
1 

 

  

  

  

  

  زاد المعاد في ھدي خير العباد

 ابن قيم الجوزية

  ھـ751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى عام 

  

  بعساالمجلد ال



2 

 

  زاد المعاد في ھدي خير العباد

  المجلد السابع

  فصل

 ما تحقيقَ  عنھا نفى لِعانھا ألن وھذا" الَحدُّ  فعليه ولََدھا، َرَمى أو رماھا وَمنْ  ولُدھا، ُيرمى وال ُترمى ال أنھا: "الثامن الحكمُ 

: حنيفة أبو وقال األمة، جمھور قولُ  وھو الصريحُة، الصحيحةُ  الّسنةُ  عليهِ  دلَّت الذى ھذا ولدھا، وقاِذفُ  قاِذفُھا فُيحدُّ  به، ُرِمَيتْ 

 نفاه ولد لھا فيمن ھو إنما والحديثُ  قاذفھا، ُيَحدَّ  لم نسبه، ُنفى ولد ھناك كان وإن قاذفھا، ُحدَّ  نسُبه، ُنفِىَ  ولد ھناك يكن لم إن

 حدِّ  سقُوط فى شبھةً  ذلك فأثر الولد إلى بالنسبة بزناھا حكم فقد ولدھا، نسب َنَفى متى أنه الفرقَ  ھذا له أوجب والذى الزوُج،

 .القذف

 فصل

 وحده، الزوج لِعان على منھا شىء يترتب فال اللعاناِن، َتمَّ  أن بعدو معاً، لِعانھما على ترتبت إنما األحكام ھذه أن: التاسع الحكم

ج وقد  أفاد كما لِعانه فإن صحيح، تخريجٌ  وھو وحَده، الزوج بلعان الولد انتفاء المذھب ھذا على تيمية ابن البركات أبو خرَّ

 فإنَّ  األولى، بطريق ھى، ُتالعن لم وإن نه،ع الفاسد النسب سقوطَ  أفاد لعانھا، اعتبار غير ِمن عنه القذف وعارَ  الحد سقوطَ 

 فلِعانه الحد، دفعِ  إلى حاجته ِمن أشدُّ  عنه نفيه إلى وحاجته القذف، بحدِّ  تضرره ِمن أعظمُ  عليه الفاِسد النسب بدخول تضرره

 .أعلم وهللا الولد، بنفى استقلَّ  الحد بدفعِ  استقلَّ  كما

 فصل

 طالق غير عن يفترقان أنھما أجل من: "قال فإنه حاِملَين كانتا إذا عنھا والمتوفَّى للمطلقة والسكنى النفقة وجوبُ : العاِشرُ  الحكم

 لھا، وجوبُھما: والثانى. الزوج ِمن حاِمالً  تكن لم إذا وسكناھا البائن نفقة سقوطُ : أحدھما أمرْيِن، ذلك فأفاد ،"عنھا متوفى وال

 .الزوج من حاملَين كانتا إِذا عنھا وللمتوفَّى

  فصل

ُ  َصلَّى وقولُه  بن لَِشِريكِ  فُھو وَكذا َكذا ِبهِ  َجاَءتْ  وإِنْ  أُميَّة، بن لِِھاللِ  َفُھوَ  وكذا، َكذا ِبهِ  َجاَءت َفإِنْ  أَْبِصرُوھا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى منه إِرشادٌ  ،"َسْحَماء َبهِ  أَنّ و بالَقاَفِة، الُحْكم اعتبارِ  إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بمنزلة الولد وإلحاقِ  النسب، معرفة فى مدخالً  لِلشَّ

ر لو بالمالعن ُيلحق لم وإنما الشبه،  .تقدم كما له الشبه ِمن أقوى ھو الذى اللعان لمعارضة له، الشبهَ  أن قُدِّ
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  فصل

عى داره، فى رجالً  قتل من أن على دليل" به فتقُتلُونه يقُتلُه رجالً  امرأِتهِ  مع َوَجدَ  رجالً  أنّ  لَوْ : " الحديث فى وقوله  أنه وادَّ

 داَره، أدخله رجل قتلَ  أراد من كل وكان الدماُء، ألُھِدَرتِ  قولُه، قُِبلَ  لو إذ قوله، ُيقبل وال فيه قتل حرِيمه، أو امرأِته مع وجده

 .امرأته مع وجده أنه وادعى

 قوله ُيقبل ھل: والثانية ال؟ أم يقُتلَه، أن تعالى هللا وبين بينه فيما هيسع ھل: إحداھما. بينھما التفريقُ  يجب مسألتان ھاھنا ولكن

 العلماء بعض جعلھا حتى ذلك، فى عنھم هللا رضى الصحابة عن ُنقلَ  فيما اإلِشكالُ  يزولُ  التفريق وبھذا ال؟ أم الحكم ظاھر فى

 رواه ما غره والذى به، ُيقتل أنه: على ومذھب به، ُيقتل ال أنه: عنه هللا رضى عمر مذھب: وقالوا الصحابة، بين نزاع مسألَة

ً  ھو بينا عنه هللا رضى الخطاب بن عمر أن ،"سننه" فى منصور بن سعيدُ   سيف يده وفى يعدو رجلٌ  جاءه إذ يتغدى، يوما

 فقال صاحبنا، قتل ھذا إن: المؤمنين أميرَ  يا فقالوا اآلخرون، فجاء عمر، مع جلسَ  حتى فجاء يعدون، قوم ووراءه بدم، ملطخ

 قتلُته، فقد أحد بيَنھما كان فإن امرأتى، فخذى بين ضربت إنى المؤمنين، أميرَ  يا: له فقال تقول؟ ما: عنه هللا رضى عمر له

ْيِف، ضَرب إنه المؤمنين، أمير يا: فقالوا تقولون؟ ما عمر فقال  هللا رضى عمرُ  فأخذ المرأة، وفخذى الرجل وسط فى فوقع بالسَّ

 .عنه هللا رضى ُعمر عن ُنقِل ما فھذا. فعد عادوا، إن: وقال إليه، دفعه ثم فھّزه، سيَفه عنه

ِتِه، فلُيْعطَ  ُشھداء، بأربعةِ  يأتِ  لم إن: فقال فقتله، رجالً  امرأته مع َوَجدَ  عمن فُسِئلَ  على، وأما  المنقول خالفُ  ھذا أن فظن ِبُرمَّ

 القودَ  عنه أسقط إنما عمر فإن اختالفاً، بينھما َتِجدْ  لم ُحكميھما، تأملتَ  إِذا تَ وأن الصحابة، بينَ  خالفٍ  مسألةَ  فجعلھا عمر، عن

 وال قِصاصَ  فال بذلك، الولىُّ  اعترفَ  فإن": المغنى" لصاحب واللفظ أصحابنا قال وقد امرأته، مع كان بأنه الولىُّ  اعترف لما

ً  يكون أن بين فرق ال أنه ُيعطى وكالمه القِصة، ساق ثم عمر، عن ُروى لما ِدية،  فى عمر حكمُ  وكذلك محصن، وغيرَ  محصنا

ً  وقولُه القتيل، ھذا " المستوعب" صاحب كان وإن الصواُب، ھو وھذا وغيره، المحَصن بين يفرق ولم" فعد عادوا فإن: "أيضا

 ظاھر فى القصاصُ  عليهف ذلك، ألجل قتله أنه واّدعى فقتله، الرجم، ُيوجب ما منھا ينال رجالً  امرأته مع وجد وإن: قال قد

 ألن بكر أبو اختارھا شاھدان،: إحداھما روايتان، البينة عدد وفى: قال القصاُص، يلزمه فال بدعواه، بينِّة يأتىَ  أن إالَّ  الحكم،

،ال به أقرَّ  أو بذلك، قامت متى البينة أن والصحيح أربعة، ِمن أقلُّ  ُيقبل ال واألخرى الزنى، على ال الوجود على البينة  سقط ولىُّ

ً  القصاص  شھداء بأربعة يأت لم إن: فقتله رجالً  امرأته مع وجد فيمن قال فإنه على، كالم يدل وعليه غيره أو كان محصنا

ِتهِ  فلُيْعطَ   وإنما وكيفيته، الحد إقامة شروطُ  له والعُتِبرَ  بالسيف كان لما حداً  كان ولو للزنى، بحد ليس القتل ھذا ألن وھذا" ِبُرمَّ

 جارية ومعه الجيش عن تخلف لما عنه هللا رضى الزبير فعل وكذلك أھلَه، وأفسد حريَمه، وھتك عليه، تعدَّى لمن وبةٌ عق ھو

ً  فأعطاھما شيئاً، أعطنا: فقاال رجالن فأتاه له،  واحدة بضربة فقطعھما بسيفه فضربھما الجارية، عن خلِّ : فقاال معه، كان طعاما

لَعَ  من وكذلك  فإن عينه، فى وطعنه خذفه فلھم عورة، أو حرمة فنظر إذنھم، بغير الباب فى شق أو ُثقب، من قومٍ  بيت فى اطَّ

 .تفصيل غير من عليھم ضمان وال يدفعونه، أنھم أحمد كالم ظاھرُ  ھذا: يعلى أبو القاضى قال. عليھم َضمان فال عيُنه، انقلعت

 .كذا بك نفعل وإال ھب،واذ انصرف: بقوله فيبدأ باألسھل، يدفعه: فقال حامد ابن وفصل
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 فى فإن خالفه، على تدل الصحيحة األحاديث بل التفصيلَ  ھذا يقتضى ما الصحيحة السنة فى وال أحمد، كالم فى وليس: قلت

ُ  َصلَّى النبى ُحجر بعض في ُجحر ِمن أطلع رجالً  أن أنس، عن" الصحيحين"  ،بمَشاقِص أو بِمْشًقص إليه فقام َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى وھو باألسھل الدفعُ  فأين ليْطُعَنه، َيْخِتلُه وجعل  .لَِيْطُعَنه ويختفى له، يختبىء أو يخِتلُه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً " الصحيحين" وفى ُ  َصلَّى النبىّ  باب فى ُجْحر فى اطلع رجالً  أن سعد، بن سھل حديث من: أيضا  النبىِّ  يد وفى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى ا َرْأَسه، ِبهِ  َيُحكُّ  ِمْدَرىً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ َما َعْيِنك، فى به لََطَعْنتُ  تنُظرنى أَنَّكَ  أَْعلَمُ  لَوْ : "قال رآهُ  فلمَّ  أَْجلِ  ِمنْ  اإلْذنُ  ُجِعلَ  إِنَّ

 ".الَبَصر

ً  وفيھما ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قال: قال عنه، هللا رضى ُھريرة أبى عن: أيضا لَعَ  اْمرءاً  أَنَّ  لَوْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إِْذٍن، ِبَغْيرِ  َعلَْيكَ  اطَّ

 ".ُجَناحٌ  َعلَْيكَ  َيُكنْ  لَمْ  َعْيَنهُ  َفَفَقأْتَ  ِبَحَصاٍة، َفَخَذْفَتهُ 

ً  وفيھما لَعَ  َمنْ : "أيضا  ".قَِصاصَ  َوالَ  لَهُ  ِدَيةَ  َفالَ  َعْيَنهُ  َفَفقؤوا إِْذِنِھْم، ِبَغْيرِ  َقْومٍ  َبْيتِ  فى اطَّ

 المؤذى، المعتدى عقوبةِ  باب ِمن بل الصائل، دفعِ  بابِ  ِمن ھذا ليس: وقال هللا، رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيارُ  وھذا

ً  كان سواء حريِمه، على اعتدى من قتلُ  تعالى هللا وبين بيَنه فيما له فيجوزُ  ھذا وعلى ً  محصن، غيرَ  أو محَصنا  أو بذلك معروفا

 تعالى هللا وبين بينه فيما قتلُه يسُعه: ثور وأبو الشافعى قال وقد الصحابة، وفتاوى األصحاب، كالم عليه دل كما معروف، غيرَ 

 المحصن بين ُيفصِّال ولم بشاھدين جاء إذا دُمه ُيھَدرُ : وإسحاق أحمد وقال. الحدود باب من جعاله محصناً، الزانى كان إذا

 وإال عليه، شىء فال البينة، الزوجُ  وأقام محصناً، المقتولُ  كان إن: حبيب ابنُ  فقال المسألة، ھذه في الكم قولُ  واْختلّفَ . وغيره

 غير فى الديةَ  القاسم ابنُ  واستحب دمه، وُيھدر سواء، المحَصنِ  وغيرُ  فالمحَصنُ  البينةُ  قامت إذا: القاسم ابنُ  وقال به، قُِتل

 .المحَصن

 يا: قال عنه هللا رضى عبادة بن سعد أن عنه، هللا رضى ھريرة أبى عن صحته، على المتفق ديثالح فى تقولون فما: قيل فإن

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال أيقُتلُه؟ رجالً  امرأته مع َيِجدُ  الرجلَ  أرأيتَ : هللا رسولَ   َبَعَثكَ  والَِّذى َبلَى: َسْعدٌ  فقال ،"ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، ُ  َصلَّى هللا رسولِ  فقال بالَحقِّ ُدُكم َيقُولُ  َما إلى اْسَمُعوا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".ًسيِّ

 ُكْنتُ  إِنْ  بالَحقِّ  َبَعَثكَ  والَّذى: قال" نعم: "قال ُشَھَداء؟ بأَْرَبَعةِ  آتى َحتَّى أُْمِھلُهُ  َرُجالً  امرأِتى َمعَ  َوَجْدتُ  إِنْ : "اآلخر اللفظ وفى

ْيفِ  ألَُعاِجلُهُ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قال ذلَِك، َقْبلَ  بالسَّ ُدُكم َيقُولُ  َما إِلى اْسَمُعوا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وهللاُ  ِمْنُه، أَْغَيرُ  وأََنا لََغُيورٌ  إِنَّهُ  َسيِّ

 ".ِمنِّى؟ أَْغَيرُ 

 بالحق، أكرَمكَ  والذى بلى: قال ألنه به، قديُ  لم قتله لو أنه على دليل الحديث وآِخرُ  بموجبه، والقول والتسليم، بالقبول نتلقاه:قلنا

 ھريرة أبى وحديث به قُِتلتَ  قتلَته لو: ولقال َغْيَرته، على أثنى ولما الحلف، ھذا على أقره لما بقتله، القصاصُ  عليه وجب ولو

ُ  َصلَّى هللا رسول فإن ھذا، فى صريحٌ   ولم ،" ِمنِّى أَْغَيرُ  وهللاُ  ِمْنهُ  أَْغَيرُ  ألََنا َفَوهللاِ  َسْعدٍ  ةَغْيرَ  ِمنْ  أََتْعَجُبونَ : " قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى قولَه ألن قِتله عن نھاه وال عليه، ينكر  لكان قتله، فى له أذن فلو لألمة، عام حكم فتواه وكذلكَ  ملزم، ُحكم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ذلك  من قتل فى الناس وتھالك بالقِصاص، هللاُ  درأھا التى المفسدةُ  ووقعت ه،وباطن الشرع ظاھر فى ھدرٌ  دمه بأن منه حكما
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عونَ  دورھم، فى قتله يريدون ِريَعَة، فسدَّ  حريمھم، على َيَرْوَنُھم كاُنوا أنھم ويدَّ  ذلك وفى الدماء، وصان المفسَدة، وَحمى الذَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  َعِجبَ  الشھود، به ينتظر وال يقتلُه أنه سعد حلف فلما الشرع، ظاھر فى به وُيقاد القاتل، ُيقبل ال أنه على دليل  هللاَّ

ُ  َصلَّى وأنه َغُيوٌر، أنه وأخبر َغْيَرِته، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   .معنيين يحتِملُ  وھذا َغيرًة، أشدُّ  وهللاُ  منه، أغيرُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يناقض وال الشرع، ظاھر فى قتله عن ونھيه ِهللا، وَبْينَ  بيَنه فيما له جائز نهأ سعدٌ  عليه حلف ما على وسكُوته إقراره: أحدھما

 .آِخَره الحديث أولُ 

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن: والثانى ُدُكم َيقُولُ  َما إلى َتْسَمُعونَ  أاَلَ : "فقال سعد، على كالمنِكرِ  ذلك قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أنا: يعنى"  َسيِّ

ةُ  وأنه المخالفة، ھذه على له الحامل عن أخبر ثم بالحق، أكرمك والذى بلى،: يقُول وھو هقتلِ  عن أنھاه  أنا: قال ثم َغْيَرِته، ِشدَّ

ةِ  مع األربعة الشھداء إِقامة شرع وقد. منى أغيرُ  وهللا ِمْنُه، أغيرُ   ورحمة ومصلحة، بحكمة مقرونةٌ  فھى سبحانه، غيرته ِشدَّ

 القتل، إلى المبادرة دون األربعة الشھود إقامة من لھم شرعه وما عباده، بمصالح أعلم َغيرته شّدة مع سبحانه فا وإحسان،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُيريد وقد قتله، عن نھيته وقد سعد، من أغيرُ  وأنا  وسياق بكالمه األليقُ  وھو األمرين، كال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .القصة

ُ  َصلَّى ُحكِمه فى: فصل وج النسب لُُحوق فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لوَنه ولده لونُ  خالف إذا بالزَّ

ً  ولدت امرأتى إن: له قال َرجالً  أن" الصحيحين" فى عنه ثبت ُ  َصلَّى النبىُّ  فقال بنفيِه، ُيَعرِّضُ  كأَنه أَْسَودَ  غالما  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ . َنَعمْ : قال" أَْوَرق؟ ِمنْ  فيھا َفَھل: "قال. ُحْمرٌ : قال" لَْوُنَھا؟ َما": قال. نعم: قال ؟"إِبلٍ  ِمنْ  لَكَ  َھلْ " ك  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  فقال. ِعْرقٌ  َنَزَعهُ  يكونُ  هللاِ  َرُسول َيا لََعْلهُ : قال" ذلَِك؟ أََتاَھا َفأَنَّى: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َيُكونُ  لََعلَّهُ  وھَذا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".ِعْرقٌ  َنَزَعهُ 

 بالتعريِض  يجبُ  ال أنه منه أخذ ومن واالستفتاء، السؤالِ  وجهِ  على كان إِذا بالتعِريِض  يِجبُ  ال الحدّ  أن: الفقه ِمن الحديث وھذا

ْجَعَة، أَْبَعدَ  فقد والمشاتمة، الُمَقاَبحة وجه على كان ولو  التصريح، من النكاية فى وأبلغُ  للقلب، وأوجعُ  أفھُم، تعريٍض  وُربَّ  النُّ

اللة قطعىَّ  الكالم ويجعلُ  االحتمال، من ذكروه ما يردُّ  وسياقُه الكالم وبساطُ   .المراد على الدِّ

يبةِ  مجرد أن وفيه غُ  ال الرِّ  .الولد ونفى اللِّعانَ  ُيَسوِّ

 أصالً  شبه من باب: الحديث ھذا على" صحيحه" فى بخارىال تراجم وِمن األحكام، فى والنظائر واألشباه األمثال ضربُ  وفيه

 ً  ". َدْيٌن؟ أمِّكَ  َعلَى كانَ  لَوْ  أََرأَْيتَ : "حديثَ  معه وساق الساِئَل، لُيفھمَ  حكمه هللا بيَّن قد مبين بأصل معلوما

ُ  َصلَّى ُحكمه فى: فصل  أبيه َمْوتِ  بعدَ  استلحق فيمنو فراشاً، تكون األمة وأن لِلفراش، بالولدِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فقال غالم، فى زمعة بنُ  وعبدُ  وقَّاص، أبى بنُ  سعدُ  اختصم: قالت عنھا، هللا رضى عائشة حديث من ،"الصحيحين" فى ثبت

 يا أخى ھذا: زمعة بنُ  عبدُ  وقال َشَبھِه، إِلى اْنُظرْ  ابُنه، أنه إِلىَّ  َعِھدَ  وقاص أَبى بن عتبة أخى ابنُ  هللا رسولَ  يا ھذا: سعد
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ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فنظر َوليَدِتِه، ِمن أبى فِراش على ُولِدَ  هللا رسولَ  ً  فرأى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ً  شبھا  َعْبدُ  يا لَكَ  ُھوَ : "فقال بُعتبة، بينا

 .َقطُّ  َسْوَدةُ  َرهُ تَ  فلم ،"َسْوَدةُ  يا ِمْنهُ  واْحَتِجبى الَحَجرُ  ولِْلَعاِھرِ  لِلفِراِش، الَولَدُ  َزْمَعَة، ْبنَ 

ً  تكون األمة أن وفى بالفراش، النسب ثبوتِ  فى أصلٌ  النبوىُّ  الحكمُ  فھذا مَ  الفِراش، عارضَ  إذا الشَّبه أن وفى بالوطء، فَِراشا  قُدِّ

ُض، النسب أحكامَ  أن وفى الفِراُش، عليه ً  الفقھاء بعضُ  ُيسميه الذى وھو وجه، ُدونَ  وجهٍ  من فتثُبت تتبعَّ  وفى ُحكمين، بينَ  ُحكَما

 .الشرع من وأنھا حٌق، القافةَ  أن

 .والَقاَفةُ  والبيِّنُة، واالستلحاُق، الفراُش،: أربعةٌ  النسب ثبوتِ  وجھاتُ  األمُة، عليه فأجمعت بالفِراش، النسبِ  ثبوتُ  فأما

ى، فى اواختلفو الفراُش، به يثُبت النِّكاحَ  أن على المسلمون واتفق عليھا، متفق األول، فالثالثة  األمة جمھورُ  فجعله التسرِّ

 ً ُ  َصلَّى النبىَّ  وأن الصحيح، عائشة حديثِ  بصريحِ  واحتجوا للفراش، موجبا  بأنه وصّرح لِزمعة، بالولدِ  قضى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وحملُه منه الحديث خالءُ إِ  يجوزُ  فال األمة، فى كان إِنما ومحلُه الحكم فسَببُ  له بالولد للحكم ِعلة ذلك وجعل الفراش، صاحبُ 

 صريحاً، به الحكمَ  وعلَّق الشارعُ  اعتبره ما إِلغاءَ  يستلِزمُ  ھذا فإن غيرھا، فى الحكمُ  كان وإنما البتة، تذكر لم التى الحرة على

 .وفيه ألجله كان الذى الحكم محلِّ  وتعطيلَ 

 بين التسويةُ  وھو بالقْسِط، الناسُ  لِيقومَ  تعالى هللا له نزلأ الذى الميزانِ  مقتضى ھو لكان فيه، الصحيح الحديثُ  َيِردِ  لم لو ثم

يَّة فإن المتماثلين، رِّ ً  فِراشٌ  السُّ ا ةَ  أن كما وُحكماً، وحقيقةً  ِحسَّ  االستمتاع ِمن الزوجةُ  له ُتراد لما ُتراد وھى كذلك، الُحرَّ

ً  الناسُ  يزل ولم واالستيالِد، ً  قديما رارى فى يرغبون وحديثا َيتْ  إِنما والزوجةُ  واستفراشھن، يالِدھنالست السَّ ً  ُسمِّ  لمعنى فِراشا

يَّةُ  ھى رِّ  .سواء حدٍّ  على فيه والسُّ

ً  األمة تكونُ  ال: حنيفة أبو وقال لِ  فراشا  ال باالستلحاق، حينئذ فيلحقه استلحقه، إذا إال الولدُ  يلحقُه فال السيد، ِمن ولدته ولد بأوَّ

مه أن إال بالفراش، السيدَ  يلحق ال األمة ولدُ  فعندھم َيْنفَِيه، أن إال حقهلَ  ذلك بعد ولدت فما بالفِراِش،  ومعلومٌ  ُمْسَتْلَحٌق، ولد يتقدَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن  وال غيره، ذلك قبل له ولََدتْ  األََمة ھِذهِ  أن َقطُّ  يْثُبتْ  ولمْ  منه، نسبه وأثبتَ  بَزْمَعَة، الولدَ  ألحق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  سأل  .فيه استفصل وال ذلك عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قالت وأصوله، الشرع قواعدُ  تقتضيهِ  وال صاحب، عن أثرٍ  وال ُسنة، وال كتابٍ  فى أصلٌ  التفصيلِ  لھذا ليس: منازعوھم قال

ً  األمة كونَ  ُننكر ال ونحن: الحنفية  َتلِدَ  بأن به تعتق ما فاعتبرنا الحرة، دونَ  هفي وھى ضعيف، فراش ولكنه الجملة، فى فراشا

ل، الولد وأما َيْنفَِيه، أن إال به لحق ذلك، بعد ولدت فما فيستلحقه، ولداً  منه  إذا إنه: قُلُتم ولھذا باالستلحاق، إال يلحقه فال األوَّ

 للوطء ُيراد إنما النكاح عقدَ  أن: بينھما رقُ والف الزوجة، بخالف مستأنف، باستلحاقٍ  إال بعَده ما يلحقه لم أمته ِمن ولداً  استحلق

 بخالفِ  وطُؤھا عليه يحرم من على وروُده يجوزُ  ولھذا تابع، فيه واالستفراش الوطء فإن اليمين، ُملك بخالف واالستفراش،

ةَ  ال والحديثُ : قالوا. النكاح عقد ُ  َصلَّى النبىُّ  ألحقه وإِنما يثُبْت، لم زمعة وطء ألن فيه، لكم ُحجَّ  ألنه أخاً، لِعبد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .األب بفراش ال باستلحاقه، فألحقه استلحقه،
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ً  صيرورتھا فى السابقة والدتھا واعتبارُ  وُحكماً، حقيقة فِراش فھى موطوءة، األمةُ  كانت إذا: الجمھورُ  قال  ال ما اعتبارُ  فراشا

ُ  َصلَّى والنبىُّ  شرعاً، اعتباره على دليل  .تحكم فاعتباُره َزْمَعة، فِراش فى يعتبره لم َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

ريَّة اتخذت التى الموطوءة األمة فى فالكالم للوطء، تفرد ال األمةَ  إن: وقولُكم  ال منھا أحظى أو كالزوجة وُجِعلَتْ  وفِراشاً، سِّ

 .ونحوھا الرضاع من أخُته ھى التى أمته فى

 وقال بزمعة، الولد بلحوق حكم من على جواُبه بل جواُبه، علينا ليس الولُد، به يلحق حتَّى يُثبت لم زمعةَ  وطء إن: وقولُكم

 .أخوك ھو: البنه

 اثنان منھم يشھدَ  أن إال بالمقر يلحق لم الورثة، جميعُ  به ُيقِرَّ  لم إن المستلحق فإن باطل،: استلحقه ألنه باألخ ألحقه إنما: وقولكم

ُ  َصلَّى النبى زوجة سودة فإن الورثة، جميعُ  له ُيقِرُّ  يكن لم وَعْبدٌ  الميت، فراش على ُولِدَ  أنه  ُتقِرَّ  لم وھىَ  أخته، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ت لو وحتى َتْسَتلحقُه، ولم به، ُ  َصلَّى النبىَّ  فإن باالستلحاق، ال بالفراش النسب ثبوتُ  لكان عبٍد، أخيھا مع به أَقرَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ح ً  بذلك، معلالً  للفراش الولد بأن النسب، بإلحاق حكمه عقيب صرَّ  ثم. وغيرھا الواقعةَ  ھذهِ  تتناولُ  عامة ُكلِّية قضية على منبھا

م، الباطل االعتراض ھذا جوابُ  ً  األمة كون ثبوتَ  أن المحرِّ  النسب، لحقوق فى كافٍ  وارثه أو الواطىء، من باإلقرار فراشا

ُ  َصلَّى النبىَّ  فإن ُ  َصلَّى النبىِّ  ِصھرَ  كان وَزْمَعةُ  كيف ،"فراشه على ُولِدَ  أبى وليدة ابن: "بقوله به ألحقه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 النسب؟ به يلحق الذى الفِراشُ  عنده يُثبت ال فكيف تحته، وابنُته َوَسلََّم،

 ھذا أحمد، ألصحاب قوالن فيه فھذا مستأَنف، بإقرارٍ  إال بعَده ما يلحقه لم أمته، نمِ  ولداً  استحلق إذا أَنَّه علينا به نقضُتم ما وأما

ح ومن إقراراً، يستأِنفْ  لم وإن يلحقُه أنه: والثانى أحُدھما،  حكمُ  فيزولُ  الِوالدة، بعد السيدُ  يستبرئھا قد: قال األول القولَ  رجَّ

 .ولد أول فى كالحال وطئھا، أنه مستأنف فبإعترا األول بعد ما يلحقُه فال باالستبراء، الفِراش

ح ومن ً  كوُنھا يثبت قد: قال الثانى رجَّ  ال إنه: قولكم نظيرَ  ھذا ليس إذ ُيزيله، ما َيْثُبتَ  حتى الفراش بقاء واألصلُ  أوالً، فراشا

 له جعله وإنما أخاً، به لحقهيُ  لم إنه بعضھم، قولُ  االعتراض ھذا من وأبطلُ  يستلِحَقه، حتى بوطئھا اعترافه مع الولدُ  يلحقُه

ى لك، مملوك: أى ،"لَكَ  ُھوَ : "فقال التمليك بالم فيه أتى ولھذا عبداً،  لَكَ  ُھوَ " الحديث ألفاظ بعض فى بأن االعتراض ھذا وقوَّ

ً  كان ولو منه، تحتِجبَ  أن سوَدةَ  أمر وبأنه ،"عبد : وقوله: قال .منھا أجنبى أنه على فدلَّ  منه، باالحتجاب أمرھا لما لھا أخا

ً  األمة ھذه تكن لم: أى بزمعة نسبه لحوق عدم على تنبيه ،"للِفراش الولد"  ھو إنما والولد فراشاً، تكون ال األمة ألن له، فراشا

" بأخ لك ليس فإنه منه، احتجبى: "الحديث طرق بعض فى أن وُيؤكده: قال منه، سودة احتجاب أمرُ  َيِصحُّ  ھذا وعلى للِفراش،

 .منكم النبوى وبالقضاء بالحديث أسعدُ  إنا فتبيَّن نئذوحي: قالوا

 عبداً، جعله وإنما أخاً، به ُيلحقه لم إنه: قولُكم أّما: المستعان وهللا فنقول البطان حلقتا والتقت الوطيُس، َحِمىَ  اآلن: الجمھورُ  قال

ه  الالم وليس" زمعة بن عبد يا أخوك ھو لك، ھو: "الحديث ھذا فى" صحيحه" فى البخارى إسماعيل بن محمد رواه ما يردُّ

 وأما. أصالً  َتِصحُّ  ال باطلة فرواية ،"عبد لك ھو: "قوله لفظة فأما". للفراش الولد: "كقوله لالختصاص، ھى وإنما للتمليك،

 يكون أن وإما بُعتبة، الَبيِّنُ  الشَّبهُ  أورثھا التى الشبھة لمكان االحتياطِ  طريقِ  على يكونَ  أن فإما منه، باالِحتجاب سودة أمُره

بَھْينِ  مراعاةً   بالنسبة الفراش أمرَ  فأعمل نفيه، دليلُ  صاحبه بغير والشبه النسب، لحوق دليلُ  الفِراش فإن للدليلين، وإعماالً  للشَّ
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عى إِلى  بينھا،وأ األحكام أحسن ِمن وھذا سودة، وَبين بينه المحرمية ثبوت إلى بالنسبة بُعتبة الشَّبه وأعمل لقوته، المدَّ

 دون والبعضية التحريم فى الولد وبين بينه منه النسبُ  يثُبت الزانى فھذا وجه، دونَ  وجه ِمن النسبِ  ثبوتُ  يمنع وال وأوضحھا،

 ِمن ُيفكر فال الشريعة، فى كثيرٌ  وھذا لمانع، ثبوته مع عنه النسب أحكام بعضُ  يتخلَّف وقد وغيرھا، والِوالية والنفقةِ  الميراثِ 

 لكِ  ليس: "قوله معنى بھذا علم وقد الفقه؟ محضُ  إال ھذا وھل بعتبة، الشبه لمانع الغالم ھذا وبينَ  سودة بينَ  محرميةال تخلُّف

، ال أنھا مع اللفظة ھذه صحت لو ،"بأخ  ،"أَُخوكَ  ُھو: "لعبد قوله مع بصحتھا ُنبالى وال بالحديث، العلم أھلُ  ضعفھا وقد تِصحُّ

ُ  َصلَّى ىالنب كالم أطرافَ  جمعت وإذا  تبيَّن ،"الحجرُ  وللعاھر للفراش، الولد: "بقوله ،"أخوك ھو: "قوله وقرنت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ھذه فى منازعينا أن والعجب. أعلم وهللا بوجه يِحتملُه ال خالفه فى صريحٌ  الحديثَ  وأن التأويل، من ذكروهُ  ما بطالنُ  لك

ً  الزوجة يجعلُون المسألة ّيَته يجعلونَ  وال المشرقين، بعد الزوج وبين بيَنھا كان وإن العقد، لمجرد فراشا ر التى ُسرِّ  يتكرَّ

ً  ونھاراً  ليالً  لھا استفراُشه  .فِراشا

 فصل

 :أقوال ثالثة على فراشاً، الزوجة به تصيرُ  فيما الفقھاءُ  واختلف

 .حنيفة أبى مذھب وھذا المجلس، فى عقيَبه طلَّقھا لو بل بھا، يجتمع لم أنه علم وإن العقد نفسُ  أنه: أحُدھا

 .وأحمد الشافعى مذھب وھذا الوطء، إمكان مع العقدُ  أنه: والثانى

 إليه أشار أحمد إن: وقال تيمية، ابن اإلسالم شيخ اختيارٌ  وھذا فيه، المشكوك إمكانه ال المحقَّقِ  الدخول مع العقدُ  أنه: والثالث

 ھو وھذا لعان بغير عنه ينتفى أنه فأنكره بولد، امرأُته وأتت البناء، قبل طلق فيمن روايته فى نص فإنه حرب، رواية فى

ً  المرأة تصيرُ  فكيف وإال به، المجزوم الصحيحُ   العرف أھلُ  َيُعدُّ  وھل بعيٍد؟ إمكان لمجرد َيْبنِ  ولم الزوجُ  بھا يدُخلْ  ولم فراشا

ً  المرأة واللغة دِ  بھا اجتمع وال بھا، دخلَ  وال بامرأته، يبن لم بمن نسبٍ  قبإلحا الشريعةُ  تأتى وكيف بھا البناء قبل فراشا  بمجرَّ

ً  المرأة تصيرُ  فال عادة، بإنتفائه يقطع قد اإلمكانُ  وھذا ذلك؟ إمكان  نص الذى وھذا. التوفيق وبا محقق، بدخول إال فِراشا

 .أعلم وهللا مذھبه وأصولُ  قواِعُده تقتضيه الذى ھو حرب، رواية فى عليه

ً  واواختلف ً  تصير ال أنه على فالجمھور فراشاً، األمةُ  به تصير فيما أيضا  المالكية من المتأخرين بعضُ  وذھب بالوطِء، إال فراشا

ً  فتصير للتسرى، ُتراد إنما أنھا األحوال قرائن من ُيفھم التى كالمرتفعة الِخدمة، دونَ  للوطء تشترى التى األمة أن إلى  فِراشا

ً  تصيران ال والحرة األمة نأ والصحيح الشراء، بنفس  .بالدخول فِراشا

 فصل

 .الفراش وھو النسب، بھا يثبتُ  التي األربعة األمور أحدُ  فھذا
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، فأما يستلِحقَ  أن لألبِ  أن على العلم أھلُ  اتفق وقد االستلحاق: الثانى  وإن شيئاً، استلحاقه يؤثر لم موجوداً  األبُ  كان فإن الجدُّ

قوه، الورثة بعضَ  كان وإن به، الُمقِرِّ  نسبُ  وثبت إقراره، صح ورثة،ال ُكلُّ  وھو معدوماً، كان  نسبه يْثُبتْ  لم وإال فكذلك، وصدَّ

 .فيه الشاھدين أحد يكون أن إال

 وھذا جماعة، أو كان واحداً  بإقراره النسبُ  يثُبت المالَ  حاز َمن أن ذلك فى واألصل سواء، الجد فى كالحكم األخ فى والحكم

 كان لو أنه األصل، ھذا على الناس بعضُ  وأورد. محلَّه وحلُّوا الميت، مقامَ  قاُموا الورثة ألن والشافعى، مدأح مذھب أصلُ 

 نفى فى محلَّه يحلوا أن الميت وطئھا أمة ِمن حملٍ  نفى على اجتمعوا إذا للزم النسب، ُيْثِبتُ  النسب إلحاق على الورثة إجماعُ 

 .نفيه على الورثة ُيْجِمعِ  فلم الورثة، من والحمل الورثة جميعَ  اعتبرنا ألنا َيْلَزُم، الَ  وھذا إلحاقه، فى محلَّه حلوا كما النسب،

 والنبىُّ  أخُته، وھى به ُتقِرَّ  لم وسودةُ  عبٌد، ھو إنما ھاھنا والمقر الورثة، جميع إقرارَ  النسب ثبوت فى اعتبرُتم فأنتم: قيل فإن

ُ  َصلَّى  أحدِ  استلحاقَ  أن على ودليلٌ  بإقراره، النسب وثبوت األخ استلحاق على دليل ففيه باستلحاقه، بعبد َقهُ ألح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .كافٍ  األخوة

 حكُمه المتعدى األمر ھذا على وسكوُتھا وإقراُرھا استلحاقه، على سودةُ  وأقرته استلحقه، عبداً  فإن منكرة، تكن لم سودةُ : قيل

ً  وصيرورته إياھا وبرؤيته بھا، خلوته من إليھا  اإلنكار إلى لبادرت وإال به، أقر بما وإقرارٌ  َعْبٍد، ألخيھا تصديقٌ  لھا أخا

 ومتى عين، واقعةُ  فالواقعة صريح، تصديقٌ  منھا َيْصُدرْ  لَمْ  كان إن ھذا تصِديقھا، مجرى وإقراُرھا ِرضاھا فجرى والتكذيِب،

 مقتٍض  فاالستلحاقُ  منازع، وارثٌ  ھنا يكن لم ما نسُبه ثبت لحقه، مورثھم به رأقَّ  لو من نسبَ  غيُرھما أو الجدُّ  أو األخُ  استلحق

. حكُمه عليه ترّتبَ  اقتضائه، من ماِنعٌ  يمنع ولم المقتضى، ُوِجدَ  فإِذا الثبوِت، من مانعٌ  الورثة ِمن غيره ومنازعة النسب، لثبوتِ 

 فيه ھذا شھادة؟ إِقرارُ  أو الميت عن خالفةٍ  إقرارُ  ھو ھل: هواستلحاق الميراثَ  حاز من إقرارَ  أن وھو آخر، أمر ھاھنا ولكن

 ِمن ذلك َيِصحُّ  بل إسالُمه، وال بل المستلحق، عدالة ُتشترط فال ِخالفه، إقرارُ  أنه هللا، رحمھما والشافعى أحمد فمذھبُ  خالٌف،

يِّن، الفاسق  إذا الورثة أن: مالك مذھب عن القصار ابن وحكى دة،الشھا أھليةُ  فيه فتعتبرُ  شھادة، إقرارُ  ھو: المالكية وقالت والدَّ

وا  .خالفُه مالك مذھب من والمعروف عدوالً، يكونوا لم وإن لحق، بالنسب، أقرُّ

  فصل

 يلتفت لم الورثة من اثنان بذلك شھد وإذا أمته، أو زوجِته ِمن فراشه على ُولِدَ  أنه أو ابنه، أنَّه شاِھدانِ  يشھد بأن البينة،: الثالث

 .نزاع ذلك فى ُيعرف وال نسبة، وثبت بقيتھم إنكار لىإ

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  حكم القافة،: الرابع  .بھا النسب وإلحاق القافة باعتبار وقضاُؤه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول علىَّ  دخل: قالت عنھا هللا رضى عائشة حديث من": الصحيحين" فى ثبت  مسروراً  يومٍ  ذاتَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

زاً  أَنَّ  َتَرىْ  أَلَمْ : "فقال وجھه، أساريرُ  َتْبُرقٌ  ً  َنَظر الُمْدلِِجى ُمَجزِّ َيا َقدْ  َقِطيَفةٌ  وَعلَْيِھَما َزْيدٍ  ْبنِ  وأَُساَمةَ  َحاِرَثةَ  ْبنِ  َزْيدِ  إِلى آنفا  َغطَّ

ا: فقال أَْقَداُمُھَما، َوَبَدتْ  ُرُؤوَسُھَما ُ  َصلَّى النبىّ  َفُسرَّ  ،" َبْعٍض  ِمنْ  َبْعُضَھا األَْقَدامَ  هِ ھذِ  إِنَّ  كما كانت ولو القائف بقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 وعيدُ  عنه صحَّ  وقد. الَكھانة بمنزلة ولكانت ِبَھا، أُْعِجبَ  وال بھا، ُسرَّ  لما ونحوھا كالكھانة الجاھلية أَمر ِمن الُمناِزُعونَ  يقول

ق َمن ً  َصدَّ ُ  َصلَّى والنبىُّ : الشافعي قال. كاھنا  قذفَ  ذلك فى ألن ألنكره، خطأ كان ولو ُيْنِكره، ولم ِعلماً، أثبته َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .انتھى األنساب، ونفىَ  المحَصناِت،

ُ  َصلَّى والنبىُّ  كيف ح قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  كذا به جاءت إن: "المالعنة ولد فى لفقا واعتبارھا، بصحتھا الصحيح الحديث فى صرَّ

 لَْوالَ : "قال به ُرِمَيتْ  الذى َشَبهِ  على به جاءت فلما ،"َسْحماء بن لشريك فھو وكذا كذا به جاءت وإن أمية، بنِ  لھاللِ  فھو وكذا

 يتَِّصُل، من إلى وينظرُ  الشبه، أَثرَ  بعُ يت القاِئفَ  فإن القافة، عينُ  وھو للشبه اعتبار إال ھذا وھل" َشأْنٌ  َولََھا لِى لََكانَ  األْيَمانُ 

ُ  َصلَّى النبى اعتبر وقد الشبه، لصاحب به فيحكم  المرأة، تحتلم أو: سلمة أمٌّ  له قالت لما ولھذا سببه، وبيَّن الشبه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َبهُ  َيُكونُ  ِممَّ : "فقال  ".الشَّ

ُجل ماء أن الصحيح، الحديث فى وأخبر َبهُ  كان المرأة، ماءَ  َبقَ سَ  إذا الرَّ َبهُ  كان َماَءهُ، َمأُوَھا َسَبقَ  وإِذا لَُه، الشَّ  فھذا". لََھا الشَّ

ً  للشبه منه اعتبار  تبعه ولھذا والقدرُ  والشرعُ  واألمرُ  الخلقٌ  عليه يتواَردَ  أن األحكام طرق ِمن يكون ما أقوى وھذا وقدراً، شرعا

 .فهبالَقا الُحكم فى الراِشُدونَ  خلفاؤه

 طھٍر، فى رجالنِ  َوطئَھا امرأة فى عمر عن يسار، بن سليمان عن سعيد، بن يحيى عن سفيان، حدثنا: منصور بن سعيد قال

 .بينھما فجعلَه جميعاً، فيه اشتركا قد القائُف، فقال

ً  سعيد ذكره يرثانه، ابواه وھما ابُنھما، ھو: يقول وعلى: الشعبي قال  .أيضا

ً  فولََدتْ  فحملت، امرأةٍ  ُطْھرِ  فى اشتركا رجلين فى المسيِّب، بن سعيد نع بإسناده، األثرم وروى  إلى ذلك فُرفِعَ  ُيشبھھما، ُغالما

 .ويرثانه َيرُثھما وجَعلَه بھما، فألحقه ُيِشبُھُھَما، نراه: فقالوا فنظُروا، القافة فدعا الخطاب، بنِ  عمرَ 

ً  عمر خالف َمنْ  الصحابة فى قطُّ  ُيْعَرفُ  وال  وبَحضرته المدينة، فى بھذا عمر حكم بل ذلك، فى عنھما هللا رضى وعليا

 .منكر منھم ُيْنِكْرهُ  فلم واألنصار، المھاجرون

جِل، بالخيلِ  القافة فى علينا أجلبتم قد: الحنفية قال د على تعويلٌ  بالقيافة والُحُكمُ  والرَّ  أن ومعلوم والتخمين، والظن الشَّبه مجرَّ

ً  امرأُته ولدت الذى قِصةَ  ونسيُتم وزيد، أسامة قِصة وذكرُتم األقارب، عن وينتفى األجانب، من ُيوجد قد الشَّبه  أسود غالما

ُ  َصلَّى النبى ُيمكنه فلم لوَنھما، ُيخالِفُ   فى به الكتفى أثر، للِشبه كان ولو أثراً، لِعدمه وال للشبه َجَعلَ  وال نفيه، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َيِصحُّ  ال كانَ  بل اللعان عن بذلك ويستغنى الشبه، بصاحب ُيلحق ثم والدته، ينتِظرُ  ولكان اللعان، إلى يحتج ولم ة،المالعن َولدِ 

 َصلَّى النبىّ  فإن له، الشبه كان ولو المالعين، عن نفيه على الصريحة الصحيحةُ  السنةُ  َدلَّت وقد بالزوج، الشبه وجودِ  مع نفُيه

 ُ  لو أنه فُعلِمَ  عنه النسب ونفى اللِّعان بعد قاله وھذا ،" أُميَّة ْبنِ  لِِھالل َفُھوَ  وَكَذا، َكَذا ِبهِ  َجاَءتْ  فإن أَْبِصُروھا: "قال مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .به الولد لحوق على ال كذبه، على دليالً  شبه على مجيئه كان وإنما منه، نسُبه َيْثُبتْ  لم المذكور، الشبه على جاء
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 بالفِراش، يكتفون يكونوا ولم أبيه، لون لونه لمخالفة زيد من نسبه فى يطعنون كانوا فالمنافقون وزيٍد، أسامةَ  قصةُ  وأما: قالوا

ُ  َصلَّى النبى به فسر ورسوله، هللاِ  حكمَ  شھادُته وافقت القائفُ  به شھد فلما ابُنه، أنه فى ورُسولُه هللا وحكم  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 القائف؟ بقول النسب إِثباتُ  ھذا فى فأين بھا، نسبه أثبت أنه ال المنافقين، قولَ  ولتكذيبھا مه،حك لموافقِتھا

 ُننكرُ  ال ونحن القافة، بغير ثابت بنسب الشبه فيه اعتبرت إنما فإنھا الشبه، اعتبارُ  فيھا ذكر التى األحاديث معنى وھذا: قالوا

 اشتركا قد: له قال لما القائف أن عنه وُروى ذكرُتم، ما عنه فُروى عمر، على اخُتلِفَ  فقد وعلى، عمر حكم وأما: قالوا. ذلك

 القائف قولَ  يعتبر فلم. شئت أيَّھما َوالِ  قال فيه،

َبهُ  الباقون، وأنكره بأخ، الورثة أحدُ  أقر ولو بالشبه، تقولون وكيف: قالوا  تتفق لم إن: وقلُتم به، النسبَ  ُتثِبُتو لم موجود، والشَّ

 .النََّسُب؟ يثُبتِ  لم به اإلقرارِ  على الورثة

 فى بمن المشرقى ولدَ  ُيْلِحقُ  َمنْ  والتخمين الَحْدسِ  باب ِمن ويجعلَھا بالقافة، القولَ  علينا ُينِكرَ  أن العجب ِمن: الحديث أھلُ  قال

ً  سلي بأنه القطع مع باثنين الوَلد ويلُحق عين، طرفةَ  يتالقيا لم بأنھما القطع مع المغرب، أقصى  ألحقنا إنما ونحنُ  ألحدھما، ابنا

ً  المعتبر الشبه إلى المستند القائف بقول الولدَ   من بقول ظاھرة وأمارة راجح، ورأى غالب، ظن إلى إستناد فھو وقدراً، شرعا

 الظاھرة، األمارات إلى مستنداً  األحكام من كثير مجىءُ  ُينكر وھل المقومين، قول ِمن بالقبول أولى فھو الخبرة، أھل ِمن ھو

 الغالبة؟ واالظنون

ً  كان وإن األقارب، بين وانتفاؤه األجانب، بين الشبه وجود وأما  للغالب ھى إنما واألحكام وأَقلَّه، شىء أندر ِمن فھو واقعا

 .المعدوم حكم فى والنادرُ  الكثير،

ً  امرأُته ولدت من قصةُ  وأما  الشبه، اعتبارُ  الناسَ  عليھا هللا فطر التى ةالعاد أن على دليل ألنھا عليكم، حجةٌ  فھو أسود، غالما

 للدليل الحكمُ  كان الفِراش، وھو منه أقوى دليلٌ  ذلك عارض لما ولكن ذلك إنكارَ  الخلق طباع فى وأن ريبة، ُيوجب خالَفه وأن

 الشبه ظاھر فمخالفةُ  ،َشَبهِ  وال بقافة ُيعاَرض فال قائماً، كان إذا الصحيح الفراش إن: الناس وسائر نحن نقول وكذلك القوى،

 .شىء بغير الظاھر الدليل ھذا مخالفةُ  المستنكرُ  وإنما مستنكر، غيرُ  الفِراشُ  وھو منه أقوى لدليلٍ 

ً  فكذلك وجوده، مع الشبه وإلغاءُ  الشبه، على اللعان تقديمُ  وأما  يمنع ال وذلك أضعفھما، على الدليلين أقوى تقديم ِمن ھو أيضا

 أسامة نسبِ  ثبوتُ  وأما. عدمھما عند بھما وُيعمل األصلية، والبراءة اليد على ُتقدم كالبينة ُيعارضه، ما عدم مع بالشبه العملَ 

ُ  َصلَّى النبى فسرورُ  الفِراش، لدليل موافق آخر دليل والقيافةُ  بالقيافة، نسبه ُنثبت لم فنحن القيافة، بدون زيد من  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 بظھور الفرح باب من ھو بل وحَده، القائف بقولِ  النسب إلثبات ال وتضافرھا، النسب أدلة لتعاُضد ُرهواستبشا بھا، وفرُجه

ُ  َصلَّى النبىُّ  كان وقد ُيسر، ولم بھا َيْفَرحْ  لم دليالً  القيافةُ  تصلُحِ  لم ولو وتكاثرھا، وأدلته الحق أعالمِ   وُيسر يقرح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  تزدادُ  النفوسَ  ألن بھا، المخبر من يسمعوھا أن وُيحب الصحابَة، بھا وُيخبر الحق، أدلةُ  عنده تعاضدت إذا  إذا بالحق تصديقا

ر أدلته، تعاضدت  .التوفيق وبا والشرعة الفطرة عليه اتفقت حكم فھذا عباده، هللاُ  فطر ھذا وعلى وتفرح، به وُتسُّ
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 عنه ذكرنا ما فإن عنه، قوالً  لكان عنه صحّ  ولو عمر، عن صحته تعرف فال شئت، أيھما َوالِ : قال أنه عمر عن ُروى ما وأما

ً  كان ولو القائف، قول إبطال فى بصريح ليس شئت أيھما وال: قوله أن مع الصحة، غاية فى  فى لكان قوله، إبطال فى صريحا

 .وافقه ومن الشافعى يقوله كما باثنين، ألحقه إذا الموضع ھذا مثل

 فإنه القائف، إليه يستِندُ  شبهٌ  ھناك كان إذا فأما اإلقرار، لمجرد نسُبه يثُبتْ  لم فإنما الباقون، وأنكره بأخ، الورثة أحدُ  أقر إذا وأما

 أنه على بناء الصحيح على واحد يكفى بل القائف، تعدد نعتبِرُ  وال ُمْدلِج، بنى على الَقاَفةَ  نقُصر ال ونحن الباقين، إنكارُ  ُيعتبر ال

 .اللفظ اشتراط على بناء الشھادة ولفظُ  اثنين، من بد فال شھادة، أنه: أخرى رواية مدأح وعن خبر،

 إال ُتلحقونه ال أو بھما، ُتلِحقُونه ھل بأبوين، القافة ألحقته إذا فيما تقولون فما بأبوين، ألحقه أنه عمر عن فالمنقول: قيل فإن

 ماذا أم األبوين حكم ذلك فى االثنين ُحكمُ  وھل كثروا، وإن بھم يلحقُ  أم ،باثنين ذلك يختصُّ  فھل بأبوين، ألحقتُموه وإذا بواحٍد،

  ُحكمھما؟

 ومتى واحد، أبٌ  إال للرجل يكون وال بأبوين، ُيلحق ال: وافقه ومن الشافعى فقال العلم، أھل بين نزاع فيھا مسائل ھذه: قيل

 ُيلحق أنه: يحيى بن مھنا رواية فى أحمد فنص اختلفوا، ثم ين،باثن يلحق بل: الجمھورُ  وقال قولُھا، سقط باثنين، القافة ألحقته

 إلحاقه جاز باثنين، إلحاقُه جاز إذا ألنه كثروا، وإن به القافةُ  أحلقته بمن ُيلحق أنه ھذا ومقتضى: المغنى صاحب وقال بثالثة،

ع ُيلحقه فھو بالقافة، يقولُ  ال لكنه حنيفة، أبى مذھبُ  وھذا ذلك من بأكثرَ   ُيلحق ال أن يجب: القاضى وقال كثروا، وإن ينبالمدَّ

 ُيلحقه لم فمن يوسف، أبى قولُ  وھو اثنين، من بأكثرَ  ُيلحق ال: حامد ابنُ  وقال الحسن، بن محمد قولُ  وھو ثالثة، من بأكثر

ً  للولد أن عادته سبحانه هللا أجرى قد: قال واحد، من بأكثرَ  ً  واحداً، أبا  فالنه ابن وفالن فالن، ابن نُ فال: ُيقال ولذلك واحدة، وأما

 َغْدَرةُ  وھذه فالن؟ بن فاُلن أين: القيامة يومَ  ُيقال إنما ولھذا قذفاً، وُعد منكراً، ذلك لكان وفالن، فالن ابن فالن: قيل ولو. فقط

 على له الصحابة اروإقر عمر، بقول احتج باثنين، ألحقه ومن قط، أبوين إلى ولد نسبة الوجود فى قطُّ  ُيعھد ولم فالن، بن فالن

 فُيقتصر بذلك، األثرُ  جاء إنما: يوسف أبو قال ثم والمرأة، الرجل ماء من ينعقد كما رجلين، ماء من ينعقِدُ  قد الولد وبأن ذلك،

 عمر قول دل وقد واحد، ِمن بأكثرَ  ُيلحق أال واألصل الثالثة، على نص إنما أحمد ألن ثالثة، به يتعدى ال: القاضى وقال. عليه

 .فيه فمشكوكٌ  ذلك، على زاد وما ثالثة، ماء من انعقاده إمكان على فدل األم، ماء من انعقاده مع باثنين إلحاقه لىع

 القتصاره وجه وال وخمسة، أربعة ماء ِمن خلقُه جاز وثالثة، رجلين ماء من تخليقه جاز إذا: ثالثة ِمن بأكثرَ  له الُمْلِحقُونَ  قال

 .أعلم وهللا القولين سوى قول وال أحد، به يتعدى ال أن وإما ُكثروا، وإن بھم لحقيُ  أن إما بل فقط، ثالثة على

 فكيف َيفٍُسَد، ال حتى وأتّمه انضمام، أحكمَ  عليه انضم الولَد، منه يخلُق أن هللا وأراد الرجل، ماء على الرحمُ  اشتمل إذا: قيل فإن

 من ينعقِد الولدَ  أن كما وھذا عليھما، فينضم األول، وصل حيث إلى الثانى الماءُ  َيِصلَ  أن يمتِنعُ  ال: قيل آخر؟ ماء عليه يدخل

 وقد األول، وصل حيث إلى الثانى الماء وصولُ  يمتِنعُ  فال ھذا ومع بالعكس، أو المرأة ماء الرجل ماءُ  سبق وقد األََبوْيِن، ماءِ 

 حملت إذا الدوابَّ  سبحاَنه هللا ألھم ولھذا مانع، ذلك ُيعاِرضْ  لم ما الجسم عبل الولد جاء وطؤھا، ُتوبع إذا الحامل أن بالعادة علِم

 وقد وبصره، الولد سمع فى يزيد الثانى الوطء إن: أحمد اإلمام وقال النِّفار، ُكلَّ  عنه َتْنفِرُ  بل عليھا، ينزوَ  أن الفحلَ  ُتمكِّنَ  ال أن

ُ  َصلَّى النبىُّ  شبَّھه  .أعلم وهللا ذاته فى يزيدُ  سقَيه أن معلومٌ و الزرع، بسقى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 ُھناك فِراش ال ولداً  الزانى استلحق لو تقولون فما للفراش، الولد أن وعلى الولد، استلحاق حكم على الحديثُ  دلَّ  فقد: قيل فإن

 النسب؟ أحكامُ  له ويثبتُ  نسُبه، يلحقُه ھل ُيعارضه،

نى ِمن المولودَ  أن إلى يذھبُ  راھويه بن إسحاق فكان فيھا، العلم أھلُ  اختلف جليلة مسألة ھذه: قيل  على مولوداً  يكن لم إذا الزِّ

عيه فراش ل به، أُلِحقَ  الزانى، وادعاه صاحبه، يدَّ ُ  َصلَّى النبى قول وأوَّ  عند بذلك حكم أنه على ،"للفراش الولد: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بامرأة، زنى رجل فى بإسناده، إسحاق عنه رواه البصرى، الحسن مذھب وھذا تقدم، كما الفراش، وصاحب الزانى تناُزع

عى ولداً، فولدت : قاال أنھما عنھما ذكر يسار بن وسليمانَ  الزبير، بن عروة مذھبُ  وھذا الولد، ويلزُمه ُيجلد: فقال ولَدھا فادَّ

عِ  ولم بأمه زنى وأنه له، ابن أنه يزعم غالم إلى أتى رجل أيُّما  بن عمر بأن سليمان، واحتج ابُنه، فھو أحد، لغالمَ ا ذلك َيدَّ

 ِمن أكثرُ  الجمھور مع وليس ووضوحاً، قوة تراه كما المذھبُ  وھذا اإلسالم، فى ادعاھم بمن الجاھلية أوالدَ  ُيلِيطُ  كان الخطاب

 ."للفراش الولد"

لُ  المذھب ھذا وصاحبُ   إليھا وينسب بأمه، يلحق كان إذا وھو الزانيين، أحدُ  األبَ  فإن يقتضيه، الصحيح والقياسُ  به، قائل أوَّ

 واتفقا فيه، اشتركا وقد الزانيين، ماء ِمن الولدُ  ُوِجدَ  وقد به، زنت كونھا مع أمه أقارب وبين بينه النسب ويثبت ويرُثھا، وترثه

ِعهِ  لم إذا باألب لحوقه ِمن الماِنعُ  فما ابنُھما، أنه على ه زنت الذى للغالم جريج قال قدو القياس، محضُ  فھذا غيُره؟ يدَّ  أمُّ

 .الكذبُ  فيه ُيمكن ال هللا من إنطاق وھذا الراعى، فالن: قال غالم؟ يا أبوك من: بالراعى

ُ  َصلَّى هللا لِرسول فھل: قيل فإن  .شأنھما نذكرُ  نحن حديثاِن، فيھا عنه ُروى قد: قيل ُحكم؟ المسألة ھذه فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم ذكر: فصل   وتوريثه الزنى ولد استلحاقِ  في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال: قال عباس ابن حديث من": سننه" في داود أبو ذكر  ساعى من اإلسالم، في مساعاة ال: " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".يورث وال يرث فال شدة،ر غير من ولدا ادعى ومن بعصبته، لحق فقد الجاھلية في

 ضرائب عليھن وكان لھم، فيكتسبن لمواليھن، يسعين ألنھن الحرائر، دون اإلماء في يجعلھا األصمعي وكان الزنى،: المساعاة

ُ  َصلَّى النبي فأبطل مقررة،  وألحق نھا،م الجاھلية في كان عما وعفا بھا، النسب يلحق ولم االسالم، في المساعاة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

. ساعاھا قد: خاصة األمة في ويقال واألمة، الحرة في يكون قد فھذا وعھر، الرجل زنى: يقال: الجوھري وقال. به النسب

 أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من" سننه" في أيضا وروى. حجة به تقوم فال مجھول، رجل الحديث ھذا إسناد في ولكن

ُ  َصلَّى النبي أن" جده عن  كل أن فقضى ورثته، ادعاه له، يدعى الذي أبيه بعد استلحق مستلحق كل أن قضى َوَسلََّم، لَْيهِ عَ  هللاَّ

 يقسم، لم ميراث من أدرك وما الميراث، من قبله قسم مما له وليس استلحقه، بمن لحق فقد أصابھا، يوم يملكھا أمة من كان من

 وال يلحق ال فإنه بھا، عاھر حرة من أو يملكھا، لم أمة من كان وإن أنكره، له يدعى الذي أبوه كان إذا يلحق وال نصيبه، فله

 ".أمة أو كان حرة من زني ولد من فھو ادعاه، ھو له يدعى الذي كان وإن يرث،

 قبل مال من اقتسم فما اإلسالم، أول في استلحق فيما وذلك". أمة أو حرة كانوا من أمه ألھل زنى ولد وھو: "رواية وفي

 لھم الجاھلية في قوم وكان. المكحولي راشد بن محمد رواية من ألنه مقال، إسناده في الحديث ألھل وھذا" مضى فقد اإلسالم،
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 حتى ذلك، في واختصما الزاني، ادعاه وربما سيدھا، ادعاه فربما بالزنى، غيره وطئھا وقد أحدھم أمة ولدت فإذا بغايا، إماء

ُ  َصلَّى النبي فحكم اإلسالم، قام  الحديث ھذا تضمن ثم. الزاني على ونفاه الفراش، صاحب ألنه للسيد، بالولد َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

 أصابھا، يوم الواطىء يملكھا أمة من الولد كان فإن ورثته، ادعاه له يدعى الذي أبيه بعد استلحق إذا المستلحق أن: منھا. أمورا

 الميراث من قبله قسم مما له ليس يومئذ، من ابنه وصار األمة، مالك ورثة استلحقه الذي كان إذا يعني استلحقه، بمن لحق فقد

 وما ثابتا، البنوة حكم يكن لم إذ الميراث، من قبله اقتسم بما يرجع فال نسبه، يثبت يومئذ ومن نسبه، حكم تجديد ھذا ألن شيء،

 على أسلم من نظير وھذا نصيبه، منه حقفيست الميراث، قسمه قبل ثبت الحكم ألن منه، نصيبه فله يقسم، لم ميراث من أدرك

 له، شيء فال الميراث، قسم بعد أسلم وإن أحمد، عن الروايتين إحدى وھو العلماء، قولي أحد في له قسم قسمه، قبل ميراث

 أن ينيب ھذا،" أنكره له يدعى الذي أبوه كان إذا يلحق وال: "قوله. الميراث إلى بالنسبة اإلسالم بمنزلة ھاھنا النسب فثبوت

 وأبوه ورثته استلحقه إذا الصورة وھذه له، يدعى كان الذي أبيه ورثة يستلحقه أن األولى الصورة وأن الورثة، بين التنازع

 كان إذا فھذا إنكاره؟ مع به يلحق فكيف له، منكر عنه خلف الورثة الذي األصل ألن يلحق، ال فإنه ينكر، كان له يدعى الذي

 ولد وھو الواطىء ادعاه وإن يرث، وال يلحق، ال فانه بھا، عاھر حرة من أو يملكھا، لم أمة من انك إذا أما يملكھا، أمة من

 وأنه يرثه، وال ادعاه، إذا بالزانى يلحق ال إنه: بقوله قال ومن إسحاق على الجمھور حجة وھذا حرة، من أو كان أمة من زنية

 .أمة أو كانت حرة كانوا من أمه ألھل زنى ولد

 نحتج ونحن راشد، بن محمد فيه لكن وافقه، ومن إسحاق قول يرد الحديث فھذا مضى، فقد اإلسالم، قبل مال من اقتسم ما وأما

 إسحاق قول فالقول وإال إليه، والمصير بموجبه، القول تعين الحديث، ھذا ثبت فإن به، الحديث يعلل فال شعيب، بن بعمرو

 .المستعان وهللا معه، ومن

 تنازعوا ثم واحد، طھر في امرأة على وقعوا الذين الجماعة في عنه هللا رضي طالب أبي بن علي به محك الذي الحكم ذكر

