واحدة، وال أنه أُعلم بذلك : وقالت طائفة ليس فى الحديث بياُن أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .باءفأَقرَّ عليه، وال ُحجة إال فيما قاله أو فعله، أو علم به فأقرَّ عليه، وال ُيعلم صحُة واحدًة من ھذه األمور فى حديث أبى الصھ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فإنَّھم أعلُم بسنته، فنظر: قالُوا نا فإذا وإذا اختلفت علينا األحاديُث، نظرنا إلى ما عليه أصحاُب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

نا زيُد الثابُت عن عمر بن الخطاب الذى ال َيْثُبُت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثورى، عن سلمة ابن ُكھيل، حدث

ألعب، فعالجه  إنما كنتُ : أطلقَت امرأَتك؟ فقال: بن وھب، أنه ُرفَِع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاً، فقال له عمر

ِة، وقال رَّ جاء رجل إلى على : وروى وكيع، عن األعمِش، عن حبيب بن أبى ثابت، قال.إنما يكفيك من ذلك ثالث: ُعَمُر بالدِّ

 .بانت منك بثالث، واقِسْم ساِئَرھن بيَن نسائك: إنى طلقُت امرأتى ألفاً، فقال له علىٌّ : لابن أبى طالب، فقا

طلقُت امرأتى : جاء رجٌل إلى عثمان بِن عفان، فقال: وروى وكيع أيضاً، عن جعفر بن ُبرقان، عن معاوية بن أبى يحيى، قال

 .ألفاً، فقال باَنْت منك بثالث

طلقُت امرأتى : قال رجٌل البِن عباس: الثورى، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بِن جبير، قالوروى عبُد الرزاق، عن سفيان 

ُمھا عليك، وبقيُتھا عليك، ِوْزر، اتخذت آيات هللا ھزواً : ألفاً، فقال له ابُن عباس  .ثالٌث ُتحرِّ

إنى طلقُت : ى ابن مسعود، فقالجاء رجل إل: وروى عبُد الرزاق أيضاً، عن معمر، عن األعمش، عن إبراھيم، عن علقمة، قال

 .ثالث ُتبينھا منك، وساُئرھن ُعدوان: امرأتى تسعاً وتسعين، فقال له ابُن مسعود

، عن محمد ابن إياس، أن ابن عباس، وأبا ھريرة، وعبد هللا بن عمرو بن العاص، ُسئِلُوا عن الِبكر "سننه"وذكر أبو داود فى 

 .ال َتِحلُّ له حتى َتنِكَح زوجاً غيَره: قالثالثاً، َفُكلُّھم  ُيطلِّقُھا زوُجھا
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كما تسمعون قد أوقعوا الثالَث جملًة، ولو لم يكن فيھم إال عمر المحدِّ : قالوا ث فھؤالء أصحاُب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ عَ  ماً، وذلك الُمْلَھُم وحَده، لكفى، فإنه ال ُيظن به تغييُر ما شرعه النبى َصلَّى هللاَّ لَْيِه َوَسلََّم ِمن الطالق الرجعى، فيجعله محرَّ

ه عليه الصحابُة، فضالً  يتضمَّن تحريَم فرج المرأه على من َتْحُرْم عليه، وإباحته لمن ال َتِحلُّ له، ولو فعل ذلك عمر، لما أقرَّ

ُ َعلَ  وُيفتى بغيرھا . ْيِه َوَسلََّم أن الثالَث واحدةٌ لم ُيَخالِْفھاعن أن ُيوافقوه، ولو كان عنَد ابِن عباس حجة عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .موافقًة لعمر، وقد علم مخالفته له فى الَعْول، وحجب األم باالثنين من اإلخوة واألخوات، وغير ذلك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفُھْم أعلُم ب: قالوا سنته وشرعه، ولو كان مستقراً ِمن ونحُن فى ھذه المسألة تبع ألصحاب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

واب فيه، وُيوفَّق له  َمْن شريعته أن الثالَث واحدة وُتوفِّى واألمر على ذلك لم َيْخَف عليھم، ويعلمه َمْن بعدھم، ولم ُيْحَرُموا الصَّ

 .بعدھم، ويروى حبُر األمة وفقيُھھا خبَر كوِن الثالث واحدة وُيخالفه

التحاُكم فى ھذه المسألة وغيرھا إلى من أقسم هللاُ سبحانه وتعالى أصدَق َقَسٍم، وأبره، أنا ال  :قال المانعون من وقوع الثالث

َمه فيما َشَجَر بيننا، ثم َنرضى بُحكِمه، وال يلحقُنا فيه حرٌج، ونسلِّم له تسليماً ال إلى غيره كائناً َمنْ  كان، اللھم  ُنْؤِمُن حتى ُنَحكِّ

 ً متيقناً ال نشكُّ فيه على ُحكم، فھو الحقُّ الذى ال يجوز خالفُه، ويأبى هللا أن تجتمع األمة على خالف  إال أن ُتجِمَع أمته إجماعا

تلك األدلة،  سنة ثابتة عنه أبداً، ونحن قد أوجدناُكم من األدلة ما تثبُت المسألة به، بل وبُدونه، ونحن ُنناظركم فيما طعنتم به فى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،أو إجماعاً وفيما عارضتمونا به على أنا ال نح اً عن هللا، أو نصاً ثابتاً عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ م على أنفسنا إال نصَّ كِّ

م، وقد متيقَّناً ال شكَّ فيه، وما عدا ھذا فُعرضة للنزاع، وغايُته أن يكون سائَغ االتِّباع ال الزمَه، فلتكن ھذه المقدمة سلفاً لنا عندك

ُسولِ  فإنْ {: قال تعالى وهُ إلى هللا َوالرَّ ، فقد تنازعنا نحن وأنتم فى ھذه المسألة، فال سبيَل ] 59: النساء[} َتَناَزْعُتْم فى َشىٍء َفُردُّ

ھا إلى غير هللا ورسوله ألبتة، وسيأتى أننا أحقُّ بالصحابة، وأسعُد بھم فيھا، فنقول    :إلى ردِّ

ا منُعكم لتحريِم جمِع الثالث، فال ريَب   .أنھا مسألة نزاع، ولكن األدلة الدالة على التحريم حجٌة عليكمأمَّ

إن القرآن دل على جواز الجمع، فدعوى غيُر مقبولة، بل باطلة، وغايُة ما تمسكتم به إطالُق القرآن للفظ الطالق، : أما قولكم

مه، كما ال يدخل تحَته طالُق الحائض، وطالُق الموطوءة فى طھرھا، وما َمَثلُُكم فى ذلك إال َكَمَثِل  وذلك ال يعمُّ جائزه ومحرَّ

َمْن عارض السنة الصحيحَة فى تحريم الطالق المحرم بھذه اإلطالقات سواء، ومعلوم أن القرآن لم يدلَّ على جواز كل طالق 

لوه ما ال ُيطيقه، وإنما دلَّ على أحكام الطالق، والُمبيُِّن عن ِهللا عز وجلَّ َبيََّن َحالَله وَحَرامه، وال ريب أنا أسعُد  حتى ُتحمِّ

بظاھر القرآن كما بينا فى صدر االستدالل، وأنه سبحانه لم يشرع قط طالقاً بائناً بغيِر عوض لمدخول بھا، إال أن يكوَن آخَر 

 .العدد، وھذا كتاُب هللا بينَنا وبيَنكم، وغايُة ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيَّدْتھا السنة، وبينت شروطھا وأحكامھا

ه ِمن حديث، وم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فما أصحَّ ً بحضرة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ا أبعَدهُ ِمن وأما استداللُكم بأن المالِعَن طلَّق امرأته ثالثا

إن : بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه ، ثم المستدل بھذا إن كان ممن يقول  استداللكم على جواز الطالق الثالث

وقعت عقيب لعان الزوج وحده ، كما يقوله الشافعي ، أو عقيب لعانھما وإن لم يفرق الحاكم ، كما يقوله أحمد في إحدى  الفرقة

ً ، وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق  الروايات عنه ، فاإلستدالل به باطل ، ألن الطالق الثالث حينئذ لغو لم يفد شيئا

 ً ألن ھذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه ، بل ھو واجب اإلزالة ، ومؤبد التحريم ،  الحاكم ، لم يصح اإلستدالل به أيضا
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فالطالق الثالث مؤكد لمقصود اللعان ، ومقرر له ، فإن غايته أن يحرمھا عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وفرقة اللعان تحرمھا 

تحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء عليه على األبد ، وال يلزم من نفوذ الطالق في نكاح قد صار مس

ً ، ألن ھذا النكاح  والدوام ، ولھذا لو طلقھا في ھذا الحال وھي حائض ، أو نفساء أو في طھر جامعھا فيه ، لم يكن عاصيا

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم على ھذا الطالق المذكور ، مطلوب اإلزالة مؤيد التحريم ، ومن العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول هللا َصلَّى هللاَّ

وال تتمسكون بإنكاره وغضبه للطالق الثالث من غير المالعن ، وتسميته لعباً بكتاب هللا كما تقدم ، فكم بين ھذا اإلقرار وھذا 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   .َم ، منكرون لما أنكره اإلنكار ؟ ونحن بحمد هللا قائلون باألمرين ، مقرون لما أقره رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم ، وأما استداللكم بحديث عائشة رضي هللا عنھا ، أن رجالً طلق امرأته ثالثاً فتزوجت ، فسئل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

د الثاني ، ، فھذا ال ننازعكم فيه ، نعم ھو حجة على من اكتفى بمجرد عق" ال حتى تذوق العسيلة : " ھل تحل لألول ؟ قال 

فعل ذلك ثالثاً ، وقال ثالثاً إال من فعل ، : ولكن أين في الحديث أنه طلق الثالث بفم واحد ، بل الحديث حجة لنا ، فإنه ال يقال 

ً ، وسلم عليه : مرة بعد مرة ، ھذا ھو المعقول في لغات األمم عربھم وعجمھم ، كما يقال : وقال  ً ، وشتمه ثالثا قذفه ثالثا

 ً  .ثالثا

وأما استداللُكم بحديِث فاطمة بنت قيس، َفِمَن العجب الُعجاب، فإنكم خالفُتموه فيما ھو صريٌح فيه ال يقبُل تأويالً صحيحاً، : قالوا

وھو سقوُط النفقة والِكسوة للبائن مع صحته وصراحته، وعدم ما ُيعاِرُضه مقاوماً له، وتمسكُتم به فيما ھو مجمل، بل بياُنه فى 

ً ليس بصريح فى جمعھا، بل كما تقدم، كيف وفى : مما ُيبِطُل تعلُّقكم به، فإن قولهنفس الحديث  فى " الصحيح"طلَّقھا ثالثا

خبرھا نفِسه ِمن رواية الزھرى، عن عبيد هللا بن عبد هللا ابن ُعتبة، أن زوَجھا أرسل إليھا بتطليقٍة كانت َبقيت لھا ِمن طالقِھا 

آِخَر ثالٍث تطليقاٍت، وھو سند صحيح متصل مثُل الشمس، فكيف ساغ لكم تركه إلى  أنه طلقھا": الصحيح"وفى لفظ فى 

 .التمسك بلفظ مجمٍل، وھو أيضاً حجٌة عليكم كما تقدم؟

وأما استداللُكم بحديِث ُعبادة بِن الصامت الذى رواه عبد الرزاق، فخبر فى غاية السقوط، ألن فى طريقه يحيى بن : قالوا

افى، عن إبراھيم بن عبيد هللا ضعيف، عن ھالك، عن مجھول، ثم الذى يدلُّ على كذبه العالء، عن ُعبيد هللا  بن الوليد الوصَّ

وُبطالنه، أنه لم يعرف فى شىء من اآلثار صحيحھا وال سقيمھا، وال متصلھا وال منقطعھا، أن والد عبادة بن الصامت أدرك 

عبد هللا بن عمر، فأصلُه صحيٌح بال شك، لكن ھذه الزيادة والوصلة التى وأما حديث . اإلسالم، فكيف بجده، فھذا محال بال شك

لو طلقُتھا ثالثاً أكانت َتِحلُّ لى؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن ُزريق، وھو الشامى، وبعضھم يقلبه : يا رسوَل هللا: فقلتُ : فيه

، لم يكن فيه: فيقولُ  ً بمنزلة قوله: جة، ألن قولهح ُزريق بن شعيب، وكيفما كان، فھو ضعيف، ولو صحَّ لو : لو طلقتھا ثالثا

 .سلمت ثالثاً، أو أقررت ثالثاً، أو نحوه مما ال ُيعقل جمُعه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم م ا أراَد إال وأما حديُث نافِع بن عجير الذى رواه أبو داود، أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فأحلفه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

جب تقديُم نافع ابن عجير المجھول الذي ال ُيعرف حاله ألبتة، وال ُيدرى من ھو، وال ما ھو على ابن جريج، واحدة، فمن الع

ومعمر، وعبد هللا بن طاووس فى قصة أبى الصھباء، وقد شھد إماُم أھل الحديث محمُد بن إسماعيل البخارى بأن فيه 

: طلقھا ثالثاً، وتارًة يقول: فتارًة يقول. أنه مضطرب: ع آخراضطراباً، ھكذا قال الترمذى فى الجامع، وذكر عنه فى موض
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ً البخارى، حكاه المنذرى عنه: البتة، وقال اإلمام أحمد: واحدًة، وتارة يقول م .وطرقه ُكلُّھا ضعيفة، وضعفه أيضا ثم كيف ُيقدَّ

بنى أبى رافع، ھذا وأوالُده  ھذا الحديُث المضطرُب المجھوُل رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لِجھالة بعض

: تابعيون، وإن كان عبيد هللا أشھَرھم، وليس فيھم متھم بالكذب، وقد روى عنه ابُن ُجريج، وَمْن يقبُل روايَة المجھول، أو يقولُ 

َم عليه روايَة من ھو مثلُه فى الجھا َفه وُيَقدِّ ا أن ُيضعِّ ، فكالَّ، فغايُة روايُة العدل عنه تعديٌل له، فھذا حجٌة عنده، فأمَّ لة، أو أشدُّ

األمر أن تتساَقط روايتا ھذين المجھولين، ُيْعَدل إلى غيرھما، وإذا فعلنا ذلك، نظرنا فى حديث سعد بن إبراھيم، فوجدناه 

حدثنى داود بن الحصين، وقد احتج أحمد بإسناده فى مواضع، : صحيح اإلسناد، وقد زالت علُة تدليِس محمد ابن إسحاق بقوله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ردَّ زينَب على زوِجھا أبى العاص بن الربيع  دوق صحح ھو وغيُره بھذا اإلسناد بعينه، أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ً ِل، ولم ُيحدث شيئا  .بالنِّكاِح األوَّ

وا به فى حديث الَعَرايا  فيما ُشكَّ فيه، ولم ُيْجَزْم به ِمن وأما داوُد بن الُحصين، عن عكرمة، فلم تزل األئمة تحتجُّ به، وقد احتجُّ

َطِب بالتمِر، فما ذنبه فى ھذا الحديث  تقديرھا بخمسة أوُسق أو دوَنھا مع كوِنھا على خالف األحاديث التى نھى فيھا عن بيع الرُّ

فيما احتججُتم به أنُتم  سوى رواية ما ال يقولون به، وإن قدحُتم فى عكرمة ولعلكم فاِعلون جاءكم ما ال قَِبَل لُكم به من التناقض

 ".صحيحه"وأئمُة الحديث ِمن روايته، وارتضاء البخارى إلدخال حديثه فى 

 فصل 

 .وأما تلك المسالك الَوْعَرةُ التى سلكتموھا فى حديِث أبى الصھباء، فال َيِصحُّ شىء منھا

َشَكاةٌ َظاِھٌر َعْنُه َعاُرَھا، وما ضرَّ ذلك الحديَث  أما المسلُك األول، وھو انفراُد مسلم بروايته، وإعراُض البخارى عنه، َفِتْلكَ 

إن : انفراُد مسلم به شيئاً، ثم ھل تقبلون أنتم، أو أحٌد مثل ھذا فى ُكلِّ حديٍث َيْنَفِرُد به مسلم عن البخارى، وھل قال البخارىُّ قطُّ 

قد احتج البخارىُّ بأحاديث خارَج الصحيح ليس لھا ُكلِّ حديث لم أُْدِخْله فى كتابى، فھو باطل، أو ليس بحجة، أو ضعيف، وكم 

ح"صحيحه"ذكر فى  فأما مخالفُة سائِر الروايات له عن ابن عباس، فال ريَب أن . ِمن حديث خارٍج عن صحيحه ، وكم صحَّ

برواية، َسلَِم  ُتخالفه، فإن أسقطنا رواية: ُتوافق ھذا الحديَث، واألُخرى: إحداُھھما. عن ابن عباس روايتين صحيحتين بال شك

ِل حديث خالفه روايه، . الحديُث على أنه بحمد هللا سالم ولو اتفقِت الرواياُت عنه على مخالفته، فله أسوةُ أمثاله، وليس بأوَّ

األخُذ بروايته، وھو قوُل جمھوركم، بل جمھوُر األمة على : ھل األخُذ بما رواه الصحابى عندكم، أو بما رآه؟ فإن قلتم: فنسألكم

األخُذ برأيه، أَريناُكم ِمن تناقضكم ما ال ِحيلة لكم فى دفعه، وال سيما عن ابن عباس : إن قلُتم. ا، كفيُتمونا مؤونة الجوابِ ھذ

نفِسه، فإنه روى حديث َبريرة وتخييرھا، ولم يكن بيُعھا طالقاً، ورأى خالَفه، وأن بيَع باألمة طالقُھا، فأخذُتم وأصبُتم بِروايته، 

الرواية معصومة، وقوُل الصحابى غيُر معصوم، ومخالفته لما رواه يحتِمُل : ، فھال فعلُتم ذلك فيما نحن فيه، وقلتموتركتم رأيه

احتماالٍت عديدة من نسيان أو تأويل، أو اعتقاد ُمعاِرض راجٍح فى ظنه، أو اعتقاِد أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذلك من 

وقد : قيام ھذه االحتماالت؟ وھل ھذا إال ترُك معلوم لِمظنون، بل مجھول؟ قالوااالحتماالت، فكيف يسوُغ ترك روايته مع 

ولو تتبعنا ما . روى أبو ھريرة رضى هللا عنه حديَث التسبيِع من ولُوغ الكلب، وأفتى بخالفه، فأخذُتم بروايته، وتركُتم فتواه

 .أخذُتم فيه بروايِة الصحابى دوَن فتواه، لطال
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 ُمقاوم متراخ، فأين ھذا؟ نسخ الحديث، فموقوفة على ثبوت معارض وأما دعواكم: قالُوا

جل  ، لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرَّ وأما حديُث عكرمة، عن ابن عباس فى نسخ المراجعة بعد الطالق الثالث، فلو صحَّ

طع الرجعة، فأين فى ذلك اإللزام بالثالث بفم كان ُيَطلُِّق امرأته وُيراجعھا بغير عدد، فُنِسَخ ذلك، وقُِصَر على ثالث، فيھا تنق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأبى بكر، وصدراً من خالفة عمر، ال تعلم به األ مة، واحد، ثم كيف يستمرُّ المنسوخ على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

كانت لھم فيه أناة، وھل لألمة  إن الناس قد استعجلوا فى شىء: وھو من أھم األمور المتعلقة بحل الفروج، ثم كيف يقول عمر

 أناة فى المنسوخ بوجه ما؟، ثم كيف ُيعارض الحديُث الصحيُح بھذا الذى فيه على بن الحسين ابن واقد، وضعفُه معلوم؟

ن أنِت طالق، أنِت طالق، أنِت طالق، ومقصوُده التأكيد بما بعد األول، فسياُق الحديث مِ : وأما حملُكم الحديَث على قول المطلِّق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال  لتم الحديَث عليه ال يتغيُر بوفاِة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ه، فإنَّ ھذا الذى أوَّ يخِتلُف على عھده أوله إلى آخره يردُّ

ُق بين َبرٍّ وفاجر، وصادق وكاذب، ه إلى  وعھِد ُخلفائه، وَھلُمَّ جراً إلى آخر الدھر، ومن ينويه فى قصد التأكيد ال ُيَفرِّ بل يردُّ

 .نيته، وكذلك َمن ال يقبله فى الحكم ال يقبلُه مطلقاً َبراً كان أو فاجراً 

إخبار من عمر بأن الناس . إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا فى شىء كانت لھم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليھم: وأيضاً فإن قوله

ً وأناة لھم، لئال يندم مطلِّق، قد استعجلوا ما جعلھم هللا فى فُسحة منه، وَشَرَعُه  ً بعضه عن بعض رحمًة بھم، ورفقا متراخيا

َفَيِعزُّ عليه تداُركه، فجعل له أناًة وُمھلًة يستعِتُبه فيھا، ويرضيه وَيزوُل ما أحدثه العتُب  فيذھب حبيُبه ِمن يديه ِمن أول وھلة،

فاستعجلوا فيما جعل لھم فيه أناة وُمھلة، وأوقعوه بفم واحد،  الداعى إلى الفراُق، وُيراجع ُكلٌّ منھما الذى عليه بالمعروف،

فرأى عمر رضى هللا عنه أنه يلزُمھم ما التزموه عقوبًة لھم، فإذا َعلَِم المطلِّق أن زوجته وسكنه تحُرم عليه من أول مرة 

عمر لرعيته لما أكثُروا ِمن الطالق بجمعه الثالَث، كفَّ عنھا، ورجع إلى الطالق المشروع المأذون فيه، وكان ھذا ِمن تأديب 

الثالث، كما سيأتى مزيُد تقريره عند االعتذار عن عمر رضى هللا عنه فى إلزامه بالثالث، ھذا وجُه الحديث الذى ال وجه له 

 .غيُره، فأين ھذا من تأويلكم المستكَرِه المستبَعِد الذى ال ُتوافقه ألفاُظ الحديث، بل تنُبو عنه، وُتنافره

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم واحدًة، فإن حقيقة ھذا : قوُل َمْن قال وأما إن معناه كان وقوَع الطالق الثالث اآلن على عھِد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَطلِّقُوَن واحدة، وعلى عھد عمر صاروا يطلِّقون ثالثاً، : التأويل والتأويُل كان الناس على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

إذا وصل إلى ھذا الحد، كان ِمن باب االلغاز والتحريف، ال من باب بيان المراد، وال َيِصحُّ ذلك بوجه ما، فإن الناَس ما زالوا 

ھا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثالثاً، فمنھم من ردَّ لى واحدة، كما إُيطلِّقون واحدة وثالثاً، وقد طلَّق رجاٌل نساءھم على عھد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ً بكتاب هللا، ولم ُيْعَرْف ما حكم به عليھم، . فى حديث عكرمة عن ابن عباس ومنھم من أنكر عليه، وَغِضَب، وجعله متالعبا

وفيھم من أقَّره لتأكيد التحريم الذى أوجبه اللعان، ومنھم من ألزمه بالثالث، لكون ما أتى به من الطالق آخر الثالث، فال َيِصحُّ 

إنھم قد استعجلوا فى شىء : إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خالفة عمر، فطلقوا ثالثاً، وال َيِصحُّ أن يقال: لأن يقا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وبين عھده بوجه ما،  كانت لھم فيه أناة، فنمضيه عليھم، وال ُيالئم ھذا الكالم الفرق بين عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .منكم على عھده وبعَد عھده فإنه ماِض 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ثم إن فى بعض ألفاِظ الحديث الصحيحة  .ألم تعلم أنه من طلَّق ثالثاً ُجِعلَْت َواِحَدة على عھد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه  أما َعلِْمَت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل بھا جعلوھا واحدة على: وفى لفظ عھِد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً قبل أن يدُخَل بھا جعلوھا : َوَسلََّم، وأبى بكر، وصدراً من خالفة عمر، فقال ابن عباس بلى كان الرجُل إذا طلَّق امرأَته ثالثا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبى بكر، وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعنى عمر قد تتايعوا  واحدة على عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أجيزوھن عليھم، ھذا لفُظ الحديث، وھو بأصح إسناد، وھو ال يحتِمُل ما ذكرُتم من التأويل بوجه ما، ولكن ھذا كله : فيھا، قال

ً للمذھب، فاعتقد، ثم استدل ً للدليل، واستدل، ثم اعتقد، لم ي. َعَمُل من جعل األدلة تبعا مكنه ھذا وأما من جعل المذھب تبعا

 .العمل

ه : وأما قول من قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان َھُو الذى يجعُل ذلك، وال أنه علم به، وأقرَّ ليس فى الحديث بياُن أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ِدينه، وإباحة الَفْرِج ُسْبَحاَنك ھذا بھتان عظيم أن يستِمرَّ ھذا الجعُل الحرام المتضمِّن لتغيير شرع هللا وَ : عليه، فجوابه أن يقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه خير الخلف، وھم  لمن ھو عليه حراٌم، وتحريُمه على من ھو عليه حالٌل على عھِد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ُ ھم عليه، َفَھْب أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم لم يكن يفعلونه، وال يعلمونه، وال يعلمه ھو، والوحى َيْنِزُل عليه، وھو ُيقِرُّ

لون ديَنه وشرَعه، وهللاُ يعلُم ذلك، وال ُيوحيه إلى رسوله، وال ُيعلمه به، ثم يتوفَّى هللاُ  يعلُمه، وكان الصحابُة يعلمونه، وُيبدِّ

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واألمُر علي ذلك، فيستِمرُّ ھذا الضالُل العظيم، والخطأ المبين عند كم مدة ِخالفِة الصديق ُكلِّھا،  رسولَه َصلَّى هللاَّ

ُيْعَمُل به وال ُيغيَّر إلى أن فارق الصديُق الدنيا، واستمر الخطأ والضالُل المركَّب صدراً ِمن خالفة عمر، حتى رأي بعد ذلك 

واب، فھل فى الجھل بالصحابة، وما كاُنوا عليھم فى عھد نبيھم وخلفا ِ لو كان برأيه أن ُيلِزَم الناَس بالصَّ ِّ ئه أقبُح من ھذا، وَتا

ً محضاً، لكان أسھَل من ھذا الخطأ الذى ارتكبتموه، والتأويِل الذى تأولتموه، ولو تركتم المسألَة  جعُل الَثالث واحدًة خطأ

 .بھيأتھا، لكان أقوى لِشأنھا من ھذه األدلة واألجوبة

د إذا كان الصواُب فى وليس التحاُكم فى ھذه المسألة إلى مقلِّد متعصِّ : قالُوا ٍب، وال ھيَّاٍب للجمھور، وال مستوِحش ِمن التفرُّ

ق بين الشبھة والدليل، وتلقَّى األ حكاَم جانبه، وإنما التحاُكم فيھا إلى راسٍخ فى العلم قد طال فيه باُعه، ورُحَب بنيله ِذَراُعه، وفرَّ

نته ِمن ِمن نفس ِمشكاة الرسول، وعرَف المراتَب، وقام فيھا بالواجبِ  ، وباشر قلُبه أسراَر الشريعة وِحَكَمھا الباِھَرة، وما تضمَّ

المصالح الباطنة والظاھرة، وخاض فى مثل ھذه المضايق لُججھا، واستوفى ِمن الجانبين ُحَجَجھا، وهللا المستعاُن، وعليه 

 .التُّكالن

لصحابُة رضى هللا عنھم، فنعم وِهللا وحيَّھال ِبَيَرِك اإلسالم، إذا اختلفت علينا األحاديُث، نظرنا فيما عليه ا: وأما قولُكم: قالوا

 .وِعصابة اإليمان

 َفإِنَّ َقْلِبَى الَ َيْرَضى ِبَغْيِرھم... َفالَ َتَطلَّْب لَِى األَْعَواَض َبْعَدُھُم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن أكثَر ِمن  ومخالٍف له، فقد ُتوفى النبىُّ  ولكن ال يليق بكم أن تدعونا إلى شىء، وتكوُنوا أول نافٍر عنه، َصلَّى هللاَّ

ْشِرِھم مائة ألف َعْيٍن ُكلُّھم قد رآه وَسِمَع منه، فھل َصحَّ لُكم عن ھؤالء ُكلِّھم، أو ُعْشِرھم، أو ُعْشِر عشرھم، أو ُعشِر ُعْشِر عُ 

لَه عن عشرين نفساً منھم أبداً مع اختالٍف عنھم فى ذلك، القوُل بلزوم الثالِث بفٍم واحد؟ ھذا ولو َجِھْدُتم ُكلِّ الجھد لم ُتطيقوا نق

فقد صحَّ عن ابن عباس القوالن، وصحَّ عن ابن مسعود القوُل باللزوم، وصحَّ عنه التوقف، ولو كاثرَناُكم بالصحابة الذين كان 
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صحابى مات إلى صدٍر ِمن خالفة  الثالُث على عھدھم واحدًة، لكانوا أضعاَف من ُنقَِل عنه خالُف ذلك، ونحن ُنكاثُِركم بُكلِّ 

ُمھم، وخيُرھم وأفضلُھم، ومن كان معه من الصحابة على عھده، بل لو شئنا لقلنا، ولصدقنا إن ھذا كان : عمر، ويكفينا مقدَّ

ً لم َيْخَتلِْف فيه على عھد الصديق اثناِن، ولكن لم ينقِرْض عصُر المجمعين حتى حدث االختالُف، فلم يس ً قديما تقرَّ إجماعا

لم ُيخالف عمر إجماَع : اإلجماُع األول حتى صار الصحابُة على قولين، واستمرَّ الخالُف بين األمة فى ذلك إلى اليوم، ثم نقول

مه، بل رأى إلزاَمھم بالثالِث عقوبًة لھم لما َعلُِموا أنه حرام، وتتايُعوا فيه، وال ريَب أن ھذا سائغ لألئمة أن ُيلزموا  من تقدَّ

بما ضيَّقوا به على أنفسھم، ولم يقبلوا فيه رخصَة هللا عز وجل وتسھيلَه، بل اختاروا الشدة والُعسر، فكيف بأميِر الناَس 

المؤمنين عمَر بِن الخطاب رضى هللا عنه، وكمال نظره لألمة، وتأديبه لھم، ولكن العقوبة تختلُف باختالِف األزمنة 

إن ھذا : لمعاقب عليه وخفائه، وأمير المؤمنين عمر رضى هللا عنه لم َيقُْل لھمواألشخاص، والتمكن من العلم بتحريم الفعل ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإنما ھو رأي رآه مصلحًة لألمة يكفُّھم بھا عن التسارع إلى إيقاع الثالث، ولھذا  :قال عن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 :فلو أنا أمضيناهُ عليھم، وفى لفظ آخر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولما علم رضى هللا " مفأجيزوھن عليھ" أفال ُيرى أن ھذا رأي منه رآه للمصلحة ال إخباٌر عن رسول َصلَّى هللاَّ

ھا، ولم يقبل رخصَة هللا،  عنه أن تلك األناة والرخصة نعمة من هللا على المطلِّق، ورحمٌة به، وإحساٌن إليه، وأنه قابلھا بضدِّ

به بأن حال بينه وبينھا، وألزمه ما ألزمه ِمن الشدة واالستعجال، وھذا موافٌق لقواعد الشريعة، بل وما جعله له من األناة عاق

وا حدوَده، ولم َيقِفُوا عندھا، ضيَّق عليھم ما جعله لمن اتقاه من  ھو موافق لحكمة هللا فى خلقه قدراً وشرعاً، فإن الناس إذا تعدَّ

ً المخرج، وقد أشار إلى ھذا المعنى بعينه  إنك لو اتقيَت هللا، لجعل لك مخرجاً، كما قاله ابن : َمْن قال ِمن الصحابة للمطلِّق ثالثا

َر أحكام هللا، وجعل حاللھا . مسعود، وابُن عباس فھذا نظر أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة، ال أنه رضى هللا عنه غيَّ

ين ومن معه، وأنتم لم ُيمكنكم ذلك إال بإلغاء أحد الجانبين، فھذا حراماً، فھذا غايُة التوفيق بين النصوص، وفعل أمير المؤمن

عِب، وبا التوفيق ْنِك، والمعتَرِك الصَّ  .نھاية أقدام الفريقين فى ھذا المقام الضَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى العبد ُيطلُِّق زوجَته تطليقتين، ثم ُيعَتُق بعد ذلك، ھل َتحِ   لُّ له بدون زوج وإصابة؟ُحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ِمن حديث أبى الحسن مولى بنى نوفل، أنه استفتى ابَن عباس فى مملوٍك كانت تحته مملوكة، فطلقھا : روى أھُل السنن

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : تطليقتين، ثم ُعِتقا بعد ذلك، ھل يصلُح له أن يخُطَبھا؟ قال  .نعم قضى بذلك رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .َبقَِيْت لك واحدةٌ، قضى به رسوُل هللا: قال ابُن عباس: وفى لفظ

 .من أبو حسن ھذا؟ لقد تحمَّل صخرًة عظيمة انتھى: عن عبد الرازق، أن ابَن المبارك قال لمعمر: قال اإلمام أحمد

اوي عنه عمر بن وأبو حسن ھذا قد ُذِكَر بخير وصالح، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان غير أن الر: قال المنذرى

 .ليس بالقوى: ھو منكُر الحديث، وقال النسائى: معتب وقد قال على بن المدينى

 .وإذا ُعِتَق العبُد والزوجة فى ِحباله، ملك تماَم الثالث، وإن ُعِتَق وقد طلَّقھا اثنتين، ففيھا أربعُة أقوال للفقھاء
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ت أو أمة، وھذا قوُل الشافعى، وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن أنھا ال تِحلُّ له حتى تنِكَح زوجاً غيره حرة كان: أحدھا

 .الطالَق بالرجال، وأن العبَد إنما يملُِك طلقتين ولو كانت زوجُته حرة

كما دلَّ عليه حديُث ُعمر بن معتِّب ھذا، وھذا إحدى  أن له أن يعقَِد عليھا عقداً مستأنفاً ِمن غير اشتراط زوج وإصابة،: والثانى

الروايتين عن أحمد، وھو قوُل ابن عباس، وأحُد الوجھين للشافعية، ولھذا القول فقه دقيق، فإنھا إنما حرمتھا عليه التطليقتاِن 

 لنقصه بالرق، فإذا ُعِتَق وھى فى العدة، زال النقُص، وُوِجَد سبُب ملك الثالث، وآثاُر النكاح باقية، فملك عليھا تماَم الثالث، وله

 .ن ُعتَق بعد انقضاِء عدتھا، بانت منه، وحلَّت له بدون زوٍج وإصابة، فليس ھذا القوُل ببعيد فى القياسرجعُتھا، وإ

أن له أن َيرَتجَعھا فى ِعدتھا، وأن ينكحھا بعدھا بدون زوج وإصابة، ولو لم يعتق، وھذا مذھُب أھل الظاھر جميِعھم، : والثالث

 .ءفإن عندھم أن العبد والحرَّ فى الطالق سوا

أن عبداً له طلَّق : وذكر ُسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبى معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضى هللا عنھما

 .ھى لك فاستِحلَّھا بملك اليمين: امرأته تطليقتين، فأمره ابُن عباس أن ُيراِجَعھا، فأبى، فقال ابُن عباس

ً غيره، وھذا أن زوجَته إن كانت حرًة، : والقول الرابع ملك عليھا تماَم الثالث، وإن كانت أمًة، حرمت عليه حتى تنِكَح زوجا

 .قوُل أبى حنيفة

 .وھذا موضع اختلف فيه السلُف والخلف على أربعة أقوال

وا بُعموم : أحدھا أن طالَق العبد والحر سواء، وھذا مذھُب أھل الظاھر جميعھم، حكاه عنھم أبو محمد بن حزم، واحتجُّ

وص الواردة فى الطالق، وإطالقھا، وعدم تفريقھا بين حر وعبد، ولم ُتجِمِع األمُة على التفريق، فقد صحَّ عن ابن عباس النص

وفى ھذا النقِل عن ابن عباس نظر، فإن عبد الرزاق روى عن ابن . أنه أفتى غالماً له برجعة زوجته بعد طلقتين، وكانت أمة

أن عبداً كان البن عباس، وكانت له امرأة جارية البن عباس، فطلقھا فبتَّھا،  بد أخبره،جريج، عن عمرو بن دينار، أن أبا مع

 .ال طالق لك فارجعھا: فقال له ابُن عباس

ال ترجع إليھا وإن : حدثنا معمر، عن ِسماك بن الفضل، أن العبد سأل ابن عمر رضى هللا عنھما، فقال: قال عبُد الرزاق

 .ُضِرب رأُسكَ 

فتوى، أن طالق العبد بيد سيده، كما أن ِنكاَحه بيده، كما روى عبد الرحمن بن مھدى، عن الثورى، عن عبد فمأخذ ھذه ال

 .ليس طالق العبد وال فرقته بشىء: الكريم الجزرى، عن عطاء، عن ابن عباس قال

سيُِّدھما يجمُع بينھما، : عبدوذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول فى األمة وال

ً إال بإذن سيده، فھذا مأخُذ ابن عباس، ال أنه : ويفرق، وھذا قول أبى الشعثاء، وقال الشعبى أھُل المدينة ال يرون للعبد طالقا

 .يرى طالق العبد ثالثاً إذا كانت َتحته أمة، وما علمنا أحداً من الصحابة قال بذلك
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ين إن ُرق كان الطالُق بسبب رقه اثنتين، كما روى حماُد بن سلمة، عن عبد هللا بن عمر، عن أن أَىَّ الزوج: والقول الثانى

الحرُّ ُيطلق األمة تطليقتين، وتعتدُّ بحيضتين، والعبُد يطلِّق الحرة تطليقتين، وتعتد : نافع، عن ابن عمر رضى هللا عنھما قال

 .ثالث ِحيض، وإلى ھذا ذھب عثمان البتِّى

ً : لثوالقوُل الثا وإن كانت زوجته أمة، والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة، وھذا قوُل . أن الطالق بالرجال، فيملُِك الحرُّ ثالثا

أمَّى المؤمنين، وعثماَن بن عفان، وعبِد  الشافعى ومالك وأحمد فى ظاھر كالمه، وھذا قوُل زيد بن ثابت، وعائشة، وأمِّ سلمة

وسالم، وأبى سلمة، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبى الزناد،وسليمان  هللا بن عباس، وھذا مذھب القاسم،

 .بن يسار، وعمرو بن شعيب، وابِن المسّيب، وعطاء

ار، عن الشعبى، عن مسروق، عن ابن مسعود: والقول الرابع . أن الطالَق بالنساء كالِعدة، كما روى شعبة عن أشعث بن سوَّ

 .ِعدةُ بالنساءالطالُق وال: السنة

ُ َعلَْيِه : وروى عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغيِر واحد، عن عيسى عن الشعبى عن اثنى عشر من صحابة النبى َصلَّى هللاَّ