ُ  َصلَّى النبي بلغ ثم فيه، بينھم فأقرع الولد،  ينكره ولم فضحك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عند جالسا كنت: قال عنه هللا ضير أرقم بن زيد عن الخليل، بن هللا عبد حديث من ،"سننھما" في والنسائي داود أبو ذكر

ُ  َصلَّى النبي  قد ولد، في إليه يختصمون عليا أتوا اليمن أھل من نفر ثالثة إن: فقال اليمن، أھل من رجل فجاء َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 طيبا: الثنين قال ثم فغليا، ذا،لھ بالولد طيبا: الثنين قال ثم فغليا، لھذا بالولد طيبا: الثنين فقال واحد، طھر في امرأة على وقعوا

 بينھم، فأقرع الدية، ثلثا لصاحبيه وعليه الولد فله قرع، فمن بينكم، مقرع إني متشاكسون، شركاء أنتم: فقال فغليا، لھذا، بالولد

 تجيح وال األجلح الكندي هللا عبد بن يحيى إسناده وفي. نواجذه أو أضراسه بدت حتى هللا رسول فضحك قرع، لمن فجعله

 بثالثة طالب أبي بن علي أتي: قال. أرقم بن زيد عن خير، عبد إلى ثقات كلھم بإسناد والنسائي داود أبو رواه لكن بحديثه،

 اثنين سأل كلما فجعل جميعا، سألھم حتى ال،: قاال بالولد؟ لھذا أتقران اثنين فسأل واحد، طھر في امرأة على وقعوا باليمن وھو

ُ  َصلَّى للنبي ذلك فذكر: قال الدية، ثلثي عليه وجعل القرعة، عليه صارت بالذي الولد فألحق بينھم، فأقرع ال،: قاال  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قال. مرسال فيكون أرقم، بن زيد بإسقاط خير عبد عن روي بأنه الحديث ھذا أعل وقد. نواجذه بدت حتى فضحك َوَسلََّم،

 وسمع عليا أدرك خير عبد فإنه مرسال، يجعله ال الحديث ھذا من أرقم بن زيد إسقاط فإن أعجب، وھذا. أصوب وھذا: النسائي

 يشاھد لم خير عبد: يقال أن إال اإلرسال، يجيء أين فمن السند في له ذكر ال أرقم بن زيد أن فھب القصة، صاحب وعلي منه،
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ُ  َصلَّى النبي ضحك ُ  َصلَّى ضحكه دشاھ وإنما باليمن، كان ذاك إذ وعلي َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  من غيره أو أرقم بن زيد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بن زيد عن خير، عبد عن السند صح قد: إذا: فيقال. مرسال به الحديث فصار ضحكه، شاھد من يذكر لم خير وعبد الصحابة

 جانبه من الترجيح وكان ط،واألضب األحفظ رواية رجح ومن فظاھر، الثقة من زيادة لكونه االتصال، رجح فمن متصال، أرقم،

 .متصال أخرى طريق من بروايته الحديث يقوى وقد مرسلة، تكون أن فغايتھا بالقصة، أخبره قد علي يكن ولم

 به يقول الشافعي وكان الولد، دعوى في السنة ھو: وقال راھويه، بن إسحاق إليه فذھب الحكم، ھذا في الفقھاء فاختلف وبعد،

 .إلي أحب القافة حديث: وقال القافة، حديث عليه فرجح الحديث، ھذا عن فسئل أحمد، االمام وأما القديم، في

 القرعة، وأما. لصاحبيه ولده دية ثلثي القرعة له خرجت من تغريم والثاني النسب، في القرعة دخول: أحدھما أمران، وھاھنا

 ھي إذ الحال، ھذه في بالقرعة المستحق تعيين يدببع وليس قافة، أو إقرار، أو بينة من سواھا مرجح فقدان عند تستعمل فقد

 فدخولھا أمارة، وال بقرينة تثبت ال التي المرسلة اإلمالك دعوى في دخول ولھا الدعوى، ترجيح أسباب من عليه المقدور غاية

 ليس ھذا فإن جدا، فمشكل الدية أمر وأما. وأحرى أولى القائف قول إلى المستند الخفي الشبه بمجرد يثبت الذي النسب في

 على منھم واحد كل فوته فقد له، الولد لجعل صالح واحد كل وطء: فيقال القرعة، بخروج نسبه تفويت ھو وإنما اآلية، بموجب

تا صار ألحدھم، القرعة أخرجته فلما منھم، الولد له كان من يتحقق لم ولكن بوطئه، صاحبيه  فأجري صاحبيه، عن لنسبه مفوِّ

 من لكل فيغرم له، الولد عاد قد إذ الدية، ثلث منه المتلف فخصة واحد، أب منزلة الثالثة ونزل د،الول إتالف مجرى ذلك

 .الدية وھوثلث يخصه، ما صاحبيه

 ديته، ھي شرعا الولد وقيمة قيمته، ضمان عليه وجب به، الولد ولحوق بوطئه عليھما أتلفه لما أنه ھذا، من أحسن آخر ووجه

 لشريكيه، القيمة ثلثا عليه يجب فإنه له، شريكين وبين بينه عبدا أتلف كمن ھذا وصار الدية، ثلثا وھي قيمته، ثلثا لھما فلزمه

 .بينھم الذي الرقيق كإتالف القرعة، بحكم عليھما الحر الولد فإتالف

 أن بصدد وكانوا ،لحريتھم السيد على رقھم فات لما األمة لسيد أوالده قيمة األمة بحرية المغرور الصحابة تضمين ھذا ونظير

 أقوى ھذا وجدت وتشبيھاتھم، الفقھاء أقيسة من كثيرا تأملت إذا وأنت وأدقه، القياس من يكون ما ألطف وھذا أرقاء، يكونوا

ُ  َصلَّى النبي منه يضحك ولم مأخذا، وأدق مسلكا، وألطف منھا،  حديث وبين ھذا بين تعارض ال: يقال وقد. سدى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أعلم وهللا الطريق، بھذا العمل تعين عليھم، أشكل أو قافة، توجد لم وإن بھا، العمل تعين القافة وجدت إن بل القافة،

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم ذكر: فصل  الحضانة في به أحق من الولد في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يا: قالت امرأة أن العاص، بن عمرو بن هللا عبد جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من": سننه" في داود أبو روى

 فقال منى، ينتزعه أن فأراد طلقني، أباهُ  وإن حواء، له وحجري سقاء، له وثديى وعاء، له بطني كان ھذا ابني إن هللا رسول

ُ  َصلَّى هللا رسول لھا  حمزة ابنة أن عازب، بن البراء ديثح من": الصحيحين" وفي" تنكحي لم ما به أحق أنت: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: زيد: وقال تحتي، وخالتھا عمي ابنة: جعفر وقال عمى، ابنة وھي بھا أحق أنا: على فقال. وزيد وجعفر، على فيھا اختصم

ُ  َصلَّى هللا رسول بھا فقضى أخي، ابنة  ". األم بمنزلة الخالة: "وقال لخالتھا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسول أن عنه، رضٮا ھريرة أبى حديث من: نالسن أھل وروى  قال. وأمه أبيه بين غالما خير َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .صحيح حديث: الترمذي

 أبى بئر من سقاني وقد بابني، يذھب أن يريد زوجي إن!  هللا رسول يا فقالت جاءت، امرأة أن عنه،: أيضا السنن أھل وروى

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال نفعني، وقد عنبة  هللا رسول فقال ولدي، في يحاقني من زوجھا فقال ،" عليه استھما: " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  حسن حديث: الترمذي قال. به فانطلقت أمه، بيد فأخذ ،" شئت أيھما بيد خذ أمك وھذه أبوك ھذا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه أن جده، عن أبيه، عن األنصاري، سلمة بن الحميد عبد عن": يالنسائ سنن" وفي. صحيح  تسلم، أن امرأُته وأبت أسلم جدَّ

ُ  َصلَّى النبي فأجلس قال َيبلغ، لم صغير له بابن فجاء  فذھب" اھِدهِ  اللُھمَّ " وقال خير ثم ھاھنا، واألم ھاھنا األب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أبيه إلى

ُ  َصلَّى النبى فأتت تسلم، أن امرأته وأبت أسلم أنه سنان، بن رافع جدي أخبرنى: قالو عنه داود أبو ورواه  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول له فقال ابنتي،: رافع وقال شبھه، أو فطيم وھي ابنتى: فقالت  اقعدي: "لھا وقال ،"ناحية اقعد: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى فقال أمھا، إلى فمالت ،"ادعواھا: "قال ثم بينھما، بيةالص فأقعد ،"ناحية  إلى فمالت ،" اھدھا اللھم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .فأخذھا أبيھا،

 األحكام ھذه على الكالم

 عليه، الحديث رومدا به، ھنا االحتجاج من بدا يجدوا ولم شعيب، بن عمرو إلى فيه الناس احتاج حديث فھو األول، الحديث أما

ُ  َصلَّى النبى عن وليس  وقد وغيُرھم، األربعة األئمةُ  إليه ذھب وقد ھذا، غير بالتزويج الحضانة سقوط في حديثٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 اعُ سم صحَّ  وقد. مرسالً  الحديثُ  فيكون شعيب، والدُ  محمد لعله: يقولُ  َمنْ  قولُ  فبطل عمرو، بن هللا عبد ھو الجد بأن صرح

 صحة على ونص صحيحه، خارجَ  البخاريُّ  به احتج وقد منقطع، إنه: قال من قولُ  فبطل عمرو، بن هللا عبد َجّده من شعيب

بير بن هللا عبدُ  كان: وقال حديثه، ون هللا عبد بن وعلي وإسحاق وأحمد الحميدي، الزُّ  ھذا! َبْعَدُھم؟ النَّاسُ  َفَمن بحديثه، يحتجُّ

 على االتفاق له" الحديث علوم" في الحاكم وحكى. عمر ابن عن نافع، عن كأيوب عندنا، ھو: راھويه نب إسحاق وقال. لفظه

 .صحيفة أنھا هللا عبد على اليختلف: صالح بن أحمد وقال حديثه، صحة

ل منھا، إدالءٌ  آخره، إلى وعاء بطني كان: وقولھا  لم واألبُ  لثالثة،ا المواطنِ  ھذه في بھا اختصَّ  كما به، اختصاصھا إلى وتوسُّ

 .والمخاصمة باالستفتاء طلبته الذي االختصاص على األبُ  فيه ُيشاِرْكھا لم الذي االختصاص ھذا في فنبھت ذلك، في ُيشاركھا

ليمةِ  الفَِطرِ  في مستقر أمر ذلك وأن بھا، وإناطتھا األحكام، في وتأثيرھا والِعلل، المعاني اعتبار على دليل ھذا وفي  حتى السَّ

ً  وجعلته المرأةُ  به أدلت الذيَ  الوصفُ  وھذا النساء، رفِطَ  رهُ  قد به، الحكم لتعليق سببا ُ  َصلَّى النبيُّ  قرَّ  عليه ورتَّب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .سببه وأنه فيه، تأثيره على دليل عقيَبه الحكمَ  ترتيُبه بل ألغاه، باطالً  كان ولو أثره،
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 فإن عين، واقعةُ  ألنھا فيه داللة وال مخاصمة، حضوروال له يذكر لم األبَ  فإن لغائب،ا على القضاء على بالحديث واستدل

ُ  َصلَّى النبيّ  أفتاھا مستفتية جاءت إنما فالمرأة غائباً، كان وإن فظاھر، حاضراً، األبُ  كان  مسألتھا، بمقتضى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

دِ  بالولد لھا ُيحكم ىحت طلقھا إنه: الزوج على قولُھا ُيفبل فال وإال  .قولھا بمجرَّ

 فصل

 وصفٌ  بالولد أو تقديَمھا، يمنعُ  ما باألمِّ  يقم لم ما األب من به أحقُّ  فاألمّ  ولد، وبينھما األبواِن، افترق إذا أنه على الحديث ودلّ 

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  خليفةُ  به قضى وقد نزاٌع، فيه ُيعرف ال ما وھذا تخييَره، يقتضي  بن عمر على بكر أبو َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

 سمعت: قال أنه سعيد بن يحيى عن" الموطأ" في مالك فروى بمثله، قضى عمرُ  َوليَ  فلما. ُمْنِكر عليهِ  ُيْنِكرْ  ولم الخطاب،

 عمرَ  نإ ثم عمر، بن عاصمَ  له فولدت األنصار، من امرأةٌ  عنه هللا رضي الخطاب بن عمرَ  عند كانت: يقول محمد بن القاسم

ً  ابنه فوجد قَُباء، ُعَمرُ  فجاء فارقھا،  جدةُ  فأدركته الدابة، على يديه بين فوضعه بعضدِه، فأخذ المسجد، بفناء يلعب عاصما

اه، فنازعته الغالم،  هللا رضي بكر أبو فقال ابني،: المرأة وقالت. ابني: عمر فقال عنه، هللا رضي الصديق بكر أبا أتيا حتَّى إيَّ

 العلم أھل تلقاه ومتصلة، منقطعة وجوه من مشھور خبر ھذا: البر عبد ابن قال الَكالَم ُعَمرُ  راجعه فما وبينه، بينھا َخلِّ : عنه

 .األنصاري األقلح أبي بن ثابت بن عاصم ابنة جميلة ھي: عاصم ابنه أمُّ  عمر وزوجة والعمل، بالقبول

 في بْعدُ  كانَ  ثم واإلِمضاء، الحكمُ  له ممن للقضاء سلم ولكنه بكر، يأب خالفَ  ذلك في مذھُبه كان عمر أن على دليل وفيه: قال

 .الصحابة ِمن لھما مخالف وال ُيميز، ال صغيراً  الصبيُّ  دام ما منه شيء في بكر أبا ُيخالف ولم وُيفتي، به يقضي خالفته

 امرأَته الخطاب بنُ  عمرُ  لقط: قال عباس ابن عن الخراساني، عطاء عن أخبره أنه جريج، ابن عن الرزاق، عبد وذكر

 الغالم أوجعَ  حتَّى إياه ونازعھا منھا، لينتزعهُ  بيده فأخذ ومشى، فُِطمَ  وقد بمحسر، َتحِملُه فلقيھا عاصم، ابنه أمَّ  األنصارية

 َيِشبَّ  حتى منك له خيرٌ  وحجُرَھا وفِراُشھا ريُحھا: وقال ِبهِ  لھا فقضى بكر، أبي إلى فاختصما ِمْنِك، بإبني أحقُّ  أنا:وقال وبكى،

 .والمدينة قباء بين سوق: ومحسر لنفسه، ويختارَ 

 فقالَ  طلّقھا، وكان عنه، هللا رضي بكر أبي إلى ُعَمرَ  ُعَمرَ  امرأةُ  خاصمتِ : قال عكرمة عن عاصم، عن الثوري، عن وذكر

 .تتزوج لم ما بولدھا أحقُّ  ھي وأرأف، وأحنى، وأرحُم، وألطُف، أعطُف، األم: عنه هللا رضي بكر أبو

ه، مع ابنه في ُعَمرَ  على قَضى بكر أبا إن: يقول الزھريَّ  سمعتُ : قال معمر عن وذكر هُ : وقال أمِّ  فإن.تتزوج لم ما به أحقُّ  أمُّ

 وبين بينه واحدة مرة وقعت الجدة،أو وبين بينه أوالً،ثم األم وبينَ  بيَنه وقعت المنازعةُ  كانت ھل: الروايةُ  اختلفت فقد: قيل

 .حداھماإ

 أن على يدل لھا عنه هللا رضى الصديق الجدة،فقضاء من كانت فواضح،وإن األم من كانت إن قريب،ألنھا ذلك فى األمر:قيل

 .أولى األم
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  فصل

م ونوعٌ  والنكاح، المال والية وھي جھتھا، في ومن األم على األبُ  فيه يقدم نوع: نوعان الطفل على والوالية  على األم فيه ُتقدَّ

مَ  والرضاع، الحضانة واليةُ  وھي ب،األ  على مصلحته وتوقف الولد، مصلحة لتمام ذلك من له جعل فيما األبوين من ُكلٌّ  وقُدِّ

 .كفايته به وتحصل أبويه، من ذلك يلي من

َمتِ  لھا،لذلك وأفرغ وأرأفَ  وأصَبر عليھا، وأقدرَ  بالتربية، أعرفَ  النساءُ  كان ولما  .األب على فيھا األم قُدِّ

مَ  البضع، في له مصلحةالولدواالحتياط بتحصيل أقومَ  الرجالُ  كان ولما  ِمن الحضانة في األم فتقديمُ  األم، على فيھا األبُ  قُدِّ

 .كذلك والتزويج المال والية في األب وتقديمُ  لھم، والنظر لألطفال، واالحتياط الشريعة محاسن

متِ  فھل ھذا، ُعِرفَ  إذا  األب، على قُدِّمت أو األمومة، ألجل فقدمت الحضانة، في األبوة جھة على مقدمةً  جھتھا لكون األُمُّ  قُدِّ

 مذھب في وھما قوالن للناس ھذا ففي األنوثة؟ ألجل تقديُمھا فيكون الذكور، من والتربية الحضانة بمقاصد أقوم النساء لكون

 من واألخت األب، من واألخت األب، وأم األم، أمك بالعكس، أو األم أقارب على العصبة نساء تقديم في أثرُھما يظھر أحمد

 عن روايتان ففيه بأب، منھن ُيدلي ومن بأم، والعمات الخاالت من ُيدلي ومن األب، وخالة األم، وخالة والعمة، والخالة، األم،

 تقديمُ : تيمية ابن اإلِسالم شيخ واختيار دليالً، أصحُّ  وھيَ  والثانية. األبِ  أقاربِ  على األم أقاربِ  تقديمُ  إحداھما. أحمد اإلِمام

 الخالة، من وأحقُّ  األم من األخت من أحقُّ  األب من واألختُ  فقال" مختصره" في الخرقي ذكره الذي ھو وھذا األب أقارب

مة األبِ  فأمُّ  ھذا وعلى األم، خالة ِمن أحقُّ  األب وخالة  ..هعن الروايتين إحدى في أحمد عليه نصَّ  كما األم أمِّ  على مقدَّ

مون الرجال من األب فأقاربُ : الرواية ھذه وعلى  من أولى لألم،والعم األخ من أحق لألب واألخ األم، أقارب على مقدَّ

 ال أنه: أحدھما. والشافعي أحمد مذھب في وجھان ذلك وفي الحضانة، في مدخالً  الرجال من األم ألقارب إن:قلنا إن الخال،ھذا

 ..وارث أو بعصبة، ُمدلية وارثة،أو المرأة أو َرٍم،َمحْ  العصبة ِمن لرجل إال حضانة

 حنيفة، أبي قولُ  وھو الوجه، ھذا على والتفريع الحضانة لھم أن: والثاني

مت إنما األم وأن الحضانة، في األمومة جھة على األبوة جھة رجحان على يدل وھذا  كان لو إذ جھتھا، لتقديم ال أنثى لكونھا قدِّ

حَ  راجحةً  جھتھا  رجالھا لترجَّ

ح لم ولما األب، جھة من والنساءِ  الرجالِ  على ونساؤھا ً  الفرقُ  وما النساء، اتفاقاًفكذلك رجالُھا يترجَّ  أصولَ  فإن المؤثر؟وأيضا

 تقديمُ  الشرع في ُيعھد ولم ذلك، وغير الموت ووالية النكاح، ووالية الميراث، في األب أقارب بتقديم شاھدةٌ  وقواِعَدهُ الشرع

مھا فمن األحكام، من حكم في األب قرابة على ماأل قرابة  .الدليل موجب عن خرج فقد الحضانة، في قدَّ

مت، إنما األم أن ھو المأخذ في فالصوابُ  ةُ  ھذا وعلى ذلك، على وأصبرُ  بتربيته، وأخبرُ  بالطفل، أرفقُ  النساءَ  ألن قُدِّ  أم فالجدَّ

 الروايتين، إحدى في أحمد عليه نصَّ  كما الخالة، من أولى والعمةُ  لألم، ختاأل ِمن أولى لألب واألخت األم، أمِّ  من أولى األب

م كما األب، أب على األب أتمُ  فتقَدمُ  ھذا وعلى  .األب على األم ُتقدَّ
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ِرد أصل فھو األصل، ھذا تقرر وإذا مت واحدة والدرجةُ  القرابةُ  اتفقت إن بل فروُعه، تتناقض ال منضبط مطَّ  على األنثى قُدِّ

م لذكر،ا  .األب على األم تقديم وأصلُه الجد، على والجدةُ  الخال، على والخالة العم، على والعمة األخ، على األخت فُتقدَّ

مت القرابُة، اختلفت وإن  األب وعمةُ  الخالة، على والعمة لألم، األخت على لألب األخت فتقدم األم، قرابة على األب قرابةُ  قُدِّ

 .جراً  وھلم خالته، على

" مصنفه" في وكيع روى كما شريح، اإلِسالم قُضاةِ  سيِّدُ  به قضى الذي ھو وھذا المطرد، والقياسُ  الصحيح، االعتبارُ  ھو ھذاو

 أُنفق أنا: الخال فقال للعم، به فقضى طفل، في ُشريح إلى وخالٌ  عمُّ  اختصم: قال الحارث بن سعيد عن عقبة، بن الحسن عن

 .شريح إليه فدفعه مالي، من عليه

ُمون روايتيه، إحدى في وأحمد الثالثة أن: مثاله التناقض، من بداً  يجد لم المسلك ھذا غيرَ  سلكَ  ومن  األب، أم على األم أم ُيقدِّ

م: عنه المنصوص في وأحمد مذھبه، ظاھر في الشافعي قال ثم ده القياَس، فتركوا لألم، األخت على لألب األخت ُتقدَّ  أبو وطرَّ

م: فقالوا سريج، ابنو والمزني، حنيفة،  فلما باألب، لألب واألخت باألم، ُتدلي ألنھا: قالوا. لألب األخت على لألم األختُ  ُتقدَّ

َمت مَ  األب، على األم قُدِّ ً  أشدُّ  ھذا ولكن به، ُيدلي من على بھا ُيدلي من قُدِّ  َجَرْوا األول القول أصحاب ألن األول من تناقضا

 في القياسَ  تركوا وھؤالء األب، وأم األم أم في ذلك وخالفوا األم، قرابة على األب قرابة تقديمِ  في واألصول القياس على

موا الموضعيِن، رھا التي القرابةَ  وقدَّ روا الشرُع، أخَّ مھا، التي القرابةَ  وأخَّ موھا موضع، ُكلِّ  في تقديُمھا يمكنھم ولم قدَّ  في فقدَّ

 على لألب األخت تقديمه مع العمة على الخالةَ  الجديد في الشافعي تقديمُ  ذلك ومن تساويھما، مع غيرهِ  في وأَخُروھا موضع،

د لألم، األخت  وكذلكَ  والعمة، لألب األخت على والخالة لألم، األخت تقديمُ  فوجب األب، أم على األم أم تقديم في قياسه وطرَّ

مَ  َمنْ  مَ  العمة، على الخالَة أحمد أصحاب ِمن َقدَّ  "المغني" وأصحابه،وصاحب القاضي كقول لألم، األخت على لألب األخت وقدَّ

 .تناقضوا فقد

متِ  فكما باألب، ُتدلي والعمة باألم، ُتدلي الخالةُ : قيل فإن م األب، على األم قدِّ ً  ويزيُده بھا، ُيدلي من قُدِّ ً  الخالة كونُ  بيانا  كما أّما

ُ  َصلَّى النبيُّ  قال  بل الجھة، ھذه وتقديم األمومة، لقوة األب على األم يقدم لم أنه بينا قد: قيل. األب منزلةب فالعمةُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َمتْ  الذي فالمعنى وخالة، عمةٌ  ُوِجدَ  فإذا أنثى، لكونھا  وھي القرابتين، بأقوى ُتدلي بأنھا العمةُ  وامتازت فيھما، موجود األم له قُدِّ

ُ  َصلَّى والنبيُّ  األب، قرابةُ   األب أقارب ِمن مزاحم لھا يكن لم حيث"أُم الَخالةُ : "وقال لخالتھا، حمزة بابنة قضى َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

 .درجتھا في ُتساويھا

 ھاجرت، فإنھا المدينة، في موجودة ذاك إذ وكانت حمزة، أختُ  المطلب عبد بنت صفيةُ  وھى عمة لھا كان فقد: قيل فإن

ل وھي فيه، ھي الذي بالِحصن يطوفُ  كان وداليھ ِمن رجالً  وقتلت الخندَق، وشھدت  المشركين، من رجالً  قتلت امرأة أوَّ

م عنه، هللا رضي عمر خالفة إلى وبقيت ُ  َصلَّى النبيُّ  فقدَّ  األم جھة في من تقديم على يدلُّ  وھذا عليھا، الخالة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .األب جھة في من على

م طلبھا، بعد بھا لھا يقض فلم الحضانة، وطلبت معھم، نازعت قد صفية كانت إذا ھذا يدلُّ  إنما: قيل  إذا ھذا الخالة، عليھا وقدَّ

 ِبضعٌ  الحكومة ھذه وقتَ  لھا فيكون سنة، وسبعين ثالث عن عشرين سنة ُتوفيت فإنھا عنھا، لعجزھا منھا تمنع لم كانت
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 إلى انتقلت تركتھا، فإذا للمرأة، حقّ  والحضانةُ  قدرتھا، عم تطلبھا ولم عنھا، لعجزھا تركتھا أنھا فيحتِملُ  سنة، وخمسون

 .غيرھا

م كفالَتھا، وطلبت أخيھا، ابنة في خاصمت صفيةَ  أن ثبت إذا العمة على الخالة تقديم على الحديث يدل فإنما: وبالجملة  فقدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   .إليه سبيلَ  ال وھذا الخالة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فصل

ً  أن ذلك منو م لما مالكا  على الخالة خالة تقديم في أصحابه واختلف وأمه، األب على بعدھا الخالةَ  قدم األب، أمِّ  على األم أمَّ  قدَّ

 األم قرابةُ  ُتقدم فكيف البعد، غاية في وھذا أمه، وعلى نفِسه، األب على الخالة خالة تقديم: الوجھين فأحدُ  وجھين، على ھؤالء،

 ليس فإنه األم؟ قرابة من لمصلحة وأرعى الطفل، على أشفقُ  وأقاربه األبَ  أن مع قرابته وعلى نفسه، األب على بعدت وإن

 عليه وينفقون عنه، يعقِلُون به، أولى وھم أبيه، أقاربِ  إلى ووالؤه نسبه وإنما منھم، أجنبيٌّ  ھو بل إليھم، ُينسب وال بحال، إليھم

 في إال فيھا تواُرثَ  وال ذلك، فيھا يثبتُ  ال فإنه األم، قرابةِ  بخالف بينھم القرابةَ  بعدتِ  نوإ بالتعصيب ويتوارثون الجمھور، عند

 خالة بتقديم قيل إذا سيما وال جھته، في ومن األب، على القرابة ھذه تقدم فكيف ولُدھا، وھم فروعھا، ِمن درجة وأول أمھاتھا،

 .وقواِعُدھا الشريعة أصولُ  باهتأ مما القولُ  فھذا أمه، وعلى نفسه األب على الخالة

ً  وھذا األب، على والخالة األم، على األخت تقديم في أحمد عن الروايتين إحدى نظيرُ  وھذا  ومخالفة البعد، غاية في أيضا

 فُتقدمان األب، على المقدمة باألم ُتدليان كلتيھما أن: القول ھذا وحجة..القياس

 وأصبَر، عليھا وأقدرَ  بالحضانة، أقومَ  بكونھا عليه وامتازت الدرجة، في األب ساوت لما األم فإن بصحيح، ليس وھذا عليه،

َمتْ  مُ  فكيف منه، ولده إلى أقربَ  أحدٌ  وليس ُيساويانه، ال فإنھما األب، مع والخالةُ  األم، من األختُ  كذلك وليس عليه، قُدِّ  ُتَقدَّ

 منه؟ ملأك فيھما الشفقة هللا جعل وھل أختھا؟ أو امرأته، بنتُ  عليه

 .أوجه ثالثة على ھذا نصه فھم في أحمد اإلِمام أصحاب اختلف ثم

مُ  ھذا فعلى ألنوثتھا، األب على قدمھا إنما: أحدھا مُ  رجل، علٮكل الحضانة نساء ُتقدَّ  األخت وبنت علت، وإن الخالة خالة فُتقدَّ

 .األب على

 الحضانة، أھل من وھما باألب، تدليا لم لألم واألخت الخالةَ  أن: الثاني

مُ  م ال الوجه ھذا فعلى فرعه، ألنھن عليه، ُتقدمن فال به، أدلين من على إال رجلٍ  كل على الحضانة نساءُ  َفُتقدَّ  على األب أمُّ  ُتَقدَّ

ً  وھذا لألم، واألخت والخالة، األم، أم عليه وتقدم عليه، والعمة األخت وال األب،  ألما قرابة تقديم يستلِزمُ  إذ جداً، ضعيف أيضا

مَ  إذا األبَ  أن ومعلوم وأمه، األب على البعيدة  مقدمة لألب األخت ألن أولى، لألم األخت على فتقديُمه لألب األخت على قُدِّ

م فكيف عليھا،  ..بيِّن تناقض ھذا نفسه؟ األب على ُتقدَّ

 :.قالوا جھته، في َمن وسائر وأمھاته األب على األم نساء تقديمُ : الثالث
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مُ  رجل درجة في امرأة فكل ھذا، فعلى م عليه، ُتَقدَّ َمتِ  فلما بالرجل، أدلى من على بھا أدلى من وُيقدَّ  في وھي األب على األمُّ  قُدِّ

َمتِ  األب، من األخت على األم من األخت قدمت درجته  في تيمية بن البركات أبو ذكره ما تقرير ھذا. العمة على الخالة وقُدِّ

 األخت على لألب األخت تقديمِ  في نصوصه لعامة مخالف وھو الثالث، المحامل ھذه ىعل أحمد نص تنزيل من" محرره"

 الصحيُح، وھو غيره،" مختصره"فى الخرقي يذكر لم الذي وھو األم، خالة على األب خالة وتقديم الخالة، وعلى لألم،

 صاحب حكاھا التي الرواية وھذه ،الخرقي ذكره ما نصه ولكن األب، وأم األم، أم في الروايتين على عقيل ابنُ  وخرجھا

 .مذھبه جادة في نصوصه سائر بخالف منھا أضعفَ  ولواِزُمھا فروُعھا جاءت فلھذا مرجوحة، ضعيفة "المحرر"

  فصل

مُ  فإنه عصبة، ُكلُّ : فقال بضابط، البابَ  ھذا أصحابه بعض ضبط وقد  أقربُ  ھي عمن ويتأخر منه، أبعدُ  ھي امرأة كل على يقدَّ

مُ  الضابط ھذا فعلى. وجھين فعلى تساويا، وإذا منه، م معھا، ومن األم أم وعلى أمه، على األب ُيقدَّ  وعلى ابنته على األخ وُيقدَّ

م األب، عمة على والعم العمة،  على لألب األخت تقديم وفي. وجھان األب أب على تقديمھا في األب، جد على األب أمُ  وتقدَّ

 .وجھان العم على العمة تقديم وفي وجھان، لألب األخ

َمتِ  كما التساوي، مع األنثى تقديم: والصواب  له، مساواتھا مع األنثى على الذكر لتقديم وجه فال استويا، لما األب على األمُّ  قُدِّ

 تقدم والعمات،أو الخاالت على ُيقدمن ھل واألخوات، اإلخوة بنات في واخُتلفَ .فيھا والتربية الحضانة أسباب بقوة وامتياِزھا

 ُيدلين واألخوات اإلخوة وبنات واألب، األم بأخوة ُتدليان والعمة الخالة أن: مأخذُھما وجھين على عليھن؟ والعماتُ  الخاالتُ 

م فمن األب، ببنوة  .لوجھين والخالة العمة تقديم الصوابُ  بل بجديد، ذلك وليس األخوة، على البنوة قوة راعى اإلِخوة، بنات قدَّ

 وبنت أمه، أخت الخالةُ  وكذلك أبيه، ابن ابنة وابنةاألخ أبيه، أخت العمة فإن أخيه، بنات من الطفل لىإ أقرب أنھا: أحدھما

 .القرابة ھذه من إليه أقرب والخالة العمة أن ريبَ  وال أبيه، أو أمه بنت بنت ألب أو األم، من األخت

د إن القول ھذا صاحبَ  أن: الثاني  ھي التي الخالة على نزلت وإن األخت بنت بنت تقديم من به له قبل ال ما لزمه أصله، طرَّ

 .تناقض منھا، سفل من دون األخت ببنت ذلك خصَّ  وإن القول، من فاسدٌ  وھذا أم،

ً  أحمد أصحابُ  واختلف " المجرد"في القاضي وحكى منھا أولى الجدَّ  أن: فالمذھب أولى؟ أيھما لألب واألخت الجد في أيضا

 ً ل التي التأويالت أحد على يجيء اوھذ منه، أولى أنھا: وجھا  .تقدمت وقد أحمد، نص األصحابُ  عليھا تأوَّ

  فصل

م األصل صحة ُيبين ومما ، في ومن األمھات، َعِدمَ  إذا: قالوا أنھم المتقدِّ مَ  العصبات، إلى الَحَضانةُ  انتقلت ِجَھِتِھنَّ  األقربُ  وقُدِّ

 القوية القرابة فقدمتم القرابة، جنس في ھذا راعيُتم َھالَّ : لھم فيقال ياس،الق على جارٍ  فھذا الميراث، في كما منھم، فاألقربُ 

 العصبات؟ في فعلتم كما المرجوحة الضعيفة على الراجحةَ 
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 ً م أنه عندكم األخوات في الصحيح فإن وأيضا  صحيح وھذا ألم، كانت من ثم ألب، كانت من ألبوين،ثم كانت من منھن ُيقدَّ

 المشكلة الفروعُ  وتلك التناقُض، جاء األب قرابة على األم قرابة بتقديم قولھم إلى ھذا ضمَّ  إذا لكن والقياس، لألصول موافق

 .المتناقضة

 ً  مناقض لكنه الشرع، ألصول الموافقُ  الصوابُ  لألم،وھو واألخواتِ  الخاالت على والجدِّ  األبِ  أمھاتِ  بتقديم قالوا فقد وأيضا

 رحمه أحمد عن الروايتين إحدى ھو كما األب، على لألم واألخت الخالة تقديم وُيناقض األب، أمھاتِ  على األم أمھاتِ  لِتقديمھم

 من ويلزمھم تقدم، كما األصول قياس من الُبعد غاية في لكنه لألصل، أطردُ  به القول أن ريب وال. للشافعي القديم والقول هللا،

ً  َطْرده  ويلزمھم سريج، وابنُ  والمزني، حنيفة، أبو التزمه وقد ألب، نھنم كان من على ألم األخوات من كان من تقديمُ  أيضا

ً  َطْردهِ  ِمن  استشنع يوسف أبو ولكن حنيفة، أبي عن رواية وھو زفر، التزمه وقد لألب، األخت على الخالة بنت تقديمُ  أيضا

م ذلك،  .حنيفة أبي عن ورواه الجمھور، كقول لألب األخت فقدَّ

ً  ويلزمھم  األب، أم الجدة على لألم واألخت الخالة متقدي طرده من أيضا

 تأخذوا ال وقال أصحابه، حنيفة أبو منھا حذر التي المقاييس من ھذا ومثلُ  زفر، التزمه وقد والوھن، البعد غاية في وھذا

ْمُتمُ  زفر بمقاييس أخذتم إن فإنكم زفر، بمقاييس  ..الَحَرامَ  وحلَّلتمُ  الَحالََل، حرَّ

  فصل

 بالوالدة الحضانة في االعتبارُ : فقال التناقض، ِمن بِه يتخلَّص أنه زعم بضابط الباب ھذا ضبط أحمد حابأص بعضُ  رام وقد

مُ  ولذلك: قال. الميراث ثم األبوة، وھي الظاھرة الوالدة ثم األمومة، وھي المتحققة  األم، من األخت على األب من األخت ُتقدَّ

ً  أقوى ألنھا الخالة، وعلى م اإلِدالء، ثم: قال. منھما إرثا  فذكر باألب، تدلي والعمة باألم، تدلي الخالة ألن العمة على الخالة فتقدَّ

 وما ،"المستوعب" صاحب طريقة وھذه اإلِدالء، ثم الميراث، بعدھا ثم األبوة، بعدھا ثم األمومة،: مرتبة للحضانة أسباب أربع

 إن فإنه الباطلة، بلوازمھا فساُدھا يتبينُ  وإنما الطرق، أفسد من وھي عة،الشَّري قواعد عن تناقضاًوبعداً  إال الطريقةُ  ھذه زادتهُ 

 تقديم من المتقدمة الباطلة اللوازم تلك كانت جھته، في وَمنْ  األب على جھتھا في من تقديمَ  األبوة على األمومة بتقديم أراد

 من األخت بنات وتقديم وأمه، األب على األم خالة موتقدي العمة، على الخالة وتقديم وأمه، األب على الخالة وبنت لألم، األخت

 .وقواعده الشرع ألصول مخالفٌ  فھو إمامه، لِنصوص مخالفته مع وھذا األب، أم على األم

مُ  نفسھا األم أن أراد وإن  على تقدم جھتھا في ومن األم لكون ھو ھل: التقديم ھذا مناط في الشأن لكن حق فھذا األب، على ُتَقدَّ

َمتْ  ذكر درجة في كانت أنثى وكل ذكر، درجة في أنثى لكونھا أو جھته، في ومن األب  على األب قرابة تقديم مع عليه قُدِّ

 الحضانة في مقدم الميراث في المقَدم أن به أراد إن" الميراث ثم" قولُه وكذلك تقدم، كما الصواب ھو وھذا األم؟ قرابة

مة ألنھا ألم،ا قرابة على األب قرابة تقديمُ  وطرده فصحيح،  وقوله. والخالة العمة على األختُ  فتقدم الميراث، في عليھا مقدَّ

ً  أقوى ألنھا والخالة، لألم، األخت على لألب األخت تقديمُ  وكذلك  ولو وقوته، اإلِرث ألجل تقديُمھا يكن لم:فيقال منھما، إرثا

 ..باطل وھذا والعمة، الخالة ِمن أولى العمُّ  فيكون النساء، من بالحضانة أحقَّ  العصبات لكان ذلك، ألجل كان
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  فصل

 اجتماع عند الحضانة أھل من فاألولى األولى بيان في فصل: فقال آخر بضابط الباب ھذا" المغني" في الشيخ ضبط وقد

م علون وإن أمھاُتھا ثم األمُّ،: بھا الكلّ  وأولى والنساء الرجال  في فھن متحققة، والدتھن نساء ألنھن فاألقرب األقرب منھن ُيقدَّ

 به، ُيدلين ألنَّھنَّ  بالتقديم، أولى األب يكون الرواية ھذه فعلى األم، أم على ُيقّدمن وأمھاِتھا األب أم أن أحمد، وعن: األم معنى

م فإن أصحابنا، عند المشھورة ھي واألولى أمھاته، ثم األم، بعد األب فيكون  ثم ه،أمھاتُ  ثم األب، ثم أمھاتھا، ثم األم، المقدَّ

، . األم أب أمِّ  بخالف الحضانة، أھل ِمن بعصبةٍ  ُيدلين ألنھن وارثات غيرَ  كن وإن أمھاُته، ثم األب، جدُّ  ثم أمھاُته، ثم الجدُّ

 ومن ومنھما، منه، أحقَّ  األبوين من األختُ  فتكون األب، من أحقّ  والخالة األم من األختَ  أن: أخرى رواية أحمد عن وُحكي

 وُتقّدمُ  األخوات إلى الحضانة انتقلت واألمھات، اآلباء انقرض فإذا المذھب، من المشھورة ھي األولىو العصبات، جميع

مُ  األم، من األختُ  ثم األب، من األختُ  ثم األبوين، من األختُ  َمتْ  الحضانة، أھل من امرأة ألنھا األخ على األخت وتقدَّ  َفقُدِّ

مُ  جد درجة في جدة وُكل األب، أب على األب وأمُّ  األب، على مُ ُتقدَّ  كاألم الرجال، من درجتھا في َمن على  تلي ألنھا عليه ُتقدَّ

 ..بنفسه يليھا ال والرجلُ  بنفسھا، الَحضانة

 وجھان، الجد على األب من أو األبوين، من األخت تقديم وفي أولى، واألول بنفسه، عصبة ألنه عليھا يقدم أنه: آخر وجه وفيه

 ..ذكرنا لما األمِّ  من لألخ َحضانة وال ابناھما، ثم لألب، األخُ  ثم أولى، لألبوين خفاأل أخت تكن لم وإذا

 عدموا، فإذا لألخوال، حضانةَ  وال األخوات، كترتيبِ  فيھا وترتيُبھن الصحيح، على للخاالت الحضانةُ  صارت عدموا، فإذا

من للعمات صارت  األم، من للعم حضانة وال لألب، للعم ثم لألبوين، للعم ثم اإلِخوة، على األخوات كتقديمِ  األعمام على ويقدَّ

 َحضانة وال األب، عمات إلى ثم األم، خاالت إلى: اآلخر القول وعلى الخرقي، قول على األب خاالتِ  إلى ثم ابناھما، ثم

مَ  درجة في الحضانة أھل ِمن أكثر أو شخصانِ  اجتمع وإن. له حضانة وال األم، بأب ُيدلين ألنھن األم، لعمات  المستحق قدِّ

 ..كالمه انتھى بالقرعة، منھم

دَ  فإن وأمھاته، علٮاألب علت وإن األم أم تقديمُ  فيه ولكن الضوابط، من قبله مما خيرٌ  وھذا  من على األم جھة في من تقديم َطرَّ

مَ  وإن ُيطرده، لم وھو الباطلة، اللوازمُ  تلك جاءت األب جھة في  كما األم جھة في من بعض ىعل األب جھة في من بعضَ  َقدَّ

 من لھا ومساوٍ  درجتھا في وھو األم، ِمن األخِ  دون األم من لألخت الحضانة إثباتُ  وفيه.التقديم وبَمَناط بالفرق، طولِبَ  فعل،

 ال والحضانة العصبة، ِمن ليس لكونه ذلك كان وإن كلھم، العصبة برجال انتقض ذكر، وھو ألنوثتھا ذلك كان فإن وجه، كل

 درجتھن في َمنْ  لقرابة قرابتھن مساواتِ  مع األرحام ذوىَ  لِنساء جعلتُموھا فكيف: قيل. العصبةِ  ِمن يكون أن إال لرجل نتكو

 فال القرابة أو وارث، لغير تجعلُوھا فال الميراثَ  أو للذكر، تجعلُوھا فال األنوثة تعتِبُروا أن فإما وجه؟ كل من الذكورِ  من

 .عصبة لغير تعطوھا فال التعصيَب، أو األم، وأبا والخال ماأل من األخَ  منھا تمنعوا

 .النساء في والقرابة الذكور في التعصيب اعتبار وھو قولنا، وھو آخر قسم بقي: قلتم فإن

وھا الواليات، مسلكَ  بھا سلكتم فإن الطفل، على ِوالية والحضانة الميراث، وباب الواليات، لباب مخالف ھذا: قيل  باألب فخصُّ

 ..أجمعين الناس وقولِ  قولكم خالف وكالھما وارث، لغير ُتعطوھا فال الميراث، مسلكَ  بھا سلكتم وإن جد،وال
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ً  كالمه وفي  جعلوا إنما األصحاب وجمھورُ  البعد، غاية في أم،وھو ھي التي الخالة على درجُته نزلت وإن األخ ابن تقديمُ : أيضا

مة واألمُّ  ُتدلي، وبھا األم، أختُ  الخالة فإن ح،الصحي وھو والعمات األب أب بعد اإلِخوة أوالد  إنما األخ وابنُ  األب، على مقدَّ

مُ  فكيف باألب، ُيدلي الذي باألخ ُيدلي  .عليھا ابنه ابنُ  يقدمُ  فكيف وشقيقُته، األب أختُ  العمةُ  وكذا الخالة، على يقدَّ

 كانت لما: يقال أن الحضانة بابُ  به ُيضبط ما أقربُ :قالف. آخر بضابط تيمية ابن اإلِسالم شيخُ  شيُخنا البابَ  ھذا ضبط وقد

م أقارُبه وھم الصفات بھذه أقوَمھم بھا الناس أحق كان والمالطفة والتربية الشفقة تعتمد واليةً  الحضانة  إليه أقربھم منھم يقدَّ

م درجتھم استوت فإن فصاعداً، اثنان منھم إجتمع فإن. الحضانة بصفات وأقوُمھم م الذكر، على ثىاألن قُدِّ  األب، على األمُّ  فُتقدَّ

مَ  اْنَثَيْين، أو ذكرين كانا فإن. األخ على واألخت العم، على والعمة الخال، على والخالة علٮالجد، والجدة  بالقرعة أحدھما قُدِّ

مُ  يه،إل األقرب قُدمَ  واحدة، جھة من كانوا فإن الطفل، من درجُتُھما اختلفت وإن درجتھما، استواء مع يعني  على األخت فتقدَّ

 ألن الصحيحُ  ھو ھذا لألم، األخ على األم أبو والجد والجدة، الجد خالة على األبوين وخالةُ  األبوين، خالة على والخالةُ  ابنتھا،

. الميراث في األم أب من أقوى ألنه لألم األخ يقدم: وقيل. فيھا األخوة جھة ِمن أقوى الحضانة في واألمومة األبوة جھة

 .أحمد مذھب في الوجھانو

 فإن أيضاً، الخالُ  وكذلك الحضانة، نساء من وال العصبات، من ليس ألنه بحال، األم من لألخ حضانة ال أنه: ثالث وجه وفيه

 وقرابة األم كقرابة جھتين، من كانوا وإن الخال ِمن أولى وأمھاته األم أبا أن نِزاع وال له، حضانة ال: يقولُ  الوجه ھذا صاحب

م األم وخالة األب، وخالة األم، وأم األب، وأم لألم، واألخت لألب، واألخت والخالة، العمة مثل باأل  في األب جھة في من قدِّ

 األم ِجھةُ  كانت إذا وأما الطفل، إلى أقربَ  األب جھة كانت أو درجتھم، استوت إذا كلهُ  ھذا. فيه الروايتين إحدى على كله ذلك

 إلى األقربُ  ُيقّدمُ  ولكن الترجيحان، تقابل فقد أبيه، وعمة الطفل، وكخالة األب، أب وأم األم، كأم أبعد، األب وقرابة أقرب،

م ومن األبعد، شفقة على وحنِّوه شفقته لقوة الطفل مھا فإنما األب، قرابةَ  َقدَّ  أبعدَ  كانت إذا فأما لھا، األم قرابة مساواةِ  مع ُيقدِّ

 جميع حصرُ  ُيمكن الضاِبطِ  فبھذا أحد، بھا يقولُ  ال باطلة لوازم البعيدة القرابة تقديم ِمن لزم وإال القريبة، األم قرابةُ  قُدمت منھا،

 من أخُذھا أمَكن عليك وردت مسألة فأي الشرع، ألصول وموافقتھا واطرادھا الشرعي، القياس على وجريھا الباب ھذا مسائل

 .التوفيق وبا ألصول، ا قياس ومناقضة التناقض من سالمِتهِ  ومع الدليل، مقتضى كونه مع الضابط ھذا

 فصل

ُ  َصلَّى وقوله  ھي ھل الفقھاُء، اختلف وقد لألم، حقّ  الَحضانة أن على دليل فيه" تنكحي لم ما به أحق أنتِ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 على عنھا؟ فينزل ُيسقَِطھا أن الَحضانة له لمن ھل عليھما وينبني ومالك، أحمد مذھب في قولين على عليه؟ أم للحاضن

ً  خدمته وجب عليه، الحق قلنا وإن له، الحق:قلنا إن باألجرة إال َحضانته أيامَ  الولد خدمةُ  عليه يجب ال وأنه.. قولين  وإن. مجانا

 .القولين على األجرةُ  فله فقيراً، الحاضن كان

 والفرق.طلبھا إلى العود فلھا عليھا، الحق: قلنا فيھا،وإن ترجع ولم الھبة لزمت لھا، الحق: وقلنا لألب، الحضانة وھبت وإذا

 سبُبھا، ُوِجدَ  قد الحضانة في الھبة أن: القولين أحد في م التلز حيث البيع قبل الشفعة كھبة بعد يثبت لم ما وبين المسألة ھذه بين

 أصحابِ  كالم كلهُ  ھذا. فيھا ترجع ولم ،الھبة ألزمت شھراً  لزوجھا نفقتھا المرأةُ  وھبت إذا وكذلك وجد، قد ما بمنزلة فصار
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 الطفل وولي ھي، اتفقت وإن غيُرھا، ُيوجد ولم إليھا، الطفل احتاج إذا وعليھا لھا، حق الحضانة أن والصحيحُ  وتفريعھم، مالك

ُ  َصلَّى قوله في أن والمقصودُ  جاز، إليه نقلھا على  .لھا حقّ  الحضانة أن على دليالً  ،"به أحق أنت"َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

جت لو ما: عليھما ينبغي قولين على توقيت، أو تعليل ھو ھل: فيه اختلف ،"تنكحي لم ما" وقوله  ثم حضانتھا، وسقطت تزوَّ

 سقوط وعلة بزوالھا، زال بعلة ثبت إذا الحكم ألن بالطالق، الحضانة عادت تعليل، اللفظُ : قيل فإن الحضانة؟ تعودُ  فھل ُطلِّقت،

 .حنيفة وأبو وأحمد، الشافعي،: منھم األكثرين، قولُ  وھذا حكمھا، فزال العلة، زالت طلقت، فإن التزويج، نةالحضا

 في وھما قولين، على العدة؟ انقضاء على عوُدھا يتوقف أو بمجرده، حقُّھا يعودُ  ھل رجعياً، الطالق كان إذا فيما اختلفوا ثم

 أبي قول وھو العدِة، تنقضيَ  حتى تعود ال: والثاني. الشافعي مذھب ظاھر وھو بمجرده، تعود: أحدھما والشافعي، أحمد مذھب

: مذھبه من المشھور في مالك وقال. األكثرين قولُ  وھو تعليل،"  تنكحي لم ما: قوله أن على تفريع كله وھذا والمزني، جنيفة

 ،" تنكحي لم ما: "قوله أن على بناء وھذا: هأصحاب بعضُ  قال طلقت، وإن الحضانة، من حقھا َيُعد لم بھا، ودخل تزوجت إذا

 كما وقتھا، انقضاء بعد تعودُ  فال الحضانة، وقت انقضى نكحت، فإذا نكاحك، حين إلى ُموّقت الحضانة من حقك: أي للتوقيت

 قول وھو ،الجمھور كقول زوُجھا، فارقھا إذا حقھا يعودُ : أصحابه بعض وقال. عنھا واستغنائه الطفل ببلوغ وقُتھا انقضى لو

 ُيوجبه لما النكاح مانع عارضھا وإنما الخاصة، قرابُتھا ھو الحضانة من لحقھا المقتضي ألن: قالُوا. حازم أبي وابن المغيرة،

 أقاربه، غير نعمة في وتربيته تغذيته من فيه ولما مصالحه، عن منه األجنبي الزوج بحقوقِ  واشتغالھا الطفل، إضاعة من

 ُكلُّ  وھكذا أثره، عليه فترتب قائم، والمقتضي المانع، زال فُرقٍة، أو بموٍت، النكاحُ  انقطع فإذا وَغَضاَضة، ِمنَّةٌ  ذلك في وعليھم

 من حقُّھم عاد الموانُع، زالت فإن له، حضانة ال فإنه بدو، أو فسق، أو أوِرق، ككفر، منھا، مانع الحضانة أھل من به قام من

 .والفرقة النكاح فھكذا الحضانة،

 عامة في زوجة الرجعية كون فمأخُذه العدة، انقضاء على بوقفه أو الرجعي، الطالق بمجرد الحضانة عود في النزاعُ  اوأم

 أو خالتھا، أو عمتھا، أو أختھا، عليھا َينكحَ  أن ويحرم: واإليالء الظھارُ  منھا وَيِصحُّ  والنفقة، التوارثُ  بينھما يثبت فإنه األحكام،

 ً  حينئذ، فتبينُ  العدة، تنقضي حتى الرجعي الطالق بمجرد الحضانة إليھا تعد لم ذلك، راعى فمن ة،زوج وھي سواھا، أربعا

 سقطت التي والِعلة شغل، به لھا وال َقْسّم، عليه لھا يبق ولم فِراشه، عن عزلھا قد :قال الطالق، بمجرد الحضانة أعاد ومن

 أخذ وإذا: قال فإنه الخرقي، كالم ظاھر وھو"  المغني" في شيخال رجحه الذي ھو وھذا بالطالق، زالت قد ألجلھا الحضانة

 ..كفالته من حقھا على رجعت طلقت، ثم تزوجت إذا األم من الولد

 فصل

 العقد بمجرد أن: أحدھما. وجھان ذلك وفي الدخول؟ مع العقد أو العقد، مجرد به المراد ھل: فيه اخُتلِفَ  ،"تنكحي لم ما" وقوله

. الولد حضانة من نفعھا وَيملِك بھا، االستمتاع منافع الزوج َيملِكُ  بالعقد ألنه حنيفة، وأبي الشافعي، قول وھو حضانتھا، تزول

 األمرين، يحتمل والحديث الحضانة، عن اشتغالھا يتحقق بالدخول فإن مالك، قولُ  وھو بالدخول، إال تزول ال أنھا: والثاني
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 أسبابه، في حينئذ وأخذھا للدخول، والتھيؤ الولد عن، االشتغال مظنة في صارت حينئذ ألنھا بالعقد، حضانتھا سقوطُ  واألشبه

 .الجمھور قولُ  وھذا

  فصل

 .أقوال أربعة على بالنكاح، الحضانة سقوط في الناسُ  واختلف

 في وأحمد حنيفة، وأبي ومالك، الشافعي، مذھب وھذا أنثى، أو ذكراً، المحضون كان سواء مطلقاً، به سقوطھا: أحُدھا

 ..شريح به وقضى العلم، أھل من عنه أحفظ من كلُ  ھذا على أجمع: المنذر ابن قال. عنه المشھور

 الحسن عن المذھبُ  ھذا وُحكي البعل، وذوات األيِّم بين الحضانة في فرق وال بحال، بالتزويج تسقطُ  ال أنھا: الثاني والقولُ 

 .حزم ابن محمد أبي قول وھو البصري،

ً  كان إن الطفل أن: الثالث القول  أحمد عن الروايتين إحدى وھذه سقطت، ذكراً  كان وإن أمھا، بنكاح الحضانة تسقط لم بنتا

 مثل والجارية: له قيل. منھا أُخذَ  صغير، وابُنھا األمُّ  تزوجت إذا: فقال الشامي، يحي بن مھنا رواية في عليه نص هللا رحمه

 تبلغ؟ أن إلى أو سنين سبع إلى عندھا تكون فھل: الرواية ھذه وعلى. سنين بعس إلى أمھا مع تكون الجاريةُ  ال،: قال الصبي؟

 إذا أنھا: الرابع والقول.تبلغ أن إلى تزوجت وإن البنت بحضانة أحقُّ  األم أن أحمد، وعن: موسى أبي ابنُ  قال. روايتين على

 يكون أن المشترط أن: أحدھا. أقوال ثةثال على القول، ھذا أصحاب اختلف ثم حضانتھا، تسقط لم الطفل من بنسيب تزوجت

ً  الزوج  قولُ  وھو محرم، رحم ذا ذلك مع يكون أن يشترط أنه: الثاني. أحمد أصحاب قولِ  ظاھرُ  وھذا فقط، للطفل نسيبا

 وبعض مالك، قولُ  وھذا للطفل، جداً  يكون بأن إيالد، الطفل وبين الزوج بين يكون أن يشترط أنه: الثالث. حنيفة أبي أصحاب

 .المسألة ھذه في المذاھب تحرير فھدا أحمد، أصحاب

 اتفاق: الثانية. ذكره المتقدم شعيب بن عمرو حديث إحداھا،:حجج فثالث مطلقاً، بالتزويج الحضانة أسقط َمنْ  ُحجةُ  فأما

م وقدُ  ذلك، على الصحابة يق قول تقدَّ  من لھما مخالف وال ذلك، على له عمر وموافقة تتزوج، لم ما به أحق ھي: لعمر الصدِّ

 .واألمصار األعصار سائر في اليوم إلى بعده والقضاة شريح، به وقضى ألبتة، الصحابة

 عبد بن سلمة أبي عن المدينة، أھل من صالح رجل عن الزبير، أبو حدثنا جريج، ابن حدثنا: الرزاق عبد رواه ما: الثالثة

 َوَرُجلٌ  ولدھا عمُّ  فخطبھا ولد، منھا وله أحد يومَ  عنھا فقُتِلَ  صار،األن من رجل تحتَ  األنصار من امرأةٌ  كانت: قال الرحمن،

ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى فجاءت اآلخَر، فأنكح أبيھا، إلى آخر  ولدي، عمَّ  وترك أريُده، ال رجالً  أبي أنكحني: فقالت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فدعا ولدي، مني فيؤخذ ً  أنكحت: فقال أباھا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لََك، نَِكاحَ  ال الذي أَنتَ " قال نعم،: قال فالنة؟ فالنا

 سقوط على دليل ففيه الحضانة، لھا لتبقى الولد عم أنكحھا بل تزوجت، لما منھا الولد أخذَ  ينكر فلم ،"َولَِدكِ  عمَّ  َفاْنِكِحي اْذَھِبي

 .الطفل من بنسيب تزوجت إذا وبقائھا بالنكاح، الحضانة
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 وفيه مرسل، ھذا سلمة أبي وحديث صحيفة، شعيب بن عمرو حديث بأن االستدالل، ھذا على حزم بن محمد أبو واعترض

 االحتجاج في معنا تعارض وإذا حديثه، تصحيحھم في بعمرو األئمة احتجاجَ  بينا فقد ضعيفان، االعتراضان وھذان. مجھول

 .سواھم إلى تلتفت لم وأمثالھم، راھويه بن وإسحاق والحميدي المديني، وابن حمد،وأ البخاري، وقولُ  حزم، ابن قولُ  برجل

 يتحقق فال لھا، لقاؤه ُينكر وال األنصارية، عن القِصة حكى وقد التابعين، كبار ِمن سلمة أبا فإن ھذا، سلمة أبي حديث وأما

 الصالح الرجل بالمجھول وعنى وحَده، عليه تمادُ االع وليس وموقوفة، مرفوعة شواھد له جيد، فمرسل تحقق، ولو اإلِرسال،

له إذا المجھول ولكن به، ُتعرِّفُ  ال الشھادة ھذه أن َريبَ  وال بالصالح، الزبير أبو له شھد الذي  ثبتت الثقة عنه الراوي عدَّ

 في التعديل سيما ال ،؟الشھادة باب من ال والحكم اإلِخبار باب من التعديلَ  فإن القولين، أصح على واحداً  كان وإن عدالته

 غيره عن العدل رواية مجرد إن: القولين أحد أن مع ھذا الرواية، نصاب أصل على يزيد وال بالواحد، فيه يكتفى فإنهُ  الرواية،

 عن خرج فقد بتعديله، وصرحِ  عنه روى إذا وأما أحمد، عن الروايتين إحدى ھو كما بالتعديل، يصرح لم وإن له تعديل

َ  يكن لم إذا سيَّما ال روايته ألجلھا ترد التي الجھالة  تدليس، فيه كان وإن الزبير وأبو والمتھمين، الضعفاء عن بالرواية معروفا

ً  فليس  مجروح، وال متھم عن ُيدلِّسون يكونوا لم السلف، تدليس جنس من تدليُسه بل والضعفاء، المتھمين عن بالتدليس معروفا

 .المتأخرين يف التدليس من النوعُ  ھذا كثر وإنما

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َقِدمَ : قال أنس عن ُصھيب، بن العزيز عبد عن البخاري، طريق من رواه بما قوله، على محمد أبو واحتج  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى بي وانطلق بيدي، طلحة أبو فأخذ خادم، له وليس المدينة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ! هللا رسول يا: الفق َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  إن  .الخبر وذكر. والحضر السفر في فخدمُته: قال. َفْلَيْخُدْمك كيٌِّس، غالمٌ  أنسا

ُ  َصلَّى هللا رسول بعلم طلحة أبو وھو زوج، ولھا أمه، حضانة في أنس فھذا: محمد أبو قال  في االحتجاجُ  وھذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبي إلى فيه أمه ُيَنازعْ  لم أنس أقارب من أحداً  فإن صحة،ال غاية في والخبرُ  السقوط، غاية  طفل وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 المقدمات بھذه االستدالل َيتمُّ  وإنما ألمه، به فحكم مزوجة، وأمه يميز، ولم وحَده، يشرب ولم وحَده، يأكل ولم َيثَِّغز، لم صغير

ُ  َصلَّى والنبيُّ  كلھا، جت فلما أمه، عند فكان سنين، عشرُ  العمر من ألنس كان المدينة َقِدمَ  لما َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ  لم طلحة أبا تزوَّ

 يحرم ال أنه ريبَ  وال ِمْنِك، انتزاَعه أطلبُ  وأنا لِك، حضانةَ  فال تزوجتِ  قد: ويقول ولدھا في ُينازعھا أنس أقارب من أحدٌ  يأت

 يفّرق أن يجوزَ  ال بل يجب، ال أنه ريبَ  وال ذلك، على الطفل وأقارب والزوجُ  ھي اتفقت إذا ابنھا حضانةُ  المزوجة المرأة على

 أبعدِ  من القصة بھذه فاالحتجاجُ  الولد، انتزاع وَيْطلُب الحضانة، له َمنْ  ُيخاصمھا أن غير من تزوجت إذا وولدھا األم بين

 .وأبرده االحتجاج

ُ  َصلَّى هللا برسول تزوجت لما سلمة أمَّ  بأن احتجاُجھم أيضاً، ھذا ونظيرُ   على استمرت بل البنھا، كفالتھا تسقط لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيِّ  حجر في يكون أن عن ورغب ولدھا، في سلمة أمَّ  نازع الذى من عجبا فيا حضانتھا،  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  القول لھذا واحتج ُ  لَّىصَ ◌ِ  هللا رسولَ  بأن أيضا جة وھي لخالتھا حمزة بابنة قض َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  للناسِ  أن ريب فال بجعفر، مزوَّ

 .مآخذ ثالثَ  حمزة ابنة قصة في
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 كان إذا ويسقُِطھا حضانتھا، ُيسقِطُ  ال أمَھا فنكاحُ  بنتاً، كانت إذا المحضونةَ  أن: الثاني. الحضانة ُيسقط ال النكاحَ  أن: أحدھا

ً  كان إذا الزوج أن: ثالثال. ذكراً   ُيسقط ال النكاحَ  أن على بالقصة فاالحتجاجُ  سقطت، وإال حضانتھا، تسقط لم الطفل، من نسيبا

ً  الحضاَنة  .اآلخرين االحتمالين ذينك إبطال بعدَ  إال َيِتمُّ  ال مطلقا

  فصل

ُ  َصلَّى وقضاؤه  يقِضي حّتى أمٍّ  لكل القضاء عمومُ  منه ُيستفاد ال ،" َتْنِكحي لَم ما ِبهِ  أَحقُ  أْنتِ " وقوله ألمه، بالولد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 منفِصلٌ  دليلٌ  دلّ  فإذا نفُيه، وال ذلك، على به االحتجاج َيصحُّ  فال مسافِرة، أو فاسقة، أو رقيقة، أو كافرة، كانت وإن. لألم به

ً  ذلك يكن لم واإلِقامة، والديانة والحرية اإلِسالم اعتبار على  .الحديث لِظاھر مخالفة وال تخصيصا

 :شروط ستة الحاضن في اشترط وقد

ين، في اتفاقھما  .لوجھين مسلم على لكافر حضانة فال الدِّ

َ  وأن دينه، على الطفل تربيةِ  على حريصٌ  الحاضن أن: أحدھما  عنه، انتقاله وعقله ِكبره بعد فيصعبُ  عليه، ويتربَّى عليه، ينشأ

ُ  َصلَّى النبيُّ  قال كما أبداً، ُيراجعھا فال عباَده، عليھا فطر تيال هللا فطرة عن ُيغيره وقد  َعلى يوَلدُ  َمْولُود ُكلُّ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َداِنهِ  َفأََبواه الفِطَرةِ  َراِنِه، أو َيَھوِّ َساِنه أو ُيَنصِّ  .المسلم للطفل وتنصيُره الحاضن تھويدُ  ُيؤمن فال" ُيَمجِّ

 فإن أبويه، بين الطفل نشوء المعتادُ  الغالب إذ الغالِب مخرج خرجَ  الحديث:قيل. خاصة األبوين في جاء نماإ الحديثُ : قيل فإن

 .مقامھما أقاربه ِمن الطفل ولي قامَ  أحُدھما أو األبوانِ  فُقِدَ 

 ِمن بعَضھم والكفارَ  عض،ب أولياءَ  بعضھم المسلمين وجعلَ  والكفار، المسلمين بين المواالة قطعَ  سبحانه هللاَ  أن:الثاني الوجه

 تثبتُ : ثور وأبو القاسم، وابنُ  الرأي، أھلُ  وقال. الفريقين بين هللا قطعھا التي المواالة أسباب أقوى ِمن والحضانةُ  بعض،

وا الولد، وإسالم ُكفرھا مع لھا الحضانة ه عن أبيه، عن جعفر بن الحميد عبد حديث من سننه، في النسائي روى بما واحتجُّ  جدِّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  فأتت ُتسلم، أن امرأُته وأبت أسلم أنه سنان، بن رافع : رافع وقال يشبُھه، أو فطيمٌ  وھي ابنتي: َوَسلََّم،فقالت َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيُ  فقال ابنتي،  أمھا، إلى الصبيةُ  فمالت ،"واھااْدعُ "لھما ،وقال"َناِحَيةً  اْقُعِدي:"لھا وقال ،"ناِحَيةً  اْقُعدْ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيُّ  فقال  فأخذھا أبيھا إلى فمالت" إھدھا اللھم"َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الكافرة من يجوزُ  وكالھما الطفل، وخدمةِ  الرضاِع،: ألمرين الحضانة وألن: قالوا

 وقد األوسي، األنصاري سنان بن رافع بن الحكم بن هللا عبد بن جعفر بن الحميد عبد رواية ِمن الحديثُ  ھذا: اآلخرون قال

 وقد غيُره، وضعفه الحديث، المنذر ابنُ  وضعف عليه، َيحِملُ  الثوري سفيان وكان القطان، سعيد بن يحيى العلل إمامُ  ضعفه

ً  كان أنه ورَوى بنتاً، كان المخيَّر أن فرَوى القصة، في اضطرب  على روي فقد ديث،الح وأما"المغنى" في الشيخ وقال. ابنا

 ..المنذر ابن قاله مقال، إسناده وفي. النقل أھل يثبته وال الوجه، ھذا غير
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ُ  َصلَّى النبي دعا أمھا إلى مالت لما الصبيَّة فإن اإلِسالم، اشترط من مذھب صحة على به يحتج قد الحديث إن ثم  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 مع جعلھا استنكر ولو عباِده، ِمن أرادهُ  الذي هللا ُھدى خالفُ  الكافر مع كوَنھا أن على دلي وھذا أبيھا، إلى فمالت بالھداية، لھا

 .رسوله بدعوة سبحانه هللا أبطله بل حجة، فيه لكان أمھا،

 على الطفل بنشوء الفاسق من المتوقع الّضررُ  وأينَ  الكفر؟ ِمن أكبر فِسق فأيَّ  للفاسِق، حضانةَ  ال:يقولون أنھم العجب ومن

 أحمد أصحاب شرطھا وإن قطعاً، الحاضن في العدالة تشترط ال أنه الصوابَ  أن مع الكافر، من المتوقَّع الضرر إلى طريقته

 .البعد غاية في واشتراطھا وغيرھم، والشافعي

 اإلِسالم امق حين من يزل ولم العنُت، واشتد األمة، على المشقة ولعظمت العالم، أطفال لضاع العدالة الحاضن في اشترط ولو

 انتزاع اإلِسالم في وقع ومتى. األكثرين كونھم مع الدنيا، في أحدٌ  لھم يتعرض ال بينھم الفساق أطفال الساعة تقومَ  أن إلى

 على واألعصار األمصار سائر في المتصل العمل واستمرارُ - والعسر الحرج في وھذا بفسقه؟ أحدھما أو أبويه من الطفل

 أكثر أن مع والبوادي، والقرى واألعصار، األمصار في الوقوع دائمُ  فإنه النكاح، والية في دالةالع اشتراط بمنزلة خالفه

ُ  َصلَّى النبيِ  يمنع ولم الناس، في الفسقُ  يزل ولم فساق، ذلك، يلون الذين األولياء ً  الصحابة من أحدٌ  وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  فاسقا

 وال البنته، يحتاط فإنه الفساق، من كان ولو الرجل بأن شاھدة والعادةُ  مولِّيته، تزويجه ِمن وال له، وحضانته ابنه تربية من

رَ  وإن بجھده، لھا الخير على ويحرص ُيضيعھا،  بالباعث ذلك في يكتفي والشارع المعتاد، إلى بالنسبة قليل فھو ذلك، خالف قُدِّ

 وتوارث بنقله، األمة واعتناء األمور، أھم من لألمة ھذا بيانُ  لكان النكاح، ووالية الحضانة، مسلوبَ  الفاسق كان ولو الطبيعي،

ً  به العملِ   الفِسق كان ولو. بخالفه العمل واتصالُ  تضييُعه عليھم يجوز فكيف به، العمل وتوارثوا نقلوه، مما كثير على مقّدما

 .أعلم وهللا غيره لھم والتِمسَ  الصغار، الدهأو وبين بينه فرق كبيرًة، أتى أو خمراً، شرب أو زنى من لكان الحضانة، ينافي!