الطالق والِعدة بالمرأة، ھذا لفُظه، وھذا قوُل الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وإبراھيم، والشعبى، وعكرمة، : َوَسلََّم، قالوا

 .لثورى، والحسن بن حى، وأبى حنيفة وأصحابهومجاھد، وا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ھذه المسألة؟ قيل: فإن قيل حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو : قد قال أبو داود: فما ُحْكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عاصم، عن ابن جريج، عن مظاھر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضى هللا عنھا، عن  النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 ". َطالَُق األََمِة َتْطلِيَقَتاِن، وقُْرُؤھا َحْيَضَتانِ : "قال

وروى زكريا بن يحيى الساجى، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة األحمسى، حدثنا ُعَمُر بن شبيب الُمْسلى، حدثنا عبد هللا بن 

ُتھا َحْيَضَتانِ : " قال رسول هللا:  عنھما، قالعيسي، عن عطيَّة، عن ابن عمر رضى هللا  ".َطالَُق األََمِة ِثْنَتاِن، وِعدَّ

كتب إلىَّ عبُد هللا بن زياد بن سمعان، أن عبد هللا بن عبد الرحمن األنصارى، أخبره : حدثنا بن جريج، قال: وقال عبُد الرزاق

ً لھا طلَّق ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  عن نافع، عن أمِّ سلمة أم المؤمنين، أن غالما امرأًة له حرًة تطليقتين، فاستفتت أمُّ سلمة النبى َصلَّى هللاَّ

م حديُث عمر بن معتِّب، عن أبى حسن، عن ابن عباس رضى هللا عنه، "َحُرَمْت َعلَْيِه َحتَّى َتْنِكَح َزْوجاً َغيَره : "فقال ، وقد تقدَّ

ُ َعلَيْ   .ِه َوَسلََّم غيُر ھذه اآلثار األربعة على ُعَجِرَھا وُبَجِرَھاوال ُيعرف عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ

حديث غريب ال نِعرفه إال من حديث مظاھر بن أسلم، ومظاھر : ھو حديث مجھول، وقال الترمذى: فقال أبو داود: أما األولُ 

روى أسامُة بن : عد ذكر ھذا الحديثب" أطرافه"وقال أبو القاسم ابن عساكر فى . ال ُيعرف له فى العلم غيُر ھذا الحديث انتھى

ً عند أبيه، فأتاه رسوُل األمير، فأخبره أنه سأل القاسَم بن محمد، وسالم بن عبد هللا عن  زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه كان جالسا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ذلك، فقاال ھذا، وقاال له قال . ، ولكن َعِمل به المسلمونإن ھذا ليَس فى كتاب هللا، وال سنِة رسول هللا َصلَّى هللاَّ

: مظاھر ابن أسلم ضعيف، وقال يحيى بن معين: وقال أبو عاصم النبيل. فّدل على أن الحديث المرفوَع غيُر محفوظ: الحافظ
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ً لقُلنا به إال أّنا ُنثبتُ : وقال البيھقى. منكر الحديث: ليس بشىء، مع أنه ال ُيعرف، وقال أبو حاتم الرازى حديثاً  لو كان ثابتا

 .يرويه من نجھل عدالته

ً : وأما األثر الثانى ففيه ابن سمعان : وأما األثر الثالث.ففيه عمر بن شبيب الُمْسلى ضعيف، وفيه عطية وھو ضعيف أيضا

 .الكذاب، وعبد هللا بن عبد الرحمن مجھول

 .ففيه عمر بن معتِّب، وقد تقدم الكالُم فيه: وأما األثر الرابع

 .سألة اآلثار عن الصحابة رضى هللا عنھم والقياسوالذى سلم فى الم

طرف المطلِّق، وطرف : أما اآلثار، فھى متعارضة كما تقدم، فليس بعُضھا أولى من بعض، بقى القياُس، وتجاَذبه طرفانِ 

ُف برقه كما يتنصَّف نص: فمن راعى طرف المَطلِّق، قال. المطلَّقة اُب المنكوحات ھو الذى يملُِك الطالق، وھو بيده، فيتنصَّ

الطالُق يقع عليھا، وتلزُمھا العدة والتحريم وتوابُعھا، َفتنصَّف برقھا كالعدة، ومن : برقه، ومن راعى طرف المطلَّقة، قال

نصف برق أىِّ الزوجين كان راعى األمرين، وأعمَل الشبھين، ومن كملُه وجعله ثالثاً رأى أن اآلثار لم تثبت، والمنقوُل عن 

اِرض، والقياُس كذلك، فلم يتعلَّق بشىء من ذلك، وتمسَّك بإطالق النصوص الدالة على أن الطالق الرجعى الصحابة، متع

ِق هللاُ بين حر وعبد، وال بيَن حرة وأمة،  ً {طلقتان، ولم ُيفرِّ ا والحكمة التى ألجلھا جعل : قالوا] 64: مريم[} وَما َكاَن َربَُّك َنِسيَّ

، ألن حاجَته إلى ذلك كحاجة : وقد قال مالك: والعبد سواٌء، قالوا الطالق الرجعى اثنتين فى الحر ً كالُحرِّ إن له أن ينِكَح أربعا

إن طالَقه : وقال أبو حنيفة. أجله فى اإليالء كأجِل الحر، ألن ضرر الزوجة فى الصورتين سواء: الحر، وقال الشافعىُّ وأحمدُ 

 .االً إلطالق نصوص الطالق، وعمومھا للحر والعبدوطالَق الحر سواء إذا كانت امرأتاھما حرتيِن إعم

ه فى السرقة والشراب، وحدُّ الحر سواء: وقال أحمد بن حنبل والناُس معه . صياُمه فى الكفارات كلِّھا، وصياُم الحر سواء، وحدُّ

تفقت اثاُر الصحابة لم َنْعُدَھا إلى ولو كانت ھذه اآلثاُر أو بعُضھا ثابتاً، لما سبقُتمونا إليه، وال غلبُتمونا عليه، ولو ا: قالوا

 .غيرھا، فإن الحقَّ ال يعُدوھم، وبا التوفيق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بأن الطالق بيِد الزوج ال بيِد غيره   ُحكم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

َھا الَِّذيَن آَمُنوا إَذا َنَكْحُتُم الُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّقْ {:قال هللا تعالى  وإذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبلَْغَن أََجلَھنَّ {: ، وقال]49: األحزاب[} ُتُموُھنَّ َيأَيُّ

حوُھّن ِبَمْعُروفٍ  فجعل الطالق لمن نكح، ألن له اإلمساك، وھو الرجعة، وروى ] 231: البقرة[} َفأَْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم رجٌل فقالأ: من حديث ابن عباس، قال": سننه"ابن ماجه فى  جنى : تى النبىَّ َصلَّى هللاَّ يا رسوَل هللا، سيِّدى زوَّ

ق بينى وبيَنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المنبَر، فقال: قال. أمَته، وھو ُيريد أن يفرِّ َھا النَّاُس َما َباُل أََحِدُكْم : "َفَصِعَد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َيا أَيُّ

ُج عَ  اقِ ُيَزوِّ الَُق لَِمْن أََخَذ ِبالسَّ َق َبْيَنُھَما، إنَّما الطَّ  ".ْبَدهُ أََمَتُه ُثمَّ ُيِريُد أَْن ُيَفرِّ

طالُق العبِد بيِد سيِّده، إن : وقد روى عبُد الرزاق، عن ابِن ُجريج، عن عطاء، عن ابِن عباس رضى هللا عنھما ؛ كان يقول

 .له جميعاً، فإن كان العبُد له، واألمُة لغيره، طلَّق السيُد أيضاً إن شاء طلَّق، جاز، إن فرق، فھى واحدة إذا كانا
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، عن عبد الكريم الجزرى، عن عطاء، عنه وذكر عبُد الرزاق، حدثنا ابن .ليس طالُق العبد وال فرقُته بشىء: وروى الثورىُّ

قسيُدھما يجمُع ب: جريج، أخبرنى أبو الزبير سمع جابراً يقول فى األمة والعبد  .ينھما وُيفرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أحقُّ أن ُيتبع م، وإن كان فى إسناده ما فيه، . وقضاُء رسول هللا َصلَّى هللاَّ وحديُث ابن عباس رضى هللا عنھما المتقدِّ

 .فالقرآُن َيْعُضُده، وعليه عمُل الناس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن طلَّق دوَن ا  لثالث، ثم راجعھا بعَد زوج أنھا على بقية الطالقِ ُحكم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ذكر ابُن المبارك، عن عثماَن بِن ِمْقَسٍم، أنه أخبره، أنه سمع ُنَبْيَه بَن وھب، ُيحدِّث عن رجل من قومه، عن رجل من أصحاب 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : رسول هللا َصلَّى هللاَّ َم قضى فى المرأة ُيطلِّقُھا زوُجھا دوَن الثالث، ثم يرتِجُعھا أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

 .بعد زوج أنھا على ما بقى من الطالق

، عن مالك، وابن عيينة، "مصنفه"وھذا األثر وإن كان فيه ضعيف ومجھول، فعليه أكابُر الصحابة، كما ذكر عبد الرزاق فى 

ھرى، عن ابن المسيِّب، وُحميد بن عبد الرحم ن، وُعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ابن مسعود، وُسليمان ابن يسار، كلھم عن الزُّ

 :سمعُت أبا ُھريرة يقول: يقول

أيُّما امرأٍة طلَّقھا زوُجھا تطليقًة أو تطليقتين، ثم تركھا حتَّى َتْنِكَح زوجاً غيره، فيموَت عنھا، أو : سمعُت عمر بن الخطاب يقول

 .ألول، فإنھا عنده على ما بقى ِمن طالقھاُيَطلَقھا ثم ينكحَھا زوُجھا ا

 .وعن على بن أبى طالب، وأبى بن كعب، وعمران بن حصين رضى هللا عنھم مثله

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قال اإلمام أحمد وقال ابُن مسعود، وابُن عمر، وابُن عباس، رضى . ھذا قوُل األكابر ِمن أصحاب النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .ِنكاح جديٌد، وطالٌق جديد: على الثالث، قال ابُن عباس رضى هللا عنھما تعودُ : هللا عنھم

، ومالُك، وذھب إلى الثانى أبو حنيفة، ھذا إذا أصابھا الثانى، فإن ل ِل أھُل الحديث، فيھم أحمُد، والشافعىُّ م وذھب إلى القوِل األوَّ

أسمع فيھا اختالفاً، ولو ثبت الحديُث لكان فصَل النزاع فى لم : وقال النخعى. ُيصبھا فھى على ما بقى من طالقھا عند الجميع

 ً وج الثانى إذا َھَدَمْت إصابُته الثالَث، . المسألة، ولو اتفقت اثاُر الصحابة، لكانت فصالً أيضا وأما فقه المسألة فمتجاذب، فإن الزَّ

ً فى ِحلِّ : ولونوأعادتھا إلى األول بطالٍق جديٍد، فما ُدونھا أولى، وأصحاُب القول األول يق لما كانت إصابة الثانى شرطا

ً لألول لم يكن ُبدٌّ ِمن ھدمھا وإعادتھا على طالق جديٍد، وأما َمْن ُطلَِّقت دوَن الثالث، فلم ُتصاِدف إصابة الثانى  المطلقة ثالثا

ً ُيزيلُه، وال ھى شرٌط فى الِحلِّ لألول، فلم َتْھِدْم شيئاً، فوجوُدھا كعدمھا بالنسبة إلى األول، وإحاللھا له، فعادت  فيھا تحريما

 .على ما بقى كما لو لم ُيصبھا، فإن إصابَته ال أثر لھا البتة، وال نكاحه، وطالقُه معلَّق بھا بوجه ما، وال تأثيَر لھا فيه
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى المطلقة ثالثاً ال َتِحلُّ لألول حتى يطأََھا   الزوُج الثانىُحكم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ": الصحيحين"ثبت فى  عن عائشة رضَى هللاُ عنھا، أن امرأَة ِرفاعة القُرِظّى جاءت إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

بير القُرظى، وإنَّ ما: فقالت معه مثُل  يا رسوَل هللا، إن ِرفاعة طلَّقنى، َفَبتَّ طالقى، وإنى نكحُت بعَده عبَد الرحمن بَن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ".الَ، َحتَّى َتُذوقى ُعَسْيلََتُه وَيُذوَق ُعَسْيلََتك. لََعلَِّك ُتريِديَن أَْن َتْرِجعى إلى ِرَفاَعةَ : "الُھْدَبِة، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : عن عائشَة رضَى هللا عنھا، قالت: وفى سنن النسائى  ".الِجماُع َولَْو لَْم ُيْنِزل: الُعَسْيلَةُ : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُجھا الرُجل، َفُيْغلُِق : وفيھا عن ابن عمر، قال ُجِل ُيَطلُِّق امرأَته ثالثاً، فيتزوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن الرَّ الباَب، ُسئَِل رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

تر، ثم ُيطلِّقھا ِل َحتَّى ُيجاِمَعھا اآلَخرُ : "أن يدُخَل بھا؟ قال قبل وُيرخى السِّ  ".الَ َتِحلُّ لأِلَوَّ

 .فتضمن ھذا الحكم أموراً 

 .أنه ال ُيقبل قوُل المرأة على الرجل أنه ال يقِدُر على جماعھا: أحدھما

 .ردود بالسنة التى ال مرد لھاأن إصابَة الزوج الثانى شرط فى حلھا لألول، خالفاً لمن اكتفى بمجرد العقد، فإن قوله م: الثانى

 .أنه ال ُيشترط اإلنزال، بل يكفى مجرُد الجماع الذى ھو ذوُق العسيلة: الثالث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يجعْل مجرَد العقد المقصود الذى ھو نكاح رغبة كافياً، وال اتصال الخلوة به، وإغالق : الرابع أنه َصلَّى هللاَّ

تى يّتصل به الوطُء، وھذا يدل على أنه ال يكفى مجرد عقد التحليل الذى ال غرَض للزوج والزوجة األبواب، وإرخاء الستور ح

فيه سوى صورِة العقد، وإحاللھا لألول بطريق األولى، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غيَر كاٍف حتى يوجد فيه 

راب؟الوطء، فكيف يكفى عقُد تيٍس مستعار لِيحلَّھا ال رغبة له   فى إمساكھا، إنما ھو عاِريَّة كحمار العشريين المستعار للضِّ

وُج منكر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى المرأة ُتقيم شاھداً واحداً على طالِق زوجھا والزَّ  ُحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

اح عن ابن أبى مريم، عن عمرو بن أبى سلمة، عن بن محمد، عن ابن ُجريج، عمرو بن أبى سلمة، عن زھير  ذكر ابُن وضَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قال َعِت الَمْرأَةُ َطالََق َزْوجَھا، َفَجاَءْت َعلَى : "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ إَذا ادَّ

اِھِد، وإْن َنَكَل َفُنُكولُه ِبَمْنِزلَِة َشاِھٍد آَخَر، َوَجاَز َذلَك ِبَشاِھٍد َواِحٍد َعْدِل، اسُتْحلَِف َزْوُجَھا، فإِْن َحلََف َبَطلَْت َعْنُه َشَھا َدةُ الشَّ

 .، فتضمَّن ھذا الحكُم أربعَة أمور"َطالقُه

الشاھُد واليمين إنما يكون فى : أنه ال ُيكتفى بشھادة الشاھد الواِحِد فى الطالق، وال َمع يمين المرأة، قال اإلمام أحمد: أحُدھا

، وال ِنكاح، وال طالق، وال إعتاق، وال سرقة، وال قتل األموال خاصة ال وقد نصَّ فى رواية أخرى عنه على أن . يقُع فى حدٍّ

عى أن سيَده أعتقه، وأتى بشاھد، حلف مع شاھده، وصار حراً، واختاره الِخرقى، ونص أحمد فى شريكين فى عبد  العبَد إذا ادَّ

عى ُكلُّ واحد منھما أن شريَكه أعتق حقَّ  ه منه، وكانا ُمعِسَرْيِن عدلين، فللعبد أن يحلَف مع ُكلِّ واحد منھما، ويصيَر حراً، ادَّ

 .ويحلَِف مع أحدھما، ويصيَر نصفُه حراً، ولكن ال يعرف عنه أن الطالق يثبُت بشاھٍد ويمين



126 

 

 تعالى، فإن حديث عمرو بن وقد دلَّ حديُث عمرو بن شعيب ھذا على أنه يُثبت بشاِھٍد ونكوِل الزوج، وھو الصواُب إن شاء هللا

شعيب، عن أبيه، عن جده، ال ُيعرف من أئمة اإلسالم إال من احتج به، وبنى عليه وإن خالفه فى بعِض المواضع، وزھيُر بن 

، وعمرو بن أبى سلمة، ھو أبو حفص التنيسى، محتج به فى "الصحيحين"محمد، الراوى عن ابن جريج، ثقة محتج به فى 

 .شعيب، فھذا من أصح حديثه اً، فمن احتجَّ بحديث عمرو بنأيض" الصحيحين"

 .أن الزوَج ُيستحلف فى دعوى الطالق إذا لم َتقُْم للمرأة به بينة، لكن إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاھد: الثانى

عى عليه، وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يح: الثالث د النكول من أنه يحكم فى الطالق بشاھٍد، ونكول المدَّ ُكم بوقوعه بمجرَّ

غير شاھد، فإذا ادَّعت المرأة على زوجھا الطالَق، وأحلفناه لھا فى إحدى الروايتين، َفَنَكَل، قضى عليه، فإذا أقامت شاھداً 

 .واحداً ولم َيحلف الزوج على عدم دعواھا، فالقضاء بالنكول عليه فى ھذه الصورة أقوى

ى الزوج بالنكول إال إذا أقامت المرأةُ شاھداً واحداً، كما ھو إحدى الروايتين عن مالك، وأنه ال أنه ال ُيحكم عل: وظاھر الحديث

النكوُل إما إقراٌر، وإما بينة، وكالھما ُيحكم به، ولكن : ُيحكم عليه بمجرد دعواھا مع نكوله، لكن من يقضى عليه به يقول

بأن النكوَل بدل استغنى به فيما ُيباح بالبدل، وھو األمواُل وحقوقھا دون ينتقُِض ھذا عليه بالنكوِل فى دعوى القِصاص، وُيجاب 

 .النكاح وتوابعه

 .أن النكوَل بمنزلة البينة، فلما أقامت شاھداً واحداً وھو شطُر البينة كان النكوُل قائماً، مقام تمامھا: الرابع

وإذا ادعت المرأةُ الطالَق على زوجھا لم ": تفريعه"الب فى ونحن نذكُر مذاھَب الناس فى ھذه المسألة، فقال أبو القاسم بن الج

ُيَحلَّف بدعواھا، فإن أقامت على ذلك شاھداً واحداً، لم ُتحلف مع شاھدھا، ولم يثُبِت الطالُق على زوجھا، وھذا الذى قاله ال 

 .عواھاولكن يحلف لھا زوُجھا، فإن حلف، برىَء من د: ُيعلم فيه نزاع بين األئمة األربعة، قال

 .ھذا فيه قوالن للفقھاء، وھما روايتان عن اإلمام أحمد: قلتُ 

ال يحلف، فال إشكال، وإن : فإن قلنا. ال يحلف: والثانية. أنه يحلُِف لدعواھا، وھو مذھب الشافعى، ومالك، وأبى حنيفة: إحداھما

أنھا تطلُُق عليه : ان عن مالك، إحداھمايحلف، فنكل عن اليمين، فھل يقضى عليه بطالق زوجته بالنكول؟ فيه روايت: قلنا

بالشاھد والنكول عمالً بھذا الحديث، وھذا اختياُر أشھب، وھذا فيه غايُة القوة، ألن الشاھد والنكول سببان ِمن جھتين مختلفتين، 

 .فقوى جانُب المدعى بھما، فحكم له، فھذا مقتضى األثر والقياس

واختلفت الرواية عن اإلمام أحمد، ھل . َل عن اليمين، ُحِبَس، فإن طال حبُسه، ُتِركَ أن الزوج إذا َنكَ : والرواية الثانية عنه

وال أثر عنده إلقامة الشاھِد الواحد، بل إذا ادعت عليه الطالَق، ففيه . يقضى بالنكول فى دعوى المرأة الطالق؟ على روايتين

يستحلف، فأبى فھل ُيحكم عليه بالطالق؟ فيه : ثر، وإن قلناال ُيستحلف، لم يكن لدعواھا أ: روايتان فى استحالفه، فإن قلنا

روايتان، وسيأتى إن شاء هللا تعالى الكالُم فى القضاء بالنكول، وھل ھو إقرار أو بدل، أو قائم مقام البينة فى موضعه من ھذا 

 .الكتاب؟
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى تخيير أزواجه بين الُمقا  م معه وبين مفارقتھن لهحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بتخيير أزواجه، بدأ بى، فقال: عن عائشة رضى هللا عنھا قالت" الصحيحين"ثبت فى  : لما أُِمَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

د علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه، ثم وق: قالت". إنِّى َذاِكٌر لَِك أَْمراً َفالَ َعلَْيِك أاَلَّ َتْعَجلى َحتَّى َتْستأِْمرى أََبَوْيِك " 

بىُّ قُْل ألَْزَواِجَك إْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدنَ {:قرأ َھا النَّ ْحُكنَّ َسَراحاً َجِميالً  يأَيُّ ْنيا وزيَنَتھا َفَتَعالَْيَن أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّ َوإِْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن هللا * الَحَياَة الدُّ

ارَ  ً  َوَرُسولَُه والدَّ فى ھذا استأمر أبوى؟ فإنى أريُد : فقلتُ ] 29-28: األحزاب[} اآلِخَرَة َفإِنَّ هللا أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ أَْجراً َعِظيما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْثَل ما فعلُت، فلم يكن ذ: قالت عائشة. هللا ورسولَه والداَر اآلخرةَ  ً ثم َفَعل أزواُج النبى َصلَّى هللاَّ  .لك طالقا

قال عمرو بن . وكانت بدوية: قال ابن شھاب. فاختارت واحدةٌ منھن نفَسھا، فذھبت وكانت ألبتة: قال ربيعُة وابُن شھاب

 .انتھى. قد كان دخل بھا: وھى ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أھلھا، وقال ابُن حبيب: شعيب

 .أنا الشقيَّةُ : قوللم يدخل بھا، وكانت تلتقُِط بعد ذلك البعر، وت: وقيل

فالذى عليه الجمھور : فى حكمه، فأما األول: فى أى شىء كان؟ والثانى: أحدھما. واختلف الناُس فى ھذا التخيير، فى موضعين

َرُھنَّ بين الدنيا واآلخرة، "مصنفه"أنه كان بين المقام معه والفراق، وذكر عبد الرزاق فى  ، عن الحسن، أن هللا تعالى إنما خيَّ

 م ُيخيِّْرُھنَّ فى الطالق، وسياُق القرآن، وقوُل عائشة رضى هللا عنھا َيُردُّ قوله، وال ريب أنه سبحانه خيَّرھن بيَن هللا ورسولهول

والدار اآلخرة، وبيَن الحياة الدنيا وزينتھا، وجعل َموِجَب اختيارھن هللا ورسولَه والداَر اآلخرة المقاَم مع رسوله، وموجَب 

َحھن َسراحاً جميالً، وھو الطالُق بال شك وال نزاعاختيارھن ال  .دنيا وزينتھا أن ُيمتَِّعھنَّ وُيسرِّ

فالذى : فى حكم اختيار النفس، فأما األول: فى حكم اختيار الزوج، والثانى: أحدھما. وأما اختالفُھم فى حكمه، ففى موضعين

ن اختارت زوجھا لم تطلق، وال يكون التخييُر بمجرده طالقاً، صحَّ عليه معظُم أصحاب النبى ونساؤه ُكلُُّھنَّ ومعظم األمة أن م

ه : قالت عائشة. ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فاخترناه، فلم نعدَّ خيَّرنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .طالقاً، وعن أّم سلمة، وقريبة أختھا، وعبد الرحمن بن أبى بكر

أنھا إن اختارت زوَجھا، فھى طلقة رجعية، وھو قوُل الحسن، ورواية : ن على، وزيد بن ثابت، وجماعة من الصحابةوصح ع

إن اختارت زوَجھا، فواحدة يملُِك الرجعة، وإن اختارت نفسھا، فثالٌث، قال أبو : عن أحمد رواھا عنه إسحاق بن منصور، قال

ووجه ھذه الرواية أن التخييَر كناية ": المغنى"قال صاحب . على ما رواه الجماعةانفرد بھذا إسحاق بن منصوِر، والعمُل : بكر

ه،  حت به عائشة رضى هللا عنھا، والحق معھا بإنكاره وردِّ دھا كسائر كناياته، وھذا ھو الذى صرَّ نوى بھا الطالق، فوقع بمجرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لما اختاره أزوا وقع بكن طلقة، ولم ُيراجعھن، وھى أعلم األمة بشزن التخيير، : ُجه لم َيقُلفإن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ً : "لم يكن ذلك طالقاً، وفى لفظ: وقد صح عن عائشة رضى هللا عنھا أنھا قالت خيَّرنا رسول هللا : "وفى لفظ". لم نعده طالقا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أفكان طالقا ؟ً  "َصلَّى هللاَّ

إنھا طلقة رجعية أن التخيير تمليك، وال تملك المرأةُ نفسھا إال وقد طلقت، فالتمليُك مستلزم لوقوع : والذى لحظه من قال

وقوَع الطالق، وِكال المقدمتين  أن التمليك يستلِزمُ : والثانية. أن التخييَر تمليك: إحداھما. الطالق، وھذا مبنى على مقدمتين
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ً لم يستلزم وقوَع الطالق قبل إيقاع من ملكه، فإن غاية أمره أن تملَِكه الزوجُة ممنوعة، فليس التخييُر بتمليك، ولو كان تمليك ا

 .كما كان الزوج يملُِكه، فال يقع بدون إيقاع من ملكه، ولو صحَّ ما ذكروه، لكان بائناً، ألن الرجعية ال تملُِك نفسھا

ز، أو لغٌو ال أثر ھل ھو تمليك أو توكيٌل، أو بعُضه تمل: وقد اختلف الفقھاُء فى التخيير يك، وبعُضه توكيل، أو ھو تطليق منجَّ

ھو تمليٌك يقُف على ": رؤوس المسائل"قال أبو الخطاب فى . التفريُق ھو مذھب أحمد ومالك. له ألبتة؟ على مذاھب خمسة

توكيل، " أمرك بيدك" قبلُت، لم يقع شىء، ألن: أمُرِك بيدِك، أو اختارى، فقالت: إذا قال: فيه" المغنى"القبول، وقال صاحب 

: قبلت، وقوله: أمُر امرأتى بيدِك، فقالت: قبلُت ينصرف إلى قبول الوكالة، فلم يقع شىء، كما لو قال ألجنبية: فقولُھا فى جوابه

أُمرِك بيدِك، : أخذت أمرى، نص عليھما أحمد فى رواية إبراھيم بن ھانئ إذا قال المرأته: فى معناه، وكذلك إن قالت: اختارى

قبلُت : اختارى، فقالت: وإذا قال المرأته: أخذُت أمرى، ليس بشىء، قال: إذا قالت: قبلت، ليس بشىء حتى يتبيَّن، وقال: قالتف

تمليكاً، " أمُرِك بيدكِ "، فجعل "أمُرِك بيدكِ "، وبين "اختيارى"وفرق مالك بين . انتھى. نفسى، أو اخترت نفسى، كان أبين

ً تخييراً ال تمليك" اختيارى"و  .وھو توكيلٌ : قال أصحاُبه. ا

وقال . تمليك: أنه توكيل وھو القديم، وقالت الحنفية: أنه تمليك، وھو الصحيح عند أصحابه، والثانى: أحدھما. وللشافعى قوالن

زة، وله رجعُتھا، ھى رواية ابِن منصور عن أحمد: الحسُن وجماعٌة من الصحابة  .ھو تطليق تقع به واحدة منجَّ

ال يقع به طالق، سواٌء اختارت نفَسھا، أو اختارت زوجھا، وال أثر للتخيير فى وقوع : لظاھر وجماعٌة من الصحابةوقال أھُل ا

 .الطالق

 .ونحن نذكر مآخذ ھذه األقوال على وجه اإلشارة إليھا

 .لما كان الُبضع يعود إليھا بعد ما كان للزوج، كان ھذا حقيقَة التمليك: قال أصحاُب التمليك

َل فيه، والمرأةُ ليست بأھل إليقاع الطالق، ولھذا لو وكَّل امرأًة فى  :قالوا ً فالتوكيل يستلِزُم أھليَة الوكيل لمباشرة ما ُوكِّ وأيضا

َل رجالً فى طالق : طالق زوجته، لم يصحَّ فى أحد القولين، ألنھا ال ُتباشر الطالق، والذين صححوه قالوا كما يصح أن ُيوكِّ

 .يوكِّل امرأة فى طالقھاامرأته، َيِصّح أن 

وأيضاً فالتوكيل ال ُيعقل معناه ھاھنا، فإنَّ الوكيَل ھو الذى يتصرف لموكله ال لنفسه، والمرأة ھا ھنا إنما تتصرَّف لنفسھا : قالُوا

 .ولحظھا، وھذا ُينافى تصرَف الوكيل

، فإن الطالَق ال يصح تمليكه، وال ينتقُِل عن إنه توكيل ال َيِصحُّ : وقولھم": المغنى"قال أصحاُب التوكيل، واللفُظ لصاحب 

 .الزواج، وإنما ينوُب فيه غيُره عنه، فإذا استناب غيره فيه، كان توكيالً ال غير

ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقاَل الملك إليھا فى ُبضعھا، وھو محال، فإنه لم يخُرج عنھا، ولھذا لو ُوطئت بشبھة كان : قالوا

 .لزوج، ولو َملََك الُبضع، لََملََك ِعوضه، كمن ملك منفعة عيٍن كان ِعَوُض تلك المنفعة لهالمھر لھا ال ل
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ً الستحالة كون الشىء الواحد : قالوا ً فلو كان تمليكاً، لكانت المرأةُ مالكة للطالق، وحينئذ يجب أن ال يبقى الزوُج مالكا وأيضا

ھو : ھى مالكة له، بخالف ما إذا قلنا مالك للطالق بعد التخيير، فال تكونُ بجميع أجزائه ملكاً لمالكين فى زمن واحد، والزوُج 

 .توكيل واستتابة، كان الزوُج مالكاً، وھى نائبة ووكيلة عنه

 .طلِّقى نفَسك، ثم حلف أن ال ُيطلِّق، فطلقت نفَسھا، َحِنَث، فدل على أنھا نائبة عنه، وأنه ھو المطلِّق: وأيضاً فلو قال لھا: قالوا

ً فقولُكم: لواقا إنه تمليك، إما إن ُتريدوا به أنه ملَّكھا نفَسھا، أو أنه ملَّكھا أن تُّطلِّق، فإن أردتم األول، لزمكم أن يقع : وأيضا

قبلت، ألنه أتى بما يقتضى خروَج ُبضعھا عن ملكه، واتصل به القبوُل، وإن أردتم الثانى، فھو معنى : الطالُق بمجرد قولھا

 .يِّرِت العبارةوإن غُ . التوكيل

قون بين بعض صوره وبعض، وُھْم أصحاُب مالك أمُرِك بيدِك، أو جعلت أمَرك إليك، أو ملَّكُتك أمرك، : إذا قال لھا: قال المفرِّ

ً : اختارى فھو تخيير، قالُوا: وإذا قال. فذاك تمليك ن لم يتضمن أكثَر م" اختارى"أما الحقيقُة، فألن . والفرُق بينھما حقيقًة وحكما

أمُرك بيدك، فإنه ال يكون بيدھا إال وھى مالكته، وأما الحكم، : تخييرھا، لم ُيملكھا نفسھا، وإنما خيَّرھا بين أمرين، بخالف قوله

اختارى، فطلقت نفَسھا ثالثاً، وقعت، : أردُت به واحدة، فالقوُل قولُه مع يمينه، وإذا قال: أمُرك بيدك، وقال: فألنه إذا قال لھا

ألن التخيير يقتضى أن لھا أن : قالوا. أردُت واحدة إال أن تكوَن غيَر مدخول بھا، فالقول قوله فى إرادته الواحدة: ولو قال

تختاَر نفسھا، وال يحُصل لھا ذلك إال بالبينونة، فإن كانت مدخوالً بھا لم َتبِْن إال بالثالث، وإن لم تكن مدخوالً بھا، بانت 

بيدك، فإنه ال يقتضى تخييرھا بين نفسھا وبين زوجھا، بل تمليكھا أمرھا، وھو أعمُّ ِمن تمليكھا أمُرك : بالواحدة، وھذا بخالفِ 

، فإنه "اختيارى"فى  اإلبانة بثالث أو بواحدة تنقضى بھا عدتھا، فإن أراد بھا أحَد محتمليه، قُِبَل قولُه، وھذا بعينه َيِرد عليھم

، ألنه "اختارى"أصرُح فى تمليك الثالث من " أمرك بيدك: "نقضى بھا عدتھا، بلأعم من أن تختار البينونة بثالث أو بواحدة ت

فإنه مطلق ال عموم له، فمن أين ُيستفاد منه الثالث؟ وھذا " اختارى"بخالف . مضاف ومضاف إليه، فيعم جميَع أمرھا

أمرك "واحدة إال بنيِة الزوج، ونص فى إنه ال تِملُك به المرأة أكثَر ِمن طلقة : منصوُص اإلمام أحمد، فإنه قال فى اختارى

 .أنھا ال تِملُكھا إال بنيته: وعنه رواية أخرى. على أنھا تملك به الثالث": بيدك، وطالقك بيدك ووكلتك فى الطالق

م وجُه قوله وضعفه زاً، فقد تقدَّ  .وأما من جعله تطليقاً منجَّ

 :وأما من جعله لغواً، فلھم مأخذان

جال، وال يتغيَُّر شرع هللا باختيار العبد، فليس له أن يختار نقَل  أن الطالَق لم: أحدھما يجعله هللا بيد النساء، إنما جعله بيد الرِّ

 .الطالق إلى من لم يجعل هللا إليه الطالق البتة

إن أدخلِت ھذا  :حدثنا أبو بكر بُن عياش، حدثنا حبيُب ابن أبى ثابت، أن رجالً قال المرأة له: قال أبو ُعبيد القاسم بن سالم

ھى طالق، َفُرفَِع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى هللا عنه، : الِعْدَل إلى ھذا البيت، فأمُر صاحبتك بيدك، فأدخلْته، ثم قالت

وا بعبد هللا بن مسعود، فأخبروه، فذھب بھم إلى عمر، فقال إن هللا تبارك وتعالى جعل : يا أميَر المؤمنين: فأبانھا منه، فمرُّ
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جا وأنا أرى : قال. أراھا امرأته: فما ترى؟ قال: ل قواِميَن على النساء، ولم يجعل النساء قواماٍت على الرجال، فقال له عمرالرِّ

 .ذلك، فجعلھا واحدة

فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كنايًة فى الطالق، ويحتمل أنه جعلھا واحدة بقول : يحتمل أنه جعلھا واحدة بقول الزوج: قلت

، ولم يجعل للضرة إبانتھا، لئال تكون ھى القوامة على الزوج، فليس فى ھذا دليل لما ذھبت إليه ھذه الفرقة، طالق ھى: ضرتھا

 .بل ھو حجة عليھا

حدثنا عبد الغفار بن داود، عن ابِن لھيعة، عن يزيد ابن أبى حبيب، أن ُرَمْيَثَة الفارسية كانت تحَت محمد بن : وقال أبو عبيد

أخطأَت، ال طالق لھا، ألن : أنَت طالق ثالث مرات، فقال عثمان بن عفان: كر، فملكھا أمرھا، فقالتعبد الرحمن بن أبى ب

 .المرأة ال ُتَطلِّقُ 

أنا منك طالق، : وھذا أيضاً ال يدل لھذه الفرقة، ألنه إنما لم يوقع الطالق ألنھا أضافته إلى غير محله وھو الزوج، وھو لم يقل

رزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير، أن مجاھداً أخبره، أن رجالً جاء إلى ابن عباس رضى وھذا نظيُر ما رواه عبد ال

َ هللاُ فوءھا، إنما الطالق لك عليھا، وليس لھا : "ملَّكُت امرأتى أمرھا، فطلَّقْتنى ثالثاً، فقال ابُن عباس: هللا عنھما، فقال أ َخطَّ

 ".عليك

القضاء ما : قال عثماُن، وعلىُّ رضى هللا عنھما: أمُرِك بيدك؟ فقال: عن الرجل يقول المرأتهسألُت أبا عبد هللا، : قال األثرم

المرأة ال تطلِّق، واحتج : طلقُتك ثالثاً، قال: فإن قالت: قلت. القضاُء ما قضت: قد طلقُت نفسى ثالثاً قال: فإن قالت: قضت، قلت

َ هللا نوء: "بحديث ابن عباس رضى هللا عنھما أ ورواه عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس رضى هللا ". ھاَخطَّ

أَ هللا نوءھا، أفال طلقت: قد طلقُتك ثالثاً، قال ابُن عباس: عنه، فى رجل جعل أمر امرأِته فى يدھا، فقالت : قال أحمد. نفسھا َخطَّ

سألُت عبد هللا بن طاووس كيف كان : الولكن روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، ق" خطأ هللا فوھا: "صحَّف أبو مطر، فقال

فكيف : ليس إلى النساء طالٌق، فقلت له: كان يقولُ : أبوك يقول فى رجل ملَّك امرأَته أمَرھا، أتِملُك أن ُتطلِّق نفسھا، أم ال؟ قال

يح من مذھب طاووس أنه ال فھذا صر. ال: كان أبوك يقول فى رجل ملَّك رجالً أمَر امرأِته، أََيْملُِك الرجُل أن ُيطلَِّقھا؟ قال

وھذا قول سليمان، : قال أبو محمد ابن حزم. ُيطلق إال الزوج، وأن تمليَك الزوجة أمرھا لغو، وكذلك توكيلُه غيره فى الطالق

 .وجميع أصحابنا

ن، والغالُب عليھن أن هللا سبحانه إنما جعل أمَر الطالق إلى الزوج دوَن النساء، ألنھن ناقصاُت عقل ودي: الحجة الثانية لھؤالء

السفه، وتذھب بھن الشھوة والميل إلى الرجال ُكلَّ مذھب، فلو ُجِعَل أمُر الطالق إليھن، لم يستقِْم للرجال معھن أمر، وكان فى 

فلو جاز . ذلك ضرر عظيم بأزواجھن، فاقتضت ِحكمُته ورحمُته أَنه لم يجعل بأيديھن شيئاً ِمن أمر الفراق، وجعله إلى األزواج

والحديث إنما َدلَّ على التخيير فقط، فإن اخترن : قالوا. زواج نقُل ذلك إليھن، لناقض حكمَة هللا ورحمَته، ونظره لألزواجلأل

راُح  ، متعھن، وطلقھن ھو بنفسه، وھو السَّ هللا ورسولَه والداَر اآلخَرة كما وقع ُكنَّ أزواجه بحالھن، وإن اخترَن أنفَُسُھنَّ

 .ھن ألنفسھن يكوُن ھو نفَس الطالق، وھذا فى غاية الظھور كما ترىالجميل، ال أن اختيارَ 
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ً شديداً فصح عن عمر وابن مسعود، وزيد بن ثابت فى رجل جعل : قال ھؤالء واآلثاُر عن الصحابة فى ذلك مختلفة اختالفا

أن القضاء ما قضت، ورواه . نهبيدھا فطلقت نفسھا ثالثاً، أنھا طلقٌة واحدة رجعية، وصح عن عثمان رضى هللا ع أمَر امرأته

أنھا : وصح وعن على، وزيد، وجماعة من الصحابة رضى هللا عنھم. سعيد بن منصور، عن ابن عمر، وغيره عن ابن الزبير

 .إن اختارت نفسھا، فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجھا فواحدة رجعية

ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر  وروى عن: أنھا اختارت نفسھا، فثالث بكل حال: وصح عن بعض الصحابة

 .فطلقھا، فليس بشىء

ينا َمن روينا عنه ِمن الصحابة أنه يقع به الطالُق، فلم يكونوا بين من صحَّ عنه، ومن لم : قال أبو محمد ابن حزم وقد تقصَّ

منھا، إال ما رويناه من طريق َيِصحَّ عنه إال سبعة، ثم اختلفوا، وليس قوُل بعضھم أولى ِمن قول بعض وال أثر فى شىء 

ھل : قلت أليوب السختيانى: النسائى، أخبرنا نصر بن على الجھضمى، حدثنا سليماُن بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال

ال، اللھم ُغفراً إال ما حدثنى به قتادة، عن كثير مولى ابن : إنھا ثالٌث غير الحسن؟ قال": أمرك بيدك"علمَت أحداً قال فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قالسمرة،  فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة، : قال أيوب. ثالث: عن أبى سلمة، عن أبى ھريرة، عن النبى َصلَّى هللاَّ

كثير مولى ابن سمرة مجھول، ولو كان مشھوراً : قال أبو محمد. ننسى: فسألُته، فلم يعرفه، فرجعُت إلى قتادة، فأخبرُته، فقال

 .انتھى. لفنا ھذا الخبَر، وقد أوقفه بعُض رواته على أبى ھريرةبالثقة والحفظ، لما خا

قال فيھا خمسٌة من أصحاب رسول هللا : فاختارت نفَسھا؟ قال سألت أبا عبد هللا، ما تقول فى امرأة ُخيِّرت،: وقال المروذى

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ھو : وذكر آخر، قال غير المروذى. مر، وعائشةعمر، وابن مسعود، وابن ع: إنھا واحدة ولھا الرجعة: َصلَّى هللاَّ

 .زيد ابن ثابت

قال أبو محمد، ومن خيَّر امرأته، فاختارت نفَسھا، أو اختارت الطالَق، أو اختارت زوَجھا، أو لم تختر شيئاً، فكل ذلك ال 

ر  التخييَر، وكررت ھى اختياَر شىء، وُكلُّ ذلك سواء، وال تطلق بذلك، وال تحُرم عليه، وال لشىٍء ِمن ذلك حكم، ولو كرَّ

 .وال فرق. نفسھا، أو اختياَر الطالق ألف مرة، وكذلك إن ملَّكھا نفسھا، أو جعل أمرھا بيدھا

ُ عَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإذ لم يأِت فى القرآن، وال عن رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ ، أن لَْيِه َوَسلَّمَ وال ُحجة فى أحد دوَن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

أمُرك بيدك، أو قد َملَّكتِك أمرِك، أو اختارى ُيوجب أن يكون طالقاً، أو أن لھا أن تطلِّق نفسھا، أو تختاَر : قوَل الرجل المرأته

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بأقواٍل لم ُيوجب َم على الرجل فرٌج أباحه هللاُ تعالى له ورسولُه َصلَّى هللاَّ هللا، وال رسولُه  ھاطالقاً، فال يجوُز أن ُيَحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھذا فى غاية البيان  .انتھى كالمه. َصلَّى هللاَّ

واضطراُب أقوال الموقعين، وتناقُضھا، ومعارضُة بعضھا لبعض يدل على فساِد أصلھا، ولو كان األصل صحيحاً : قالوا

 .فھمالطردت فروُعه، ولم تتناقض، ولم تختلف، ونحن ُنشير إلى طرف من اختال

تقدم حكايُتھما، ثم اختلف الذين ال ُيوقعونه : ھل يقع الطالُق بمجرد التخيير، أو ال يقُع حتى تختار نفسھا؟ على قولين: فاختلفوا

أحدھما، أنه يتقيَّد .ما لم يفسح، أو يطأ؟ على قولين ھل يختص اختياُرھا بالمجلس، أو يكون فى يدھا: أمرك بيدك: بمجرِد قوله



132 

 

أنه فى يدھا أبداً حتى يفسَخ أو يطأ، وھذا : الثانى. ذا قوُل أبى حنيفة، والشافعى، ومالك فى إحدى الروايتين عنهبالمجلس، وھ

وذلك ما لم َتُطْل حتى يتبين أنھا تركته، : ثم قال بعُض أصحابه. والرواية الثانية عن مالك. قوُل أحمد، وابن المنذر، وأبى ثور

 .أنھا تركت، أم ال؟ على قولين: تلفوا، ھل عليھا يمينوذلك بأن يتعدَّى شھرين، ثم اخ

له ذلك، ويبطُل : ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليھا، فقال أحمد وإسحاق واألوزاعى، والشعبى، ومجاھد، وعطاء

ل، فيِملُك الموكل ليس له الرجوُع، وللشافعية خالٌف مبنى على أنه توكي: وقال مالك، وأبو حنيفة والثورى، والزھرى. خيارھا

وإن قلنا إنه تمليك، ألنه لم يتصل به القبول، . وال يمِتنُع الرجوعُ : الرجوع، أو تمليك، فال يملُِكه، قال بعُض أصحاب التمليك

 .فجاز الرجوُع فيه كالھبة والبيع

ر، وابن مسعود، وابن عباس، فقال أحمد والشافعى واحدة رجعية وھو قوُل ابن عم. فيما يلَزم من اختيارھا نفسھا: واختلفوا

واحدة بائنة، وھو قول أبى حنيفة وعن زيد بن ثابت، ثالث، وھو قول الليث، وقال : وعن على. واختاره أبو عبيد، وإسحاق

 .إن كانت مدخوالً بھا، فثالث، وإن كانت غير مدخول بھا، قُِبل منه دعوى الواحدة: مالك

يفتقُِر إلى نية، وقال مالك، ال يفتقُِر إلى : ى نية أم ال؟ فقال أحمد والشافعى وأبو حنيفةأمرك بيدك إل: ھل يفِتقُر قوله: واختلفوا

ال يفتقُِر : اخترت نفسى، أو فسخت نِكاَحك؟ فقال أبو حنيفة: ھل يفتقُِر وقوُع الطالق إلى نية المرأة إذا قالت: نية، واختلفوا

إن : البد من نيتھا إذا اختارت بالكناية، ثم قال أصحاُب مالك: لشافعىوقال أحمد وا. إذا نوى الزوج وقوع الطالق إلى نيتھا

قبلت أمرى، سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت . وإن قالت. لم أُرده: اخترُت نفسى، أو قبلُت نفسى، لزم الطالُق، ولو قالت: قالت

قصدُت طلقة واحدة، فالقوُل قوله : ُمرك بيدك، وقالأ: إذا قال لھا: الطالق كان طالقاً، وإن لم ُتِرْدهُ لم يكن طالقاً ثم قال مالك

أردت واحدة، فاختارت نفسھا، طلقت ثالثاً، وال : اختارى، وقال: وإذا قال. مع يمينه، وإن لم تكن له نية، فله أن ُيوقع ما شاء

 .يقبل قوله

إجماع، والزوجة زوجته حتى يقوَم دليل ثم ھاھنا فروٌع كثيرة مضطربة غايَة االضطراِب ال دليل عليھا من كتاٍب وال سنة وال 

 .على زوال عصمته عنھا

ً من النكاِح، وال من الطالق، وإنما جعل ذلك إلى الرجل، وقد جعل هللاُ سبحانه الرجال : قالوا ولم يجعل هللاُ إلى النساء شيئا

اميَن على النساء، إن شاءوا أمسكوا، وإن شاءوا طلقوا، فال يجوز للرجل أن يجعل ا امة عليه، إن شاءت أمسكت، قوَّ لمرأة قوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على شىء لم نتعد إجماَعھم، ولكن اختلفوا، فطلبنا : قالوا. وإن شاءت طلقت ولو أجمع أصحاُب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

عنه خالفه أيضاً، وقد  وإن كان من روى عنه قد روى. الُحجة ألقوالھم ِمن غيرھا، فلم نجد الحجَة تقوُم إال على ھذا القول

أبطل من ادعى اإلجماع فى ذلك، فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناه، والحجُة ال تقوم بالخالف، فھذا ابُن عباس، 

إن تمليك الرجل المرأته أمرھا ليس بشىء، وابُن مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر : وعثمان ابن عفان، قد قاال

ليس إلى النساء طالق، ويقول فيمن ملك رجالً أمر امرأته، : وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرھا ليس بشىء، :فطلقھا

 .ال: أيملك الرجل أن يطلقھا؟ قال
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وأما المنقول عن ابن مسعود، فمختلٌف، فنقل . أما المنقوُل عن طاووس، فصحيح صريح ال مطعن فيه سنداً وصراحة: قلت

أن أمرك بيدك، واختارى سواء فى قول على وابن : د فى الوقوع، كما رواه ابن أبى ليلى عن الشعبىعنه موافقة على وزي

 .أُمر فالنة بيدك إن أدخلت ھذا العدل البيت، ففعلت، أنھا امرأته، ولم يطلقھا عليه: مسعود وزيد، ونقل عنه فيمن قال المرأته

وأحمد ومالك . أنت طالق: ذا أضافت المرأةُ الطالَق إلى الزوج، وقالتوأما المنقول عن ابن عباس، وعثمان، فإنما ھو فيما إ

يقوالن ذلك مع قولھما بوقوع الطالق إذا اختارت نفسھا، أو طلقت َنفسھا، فال ُيعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير 

عن الصحابة، اعتباُر ذلك، ووقوع الطالق به، والتمليك ألبتة، إال ھِذِه الرواية عن ابن مسعود، وقد ُرِوَى عنه خالفُھا، والثابُت 

وإن اختلفوا فيما َتْملُِك به المرأة كما تقدم، والقوُل بأن ذلك ال أثر له ال ُيعرف عن أحد من الصحابة ألبتة، وإنما وھم أبو محمد 

عبد الرزاق، عن فى المنقول عن ابن عباس وعثمان، ولكن ھذا مذھب طاووس، وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك، فروى 

فأرسل إليھا رجالً أن : قلت. ليس ھذا بشىء: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال: رجل قال المرأته: ابن جريج، قلت لعطاء

ً أو ساعة، قال ً : أمرھا بيدھا يوما أملَّكت عائشة حفصة حين ملَّكھا المنذر : قلت لعطاء. ما أدرى ما ھذا؟ ما أظن ھذا شيئا

 .ال، إنما عرضت عليھا أتطلقھا أم ال، ولم ُتملِّكھا أمرھا :أمرھا، قال عطاء

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما َعَدْلَنا عن ھذا القول، ولكن أصحاُب رسول هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم ھم ولوال ھيبُة أصحاِب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

فھم اتفاقُھم على اعتبار التخيير، وعدم إلغائه، وال مفسدة فى ذلك، القدوةُ وإن اختلفوا فى حكم التخيير، ففى ضمن اختال

والمفسدةُ التى ذكرتُموھا فى كون الطالق بيد المرأة إنما تكوُن لو كان ذلك بيدھا استقالالًت، فأما إذا كان الزوج ھو المستقل 

ة إن أخبته، أقامت معه، وإن كرھته، فارقُته، بھا، فقد تكوُن المصلحة له فى تفويضھا إلى المرأة ليصير حاله معھا على بين

فھذا مصلحة له ولھا، وليس فى ھذا ما يقتضى تغيير شرع هللا وحكمته، وال فرَق بين توكيل المرأة فى طالق نفسھا وتوكيل 

 .األجنبى، وال معنى لمنع توكيل األجنبى فى الطالق، كما َيِصحُّ توكليه فى النكاح والخلع

قا، وإن رأيا الجمع، جمعا، وھو طالق وقد جعل هللاُ سبح اَنه للحكمين النظَر فى حال الزوجين عند الشقاق إن رأيا التفريَق فرَّ

ھما حكمان، وقد ُجعَل للحاكم أن يطلِّق على : ھما وكيالِن، أو بغير رضاه إن قيل: أو فسخ من غير الزوج، إما برضاه إن قيل

َل الزوُج من ُيطلِّق عنه، أو ُيخالع، لم يكن فى ھذا تغيير لحكم هللا مخالفٌة لدينه، الزوج فى مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا  وكَّ

فإن الزوَج ھو الذى ُيطلِّق إما بنفسه، أو بوكيله، وقد يكون أتمَّ نظراً للرجل من نفسه، وأعلم بمصلحته، فيفوض إليه ما ھو 

ِق والنكاح، والخلع واإلبراء، وسائر الحقوق من المطالبة بھا وإثباتھا أعلُم بوجه المصلحة فيه منه، وإذا جاز التوكيُل فى العت

م التوكيَل فى الطالق؟ نعم الوكيُل يقوم مقام الموكِّل فيما يملكه من الطالق، وماال  واستيفائھا، والمخاصمة فيھا، فما الذى حرَّ

 .ال الزوج إما بنفسه أو بوكيلهيملُِكه، وما َيحلُّ له منه، وما يحرم عليه، ففى الحقيقة لم ُيطلِّق إ

م أمته أو زوجته أو متاعه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بيَّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرَّ  ُحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُم َما أََحلَّ هللا لََك َتْبَتِغى َمْرَضاَت أَْزَواِجَك وهللاُ َغفُو{: قال تعالى ِبىُّ لَِم ُتَحرِّ َھا النَّ } ٌر رحيٌم َقْد َفَرَض هللا لَُكْم َتِحلََّة أَْيَماِنُكمَيأَيُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َشِرَب عسالً فى بيت زينب بنت جحش، فاحتالت عليه عائشُة "الصحيحين"، ثبت فى ]2- 1: التحريم[ ، أنه َصلَّى هللاَّ

 .وقد حلفت: وفى لفظ". لَْن أَُعوَد لَهُ : "وحفصُة، حتى قال
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كانت له أمة يطُؤھا، فلم تزل به عائشُة ": ىسنن النسائ"وفى  عن أنس رضى هللا عنه، أن رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

َمھا، فأنزل هللا عز وجل  ُم َما أَحلَّ هللا لَكَ {: وحفصُة حتى حرَّ َھا النبىُّ لَِم ُتحرِّ  ].1:التحريم[} َيأَيُّ

ُجُل امرأَته، فھي َيميٌن ُيَكفُِّرَھا، وقال: هللا عنھما، قالعن ابِن عباس رضى ": صحيح مسلم"وفى  َم الرَّ لقد كان لُكم فى : إذا َحرَّ

 .أسوة حسنة رسوِل هللا

م َفَجَعَل الَحَراَم : عن عائشة رضى هللا عنھا، قالت: وفى جامع الترمذى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن نسائه وحرَّ آلى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ھكذا رواه مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبى، عن مسروق، عن عائشة، ورواه على بن . ، وَجَعَل فى اليميِن كفارةً َحالاَلً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مرسالً وھو أصح، انتھى كالم أبى عيسى  .ُمسھر، وغيره، عن الشعبى، عن النبى َصلَّى هللاَّ

مه وھو العسُل، أو الجاريُة، حالالً بعد تحريمه إياهجعل الشى: جعل الحراَم حالالً، أى: وقولُھا  .ء الذى حرَّ

سألت زيد بن ثابت، وابن عمر : عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد هللا بن ُھبيرة عن َقبيصة بن ُذؤيب، قال: وقال الليُث بن سعد

ً : رضى هللا عنھم، عمن قال المرأته عبد الرزاق، عن ابن ُعيينة، عن ابن أبى  وقال. كفارة يمين: أنت علىَّ حرام، فقاال جميعا

 .ھى يميٌن يكفِّرھا: نجيح، عن مجاھد، عن ابن مسعود رضى هللا عنه، قال فى التحريم

: حدثنا جريُر بن حازم، قال: وقال الحجاج بن منھال. وروى ذلك عن أبى بكر الصديق، وعائشة أمِّ المؤمنين: قال ابُن حزم

ً مولى ابن عمر رض ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ى هللا عنه عن الحرام، أطالق ھو؟ قالسألت نافعا م رسول هللا َصلَّى هللاَّ ال، أوليس قد حرَّ

مھا عليه جاريته فأمره هللا عز وجل أن ُيكفِّر عن يمينه،  .ولم يحرِّ

ھى : لخطاب قالعن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، وأيوب السختيانى، كالھما عن عكرمة أن عمر بن ا: وقال عبد الرزاق

 .يمين، يعنى التحريم

مىُّ : وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا حماد بن زيد، عن صخر بن ُجويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضى هللا : حدثنا الُمَقدَّ

 .الحرام يمين: عنھما، قال

م ا: عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس رضى هللا عنھما يقول": صحيح البخارى"وفى  : مرأته، ليس بشىء، وقالإذا حرَّ

إنما أراد أنه ليس بطالق وفيه كفارة : وقيل. ھذا رواية أخرى عن ابن عباس: لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة فقيل

ً للناس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھذا الثانى أظھر، وھذه المسألة فيھا عشرون مذھبا ، ونحن يمين، ولھذا احتجَّ بفعل رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .نذكرھا، ونذكر وجوھھا ومآخذھا، والراجح منھا بعون هللا تعالى وتوفيقه

أن التحريَم لغو ال شىء فيه، ال فى الزوجة، وال فى غيرھا، ال طالَق وال إيالَء، وال يميَن وال ِظَھار، روى وكيع، عن : أحدھا

مُت امر: إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن مسروق وذكر عبد الرزاق، عن . أتى أو قصعًة من ثريدما أبالى حرَّ

لھن أھوُن على من نعلى وُذِكَر عن ابن جريج، أخبرنى : عن الشعبى، أنه قال فى تحريم المرأة، الثورى، عن صالح بن مسلم

مُت ماء النھر: عبد الكريم، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال ُمتھا يعنى امرأته، أو حرَّ سأل : قال قتادةو. ما أبالى حرَّ
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- 7: الشرح[} وإلى َربََّك َفاْرَغبْ * َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب {: قال هللا تعالى: رجٌل حميَد بن عبد الرحمن الحميرى، عن ذلك؟ فقال

 .وأنت رجل تلعب، فاذھب فالعب، ھذا قول أھِل الظاھر كلِّھم] 8

قاله على بن أبى طالب، وزيُد بن َثابت، وابُن عمر، وھو : حزم قال ابن. أن التحريم فى الزوجة طالق ثالث: المذھب الثانى

الثابت عن زيد بن ثابت، وابن عمر، ما : قلت. قول الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى، وروى عن الحكم بن عتيبة

يَد بن ثابت وابَن عمر رواه ھو من طريق الليث ابن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى ُھبيرة، عن َقبيصة، أنه سأل ز

ً . عمن قال المرأته كفارة يمين، ولم يصح عنھما خالف ذلك، وأما على، فقد روى أبو محمد بن : أنت علّى حرام، فقاال جميعا

ھى حرام حتى تنِكح : يقول رجال فى الحرام: حزم، من طريق يحيى القطان، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، قال

ً غيره م، وإن شئت فتأخر:  وهللا ما قال ذلك على، وإنما قال علىوال. زوجا مھا عليك، إن شئت فتقدَّ . ما أنا بمحلِّھا وال بمحرِّ

ولعل أبا محمد غلط على . ُكلُّ حالل على حرام، فھو يمين: وأما الحسن، فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه، أنه قال

 .ة والبتة، فإن أحمد حكى عنھم أنھا ثالثعلى وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبري

قوا بين التحريم، : وقال ھو عن على وابن عمر صحيح، فوھم أبو محمد، وحكاه فى أنت على حرام، وھو وھم ظاھر، فإنھم فرَّ

 .إنه ثالث بكل حال: فأفتوا فيه بأنه يمين، وبين الخلية فأفتوا فيھا بالثالث، وال أعلم أحداً قال

أنه ثالث فى حق المدخول بھا ال ُيقبل منه غيُر ذلك، وإن كانت غيَر مدخول بھا، وقع ما نواه من واحدة  :المذھب الثالث

م كالم يجوز صرفه إليه قبل منه، وإن كان ابتداًء : واثنتين وثالث، فإن أطلق، فواحدة، وإن قال لم أرد طالقاً، فإن كان قد تقدَّ

م أمته أو طعامه أو مت  .اعه، فليس بشىء، وھذا مذھب مالكلم يقبل، وإن ِحرَّ

أنه إن نوى الطالق كان طالقاً، ثم إن نوى به الثالث فثالث، وإن نوى دونھا فواحدة بائنة، وإن نوى يميناً فھو : المذھب الرابع

ً فھو إيالء فيه حكُم اإليالء ئاً، ويكون فى فإن نوى الكذَب، ُصدِّق فى الفتيا ولم يكن شي. يمين فيھا كفارة، وإن لم ينو شيئا

 .القضاء إيالء، وإن صادف غير الزوجة األمِة والطعام وغيره، فھو يمين فيه كفارتھا، وھذا مذھب أبى حنيفة

أنه إن نوى به الطالَق، كان طالقاً، ويقُع ما نواه، فإن أطلق وقعت واحدًة، وإن نوى الظھاَر، كان ظھاراً، : المذھب الخامس

. اً، وإن نوى تحريَم عينھا ِمن غير طالق وال ِظھار، فعليه كفارةُ يمين، وإن لم ينِو شيئاً، ففيه قوالنوإن َنَوى اليميَن، كان يمين

وإن صادف جارية، فنوى عتقھا وقع العتق، وإن نوى تحريمھا لزمه . يلزمه كفارة يمين: والثانى. ال يلزُمه شىء: أحدھما

كفارةُ يمين، وإن ينو شيئاً، ففيه  بل يلزمه: يصح، ولم يلزمه شىء، وقيل بنفس اللفظ كفارةُ يمين، وإن نوى الظھاَر منھا، لم

وإن صادَف غيَر الزوجة واألمة لم يحرم، ولم يلزمه به شىء، وھذا . عليه كفارةُ يمين: ال يلزُمه شىء والثانى: قوالن، أحدھما

 .مذھُب الشافعى

أن َيصرَفه بالنية إلى الطالق، أو اليمين، فينصِرف إلى ما نواه، ھذا  أنه ِظھار بإطالقه، نواه أو لم ينِوه، إال: المذھب السادس

الق، فينَصِرُف إلى ما نواهُ، : وعنه رواية ثانية. ظاھر مذھِب أحمد أنه بإطالقه يمين إال أن َيْصِرَفه بالنية إلى الظھار أو الطَّ

، أنه طالق "فروعه"رابعة حكاھا أبو الحسين فى  أنه ظھار بكل حال ولو نوى غيَره، وفيه رواية: وعنه رواية أخرى ثالثة
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أنه طالق، فعلى ھذا ھل تلزُمه الثالث، أو واحدة؟ على : إحداھما. فعنه فيه روايتان. أعنى به الطالق: ،ولو وصله بقوله.بائن

 .ھبهأنِت علىَّ كظھر أمى أعنى به الطالق، ھذا تلخيُص مذ: أنه ظھار أيضاً كما لو قال: روايتين، والثانية

أنه إن نوى به ثالثاً، فھى ثالٌث، وإن نوى به واحدة، فھى واحدة بائنة، وإن نوى به يميناً، فھى يمين، وإن لم : المذھب السابع

 .ينِو شيئاً، فھى كذبة ال شىَء فيھا، وھذا مذھُب سفيان الثورى، حكاه عنه أبو محمد ابن حزم

 .وھذا مذھُب حماد بن أبى سليمان أنه طلقٌة واحدة بائنة بكل حال،: المذھب الثامن

ً فثالث، وإن نوى واحدة، أو لم ينِو شيئاً، فواحدة بائنة، وھذا مذھُب إبراھيم النخعى، حكاه : المذھب التاسع أنه إن نوى ثالثا

 .عنه أبو محمد بن حزم

 .عمر بن الخطابأنه طلقة رجعية، حكاه ابن الصباغ وصاحُبه أبو بكر الشاشى عن الزھرى، عن : المذھب العاشر

ً وال يميناً، بل ألزموه موجب تحريمه: المذھب الحادى عشر . أنھا حرمت عليه بذلك فقط، ولم يذكر ھؤالء ظھاراً وال طالقا

ْوا، وعن أبى ھريرة: قال ابن حزم وصح عن الحسن، وِخالس . صح ھذا عن على بن أبى طالب، ورجاٍل من الصحابة لم ُيسمَّ

 .، وقتادة، أنھم أمروه باجتنابھا فقطبن عمرو، وجابر بن زيد

مھا المفتى على الزوج، وال يحلِّلھا له، كما رواه الشعبى عن على أنه قال: المذھب الثانى عشر ما أنا : التوقُف فى ذلك ال ُيحرِّ

م، وإن شئت فتأخر مھا عليك إن شئَت فتقدَّ  .بمحلھا وال محرِّ

ظھار : حريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداً وبين أن ُيخرجه مخرَج اليمين، فاألولالفرُق بين أن ُيوقع الت: المذھب الثالث عشر

أنت علىَّ : يمين يلزمه به كفارةُ يمين، فإذا قال: والثانى. أعنى به الطالقَ : بكل حال ولو نوى به الطالَق، ولو وصله بقوله

إن سافرُت، أو إن أكلُت ھذا الطعاَم أو كلمُت فالنا، فامرأتى : وإذا قال. حرام، أو إذا دخل رمضان، فأنِت علىَّ حرام، فظھار

ُع إلى أكثر من  علىَّ حرام، فيمين مكفرة، وھذا اختياُر شيخ اإلسالم ابن تيمية، فھذه أصوُل المذاھب فى ھذه المسألة وتتفرَّ

 ً  .عشرين مذھبا

 فصل

ا بأن هللا: فأما من قال ً وال تحليالً، وإنما جعل له تعاطى  التحريُم كلُّه لغو ال شىء فيه، فاحتجوُّ سبحانه لم يجعل للعبد تحريما

مت كذا وھو علىَّ حرام، فليس : َتِحلُّ بھا العيُن وتحرم، كالطالق والنكاِح، والبيِع والعتِق، وأما مجرُد قوله األسباب التى حرَّ

وقال ] 116: النحل[} ا َحالٌَل وھَذا َحَراٌم لَِتْفَتُروا َعلى ِهللا الَكِذبَ َوالَ َتقُولُوا لَِما َتِصُف أَلِسَنِتُكم الَكِذَب ھذَ {:قال تعالى . إليه

ُم َما أََحلَّ هللاُ لَكَ {: تعالى ِبىُّ لَم ُتَحرِّ َھا النَّ رَم ما أحل هللا له، فكيف ]1:التحريم[} َيأيُّ ، َفإذا َكاَن سبحانه لم يجعْل لرسوله أن ُيحِّ

 يجعُل لِغيره التحريَم؟

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ و: قالوا  .وھذا التحريُم كذلك، فيكون رداً باطالً " ُكلُّ َعَمٍل لَْيس َعلَْيِه أَْمُرَنا َفُھو َردٌّ : "قد قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ
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 .وألنه ال فرق بين تحريِم الحالل، وتحليِل الحرام، وكما أن ھذا الثانى لغو ال أثر له، فكذلك األولُ : قالوا

 .أنت علىَّ حرام، وبين قولِه لِطعامه ھو علىَّ حرام: رق بين قوله المرأتهوال ف: قالوا

أنِت علىَّ حرام، إما أن ُيريد به إنشاء تحريمھا، أو اإلخباَر عنھا بأنھا حرام، وإنشاء تحريم محال، فإنه ليس إليه، : وقوله: قالوا

َم الحراَم، وشرع األحكام،  وإن أراد اإلخبار، فھو كذب، فھو إما خبٌر كاذب أو إنشاٌء باطل، إنما ھو إلى من أحلَّ الحالل، وحرَّ

 .وكالھما لغو من القول

ونظرنا فيما سوى ھذا القوِل، فرأيناھا أقواالً مضطربة متعارضة يردُّ بعُضھا بعضاً، فلم يحرم الزوجة بشىء منھا بغير : قالوا

بقاُء النكاح حتي ُتجمع األمة،  على األول، وإحاللھا لغيره، واألصلُ تحريَمھا : برھان من هللا ورسوله، فنكون قد ارتكبنا أمرين

 .أو يأتَى برھان من ِهللا ورسوله على زواله، فيتعيَّن القوُل به، فھذا حجة ھذا الفريق

 فصل 

واعه تحريُم إنه ثالث بكل حال، إن ثبت ھذا عنه، فيحتجُّ له بأن التحريَم ُجِعَل كناية فى الطالق، وأعلى أن: وأما من قال

 .الثالث، فُيحمل على أعلى أنواعه احتياطاً لألبضاع

ا التحريَم بذلك، وشككنا ا تيقَّنَّ ھل ھو تحريٌم ُتزيله الكفارة كالظھار أو ُيزيله تجديُد العقد كالُخلع، أو ال ُيزيله إال أوٌج : وأيضاً فإنَّ

 .فال َيحلُّ بالشكوإصابة كتحريِم الثالث؟ وھذا متيقَّن، وما دونه مشكوٌك فيه، 

ھو عن على وابِن عمر صحيح، ومعلوم أن غاية الخلية : قال أحمد. وألن الصحابة أَْفَنْوا فى الخلية والبرية بأنھا ثالث: قالوا

َح بالغاية، فھى أولى أن تكوَن ثالثاً، وألن المحرم ال يسبُق إلى وھمه تحريُم امرأته  والبرية أن تصير إلى التحريم، فإذا صرَّ

 .بدون الثالث، فكأنَّ ھذا اللفَظ صاَر حقيقًة ُعرفية فى إيقاع الثالث

ً فالواحدةُ ال تحرُم إال بعوض، أو قبَل الدخول، أو عنَد تقييدھا بكونھا بائنة عند من يراه، فالتحريُم بھا مقيَّد، فإذا أطلق  وأيضا

 .الدخول أو بعده، وبعوض وغيره وھو الثالثالتحريُم، ولم ُيقيَّيد، انصرف إلى التحريم المطلق الذى يثبت قبل 

 فصل

ُمھا إال الثالث، وغيُر  وأما من جعله ثالثاً فى حق المدخول بھا، وواحدة بائنة فى حقِّ غيرھا، فحجُته أن المدخوَل بھا ال ُيَحرِّ

خول بھا يملُِك إبانتھا بواحدة المدخول بھا تحرمھا الواحدة، فالزائدة عليھا ليست من لوازم التحريم، فأورد على ھؤالء أن المد

نة بائنة، فأجابوا بما ال ُيجدى عليھم شيئاً، وھو أن اإلبانة بالواحدة الموصوفة بأنھا بائنة إبانة مقيَّدة، بخالف التحريم، فإن اإلبا

أنِت : أعظُم تقييداً من قوله به مطلقة، وال يكوُن ذلك إال بالثالِث، وھذا القدُر ال ُيخلُِّصھم من ھذا اإللزام، فإن إبانة التحريمِ 

ح بالتحريم، فھو أولى باإلبانة من قوله  .أنت طالق طلقًة بائنة: طالق طلقة بائنة، فإن غايَة البائنة أن تحرمھا، وھذا قد صرَّ
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 فصل 

تضى بينونًة يحصُل وأما َمن جعلھا واحدة بائنة فى حقِّ المدخول بھا وغيرھا، فمأخُذ ھذا القول أنھا ال ُتفيد بوضعھا، وإنما تق

أنت طالق طلقة بائنة، فإن الرجعة حقٌّ له، : بھا التحريُم، وھو َيِملُك إبانتھا بعد الدخول بھا بواحدة بدون عوض، كما إذا قال

فإذا أسقطھا سقطت، وألنه إذا ملك إبانتھا بعوض يأخذه منھا، ملك اإلبانة بدونه، فإنه محسن بتركه، وألن الِعوض مستحق له، 

 .عليه، فإذا أسقطه وأبانھا، فله ذلكال 

 فصل 

إنھا واحدة رجعية، فمأخذه أن التحريَم ُيفيد مطلق انقطاِع الملك وھو يصُدق بالمتيقَِّن منه وھو الواحدةُ، وما زاد : وأما َمن قال

رَض فى اللفظ له، فال يسوُغ إثباُته بغير موجب دة، فقد وفى بموجبه، فالزيادةُ وإذا أمكن إعماُل اللفظ فى الواح. عليھا، فال تعُّ

التحريُم أعمُّ ِمن تحريم : وھذا ظاھر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة، وحينئذ فنقول: قالوا. عليه ال موجَب لھا

ِمن  األعمُّ ال يستلِزُم األخصَّ أو ليس األخصُّ : رجعية، أو تحريم بائن، فالدالُّ على األعم ال يُدل على األخص، وإن شئَت قلت

 .لوازم األعم، أو األعم ال ُينتج األخصَّ 

 فصل 

م، أو يمين، فيكون ما أراد ِمن ذلك، فمأخُذه أن اللفظ لم : وأما من قال ُيسأل عما أراد من ظھار أو طالق رجعي، أو محرَّ

فقد استعمله فيما ھو  يوضع إليقاع الطالق خاصة، بل ھو محتِمٌل للطالق والظھار واإليالء، فإذا ُصِرَف إلى بعضھا بالنية

صالح له، وصرفه إليه بنيته، فينصرُف إلى ما أراده، وال يتجاوز به وال يقُصُر عنه، وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك، عتقت، 

وأما إذا نوى تحريَم عينھا، لزمه بنفس اللفظ كفارةُ : وكذلك لو نوى اإليالء من الزوجة، واليمين من األمة، لزمه ما نواه، قالوا

: إذا حّرم الرجُل امرأته فھى يمين يكفِّرھا، وتال": صحيحه"مين اتباعاً لظاھر القرآن، وحديث ابن عباس الذى رواه مسلم فى ي

ھار] 21: األحزاب[} َكاَن لَُكم فى َرسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ  لََقدْ { إنه ليزُمه بمجرد التكلم به : ، وھذا ُيشبه ما قاله مجاھد فى الظِّ

وألن اللفظ : قالوا. ةُ الظھار، وھو فى الحقيقة قوُل الشافعى رحمه هللا، فإنه ُيوجب الكفارة إذا لم ُيطلِّق عقيَبه على الفوركفار

وإن أراد اإلنشاء ُسئَِل عن السبب الذى . يحتِمُل اإلنشاء واإلخبار، فإن أراد اإلخبار، فقد استعمله فيما ھو صالٌح له، فُيقبل منه

مھا به أردت ثالثاً أو واحدة، أو اثنتين، قُِبَل منه لصالحية اللفظ له واقترانه بنيته، وإن نوى الظھار، كان كذلك، : فإن قال. حرَّ

ح بموجب الظھار، ألن قوله أنِت علىَّ كظھر أمى موجُبه التحريم، فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم، كان ظھاراً، : ألنه صرَّ

لى احتماله للظھار بھا، وإن أراد تحريَمھا مطلقاً، فھو يمين مكفرة، ألنه امتناع منھا بالتحريم، واحتمالُه للطالق بالنية ال يزيُد ع

 .فھو كامتناعه منھا باليمين

 فصل 

أن اللفظ موضوٌع للتحريم، فھو منكر من القول وزور، فإن العبَد : إنه ظھار إال أن ينوَى به طالقاً، فمأخُذ قوله: وأما من قال

وَر، ليس إليه التح م ما أحل هللا له، فقد قال الُمْنكر والزُّ ريُم والتحليل، وإنما إليه إنشاء األسباب التى يرتب عليھا ذلك، فإذا حرَّ
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أنِت علّى كظھر أمى، بل ھذا أولى أن يكون ظھاراً، ألنه إذا شبھھا بمن تحرم عليه، دل على التحريم باللزوم، : فيكون كقوله

ح بتحريمھا، فقد  وإنما جعلناه طالقاً بالنية، : قالوا. صرح بموجب التشبيه فى لفظ الظھار، فھو أولى أن يكون ظھاراً فإذا صرَّ

فينصِرف إليه بالنية بخالف إطالقه، فإنه ينصِرف إلى الظھار، فإذا نوى به  فصرفناه إليه بھا، ألنه يصلُح كنايًة فى الطالق

ن تحريم الطعام ونحوه، يمين مكفرة، فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين، نوى اليميَن كان يميناً، إذ من أصل أرباب ھذا القول أ

 .ما يصلُح له اللفظ، فقُبَِل منه

 فصل

أعنى به الطالَق فمأخُذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظھاراً، : إنه ظھار وإن نوى به الطالَق، أو وصله بقوله: وأما من قال

أعنى به الطالق، فإنه ال : أَنِت علىَّ كظھر أمى ونوى به الطالق، أو قال: ق كما لو قالوال يُخرج عن كونه ظھاراً بنية الطال

إال على قول شاذ ال ُيلتفت إليه لموافقته ما كان األمر عليه فى الجاھلية : يخُرج بذلك عن الظھار، ويصيُر طالقاً ِعند األكثرين

فإذا نوى به الطالَق، فقد نوى ما أبطله هللا ورسولُه مما كان عليه أھُل ِمن جعل الظھار طالقاً، ونسخ اإلسالم لذلك، وإبطالله، 

َن الجاھلية عند إطالق لفظ الظھار، وقد نوى ماال يحتِملُه شرعاً، فال تؤثِّر نيته فى تغيير ما استقرَّ عليه حكُم هللا الذى حكم به بي

ق شيخ اإلسالم بين عباده، ثم جرى أحمُد وأصحاُبه على أصله من التسوية بين إيقاع  ذلك، والحلف به كالطالق والعتاق وفرَّ

ق الشافعى وأحمد رحمھما هللا، وَمْن وافقھما بين البابين فى النذر  البابين على أصله فى التفريق بين اإليقاع والحلف، كما فرَّ

ون نذراً الزم الوفاء كما سيأتى تقريُره بيَن أن يحلف به، فيكون يميناً مكفرة، وبين أن ينجزه أو يعلِّقه بشرط يقصد وقوعه، فيك