 ويكفُلُھم، يحضُنھم من إلى يحتاجون ھؤالء ألن طفل، وال معتوه وال لمجنون حَضانة فال الحضانة، في مشترط العقل نعم،

 .لغيِرھم كافلين يكونون فكيف

 ولد له ُحرٍّ  في مالك وقال. الثالثة األئمه أصحابُ  اشترطه وقد إليه، القلب َيرَكنُ  دليلٌ  عليه ينتِھضُ  فال الحرية، اشتراطُ  وأما

ُ  َصلَّى النبي ألن الصحيح، ھو وھذا بھا، أحق األب فيكون فتنتقل، تباع، أن إال به أحقُ  األم إن:أمة ِمن  ال" قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

قَ  َمنْ " وقال," َولِِدَھا عن والَدةٌ  ُتَولَّهُ  ِتهِ  وَبْينَ  َبْيَنهُ  هللاُ  َفرقَ  َھا،َوَولَدِ  الوالدة َبْينَ  َفرَّ  التفريقُ  يجوزُ  ال: قالوا وقد" القِياَمةِ  َيْومَ  أِحبَّ

قون فكيف الصغير وولدھا األمِّ  بين البيع في ً  التفريق ِمن تمنعُ  األحاديث وعمومُ  الحضانة؟ في بينھما ُيفرِّ  الحضانة في مطلقا

 الَحضانةِ  َحقُّ  بل ممنوع، الولد لَِحضانةِ  َتفُرغُ  فال خدمته، في مستغِرَقة فھي للسيد، مملوكةً  منافِعھا بكون واستدالَلُھم والبيع،

م لھا،  .تقدم فقد النكاح، من خلوھا اشتراطُ  وأما. سواء البيع في كما السيد، حقِّ  على الولد حاجة أوقات في به ُتقدَّ

فِق غيرھا إلى ونقلناھا بالنكاح، الحضانة ِمن حقَّھا أسقطنا إذا أنا وھي عليھا التنبيهُ  ينبغي مسألة وھاھنا  له يكن لم أنه فاتُّ

 ِمن أصلحُ  ورأيه أمه حجر في وتربيته إليه، القاضي يدفعه الذي األجنبي من به أحقُّ  وھي الحضانة، من حقُھا َيسقُطْ  لم ِسواھا،

 بمفسدة مفسدة بدفع الشريعة تأتيَ  أن المحالِ  ومنَ  وحُنّوه، ورحمته شفقته توِجب بينھما قرابة ال محض أجنبي بيتِ  في تربيته
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ُ  َصلَّى والنبيُّ  بكثير، منھا أعظمَ  ً  يحكم لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  حكما ً  عاما  جِميع في حضانُتھا سقطت تزوجت امرأة كل أن: كليا

 .للنص مخالفة الحالة ھذه في لألم الحضانة إثباتُ  يكونَ  حتى األحوال

 كان إن سيما وال الطفل بالولد السفر ألن به، أحقُّ  فھو مقيم، واآلخر يعود ثم لحاجة، أحدھما سفرُ  كان فإن الدار، اتحاد وأما

 ً  لإِلقامة، اآلخر بلد عن منتقالً  أحدھما كان وإن غيره، من الحج سفرَ  يستثنوا ولم أطلقوه، ھكذا له، وتضييعٌ  به إضرارٌ  رضيعا

، فالمقيمُ  أحدُھما، أو مخوفان، وطريقُه والبلدُ   إحداھما أحمد، عن روايتان وھما قوالِن، ففيه آمنين، وطريقُه ھو كان وإن أحقُّ

. أحقُّ  األم أن: والثانية. شريح به وقضى والشافعي، مالك قولُ  وھو وتعليِمه، وتأديبه الولد تربية من ليتمكن لألب الحضانةَ  أن

 النكاح أصلُ  فيه كان الذي البلد إلى انتقلت فإن األم، كان وإن به، أحقُّ  فاألمُّ  األب، ھو كان إن المنتقل أن: ثالث قول وفيھا

 بلد من كان إن نقلھا أن أخرى رواية حنيفة أبي عن وحكوا.الحنفية قول وھو أحق، فاألبُ  غيره، إلى انتقلت وإن به، أحقُّ  فھي

 إليه، القلبُ  يسكن دليلٌ  عليھا يقوم ال ترى كما لھاكُ  أقوالٌ  وھذه أحق، فھي بلد، إلى بلدٍ  من كان وإن أحق، فاألبُ  قرية، إلى

 وال روعي، وأحفَظ، وأصونَ  له أنفعَ  كان فأيُّھما النقلة، أو اإلِقامة ِمن واألنفع له األصلح في للطفل واالحتياط النظر فالصوابُ 

 وهللا إليه، ُيجب لم ذلك، أراد فإن. منه الولد نتزاعَ وا اآلَخر، مضارةَ  بالنقلة أحُدھما ُيِردْ  لم ما كلُّهُ  ھذا نقلة، وال إلِقامة تأثيرَ 

 .الموفق

  فصل

. الحضانة بسقوط الحاكم ويحكم الزوج، بك ويدخلْ  تنكحي، لم ما: تقديره إضمارٌ  فيه: قيل ،"َتنكحي لم ما به أحق أنتِ " وقوله

 والدخولُ  عليھا، المعنى صحةُ  تتوقف التي ضاءاالقت داللة من ھو وال بوجه، عليه يدل وال اللفظ، به ُيشعرُ  ال بعيد تعسف وھذا

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى"كقوله فھو اعتبره، من عند ،"تنكحي"قوله في داخل  .العقد عنده بالنكاح فالمراد يعتبره، لم ومن ،"َغْيَرهً  َزْوجا

 هللا رسول لِحكم منفذاً  فيكون ،المتنازعين بين والخصومة التنازع عند إليه يحتاجُ  إنما فذاك الحضانة، بسقوط الحاكم حكمُ  وأما

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن ال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َحَكمَ  بسقوطھا، ھو حكم قد بل حكمه، على الحضانة سقوطَ  أوقفَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ام به  زال نكحت، فإذا النكاُح، منھا ُيوجد لم ما بالطفل أحقُّ  األمَّ  أن النبوي، الحكمُ  ھذا عليه دل والذي. يحكُموا لم أو بعده الُحكَّ

 الحاكمُ  أجبره امتنع، فإن له، يبذله أن خصمه على وجب الحق، له من طلبه إذا فأما. غيرھا إلى الحقُّ  وانتقل االستحقاُق، ذلك

 .الحديث ھذا غير من ةمستفادَ  عامة قاعدة فھذه أوالً، عليه كان ما على بقي به، يطالب لم أو حقَّه، أسقط وإن عليه،

  فصل

 تكن لم الطفل ُخيِّرَ  ولو ،"به أحق أنت" قال أنه االستدالل ووجهُ  الحديِث، ھذا بظاھر األبوين بين التخييرَ  يرى ال من احتج وقد

رَ قُ  اختارك، إن به أحقّ  أنت: قدر فإن اختاره، إذا إال به أحقَّ  يكون ال األبَ  أن كما اختارھا، إذا إال به أحقَّ  ھي  في ذلكَ  دِّ

ُ  َصلَّى والنبيُّ  األب، جانب ً  به أحقَّ  جعلھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ھذه نذكر ونحن. ومالك حنيفة أبي مذھب وھذا المنازعة، عند مطلقا

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم وافق ما ونرجح ألقوالھم، واالحتجاج فيھا، الناس ومذاھب:المسألة  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 عنه هللا رضي الصديق بكر أبي قول ذكر

 رضي الخطاب بن عمر طلق: قال عنھما هللا رضي عباس ابن عن الخراساني، عطاء عن جريج، ابن عن الرزاق عبد ذكر

 لم نحي ألمِّه به فحكم لنفسه، ويختار َيِشبَّ  حتى منك له خير وفراُشھا ريُحھا: فيه وقال المتقدم، األثرَ  فذكر امرأته، عنه هللا

 .حينئذ ويخير وُيميز َيشبَّ  أن إلى تمييزٌ  له يكن

 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قول ذكر

 بن الرحمن عبد عن المھاجر، أبي بن هللا ُعبيد بن إسماعيل عن جابر، بن يزيد بن يزيد عن عيينة، ابن حدثنا:الشافعي قال

ً  َخيَّرَ .عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن َغنم،  .وأمه بيهأ بين غالما

ً  عنه هللا رضي عمر خيرَ :قال عمير، بن عبيد بن هللا عبد جريج،عن ابن أخبرنا: الرزاق عبد وقال  وأمه، أبيه بينَ  ما غالما

 .به فانطلقت أّمه، فاختار

ً  الرزاق عبد وذكر  بنِ  عمرَ  إلى اخُتصمَ : قال غنم، بن الرحمن عبد عن هللا، عبيد بن إسماعيل عن أيوب، عن معمر، عن:أيضا

 .ليختار لِساُنه عنه ُيْعِربَ  حتى أمه مع ھو: فقال غالم، في الخطاب

 يتيم في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى اختصموا: قال مسلم، بن الوليد عن خالد، عن ھشيم، عن منصور بن سعيد وذكر

 .عمِّكَ  ِخصب ِمن خيرٌ  أمك لُْطفَ  إنَّ : عمر فقال عمه، على أمه فاختار فخيَّره،

 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قول ذكر

 أمي بين علي خيرني:قال الجرمي، عمارة عن الَجْرمي، هللا عبد بن يونس عن عيينة، ابن أنبأنا: تعالى هللا رحمه الشافعي قال

ً  وھذا: مني أصغر لي ألخ قال ثم وَعّمي،  .لخيرُته ھذا مبلغ بلغ لو أيضا

 .سنين ثمانِ  أو سنين، سبع ابن وكنتُ : الحديث في قاله مثله علي عن عمارة عن يونس نع:إبراھيم قال.هللا رحمه الشافعي قال

ه فيه تخاصَمتْ  أنه رويبة، ابن ُعمارة حدثني الجرمي، هللا عبدِ  بنُ  يونس حدثنا: القطان يحيى قال ه أمُّ  أبي بن علي إلى وعمُّ

 .ُخيِّر ھذا مبلغ بلغ إذا ھذا: علي فقال صغير، لي أخٌ  ومعي أمي، رُ أختا ُكلَُّھنَّ  ثالثاً، علي فخيرني: قال عنه، هللا رضي طالب

 عنه هللا رضي ھريرة أبي قول ذكر

 خيَّر ھريرة أبا شھدت: قال ميمونة أبي بن ِھالل عن سعد، بن زياد عن عيينة، بنُ  سفيانُ  حدثنا: حرب بن زھير خيثمة أبو قال

 ً ُ  َصلَّى هللاِ  رسولَ  إنَّ :وقال وأمه، أبيه بين غالما ً  َخيَّرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .وأمه أبيه بينَ  ُغالما
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 الصبيُّ  يكون متى إلى راھويه، بن إسحاق سألت: إسماعيل بن حرب فقال األئمة، وأما.الصحابة عن به ظفرت ما فھذا

: قلت.شديداً  قال التخيير؟ أترى: له قلت. ُيخيَّر ثم سنين، سبع إلى األم مع يكونَ  أن إليَّ  أَحبُّ  قال طلِّقت؟ إذا األم مع والصبية

 .سبع إليَّ  أَحبُّ  وأنا خمس، إلى: بعضھم قال قد: قال ُيخير؟ ال سنين سبع ِمن فأقلّ 

 دون له كان فإن دوَنھا، أو سبع ابنَ  يكونَ  أن فإما ذكراً، كان فإن أنثى، أو ذكراً  الطفلُ  يكونَ  أن فإما أحمد، اإلِمام مذھب وأما

 .روايات ثالث ففيه سبٌع، له كان وإن تخيير، غير من بحضانته أحقُّ  هفأمُّ  السبع،

 وكانَ  بينھما، أقرع منھما، واحداً  يختر لم فإن أصحاِبه، اختيار وھي يخير، أنه -مذھبه من المشھورة الصحيحة وھي -إحداھا

 .أبداً  وھكذا إليه، نقل اآلخر، فاختار عاد ثم أحَدھما، اختار وإذا قرع، لمن

 .تخيير غير ِمن بهِ  أحقُّ  األبَ  أن: انيةوالث

 وإن تخيير، غير من بھا أحقُّ  فأّمھا سنين، سبع دونَ  لھا كان فإن أنثى، كان إذا وأما. السبع قبل كما به أحق األم أن: والثالثة

 .تخيير غير من بھا أحقُّ  فاألبُ  تسعاً، بلغت فإذا سنين، تسع إلى بھا أحقُّ  األمّ  أن مذھبه، من فالمشھورُ  سبعاً، بلغت

 .األم تزوجت ولو تبلغ، حتى بھا أحقٌ  األمّ  أن: رابعة رواية وعنه

ً  ذلك حكوا إنما أصحابه وأكثر عليھا، نصَّ  كالغالم، السبع بعد تخير أنھا: خامسة رواية وعنه  تلخيصُ  ھذا المذھب، في وجھا

 .وتحريُره مذھبه

ً  بلغا فإذا سنين، سبع يبلُغا أن إلى أنثى أو كان ذكراً  بالطفل أحقُ  األمُّ : الشافعي وقال  ُكلّ  خيِّرَ  مثلھما، عقل يعقاِلن وھما سبعا

 .اختار من مع وكان وأمه، أبيه بينَ  منھما

 وحده، يأكل حتى وبالغالم تبلغ، حتى بالجارية أحق األمّ  حنيفة، أبو فقال اختلفا ثم بحال، تخيير ال حنيفة وأبو مالك وقال

: مالك وقال البلوغ، ُيعتبر وال يستغنيا، حتى بھما أحقُّ  األبوين سوى ومن األب، عند يكونان ثم وحده، ويلبسَ  وحَده، ويشربَ 

 .بحال ُيخيَّرُ  وال َيْبلَُغ، حتى: القاسم ابنُ  وروى وھب، ابن رواية يثَِّغر،ھذه حتى أنثى أو كان ذكراً  بالولد أحقُ  األمُّ 

 .ذلك بعد بھما أحقُّ  األبُ  ثم تبلغ، حتى وبالبنت سنين، ثمان َيْبلُغَ  حتى باالبن أحقُّ  األمُّ : سعد بن الليثُ  وقال

 واألنثى الذكرُ  أبويھما، بين ذلك بعدَ  فُيخيران َيْيَفَع، َحَتى وبالغالم ثدياھا، َيْكُعبَ  حتى بالبنت أولى األمُ : َحي بن الحسنُ  وقال

 .سواء

ُ  َصلَّى النبيِّ  عن خييرُ الت ثبت قد: الجارية دون الغالم في المخيِّرون قال  وثبت:ھريرة أبي حديث من الغالم، في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 العدل في غايةٌ  وھذا: قالوا. منك أنكره وال ألبتة، الصحابة في مخالفٌ  لھم ُيعرف وال ھريرة، وأبي الراشدين، الخلفاء عن

متْ  إنما األمَّ  فإن الممكن،  النساء، لِغير تتھيأ ال التي والمداراة والرضاع والحمل التربية إلى الولد لحاجة الصغر حال في قُدِّ

م فكيف األبوين، أحد فاألمُّ  وإال  ُتعانيه وما والوضع الحمل عن ويستغني نفسه، عن فيه ُيْعِربُ  حداً  الغالم بلغ فإذا عليه؟ ُتقدَّ
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مُ  فال فيه، متساويانِ  واألبوانِ  األم، لتقديم الموجبُ  السببُ  وزال األبواِن، تساوى النساء، ح، إال أحُدھما ُيَقدَّ حُ  بمرجِّ  إما والمرجِّ

 ھريرة، أبي حديثُ  جمعھما وقد وھذا، بھذا السنةُ  جاءت وقد اختياُره، وھو الولد، جھة من وإما القرعُة، وھو خارج، من

 .باآلخر أحدھما ندفع ولم جميعاَ، فاعتبرناھما

ُ  َصلَّى النبيّ  قدمه ما وقدمنا  ِمن الحقوقُ  تساوت إذا إليھا ُيصار إنما القُرعة ألن التخييُر، فقدم أخره، ما وأّخرنا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

حٌ  يبق ولم وجه، كل  إلى عدلنا جميعاً، اختارھما أو يختر، لم فإن باالختيار، أحَدھما قدمنا ھاھنا فعلنا وھكذا سواھا، مرجِّ

 وجه وفيه. المتنازعين بتراضي للنزاع وأقطعھا وأعدلھا، األحكام، أحسن ِمن لكان السنة، موافقة فيه يكن لم لو فھذا القُرعة،

 عنھا ننقلُه وإنما لھا، كانت الحضانة ألن قُرعة، بال األم عند كان منھما واحداً  يختر لم إذا أنه: والشافعي أحمد مذھب في آخر

 .كان ما على عندھا بقي يختر، لم فإذا باختياره،

 شرعي طريق القرعة ألن أولى، وھذا التخيير، ثم أوالً، القُرعة تقديمُ  فيه والحديث القُرعة، على التخييرَ  قدمُتمُ  فقد :قيل فإن

 الصبي، اختيارُ  إال يبق لم القُرعة، أبيا فإن بالقُرعة، أحدھما تقديمُ  فالقياسُ  األبواِن، تساوى وقد المستحقين، تساوي عند للتقديم

موا والشافعي أحمد أصحابِ  لُ با فما به، فُيرجح  .القرعة على التخييرَ  قدَّ

 الحديث، في ذكرھا الرواة فبعضُ  القُرعة، وأما به، الراشدين الخلفاء وعملِ  عليه، الحديث ألفاظِ  التفاق التخيير، قُّدمَ  إنما: قيل

 القضاء تعذر فإذا عليھا، التخييرُ  مَ َفقُدِّ  وحده، عنه هللا رضي ھريرة أبي ُطرق بعِض  في كانت وإنما يذكرھا، لم وبعُضھم

ً  القُرعة تعينت بالتخيير،  .سواھا يبق لم إذ للترجيح طريقا

 هللا رضي سنان بن رافع حديث من" مسنده" في أحمد واإلِمام ،"سننه" في النسائي روى: والجارية للغالم المخيرون قال ثمَّ 

ُ  ىَصلَّ  النبيَّ  وأن ابنتھما، في وأمٌّ  ھو تنازع أنه عنه : وقال بينھما، الصبيةَ  وأقعد ناحية، المرأة وأقعد ناحية، أقَعده َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھا إلى فمالَت ،" اْدُعَواھا" ُ  َصلَّى النبيُّ  فقال أُمِّ  ھذا َيِردْ  لم ولو: قالُوا َفأََخَذَھا أَِبيَھا إلى فَمالَت" اْھِدَھا اللُھمَّ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 في له تأثير ال ذكراً  الطفل كون ألن األنثى، تخيير في حجةً  المتقدمة واآلثار عنه، هللا رضي ھريرة أبي حديثُ  لكان يثُ الحد

ُ  َصلَّى قوله في كالذكر ھي بل الحكم، ً  أَْعَتقَ  َمنْ " قوله وفي" أَْفلَسَ  َقدْ  َرُجل ِعْندَ  َمَتاعه، َوَجدَ  َمنْ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  في لَهُ  ِشْركا

 حكى الصحابيُّ  إنما الشارع، كالم ِمن ليس الَصبي لَفظ ألن فيه، الذكورية اشتراط بعدم أولى الَحَضانة حديثُ  بل ،"َعْبدٍ 

 .ذكراً  لكونه تأثير، ال أنه تبين المناطُ  ُنقِّحَ  فإذا صبي، في كانت وأنھا القِصة،

 أحاديث في الذكورية وصفَ  إلغاؤكم: والثاني رافع، بحديثِ  اللُكماستد: ھما أحد مقامين، في معكم الكالمُ : الحنابلة قالت

 .التخيير

ً  جعفر، بن الحميد عبدَ  والثوري سعيد بن يحيى وضعف وغيُره، المنذر ابنُ  ضّعفه قد فالحديثُ  األول، فأما  اختلف لقد وأيضا

ً  كان أنه: وروي بنتاً، كان المخيَّر أن: أحدھما. قولين على فيه  عبد عن البتي، عثمان عن سفيان، أخبرنا: الرزاق عبد فقال. ابنا

ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى اختصما أبويه أن جده، عن أبيه، عن سلمة، بن الحميد  إلى فتوجه واآلخُر،كافر، مسلم، أحدھما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيِّ  فقال الكافر،  .به له فقضى، المسلم، إلى فتوجه ،" اْھِدهِ  اللُھمَّ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ً  كان أنه روى من ورواية: الجوزي ابن الفرج أبو قال  فإن به، تقولون ال فأنتم أنثى، كان أنه لكم سلم ولو: قالوا.. أصحُّ  غالما

 مسلماً، كان أحدھما أن فيه

 .به تقولون ال بما تحتجون فكيف كافراً، واآلخر

ً : قالوا ً  وھذا فطيماً، كان الطفل أن الحديث يفف مسلمين، كانا فلو وأيضا  ال وأنتم الخمس، دون أّنه والظاھر السبع، دون قطعا

 .تقدير كل على ھذا رافع بحديث االستداللُ  ُيمكنكم ال أنه فظھر السبع، دون له من ُتخيرون

 وصفُ  فيھا يكفي ما األحكام نمِ  أن الريب. فنقول وغيرھا، التخيير أحاديث في الذكورة وصف إلغاء وھو الثاني، المقام فبقي

 تعلَّق حكم كل في الوصف فُيلغى ھذا، وإّما ھذا إّما فيه ُيعتبر بل فيه، يكفي ال ما ومنھا قطعاً، األنوثة وصفُ  أو الذكورة،

 واليةوال والميراث، كالشھادة فيه، تأثير له كان موضع كل في الذكورة وصفُ  وُيعتبر األفراد، بين المشترك اإلِنساني بالنوع

 في استوى إذا كالحضانة، الذكور، على فيه ُيقدمن أو باإلناث، يختصُّ  موضع كلِّ  في األنوثة وصفُ  ويعتبر النكاح، في

مت واألَنثى، الذكرُ  الدرجة  بالقسم فُيلحق ذلك في تأثيرٌ  الذكورة لِوصف ھل التخيير، شأن من فيه نحن فيما النظر بقي.األنثى قُدِّ

 ألن الذكورة، وصفُ  فيه الملغى القسم من جعلھا إلى سبيل وال فيه؟ يلغى الذي بالقسم فيلحق له تأثير ال أو فيه، تعتبر الذي

 أفضى البنت، خيرت فلو إليه، نقل أوالً، اختاره َمن غيرَ  اختار إذا ولھذا ومصلحة، رأي تخيير ال شھوة، تخيير ھاھنا التخيير

 ِمن لإِلناث شرع ما عكسُ  وذلك إليه، أجيبت االنتقال، شاءت كلما فإنھا أخرى، األم وعند تارة، األب عند تكونَ  أن إلى ذلك

 معتبراً  الوصفُ  ھذا كان وإذا. ذلك خالف ِمن تمكن أن بھا يليقُ  فال األستار، وراء الخدور ولزوم البروز، وعدمِ  البيوت، لزوم

 .إلغاؤه يمكن لم باالعتبار الشرعُ  له شھد قد

ً : قالوا  الناسُ  يتناوبُ  ما أن بالعادة ُعِرفَ  وقد بينھما، لتنقُّلِھا األم وال بحفظھا، موّكالً  األبُ  يبقى أال إلى ُيفضي ذلك فإن وأيضا

اَخْينِ  َبْينَ  القِْدرُ  يصلُحُ  ال" السائرة األمثال ومن ضياع، إلى آيل فھو فيه، ويتواكلون حفظه، على  ".َطبَّ

ً : قالوا  انتقل ثم أحَدھما، اختار فإذا وصيانته، إليه باإلِحسان فيه اآلخر رغبة ُيضعف دھماأح اختيار بأن شاھدة فالعادة وأيضا

 .إليه واإلِحسان حفظه في الرغبة تامَ  أحُدھما يبق لم اآلخر إلى

 ين،البن ُحبِّ  على مجبولةً  القلوب كونُ  عارَضه لكن صدقتم: قلنا. تخييره ذلك يمنع ولم الصبي، في موجودٌ  بعينه فھذا: قلتم فإن

فلَُة، ضاعت الغالب، في البنات وكراھةُ  األنوثة، ونقصُ . الرغبة، نقصُ  اجتمع فإذا البناِت، على واختياِرھم  إلى وصارت الطِّ

 والصيانةِ  الحفظ ِمن تحتاجُ  البنتَ  أن الفرق وِسرّ  الواقع، على المشروع تنزيل والفقه بھذا، شاِھدٌ  والواقعُ  تالفِيه، َيْعُسرُ  فَساد

، إليه يحتاجُ  ما فوقَ   الذيل وإرخاء اللباس في للذكور مثلُه ُيشرع لم ما والَخَفرِ  الستر ِمنَ  اإلِناثِ  حق في ُشِرعَ  ولھذا الصبيُّ

 وال الطواف، في َتْرُملُ  وال القرآن، بقراءة صوَتھا ترفعُ  وال التجافي، دونَ  والسجود الركوع في نفِسھا وجمع أكثر، أو ِشبراً 

دُ   سنِّ  في كانت إذا فكيف ومعرفتھا، كبرھا مع كلّهُ  ھذا وحَدھا، ُتسافِرُ  وال رأسھا، تكِشفُ  وال المخيط، عن راماإلِح في تتجرَّ

 ُيِخلُّ  أو باإلِبطال، المقصود على يعودُ  مما األبوينِ  بين ترّدَدھا أن ريب وال االنخداع؟ فيه يقبل الذي العقل وضعفِ . الصغر

: الجمھور قاله كما تخيير، غير من األبوين أحد عند تجعل أن لھا األصلحُ  فكان معين، مكان في رتستقِ  ال ألنھا َيْنقُُصه أو به،

ً  ليس فتخييُرھا وإسحاق، وأحمد، حنيفة، وأبو مالك،  .به فيلحق معناه في ھو وال عليه، منصوصا
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 الروايتين إحدى في وأحمد حنيفة، وأبو الك،فم لھا، أصلحُ  وأيھما عنده، لمقامھا األبوين أحدِ  تعيينِ  في االجتھادُ  حصل ھاھنا ثم

ح َمن قال.األبَ  عيَّنوا أصحابه عامة واختيارُ  عنه، المشھور في هللا رحمه وأحمد دليالً، الصحيحُ  وھو األم، عيَّنوا: عنه  رجَّ

 فالبنت بيتھا، في ورةمقص ِخدرھا في واألمُّ  الناِس، ولقاءِ  والخروج، المعاش، في يتصرَّف األبَ  بأن العادةُ  جرت قد: األم

ً  عليھا وعيُنھا شك، بال وأحفظ أصونُ  عندھا  ذلك، َمِظنَّةِ  في أو البنت، عن غائبٌ  األوقات غالب في فإنه األِب، بخالف دائما

 .وأحفظ لھا أصونُ  أمھا عند فجعلُھا

 يأمن لم وحَدھا البيت في تركھا إذا هفإن األب، عند منھا أكثرُ  أو َتعِرضُ  فإنھا األم، عند وجوُدھا يعِرضُ  مفسدة وكل: قالوا

 .األجنبية من لھا وأصونُ  عليھا أشَفقُ  فاألم غيرھا، أو امرأته عندھا ترك وإن عليھا،

ً : قالوا  فھي الرجال، ال النساءُ  به تقوم إنما وھذا البيت، بمصالحِ  والقيامِ  الغزل من للنساء يصلُح ما تعلُم إلى محتاجة فھي وأيضا

 ذلك، ُتعلِّمھا أجنبية امرأة إلى وإسالمھا المصلحة، ھذه تعطيلُ  أبيھا إلى دفعھا وفي للمرأة، يصلح ما لتعلمھا أمھا إلى أحوجُ 

 وھذا أمھا، عند تكونَ  أن واألبِ  واألم البنت فمصلحةُ  والخروج، البروز على لھا تمرين ذلك وفي وبينه، األم بين وترديدھا

 .سواه نختار ال الذي ھو القولُ 

 أمٍّ  ِمن وكم أبداً، األم وغيرةُ  ابنته، على الرجل غيرةُ  تستوي فال الِنساء، ِمن البنات على أغيرُ  الرجالُ : األب رجح من قال

 بخالفِ  طبعھا، في الغيرةِ  داعي وضعفُ  انخداعھا، وُسرعةُ  عقلھا، ضعفُ  ذلك على ويحملُھا تھواه، ما على ابنتھا ُتساِعدُ 

 على وال البتة، ُبضعھا على والية ألمھا يجعل ولم أمھا، دونَ  أبيھا إلى تزويَجھا الشارعُ  جعل وغيِره المعنى ولھذا األب،

ھا عند تكون أن الشريعة محاسن ِمن فكان مالھا،  فيه، ُتشتھى حداً  بلغت فإذا والتربية، الحضانة إلى محتاجةً  دامت ما أمِّ

: قالوا.األم من لھا وأصونُ  مصلحتھا، على وأحرصُ  عليھا، أغيرُ  ھو من عند تكونَ  أن الشريعة محاِسن َفِمنْ  للرجاِل، وتصلحُ 

 إذا وموليته وأخته ابنته قتل على يحمله ما وفجوره فسقه مع ولو الَغْيَرِة، من الرجال من وغيره األب طبيعة في نرى ونحن

 على الغالبُ  ھو فھذا: قالوا لك،ذ ضدَّ  واالنخداع االنحالل من النساء طبيعة في ونرى الغيرة، لِشدة ُيريبه ما منھا رأى

 قال ولھذا للطفل، وحفَظه صيانته ُنراعي أن بد فال األبوين ا أحد قدمنا إذا أنا على الغالب، عن خرج بما عبرة وال النوعين،

 أحمد اإلِمامُ  وكذلك منھا، البنت أخذُ  فلألب مرضية، غيرَ  كاَنتْ  أو وتحصين، حرزٍ  موضع في األم تحن لم إذا: والليث مالك

 غيرَ  أو عنه، عاجزاً  أو لذلك، مھمالً  كان فإن. والصيانة الحفظ على قدرَته يعتبر فإنه عنه، المشھورة الرواية في هللا رحمه

مه فإنما بنفسه، أو قُرعة أو بتخيير قدمناه فمن ريب، بال بالبنتِ  أحقُّ  فھي بخالفه، واألم ِدياثة ذا أو مرضي،  به حصلت إذا ُنقدِّ

 الحالة، ھذه في الصبي اختيار وال قرعة إلى التفات وال عليه، قدمت منه وأغيرَ  األب ِمن أصون األم كانت ولو ولد،ال مصلحة

 له أنفعُ  ھو من عند وكان اختياره، إلى ُيلتفت لم ذلك، على ُيساِعُدهُ  من اختار فإذا واللعب، البطالة يؤِثرُ  العقل ضعيفُ  فإنه

ُ  َصلَّى والنبي ھذا، غيرَ  الشريعة تحتِملُ  وال وأخيُر، الةِ  ُمُروُھم: " قال قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َتْرِكھا َعلى واْضِرُبوُھم لَِسْبعٍ  بِالصَّ

قُوا لَِعْشرٍ   "الَمَضاِجع في َبيَنُھم وَفرِّ

َھا{: يقول تعالى وهللا  علِّموُھم: الحسن وقال]. 6: التحريم[} والِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَھا َناراً  وأَْھلِيُكمْ  أَْنفُسُكم قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َيأَيُّ

 ِمن ُيمكنه وأبوهُ  أقرانه، ومعاشرةَ  اللعب يؤثر والصبيُّ  القرآن وتعلمه المكتب، في تترُكه األم كانت فإذا وفقھوھم، وأدبوھم
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له، الصبي في ورسوله هللا ربأم األبوين أحدُ  أخل ومتى العكُس، وكذلك قرعة، وال تخيير، بال به أحق فإنه ذلك،  واآلخر وعطَّ

 .به وأولى أحق فھو له، ُمراعٍ 

ً  أبوان تنازع: يقول هللا رحمه شيخنا وسمعت َرهُ  الحكام، بعض عند صبيا  شيء ألي َسْلهُ : أمه له فقالت أباه، فاختار بينھما، فخيَّ

: قال. لألم به فقضى الصبيان، مع للعب يتركني وأبي يضربني، والفقيه للكتاب، يوم كل تبعثني أمي: فقال فسأله، أباه، يختار

 .به أحق أنتِ 

 يقم لم من ُكلُّ  بل عليه، له ِوالية وال عاٍص، فھو عليه، هللا أوجبه الذي وأمره الصبي، تعليم األبوين أحدُ  ترك وإذا: شيخنا قال

 معه يقومُ  َمنْ  إليه ُيضم أن وإما الواجب، يفعل من وُيقام الوالية عن يُده ُترفع أن إما بل له، والية فال واليته، في بالواجب

 بالرحم، يحصل الذي الميراث جنس من الحقُّ  ھذا وليس: شيخنا قال. اإلِمكان بحسب ورسوله هللا طاعةُ  المقصودُ  إذ بالواجب،

ً  الوارث كان سواء والوالء، والنكاح،  والعلم الواجب على القدرة من افيھ ُبدَّ  ال التي الوالية جنس ِمن ھذا بل صالحاً، أو فاسقا

 من بمصلحتھا أقوم وأمھا بھا تقوم وال ابنته، مصلحة تراعي ال امرأة تزوج األب أن قدر فلو: قال. اإلِمكان بحسب وفعله به،

 الو مطلقاً، األبوين أحد تقديم في عام نص عنه ليس الشارع أن يعلم أن ينبغي ومما: قال قطعاً، لألم فالحضانة الضرة، تلك

 الَبرِّ  على والتفريط الُعدوان ذو يقدم ال بل مطلقاً، أحدھما يتعين ال أنه على متفقون والعلماء مطلقاً، األبوين بين الولد تخيير

 .أعلم وهللا المحسن، العادل

 في الداللة عدم بيانُ : والثاني التخيير، بطالن على الدال الدليل بيان: أحدھما مقامين، في معكم الكالمُ : والمالكية الحنفية قالت

ُ  َصلَّى قوله عليه فيُدل: األول فأما التخيير، على بھا استدللتم التي األحاديث  وأما. ُيخيره ولم ،" به أحق أنت" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فما بالسبع، التخيير قيدتم لب إطالقھا، على بھا تقولون ال وأنتم فيھا، تقييد ال مطلقة التخيير أحاديث ِمن رويُتم فما: الثاني المقامُ 

 يعتبر وإنما أبويه، بين خَيرَ  معتبر، اختيار للغالم صار إذا: نقول ونحن ذلك، على يُدلُّ  َما األحاديث من شيء في وليس فوقھا،

 جانبنا، ِمن جيحُ التر بل بالبلوغ، تقييدنا ِمن أولى بالسبع التخيير وقتَ  تقييدكم وليس البلوغ، بعد وذلك قوله، اعتبر إذا اختياُره

 منه يتأتى ال البالغ وغيرُ  المدينة، من أميال على وھي ،"عنبة أبي بئر من سقاني وقد" قولھا عليه ويدل قولُه يعتَبرُ  حينئذ ألنه

 يه،ينف ما فيه فليس البلوغ، على يدل ما الحديث في ليس أنه سلمنا البئر، من ويستقي المسافة ھذهِ  ِمن الماءَ  َيْحِملَ  أن عادةً 

 ينفي ما فيه أنه سلمنا إليه، المصيرُ  يجبَ  حتى البلوغ دونَ  ھو من تخيير في عام نص الشارع عن وليس عين، واقعة والواقعةُ 

 قلتم؟ كما بسبع التقييدَ  يقتضي ما فيه أين فمن البلوغ،

ُ  َصلَّى بقوله االحتجاجُ  لكم يتأتَّى ال: بالتخيير قال ومن والحنابلة الشافعية قالت  ،"َتنِكحي لم ما به أحقُ  أنتِ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من ومنكم تخيير، بغير به أحقُّ  فاألبُ  بنفسه، وشرب بنفسه، وأكل بنفسه، استغنى إذا: يقول من منكم فإن الوجوه، من بوجه

 .به أحق فاألبُ  اَثَغَر، إذا: يقول

ُ  َصلَّى النبي: فنقول نَّ  الصبيِّ  بلوغ قبل َتْنِكحَ  أن بين يفرق ولم تنكح، لم ما به الھ حكم قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أو عنده يكون الذي السِّ

ً  يكون فالجوابُ  وحينئذ بعده،  أضمرُتم فإن سواء، منازعوكم به أجاب به، أجبُتم فما سواء، على فيه ونحن وبينكم، بيننا مشتركا

ْصُتمْ  وإن قيَّدوا، قَيدُتم وإن أضمُروا،  .أمرين اقتضى الحديث: فنقول ھذا، تبين وإذا. واخصَّصُ  َخصَّ



37 

 

 يكون أن: إحداھما حالتان، له به أحق وكونھا تنكح، لم ما به أحق أنھا: والثاني. النكاح بعد الولد في لھا حقَّ  ال أنھا: أحدھما

ً  به أحق فھي يميز، لم صغيراً  الولدُ   األولوية ھذه ولكن أيضاً، به أحقُّ  يفھ التمييز، ِسنَّ  يبلغ أن: الثاني. تخيير غير ِمن مطلقا

 لھا، اختياره بشرط به أحقُّ  فھي وحينئذ الشرط، تقدير على اعتماداً  إطالقُه صدق بشرطٍ  ُعلقَ  إذا والحكم بشرط، مشروطة

 أحاديث طالَ إب ذلك الستلزم ألبتة، بممكن وليس إطالقه، على حمل ولو. تخييره على الدالةِ  باألدلة للمطلق تقييد أنه ھذا وغايةُ 

ً  التخيير،  لشيء ذكر ال التي القيود من ذلك وغير ورشيدة حرة وكانت مقيمة كانت إذا به أحق بأنھا قيدتموه كنتم فإذا وأيضا

 .أولى الصحابةُ  عليه واتفق السنة، عليه دلت الذي باالختيار فتقييُده ألبتة، األحاديث في منھا

 .أوجه لخمسة يصح فال بلوغ،ال بعد ما على التخيير أحاديث حملكم وأما

ً  خيَّر أنه الحديث لفظ أن: أحدھا  مجازه إلى حقيقته عن له إخراج البالغ على فحمله يبلُغ، لم من الغالم وحقيقةُ  أبويه، بين غالما

 .صارفة قرينة وال موجب، بغير

ً  الممتنع ِمن ھذا ن؟أبوي بين سنة أربعين ابنُ  يخير أن َيِصحُّ  فكيف عليه، حضانة ال البالغَ  أن: الثاني  يجوز فال وعادة، شرعا

 .عليه الحديث حملُ 

 أحد فھمُ  ھذا إلى يسبق وال أبويه، بين ُخيِّر وأنه عاقل، بالغ كبير رجل في تنازُعوا أنھم السامعين من أحدٌ  يفھم لم أنه: الثالث

 .بنفسه واالنفراد األبوين،: أشياء ثالثة بين لكان تخييُره، فرض ولو ألبتة،

 تخييرُ  الشرع في يعقلُ  ال كما عاقل، بالغٍ  كبير رجل في األبوان تنازع أن الشرع وال العرف وال العادة في ُيعقل ال أنه: رابعال

 .أبويه بين حاله ھذه من

 ابن فجاء: وفيه سنان، بن رافع حديثُ  وھو النسائي، ذكره يبلغ لم صغيراً  كان الولد أن الحديث ألفاظِ  بعض في أن: الخامس

ُ  َصلَّى النبي فأجلس يبلغ، لم صغير ھال  .خيَّره ثم ھاھنا واألم ھاھنا، األب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ذكره، وَمن الحديث ھذا بصحة: أوالً  مطالبتكم فجواُبه المدينة، من أميال على عنبة أبي بئر إن: قولكم وأما  مسكن بأن: وثانيا

 ھذا وُكلُ  عادة، المذكور البئر من يستقي أن يمكنه ال سنين العشر نحو له من بأن الثاً،وث البئر، ھذه ِمن بعيداً  كان المرأة ھذه

 .ذلك من أبعدُ  ھي آبار ِمن الصغار أوالُدھم يستقي البوادي وأھلَ  العرب فإن إليه، سبيل ال مما

 يخيَّرُ  أنه: أحدھما قولين، لِلمخيِّرين فإن عليه، مجمع أمرٌ  ھو وال ذلك، يقتضي ال الحديث أن ريب فال بالسبع، له تقييدنا وأما

 سماعُ  فيھا َيصح التي السن ھي الخمس بأن لھؤال ويحتج ،"مسائله"في حرب عنه ذكره راھويه، بن إسحاق حكاه لخمس،

 :الربيع بن محمود قال وقد فيھا، يعقل أن ويمكن الصبي،

ُ  َصلَّى النبي عن عقلتُ  ھا مجة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قول وھو لسبع، ُيخيَّر إنما أنه: الثاني القول او سنين خمس ابن وأنا فيَّ  يف مجَّ

 فضبط األطفال، في له ضابطَ  وال والفھم، التمييزَ  يستدعي التخييرَ  بأن القول لھذا واحتج هللا، رحمھم وإسحاق وأحمد الشافعي،

ُ  لَّىصَ  النبي جعلھا ولھذا التمييز، سن أول فإنھا السبُع، وھي بَمظنَّتھه بِى فيه ُيؤمر الذي للوقت حداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الصَّ
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 وفي. تقدم كما البالغين، الرجال تخيير على حملُھا يمتنع ولكن كذلك، ھي فنعم أعيان، وقائعُ  األحاديثَ  إن: وقولكم. بالصالة

 .التوفيق وبا يبلغ، لم صغير: لفظ بعضھا وفي غالم،: لفظ بعضھا

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول وحكم فيھا، عنھم هللا رضي وجعفر وزيد، علي، واختصام حمزة، بنت قصة وأما  لجعفر، بھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فأخذ عم، يا عم يا تنادي حمزة ابنة تبعتھم مكة ِمن خرُجوا لما فإنھم القضاء، ُعمرة من فراغھم َعقِيبَ  كانت الحكوَمة ھذه فإنّ 

 عقدھا التي للمؤاخاة أخيه ابنة أنھا زيد فذكر ترجيحاً، الثالثة من واحد ُكلّ  وذكر وزيٌد، وجعفرٌ  ھو فيھا ازعتن ثم بيدھا، علي

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  حين جعفر وذكر عّمه، ابنةَ  كونھا علي وذكر حمزة، وبينَ  بيَنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  خالتھا وكونَ  القرابة،: مرجِّ

ُ  َصلَّى النبيُّ  فاعتبر ھا،خالت غد فتكون عنده، حَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ح دون جعفر مرجِّ  منھم َواحد كلَّ  وجبر له، فحكم اآلخرين، مرجِّ

 .البنت أخذ من إليه أحبُّ  ھو بما قلَبه وطيَّب

 زيدٌ  فظن التوارُث، به يثُبتُ  حينئذ اإلِخاء وكان حمزة، وصي كان زيداً  ولكنَّ  للحضانة، بمقتض فليس المؤاخاة، مرجح فأما

 .لذلك بھا أحقُّ  أنه

ا حُ  وأمَّ  الشافعي، منصوص وھو بھا ُيستحق: أحدھما. قولين على الحضانة؟ بھا ُيستحق فھل العم، بنوة وھي ھاھنا القرابة مرجِّ

مُ  كما األجانب، على فقدم بالقرابة، ِوالية وله عصبة، ألنه وغيرھم، وأحمد، مالك، وقول  ووالية لميراث،ا في عليھم ُيقدَّ

ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  الموت، ووالية النكاح، عاَءھما وعلي جعفر على ُينكر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ذلك، لھما يكن لم ولو حضانتھا، ادِّ

 من ألحد حضانة ال أنه: الثاني والقول. باطل على، ُيقِرُّ  ال وھو لھما، ليس ما دعوى فإنھا الباطلة، الدعوى عليھما ألنكر

 وھو - الجمھور قول فعلى. وللدليل لنصه، مخالف وھو الشافعي، أصحابِ  بعِض  قولُ  ھذا واألجداد، اآلباء سوى الرجال

ً  العم ابنُ  وكان أنثى، الطفل كان إذا - الصواب  يكن لم وإن السبَع، جاوزت وإن حضانُتھا له كان نحوه، أو برضاع لھا محرما

 في البركات أبو وقال. ثقة امرأة أو محرمھا، إلى ُتَسلَّم بل حضانُتھا، له يبقى فال سبعاً، لُغتب حتى صغيرةً  حضانتھا فله محرماً،

ً  يكن لم ما له حضانة ال": محرره"  .نحوه أو برضاع محرما

ُ  َصلَّى النبي ِمن بالحضانة فالحكمُ : قيل فإن  لجعفر؟ أو للخالة؟ وقع ھل القصة، ھذه في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: البراء حديث من ،"البخاري صحيح" ففي ذلك، في الحديث ألفاظ اختالفُ  منشؤھما قولين، على فيهِ  اخُتلِفَ  مما ھذا: قيل

ُ  َصلَّى النبيُّ  بھا فقضى  .لخالتھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 مع تكونُ  لجعفر، ھاب فأقضي الجاريُة، وأما" القصة ھذه في علي عن أبيه، عن عجير، بن رافع حديث من: داود أبي وعن

 من ساقه ثم عنده، خالتھا ألن لجعفر، بھا قضى: وقال ليلى أبي بن الرحمن عبد طريق من ساقه ثم" أم الخالةُ  وإنما خالتھا،

 بَمْنِزلَةِ  الَخالَةُ  وقال لخالتھا، النبيُّ  بھا فقضى: "وقال َيريم، بن وھبيرة ھانىء، بن ھانىء عن إسحاق أبي عن إسرائيل طريق

 ."ألُمِّ ا
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 وإن سواء، منھا القرابة في وعلي وھو لھا، محرما فليس لجعفر، كان إن القضاءَ  فإن وھذا، ھذا الفقھاء من كثير واستشكل

جت، إذا والحاضنة مزوجه، فھي للخالة، كان  .حضانُتھا سقطت تزوَّ

 وأما ضعيف، ھو إسرائيل، رواية فمن البخاري، حديثُ  أما: وقال طرقھا، بجميع القصة في حزم، ابن على ھذا ضاق ولما

 ليس الجھني سالم بن مسلم ھو عنه الراوي فروة وأبو فمرسل، ليلى، أبي ابن حديث وأما فمجھوالن، وھبيرة، ھانىءِ  حديث

 حجة وجه بكل الخبرَ  ھذا أن إال: قال مجھول، في ُحجة وال مجھوالن، وأبوه فھو عجير، ابن نافع حديث وأما بالمعروف،

جة كانت خالتھا ألن والشافعية، والمالكية يةالحنف على  ِمن محرم رحم ذا ھو وليس قريش، في شاب أجملُ  وھو بجعفر، مزوَّ

 .لھا أحفظُ  ذلك ألن خالتھا، أجل ِمن لجعفر بھا قضاَءه ُننكرُ  ال ونحن: قال. حمزة بنت

 شھرُتھا القصةَ  ھِذه فإن وحده، فخالفھم ته،صح على الناس اتفقت ما تضعيف على وإقداِمه هللا، رحمه تھوِرهِ  من وھذا: قلت

 يحفظ ولم الصحيح، صاحب عليھا اتفق وقد فكيف إسنادھا، عن تغني والتواريخ والسير، والمسانيد، والسنن، الصحاح، في

 سائرُ  ذلك أبى ولكن له، المديني بن علي تضعيفُ  ذلك في غره فالذي ضعيف، إسرائيل: وقوله ألبتة، فيھا الطعنُ  قبله أحد عن

ب ثقة: أحمد قال. وثبتوه ووثَّقوه به، واحتجوا الحديث، أھلِ   أبي أصحاب أتقن من وھو. حاتم أبو وقال حفظه، ِمن وتعجَّ

 الجماعة له وروى. القرآن من السورة يحفظ كما حديَثه يحفظ وكان إسحاق، أبي عن الحديثَ  ھذا روى وقد سيما وال إسحاق

ً  إن: قوله وأما.به محتجين كلھم  فقال الحفاظ، وثَّقھما السنن، أھل عند معروفان عنده، مجھوالن فنعم مجھوالن، وھبيرة ھانئا

 .وثق وقد األربعة، السنن أھل له روى وُھبيرة بأس، به ليس ھانىء بن ھانىء. النسائي

 عبد فإن باطالن، ليالنفالتع بالمعروف، ليس الجھني مسلم بن مسلم عنه الراوي فروة وأبو ليلى، أبي ابن حديث: قوله وأما

: قال داود أبا أن محمد أبا غر والذي. عنھما هللا رضي ومعاذ عمر، وعن حديث، غير علي عن روى ليلى أبي بن الرحمن

 الرحمن عبد أن محمد، أبو وظن الخبر، بھذا ليلى أبي بن الرحمن عبد عن فروة، أبي عن سفيان حدثنا عيسى، بن محمد حدثنا

ً  يذكر لم  داود، أبو فاختصرھا علي، عن القصة روى ليلى أبي ابن فإن وھمه، من وذلك باإلِرسال، فرماه الرواية، في عليا

 علي، رواھا قد القصة وھذه علي، عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد برواية المشھور العلم على وأحال االحتجاج، مكان وذكر

 داود أبو فذكر ليلى، أبي بن الرحمن وعبد يزيد، عبد بن وعجير َيِريم، بن وُھبيرة ھانىء، بن ھانىء: أصحابه منه وسمعھا

 اإلِرسال، فبطل إليه، منه السند وذكر يتمه، لم ألنه ليلى، أبي ابن حديثِ  إلى وأشار بتمامھا، لھا لسياقھم األولين الثالثة حديثَ 

ً  علي مسند في الحديث ھذا روى قد اإلِسماعيلي بكر أبا رأيتُ  ثم  حدثنا خلف، بن الھيثم أخبرنا: فقال صال،باالت فيه مصرحا

 أنه علي، عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن فروة، أبي عن سفياُن، حدثنا عدي، بن يوسفُ  حدثنا المقري، سعيد بنُ  عثمانُ 

 .الحديث وذكر وزيد، وجعفر ھو اختصم

 ".الصحيحين" في له اوخرج وغيره، عيينة بن سفيانُ  عرفه فقد بالمعروف، ليس فروة أبا إن: قوله وأما

 ِمن أشھرَ  نافع كان وإن العلم، بنقل المشھورين ِمن وليسا حالھما، ُيعرف وال فنعم،: بالجھالة وأباه عجير بن نافع رميه وأما

 حةص فثبتت التوفيق، وبا روايتھما، على االعتمادُ  فليس علي، بن هللا وعبد التميمي، إبراھيم بن محمد: عنه ثقتين لرواية أبيه

 .الحديث
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 لم إذا العم ابنة فإن للخالة، أو لجعفر القضاء كان إشكال،سواء ال: التوفيق وبا فنقول استشكله، من استشكال عن الجواب وأما

 ابنُ  كان إن سيما ال األجنبي من أولى وھو ذلك يتعّين بل بيته، في امرأته مع تجعل أن جاز عمھا، ابن سوى قرابة لھا يكن

يانة، والِعفة، الديانة، في مبرزاً  العم  .ريب بال األجانب من أولى الحال ھذه في فإنه والصِّ

ُ  َصلَّى فالنبيُّ : قيل فإن ً  وكان عمھا، ابنَ  كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ھو؟ أََخَذَھا فھال الرضاعة، ِمن أخاه كان حمزة ألن لھا، محرما

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قيل  عن هللا أعداء وجھادِ  هللا، إلى والدعوة الوحي، وتبليغ الرسالة، بأعباء شاغل ُشغل في كان مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  بھا أمسُّ  فخالُتھا نسائه، بعض إلى لدفعھا أخذھا، فلو للحضانة، فراغه  .وأقربُ  رحما

 ً  وكان عليھا، مشقةً  كان دار، حيث عهم الصبيةُ  دارت فإن ليال، تسع بعد إال النوبةُ  تجيُئھا تكن لم نسائه من المرأة فإن وأيضا

 كان إن ھذا. أجنبيةٌ  وھي الحضانة لھا كانت إحداھن بيت في جلست وإن يخفى، ال ما وقت ُكلَّ  وظھوِرھا بروزھا ِمن فيه

 نكاح أن: أحدھا. لوجوه إشكال فال - الصريح الصحيح الحديث يدل وعليه الصحيح وھو-للخالة كان وإن لجعفر، القضاءُ 

 ِسرُّ  تقدم وقد الحديُث، القول ھذا وحجةُ  العلماء، قولي وأحدُ  أحمد عن الروايتين إحدى ھو كما البنت حضانة الُيْسقِطُ  ةالحاضن

ً  نكاَحھا أن: الثاني. واألنثى الذكر بين الفرقِ   .عمھا ابن وجعفر حضاَنتھا، ُيْسقِطُ  ال الطفل من قريبا

 مبني وھو الصحيُح، ھو ھذا الحضانة، تسقط لم حجره، في عنده الطفل ونَ ك وآثر بالَحضانة، رضي إذا الزوج أن: الثالث

 المرأة من المطلوبُ  االستمتاعُ  عليه يتنغص فإنه الزوج، لحقِّ  مراعاةٌ  ھو بالنكاح الحضانة سقوطَ  أن وھو أصل، على

دُ  غيره، لولد لحضانتھا  أَن للزوج كان ولھذا والرحمة، المودة خالف بينھما َيحصلَ  أن ُيؤمن ال المرأة، مع عيُشه عليه ويتنكَّ

 زالت عليه، وَحَرص وطلبه، ذلك الزوجُ  آثر فإذا الطفل، فتضيغ،مصلحة الزوج، بحقوقِ  ھي اشتغالھا مع ھذا ِمن يمنعھا

ً  ليست بالنكاح الحضانة سقوطَ  أن يوّضحه أُثره، عليه فيترتب قائم، والمقتضي الحضانة، سقطت ألجلھا التي المفسدةُ  ، حقا ّ 

 ِمن الحكمَ  ھذا أن تقدير،،ظھر كل على اإلِشكال فزال جاز، الحق له من رضيَ  فإذا وأقاربه، وللطفل للزوج حقّ  ھي وإنما

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولِ  ھا وأوضِحھا األحكام أحسن من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وبا والعدل، والرحمة، والحكمة، للمصلحة، موافقة وأشدِّ

 .التوفيق

 يحي به وقضى البصري، الحسن قاله كما حضانتھا، ُيْسقطُ  ال الحاضنة نكاح أن: أحدھا. للفقھاء الحديث في مدارك ثالثة ھذهف

 في أحمد قاله كما االبن، حضانة ويسقط البنت، حضانة ُيسقِطُ  ال نكاَحھا أن: والثاني. حزمٍ  بن محمد أبي مذھبُ  وھو حمزة، بن

 .روايتيه إحدى

 .أحمد مذھب من المشھور ھو كما يسقطھا، لألجنبي ُيسقط ال الِطفل لقريب ِنكاَحھا أن: والثالث

ً  كانت إن الحاضنة أن وھو الطبري، جرير بن لمحمد رابع مدرك وفيه  وإن بالتزويج، حضانتھا سقطت األب، لھا والمنازعُ  أّما

 أقارب من األب غيرُ  لھا والمنازعُ  أّماً، كانت إن كذلكو بالتزويج، حضانُتھا تسقط لم الحضانة، نساء ِمن غيَرھا أو خالةً  كانت

 .حضانُتھا تسقط لم الطفل
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 قيِّمَ  أن على الواضحة الداللةُ  فيه: حمزة ابنة حديث ذكر بعد"اآلثار تھذيب" في قال فيه، وعليه له وما كالمه، نذكر ونحن

 وإن األب، قبل من عصباتھما ِمن بحضانتھما أحقُ  ساءالن من أمھاتھما قبل من قرابتھما من الصغير والطفل الصغيرة، الصبية

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن وذلك منه، ھما الذي األب غير أزواج ذواتِ  ُكنَّ   الحضانة، في لخالتھا حمزةَ  بابنة قضى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  لَّىصَ  هللاِ  رسولُ  كان الذي أبيھا وأخو وموالھا وجعفر عليّ  عمھا ابنا فيھا تنازع وقد  وخالتھا وبيَنه، بيَنه آخى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  وكان حمزة، مقتل بعد وذلك أبيھا غير زوج لھا يومئذ  من والصغيرة الصغير لعصبة حق ال: قال من قول صحة بذلك معلوما

 .أزواج ذوات كن إنو أحُق، أمھما قبل ِمن النساء من قرابُتُھما بل االختيار، حد تبلغ لم ما حضانته في األب قبل

 قبل من النساء من وقرابتھما والصغيرة الصغير أمَّ  أن من وصفت ما على عندك ذلك في األمر كان فإن: قائل قال فإن

 األمُّ  كانت فھالَّ  عصبتھما، ھم الذين الرجال من األب قبل من قرابتھما من أزواج ذوات ُكنَّ  وإن بحضانتھما، أحقُّ  أمھاتھما

 الفرق؟ فما وإال أبيھما، غير زوج لھا كان وإن بھما؟ أحق الخالة كانت كما واألبعد، األدنى والدھما مع كذلك الزوج ذات

ُ  َصلَّى النبي عن روايته المستفيض بالنقل الحجة لقيام وذلك واضح، بينھما الفرقُ : قيل  بحضانة أحقُ  األم أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َتنِكحْ  لَمْ  ما موالدھ من بانت كانت إذا األطفال . نعلمه فيما الحجة على به االعتراضُ  يجوز من ذلك في ُيخالف ولم غيره، زوجا

 ثم. السند واھيَ  كان وإن صحته، على دال أمره وصفتُ  الذي النقل فإن نظر، إسناده في كان وإن خبر، ذلك في روي وقد

 إذا وأما: قال ثم.عنه الصباح بن المثنى طريق من" َتنِكِحي لَم امَ  به أََحقُّ  أَْنتِ : "جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث ساق

ُ  َصلَّى النبي عن الخبر فصحة أبيه، عصبةُ  فيه نازعھا  الصبية أبي غير الزوج ذات الخالة جعل أنه ذكرناه الذي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبي ألن أبيھا، غير زوج لھا كان وإن منھم ولىأ تكون بأن أحقَّ  األمُّ  فكانت عصبُتھا، وھم عمھا بني من بھا أحقَّ   هللاَّ

 المسألتين في قُلناه الذي القول أن تبَين وصفنا، كالذي ذلك كان وإذا األم، من لقرابتھا منھم أولى الخالة جعل إنما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 إحداھما حكمِ  َردُّ  جائز فغيرُ  كذلك، كان فإذا ول،العد اآلحاد نقل جھة من واألخرى المستفيض، النقل جھة من إحداھما أصلُ 

 عن خبر أو هللا، كتاب من نص فيه ما فأما األحكام، من فيه نص ال فيما استعمالُه يجوز إنما القياسُ  إذ األخرى، حكم إلى