قوا بين إنشاء التحريم، وبين الحلف، فيكون فى الحلف به حالفاً : قال. فى األيمان إن شاء هللا تعالى فيلزمھم على ھذا أن يفرِّ

عن ابن عباس  وفى تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاھراً يلزُمه كفارةُ الظھار، وھذا مقتضى المنقول يلزمه كفارة يمين،

 ً  .رضى هللا عنھما، فإنه مرة جعله ظھاراً ومرة جعله يمينا

 فصل

، : إنه يميٌن مكفرة بكلِّ حال، فمأخذ قوله: وأما من قال أن تحريم الحالل من الطعام والشراب واللباس يميٌن ُتكفَّر بالنصِّ

بىُّ لِ {: والمعنى، وآثار الصحابة، فإن هللا سبحانه قال ُم َما أََحلَّ هللاُ لََك َتْبَتغى َمْرَضاَت أَْزواِجَك وهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم َيأَيُّھا النَّ * َم ُتَحرِّ

، والبد أن يكون تحريم الحالل داخالً تحت ھذا الفرض، ألنه سُبُبه، وتخصيُص ]2-1: التحريم[} َقْد َفَرَض هللاُ لَُكْم َتِحلََّة أَْيَماِنُكم

قطعاً، إذ ھو المقصوُد بالبيان أوالً، فلو ُخصَّ لخال سبُب الحكم عن البيان، وھو ممتنع، وھذا  محل السبب من جملة العام ممتنع

َنَعم التحريُم يمين ُكبرى فى الزوجة كفارُتھا كفارةُ : استدالل فى غاية القوة، فسألُت عنه شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى، فقال

وھذا معنى قوِل ابن عباس وغيِره من الصحابة وَمْن : قال. اليمين با الظھار، ويمين صغرى فيما عداھا كفارُتھا كفارةُ 

على من آثر الِعلم  - َبْعَدھم، إن التحِريَم يمين تكفر، فھذا تحريُر المذاھب فى ھذه المسألة نقالً،وتقريرھا استدالالً، وال يخفى

 .ن المرجوح وبا المستعانالراجُح مِ  - واإلنصاف، وجانب التعصُّب ونصرة ما بنى عليه من األقوال
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 فصل 

م شيئاً غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس أو أمته َيْحُرْم عليه بذلك، وعليه كفارةُ يمين،  وقد تبين بما ذكرنا، أن من حرَّ

 .وفى ھذا خالف فى ثالثة مواضع

داً ُتزيله الكفارة، كما إذا ظاھَر من امرأته، فإنه ال يحرم تحريماً مقي: أنه ال يحرم، وھذا قول الجمھور، وقال أبو حنيفة: أحدھا

ھا، َيِحلُّ له وطؤھا حتى ُيكفِّر، وألن هللا سبحانه سمَّى الكفارة فى ذلك َتِحلًَّة، وھى ما ُيوجب الِحلَّ، فدل علي ثبوت التحريم قبل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُم {: وألنه سبحانه قال لنبيه َصلَّى هللاَّ ، وألنه تحريٌم لما أبيح له، فيحرم بتحريمه ]1:التحريم[} َما أََحلَّ هللاُ لَكَ لَِم ُتَحرِّ

م زوجته  .كما لو حرَّ

إنما ُسميت الكفارة تِحلَّه ِمن الَحل الذى ھو ِضدُّ العقِد ال ِمن الِحل الذى ھو مقابُل التحريم، فھى َتُحلُّ اليمين : ومنازعوه يقولون

ُم َما أََحلَّ هللا لَكَ لَِم {: بعد عقدھا، وأما قوله ، فالمراُد تحريُم األِمة أو العسل، ومنُع نفسه منه، وذلك ُيسمى ]1:التحريم[} ُتَحرِّ

 ً  .تحريماً، فھو تحريم بالقول، ال إثبات للتحريم شرعا

لتكفير على الحنث أنِت علىَّ حرام، فلو صحَّ ھذا القياس، لوجب تقديُم ا: وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظھاِر، أو بقوله

ً على الظھاِر، إذ كان فى معناه، وعندھم ال يجوُز التكفيُر إال بعد الحنث، فعلى قولِھم يلزم أحد أمرين، وال بد إما أن : قياسا

ِحلَّةِ  إال  يفعله حراماً وقد فرض هللا تِحلَّة اليمين، فيلزم كون المحرم مفروضاً، أو من ضرورة المفروض، ألنه ال َيِصُل إلى التَّ

ألنه ال يجوز تقديُم الكفارة، فيستفيُد بھا الحل، وإقدامه عليه وھو حراٌم  بفعل المحلوف عليه، أو أنه ال سبيَل له إلى فعله حالالً،

م شيئاً، فھو بمنزلة من َحلََف  ممتنع، ھذا ما قيل فى المسألة من الجانبين، وبعُد، فلھا غور، وفيھا ِدقة وغموض، فإن من حرَّ

على تركه، ولو حلف على تركه، لم َيجز له ھتُك حرمة المحلوِف به بفعله إال بالتزام الكفارة، فإذا التزمھا، جاز له اإلقداُم با 

على فعل المحلوف عليه، فلو عزم على ترِك الكفارة، فإن الشارع ال ُيبيح له اإلقداَم على فعل ما حلف عليه، ويأذن له فيه، 

يحه إذا التزم ما فرض هللا من الكفارة، فيكون إذنه له فيه، وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم وإنما يأذُن له فيه وُيب

ُرخصًة من هللا له، ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذى فرض له من الكفارة، فإذا لم يلتِزْمه بقى المنُع الذى عقَده على 

صار عمن اتقاه، والتزم ُحكمه، وقد كانت اليميُن فى شرع َمن قبلنا يتحّتم الوفاُء بھا، وال نفسه إصراً عليه، فإن هللا إنما رفع اآل

ع له فى الح ز لھا الحنث بشرط الكفارة، فإذا لم ُيكفِّْر ال قبُل وال بعُد لم ُيوسَّ ع هللا على ھذه األمة، وجوَّ نث، يجوز الحنُث، فوسَّ

أن ھذا : يس ھذا من مفردات أبى حنيفة، بل ھو أحُد القولين فى مذھب أحمد ُيوضحه،ول.إنه يحرم حتى يكفِّر: فھذا معنى قوله

مه تحريمه أو : التحريَم والحلف قد تعلَّق به مانعان منع من نفسه لفعله، ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة، فلو لم ُيحرِّ

ألمر أن الشارَع أوجَب فى ذمته بھذا المنع صدقًة أو ِعتقاً أو يمينه، لم يكن لمنعه نفسه وال لمنع الشارع له أثره، بل كان غايُة ا

ً ال يتوقَُّف عليه حلُّ المحلوف عليه وال تحريمه البته، بل ھو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق، فال يكوُن  صوما

 .للكفارة أثر البته، ال فى المنع منه، وال فى اإلذن، وھذا ال يخفى فساُده

باإلقدام عليه مع تحريمه حيُث ال يجوُز تقديُم الكفارة، فجوابه أنه إنما يجوز له اإلقدام عند عزمه على التكفير،  وأما إلزامه

 .فعزُمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه، وإنما يكوُن التحريُم ثابتاً إذا لم يلتزم الكفارة، ومع التزامھا ال يستمرُّ التحريم
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 فصل 

ه كفارة بالتحريم، وھو بمنزلة اليمين، وھذا قوُل َمْن سميناه من الصحابة، وقوُل فقھاء الرأى والحديث إال أن يلزم: الثانى

 .ال كفارة عليه بذلك: الشافعىَّ ومالكاً، فإنھما قاال

ُم َما أََحلَّ هللاُ لَكَ { :والذين أوجبوا الكفارَة أسعُد بالنص من الذين أسقطوھا، فإن هللا سبحانه ذكر َتِحلََّة األيماِن َعقَب قوله } لَِم ُتَحرِّ

، وھذا صريٌح فى أن تحريم الحالل قد فُِرَض فيه تحلَُّة األيمان، إما مختصاً به، وإما شامالً له ولغيره، فال يجوُز ]1: التحريم[

 .عأن ُيخلى سبُب الكفارة المذكورة فى السياق عن حكِم الكفارة، وُيعلَّق بغيره، وھذا ظاھُر االمتنا

ً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين، بل أقوى، فإن اليميَن إن تضمن ھتَك ُحرمة اسمه سبحانه، فالتحريُم  وأيضا

ً لحرمة ما شرعه، ونحن  مه المكلف، كان تحريمه ھتكا تضمن ھتك حرمة شرعه وأمره، فإنه إذا شرع الشىء حالالً فحرَّ

ن ھتَك حرِمة االسم، وال التحريُم ھتَك حرمة الشرع، كما يقولُه من يقول ِمن الفقھاء، وھو لم يتضمن الِحنث فى اليمي: نقولُ 

ز هللا ألحد البتة أن َيْھِتَك ُحرمة اسمه، وقد شرع لِعباده  تعليٌل فاسد جداً، فإن الِحنَث إما جائز، وإما واجب أو مستحب، وما جوَّ

 ُ  َعلَْيِه َوَسلََّم أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرھا خيراً منھا كفَّر عن يمينه، وأتى الِحنث مع الكفارة، وأخبره النبىُّ َصلَّى هللاَّ

، وإنما الكفَّارة كما سماھا هللا تعالى تحلَّة  المحلوَف عليه، ومعلوم أن ھتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم ُيبح فى شريعة قطُّ

: يس إال، وھذا العقُد كما يكون باليمين يكوُن بالتحريم، وظھر ِسرُّ قوله تعالىوھى تفعلة من الحل، فھى َتُحلُّ ما عقد به اليمين ل

ُم َما أََحلَّ هللاُ لَكَ {: عقيب قوله ] 2: التحريم[} َقْد َفَرَض هللاُ لَُكم َتِحلََّة أَْيَمانُِكم{  ].1:التحريم[} لَِم ُتَحرِّ

 فصل 

ين األمة وغيرھا عند الجمھور إال الشافعىَّ وحَده، أوجب فى تحريم األمة أنه ال فرَق بيَن التحريم فى غير الزوجة ب: الثالث

 .خاصة كفارَة يمين، إذ التحريُم له تأثير فى األبضاع عنده دون غيرھا

النص علق : وأيضاً فإن سبَب نزول اآلية تحريُم الجارية، فال يخُرُج محلُّ السبب عن الحكم، ويتعلَّق بغيره، ومنازعوه يقولون

 .َتِحلَّة اليمين بتحريم الحالل، وھو أعمُّ من تحريم األمة وغيرھا، فتجب الكفارة حيث وجد سببھا، وقد تقدم تقريرهُ  فرض

ُجِل المرأته ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قول الرَّ  الحقى بأَْھلِكِ : حكُم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وَدَنا منھا قالتأن ابنَة الَجْوِن لما دخلت على ر: ثبت فى صحيح البخارى ِ منَك، : سول هللا َصلَّى هللاَّ أعوُذ با

 ". ِبأَْھلِكِ  ُعْذِت ِبَعِظيٍم الَحقى: "فقالَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": الصحيحين"وثبت فى  ، قال يأُمُره أن يعتِزَل امرأته"أن كعب بَن مالك رضى هللا عنه لما أتاه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".الحقى بأھلك: لھا

والنبىُّ : قالوا. ليس ھذا بطالق، وال يقُع به الطالُق نواه أو لم ينوه، وھذا قوُل أھل الظاھر: فاختلف الناُس فى ھذا، فقالت طائفة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يكن عقد على ابنة الَجْوِن، وإنما أرسل إليھا لَِيخُطبھا : لُّ على ذلك ما فى صحيح البخارىَوَيدُ : قالوا. َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقد أُِتَى بالَجْوِنيِة، فأُنزلت  فى بيت أُميمة من حديث حمزة بن أبى أُسيد، عن أبيه، أنه كان مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَ  : ، فقالت"َھبى لى َنْفَسكِ : "ْيِه َوَسلََّم، فقالبنت النعمان بن شراحبيل فى نخل ومعھا دابُتھا، فدخل عليھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وَقِة، َفأَْھَوى لَِيَضَع َيَدهُ َعلَْيَھا لِتْسُكَن، َفَقالَتْ  ِ ِمْنَك فقالَ : وَھْل َتَھْب الَملِكُة َنْفَسھا للسُّ : ، ثم َخَرَج فقال"َقْد ُعْذِت ِبَمَعاذ: "أَُعوُذ با

 ".ْيِن وأَْلِحْقَھا بأَْھلَِھااْكُسَھا راِزقِيَّ : َيا أَبا أَُسْيد"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم امرأةٌ ِمن العرب، فأمر أَبا أَُسْيٍد أن : عن سھل بن سعد، قال": صحيح مسلم"وفى  ُذكَرْت لِرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى جاءھا فدخل عليھا، َفَقِدَمْت، فنزلت فى أُُجِم بنى َساِعَدة، فخرج رسول هللا َصلَّ  ُيْرِسَل إليھا، فأرسل إليھا، ى هللاَّ

ا كلمھا، قالت ِ منك، قال: فإذا امرأة منكِّسة رأسھا، فلمَّ ِّ : ال، قالوا: أتدريَن َمْن ھذا؟ قالتْ : ، فقالوا لھا"َقْد أََعْذُتِك ِمنِّى: "أَعوُذ با

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جاَءك لِيخْ   .أنا كنُت أشقى من ذلك: ُطَبك، قالتھذا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم: قالوا  وھذه ُكلَُّھا أخباٌر عن قصة واحدة، فى امرأة واحدة، فى مقام واحد، وھى صريحة أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

جھا بعُد، وإنما دخل عليھا لِيْخُطَبھا  .يكن تزوَّ

أن : بل ھذا من ألفاظ الطالق إذا نوى به الطالق، وقد ثبت فى صحيح البخارى: وقال الجمھور منھم األئمة األربعة وغيرھم

أنِت العتبُة، وقد أمرنى أن : ، فقال لھا"ُمِريه فلِّيَغيِّْر َعَتَبَة باِبهِ : "أبانا إسماعيل بن إبراھيم طلَّق به امرأَته لما قال لھا إبراھيم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان َعَقَد عليھا، فإنه قالتأُفاِرَقِك، الحقى بأھلك وحديث عائشة كالصريح،  لما أُدخلت عليه، فھذا : فى أنه َصلَّى هللاَّ

 .ودنا منھا: دخوُل الزوج بأِھله، وُيؤّكده قولھا

ھذا ، وھذا ال يدل على أنه لم يتقدم ِنكاُحه لھا، وجاز أن يكون "ِھبى لِى َنْفَسكِ : "وأما حديث أبى أُسيد، فغايُة ما فيه قوله

خول ال للعقد ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للدُّ  .استدعاًء منه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما جاء إليھا قالُوا وأما حديث سھل بن سعد، فھو أصرُحھا فى أنه لم يكن ُوجَد عقد، ھذا : فإنَّ فيه أنه َصلَّى هللاَّ

. فأمر أبا أُسيد أن ُيْرِسَل إليھا، فأرسل إليھا: ألن سھالً قال فى حديثهرسوُل هللا جاء لِيخُطَبِك، والظاھُر أنھا ھى الجونية، 

فالقصُة واحدة دارت على عائشة رضى هللا عنھا وأبى أسيد وسھل، وُكلٌّ منھم رواھا، وألفاُظھم فيھا متقاربة، ويبقى التعارض 

كون أحُد اللفظين وھماً، أو الدخوُل ليس دخول الرجل فإما أن ي: فلما دخل عليھا، ودنا منھا: جاء ليخطبك، وبين قوله: بين قوله

 .على امرأته، بل الدخول العام، وھذا محتمل

وحديُث ابِن عباس رضى هللا عنھما فى قصة إسماعيل صريح، ولم يزل ھذا اللفُظ من األلفاظ التى ُيطلَُّق بھا فى الجاھلية 

ُ َعلَْيِه وَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الطالَق واإلسالم، ولم يغيره النبى َصلَّى هللاَّ َسلََّم، بل أقرھم عليه، وقد أوقع أصحاُب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

بأنِت حرام، وأمُرك بيدك، واختاري، ووھبُتك ألھلك، وأنت خلية وقد خلوِت مني، وأنت برية وقد أبرأتك، وأنِت : وُھُم القدوةُ 

أة، وحبلُك على غارِبك، وأنِت الحرجُ  ق . واحدة، وھو أحقُّ بَھا: الخليُة ثالث، وقال عمر: على وابن عمرفقال . مبرَّ وفرَّ

. إنھا ثالث: إن خرجت فأنت خلية، وقال على وابُن عمر رضي هللا عنھما، وزيد فى البرية: معاوية بين رجل وامرأته قال لھا

واحدة، وقد تقدم ذكر : ال عمرھى ثالث، وق: ھى واحدة وھو أحق بھا، وقال على في الحرج: وقال عمر رضى هللا عنه

،وهللا سبحانه ذكر الطالَق ولم ُيعين له لفظاً، فعلم أَنه ردَّ الناَس إلى ما يتعارفونه طالقاً، .أقوالھم فى أمرك بيدك، وأنت حرام
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ذا تكلَّم بلفظ دال على فإن جرى عرفھم به، وقع به الطالُق مع النيَّة، واأللفاُظ ال ُتراد لعينھا، بل للداللة على مقاصد الفظھا، فإ

ولھذا يقع الطالُق ِمن العجمى والتركى والھندى بألسنتھم، بل لو طلَّق أحدھم  معنى، وقصد به ذلك المعنى، ترتَّب عليه حكمه،

بن  بصريِح الطالق بالعربية ولم يفھم معناه، لم يقع به شىء قطعاً، فإنه تكلّم بما ال يفھم معناه وال قصده، وقْد دل حديُث كعب

 .مالك على أن الطالَق ال يقُع بھذا اللفظ وأمثاله إال بالنية

غالمى غالٌم حٌر ال : والصواُب أن ذلك جاٍر فى سائر األلفاظ صِريِحھا وكناِيتھا، وال فرق بين ألفاِظ العتق والطالق، فلو قال

نواه، لم يعتق بذلك قطعاً، وكذلك لو كانت معه يأتى الفواحش، أو أمتى أمٌة حرة ال تبغى الفجوَر، ولم يخطر بباله العتُق وال 

ح شعرھا وقال: أين امرأُتَك؟ فقال: امرأته فى طريق فافترقا، فقيل له كذلك . سرحُتھا ولم ُيرد طالقاً، لم تطلق: فارقُتھا، أو سرَّ

رأة فى وَثاق فأطلقت منه، فقال إنھا طالق، لم تطلق بذلك، وكذلك إذا كانت الم: إذا ضربھا الطلق وقال لغيره إخباراً عنھا بذلك

ھذا كله مذھُب مالك وأحمد فى بعض ھذه الصور، وبعضھا نظير ما نص عليه، وال يقُع . أنِت طالق، وأراد من الوثاق: لھا

اظ إلى الطالُق به حتى ينوَيه، ويأتى بلفظ دال عليه، فلو انفرد أحُد األمرين عن اآلخر، لم يقع الطالق، وال العتاق، وتقسيُم األلف

ً فى أصل الوضع، لكن يختلُِف بإختالف األشخاص واألزمنة واألمكنة، فليس حكماً  ً صحيحا صريح وكناية وإن كان تقسيما

ً للفظ لذاته، فُربَّ لفٍظ صريح، عند قوم كناية آخرين، أو صريح فى زمان أو مكان كنايٌة فى غير ذلك الزمان والمكان،  ثابتا

راِح ال يكاُد أحٌد يستعمله فى الطالق ال صريحاً وال كناية، فال يسوُغ أن يقالوالواقُع شاھد بذلك، فھذا ل إن من تكلم به، : فظ السَّ

ً واستعماالً، أما  عى أنه ثبت له ُعرف الشرع واالستعمال، فإن ھذه دعوة باطلة شرعا لزمه طالُق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدَّ

َھا الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتم {: ، وأما الشرُع، فقد استعمله فى غير الطالق، كقوله تعالىفال يكاد أحٌد يطلق به البتة االستعمال، َيا أَيُّ

وَنھا َفمَ  ٍة َتْعَتدُّ وُھنَّ َفَمالَُكْم َعلَْيِھنَّ ِمْن ِعدَّ ُحوُھنَّ سَ الُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمْن َقْبِل أَْن َتَمسُّ ً َجميالً تُِّعوُھنَّ وسرِّ : األحزاب[} راحا

بىُّ إَِذا َطلَّْقُتُم {: ، فھذا السراح غير الطالق قطعاً، وكذلَك الفراق استعمله الشرُع فى غير الطالق، كقوله تعالى]49 َھا النُّ َيأَيُّ

ِتِھنَّ  : الطالق[} َفأَْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َفارقُوُھنَّ ِبَمْعُروفٍ  َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُھنَّ {: إلى قوله تعالى] 1: الطالق[} النَِّساَء َفَطلِّقُوُھنَّ لِِعدَّ

إن من : ترُك الرجعة ال إنشاء طلقة ثانية، ھذا مما ال خالف فيه البتة، فالَ يجوز أن ُيقال: الرجعة، والمفارقةُ : فاإلمساك ھنا] 2

 .واء، وبا التوفيقتكلم به طلقت زوجته، فھم معناه أو لم يفھم، وكالھما فى البطالن س

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الظھار، وبيان ما أنزل هللا فيه، ومعني العوِد الموجِب للكفارة  ُحكم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ھاُتُھْم إاِلَّ الالَِّئى وَ {: قال تعالى ھاِتِھْم إْن أُمَّ ُھْم لََيقُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن الَقْوِل الَِّذيَن ُيَظاِھُروَن ِمْنُكم ِمْن ِنَساِئِھْم َما ُھنَّ أُمَّ لَْدَنُھْم وإِنَّ

ا َذلِكُ * َوُزوراً وإِنَّ هللاَ لََعفُوٌّ َغفُوٌر  ْم ُتوَعُظوَن والَِّذيَن ُيَظاِھرُوَن ِمْن ِنَساِئِھْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما َقالُوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبل أَْن َيَتماسَّ

ا َفَمْن لَْم َيْسَتِطْع َفإِْطَعاُم ِستِّينَ * ا َتْعَملُوَن َخِبيٌر ِبِه وهللاُ ِبمَ  ً ذلَِك َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصَياُم َشْھَرْين ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل أَْن َيَتماسَّ  ِمْسِكينا

ِ َوَرُسولِه َوِتْلَك ُحُدوُد هللا ولِْلَكافِرين َعَذاٌب ألِيمٌ  أن أوس بن ": المسانيد"و" السنن"، ثبت فى ] 4-2: جادلةالم[} لُِتْؤمُنوا ِبا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واشتكت إلى هللا،  الصامت ظاھر ِمن زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وھي التى جادلت فيه رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

، فلما خال يا رسوَل هللا، إن أوَس بَن الص: وسمع هللا شكواھا ِمن فوِق سبِع سماوات، فقالت جنى وأنا شابة مرغوب فىَّ امت تزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِه عنده، فقال لھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اللھم : فقالت" َما ِعْنِدى فى أمِرك َشىٌء : "سنى، ونثرت له بطنى، جعلنى كأمِّ

ھم إليه، ضاُعوا: إنى أشكو إليك، وُروى أنھا قالت وإن ضممُتھم إلىَّ َجاُعوا، فنزَل القرآُن، وقالت  إن لى صبيًة ِصغاراً إن ضمَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأن: عائشة ِ الذى َوِسَع سمُعه األصواَت، لقد جاءت خولُة بنُت ثعلبة تشكو إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ َّ ِ ا فى الحمُد 

َسِمَع هللاُ َقْوَل الَّتى ُتَجاِدلَُك فى َزْ◌ْوِجَھا وَتْشتكى إلى ِهللا وهللاُ َقْد {:ِكْسِر البيت َيْخفى علىَّ بعُض كالِمھا، فأنزل هللا عزَّ وَجلَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ] 1: المجادلة[} َيْسَمُع َتحاُوَركما إنَّ هللاَ سميٌع َبِصيرٌ  َفَيُصوَم : "ال يجد، قال: ، قالت"لُِيْعِتْق َرَقَبةً "فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ً : "يا رسول هللا، إنه شيخ كبير ما بِه ِمْن صيام، قال : ، قالت"اِبَعْينِ َشْھَرْيِن ُمَتتَ  ما عنده من شىء : قالت" َفْلُيْطِعْم ِستِّيَن ِمْسِكينا

ُق به، قالت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فإنى أعينه بَعرٍق آخَر، قالَ : قلت" فأنى ساعتئذ ِبَعرق ِمْن َتْمرٍ : يتصدَّ أَْحَسْنِت : "يا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ".َفأَْطِعمى َعْنُه ِستِّيَن ِمْسِكيناً واْرِجعى إلى اْبِن َعمِّكِ 

أن سلمة بن صخر البياضى ظاھر ِمن امرأته مدَة شھِر رمضان، ثم واقعھا ليلًة قبل انسالخه، فقال له النبىُّ ": السنن"وفى 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أنا ِبَذاَك يا رسوَل هللا مرتين وأنا صابر ألمر هللا، فاحكْم فىَّ بما أراك هللا : قلت: ، قال"أَنَت ِبَذاَك َيا َسلمة: "َصلَّى هللاَّ

ْر َرَقَبةَ : "قال ، "َفُصْم َشْھَرْيِن متتاِبَعين: "والذى بعثك بالحقِّ نبياً ما أملُِك رقبة غيَرھا، وضربُت صفحة رقبتى، قال: ، قلتُ "َحرِّ

ً : "فى الصيام، قالوھل أصبُت الذى أصبُت إال : قال والَّذى بعثك بالحقِّ لقد ِبْتَنا : قلت" فاطعم، وْسًقا ِمن تمر بين ِستيَن مسكينا

ً ِمْن َتمِر وُكلْ : "َوْحَشْيِن ما لنا َطَعام، قال ً َوْسقا ْنَت أَ  فاْنَطلِْق إلى َصاِحِب َصَدَقِة َبِنى ُزَرْيٍق َفْلَيْدَفْعَھا إِلْيَك َفأْطِعْم ِستِّيَن ِمْسِكينا

َتھا ُ َعلَْيِه : َفُرْحُت إلى قومى، فقلتُ : قال". وِعَيالَُك َبقِيَّ وجدت عندكم الضيَق وسوء الرأى، ووجدُت عنَد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

َعَة وُحْسَن الرأى، وقد أمر لى بصَدَقِتكم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ،وفى جامع الترمذى عن ابن عباس، أنَّ رجال أتى النبىَّ َصلَّى .َوَسلََّم السَّ هللاَّ

َوَما َحَملََك : "يا رسوَل هللا إنى ظاھرُت ِمن امرأتى، فوقعُت عليھا َقْبَل أن أكفِّر، قال: قد ظاَھَر ِمن امرأته فوقع عليھا، فقال

ھذا حديث حسن : قال". ى َتْفَعَل َما أََمَرَك هللاَفالَ َتْقَرْبھا َحتَّ : "َرأَْيُت َخْلَخالَھا فى َضْوِء الَقَمِر، قال: قال" هللا َعلى َذلَِك َيْرَحُمكَ 

 .غريب صحيح

 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فى المظاھر ُيواقُِع قبل أن ُيَكفِّر، فقال: وفيه أيضا : وقال". َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ : "عن لسمة بن صخر، عن النبى َصلَّى هللاَّ

وسلمة بن صخر، وفى مسند البزار، عن إسماعيل بن مسلم، عن حسن غريب، انتھى، وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضى هللا عنه، قال إنى : أتى رجٌل إلى النبى هللا َصلَّى هللاَّ

 ُ ا{:ألم يقل هللا : َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ظاھرُت من امرأتى، ثم وقعُت عليھا قبل أن أُكفِر، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ } ِمْن َقْبل أَْن َيَتَماسَّ

ال نعلمُه ُيروى بإسناد أحسَن من ھذا، على أن : قال البزار" أَْمِسْك عنھا َحتَّى ُتَكفِّرَ : "أَْعَجَبْتنى، فقال: ؟ فقال]3:المجادلة[

 .العلمإسماعيل ابن مسلم قد ُتكلِّم فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أھل 

 .فتضمنت ھذه األحكام أموراً 

ح بنيته له، فقال: أحُدھا أنِت علىَّ : إبطال ما كانوا عليه فى الجاھلية، وفى صدِر اإلسالم ِمن كون الظھار طالقاً، ولو صرَّ

ً وكان ظھاراً، وھذا باالتفاق إال ما عساه ِمن خالف شاذ، وقد نصَّ عل يه أحمد كظھر أمى، أعنى به الطالق، لم يكن طالقا

 :قال الشافعى. والشافعى وغيرھما

ولو ظاھر ُيريد طالقاً، كان ظھاراً، أو طلَّق ُيريد ظھاراً كان طالقاً، ھذا لفظه، فال يجوز أن ُينسب إلى مذھبه خالُف ھذا، 

ار كان طالقاً فى أنت علىَّ كظھر أمى أعنى به الطالَق أنه ظھار، وال تطلُق به، وھذا ألن الظھ: على أنه إذا قال: ونص أحمد
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ً فأْوس بن الصامت إنما نوى به الطالَق على ما كان عليه،  الجاھلية، فنسخ، فلم يجْز أن ُيعاد إلى الحكم المنسوخ، وأيضا

ً فإنه صريح فى حكمه، فلم يجز جعلُه كناية فى الحكم الذى أبطله عز وجل .وأجرى عليه حكم الظھار دون الطالق وأيضا

، وحكم ِهللا أوجبُ بشرعه، وقضاُء هللا أ  .حقُّ

ومنھا أن الظھار حرام ال يجوُز اإلقداُم عليه ألنه كما أخبر هللا عنه منكر من القول وزور، وكالھما حرام، والفرُق بين جھة 

 أنت علىَّ كظھر أمى يتضمُن إخباره عنھا بذلك، وإنشاءه تحريمھا، فھو يتضمن إخباراً : كونه منكراً وجھِة كونه زوراً أن قوله

وإنشاًء، فھو خبر ُزوٌر وإنشاٌء منكر، فإن الزور ھو الباطل خالف الحق الثابت، والمنكر خالف المعروف، وختم سبحانه اآلية 

 وفيه شعار بقيام سبب اإلثم الذى لوال عفُو هللا ومغفرُته آلخذ به] 2:المجادلة[} َوإنَّ هللاَ لََعفُوٌّ َغفُور{:بقوله تعالى 

ال تجب بنفِس الظھار، وإنما تجُب بالعود، وھذا قوُل الجمھور، وروى الثورى، عن ابن أبى َنجيح، عن إن الكفارة : ومنھا

إذا تكلَّم بالظھار، فقد لَِزَمه، وھذه رواية ابن أبى نجيح عنه، وروى معمر، عن طاووس، عن أبيه فى قوله : طاووس قال

وحكى الناس عن . جعلھا عليه كظھر أمه، ثم يعوُد، فيطؤھا، فتحرير رقبة: قال ،]3: المجادلة[} ثمَّ َيُعوُدوَن لَِما َقالُوا{: تعالى

ابُن حزم عن الثورى، وعثمان البتي، وھؤالء لم يخف عليھم أن العود شرط فى  أنه تجب الكفارةُ بنفس الظھار، وحكاه: مجاھد

وَمْن َعاَد {:ظاھر، كقوله تعالى فى جزاء الصيد الكفارة، ولكن العود عندھم ھو العود إلى ما كانوا عليه فى الجاھلية من الت

ا َسلَفَ {: عاد إلى االصطياد بعد نزول تحريمه، ولھذا قال: أى] 95: المائدة[} َفَيْنَتقُِم هللاُ ِمْنهُ  : قالوا] 95: المائدة[} َعَفا هللاُ َعمَّ

وألن هللا : ُر دون الوطء، أو العزم عليه، قالواوألن الكفارة إنما وجبت فى مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور، وھو الظھا

م الظھار، ونھى عنه كان العود ھو فعل المنھى عنه، كما قال تعالى } َعسى َربُُّكم أَْن َيْرَحَمُكم وإْن ُعْدُتم ُعْدَنا{: سبحانه لما حرَّ

 نھى عنه،إن عدتم إلى الذنب، عدنا إلى العقوبة، فالعوُد ھنا نفُس فعِل الم: أى] 8:اإلسراء[

ً فى الجاھلية، فُنقَِل حكُمه من الطالق إلى الظھار، ورتب عليه التكفير، وتحريم الزوجة حتى : قالوا وألن الظھاَر كان طالقا

إن العود أمٌر وراءه مجرد لفظ : يكفِّر، وھذا يقتضى أن يكون حكُمه معتبراً بلفظه كالطالق، ونازعھم الجمھور فى ذلك، وقالوا

 .ِصحُّ حمل اآلية على العود إليه فى اإلسالم لثالثة أوجهالظھار، وال يَ 

ُيظاھرون، وإذا كان ھذا بياناً : أن ھذه اآلية بيان لحكم من ُيظاھر فى اإلسالم، ولھذا أتى فيھا بلفظ الفعل مستقبالً، فقال: أحدھا

 ى ھذا العود غير الظھر عندكم؟ثم يعودون، وإن معن: لحكم ِظھار اإلسالم، فھو عندكم نفُس العود، فكيف يقول بعده

والذين ظاھروا ِمن نسائھم، ثم عادوا فى : أنه لو كان الُعود ما ذكرتم، وكان المضاُر بمعنى الماضي، كان تقديُره: الثانى

فى  ُتوجبونھا على من ابتدأ الظھار اإلسالم، ولما وجبت الكفارةُ إال على من تظاھر فى الجاھلية ثم عاد فى اإلسالم، فمن أين

" يظاھرون"ِظھار سابق، وعود إليه، وذلك يبطُل حكم الظھار اآلن بالكلية إال أن تجعلوا : اإلسالم غيَر عائد؟ فإن ھنا أمرين

 .لفرقة ويعودون لفرقة،ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضى، وذلك مخالف للنظم، ومخرج عن الفصاحة

: ھل تظاھرا فى الجاھلية أم ال؟ فإن قلُتم: سلمة بن صخر بالكفارة، ولم يسألھماأن رسوَل هللاِ أمر أوَس بن الَصامت، و: الثالث

أما من يجعُل العود نفس اإلمساك بعد الظھار : قيل. ولم يسألُھما عن العود الذى تجعلونه شرطاً، ولو كان شرطا لسألھما عنه

ً ُيْمِكُن وقوع الطالق فيه، فھذا جاٍر على قوله، وھو نفُس حجته، سياق القصة : ومن جعل العوَد ھو الوطء والعزم، قال زمنا
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بيِّن فى أن المتظاھرين كان قصُدھم الوطء، وإنما أمسكوا له، وسيأتى تقريُر ذلك إن شاء هللا تعالى، وأما كون الظھار منكراً 

به، وبالعود، كما أن : مرينمن القول وزوراً، فنعم ھو كذلك، ولكن هللا عز وجل إنما أوجب الكفارة فى ھذا المنكر والزور بأ

 .حكم اإليالء إنما يترتب عليه وعلى الوطء ال على أحدھما

 فصل

ھل ھو إعادة لفظ الظھاِر بعينه، أو أمر : ال تجُب الكفارةُ إال بالعود بعد الظھار، ثم اختلفوا فى معنى العود: وقال الجمھور

فِظ الظھاِر، ولم يحُكوا ھذا عن أحد من السلف البتة، وھو قوٌل لم ھو إعادة ل: وراءه؟ على قولين، فقال أھُل الظاھر ُكلُّھم

فلم يوجب هللاُ سبحاَنه الكفارة إال بالظھار : قالوا. ال يكاد مذھب من المذاھب يخلو عنھا ُيسبقوا إليه، وإن كانت ھذه الشَّكاةُ 

 .واالستدالل باآلية من ثالثة وجوه: قالوا. المعاد ال المبتدأ

وھذا كتاُب هللا، وكالُم رسوله، وكالُم : لعرب ال ُيعقل فى لغاتھا العوُد إلى الشىء إال فعل مثله مرًة ثانية، قالواأن ا: أحدھما

وا لََعاُدوا لَِما ُنھوا َعْنهُ {: قال تعالى. العرب بيننا وبينكم ، فھذا نظيُر اآلية سواء فى أنه عدَّى فعل العود ]28: األنعام[} َولَْو ُردُّ

إن كررتم الذنب، كررنا : أى] 8: اإلسراء[} َوإِْن ُعْدُتْم ُعْدنا{: وھو إتياُنھم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أوالً، وقال تعالىبالالم، 

سورة الظھار  وھذا فى] 8: المجادلة[} أَلَْم َتَر إلى الَِّذيَن ُنُھوا َعن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما ُنُھوا َعْنهُ {: العقوبة، ومنه قوله تعالى

 .نفسھا، وھو ُيبين المراَد ِمن العود فيه، فإنه نظيُره فعالً وإرادة، والعھد قريب بذكره

وأيضاً : قالوا. ھو لفُظ الظھار، فالعود إلى القول ھو اإلتياُن به مرة ثانية ال تعقُِل العرب غيَر ھذا: وأيضاً، فالذى قالوه: قالوا

وإما عزم، وإما فعل، وليس واضٌح منھا بقول، فال يكون اإلتيان به عوداً، ال لفظاً وال معنى، فما عدا تكرار اللفظ إما إمساٌك، 

 .وألن العزم والوطء َ واإلمساَك ليس ظھاراً، فيكون اإلتيان بھا عوداً إلى الظھار

ثم يعودون فيما قالوا، كما فى : ولو أريد بالعوِد الرجوُع فى الشىء الذى منع منه نفسه كما ُيقال، عاد فى الھبة، لقال: قالوا

أن أوس بن الصامت . واحتج أبو محمد ابن حزم، بحديث عائشة رضى هللا عنھا ،" الَعاِئُد فى ِھبتِه، َكالَعائِِد فى َقْيئهِ : "الحديث 

ھذا يقتضى التكراَر وال : لفقا. كان به لمم، فكان إذا اشتدَّ ِبه َلَمُمه، ظاَھَر من زوجته، فأنزل هللاُ عز وَجلَّ فيه كفارَة الظھار

، قال وأما تشنيُعكم علينا بأن ھذا القوَل لم َيقُْل به أحد من الصحابة، فأرونا : قال. وال يِصحُّ فى الظھاِر إال ھذا الخبُر وحَده: ُبدَّ

و عن رجل واحٍد إن العود ھو الوطء، أو العزم، أو اإلمساك، أو ھو العود إلى الظھار فى الجاھلية ول: ِمن الصحابه من قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم منا أبداً   .من الصحابة، فال تكونون أسعَد بأصحاب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 فصل 

ُثمَّ يعيدون ما قالوا، : ليَس معنى العود إعادة اللفظ األول، ألن ذلك لو كان ھو العود، لقال: ونازعھم الجمھوُر فى ذلك، وقالوا