ُ  َصلَّى هللا رسول  .للقياس فيه حظَ  فال برقي، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  نكحت إذا الحضانة من األم حق أبطلت إنما أنك زعمتَ : قائل قال فإن  بحضانتھا أولى األب وجعلت الطفل، أبي غير زوجا

 وإن بولدھا، أحقُ  المرأةُ : يقول كان البصري الحسن أن علمتَ  وقد قلت؟ كما ذلك يكونُ  فكيف المستفيض، بالنقل منھا

 .حمزة بن يحيى بذلك وقضى تزوجت،

 وعمالً  قوالً  ينقلَه أن صفته ولكن مخالف، له يكونَ  أال صفته ليس عندنا الدين في الحجةُ  به تلزمُ  الذي المستفيض النقل إن: قيل

 بعد نكحت إذا المرأة أن األمة، علماء من ذلِك ِصَفُته َمنْ  َنَقلَ  وقد والخطأ، الكذب أسبابُ  عنه َيْنَتفي َمنْ  األمة علماء من

ً  زوجھا من بينونتھا  عليھا االعتراض جائز غيرَ  الزمة حًجة ذلك فكان منھا، ابنتھا ضانةبح أولى األبَ  أن غيره، زوجا

 .كالمه انتھى قوله، في الغلط عليه يجوز من قول وھو بالرأي،
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 ومردود مقبول من الكالم ھذا في ما ذكر

 كن وإن األب قبل من عصباته ِمن بحضانته أحقُ  النساء من أمھاته قبل من الطفلِ  قرابة أن على الداللة فيه إن: قوله فأما

ُ  َصلَّى قولُه وھو خالفه، في صريحٌ  الحديثِ  ألفاظِ  أحدُ  بل ألبتة، ذلك على فيه داللة فال أزواٍج، ذواتِ   االبنة وأما: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 دليل فال ر،جعف أبو به احتج الذي اللفظ وھو" أم ھي: وقال لخالتھا، بھا فقضى" اآلخر، اللفظ وأما لجعفر، بھا أقضي فإني

ً  األم قرابة أن على ً  النبي إقرارُ  بل األب، قرابة من أََحقُ  مطلقا  األب لِقرابة أن على يدل الحضانة دعوى على وجعفراً  عليا

 فيه ليس والحديث األب، على األم كتقديم األب قرابة على فتقديُمھا الحضانة، أھل من أنثى لكونھا الخالة قدم وإنما فيھا، مدخالً 

 األخت بنتُ  تكونَ  حتى األب، قَِبلِ  ِمن العصبةِ  من بالحضانة أحقُّ  األم قرابة من كان من أن من ال اّدعاه، ما على يدل امع لفظ

: قوله. واضحة تكونَ  أن عن فضالً  ھذا على داللة الحديث في فأين والعمة، العم، من أحقَّ  الخالة وبنت العم، من أحقَّ  لألم

ً  وكان  االختيار، حد يبلغ لم ما حضانته في األبِ  قبل ِمن والصغيرة الصغير لعصبة حق ال: قال من قول صحة بذلك معلوما

ً  ذلك ليس: فيقال وأمه، أبيه قرابة بين فيخيَّر: يعني ج العم ابن أن على الحديثُ  دل وإنما مظنوناً، وال الحديث، من معلوما  المزوَّ

 للحضانة مقتضيةً  التعصيب جھةُ  كانت ھل: المناط تحقيقُ  ويبقى فل،الط خالة تحته ليس الذي العم ابن من أولى بالخالة

 أن أو الحديث، أھل من طائفةٌ  فھما كما الحضانة، أھل من وھي عنده الطفل خالة بكون أحدھما فرجح شخصين؟ في فاستوت

 الحضانة ُيسقِطُ  ال الزوج لكون إما بالتزويج حضانُتھا تسقط ولم األب، عصبة ِمن الطفل بحضانة أولى الخالة وھي األم قرابةَ 

ً  المحضونة لكون وإما وأفقه، ومن الحسن كقول مطلقاً،  كالمشھورِ  الطفل قرابةَ  الزوج لكون وإما رواية، في أحمد قاله كما بنتا

 اختاره ذيال المدرك ولكن مدارك، أربعة فھذه جعفر، أبو قاله كما األُب، نازعھا أمٍّ  غير الحاِضنةِ  لكون وإما أحمد، مذھب من

 غايُتھا والخالة الحضانة، نساء سائر في موجود بعينه ھو بتزويجھا األم حضانة أسقط الذي المعنى فإن جداً، ضعيف جعفر أبو

ُ  َصلَّى والنبي األم، قرابة سائرُ  وكذلك منھا، أقوى تكون فال بھا، وُتشّبه األم، مقام تقومَ  أن ً  يحكم لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  حكما  عاما

ً  حكم وإنما بالتزويج، حضانتھن تسقط ال كن من األم أقارب سائر أن ً  حكما  مزوجةً  كونھا مع بالحضانة حمزة ابنةِ  لخالة معينا

 .ابنة والطفل الطفل، من بقريب

 الواحد فةمخال عنده ينقضه الَ  الذي اإلِجماعَ  به فيريد آخره، إلى المستفيض بالنقل وغيرھا األم بين فرق الذي الفرق وأما

 .الناسُ  فيه ونازعه به، تفرد أصل وھذا واالثنين،

 وھو الصبَّاح، بن المثنى فيه فإن طريقه، ِمن إليه وصل ما على فمبني واٍه، بأنه شعيب بن عمرو حديث على حكمه وأما

 ".سننه" يف داود أبو رواه جده عن أبيه عن شعيب، بن عمرو عن األوزاعي رواه قد الحديث ولكن متروك، أو ضعيف

  فصل

ُ  َصلَّى النبي أن وھو خامس مسلك الحديث وفي  على تحُرم البنتَ  ألن زوج، ذاتَ  كانت وإن لخالتھا بھا قضى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيُّ  نبه وقد وخالتھا، المرأة بين الجمعِ  تحريمَ  الزوج  عن الحصين، بن داود حديث في بعينه ھذا على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِتَھا، َعلَى الَمْرأَةُ  ُتْنَكحُ  َوالَ  َخالَُتَھا، َتحَتكَ : ِبَھا أَْولَى َجْعَفرُ  َيا َوأَْنتَ : "فيه وقال بطوله، الحديث فذكر عباس، ابن عن عكرمة،  َعمَّ

ُ  َصلَّى النبي عن وليس ،" َخالَِتَھا َعلَى والَ   التأبيد على البنتُ  عليه تحرم رحم ذا الحاضن يكون أن يقتضي نصٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 الحاضن، عصمة في دامت ما الخالة فإن الشريعة، وأصول الفقه قواعدُ  تأباه ال مما ھذا بل المسلك، ھذا على به ُيعترض حتى

 للبنتِ  وأصلحُ  أخير بھذا القولَ  أن ريبَ  وال أصالً، ذلك في محذورَ  فال خالتھا، مع فھي فارقھا، فإذا عليه، محرمة أختھا فبنتُ 

 النبي به حكم ما أن أحد يشكُّ  فھل بنفسه، للحضانة متصد غير الحاكمُ  إذ عنده، تكون أجنبي إلى يدفُعھا الحاكم إلى رفعھا ِمن

ُ  َصلَّى  حكم ُكلَّ  وأن لھا، والنظر للبنت االحتياط وغايةُ  والعدل، والحكمة المصلحة عينُ  ھو الواقعة ھذه في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى حكمه في إشكالَ  فال الشريعُة، به تأتي ال فسادٍ  أو َجْورٍ  عن ينفك ال خالفه  فيما اإلِشكالِ  ُكلُّ  واإلِشكالُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .التكالن وعليه المستعان، وهللا خالفه،

ُ  َصلَّى حكمه ذكر  الزوجات على النفقة في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رھا، لم نهوأ  .العرف إلى فيھا األزواج ردَّ  وإنما تقديرھا، على َيُدلَّ  ما عنه ورد وال ُيقدِّ

ً  وثمانين ببضعة وفاته قبل العظيم الجمع بمحضر الوداع َحجة خطبة في قال أنه": "مسلم صحيح" في عنه ثبت قُوا"  يوما  واتَّ

 وكسوُتُھنَّ  رزقُُھنَّ  عليكم ولھنَّ .ِرزقُھن َعلَْيُكم ولَھنَّ . هللا◌ِ  بَكلَمة◌َ  فُُروَجُھنّ  واْسَتحلَْلُتمْ  هللا، بأََماَنة أَخْذُتُموُھنَّ  َفإَنُكم النَِّساءِ  في هللاَ 

 "بالمعروفِ 

ُ  َصلَّى عنه وثبت  ُيعطيني ليس شحيحٌ  رجلٌ  ُسفيان أبا إن: له قالت سفيان أبي امرأة ھنداً  أن": الصحيحين" في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

": داود أبي سنن" وفي".  ِبالَمْعُروفِ  َوَوَلَدكِ  َيْكفِيكِ  َما ُخِذي: "فقال يعلم، ال وھو منه أخذتُ  ما إال وولدي يكفيني ما لنفقةا من

ُ  َصلَّى هللا رسول أتيت: قال عنه، هللا رضي أبيه عن معاوية، بن حكيم حديث من  تقولُ  ما!  هللا رسول يا: فقلتُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا أَْطِعُموُھنَّ : "قال نسائنا؟ في ا َواْكُسوُھنَّ  َتأُْكلُوَن، ِممَّ  ".ُتَقبُِّحوُھنَّ  َوالَ  َتْضِرُبوُھنَّ  َوالَ  َتْلَبُسوَن، ِممَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  من الحكمُ  وھذا  َحولَْينِ  ْوالََدُھنَّ أَ  ُيْرِضْعنَ  َوالَوالَِداتُ {: يقول حيث وجل عز هللا لكتابِ  مطابق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى والنبي]. 233: البقرة[} بالمعروفِ  َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُھنَّ  لَه الَمْولُودِ  َوَعلى الَرَضاَعةَ  يتِمَّ  أَن أََرادَ  لَِمن َكاِملَينِ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ى الَخادم، نفقة مثل الَمرأة نفَقةَ  جعل  وِكْسَوُته َطَعاُمهُ  لِْلَمْملوكِ : "فقال المعروف، إلى ورَدھما التقدير، عدم في بينھما وسوَّ

رة، غيرُ  الخادم نفقة أن ريب وال بالمعروِف، نفقتھما فجعل". ِبالَمْعُروفِ   أنه الرقيق في عنه وصح. بتقديرھا أحد يقل ولم مقدَّ

ا أَْطِعُموُھم: "قال ا وأَْلِبُسوُھمْ  َتأُكلُوَن، ِممَّ  .سواء الزوجة في قال كما مسلم، رواه ".َتْلَبُسونَ  ِممَّ

 أَْطعمني: العبد ويقول ُتَطلَِّقني، أن وإما ُتطِعَمنى، أن إما: تقولُ  امرأُتك: قال أنه عنه هللا رضي ھريرة أبي عن وصح

 النسائي وروى.يكالتمل ال اإلِطعام كلَّھا والولد والرقيق الزوجة نفقة فجعل. َتَدُعني َمنْ  إلى أطعمني االبن ويقول. واستعملني

ً  ھذا ُ  َصلَّى النبي إلى مرفوعا  ،] 89: المائدة[} ِكْسَوُتُھمْ  أَو أَْھلِيُكم تْطِعُمونَ  َما أوَسطِ  ِمنْ {: تعالى وقال. سيأتي كما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 والخبز والسمن، الخبز: عنه هللا رضي عمر ابن عن وصح والزيت، الخبز: قال أنه عنھما هللا رضي عباس ابن عن وصح

 ذكرا ورسولُه وهللا األدم، من غيره مع بالخبز األھلِ  إطعامَ  الصحابة ففسر. واللحم الخبز تطعمون ما أفضل وِمن والتمر،

ً  اإلِنفاق ه فوجب تقييد، وال تقدير، وال تحديد، غير من مطلقا ُ  َصلَّى النبيُّ  إليه يرده لم لو الُعرفِ  إلى َردُّ  فكيف لََّم،َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 حتى أھليھم على اإلِنفاق في بينھم يتعارفون إنما الُعرف أھلَ  أن المعلوم ومن إليه؟ أمته وأرشد العرف، إلى ذلك رد الذي وھو

، دون واإلِدام الخبز: التقدير ُيوجب من ُ  َصلَّى والنبيُّ  الَحبِّ  كذلك جھم،أزوا على ُينفقون كانوا إنما وأصحاُبه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى النبي ألمر مقدرة، كانت ولو الرقيق، كنفقة بالحب تقدر فلم بالشرع، واجبة نفقة وألنھا وتقديره، الحب تمليك دون  هللاَّ

رَ  تأخذ أن ھنداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ومن ا،إليھ ذلك في االجتھادَ  وردَّ  تقدير، غير ِمن يكفيھا ما تأخذ أن أمرھا ولما شرعاً، لھا المقدَّ

ين، في ينحصر ال كفايتھا قدر أن المعلوم  بوجه، ذلك على يدل لم ولفظه َيْنقُص، وال عليھما يزيد ال بحيث رطلين في وال ُمدَّ

ين وإيجاب إشارة، وال إيماء، وال ً  فيكون الكفاية، من أقلّ  يكون قد خبزاً  رطلين أو مدَّ  مما الكفاية قدر وإيجابُ  للمعروف، تركا

 والسنة، بالكتاب الواجبَ  ھو ھذا فيكون بالمعروف، إنفاق خبز، رطلي من أو مد من أقلَّ  كان وإن ورقيقه وولده الرجل يأكل

 عليه فرض وإن الزوج، بنفقة الكفاية تحصل لم مالھا، من ذلك أخرجت فإن ذلك، وتوابع وخبزه طحنه إلى يحتاجُ  الحب وألن

ً  الواجب كان ماله من لھا ذلك ً  أو دراھم الخبز مكان طلبت ولو ودراھم، حبا ً  أو حبا  عرض ولو بذلُه، يلزمه لم غيَره، أو دقيقا

 .عليه اتفقا ما على تراضيھما ويجوز قبولھا، على أحُدھما ُيجبر فال معاوضة، ذلك ألن قبولُه يلزمھا لم أيضاً، ذلك عليھا

رھا من فمنھم اختلفوا، النفقة قّدروا والذين ُ  َصلَّى النبى بمد مدٌ  الفقير نفقة: الفق الشافعي، وھو بالحب قدَّ  ألن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

، الواحد إلى الكفارة في يدفع ما أقل  ِمنْ  َمَساِكينَ  َعَشَرةِ  إِْطَعامُ  فَكفَّارُته{: فقال األھل، على بالنفقة الكفارة اعتبر سبحانه وهللا ُمدٌّ

اِن، الُموِسرِ  وعلى: قال] 89: المائدة[} ُتُھمِكْسوَ  أَو أَْھلِيُكم ُتْطِعُمونَ  َما أَْوَسطِ  انِ  للواحد سبحانه هللا أوجب ما أكثر ألن ُمدَّ  في ُمدَّ

 .الفقير نفقة ونصف الموِسر، َنَفَقة ِنصف وِنصٌف، ُمدٌ  المتوسط وعلى األذى، كفارة

 الُموِسرِ  حق في يوم كل في الخبز من نِ ِرطال والواجب والكثرة، القِلة في يختلِفُ  ال بمقدارٍ  مقدرة: يعلى أبو القاضي وقال

 به تقُومُ  وما المأكول، قدر في سواء والُمْعِسرَ  الُموِسرَ  ألن وجودته، صفته في يختلفان وإنما بالكفارات، اعتباراً  والُمْعِسرِ 

 .الواجبة النفقة فكذلك جودته، في يختلفان وإنما البنيُة،

، ال النفقة، تقديرُ  قطُّ  ابةالصح من أحد عن ُيحفظ ال: قالوا والجمھور  العملُ  به اتصل الذي بل عنھم، والمحفوظ برطل، وال بُمدٍّ

 .ذكرناه ما ومصر عصر كل في

 فقط اإلِطعامُ  الكفارة في الواجبَ  أن والسنة القرآن عليه دلَّ  والذي الكفارة، في والرطل بالُمد التقدير لكم سلَّم الذي ومن: قالوا

 في وقال ،]89: المائدة[} أَْھلِيُكم ُتْطِعُمونَ  ما أَْوَسطِ  ِمنْ  َمَساِكينَ  َعَشَرةِ  إطعامُ  فكفَّارُتهُ {: اليمين كفارة في تعالى قال التمليك، ال

} ُنُسكٍ  أَو صَدَقةٍ  أوْ  صَيامٍ  ِمنْ  َففِْديةٌ {:األذى فدية في وقال ،]4: المجادلة[} مْسِكينا ِستِّينَ  َفإْطَعامُ  َيْسَتطعْ  لَمْ  َفمنَ {: الظھار كفارة

 وصح رطل، وال بمد ذلك تقدير منھا واحد موضع في وليس ھذا، غيرُ  الكفارات إطعام في القرآن في وليس ،]196: البقرة[

ُ  َصلَّى النبي عن ً  ِستِّينَ  أَْطِعمْ : " رمضان نھار في وطىء لمن قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  دَّ َيحُ  ولم للمظاھِر، قال وكذلك". ِمْسِكينا

 .رطل وال بمد ذلك

 رضي الصحابة عن الثابتُ  ھو وھذا التمليُك، ال اإلِطعامُ  ھو والنفقات الكفارات في الواجب أن والسنة، القراَن عليه دل فالذي

يھم،: علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن حجاج، عن خالد، أبو حدثنا: شيبة أبي بن بكر أبو قال. عنھم هللا  وُيعشِّيھم ُيغدِّ

ً  زاً خب  .وزيتا

يھم: اليمين كفارة في المساكين إطعام في يقول عليّ  كان الحارث عن إسحاق، وقال ً  خبزاً  أو وزيتاً، خبزاً  وُيعشيھم ُيغدِّ  .وسمنا
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 تطِعُمون ما أوسطِ  ِمن{ :يقول عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبدُ  كان: قال ليث، عن يعلى، بن يحيى حدثنا: شيبة أبي ابن وقال

 .واللحم والخبز والزيت، والخبز والسمن، الخبز: قال] 89: المائدة[} أھليكم

 ومن والسمن، والزيت،والخبز واللبن،والخبز الخبز:أھله الرجل ُيطعم ما أوسط: قال عنھما هللا رضي عمر ابن عن وصح

 .واللحم الخبز:أھله الرجل يطعم ما أفضل

 جبيراً  أو بجيراً  فأمر مرة، له يمين عن كفَّر األشعري موسى أبا أن ،سيرين بن محمد عن يونس، حدثنا: زريع بن يزيد وقال

ً  خبزاً  مساكين عشرة عنه ُيطعم  .ظھراني أو ُمعَقد بثوب لھم وأمر ولحما

ً  أن حميد، عن أيوب، بن يحيى حدثنا إسحاق بن يحيى حدثنا: شيبة أبي ابن وقال  فلم يموَت، أن قبلَ  مرض عنه هللا رضي أنسا

ً  ثالثين يجمعُ  وكان يصوم، أن يستطعْ  ً  خبزاً  فيطعمھم مسكينا  .واحدة أكلة ولحما

 ُجبير، بن وسعيد البصري، والحسن سيرين، بن ومحمد وعبيدَة، رزين، وأبي يزيد، بن األسود عن ذلك التابعون،فثبت وأما

 كعب، بن ومحمد إبراھيم، بن ومحمد وسالم، بريدة،والضحاك،والقاسم، وابن والشعبي، وطاووس، زيد، بن وجابر وُشريح،

 المساكينَ  يغَذي: يقول من منھم إسحاق، بن إلِسماعيل القرآن أحكام في بذلك عنھم واألسانيد النخعي، وقتادة،وإبراھيم

 وأھل المدينة، أھل مذھب وھذا وسمن، خبز وزيت، خبز ولحٌم، خبز: يقول من ومنھم واحدة، أكلة: يقول من ومنھم وُيعشِّيھم،

ر الكفارة طعامَ  أن: األخرى والرواية عنه، الروايتين إحدى في أحمدو العراق،  .الزوجات نفقة دون مقدَّ

. الروايتين إحدى في وأحمد حنيفة، وأبي مالك كقول فيھما، التقدير وعدمُ  وحَده، الشافعي كقول فيھما، التقدير: ثالثة فاألقوال

 .نهع األخرى كالرواية النفقة، دون الكفارة في والتقديرُ 

رة ھي وال واإلِعسار، باليسار تختلِفُ  ال الكفارة أن: والكفارة النفقة بين الفرقُ : القول ھذا نصر من قال  وال بالكفاية، مقدَّ

 ولھذا عنه، بالعوض فُيرضى معين، آلَدمي ال تعالى ّ  حق فيھا واإلِطعامُ  والخادم، الزوجة كنفقةِ  بالمعروف، الشارعُ  أوجبھا

اج حدثنا: إسماعيل القاضي فقال الصحابة، عن فيھا التقديرُ  وُروي ُيْجِزه، لم ةالقيم أخرج لو  َعوانة، أبو حدثنا المنھال، بن حجَّ

ً  إن: عمر قال: قال نمير، بن يسار عن وائل، أبي عن منصور، عن  لي يبدو ثم أُعطيھم، ال أني فأَحلِفُ  يسألوني، يأتوني ناسا

ً  مسكينٍ  لُِكلِّ  مساكين، عشرة عنِّي فأطعم فَِّر،تكَ  أن أمرُتك فإذا أُْعطيھم، أن  .بر من صاع نصف أو شعير، أو تمر من صاعا

 بن عمر أن عباد، بن يحيى عن كَھْيل، بن سلمة عن سلمة، بن حمادُ  حدثنا قاال حرب، بن وسليمان المنھال بن حجاج حدثنا

 .مساكين عشرة أْصُوعٍ  خمسة ليميني عني فأطعم فحنثُت، حلفتُ  إذا! َياَيْرفا: قال عنه هللا رضي الخطاب

: اليمين كفارةُ : قال علي عن سلمة، بن هللا عبد عن مرة، أبي بن ُعمر عن ليلى، أبي ابن عن وكيع، حدثنا شيبة، أبي ابن وقال

 .صاع نصفُ  مسكين لِكل مساكين عشرةِ  إطعام

 نصفَ  ُنطِعمُ  إنا: قالت عنھا هللا رضي عائشة عن جدته، عن قُرط، عن حجاج، عن األحمر، خالد وأبو الرحيم، عبد حدثنا

ً  أو ُبر، ِمن صاعٍ   حدثنا هللا، عبد أبي بن ھشام حدثنا إبراھيم، بن مسلم حدثنا: إسماعيل وقال. اليمين كفارة في تمر من صاعا
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 بن سليمان حدثنا. ِحنطة ُمدُّ  مسكين لِكل اليمينِ  كفارة في ُيجزىء: قال ثابت، بن زيد عن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحيى

 يْذُكْرھا، لم وإذا أعتق، اليمين، ذكر إذا كان عنه هللا رضي عمر ابن أن نافع، عن أيوب، عن يزيد، بن حماد حدثنا حرب،

 .ُمدّ  ُمدٌّ  مسكين لكل مساكين، عشرةَ  أطعم

 .أدُمهُ  ومعه ُمّد، اليمين كفارة في: عنھما هللا رضي عباس ابن عن وصحَّ 

 فھو للمساكين، القرآن في ذكر طعام كل: وقال ومجاھد، جبير، بن وسعيد المسيب، بن سعيد عن ذلك فثبت بعون،التا وأما

 .مسكين لُِكلِّ  ُمَدانِ : كلھا األَيمان كفارة في يقولُ  وكان صاع، نصف

. األول بالمدِّ  مداً  يمينال كفارة في ُيعطون وھم الناسَ  أدركتُ : يسار بن سليمان عن سعيد، بن يحيى عن زيد بن حمادُ  وقال

ً : عطاء وقال بر، من ُمدّ  ُمدٌّ  سلمة، وأبو وسالم، القاسم، وقال  .مدٌ  ُمدٌّ : قال ومرة عشرة، بين فرقا

ُ  َصلَّى النبي أن" الصحيحين" في ثبت وقد: قالوا  َساِكينَ مَ  ِستَّةَ  أَْطِعمْ : األذى فدية كفارة في غْجَرةَ  بن لَِكْعب قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َصاعٍ  نِْصفَ  صاعٍ  ِنْصفَ  ر. ِمْسكينٍ  لُِكلِّ  َطَعاما ُ  َصلَّى هللا رسول فقدَّ  أصالً، تقديرھا فجعلنا األذى، فِدية َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

يناھا  إطعامَ  اعتبرناف الوجوب، في اشتركا قد والكفاراتِ  النفقاتِ  رأينا ثم: الزوجة طعام قّدر من قال الكفارات،ثم سائر إلى وعدَّ

 األمة أجمعت وما ،]95: المائدة[} َمَساِكينَ  َطَعامُ  َكفَّاَرةٌ  أَو{: الصيد جزاء في قال قد سبحانه هللا ورأينا الكفارة، بإطعام النفقة

ر الطعام أن  ھذه به احتجت ما فھذا بعده، والناسُ  عباس ابنُ  به أفتى كما يوماً، مدٍّ  كل عن صام الطعام، َعِدمَ  لو ولھذا فيھا، مقدَّ

 .الكفارة طعام تقدير على الطائفةُ 

 وذلك رسوله، وإلى إليه فيه تنازعنا ما َنُردَّ  أن تعالى أمرنا وقد األمة، وإجماع ورسوله هللا دونَ  أحد في ُحجة ال: اآلخرون قال

ً  ِسَتينَ  فإِْطَعام{ ،] 89: المائدة[} َمَساِكينَ  َعَشَرةِ  إْطَعامُ {: الكفارة في قال إنما سبحانه هللاَ  ورأينا وعاقبًة، حاالً  لنا خيرٌ  } مسِكينا

 وقدَرھم، المطعمين جنس لنا وحدَّ  قدره، وال الطعام جنسَ  لنا يحد ولم اإلِطعام، ھو الذي بالمصدر األمر فعلق ،] 4: المجادلة[

 المتعارَف، المعھود اإلِطعامَ  به أراد فإنما كتابه، في المسكين إطعامَ  ذكر حيث سبحانه ورأيناه المطعومين، وقيَّدَ  الطعام فأطلق

ً *  َمْسَغَبةٍ  ذي َيومٍ  في إِْطَعامٌ  أَو*  َرَقَبةٍ  َفك*  الَعَقَبةُ  َما أَدراكَ  وَما{ :تعالى كقوله  وُيطِعُمونَ {: وقال]. 15-12: البلد[} َيِتيما

عامَ  ً  حبِّهِ  َعلى الطَّ ً  ِمسِكينا وھم لو أنھم يقيناً، المعلوم من وكان] 8: اإلِنسان[}وأَسيراً  وَيِتيما  خبزاً  أطعُموھم أو عشَّوھم أو غدَّ

 ً ً  خبزاً  أو ولحما  للمأكول اسم ھو الذي الطعام عن َعَدلَ  سبحانه وھو عليھم، أثنى فيمن داخلين ممدوحين لكانوا ونحوه ومرقا

 كل في وصحَّ  به، أمر ما امتثل فقد لكھم،ُيم ولم المساكيَن، أطعم إذا أنه في نصّ  وھذا صريح، مصدرٌ  ھو الذي اإلِطعام إلى

 .أطعمھم أنه: وعرف لغة

ُ  َصلَّى النبي إن: عنه هللا رضي أنس قال ولِما بالتمليك؟ إال اإلِطعام لفظُ  يصدق ال لغة أي وفي: قالوا  أطَعمَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  خبزاً  زينب وليمة في الصحابة : صفية وليمة في قولُه وكذلك الوالئم، عادة على إليه ودعاھم طعاماً، اتخذ قد كان. ولحما

ً  أْطَعَمُھم" ً  ذلك زاد وقد: قالوا شواھَده، نذكر أن من أظھر وھذا ،"َحْيسا ً  إيضاحا } أَْھلِيُكم ُتْطِعُمونَ  َما أَْوَسطِ  ِمنْ {:  بقوله وبيانا

 ِمن المساكينَ  أطعم فإذا ذلك، ونحو واللبَن، والمرق َم،واللح الخبزَ  أھله ُيطعم إنما الرجل أن يقيناً، ومعلوم ،] 89: المائدة[
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 مقدر، غيرُ  أنه على األھلِ  إطعامِ  في عنھم هللا رضي الصحابةُ  اتفق ولھذا شك، بال أھلَه ُيطعم ما أوسط ِمن أطعمھم فقد ذلك،

َم، كما ر غيرُ  لكفارةا طعام أن على األولى بطريق فدلَّ  الكفارة، لطعام أصالً  جعله سبحانه وهللا تقدَّ  .مقدَّ

ر من وأما  األھل، طعامَ  أطلق هللا فإن النص، مقتضى خالفُ  ھذا: فُيقال الكفارة، طعام تقدير من أخذ فإنما األھل، طعام قدَّ

ر ال الكفارة طعام أن فُعلِمَ  الكفارة، لطعام أصالً  وجعله  طعام تقديرُ  البتة صحابي عن ُيعرف وال أصله، يتقَدرُ  ال كما يتقدَّ

 .وقت كل في الواقعة ھذه عموم مع الزوجة

 بالَيسار تختلِفُ  ال أنھا فروق، خمسةُ  وحاصلُھا الكفارة، طعام تقديرَ  يستلِزمُ  ما فيھا فليس ذكرتُموھا، التي الفروق فأما: قالوا

ر ال وأنھا واإلِعسار،  تسقُط ال ّ  حقّ  وھي نھا،ع الِعَوِض  إخراجُ  يجوز وال بالمعروف، الشارعُ  أوجبھا وال بالِكفاية، تتقدَّ

 بل ومدين؟ بمد تقديرھا وجوب يستلزم أين من ولكن الفروق، ھذه صحة في شك ال نعم: فيقال الزوجة، نفقة بخالف باإلِسقاط

 .بوجه َتقديرھا على يدل ال األحكام ھذه ثبوت ومع أھله، ُيْطِعمُ  ما جنس من واجب إطعامٌ  ھي

 .وجھين من فجوابه يرھا،تقد من الصحابة عن ذكرتم ما وأما

َيھم أن ُيجزىء: قالوا أنھم عنھم هللا رضي مسعود وابن موسى، وأبو وأنس، علي، منھم جماعة، عن ذكرنا قد أنا: أحدھما  يغدِّ

 .ويعشَِّيھم

 عنه وُروي لمد،ا عنه ُرويَ  من منھم فإن تمثيالً، بل وتحديداً، تقديراً  ذلك يذكروا لم والمدان المد عنھم ُروي َمنْ  أن: الثاني

 ھذا كان فإن رغيفاِن، أو رغيفٌ  عنه وُروي أكلة، عنه وُروي والتعشية، التغدية جوازُ  عنه وروي مّكوك، عنه وُروي مدان،

 سبيل على ذلك كان وإن فظاھر، والمكفِّر، الحالف حال وبحسب المستفتي حال بحسب كان وإن فيه، حجة فال اختالفاً،

 .التقديرين على فيه حجة ال تقدير ُكلِّ  فعلى. فكذلك التمثيل،

 ،]196: البقرة[} ُنُسكٍ  أَوْ  َصَدَقةٍ  أَوْ  ِصيامٍ  ِمنْ  َففِْدَيةٌ { :سبحانه هللا فإن الباب، ھذا من فليس األذى، فِدية في اإلِطعامُ  وأما: قالوا

ُ  َصلَّى النبي عن وصح. يقيدھا ولم الثالثة ھذه أطلق سبحانه وهللاُ   بذبح النسك وتقييد أيام، بثالثة الصيام تقييدُ  َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ولكن مساكين، ستة فإطعام: األذى فدية في سبحانه يقل ولم صاع، ِنصفُ  مسكين لكل مساكين، بستة اإلِطعام وتقييدُ  شاة،

ً  مطلقة، صدقة أوجب ً  مطلقاً، وصوما ُ  َصلَّى النبيُ  فعيَّنه مطلقاً، ودما  .والشاة األيام، والثالثة بالَفْرِق، مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فإنھا والكثرة، بالقلة تختلف وھي الطعام، من الصيد قيمة ُيخرج إنما الُمْخِرجَ  فإن الباب، ھذا غير ِمن فإنه الصيد، جزاءُ  وأما

 إطعامھم من يرى ما على نالمساكي فُيطعمه الطعام، مبلغ إلى فيھا تنظر وإنما المساكين، عدد إلى فيھا ُينظر ال ُمْتلَفٍ  َبَدل

 .مقدراً  مسكين كلُّ  ُيعطاه ما وليس ويكُثر، َيقِلُّ  وھو المتلف، حسب على فيھا الطعام فتقديرُ  بعض، على بعضھم وتفضيل

ً  عليه لھا الواجبُ  كان إذا فإنه الُبطالن، بيِّنَ  باطالً  أمراً  يستلِزمُ  بالَحبِّ  التقدير إن ثم  أھله يطعم إنما الناس وأكثر الحب، شرعا

ً  كان معاوضة ھذا جعلتم فإن الخبز،  تبرأ فلم عنه، َتْعَتضْ  ولم ذمته، في لھا ثابت فالحبُّ  معاوضة، تجعلوه لم وإن ظاھراً، ربا

 إن واألدم،و الخبز من حاجتھا يومٍ  كلَّ  عليھا إنفاقه مع طويلة مدةً  بالحب طالبته ُتبرئه لم فإذا وإبرائھا، بإسقاطھا إال منه ذمُته

ً  الحب كان أحُدھما مات  المشتِملَةَ  الكاملة الشريعة أن ومعلوم.يوم ُكلَّ  عليھا اإلِنفاق سعة مع التركة من ُيؤخذ عليه، أو له دينا
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 النفقة إن: ُيقال أن ُيمِكنُ  وال والُعرف، العقل يدفُعه كما الدفع ُكلَّ  وتدفُعه اإلِباء، ُكلَّ  ذلك تأبى والمصلحة والحكمة العدل على

 في يثبت حتى منھا اقترضه وال إياھا، يبعه لم أنه: أحدھما لوجھين، واألدم الخبز من عليھا له بالذي تسقُط ذمته في لتيا

ً  بذلك الحب عن المعاوضة المتناع الضيف، حكم على فيه معه ھي بل ذمتھا، رَ  ولو. شرعا  أمكنت لما ذمتھا، في ثبوُته قدِّ

 النفقة على المعاوضة يجوزُ  ال إنه :الوجھين بأحد قيل وإن ھذا. اتفاقھما تعتِمدُ  المقاصةو جنساً، الدينين الختالف المقاصة،

 ً ً  تجب إنما فإنھا يجب، ولم يستقر، لم عما معاوضة ألنه بغيرھا وال بدراھم ال مطلقا  عليھا المعاوضةُ  َتِصحُّ  ال فإنه فشيئاً، شيئا

 أصحاب بعضُ  يجد لم ولما الديون، من الذمة في مستقر ھو عما ُيعاوض كما عنھا فيعاوض الزمان، بُمضي تستقر حتى

ً  اإلِشكال ھذا من الشافعي  الوجھين أولى": محرره" في الرافعي قال. نفقتھا سقطت أكلت، إذا أنھا الصحيح: قال مخلصا

 ،"الكبير الشرح" في الرافعي وقال. به الزوجة واكتفاء ومصر، عصر كل في عليه الناس لجريان النووي وصححه السقوُط،

حوا بواجب، ليس بما وتطوع الواجب، يوفِ  لم ألنه تسقط، ال أنھا: أقيسُھما. وجھان فيه": األوسط"و  الوجھين ھذين بأن وصرَّ

ً  تسقط لم لھا، يأذن لم فإن َقيُِّمھا، لھا أذن التي الرشيدة في  .واحداً  وجھا

  فصل

 قول ذلك ونظيرُ  بغيبة، ليسر ذلك وأن شكواه، عند العيوب من فيه ام غريمه في الرجل قول جواز على دليل: ھند حديث وفي

 .عليه حلف ما ُيبالي ال فاجر إنه!  هللا رسول يا: خصمه في اآلخر

 األم على أن إليه، يلتفت ال شاذ قول إال العلماء من إجماع وھذا األم، فيھا ُتشاِرُكه وال أوالده، بنفقة األب تفرد على دليل وفيه

دَ  أنه: القول ھذا صاحبُ  وزعم ميراثھا، بقدر ةالنفق من  وارثان، وھما واحدة، درجة في وأنثى ذكر له من كل على القياس طرَّ

 .واألمُّ  األبُ  فكذلك ميراثھما، قدر على عليھما فالنفقةُ  وبنت، ابن أو وجد، أم أو وأخت، أخٌ  له كان لو كما عليھما، النفقة فإن

 العصبة فإن الشرع، قواعد مقتضى ھو وھذا باإلِنفاق، األم دون األب ينفرد كما ُكلهُ  وھذا نفقة،بال العصبة انفرادُ : والصحيح

 أب، أو وجد أم اجتمع إذا أنه على الشافعيُّ  نص وقد بالوالء، والميراث الموت ووالية النكاح، ووالية العقل، بحمل تنفردُ 

 وابن، أم أو وبنت، ابن اجتمع إن وكذلك الدليل، في الصحيحة ھيو أحمد، عن الروايات إحدى وھو وحده، الجد على فالنفقةُ 

. أحمد عن الروايات إحدى وھي العصبة، ألنه االبن على الثالث المسائل ھذه في النفقةُ : الشافعي فقال ابن، وابن بنت أو

 في لتساويھما نصفان عليھما والبنت ناالب مسألة في النفقة: حنيفة أبو وقال الثالث، المسائل في الميراث قدر على أنھا: والثانية

 البنت، على والباقي الربع، األم على وبنت أم مسألة وفي أقرب، ألنھا البنت على النفقة: ابن وابن بنت مسألة وفي القرب،

 الوارث ألنه باإلِنفاق، العصبة انفراد: والصحيحُ  أخيھا، مع عصبةً  تكون ألنھا البنُت، بھا تنفرد: الشافعي وقال أحمد، قولُ  وھو

 .المطلق

رة واألقارب الزوجة، نفقة أن على دليلٌ  وفيه  منعه إذا بنفسه يأخذھا أن له النفقة له لَِمن وأن بالمعروف، ذلك وأن بالكفاية، مقدَّ

 .عليه ھي َمنْ  إياھا

 َصلَّى والنبي مسافراً، يكن لم البلد في حاضراً  كان سفيان أبا ألن فيه، دليل وال الغائب، على الحكم جواز على بھذا احتجَّ  وقد

 ُ عي ُيعطى وال البيَنة، يسألھا لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى منه فتوى ھذا كان وإنما دعواه، بمجرد المدَّ  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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فر، مسألة على به احتج وقد  لثالثة يدل وال إياه، جحده الذي حقه بقدر به ظفر إذا غريمه مال من يأخذ أن لإِلنسان وأن الظَّ

ُ  َصلَّى النبيِّ  قول يتناولُه فال الظاھر، في خيانةً  األخذُ  يكون فال الزوجية، وھو ظاھر، ھاھنا الحق سببَ  أن: أحُدھا أوجه،  هللاَّ

ً  المسألتين على أحمد نص ولھذا" . َخاَنكَ  َمنْ  َتُخنْ  َوالَ  اْئَتَمَنَك، من إلى األَماَنةَ  أَدِّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   في األخذ من فمنع بينھما، مفرقا

ز الظفر، مسألة  .الحديثين بكال وعمل األخَذ، للزوجة وجوَّ

ة ذلك وفي الفراق، أو باإلِنفاق فيلزمه الحاكم، إلى ترفَعه أن الزوجة على يشق أنه: الثاني  أخذ من تمكنھا مع عليھا مضرَّ

ً  ھو فليس يوم ُكلَّ  يتجددُ  حقھا أن: الثالث. حقھا  حق بخالف الحاكم إلى ترفعه أو عليه، تستدينَ  أن ُيمكن مستقراً  واحداً  حقا

 .الدين

 فصل

 مع الكفاية قدر ِمن لھا مضى ما أخذ من ُيمكنھا لم ألنه الزمان، بمضي َتْسقُطُ  الزوجة نفقة أن على ھذه ھند بقصة احتج وقد

 يكفيھا؟ ما المستقبل في تأخذ ھل: استفتته وإنما طلبته، وال به تدع لم األنھ فيھا، دليلَ  وال يكفيھا، ما ُيعطيھا ال إنه: قولھا

 أو يسقطان، ال أو كالھما، الزمان بمضى يسقُطانِ  ھل واألقارب، الزوجات نفقة في الناسُ  اختلف فقد وبعد،. بذلك فأفتاھا

 .أقوال ثالثة على الزوجات؟ دون األقارب نفقةُ  تسقُطُ 

 .أحمد عن الروايتين وإحدى حنيفة، أبي مذھب وھذا الزمان، بمضي يسقطان أنھما: أحدھا

 .للشافعية وجه وھذا طفالً، القريبُ  كان إذا يسقُطان ال أنھما: والثاني

 بمضي أسقطوه الذين ثم. ومالك وأحمد الشافعي مذھب من المشھورُ  ھو وھذا الزوجة، نفقة دون القريب نفقةُ  تسقُط: والثالث

 فرضُ  ُيؤثِّر ال: قال من ومنھم. والحنابلة الشافعية بعض قولُ  وھذا تسقط، لم فرضھا قد الحاكمُ  كان إذا: قال من منھم الزمان،

ً  وجوبھا في الحاكم ِرهِ " في البركات أبو ذكره والذي الزمان، بمضى سقطت إذا َشْيئا  ونفقة الزوجة نفقة بين الفرق ،"محرَّ

 .فرضھا قد الحاكمُ  يكون أن إال يلزمه ال: وعنه الماضي، نفقةُ  لزمه ق،ُينف ولم ُمدةً  غاب وإذا: فقال ذلك، في القريب

 لفرض تأثير ال وأنه الصواُب، ھو وھذا الحاكم بإذن عليه يستدان أن إال فرضت وإن مضى لِما تلزمه فال أقاربه، نفقةُ  وأما

 أصحابه قدماء عن وال أحمد، عن ُيعرف ال نهفإ النقُل، أما وتوجيھاً، نقالً  الزمان من مضى لما القريب نفقة وجوب في الحاكم

 كصاحب منھم، لمذھبه والمحققين أصحابه وقدماء الشافعي، عن وال الحاكم، فرضھا إذا الزمان بمضي القريب نفقة استقرارُ 

 بدون طُ السقو إال الكتب ھذه في وليس" الذخائر"و ،"البيان"و ،"التھذيب"و ،"النھاية"و ،"الشامل"و ،"الحاوي"و ،"المھذب"

 نصر صرح وقد وفروعه، الرافعي وشرح ،"الوجيز"و" الوسيط" في الحاكم َفَرَضھا إذا استقراُرھا ُيوجد وإنما فرض، استثناء

 ولو تستقر ال بأنھا" المعتمد" في والبندنيجي ،"التمھيد" في عثمان بن ومحمد ،"العدة" في والمحاملي ،"تھذيبه" في المقدسي

 التعليلُ  وھذا عليه، المنفق يسار مع تجب ال ولھذا النفس، إلِحياء المواساة وجه على تِجبُ  بأنھا السقوط اوعلَّلو الحاكم، فرضھا

 فيه يجب ال وما تمليك، ال إمتاع القريب نفقة أن ذلك على يدل ومما: المعالي أبو وقال. تفرض لم أو فرضت سقوَطھا ُيوجب

ً  مصيُره استحال الكفاية، إلى وانتھى التمليك،  بمضي تستقِرُّ  الصغير نفقةَ  إن: يقول من قول التعليل لھذا واستبعد الذمة، في دينا
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 صورة في تقديرھا عن اعتذر ثم متناقض، مضى ما عوض إيجاب مع الكفاية إيجابَ  أن جھة من تضعيفه في وبالغ الزمان،

 تتقدر،ثم: قُلنا ولھذا:قال. الزوجة كنفقة فھي بھا منتفعة أو لھا مستحقة الحامل بأن له النفقة إن: قلنا إذا. األصح على الحمل

ً  تصير فال غيرھما، نفقة أما الصغير، والولد الحمل في ھذا: قال  .انتھى. أصالً  دينا

 فإن ال، أو الزمان بمضي سقوَطھا يعتقد أن إما ألنه نظرا، الحاكم فرض تصورِ  في فإن الصواُب، ھو ھؤالء قاله الذي وھذا

 في إال قائل بهِ  يعرف ال أنه مع سقوَطھا يعتقد ال كان وإن الزم، غيرُ  أنه يعتقد ما وإلزام بخالفه، الحكم له سغي لم يعتقده، كان

ً  أمراً  أو تقديَره أو الواجب، إثباتَ  أو اإلِيجاب، بالفرض يعني أن فإما. الشافعي ألصحاب وجه على الصغير الطفل  فإن رابعا

 به أريد وإن ِسّيان، وَعَدُمهُ  ففرُضه الواجب، إثباتُ  به أريد إن وكذلك لفرضه، أثرَ  وال لحاصلا تحصيلُ  فھو اإلِيجاُب، به أُريدَ 

 في لفرضه أثر فال ثبوِته، وال سقوِطه في ال والنقصان، الزيادة من الواجب صفة في ُيَؤثِّر إنما فالتقديرُ  الواجب،، تقديرُ 

 يأكل، مما فُيطعمھم بالمعروف، النفقةُ  الواجبَ  أن على تقدمت، التي ألدلةِ ا ُمصادمة ِمن التقدير في ما مع ھذا البتة، الواجب

 .فيه لينظر بيانه من بد فال رابع، أمرٌ  به أريد وإن. يلبس، مما ويكسوھم

. به قوتعلَّ  الحاكم، حكمُ  فيه أثر الذي وھو الحكم، محلُّ  ھو فھذا الزمان، بمضي السقوط عدمُ  ھو المرادُ  الرابع األمرُ : قيل فإن

 الحاكم حكم أن ومعلومٌ  اإلِجماع، فخالف السقوط، عدمَ  اعتقد وإن بخالفه؟ ويقضي ُيلزم ثم السقوط، يعتقِدَ  أن ُيمكنُ  فكيف: قيل

ً  الزمان بمضي سقوطه الواِجب ھذا صفة كانت فإذا صفته، عن الشيءَ  يزيلُ  ال : قيل فإن. صفته عن الحاكم حكم ُيزله لم شرعا

 ألجل باستقرارھا يحكم فھو استقرت فُِرَضت، فإن يفِرْض، لم ما الزمان بمضي السقوطَ  الحاكمُ  يعتقد أن وھو آخر، قسم بقي

 لم والشرع، الحقُّ  ھو ھذا وإن الزمان، بمضي سقوطھا اعتقد إذا فإنه شيئاً، ُيجدي ال ھذا: قيل. الزمان مضي بنفس ال الفرض

 مضطر، غير طعام وصاحبُ  مضطر، إليه ترافع لو ما بمثابة إال ھذا وما ثبوته، وعدم سقوطه يعتقد بما يلزم أن له َيُجز

 صاِحبُ  وُيْلَزمُ  بالعوض، يلزمه أنه العوضَ  صاحبه يعط ولم االضطراُر، زال حتى أَْخُذهُ  يتفق فلم بعوضه، للمضطر به فقضي

 فائدة فال إحيائه، من الشارع مقصودُ  حصل الوجوب، زمنُ  مضى فإذا ُمھجته، إلِحياء النفقة يستحق والقريبُ  له، ببذله الطعام

 .آخر بسبب السبب عن واالستغناء المقصود حصول مع ووسيلته اإلِحياء، سبب من فات بما الرجوع في

 ذكرتموه الذي المعنى ھذا حصول مع ُتفرض لم ولو الزمان، بمضي تستقِرُّ  فإنھا الزوجة، بنفقةِ  عليكم ينتقِضُ  فھذا: قيل فإن

 فأبو نزاع، مسألة الزمان بمضي الزوجة نفقة وسقوطُ  اإلِجماع، أو بالنص الحكم بمعلومِ  يكون أن ُبد ال النقضُ : قيل. بعينه

قوا ُيسقطونھا ال والذين ُيسقطانھا، ال األخرى الرواية في وأحمد والشافعي ُيسقطانھا، رواية في وأحمد حنيفة  نفقة وبين بينھا فرَّ

 .بفروق القريب

 .صلة لقريبا نفقة أن: أحدھا

 بمالھا، استغنائھا مع تجب الزوجة نفقة أن: الثالث. القريب نفقة بخالف واإلِعسار اليسار مع تجب الزوجة نفقة أن: الثاني

 .وحاجته إعساره مع إال تجب ال القريب ونفقة

 ما نفقة للقريب أوجب أنه قط منھم أحد عن ُيعرف وال مضى، ما نفقة للزوجة أوجبوا عنھم هللا رضي الصحابة أن: الرابع

 عمر عن فصح مضى،
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 ما بنفقة بعثوا طلقوا، فإن ُيطلقوا، أو ُينفقوا بأن فأمرھم نسائھم، عن غابوا رجال في األجناد أمراء إلى كتب أنه عنه هللا رضي

 والسنة ببالكتا وجبت نفقةٌ  ھذه: هللا رحمه المنذر ابن قال. مخالف منھم ذلك في عنه هللا رضي عمر ُيخالف ولم مضى،

 .بمثلھا إال الحجج بھذه وجب ما يزول وال واإلِجماع،

ُ  َصلَّى النبي إلى ھند شكت قد: المسقطون قال  المستقبل في تأخذ أن لھا فأباح كفايتھا، ُيعطيھا ال سفيان أبا أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ز ولم الكفاية، قدر  في لكونھا النفقة وإنما بالصداق، ھي إنما فالمعاوضة ضة،معاو نفقة إنھا: وقولُكم مضى، ما أخذ لھا ُيَجوِّ

 ما مثلُ  االستمتاع من له يحُصلُ  الزوجين من فكل وإال مواساة، ونفقتھا عياله، جملة من فھى كاألسير، عنده عاِنيةٌ  فھي حبسه،

ُ  َصلَّى والنبيُّ  ه،ب الزوج إلِلزام وجه فال مضى ما نفقة عن استغنت فإذا المھر، على عاوضھا وقد لآلخر، يحصل  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من نفس إلِحياء مواساة بالمعروف وجبت إنما الثالثة فاألنواع الرقيق وكنفقة بالمعروف، القريب كنفقة الزوجة نفقة جعل َوَسلَّمَ 

 معروف وأيُّ  ا،بھ الزوج إلِلزام وجه فال الزمان، بمضي عنھا استغنى فإذا وقرابة، رحم وبينه بينه ومن وحبسه، ملكه في ھو

 ِمن أوطارھا لقضاء الزوجة وتعريض الحبس، بطول وتعذيبه عليه، والتضييق ذلك، على وحبسه مضى ما نفقة إلزامه في

 ما المنتشر الفساد من ذلك وفي الواقع، ھو كما عليھا، نظره وغيبةِ  عنھا، زوجھا بانقطاع األخدان وُعشرةِ  والخروج الدخول

 يأتي أن هللا ومعاذ أوطارھا، في وتسييبھا عنھا، يصونھا ومن حماتھا حبس من هللا إلى لََتُعجُّ  الفروج إن حتى هللا، إال يعلمه ال

 ما بنفقة يبعثوا أن طلقوا إذا األزواجَ  الخطاب بن عمرُ  أمر وإنما ناُره، واستعرت شراُره، استطار قد الذي الفساد لھذا هللا شرع

 بالنفقة اإلِلزم من يلزم وال البتة، صحابي عن ذلك ُيْعَرفُ  وال مضى، ما نفَقة ضوايفر أن َقِدموا إذا يأمرھم ولم مضى،

 إليه، تحتاج ما بكل الزوجةَ  واستقبل واإلِقامة، النفقة إلى الزوج عاد إذا بھا اإلِلزامُ  بالُكلية وانقطاعھا الطالق بعدَ  الماضية

ً يو تجب الزوجة ونفقة صحيح، غيرُ  باآلخر أحدھما فاعتبارُ   بمضي عنه استغنت فقد مضى وما القريب، كنفقةِ  فھي بيوم، ما

 والرحمة، المودة من بينھما هللا جعله ما ِضدُّ  وھو الزوجين، بين والبغضاء العداوة منشأ وذلك به، الزوج إلِلزام وجهَ  فال وقته،

 وسكنھا الزوجة كسوة بأن لشافعي،ا أصحابُ  صرح وقد غيره، الشريعةُ  تقتضي ال الذي المختارُ  الصحيحُ  ھو القولُ  وھذا

 .وجھين ذلك في لھم فإن تمليك، ال إمتاع إنھما: قيل إذا الزمان بمضى يسقُطان

 فصل

ُ  َصلَّى رسولِه سنة وال تعالى، هللا كتاب في له أصل فال الدراھم، فرضُ  وأما  رضي الصحابة من أحد عن وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 اآلثار كتبُ  وھذه اإلِسالم، أئمة من غيُرھم وال األربعة، األئمة من أحدّ  عليه نصَّ  وال تابعيھم، وال لتابعين،ا وال البتة، عنھم هللا

 والرقيق والزوجات األقارب نفقة أوجب سبحانه وهللا. الدراھم فرضَ  ذكر من فأوِجُدونا أظھرنا، بين األئمة وكالمُ  والسنن،

 ويكسوھم يأكل، مما ُيطعمھم أن الشرع صاحبُ  عليه نص الذي المعروف بل اھم،الدر فرضُ  المعروف ِمن وليس بالمعروف،

 وال عوضه، وال الواجب من الدراھمُ  وليست المنكر، من المنفق على الدراھم وفرضُ  ھذا، سوى المعروف ليس َيْلَبُس، مما

ً  تجب إنما والزوجات األقاِرب نفقة فإن يملك، ولم يستقر لم عما االعتياضُ  َيِصحُّ   تصح لم مستقرة كانت ولو فيوماً، يوما

ً  تجعلُ  الدراھم فإن والقريب، الزوج رضى بغير عنھا المعاوضةُ   أو الشافعي، عند البرُّ  إما وھو األصلي، الواجب عن عوضا

 على له الشرع صاحب إجبار وال ِرضاه، غير ِمن بدراھم ذلك على المعاوضة على ُيجبر فكيف الجمھور، عند المعتاد الطعامُ 

 جاز ذلك على عليه والمنفق المنفِقُ  اتفق إن ولكن العباد، ومصالح األئمة، ونصوص الشرع، لقواعد مخالف فھذا ذلك،
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 ال: فقيل وغيره، الشافعي مذھب في معروف نزاع لھا الواجبة النفقة عن الزوجة اعتياِض  جواز في أنه مع ھذا باتفاقھما،

 ال االعتياضُ  يجوزُ  فال ھذا وعلى فيه، كالمسلم القبض، قبل عنه تعتاضُ  فال عوضاً، الذمة في ثبت طعام نفقتھا ألن تعتاض،

 عن االعتياضُ  كان إذا ھذا رباً، بھما االعتياضَ  فإن والدقيق، الخبز بغير تعتاضُ : وقيل البتة، شيء وال ثياب، وال بدارھم

ً  عندھم يصح لم المستقبل، عن كان فإن الماضي،  .استقرارھا ُيعلم فال السقوط، بصدد ألنھا واحداً، وجھا

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم من روي ما ذكر  بنفقتھا أعسر إذا زوجھا فراق من المرأة تمكين في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َدَقةِ  أَْفَضلُ : "هللاِ  رسول قال: قال عنه، هللا رضي ھريرة أبي حديث من ،"صحيحه" في البخاري روى  ،" ىً ِغن َتَركَ  َما الصَّ

فلَى، الَيدِ  ِمنَ  َخْيرٌ  العْلَيا والَيدُ  ِغنًى، َظْھرِ  َعنْ  كان ما: " لفظ وفي  أن ُتطِعَمنى،وإما أن إما: المرأةُ  تقول ،" َتُعولُ  ِبمن واْبَدأْ  السُّ

 رسول من ھذا سمعتَ  ھريرة أبا يا: قالوا تدعني؟ من إلى أطعمني،: الولدُ  ويقول واسَتعِملني، أطعمني: العبدُ  ويقول ُتَطلَّقني،

ُ  َصلَّى هللا  ،"َتُعولُ  ِبمن واْبَدأ: "فيه وقال كتابه في الحديث ھذا النسائي وذكر. ھريرة أبي ِكيسِ  ِمنْ  ھذا. ال: قال َوَسلََّم؟ َعلَْيهِ  هللاَّ

: َيقُولُ  َولَُدكَ  واْسَتْعِمْلني، أَْطِعْمني: لُ َيقُو َخاِدمكَ  َفاِرقني، وإالّ  أَْطِعْمني: َتقُولُ  اْمَرأُتكَ : "قال هللا؟ رسول يا أعولُ  من: فقيل

 بن محمد عن أيوب، بن سعيد حديث من عنده وھو ھكذا، النسائي، كتاب نسخ جميع في وھذا".  َتتُركني؟ َمن إلى أَْطِعْمني

 .ثقتان ومحمد وسعيد عنه، هللا رضي ھريرة أبي عن صالح، أبي عن أسلم، بن زيد عن عجالن،

 عن سلمة، بن حماد حدثنا فروخ، بن شيبان حدثنا مطر، بن بشر بن محمد حدثنا الشافعي، بكر أبو حدثنا: الدارقطني وقال

ُ  َصلَّى النبيَّ  أن ھريرة، أبي عن صالح، أبي عن عاصم،  .الحديث"أَْوَطلِّْقني أَْطِعْمني: لَِزْوِجَھا َتقُولُ  الَمْرأَةُ : " قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 علي بن أحمد أخبرنا: قالوا علي، بن وإسماعيل قانع، ابن الباقي وعبدُ  السماك، بن أحمد بن عثمانُ  حدثنا: طنيالدارق وقال

 بن سعيد عن سعيد، بن يحيى عن سلمة، بن حماد حدثنا منصور، بن إسحاق الباوردي،حدثنا إبراھيم بن إسحاق حدثنا الخزاز،

قُ : قال امرأته، على ينفق ما يجد ال الرجل المسيب،في  عن بھدلة، بن عاصم عن سلمة، بن حماد إلى اإلِسناد وبھذا. َبْيَنُھَما ُيَفرَّ

ُ  َصلَّى النبي عن عنه، هللا رضي ھريرة أبي عن صالح، أبي  .مثله َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 على ُيْنفِقُ  ما َيِجدُ  ال رجلال عن المسيب بن سعيد سألت: قال الزناد، أبي عن سفيان، حدثنا": سننه" في منصور بن سعيد وقال

قُ  امرأته، ُ  َصلَّى هللا رسول سنة إلى ينصرف وھذا. سنة: قال سنة؟ قلت. نعم: قال بينھما؟ أَُيفرَّ  يكون أن فغايُته َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .المسيب بن سعيد مراسيل من

 .أقوال على المسألة ھذه حكم في الفقھاء واختلف

 الرجلُ  يجد لم إذا: قال المسيب، ابن عن األنصاري، سعيد بن يحيى عن سفيان روى ُيطلَِّق، أو ُيْنفِقَ  أن ىعل ُيجبر أنه: أحدھا

 .طالقھا على أُْجِبرَ  امرأته، على ُينفق ما

 يوھ األجلُ  انقضى فإن ونحوه، شھرا النفقة عدم في يؤجل: قال لكنه مالك، قولُ  وھذا الحاكُم، عليه ُيطلِّقھا إنما: الثاني

رَ  حائٌض،  ارتجاُعھا، فله العدة، في أيسر فإن رجعية، طلقة الحاكمُ  عليه ُيطلقھا ثم عامين، الصداقة وفي تطھر، حتى أُخِّ
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ً  الُمْعِسرِ  نفقة وتبقى معه، أقامت شاءت إن تخير الزوجة أن: أحدھما. قوالن وللشافعي  إذا ھذا: أصحابه قال. ذمته في لھا دينا

 .النكاح فسخت شاءت، وإن نفقتھا، سقطت ُتمكنه، لم وإن نفسھا، ِمن أمكنته

 .الفسخ تملِكُ  أنھا والمذھب لتكتِسَب، عنھا يَده الزوجُ  يرفع لكن تفسخ، أن لھا ليس: الثاني والقول

 .وجھان فيه فسخ؟ أو طالقٌ  ھو وھل: قالوا

 فإن رجعيًة، طلقةً  عليه الحاكم طلق أبى فإن ينفق، أو يطلَِّقھا أن ُيلزمه حتى القاضي إلى الرفع من ُبدَّ  فال طالق، أنه: أحدھما

 .ثالثة عليه طلق راجعھا، فإن ثانية، عليه طلَّقَ  راجعھا،

 ألن ملكته، الفسَخ، أرادت ثم المقام، اختارت وإن ھي، تفسخ ثم اإلِعساُر، ليثبتَ  الحاكم إلى الرفع من بد فال فسخ، أنه: والثاني

: عندھم الصحيح. قوالن وفيه أيام؟ ثالثة مضي بعد إال تملُِكه أوال الحال في الفسخَ  تملك ھلو يوم، كل وجوُبھا يتجدد النفقة

ر نفقتھا الثالث اليوم في وجد فلو: قالوا. الثاني  وقال. وجھان فيه اإلِمھال؟ ھذا استئنافُ  يجب فھل الرابع، اليوم نفقةُ  عليه وتعذَّ

ً  يفسخ ثم سنة يؤجل: سليمان أبي بن حماد  وقال. شھران أو شھر له ُيضرب: العزيز عبد بن عمر وقال. الِعنِّين على قياسا

 فإن. الفسخ وبين معه المقام بين تخيَّرُ  المرأة أن: مذھبه ظاھر وھي إحداھما،. روايتان أحمد وعن. ونحوه الشھرُ : مالك

 أو فسخ فإن الفسخ، في لھا يأذنَ  أو الطالق، على يجبره أو عليه يفسخ أن بين الحاكم فُيخيَّر الحاكم، إلى رفعته الفسخ اختارت

 فإن رجعُتھا، فله رجعياً، فطلق الطالق، على أجبره وإن. العدة في أيسر وإن له، رجعة وال طالق ال فسخ فھو الفسخ، في أذن

ً  عليه فسخ الفسخ، فطلبت عليھا، اإلِنفاق من امتنع أو ُمْعِسٌر، وھو راجعھا  ثم ُعسرته، مع معه قامالم رضيت وإن وثالثاً، ثانيا

 .ذلك فلھا الفسخ، اختارت ثم بُعسرته، عالمة تزوجته أو الفسُخ، لھا بدا

 بعيبه، رضيت ألنھا مالك قول وھو خياُرھا، ويبطل الموضعين، في الفسخُ  لھا ليس أنه: أحمد كالم وظاھرُ : القاضي قال

َجت لو كما الفسَخ، تملك فلم به، عالمةً  العقد في ودخلت ينا تزوَّ َ  به رضيت قد: العقد بعد وقالت. بعنَّته عالمةً  ِعنِّ ينا  وھذا. ِعنِّ

 .والحجة المذھب مقتضى ھو: القاضي قاله الذي

د حقُّھا: قالوا -  بالمقام رضيت وإن -  الفسخُ  لھا: قالوا والذين دُ  يوم، كل متجدِّ دِ  الفسخُ  لھا فيتجدَّ  رضاھا وألن: قالوا حقھا، بتجدُّ

 النفقة أسقطت لو وكذلك: قالوا. البيع قبل الشفعة كإسقاط يسقط فلم الزمان، ِمن فجهِ  يجب لم فيما حقھا إسقاطَ  يتضمَّن

 لم وإذا يسقط، لم قبله، المھر أسقطت لو وكذلك نفقة، بال ورضيت جملة العقد قبل أسقطتھا لو وكذلك تسقط، لم المستقبلة،

د، الجماع في حقھا بأن ذلك عن أجاُبوا بالسقوط الواق والذين. به الثابت الفسخ يسقط لم وجوُبھا يسقط  أسقطت إذا ھذا ومع يتجدَّ

 .فيه الرجوعَ  َتْملِكِ  ولم سقط، بالُعنَّة الفسخ من حقھا

 الشفعة سقوطِ  على يدلُ  الدليلُ  بل بالدليل، ثابت وال عليه، متفق غيرِ  أصلٍ  على قياسٌ  نفقتھا إسقاط على ذلكَ  وقياُسكم: قالوا

ُ  َصلَّى النبي عن صحَّ  كما البيع، قبل ابإسقاطھ  ولَمْ  باعه فإن َشِريَكُه، ُيؤِذنَ  حتى يبيعَ  أن له َيِحلُّ  ال: "قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 حقھا لسقوط أصالً  ھذا فيجعل وحينئذ بعده، طلَبھا يملِكْ  لم البيع قبل أسقطھا إذا أنه في صريحٌ  وھذا ،"ِبالَبْيعِ  أََحقُّ  َفھوَ  ُيؤِذه،