: ويقال". فى"عاد فى فعله، وفى ھبته،فھذا استعماله ب: بعينه، وأما عاد، فإنما ھو فى األفعال، كما يقال أعاد كالَمه: ألنه ُيقال

 ً  .عاد إلى عمله وإلى واليته، وإلى حاله، وإلى إحسانه وإساءتِه، ونحو ذلك، وعاد له أيضا
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ُ : فإما يقال: وأما القول : وكما قال أبو سعيد" أَِعْد َعلَىَّ َكلَِماِتكَ : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ أعاده كما قال ِضماد بن ثعلبة للنبى َصلَّى هللاَّ

، "فعاد لمقالته: "أعاد مقالته، وعاد لِمقالته، وعاد لِمقالته، وفى الحديث: ، وھذا ليس بالزم، فإنه يقال"هللا أَِعْدَھا َعلَىَّ يا رسول"

ألنه ال يتھيأ اجتماُع زمانين، : قال. بأن إعادَة القول محال، كإعادة أمسبمعنى أعادھا سواء، وأفسُد ِمن ھذا ردُّ َمْن َردَّ عليھم 

ال : وھذا فى غاية الفساد، فإن إعادَة القوِل من جنس إعادة الفعل، وھى اإلتيان بمثل األول ال بعينه، والعجُب ِمن متعصِّب يقول

، وكذلك ردُّ من ردَّ عليھم بمثل العائِد في ُيْعَتدُّ بخالف الظاھرية، ويبحُث معھم بمثل ھذه البحوث، ويردُّ علي ھم بمثل ھذا الردُّ

، ومع ]8: المجادلة[} أَلَْم َتَر إلى الَِّذيَن ُنُھوا َعن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعودوَن لَِما ُنُھوا َعْنهُ {: ھبته، فإنه ليس نظيَر اآلية، وإنما نظيُرھا

فإن عوَدھم لَِما ُنُھوا عنه، ھو رجوُعھم إلى نفس المنھى عنه، وھو النجوى، وليس ھذا فھِذِه اآلية ُتبين المراَد ِمن آية الظھار، 

} َيُعوُدوَن لَِما َقالُوا{: المراُد به إعادَة تلك النجوي بعينھا، بل رجوُعھم إلى المنھى عنه، وكذلك قولُه تعالى فى الظھار

مة، فالعوُد إلى المحرم ھو العوُد  فھو مصدر بمعنى المفعول، وھو تحريمُ . لقولھم: أى] 3: المجادلة[ الزوجة بتشبيھھا بالمحرَّ

 .إنه الوطء: إليه، وھو فعلُه، فھذا مأخُذ من قال

أن القوَل فى معنى المقول، والمقول ھو التحريم، والعود له ھو العوُد إليه، وھو استباحته عائداً إليه بعد : ونكتة المسألة

لعربية واستعمالھا، وھذا الذى عليه جمھوُر السلف والخلف، كما قال قتادة، وطاووس، تحريمه، وھذا جار على قواعد اللغة ا

، ومالك، وغيُرھم، وال ُيعرف عن أحد ِمن السلف أنه فسر اآلية بإعادة اللفظ البتة ال من الصحابة، وال ِمن  والحسن، والزھرىُّ

ادَة اللفظ، وھو أن العوَد إلى الفعل يستلِزُم مفارقة الحال التى ھو التابعين، وال َمْن بعدھم، وھا ھنا أمٌر خفَى على َمْن جعله إع

 ]8: اإلسراء[} وإْن ُعْدُتْم ُعْدَنا{عليھا اآلن، وعوَده إلى الحال التى كان عليھا أوالً،كما قال تعالى 

 :أال ترى أن عودھم مفارقة ما ھم عليه من اإلحسان، وعوُدھم إلى اإلساءة، وكقول الشاعر

 .اَد لإِِلْحَساِن َفالَعْوُد أَْحَمدُ وإْن عَ 

 والَحاُل التى ھو عليھا اآلن التحريُم بالظھار، والتى كان عليھا إباحُة الوطء بالنكاح الموِجِب للحل، َفَعْوُد المظاھر عوٌد ِحلِّ 

فارقته، وظھر ِسرُّ الفرق بيَن كان عليِه قبَل الظھار، وذلك ھو الموجُب للكفارة فتأمله، فالعوُد يقتضى أمراً يعوُد إليه بعَد م

َفه  العود فى الھبة، وبيَن العود لما قال المظاھُر، فإنَّ الھبة بمعنى الموھوب وھو عين يتضمَّن عوُده فيه إدخالَه فى ُملكه وتصرُّ

التى كان عليھا  فيه، كما كان أوالً، بخالف المظاھر، فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية، وبالعوِد قد طلب الرجوَع إلى الحالِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وفى الھبة. عاد إليه: عاد لكذا، يعنى: معھا قبَل التحريم، فكان األَْليق أن يقال عاد إليھا، وقد أمر النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ھار، ولم يتلفظا به مرتين، فإنَّھما لم ُيخبرا بذلك عن أن فسھما، وال أخبر به أوَس بن الصاِمت، وسلمَة ابن صخر بكفارة الظِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َھْل قلُتما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثُل ھذا لو كان : أزواُجھما عنھما، وال أحٌد من الصحابة، وال سألھما النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .شرطاً لما أھمل بيانه

دَّ منھما فالذى يعود عنه يتضمَّن نقَضه وإبطاله، أمراً يعود إليه، وأمراً يعود عنه، وال بُ : وسرُّ المسألة أن العوَد يتضمن أمرين

ه وإرادته، وھذا عيُن فھم  والذى يعوُد إليه يتضمَّن إيثاره وإرادته، فعوُد المظاھر يقتضى نقَض الِظھار وإبطاله، وإيثار ضدِّ

 .العزم: للمس، وبعُضھم يقولا: الوطء، وبعُضھم يقول: إن العود ھو اإلصابة، وبعُضھم يقول: السلِف من اآلية، فبعُضھم يقول
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المعاد لفُظه، فدعوى بحسب ما فھمتموه، وإن أردتم به الظھاَر  إنه إنما أوجب الكفارة فى الظھار، إن أردتم به: وأما قولُكم

الصامت،  وأما حديث عائشة رضى هللا عنھا فى ِظھار أوس بن. المعاَد فيه لما قال المظاِھُر، لم َيْسَتلزْم ذلك إعادة اللفظ األول

ه، وما أبعَد داللته على مذھبكم  .فما أصحَّ

 فصل 

فقالت . ھل ھو مجرُد إمساِكھا بعد الظھار، أو أمٌر غيره؟ على قولين: ثمَّ الذين جعلوا العوَد أمراً غيَر إعادة اللفظ اختلفُوا فيه

ار لزمته الكفارة وھو قول الشافعي قال منازعوه أنت طالق، فمتى لم َيِصل الطالق بالظھ: ھو إمساُكھا زمناً يتَّسُع لقوله: طائفة

وھو في المعنى قول مجاھد والثوري فإن ھذا النفس الواحد ال يخرج الظھار عن كونه موجَب الكفارة، ففى الحقيقة لم ُيوجب 

ھار، وزمُن قوله يجاِب به ممتنع، وال ُتسمى تلك أنت طالق ال تأثيَر له فى الحكم إيجاباً وال نفياً، فتعليُق اإل: الكفارة إال لفُظ الظَّ

اللحظُة والنَّفُس الواحد ِمن األنفاس عوداً ال فى لغة العرب وال فى ُعرف الشارع، وأىُّ شىء فى ھذا الجزء اليسير جداً ِمن 

 الزمان من معنى العود أو حقيقته؟

عقول يفھم منه العوُد وحقيقًة، وأما ھذا الجزُء ھو إعادةُ اللفظ بعينه، فإن ذلك قوٌل م: وھذا ليس بأقوى ِمن قول من قال: قالوا

من قال ھذا القوَل قبل الشافعى؟ : ونحُن ُنطالبكم بما طالبُتم به الظاھرية: قالوا. ِمن الزمان، فال يفھُم من اإلنسان فيه العود البتة

 ،الظھارالدالة على التراخى عن " ثم"وهللاُ سبحانه أوجَب الكفارَة بالعوِد بحرف : قالوا

أنت علىَّ كظھر أمى صار : فال بد أن يكوَن بيَن العود وبين الظھار مدةٌ متراخية، وھذا ممتنع عندكم، وبمجرِد انقضاء قوله

أنِت طالق، فأين التراخى والمھلة بين العود والظھار؟ والشافعى لم ينقل ھذا عن أحد من الصحابة : عائداً ما لم يصله بقوله

ا َسِمْعُت فى : ه أولى المعانى باآلية، فقالوالتابعين، وإنما أخبر أن ، أنه إذا أتت على المظاِھِر "يعودون لما قالوا"الذى َعَقْلُت ممَّ

م على  ْمَھا بالطالق الذى يحرم به، وجبت عليه الكفارةُ، كأنھم يذھبون إلى أنه إذا أمسَك ما حرَّ مدةٌ بعد القول بالظھار، لم ُيحرِّ

 .انتھى. ما قال، فخالفه، فأحلَّ ما حرم، وال أعلُم له معنى أولى به من ھذانفسه أنه حالل، فقد عاد ل

 فصل 

ھو العزم على الوطء، : والذين جعلوه أمراً وراَء اإلمساك اختلفوا فيه، فقال مالك فى إحدى الروايات األربع عنه، وأبو ُعبيد

إذا أجمع، لزمته الكفارة، فكيف يكون ھذا لو : يقول: كوھذا قول القاضى أبى يعلى وأصحابه، وأنكره اإلمام أحمد، وقال مال

 طلَّقھا بعد ما ُيجمع، أكان عليه كفارة إال أن يكون يذھُب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظھاِر، لزمه مثُل الطالق؟

رة؟ فقال مالك وأبو ثم اختلف أرباُب ھذا القول فيما لو مات أحُدھما، أو طلَّق بعد العزم، وقبل الوطء، ھل تستقر عليه الكفا

، وعن مالك رواية ثانية: وقال القاضى وعامُة أصحابه. تستقِرُّ الكفارةُ : الخطاب أنه العزم على اإلمساك وحَده، : ال تستقِرُّ

ً : ھذا كله خالف" الموطأ"وروايُة  أنه الوطء نفسه، وھذا قوُل أبى : وعنه رواية رابعة. أنه العزُم على اإلمساك والوطء معا

الغشياُن إذا أراد أن يغشى، َكفََّر، وليس : ، قال]3: المجادلة[} ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما َقالُوا{:وقد قال أحمد فى قوله تعالى . ة وأحمدحنيف

 .ھذا باختالف رواية، بل مذھُبه الذى ال ُيعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجھا قبله عند العزم عليه
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ً {:  سبحانه قال فى الكفارةواحتج أرباب ھذا القول بأن هللا فأوجب الكفارة بعد العوِد، وقبل ]  3: المجادلة[} ِمْن َقْبِل أن يتماسا

ً عليھا وألنه قصد : قالوا. التماس، وھذا صريح فى أن العود غير التماس، وأن ما يحرم قبل الكفارة، ال يجوز كوُنه متقدما

ھار تحريم، فإذا أراد استباحتھا، فقد رجع فى ذلك : قالوا. دهبالظھار تحريمھا، والعزم على وطئھا عود فيما قص وألن الظِّ

 .التحريم، فكان عائداً 

ھو فاعلُه ال مريُده، : ال ريب أن العود فعُل ضدِّ قولِه كما تقدم تقريره، والعائد فيما نھى عنه وإليه وله: قال الذين جعلوه الوطء

، فھذا فعل المنھى عنه نفسه إلرادته، وال يلزم أرباَب ھذا القول ما ]8: المجادلة[} وا َعْنهُ ُثمَّ َيُعودوَن لَِما ُنھُ {: كما قال تعالى

ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما {: إن قوله تعالى: إن العوَد يتقدم التكفير، والوطُء متأخر عنه، فھم يقولون: ألزمھم به أصحاُب العزم، فإن قولھم

ِ {: عود كما قال تعالىيريدون ال: أى] 3: المجادلة[} َقالُوا إَذا قُْمُتْم {: ، وكقوله تعالى]98: النحل[} َفإَذا َقَرْأَت القُْرآَن فاْسَتِعْذ با

الِة فاْغِسلُوا وُجوَھُكم وھذا أولى ِمن تفسير : قالوا. ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بھا] 6: المائدة[} إلى الصَّ

ِد لو طلََّق بعده، فإن ھِذِه  العود بنفس اللفظ األول، ً واحداً بعد الظھار، وبتكرار لفظ الظھار، وبالعزم المجرَّ وباإلمساك َنَفسا

 .األقوال ُكلَّھا قد تبين ضعفھا، فأقرب األقوال إلى داللة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين، ھو ھذا، وبا التوفيق

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أعان أوَس ابن الصامت ِبَعَرٍق من تمر، أن من عجز عن الكفارة، لم : ومنھا تسقُط عنه، فإن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

وأعانته امرأته بمثله، حتى كفَّر، وأمر سلمَة بن صخر أن يأخذ صدقَة قومه، فيكفِّر بھا عن نفسه، ولو سقطت بالعجز، لما 

 .ا قول الشافعى، وأحد الروايتين عن أحمدأمرھما بإخراجھا، بل تبقى فى ذمته ديناً عليه، وھذ

 .وذھبت طائفة إلى سقوِطھا بالعجز، كما تسقط الواجبات بعجزه عنھا، وعن إبدالھا

وذھبت طائفة أن كفارَة رمضان ال تبقى فى ذمته، بل تسقُط، وغيُرھا من الكفارات ال تسقط، وھذا الذى صححه أبو البركات 

 .ابن تيمية

ً لكفارته، كما ال يكون َمْصِرفا واحتجَّ من أسقطھا بأ نھا لو وجبت مع العجز، لما ُصِرَفْت إليه، فإن الرجل ال يكوُن َمْصِرفا

ُ َعلَْيِه : لزكاته، وأرباُب القول األول يقولون إذا عجز عنھا، وكفر الغيُر عنه، جاز أن َيْصِرَفَھا إليه، كما صرف النبى َصلَّى هللاَّ

ى رمضان إليه وإلى أھله، وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأُكل ھو وأھلُه من كفارته التى أخرجھا عنه َوَسلََّم كفارَة من جامع ف

من صدقة قومه، وھذا مذھُب أحمد، رواية واحدة عنه فى كفارة من وطىء أھله فى رمضان، وعنه في سائر الكفارات 

 .روايتان

 .ه، جاز صرف كفارته إليه، وإلى أھلهوالسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة ، وكفََّر عنه غيرُ 

ال يجوز ذلك لعدم : فھل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليھا أن يصرفھا إلى نفسه وعياله؟ قيل: فإن قيل

: ، فإن قيلعليه، ولكن لإلمام أو الساعى أن يدفع زكاَته إليه بعد قبضھا منه فى أصحِّ الروايتين عن أحمد اإلخراج المستحق

فإذا أذن السيد لعبده فى التكفير بالعتق، فھل له : ال، نص عليه، والفرق بينھما واضح، فإن قيل: فھل له أن يسقطھا عنه؟ قيل



150 

 

: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له فى التكفير بالمال، ھل له أن ينتقَل عن الصياِم إليه؟ على روايتين إحداھما: أن يعتق نفسه؟ قيل

له ذلك، : فإذا قلنا. له االنتقال إليه، وال يلزُمه ألنَّ المنع لِحقِّ السيد، وقد أذن فيه: س له ذلك، وفرُضه الصيام، والثانيةأنه لي

أنه ليس من أھل الوالء، والعتق َيْعَتِمُد : فھل له العتُق؟ اختلف الروايُة فيه عن أحمد، فعنه فى ذلك روايتان، ووجُه المنع

بو بكر وغيُره أن له اإلعتاق، فعلى ھذا، ھل له ِعتُق نفسه؟ فيه قوالن فى المذھب، ووجُه الجواز إطالُق الوالء، واختار أ

اإلذن ووجُه المنع أن اإلذن فى اإلعتاق ينصرُف إلى إعتاق غيره، كما لو أذن له فى الصدقة انصرف اإلذن إلى الصدقة على 

 .غيره

 فصل

ھل له ُمَباَشرتھا ُدوَن الفرج قبل : أحدھما. قبل التكفير، وقد اختلف ھا ھنا فى موضعينأنه ال يجوز وطء المظاھر منھا : ومنھا

أنه إذا كانت كفارُته اإلطعام، فھل له الوطء قبلَه أم ال؟ فى المسألتين قوالن للفقھاء، وھما روايتاِن عن : التكفير، أم ال؟ والثانى

 .أحمد، وقوالن للشافعى

ا ِمْن َقْبلِ {: لوطء، ظاھُر قوله تعالىووجه منع االستمتاع بغير ا ، وألنه شبَّھھا بمن يحرم وطؤھا ]3: المجادلة[} أَْن َيَتماسَّ

ودواعيه، ووجُه الجواز أن التَّماسَّ كنايٌة عن الجماع، وال يلزم ِمن تحريم الجماع تحريُم دواعيه، فإن الحائَض يحرم جماُعھا 

 .ون دواعيه، والمسبية يحرم وُطؤھا دوَن دواعيه، وھذا قوُل أبى حنيفةدون دواعيه، والصائُم يحرم منه الوُطء د

إذا كان باإلطعام، فوجه الجواز أن هللا سبحانه قيَّد التكفيَر بكونه قبل المسيس فى : وأما المسألُة الثانية وھى وطؤھا قبل التكفير

ييَد فى اإلطعام، لذكره، كما ذكره فى العتق والصيام، العتق والصيام، وأطلقه فى اإلطعام، ولكل منھما ِحكمة، فلو أراد التق

ووجُه المنع استفادةُ . وھو سبحانه لم يقيد ھذا ويطلق ھذا عبثاً، بل لِفائدة مقصودة، وال فائدة إال تقييد ما قيَّده، وإطالُق ما أطلقه

ً قد ألغى فيه الفارق  ً على الصحيح، وإما قياسا ُق بين حكم ما أطلقه مماقيده، إما بيانا بين الصورتين، وھو سبحانه ال ُيفرِّ

ا{: المتماثلين، وقد ذكر مرتين، لو أعاده ثالثاً، لطال به الكالم، ونبَّه بذكره مرتين على تكرر ] 4: المجادلة[} ِمْن َقْبِل أَْن َيَتَماسَّ

يرة، ولو ذكره فى أول مرة ألوھم حكمه فى الكفارات، ولو ذكره فى آخر الكالم مرًة واحدًة، ألوھم اختصاصه بالكفارة األخ

 .اختصاصه باألولى، وإعادته فى ُكلِّ كفارة تطويل، وكان أفصَح الكالم وابلَغه وأوجَزه ما وقع

ً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه، وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه فى  وأيضا

 .ولىاإلطعام الذى ال يطول زمنه أ

 فصل

أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيِس، وذلَِك َيُعمُّ المسيَس ليالً ونھاراً، وال خالف بين األئمة فى تحريم وطئھا فى زمِن : ومنھا

يبطل وھو قوُل مالك، وأبى حنيفة، وأحمد فى : أحدھما. الصوم ليالً ونھاراً، وإنما اختلفُوا، ھل يبطل التتاُبع به؟ فيه قوالن

 .ال يبطل، وھو قوُل الشافعى، وأحمد فى رواية أخرى عنه: مذھبه، والثانىظاھر 
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والذين أبطلوا التتابَع معھم ظاھُر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشھرين متتابعين قبل المسيِس، ولم يوجد، وألن ذلك يتضمَّن النھى 

ُ عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وھو ُيوجب عدم االعتداِد بالصوم،  ألنه عمل ليس عليه أمُر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم، فيكون رداً 

وقوُع صيامھما قبل التماس، فال يكون قد أتى بما أمر : تتابع الشھرين والثانى: وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين، أحدھما

 .به إال بمجموع األمرين

 فصل

اھم وعشاھم ِمن أنه سبحانه وتعالى أطلق إطع: ومنھا اَم المساكين ولم ُيقيده بقدر، وال تتابع، وذلك يقتضى أنه لو أطعمھم فغدَّ

غير تمليك حبٍّ أو تمر، جاز، وكان ممتثالً ألمر هللا، وھذا قوُل الجمھور ومالك، وأبى حنيفة، وأحمد فى إحدى الروايتين 

 .عنه، وسواء أطعمھم جملة أو متفرقين

 فصل 

ً لم يجزه إالَّ عن واحٍد، ھذا قول الجمھور أنه ال ُبدَّ : ومنھا مالك، : من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحداً ستين يوما

. أن الواجب إطعام ستين مسكيناً، ولو لواحٍد وھو مذھب أبى حنيفة: والثانية. والشافعى، وأحمد فى إحدى الروايتين عنه

 .ظاھُر مذھبه، وھى أصح األقوال إن وجد غيَره لم يجز، وإال أجزأه، وھو: والثالثة

 فصل 

أنه ال يجزئه دفُع الكفارة إال إلى المساكين، ويدُخُل فيھم الفقراء كما يدخل المساكيُن فى لفظ الفقراء عند اإلطالق، : ومنھا

سبيل، والغارُم الفقراء، والمساكين، وابُن ال: وعمم أصحاُبنا وغيرھم الحكَم فى كلِّ من يأخذ من الزكاة لحاجته، وھم أربعة

اھم. لمصلحته، والمكاتب  .وظاھر القرآن اختصاُصھا بالمساكين، فال يتعدَّ

 فصل

أن هللا سبحانه أطلَق الرقبَة ھاھنا، ولم ُيقيدھا باإليمان، وقيَّدھا فى كفارة القتل باإليمان، فاختلف الفقھاء فى اشتراط : ومنھا

، ومالك، وأحمد فى ظھر مذھبه، ولم يشترطه أبو حنيفة، وال أھُل فشرطه : اإليمان فى غير كفارة القتل، على قولين الشافعىُّ

كفارة القتل، بل ُيطلق ما أطلقه، وُيقيد  لو كان شرطاً لبيَّنه هللا سبحانه، كما بينه فى: الظاھر، والذين لم يشترطوا اإليمان قالوا

مان زيادة على النص، وھو نسخ، والقرآن ال ُينسخ إال بالقرآن وزادت الحنفّية أن اشتراط اإلي. ما قيده، فيعمل بالمطلق والمقيد

شرط هللا سبحانه فى رقبة القتل مؤمنة، كما شرَط العدَل فى الشھادة، وأطلق : واللفظ للشافعى: أو خبٍر متواتٍر، قال اآلخرون

وإنما رد هللا أموال المسلمين على  الشھوَد فى مواضع، فاستدللنا به على أن ما أطلَق ِمن الشھادات على مثل معنى ما َشَرطَ 

المسلمين ال على المشركين وفرض هللا الصدقاِت، فلم تجز إال للمؤمنين، فكذلك ما فرَض ِمن الرقاب ال يجوُز إال لمؤمن، 

فاستدل الشافعىُّ بأن لسان العرب يقتضى حمَل المطلق على المقيد إذا كان ِمن جنسه، فحمَل عرَف الشرع على مقتضى 
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اتحاد : أحدھما. أنه إنما يحمل عليه بشرطين: الثانى. أن حمل المطلق على المقيد بياٌن ال قياس: أحدھما.نھم، وھاھنا أمرانلسا

فإن كان بين أصلين مختلفين، لم ُيحمل إطالقُه على أحدھما إال بدليل . أن ال يكون للمطلق إال أصل واحد: والثانى. الحكم

رقبًة مطلقًة لم ُيجزه إال مؤمنة، وھذا بناء على ھذا األصل، وأن النذر محموٌل على واجب  ولو نذر: قال الشافعى. ُيعينه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لمن استفتى فى عتق . الشرع، وواجُب العتق ال يتأدى إال بعتق المسلم ومما يدل على ھذا، أن النبى َصلَّى هللاَّ

قال . أعتقھا فإنھا ُمؤمنة: أنَت رسوُل هللاِ، فقال: من أنا؟ قالت: فى السماء، فقال: فقالت ائتنى بھا، فسألھا أيَن هللاُ؟: رقبة منذورة

 .أمر بعتقھا انتھى فلما وصفت اإليماَن،: الشافعى

ى وھذا ظاھر جداً أن الِعتَق المأموَر به شرعاً ال ُيجزىء إال فى رقبة مؤمنة، وإال لم يكن للتعليل باإليمان فائدة، فإن األعم مت

ً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريُغه لعبادة ربه، وتخليُصه من عبودية  كان ِعلة للحكم كان األخصُّ عديَم التأثير، وأيضا

المخلوق إلى عبودية الخالق، وال ريَب أن ھذا أمٌر مقصوٌد للشارع محبوب له، فال يجوُز إلغاُؤه، وكيف يستوى عند هللا 

وحَده، وتفريُغه لعبادة الصليب، أو الشمس والقمر والنار، وقد بيَّن سبحانه اشتراط اإليمان فى  ورسوله تفريُغ العبد لعبادته

كفارة القتل، وأحال ما سكَت عنه على بيانه، كما بّين اشتراَط العدالة فى الشاھدين، وأحال ما أطلقه، وسكت عنه على ما بينه، 

قوله تعالى فيمن أمر بصدقة، أو : ملھا، وھى أكثُر من أن ُتذكر، فمنھاوكذلك غالُب مطلقات كالمه سبحانه ومقيداته لمن تأ

ً {: معروف، أو إصالح بين الناس وفى موضع ] 114: النساء[} َوَمْن َيْفَعْل ذلَِك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت ِهللا َفَسْوَف ُنؤِتيِه أَْجراَ َعِظيما

الَِحاِت {: مذكور فى موضعه، وكذلك قولُه تعالىآخر، بل مواضع ُيعلق األجر بنفس العمل اكتفاًء بالشرط ال َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

، وفى موضع ُيعلِّق الحزاء بنفس األعمال الصالحة اكتفاًء بما علم من شرط ]94: األنبياء[} َوُھَو ُمْؤِمٌن َفالَ ُكْفَراَن لَِسْعِيهِ 

 .اإليمان، وھذا غالب فى نصوص الوعد والوعيد

 فصل 

ً لرقبة، وفى ھذا ثالثُة أقوال للناس، وھى روايات عن أحمد، ثانيھا اإلجزاء،  أنه: ومنھا لو أعتق ِنصفي رقبتين لم يكن معتقا

ر رقبة، أى: وثالثھا وھو أصحھا جعلھا حرة : أنه إن تكملت الحريُة فى الرقبتين أجزأه، وإال فال، فإنه َيْصُدُق عليه أنه حرَّ

 .بخالف ما إذا لم تكمل الحرية

 لفص

أن الكفارة ال تسقُط بالوطء قبَل التكفير، وال تتضاعف، بل ھى بحالھا كفارةٌ واحدة، كما دل عليه حكُم رسول هللا َصلَّى : ومنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الذى تقدم، قال الصلُت بُن دينار كفارة : سألُت عشرة ِمن الفقھاء عن المظاھر ُيجامع قبل أن ُيكفر، فقالوا: هللاَّ

أراه : والعاشر: قال. وھم الحسُن، وابُن سيرين، ومسروق، وبكر، وقتادة، وعطاء، وطاووس، ومجاھد، وعكرمة: قال. ةواحد

 .نافعاً، وھذا قوُل األئمة األربعة

وصحَّ عن ابن عمر، وعمرو بن العاص، أن عليه كفارتين، وذكر سعيد ابن منصور، عن الحسن، وإبراھيم فى الذى ُيظاھر، 

عليه ثالُث كفارات، وذكر عن الزھرى، وسعيد بن جبير، وأبى يوسف، أن الكفارة تسقُُط، ووجه ھذا : بل أن يكفِّرثم يطؤھا ق

 .أنه فات وقُتھا، ولم يبق له سبيل إلى إخراجھا قبل المسيس



153 

 

جوب الكفارتين أن وجواب ھذا، أن فوات وقت األداء ال ُيسقُط الواجب فى الذّمة كالصالِة والصيام وسائر العبادات، ووجُه و

م، كالوطء فى نھار رمضان، وكوطء المحِرِم، وال ُيعلم إليجاب  إحداھما للظھار الذى اقترن به العوُد، والثانية للوطء المحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يدلُّ على خالف ھذه األقوال،  الثالِث وجه، إال أن يكوَن عقوبة على إقدامه على الحرام، وحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .وهللا أعلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى اإلِيالء  ُحْكُم رسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من نسائه، وكانت انفكت رجلُه، فأقام فى َمْشُرَبٍة : عن أنس قال: ثبت فى صحيح البخارى آلى رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ْھَر َيُكوُن ِتْسعاً وِعْشِرينَ : "آليَت شھراً، فقال: يا رَسوَل هللا: اله ِتسعاً وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالُو : ، وقد قال سبحانه" إنَّ الشَّ

الََق َفإِنَّ هللاَ * للَِّذيَن ُيْؤلُوَن ِمْن ِنَساِئِھْم َتربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُھٍر، َفإِْن َفاُءوا َفإِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم { : البقرة[} َسِميٌع َعلِيمٌ َوإِْن َعَزُموا الطَّ

226 -227.[ 

" من"االمتناع باليمين، وُخصَّ فى عرف الشرع باالمتناِع باليميِن ِمن وطء الزوجة، ولھذا ُعّدَى فعلُه بأداة : لغة: اإليالء

ً له، معنى  َة أربعة أشھر ، وجعل سبحانه لألزواج ُمدَّ "َعَلى"مقام " من"من نسائھم، وھو أحسُن من إقامِة " يمتنعون"تضمينا

يمتنعوَن فيھا ِمن وطء نسائھم باإليالء، فإذا مضت فإما أن َيفىء، وإما أن ُيطلِّق، وفد اشتھر عن على، وابِن عباس، أن اإليالء 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مع نسائه، وظاھُر القرآن مع الجمھو إنما يكون فى حال الغضب دون الرضي، كما وقع  .رلِرسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .وقد تناظر فى ھذه المسألة محمد بُن سيرين، ورجل آخر، فاحتج على محمد بقول على، فاحتج عليه محمد باآلية، فسكت

 .وقد دلت اآلية على أحكام

أن من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشھر لم يكن مؤلياً، وھذا قوُل الجمھور، وفيه قول شاذ، أنه : ومنھا. ھذا: منھا

 .مؤل

أنه ال يثبت له حكم اإليالء حتى َيْحلَِف على أكثر من أربعة أشھر، فإن كانت مدة االمتناع أربعة أشھر، لم يثبت له حكُم : ھاومن

اإليالء، ألن هللا جعل لھم مدَة أربعة أشھر، وبعَد انقضائھا إما أن ُيطلِّقوا، وإما أن يفيؤوا، وھذا قوُل الجمھور، منھم، أحمد، 

ً بأربعة أشھر سواء، وھذا بناء على أصله أن المدَة المضروبة أجٌل لوقوع الطالق والشافعى، ومالك ، وجعله أبو حنيفة مؤليا

بانقضائھا، والجمھور يجعلون المدة أجالً الستحقاق المطالبة، وھذا موضع اختلف فيه السلُف من الصحابة رضى هللا عنھم 

أدركُت بضعة عشَر رجالً : َن، عن يحيى ابن سعيد، عن سليماَن بن يسار، قالوالتابعين وَمْن بعدھم، فقال الشافعى، حدثنا سفيا

سألُت اثنى عشر رجالً : وروى سھيل بن أبى صالح، عن أبيه، قال. بعد أربعِة أشھر: يعنى. ِمن الصحابة، كلھم ُيوقُِف المؤلى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن المؤلى، فقال وھذا قوُل الجمھور . ليس عليه شىء حتى تمضَى أربعُة أشھر: واِمن أصحاِب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ِمن الصحابة والتابعين، ومن بعدھم

إذا مضت أربعة أشھر ولم يفىء فيھا، طلقت منه بمضيھا، وھذا قوُل جماعٍة من : وقال عبد هللا بن مسعود، وزيُد بن ثابت

. المطالبة قبل مضى األربعة األشھر، فإن فاء وإال طلقت بمضيھا التابعين، وقوُل أبى حنيفة وأصحابه، فعند ھؤالء يستِحقُّ 
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إما أن تفىء، وإما أن ُتطلق، وإن لم يفىء، أُِخَذ : وعند الجمھور، ال يستحق المطالبة حتى تمضى األربعة األشھر، فحينئذ يقال

 .بإيقاع الطالق، إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلِّق

 .آية اإليالء تدل على ذلك من ثالثة أوجه: مدةقال الموقعون للطالق بمضى ال

فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق ] 226: البقرة[} َفإْن َفاءوا َفإنَّ هللا َغفُوٌر َرِحيمٌ {:أن عبَد هللا بن مسعود قرأ : أحدھا

كونھا ِمن القرآن، وإما أن تكون  الفيئة فيھا، وھذه القراءة إما أن ُتجرى مجرى خبر الواحد، فتوجب العمل، وإن لم ُتوجب

 .قرآناً نسخ لفظه، وبقى حكمه ال يجوز فيھا غير ھذا البتة

 .أن هللا سبحانه جعل مدة اإليالء أربعة أشھر، فلو كانت الفيئُة بعدھا، لزادت على مدة النص، وذلك غيُر جائز: الثانى

 .ا، فدل على استحقاق الفيئة فيھاأنه لو وطئھا فى مدة اإليالء، لوقعت الفيئُة موقَِعھ: الثالث

الَقَ { : وألن هللا سبحانه وتعالى جعل لھم تربَص أربعة أشھر، ثم قال: قالوا } َفإْن َفاءوا َفإنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم َوإن َعَزُمو الطَّ

أصبر عليك بدينى أربعة : هلتقسيم فى المدة التى لھم فيھا التربص، كما إذا قال لغريم وظاھر ھذا أن ھذا] 227-226: البقرة[

أشھر، فإن وفيتنى وإال حبستك، وال ُيفھم من ھذا إال أن وفَّيتنى فى ھذه المدة، وال ُيفھم منه إن وفيتنى بعدھا، وإال كانت مدة 

. الصبر أكثر من أربعة أشھر، وقراءة ابن مسعود صريحة فى تفسير الفيئة بأنھا فى المدة، وأقلُّ مراتبھا أن تكون تفسيراً 

إذا مضت أربعة أشھر، : وألنه أجٌل مضروب للفرقة، فتعقبه الفرقة كالعدة، وكألجل الذى ُضِرَب لوقوع الطالق، كقوله: قالوا

 .فأنت طالق

 .لنا ِمن آية اإليالء عشرة أدلة: قال الجمھور

تحق المطالبة فيھا، بل بعَدھا، كأجِل أنه أضاف مدة اإليالء إلى األزواج، وجعلَھا لھم، ولم يجعلھا عليھم، فوجَب أال يس: أحدھا

ين، ومن أوجَب المطالبَة فيھا لم يكن عنده أجالً لھم، وال ُيعقل كونھا أجالً لھم، ويستحق عليھم فيھا المطالبة  .الدَّ

التعقيب، وھذا يقتضى أن يكوَن  ، فذكر الفيئَة بعد المدة بفاء]226: البقرة[} َفإْن َفاُءوا َفإنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيمٌ {: قوله: الدليل الثانى

َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو َتْسِريٌح ِبإِْحَسانٍ {: بعَد المدة، ونظيُره قولُه سبحانه الَُق َمرَّ ً ] 229: البقرة[} الطَّ  .وھذا بعَد الطالق قطعا

َم : فاء التعقيب ُتوجب أن يكوَن بعد اإليالء ال بعَد المدة؟ قيل: فإن قيل فى اآلية ذكر اإليالء، ثم تاله ذكر المدة، ثم أعقبھا َقد تقدَّ

بذكر الفيئة، فإذا أوجبت الفاُء التعقيُب بعد ما تقدم ذكُره، لم يجز أن يعود إلى أبعِد المذكورين، ووجب عوُدھا إليھما أو إلى 

 .أقربھما

الَقَ {: قوله: الدليل الثالث َوالَ َتْعِزُموا {: م ما عزم العازُم على فعله، كقوله تعالى، وإنما العز] 227: البقرة[} وإِْن َعَزُموا الطَّ

َكاِح َحتَّى َيْبلَُغ الِكَتاُب أََجلَهُ  ُعْقَدةَ  العزُم ھو إرادة جازمة لفعل : فترُك الفيئة عزم على الطالق؟ قيل: فإن قيل] 235: البقرة[} النِّ

مدة وإن لم يكن منه عزم ال على وطء وال على تركه، بل لو المعزوم عليه أو تركه، وأنتم ُتوقعون الطالَق بمجرد مضىِّ ال

 .عزم على الفيئة، ولم ُيجامع طلقتم عليه بمضىِّ المدة، ولم يعزم الطالق، فكيفما قدرتم، فاآليُة حجة عليكم
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يكون إال فى حالة واحدة الفيئِة أو الطالِق، والتخييُر بين أمرين ال : أن هللا سبحانه خيَّره فى اآلية بين أمرين: الدليل الرابع

كالكفارات، ولو كان فى حالتين، لكانتا ترتيباً ال تخييراً، وإذا تقرر ھذا، فالفيئة عندكم فى نفس المدة، وعزُم الطالق بانقضاء 

 .المدة، فلم يقع التخييُر فى حالة واحدة

ً : فإن قيل  .للطالق بمضى المدة ھو مخيَّر بين أن يفىء فى المدة، وبين أن يترك الفيئة، فيكون عازما

ً عندكم إذا انقضت المدة، فال يتأتَّى التخييُر بين عزم الطالق وبين : قيل ً للطالق وإنما يكون عزما ترك الفيئة ال يكون عزما

لذى الفيئة البتة، فإنه بمضى المدة يقع الطالق عندكم، فال ُيمكنه الفيئة، وفى المدة يمكنه الفيئة، ولم يحضر وقُت عزم الطالق ا

 .ھو مضى المدة، وحينئذ فھذا دليل خامس مستقل

أن التخيير بين أمرين يقتضى أن يكون فِعلُھما، إليه ليصح منه اختياُر فعل كل منھما وتركه، وإال لبطل حكُم : الدليل السادس

 .خياره، ومضى المدة ليس إليه

الََق َفإِنَّ {:أنه سبحانه قال : الدليل السابع فاقتضى أن يكون الطالُق قوالً ُيسمع، ]. 227: البقرة[} هللا َسِميٌع َعلِيمٌ  وإِْن َعَزُموا الطَّ

 .ليحسن ختم اآلية بصفة السمع

لك أجُل أربعة أشھر، فإن وفيتنى قبلُت منك، وإن لم ُتوفنى حبسُتك، كان مقتضاه أن الوفاء : أنه لو قال لغريمه: الدليل الثامن

 .قُِل المخاطُب غيَر ھذاوالحبس بعد المدة ال فيھا، وال َيعْ 

لك الخيار ثالثة أيام فإن فسخت البيع وإال لزمك، ومعلوٌم أن الفسَخ إنما يقع فى الثالث ال : ما نحن فيه نظيُر قوله: فإن قيل