 المؤجرة، العين في بالعيب ھذا ينتقضُ  ثم كالشفعة، ثبوته، قبل بإسقاطه فسقط الضرِر، لدفع خيارٌ : ونقول باإلِسقاط، النفقة ِمن
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 ددكتج وقت، ُكلَّ  باالنتفاع حقِّه وتجّدد ھذا، بعد الفسخُ  له يكن لم الفسخ، ترك اختار ثم به، علِمَ  أو عليه، دخلَ  إذا المستأجرَ  فإن

 قبل الحقِّ  إسقاط فليس يسقط، لم قبلُه، المھرَ  أسقط أو النكاح، قبل أسقطھا لو: قوله وأما فرق، وال سواء النفقة من المرأة حق

 اإلِسقاطين، بين فرق فال خالف، فيھا كان وإن إجماع، المسألة في كان إن ھذا سببه، انعقاد بعد كإسقاطه بالكلَية سببه انعقاد

. وصاحبيه حنيفة أبي قول وھذا الفسخ، لھا ليس: أخرى رواية وعنه. القياس امتنع فرق بينھما كان وإن كمين،الحُ  بين وسوينا

 المبيع، بثمن المشتري أعسر لو كما تسليُمه، يلزمھا فلم عوضه، إليھا ُيسلم لم ألنه االستمتاِع، ِمن تمكيُنه يلزُمھا ال ھذا وعلى

 .بھا إضراراً  نفقة بغير حبسھا في ألن نفسھا، على ماُتنفقه وتحصل لھا، لِتكتِسبَ  سبيلھا تخليةُ  وعليه إليه، تسليُمه يجب لم

ً  قالُوا قد قيل حبسھا؟ يملك فھالَّ  موِسرًة، كانت فلو: قيل فإن  وأغناھا المؤنة، كفاھا إذا يملِكهُ  إنما ألنه حبسھا، يملِكُ  ال: أيضا

ا  قولُ  وھذا حبَسھا، َيْملِكْ  لم وھذا ھذا انتفى فإذا عليھا، له الواجب االستمتاع إلى لحاجتهو والكسوة، النفقة ِمن منه لھا ُبدَّ  ال عمَّ

 .والخلف السلف من جماعة

 ليس وجدت، ما إال لھا ليس: قال النفقة؟ ِمن امرأته يصلحُ  ما يجد ال عمن عطاء سألتُ : قال ُجريج ابن عن الرزاق عبد ذكر

 ُتواسيه: قال: امرأته نفقة عن َيعِجزُ  الرجل في قال أنه البصري الحسن عن جماعة، عن ة،سلم بن حماد وروى. ُيطلقھا أن لھا

 على ُينفق ما يجد ال رجل عن الزھري سألتُ : قال معمر، عن الرزاق، عبد وذكر. استطاع ما عليھا وُينفق وتصِبُر، هللا وتتَّقي

قُ  امرأته، ق وال به تستأني: قال بينھما؟ أيفرَّ ً  هللاُ  ُيَكلِّفُ  الَ {: وتال ا،بينھم يفرَّ } ُيْسراً  ُعْسر بعد هللاُ  َسَيْجَعلُ  آتاَھا َما إالَّ  َنْفَسا

 الثوري، سفيان عن الرزاق، عبدُ  وذكر. سواء الزھري قول مثلُ  العزيز عبد بن عمر عن وبلغني: معمر قال] . 7: الطالق[

ق من بقول تأخذ وال فلتصبر ت،ابُتليَ  امرأة ھي: قال: بنفقتھا زوُجھا ُيْعِسرُ  المرأة في  .بينھما فرَّ

 .إحداھا ھذه روايات، ثالثُ  العزيز عبد بن ُعمر عن: قلتُ 

ناد، أبي بن الرحمن عبد عن وھب، ابنُ  روى: والثانية  شكت امرأة لزوج يقول العزيز عبد بن عمر شھدتُ : قال أبيه، عن الزِّ

 .وبينھا بينه فرقوا األجل، ذلك إلى عليھا ُينفق لم فإن شھرين، أو شھراً  أجالً  له أضربوا: عليھا ُينفِقُ  ال أنه إليه

 ابنته أنكح بأنه العزيز عبد بن عمر إلى شكى رجالً  أن الرحمن، عبد بن محمد لھيعة،عن ابن عن وھب، ابن ذكر: والثالثة

 َتعِرفُه؟ وأنت أنكحته: عمر فقال شيء، لي ليس أنه َيْعلَمُ  وھو أنكحني: فقال فأتى، الزوج، إلى فأرسل عليھا، ُينفق ال رجالً 

 .بأھلك اذھب أصنع؟ الذي فما :قال. نعم: قال

 ُينفق لم إذا: يقولون الناسَ  أدركتُ : مالك فقال وغيُرهُ، مالك فيھا تناظر وقد ُكلِّھم، الظاھر أھل مذھبُ  التفريق بعدم والقول

قَ  امرأته على الرجل  اليوم الناسُ  ليس: مالك فقال ويحتاجون، ُيعِسُرون عنھم هللا رضي بةالصحا كانت قد: له فقيل. بينھما فُرِّ

 .رجاءً  تزوجته إنما كذلك،

 ُيبالين يكنَّ  فلم الدنيا، مراُدُھنَّ  يكن ولم هللا، عند وما اآلَخرة، الدارَ  ُيِرْدنَ  ُكنَّ  عنھم هللا رضي الصحابة نساء أن: كالمه ومعنى

 إنما فالمرأة وكسوتھم، ونفقتھم األزواج دنيا رجاء يتزوجن فإنما اليوم، النساء وأما. كذلك كانوا أزواجھن ألن أزواجھن، بُعسر
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 العقد، في كالمشروط ونسائھم الصحابة عرفُ  وكان العقد، في كالمشروط المعروفُ  ھذا فصار الدنيا، رجاء على اليوم تدخل

 .غوَره ويفھم يفھمه لم من ھذا َمهكال مالك على أنكر وإنما كاللفظي، مذھبه، أصل في العرفيّ  والشرط

 ابن عن الناس حكاه مذھب وھذا ُينفقه، ما يجدَ  حتى ُحِبسَ  بالنفقة، أعسر إذا الزوج أن وھو آخر، مذھب المسألة وفي

 عليه وُيجمع ُيسجن شيء ألي! العجب ويا. البصرة قاضي العنبري الحسن بن هللا ُعبيد عن وغيرھما"المغني"حزم،وصاحب

 .ھذا يقول العلم رائحة شمَّ  من أظن وما عظيم، بھتان ھذا سبحانك أھلِه؟ عن البعد وعذاب الفقر، وعذاب السجن ذابع بين

 حزم، بن محمد أبي مذھبُ  وھذا نفسه، نفقة عن عاجزاً  كان إذا عليه اإلِنفاق تَكلَّفُ  المرأةَ  أن وھو آخر، مذھب المسألة وفي

 وال عليه، النفقة غنيٌة،ُكلِّفت وامرأُته نفسه، نفقة عن الزوج عجز فإن": المحلى" في قال. العنبري مذھب من شك بال خيرٌ  وھو

 َنْفسٌ  تكلَفُ  ال ِبالمْعُروف وِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ  لَهُ  المْولُودِ  َوَعلَى{ وجل عز هللا قولُ  ذلك برھانُ  أيسر، إن ذلك، من بشيء ترجع

 النفقةُ  فعليھا وارثة، فالزوجةُ ] 233: البقرة[} ذلِكَ  ِمْثلُ  الَواِرثِ  َوَعلَى ِبَولِدهِ  لَهُ  َمولُودٌ  والَ  بوَلدَھا ةٌ َوالِدَ  ُتَضارَّ  الَ  ُوْسَعھا إالًّ 

 .القرآن بنص

ً  ويا  ِرْزقُُھنَّ  لَهُ  الَمولُودِ  وَعلَى{: قال سبحانه هللا فإن فھمه، ما خالفُ  منھا له لتبين اآلية، سياقَ  تأمل لو! محمد ألبي عجبا

 فجعل ،]233: البقرة[} ذلِكَ  ِمْثلُ  الَواِرثِ  َوَعلَى{: قال ثم شك، بال الزوجات ضميرُ  وھذا] 233: البقرة[} بالَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُھنَّ 

 اآلية في فأين الَموروث، على ما مثل بالمعروف وكسوتھن الوالدات رزق من الولد وارثِ  أو له، المولود وارث على ُسبحانه

 .إليه ذھب ما على عمومھا يحمل حتى الزوجات؟ يرغ على نفقة

ا َفْلُيْنفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُِيْنفِقْ {: تعالى بقوله باإلِعسار الفسخ ير لَم من واحتج  هللاُ  ُيَكلِّفُ  ال هللاُ  آتاهُ  ِممَّ

 ً  فال بتركه، يأثم ولم عليه، يجب ال ما ترك فقد الحال، ھذه في النفقة هللا ُيكلفه لم اوإذ: قالوا] 7: الطالق[} أتاَھا َما إال َنْفسا

ً  يكون  عن الزبير، أبي حديث من": صحيحه" في مسلم روى وقد: قالوا. بذلك وتعذيبه وسَكنه حبِّه وبين بينه للتفريق سببا

ُ  َصلَّى هللا رسول على عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو دخل جابر، ً  فوجداه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  نساؤه حوله جالسا  فقالَ  ساكتاً، واجما

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فَضِحكَ  عنقھا، فوجأتُ  إليھا، فقمتُ  النفقة سألتني خارجة بنت رأيتَ  لو! هللا رسول يا: بكر أبو  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  عائشة إلى بكر أبو فقام النفقة، َيسألنني ترى كما َحْولِي ُھنَّ : وقال : يقولُ  كالھما عنقھا، يجأ حفصة إلى عمر وقام ُعنقھا، يجأ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  تسألنَ  ُ  َصلَّى هللا رسول نسأَلُ  ال وهللا: فقلن عنده، ليس ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  عنده، ليس ما أبداً  شيئا

ُ  لَّىصَ  هللا رسولُ  اعتزلُھنّ  ثم  .الحديث وذكر شھراً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  بحضرة ابنتْيھما يضربان عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو فھذا: قالوا . يِجُدھا ال نفقةً  سأاله إذ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھما للحق، طالبتين يضِربا أن المحال ومن ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وُيقرَّ  طلبتاه فيما لھما حقَّ  ال أنه على فدلَّ  ذلك، على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يحلُّ  وال طلُبه، لھا ليس ما بعدم النكاح فسخ من المرأةُ  تمكن فكيف باطالً، لھا طلُبھما كان وإذا اإلِعسار، حال في النفقة من

ين صاحب سبحانه هللا أمر وقد لھا،  بإنظار مأمورة والمرأةُ  ديناً، تكون أن النفقة وغايةُ  لميسرة،ا إلى الُمْعِسرَ  ُيْنِظرَ  أن الدَّ

 .وأبعد أبعد فالفسخ الزمان، بمضي تسقط: قيل وإن الزوج، ذمة في تثبت: قيل إن ھذا القرآن بنص المْيَسَرةِ  إلى الزوج
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َدَقةِ  إلى وندبه المعسر، على الصبرُ  الحقِّ  صاحب على أوجب تعالى فا: قالوا  فجورٌ  األمرين، ھذين عدا وما حقه، بترك الصَّ

قي، أن وإما الميسرة، إلى ُتنظريه أن إما بسواٍء؟ سواءً  لھا تعالى هللا قال كما المرأة لھِذهِ  نقولُ  ونحن له، ُيبحه لم  حقَ  وال َتَصدَّ

 .األمرين ھذين عدا فيما لَكِ 

ُ  َصلَّى النبيُّ  مكَّن فما موسريھم، أضعافِ  عافَ أض ُمعِسُروھم وكان والموِسُر، الُمْعِسرُ  الصحابة في يزل ولم قالوا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وھو َفَسَخْت، شاءت، وإن صبرت، شاءت، فإن لھا حق الفسخَ  أن أعلمھا وال زوجھا، بإعسار الفسخ من واحدة امرأةً  قطُ 

 نساؤه وھؤالء بحقھا، ُتطالِبُ  واحدةٌ  امرأةٌ  فيھن كان أفما حقھن، تركن األزواج أن فھبْ  بأمره، تعالى هللا عن األحكام يشرعُ 

ُ  َصلَّى  عليھن، َمْوِجَدِتهِ  شدة ِمن شھراً  عليھن يدُخلَ  أال وحلفَ  أغضبنه، حتى بالنفقة ُيطالبنه العالمين نساء خيرُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ما إليه ُرفع وقد واحدة، امرأة ِمن ولو ذلك، إليه لرفع زوجھا بإعسار الفسخَ  تملِكُ  المرأة أن شْرِعهِ  في المستقر ِمن كان فلو

 وإن الزبير، بن الرحمن عبد ِرفاعة بعد نكحتُ  إني: ِرفاعة امرأة له وقالت النكاح، فقد من النفقة فقد ضرورة دون ضرورُته

 فما اإلِعسار، إلى بالنسبة النُّدرة يةغا في فيھم كان ھذا أن المعلوم ومن. وبينھا بينه ُيَفّرقَ  أن ُتريد. الثوب ُھْدَبةِ  ِمْثلُ  معه ما

قَ  أن واحدة امرأة منه طلبت  .باإلِعسار وبينھا بينه يفرِّ

 عليه فسخت افتقر، من ُكلُّ  كان فلو الوقَت، ويستغني الوقت الرجل فيفتقِرُ  للعباد، مطيَّتينِ  والغنى الفقر هللا جعل وقد: قالوا

، وتفاقم البالُء، لعم امرأته،  ويعوز ُعْسرةٌ، ُتِصْبهُ  لم الذي فمن الِنساء، أكثر بيدِ  الفراق وكان العالم، أكثرِ  أنكحة وفسخت الشرُّ

ً  النفقة  .أحيانا

ر ولو: قالوا  عليه ُيوجبون بل النكاح، فسخ ِمن الزوجُ  يمكن لم بالجماع، وأعسرت متطاول، بمرض االستمتاع المرأةِ  من تعذَّ

ً  تكون أن غايُتھا التي النفقة عن بإعساره الفسح ِمن ُيمكنونھا كيفف بالوطء، زوجته إعسار مع كاملة النفقة  عن عوضا

 االستمتاع؟

حَ  فقد ھريرة، أبي حديثُ  وأما: قالوا  َصلَّى النبي كالم ِمن ال ِكيسه، من طلقني، وإال عليَّ  أنفق: تقول امرأتك: قوله بأن فيه صرَّ

 ُ : الحديث بھذا حدث إذا. ھريرة أبو يقول ثم: وقال سعيد، أبي بن سعيد عنه ورواه .عنه" الصحيح" في وھذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الزيادة فذكر تقول، امرأُتك

ُ  َصلَّى النبي عن ھريرة، أبي عن صالح، أبي عن بھدلة، بن عاصم عن سلمة، بن حماد حديثُ  وأما  فأشار بمثله، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ال منكر فحديثٌ  بينھما، ُيفرق: قال. امرأته على ينفق ما يجد ال الرجل في المسيب بن يدسع عن سعيد بن يحيى حديث إلى

ُ  َصلَّى النبي عن يكونَ  أن يحتِملُ   موقوفاً، عنه هللا رضي ھريرة أبي عن يكون أن أحواله وأحسنُ  أصالً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أبي عند يكونَ  أن وأما طلقني، أو أطعمني: تقول امرأتك: عنه هللا ضير ھريرة أبي قوله وأراد بالمعنى، ُروي أنه: والظاھر

ُ  َصلَّى النبي عن ھريرة  ھذا قال ما فوهللاِ  بينھما، ُيفرق: فقال امرأِته، على ُينفِقُ  ما يجد ال الرجل عن سئل أنه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُ  َصلَّى النبيِّ  عن َيرويَ  أن يستجيزُ  ال ھريرة وأبو كيف به، حدَّث وال ھريرة، أبو سمعه وال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

 ،"طلقني وإال أطعمني: تقول امرأُتك" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 
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ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى نسبته يتوھم لئال ھريرة أبي كيس من ھذا: ويقول  في وقواعدھا عةالشري أصولُ  تقتضيه والذي.َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فظھر ذلك، على فتزوجته مال، ذو بأنه المرأة غرَّ  إذا الرجل أن المسألة ھذه  اإلِنفاق وترك ماٍل، ذا كان أو له، شيء ال ُمْعدما

 كان أو بُعسرته، عالمةً  تزوجته وإن الَفسخ، لھا أن بالحاكم وال بنفسھا، ماله من كفايتھا أخذ على َتقدرْ  ولم امرأته، على

 أزواُجھم ترفعھم ولم اليسار، بعد الفاقة تصيبھم الناس تزل ولم ذلك، في لھا فسخَ  فال مالَه، اجتاحت جائحةٌ  أصابته ثم راً،موسِ 

 .التوفيق وبا وبينھن، بينھم ليفرقوا الحكام إلى

 أحمد مذھب من الصحيحُ  وھو ،وأصحابه حنيفة أبي قولُ  وھذا بالصداق، باإلِعسار الفسخُ  لھا يثبت ال: الفقھاء جمھورُ  قال وقد

 ھريرة، أبي بن علي وأبو إسحاق أبو الشيخ وفصل. الشافعي أصحاب من كثير قولُ  وھو أصحابه، عامة اختاره هللا، رحمه

 وھو محٌض، ِعوض أنه مع ھذا أحمد مذھب من الوجوه أحدُ  وھو يثبت، ال وبعده الفسُخ، به ثبت الدخول، قبلَ  كان إن: فقاال

 .وأولى النفقة في فمثله به، الفسخ عدم في تقرر ما كلُّ  النص، عليه دل كما المبيع، ثمن من ىيوف أن أحق

داق، اإلِعسار في ليس ما بالزوجة الالحق الضرر ِمن بالنفقةِ  اإلِعسار في: قيل فإن . النفقة بخالف بدونه تقوم الِبنية فإن بالصَّ

 تعيشُ  بما فتعيشُ  وبالجملة، غزلھا، من تأكل أو قرابتھا، ذو عليھا ُينفِق أو مالھا، نم ُتنفِقَ  بأن نفقته بدون تقوم قد والِبنية: قيل

ة كله الزوج ُعسرة زمن وُتقدر العدة، زمن به  .عدَّ

 عن الزوجُ  عجز إذا والفضة الذھب ِمن المقنطرة القناطيرُ  معھا كان ولو تفسخ أن لھا: يقولُون الفسخ لھا ُيجوزون الذين ثم

 مالھا، فُتعطيه الحال، ھذه في عليه ُتنفِقَ  أن عليھا يجب إنه: حزم بن محمد أبي الغرب ِمنجنيق قولُ  القول ھذا زاءوبإ نفقتھا،

ُنه  .ُيحبس بأنه العنبري قولُ  العجب ومن نفسھا، من وُتمكِّ

 أدناھما، باحتمالِ  فسدتينالم أعلى ودفعِ  المفاسد، ودرء المصالح من عليه اشتملت وما وقواعَدھا، الشريعة أصولَ  تأملت وإذا

 .التوفيق وبا األقوال، ھذه ِمن الراجحُ  القولُ  لكَ  تَبين أعالھما، لتحصل المصلحتين أدنى وتفويتِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم في: فصل  سكنى وال للمبتوتة نفقة ال أنه هللا لكتابِ  الموافق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بشعير، وكيلُه إليھا فأرسلَ  غائب، وھو ألبتةَ  طلَّقھا حفص بن عمرو أبا أن قيس، بنت فاطمة عن ،"صحيحه" في مسلم روى

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فجاءت شيء، ِمن علينا مالَكِ  وهللاِ : فقال فسِخَطْتهُ   َعلَْيهِ  لَكِ  لَْيسَ : "فقال َقاَل، وما له ذلك فذكرت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أَْعَمى، َرُجلٌ  فإنَّهُ  َمْكُتوم، أُمِّ  ابنِ  ِعْندَ  اْعَتدِّي أَصَحابي، َيْغَشاَھا اْمَرأَةٌ  ِتْلكَ : " قال ثم شريك، أمِّ  بيت في تعتد أن فأمرھا ،" َنَفَقةٌ 

 هللا رسول خطباني،فقال جھم وأبا سفيان أبي بن معاوية أن له ذكرت حللُت، فلما: قالت".  فآِذنيني َحلَْلتِ  َفإذا ِثَياَبِك، َتَضِعينَ 

ُ  َصلَّى ا" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ا عاِتقِِه، َعنْ  َعَصاهُ  َيَضعُ  َفالَ  َجْھمٍ  أَُبو أَمَّ " َزْيدٍ  بنَ  أَُساَمةَ  اْنِكِحي لَُه، َمالَ  ال فُصْعلُوكٌ  ُمعاويةُ  وأمَّ

ً " حهصحي" وفي. واغتبطتُ  خيراً  فيه هللاُ  فجعلَ  فنكحته،" َزْيدٍ  بنَ  أسامة اْنِكحي: "قال ثم فكرھته،  زوجھا َطلقھا أنھا عنھا: أيضا

ُ  َصلَّى هللا رسول عھدِ  في ً  نفقةً  عليھا أنفقَ  وكان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا َرسولَ  ألُْعلَِمنَّ  وهللا: قالت ذلك، رأت فلما دونا  هللاَّ

 َصلَّى هللا لرسول ذلك فذكرتُ : قالت شيئاً، منه آخذْ  فقٌة،لمن لي تُكن لم ُيصلُِحني،وإن الذي أخذتُ  نفقةٌ  لي كانت فإن َوَسلََّم، َعلَْيهِ 

 ُ  ".ُسْكنى َوالَ  لكِ  َنَفَقةَ  الَ : "فقالَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ
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ً " صحيحه" وفي  َعلَْيَنا لَكِ  ليس: أھلُه لھا فقال اليمن، إلى انطلق ثم ثالثاً، طلَّقھا المخزومي المغيرة بن حفص أبا أن عنھا، أيضا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فأتْوا نفٍر، في الوليد بن خالدُ  فانطلق ة،نفق  طلَّق َحْفٍص  أبا إن: فقالوا ميمونة، بيت في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاَ  رسولُ  فقال نفقة؟ ِمن لھا فھل ثالثاً، امرأته ةُ  وَعلَيَھا َنَفَقةّ  لََھا لَْيست: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ال أَنْ : "إليھا وأرسل ،" الِعدَّ

لوَن، المھاِجرونَ  يأتيھا شِريكٍ  أُمَّ  أَنَّ : "إليھا أرسل ثم شريك، أمَّ  إلى تنتقِلَ  أن وأمرھا ،" ِبَنْفِسكِ  َتْسِبقيني  أُمِّ  اْبنِ  إلى فاْنِطلقي األَوَّ

ُتھا انقضت فلما ه،إلي فانطلََقت ،"َيَركِ  لَم ِخَماَركِ  َوضْعتِ  إَِذا َفإنَّكِ  األَْعَمى َمكُتومٍ  ُ  َصلَّى هللا رسول أنكَحَھا عدَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .حارثة بن زيد بن أساَمة

 إلى طالب أبي بن علي مع خرج المغيرة بن حفص بن عمرو أبا أن عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن أيضاً،" صحيحه" وفي

 ربيعة أبي بن وعياشُ  ھشام، بن الحارث لھا وأمر طالقھا، من بقيت كانت بتطليقة قيس بنت فاطمة امرأته إلى فأرسل اليمن،

ُ  َصلَّى النبيّ  فأتت حامالً، تكوني أن إال نفقةٌ  لَكِ  ما وهللا: لھا فقاال بنفقة،  َنَفَقةَ  ال: "فقال قولھما، له فذكرت َوَسلََّمَ◌، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وال عندهُ  ثياَبھا َتَضعُ  أعمى وكان ،"َمكتوم أمِّ  ابنِ  إلى: " قال هللاِ؟ رسولَ  يا أين :فقالت لھا، فأذنَ  االنتقال، في فاستأذنته ،"لَكِ 

تھا، مضت فلما َيراَھا، ُ  َصلَّى النبيُّ  أنكحھا ِعدَّ  عن يسألَُھا ُذؤيب بنَ  َقبيَصةَ  مروانُ  إليَھا فأرسلَ  زيد، بن أسامة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فاطمة فقالت عليھا، الَناسَ  وجدنا التي بالِعصمة سنأُخذ امرأة، ِمن إال الحديثَ  ھذا نسمع لم انمرو فقال به، فحدثته الحديث،

 ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إالَّ  َيْخُرْجنَ  َوالَ  بيوِتِھنَّ  ِمنْ  ُتْخِرُجوُھنَّ  ال{:  وجلَّ  عز هللا قال القرآُن، وبينكم بيني: مروان قولُ  بلغھا حين

 بعد يحدث أمر فأي مراجعة له كان لمن ھذا: قالت ،]1: الطالق[}أَْمراً  ذلِكَ  َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللاَ  لََعلَّ  َتْدِري ال{: لهقو إلى} ُمبَينةٍ 

 !.تحبسونھا؟ فعالم حامالً، تكن لم إذا لھا نفقة ال: تقولون فكيف! الثالث؟

 تكوني أن إال لك نفقة ال: ھشام بن والحارث ربيعة أبي بن عياش قولِ  عقيب مسلم بإسناد الحديث ھذا في داود أبو وروى

ُ  َصلَّى النبيَّ  فاتتِ  َحامالً،  ".َحامالً  تكوني أَنْ  إالَّ  لَكِ  َنَفَقةَ  ال: "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً " صحيحه" وفي ُ  َصلَّى هللا رسول قضاء عن فسألُتھا قيس، بنتِ  فاطمة على دخلتُ : قال الشعبي عن أيضا  عليھا، َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى فخاصمته البتة، زوُجھا طلَّقھا: فقالت كنى في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وال ُسكنى لي يجعل فلم: قالت والنفقة، السُّ

 .مكتوم أم ابن بيت في أعتدَّ  أن وأمرني نفقة،

 لھا يجعل فلم ثالثاً، زوُجھا طلقھا: تقولُ  قيس بنت اطمةف سمعتُ : قال العدوي، الجھم أبي بن بكر أبي عن" صحيحه" وفي

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لي قال: قالت نفقة، وال ُسكَنى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فآذنته، ،" فآِذنيني َحلَْلتِ  إَِذا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول الفق زيد، بن وأسامةُ  جھم، وأُبو معاويُة، فخطبھا ا لُه، مال ال تِرب فرُجل معاوية أَما" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أَُبو َوأَمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھا فقال! أسامة! أسامة: ھكذا بيدھا فقالت ،" زْيد بنُ  أُسامةُ  ولِكنْ  لِلنِّساِء، ضّرابٌ  َفَرُجلٌ  َجْھمٍ  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .فاغتبطتُ  فتزوجُته، ،" لَكِ  َخيرٌ  َرُسولِهِ  َوَطاَعةُ  هللاِ  َطاَعةُ "

ً " صحيحه" وفي  فأرسل بطالقي، ربيعة أبي بن عياشَ  المغيرة بن حفص بن عمرو أبو زوجي إلي أرسل: قالت عنھا أيضا

 ثيابي، عليَّ  فشددتُ  ال، :قال منزلكم؟ في أعَتدُّ  وال ھذا؟ إال نفقة لي أما: فقلتُ  شعير، آصعِ  وخمسة تمٍر، آُصع بخمسة معه
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ُ  َصلَّى هللا رسول وأتيتُ  ً : قلتُ "َطلََّقِك؟ َكمْ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َعمِّكِ  ابن َبْيتِ  في اْعتدِّي َنَفَقٌة، لَكِ  لَْيسَ  َصَدَق،: " قال. ثالثا

ُتكِ  اْنَقَضتْ  َذاَفإِ  ِعنَدهُ، َثْوَبكِ  َتَضِعينَ  الَبَصرِ  َضريرُ  فإنه َمْكُتوم، أُمِّ  ابنِ   ".فآِذنيني ِعدَّ

ُ  َصلَّى النبي لھا فقال فيه، مطعن ال صحيح بإسناد بعِضھا وفي وألفاظه، بطرقه الَحديثَ  ھَذا" سننه" في النسائي وروى  َعلَْيهِ  هللاَّ

َفَقةُ  إنَّما َوَسلَّمَ  ْكنى النَّ ُ  َصلَّى هللا رسول فأتت: وقال لدارقطنيا ورواه ،"الّرْجعةُ  َعلْيھا لِزوِجھا كان إذا لِْلمرأةِ  والسُّ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َما: "وقال نفقة، وال سكنى لي َيْجَعلْ  فلم: قالت له، ذلك فذَكَرتْ  َفَقة السكنى إِنَّ ْجَعةَ  َيْملِكُ  لَِمنْ  والنَّ ً  النسائي وروى". الرَّ  ھذا أيضا

 .صحيح وإسنادھما اللفظ،

 وجل عزَّ  هللا لكتاب الحكم ھذا موافقة ذكر

َھا{ : تعالى هللا قال بيُّ  َيأَيُّ ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَ  الَنَساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ ةَ  َوأَْحُصوا لِِعدَّ قُوا الِعدَّ  َوالَ  ُبُيوِتِھنَّ  ِمنْ  ُتْخِرُجوھنَّ  ال َرّبُكم هللاَ  واتَّ

*  أَْمراً  ذلِكَ  بْعد ُيْحِدثُ  هللا لعلَ  تْدِري ال نْفَسهُ  َظلَم َفَقدْ  هللاِ  ُحًدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  هللاِ  ُحُدودُ  ْلكَ َوتِ  ُمبيََّنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  َيأِتينَ  أَنْ  إالَّ  َيْخُرْجنَ 

 جعل قدْ {: قوله إلى ،}ِّ  الّشَھاَدةَ  َوأَقِيُموا ِمْنُكمُ  َعْدلٍ  ذَويْ  وأَشِھدوا بَمْعُروفٍ  َفارقُوُھنَّ  أَوْ  بمعروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ  أَجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإذا

 ُيخرجوا ال بأن والتسريحُ  اإلِمساكُ  األجلِ  بلوغ عند لھم الذين األزواج سبحانه هللا فأمر] 3-1: الطالق[} َقْدراً  شيءَ  لُِكلّ  هللاُ 

 سبحانه فإنه الطالق، بعدَ  إمساُكھا لزوجھا ليس من إخراج جواز على فدلَّ  َيْخُرْجَن، ال أن أزواَجھن وأمر بيوتھم، ِمن أزواجھم

ً  المطلقات لھؤالء ذكر  .بعض عن بعُضھا ينفكُّ  ال متالزمة أحكاما

 بيوتھن ِمن ُيخرجوھن ال األزواج أن: أحدھا

 .أزواجھن بيوت ِمن َيْخُرْجنَ  ال أنھن: والثاني

حوھن اإلِمساك، وترك األجل، انقضاء قبلَ  بالمعروف إمساَكھن ألزواجھن أن: والثالث  .سانبإح فُيسرِّ

 في وأنه ذلك، حكمة إلى ُسبحانه وأشار استحباباً، وإما وجوباً، إما الرجعة على إشھادٌ  وھو عدل، َذويْ  إشھاد: والرابع

. المراجعة ھو: ھاھنا إحداُثه ُيرَجى الذي واألمر] 1: الطالق[} أَْمراً  ذلِكَ  َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللاَ  لََعلَّ  َتْدِري ال{: بقوله خاصة الرجعيات

 ُيْحِدثُ  هللاَ  لََعلَّ  َتْدِري ال{ :الشعبي عن األودي، داود عن معاوية، أبو حدثنا: شيبة أبي ابنُ  قال. بعدھم ومن السلف قال ذاھك

} ْمراً أَ  ذلِكَ  َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللاَ  لََعلَّ {: الضحاك وقال الرجعة، إلى سبيلٌ  لك فيكون َتْنَدُم، لعلك: قال ،]1: الطالق[} أَْمراً  ذلِكَ  َبْعدَ 

ِة، في ُيراِجَعھا أن لعله: قال] 1: الطالق[ م وقد والحسن، وقتادة، عطاء، وقاله الِعدَّ  بعد يحُدثُ  أمر أي: قيس بنت فاطمة قول تقدَّ

 وأرحم الحاكمين أحكم ِحكمة وأن األحكاُم، ھذه فيه ثبتت الذي الرجعيُّ  ھو: المذكور الطالقَ  أن على يدل فھذا الثالث؟

رُّ  ويزولَ  َينَدَم، أن الزوج لعل قتضتها الراحمين،  أبي بن علي قال كما فُيراجَعھا، نفسه، فتتبعھا بينھما، الشيطانُ  َنَزَغهُ  الذى الشَّ

الِق، في هللا بأمر أخذوا الناسَ  أنَّ  لو: عنه هللا رضي طالب  .أبداً  ُيطلِّقھا امرأة نفسه رجل تتبع ما الّطً

 َيتَِّحدُ  كلَّھا فالضمائر] 6: الطالق[} ُوْجِدُكم منْ  َسَكنتم َحْيثُ  ِمنْ  أَْسِكنوُھنَّ {: فقال المطلقاِت، ھؤالء بإسكان األمر سبحانه ذكر ثم

ُ  َصلَّى النبيِّ  قولُ  وكان متالزمة، كلھا وأحكامھا مفسرھا، َفَقةُ  إنَّما: " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَيَھا لَِزْوِجَھا َكانَ  إَذا لِْلَمرأَةِ  والّسْكَنى النَّ

ً  ،"َرْجَعةٌ  راً  وجل، عز هللاِ  كتابِ  من مشتقا ً  له، ومفسِّ ُ  َصلَّى هللا رسول قضاءِ  اتحادُ  تبين فقد منه، به المتكلِّم لمراد وبيانا  َعلَْيهِ  هللاَّ



60 

 

ً  معھما العادل والميزانُ  وجل، عز هللا وكتابِ  َوَسلََّم،  صارت منه، بانت فإذا جة،للزو تكونُ  إنما النفَقةَ  فإن ُيَخالفھما، ال أيضا

 زنى، أو بُشبھة كالموطوءة نفقة، لھا ُيوِجبُ  ال وذلك منه، اعتدادھا مجردُ  إال يبق ولم األجنبيات، سائر حكمُ  حكُمھا أجنبيةً 

 عليه لھا جبتو لو النفقة وألن بينونتھا، بعد بھا استمتاُعه ُيمِكنُ  ال وھذا االستمتاع، من التمكنِ  مقابلة في تجب إنما النفقة وألن

ر قد منه، معتدة وھي عنه، بانت قد منھما واحد ُكلَّ  فإن البتة، بينھما َفْرقَ  وال ماله، من عنھا للمتوفَّى لوجبت عدتھا، ألجلِ   تعذَّ

 قة،النف دون السكنى لھا تجب أن فأما. يوجبھا من يقوله كما النفقُة، لھا لوجبت السكنى، لھا وجبت لو وألنھا االستمتاُع، منھما

 نساء فقھاء إحدى قيس بنت وفاطمة هللا، عبد بن وجابر وأصحابه، عباس بن هللا عبد قولُ  وھذا يدفعه، والقياسُ  فالنصُّ 

 علي بن وداود وأصحابه، راھويه بن وإسحاق وأصحابه، حنبل بن أحمد يقول وبه عليه، ُتناظر فاطمة وكانت الصحابة

 أن: والثاني. ھذا: أحدھا: أحمد عن روايات ثالث وھي أقوال، ثالثة المسألة ھذه في وللفقھاء. الحديث أھل وسائر وأصحاُبه،

 مذھب وھذا النفقة، دون السكنى لھا أن: والثالث. الكوفة وفقھاء مسعود، وابن الخطاب، بن عمر قولُ  وھو والسكنى، النفقةَ  لھا

 .والشافعي مالك يقول وبه المدينة، أھل

ً  قيس بنت فاطمة حديث ىعل بھا طعن التي المطاعن ذكر ً  قديما  وحديثا

 مع كنت: إسحاق،قال أبي عن": صحيحه" في مسلم فروى عنه، هللا رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أميرِ  طعنُ  فأولھا

ً  يزيد بن األسود ُ  َصلَّى◌ِ  هللا رسولَ  أن قيٍس، بنت فاطمة بحديث الشعبيُّ  فحدَّث الشعبي، ومعنا األعظم، المسجد في جالسا  هللاَّ

 الَ : عمر قال ھذا؟ بمثل ُتحدِّث َوْيلَكَ : فقال به، فحصبه حصى، ِمن كفأ األسود أخذ ثم نفقة، وال سكنى لھا يجعل لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

نا َوُسنَّةَ  هللاِ  ِكَتابَ  َنْتُركُ  ْكَنى لََھا َنِسَيْت؟ أَوْ  َحفَِظتْ  لََعلََّھا َنْدِري ال امرأة لِقول! نبيِّ  ُتْخِرُجوُھنَّ  ال{: وجل عز هللا قال َفَقةُ والنَّ  السُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول سنةَ  أن يخبر عمرُ  فھذا: قالوا] 1: الطالق[} ُمبًيَنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِتينَ  أَن إاِلَّ  َيْخُرْجنَ  َوال ُبُيوِتِھنَّ  ِمنْ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 سنة ِمن: قال إذا فكيف مرفوعاً، كان كذا، السنة من: قال إذا الصحابيَّ  نفإ مرفوٌع، ھذا أن ريبَ  وال والسكنى، النفقةَ  لھا أن

ُ  َصلَّى هللا رسول  وروايةُ  عنه، هللا رضي عمر رواية تعارضت وإذا الخطاب؟ بن عمر القائلُ  كان إذا فكيف َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أبو حدثنا: منصور بن سعيد وقال. سنذكر كما القرآن، ظاھر ومعھا سيما ال أولى عنه هللا رضي عمر فرواية فاطمة،

 في نغير كنا ما: قال قيس بنتِ  فاطمة حديثُ  عنده ُذِكرَ  إذا الخطاب بن ُعمر كان: قال إبراھيم، عن األعمش، معاوية،حدثنا

 .امرأة ِبَشھاَدةِ  ديننا

 قيس بنتِ  فاطمة خبر في عنھا هللا رضي عائشة طعن ذكر

جَ : قال أبيه، عن عروة، بن مھشا حديث من": الصحيحين" في  الحكم بن الرحمن عبد بنتَ  العاص بن سعيد بنُ  يحيى تزوَّ

 عنھا، هللا رضي عائشة فأتيت: عروةُ  قال خرجت، قد فاطمةَ  إن: فقالوا عروةُ، عليھم ذلك فعابَ  عنده، ِمن فأخرجھا فطلقھا،

 عائشةُ  فأرسلت الرحمن، عبدُ  فانتقلھا: البخاري وقال. الحديثَ  ھَذا تذكرَ  أن خْيرٌ  قيس بنتِ  لِفاطمة ما :فقالت بذلك، فأخبرتھا

: محمد بن القاسم وقال غلبني، الحكم بن الرحمن عبدَ  إن: مروان قال. بيتھا إلى وارُدْدھا هللاَ  اّتقِ  المدينة، أميرُ  وھو مروان إلى

 ھذينِ  بينَ  ما فحسُبك شٌر، ِبك كان إن: مروان فقال فاطمة، حديثَ  تذكر أال يضرك ال: قالت قيس؟ بنت فاطمة شأنُ  بلغك ما أو

 .الشر من
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 ِمن امرأِتهِ  وبين العاص بن سعيد بن يحيى بين ما لسانھا،فيكفيك في كان شر من ُيقال لما فاطمة خروجُ  كان إن: كالمه ومعنى

 .الشر

 فخرجت، البتة زوُجھا طلَّقھا الحكم بنتِ  فاُلَنة إلى َتَريْ  أَلَم: عنھا هللا رضي لعائشة قال أنه عروة، عن": الصحيحين" وفي

 .ذلك ذكر في لھا َخْيرَ  ال إنَّه أما: فقالت فاطمة، قولِ  إلى تسمعي أَلَمْ : فقلتُ  َصَنَعْت، َما ِبْئسَ : فقالت

 عائشة عن": البخاري صحيح" وفي. نفقة وال لھا سكنى ال: قولھا في: يعني عنھا هللا رضي عائشة عن القاسم، حديث وفي

ً " صحيحه" وفي نفقة وال لھا سكنى ال قولھا في تعني هللا، نتقي أال: لفاطمة قالت أنھا عنھا هللا رضي  إن: قالت عنھا: أيضا

ُ  َصلَّى النبيَّ  أرخصَ  فلذلكَ  ناِحيتھا، على َفِخيفَ  َوْحٍش، مكانِ  في كاَنتْ  فاطمةَ   ابن عن: الرزاق عبد وقال لھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 المطلقة انتقالَ : "تعني قيس، بنتِ  فاطمة على ذلك أنكرت عنھا هللا رضي عائشةَ  أن ُعروة، عن شھاب، ابن برنيأخ جريج،

 ً  ".ثالثا

 بن محمد عن أحِسُبه: قال إسحاق، بن محمد عن ھارون عن أبي، حدثني علي، بن نصر حدثنا إسماعيل القاضي وذكر

 .اللسان ھذا أخرَجكِ  إنما: قيس نتب لفاطمة قالت عنھا هللا رضي عائشة أن إبراھيم،

ُ  َصلَّى هللا رسول حبِّ  زيدٍ  بنِ  أسامة طعن ذكر  فاطمة حديث على حبه وابنِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عبد بن سلمة أبي عن ھرمز، ابن عن جعفر، حدثني سعد، بن الليثُ  حدثني: قال الليث، كاتب صالح بن هللا عبد روى

ً  فاطمة ذكرت إذا أسامةُ  كان: يقول زيد بن أسامة نُ ب محمد كان: قال الرحمن،  بما رماھا عدتھا في انتقالھا يعنى ذلك ِمن شيئا

 .يده في

 فاطمة حديث على مروان طعن ذكرُ 

 مروان،فقال به حدَّث أنه: ھذا فاطمة حديثَ  عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري، حديث من": صحيحه" في مسلم روى

 .عليھا الناس وجدنا التي بالِعصمة سنأخذ امرأة من إال ھذا معنس لم مروان،

  المسيَّب بن سعيدِ  طعنِ  ذكرُ 

 بنت فاطمة: فقلتُ  المسيِب، بن سعيدِ  إلى َفُدفِْعتُ  المدينَة، قدمتُ : قال ِمھران، بن ميمون حديث من": سننه" في داود أبو روى

 مكتوم أمِّ  ابنِ  يدي َعلَى َفُوِضَعتْ  لَِسَنة، امرأةً  كانت إنھا الناسَ  َفتَنتِ  رأةام تلك: سعيد فقال بيتھا، ِمن فَخرَجت طلِّقت، قيس

 .األعمى

 يسار بن سليمان طعن ذكر

 .الُخلُقِ  ُسوءِ  ِمن كان إنما: فاطمة خروج في قال أيضاً،" سننه" في داود أبو روى
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 يزيد بن األسود طعن ذكر

مَ  ً  األسود فأخذ فاطمة، بحديث حدَّث الشعبي أن: مسلم حديث تقدَّ ! ھذا؟ بمثل تحدث ويلك: وقال به، فحصبه حصباء ِمن كفا

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولِ  من سمعاه أنھما يشھدانِ  بشاھدين جئتِ  إن: لھا عمر قال ھذا؟ بمثل ُتفتي لِمَ  ويلك: النسائي وقال  َعلَْيهِ  هللاَّ

َنا ِكَتابَ  نتُركْ  لم وإال َوَسلََّم،  .امرأة لَِقولِ  َربِّ

 الرحمن عبد بن سلمة أبي طعن ذكر

 الناسُ  فأنكر: قال ثم فاطمة حديث فذكر الرحمن، عبد بن سلمة أبو أخبرني: قال شھاب، ابن عن عقيل، حدثني: الليث قال

 النفقة إيجاب في ُعمر رواية صريحُ  فاطمة رواية عارض وقد: قالوا َتِحلَّ، أن قبل خروجھا من ُتحدِّث كانت ما عليھا

 قيس، بنت فاطمة عن الشعبي بحديث النخعي إبراھيم أخبر أنه سليمان، أبي بن حماد عن سلمة، بن حماد فروى ى،والسكن

ُ  َصلَّى النبي وقول هللا كتاب من آية بتاركي لسنا: فقال بقولَھا، أُْخِبرَ  عمر إن: إبراھيمُ  له فقال  لعلَّھا امرأة لقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى نبيَّ ال سمعت أوھمت، ْكَنى لََھا: "يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يجب صريح نص فھذا ،"المحلى" في محمد أبو ذكره" والَنَفَقةُ  السُّ

 .هللا لِكتاب وموافقته عليه الصحابةِ  إنكارِ  وتركِ  رواته، لِجاللة فاطمة حديث على تقديُمه

 بطالنھا وبيان المطاعن ھذه عن األجوبة ذكر

 .أربعة وحاصلھا

 .حديثھا على يتابعانھا بشاھدينِ  تأتِ  لم امرأة راويتھا أن: أحُدھا

 .القرآن مخالفةَ  تضمَّنت روايتھا أن: الثاني

 .بلسانھا زوجھا أھلَ  ألذاھا بال السكنى، في لھا حقَّ  ال ألنه يكن لم المنزل من خروَجھا أن: الثالث

 .الخطاب بن مرع المؤمنين أمير برواية روايِتھا معارضة: الرابع

 ِمن بعضھا وفي االنقطاع، ِمن بعضھا في أن مع ھذا وقوته، هللا بحول األربعة األمور ھذه من واحد كل في ما نبين ونحن

 .شك بال إليه نسب عمن صحيح وبعُضھا عليه، َسُنَنبهُ  ما الُبطالن من بعضھا وفي الضعف،

 األئمة أتباع من بھذا والمحتجُّ  خالفة، على قاطبة والعلماء شك، بال اطلٌ ب فمطعن امرأة، الراوي كونُ  وھو: األول المطعنُ  فأما

لُ   األئمة تلقاھا سنة ِمن وكم ھذا الرجل، عن ُتؤخذ كما المرأة عن ُتؤخذ السننَ  أن في يختلفون ال فإنھم له، ومخالف له مبطل أوَّ

دت سنةً  فيھا ترى أن تشاءُ  ال الناس يديبأ الصحابة نساءِ  مسانيد وھذه الصحابة، من واحدة امرأة عن بالقبولِ   امرأةّ  بھا تفرَّ

 أبي أختِ  سنان بن مالِك بنت فُريعة بحديث الناس أخذ وقد العالمين، نساء دون قيس بنتِ  فاطمةَ  ذنبُ  فما رأيَتھا، إال منھن

ً  بدونھا فاطمةُ  وليست زوجھا بيت في عنھا المتوفَّى اعتدادِ  في سعيد  فإن شك، بال منھا أفقهُ  ھي بل أمانًة،و وثقةً  وجاللةً  علما

 ذلك، على ومناظرتھا هللا، كتاب إلى الصحابة ِمن نازعھا من ودعاؤھا فاطمة، شھرةُ  وأما الخبر ھذا في إال ُتعرف ال فُريعة
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 في يختلِفونَ  عنھم هللا رضي الصحابة كان وقد تقريُره، مضى كما خالفھا ممن المناظرة بھذه أسعدَ  وكانت مشھور، فأمر

ُ  َصلَّى النبيِّ  عن المؤمنين أمھات إحدى لھم فتروي الشيء،  ما ويتركون إليه، ويرجعون به، فيأخذون شيئاً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْلنَ  وإنما له، عندھم ُ  َصلَّى هللا رسولِ  أزواجَ  بكونھن قيس بنت فاطمة على فُضِّ  األول، تالمھاجرا ِمن فھي وإال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  رضيھا وقد  مقدارَ  تعرف أن شئتَ  وإذا. له خطبھا الذي وكان زيد، بن أسامة ِحبِّه وابنِ  لِِحبِّه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َجالِ  حديث ِمن فاعرفه وعلمھا، حفظھا ُ  َصلَّى هللا رسول به حدث الذي الطويلِ  الدَّ  فاطمةُ  فوعته منبر،ال على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فيھا، وخاصمت سببھا، وھي لھا جرت بقصة فكيف وغرابته، طوله مع أحد عليھا ينكره ولم سمعته، كما وأدته وحفظته،

 وبين بينھا مشترك أمر فيه النسيان واحتمال وذكره، ھذا مثل حفظ ُتوجبُ  والعادة سكنى، وال نفقة ال وھى: بكلمتين فيھا وحكم

مَ  نسي قد عمرُ  ذافھ عليھا، أنكر من ُ  َصلَّى هللا رسول أمر ياسر بن عمار وذكرهُ  الجنب، تيمُّ  من بالتيمم لھما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الماء يجد حتى يصلي ال الجنب أن على وأقام عنه، هللا رضي عمر يذكره الجنابة،فلم

 ].20: النساء[} َشيئا ِمنهُ  َتأُخُذوا َفالَ  قِْنَطاراً  إْحَداھن َوْآتيُتم جٍ َزو َمَكانَ  َزوجٍ  اسِتْبَدالَ  أََرْدُتم وإِنْ {: تعالى قولَه ونسي

رته حتى ُھمْ  ميِّتٌ  إنَّكَ {: قوله ونسي قولھا إلى فرجعَ  امرأَة، به ذكَّ  النسيان جوازُ  كان فإن بِه، ُذكر حتى] 30: الزمر[} َمّيتونَ  َوإنَّ

 بطلت روايته، سقوطَ  ُيوجب ال كان وإن فاطمة، خبر بھا عارضتم التي عمر روايةُ  سقطت روايته، سقوطَ  ُيوجب الراوي على

ننُ  ُردَّتِ  ولو التقديرين، على باطلة فھي بذلك، المعارضةُ   ُيعاِرضُ  كيف ثم اليسير، إال منھا األمة بأيدي يبق لم ھذا، بمثل السُّ

 أصابه عنه هللا رضي وعمر ِنصاباً، للرواية يشترطُ  وال ،العدل الواحد خبرِ  قبولَ  يرى َمنْ  ھذا بمثل فيهِ  وَيْطَعنُ  فاطمة، َخبر

 إمالِص  في ُشعبة بنِ  المغيرة خبرَ  وردَّ  سعيد، أبو له شھد حتى االستئذان في موسى أبي خبر رد في أصابه ما ھذا مثل في

دُ  له َشِھدَ  حتى المرأةِ  ً  كان وھذا مسلمة، بن ُمحمَّ عبَ  اسالن يركب ال حتى عنه هللا رضي منه تثبيتا لُولَ  الصَّ  عن الرواية في والذَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول  عنھا هللا رضي لعائشة وقبل أعرابي، وھو وحده الكالبي سفيان بن الضحاك خبرَ  َقِبلَ  فقد وإال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

دت أخبار عدةَ   ا من كان إن سيما ال شاھدان له يشھد تىح العدل الثقة الراوي قولُ  يقبل ال إنه: أحد يقول فال وبالجملة، بھا، تفرَّ

 .لصحابة

 فصل

 مخالفة كانت لو: فنقولُ : الُمجمل أما ومفصٍل، مجمٍل،: بجوابين فنجيب للقرآن، مخالفة روايتھا أن وھو: الثاني المطعن وأما

 لكانت ذكرتم، كما

ً  لعمومه،فتكون مخالفةً   بالكافر، ،] 11: النساء[} أَْوالَِدُكم في هللاُ  ُيوِصيُكم{: قوله تخصيص حكمُ  فحكُمھا للعام، تخصيصا

 وبين وبينھا وعمتھا، المرأة بينَ  الجمعِ  بتحريم] 24: النساء[} ذلُِكم َوَراءَ  َما لَُكمْ  وأُِحلَّ {: قولِه وتخصيِص  والقاتل، والرقيق،

ھا أن إما بل زوجھا، يسكنُ  حيث من تسكن اوبأنھ ُتْخَرُج، وال َتْخُرج ال بأنھا البائن يُخصَّ  لم القرآنَ  فإن ونظائره، خالتھا  َيُعمَّ

 .الرجعيةَ  يُخصَّ  أن وإما الرجعية، وَيُعمَّ 

 في بأنه قطع وتأمله تدبَّره َمنْ  الذي للسياق الصواب وھو الرجعيات خص وإن لعمومه، مخصِّصٌ  فالحديثُ  النوعيِن، عمَّ  فإن

ً مخ ليس فالحديث إليھا، أشرنا قد أوجه عدة من الرجعيات  عنه هللا رضي المؤمنين أميرُ  ُذكِّرَ  ولو له، موافق بل هللا، لكتاب الفا



64 

 

ل لكان بذلك،  وكثيرا منه المراد يتبين مما به يقترن وما وسياقه داللته عن يذَھلُ  النص عن يذَھلُ  كما الرجل فإن إليه، راجع أوَّ

 َمنْ  هللا ُيؤتيه الذي الفھم من له والتفُطنُ  جداً، كثيرٌ  فھذا ھا،تحت واندراِجه العام النصِّ  تحتَ  المعينة الواقعة دخول عن يذھل ما

 أن غيرَ  عبارةٌ، تستغرقھا وال ُتجھل، ال التي بالمنزلة ذلك ِمن عنه هللا رضي عمر المؤمنين أمير كان ولقد عباده، من يشاء

ھولَ  الغسيان  .َوَرَجعَ  َكرَ ذَ  ُذكِّرَ  إذا من العالمُ  الفاضلُ  وإنما لإِلنسان، ُعرضةٌ  والذُّ

ً  يكون أن إما منھا، واحد عن يخُرج ال أطباق ثالثة على هللا كتاب مع عنھا هللا رضي فاطمة فحديثُ  : الثاني. لعامه تخصيصا

َ  يكون أن ً  يكون أن: الثالث. عنه سكت بل يتناوله، لم لما بيانا ً  به أريد لما بيانا  وتنبيھه، وتعليله سياقه إليه أرشد لما وموافِقا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  يحكم أن هللاِ  ومعاذَ  قطعاً، ينبغي وھكذا مخالف، ال له موافق إذن فھو الصواُب، ھو ذاوھ  بما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مُ  وجعل عنه، هللا رضي عمر قول ِمن ھذا هللا رحمه أحمد اإلمام أنكر وقد يعارضه، أو تعالى هللا كتاب ُيخالف : ويقول يتبسَّ

 قال هللا، كتابُ  وبينكم بيني: وقالت فاطمة، الفاضلة الفقيھة قبله وأنكرته ثالثاً، للمطلقة والنفقة السكنى إيجاب هللا ابكت في أين

 َبلَْغنَ  فإَِذا{: قوله أن تقدم وقد الثالث، بعد يحدث أمر وأي] 1: الطالق[} أَْمراً  ذلِك َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللا لََعلَّ  َتْدِري ال{: تعالى هللا

 .الرجعيات في كلھا اآليات بأن يشھد ،]2: الطالق[} َفأْمِسُكوُھنَّ  َجلَُھنَّ أ

  فصل

 خيار ِمن المرأة فإن وأسمَجه، تأويل من أبرَده فما لسانھا، من لِفحش إال يكن لم خروجھا أن وھو: الثالث المطعن وأما

 ُيوجب فُحش على التقوىَ  وقلة الدين ِرّقةُ  ملھايح ال وممن األول، المھاجرات وِمن وفُضالئھم، عنھم هللا رضي الصحابةِ 

ً  فيا إضاعته، عن ونھى لھا، هللا جعله الذي حقھا يمنع وأن دارھا، من إخراَجھا ُ  َصلَّى النبيُّ  عليھا ُيْنِكرْ  لم كيف! عجبا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 إلى ھذا عن َيْعِدلُ  وَكيفَ  مسكنِك؟ في واستقري ،زوجك أھل أذى عن لساَنك وُكفِّي هللا، اتقي: لھا ويقول الفُْحَش؟ ھذا َوَسلَّمَ 

َما: " قوله إلى ،" سكنى وال لك نفقة ال: "قوله كَنى إنَّ َفقةُ  السُّ ً  فيا!" َرْجَعٌة؟ َعلَْيَھا لَِزْوِجَھا َكانَ  إذا لِلَمْرأَةِ  والنَّ  ُيترك كيف! عجبا

ُ  َصلَّى النبي شفتي بين من خرج الذي الصريح المانع ھذا ُ  َصلَّى هللا رسول به يعلل لم موھوم بأَمرٍ  وُيعلَّل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

 لھا لقال ذلك، من هللاُ  أعاذھا وقد اللسان فاحشة كانت لو ثم. البَين المحال من ھذا عليه؟ نبه وال إليه، أشار وال َوَسلََّم،البتة َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى النبيُّ  ُتِك، تنقضيَ  حتى لِساَنك كفي: وأطاعتْ  وسمعت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  من تخرج لئال ويطيع يسمع دونھا من وكان ِعدَّ

 .سكنه

  فصل

 ال: قوله: أحدھما. وجھين ِمن ُتورد المعارضةُ  فھذه عنه، هللا رضي عمر برواية روايِتھا معارضةُ  وھو: الرابع المطعنُ  وأما

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولَ  سمعتُ : قوله: الثاني. المرفوع حكم نمِ  ھذا وأن نبيَنا، وسنةَ  ربنا كتابَ  َنَدعُ  ْكَنى لََھا: "يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  السُّ

َفَقةُ   ذلك َيِصحُّ  ال: أحمد اإلِمام قال. أبداً  عنه َيِصحُّ  ال الذي الباطل الكالم ھذا ِمن المؤمنين أميرَ  هللا أعاذ قد: نقول ونحن" . والنَّ

 :الدارقطني الحسن بوأ وقال. عمر عن

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  بسنة إلمام له ومن قطعاً، قيس بنت فاطمة بيد السنةُ  بل  عمر عند يكن لم أنه هللا شھادة يشھدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عن سنة عنه هللا رضي ، أتقى كان روعم والنفقة، السكنى ثالثاً، للمطلقة أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  في وأحرصَ  ّ
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ُ  َصلَّى هللا رسولِ  سننِ  تبليغ  رسول عن ُيبلغھا وال تبينھا وال أصالً، يرويھا ال ثم عنده، السنةُ  ھذه تكونَ  أن في َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  عنه، هللا رضي عمر عن اھيم،إبر عن سليمان، أبي بن حماد عن سلمة بن حماد حديثُ  وأما  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْكَنى لََھا: "يقول َفَقةُ  السُّ ِ  نشَھدُ  فنحن ،"والنَّ  على وكذب عنه، هللا رضي ُعَمرَ  على كذبٌ  ھذا أن لقيناه، إذا عنھا ُنسألُ  شھادةً  با

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولِ   رسول سننِ  معارضةِ  على لھا والتعصب للمذاھب االنتصارِ  فرطُ  اإلِنسانَ  َيحِملَ  ال أن نبغيوي َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى النبي عن عنه هللا رضي عمر عند ھذا يكونُ  فلو البحت، بالكذب الصريحةِ  الصحيحةِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 لسانھا، لَبذاء إخراجھا ذكر إلى احِتيجَ  وال المناظرة، إلى فاطمة َدَعتْ  وال بكلمة، َيْنِبسوا ولم وذووھا، فاطمة لخرستَ  َوَسلََّم،

 أن قبل ھذا لرجل، وال لِمذھب، ال فقط للسنن المنتصرين واألحكام السنن في والمصنفين الحديثِ  أئمةَ  الحديث ھذا فات ولما

 هللا رضي عمر موت بعد إال ُيولد لم إبراھيم فإن نَخاُعُه، نقطع ال إبراھيم إلى بالحديث قدر؟وصولُنا ولو إبراھيم، إلى به َنِصلَ 

ا عنه، هللا رضي عمر عن إبراھيم به أخبر مخبرٌ  كان فإن بسنين، عنه  هللا رضي عمر قول له روى قد كان الظن، به وحسنَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن وظنَّ  بالمعنى، عنه  هللا رضي عُمر قال حتى للمطلقة، والسكنى النفقة بثبوت حكم الذي ھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الرجل يكون فقد امرأة، لِقول ربنا كتابَ  ندع ال: عنه  شأِنِه، ِمن وروايُته وحفُظه الحديثِ  َتحمُّلُ  ليس مغفَّالً، ويكون صالحا

 ِ  .التوفيق وبا

 فتنتِ  امرأة تلك: سعيد فقال فاطمة، خبر ميمون له فذكر مسيِّب،ال بن وسعيدُ  مھران، بن ميمونُ  المسألة ھذه في تناظر وقد

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  به أفتاھا بما أخذت إنما كانت لئن: ميمون له فقال الناَس،  هللا رسول في لنا وإن الناَس، َفَتَنتِ  ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  .انتھى. ميراث بينھما وال رجعة، عليه لھا ليس عليه الناس أحرمُ  أنھا مع حسنة، أسوةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

. والشافعي كمالك، األحكام بعض في به وأخذ ھذا، قيس بنت فاطمة بحديث احتجَّ  وقد إال هللا رحمھم الفقھاء من أحدٌ  يعلم وال

 في ألن الثالث، جمع جواز على به حتجا نفُسه والشافعي حائالً، كانت إذا المبتوتة نفقة سقوط في به يحتجون األمة وجمھورُ 

نا وقد ثالثاً، فطلقني: ألفاظه بعض،  المرأة نظر جوازَ  يرى من به واحتجَّ . نفسھا عن به أخبرت كما ثالثٍ  آخرَ  طلقھا إنما أنه بيَّ

 األول، الخاطب إلى كنتس قد المرأةُ  تكن لم إذا أخيه ِخطبة على الرجل ِخطبة جوازِ  على، ُكلُُّھم األئمة به واحتج الرجال، إلى

جه، أن استشاره لمن النصيحةِ  وجه على كان إذا الرجل في ما بيان جواز على به واحتجوا  وأن معه، تسافِرَ  أو ُيعاِملَه، أو يزوِّ

 أحدِ  غيبة حال في الطالق وقوعِ  على به واحتجوا القرشي، غير من القرشية نكاحِ  جواز على به واحتجوا بغيبة، ليس ذلك

 وكانت البائن، المعتدة بخطبة التعريض جواز على به واحتجوا به، ومواجھُته حضوُره ُيشترط ال وأنه اآلخر، عن ينالزوج

 حكم في ترد روايتھا بالُ  فما بھا، وعملت منھا، األمةُ  فاستْنَبَطْتھا حديثھا، وصدقِ  روايتھا، ببركة حاصلةً  ُكلُھا األحكامُ  ھذه

 في يقبل ال أن وجب حفظته تكن لم وإن جميعه، في قبلت حفظته، كانت فإن! عداه؟ فيما ُتقبلو الحديث، ھذا أحكام من واحدٍ 

 .التوفيق وبا أحكامه من شيِء

 في ھو إنما ،]6: الطالق[} ُوْجِدُكم ِمنْ  َسَكْنُتم َحْيثُ  ِمنْ  أَْسِكُنوُھنَّ {: سبحانه قوله أن وھو واحد، شيء عليكم بقي: قيل فإن

 َيَضْعنَ  َحَتى َعلَْيِھنَّ  َفأْنفِقُوا َحْملٍ  أوالتِ  ُكن َوإِنْ  َعلَْيِھن لُِتَضيِّقوا ُتضاُروُھنَ  وال{: عقيبه قوله بدليل الرجعيات، في ال البوائن
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 تستِحقُھا فإنھا التأثير، عديم ولكان بالحمل، عليھا النفقة قيد لما رجعية، كانت لو إذ البائن، في فھذا ،] 6: الطالق[} َحملَُھنَ 

 ،}َعلَْيِھنَ  َفأَْنفِقُوا َحْمل أوالتِ  ُكنَ  وإنْ {: قوله في والضمير ھو،" أسكنوھن" في الضمير أن: والظاھر حامالً، أو كانت حائالً 

 .واحد

 النفقةَ  الموجبين من يكونَ  أن إما السؤالِ  ھذا ُمْوِردَ  أن: فالجواب

كنى ُيوجب ممن أو والسكنى،  إيجاب في شرط سبحانه ألنه عليه، حجة زعمه على فاآليةُ  األوُل، كان فإن النفقة، دون السُّ

 .لھا نفقة ال الحائلَ  البائنَ  أن على فدل انتفائه، عند ينتفي الشرط على المعلَّق والحكم حوامَل، كونھن عليھن النفقة

 .بھا يقولُ  وال المفھوم، على داللة فھذه: قيل فإن

 كان وإن شرطاً، يكن لم انتفائه، بعد الحكم بقي فلو شرطه، انتفاء عند الحكم اءانتف ِمن بل المفھوم، داللة ِمن ذلك ليس: قيل

 قطعاً، الرجعية يخص نوع: نوعان ضمائرھا بل البائن، يخصُّ  واحد ضمير اآلية في ليس: له فيقال وحدھا السكنى ُيوجب فمن

 ]2: الطالق[} بَمْعروفٍ  اِرقُوھنَّ فَ  أَوْ  بَمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَذا{: كقوله

} َيْخُرْجنَ  َوال ُبيوِتِھنَّ  ِمنْ  ُتْخِرُجوُھنَّ  الَ {: قوله وھو لھما، َيكون وأن للرجعيِة، َيكون وأن للبائن، يكون أن يَحتِملُ  ونوع

 الضمائرُ  لِتتحد المتعين ھو الرجعية على فحمله] 6: الطالق[} وْجِدُكم ِمنْ  سكنُتمْ  حيثُ  ِمنْ  أَْسِكُنوُھنَّ {: وقوله ،]1: الطالق[

 .أولى األصل على والحمل األصل، خالفُ  وھو ومفسرھا الضمائر اختالف لزم غيرھا على حمل فلو ومفسرھا،

 حامالً؟ بكونھا الرجعية نفقة تخصيص، في الفائدة فما: قيل فإن

 النفقة فلھا حائل،: كتابه في حكمھما هللاُ  بيَّن قد نوعان، الرجعيةُ  بل الحائل، للرجعية نفقة ال أنه، يقتضي ما اآلَية في ليس: قيل

 نفقةَ  الوضع بعد النفقهُ  فتصير حملھا، تضع أن إلى اآلية بھذه النفقة فلھا حامل، أو األزواج، حكم حكُمھا إذ الزوجية، بعقد

 صارت وضعت، فإذا حامالً، كانت إذا وحَده عليھا ُينفق الزوج فإن بعده، حالھا الوضع قبل حالھا فيخالف زوج، نفقة ال قريب

 نفقة عليه تجب من على نفقُتھا تجب بحيث كذلك، حملھا حال في حالھا يكون وال الطفل، نفقة عليه تِجبُ  من على نفقتھا

 فائدة فظھرت حكم، إلى حكم ِمن النفقةُ  وانتقلت آخر، حكم له كان انفصل، فإذا أجزائھا، من جزء حملھا حال في فإنه الطفل،

 .كالمه من أراد بما أعلم وهللا االشتراط وسر التقييد

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم ذكر  لألقارب النفقة وجوب من تعالى هللا لكتاب الموافق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبي أتى أنه جده، عن منفعة، بن كليب عن": سننه" في داود أبو روى ؟ من!  هللا رسول اي: فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قال أَبرُّ

 "َمْوُصولَةٌ  وَرِحمٌ  َواِجب َحقّ  ذاك، َيلي الَِّذي َوَمْوالَكَ  َوأََخاكَ  وأُْخَتكَ  وأََباكَ  أُمَّك"

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فإذا المدينة، قدمتُ : قال المحاربي طاِرق عن النسائي وروى  ناسَ يخُطب،ال المنبر على قائمٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ."أَْدَناكَ  أَْدَناكَ  ُثمَّ  وأََخاَك، َوأُْخَتكَ  َوأََباَك، أُمَّكَ : َتُعولُ  ِبَمنْ  َواْبَدأ الُعْلَيا، الُمْعطي َيدُ : "يقول وھو
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ُ  َصلَّى هللا رسول إلى رجلٌ  جاء: قال عنه هللا رضي ُھريرة أبي عن": الصحيحين" وفي !  هللاِ  رسولَ  يا: فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُثمَ  أَُبوكَ : "قال من؟ ثم: قال ،"أُمُّكَ : "قال من؟ ثم: قال ،"أُمُّكَ : "قال من؟ ثم: قال ،"أُُمكَّ "  قال َصَحابتي؟ بُحسن الناسِ  أحقُّ  من

 ".أَْدَناكَ  أَْدَناكَ 

: قال َمْن؟ ثم: قلتُ  ،"أُمَّكَ : " قال أََبُر؟ َمنْ !  هللا رسولَ  يا: قلت: قال عنه، هللا رضي القُشيري معاوية عن الترمذي، وفي

 ".َفاألَقَربَ  األَْقَربَ  ُثمَّ  أََباكَ : "قال َمن؟ ثم: قلت ،"أُمَّك: "قال من؟ ثم: قلت ،"أُمَّكَ "

ُ  َصلَّى النبي قال وقد  ".ِبالَمْعُروفِ  َوَولََدك َيْكفِيكِ  َما ُخذي: "لِھند َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه، عن أبيه، عن شعيٍب، بن مروع حديث من ،"داود أبي سنن" وفي ُ  َصلَّى النبيِّ  عن جدِّ  َما أَْطَيبَ  إنَّ : "قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َفُكلُوهُ  َكسِبُكم ِمنْ  أَْوالََدُكمْ  وإِنَّ  َكْسِبُكْم، ِمنْ  أََكْلتم ً  ورواه". ھنيئا ً  عنھا هللا رضي حديث،عائشة من أيضا  .مرفوعا

ُ  َصلَّى هللا رسول قال: قال هللا، عبد بن جابر حديث من النسائي وروى قْ  ِبَنْفِسكَ  اْبَدأْ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َفَضلَ  َفإِنْ  َعَلْيَھا َفتَصدَّ

 ". وھَكَذا فھَكَذا َقَرابتَك، ِذي َعنْ  َفَضلَ  َفإنْ  َقَراَبِتَك، َفلِِذي َشيٌء، أَْھلِكَ  َعنْ  َفَضلَ  َفإنْ  َفألْھلَِك، َشيٌء،

ً  ِبهِ  ُتْشِرُكوا َوالَ  هللاَ  َواْعُبُدوا{ : تعالى لقوله تفسير كله وھذا ً  وِبالَوالَِدينِ  َشْيئا : تعالى وقوله] 36: النساء[} القُْرَبى وبِذي إْحَسانا

ُ  َصلَّى النبيُّ  جعله كما الوالدين، حق يلي القربى ذى حق سبحانه فجعل] 26: اإلسراء[} َحقَّهُ  القُْربى ذا وآتِ {  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  القربى لذي أن سبحانه؟ وأخبر بسواء، سواءً   حقٍّ  أيَّ  َنْدِري فال النفقِة، حقَّ  ذلك يكن لم فإن إياه، بإتيانه وأمر قرابته، على حقا

ً  يموت يراه، أن اإلِساَءةَ  أعظم ومن. القربى ذي إلى باإلِحسان تعالى وأمر. ُھوَ   وستر َخلَّته سد على قادر وھو وُعْرياً، جوعا

ِتِه، في ذلك يقرضه بأن إال َعْوَرة له َيْسُتر وال لُقمة، يطعمه وال َعْوَرِتِه، ُ  َصلَّى النبيِّ  من، الحكم وھَذا ِذمَّ  مطابق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َضاَعةَ  يُتمَّ  أَنْ  أََرادَ  لِمنَ  كاِملَْينِ  َحولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َوالَوالَِداتُ {: يقول حيث تعالى هللا لكتاب  ِرْزقھنَّ  لَهُ  الَمْولُودِ  َوَعلَى الرَّ

: البقرة[} َذلِكَ  ِمْثلُ  الَواِرثِ  َوَعلَى ِبَولَدهِ  لَهُ  َمْولُودٌ  َوالَ  ِبَولَِدھا َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  الَ  ُوْسَعَھا إالَّ  َنْفسٌ  نَكلِّفُ  ال ِبالَمْعُروفِ  وِكْسَوُتُھنَّ 

 بنُ  عمرُ  المؤمنين أميرُ  حكم الحكم ھذا وبمثلِ  له، المولود على أوجب ما مثل الوارثِ  على وتعالى هسبحان فأوجب] 233

يب، بن سعيد عن شعيب، بن عمرو عن جريج، ابن عن ُعَيْيًة، بن سفيان فروى. عنه هللا رضي الخطاب  رضي عمر أن المسِّ

 بن عمرو أخبرني جريج، ابن حدثنا: الرزاق عبد وقال. النِّساء دون رجالال عليه، ُيْنفقوا أن على صبيٍّ  َعَصَبةَ  َحَبسَ  عنه هللا

 العاقلة، مثل عليه بالنفقة َكاللة َمْنفُوسٍ  على عم بني وقف عنه، هللا رضي الخطاب بنَ  عمرَ  أن أخبره، المسيِّب ابن أن شعيب،

 ابن وذكر. مال له يكن لم ولو: أي ولو،: قوله: المديني ابن قال العقل، كھيئة عليه بالنفقة وقوفُھم ولَْو،: فقال له، مال ال: فقالوا

اب بنِ  عمرَ  إلى يتيم ولي جاء: قال المسيب، بن سعيد عن عمرو، عن حجاج، عن األحمر، خالد أبي عن شيبة، أبي  الخطَّ

ً  ذلك بمثل وحكم. عليھم لََفَرْضتُ  عشيرته أقصى إال أجدْ  لم لو: قال ثم عليه، أَْنفِق: فقال عنه، هللا رضي  .ثابت بن زيدُ  أيضا

 إذا: قال ثابت، بن زيد عن الحسن، عن إسماعيل، مطرف،عن عن حسن، عن الرحمن، عبد بن حميد حدثنا: شيبة أبي ابن قال

 .البتَّةَ  الصحابة في مخالف وزيد لعمر، يعرفُ  وال ِميراثه، بقدر العم وعلى ِميراثھا، بقدر األم فعلى َوَعّم، أُمّ  كان
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 قلت. يرثونه كما عليه ينفقوا أن اليتيم ورثة على: قال ،]233: البقرة[} ذلِكَ  ِمْثلُ  الَواِرثِ  وَعلَى{: لعطاء قلت: جريج بنا وقال

] 233: البقرة[} ذلِكَ  ِمْثلُ  الَواِرثِ  وَعلى{: الحسن وقال يموت؟ أفيدُعه: قال مال؟ للمولود يكن لم إن المولود وارث أيْحبسُ : له

رَ  وبھذا. يستغنيَ  حتى عليه ينفق أن َيِرثُ  الذي لِ الرج على: قال  والضحاك، ومجاھد، قتادة،: منھم السلف، جمھورُ  اآلية فسَّ

 ابن وأصحابُ  والشعبي، النخعي، وإبراھيم مسعود، بن عتبة بن هللا وعبدُ  ذؤيب، بنُ  وَقِبيصةُ  القاضي، وشريح أسلم، بن وزيدُ 

 .وأصحابھم وداود وإسحاق، أحمد،: بعدھم ومن وأصحابه، حنيفة وأبو الرزاق، وعبد الثوري، سفيان: بعدھم ومن مسعود،

 .أقوال عدة على المسألة ھذه حكم في الفقھاء اختلف وقد

 حميدٍ  بنُ  عبدُ  قال. الشعبي إلى ُيَعزى مذھب وھذا وِصلَة، ِبرٌ  ذلك وإنما أقاربه، من أحدٍ  نفقةِ  على أحدٌ  ُيْجَبرُ  ال أنه أحُدھا

. نفقته على يعني أحٍد، على أحداً  أجبرَ  أحداً  رأيت ما: قال الشعبى، عن أشعث، عن الثوري، سفيان عن َقبِيصُة، حدثنا :الَكشِّي

 الغنيُّ  يحتاج أن من ّ  أتقى كانوا الناسَ  أن: أراد أنه والظاھر ھذا، من أفقه والشعبي نظر، الكالم بھذا المذھب ھذا إثبات وفي

 .إجباره أو الحاكم إيجاب عن الشرع بإيجاب يكتفون الناس فكان المحتاج، قريبه على اإلِنفاق على الحاكم يجبَرهُ  أن

ه األدنى، أبيه على النفقةُ  عليه يجب انه: الثاني المذھب  الولد من واألنثى الذكر يجبر األبوان فھذان خاصة، ولدته التي وأمِّ

 الدنيا بنته نفقة وعلى فقط، يبلغ حتى األدنى ابنهِ  نفقة على ُيْجبرُ  فالرجل ِد،األوال نفقةُ  فأما فقيرين، كانا إذا عليھما النفقة على

َج، حتى  غاية في كانا ولو وابنتھا ابنھا نفقة على األُمُ  ُتْجبرُ  وال سفال، وإن ابنه بنت وال ابنه، ابن نفقة على يجبر وال ُتَزوَّ

، وال ابن، ابن لىع النفقةُ  أحد على تجب وال الغنى، غاية في واألم الحاجة  خالٍ  وال عمةٍ  عمٍّ،وال وال أخٍت، وال أٍخ، وال جدٍّ

ين اتحادِ  مع النفقةُ  وتجب. ذكرنا ما سوى البتة األقارب من أحد وال خالةٍ  وال  مالك، مذھب وھذا وجبت، حيث واختالفه الدِّ

 .النفقات في المذاھب أضيقُ  وھو

ين، اتفاق مع عداھم، َمنْ  دون اصة،خ النسب عمودي نفقةُ  تجبُ  أنه: الثالث المذھب  الُمْنَفقِ  وحاجة وقدرته، المنفِِق، وَيَسارِ  الدِّ

 يشترط فھل: األعلى العمود من كانَ  وإن. األسفل العمود من كان إن زمانةٍ  أو جنونٍ  أو بصغرٍ  الكسب عن وعجزه عليه،

د من ومنھم. قولين على الكسِب؟ عن َعْجزُھم ً  القولين طرَّ  ذكراً  نفقته سقطت صحيحاً، الولد بلغ فإذا. األسفل عمودال في أيضا

 .مالك مذھب من أوسع وھو الشافعي، مذھب وھذا أنثى، أو كان

 وجبت واألجداد، اآلباء أو وأوالدھم، األوالد من كان فإن رحمه لذي َمْحَرمٍ  رحم ذي كل على َتِجبُ  النفقة أن: الرابع المذھب

ين، اتحاد مع إال تجب لم غيرھم، من كان وإن. فهواختال الَدين اتحاد مع نفقُتھم  ذي على ينفق أن المسلم على يجب فال الدِّ

 كبيراً، كان وإن َفَقط، َفْقُرهُ  اْعُتِبرَ  صغيراً  كان فإن. عليه المنَفقِ  وحاجة المنفِق قدرة بشرط النفقة تجب إنما ثم الكافر، رحمه

ً  كان فإن َزَماَنِتِه، أو َعَماهُ  من فقره مع دَّ بُ  فال َذَكراً، كان وإن فكذلك، أنثى، كان فإن  مرتَّبة وھي نفقته، تجب لم بصيرا صحيحا

 .مذھبه من المشھور على خاصة أبيه، على فإنھا الولد، نفقة في إال الميراث على عنده

 أوسعُ  وھو حنيفة، بيأ مذھب وھذا للقياس، طرداً  ميراثھما بقدر خاصة أبويه على أنھا: اللؤلؤي زياد بن الحسن عن وروي

ً  كان سواءً  مطلقاً، نفقته وجبتْ  النسب عمودي من كان إن القريب أن: الخامس المذھب الشافعي، مذھب من  غير أو وارثا
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ين اتحادُ  يشترط وھل وارث،  أو بَِفْرٍض  يرثھم أن بشرط إال نفقُتھم تجبُ  ال أنه: أخرى رواية وعنه روايتين على بينھم؟ الدِّ

 .بشرط نفقتھم وجبت النسب، عمودي غير من كان وإن. األقارب ئركسا َتْعصيب

 وھل. روايتين على أحدھما؟ من يكون أن يكفي أو الجانبين، من التوارث يكون أن يشترط ھل ثم. توارث وبينھم بينه يكون أن

 األرحام ذوي من األقارب كان فإن: روايتين على الجملة؟ في الميراث أھل من يكون أن أو الحال، في التَّواُرثِ  ثبوت يشترط

ج عنه، المنصوص على لھم نفقةَ  فال يرثون، ال الذين  عنده بد وال توارثھم، من مذھبه من عليھم وجوَبھا أصحابه بعض وخرَّ

ين اتِّحاد من  بغير الميراث كان فإن. الروايتين إحدى في النسب عمودي في إال النفقة وجبت حيث عليه والمنَفقِ  المنفِق بين الدِّ

 في زوجِتهِ  نفقةُ  لزمته رجلٍ  نفقةُ  لزمْته وإذا الموروث، دون الوارث على مذھبه ظاھر في به النفقة وجبت كالوالء القرابة،

 خاصة، األب لزوجة تلزمه: وعنه. عداھم َمنْ  دون خاصة النسب عمودي في تلزمه: وعنه. تلزمه ال: وعنه. مذھبه ظاھر

 .ذلك طلبوا إذا َتَسرٍّ  أو بتزويج نسبه عمودي إعفاف ويلزمه

 نص قد هللا رحمه أحمد ألن إعفافُه، يلزُمه غيرھما أو عم، أو أخ،: نفقُته لزمته َمنْ  كل في يجيءُ  وكذلك: يعلى أبو القاضي قال

 اإلِعفاف نم ُتَمكَّنُ  ال ألنه زوجته، نفقة لزمه رجل إعفافُ  لزمه وإذا عليه، بيع وإال ذلك، طلب إذا يزوجه أن يلزمه العبد في

 مذھب وھذا مأخذ، ولتلك مأخذ، ولھذه عليه، المنَفق زوجة على اإلِنفاق وجوب وھو المتقدمة، المسألة غير وھذه بذلك، إال

 على النفقةَ  ُيوِجبُ  حيثُ  آخر وجه من منه أوسعَ  حنيفة أبي مذھب كان وإن حنيفة، أبي مذھب من أوسع وھو أحمد، اإلِمام

 هللا أمر التي الرحم وصلةُ  الشرع، وقواعد ونصوُصه أحمد أصولُ  تقتضيه الذي وھو الدليل، في الصحيح وھو األرحام ذوي

مَ  ُتوَصَل، أن ُ  َصلَّى هللا رسول بسنة وبالرحم هللا، بكتاب بالميراث: بشيئين ُتْسَتَحقّ  فالنفقةُ  رحم، قاطع كل على الجنة وحرَّ  هللاَّ

مَ  عمه، بني وكانوا عليه، ينفقوا أن صبيٍّ  َعَصَبةَ  حبس عنه هللا رضي الخطاب نب عمر أن تقَدمَ  وقد. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   زيد قولُ  وتقدَّ

 قولُ  وھو البتة، الصحابة في لھما مخالف ال فإنه ميراثھا، بقدر األم وعلى ميراثه، بقدر العم فعلى وأمٌّ  َعمٌّ  كان إذا: ثابت بن

ً  َوباْلَوالَدْين{: تعالى وقوله ،]26: اإلسراء[} َحقَّه القُْرَبى اذ وآتِ {: تعالى قوله يدل وعليه السلف، جمھورِ  } القُْرَبى َوبذي إْحَسانا

 ].36: النساء[

ُ  َصلَّى النبى أوجب وقد ح العطية لألقارب، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َواِجبٌ  َحقٌّ  فأدناَك، أَْدَناكَ  ُثمَّ  َوأََخاَك، وأُْخَتكَ : " فقال بأنسابھم، وصرَّ

 ".َمْوُصولَةٌ  َوَرِحمٌ 

لةُ  الِبرُّ  بذلك فالمراد: قيل فإن  .الوجوب دون والصِّ

اهُ  به أمر سبحانه أنه ھذا َيُردُّ : قيل ُ  َصلَّى النبى وأخبر ،"َحقَّهُ : "بقوله إليه وأضافه حقاً، وسمَّ ، بأنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وأنه حقٌّ

 .جھاراً  الوجوب على ينادى ھذا وبعض واجٌب،

 .قطيعته ترك بحقه المراد: قيل فإن

ى يراه أن من أعظم قطيعة فأى: يقال أن: أحدھما. وجھين من: فالجواب ً  يتلظَّ  بالحر األذى غاية ويتأذَّى وَعَطشاً، ُجوعا

 وھو ھذا ُيظله، سقف تحت وُيْسِكُنهُ  والبرَد، الحرَّ  ويقيهِ  َعْوَرَتهُ  يستر ما يكسوه وال جرعة يسقيه وال لقمة يطعمه والبرد،وال
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 بأن البعيد، لألجنبىِّ  َبْدلُهُ  يجب ما ذلك من عليه يجب إنما أمه، ھى التى خالته أو أبيه، ِصْنو عمه أو وأبيه، أمه ابن أخوه

ةِ  فى ذلك على يعاوضه مَّ  لم فإن. األموال وَسَعةِ  والِجَدِة، الَيَسارِ  غاية فى كونه مع ھذا عليه، به يسترجع ثم ُيوسر، أن إلى الذِّ

لَةُ  المحرمة، القطيعة ھى ما ندرى ال فإنا قطيعة، ھذه تكن مَ  بھا، هللا أمر التى والصِّ  .قاطعھا على الجنة وحرَّ

 زائدٍ  َقْدرٍ  فأىُّ  قاطعھا؟ وَذمَّتْ  إيجابھا، فى وبالغت النصوُص، عليھا نادت التى الواجبة الصلة ھذه فما: يقال أن: الثانى الوجه

 إذا وعيادُته لقيه، إذا عليه السالمُ  أھو الجوارُح؟ به وَتْعَملَ  األلسنة، به وُتْخِبرَ  القلوب، َتْعقِلَهُ  حتى بىِّ االجن حق على فيھا

ً  ُتوجبون ال وإنكم دعاهُ، إذا وإجابُته عطس، إذا وتشميُته مرض، ؟ على لألجنبىِّ  نظيُره يجبُ  ما إال ذلك من شيئا  وإن األجنبىِّ

لةُ  ھذه كانت  البعيد للذمِّى بل مسلم، ُكلِّ  على مسلم لكل يجبُ  حق فھذا ذلك، ونحو به، واإلزراء وأذاه وسبه ضرِبه ترك الصِّ

رين فضالء بعضُ  كان ولھذا الواجبة؟ صلةِ  خصوصيةُ  فما المسلم، على . الواجبة الرحم صلةَ  أعرف أن أعيانى: يقول المتأخِّ

ً  الرحم صلة فى بعُضھم َصنَّفَ  عندكم؟ الرحم صلةِ  معنى ما: لھم وقالوا مالك، أصحابِ  على ھذا الناسُ  أَْوَردَ  ولما  كبيراً، كتابا

 فإن اإللزام، ھذا من يتخلَّص فلم ھذا ومع وأقسامھا، وأنواعھا الصلة جنسَ  وذكر والموقوفة، المرفوعةِ  اآلثارِ  من فيه وأوعب

لةُ  ما ولكن ،العلم من أشھر فيھا واآلثارُ  والعام، الخاصُّ  يعرفُھا معروفة الصلة  الرحمة، له وتجب الرحُم، بھا تخَتصُّ  التى الصِّ

ً  َتْذُكروا أن يمكنكم وال منه، أوجبَ  النفقةُ  وكانت إال شىءٍ  وجوب ُتَعيِّنوا أن ُيمكنكم فال األجنبى؟ فيھا ُيشاركه وال  ُمْسقِطا

ُ  َصلَّى والنبىُّ  منه، بالسقوط أولى عداھا ما وكان إال النَّفقة لوجوب  واألم، باألب واألخت األخ َحقَّ  َقَرنَ  قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لَهُ  جعل الذى وما ھذا، نسخ الذى فما ،"َفأَْدَناكَ  أَْدَناكَ  ُثمَّ  َوأََخاَك، وأُْخَتكَ  وأََباَك، أُمَّكَ :"فقال  وإذا لالستحباِب؟ وآِخَرهُ  للوجوب، أَوَّ

نِ  فى وُيوقِدُ  الُحمر، على وُيكارى الُكُنَف، َيْكُنسُ  أباهُ  الرجلُ  عَ َيدَ  أن الوالدينِ  ِبرِّ  من فليس ھذا، ُعِرفَ  اِم، أَتوُّ  للناس وَيْحِملُ  الَحمَّ

تُ  ما رأسه على هِ  ِبرِّ  ِمن وليس اليِد، ذاتِ  وَسَعةِ  والَيَسار، الِغنى غاية فى وھو بأُْجَرِتِه، َيَتَقوَّ  وتغسلُ  النَّاَس، َتْخُدمُ  َيَدَعَھا أن أُمِّ

 وال ِبَزِمَنْينِ  وليسا صحيحاِن، ُمْكَتِسَبانِ  األبوان: ويقول عليھا، ُيْنفِقهُ  بما يُصوُنھا وال ذلك، ونحو الماء لھم وتسقى ابھم،ثي

ِ  أَْعَمَيْيِن، حمِ  وِصلَةِ  الوالدين، برِّ  فى ورسولهِ  هللا شرطُ  أين: العجبُ  فبا ً  أحُدھم يكون أن الرَّ حمِ  ةُ ِصلَ  وليست أعمى، أو َزِمنا  الرَّ

ً  ذلك على موقوفةً  الوالدين ِبرُّ  وال  .التوفيق وبا عرفاً، وال لغةً  وال شرعا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  حكم ِذْكرُ  م الَقْدرِ  فى وُحكمه يحرم، ال وما بھا، يحرم وما الرضاعة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وُحكمه منھا المحرِّ
 ال؟ أم تأثير، له ھل الكبير، إرضاع فى

ُ  َصلَّى عنه عنھا، هللا رضى عائشة حديث من": الصحيحين" فى ثبت َضاَعةَ  إنَّ : " قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ مُ  الرَّ ". الوالََدة ُتَحرِّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عنھما هللا رضى عباس ابن حديث من: فيھما وثبت  :فقال حمَزة، ابنة على أُريد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َھا" َھا لى، َتِحلُّ  ال إِنَّ ضاََعةِ  ِمن أخى ابنةُ  إنَّ َضاَعةِ  ِمن َوَيْحُرمُ  الرَّ ِحم من َيْحُرمُ  ما الرَّ  رضى لعائشة قال أنه: فيھما وثبت". الرَّ

 لما عباس ابنُ  أجاب وبھذا.اعنھ هللا رضى عائشةَ  أرضعت امرأَُته وكاَنت" َعمُّكِ  َفإِنَّهُ  القَُعْيِس، أبى أخى ألَْفلَحَ  ائَذنى: "عنھا هللا

ً  واألخرى جاريًة، إحداھما أرضعت جاريتان، له رجل عن سئل  .واِحدُ  اللَِّقاحُ  ال: قال الجارية؟ يتزوجَ  أن للغالم أَيِحلُّ : ُغالما

ُ  َصلَّى النبىِّ  عن عنھا، رضٮا عائشة عن" مسلم صحيح" فى وثبت مُ  الَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ةُ ا ُتَحرِّ تانِ  لَمصَّ  ".والَمصَّ

مُ  الَ : "رواية وفى  ".واإلمالَجَتانِ  اإلمالَجةُ  ُتَحرِّ
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م ھل هللا رسولَ  يا: قال رجالً  أن: له لفظ وفى  .ال: قال الواِحَدةُ؟ الرضعةُ  تحرِّ

ً " صحيحه" فى وثبت ْمنَ  َمْعلُوَماتٍ  تٍ َرَضَعا َعْشرُ : القُرآنِ  ِمنَ  َنَزلَ  فيما َكانَ : قالت عنھا هللا رضى عائشة عن: أيضا  ثم ُيَحرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فتوفِّىَ  َمْعلُوَماٍت، ِبَخْمسٍ  ُنِسْخنَ   .القرآن ِمن يقرأ فيما وُھنَّ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عنھا، هللا رضى عائشة حديث من": الصحيحين" فى وثبت َما: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ َضاَعةُ ا إنَّ  ".الَمَجاَعة من لرَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولَ  أن عنھا، هللا رضى سلمة أم حديث من": الترمذى جامع" فى وثبت مُ  ال: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِمنَ  ُيَحرِّ

َضاَعةِ   .صحيح حديث: الترمذى وقال ،" الفَِطام َقْبل وَكانَ  الثَّْدى فى األْمَعاء َفَتقَ  ما إال الرَّ

 ".الحولين فى كان ما إال رضاع ال: "يرفعه عباسٍ  ابن عن صحيح، بإسناد الدارقطنى سنن فىو

 ".الَعْظمَ  َوأَْنَشرَ  اللَّْحمَ  أَْنَبتَ  َما إال الرَضاع ِمن يحرم ال: "يرفعه مسعود ابن حديث من: داود أبى سنن وفى

ُ  َصلَّى النبىِّ  إلى ُسَھْيل بنتُ  ةَسْھلَ  جاءت: قالت عنھا هللا رضى عائشة عن": مسلم صحيح" فى وثبت  يا: فقالت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى فقال َحلِيفُُه، وھو سالمٍ  ُدُخولِ  ِمن ُحَذْيَفةَ  أبى وجه فى أَرى إنى هللا، رسول  َتْحُرمى أَْرِضعيهِ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى ُسَھْيل بنتُ  َسْھلَةُ  جاءت: قالت عنھا له رواية وفى". َعلَْيهِ   أرى إنى هللا، رسول يا: فقالت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  فقال حليفُه، وھو سالم دخول من ُحَذْيَفة أبى وجه فى  َرُجلٌ  وھو أُرِضُعهُ  وكيف: فقالت ،" أرضعيهِ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م كبير، ُ  َصلَّى هللاِ  ولُ َرس فتبسَّ  ".كبير أنه َعلِْمتُ  قد: "وقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 يدخلَ  أن أُِحبُّ  ما الذى األْيَفعُ  الغالمُ  عليك يدُخل إنه: عنھا هللا رضى لعائشةَ  قالت عنھا هللا رضى سلمةَ  أم أن: لمسلم لفظ وفى

، ُ  َصلَّى هللا رسولِ  فى لَكِ  أما: عنھا هللا رضى عائشةُ  فقالت علىَّ  هللا، رسولَ  يا: قالت ُحذيفة أبى امرأة إن أسوةٌ؟ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  إن ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال شىٌء، منه ُحذيَفة أبى نفس وفى َرُجل، وھو علىَّ  يدخلُ  سالما  َيْدُخل َحّتى أَْرِضعيهِ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َعلَْيكِ 

 عنھما، هللا رضى سلمة وأم عائشة عن عروة، عن الزھرى، حديث من فرواه مطولة، تامة سياقه" ننهس" فى داود أبو وساقه

 المرأة مولىً  وھو عتبة، بن الوليد بنتَ  ھنداً  أخيه ابنةَ  وأنَكَحهُ  سالماً، تبنَّى كان شمس عبد بن ربيعة بن ُعتبة بن حذيفة أبا أن

ُ  ىَصلَّ  هللاِ  رسولُ  َتَبنَّى كما األنصار، من  َوَوِرثَ  إليه، النَّاسُ  دعاهُ  الجاھلية، فى رجالً  َتَبنَّى َمنْ  وكان زيداً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ينِ  فى َفإْخواُنكم آَباَءھم َتْعلَُموا لَمْ  َفإِنْ  هللاِ  ِعْندَ  أَْقَسطُ  ُھوَ  آلباِئِھمْ  اْدُعوُھم{ : ذلك فى تعالى هللا أنزل حتى ميراَثه، } ُكمْ وَمَوالِي الدِّ

ً  مولىً  كان أبٌ  له ُيْعلمْ  لم فمن آبائھم إلى فردوا] 5: األحزاب[ ين، فى وأخا  ثم القرشى، َعْمرو بن ُسَھْيل بنتُ  َسْھلَة فجاءت الدِّ

ا إنا ِهللا، رسول يا: فقالت حذيفة، أبى امرأةُ  وھى العامرى، ً  نرى ُكنَّ  بيتٍ  فى حذيفة أبى ومع معى يأوى وكان ولداً، سالِما

ُ  َصلَّى هللا َرُسولُ  فقال فيه؟ َتَرى فكيف َعلِْمَت، قد ما فيھم تعالى هللاُ  أنزلَ  وقد فُُضالً، ويرانى ٍد،واح " أرضعيه: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َضاَعِة، من ولِدھا بمنزلةِ  فكان رضعاٍت، خمس فأْرضَعْتهُ   وبناتِ  إخوِتھا، بناتِ  تأُمرُ  عنھا هللا رضى عائشةُ  كانت فبذلك الرَّ

 عليھا، يْدُخلُ  ُثمَّ  رضعاٍت، َخْمسَ  كبيراً  كان وإن عليھا، ويدخلَ  َيَراَھا أن عنھا هللا رضى عائشةُ  أََحبَّتْ  َمنْ  ُيرِضْعنَ  أَن أخواتَھا



72 

 

ُ  َصلَّى النبىِّ  أزواجِ  وسائرُ  َسَلَمةَ  أُمُّ  ذلك وأََبتْ   فى يرضع حتى الناس ِمن الِرضاعةِ  لكبت أحداً  عليھنَّ  ُيْدِخْلنَ  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىِّ  من ُرْخَصةً  كانت لعلَّھا ندرى ما وهللا: لعائشة وقلن المھد،  .الناس ُدونَ  لسالم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َننُ  ھذه فتضمنت ً  الثابتةُ  السُّ ة، بين عليه متفق بعضھا عديدًة، أحكاما  .ِنزاع بعضھا وفى األُمَّ

ُ  َصلَّى قولُه: ولاأل الحكم َضاَعةُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ مُ  الرَّ مُ  ما ُتَحرِّ ةِ  بين عليه متفقٌ  الحكم وھذا ،" الِوالَدةُ  ُتَحرِّ  من ِعند حتى األمَّ

ِة، ُيْنسخُ  ال والقرآنُ  نسخ، النص على الزيادة إن: قال نَّ  القرآن، فى ما ىعل زائداً  كان وإن الحكم ھذا قبولِ  إلى اْضُطر فإنه بالسُّ

ً  سماه سواء ِتَھا، المرأة بين الجمع تحريم إلى اضُطر كما ُيسمه، لم أو نسخا  نص على زيادةٌ  أنه مع خالتھا، وبينَ  وبيَنھا وعمَّ

 أبوين صارا قد اللََّبن صاحبَ  والزوج المرضعةَ  أنَّ  على الَفْحل لبن تحريم فى القَُعيس أبى حديث مع ھذا وذكرھا القرآن،

 ُكلِّ  وأوالدُ  ولِدھما، أوالدُ  نزلوا وإن الطفلِ  فأوالدُ  الثالِث، الجھات ھِذهِ  ِمن الُحْرمة فانتشرتِ  لھما، ولداً  الطفلُ  وصار ل،للطف

 إخوُته اآلخر من أحدھما فأوالدُ . الثالث الجھات من وأَخواته إخوتهُ  غيره، ومن اآلخر من والزوج المرضعة من واحد

 وصار ألمه، وأخواُته إخوُته غيره من المرضعة وأوالدُ  أبيه، من وأخواته إخوته غيرھا من الزوج والدوأ وأمه، ألبيه وأَخواته

اِته، أجَداَدهُ  آباؤھا اِته، أعمامه وأَخواُته اللبن صاحب وإخوةُ  وخاالِته، أَخوالَه وأخواُتھا المرأة إخوة وصارَ  وَجدَّ  َفُحْرَمةُ  وَعمَّ

َضاعِ   .فقط الثالث اتالجھ ھذه من تنتشر الرَّ

 وبناِتَھا أخاهُ  أرضعتْ  َمنْ  ِنَكاحُ  ألخيه فُيباح وأََخواِتِه، إخوته من درجته فى ھو ممن المرتضع غير إلى التحريمُ  يتعدَّى وال

 ِمن درجتهِ  فى نْ ومَ  وأمھاِتِه، آبائِهِ  من فوقه َمنْ  إلى ينتِشرُ  ال وكذلك وبنيه، وأباهُ  اللبن َصاِحبِ  نكاحُ  ألُخِته وُيباحُ  وأمھاِتَھا،

اِتهِ  أعماِمهِ  ْفل أُمَّ  َيْنِكُحوا أن وأجدادهِ  النسب، ِمن المرتضعِ  فألبى وخاالِتِه، وأخوالِهِ  وَعمَّ  وأَخواِتَھا وأمھاِتھا الرضاع من الطِّ

ھاتِ  َيْنِكُحوا وأن وبناِتَھا، وبناِتَھا ج أن األب من فلألخ حالل، النسب من ھذا نظيرُ  إذ وبناِتِه، وأخواِتهِ  اللبن صاحبِ  أُمَّ  يتَزوَّ

ھا وأما وأختھا، النسب من ابنه أم الرجل َينِكحُ  وكذلك األب، من أخيه أختَ  َيْنِكحَ  أن األم من ولأْلخ األُمِّ، من أخيه أختَ   أمُّ

 .بالمصاھرة حرمتا فإنما وبنُتھا،

َضاعة، من وبنُتھا اع،الرض ِمن امرأِته أمُّ  عليه فيحرمُ  بالرضاع، المصاھرة نظيرُ  يحرمُ  وھل ضاعة، من ابنه وامرأةُ  الرَّ  أو الرَّ

ضاعة، من األختين بين الجمعُ  يحرمُ  مه الرضاعة؟ من خالتھا وبين وبينھا وعمتھا، المرأة بين أو الرَّ  األربعة األئمة فحرَّ

 .أقوى فھو التحريم، بعدم أحد قال قد كان إن: وقال شيُخنا فيه وتوقف وأتباعھم،

ُ  َصلَّى قوله فى يدخلُ  ھذا تحريمُ : مونالمحرِّ  قال َضاع ِمنَ  َيْحُرمُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ضاعة فأجرى" النََّسبِ  من َيْحُرمُ  َما الرَّ  الرَّ

 التحريم، من للنسب ثبت فما وأبيه، النسب ولد منزلةَ  الرضاعة وأبى الرضاعة ولد تنزيلُ  فثبت به، وشبَّھھا النسب، مجرى

ضاعة َحُرْمنَ  النسب، من وابنُتھا المرأة، وأُمُّ  واالبن، األب امرأة َحُرَمت فإذا ضاعة،للرَّ  ثبت  أُختى بين الجمع َحُرمَ  وإذا. بالرَّ

مَ  سبحانه هللا: اإلسالم شيخ قال. التحريم على احتجاجھم تقدير ھذا الرضاعة، أُختى بين َحُرمَ  النسب، ً  َحرَّ ً  بالنسب، سبعا  وسبعا

ْھر،  والنبىُّ  النسب، من َيْحُرمُ  ما منه َيْحُرم إنما ِصْھراً، ُيسمَّى ال الرضاعة تحريمَ  أن ومعلوم: قال. عباس ابن قال ذاك بالصِّ

ُ  َصلَّى َضاعةِ  ِمنَ  َيْحُرمُ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َيْحُرم وما: يقل ولم". النََّسبِ  من َيْحُرم ما: "رواية وفى". الوالدة من َيْحُرمُ  ما الرَّ

ھِر، تحريم ذكر كما كتابه، فى سبحانه هللاُ  ذكره وال بالمصاھرة، َضاعِ  فى الجمع تحريمَ  َذَكر وال الصِّ  النسب، فى ذكره كما الرَّ
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ْھر ً  َفَجَعلهُ  َبَشراً  الَماءِ  ِمنَ  َخلَقَ  الَِّذى وُھوَ {: تعالى هللا قال وشقيقُه، النسب، قسيمُ  والصِّ  فالعالقةُ ] 54: قانالفر[} وِصْھراً  َنَسبا

ْھر، بالنسب الناس بين ضاع التحريم، سببا وھما والصِّ  تعالى وهللاُ  األنساب، بين إال المصاھرة ُتْعَقلُ  وال النسب، على فرع والرَّ

مَ  إنما ِتَھا، المرأة وبين األُختين، بين الجمعَ  َحرَّ حمِ  قطيعةِ  إلى ُيفضى لئال خالتھا، وبين وبينھا وَعمَّ مةالم الرَّ  أن ومعلوم. حرَّ

ضاع من األختين مة َرِحمٌ  بينھما ليس الرَّ  تحريم غير قطُّ  حكمٌ  الرضاع أخوة من بينھما ما على ترتب وال النكاح، غير فى محرَّ

 وال الموُت، وال النكاح واليةُ  عليه له يثبتُ  وال عليه، النفقة يستحق وال يِرُثُه، وال بالملك، عليه يعتق فال اآلخر، على أحدھما

 الرضاعة، من الصغير وولدھا األم بين التفريق َيْحُرم وال رحمه، وذوى أقاربه على والوقف الوصية فى يدخلُ  وال عنه، َيْعقِلُ 

ً  ملك ولو سواء، النكاح فى بينھما كالجمع الملك فى بينھما والتفريقُ  النسب، من وَيْحُرم مات من شيئا  يعتق لم بالرضاع، المحرَّ

ه الرجل على ُحُرَمتْ  وإذا بالملك، عليه ُته وأُْخُته وبنُتهُ  أُمُّ  التى امرأته أمُّ  عليه يحرم أن يلزم لم الرضاعة، من وخالُته وَعمَّ

 تكون أن يلزم ال حكم فى كالنسب جعلت إذا والرضاعة رضاع، وال مصاھرة، وال وبينھا، بينه نسبَ  ال فإنه امرأته، أرضعت

 ُمصاھرة بينھما اللتين بين الجمع جوازُ  ثبت وقد منھا، فيه اجتمعا ما أضعافُ  األحكام من يهف افترقا ما بل حكم، كل فى مثله

مة،  لو لآلخر أحدھا نكاح جواز يمنع تحريمٌ  بينھما كان وإن. غيِرَھا من وابنِته علىٍّ  امرأةِ  بين جعفر بن هللا عبدُ  جمع كما محرَّ

 منھما األجنبى وبين بينھما ليس أنفسھما، فى بينھما النكاح تحريم سبب ألن ،سواء الرضاعة من األختين نظيرُ  فھذا ذكراً، كان

 امرأةِ  بين جمع جعفر بن هللا عبد بأن أحمد واحتجَّ .وغيرھم األربعة األئمة مذھب وھذا ِصْھر، وال وبينھما بينه رضاعَ  ال الذى

 بن هللا عبدُ  وجمع ليلة، فى عم بنتى بين على، بن لحسنا بنُ  الحسنُ  وجمع: البخارى قال أحٌد، ذلك ينكر ولم وابنِتِه، علىٍّ 

 زيد بن جابرُ  وكرھه. به بأس ال: قال ثم مرة الَحَسنُ  وكرھه به، بأس ال: ُشْبُرَمة ابنُ  وقال وابنته، علىٍّ  امرأة بين جعفر

 .البخارى كالم ھذا] 24: النساء[} ذلُِكم َوَراءَ  َما لَُكم َوأُِحلَّ {: وجل عز لقوله تحريم، فيه وليس للقطيعة،

ُ  َصلَّى النبىِّ  نساءُ  فھؤالء آخر، وجه من أو وجه، كل من ُثبوَتھا يستلزمُ  ال وجهٍ  من النسب أحكام فثبوتُ : وبالجملة  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھاتُ  ُھنَّ  َوَسلَّمَ   أمرُھنَّ  قد بل إليھن، نظرَ ي وال بھنَّ  يخلوَ  أن ألحد فليس المحرمية، فى ال فقط، والُحْرمة التحريم فى المؤمنين أُمَّ

ً  َسأَْلُتُموُھنَّ  َوإَِذا{: تعالى فقال رضاع، وبينه بينھن وَمنْ  أقاربھن، غير من نكاحھن عليه حرم َعمَّن باالحتجابِ  هللا  َمَتاعا

 َيْحُرمن المؤمنين أخوات ُھنَّ بناتُ  فليس البتة، أقاربھنَّ  إلى يتعدَّى ال الحكم ھذا ثم] 53: األحزاب[} ِحَجابٍ  وراءِ  ِمنْ  َفاْسألُوُھنَّ 

، َعلْيھنَّ  يحرم لھم إخوة بنوُھنَّ  وال رجالھم، على  بإتفاق للمسلمين حالل ھن بل وأخواالً، خاالتٍ  وإِخوتھنَّ  أخواُتُھنَّ  وال بناُتُھنَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول زوج ميموَنة أختُ  الفضل أُمُّ  كانت وقد المسلمين،  بكر أبى بنتُ  أسماء وكانت العباس، حتت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا رضى عمر تحت حفصةَ  وأمُّ  بكر، أبى تحتَ  عنھا هللا رضى عائشة أم وكانت الزبير، تحتَ  عنھا هللا رضى عائشة أختُ 

ة، يتزوج لرجل وليس عنه، جَ  وقد أُمَّ  ولو ،المؤمنات من سفيان أبى وأوالد بكر، أبى وأوالد وإخوته، عمر بن هللا عبدُ  تزوَّ

 أحكام من حكم ثبوت من لزم وإال أقاربھّن، إلى المؤمنين أّمھات من الُحرمة تنتشر فلم ينكحوھن، أن يْجز لم لھن، أخواالً  كانوا

 .األحكام من غيره ثبوتُ  وبينھنَّ  األُمة بين النسب

ً  ذلِكَ  على يدلُّ  ومما مات فى تعالى قولُه أيضا  االبن لفظ أن ومعلوم] 23: النساء[} أْصالِبُكمْ  ِمنْ  ِذينَ الَّ  أَْبَنائُكمُ  وَحالَِئلُ {: المحرَّ

ضاع، ابن فيه يدخل لم أطلق إذا بنِّى ابن إخراجِ  وقْصدُ  ُصْلب، ابنَ  بكونه قُيِّدَ  إذا فكيف الرَّ  الرضاع، ابن إخراجَ  يمنع ال بھذا التَّ

ُ  َصلَّى النبى أنَّ ": الصحيح" فى ثبت وقد دخلوه، ويوجب ً  ُتْرِضعَ  أن ُسَھْيل بنتَ  َسْھلَة أمر َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ  حذيفة أبى مولَى سالما



74 

 

ً  ليصير ُ  َصلَّى هللا رسول بنصِّ  ومحَرَمھا ابَنھا وصار زوجھا، حذيفة أبى بلبن فأرضعتهُ  لھا، َمْحَرما  كان سواء َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الحكم ھذا ً  أو بسالم مختصا ً  سالم فبقى عنھا، هللا رضى عائشة مؤمنينال أمُّ  قالته كما عاما  وصارت أرضعْتهُ  لكونھا لھا، َمْحَرما

ُه، ً  َيِصرْ  ولم أُمَّ ضاعة، من أبيه امرأة لكونھا لھا، َمْحرما  له، جاريةٌ  أرضَعْتهُ  لو بل له، َسْھلَة لرضاعة فيه تأثيرَ  ال ھذا فإن الرَّ

 النبىُّ  فقال: ولفظه نفِسهِ  الحديث فى بھذا ُعلِّل وقد نفِسھا ولَدھا لِكونه لتأثيرُ ا وإنما أبيه، امرأة سھلةُ  صارت أُخَرى، امرأة أو

ُ  َصلَّى  فى اإلجماع دعوى ُيمِكنُ  وال الرضاعة، من ولِدھا بمنزلة وكان َرَضَعات، خمس فأرضعتهُ  ،"أَْرِضِعيه: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يسار، بن وعطاءَ  يسار، بن وسليمانَ  الرحمن، عبد بن سلمةَ  وأبا المسيب، نب سعيد فإن كاذب، فھو ادعاه ومن المسألة، ھذه

 تعالى، هللا شاء إن سيأتى كما الصحابة، من وجماعة الزبير، عن مروىٌّ  وھو الفحل، بلبن التحريمَ  ُيْثِبُتون يكونوا لم قاِلبة، وأبا

موا ال فأن له، ولداً  الفحل لبن من المرتِضع يجعلوا لم إذا ءفھؤال فقط، األُمھات قَِبلِ  من ھو إنما التحريمَ  أن يرون وكانوا  ُيحرِّ

ضاعة، من زوجھا أبو المرأة على َيْحُرمُ  فال ھؤالء قول فعلى األولى، بطريق الفحل امرأةَ  الرضيع على وال امرأته، عليه  الرَّ

 .الرضاعة من ابُنه وال

ة ُيْثِبُتوا لم ھؤالء: قيل فإن ةِ  ثبوتِ  فرع ألنھا المصاھرةُ، تثبتِ  فلم الفحل، وبين عالمرتضِ  بين الُبُنوَّ ضاع، ُبُنوَّ  تثبت لم فإذا الرَّ

ةَ  أََثَبتَ  من وأما َفْرُعَھا، يثبت لم له، نَّة عليه دلت كما الفحل جھة من الرضاعِ  ُبُنوَّ  جمھور به وقال الصريحة، الصحيحة السُّ

 من وابنهِ  أبيه زوجة إن: الفحل بلبن التحريم إلى ذھب ممن أحد قال فھل ،البنوة بھذه المصاھرة َتْثُبتُ  فإنه اإلسالم، أھل

 تحرم؟ ال الرضاعة

ً  ليس وأنه نزاعاً، ھذه تحريم فى أن المقصود: قيل  تأثير ال وأنه الفحل، لبن إلغاء ھو ھل مأخذه، فى النظرُ  وبقى عليه، مجمعا

ضاع، جھة من المصاھرة إلغاء أو له،  النسب؟ لمصاھرة التأثير وإنما لھا، تأثير ال وأنه الرَّ

نَّة لثبوت باطل، األول المأخذ أن شك وال  إثباتُ  به بالتحريم القول من يلزم ال أنه بينا وقد الفحل، بلبن بالتحريم الصريحة السُّ

مَ  وقد بالقياس، إال به المصاھرة  من حكم ثبوت من يلزم ال وأنه الجامع، أضعافِ  أضعاف والفرع األصل بين الفارق أن تقدَّ

 .آخر حكم ثبوت النسب، أحكام

ً  ھذا على ويدل ضاع، أُمَّ  يجعل لم سبحانه أنه أيضا ضاعة وأخت الرَّ ھاتنا تحت داخلةً  الرَّ َمتْ {: قال سبحانه فإنه وأخَواتنا، أُمَّ  ُحرِّ

َھاُتُكم َعلَْيُكمْ  ] 23: النساء[} الّرَضاَعةِ  ِمنَ  َوأََخَواُتُكمْ  أَْرَضْعَنُكم الالَّتى َھاُتُكمُ وأُمَّ {: قال ثم ،]23: النساء[} َوأََخَواُتُكمْ  وَبَناُتُكمْ  أُمَّ

ھاِتَنا لفظ أن على فدل َھاتُ {: تعالى فقوله ھذا، ثبت وإذا النسب، من األم بھا يراد إنما: اإلطالق عند أمَّ : النساء[} نَِساِئُكم وأُمَّ

 أريد ولو الرضاعة، من أمھَّاتھن يتناول فال النسب، من نسائنا أمھات ھن إنما ،]23: النساء[} وأمھاُتُكم{: قوله مثل] 23

 من َيْحُرم ما الرَضاَعةِ  من َيْحُرمُ : "قوله أن بينا وقد أُمھاتنا فى ذلك ذكر كما أرضعنھن، الالتي وأمھاتھنّ : لقال تحريمھنَّ 

 عليه حرم من أن على يدل وال الرضاعة، من رهنظي عليه حرم النسب من الرجل على حرم من أن على يدل إنما ،"النََّسبِ 

ھر  َوَراءَ  َما لَُكمْ  وأُِحلَّ {: قوله عموم مع ذلك، خالف علي مفھومه يدل بل الرضاعة، من نظيره عليه َحُرم بالجمِع، أو بالصِّ

 ].24: النساء[} َذلُِكم
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ضاعةِ  ِمنَ  وابنه أبيه امرأةِ  تحريم أن على يدل ومما  بنتِ  ِنكاح جوازُ  السلف من جماعة عن ثبت قد أنه اع،إجم مسألةَ  ليس الرَّ

 لى، ولدت وقد امرأة، عندى كانت: قال النَّْصرى، الحدثان بن أوس بن مالك عن صحَّ  كما حْجِرِه، فى تكن لم إذا امرأتهِ 

 نعم،: قلت ابنٌة؟ لھا: قال المرأةُ، تتوفي: قلتُ  مالك؟: لى قال عنه، هللا رضى طالب أبى بنَ  علىَّ  َفلَقِيتُ  عليھا، َفَوِجْدتُ  فتوفيْت،

 ِمنْ  ُحُجوِرُكم فى الالَّتى َوَرَباِئُبُكم{: تعالى قوله فأين: قلت فانكحھا،: قال. الطائف فى ھى ال،: قلت َحْجِرك؟ فى كانت: قال

 رجالً  أن ميسرة، بن يمإبراھ عن وصح.َحْجِرك فى كانت إذا ذلك وإنما حجرك، فى تكن لم إنھا: قال ،]23: النساء[} ِنَساِئُكم

ه أو أباه أنَّ  أخبره خيراً، عليه أثنى معبد، بن هللا ُعبيد: له يقال سواءة بنى من  ثم غيرِه، من ولدٍ  ذاتَ  امرأةً  نكح قد كان َجدَّ

َنا على َنَكْحتَ  قد األُولى بنى أحدُ : فقال شابة، امرأة نكح ثم هللا، شاء ما اصطحبا  شابة، بامرأةٍ  عنھا واستغنيتَ  وَكبرت أمِّ

 ابنَ  سفيانَ  فجئت: قال. أبوھا وال ھى َحجره فى تكن ولم ابنته، وأنكحه فطلَّقھا: قال ابنَتك، ُتْنكَحنى أن إال وهللاِ  ال: قال فطلِّْقَھا،

نَّ : قال. عنه هللا رضى الخطاب بنَ  عمرَ  لى استفتِ : فقلت هللا، عبد  منى،ب عنه هللا رضى عمرَ  على فأدخلنى معى، لَتُحجَّ

ً  إال أراهُ  وال: قال. فأخبرنى تعالَ  ثم فالناً، فسل فاذھب بذلك، بأس ال: عمرُ  فقال الَخَبر، عليه فقصصتُ  : فقال فسألُته،: قال عليا

 تكن لم إذا الربيبة أباحا قد بقولھما يقول ومن عنھما هللا رضى وعلى عمر كان فإذا. الظاھر أھل مذھب وھذا بذلك، بأس ال

 سبحانه هللا ذكرھا قيود ثالثة وھذه الرضاع، من ابَنتھا عليه ُيحرمان فكيف النسب، من امرأته ابنةُ  أنھا مع وج،الز َحْجر فى

ھا دخل قد يكون وأن امرأِتِه، من تكون وأن َحْجرِه، فى تكون أن. تحريمھا فى وتعالى  من ابنتھا مجرد عليه يحرم فكيف. بأمِّ

ضاعة، َيا الناس، بإتفاق ابُنھا والربيبُ  الزوجة، بنتُ  الربيبةَ  فإن لغة، ربيبته ىھ وال حْجِرِه، فى وليست الرَّ ً  وُسمِّ  وربيبةً  ربيبا

ھما زوج ألن ا العادة، فى َيُربُّھما أمِّ ، َيُربَّھا ولم لبنه، بغير امرأُته أرضعتھما َمنْ  وأمَّ  ھذا فى فدخولھا َحْجرِه، فى كانت وال َقطُّ

ً  البعد غاية فى النص ُ  َصلَّى النبىُّ  أشار وقد معنًى،و لفظا  صحيح" ففى. الَحْجر فى بكونھا الربيبة بتحريم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا، رسول يا: قالت سفيان أبى بنت حبيبة أمّ  أن أخبرتهُ  سلمةَ  أم بنتَ  زينبَ  أن عروة، عن الزھرى، حديث من" البخارى

َھا: "فقال نعم،: قالت سلمة؟ أمِّ  نتَ ب: فقال سلمة، أبى بنتَ  تخُطب أنك أُخِبْرتُ   وھذا". لى َحلَّتْ  لََما َحْجرى فى َربيَبتى َتُكنْ  لَوْ  إنَّ

ُ  َصلَّى اعتباره على يدل  أن سواء، ھذا ونظير. الزوج َحْجر فى تكون أن وھو التحريم، فى هللا قيَّده الذى القيدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لب ابنِ  زوجة فى يقال مة كانت ذاإ الصُّ  بينھما، فرق وال سواء، لى حلَّت لما لصلبى، الذى ابنى حليلة تكن لم لو: برضاع ُمحرَّ

 .التوفيق وبا

 فصل

نَّة، ھذه من المستفاد: الثانى الحكم م، الفحل لبن أَنَّ  السُّ  الذى الحقُّ  ھو وھذا المرأة، من ينتِشر كما ِمنه ينتِشرُ  التحريمَ  وأن ُيَحرِّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولِ  َفُسنَّةُ  َبْعَدُھم، وَمنْ  الصحابة من خالفَ  َمنْ  فيه خالف وإن بغيره، ُيقال نأ يجوز ال  أن أَحقُّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َبَع، ً  أحد قولِ  ألجل ھى ُتْتَركُ  وال ألجلھا، خالفھا ما ويتركَ  ُتتَّ َننُ  ُتركت ولو. كان َمنْ  كائنا  بلوغھا لعدم خالفھا من لخالف السُّ

ةُ  وُتركت جداً، كثيرة ُسَننٌ  لَُتِركَ  ذلك، غير أو لتأويلھا، أو له،  يجب ال من قول إلى اّتباعه يجب من وقولُ  غيرھا، إلى الحجَّ

 .القيامة يوم بھا نلقاه ال وأن منھا، العافية هللا نسأل بلية، وھذه المعصوم، غيرِ  قولِ  إلى المعصوم وقولُ  اتِّباعه،
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ً  الفحل بلبن َيَرْونَ  ال وأصحاُبنا وإبراھيم، ِعمارة، انك: األعمش قال : يعنى القَُعيس، أبى بخبر ُعَتْيَبة بنُ  الحكم أتاھم حتى بأسا

نَّةُ  أَتْتُھم إذا العلم أھلُ  َيْصَنعُ  وھكذا عنه، ورجعوا قولَھم، فتركوا ُ  َصلَّى هللا رسول عن السُّ  كواوتر إليھا، رجعوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بغيرھا قولَھم

مون ال الذين قال َھاُتُكم{ فقال األم، جھة ِمنَ  بالرضاعة التحريم كتابه فى سبحانه هللاُ  ذكر إنما: الفحل بلبن يحرِّ  الالَّتى وأمَّ

َضاَعةِ  ِمنْ  َوأََخواُتُكمْ  أَْرَضْعنُكمْ  ضاعة إلى ترجع للعھد: والالم] 23: النساء[} الرَّ  هللا قال وقد األم، اعةَرض وھى المذكورة، الرَّ

ا بالحديث التحريمَ  أثبتنا فلو] 24: النساء[} َذلُِكم َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ {: تعالى نَّة، القرآن نسخنا قد لَُكنَّ  من أصل على - وھذا بالسُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابُ  وھؤالء: قالوا ألزُم،_  نسخ النص على الزيادة: يقول ة أعلمُ  ھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ِتِه، األُمَّ  ال وكانوا ِبُسنَّ

هُ  أن َزْمَعةَ  بن هللا عبد بن ُعبيدة أبى عن فصح به، التحريمَ  يرون  أبى بنتُ  أسماءُ  أرضعتھا المؤمنين أمِّ  سلمةَ  أمِّ  بنتَ  زينبَ  أمَّ

يق بكر دِّ  قرون من بَقْرنٍ  فيأخذ أَْمَتِشطُ  وأنا علىَّ  يدخل الزبيرُ  وكان: زينب قالت العوام، بن الزبير امرأةُ  عنه هللا رضى الصِّ

ثينى علىَّ  أقبلى: ويقول رأسى،  كلثوم أمَّ  يخُطبُ  إلىَّ  أرسل الزبير بنَ  هللاِ  عبدَ  إن ثم إخوتي، فھم: منه ولَدَ  وما أبى، أنه أرى فحدِّ

 أردتِ  إنما: هللا عبد فقال أخته، ابنةُ  ھى وإنما ه؟ل َتِحلُّ  وَھل: لرسوله فقالت للكلبية، حمزةُ  وكان الزبير، بن حمزة على ابنتى

ا. قَِبلكِ  من المنعَ  بھذا  ھذا، عن فاسألى فأرسلى بإخوٍة، لك فليسوا أسماءَ  غير من كان وما إخوتك، فھم أسماُء، ولدتْ  ما أمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وأصحابُ  فسألْت، فأرسلتْ  ُجل قبلِ  من الرضاعة إن لھا، فقالوا متوافِرون، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ م ال الرَّ  شيئاً، تحرِّ

 .عنھا ھلك حتى عنده تزل فلم إياه، فأنكحيھا

 .الرجل من ال المرأة جھة من الرضاعة أن المعلوم ومن: قالوا عنھم، هللا رضى الصحابةُ  ذلك ينكر ولم: قالوا

نَّة ُيعارضُ  ما ذكرتم فيما ليس: الجمھور قال ا. عنھا العدولُ  يجوزُ  فال ة،الصريح الصحيحة السُّ  إما: أمرين بينَ  فإنه القرآن، أمَّ

ً  فيكون يتناولَھا ال أن وإما تحريمھا، على داالً  فيكون الرضاعة من األب من األخت يتناولَ  أن نَّة تحريمُ  فيكون عنھا، ساكتا  السُّ

ً  لھا ً  مبتدءاً  تحريما  فإنه لھا، األختِ  لفظ يتناولُ  والظاھرُ ] 24: النساء[} َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ {: قوله لعموم ومخصصا

ضاعة، من األخوات لفظ عمم سبحانه  من أبيه من أخته إن: ُيقال أن يجوزُ  وال أخته، عليھا أطلق َمنْ  ُكلُّ  فيه فدخل الرَّ

ً  ليست الّرضاعة ُ  َصلَّى النبىَّ  فإن له، أختا  العمومةَ  فأْثبتَ  َعمُّك، فإنه ألفلح، ائذنى: عنھا هللا ضىر لعائشة قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ابنه وبين بينھا األُخوة فثبوتُ  اللبن، صاحب أخى وبين المرتضعة، بين الُعُمومة ثبتت فإذا وحده، الفحل بلبنِ  وبينه بينھا

 .مثله أو األولى بطريق

نَّة  .عمومه يرد لم ما َتخصيص أو عنه، سكت ما تحريمَ  أثبتتْ  ونَ تك أن وغايُتھا خالفته، أنھا ال الكتاب، مرادَ  بينتْ  فالسُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أصحاب إن: قولكم وأما  صح فقد الصحابة، جميع على باطلة فدعوى بذلك، التحريمَ  يرون ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 امرأتانِ  له كانت رجل عن سئل عباس ابن أن" صحيحه" فى البخارى وذكر به، التحريمِ  إثبات عنه هللا رضى على عن

 به استدللتم الذى األثر وھذا واحد، اللقاحُ  ال،: عباس ابنُ  فقال َيْنَكَحَھا؟ أن أيِحلُّ  غالماً، واألخرى جاريًة، إحداھما أرضعت

 لبن أن: ُتفتى تكان عنھا هللا رضى المؤمنين أُمُّ  عائشةُ  وھذه الرضاعة، بتلك ابنته زينبَ  أن يعتقدُ  كان أنه الزبير عن صريح

 .ھؤالء من َيَقعُ  وأين الزبير، بنُ  هللا عبدُ  إال بأيديكم َيْبقَ  فلم الحرمة، ينُشرُ  الفحل
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ين، غيرُ  فمجھولون بالحل، فأفتوھا َسألتُھم الذين وأما ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابَ  فسألت: الراوى يقلِ  ولم َمَسمَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

نَّةُ  َتْبلُْغهُ  لم من فسألت أرسلتْ  علھال بل متوافرون، وھم  يكن ولم الزبير، بن هللا عبد به أفتاھا بما فأفتاھا منھم، الصحيحة السُّ

 .ومصر والعراق بالشام وأكابُرھم معظمھم كان بل بالمدينة، متوافرين ذاك إذ الصحابة

ضاعة إن: قولكم وأما  وبا له، وعاء واألم بوطئه، ثار الذى لألب اللبنُ  إنما: يقال أن فالجواب األم، جھة من ھى إنما الرَّ

 .التوفيق

ةُ  َتْثبت فھل: قيل فإن تهِ  ثبوتُ  أو المرضعة، أمومة تثبت لم وإن اللبن صاحب أُبوَّ  المرضعة؟ أمومة ثبوت على فرع أُُبوَّ

 طفلةً  فأرضعنَ  زوجات، أربعُ  له من مسألة وعليه والشافعى، أحمد مذھب فى وجھان وھما للفقھاء، قوالن فيه األصلُ  ھذا: قيل

ً  َيِصْرنَ  ال فإنھن َرْضعتين، منھن واحدةٍ  ُكلُّ  ً  الزوج يصير وھل. َرَضَعات خمس ُترِضْعھا لم منھن واحدة كل ألن لھا، أما  أبا