سخ ھذا من أقوى ُحججنا عليكم فإن موجَب العقد اللزوُم، فجعل له الخيار فى مدة ثالثة أيام، فإذا انقضت ولم يف: بعدھا؟ قيل

َولَُھنَّ ِمْثُل الَِّذى {: عاد العقُد إلى حكمه وھو اللزوُم وھكذا الزوجة لھا حقٌّ على الزوج فى الوطء كما له حقٌّ عليھا، قال تعالى

ا فجعل له الشارُع امتناَع أربعة أشھر ال حقَّ لھا فيھن، فإذا انقضت المدةُ، عادت على حقِّھ] 228: البقرة[} َعلَْيِھنَّ بالمْعُروف

 .بموجِب الَعقد، وھو المطالبة ال وقوع الطالق، وحينئذ فھذا دليل تاسع مستقل

أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً، وعليھم شيئين، فالذى لھم تربُُّص المدة المذكورة، والذى عليھم إما الفيئُة وإما : الدليل العاشر

يس عليھم، بل وال إليھم، وإنما ھو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، الطالُق، وعندكم ليس عليھم إال الفيئُة فقط، وأما الطالُق، فل

 .فُيحكم بطالقھا عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى، ومعلوم أن ھذا ليس إلى المؤلى وال عليه، وھو خالُف ظاھر النص

دة قدرھا الشرُع، لم تتقدمھا الفرقة، فلم يقع بھا الطالق كسائر األيمان، وألنھا م. وألنھا يمين با تعالى توجب الكفارةَ : قالوا

ُل كالظھار، وألن اإليالء ل، فلم يقع به المؤجَّ كان  فال يقع بھا بينونة، كأجل العنِّين، وألنه لفظ ال َيِصحُّ أن يقع به الطالق المعجَّ

 .لما كان عليه أھُل الجاھليةللحكم المنسوخ، و طالقاً فى الجاھلية، فنسخ كالظھار، فال يجوز أن يقع به الطالق ألنه استيفاءٌ 
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ھار : كانت الفَِرُق الجاھلية َتحلُِف بثالثة أشياء: قال الشافعى ھار، واإليالء، فنقل هللا سبحانه وتعالى اإليالء والظِّ الق، والظِّ بالطَّ

حكُم الطالق على ما عما كانا عليه فى الجاھلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقَّر عليه حكُمھما فى الشرع، وبقى 

 .كان عليه، ھذا لفظه

الً إن أطلقه، أو إلى : قالوا وألن الطالَق إنما يقع بالصريح والكناية، وليس اإليالء واحداً منھما، إذ لو كان صريحاً، لوقع معجَّ

الفسَخ دوَن الطالق، والفسُخ يقع  أجل مسمَّى إن قيَّده، ولو كان كنايٍة، لرجع فيه إلى نيته، وال َيِرُد على ھذا اللعان، فإنه ُيوجب

 .بغير قول، والطالُق ال يقع إال بالقول

وأما قراءةُ ابن مسعود، فغايُتھا أن تُدلَّ على جواز الفيئة فى مدة التربُّص، ال على استحقاِق المطالبة بھا فى المدة، وھذا : قالوا

 .حقٌّ ال ننِكُره

لِ جواُز الفيئة فى المدة دليٌل ع: وأما قولُكم ْيِن المؤجَّ  .لى استحقاقھا فيھا، فھو باطل بالدَّ

إنه لو كانت الفيئة بعد المدة، لزادت على أربعة أشھر، فليس بصحيح، ألن األربعة أشھر مدة لزمن الصبِر الذي ال : وأما قولُكم

ل المطالبة به ، فلھا أن تعجِّ ا أن ُتْنِظَره، وھذا كساِئِر الحقوق  .يستِحقُّ فيه المطالبة، فبمجرد انقضائھا يستِحقُّ عليه الحقُّ وإمَّ

 .إن ذلك يستلِزُم الزيادَة على األجل، فكذا أجُل اإليالء سواء: المعلَّقة بآجال معدودة، إنما ُتستحق عند انقضاء آجالھا، وال ُيقال

 فصل

، إ ما أن يفىَء، وإما أن ُيطلَِّق، فكان فى ھذا ودلت اآلية على أن كلَّ َمْن صحَّ منه اإليالء بأىِّ يمين حلف، فھو مؤٍل حتى َيَبرَّ

 .إن المؤلى باليمين بالطالق، إما أن يفىء، وإما أن يطلِّقَ : حجٌة لما ذھب إليه َمن يقول ِمن السلف والخلفِ 

الق إن وطئتك إلى سنة، فأنت ط: ومن ُيلزمه الطالق على كل حال لم ُيمكنه إدخال ھذه اليمين فى حكم اإليالء، فإنه إذا قال

إن وطئتھا طلقت، وإن لم تطأھا، طلقنا : إما أن تطأ، وإما أن ُتطلَِّق، بل يقولون له: ثالثاً، فإذا مضت أربعُة أشھر ال يقولون له

بأنه غير : عليك، وأكثُرھم ال ُيمكنه من اإليالج لوقوع النزع الذى ھو جزء الوطء فى أجنبية، وال جواب عن ھذا إال أن يقال

إن له أن يمتنع ِمن وطئھا بيميِن الطالق دائماً، فإن ضربتم : فال ُتوقفوه بعد مضى األربعة االشھر، وقولوا: قالمؤل، وحينئذ في

له األجل، أثبتم له حكم اإليالء ِمن غير يمين، وإن جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوه، خالفتم حكم اإليالء، وموجب النص، فھذا بعُض 

 .حجج ھؤالء على منازعيھم

ً : فما حكُم ھذه المسألة، وھى إذا قال :فإن قيل  .إن وطئُتك، فأنِت طالق ثالثا

ً أم ال؟ على قولين، وھما روايتان عن أحمد، وقوالن للشافعى فى الجديد: قيل بأنه يكون : اختلف الفقھاُء فيھا، ھل يكون مؤليا

ُن ِمن اإليالجِ : وعلى القولين. مؤلياً، وھو مذھب أبى حنيفة، ومالك  .؟ فيه وجھان ألصحاب أحمد والشافعىفھل ُيمكَّ
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عندھم ثالثاً، فيصيُر ما بعد اإليالج محرماً، فيكون اإليالج  أنه ال ُيمكن منه، بل يحرُم عليه، ألنھا باإليالج تطلق: أحدھما

يالُج، وإن كان فى محرماً، وھذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إال قدر إيالج الذكر دون إخراجه، َحُرَم عليه اإل

 .زمن اإلباحة، لوجود اإلخراج فى زمن الحظر، كذلك ھا ھنا يحُرم عليه اإليالُج، وإن كان قبل الطالق لوجود اإلخراج بعده

. وھو قوُل سائر أصحابنا، ألنھا زوجته، وال يحرم عليه اإلخراج، ألنه ترك: أنه ال يحرم عليه اإليالج، قال الماوردى: والثانى

لو : قت باإليالج، ويكون المحرُم بھذا الوطء استدامة اإليالج ال االبتداء والنزع، وھذا ظاھر نص الشافعى، فإنه قالوإن طل

وقال فى كتاب . طلع الفجُر على الصائم وھو مجامع وأخرجه مكاَنه كان على صومه، فإن مكث بغير إخراجه، أفطر، ويكفِّرُ 

لق ثالثاً، وقف، فإن فاء، فإذا غيَّب الحشفة، طلقت منه ثالثاً، فإن أخرجه ثم أدخله، فعليه إن وطئُتك، فأنِت طا: ولو قال: اإليالء

ادخل دارى، وال تقم، استباح الدخول لوجوده عن إذن، : ويدل على الجواز أن رجالً لو قال لرجل: قال ھؤالء. مھُر مثلھا

زمن الحظر مباحاً، ألنه ترٌك، كذلك ھذا المؤلى يستبيُح  ووجب عليه الخروُج لمنعه من المقام، ويكون الخروُج وإن كان فى

أن يولج، ويستبيُح أن ينزع، ويحرم عليه استدامُة اإليالج، والخالف فى اإليالج قبل الفجر والنزع بعده للصائم، كالخالف فى 

م قد يطرأ على الصائم بغير يحرم على الصائم اإليالج قبل الفجر، وال يحرم على المؤلى، والفرق أن التحري: المؤلى، وقيل

 .اإليالج، فجاز أن يحُرَم عليه اإليالج، والمؤلى ال يطرأ عليه التحريم بغير اإليالج، فافترقا

ما أمر هللا إما أن تفىء، وإما أن : بل ُيوقف، ويقال له ال يحُرُمٌ◌ عليه الوطُء، وال تطلُق عليه الزوجُة،: وقالت طائفة ثالثة

كون مؤلياً وال ُيمكن من الفيئة، بل يلزم بالطالق، وإن مكن منھا، وقع به الطالق، فالطالق واقع به على وكيف ي: قالوا. ُتطلق

. إن فاء لم يقع به الطالُق، وإن لم يفىء، أُلِزَم بالطالق،: التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فھذا خالُف ظاھِر القرآن، بل يقال لھذا

ُيوجب طالقاً، وإنما ُيجزئه بكفارة يمين، وھو قوُل أھل الظاھر، وطاووس، وعكرمة،  وھذا مذھُب من يرى اليميَن بالطالق ال

 .وجماعة من أھل الحديث؟ واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى اللعان  فصل ُحكم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

اِدقِينَ والَِّذيَن َيْرُموَن أَْزواَجُھْم و{:قال تعالى  ُه لَِمَن الصَّ ِ إِنَّ  لَْم َيُكْن لَُھْم ُشَھَداُء إالَّ أَْنفُُسُھْم َفَشَھاَدةُ أََحِدِھْم أَْرَبُع َشَھاَداٍت با

ُه لَِمَن الَكاِذِبيَن َوالَخاِمسَة أَنَّ َھاوالَخاِمَسُة أَنَّ لَْعَنَة ِهللا َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمَن الَكاِذبيَن وَيْدَرُؤْا َعْنَھا الَعَذاَب أَْن َتْشَھَد أَْرَبَع شَ  ِ إِنَّ َداٍت ِبا

اِدقِينَ   ].9-6: النور[} َغَضَب ِهللا َعلَْيَھا إِْن َكاَن ِمَن الصَّ

أَرأَيَت لو أن رجالً َوَجَد َمَع : من حديث سھل بن سعد، أن ُعَوْيِمراً العجالنىَّ قال لَِعاصم بن عدى": الصحيحين"وثبت فى 

ُ  امرأِتهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فسأَل رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم، رجالً أَيقُتلُه فتقُتلُونه، أم كيف يفعُل؟ فسل لى َرسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الَمَساِئَل وَعاَبھا، حتى َكْبَر على عاصٍم َما َسِمَع مِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ثم إن فكره رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ ْن رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن ذلك، فقال ِعْنَد  َقْد َنَزَل فيَك وفى صاِحَبِتَك، فاْذَھْب، َفأِْت ِبَھا، َفَتالََعَنا: "عويمراً سأل رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  ا َفَرَغا قالَرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ ً َقْبَل أَن يأُمَرهُ رسوُل هللاِ : َفلَمَّ كذبُت َعلَْيَھا يا رسوَل هللاِ إن أمسكُتھا، فطلَّقھا ثالثا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  جرت وكانت َحاِمالً، وكان ابُنَھا ُيْنَسُب إلى أمه، ثم : قال سھل. فكانت ِتْلَك سنَة بالمتالِعْنينِ : قال الزھرىُّ . َصلَّى هللاَّ

نُة أَن َيِرَثھا وَتِرَث ِمْنُه ما َفَرَض هللاُ لھا  . السُّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى لفظ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ْفِريُق َبْيَن ُكلِّ : " فتالعنا فى المسجد، ففارقھا عنَد النبىِّ َصلَّى هللاَّ ذاُكم التَّ

 ".ُمَتالِعَنْين

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وكانت حامالً إلى آخره، ھو عند البخارى ِمن قول الزھرى، وللبخارى: وقوُل سھل : ثم قاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

اَقْيِن َفالَ أَْحِسُب ُعَوْيِمر" َصَدَق َعلَْيَھا، وإِْن َجاءْت بِه  اً إالَّ َقدْ اْنُظُروا َفإْن َجاءْت ِبه أَْسَحَم أَْدَعَج الَعْيَنْيِن َعظيَم األْلَيَتْين، َخَدلَّج السَّ

ُه وْحَرةٌ َفالَ أَْحِسُب ُعَوْيِمراً إالَّ َقْد َكَذَب َعلَْيَھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم "أَُحْيِمَر َكأَنَّ ، فجاءت به على النَّْعِت الذى نعَت به رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .من تصديق عويمر

 .اوكانت َحاِمالً، فأنكر حملَھ: وفى لفظ

يا رسوَل ِهللا، أرأيَت لو وجد أحُدنا امرأَته على فاِحشٍة، كيف : من حديث ابن عمر، أن فالَن بَن فالن، قال: وفى صحيح مسلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ان بعَد فلم ُيِجْبُه، فلما ك يصنُع، إن تكلم، تكلَّم بأمر عظيم، وإن سكت، َسَكَت على ِمْثل ذلَِك؟ فسكت النبىُّ َصلَّى هللاَّ

والَِّذيَن َيْرُموَن {:، فأنزَل هللاُ َعزَّ وَجلَّ ھؤالِء اآليات فى ُسوَرِة النُّوِر "إنَّ الَِّذى َسأَْلُتَك َعْنُه َقِد ابُتلِيُت ِبِه : " ذلك، أتاه فقال

ره وأخبره أن عذاَب الدنيا أھوُن ِمن عذابِ ]6: النور[} أَْزواَجُھمْ  ال والَِّذى َبَعَثك : اآلخرة، قال ، ف تالھن عليه ووعَظه، وذكَّ

ال والَِّذى َبَعَثَك : ِبالَحقِّ ما كذبُت عليھا، ثم دعاھا فوعَظَھا، وذكرھا، وأخبرھا أن عذاَب الدنيا أھوُن ِمن عذاِب اآلخرة، قالَت

ِ إنه لمن الصادقين، والخامس ُجِل َفَشھَد أربَع شھاَداٍت با ة أنَّ لعنَة هللاِ عليه إن كان ِمن الَكاِذِبيَن، ثم بالَحقِّ إنه لكاِذٌب، فبدأ بالرَّ

اِدقينَ  ِ إنَّه لمن الكاذبيَن، والخا مسة أنَّ َغَضَب هللاِ عليھا إن كان من الصَّ ق ثنَّى بالمرأِة، فَشِھَدْت أربَع شھاَداٍت با ، ثم فرَّ

 .بينُھَما

ُ َعلَْيهِ " الصحيحين"وفى  ، "ِحَساُبُكما َعلى ِهللا أََحُدُكَما َكاِذٌب، ال َسِبيَل لََك َعلَْيَھا: "َوَسلََّم للمُتالعنين عنه، قال رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُھَو الَ َماَل لََك، إِْن ُكْنَت َصَدْقَت َعلَْيَھا، َفُھَو ِبَما اْسَتْحلَْلَت ِمن َفْرِجَھا، َوإِْن ُكْنَت َكَذْبَت َعلَْيَھا، فَ : يا رسوَل ِهللا، مالى؟ قال: قال

 ".أَْبَعُد لََك ِمْنَھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الُمَتالِعَنْيِن، وقال: وفى لفظ لھما ق رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ  .؟"وهللاِ إِن أََحَدُكَما َكاِذٌب، َفَھْل ِمْنُكَما تائِبٌ : فرَّ

ُ عَ : وفيھما عنه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنُھَما، وألحق أن رجالً الَعَن َعلَى َعْھِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ َق رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ لَْيِه َوَسلََّم، ففرَّ

ه  .الولد بأمِّ

ُه لَِمَن  من حديث ابن مسعود رضى هللا عنه فى قِصةِ : وفى صحيح مسلم المتالعنين، فشھد الرجُل أربَع شھادات با إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ الصادقين، ثم لعن الخامسَة أنَّ لعنَة هللاِ  " َمهْ : " عليه إن كاَن ِمَن الَكاِذبيَن، فذھبْت لتلعَن، فقال لھا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .، فجاءْت بِه أْسَوَد َجْعداً "لََعلََّھا أَْن َتِجىَء بِه أَْسَوَد َجْعَداً : َفأََبْت، َفلََعَنْت، فلما أدبرا، قال

بن مالك، أن ِھالَل بن أمية قذف امرأته ِبَشِريك ْبِن َسْحَماء، وكان أخا البَراِء بِن مالك  من حديث أنس" صحيح مسلم"وفى 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َل رجٍل العن فى اإلسالم، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ه، وكان أوَّ ً قضىَء : "ألمِّ أَْبِصُروَھا فإْن َجاءْت ِبِه أَْبَيَض َسبطا
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اَقْيِن، َفُھَو لَِشِريِك ابن َسْحَماء، قالالَعْيَنْيِن، َفُھَو لھ فأُنبئُت أَنھا جاءت به : الل ْبن أَُميَّة، َوإْن َجاءْت ِبِه أَْكَحَل َجْعداً َحْمَش السَّ

اقين  .أكحَل جعداً َحْمش السَّ

ُ َعلَْيِه  أھى المرأةُ التى قال رسوُل هللا: من حديث ابن عباس نحُو ھذه القصة، فقال له، رجل": الصحيحين"وفى  َصلَّى هللاَّ

َنٍة لََرَجْمُت ھِذهِ : "َوَسلَّمَ  وءَ : ، فقال ابُن عباس" لَْو َرَجْمُت أََحداً ِبَغْيِر َبيِّ  .ال، ِتْلَك امرأَة كانت ُتْظِھُر فى اإلْسالِم السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : وألبى داود فى ھذا الحديث عن ابن عباس ق رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َم َبْيَنُھما وقضى أن ال ُيدعى ولُدھا ألب، وال ففرَّ

قان  ، وقَضى أالَّ َبْيَت لھا عليه، وال قوت من أجل أنھما يتفرَّ ِمن ُترمى، وال ُيرمى ولُدھا وَمْن رماھا، أو رمى ولدھا، فعليه الحدُّ

 .غير طالق، وال متوفى عنھا

 .ُيدعى ألبفكان بعد ذلك أميراً على مصر وما : وفى القصة قال عكرمة

ُ : وذكر البخارى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بشريِك بن َسْحَماء، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ  أن ھالَل بن أمية قذف امرأتُه عند رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

َنُة أَْو َحدٌّ فى َظْھِركَ : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ه رجالً ينطلُِق يلتِمُس البينة؟ فجعل رسوُل إذا رأى أحُدنا على امرأتِ : يا رسوَل هللاِ : ، فقال"الَبيِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول َنُة وإالَّ َحدٌّ فى َظْھِرَك : "هللا َصلَّى هللاَّ ىُء : ، فقال"الَبيِّ والذى بعثك بالحق إنى لَصاِدق، ولُيْنِزلَنَّ هللاُ ما ُيبرِّ

، فنزَل جبريُل عليه السالم، وأنزل عليه ، فانصرَف النبىُّ َصلَّى ]6: النور[} والَِّذيَن َيْرُموَن أَْزَواَجُھم اآلية{ : َظْھِرى ِمن الَحدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إليھا، فجاء ِھالل، فشِھَد والنبىُّ َصلَّى هللاَّ ؟ "إنَّ هللاَ َيْعلَُم أَنَّ أََحَدُكَما َكاِذٌب َفَھْل ِمْنُكَما َتائبٌ : "هللاَّ

ا أنھا : إنھا ُموِجَبة، قال ابُن عباس رضى هللا عنھما: َشِھَدت، فلما كانت عند الخاِمسة وقَّفُوَھا، وقالوافَ  أَت وَنَكَصْت حتَّى َظننَّ فتلكَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َتْرجُع، ثم قالت ُروَھا َفإْن َجاءْت ِبِه أَْكَحَل أَْبصِ : "ال أَْفضُح َقْوِمى َساِئَر اليوِم، َفَمَضْت، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 ُ اَقْين، َفُھَو لََشِريِك بن َسْحَماء، فجاءت به كذلَك، فقال النبى َصلَّى هللاَّ لَْوالَ َما : " َعلَْيِه َوَسلَّمَ الَعْيَنْيِن، َسابَغ األَْلَيَتْيِن، َخَدلَّج السَّ

 ".َمَضى ِمْن ِكَتاِب هللا َكاَن لى َولََھا َشأْنٌ 

ُ : أن سعَد بَن ُعبادة، قال": حيحينالص"وفى  ُجَل َيِجُد مع امرأِتِه رجالً أيقتلُه؟ فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ يا رسوَل ِهللا، أرأيَت الرَّ

 ،"ال: "َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فقال َسْعدٌ  ، فقال رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ ُدُكماْسمَ : "بلَى والَِّذى بعثك بالحقِّ يا : وفى لفٍظ آَخرَ ": ُعوا إلى َما َيقُوُل َسيِّ

لو وَجْدُت مع أَْھلى رجالً لم : وفى لفظ آخر". نعم: "رسوَل ِهللا، إن وجدُت مع امرأتى رجالً أُْمِھلُه حتى آتَى بأربعة شھداء؟ قال

ُ َعلَ  كالَّ والَِّذى َبَعَثَك بالَحقِّ َنبياًّ إِْن ُكْنُت ألُعاجلُُه : ، قال"نعم: "ْيِه َوَسلَّمَ أھْجُه َحتَّى آتَى بأَْرَبَعِة ُشَھَداَء؟ قال رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْيِف َقْبِل ذلَِك، قاَل رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ُدُكم إِنَّه لََغُيوٌر وأََنا أْغَيُر ِمْنُه، وهللاُ أَْغيَ : "بالسَّ  ".ُر ِمنِّىاْسَمعوا إلى ما يقُوُل َسيِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : " وفى لَْفظٍ  ْيِف َغْيَر ُمْصَفٍح، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ أََتْعَجُبوَن ِمْن َغْيَرِة َسْعٍد، : لو رأيُت َمَع امرأتى رجالً لضربُته بالسَّ

َم الَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا وَما َبَطَن، وال َشْخَص أٌَغَيُر ِمَن هللا، وال َفَوِهللا ألََنا أَْغَيُر ِمْنُه، وهللاُ أَْغَيُر ِمنِّى، وِمْن أَْجِل ذلَِك َحرَّ 

أَحبُّ إلَْيِه الِمْدَحُة ِمَن ِهللا، ِمْن َشْخَص أََحبُّ إِلَْيِه الُعْذُر ِمَن ِهللا، ِمْن أَْجِل ذلَِك َبَعَث هللاُ الُمْرَسلِيَن ُمَبشِِّريَن وُمْنَذِريَن، وال شخص 

 ".ذلَِك َوَعَد هللاُ الَجنَّةَ  أَْجلِ 
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 المستفاد من حديث سعد بن عبادة: فصل

 .واسُتفيَد من ھذا الحكم النبوىِّ عَدةُ أحكام

أن اللعاَن َيِصحُّ من كل زوجين سواًء كانا مسلمين أو كافرْيِن، عدلين فاسْقيِن محدودين فى قذف، أو غير : الحكم األول

األزواج يلتِعُنوَن، الُحر من الحرة واألمة إذا  جميعُ : مام أحمد فى رواية إسحاق بن منصورمحدودين، أو أحدھما كذلك، قال اإل

كانت زوجة، والعبد من الحرة واألمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليھودية والنصرانية، وھذا قول مالك وإسحاق وقوُل سعيد 

 .بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار

رأى، واألوزاعى، والثورى، وجماعة إلى أن اللِّعان ال يكون إال بيَن زوجيِن مسلمين عدلين حرين غير محدودين وذھب أھُل ال

 .فى قذف، وھو روايٌة عن أحمد

ُ َعلَْيهِ : ومأخذ القولين َوَسلََّم  أن اللعان يجمع وصفين، اليميَن والشھادَة، وقد سماه هللا سبحانه شھادًة، وسماه رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

: قالوا: َيِصحُّ ِمن كل من يصح يمينه: ، فمن غلَّب عليه ُحكم األيمان قال" لَْوالَ األيَماُن، لََكاَن لى َولََھا َشأْنٌ : "يميناً حيث يقول

ُ : قالوا] 6: النور[} َوالَِّذيَن َيْرُموَن أَْزواَجُھمْ {: ولعموم قوله تعالى اه رسول هللا َصلَّى هللاَّ ً وقد سمَّ وألنه : قالوا. َعلَْيِه َوَسلََّم يمينا

ولو كان : قالوا. وألنه يستوى فيه الذكُر واألنثى، بخالف الشھادة: قالوا. مفتقِر إلى اسم هللا، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه

ر لفُظه، بخالف اليمين، فإنه قد يشرع فيھا التكرار، كأيمان القسامة جة الزوج التى ال َتِصحُّ منه وألن حا: قالوا. شھادة، لما تكرَّ

الشھادة إلى اللعان ونفى الولد، كحاجة من تِصحُّ شھادته سواء، واألمر الذى ينزل به مما يدعو إلى اللعان، كالذى ينزُل بالعدل 

األغالل، الحر، والشريعة ال ترفع ضرَر أحِد النوعين، وتجعُل له فرجاً ومخرجاً مما نزل به، وتدُع النوع اآلخر فى اآلصار و

ال فرج له مما نزل به، وال مخزج، بل يستغيُث فال ُيغاث، ويستجيُر فال ُيجار، إن تكلََّم تكلَّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على 

 .مثله، قد ضاقت عنه الرحمُة التى وسعت من َتِصحُّ شھادته، وھذا تأباه الشريعُة الواسعة الحنيفية السمحةُ 

ِ َوالَِّذيَن َيْرُموَن أَْزَواَجُھْم َولَْم َيُكْن لَُھْم ُشَھَداُء إاِلَّ أَْنفُُسُھم َفَشَھاَدةُ أََحِدھْم أَْرَبُع َشَھاَدا{: قال هللا تعالى: قال اآلخرون : النور[} ٍت ِبا

 .، وفى اآلية دليل من ثالثة أوجه]6

ً : أحدھا ً أنه سبحانه استثنى أنفَسھم ِمن الشھادة، وھذا استثناُء متَِّصٌل قطعا  .، ولھذا جاء مرفوعا

ُه {: أنه صرح بأن التعاَنھم شھادة، ثم زاد سبحانه ھذا بياناً، فقال: والثانى ِ إِنَّ َوَيْدَرُؤْا َعْنَھا الَعَذاَب أَْن َتْشَھَد أَْرَبَع َشَھاَداٍت ِبا

 ].8: النور[} لَِمَن الَكاِذبينَ 

 .عند عدمھمأنه جعله بدالً من الشھود، وقائماً مقاَمھم : والثالث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: قالوا ، "الَ لَِعاَن َبْيَن َمْملُوَكْيِن َوالَ َكافَِرْينِ : "وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 ".التمھيد"ذكره أبو عمر بن عبد البر فى 
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 ً لَْيَس َبْيَن الُحرِّ واألمِة لَِعاٌن، َولَْيَس َبْيَن : أَْرَبَعٌة لَْيَس َبْيَنُھْم لَِعانٌ ": وذكر الدارقطنى من حديثه أيضاً، عن أبيه، عن جده مرفوعا

ِة لَِعاٌن، َولَْيَس َبْيَن الُمْسلِِم والنَّْصَراِنيَّةِ  ِة والَعْبِد لَِعاٌن، ولَْيَس َبْيَن الُمْسلِم َوالَيُھوِديَّ  ".لَِعانٌ  الُحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِعتَّاب بن أَِسيد: ، عن ابن شھاب، قال"مصنفه"وذكر عبد الرزاق فى  أن ال لِعان بين : من وصية النبى َصلَّى هللاَّ

 .أربع، فذكر معناه

، وجوألن اللَّعاَن ُجِعَل بدَل الشھادة، وقائماً مقاَمھا عند عدمھا، َفال َيِصحُّ إال ممن تصح منه، ولھذا ُتحدُّ المرأة ِبلعان الزَّ : قالوا

 .وُنكولھا تنزيالً لللِعانه منزلَة أربعِة شھود

لوال ما مضى من كتاب هللا، ھذا لفظ : ، فالمحفوظ فيه"لوال َما َمَضى ِمَن األْيَماِن، لََكاَن لى َولََھا َشأْنٌ : "وأما الحديثُ : قالُوا

قال . عباد ابن منصور، وقد تكلم فيه غير واحدلَْوالَ َما َمَضى ِمَن األَْيَماِن، فمن رواية : وأما قوله". صحيحه"البخارى فى 

 .ضعيف: وقال النسائي. متروك قدرى: وقال على بن الحسين بن الجنيد الرازى. ليس بشىء: يحيى بن معين

ٍع، فلِعاُنه شھادة، ول َعى عليه، والزوج ھا ھنا ُمدَّ عي، واليميَن على المدَّ و كان وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينَة على المدَّ

، فسمى بذلك شھادة، وإن كان يميناً : أما تسميُته شھادًة، فلِقول الملتِعِن فى يمينه: قال األولون.يميناً لم ُتشرع فى جانبه أشھد با

ح فيه بالقسم وجوابه، وكذلك لو قال: قالوا. اعتباراً بلفظھا ِ، انعقدت يميُنه فبذلك، سواء نوى : وكيف وھو مصرَّ أشھد با

 :قال قيس. َن أو أطلق، والعرُب َتُعدُّ ذلك يميناً فى لغتھا واستعمالھااليمي

َھا   َفھَذا لََھا ِعْنِدى َفَما ِعْنَدَھا لَِيا... َفأَْشَھُد ِعْنَد ِهللا أَنِّى أُِحبُّ

ِ، كما ھو إحدى الروايتين: تنعقِد به اليمين، ولو لم يقُلْ " أشھد: "إن قوله: وفى ھذا حجة لمن قال والثانية، ال . عن أحمد با

 ً  .أشھد با يمين عند األكثرين بمطلقة: كما أن قوله. إال بالنيِة، وھو قوُل األكثرين يكون يمينا

ولم يكن لھم شھداء غيُر : صفة بمعنى غير، والمعنى: ھا ھنا" إال: "وأما استثناُؤه سبحانه أنفَسھم ِمن الشھداء، فيقال أوالً : قالوا

حمالً " إالَّ "، وُيوصف ب "إالَّ "حمالً على " غير"يتعارضان الوصفية واالستثناء، فُيستثنى ب " وإالَّ "، و"راً غي"أنفسھم، فإن 

 ".غير"على 

 ً مستثنى من الشھداء، ولكن يجوز أن يكون منقطعاً على لغة بنى تميم، فإنھم ُيبذلون فى االنقطاع، كما " أنفسھم"إن : ويقال ثانيا

 .ھم فى االتصالُيْبِدل أھُل الحجاز و

 ً لھم منزلتھم فى قبول قولھم، وھذا قوى جداً على قول من يرجم المرأة " أنفسھم"إنما استثنى : ويقال ثالثا من الشھداء ألنه نزَّ

أن لعانھم يجمع الوصفين، اليمين : والصحيح. بالتعان الزوج إذا نكلت وھو الصحيح، كما يأتى تقريره إن شاء هللا تعالى

دة بالقسم والتكرار، ويمين مغلَّظة بلفظ الشھادة والتكرار القتضاء الحال تأكيد األمروالشھادة، فھ  .و شھادة مؤكَّ

 .ولھذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع
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 .ذكر لفظ الشھادة: أحدھا

 .هذكر القسم بأحد أسماِء الرّب سبحانه وأجمعھا لمعانى أسمائه الحسنى، وھو اسم هللا َجلَّ ِذكرُ : الثانى

د به المقسم عليه، من : الثالث ، وإتيانه باسم الفاعل الذي ھو صادق وكاذب دون الفعل الذى "إن، والالم"تأكيُد الجواب ِبما ُيؤكِّ

 .ھو صدق وكذب

 .تكراُر ذلك أربع مرات: الرابع

 .دعاؤه على نفسه فى الخامسة بلعنة هللا إن كان من الكاذبين: الخامس

 امسة أنھا الموِجبُة لعذاب هللا وأن عذاب الدنيا أھون من عذاب اآلخرةإخباُره عند الخ: السادس

 .جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليھا، وھو إما الحدُّ أو الحبُس، وجعل لعانھا دارئاً للعذاب عنھا: السابع

 .أن ھذا اللعان ُيوجب العذاب على أحدھما إما فى الدنيا، وإما فى اآلخرة: الثامن

 .تفريُق بين المتالعنين، وخراُب بيتھا، وكسرھا بالفراقال: التاسع

ً بالشھادة، وشھادة : العاشرُ  ً مقرونا تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينھما، فلما كان شأُن ھذا اللعاِن ھذا الشأن، ُجِعَل يمينا

ْت، وأفادت شھادُته ويمينُه شيئينمقرونة باليمين، وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاھد، فإن نكلت المرأةُ، مضت شھادته و : ُحدِّ

وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منھا، أفاد لعاُنه سقوَط الحد عنه دون وجبه . سقوط الحد عنه، ووجوبه عليھا

ً محضة فھى ال تحدُّ بمجرد حلفه، وإن كان شھ ً بالنسبة إليه دونھا، ألنه إن كان يمينا ادة فال تحدُّ عليھا، فكان شھادة ويمينا

دِه ونكولھا، فكان دليالً ظاھراً . بمجرد شھادته عليھا وحده فإذا انضم إلى ذلك نكولُھا، قوَى جانُب الشھادة واليمين فى حقِّه بتأكُّ

ً لِقوم ُيوقُِنوَن، وق د على صدقة، فأسقط الحد عنه، وأوجبه عليھا، وھذا أحسُن ما يكون من الحكم، ومن أَْحسُن من ِهللا حكما

 .ظھر بھذا أنه يمين فيھا معنى الشھادة، وشھادةٌ فيھا معنى اليمين

ً بوصوله إلى عمرو، ولكن فى طريقه إلى  وأما حديُث عمرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جده، فما أبيَن داللته لو كان صحيحا

 .ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به: قال أبو عمر بن عبد البر. ومفاوز عمرو َمھالكُ 

ا حديُثه اآلخر الذي رواه الدارقطنى، فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى، وھو متروك بإجماعھم، وأم

 .فالطريق به مقطوعة

ُ عَ  َسلََّم لَْيِه وَ وأما حديُث عبد الرزاق، فمراسيُل الزھرىِّ عندھم ضعيفة ال ُيْحَتجُّ بھا، وَعتَّاُب بُن أسيد كان عامالً للنبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .على مكة، ولم يكن بمكة يھودٌى وال نصرانى البتة حتى ُيوِصُيه أن ال يالِعَن بينھما
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كم لقوله: قالوا ، وھو حديث رواه أبو داود فى سننه، وإسناده ال بأس "لوال ما مضى من األيمان، لَكاَن لى ولھا شأن: "وأما ردُّ

ما عيب عليه أنه قدرىٌّ داعية إلى القدر، وھذا ال يوجب ردَّ حديثِه، ففى  به، وأما تعلُّقكم فيه على عبَّاد بن منصور، فأكثر

لوال ما َمَضى ِمن كتاب هللا : "االحتجاُج بجماعة ِمَن القدِريَّة والمرجئة والشيعة ممن ُعلَِم ِصْدقُه، وال تنافى بيَن قوله: الصحيح

اللفظين، وتقديمه على اآلخر، بل األيمان المذكورة ھى فى ، فيحتاج إلى ترجيح أحِد "ولوال ما مضى من األيمان"، "تعالى

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  لوال ما مضى ِمن حكم ِهللا الذى : كتاِب هللا، وكتاُب هللا تعالى حكُمه الذى حكم به بين المتالعنين، وأراد َصلَّى هللاَّ

عى، إن قاعد: وأما قولُكم: قالوا فصَل بين المتالعَنين، لكان لھا شأن آخر ت على أن الشھادَة فى جانب المدَّ َة الشريعِة استقرَّ

َعى عليه، فجوابه ِمن وجوه، أحدھا أن الشريعَة لم تستقِرَّ على ھذا، بل قد استقرت فى الَقسامة بأن يبدأ : واليمين فى جانب المدَّ

عيَن، وھذ لقوة جانبھم باللَّْوِث، وقاعدةُ الشريعة أن اليمين تكون  عى بأيمان المدَّ من جنبة أقوى المتداعيين، فلما كان جانُب المدَّ

ً بالبراءة األصلية، شرعت اليميُن فى جانبه، فلما قوى جانُب المدعى فى القسامة باللوث كانت اليميُن فى جانبه،  عليه قويا

كمال حكمة الشارع احلف واستحق، وھذا ِمن : وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول صارت اليمين في جانبه فيقال له

واقتضائه للمصالح بحسب اإلمكان، ولو شرعت اليميُن ِمن جانب واحد دائماً، لذھبت قوةُ الجانب الراجح ھدراً، وحكمة 

 .الشارع تأبى ذلك، فالذى جاء به ھو غايُة الحكمة والمصلحة

ھا، وتبھُته، والزوُج ليس له غرٌض فى ھتك وإذا ُعِرَف ھذا، فجانب الزوج ھا ھنا أقوى من جانبھا، فإن المرأة ُتْنِكُر زنا

ً ظاھراً، فإذا انضاف  حرمته، وإفساد فراشه، ونسبة أھله إلى الفجور، بل ذلك أشوُش عليه، وأكره شىء إليه، فكان ھذا لوثا

ھم، فاستقلَّ ذلك بثبوت حكم الزنى عليھا  ھم وعامِّ ْت بلعانه، إليه نكوُل المرأة قوى األمُر جداً فى قلوِب الناِس خاصِّ شرعاً، فحدَّ

 ولكن لما تكن أيماُنه بمنزلة الشھداء األربعة حقيقًة، كان لھا أن ُتعاِرَضھا بأيمان أخرى مثلِھا يدرأ عنھا بھا العذاَب عذاَب الحدِّ 

ه بينًة حقيقًة، لما دفعت أيمانھا عنھا ، ولو كان لِعانُ ]2: النور[} َوْلَيْشَھْد َعَذاَبُھَما َطاِئَفٌة ِمَن الُمْؤِمِنينَ {:المذكور فى قوله تعالى 

 ً  .شيئا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھو أن المرأَة إذا لم تلتِعْن، فھل  ُتَحدُّ أو ُتحَبُس وھذا يتَِّضُح بالفصل الثانى المستفاد من قضاء رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، أو ُتالعن؟ فيه قوالن للفقھاء ، وھو قولُ : السلف والخلف فقال الشافعى، وجماعة من. حتى ُتقِرَّ : وقال أحمد. أھِل الحجاز ُتَحدُّ

 .ال تحَبُس وُيخلَّى سبيلُھا: وعنه رواية ثانية. ُتحبُس حتى ُتقِرَّ أو ُتالِعَن، وھو قوُل أھل الِعراق

ِن، وتكذيب البينة، كما لو شھد لو كان لِعاُن الرجل بينًة ُتوِجُب الحدَّ عليھا، لم تملك إسقاَطه باللعا: قال أھل العراق وَمْن وافقھم