ھاٍت، المرضعاتُ  َتِصر لم كما أباً، يصير ال: أحدھما. وجھان فيه للطفلة؟ ً  يصير: األصح وھو والثانى أُمَّ  الولد لكون ،أبا

ع غير بنفسه، أصلٌ  الَفْحل ولبنُ  َرَضَعات، خمس لبنه من ارتضع  بحصول تثُبت إنما األبوةَ  فإن المرضعة، أمومة على متفرِّ

م، وكثيره الرضاع قليل عندھما فإن ومالك، حنيفة أبى أَْصلَىْ  على يجىءُ  وال أمه، المرضعة لِكون ال لبنه، من االرتضاع  محرِّ

ةِ  بثبوت قلنا فإذا للمرتِضع، أمھات األربع فالزوجاتُ  ، ألنه الطفل، على المرضعاتُ  َحُرَمتِ  الصحيح، وھو األُُبوَّ  وُھنَّ  ربيُبھنَّ

ةُ  تُثبت ال: قلنا وإن. َبْعلِھنَّ  ابنُ  فھو أبيه، موطوءات  .الرضاع بھذا عليه َيْحُرْمنَ  لم اأْلُبوَّ

 الرجل يصير وھل. له أمھاتٍ  َيِصْرنَ  لم َرْضَعة، واحدة كلُّ  طْفالً، فأرضعنَ  ٍت،بنا خمسُ  لِرجل كان لو ما: المسألة ھذه وعلى

 َكملَ  قد ألنه خاالً، وأخوھن جداً، يصير: احدھما وجھين، على وخاالت؟ له أخواالً  المرِضعات إخوةُ  ھم الذين وأوالده له، جداً 

ً  المرتِضع انك لو كما َجّداً، فصار بناته، لبن من َرَضَعاتٍ  خمسَ  المرتِضع  ُھم الذين أوالُده كان َجّداً  صار وإذا. واحدة بنتا

 ال واآلخر واحدة، أم منزلةَ  إليه بالنسبة فنزلوا َرَضعَتات، خمسُ  منھن له كمل من إخوةُ  ألنھن وخاالت، أخواالً  البنات إخوةُ 

ً  ابنته كونِ  على فرعٌ  جداً  كوَنه ألن خاالٍت، أخواُتھن وال َجداً، يصيرُ  ا  يثبتِ  ولم أّماً، أُخته كون على فرع خاالً  أخيھا وكونُ  ،أمَّ

ةِ  ثبوت فإن قبلَھا، التى بخالف المسألة، ھذه فى أصحُّ  الوجه وھذا فرُعه، يُثبت فال األصل،  األمومة ثبوت يستلزم ال فيھا األُُبوَّ

 له، ليس واللبن بناُته، فإنھنَّ  أبيھن،و المرضعات بين المسألة ھذه فى متحققة الفرعية أن: بينھما والفرقُ . الصحيح على

ا، تكن لم فإذا وابنھا، المرضعة بين ھنا فالتحريم اً، أبوھا يكن لم أُّمً  صاحب وبينَ  المرتِضع بينَ  التحريم فإن تلك، بخالفِ  َجدَّ

 فيه له؟ خالةً  منھن احدةو كل تكون فھل خاالً، أَُخوھنَّ  يصير: قلنا إذا ھذا فعلى أوال، المرضعة أمومةُ  ثبتت فسواءٌ  اللبن،

 قد ألنه تثبت،: والثانى. الخؤولة تثبت فال رضعات، خمس أخواِتَھا لبن من يرتِضعْ  لم ألنه خالًة، تكون ال: أحدھما. وجھان

م اللبن من اجتمع ً  أخواتھا ومن منھا ارتضع ما وكان رضعات، خمس المحرِّ  لم إذ منھن واحدة أمومة تثبت وال للخؤولة، مثبتا

.  ضعيف وھذا أمومة، بال أبوة الفحل لبن فى ثبت كما أمومة، بال خؤولة ثبوت يستبعدُ  وال رضعات، خمس منھا ضعيرت

 فإنھما واألُمومة، األبوة بخالف فرُعه؟ يُثبت فكيف األصل، يثبت لم فإذا األمومة، على محض فرع الخؤولة أن. بينھما والفرق

 .اآلخر انتفاء أحدھما انتفاه من يلزم ال أصالن
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 واحدةٌ  َتِصرْ  لم َرْضَعة، منھن واحدة ُكلُّ  ِطْفلَةً  فأرضعن ابن، وزوجةُ  وابنة، وأخت، أُم، لرجل كان لو ما مسألة، ھذا وعلى

 ال للطفل كمل الذى اللبن ھذا فإن بعيد، ھھنا والتحريمُ . تقدم ما: أوجھھما. وجھين على الرجل؟ على تحرم وھل أمھا، منھن

ً  الرجل يجعل  .أعلم وهللا خاالً، وال أخاً، وال جداً، وال له، أبا

 فصل

 قد من ينِكحَ  أن عليه حرم إذا ألنه واألْحرى، األولى داللةَ  الزانى ماء ِمن المخلوقة تحريم على الفحل بلبن التحريم دلّ  وقد

م وكيف بوطئه؟ مائة نفس ِمن ُخلِقَ  قد من ينِكحَ  أن له َيِحلُّ  فكيف بوطئه، ثار بلبن تغذَّت  فيھا لما الرضاع من بنته الشارعُ  يحرِّ

ً  الرجل وطء كان لبن من  بينه التى الَبْعِضيَّةَ  فإن المستحيل، من ھذا ومائة؟ وطئه بنفسِ  ُخلَِقتْ  َمنْ  نكاحَ  له ُيبيح ثم فيه، سببا

 البعضية، من ما جزء فيھا الرضاع بنت نفإ بلبنه، تغذَّت من وبين بيَنه التى الَبْعِضيَّة ِمن وأتمُّ  أكملُ  مائة ِمن المخلوقة وبينَ 

 جمھورِ  قولُ  وھذا لألم، اآلخر والشطرُ  قطعاً، بعُضه أكثرھا أو فنصفُھا مائة، ِمن مخلوقة كاسمھا مائة من والمخلوقة

جھا، من أن على هللا، رحمه أحمد اإلمام ونص أباحھا، من الصحابة فى ُيعرف وال المسلمين، ً  بالسيف قُِتلَ  تزوَّ  أو كان محصنا

ً  الرضاعة من بنُته كانت وإذا. غيره  عن ُتخرجھا لم عنھا البنت أحكام سائر وتخلف والمحرمية، الحرمة، :فقط حكمين فى بنتا

ً  تكون الزنى ِمن بنُته فكذا ِحلھا، وُتوجب التحريم،  سبحانه وهللا حلھا، ُيوجب ال عنھا البنت أحكامِ  وتخلُّفُ . التحريم فى بنتا

 واإليمان الصالة كلفظ األصلى، موضعه عن الشارع ينقْله لم لغوى لفظ البنت ولفظ لغاِتھا، فى تعقِلُه ماب العرب خاطب

 ألفاظٌ  والخال والعم األخ كلفظِ  البنتِ  فلفظُ  غيره، إلى عنه له الشارع نقل يثبت حتى اللغوى موضوعه على َفُيجملُ  ونحوھما،

اعى فاُلنٌ  أبى: "بقوله الزانى الراعى ابنَ  أنطق تعالى هللا أن" الصحيح" فى ثبت وقد. اللغوية موضوعاتھا على باقية  ،"الرَّ

 فيه وإثمُھما واحد، خلقٌ  الزانى وماء مائھا، من وخلقُه. عليه أمِّه تحريم على األمةُ  وأجمعت الكذب، يحتِملُ  ال اإلنطاقُ  وھذا

ً  وكونه سواء، ً  كونه مثلُ  له بعضا  كيف العجب ِمن ثم نكاحھا، جوازَ  ُيوجب ال والبنت الزانى بين اإلرث وإنقطاع لھا، بعضا

مُ  زُ  لِيده، نكاحٌ  ھو: ويقول بيده، اإلنسان يستمنىَ  أن القول ھذا صاحبُ  ُيَحرِّ زُ  ثم بعَضه، ينكحَ  أن لإلنسان وُيجوِّ  أن له ُيجوِّ

 .جنبيةاأل يستفرش ُصلبه،كما ِمن وأخرَجهُ  مائه، ِمن هللا َخلََقهُ  الذى بعضه يستفِرشَ 

  فصل

َتاِن، المصةُ  ُتحرم ال أنه: الثالث والحكم ُ  َصلَّى هللا رسول عليه نص كما والمصَّ مُ  وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  رضعات، خمسُ  إال ُيحرِّ

 وابن على عن يروى وھذا وكثيرة، الرضاع بقليل التحريم والخلف السلف من طائفة فأثبتت. العلماء فيه اختلف موضع وھذا

 مالك، مذھبُ  وھو والثورى، واألوزاعى، وحماد، والحكم، وقتادة، والزھرى، والحسن المسيب، بن سعيد قولُ  وھو عباس،

م وكثيرة الرضاع قليل أن على أجمعوا المسلمين أن سعد بنُ  الليثُ  وزعم حنيفة، وأبى  وھذا الصائم، به ُيْفِطرُ  ما المھد فى ُيحرِّ

 وأبى ثور، أبى قولُ  وھذا رضعات، ثالث ِمن بأقلَّ  التحريمُ  يثُبت ال: أخرى طائفة وقالت. هللا رحمه أحمد اإلمام عن رواية

 .أحمد عن ثانية روايةٌ  وھو على، بن وداود المنذر، وابن عبيد،
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 وس،وطاو وعطاء، الزبير، بن هللا وعبد مسعود، بن هللا عبد قول وھذا رضعات، خمس ِمن بأقلَّ  يُثبت ال: أخرى طائفة وقالت

 أقل يحرم ال: والثالثة سبع، من أقل يحرم ال أنه: عنھا الثانية والرواية عنھا، هللا رضى عائشة عن الثالث الروايات إحدى وھو

 .المسألة ھذه فى داود وخالف حزم، ابن قولُ  وھو مذھبه، ظاھر فى وأحمد الشافعى، مذھب بالخمس والقول. عشر من

ُ  َصلَّى والنبىُّ  حكُمھا، ُوجدَ  اسُمھا وجد فحيث الرضاعة، باسم التحريم علَّقَ  سبحانه أنه األولين فحجةُ  : قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َضاَعة ِمنَ  يْحُرمُ "  .القرآن إلطالق موافق وھذا" النََّسبِ  ِمنَ  َيْحُرمُ  َما الرَّ

 قدأرضعُتكما،: فقالت سوداء، أمةٌ  تفجاء إھاب، أبى بنت يحيى أمّ  تزوج أنه الحارث، بن عقبة عن ،"الصحيحين" فى وثبت

ُ  َصلَّى للنبىِّ  ذلك فذكر َھا َزَعَمتْ  وَقدْ  وكْيف: "قال له، ذلك فذكرت فتنحيت: قال عنى، فأعرض َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  أَْرَضَعْتُكما َقدْ  أَنَّ

: قالوا له، الموجب كالوطء وكثيره، قليلهُ  وىفاست التحريم، به يتعلق فعل وألنه: قالوا الرضاع، عدد عن يسأل ولم ،"عنھا فنھاهُ 

 وحقيقتھا، الرضعة فى أقوالھم اختلفت قد العدد أصحابَ  وألن: قالُوا. وكثيره بقليله يحُصل اللحم وإنبات العظم، إنشاز وألن

ً  الشارعُ  يجعله لم ھكذا كان وما االضطراب، أشدَّ  واضطربت  .به والعلم ضبطه لِعدم نصابا

ُ  َصلَّى النبىِّ  عن ثبت قد: الثالث أصحابُ  قال مُ  ال: "قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ةُ  ُتحرِّ تان المصَّ  بنتِ  الفضل أم وعن ،"والمصَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال: قالت الحارث مُ  ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  اي: قال رجالً  أن: آخر حديث وفى".  واإلْمالََجَتانِ  اإلْمالَجةُ  ُتَحرِّ

مُ  ھل هللا، رسولَ   يجوز فال ،"صحيحه" فى مسلم رواھا صريحة، صحيحة أحاديث وھذه". ال: "قال الواِحدة؟ الرضعةُ  ُتَحرِّ

 العدد فيه ُيعتبر ما وألن: قالُوا السنة بصريحِ  دونھا بما التحريمَ  ونفينا اآلية، لِعموم بالثالث التحريمَ  فأثبتنا عنھا العدولُ 

 .جداً  كثيرة مواضع فى الشارعُ  اعتبرھا وقد الجمع، مراتب أولُ  وألنھا: قالوا. الثالث هفي ُيعتبر والتكرارُ 

م ما لنا الحجةُ : الخمسِ  أصحابُ  قال  عنھا هللا رضى عائشة أخبرت وقد الصريحة، الصحيحة األحاديث من الفصل أول فى تقدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن ُ  َصلَّى النبى قولُ  ھذا فى ويكفى: قالُوا ذلك، لىع واألمرُ  توفى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بنت لِسھلة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أَرِضِعى: "سھيل ُ  َصلَّى النبى ونساءُ  ھى المسألة ھذه بحكم األمة أعلمُ  وعائشة: قالُوا". َعلَْيهِ  َتْحُرِمى َرَضَعاتٍ  َخْمسَ  َسالِما  هللاَّ

 َخْمسَ  فأرضعتهُ  أخواِتھا أو إخوِتھا َبَناتِ  إحدى أمرت أحد عليھا يْدُخلَ  أن أرادت إذا عنھا هللا رضى عائشةُ  وكانت َوَسلََّم، َعلَْيهِ 

 أحاديث ثالثةُ  وھى وكثيرة، الرضاع بقليل التحريم تعليق عدم فى صريحٌ  والرضعتين بالرضعة التحريم ونفىُ : قالوا. َرَضَعاتٍ 

ً  خرج بعُضھا صريحة صحيحة  خالفنا قد نكن لم بالخمس، التحريمَ  علقنا وإذا: قالُوا. مبتدأ حكم تأسيسُ  ُضھاوبع للسائل، جوابا

 ً  .تخصيصٌ  وال نسخ ال بيانٌ  المطلقِ  وتقييدُ  بالخمس، مطلقھا قيدنا قد نكونُ  وإنما بھا، استدللُتم التى النصوص من شيئا

 وإن فإنه الثالث، صاحبُ  وأما والرضعتين، بالرضعة حريمالت نفى أحاديثَ  ُيخالف فإنه والكثير، بالقليل التحريمَ  علَّق من وأما

 .الخمس ألحاديث مخالفٌ  فھو ُيخالفھا، لم

 والقرآن القرآن، نقل نقلته وإنما به، فيحتج األخبار، نقلَ  عنھا هللا رضى عائشةُ  تنقله لم الخمس حديثُ : بالخمس ُيقيده لم من قال

ً  يكن لم وإذا قرآناً، يكون فال آناً،قر ذلك تنقل لم واألمة بالتواتر، يُثبت إنما  .به الحكم إثباتُ  امتنع خبراً، وال قرآنا
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 وال به، العمل وجوبُ : والثانى القرآن، من كوُنه: أحدھما فصلين، فى آحاداً  القرآن ِمن نقل فيما الكالمُ : الخمس أصحابُ  قال

 ذلك وغير الجنِب، على وقراءتهِ  المحدث، على مسه تحريمَ و به، الصالة انعقادَ  ُيوجب األول فإن متغايران، حكمان أنھما ريبَ 

، فيه يكفى فإنه به، العمل انتفاءُ  يلزم لم التواتر، لعدم األحكامُ  ھذه انتفت فإذا القرآن، أحكام من نُّ ◌ً  وقد الظَّ  من واحد ُكلُّ  احتجَّ

 صيام فى التتابع وجوب فى حنيفة أبو به واحتج الموضع، ھذا فى وأحمد الشافعى به فاحتج موضع، فى به األربعة األئمةِ 

 ".متتابعات أيام ثالثة فصيامُ " مسعود ابن بقراءة الكفارة

 امرأة أو كاللة، ُيورث رجل كان وإن" أبى، بقراءة السدس أنه األم ولد من الواحد فرض فى قبله والصحابة مالك به واحتج

وا كلھم فالناسُ  ،"السدس منھما واحد فلكل أم، من أخت أو أخ، وله  .سواھا لإلجماع مستند وال القراءة، بھذه احتجُّ

ً  نقله يكون أن إما قولُكم وأما: قالوا ً  بل: قلنا خبراً، أو قرآنا ً  قرآنا  نسخ إذا حتى: قلنا متواتراً، نقله يجب فكان: قولُكم. صريحا

: قوله حكمُ  له فيكونُ  حكمه، وبقى لفُظه، ُنِسخَ  آنقر أنه األمر فى ما وغايةُ  مسلَّم، والثانى، فممنوع، األول، أما بقى، أو لفُظه

 مذھبان المسألة وفى. عنه جواب ال مما وھذا ثابت، وحكُمه آحاداً، بنقله اكتفىَ  مما" فارجُموھما زنيا إذا والشيخةُ  الشيخُ "

 .ضعيفان آخران

 رضعات، سبع دون الرضاع من يحرم ال: يقول من قول عن طاووس سئل كما سبع، ِمن بأقلَّ  يثبت ال التحريم أن: أحدھما

ُم، الواحدة المرة بالتحريم، جاء أمر ذلك بعد حدث ثم ذلك، كان قد: فقال  .عليه دليل ال المذھب وھذا ُتحرِّ

 .عنھما هللا رضى وعائشة حفصة عن ُيروى وھذا رضعات، بعشر يثبتُ  إنما التحريمُ : الثانى

ُ  لَّىصَ  النبى أزواج بين الفرق وھو آخر، مذھب وفيھا ُ  َصلَّى النبى ألزواج كان: طاووس قال وغيرھن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وبا األقوال، ھذه من الصحيحُ  تبين وقد بعد، ذلك ُتِركَ  ثم معلومات، رضعات الناس ولسائر محرمات، رضعات َوَسلَّمَ 

 .التوفيق

  فصل

ھا؟ وما ختھا،أ من تنفصلُ  التى الرضعةُ  ھى ما: قيل فإن  كضربة شك، بال منه مرة فھى الرضاع، ِمن فعلة الرضعةُ : قيل حدُّ

 بذلك ورد الشرع ألن رضعة، ذلك كان عارض غير ِمن باختياره تركه ثم منه فامتصَّ  الثدَى، التقم فمتى وأكلة، وجلسة

 ال قرب عن يعودُ  ثم يلھيه لشىء أو يرة،يس استراحة أو لتنفس العارضُ  والقطعُ  ھذا، والُعرف الُعرف، على فُحملَ  مطلقاً،

 مذھب ھذا واحدة، بل أكلتين ذلك يكن لم قريب عن عاد ثم بذلك، أكلته قطع إذا اآلكل أن كما واحدة، رضعة كونه عن يخرجه

 طعيق حتى مراراً  قطعته ولو واحدة رضعة أنھا: أحدھما. وجھان أعادته ثم عليه، المرضعةُ  قطعت إذا فيما ولھم الشافعى،

 لم عليه، قطعت فإذا رضعة، ُحِسَبت نائمة وھى منھا اْرَتَضع لو ولھذا المرضعة، بفعل ال بفعله االعتبار ألن: قالُوا بإختياره،

 .واحدة أكلة فإنھا عاد، ثم عليه، فقطعھا شخص فجاء الطبيُب، بھا أمره واحدة أكلة فى شرع لو كما به، ُيعتد

 احتِسبَ  نائم وھو أَْوَجَرْتهُ  لو ولھذا المرضعة، ومن المرتضع، من َيِصحُّ  الرضاعَ  نأل أخرى، رضعة أنھا: الثانى والوجه

 .رضعة
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 األخرى إلى إحداھما من انتقل ألنه منھما بواحد يعتد ال: أحدھما. وجھان غيرھا ثدى إلى المرأة ثدى من انتقل إذا فيما ولھم

 .واحدةً  رضعةً  كانا اآلخر ثديھا إلى المرأة ثدى من انتقل ول ولھذا. إحداھما من الرضعة تتم فلم الرضعة، تمام قبل

 .شخصين من بإختياره وقطعه ارتضع، ألنه رضعة، منھما واحد كل من يحتسب أنه: والثانى

ً  قطع إذا": المغنى" صاحب فقال هللا، رحمه أحمد اإلمام مذھبُ  وأما ً  قطعا  رضعةً  كان عاد فإن رضعة، ذلك كان بإختيارِه، بينا

 َيُعدْ  لم فإن نظرنا، المرضعة، عليه قطعت أو ُيلھيه، لشىء أو ثدى، إلى ثدى من لالنتقال أو نفس، لِضيق قطع إن فأما ى،أخر

 وھذا: قال أخرى، رضعة فھى عاد فإذا رضعة، األولى أن: أحدھما وجھان، ففيه الحال، فى عاد وإن رضعة فھى قريباً،

 أمسكَ  النَّفُس، أدركه فإذا الثدى، من يرتضع الصبى ترى أما: قال فإنه حنبل، يةروا فى أحمد كالم وظاھر بكر، أبى اختيار

 وإن رضعة، فكانت يعد، لم لو رضعةٌ  األولى أن وذلك: الشيخ قال رضعة، فھى ذلك، فعل فإذا ليستريح، أو ليتنفس، الثدى عن

 ففيه المرضعة، عليه قطعت إذا فيما إال شافعىال مذھب وھو رضعة، ذلك جميع أن اآلخر والوجه. بإختياره قطع لو كما عاد،

 أو لون، إلى لون من انتقال أو ماء لشرب انقطع أو زمناً، األكلُ  فاستدام واحدًة، أكلةً  إال اليومَ  أكلتُ  ال: حلف لو ألنه وجھان،

 فكذا رضعة، والَوُجور السعوط من اليسير ألن أصح، واألول ھھنا، فكذا واحدة أكلة إال ُيعدّ  لم الطعام من إليه ُيحمل لما انتظار

 .ھذا

 أن: الثانى. الثانية الرضعة إلى عائداً  ،"رضعة فھى: "قوله ويكون الشيخ، ذكره ما: أحدھما أمرين، يحتملُ  أحمد وكالمُ  قلُت،

 للتنفس، عهبقط استدل ألنه محتمليه، أظھر وھذا والثانى، األول، إلى عائداً " رضعة فھى: "قوله فيكون رضعة، المجموعُ  يكون

 رضعةً  الثانية كون من واحدة األولى مع الثانية بكون أليقُ  االستدالل ھذا أن ومعلوم. واحدة رضعة كونھا على االستراحة أو

 .فتأمله مستقلة،

عوط يسير على له الشيخ قياسُ  وأما ً  ليس مستقل ذلك أن بينھما فالفرقُ  والَوجور، السَّ  ھا،تمام ِمن ھو وال قبله، لرضعة تابعا

 .فافترقا تمامھا من وھى لألولى، تابعة الثانية فإن مسألتنا، بخالف رضعة: فيقال

  فصل

 ذلك، فى الفقھاء اختلف وقد المعتاد، االرتضاع زمن فى الفطام قبل كان ما التحريمُ  به يتعلَّق الذى الرضاع أن: الرابع والحكم

مُ  وال الحولين، فى كان ما ھو: ومحمد يوسف، وأبو وأحمد، الشافعى، فقال  وابنِ  عمر، عن ذلك وصح بعدھما، كان ما ُيَحرَّ

. سفيان قولُ  وھو ُشْبُرَمَة، وابن والشعبى المسيِّب، بن سعيد عن وُروى عمر، وابن عباس، وابن ھريرة، وأبى مسعود،

 .أصحابه وجمھور وداود، المنذر، وابنِ  حزم، وابنِ  ُعبيد، وأبى وإسحاق

 ولم على، عن وُروى عباس وابن سلمة، أم عن ذلك صحَّ  بزمن، يحدوه ولم الفطام، قبل كان ما لمحرما الرضاعُ : طائفة وقالت

 فِطاُمه، واستمر واحد عام وله فُطمَ  إن: األوزاعى قال. واألوزاعى وِعكرمة، وقتادة، والحسن، الزھرى، قولُ  وھو عنه، يصح

م لم الحولين، فى رضع ثم مُ  فإنه الحولين فى كان فما ُيفطم، ولم رضاُعه تمادى نفإ شيئاً، الرضاعُ  ھذا ُيَحرِّ  كان وما. ُيحرِّ

ُم، ال فإنه بعدھما، مُ  الرضاعُ : طائفة وقالت. الرضاعُ  تمادى وإن ُيحرِّ  وروى بوقت، ھؤالء يوقته ولم الصغر، فى كان ما المحرِّ



82 

 

ُ  َصلَّى هللا رسول وأزواج المسيِّب، وابن عمر، ابن عن ھذا : وزفر حنيفة أبو وقال. عنھا هللا رضى عائشة خال َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ

مُ : مذھبه من المشھور فى مالك وقال. ومحمد يوسف أبى كقول أخرى، رواية حنيفة أبى وعن شھراً، ثالثون  الحولين، فى ُيحرِّ

 عنه وروى. ونحوه شھر، روىو. شھران عنه وروى يسيرة، أيام اعتبارُ  عنه روى ثم. ذلك بعد له ُحرمة وال قاربھما، وما

 ھو وھذا الحولين، من عندى فإنه أشھر، ثالثة أو شھرين أو بشھر رضاعِ  ِمن الحولين بعدَ  كان ما أن: وغيره مسلم بن الوليدُ 

 الرضاع ِمن كان وما: فيه قوله مات أن إلى عليه ُيقرأ وكان الموطأ أصحابُ  عنه رواهُ  والذى. أصحابه من كثير عند المشھورُ 

مُ  ال وكثيُره قليلُه كان الحولين عدب  واستغنى الحولين، قبلَ  الصبى فُصلَ  إذا: وقال. لفظه ھذا الطعام، بمنزلة ھو إنما شيئاً، ُيحرِّ

ضاع، عن بالطعام  أھل من وجماعةٌ  ِذئب أبى وابن صالح، بن الحسنُ  وقال. حرمة للرضاع يكن لم ذلك بعد ارتضع فما الرِّ

ما الرضاع مدةُ : الكوفة  يزيدُ  وكان سنين، سبعِ  إلى مدته: العزيز عبد بنُ  عمرُ  وقال ُيحرم، لم عليھا زاد فما سنين، ثالثُ  لُمحرِّ

بِ  عنه يحكيه ھارون بن ً  عشر واثنا حوالن، مدته أن ربيعة، عنه وَحَكى ھذا، خالفُ  عنه وروى. قوله من كالمتعجِّ  .يوما

 رضاع عن سئل أنه شھاب، ابن عن مالك، فروى شيخ، أنه ولو ير،الكب رضاع يحرمُ : والخلف السلف من طائفة وقالت

ُ  َصلَّى هللا رسول أمر بحديثِ  الزبير، بن عروة أخبرنى: فقال الكبير،  ففعلت، سالم، برضاع سھيل بنت سھلة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  تراه وكانت  الرجال، من عليھا يدخل أن ُتحبُّ  كانت فيمن نھاع هللا رضى المؤمنين أمُّ  عائشة بذلك فأخذت: عروةُ  قال. لھا ابنا

 .الرجال من عليھا يدخل أن أحبَّت من يرضعن أخيھا وبنات كلثوم، أمّ  أخَتھا تأمر فكانت

 كنت ما بعد لبنھا من امرأةٌ  سقتنى: فقال رجلٌ  وسأله رباح أبى بن عطاء سمعتُ : قال جريج، ابن حدثنا: الرزاق عبد وقال

 بنات بذلك تأمر عنھا هللا رضى عائشة كانت نعم،: قال رأُيك؟ وذلك: له فقلت َتْنِكْحَھا، ال: عطاء قال نِكُحھا؟أفأ. كبيراً  رجالً 

 قولُ  وھو رباح، أبى بن وعطاء. الزبير بن وعروة على، عن ويروى. عنھا هللا رضى عائشة عن ثابت قولُ  وھذا. أخيھا

مُ  شيخ أنه ولو الكبير ورضاعُ : قال حزم، ابن محمد وأبى سعد، بن الليث م كما ُيحرِّ  فھذه فرق، وال. الصغير رضاع يحرِّ

 .المسألة ھذه فى الناس مذاھب

 .متقاربة األقوال وسائر طرفان، فإنھما الكبير، برضاع والقائلين الحولين، أصحاب مناظرةَ  ولنذكر

َضاَعةَ  ُيِتمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  ُھنَّ أَْوالَدَ  ُيْرِضْعنَ  َوالَوالَِداتُ {: تعالى هللا قال: الحولين أصحابُ  قال ] 233: البقرة[} الرَّ

 المجاعة مدة ھى المدة وھذه: قالوا. التحريم به يتعلَّق فال بعدھما، لما حكم ال أنه على فدلَّ  حولين، الرضاعة تمامَ  فجعل: قالوا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ذكرھا التى  ال: "فيھا قال الذى الثدى مدة وھذه: قالوا. عليھا المحرمة الرضاعةَ  وقَصر َسلََّم،وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الثَّدى، فى ماتَ  فالن: يقولون العرب فإن العرب، عند معروفة لغة وھذه الثدى، زمن فى أى ،" الثدى فى كان ما إال رضاع

ً  لَهُ  وإنَّ  الثَّْدى فى َماتَ  اِھيمَ إْبرَ  إِنَّ : "المشھور الحديث ومنه الفطام، قبل الرضاع زمن فى: أى ". َرَضاَعهُ  ُتِتمُّ  الَجنَّةِ  فى ُمْرِضعا

د: قالوا. عليه وسالمه هللا صلواتُ  ابَنه إبراھيم يعنى  الفطام، قبل الثدى فى وكان" األمعاء فتق ما إال رضاع ال: "بقوله ذلك وأكَّ

م، للرضاع أوصاف ثالثةُ  فھذه  ابن حديثُ  ھذا ِمن وأصرحُ : قالوا. الثالثة من عارٍ  الكبير الشيخ رَضاعَ  أن ومعلوم الُمحرِّ

ً  وأكَدهُ : قالوا".الحولين فى كان ما إال رضاع ال: "عباس مُ  ال: "مسعود ابن حديث أيضا ضاعةِ  ِمنَ  ُيحرِّ  اللَّْحمَ  أَْنَبتَ  ما إال الرَّ

ً عظم ُينشز وال لحماً، ينبت ال الكبير ورضاعُ  ،" الَعْظمَ  وأَْنَشزَ   .ا
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ً  الكبير رضاعُ  كان ولو: قالوا ما ُ  َصلَّى النبىُّ  قال لما محرِّ  من أخيھا دخولَ  وَكِره وجُھه، تغيَّر وقد لعائشة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م فلو" إخوانكن َمنْ  انُظرنَ : "كبيراً  رآهُ  لما عليھا الرضاعة  لكذ كره ولما الصغير، وبين بينه فرق يكن لم الكبير، َرَضاع حرَّ

 غير فى ارتضع قد يكونَ  أن خشيةَ  المعنى من ھذا وتحتَ " المَجاَعة ِمنَ  الرَضاَعةُ  فإنَّما: "قال ثم" إخواُنكن َمن انظرن: "وقال

ً  يكون فال الحرمة، ينشر فال المجاعة، زمن وھو الرضاع زمن  فى كان فھذا سالم، رضاع فى سھلة حديثُ  وأما: قالوا. أخا

ل  .الھجرة أول فى نزلت وھى] 5: األحزاب[} آلباِئِھمْ  اْدُعوُھم{: تعالى قوله نزول عقيبَ  كانت قصته ألن الھجرة أوَّ

 قدم إنما عباس وابنُ  ھريرة، وأبى عباس، ابن رواية من فھى الفطام، قبل الثدى فى يكون وأن الصغر، اشتراط أحاديث وأما

 أبى امرأة من رضاعه فى سالم قصة بعد المدينة قدم ِكالُھما شك، بال خيبر فتح عامَ  أسلم إنما ھريرة وأبو الفتح، قبل المدينة

 .حذيفة

ُ  َصلَّى النبىِّ  عن صحَّ  قد: الشيوخ برضاع للتحريم المثبتون قال  بنتَ  سھلة أمر أنه أحد فيھا يمترى ال صحة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ُتْرِضع أن ُسھيل  :وقال لحية، ذا كبيراً  وكان حذيفة، أبى مولى سالما

 اإلشكال، ترفع األخبارُ  فھذه: قالوا ثم. شك بال صريحة صحيحةٌ  وھى وألفاَظه وطرَقهَ  الحديث، ساقوا ثم ،"َتْحُرمى أَْرضِعيهِ "

 رأيا إذا الحولين قبل األبوين بتراضى أو الحولين، بتمام َتِتمُّ  التى الرضاعة أن المذكوراتِ  اآليات فى وجل عز هللا مراد وُتبين

ً  ذلك فى  فى كان ولقد. كرھا أم أحبا األبوان عليھا ُيجبر والتى المرضعة، المرأة على للنفقة الموجبة ھى إنما للرضيع، صالحا

َضاَعةَ  ُيِتمَّ  أَنْ  أرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالََدُھنَّ  ُيرِضْعنَ  والَوالَِداتُ {: قال تعالى ألنه ھذا من كفاية اآلية  َلهُ  ْولُودِ الم وعلى الرَّ

 تحريمٌ  ھذا فى وليس عامين، المولود بإرضاعِ  الوالدات تعالى هللا فأمر ،]233: البقرة[} ِبالمعُروفِ  َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ 

َھاُتُكمُ {: تعالى قولُه وكان الحولين، بتمام ينقِطعُ  التحريم أن وال ذلك بعد للرضاعة  ِمنَ  اُتُكمْ َوأََخو أَْرَضْعنُكم الالَِّتى َوأُمَّ

َضاَعةِ   يجوزُ  ال وعمومھا األخر، اآليات على زائداً  وقت دونَ  وقت فى وال حولين، فى يقل ولم ؟،] 23: النساء[} الرَّ

 برضاع التحريمُ  فيھا التى يعنى اآلثارُ  ھِذهِ  وكانت فيه، بيانَ  ال محتمل وال بظن، ال له، تخصيص أنه يُبين بنص إال تخصيُصه

ُ  َصلَّى النبى نساء رواھا التواُتِر، مجىء جاءت قد الكبير  بنت وزينبُ  المھاجرات، من وھي سھيل، بنت وسھلةُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىِّ  ربيبةُ  وھى سلمة أم  نافع، بن وُحميد الزبير، بن وعروةُ  محمد، بن القاسمُ : التابعين من ورواھا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 عن رواھا ثم وربيعة، األنصارى سعيد بن ويحيى القاسم، بن الرحمن وعبدُ  مليكة، أبى وابنُ  الزھرى،: ھؤالء عن ورواھا

ْختيانى، أيوب: ھؤالء  بن وجعفر ويونس، وشعيب، جريج، وابنُ  ومالك، وشعبُة، عيينة، بن وسفيانُ  الثورى، وسفيانُ  السَّ

 ُمؤالف يختلفُ  ال كافة نقلُ  فھى الكثير، والعددُ  الغفيُر، الجمُّ  ھؤالء عن ارواھ ثم وغيرھم، بالل، بن وسليمان ومعمر، ربيعة،

ً  ذلك كان: القائل قول إال االعتراض ِمن يبق فلم صحتھا، فى مخالف وال  َصلَّى هللا رسول أزواج بعضُ  قال كما بسالم، خاصا

 ُ  أنھن الحديث فى ھكذا. عنھن هللا رضى منھن ذلك ظن ممن ظنٌ  أنه ابھذ تعلَّق من فليعلمْ  ذلك، فى تبعھن وَمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  إال ھذا نرى ما: قُلن  السنن به ُيعارض ال الظن فإن شك بال ظن ھو فإذا. لسالم رخصة كانت لعلھا ندرى وما بسالم، خاصا

نَّ  إنَّ {: تعالى هللا قال الثابتة، ً  الَحقِّ  ِمنَ  ُيغنى ال الظَّ  بظنھا، عنھا هللا رضى سلمة أمِّ  اجتجاجِ  بين شتانَ و] 36: يونس[} َشْيئا

ُ  َصلَّى هللا رسول في أمالكِ : عائشة لھا قالت لما ولھذا الثابتة، بالسنة عنھا هللا رضى عائشة احتجاج وبين  أسوة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .يدھا فى طاعانق وإما عائشة، مذھب إلى رجوعُ  إما وھذا بحرف، تنطق ولم سلمة، أم سكتت حسنة،
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ُ  َصلَّى هللا لرسول سھلة وقولُ : قالُوا  .المذكورات اآليات نزول بعد أنه جلى بيان كبير؟ رجل وھو أرِضعهُ  كيف: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ونعلم: قالُوا ً  ذلك كان لو أنه يقينا ُ  َصلَّى النبىُّ  لقطع بسالم، خاصا  كما بعده، ألحد ليس أنه على نص اإللحاق، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 العظيم الحكم ھذا من أضحية َجذعةٍ  ذبح يقعُ  وأين.. بعده أحد عن تجزْىء وال عنه، ُتجزْىء جذعته أن نيار، بن ُبردة ألبى بيَّن

 لو التخصيص ببيان أولى ھذا أن قطعاً، فمعلوم بھا؟ والسفر بالمرأة والخلة المحرمية، وثبوت وتحريمه، الفرج حلُّ  به المتعلق

ً  كان ُ  َصلَّى النبى وقول: قالوا. خاصا  دفع فى ُيؤثر للبن الكبير ُشرب ألن لنا، حجة" الَمَجاَعةِ  من الّرضاعةُ  إنَّما" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أو الصغير فى ُيؤثر كما قطعاً، مجاعته  .منه قريبا

ة أو اللبن، من بالقطرة التحريم تعلق إبطال فائدُته: اقلن سواء؟ فيه والصغيرُ  الكبيرُ  كان إذا ذكره فائدة فما: قلتم فإن  المصَّ

ً  ُتنشز وال لحماً، ُتنبت وال جوع، من ُتغنى ال التى الواحدة  .عظما

ُ  َصلَّى وقولُه: قالوا ُ  ىَصلَّ  قوله ِمن بأبلغَ  ليس" الفطام قبلَ  الثدى فى وكان الحولين، فى كان ما إال رضاع ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

 ،"النسيئة فى إالّ  ربا ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 .ھذا فكذا عليه، الدالة باألدلة الفضل ربا ثبوتُ  ذلك يمنع ولم ،"النسيئة فى الربا وإنما"

ُ  َصلَّى هللا رسول فأحاديثُ   منھا كالً  تستعمل بل ببعض، بعضھا يضرب ال اتباُعھا يجب حق ُكلَُّھا الثابتة وسُننه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 فھى وھذا، ھذا روت التى ھى األمة نساء وأفقه عنھا، هللا رضى المؤمنين أم عائشة أن ذلك على يدلُّ  ومما: قالوا. وجھه على

" المجاعة من الرضاعة إنما" حديث عندھا كان فلو به وأخذت سھلة، حديث وروت" الَمَجاَعةِ  ِمنَ  الَرَضاَعةُ  إنَّما: "روت التى

ً مخا ً  وتركت إليه ذھبت لما سھلة، لحديث لفا ُ  َصلَّى هللا رسولُ  به واجھھا حديثا  الذى الرجل وكره وجھه، وتغيَّرَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أخى ھو: وقالت عندھا، رآه

 نشھدُ  ونحن الُمَحرم، الرضاع أخواتھا ِمن أختٌ  كبره حال فى أرضعته إذا الكبير عليھا ُتْدخلُ  كانت أنھا عنھا صحَّ  وقد: قالوا

ً  ونقطع هللا، بشھادة ُ  َصلَّى هللا رسول ِسترَ  لِتبيحَ  تكن لم المؤمنين أمّ  أن القيامة، يوم به نلقاه قطعا  ينتِھُكه بحيث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ديقة يدِ  على ذلك ليبيح وجل عز هللا يكن ولم انتھاُكه، له َيِحلُّ  ال من  سبحانه هللا عصم وقد َسَماوات، عسب فوق من المبرأةِ  الصِّ

 عنه والذبَّ  وحمايَته، صيانته وتولَّى صيانة، أعظمَ  وصانه ِعصمة، أتمَّ  الرفيع والشرفَ  المنيع، والحمى الكريم، الجنابَ  ذلك

، الشھادة وَنُبتُّ  ونقطُع، ُنوقِنُ  فنحن: قالوا وكالمه، ووحيه بنفسه ،ا ھو عنھا هللا رضى عائشة فعلَ  بأن َّ  رضاعَ  وأن لحقُّ

نا ويكفينا الصغير، برضاع يقع ما والمحرميةِ  التحريم من به يقع الكبير  فى ُتناظر كانت وقد اإلطالق، على األمة نساء أفقه أمُّ

ُ  َصلَّى نساءه ذلك  عم ابن مذھبُ  أنه لكذ فى ويكفينا الرضاعة، بتلك علينا داخلٌ  أحدٌ  ما: قولھن بغيرِ  ُيِجْبَنھا وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 مالك، من أفقه كان بأنه الشافعى له شھد الذى سعد بن الليث ومذھبُ  خليفة، كان حين اإلطالق على األرض أھل وأعلم نبينا،

 ُسئلَ  أنه الزھرى، عن مالك وذكر. عنه جريج ابن عن الرزاق عبدُ  ذكره رباح أبى بن عطاء ومذھبُ  أصحاُبه، ضيَّعهُ  أنه إال

 جريج، ابن وأخبرنى: الرزاق عبد وقال حذيفة، أبى مولى سالم قصة فى سھيل بنت سھلة بحديثِ  فاحتج لكبير،ا رضاع عن

 هللا رضى طالب أبى بن على سأل أنه أخبره، أباه أن أخبره األشجعى المولى جعد أبى ابن سالم أن الكريم، عبد أخبرنى: قال

ج أن أردت: فقال عنه  .عنھا ونھاه َتْنِكْحَھا، ال: على له فقال به، تداويتُ  كبير وأنا نھالب من سقتنى قد امرأة أتزوَّ
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 ال: "ترفعه سلمة أم حديثُ  أحاديثكم وأصرحُ : قالوا. وصراحة صحة كالشمسِ  نصوصنا وتلك المسألة، ھذه فى سلفنا فھؤالء

مُ  ً  كان لو أصرحه فما" َطامالفِ  َقْبلَ  وَكانَ  الثَّْدى فى األَْمَعاءَ  َفَتقَ  َما إال الّرَضاعِ  ِمن ُيَحرِّ  منقطع، حديثٌ  ھذا لكن العلة، من سليما

 فكان عاماً، عشر باثنى ھشام زوجھا ِمن أسنَّ  كانت ألنھا شيئاً، منھا تسمع ولم سلمة، أم عن المنذر بنت فاطمة رواية من ألنه

 تبلغھا، لم صغيرة وفاطمة مسين،وخ تسع سنة سلمة أم وماتت وأربعين، ثمان سنة فى فاطمة ومولد ستين، سنة فى مولده

ً  أبيھا خالة ِمن تسمعْ  ولم عنھا، تحفظُ  فكيف : قالوا بكر؟ أبى بنت أسماء جدتھا من سماُعھا حصل كما َحْجرھا، فى وھى شيئا

مِ  الرضاع مدةَ  يحدد من قول وبينَ  بينه ووازن القول، ھذا فى المنصف العالمُ  نظر وإذا  ستة وأ شھراً، وعشرين بخمسة الُمحرِّ

 رسوله، ُسنة أو هللا، كتاب ِمن عليھا دليل ال التى األقوال تلك من شھراً  ثالثين أو شھراً، وعشرين سبعة أو شھراً  وعشرين

 لم عليھا الواقف ولعل المسألة، ھذه فى الطائفتين أقدام منتھى فھذا القولين، بين ما فضلُ  له تبيَّن الصحابة، من أحد قِولِ  وال

 العالمُ  أيھا فاجلس وتصحيحه، تقديره على قدرةٌ  أصحابه بأيدى ليس وأنه الحد، ھذا إلى قوُته تنتھى القول ھذا أن له يخطر يكن

 .فالن وقال بالتقليد، ال والبيان بالحجةِ  بينھما وافصل المتنازعين، ھذين بين الَحَكم مجلِسَ  المنصف

 على يأتوا ولم منھم، كثير مسلكُ  وھذا منسوخ، أنه: أحدھا ك،مسال ثالثة على ھذا سھلة حديث فى بالحولين القائلون واختلف

 القول ھذا أصحابُ  قلَبَ  ولو. األحاديث تلك وبينَ  بينه التأخر المعلوم التاريخ إثباتُ  ُيمكنھم ال فإنھم الدعوى، سوى بحجة النسخ

 .دعواھم نظيرَ  لكانت سھلة، بحديث األحاديث تلك نسخَ  وادعوا الدعوى، عليھم

لِ  فى كانت إنھا: ولھمق وأما  رضى عباس ابن ورواية ،]5: األحزاب[} آلبائِِھمْ  اْدُعوُھمْ {: تعالى قوله نزول وحين الھجرة، أوَّ

ُ  َصلَّى النبى ِمن بسماعه يصرحا لم أنھما: أحدھا.وجوه من فجوابه ذلك، بعد ھريرة وأبى عنه، هللا  يسمع لم بل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .عنھم هللا رضى الصحابة عن وسائُرھا حديثاً، العشرين دونَ  إال سعبا ابنُ  منه

ُ  َصلَّى النبىِّ  نساء أن: الثانى  سلكن بل بذلك، عنھا هللا رضى عائشة على غيُرھن وال بل منھن، واحدةٌ  تحتج لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .به غيره إلحاق وعدم بسالم، بتخصيصه الحديث فى

 أخذت قد عنھا هللا رضى عائشةُ  لكانت منسوخاً، سھلة حديثُ  كان فلو وھذا، ھذا روت نفَسھا عنھا هللا رضى عائشةَ  أن: الثالث

مه عليھا خفى أو الناسَخ، وتركتِ  به،  .البعد غاية وفى ممتنع، وكالھما له، الراوية ھى كونھا مع تقدُّ

 مزيدُ  بھا فلھا صواحباِتھا إليھا وتدعو عليھا، وُتناظر بھا، تعَملُ  وكانت بالمسألة، ابُتليت عنھا هللا رضى عائشةَ  أن: الرابع

ً  ھذا يكون فكيف اعتناء، ً  ُحكما ُ  َصلَّى النبى نساءِ  على ويخفى ذلك، عليھا ويخفى جملة، الدين من كونهُ  بطل قد منسوخا  هللاَّ

 .منھن واحدةٌ  لھا تذُكُره فال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى النبى نساء من معھا وَمنْ  سلمة أمِّ  مسلك وھذا عداه، من دون بسالم مخصوص أنه: الثانى المسلك  وَمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول سألت سھلة أن: فيه أن بسالم اختصاَصه ُيبين مما قالوا أصحابه فإن قبله، مما أقوى المسلكُ  وھذا تبعھن،  هللاَّ

 وال فيھا، وُسمِّىَ  اآلية فى ذكر لمن إال زينتھا ُتبدى أن للمرأة َيِحلُّ  ال أنه تقتضى وھى حجاب،ال آية نزول بعد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ً  ذلك يجوزُ  فال له، زينتھا أبدت فقد أجنبياً، أرضعت إذا والمرأة: قالُوا. بدليل إال أحد عداھم من عموم من ُيخص  بعموم تمسكا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أمر وإذا: قالوا. به صٌّ خا لسالم زينتھا سھلة إبداء أن فعلمنا اآلية،  أو بأمر، األمة ِمن واحداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ً  له أباح  تخصيصه، على ينصَّ  لم ما األمة من غيره حق فى ذلك ثبت ُيعارضه ما الشريعة فى وليس شىء عن نھاه أو شيئا

 فإن عنه، نھاھم ما له أطلقَ  أو الناس، به أمرَ  ما بخالف األمة من داً واح أمر ثم شىء، عن نھاھم أو بأمٍر، الناس أمر إذا وأما

ً  يكون ذلك  .وإباحته للجميع، أمرٌ  للواحد أمره إن: الموضع ھذا فى يقولُ  وال وحَده، به خاصا

 النصوصُ  لتتفق الواحد بذلك خاص إنه: نقول بل األول، والنھى األول، األمر إسقاط إلى ُيؤدى ذلك ألن للجميع، إباحةٌ  للواحد

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  وأباح َمْحَرٍم، لغير زينتھا المرأةُ  تبدىَ  أن كتابه فى هللا فحرم بعضاً، بعضھا ُيعارض وال وتأتلفَ   َعلَْيهِ  هللاَّ

 عموم من ستثناةم بسالم، خاصة رخصةً  ذلك فيكون قطعاً، الزينة إِبداء عند َمْحَرمٍ  غيرُ  وھو لسالم زينتھا ُتبدى أن لسھلة َوَسلَّمَ 

 .المحرمة اآلية حكم فيبطل عام، حكمھا إن: نقول وال التحريم،

 إعتبار على الدالة باألحاديثِ  الحديث ھذا نسخ إما منھما بد وال مسلكين، أحدُ  لزمنا نسلكه، لم لو ألنا المسلك ھذا ويتعيَّن: قالوا

غر  وإلمكان المعارضة، تحقق ولعدم بالتاريخ، العلم لعدم األمرين من واحد إلى سبيلَ  وال به، نسُخھا وإما التحريم، فى الصِّ

 لم سالماً، عدا فيما عمومھا على األخرَ  واألحاديث الخاصة، الرخصة على سھلة حديثَ  حملنا إذا فإنا ُكلِّھا، باألحاديث العمل

 .بجميعھا وُعِملَ  بعضاً، بعُضھا ينسخ ولم تتعارض،

ُ  َصلَّى النبىُّ  كان وإذا: قالوا  يكون وإنما الثدى، فى يكون إنما وأنه الحولين، فى يكون إنما الرضاع أن بَّين قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قوله فى الخصوص بيانُ  ينحِصرُ  فال تأخر، أو تقدم سواء الخصوص، على سھلة حديث أن على َيُدلُّ  ما ذلك كان الفِطام، قبل

ً  يتعيَّن حتى وحدك لك ھذا  .طريقا

َضاَعةُ  إنَّما" حديث تفسيرُ  أماو: قالوا  المخاطبين، أفھامُ  إليه تتبادر وال اللفظ، من الُبعد غاية ففى ذكرتموه، بما" المَجاَعةِ  ِمنَ  الرَّ

ضاعةُ  إنما: "قوله: عبيد أبو قال والناس، ُعبيد أبو قاله ما معناه فى القولُ  بل  كان جاع إذا الذى إن: يقول" المجاعة ِمنَ  الرَّ

 ومعنى برضاع، ليس رضاعه فإن الطعاُم، جوعه من شبُعه الذى فأما. الرضيعُ  الصبىُّ  ھو إنما اللبن، ُيشبعه الذى طعاُمه

 األذھان، إلى الحديث ِمن فھُمه يتبادر الذى وھو والناس، ُعبيد أبى تفسير ھذا الفطام، قبل الحولين فى الرضاعُ  إنَّما: الحديث

 له، وكشفھا المعنى، لھذا األحاديثِ  سائر لمساعدة به أولى المعنى ھذا لكان السواء، لىع التفسيرين الحديثُ  احتمل لو حتى

 على تدل إنما" المجاعة" لفظة أن الكبير، رضاعة به ُيراد أن َيصحّ  ال وأنه خطأ، التفسير ھذا غيرَ  أن يبين ومما وإيضاحھا،

ً  ومومعل غيرھا، وَتنفى المجاعة، رضاعة ُتثبتُ  فھى الصغير، رضاعة  واللحم، الخبز مجاعةَ  ال اللبن مجاعةَ  أراد إنما أنه يقينا

ً  الرضاعة حكم جعلنا فلو السامع، وال المتكلم ببالِ  يخُطر ال فھذا  الرجل رأى لما: قوله وسياق. وُيثبت ينفى ما لنا يبق لم عاما

م إنما وأنه المراِد، يبينُ " المجاعة ِمن الرضاعةُ  إنما: "فقال الكبير، لُ  والسياق المرأة، لبن إلى يجوعُ  من رضاعة ُيحرِّ  اللفظ ُينزِّ

 ھو إنما" إخواُنكن َمنْ  انظرن: "وقوله الرجل، لذلك وكراھُته عليه وسالمه هللاِ  صلوات الكريم وجھه فتغيرُ  الصريح، منزلة

مُ  ال وأنھا الرضاعة، فى للَتحفظ مُ  وإنما وقت، كلَّ  ُتحرَّ ً  ُتَحرِّ  عدُدھا كان ما الرضاعة أنما ھذا من أحدٌ  ميفھ وال وقت، دون وقتا

 ً ُ  َصلَّى عليه كان الذى البيان ضدُّ  وھذا ،"المجاعة من: "بقوله المعنى ھذا عن فيعبر خمسا  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رضاعُ  ُيشِبُعهُ  لحية ذو ُيعھد ال فإنه باطل، كالم الصغير عن الجوعَ  تطرد كما الكبير، عن الجوع تطُردُ  الرضاعة إن: وقولكم

 إلى مجاعة ذا ليس فالكبير الجوع، عنه َيْطُردُ  فھو اللبن، مقامَ  يقومُ  ما له ليس فإنه الصغير بخالف الجوع، عنه وَيْطردُ  المرأة
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حُ  والذى أصالً، اللبن ُ  َصلَّى أنه ھذا ُيوضِّ َغُر، أنه شك وال نھا،وزم َمظنتھا أراد وإنما المجاعة، حقيقة ُيِردْ  لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الصِّ

مَ  ال أن لزمكم حقيقتھا، أراد وأنه الظاھرية، إال أبيتم فإن  شبعان وھو ارتضع فلو جائٌع، وھو ارتضع إذا إال الكبير رضاعُ  ُيحرِّ

ً  يؤثر لم  .شيئا

 الرضاع ھذا أن رأت إنو فإنھا المؤمنين، أم عن هللا فرضىَ  المنيع، والِحمى العظيمة، والُحرمة المصون، الستر حديث وأما

ُ  َصلَّى النبىِّ  أزواج فسائرُ  المحرمية، ُيثبت تر ھذا دخولَ  يرينَ  وال ذلك، فى يخالفنھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  والِحمى المصون، السِّ

 من باألجرين وأسعُدھما أجرين، مأجورٌ  واآلخر واحداً، أجراً  مأجور الحزبين وأحدُ  اجتھاد، مسألة فھى الرضاعة، بھذه الرفيع

 باألجر، فائز الدخول ِمن والمانع الرضاعة، بھذهِ  المصونِ  للستر المدخل من فكل الواقعة، ھذه فى ورسوله هللاِ  حكم أصاب

 عليھما هللا أثنى اللذين وُسلَْيمانِ  داودَ  الكريمين بالنبيين أسوة ولھما حكمه، وتنفيذ رسوله، وطاعة هللا مرضاة فى مجتھد

 .أحَدُھما الُحكومة بفھم وخصَّ  كم،والحُ  بالِحكمة

  فصل

كم وأما  فقد صغيرة، سلمة أمَّ  لقيت المنذر بنت فاطمة أن أجل ِمن الحديثِ  انقطاعُ  يلزم فال بارد، فتعسُّفٌ  سلمة، أم لحديث ردُّ

ةَ  الربيع بنُ  محمودُ  َعَقل وقد ويحفُظھا، أشياء، جداً  الصغيرُ  يعقِلُ   إن: قلتم وقد. منه أصغر وَيْعقِلُ  ن،ِسني َسْبعِ  ابنُ  وھو الَمجَّ

 حد فى ھى فمن للزوج، فيه َتصلح فإنھا للمرأة، سيما ال جيد، ِسن وھذا سنة، عشرة إحدى بنت سلمة أم وفاة وقتَ  كانت فاطمة

 كانت سلمة أم أن مع السنُن، به ُترد ال الذى الباطلُ  ھو ھذا به؟ ُتحدِّثُ  ما تدِرى وال تسمع، ما تعقِلُ  ال إنھا: يقال كيف الزواج،

 عنھا هللا رضى عائشة أبيھا خالة مع أسماء جدتھا َحجر فى ھذه فاطمة ونشأت واحدة، دارھما وكانت أسماء، لجدتھا مصادقةً 

 وأما منھا، فاطمة سماعُ  ُيمكن وقد وخمسين، ثمان سنة: وقيل وخمسين، سبع سنة عنھا هللا رضى عائشةُ  وماتت سلمة، وأم

 سلمة أمُّ  أفتت وقد منھا، سماُعھا كثر فلذلك سنة، وعشرين خمس بنت ذاك إذ وفاطمة وسبعين، ثالث سنة اتتفم أسماء، جدتھا

 حاطب، بن الرحمن عبد بن يحيى عن عروة، بن ھشام عن معاوية، أبو حدثنا: ُعبيد أبو فقال. أسماء روته الذى الحديث بمثل

مُ  ما ُسئلت أنھا سلمة، أم عن  به وأفتى.بموجبه وأفتت الحديث، فروت. الفَِطامِ  َقْبلَ  الثَّْدى فى َكانَ  َما: َفَقالَتْ  اِع؟الرَّضَ  ِمنَ  ُيَحرِّ

 عمرَ  سمعت: قال عمر ابن عن دينار، بن هللا عبد عن سفيان حديث من الدارقطنى رواهُ  كما عنه، هللا رضى الخطاب بنُ  عمرُ 

َغرِ  فى الَحْولَْينِ  فى إال الرضاع: "يقول  ".الصِّ

 ال: يقول كان أنه: عنھما هللا رضى عمر ابن عن نافع، عن هللا، رحمه مالك فقال عنه، هللا رضى هللاِ  عبد ابُنه به تىوأف

َغِر، فى أَْرَضعَ  لمن إال َرَضاَعة  عبد حدثنا: عبيد أبو فقال عنھما، هللا رضى عباس ابن به وأفتى. لَِكِبيرٍ  َرَضاَعةَ  وال الصِّ

 .فَِطام َبْعدَ  َرَضاعَ  ال: قال عنھما، هللا رضى عباس ابن عن عكرمة، عن األحول، عاصم عن ى،الثور سفيان عن الرحمن،

مُ  ال بأنه مسعود ابنُ  فأفتى موسى، وأبو مسعود، بن هللا عبدُ  المسألة ھذه فى وتناظر  موسى، أبو إليه فرجع الصغر، فى إال ُيَحرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قال وقد وكذا، بكذا ُتفتى تأن: موسى ألبى قال مسعود ابن أن الدارقطنى، فذكر  إال َرَضاع ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".اللَّْحمَ  وأنبتَ  الَعْظمَ  َشدَّ  ما
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 عن الھاللى، موسى أبى عن المغيرة، بن سليمان حدثنا وكيع، حدثنا األنبارى، سليمان بن محمد حدثنا: داود أبو روى وقد

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  قال: قال عنه، هللا ىرض مسعود ابن عن أبيه، مُ  الَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ َضاعِ  ِمنَ  ُيَحرِّ  وأَْنَشزَ  اللَّْحمَ  أَْنَبتَ  َما إالَّ  الرَّ

 ".الَعْظم

: قال الوادعى، عطية أبى عن ُحصين، أبى عن عياش، ابن بكر أبو حدثنا الثورى، عن الرزاق عبد ذكره كما بذلك أفتى ثم

د سبقنى، شىء حلقى فدخل َفَمِصْصُتُه، ثدُيھا َوِرمَ  امرأتى إن: فقال موسى، أبى إلى َرُجلٌ  جاء  عبدَ  فأتى موسى، أبو عليه فشدَّ

دَ  موسى، أبا نعم: قال غيرى؟ أحداً  سألتَ : فقال مسعود، بن هللا : موسى أبو فقال ھذا؟ أرضيعٌ : فقال موسى، أبا فأتى على، فشدَّ

 .وفتواه روايُته فھذه. أظھركم بينَ  الحبرُ  ھذا امَ د ما تسألونى ال

ال عن الضحاك، عن ُجويبر، عن الثورى، عن الرزاق، عبد فذكر طالب، أبى بن على وأما  الَرضاع: على عن سبرة، بن النزَّ

 .الفَِصال َبْعدَ 

 .منه أقوى الكريم وعبد بحديثه، تجُيح ال ُجويبر لكن. عنه أبيه، عن الجعد، أبى بن سالم عن الكريم، عبد رواية خالف وھذا

  فصل

 ال لمن للحاجة رخصةٌ  ھو وإنما أحد، ُكلِّ  حقِّ  فى عامٍ  وال مخصوٍص، وال بمنسوخ، ليس سھلة حديثَ  أن: الثالث المسلك

 للحاَجةِ  هأرضعت إذا الكبير ھذا فمثل ُحذيفة، أبى امرأة مع سالم كحال عنه، احتجاُبھا وَيشقُّ  المرأة، على دخوله عن َيستغنى

 واألحاديثُ  تعالى، هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ مسلكُ  وھذا الصغير، رضاعُ  إال ُيؤثِّر فال عداه، َمنْ  وأما رضاُعه، أَثَّر

 أولى وھذا عمومھا، من الحال ھذه فتخصيصُ  األحوال فى عامة أو سھلة، بحديث فتقيَّد مطلقة، إما الكبير فى للرضاع النافية

 وهللا لُه، تشھد الشرع وقواعدُ  الجانبين، من األحاديثِ  بجميع العمل إلى وأقرب بعينه، بشخص التخصيص ودعوى النسخ من

 .الموفق

ُ  َصلَّى حكمه ذكر   العدد فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من أنواعٍ  أربعة فذكر معتدة، نهع َتِشذُّ  ال بحيث وأجَمعه وأوضَحه، بياٍن، أتمَّ  كتابه فى بياَنه سبحانه هللا تولى قد البابُ  ھذا

 .أنواعھا جملة وھى الِعَدِد،

ةُ : األول النوع ً  الحمل بوضع الحامل ِعدَّ  َوأُوالتُ { :عنھا،فقال متوفَّى أو الحياة، فى مفارقة رجعيًة، أو كانت بائنةً  مطلقا

 .جھات ثالث ِمن عمومٌ  فيه وھذا ،] 4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحمالِ 

 .جميَعُھن يتناولُ  فإنه األحمال، أوالتُ  وھو عنه، المَخبرِ  عمومُ : أحُدھا

 كان فلو أجلھن، جميعَ  الحمل وضعَ  فجعل َيُعمُّ، المعرفة إلى الجمع اسمِ  وإضافةُ  إليھن، أضافه فإنه األَجِل، عمومُ : الثانى

 .أجلھن جميعَ  يكن لم غيره أجل لِبعضھن
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 ففى ،]4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ {: تعالى قوله وھو الخبر وأما فظاھر،: المبتدأ أما معرفتان، والخبر مبتدأال أن: الثالث

 األول، فى الثانى حصرَ  ذلك اقتضى معرفتين، كانا إذا والخبر والمبتدأ حملھن، وضع أجلھن أى مضاف، مصدر تأويل

َھا َيا{:كقوله  الحاِملَ  أن على الصحابة جمھورُ  احتج وبھذا ،]15: فاطر[} الَحِميدُ  الَغِنىُّ  ُھوَ  َوهللاُ  هللاِ  إلى الفَُقراءُ  أَْنُتمُ  النَّاسُ  أَيُّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  به أفتى كما المغتسل على والزوجُ  وضعته ولو حملھا، وضعُ  ِعدُتھا زوُجھا عنھا المتوفى  لِْسَبْيَعةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  منه والفتوى الحكمُ  ھذا وكان األسلمية، ً  هللا، كتاب من مشتقا  .له مطابقا

  فصل

} قُُروءٍ  ثالثة ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  والمَطلََّقاتُ {: تعالى هللا قال كما قُرُوء، ثالثةُ  وھى تحيُض، التى المطلقة عدة: الثانى النوع

 ].228: البقرة[

ة سبحاَنه هللاُ  فبيَّن. الحيض من يئست قد وَكِبيرة تحيض، ال صغيرة: نوعان ھىو لھا، حيضَ  ال التى عدة: الثالث النوع  ِعدَّ

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إن ِنساِئُكمْ  ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والالَِّئى{: بقوله النوعين : أى ،] 4: الطالق[} َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالَِّئى أَْشھر َثالَثةُ  َفِعدَّ

 .كذلك فعدتھن

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذين{: بقوله سبحانه عدتھا فبين زوجھا عنھا المتوّفى: الرابع النوع  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  أَْزَواجا

 خرجت ألنھا لحامل،ا فيه تدخل وال والكبيرة، والصغيرةَ  وغيَرھا، بھا المدخولَ  يتناول فھذا ،] 234: البقرة[} َوَعْشراً  أَْشُھرٍ 

 قوله بخالف فيه، وحصره أجلھن، جميع حملھن وضع فجعل] 4: الطالق[ }َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحمالِ  َوأُوالتُ {: بقوله