 .عليھا أربعة

وألنه أحُد : قالُوا. وألنه لو شھد عليھا مع ثالثة غيِره، لم تحد بھذه الشھادة، فألن ال ُتحدَّ بشھادته وحده أولى وأحرى: قالوا

ه  .المتالعنين، فال ُيوِجُب حدَّ اآلخر، كما لم ُيوجب لِعاُنھا حدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ وقد قال النبى َصلَّ : قالوا عى: "ى هللاَّ َنُة َعلى الُمدَّ ع". الَبيِّ  .وال ريب أن الزوج ھا ھنا مدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قالوا َنُة وإال َحدٌّ فى : "وألن موجَب لِعانه إسقاط الحد عن نفسه ال إيجاَب الحد عليھا، ولھذا قال النبى َصلَّى هللاَّ الَبيِّ

ً إلى التخلص منه باللعان،  ، فإن موِجبَ "َظْھِركَ  ، فجعل هللا سبحانه له طريقا قذِف الزوج، كموِجب قذِف األجنبى وھو الحدُّ
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إما أربعة شھود، أو اعتراف، أو الَحَبُل عند من َيُحدُّ به ِمن الصحابة، كعمر : وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحَد أمرين

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ بن الخطاب ومن وافقه، وقد قال عمر بن الخطا والرجُم واِجٌب على كفِّ من : ب على منبر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

َزَنى ِمن الرجال والنساء إذا كان محَصناً إذا قاَمت بينٌة، أو كان الَحَبُل، أو االعتراُف، وكذلك قال علىٌّ رضى هللا عنه، فجعال 

 .طريق الحدِّ ثالثة لم يجعال فيھا اللعان

أيضاً فھذه لم يتحقق زناھا، فال يجُب عليھا الحد، ألن تحقق زناھا إما أن يكوُن ِبلعان الزوج وحَده، ألنه لو تحقق به، لم و: قالوا

، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفھا، وال يجوُز أن يتحقق بنُكولھا أيضاً، ألن الحدَّ ال يثُبت بالنكول، فإن  يسقُْط ِبلعانھا الحدُّ

شُّبھاِت، فكيف يجب بالنكوِل، فإن النكوَل، يحتمل أن يكون لِشدة َخَفِرَھا، أو لُعْقلَِة لِسانھا، أو لِدھشھا فى ذلك المقام الحدَّ ُيدرأ بال

الفاضح المخزى، أو لغير ذلك من األسباب، فكيف يثبُت الحدُّ الذى اُعِبَر فى بينته من العدد ضعف ما اعتبر فى سائر الحدود، 

ت بالسنة الصحيحة الصريحة، واعُتِبَر فى كل من اإلقرار والبينة أن يتضمَّن وصَف الفعل والتصريح به وفى إقراره أربع مرا

ً إلثبات الحدِّ بأبلغ الطرق وآِكدھا، وتوسالً إلى إسقاط الحدِّ بأدنى ُشبھة، فكيف يجوُز أن يقضى فيه  مبالغة فى الستر، ودفعا

 فى شىء من الحدود والعقوبات البتة وال فيما عد األموال؟ بالنكوِل الذي ھو فى نفسه شبھة ال ُيقضي به

والشافعى رحمه هللا تعالى ال يرى القضاء بالنكول فى درھم فما دوَنه، وال فى أدنى تعزير، فكيف ُيقَضى به فى أعظم : قالوا

ت بلسانھا، ثم رجعت، لم يجب عليھ ا الحّد، فألن ال يجب بمجرد األمور وأبعِدھا ثبوتاً، وأسرعھا سقوطاً، وألنھا لو أقرَّ

امتناعھا ِمن اليمين على براءتھا أولي، وإذا ظھر أنه ال تأثير لواحد منھما فى تحقق زناھا، لم يجز أن ُيقال بتحققه بھما 

 .لوجھين

ا لفرط أن ما فى كل واحد منھما من الشبھة ال يزول بضم أحدھما إلى اآلخر، كشھادة مائة فاسق، فإن احتماَل نكولھ: أحدھما

 .ال يزوُل بلعان الزوج وال بنكولھا حيائھا، وھيبة ذلك المقام، والجمع، وشدة الَخَفِر، وعجزھا عن النطق، وُعقلة لسانھا

 .أن ما ال يقضى فيه باليمين المفردة ال يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق: الثانى

، وأن ُيراَد به الحبُس ]8: النور[} اَب أَْن َتْشَھدَ وَيْدَرؤْا َعْنَھا الَعذَ {: وأما قوله تعالى: قالوا ، فالعذاب ھا ھنا يجوز أن ُيراد به الحدُّ

 والعقوبُة المطلوبة، فال يتعين إرادة الحدِّ به، فإنَّ الدال على المطلق ال يدلُّ على المقيد إال بدليل من خارج، وأدنى درجاِت ذلك

ُح ھذا بما تقدم ِمن قول عمر وعلى رضى هللا عنھمااالحتمال، فال يثبُت الحدُّ مع قيامه،  إن الحدَّ إنما يكون بالبينة أو : وقد ُيرجَّ

 .االعتراف أو الحبل

إذا أبت المرأة أن تلتِعَن بعَدً◌ التعان الرجل، أجبرُتھا عليه، وِھْبُت : ثم اختلف ھؤالء فيما يصنع بھا إذا لم ُتالِعْن، فقال أحمد

جم، ألنھا لو أقرت بلسانھا، لم أرجمھا إذا رجعت، فكيف إذا أبِت اللعان؟ وعنه رحمه هللا تعالى رواية أن أْحُكَم عليھا بالر

 .يخلى سبيلُھا، اختارھا أبو بكر، ألنھا ال يجُب عليھا الحد، فيجب تخلية سبيلھا، كما لو لم تكمل البينة: ثانية
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 فصل

ً مقامھم، بل جعل األزواج معلوٌم أن هللا سبحانه وتعال: قال الموجبون للحدِّ  ى جعل التعاَن الزوج بدالً عن الشھود، وقائما

َح بأن لِعانھم شھادةٌ، وأوضح ذلك بقوله م، وصرَّ ِ {: الملتعِنيَن شھداَء كما تقدَّ } وَيْدَرُؤْا َعْنَھا الَعَذاَب أَْن َتْشَھَد أَْرَبَع َشَھاَداٍت ِبا

بلعانھا ھو  ذاب الدنيوى قد ُوِجَد، وأنه ال يدفعه عنھا إال لعاُنھا، والعذاب المدفوع عنھا، وھذا يدلُّ على أن سبَب الع]8: النور[

فاً بالم ]2: النور[} وْلَيْشَھْد َعَذاَبُھَما َطاِئَفٌة ِمَن الُمْؤِمِنينَ {: الَمذُكور فى قوله تعالى ، وھذا عذاُب الحدِّ قطعاً، فذكره مضافاً، ومعرَّ

صِرَف إلى ُعقوبٍة لم ُتذكر فى اللفظ، وال دلَّ عليھا بوجٍه ِمن حبس أو غيره، فكيف ُيخلَّى سبيلُھا، ويدرأ العھد، فال يجوُز أن ين

 عنھا العذاُب ِبغير لِعان، وھل ھذا إالَّ مخالفٌة لِظاھر القرآن؟

ً : قالُوا ً لحدِّ القذف عنه، وجعل لِعاَن الزوجة دارئا نى عنھا، فكما أن  وقد جعل هللاُ سبحانه لِعاَن الزوج دارئا لعذاب حدِّ الزِّ

 .الزوج إذا لم ُيالعن ُيحدُّ َحدَّ القذف، فكذلك الزوجُة إذا لم ُتالعن يجب عليھا الحدُّ 

 .إن لعاَن الزوج لو كان بيِّنة ُتوجب الحدِّ عليھا لم تملك ھى إسقاطه باللعان، كشھادة األجنبى: وأما قولكم: قالُوا

ُحكٌم مستقٌل بنفسه غيُر مردود إلى أحكام الدعاوى والبيِّنات، بل ھو أصل قائم بنفسه َشَرَعه الذى  أن حكم اللَّعان: فالجواب

ل الحالَل والحرام، ولما كان لِعاُن الزوج بدالً عن الشھود ال َجَرَم نزل عن مرتبة  له الذى فصَّ شرع نظيَره ِمن األحكام، وفصَّ

وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره، وحينئذ فال يظھر ترجيُح أحد اللعانين على اآلخر البينة، فلم يستقِلَّ وحَده بحكم البينة، 

لنا، وهللا يعلم أن أحدھما كاذب، فال وجه لحد المرأة بمجرِد لِعان الزوج، فإذا ُمكنت من معارضته وإتيانھا بما ُيبرىء ساحتھا، 

دته، وھى نكوُل المرأة وإعراُضھا عما ُيخلِّصھا فلم تفعل، ونكلت عن ذلك، َعِمَل المقتضى عَمله، وانضاف إلي ته وأكَّ ه قرينة قوَّ

 .ِمن العذاب، َوَيْدَرُؤه عنھا

إنه لو شھد عليھا مع ثالثة غيره لم ُتَحدَّ بھذه الشھادة، فكيف ُتحدُّ بشھادته وحَده؟ فجواُبه أنھا لم ُتحد بشھادة : وأما قولُكم: قالوا

دة، وإما ُحدَّت بمجموع لِ  عليھا، فقاَم من مجموع ذلك دليل فى غاية  عانه خمَس مرات، ونكولِھا عن معارضته مع قدرتھامجرَّ

 .الظھور والقوة على صحة قوله، والظنُّ المستفاد منه أقوى بكثره من الظن المستفاد من شھادة الشھود

ه، فجوابه أن لِعانھا إنما شرع للدفع، ال لإليجاب، إنه أحد اللعانين، فال ُيوجب حد اآلخر، كما لم ُيوجب لِعاُنھا حدَّ : وأما قولُكم

، فدلَّ النصُّ على أن لعانه مقتض إليجاب الحد، ولعانھا دافع ]8: النور[} َوَيْدَرُؤْا َعْنَھا الَعَذاَب أَْن َتْشَھدَ {:كما قال تعالى 

ق هللا سبحانه وأما قوُل النبىِّ َصلَّى : قالُوا. بينھما وھو باطل ودارىء ال موجب، فقياُس أحد اللعانيِن على اآلخر جمع بين ما فرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِعى: "هللاَّ َنُة َعلَى الُمدَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال ريَب أن لِعان الزوِج المذكوِر "الَبيِّ ً وطاعًة لرسول هللا َصلَّى هللاَّ ، فسمعا

ارھا عند قوم، ومجرى بينة المدعين عند آخرين، وھذا ِمن أقوى المكرر بينة، وقد انضم إليھا نكولُھا الجارى مجرى إقر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال له ، ولم ُيبطل هللاُ سبحانه ھذا، وإنما نقله "البينُة وإالَّ َحدٌّ فى ظھرك: "البينات، ويدل عليه أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

إلى بينة يتمكَّن ِمن إقامته، ولما كانت دونھا في الرتبة اعتبر  عند عجزه عن بينة منفصلة ُتسقط الحد عنه يعجز عن إقامتھا،

إن موجب لعانه إسقاط الحد : وأما قولُكم: لھا مقو منفصل وھو نكول المرأة عن دفعھا ومعارضتھا مع قدرتھا وتمكنھا، قالوا

سه فحق، وإن أردُتم أن سقوَط الحدِّ عنه عن نفسه ال إيجاُب الحدِّ عليھا إلى آخره، فإن أردُتم أن من موجبه إسقاُط الحد عن نف
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يسقط جميع موجبه، وال موجب له سواه، فباطل قطعاً، فإن وقوع الفرقة، أو وجوب التفريق والتحريم المؤبَّد، أو المؤقت، 

ُكلٌّ  ونفى الولد المصرح بنفيه، أو المكتفى فى نفيه باللعان، ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحد، أو عذاب الحبس،

 .إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط: ذلك من موجب اللعان، فال يصح أنه يقال

إما البينة، أو االعتراِف، أو الَحَبِل، واللعاُن ليس منھا، : إن الصحابة جعلُوا حدَّ الزنى بأحد ثالثة أشياء: وأما قولُكم: قالوا

ً ألقوال ھؤالء الصحابة، فإن إسقاَط الحدِّ بالحبل أدخُل  إن كان إيجاب الحدِّ : أن منازعيكم يقولُون: فجواُبه عليھا باللعان خالفا

م على منازعيكم مخالفَتھم فى  غ لكم إسقاَط حدٍّ أوجبوه بالحبل، وصريح مخالفتھم، وحرَّ فى خالفھم وأظھر، فما الذى سوَّ

 .إيجاب الحدِّ بغير ھذه الثالثة، مع أنھم أعذُر منكم، لثالثة أوجه

 .أنھم لم ُيخالفوا صريَح قولھم، وإنما ھو مخالفة لمفھوٍم سكُتوا عنه، فھو مخالفة لسكوتھم، وأنتم خالفتھم صريح أقوالھم: ھاأحدُ 

، فلم ُيخالفوا ما أجمَع عليه الصحابة، وأنتم : الثانى أن غاية ما خالفوه مفھوٌم قد خالفه صريٌح عن جماعة منھم بإيجاب الحدِّ

ُيْعلَُم لھم فيه مخالف البتة ھا ھنا، وھو إيجاُب الحدِّ بالحبل، فال ُيحفظ عن صحابى قطُّ مخالفة عمر وعلى  خالفُتم منطوقاً، ال

 .رضى هللا عنھما فى إيجاب الحد به

مت، ولمفھوم قوله : الثالث ، ]8: النور[} َتْشَھدَ وَيْدَرُؤْا َعْنَھا الَعَذاَب أَْن {:أنھم خالفوا ھذا المفھوَم لمنطوق تلك األِدلَِّة التى تقدَّ

إذا كانت البينُة أو الحبُل أو االعتراُف، فھم تركوا مفھوماً لِما ھو : وال رْيَب أن ھذا المفھوَم أقوى ِمن مفھوم سقوط الحد بقولھم

مرأة ِمن أقوى أقوى منه وأولى، ھذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة، فكيف وقولُھم موافق ألقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعاَن مع نكوِل ال

 .البينات كما تقرر

لَْم يتحقق ِزناھا إلى آخره، فجواُبه إن أردتم بالتحقيق اليقيَن المقطوَع به كالمحرمات، فھذا ال ُيشترط فى : وأما قولُكم: قالوا

 ً نى محققا وإن أردُتم بعدم . ذا االعتباربھ إقامة الحد، ولو كان ھذا شرطاً، لما أقيَم الحدُّ بشھادِة أربعة، إذ شھادُتھم ال تجعُل الزِّ

التحقق أنه مشكوٌك فيه على السواء، بحيث ال يترّجح ثبوته، فباطل قطعاً، وإال لما وجب عليھا العذاُب المدَرأُ بلعانھا، وال ريَب 

َ◌ر مع إعراضھا عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شھ ود، ولعل لھم أن التحقَُّق المستفاَد ِمن لعانه المؤكد المكْرّ

 .غرضاً فى قذفھا وھتِكھا وإفسادھا على زوجھا، والزوُج ال غرض له فى ذلك منھا

أنه تحقَّق بھما، وال يلزم ِمن عدم استقالل أحِد : إنه لو تحقق، فإما أن يتحقق بلعاِن الزوج، أو بنكولھا، أو بھما، فجواُبه: وقولكم

 .عاً، إذا ھذا شأُن ُكلِّ مفرد لم يستقِلَّ بالحكم بنفسه، ويستقل به مع غيِرِه لقوته بهاألمرين بالحدِّ وضعفه عنه عدُم استقاللھما م

عجباً للشافعىِّ كيف ال يقضى بالنكول فى درھم، ويقضى به فى إقامة حٍد َبالََغ الّشرُع فى ستره، واعتبر له أكمَل : وأما قولُكم

من األئمة، وليس لِھذا ُوضَع ِكَتاُبَنا ھذا، وال قصدنا به ُنصَرَة أحٍد من بيِّنة، فھذا موضع ال ُينتصر فيه للشافعى وال لغيره 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى سيرته وأقضيته وأحكامه، وما تضمَّن سوى ذلك د ھدى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ، العالمين، وإنما قصدنا به مجرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ فتبع مقصوٌد لغيره، فھب أن من لم يقض بالنكول تناقض، فماذ  وِتْلَك َشَكاةٌ . َيُضرُّ ذلك ھدى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .َظاِھٌر عنه َعاُرَھا
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ٌد م ق بين نكوٍل مجرد ال قولة له، وبين ُنكوٍل قد قارَنه التعان مؤكَّ افِعىَّ َرحَمه هللا تعالى لم يتناقض، فإنه فرَّ ٌر على أن الشَّ كرَّ

لبينة مع شھادة الحال بكراھة الزوج، لزنى امرأته، وفضيحتھا، وخراب بيتھا، وإقامة نفسه وِحبه فى أُقيم فى حق الزوج مقاَم ا

ً بعد حلفه با َجْھَد أيمانه أربَع مرات إنه لمن  ذلك المقام العظيم بمشھد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا

 قارنه ما ھذا شأُنه، فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟الصادقين، والشافعى رحمه هللا إنما حكم بنكول قد 

ِد امتناِعھا من اليمين؟ فجوابه: وأما قولُكم: قالوا ، فكيف يِجُب بمجرَّ ت بالزنى ثم رجعت، لسقط عنھا الحدُّ ما تقرر : إنھا أقرَّ

 ً  .آنفا

أن العذاَب المذكوَر، إما عذاُب الدنيا، أو : و غيره، فجواُبهإنَّ العذاب الُمْدَرأَ عنھا بلعانھا ھو عذاُب الحبس أ: وأما قولُكم: قالوا

عذاُب اآلخرة، وحمُل اآلية على عذاب اآلخرة باطل قطعاً، فإن لِعانھا ال يدرؤه إذا وجب عليھا، وإنما ھو عذاُب الدنيا وھو 

ً فإنه عذاُب المحدود، وھو فِداء له من عذاِب اآلخرة، ولھذا شرعه سبحانه  ُطھرًة وفدية من ذلك العذاب، كيف وقد الحدُّ قطعا

ح به فى أول السورة بقوله وَيْدَرُؤْا َعْنَھا {: ، ثم أعاده بعينه بقوله]2: النور[} َولَيْشَھْد َعَذاَبُھما َطائَِفٌة ِمَن الُمْؤِمِنينَ {: صرَّ

نھا ِمن دفعه بلعانھا، فأين ] 8: النور[} الَعَذابَ  َر اآليُة به؟ وإذا تبيَّن ، فھذا ھو العذاُب المشھوُد مكَّ ھنا عذاُب غيره حتَّي ُتَفسَّ

 .ھذا، فھذا ھو القوُل الصحيح الذى ال نعتقُِد سواه، وال نرتضي إال إياه، وبا التوفيق

الخلف، ُيَحدُّ حدَّ القذِف عند جمھور العلماِء ِمن السلف و: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه، فما حكُم نكولِِه؟ قلنا: فإن قيل

وھذا . ُيحبس حتى ُيالِعَن، أو ُتقِرَّ الزوجة،: الشافعى ومالك وأحمد وأصحابھم، وخالف فى ذلك أبو حنيفة وقال وھو قولُ 

الخالف مبنى على أن موجب قذِف الزوج المرأته َھل ھو الحد، كقذف األجنبى، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟ 

وا عليه بعموم قوله تعالى: ثانىوال. قول الجمھور: فاألول َوالَِّذيَن َيْرُموَن الُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم َيأُْتوا {: قول أبو حنيفة، واحتجُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لھالل بن أمية]4: النور[} بأَْرَبَعِة ُشَھَداَء َفاْجلُِدوُھم َثَماِنيَن َجْلَدةً  َنُة أَْوَحدٌّ : "، وبقوله َصلَّى هللاَّ ، وبقوله "فى َظْھِركَ  الَبيِّ

ْنَيا أَْھَوُن ِمْن َعَذاِب اآلخَرَة : "له فلو لم يجب الحدُّ بقذفه، لم يكن . ، وھذا قاله لِھالل بن أمية قبل شروعه فى اللعان"َعَذاُب الدُّ

ا، ثم أكَذَب نفسه بعد لعنھا، لھذا معنى، وبأنه َقذف حرة عفيفة يجرى بيَنه وبينھا القود، َفُحدَّ بقذفھا كاألجنبى، وبأنه لو العنھ

ً لما وجب بإكذابه نفسه  ، فدل على أن قذفه سبٌب لوجوب الحد عليه، وله إسقاُطه باللعان، إذ لو لم يكن سببا لوجب عليه الحدُّ

ى يالعن، قذفه لھا دعوى ُتوجب أحد أمرين، إما لعانه، وإما إقرارھا، فإذا لم ُيالعن، ُحبَِس حت: بعد اللعان، وأبو حنيفة يقول

ً محضاً، والجمھور  إال أن ُتقِرَّ فيزول موجُب الدعوى، وھذا بخالف قذف األجنبى، فإنه ال حّق له عند المقذوفة، فكاَن قاذفا

بل قذفُه جناية منه على عرضھا، فكان موجبھاً الحدُّ كقذف األجنبى، ولما كان فيھا شائبُة الدعوى عليھا بإتالفھا لحقه : يقولون

يه، ملك إسقاَط ما ُيوجبه القذُف ِمن الحدِّ بلعانه، فإذا لم ُيالِعْن مع قدرته على اللعان، وتمكنه منه، عمل مقتضى وخيانتھا ف

ِ التوفيق ، إذ ال معارض له، وبا  القِذف عملَه، واستقل بإيجاب الحدِّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما كان يقضى بال: ومنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ وحي، وبما أراه هللاُ، ال بما رآه ھو، فإنه َصلَّى هللاَّ

، وقد "قد نزل فيك وفى صاحبتك، فاذھب فأِْت بھا: "َيْقِض بين المتالِعَنْين حتَّى جاءه الوحُى، ونزل القرآن، فقال لِعويمر حينئذ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ٍة أَْحَدْثُتَھا فِيُكم لَْم أُوَمْر بَِھا  الَ َيْسأَلُنى: "قال َصلَّى هللاَّ وھذا فى األقضية، واألحكام، والسنن " هللا َعزَّ َوَجلَّ َعْن ُسنَّ

الكلية، وأما األمور الجزئية التى ال َتْرِجُع إلى أحكام، كالنزول فى منزل معيَّن، وتأمير رجل معيَّن، ونحو ذلك مما ھو متعلق 

ُ َعلَْيِه ] 159: آل عمران[} وَشاِوْرُھم فى األَْمرِ {: ولهبالمشاورِة المأموِر بھا بق فتلك للرأى فيھا مدخل، ومن ھذا قولُه َصلَّى هللاَّ

َما ُھَو َرْأٌى َرأَْيُته : "َوَسلََّم فى شأن تلقيح النخل  .فھذا القِسم شىء، واألحكاُم والسنُن الكلية شىء آخر". إِنَّ

 فصل

ُ : ومنھا  َعلَْيِه َوَسلََّم أمره بأن يأتَى بھا، فتالعنا بحضرته، فكان فى ھذا بياُن أن اللعان إنما يكوُن بحضرِة أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

 .اإلمام أو نائبة، وأنه ليس آلحاِد الرعية أن ُيالِعَن بينھما، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل ھو لإلمام أو نائبه

 فصل 

من الناس يشھُدونه، فإن ابن عباس، وابن عمر، وسھل بن سعد، حضروه مع حداثة  أُنه يسن التالعن بمحضر جماعةٍ : ومنھا

ً للرجال : قال سھل ابُن سعد. أسنانھم، فدلَّ ذلك على أنه حضره جمع كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثَل ھذا األمر تبعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ة ھذا وهللا أعلم، أن اللعان بنى على التغليظ مبالغًة فى الردع وحكم. فتالعنا وأنا مع الناس عند النبى َصلَّى هللاَّ

 .والزجر، وفعلُه فى الجماعة أبلُغ فى ذلك

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال له: ومنھا  ".قم فاشھد أربع شھادات با: "أنھما يتالعنان قياماً، وفى قصة ھالل بن أمية أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

فى قصة المرأة، ثم قامت فشھدت، وألنه إذا قام شاھده الحاِضُرون، فكان أبلَغ فى شھرته، وأوقَع فى ": الصحيحين"وفى 

النفوس، وفيه ِسر آخر، وھو أن الدعوة التى ُتطلب إصابُتھا إذا صادفت المدعوَّ عليه قائماً نفذت فيه، ولھذا لما دعا ُخبيٌب على 

 .فأضجَعه، وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء باألرض، زلَّت عنه الدعوةالمشركين حين صلبوه، أخذ أبو سفيان معاوية 

 فصل 

البداءة بالرجل فى اللعان، كما بدأ هللاُ عز وجل ورسولُه به، فلو بدأت ھى، لم ُيعتدَّ بلعانھا عند الجمھور، واعتدَّ به أبو : ومنھا

انى َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُھَما ِماَئَة َجْلَدةٍ الزَّ {: وقد بدأ هللا سبحانه فى الحدِّ بذكر المرأة فقال. حنيفة ، وفى ] 2: النور[} اِنَيُة والزَّ

اللعان بذكر الزوج، وھذا فى غاية المناسبة، ألن الِزنى من المرأة أقبُح منه بالرجل، ألنھا تزيد على ھتِك حقِّ هللا إفساَد فراِش 

أھلھا وأقاربھا والجناية على محض حق الزوج وخيانته فيه وإسقاط حرمته عند بعلھا، وتعليَق نسٍب من غيره عليه، وفضيحَة 

فالزوُج ھو الذى : الناس، وتعييره بإمساك البغى، وغير ذلك من مفاسد زناھا، فكانت البداءة بھا فى الحّدث أھمَّ، وأما اللعانُ 

وأھلھا، ولھذا يجب عليه الحدُّ إذا لم ُيالعن،  قذفھا وعرضھا للِّعان، وھتك عرضھا، ورماھا بالعظيمة، وفضحھا عند قومھا

 .فكانت الُبداءة به فى اللعان أولى من البداءة بھا
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 فصل 

ر، ويقال له: ومنھا عذاب الدنيا أھوُن ِمن عذاب : وعُظ كلِّ واحد من المتالعنين عند إرادة الشروع فى اللعان، فُيوعُظ وُيذكَّ

 .ذلك عليھما، كما صحت السنة بھذا وھذا اآلخرة، فإذا كان عند الخامسة، أُِعيدَ 

 فصل

خط، وال : ومنھا أنه ال ُيقبل من الرجل أقلُّ من خمس مرات، وال من المرأة، وال ُيقبل منه إبداُل اللعنة بالغضب واإلبعاد والسُّ

 ً وقدراً، وھذا أصحُّ القولين فى منھا إبداُل الغضب باللعنة واإلبعاد والسخط، بل يأتى ُكلٌّ منھما بما قسم هللا له من ذلك شرعا

 .مذھب أحمد ومالك وغيرھما

أشھُد با : أنه ال يفتقُِر أن يزيد على األلفاظ المذكورة فى القرآن والسنة شيئاً، بل ال ُيستحب ذلك، فال يحتاج أن يقول: ومنھا

ِ إنى : ، ونحو ذلك، بل يكفيه أن يقولالذى ال إله إال ُھو عالم الغيب والشھادة الذى يعلم من السر ما يعلم من العالنية أشھد با

إنه : فيما رميتھا به من الزنى، وال أن تقول ھى: أشھد با إنَّه لمن الكاذبين، وال يحتاُج أن يقول: لمن الصادقين، وھى تقول

عى الرؤية لِمرَوِد فى الُمْكُحلَِة، وال أصَل رأيُتھا تزنى كا: لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنى، وال ُيشترط أن يقول إذا ادَّ

 .لذلك فى كتاب هللا، وال سنة رسوله، فإن هللا سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلُّف زيادة عليه

: قينِمن الفقھاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصاد": إفصاحه"وھو َيْحَيى بن محمد بن ھبيرة فى " اإلفصاح"قال صاحب 

وال أراه يحتاج إليه، ألن هللا : قال. فيما رمانى به من الزنى: فيما رميتھا به من الزنى، واشترط فى نفيھا عن نفسھا أن تقول

 .تعالى أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر ھذا االشتراط

على ما : ف ُيالِعُن؟ قالكي: قلت ألحمد: وظاھر كالم أحمد، أنه ال يشترط ذكر الزنى فى اللعان، فإن إسحاق بن منصور قال

لعنُة ِهللا عليه إن كان : عند الخامسة فيقول أشھد با إنى فيما رميُتھا به لمن الصادقين، ثم يقف: فى كتاب هللا يقول أربَع مراتٍ 

 .من الكاذبين، والمرأة مثُل ذلك

فيما رميُتھا به، وتقول : يقوَل عند الخامسةمن الزنى، وال تقولُه ھى، وال ُيشترط أن : ففى ھذا النص أنه ال ُيشترط أن يقول

إنى لمن الصادقين فى شھادة التوحيد أو غيره ِمن الخبر : ربما نوى: فيما رمانى به، والذين اشترطوا ذلك حجتھم أن قالوا: ھى

 .إنه لمن الكاذبين فى شأن آخر، فإذا ذكرا ما ُرميت به من الزنى، انتفى ھذا التأويل: الصادق، ونوت

ھب أنھما نويا ذلك، فإنھما ال ينتفعان بنيتھما، فإن الظالم ال ينفُعه تأويلُه، ويمينه على نية خصمه، ويميُنه بما : اآلخرونقال 

أمر هللا به إذا كان مجاھراً فيھا بالباطل، والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب، نوى ما ذكرتم، أو لم ينوه، فإنه ال يمّوه على 

 .ى بمثل ھذامن يعلم السر وأخف

  

  



170 

 

 فصل 

وقد استبرأُتھا، ھذا قول أبى بكر : وما ھذا الحمُل منى، وال يحتاج أن يقول: أن الحمل ينتفى بلعانه، وال يحتاُج أن يقول: ومنھا

يحتاُج إلى ِذكر الولد، وال تحتاُج : عبد العزيز من أصحاب أحمد، وقوُل بعِض أصحاب مالك، وأھل الظاھر، وقال الشافعىُّ 

. ھذا الولد من زنى وليس ھَو ِمنِّى: يشترط أن يقول: يحتاجان إلى ِذكره، وقال القاضى: أة إلى ِذكره، وقال الِخرقى وغيُرهالمر

 .وھو قوُل الشافعى، وقول أبى بكر أصح األقوال، وعليه تدل السنة الثابتة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم العن َبْيَن رجل وامرأته، فقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضى هللا عنھما، أن النبى َصلَّ : فإن قيل ى هللاَّ

ق بينھما،  .وألحَق الولَد بالمرأةِ  وانتفى من ولدھا، ففرَّ

 .وكانت حامالً فأنكر حملَھا: وفى حديث سھل بن سعد

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .الً، فالولُد له، فال ينتفى عنه إال بنفيهوھذه كانت فِراشاً له حال كونھا حام" بأن الولد للفراش: "وقد حكم َصلَّى هللاَّ

ھذا موضُع تفصيل ال ُبدَّ منه، وھو أن الحمَل إن كان سابقاً على ما رماھا به، وعلم أنھا زنت وھى حامل منه، فالولد له : قيل

ً به، قطعاً، وال ينتفى عنه بلعانه، وال َيِحلُّ له أن ينفَيه عنه فى اللعان، فإنھا لما علقت به، كانت فرا ً له، وكان الحمُل الحقا شا

فزناھا ال ُيزيل حكم لحوقه به، وإن لم يعلم حملَھا حاَل زناھا الذى قد قذفھا به، فھذا ينظر فيه، فإن جاءت به ألقلَّ ِمن ستة 

رماھا به، أشھر من الزنى الذى رماھا به، فالولُد له، وال ينتفى عنه بلعانه، وإن ولدته ألكثر من ستة أشھر من الزنى الذى 

نظر، فإما أن يكون استبرأھا قبل زناھا، أو لم يستبرئھا، فإن كان استبرأھا، انتفى الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه، أو لم 

ينفه، وال ُبدَّ من ِذكره عند من يشترط ِذكره، وإن لم يستبرئھا، فھا ھنا أمكن أن يكون الولُد منه، وأن يكون من الزانى، فإن 

 .اللعان، انتفى، وإال لحق به، ألنه أمكن كوُنه منه ولم ينفهنفاه فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد حكم بعَد اللعان، ونفى الولد بأنه إن جاء: فإن قيل ُيْشِبُه الزوَج صاحَب الفراش فھو له، وإن جاء  فالنبىُّ َصلَّى هللاَّ

إذا العن امرأته وانتفى من ولدھا، ثم جاء الولُد ُيشبه، ھل ُتلِحقُونه ُيشبه الذى رميت به، فھو له، فما قولُكم فى مثل ھذه الواقعة 

َته : به بالشبه عمالً بالقافة، أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عمالً بموجب لعانه؟ قيل ھذا مجال َضْنٌك، وموضع ضيِّق تجاذب أِعنَّ

دعى ألب، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزواج، اللعاُن المقتضى النقطاع النسب، وانتفاء الولد، وأنه ُيدعى ألمه وال ي

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بأنھا إن جاءت به على شبھه، فالولُد له، وأنه كذب عليھا، فھذا مض يق ال وأنه ابُنه، مع شھادة النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ُته إلى مطلع األحكام، يتَخلَُّص منه إال المستبصُر البصير بأدلة الشرع وأسراره، والخبيُر بجمعه وفرقه ا لذي سافرت به ِھمَّ

والمشكاة التى منھا ظھر الحالُل والحراُم، والذى يظھر فى ھذا، وهللا المستعان وعليه التكالن، أن حكم اللعان قطع حكم الشبه، 

ُ َعلَْيِه وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفھما، فال عبرة للشبه بعد مضى حكم اللعان فى تغيير أحكامه، والن بىُّ َصلَّى هللاَّ

َوَسلََّم لم ُيِخبْر عن شأن الولد وشبھه ليغير بذلك حكم اللعان، وإنما أخبر عنه، ليتبين الصادُق منھما من الكاذب الذي قد 

 استوجَب اللعنة والغضب، فھو إخبار عن أمر قدرى كونى يتبين به الصادُق ِمن الكاذب بعد تقرر الحكم الدينى، وأن هللا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال ذلك بعد انتفائِه من الود، وقال إن جاءت به : "سبحانه سيجعل فى الولد دليالً على ذلك، ويدل عليه أنه َصلَّى هللاَّ

، فجاءت به على النعِت المكروه، فعلم أنه "كذا وكذا، فال أراه إال صدق عليھا، وإن جاءت به كذا وكذا، فال أراه إال كذب عليھا
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َدَق عليھا، ولم َيْعِرْض لھا، ولم يفسخ حكم اللعان، فيحكم عليھا بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليھا، فكذلك لو جاءت به صَ 

إن جاءت به كذا : على شبه الزوج يعلم أنه َكَذَب عليھا، وال ُيغير ذلك حكم اللعان، فيحد الزوج ويلحق به الولد، فليس قوله

وإن جاءت به كذا وكذا، : فى الحكم، كيف وقد نفاه باللعان، وانقطع نسُبه به، كما أن قوله ة إلحاقاً له بهوكذا فھو الھالل بن أمي

ً به، وجعله ابنه، وإنما ھو إخباٌر عن الواقع، وھذا كما لو حكم بأيمان الَقَساَمِة ثَم أظھر هللا . فھو للذى رميت به ليس إلحاقا

لم ينتقض ُحْكُمھا بذلك، وكذا لو حكم بالبراءة ِمن الدعوى بيمين، ثم أظھر هللا سبحانه آية سبحانه آيًة تدل على كذب الحالفين، 

 .تدل على أنھا يميٌن فاجرة، لم يبطل الحكم بذلك

 فصل 

نه، أن الرجَل إذا قذف امرأَته بالزنى برجل بعينه، ثم ال عنھا، سقَط الحدُّ عنه لھما، وال يحتاُج إلى ِذكر الرجل فى لعا: ومنھا

ه، وھذا موضٌع اخُتلَِف فيه، فقال أبو حنيفة ومالك ُيالعن للزوجة، ويحد لألجنبى، : وإن لم ُيالعن، فعليه لكل واحد منھما َحدُّ

أنه : يجب عليه حدٌّ واحد، ويسقط عنه الَحدُّ لھما بلعانه، وھو قوُل أحمد، والقول الثانى للشافعى: وقال الشافعى فى أحد قوليه

، وإن لم يذكره فعلى قولين، أحدھمايحد لِكل واح يستأِنُف اللعان، ويذكره فيه، : د حداً، فإن ذكر المقذوَف فى لِعانه، سقط الحدُّ

ه بلعانه، كما يسقط حدُّ الزوجة: والثانى. فإن لم يذكره، ُحدَّ له  .أنه يسقط حدُّ

: وقال بعُض أصحاب الشافعى. طالبة وال الحدالقذُف للزوجة وحدھا، وال يتعلَّق بغيرھا حق الم: وقال بعُض أصحاب أحمد

اِن؟ على وجھيِن، وقال بعض أصحابه ال يجب إال حداً واحداً قوالً واحداً، وال خالف : يجُب الحدُّ لھما، وھل يجب حدٌّ أو حدَّ

 .أنه ال يسقط: ندھمالصحيح ع: أنه يسقط عنه ُحكُمه، وإن لم يذكره، فعلى قولين: أنه إذا العن األجنبى فى لعانه بين أصحابه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يحد الزوج بشريك ب ن والذين أسقطوا حكم قذِف األجنبى باللعان، حجتُّھم ظاھرة وقوية جداً، فإنه َصلَّى هللاَّ

. افرأن المقذوَف كان يھودياً، وال يجب الحدُّ بقذف الك: أحدھما: سحماء، وقد سماه صريحاً، وأجاب اآلخرون عن ھذا بجوابين

 .أنه لم ُيطالب به، وحدُّ القذف إنما ُيقام بعد المطالبة: والثانى

إنه يھودى باطل، فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء، وھو حليُف : قوُل من قال: وأجاب اآلخرون عن ھذين الجوابين، وقالوا

قد اختلَف أھُل العلم فى : بد الحققال عبد العزيز بن بزيزة فى شرحه ألحكام ع. األنصار، وھو أخو البراء بن مالك ألمه

أنه شريك بن عدة حليف األنصار، وھو أخو البراء : إنه كان يھودياً وھو باطل، والصحيح: شريك بن سحماء المقذوف، فقيل

َة عليكم، ألنه لما استقرَّ عنده أنه ال حق له فى ھذا القذف لم يطالِ . بن مالك ألمه ب به، ولم وأما الجواب الثانى، فھو ينقلب ُحجَّ

ًة وأَنَفًة ِمن ذلك؟  يتعرَّض له، وإال كيف يسكت عن براءة عرضه، وله طريق إلى إظھارھا بحدِّ قاذفة، والقوم كاُنوا أشدَّ حميَّ

م أن اللعان أقيَم مقام البينة للحاجة، وجعل بدالً ِمن الشھود األربعة، ولھذا كان الصحيح أنه ُيوِجُب الحدَّ عليھا إذا  نكلت، وقد تقدَّ

أن تحدَّ المرأة باللعان إذا َنَكلَت، ثم ُيحد  فإذا كان بمنزلة الشھادة فى أحد الطرفين كان بمنزلتھا فى الطرف اآلخر، وِمن المحال

القاذف حدَّ القذف وقد أقام البينة على صدق قوله، وكذلك إن جعلناه يميناً فإنھا كما درأت عنه الحدَّ ِمن طرف الزوجة، درأت 

طرف المقذوف، وال فرق، ألن به حاجة إلى قذف الزانى لما أفسد عليه ِمن فراشه، وربما يحتاٌج إلى ِذكره ليستدل  عنه ِمن

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على ِصدق ھالل بشبه الولد بشريك بن سحماء، فوج ب بشبه الولد له على صدق قاذفه، كما استدل النبىُّ َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للزوج أن يسقط حكم قذفه ما أسقط وإال : ، ولم يقل"البينة وإال حّد فى ظھرك: "حكم قذفھا، وقد قال النبى َصلَّى هللاَّ

، ال فى وجوبه، وھذا جواب آخر عن قولھم اِن، ھذا والمرأةُ لم ُتطالِْب بحدِّ القذف، فإن المطالبة شرٌط فى إقامة الحدِّ إن : َحدَّ

، ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  شريكاً لم ُيطالب بالحدِّ  ".البينُة وإال َحدُّ فى ظھرك: "فإن المرأَة أيضاً لم ُتطالب به، وقد قال له النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ھاھنا يجب عليه حداِن، ألنه : زنى بِك فالن، أو زنيِت به؟ قيل: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال: فما تقولون: فإن قيل

ولم يأِت بما ُيسقط موجَب قذفه، فوجَب عليه حكمه، إذ ليس ھنا بينة بالنسبة إلى أحدھما، وال ما يقوُم قاذف لكل واحد منھما، 

 .مقاَمھا

 فصل 

أنه إذا العنھا وھى حامل، وانتفى ِمن حملھا، انتفى عنه، ولم َيْحَتْج إلى أن يالعن بعد وضعه كما دلت عليه السنُة : ومنھا

ال ُيالعن لِنفيه حتى َتَضَع الحتمال أن يكون ِريحاً : فقال أبو حنيفة رحمه هللا. اختلف فيهالصحيحُة الصريحُة، وھذا موضع 

، وال يكون لِلعان حينئذ معنى، وھذا وإن نفى الحمل في التعانه لم َيْنَتِف : ، فقال"مختصره"ھو الذى ذكره الِخرقى فى  َفَتْنَفشَّ

وقال جمھوُر . ألصحاُب على ذلك، وخالفھم أبو محمد المقدسى كما يأتى كالُمهعنه حتى ينفَِيه عند وضعھا له وُيالعن، وتبعه ا

له أن ُيالِعَن فى حال الحمل اعتماداً على قصة ھالل بن أمية، فإنھا صريحٌة صحيحه فى اللعان حال الحمل، ونفى : أھل العلم

قال الشيخ فى . الحديثَ " فال أراه إال قد صدق عليھا إن جاءت به على ِصَفِة كذا وَكَذا،: "الولِد فى تلك الحال، وقد قال النبى

َيِصحُّ نفى الحمل، وينتفى عنه، محتجين بحديِث ھالل، وأنه نفى : وقال مالك، والشافعى، وجماعة من أھل الحجاز": المغنى"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وألحقه باألمِّ، وال َخَفاَء أنه ك ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ حملھا، فنفاه عنه النبىُّ َصلَّى هللاَّ : ان حمالً، ولھذا قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

وألن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولھذا تثبت للحامل أحكاٌم ُتخالف فيھا : ، قال"انظروھا، فإن َجاَءْت به كذا وكذا"

نھا، وغيِر ذلك مما يطوُل ِذُكره، وَيِصحُّ الحائَل من النفقة والفِطر فى الصيام، وترِك إقامة الحدِّ عليھا، وتأخيِر القِصاص ع

وھذا القوُل ھو الصحيح، لموافقته ظواھر األحاديث، وما خالف الحديَث ال ُيعبأ : استلحاُق الحمل، فكان كالولد بعد وضعه قال

ً : وقال أبو بكر. به كائناً ما كان بظاھر األحاديث، حيَث لم  ينتفى الولد يزواِل الفراش، وال يحتاُج إلى ِذكره فى اللعان احتجاجا

 .ينقل نفُى الحمل، وال تعرض لنفيه

وأما مذھب أبى حنيفة رحمه هللا، فإنه ال َيِصحُّ نفُى الحمل واللعان عليه، فإن العنھا حامالً، ثم أتت بالولد، لزمه عنده، ولم 

 .فى حال حملھا يتمكن من نفيه أصالً، ألن اللعان ال يكون إال بين الزوجين، وھذه قد بانت بلعانھا

ِمن أوالد الزنى، وهللاُ سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاً،  ھذا فيه إلزاُمه ولداً ليس منه، وسدُّ باب االنتفاء: قال المنازعون له

ھا، قالوا لم ينفه،  وإنما تعتبر الزوجية فى الحال التى أضاف الزنى إليھا فيھا، ألن الولد الذى تأتى به يلحقُه، إذا: فال يجوز َسدُّ

له أن ينفَى الحمل بين الوالدة : ومحمد. وقال أبو يوسف. فيحتاج إلى نفيه، وھِذِه كانت زوجَته فى تلك الحال، فملك نفَى ولدھا

: وقال الشافعىُّ . ال ُيالعن لنفى الحمل إال أن ينفَيُه ثانية بعد الوالدة: وقال عبد الملك بن الماجُشون. إلى تماِم أربعيَن ليلة منھا

 .إذا َعلَِم بالحمل فأمكنه الحاكم ِمن اللعان، فلم يالعن، لم يكن له أن ينفَيُه بعدُ 
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قد اختلف : ھذا الولُد منى وقد زنت، ما ُحكُم ھذه المسألة؟ قيل: لو استحلق الحمَل، وقذفھا بالزنى، فقال: فما تقولون: فإن قيل

 :العلماء فى ھذه المسألة على ثالث أقوال

 .َحدُّ وُيلحق به الولُد، وال ُيمكَّن من اللعانأنه يُ : أحدھا

 .أنه ُيالعن، وينتفى الولد: والثانى

أنه ال َيِصحُّ استلحاُق الولد كما ال : أنه ُيالعن للقذف، ويلحقه الولُد، والثالثة روايات عن مالِك، والمنصوص عن أحمد: والثالث

. ال يصح استلحاقُه، وھو المنصوُص عن أحمد: ال َيِصحُّ نفيه، قال: وإن استلحق الحمل، فمن قال: قال أبو محمد.يصح نفيه،

َيِصحُّ استلحقاقُه، وھو مذھُب الشافعى، ألنه محكوٌم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث، فصح : ومن أجاز نفيه، قال

لو : ال َيِصحُّ استلحاقُه، قال: ومن قال. ضعاإلقرار به كالمولود، وإذا استلحقه، لم يملك نفَيه بعد ذلك، كما لو استلحقه بعد الو

َبه أثٌر فى اإللحاق، بدليل حديِث الُمالعنة، وذلك  صح استلحاقُه، للزمه بترك نفيه كالمولود، وال يلزُمه ذلك باإلجماع، وليس لِلشَّ

ذلك، فأما إن سكت عنه، مختص بما بعَد الوضع، فاختص صحة اإللحاق به، فعلى ھذا لو استلحقه، ثم نفاه بعد وضعه كان له 

فلم ينفه، ولم يستلحقه، لم يلزمه عند أحد علمنا قولَه، ألن تركه محتمل، ألنه ال يتحقَُّق وجوُده إال أن ُيالعنھا، فإن أبا حنيفة 

 .ألزمه الولَد على ما أسلفناه

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما، : وقوُل ابن عباس ق رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وقضي أالَّ ُيدعى ولدھا ألب، وال ُترمى، ومن رماھا، أو رمى ففرَّ

، وقضى أن ال بيَت لھا عليه وال قوت، ومن أجل أنھما يفترقان من غير طالق وال متوفى عنھا  .ولدھا، فعليه الحدُّ

 .فكان ابُنھا ُيدعى إلى أمه، ثم جرت السنُة أنه يرثھا وتِرث منه ما فرض هللا لھا: وقوُل سھل

َق بينھما، ثم ال يجتمعان أبداً : وقوله  .مضت السنة فى المتالعنين أن ُيفرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما، وقال: وقال الزھرى، عن سھل بن سعد ق رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  .ال يجتمعان أبداً : فرَّ

و بما استحللَت ِمن فرجھا، وإن كنَت كذبَت ال مال لك، إن ُكْنَت َصَدْقَت عليھا، فھ: "يا رسوَل هللا، مالى؟ قال: وقول الزوج

 ".عليھا، فھو أبعُد لك منھا

 :فتضمنت ھذه الجملُة عشرَة أحكام

 .التفريُق بين المتالعنين، وفى ذلك خمسة مذاھب: الحكم األول

 .أن الفرقَة تحصُل بمجرد القذِف، ھذا قوُل أبى عبيد، والجمھوُر خالفوه فى ذلك، ثم اختلفوا: أحدھا
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ال يقع باللعان فرقٌة البتة، وقال ابن أبى : جابر بن زيد، وعثمان الَبتِّى، ومحمد بن أبى ُصفرة، وطائفة من فُقھاء البصرة فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم ُينِكر عليه الطالَق بعد اللعاِن، بل ھو : صفرة َقھا، أنشأ طالاللعاُن ال َيْقَطُع الِعصمة، واحتجوا بأن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ه نفسه أن ُيْمِسَك من قد اعترف بأنھا زنت، أو أن يقوَم عليه دليل كذب بإمساكھا، فجعل النبىُّ َصلَّى هللاَّ َم فِعلَه ونزَّ

 .اللعاُن ُيوِجُب الفرقة، ثم اختلفوا على ثالثة مذاھب: سنة، ونازع ھؤالء جمھور العلماء، وقالوا

د به الشافعى، واحتج له بأنھا فُرقة حاصلة  أنھا تقع بمجرد: أحدھا لِعان الزوج وحَده، وإن لم تلتِعن المرأة، وھذا القوُل مما تفرَّ

 .بالقول، فحصلت بقول الزوج وحَده كالطالق

ذا مذھُب أحمد أنھا ال تحصُل إال بلعانھما جميعاً، فإذا َتمَّ لِعانھما، وقعت الفرقُة، وال يعتبر تفريُق الحاكم، وھ: المذھب الثانى

فى إحدى الروايتين عنه اختارھا أبو بكر، وقوُل مالك وأھِل الظاھر، واحتج لھذا القول بأن الشرَع إنما ورد بالتفريق بين 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما بعد تماِم اللع ق النبىُّ َصلَّى هللاَّ منھما، ان المتالعنين، وال يكونان متالعنين بلعان الزوج وحده، وإنما فرَّ

وا بأن لفظ اللعان ال يق ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واحتجُّ تضى فُرقة، فإنه فالقوُل بوقوع الفرقِة قبلَه مخالٌف لمدلوِل السنة وفعل النبى َصلَّى هللاَّ

ا لِمصلحة إما أيمان على زناھا، وإما شھادة به، وكالھما ال يقتضى فُرقة، وإنما ورد الشرع بالتفريق بينھما بعد تماِم لعانھم

ً لآلخر، وقد زال ھذا بالقذف، وأقامھا  ظاھرة، وھى أن هللاَ سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل كالً منھما سكنا

َس رأسھا ورؤوس قومھا،  مقام ً فقد فضحھا وبھتھا، ورماھا بالداء الُعضال، ونكَّ الخزى والعار والفضيحة، فإنه إن كان كاذبا

ضته للفضيحة والخزى والعار بكونه زوَج بغى، . شھادوھتكھا على رؤوس األ وإن كانت كاذبة، فقد أفسدت فراشه، وعرَّ

وتعليق ولد غيره عليه، فال يحصُل بعد ھذا بينھما ِمن المودة والرحمة والسكن ما ھو مطلوٌب بالنكاح، فكان ِمن محاسن 

ه، وال يترتب ھذا على بعض اللعان كما ال يترتَُّب على بعض شريعة اإلسالم التفريُق بينھما، والتحريُم المؤبد على ما سنذكر

 .وألنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين، فلم يثبت بأيمان أحدھما، كالفسخ لتخالف المتبايعين عند االختالف: قالوا. لعان الزوج

فة، وإحدى الروايتين عن أحمد، أن الفرقَة ال تحُصل إال بتمام لعانھما، وتفريق الحاكم، وھذا مذھُب أبى حني: المذھب الثالث

واحتج أصحاُب ھذا القوِل بقول ابن . ومتى تالعنا، وفرق الحاكُم بينھما، لم يجتمعا أبداً : وھى ظاھر كالم الِخرقى، فإنه قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما: عباس فى حديثه ق رسول هللا َصلَّى هللاَّ له، واحتجوا بأن عويمراً وھذا يقتضى أن الفُرقة لم تَتحُصْل قب. ففرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھذا حجٌة مِ : قال ن وجھين، كذبُت عليھا يا رسول هللا، إن أمسكتھا، فطلقھا ثالثاً قبل أن يأُمَرهُ رسول هللا َصلَّى هللاَّ

واحٌد ِمن األمرين،  وقوع الطالق، ولو حصلت الفرقُة باللعان وحده، لما ثبت: والثانى. أنه يقتضى إمكان إمساكھا: أحدھما

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى حديث سھل بن سعد  .رواه أبو داود. أنه طلقھا ثالثاً، فأنفذه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يقتضى التحريَم المؤبَّد، كما سنذكره، فلم يقف على تفريق  اللعان معنىً : قال الموقعون للفُرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم

وألن الفُرقة لو وقعت على تفريِق الحاكم، لساغ ترُك التفريق إذا كرھه الزوجان، كالتفريق بالعيب : الرضاع، قالواالحاكم ك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، يحتمل أموراً ثالثة: وقولُه: واإلعسار، قالوا ق النبى َصلَّى هللاَّ . اإلعالُم بھا: والثانى. إنشاء الفرقة: أحدھا. فرَّ

 .ُمه بموجبھا من الفرقة الحسيةإلزا: والثالث
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كذبت عليھا إن أمسكتھا، فھذا ال يدل على أن إمساكھا بعد اللعان مأذون فيه شرعاً، بل ھو بادر إلى فراقھا، وإن : وأما قوله

ً مؤبَّداً، كان األمر صائراً إلى ما بادر إليه، وأما طالقُه ثالثًة، فما زاد الفُرقة الواقعة إال تأكيداً، فإنھا حرمت عليه تح ريما

ال َتِحلُّ لى بعد ھذا وأما إنفاُذ الطالِق عليه، فتقريٌر لموجبه من التحريم، فإنھا إذا لم : فالطالُق تأكيد لھذا التحريم، وكأنه قال

ه على التكلم  َتِحل له باللعان أبداً، كان الطالُق الثالث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان، فھذا معنى إنفاذه، فلما لم ينكره عليه، وأَقرَّ

ُ َعلَْيهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وسھل لم يحِك لفَظ النبىِّ َصلَّى هللاَّ وقع : َوَسلََّم أنه قال به وعلى موجبه، جعل ھذا إنفاذاً من النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للطال ة، وعدَم إنكار النبى َصلَّى هللاَّ ق، فظن ذلك تنفيذاً، وھو صحيح بما ذكرنا من طالقُك، وإنما شاھد القِصَّ

 .االعتبار، وهللا أعلم

 فصل

أن فرقة اللعان فسخ، وليست بطالٍق، وإلى ھذا ذھب الشافعىُّ وأحمد، ومن قال بقولھما، واحتجوا بأنھا فرقٌة : الحكم الثانى

صريحاً فى الطالق، وال نوى الزوُج به الطالَق،  ُتوجب تحريماً مؤبَّداً، فكانت فسخاً كفُرقة الرضاع، واحتجوا بأن اللعان ليس

ً فى الطالق، أو كناية فيه، لوقع بمجرد لعان الزوج، ولم يتوقف على لِعان  :فال يقع به الطالُق، قالوا ولو كان اللعان صريحا

ً وألنه لو كان طالقاً، فھو طالق من مدخول بھا بغير عوض لم ينو به الثالث، فكأن يكو: المرأة، قالوا وألنَّ : قالوا. ن رجعيا

وإذا ثبت بالسنة وأقواِل : الطالَق بيد الزوج، إن شاء طلَق، وإن شاء أمسَك، وھذا الفسُخ حاِصل بالشرع وبغير اختياره، قالوا

 ً  .؟الصحابة، وداللِة القرآن، أن فرقة الُخلع ليست بطالٍق، بل ھى فسخ مع كونھا بتراضيھما، فكيف تكوُن فرقُة اللعاِن طالقا

 فصل

ً مؤبداً ال يجتمعان بعدھا أبداً : الحكم الثالث حدثنا الزبيدى، حدثنا الزھرى، عن : قال األوزاعى. أن ھذه الفُرقة توجب تحريما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينھما وقال: سھل بن سعد، فذكر قصة المالعنين، وقال  .ال يجتمعان أبداً : ففرق رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال وذكر البيھقى المتالعنان إذا تفرقا ال يجتمعان : من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبى َصلَّى هللاَّ

 .أبداً،

وروى : قال. مضت السنة فى المتالعنين أن ال يجتمعا أبداً : وروينا عن على، وعبد هللا بن عباس رضى هللا عنھم، قاال: قال

، : هللا عنه أنه قال الخطاب رضى عن عمر بن يفرق بينھما وال يجتمعان أبداً وإلى ھذا ذھب أحمد، والشافعى ومالك، والثورىُّ

 .وأبو ُعبيد، وأبو يوسف

ال : قال أبو بكر. أنه إن أكذب نفسه، حلَّت له، وعاد فِراشه بحاله، وھى رواية شاذة شذَّ بھا حنبل عنه: وعن أحمد رواية أخرى

فأما مع تفريِق . وينبغى أن ُتحمل ھذه الرواية على ما إذا لم ُيفّرق بينھما": المغنى"يره، وقال صاحب نعلَُم أحداً رواھا غ

 .الحاكم بينھما، فال وجَه لبقاء النكاح بحاله
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ة بتفريق الروايُة مطلقة، وال أثر لتفريِق الحاكم فى دوام التحريم، فإن الفُرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفُرقة الحاصل: قلت

، الحاكم، فإذا كان إكذاب نفسه مؤثراً فى تلك الفُرقة القوية، رافعاً للتحريم الناشىء منھا، فألن ُيؤثَِّر فى الفُرقة التى ھى دونھا

 .ويرفَع تحريمھا أولى

هللا ورسوله، وسواٌء رضى  إن الفرقة بنفس اللعان أقوى ِمن الفرقِة بتفريق الحاكم، ألن فُرقة اللعان تستِنُد إلى حكم: وإنما قُلنا

ا الحاكُم والمتالِعناِن التفريَق أو أََبْوهُ، فھى فُرقة من الشارع بغير ِرضى أحٍد منھم وال اختياره، بخالِف فُرقة الحاكم فإنه إنم

 .يفرق باختياره

ً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخالف ما إذا توقَّف على تفريق الحاكم، فإنه لم يقو  وأيضا

فإن أكذب نفَسه، فھو : بنفسه على اقتضاء الفرقة، وال كان له سلطاٌن عليھا، وھذه الروايُة ھى مذھُب سعيِد بن المسيب، قال

اب، ومذھُب أبى حنيفة ومحمد، وھذا على أصله اطرد، ألن فُرقة اللعان عنده طالق  إن: وقال سعيُد بن جبير. خاطٌب من الُخطَّ

 .أكذب نفسه، ُردَّت إليه ما دامت فى العدة

ُل الذى دلت عليه السنُة الصحيحُة الصريحُة،: والصحيح وأقواُل الصحابة رضى هللا عنھم، وھو الذى تقتضيه ِحكمُة  القوُل األوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند اللعان، وال تقتضى سواه، فإن لعنة هللا تعالى وغَضبه قد َحلَّ بأحدھما ال محالة، ولھذا قال النبى صَ  لَّى هللاَّ

، أى الموجبة لھذا الوعيد، ونحن ال نعلم عيَن َمْن حلَّت به يقيناً، ففرق بينھما خشيَة أن يكوَن ھو "إنھا الموِجَبةُ : "الخامسة

، كما أبت أن َيْعلَُو الكافُِر الملعوَن الذى قد وجبت عليه لعنُة هللا وباَء بھا، فيعلُو امرأًة غيَر ملعونه، وِحكمة الشرع تأبى ھذا

 .مسلمة والزانى عفيفةً 

 فھذا يوجب أال يتزوج غيَرھا لما ذكرتم بعينه؟: فإن قيل

ال ُيوجب ذلك، ألنا لم نتحقق أنه ھو الملعون، وإنما تحققنا أن أحدھما كذلك، وشككنا فى عينه، فإذا اجتمعا، لزمه أحُد : قيل

جت بغيره، أو األمرين والبد، إما ھذا وإما إمساكُ  ه ملعونًة مغضوباً عليھا قد وجب عليھا غضُب هللا، وباءت به، فأما إذا تزوَّ

ج بغيرھا، لم تتحقق ھذه المفسدة فيھما  .تزوَّ

ً عليھا، فقد أشاَع  ً فإن النفرة الحاصلة من إساءة ُكلِّ واحٍد منھما إلى صاحبه ال تزوُل أبداً، فإن الرجل إن كان صادقا وأيضا

ا، وفضَحھا على رؤوس األشھاد، وأقامھا مقام الخزى، وحقق عليھا الخزى والغضب، وقطع نسب ولدھا، وإن كان فاِحشتھ

كاذباً، فقد أضاَف إلى ذلك بھَتھا بھذه الفرية العظيمة، وإحراق قلبھا بھا والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس 

ة، فقد أفسدت فراشه وخانته فى نفسھا، وألزمته العاَر والفضيحة وأحوجُته إلى وإن كانت كاذب. االشھاد، وأوجبت عليه لعنة هللا

ھذا المقام الُمخزى، فحصل لُِكلِّ واحٍد منھما من صاحبه من النُّفرة والوحشة، وسوء الظن ما ال يكاد يلتئم معه شملُھما أبداً، 

ضِة مفسدةفاقتضت ِحكمة َمْن َشْرُعُه ُكلُّه ِحْكَمٌة ومصلحٌة وَعْدٌل ورح  .مٌة تحتُّم الفرقة بينھما، وقطع الصحبة المتمحِّ

أن وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليھا، فال ينبغى أن ُيسلََّط على إمساكھا مع ما َصَنَع ِمن القبيح إليھا، وإن كان صادقاً، فال ينبغى 

 .ُيمِسَكَھا مع علمه بحالھا، ويرضى لنفسه أن يكون زوَج بغى
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ال َتِحلُّ له ألنه تحريم مؤبَّد، فحرمت : لو كانت أمة ثم اشتراھا، ھل َيِحلُّ له وطؤھا بملك اليمين؟ قلنا: قولونفما ت: فإن قيل

ً إذا اشترى مطلقته لم َتِحلَّ له قبل زوج وإصابة، فھاھنا أولى، ألن ھذا التحريَم  على مشتريھا كالرضاع، وألن المطلِّق ثالثا

 .مؤبد، وتحريم الطالق غير مؤبد

 فصل 

أنھا ال َيْسقُُط صداقُھا بعد الدخول، فال َيرجُع به عليھا، فإنه إن كان صادقاً، فقد استحلَّ من فرجھا عوَض : الحكم الرابع

 .الصداق، وإن كان كاذباً فأولى وأحرى

 ة؟يسقط جمل: لو وقع اللعاُن قبَل الدخول، ھل تحكمون عليه بنصف المھر، أو تقولون: فما تقولون: فإن قيل

أن الفُرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانھما أو منھما ومن : فى ذلك قوالِن للعلماء، وھما روايتان عن أحمد مأخذُھما: قيل

ً لجانبھا كما لو كانت مستقِلّضة بسبب الفُرقة أو ِنصفُه تغليباً  أجنبى، كشرائھا لزوجھا قبل الدخول، فھل يسقط الصداُق تغليبا

وُكلُّ . المشارُك فى سبب اإلسقاط، والسيد الذى باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياھا؟ فھذا األصل فيه قوالنلجانبه، وأنه ھو 

َفِت الصداق كطالقه، إال فسخه لِعيبھا، أو فواِت شرٍط َشَرَطه، فإنه يسقُط ُكلُّه، وإن كان ھو  فُرقة جاءت ِمن قبل الزوج نصَّ

ولو كانت الفرقُة بإسالمه، فھل يسقط عنه، أو ُتنصفه؟ على روايتين . حاملة له عليهالذى فسخ، ألن سبب الفسخ منھا وھى ال

فوجُه إسقاطه، أنه فعل الواجب عليه، وھى الممتنعة من فعل ما يجُب عليھا، فھى المتسببة إلى إسقاط صداقھا بامتناعھا من 

 .اإلسالم، ووجُه التنصيِف أن سبب الفسخ من جھته

 ھل ُينصفه أو ُيسقطه؟: فى الخلع فما تقولون: فإن قيل

فه، وإن قلنا: إن قلنا: قيل يسقطه ألنه : والثانى. كذلك تغليباً لجانبه: أحدھما. فيه وجھان: ھو فسخ، فقال أصحابنا: ھو طالق َنصَّ

 .لم يستقل بسبب الفسخ، وعندى، أنه إن كان مع أجنبى نصفه وجھاً واحداً، وإن كان معھا، ففيه وجھان

 ھل ُيسقطه أو ُينصفه؟: لو كانت الفُرقة بشرائه لِزوجته من سيدھا: فما تقولون :فإن قيل

فه ألن الزوج تسبب إليه : يسقطه، ألن مستحق مھرھا تسبَّب إلى إسقاطه ببيعھا، والثانى: أحدھما: فيه وجھان: قيل ينصِّ

َكاَحھا، وفسخھا إلعساِره أو عيبه فإنه يسقط بالشراء، وُكلُّ فرقة جاءت من قبلھا كردتھا، وإرضاعھا من يفَسُخ إرضاُعه نِ 

 .مھُرھا

إن الزوَج إذا فسخ لِعيب فى : إن المرأة إذا فسخت لعيب فى الزوج سقط مھرھا، إذ الفُرقة من جھتھا، وقلتم: فقد قلتم: فإن قيل

ً ولم تجعلوا الفسَخ من جھته فتنصفوه، كما جعلتموه لِفسخھا لعيبه من جھتھا : ، فأسقطتموه، فما الفرق؟ قيلالمرأة سقط أيضا

منھا، ولم  الفرُق بينھما أنه إنما بذل المھر فى مقابلة ُبضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك، وفسخ، عاد إليھا كما خرج

 ً ً منه، فال يلزمه شىء من الصداق، كما أنھا إذا فسخت لِعيبه لم ُتسلم إليه المعقود عليه، وال شيئا منه، فال  يستوفه، وال شيئا

 .تستِحقُّ عليه شيئاً من الصداق
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 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھذا موافق لحكمه فى المبتوتة : الحكم الخامس أنھا ال نفقَة لھا عليه وال سكنى، كما قضى به رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

، ال مخالف له، بل سقوُط النفقة والسكنى التى ال رجعَة لزوجھا عليھا، كما سيأتى بياُن حكمه فى ذلك، وأنه موافٌق لكتاب هللا

للمالعنة أولى ِمن سقوطھا للمبتوتة، ألن المبتوَتة له سبيُل إلى أن ينِكحَھا فى ِعدتھا، وھذِه ال سبيل له إلى نكاحھا ال فى العدة 

 ً  .وال بعَدھا، فال وجه أصالً لوجوب نفقتھا وُسكناھا، وقد انقطعت العصمُة انقطاعاً كليا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوافُِق بعُضھا بعضاً، وكلھا ُتوافق كتاَب هللا والميزاَن الذى أنزل ليقوَم الناُس بالقسط، فأقضيتُ  وھو ه َصلَّى هللاَّ

 القياُس الصحيُح، كما ستقر عيُنك إن شاء هللا تعالى بالوقوف عليه عن قريب

 .إسحاق ھذا القول إنكاراً شديداً  وأنكر القاضى إسماعيل بن. لھا السكنى: وقال مالك، والشافعي

ال يدل مفھومه على أن كل مطلقة، ومتوفى عنھا لھا النفقُة " من أحل أنھما يتفرقان من غير طالق، وال متوفى عنھا: "وقوله

رقة والسكنى، وإنما يدل على أن ھاتين الفُرقتين قد يجُب معھما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حامالً، فلھا ذلك فى ف

أنه ال نفقة لھا وال سكنى، كما لو كانت حائالً، وھذا مذھُب أبى حنيفة : أقوال، أحدھا الطالق اتفاقاً، وفى فرقة الموت ثالثة

وأحمد فى إحدى روايتيه، والشافعى فى أحد قوله، لزوال سبب النفقة بالموت على وجه ال ُيرجى عودهُ، فلم يبق إال نفقُة 

 .إن كان له مال، وإال فعلى من تلزمه نفقته من أقاربهقريب، فھى فى مال الطفل 

أن لھا النفقة والسكنى فى تركته ُتقدم بھا على الميراث، وھذا إحدى الروايتين عن أحمد، ألن انقطاع العصمة بالموت : والثانى

بعد موته عند جمھور العلماء  ال يزيد على انقطاعھا بالطالق البائن، بل انقطاعھا بالطالق أشد، ولھذا تغسُل المرأةُ زوَجھا

كنى للبائن الحامل، فوجوُبھا للمتوفى  حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك فى إحدى الروايتين عنه، فإذا وجبت النفقُة والسُّ

 .عنھا زوجھا أولى وأحرى

فعى إجراء لھا مجرى المبتوتة فى أن لھا السكنى دون النفقة حامالً كانت أو حائالً، وھذا قوُل مالك وأحُد قولى الشا: والثالث

من أجل : "الصحة، وليس ھذا موضَع بسِط ھذه المسائل وذكر أدلتھا، والتمييز بين راجحھا ومرجوحھا إذ المقصود أن قوله

إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنھا قد يجب لھما القوُت والبيُت فى " أنھما يفترقان من غير طالق وال متوفى عنھا زوجھا

 .الجملة، فھذا إن كان ھذا الكالم ِمن كالم الصحابى، والظاھر وهللا أعلم أنُه ُمْدَرٌج ِمن قول الزھرى

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قضى أال يدعى ولُدھا ألب، وھذا ھو : الحكم السادس انقطاُع نسب الولد من جھة األب، ألن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

، وھو قوُل الجمھور، المولود للفراش ال ينفيه اللعاُن البتة، ألن النبىَّ : وھو أجلُّ فوائد اللعان، وشذ بعُض أھل العلم، وقال الحقُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قضى أن الولد لِلفراش، وإنما ينفى اللعاُن الحمل، فإن لم ُيالعنھا حتى ولدت، العن إلسقاط الحد  فقط، وال َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قضى أن الولد لصاحب ينتفى ولُدھا منه، وھذ ا مذھُب أبى محمد بن حزم، واحتج عليه بأن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أو : الفراش، قال فصح أن كل َمْن ُولَِد على فراشه ولد، فھو ولُده إال حيُث نفاه هللا على لسان رسوله َصلَّى هللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال وھى حامل باللعان فقط، فبقى ما عدا ذلك على لحاق حيث يوقن بال شك أنه  ليس ولده، ولم ينفه َصلَّى هللاَّ

َوالَ َتْكِسب ُكلُّ {: إن صدقته فى أن الحمل ليس منه، فإن تصديقھا له ال ُيلتفت إليه ألن هللا تعالى يقول: ولذلك قلنا: النسب، قال

فوجب أن إقرار األبوين يصُدق على نفى الولد، فيكون كسباً على غيرھما، وإنما نفى هللاُ الولَد ] 164: ألنعاما[} َنْفٍس إالَّ َعلَْيَھا

 .إذا أكذبته األمُّ، والتعنت ھى والزوج فقط، فال ينتفى فى غير ھذا الموضع، انتھى كالمه

صحُته على : أحمد وأبو حنيفة، والصحيحإنه ال يصح اللعان على الحمل حتى تضع، كما يقول : وھذا ضد مذھِب من يقول

 .الحمل، وعلى الولد بعد وضعه، كما قاله مالك والشافعى، فاألقوال ثالثة

 ُ وال تنافى بين ھذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

َد للفراش عند تعارض الفراش، ودعوى الزانى، فأبطل دعوى الزانى للولد وحكم به لصاحب الفراش، َعلَْيِه َوَسلََّم بأن الول

 .وھاھنا صاحُب الفراش قد نفى الولَد عنه

 لم تزن، ولكن ليس ھذا الولُد ولدى؟: فقال لو العن لمجرد نفى الولد مع قيام الفراش،: فما تقولون: فإن قيل

 .ھما روايتان منصوصتان عن أحمدفى ذلك قوالن للشافعى، و: قيل

 .أنه ال لِعان بينھما، ويلزمه الولُد، وھى اختيار الخرقى: إحداھما

 .أن له أن ُيالِعَن لنفى الولد، فينتفى عنه بلعانه وحده، وھى اختياُر أبى البركات ابن تيمية، وھى الصحيحة: والثانية

ُ َعلَ : فإن قيل معاذ هللا، بل وافقنا أحكاَمه حيث وقع غيُرنا فى : قلنا" أن الولد للفراش"ْيِه َوَسلََّم فخالفتم حكَم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

خالف بعضھا تأويالً، فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحُب الفراش، فرجح دعواه بالفراش، وجعله له، وحكم بنفيه 

ُيدعى ألب، فوافقنا الحكمين، وقلنا باألمرين، ولم نفرق  عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه، وقطع نسبه منه، وقضى أالَّ 

ورى الذى ال مع نى تفريقاً بارداً جداً سمجاً ال أثر لَُه فى نفى الولد حمالً ونفيه مولوداً، فإن الشريعة ال تأتى على ھذا الفرق الصُّ

 .عِة وِحكِمَھا ومعانِيھا، وهللا المستعان، وبه التوفيقتحته البتة، وإنما يرتضى ھذا َمْن َقلَّ نصيبه ِمن ذوق الفقه وأسراِر الشري

 فصل 

ً زائداً على إلحاقه بھا مع ثبوت نسبه : الحكم السابع ه عند انقطاع نسبه ِمن جھة أبيه، وھذا اإللحاق ُيفيد حكما إلحاُق الولد بأمِّ

اإللحاق من أمر زائد عليه، وعلى ما كان حاصالً من األب، وإال كان عديَم الفائدة فإن خروَج الولِد منھا أمر محقق، فالبد فى 

 .مع ثبوِت النسب من األب، وقد اخُتلَف فى ذلك

أفاَد ھذا اإللحاق قطَع توھِم انقطاِع نسِب الولد من األم، كما انقطَع ِمن األب، وأنه ال ُينسب إلى أمِّ، وال إلى أٍب، : فقالت طائفة

ُ َعلَْيِه وَ  َد ھذا بإِيجابه الحدَّ على من قذفه أو قذَف أمه، وھذا قول الشافعى فقطع النبىُّ َصلَّى هللاَّ َسلََّم ھذا الَوھم وألحق باألم، وأكَّ

 .ومالك، وأبى حنيفة، وُكل من ال يرى أن أمه وعصباتھا له
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ه قائمًة مقام أبيه بل أفادنا ھذا اإللحاق فائدًة زائدة، وھى تحويُل النسب الذى كان إلى أبيه إلى أمه، و: وقالت طائفة ثانية جعل أمَّ

ً عصبته، فإذا مات، حاَزت ميراَثُه، وھذا قوُل ابن مسعود، وُيروى عن على، وھذا  فى ذلك، فھى عصبُته وعصباُتھا أيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه ق َتُحوُز : "الالقوُل ھو الصواب، لما روى أھل السنن األربعة، من حديث واثلة بن األسقع، عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .، ورواه اإلمام أحمد وذھب إليه" َعِتيقھا، ولَقِيَطھا، َوَولََدھا الَّذى الََعَنْت َعلَْيهِ : الَمْرأَةُ َثالَثَة َمَواِريثَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أنه جعل ِمي": سننه"وروى أبو داود فى  َراَث من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ه ولِورِثتَھا ِمْن َبْعِدَھا  .ابن الُمالََعَنِة ألمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ميراَث ابِن الُمالََعَنِة ألُمِّه ولِورِثتھا ِمْن : من حديث مكحول، قال: وفى السنن أيضاً مرسالً  جعَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

فإذا انقطع ِمن جھته صار لألم، كما أن الوالء فى  ب فى األصل لألب،ھذه اآلثاُر موافقة لمحِض القياس، فإن النسَ . َبْعِدَھا

فلو أعتق األُب بعد ھذا، انجز الوالُء ِمن موالى األم إليه، ورجع إلى . األصل لمعتق األب، فإذا كان األب رقيقاً كان لمعتق األم

فھذا محُض . تعصيب من األم وعصبتھا إليهأصله، وھو نظيُر ما إذا كذب المالعن نفسه، واستلحق الولد، رجع النسُب وال

القياس، وموجُب األحاديث واآلثار، وھو مذھُب َحْبِر األمة وعالِمھا عبد ِهللا بن مسعود، ومذھُب إمامى أھل األرض فى 

ِمن ذرية زمانھما، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھويه، وعليه َيُدلُّ القرآن بألطف إِيماء وأحسنه، فإن هللا سبحانه جعل عيسى 

ُ َعلَْيهِ  ه، وَھى ِمن َصميم ذرية إبراھيم، وسيأتى مزيُد تقرير لھذا عند ذكر أقضيِة النبىِّ َصلَّى هللاَّ  َوَسلََّم إبراھيم بواسطة مريم أمِّ

 .وأحكامه فى الفرائض إن شاء هللا تعالى

ثم جرت السنُة أن : وفى آخره: للعانفى قصة ا" صحيحه"فما تصنعون بقوله فى حديث سھل الذى رواه مسلم فى : فإن قيل

ً من كالم ابن : ِيَرَث ِمْنَھا وَتِرَث منه ما فرَض هللا لھا؟ قيل نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجا

كاألب حيث يجتمع له شھاب وھو الظاِھُر، فإن تعصيَب األم ال ُيسقط ما فرض هللا لھا من ولدھا فى كتابه، وغايُتھا أن تكوَن 

الفرض والتعصيب، فھى تأخذ فرضھا والُبدَّ فإن فصل شىٌء أخذته بالتعصيب، وإال فازت بفرضھا، فنحن قائلون باآلثار ُكلِّھا 

 .فى ھذا الباب بحمد هللا وتوفيقه
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