ً  له، عمومَ  ال مطلقٌ  فِْعلٌ  فإِنَّهُ  ،] 228: البقرة[} َيَتربَّْصنَ {: عنھن المتوفى فى } َحْملُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ {: قوله فإن وأيضا

ً  ،] 228: البقرة[} َيَتربَّْصنَ {: قوله عن النزول فى متأخر ،]4: الطالق[  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  بأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ {: قوله فإن وأيضا

 اتفاقاً، مخصوص وُمھافعم تربصته، ذلك فوق حملھا تمادى لو فإنھا باالتفاق، الحامل غير فى ،] 228: البقرة[} َوَعْشراً 

 ووقعت بذلك، الصحيحةُ  السنةُ  تأت لم لو ھذا باالتفاق، مخصوص غيرُ ] 4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ {: وقوله

 .له مقررة لذلك، موافقة الصحيحة والسنة فكيف القرآن، على الحوالةُ 

لةً  هللا كتاب فى العدد أصول فھذه  دلَّت وقد ذلك، من مواضع فى وداللته القرآن من المراد فھم فى اختلف ولكن مبينة، مفصَّ

 .عليھا السنة وداللة بھا، وأشبھھا المعانى أْولَى ونذكر نذكرھا ونحن منھا هللا مرادِ  على هللا بحمد السنةُ 

 من األجلين أبعدُ : الصحابة من وجماعة عباس، وابن على، فقال حامالً، كانت إذا عنھا المتوفَّى فى السلف اختالفُ  ذلك فمن

 رواية فى أحمد اإلمام قال. سحُنون اختاره هللا رحمه مالك مذھب فى القولين أحد وھذا وعشراً، أشھر أربعة أو الحمل، وضع

 شاء من: يقول مسعود ابن وكان األجلين، أبعد: الحامل المعتدة فى يقوالن عباس وابن طالب أبى بن على: عنه طالب أبى

: القرآن يتأول مسعود وابنُ ". َحلَّتْ  َفَقدْ  َوَضَعْت، إذا" بينھم يقضى سبيعة وحديث بعُد، نزلت القُصرى النساء سورة إنَّ  َه،باَھْلتُ 

 وال ِعدتھا، وانقضت حلَّت، فقد وضعت، إذا مثلھا والمطلقة عنھا، المتوفَّى فى ھى ،] 4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ { 

 ولداً  ولدت وإذا العدة، به وتنقضى األمة، به عتقت رجل، أو يد له بان فإذا خلقُه، يتبين حتى أسقطت إذا الحاِملِ  عدة ىتنقض
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 تكن لم إذا وعشراً  أشھر أربعة زوجھا فيه أُصيب الذى منزلھا عن تغيبُ  وال اآلخر، َتلِدَ  حتى العدةُ  تنقِض  لم آخر، بطنھا وفى

 .أحمد كالم ھذا يطلق، أو يموت يومِ  ِمن والِعدة حامالً،

: عباس ابنُ  وقال الحمل، وضع ِعدُتھا: ھريرة أبو فقال عنھما، هللا رضى ھريرة وأبو عباس، ابنُ : المسألة ھذه فى تناظر وقد

ما األجلين، أقصى تعتدُّ   .ُسَبْيَعة بحديث واحتجت ھريرة، ألبى فحكمت عنھا، هللا رضى سلمة أمَّ  فحكَّ

 .رجع عباس ابن إن: قيل وقد

 .حلَّت فوضعت، مغتَسلِه على الزوجُ  كان ولو الحمل، وضعُ  عدتھا إن: األربعة واألئمةُ  بعدھم، وَمن الصحابة جمھورُ  وقال

 بأقصى تأتى حتى بيقين عدتھا ِمن تخرجُ  فال كليھما، فى دخولُھا أمكن وقد عمومان، تناولھا قد ھذه: األجلين أصحاب قال

: قالوا وجه، من خاصةٌ  وجه، من عامةٌ  آية كلَّ  ألن األخرى، بخصوص إحداھما عموم تخصيصُ  مِكنُ يُ  وال: قالوا األجلين،

 فى أدناھما دخل األجلين أقصى اعتدت فإذا.مقتضاه فى للعموم إعماالً  يعنى اآليتين، عموم فى الصور بعض دخولُ  أمكن فإذا

 .أقصاھما

 .أجوبة بثالثة ھذا عن أجابوا والجمھورُ 

 حبلى، وھى زوُجھا عنھا توفِّى األسلميةَ  ُسبيعة أن": الصحيحين" فى كما فقط، الحمل اعتبار على يدل السنة صريحَ  نأ: أحدھا

ُ  َصلَّى النبىَّ  فسألَت األجلين، آخرَ  تعتدى حتى بناكحة أنتِ  ما: السنابل أبو لھا فقال تنِكَح، أن فأرادت فوضعت،  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ناِبِل، أَبو َكَذبَ : "فقال  ".ِشْئتِ  َمنْ  َفاْنِكِحى َحلَْلتِ  َقد السَّ

 َوَيذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  والَِّذينَ {: قوله بعدَ  نزلت ،]4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحَمالِ  َوأُوالَتُ {: قوله أن الثانى

 ً  البخارى صحيح فى كما مسعود، بن هللا عبد جواب وھذا ،]234: البقرة[} َوَعْشراً  أْشُھرٍ  ْرَبَعةَ أَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصَن، أَْزَواجا

 :الطولى بعد القُصرى النساء سورةُ  لنزلت أشھد الرخصة، لھا تجعلون وال التغليَظ، عليھا أتجعلُون: عنه

 ].4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األَْحمالِ  َوأوالتُ {

مة الطالق آيةَ  أن ظاِھَره فإن تقرير، إلى يحتاج الجوابُ  وھذا  النسخ ولكن لھا، ناسخةً  فكانت عنھا، لتأخِرھا البقرة آيةِ  على مقدَّ

 .معان ثالثة به ُيريدون فإنھم المتأخرين، عند ِمنه أعمُّ  والسلف الصحابة عند

 .بخطاب الثابت الحكم رفعُ : أحُدھا

 .قبله مما أعمُّ  وھو بتقييد، وإما بتخصيص، إما الظاھر ةدالل رفعُ :  الثانى

 نزولِ  بتأخر أشار عنه هللا رضى مسعود فابن األولين، المعنيين ِمن أعمُّ  وھذا خارج، ِمن بيانه الذى باللفظ المراد بيانُ : الثالث

 يكن لم إن لھا مخصَّصة أو مراداً، عموُمھا كان إن البقرة آلية ناسخة الحملِ  بوضع االعتداد آية أن إلى الطالق، سورةِ 

 وھذا وإطالقھا، تلك عموم على تقديُمھا فيتعينُ  الثالث، التقديرات وعلى إلطالقھا، مقيِّدة أو منھا، للمراد مبيِّنة مراداً  عموُمھا
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 العربيةَ  أن كما كلفونھا،يت ال وطبيعةٌ  للقوم، سجيةٌ  الفقه أصولَ  أن ُيبين ومما العلم، فى ورسوِخه عنه، هللا رضى فقھه كمال ِمن

 له؟ وأنى بُغبارھم ليتعلق نفسه ُيجھد فإنما بعدھم َفَمنْ  كذلك، لھم وتوابَعھا والبيان والمعانى

 أوالً  قررناه لما الواجب ھو تقديُمھا لكان متأخرة، الطالق آيةُ  تكن ولم الحمل، بإعتبار الصريحةُ  السنةُ  تأت لم لو نه أ:الثالث

 ولكن ممكنة، الفھم ھذا على الحوالةُ  كانت وقد ،]234: البقرة[} َيَتَربَّْصنَ {: قوله وإطالق فيھا، ثالثةال العموم جھات من

 .التوفيق وبا السنة، بيان على الحكم ذلك فى أُحيل الناس، من كثيرٍ  على وِدقته لِغموضه

 فصل

 تضعھما حتى الِعدةُ  تنقض لم بتوأمين حامالً  كانت إذا أنھا على ،]4 :الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ {: سبحانه قولُه ودل

 كان صفة أىِّ  على بوضعهِ  تنقضى الِعدة أن على ودلت أيضاً، الحمل وضعُ  فِعدتھا االستبراء، عليھا من أن على ودلَّت جيمعاً،

 ً  .ُينفخ لم أو الروحُ  فيه ُنفِخَ  ناقَِصھا، أو الِخلقة تامَّ  ميتاً، أو حيا

 الجمھور، قول وھذا َتحضْ  لم وإن بذلك االكتفاء على ،]234: البقرة[} َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ {: قولُه دلو

 ِمن فتبرأ حيضتھا، تحيضَ  حتى عدتھا تنقض لم زوُجھا، عنھا فتوفى مرة، سنة كل فى تحيض أن عادُتھا كان إذا: مالك وقال

 أشھر أربعة تعتدُّ  أنه الجمھور، كقول: ثانية رواية وعنه وفاته، يوم من أشھر تسعة تمام انتظرت َتِحض، لم إنف. ِعدتھا

 .حيضھا تنتِظرُ  وال وعشراً،

 األدلة مع األقراء تفسير في الخالف ذكر في: فصل

 وعمر، بكر، أبى قول ھذا لحيض،ا إنھا: الصحابة أكابر فقال األطھار؟ أو الحيض ھى ھل األقراء، فى اختالفُھم ذلك ومن

 هللا رضى جبل ابن ومعاذ عباس، وابن الدرداء، وأبى الصامت، بن وُعبادة موسى، وأبى مسعود، وابن وعلى، وعثمان،

 وقتادة، والحسن، الشعبى، وقول وُشريح وإبراھيم، واألسود، كعلقمة، كلھم مسعود، ابن هللا عبد أصحاب قولُ  وھو عنھم،

 :الحديث أئمة قولُ  وھو المسيِّب، بن سعيد قولُ  وھو وطاووس، جبير، ابن سعيدِ  عباس، ناب أصحاب وقولُ 

 مذھب له فليس عليه، مذھُبه واستقرَّ  به، القول إلى رجع فإنه هللا، رحمه أحمد واإلمام القاسم، ُعبيد وأبى إبراھيم، بن كإسحاق

 عمن واألحاديث. تختلِفُ  الحيض، القروء: قال عمن األحاديث يتُ رأ: األثرم رواية فى فقال األطھار، إنھا: يقول وكان سواه،

 عبد بن عمر أبو به ظفر الذى ھو وحَده النصُّ  وھذا قوية، صحاح أحاديثُ  الثالثة الحيضة فى تدخل حتى بھا أحقُّ  إنه: قال

 األثرم رواية فى فقال فيه، توقَّف ثم ،أوالً  ھذا يقولُ  كان بل: قال كما وليس األطھار،: األقراء أنَّ  إلى أحمد رجع: فقال البر،

 ً  رواية فى فقال األطھار، عن بالرجوع وصرح الحيُض، أنھا جزم ثم األكابر، كقول وقفت ثم األطھار، أقول كنتُ  قد: أيضا

 عن يحالصح ھو وھذا: يعلى أبو القاضى قال الحيض، األقراء أن إلى أذھبُ  اليوم وأنا األطھاُر، إنھا: أقول كنت. ھانىء ابن

 وھو تقدم، كما ھانىء ابن رواية ِمن رجوعه نصَّ  ذكر ثم باألطھار، قوله عن ورجع أصحابنا، ذھب وإليه هللا، رحمه أحمد

 .وأصحابه حنيفة كأبى الرأى، أھل أئمة قولُ 

 .عمر بن هللا وعبد ثابت، بن وزيد المؤمنين أم عائشة قولُ  وھذا األطھار،: األقراء: طائفة وقالت
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 إحدى فى وأحمد والشافعى، مالك، قال وبه المدينة، فقھاء وعامة والزھرى، عثمان بن وأبان السبعة، الفقھاء نع وُيروى

 .عنه الروايتين

 .أقوال ثالثة على قرءاً؟ ببقيته تحتسب فھل طھر، أثناءِ  فى طلقھا فمتى القول، ھذا وعلى

 .المشھورُ  وھو به، تحتسب:  أحدھا

ً  الحيض: القرء: يقول َمنْ  عند الحيضة ببقية تحتِسبُ  ال كما. الزھرى قولُ  ھوو به، تحتِسبُ  ال: والثانى  .اتفاقا

 الحيضة فى طعنت فإذا. عبيد أبى قولُ  وھذا احتسبت، وإال ببقيته، تحتِسب لم الطھر، ذلك فى جامعھا قد كان إن: والثالث

 .الثالثة الحيضةُ  تنقضى حتى العدة تنقضى ال األول، قول وعلى. عدتھا انقضت الزھرى، قول على الرابعة أو الثالثة

 عن المشُھورُ  ھو وھذا تغتسل، حتى عدتھا تنقضى ال: أحدھا. أقوال ثالثة على منھا؟ اغتسالھا على عدتھا انقضاء يقِفُ  وَھلْ 

. انتھى الثالثة، ةالحيض ِمن تغتِسلَ  أن قبل رجعُتھا له: يقولون مسعود وابن وعلى، وعمر،: أحمد اإلمام قال الصحابة، أكابرِ 

 عنھم، هللا رضى جبل بن ومعاذ الدرداء، وأبى وعبادة، موسى، وأبى عفان، بن وعثمان الصديق، بكر أبى عن ذلك وُروى

ُ  َصلَّى النبى أصحاب من عشر ثالثة عن الشعبى، عن الخياط، عيسى عن وكيع، مصنف فى كما  فالخيَّر، الخيَّر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الثالثة الحيضة ِمن تغتِسلْ  لم ما بھا أحقُّ  أنه: عباس وابن وعمر، بكر، بوأ: منھم

 .مثلُه الدرداء وأبى جبل ابن معاذ عن مكحول، عن راشد، بن محمد عن أيضاً،" مصنفه" وفى

 بن أبىِّ  إلى عثمان أرسل: قال مسعود، بن هللا عبد بن ُعبيدة أبى عن رفيع، بن زيد عن معمر، عن: الرزاق عبد مصنف وفى

 عثمان أعلم فما: قال الصالةُ، لھا وتحل الثالثة، َحيضتھا من تغتسل حتى بھا أحق أنه أرى: كعب بن أبى فقال ذلك، فى كعب

 .بذلك أخذ إال

ً " مصنفه" وفى  الَحْيَضة من تغتِسلَ  حتى تبينُ  ال: قال الصامت ابن ُعبادة أن كثير، أبى بن يحيى عن راشد، بن عمر عن: أيضا

 .الصالة لھا وَتِحلُّ  الثة،الث

 الرجعة له: شريك قال. راھوية بن وإسحاق الثورى وسفيان المسيب، بن سعيد قولُ  وھو الصحابة، من عشر بضعة فھوالء

طت وإن  .هللا رحمه أحمد اإلمام عن الروايات إحدى وھذا سنة، عشرينَ  الغسل فى فرَّ

 والشافعى واألوزاعى، جبير بن سعيد قولُ  وھذا الغسل، على َتقِفُ  وال ثة،الثال الحيضة من طھرھا بمجرد تنقضى أنھا: والثانى

 .الخطاب أبو اختارھا أحمد اإلمام عن الروايات إحدى وھو الحيض،: األقراء: يقول كان حيث القديم قوله فى

 قولُ  وھذا وقتھا، فى ھرتط التى الصالة وقتُ  عليھا يمضى حتى رجعتھا ولِزوجھا الدم، انقطاع بعد عدتھا فى أنھا: والثالث

 وإن الحيض، ألقلِّ  الدم انقطع إذا لكن هللا، رحمه حنيفة أبى قولُ  وھو عنه، بكر أبو حكاھا: أحمد عن الثالثة والرواية الثورى،

 .انقطاعه بمجردِ  عنھا العدة إنقضتِ  ألكثره، الدم انقطع
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ً  الطھر كون ترطيش ھل: أحدھما موضعين، فى اختلفوا األطھار، إنھا: قال من وأما  على ذلك؟ ُيشترط ال أو قبله، بدم مسبوقا

 قبله كان لو كما قرءاً، فكان حيض بعده طھر ألنه ُيحتسب،: أحدھما. وأحمد الشافعى مذھب فى وجھان وھما لھم، قولين

 .الدم رأت إذا إال األقراء ذوات من ُتسمى ال ألنھا الجديد، فى الشافعى نص ظاھر وھو ُيحتسب، ال: والثانى. حيض

ً  تحيضَ  حتى تنقضى ال أو الثالثة الحيضة فى بالطعن العدة تنقضى ھل: الثانى الموضع  ألصحاب وجھين على وليلًة؟ يوما

 وإن. الحيضة فى بالطعن الِعدةُ  انقضت للعادة، حاضت إن: ثالث وجه وألصحابه للشافعى، منصوصان قوالن وھما أحمد،

 ثم. وليلة يوم عليھا يمَضى حتى تنقِض  لم أوله، فى فرأته الشھر، عاشر فى الدم ترى اعادتھ كانت بأن العادة، لِغير حاضت

ً  الدم ھذا يكون ھل: اختلفوا  فى الناس مذاھب تقرير فھذا وقته، فى رجعتھا فى فائدتھما تظھرُ  وجھين، على العدة؟ من محسوبا

 .األقراء

 .وجوه عليه الدليل: الحيض إنھا: نص من قال

 أو فقط، الحيض أو فقط، األطھار به يراد أن إما ،] 228: البقرة[} قُرُوء َثالَثةَ  ِبأْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ {: تعالى ولَهق أن: أحدھا

 فالحيض أحدھما، على حمله تعيَّن وإذا. معنييه على المشترك اللفظ َيحِملُ  من عند حتى إجماعاً، محال: والثالث. مجموُعھما

 .لوجوه به أولى

 الثالثة لنصية بعيد مجاز ھذا على الثالثة وإطالق الثالث، من ولحظةُ  َقرآِن، يكفيھا بھا فالمعتدة األطھار كانت لو أنھا:  أحدھا

 .المخصوص العدد فى

 .أوجه ثالثة ِمن جوابه: قيل كامل، قرء عندنا فيه المطلق الطھر بعض: قلتم فإن

، قرء الَقرء بعض أن على ةاألم ُتجمع فلم تقدم، كما فيه مختلف ھذا أن: أحدھا  .دليل إلى يفتقِرُ  ھذا فدعوى قطُّ

رُ  ال المذھبية والدعاوى األطھار، األقراء كون إلزامُ  عليھا اآلية حملَ  أوجب مذھبية، دعوى ھذا أن:  الثانى  القرآن، بھا ُيفسَّ

ھر من اللحظة أن قطُّ  اللغة فى ُيعقل وال اللغة، عليھا وُتحمل  ال فدعواه ذلك، على األمة اجتمعت وال كامالً، قرءاً  ُتسمى الطُّ

 أو لغة الوضع ثبوتُ  ُيفيد وإنما آخر، شىء والوضع شىء، الحمل أن ريب وال الحمل، مجرد ھو وإنما إجماعاً، وال نقالً  تثبت

 ً ً  أو شرعا  .عرفا

ً  يكون أن إما القرء أن: الثالث ً  يكون كما الطھر، لمجموع اسما ً  أو بعضه،ل أو الحيضة لمجموع اسما  األمرين بين مشتركا

 ً ً  أو لفظّيًا، اشتراكا  يكون أن يلزمُ  فألنه الطھر، لبعض وضعه بطالنُ  أما األول، فتعيَّن باطلةٌ  الثالثة واألقسام معنوّيًا، اشتراكا

ةَ  الواِحدُ  الطھرُ   أنه: أحدھما وجھين، منف المعنوى، االشتراك بطالنُ  وأما. مجازاً  فيه" القرء" لفظ استعمالُ  ويكون أقراء، عدَّ

 ووضع اتفاقاً، قرءاً  جزؤه ُيسمى ال الحيض وھو نظيَرهَ  أن: والثانى. حقيقة أقراء ِعدة أنه الواحد الطھر على يْصُدق أن يلزم

 .به خفاء ال وھذا يختلُِف، ال لغة لھما القرء
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ً  يكون أن األقسام ھذه من تختار: قيل فإن ً  وجُزئه ُكلِّه بين مشتركا  وبه أحفُظ، فإنه معنييه، على المشترك وُيحمل لفظّيًا، اشتراكا

 يجز لم اشتراكه، صح لو أنه: الثانى. تقدم كما اشتراكه َيِصحُّ  ال أنه: أحدھما. وجھين من الجوابُ : قيل. بيقين البراءة تحصل

 .معنييه مجموع على حملُه

زُ  ال من قول على أما ز من اوأم فظاھر، معنييه، على المشترك حمل ُيجوِّ  على الدليل دل إذا ُيجوزونه فإنما َعليھما، حمله ُيجوِّ

ً  إرادتھما  الشافعى، عن المتأخرون وحكى إرادتھما، أو أحدھما، إرادة على الدليل يقوم حتى وقفوه الدليل يدل لم فإذا. معا

د إذا أنه بكر، أبى والقاضى  من به أولى أحدھما ليس إذ أحوط، هألن العام كاالسم معنييه، على حملُه وجب القرائن، عن تجرَّ

 يتبيَّنْ  ولم العمل، وقتُ  جاء فإذا. الحاجة وقت عن البيان تأخيرُ  ويمتنِعُ  ممكن، غير وتعطيلُهُ  ثالث، معنى إلى سبيل وال اآلخر،

 ومن المعنيين، مجموع وھو المجاُز، فتعيَّن لبّينت، أريدت لو إذ مرادة، غيرُ  الحقيقة أن ُعلِمَ  بعينه، المقصود ھو أحَدھما أن

 .كليھما أراد أنه علم أحدھما المرادَ  أن يتبين لم لما: يقول بالحقيقة عليھما الحمل إن: يقول

 صيغ فى الوقف أصله فمن القاضى، أما نظر، والقاضى الشافعى عن الحكاية ھذه فى: هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 باالستغراقِ  المشتركة األلفاظ فى َيْجِزمُ  كيف العموم ألفاظ فى َيقِفُ  فمن بدليل، إال غراقاالست على حملُھا يجوز ال وأنه العموم،

 وأما المتواطىء، قبيل من عنده فھو االشتراك، فيه ُيدعى وما رأساً، االشتراك إحالة كتبه فى ذكره الذى وإنما دليل غير من

 فوق ِمن المولى تناول لمواليه أوصى إذا: قوله من ھذا استنبط إنماو ھذا، مثل يقول أن من أجلُّ  العلم فى فمنصُبه الشافعى،

 من فإنه بينھما، المشترك القدر موضعه وأن المتواِطئة، األسماء من المولى أن العتقاده قاله يكونُ  قد وھذا أسفل، وِمنْ 

 من ليس التى األسماء فى عامة قاعدة عنه ُيحكى أن ذاھ ِمن يلزمُ  وال" َمْوالَهُ  َفَعلي َمْوالَهُ  ُكْنتُ  منْ " كقوله المتضايقة، األسماء

 .معانيھا جميع على اإلطالق عند ُتحَملَ  أن مشترك قدرٌ  معانيھا

 .وجوه القول ھذا فساد على َيدلُّ  الذى ثم

 المطلق اللفظُ و الحقيقة، ھو االنفراد سبيل على منھما واحد لِكل َوْضعهُ  إذ مجاز، ھو إنما معنييه فى اللفظ استعمال أن: أحدھا

 .حقيقته على حملُه يجب بل المجاز، على حمله يجوزُ  ال

رَ  لو أنه:  الثانى  أحد على فالحمل مفاھيم، ثالثةُ  حينئذ له يكون فإنه مجتمعين، منھما واحد ولكل منفردين، لھما موضوع أنه قُدِّ

 .ممتنع موجب بغير غيره دونَ  مفاھيمه

ً  وعليھما وحَده، ھذا على حملُه إذ معانيه، جميع لىع حملُه يستحيلُ  حينئذ أنه:  الثالث  النقيضين، بين للجمع مستلزم معا

ً  عليھما وحملُه معانيه، جميع على حملُه فيستحيلُ   على حمله ُيبِطلُ  جميعھا على فحملُه مفھوماته، بعض على له حملٌ  معا

 .جميعھا

 ھذه مجاز: والرابع مجموعھما،: والثالث وحدھا، األخرى الحقيقة: ىوالثان وحدھا، الحقيقة ھذه: أحدھا. أموراً  ھھنا أن: الرابع

 مع الحقيقة: والثامن مجاِزھا، مع وحَدھا الحقيقة: والسابع معاً، مجازھما: والسادس األخرٮوحدھا، مجاز: والخامس وحدھا،

 مجاز مع: عشر والحادى زھا،مجا مع األخرى الحقيقة: والعاشر مجازھما، مع الواحدة الحقيقةُ : والتاسع. األخرى مجاز
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 فتعيين المجاز، سبيل على وبعضھا الحقيقة، سبيل على بعضھا محمالً  عشر اثنا فھذه مجازھما، مع: عشر والثانى األخرى،

 .ممتنع وھو مرجح، غير ِمن ترجيحٌ  والحقائق المجازات، سائر دونَ  مجازى واحد معنى

ً  علٮالمعنيين حملُه وجب لو أنه:  الخامس  مفرداته جميع على حمله وجوبُ  العام االسم حكم ألن العموم، صيغ من لصار جميعا

 وكان العموم، اإلطالق عند منه الذھن إلى ولسبق منه، المعنيين أحدِ  استثناء لجاز كذلك، كان ولو التخصيص، ِمن التجرد عند

 وأن بالحقيقة، متكلم غير خطابه فى متجوزاً  فيكون معانيه، بعض فى العام لالسم المستعملِ  بمنزلة معنييه أحد فى له المستعِملُ 

 قبل الشمول منه يفھم أن ولوجب اآلخر، المعنى نفى من إليه يحتاج وإنما دليل، إلى محتاج غيرَ  معنييه فى استعمله من يكون

 العامة، لفاظاأل سائر بمنزلة يصيرُ  إذ عنه، اإلجِمال ينفى وال العموم، صيغ فى بذلك يقول من عند التخصيص عن البحث

 ولكانت اللغة، من باالضطرار يعلم مما وھذا العامة، األسماء أحكام ُتفارق ال المشتركة األسماء وأحكام قطعاً، باطل وھذا

 الطھر على" القرء" حمل إلى منھم أحدٌ  يصر لم إذ ومطلقھا ظاھرھا خالف على حملھا على اآلية ھذه فى أجمعت قد األمة

رَ  لو فإنه أحوُط، عليھما حمله: قولھم بطالن تبيني وبھذا معاً، والحيض  لكان واألطھار، الحيض من ثالثةِ  على اآلية حملُ  قُدِّ

 .ستة األقراء تصير إذ القرآن نص خالف فھو منھما، كل من ثالثة على نحمله: قيل إن. االحتياط عن خروجٌ  فيه

 فى كما منه المراد ُتبين داللة عن َيعرى أن يجوز ال ھذا مثلُ : قلنا آخره إلى عليھما أو بعينه، أحدھما على ُيحمل أن إما: قولھم

 عن الجواب ھو وھذا األمة، مجموع عن خفية تكون أن يلزمُ  فال المجتھدين، بعض على الداللة خفيت وإن المجملة، األسماء

 اآلية فى بالقرء المراد أن تعين وإذا. مرادال بيان من بد فال المراد، المعنى على يدل مطلقُه يكن لم إذا فالكالم، الثالث، الوجه

 .تقدم ما: منھا. لوجوه أولى الحيض فإرادة كالھما، ال أحُدھما

 قال أو وقيل،: بقولھم ُيردفونه ثم للفظه، تفسيراً  يذكرونه فإنھم الطھر، فى منه أظھر الحيض فى القرء استعمال أن: الثانى

ً  وھو أو الطھر، على يقال، أو فالن،  بالطھرِ  وتفسيره المستفيض، المعلوم كالمستقر بالحيض تفسيره فيجعلون لطھر،ا أيضا

  .ألفاظھم حكايةُ  وھاك. قيل قول

 ".أْقراِئك أَيَّامَ  َصالَةَ  ال: "الحديث وفى وقُروء، أقراء والجمع الحيض،: بالفتح الَقرء: الجوھرى قال

ً  الَقرء  والَفراء: الِكسائى وقال األطھار، األقراء: قال ثم الحيض،: قراءاأل: ُعبيد أبو وقال.األضداد من وھو الطھر،: أيضا

: القرء: ويقال َقرء والواحد مرة، وللحيض مرة، للطھر يكون أوقات،: القُروء: فارس ابن وقال. حاضت إذا: المرأة أقرأتِ 

ً  جعله َمنْ  قولَ  فحكي الحيض، القرء أن إلى يذھبون وقوم: قال ثم الطھر، وھو  من وقولَ  والحيض، الطھر أوقات بين مشتركا

 إذا المرأة وأقرأت: قال. ألوقاتھما جعله بل منھما، واحداً  يختر لم وكأنه الحيض، ألوقات جعله من وقولَ  الطھر، ألوقات جعله

: قال من أن ُيوضح حقيقته فى الحيض مسمى من ُبدَّ  ال أنه على يدل وھذا حيض، إلى طھر ومن طھر، إلى حيض من خرجت

 أقراء، طھرھما لزمن يقال ال واآليسة فالصغيرة وإال الدم، يحتِوُشھا التى الطھر أوقات يريد فإنما قروءاً، ُتسمى الطھر أوقاتُ 

 .اللغة أھل بإتفاق األقراء ذوات ِمن ُھما وال

 فحملُه للطھر، هاستعمالُ  واحد موضع فى عنه يجىء ولم للحيض، إال الشارع كالم فى يستعمل لم القرء لفظ أن: الثانى الدليل

ُ  َصلَّى فإنه متعين، بل أولى، الشارع خطاب من المعروفِ  المعھود على اآلية فى  َدعى: "للمستحاضة قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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الَةَ  ُ  َصلَّى وھو" أَْقَراِئكِ  أَيَّامَ  الصَّ  كالِمهِ  فى المشتركُ  ورد فإذا ،القرآنُ  نزل قوِمه وبلغة تعالى، هللا عن المعبِّرُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 القرآن لغةَ  ھو ويصيرُ  البتة، كالمه من شىء فى اآلخر إرادة تثبت لم إذا عليه كالمه سائر فى حملُه وجب معنييه، أحد على

 بأحد المشترك تخصيص فى الشرعية الحقيقة المعنى ھذا ويصير غيره، كالم فى آخر معنى له كان وإن بھا، خوطبنا التى

 وتسمية باسم، الشىء القبيلتين أحدِ  تسمية االشتراك أسباب أَغلبَ  ألن أولى، ھذا بل أفراده، بأحد المتواطىءُ  ُيَخصُّ  كما يه،معني

د قال بل االستعماالت، تشيع ثم آخر، مسمى االسم بذلك األخرى  الوجه بھذا إال اللغة فى االشتراكُ  يقع ال: وغيره المبرَّ

ً لفظ يضع لم والواضع خاصة، ً  ا  فيتعينُ  لغته، ھذا أن علم الحيض، فى القروء لفظ الشارع استعمالُ  ثبت فإذا البتة، مشتركا

لُّ  والَ {: قوله ِمن اآلية سياق فى ما ذلك ويوضح. كالمه فى ما على حملُه : البقرة[} أَْرَحاِمِھنَّ  فى هللاُ  َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيحِّ

 السلف قال ولھذا الوجودى، الحيض ھو إنما الرحم فى والمخلوق المفسرين، عامة عند لحملوا الحيُض، ھو وھذا] 228

 ُعنىَ  من ينقله لم ولھذا الطھر، إنه: قطُّ  أحد يقل ولم الحيض،: وبعضھم الحمل،: بعُضھم وقال والحيض، الحمل ھو: والخلف

ً . وغيره الجوزى كابن التفسير، أھل أقوال بجمع  اْرَتْبُتمْ  إن نَِساِئُكم ِمنْ  المحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والالَّئى{: نهسبحا قال فقد وأيضا

ُتُھنَّ   الطھر بعدم ال الحيض بعدم الحكم وعلَّق حيضة، بإزاء شھر ُكلَّ  فجعل ،]4: الطالق[} َيِحْضنَ  لَمْ  والالَّئىْ  أْشُھٍر، َثالََثةُ  َفِعدَّ

 .الحيض من

 ً ُ  َصلَّى ىالنب عن عنھا هللا رضى عائشة فحديث وأيضا ُتھا َتْطليَقَتاِن، األََمةِ  َطالَقُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أبو رواه ،" َحْيَضَتانِ  َوِعدَّ

 ھذا غير العلم فى له ُيعرف ال ومظاھر أسلم، ابن مظاھر حديث من إالّ  نعرفه ال غريب: وقال والترمذى ماجه، ابن داود،

 هللا رضى عمر ابن عن الَعْوفى، َعطية حديث من ماجه ابن وروى ،"ِثْنتان َعْبدِ ال طالقُ : "فيه للدارقطنى لفظ وفى الحديث،

ُ  َصلَّى هللا رسول قال: قال عنھما ُتھا اْثَنَتاِن، األََمةِ  َطالَقُ " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً ". َحْيَضَتانِ  وِعدَّ  حدثنا: سننه فى ماجه ابن قال: أيضا

 أمرت: قالت عنھا هللا رضى عائشة عن األسود، عن إبراھيم، عن منصور، عن ن،سفيا عن وكيع، حدثنا محمد، بن على

ُ  َصلَّى النبى أن عنھما، هللا رضى عباس ابن عن": المسند" وفى.حيض ثالث تعتدَّ  أن بريرة  بريرة، خير َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: قيل فإن. عنھا هللا رضى عائشة حديث فى حيض بثالث الحرة عدة فسر وقد. الحرة عدة تعتد أن وأمرھا نفسھا، فاختارت

ً  رأيه، دون بروايته فأخذ روايه، خالفه حديث بأول ھذا ليس: قيل األطھار؟: األقراء أن عنھا، هللا رضى عائشة فمذھب  وأيضا

َبيِّعِ  حديث ففى ذ، ِبْنتِ  الرُّ ُ  َصلَّى النبى أن ُمَعوِّ  أن زوجھا من اختلعت لما شمَّاس ابن قيس بنِ  ثابتِ  امرأة أمر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .النسائى رواه بأھلھا، وتلحق واحدة، حيضة تتربَّص

ُ  َصلَّى النبىُّ  فأمرھا َزْوِجَھا، ِمنْ  اْخَتلََعتْ  َقْيس ابن َثابت امرأة أن عنھما، هللا رضى عباس ابن عن داود أبى سنن وفى  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بَحْيضةٍ  تعتدَّ  أن َوَسلَّمَ 

َبيِّعَ  أن: الترمذى فىو ُ  َصلَّى هللا رسول عھدِ  على اختلَعت معوذ بنتَ  الرُّ ُ  َصلَّى النبىُّ  فأمرھا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  أو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َبيِّعِ  حديث: الترمذى قال. بحيضة َتعَتدَّ  أن أِمَرتْ  ةُ  ھو االستبراء إنف وأيضاً،. بحيضة تعتد أن أُِمَرتْ  أنھا الصحيحُ  الرُّ  األمة، ِعدَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن: سعيد أبى عن ثبت وقد ُ  الَ : "أوطاس سبايا فى قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َحْملِ  َذاتِ  َغْيرُ  َوالَ  َتَضعَ  َحتَّى َحاِملٌ  ُتَوطأ

 .داود وأبو أحمد رواه" َحْيَضةً  َتحيضَ  َحتَّى
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 إن: قولھم: وقال البر، عبد ابنُ  قال كذلك الحيضة، قبلَ  ھو الذى بالطھر ھو وإنما بالحيضة، مةاأل استبراء أن نسلِّم ال: قيل فإن

 حيض، دمُ  دَمھا أن واستيقنت الحيضة، فى دخلت إذا تنِكحَ  أن عندنا لھا جائز بل ظنُّوا، كما ليس بإجماع حيضة األمة استبراء

 .إياه مناظرته فى ليهع أدخل حين أكثم بن ليحيى إسحاق بن إسماعيل قال كذلك

ه ھذا: قلنا ُ  َصلَّى قولُه يردُّ ُ  الَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".ِبَحْيَضةٍ  ُتْسَتْبرأ َحَتى َحاِئلٌ  َوال َتَضعَ  َحَتى الَحاِملُ  ُتوَطأ

 ً  جعل وخطرھا، نكوحةالم الحرة ولِشرف أخر، فوائد لھا كان وإن الرحم، استبراءُ  ھو إنما العدة ِمن األصلى َفالمقصودُ  وأيضا

 الطھر، فى جامعھا لو فإنه داللة، األول بالقرء تحصل لم الطھر، ھو: القرء كان فلو أقراء، ثالثة رحمھا براءة على الدال العلم

ً  قرءاً  ذلك كان حاضت ثم طلقھا، ثم  شىء، على يدل لم ھذا أن: ومعلوم. األطھار األقراء: يقول من عند األقراء من محسوبا

 الرحم براءة ھنا يعلم فإنما فيه، ُيصبھا لم طھر، فى طلقھا ولو الطالق، بعد الحاصل الحيض البراءة على َيُدلُّ  لذىا وإنما

 بعد الموجود الطھرُ  كان فإذا سببه، يسبِقُ  ال والحكم ُحكمه، ألنھا الطالق قبل تكونُ  ال والِعدة الطالق، قبلَ  الموجود بالحيض

 مقبول، غيرِ  شاھدٍ  كمثل مثلُه وكان الرحم، براءة على الدالة الِعدد فى إدخالهُ  يجز لم أصالً، اءةالبر على له داللة ال الطالق

 .المملوكات فى كاالستبراء المنكوحات، فى العدة أن ُيوضحه له، شھادة ال شاھد بشھادة الحكم تعليقُ  يجوزُ  وال

ھر، ال بالحيض االستبراء أن السنة بصريح ثبت وقد ةُ  فكذلك بالطُّ  باالستبراء واالكتفاءُ  الِعدة، بتعدد إال بينھما فرق ال إذ الِعدَّ

 أصحَّ  فى الشافعى قال ولھذا منھما، المعتبر القدر فى يختلفان وإنما القرء، حقيقة فى اختالفھما ُيوجب ال وھذا واحد، بقرء

 فاختصَّت الزوج، لحق قضاء وجبت لعدةا بأن البابين، بين أصحابه وفرق بالحيض، يكون األمة استبراء إن: عنه القولين

 يتكرر، ال فإنه االستبراء، بخالف الحيض بتوسط البراءة معھا فُتعلم تتكرر، وبأنھا الطھر، أزمان وھى حقه، بأزمان

 ھذا، وعلى الِعدد، فى ألصله طرداً  بطھر ُتستبرأ: اآلخر القول فى وقال. بحيضة فيه فاكتفى البراءة، مجرد منه والمقصودُ 

 الطھر فى طعنت فإذا. إليه كاملة حيضة ضمِّ  من ُبد فال به، احُتِسَبتْ  فإذا ألصحابه، وجھين على الطھر؟ ببعض ُتحتسب ھلف

 .واحداً  قوالً  قرءاً  عنده الطھر ببعض تحتسب وال إليه، كامل طھر ضمِّ  من ُبدَّ  فال به، تحتسب لم وإن حلَّت، الثانى،

 بل: قالوا الحرة، حق فى كالِعدة األمة حق فى االستبراء وھذا ُطھر، ال حيضة االستبراء عدة أن على الجمھورَ  أن: والمقصود

 .وجھين من األمة من أولى بالحيض الحرة حق فى االعتداد

 ھو الذى بالحيض حقھا فى االعتدادُ  يكونَ  أن ينبغى فھكذا استبراءات، ثالث القرء بتكرير ثابت حقھا فى االحتياط أن: أحدھما

 .قرءاً  الطھر ببقية وُتحتسب قرءاً، الحيضة بقية ُتحسب ال فإنھا الطھر، ِمن أحوطُ 

ِة، عدة فرع األمة استبراء أن: الثانى  الشارعُ  له احتاط قد كان فإذا بالسنة، ثبت إنما واالستبراء القرآن، بنص الثابتة وھى الُحرَّ

 .لھا ِعدة األمة واستبراء لھا، استبراء الحرة فِعدة أولى، الحرة فاستبراء بالحيض، جعله بأن

 ً  األصلى، األمر ھو والطھرُ  غيرھا، عن المتميِّزة الظاھرة باألمور تحُصل إنما والغايات والحدود والعالمات فاألدلة وأيضا

ً  مستمراً  كان متى ولھذا  حاضت إذا المرأة فإن الحيُض، ھو المتميز األمر وإنما الشريعة، فى به ُيفرد حكم له يكن لم مستصحبا

 .األحكام من ذلك وغيرِ  المسجد فى واللُّبث والطواف والصوم الصالة من عليھا العبادات وتحريم بلوغھا، ِمن أحكاُمھا تغيَّرت
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 ما إلى الطھر بعد تعود فإنھا الحيض، ھو الذى المغير لزوال لكن الطھر، بتجدد أحكاُمھا تتغير فلم واغتسلت، الدمُ  إنقطع إذا ثم

 بالحيض يحصل إنما التغييرُ  ھذا المرأة، أحكام ُيغير أمر والقرء حكماً، الطھر لھا ُيجدد أن غير من الحيض قبل عليه كانت

 ثم تحيض، أن قبل طلقت إذا فيما قرءاً  الحيضة قبل الذى بالطھر يحتسب من قول فساد على دال الوجه فھذا. الطھر دون

ً  جعل قرءاً، الطھر بھذا اعتد من فإن حاضت،  .فاسد وھذا األقراء، من قرءاً  الشريعة فى حكم له سلي شيئا

  فصل

 :مقامين فى معكم الكالمُ : األطھار األقراء جعل من قال

 .األطھار أنھا على الدليل بيان:  أحدھما

 .أدلتكم عن الجواب فى:  الثانى

بىُّ  أيُّھا يا{: تعالى فقوله: األول المقام أما تھنَّ  قُوُھنَّ َفَطلِّ  النَِّساءَ  َطلَّقتم إذا النَّ  ھى الالم أن: به االستدالل ووجه ،]1: الطالق[} لِِعدَّ

 فى: أى ،] 47: األنبياء[} القَِياَمةِ  لَِيْومِ  القِْسطَ  المَواِزينَ  َوَنَضعُ {: تعالى قوله فى كما عدتھن، وقت فى فطلقوھن: أى الوقت، الم

الَةَ  أَقِم{: وقوله القيامة، يوم  من بقين لثالث جئتك: العرب وتقول الدلوك، وقت: أى ،] 78: اإلسراء[} سِ الشَّمْ  لُِدلُوكِ  الصَّ

ُ  َصلَّى النبى فسر وقد منه، بقين ثالث فى: أى الشھر،  عمر ابن عن": الصحيحين" ففى التفسير، بھذا اآلية ھذه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  لَّىصَ  النبىُّ  أمره حائض، وھى امرأته طلّق لما أنه: عنه هللا رضى  أن قبل طاھر، وھى ُيطلَِّقھا، ثم ُيراِجَعھا، أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھا،  :قال ثم يمسَّ

ةُ  َفِتْلكَ " ُ  َصلَّى النبى فبيَّن" النَِّساءُ  لَھا ُتَطلَّقَ  أَنْ  هللاُ  أََمرَ  الَّتى الِعدَّ  ھى اءُ النس لھا ُتطلق أن هللا أمر التى الِعدة أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 غيرُ  وھو عليھا، تطويالً  ذلك وكان الِعدة، فى ال الِعدة قبل طلقھا قد كان الحيض، ھو القرءُ  كان ولو الحيضة، بعد الذى الطھرُ 

 .الحيض فى طلقھا لو كما جائز،

 األطھار، أعلم وهللا عندنا فاألقراء ،]228: قرةالب[} قُُروءٍ  َثالََثةَ  بأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َوالُمَطلََّقاتُ { : تعالى هللا قال: الشافعى قال

 السنة، عليه دلت الذى الكتابُ : إحداھما. داللتان له: قيل الحيض؟: غيُرُكم قال وقد األطھار أنھا على دل ما: قائل قال فإن

ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إذا{: وتعالى تبارك هللا قال: قيل الكتاب؟ وما: قال فإن. اللسان: واألخرى  ،]1: الطالق[} لِِعدَّ

ُ  َصلَّى النبىِّ  عھد فى حائض وھى امرأته طلَّق أنه عنه، هللا رضى عمر ابن عن نافع، عن: مالك وأخبرنا  فسأل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عمر ُ  َصلَّى هللا رسول فقال ذلك، عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َتْطُھَر، َحتَّى لُِيْمِسْكھا ُثمَّ  َفْلُيراِجْعَھا، ُمْرهُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، أَنْ  َقْبلَ  َطلَّقَ  شاءَ  وإنْ  َبْعدُ  أَْمَسكَ  َشاءَ  إنْ  ُثمَّ  َتْطُھَر، ثم َتِحيَض، ثم ةُ  َفِتْلكَ  َيَمسَّ  ".النَِّساءُ  لَھا ُتطلَّقَ  أَنْ  هللاُ  أََمرَ  الَّتى الِعدَّ

 النبىُّ  قال: فقال حائضاً، امرأته طالقَ  يذكر عمر ابن سمع أنه الزبير، أبى عن ُجريج، ابن عن سالم، بن وسعيد مسلم، ناأخبر

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى النبىُّ  وتال ،" ُيْمِسكْ  أوْ  َفْلُيَطلِّقْ  طَھرتْ  إَذا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ } َفَطلِّقُوُھنَّ  النِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَذا{: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِتِھنَّ  قُُبلِ  فى أو لِقُُبلِ ] 1:الطالق[ ُ  َصلَّى هللا رسول فأخبر شككت، أنا: هللا رحمه الشافعى قال ِعدَّ  عز هللا عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :وَجلَّ 
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ِتِھنَّ  لِقُُبلِ  َفطلِّقُوُھنَّ {: وقرأ الحيض، دون الُطھر الِعدة أن  ُطلِّقت ولو ِعدتھا، تستقِبلُ  حينئذ ألنھا طاھراً، ُيطلقھا أن وھو} ِعدَّ

 .الحيض بعد إال عدتھا مستقبلة تكن لم حائضاً،

ً  الحيضُ  كان فلما لمعنى، ُوِضعَ  اسم: القرء: قيل اللسان؟ فما: قال فإن ً  والطھر فيخُرج، الرحم ُيرخيه دما  فال يحتبس، دما

ً  وكان يخرج، : العرب وتقول سقائه، وفى حوضه فى الماء َيقري ھو: العرب تقولُ . الحبس: قرءال أن العرب، لسان من معروفا

 بن عمر وقال خبأه،: يعنى. قرأه الشىء، الرجل حبس إذا: العرب وتقولُ . شدقه فى يحبسه: يعنى ِشدقه، فى الطعام يقري ھو

 .صحافھا فى ُتحبس: أى صحافھا، فى ُتقرى: عنه هللا رضى الخطاب

 حين الرحمن عبد بنتُ  حفصةُ  انتقلت أنھا عنھا، هللا رضى عائشة عن عروة، عن شھاب، ابن عن مالك، خبرناأ: الشافعى قال

مِ  فى دخلت  فى جادلھا وقد. عروة َصَدقَ : فقالت الرحمن، عبد بنت لعمرة ذلك َفُذِكرَ : شھاب ابنُ  قال. الثالثة الحيضة ِمن الدَّ

 ما تدرونَ  وھل صدقُتم،: عنھا هللا رضى عائشة فقالت ،]228 البقرة[} قُُروءٍ  الََثةَ ثَ {: يقول تعالى هللا إن: وقالوا. ناس ذلك

 فقھائنا من أحداً  أدركتُ  ما: يقول الرحمن عبد بن بكر أبا سمعت :قال شھاب ابن عن مالك، أخبرنا. األطھار: األقراء األقراء؟

 عمرة، عن الزھرى، عن سفيان، وأخبرنا: هللا رحمه الشافعى قال. عنھا هللا رضى عائشة قالت الذى ُيريد: ھذا يقول وھو إال

 .منه برئت فقد الثالثة، الحيضة ِمن الدم فى المطلقةُ  طعَنتِ  إذا: عنھا هللا رضى عائشة عن

 دخلت حين بالشام ھلك حكيم ابنَ  يعنى األحوص أن يسار، بن سليمان عن أسلم بن وزيد نافع، عن هللا، رحمه مالك وأخبرنا

 فى دخلت إذا إنھا: زيد إليه فكتب ذلك؟ عن يسألُه ثابت بن زيد إلى معاوية فكتب طلقھا، كان وقد الثالثة، الحيضة فى هامرأتُ 

مِ   .َيِرُثھا وال ترثه، وال منھا، وبرىء منه، برئت فقد الثالثة، الحيضة من الدَّ

 فقد الثالثة الحيضة فى المرأة طعنتِ  إذا: قال ثابت، بن زيد عن يسار، بن سليمان حدثنى: قال الزھرى، عن سفيان، وأخبرنا

 .برئت

 الحيضة فى دخلت إذا: قاال عمر وابن عفان ابن عثمان أن يسار، بن سليمان عن رجل، عن َعروبة، أبى بن سعيد حديث وفى

 .عليھا له رجعة فال الثالثة

 فقد الثالثة، الحيضة ِمن الدم فى فدخلت امرأَته الرجلُ  طلَّق إذا: قال عنھما هللا رضى عمر ابن عن نافع، عن: مالك وأخبرنا

 .يرثھا وال ترثه، وال منه، برئت

 وابن يسار، بن وسليمان الرحمن، عبد بن بكر وأبى هللا، عبد بن وسالم محمد، بن القاسم عن بلغه أنه هللا، رحمه مالك أخبرنا

 الشافعى غيرُ  زاد. بينھما ميراثَ  وال منه، بانت فقد لثالثة،ا الحيضة ِمن الدم فى المطلقة دخلت إذا: يقولون كانوا أنھم شھاب،

 .ببلدنا العلم أھلَ  عليه أدركتُ  الذى األمر وذلك: مالك قال. عليھا له رجعة وال: هللا رحمھما مالك عن

 ال فيھن ألنه أعلم، بھذا والنساءُ  عنھا، هللا رضى عائشة قالت كما األطھار، األقراء تكون أن ُبعد وال: هللا رحمه الشافعى قال

 القولين، من بواحد تقولون ولستم معنى، للغسل هللا كتاب فى نجد وال حلَّت، حيض، بثالثِ  جاءت فإذا الحيض، أو الرجال، فى

 مسعود، وابن على، قاله كما الثالثة، الحيضة من تغتسل حتى برجعتھا أحق وھو: قالوا الحيض، إنھا: قالوا الذين أن: يعنى
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ً  الخطاب بن عمر قول وھو موسى، وأبو  بقوله، احتججتم من بقول تقولوا لم: للعراقيينَ  َيعنى لھم فقيل: الشافعى فقال. أيضا

 الصالة، لھا وَتِحل تغتِسل حتى: قالوا. قلنا خالفناھم؟ أين: قائل قال فإن علمناه؟ السلف من أحدٍ  بقول وال عنه، ھذا ورويُتم

 رحمه الشافعى كالم انتھى. الصالة لھا تحل ولم تغتسل، لم وھى حلَّت الصالة وقتُ  يذھبَ  حتى الغسل فى فرطت إن: وقلتم

 .هللا

 :األعشى قولُ  اللسان فى األطھار أنھا على ويدل: قالُوا

 َعَزاِئَكا َعِزيمَ  أْلْقَصاَھا َتُشدُّ ...  َغْزَوةٍ  َجاِشمُ  أَْنتَ  َعامٍ  ُكلِّ  أفى

ّثة اً  ُمَورِّ  ِنَساِئَكا قُُروءِ  ِمنْ  فِيَھا َضاعَ  لَِما...  ِرْفَعة الَحىِّ  وفى ِعزَّ

 .عليھن وآثرھا غزاته، فى اطھارھن ضيع ألنه األطھار،: البيت فى فالقروء

 .المقامين أحدُ  فھذا: قالُوا باالسم، أولى فكان الحيض، ِمن الوجود إلى أسبقُ  الطھر وألن: قالوا

 .ومفصل مجملٍ  بجوابين مفُنجيبك: أدلتكم عن الجواب وھو اآلخر، المقام وأما

ُ  َصلَّى النبىُّ  فسر وقد سواه، أحد كل من به المتكلم وبمراد بتفسيره، أعلمُ  فھو القرآن، عليه أنزل من: فنقولُ : المجمل أما  هللاَّ

 ھذا ُيخالف تفسير ُكلُّ  بل خالفه، شىء إلى ذلك بعد التفاتَ  فال باألطھار، النساءُ  لھا ُتطلَّق أن هللاُ  أمر التى العدة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول أزواجُ  المسألة بھذه األمة وأعلم: قالُوا. فباطل  فيھن ألنھا عنھا، هللا رضى عائشة بھا وأعلُمھن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 على فدلَّ  جھتھن، ِمن الإ ُيعلم ال ألنه والحمل، الحيض وجود فى مقبوالً  ذلك فى قولَھن جعل تعالى هللا وألن الرجال، فى ال

 .األطھار األقراء إن: عنھا هللا رضى المؤمنين أمُّ  قالت فإذا الرجال، من بذلك أعلمُ  أنھنَّ 

قُوَھا َحَذامِ  َقاَلتْ  َفَقدْ   َحَذام َقالَتْ  َما الَقْولَ  َفإنَّ ...  َفَصدِّ

ُل، الجوابُ  وأما: قالوا  .األجوبة فھاكم خاص، بجواب أدلتكم ِمن واحد كلَّ  َفُنْفِردُ  المفصَّ

 .آخره إلى مجموُعھما أو فقط، الحيض أو فقط، األطھار اآلية فى باألقراء ُيراد أن إما: قولكم أما

 .جوابان عنه: قلنا. آخره إلى ثالثة اقتضى النص قولُكم. الداللة من ذكرنا لما فقط، األطھار: نقول أن فجواُبه

 .كوامل بثالثِ  إال اعتدت فما كامل، قرء عندنا الطھر بقية أن:  أحدھما

 فإنھا ،]197: البقرة[} َمْعلُوَماتٌ  أَْشُھرٌ  الَحجُّ {: تعالى كقوله الثالث، وبعضَ  اثنين، على الجمع اسم ُتوقِع العرب أن:  الثانى

 الثالثة ةالسن فى دخل إذا سنة، عشرة ثالث لفالن: ويقولون. عشر ثالثة أو تسع، أو الحجة ذى من وعشر القعدة، وذو شوال،

ً  ھذا كان فإذا. عشر  .إليه المصيرُ  وجب عليه، الدليلُ  دل وقد لُغتھم، فى معروفا

 .منازعيكم بقولِ  فمقاَبل الطھر، فى منه أظھر الحيض فى القرء استعمال إن: قولكم وأما
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: بعضھم وقال أو بقيل،: بقولھم ُيردفونه ثم للفظ، تفسيراً  فيذكرونه الحيض، ھو القرء بأن كتبھم ُيصدرون اللغة أھل إن: قولكم

 .الطھر ھو

 أظھر، الحيض فى يجعله من ومنھم ھذا، وعلى ھذا على ُيقال بأنه وُيصرحون اللغة، فى مسميين له أن يحكون اللغة أھل: قلنا

ح: فالجوھرى ترجيح، غير من عليھما إطالقه يحكى من ومنھم  ھر،الط أنه رجح وقد اللغة، أئمة من والشافعى. الحيض رجَّ

 للطھر يصلحُ  عنده القرء أن يونس، عن به، أثق من أخبرنى: الزجاج وقال والحيض، للطھر يصلحُ  القرء: عبيد أبو وقال

 اللغة، أھل نصوص ھذه كانت وإذا للطھر، ويصلح للحيض، يصلُح وھو الوقت، القرء: العالء بن عمرو أبو وقال والحيض،

 الحيض؟ األقراء إن: بقولھم يحتجون فكيف

 وعنه األقراء، ذوات ِمن ليستا واآلية فالصغيرة وإال الدم، يحتوُشھا التى الطھر أوقات ُيريد فإنه الطھر، جعله من إن: ولكمق

 .جوابان

ھر تعتد فإنھا حاضت، ثم تحض لم التى الصغيرة طلقت إذا بل المنع،: أحدھما  الوجھين أصح على قرءاً  فيه ُطلِّقت الذى بالطُّ

 .حيض قبله كان لو كما قرءاً  وكان حيض، بعده طھر ألنه عندنا،

 تسميته فى شرط فالدم: نقولُ  وكذلك دماِن، يحتِوَشهُ  حتى قرءاً  ُيسمى ال الطھر أن على يدل ھذا فإن ذلك، سلمنا وإن إنا: الثانى

 ُزجاجة فھو وإال فيه شرابال كون بشرط إال اإلناء على ُيقال ال الذى كالكأس وھذا الحيض، مسماه أنَّ  على يدل ال وھذا قرءاً،

 ذا كان إذا إال: لمسماه يقال ال الذى والكوز ِخوان، فھو وإال طعام، عليه كان إذا إال للِخوان ُتقال ال التى والمائدة قدح، أو

 قصبة، أو أنبوب فھو البرى، وبدون مبرية، كونھا القصبة على إطالقه صحة فى ُيشترط الذى والقلم ُكوب، فھو وإال ُعروة،

 فھو وإال الصوف، مسماه على إطالقه شرطُ  والفرو َفْتَحٌة، فھو وإال غيره، ِمنْ  أَوْ  منه َفصٍّ  ذا يكون أن إطالقه شرط والخاتم

يطة. جلد  شرط والُحلة ُمالءة، فھى قطعتين، من ُملفقة كانت فإن واحدة، قِطعة تكون أن مسماھا على إطالقھا شرط والرِّ

 ُتسمى التى وھى َحَجلَة، عليه كان إذا إال السرير على تقال ال واألريكة ثوب، فھو وإال ورداء، ارإز ثوبين، تكون أن إطالقھا

 له لما إال يقال ال والنََّفق ِعْيٌر، فھى وإال طيب، فيھا كان إذا إال للِجمال ُتقال ال واللَّطيمة سرير، فھو وإال وخركاه، بشخانة

 على اشتمل لما إال يقال ال والِخْدر صوف، فھو وإال مصبوغاً، كان إذا إال للصوف قالي ال والِعْھنُ  َسَرٌب، فھو وإال منفذ،

ِكيَّةُ . عصا فھى وإال الرأس، َمْحنَّيةِ  كان إذا إال للعصا يقال ال والِمْحَجنُ . ِسْتر فھو وإال المرأة  بشرط إال البئر على تقال ال والرَّ

 إال َثَرى للتراب يقال وال حطب، فھو وإال فيه، النار كانت إذا إال للحطب يقال ال والَوقُود. بئر فھى وإال فيھا، الماء كون

 لألرض يقال وال رسالة، فھى وإال بلد، إلى بلد من ُحِملَتْ  إذا إال ُمَغْلَغلَة،: للرسالة يقال وال. تراب فھو وإال نداوته، بشرط

 فھو وإال َجھد، وال ُجوع وال خوف غير ِمن ھروُبه كان إذا إال إباق: العبد لھروب يقال وال للزراعة، ُھيئت إذا إال َفَراح

 كان إذا إال َكمى: له يقال ال والشجاعُ  وُبساق ُبصاق فھو فارقه فإذا الفم، فى كان إذا إال ُرضاب له يقال ال والريق ھروب،

 َتْبُطلُ  ألنه: والثانى وطعنه وضربه رنهقِ  شجاعته ُتْبِطلُ  ألنه: أحدھما قوالن بطالً  تسميته وفى بطل فھو وإال السالح، شاكى

 يقال ال والبعير. اللغة قياسُ  وھو مفعول، بمعنى َفَعل الثانى، وعلى فاعل، بمعنى َفَعلَ  فھو األول، فعلى عنده، الشجعان شجاعةُ 

 فى كونھا بشرطِ  إال عينةظَ  ُتسمى ال والمرأة ھدية، عليه يكون أن إال ِمْھَدى ُيسمى ال والطبق للماء، حمله بشرط إال راوية: له
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تْ : "الحديث فى ومنه ھودج، فى تكن لم وإن ظعينة، المرأة ُتسمى فقد وإال األصل، فى ھذا الھودج،  والدلو" َيْجِرينَ  ُظُعنٌ  َفمرَّ

 ميِّت، عليه كان إذا إال نعش،: له يقال ال والسريرُ  به، امتألت إذا إال َذنوب،: لھا ُيقال وال ماء، فيه دام ما إال َسْجل: له ُيقال ال

ً  ُيسمى ال والخيطُ  لحم، عليه اشتمل إذا إال َعْرق،: له يقال ال والعظمُ   إذا إال َقَرن: للَحْبلِ  يقال وال َخَرز، فيه كان إذا إال ِسمطا

 ولم االسُم، ھذا زال تفرقوا فإذا واحد، وسير واحد، مجلس فى انضموا إذا إال ِرفقة يسمون ال والقوم فصاعداً، اثنان فيه قُِرنَ 

ً  تسمى ال والحجارة الرفيق، اسمُ  عنھم َيُزلْ   ارتفاع عند إال غزالة: لھا ُيقال ال والشمسُ  بالنار، أو بالشمس ُحِمَيتْ  إذا إال َرْضفا

 ال والمرأة فيه، هأھلُ  كان إذا إال النادى: له ُيقِال ال والمجلس َعلََمان، طرفيه فى كان إذا إال ِمْطَرفاً، ُيسمى ال والثوبُ  النھار،

اً، ملوحته مع كان إذا إال أُججاً، اْلِملحُ  الماء يسمى وال أبويھا، بيت فى كانت إذا إال عاتِق: لھا ُيقال  إھطاع: للسير ُيقال وال ُمرَّ

ل،: للفرس ُيقال وال خوٌف، معه كان إذا إال  تقصيناه، لو طويل ببا وھذا أكثِرھا، أو ُكلِّھا، قوائمھا فى البياض كان إذا إال ُمَحجَّ

 حيض؟ أنه على ُيُدلُّ  ما ھذا فى فأين دم، وَبعَده دم، قبلَه كان إذا إال قرء،: للطھر ُيقال ال فكذلك

 عن فضالً  البتة، للحيض الشارع كالم فى مجيَئه نمنع فنحنُ  للحيض، إال الشارع كالم فى يجىء لم إنه: قولُكم وأما: قالوا

 وھذا شفاء، فيه بما حرملة كتاب فى عنه الشافعى أجاب فقد ،"أقرائك أيام الصالة دعى: "حاضةللمست قال إنه: قالوا. الحصر

 يسار، بن ُسليمان عن أيوب، عن سفيان، بحديث واحتج الحيض،: األقراء أن ُعلية، بن إسماعيل ابن إبراھيم وزعم: قال. لفظه

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن: عنھا هللا رضى سلمة أم عن الةَ  تدعَ : "اسُتحيضت امرأة فى قال َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ  قال" أَْقَراِئھا أيَّامَ  الصَّ

، سفيان بھذا حدَّث وما: هللا رحمه الشافعى  عنھا، هللا رضى سلمة أم عن يسار، بن سليمان عن أيوب، عن سفيان، قال إنما قطُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن الَةَ  َتَدعُ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الشك ،" أَْقَراِئَھا أَيَّامَ : "قال أو". َتِحيُضُھنَّ  َكاَنتْ  الَّتى واأليَّام اللََّيالى َعَددَ  الصَّ

ً  ھو فجعله ھذا، أو ھذا: قال. يدرى ال أيوب من  عن نافع، عن مالك، أخبر وقد بصدق، ھذا فليس يريد، ما ناحية على حديثا

ُ  َصلَّى النبى أن عنھا، هللا رضى سلمة أم عن يسار، بن سليمان  َكاَنتْ  الَّتى واأليَّامِ  اللَّيالِى َعَددَ  لَِتْنُظرْ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الََة، لَِتَدعِ  ُثمَّ  أََصاَبھا، الَِّذى ُيِصيَبھا أنْ  َقْبلَ  الشَّْھرِ  ِمنَ  َتِحيُضُھنَّ   وھو أيوب من سليمان عن أحفظ ونافع" َولُتَصلِّ  لَِتْغَتِسلْ  ُثمَّ  الصَّ

 َخلَقَ  َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوالَ {: تعالى بقوله االستداللُ  وأما: قالوا. كالمه انتھى رواھما، اللذين أيوب معنيى أحدِ  بمثل: يقول

 كتمانه تحريمُ  ولكن ذلك، فى داِخلٌ  الحيض أن ريبَ  فال ِكالھما، أو الَحَبلُ  أو الحيض، وأنه] 228: البقرة[} أَْرَحاِمِھنَّ  فى هللاُ 

 أو الرابعة الحيضة فى بالطعن تنقضى فإنھا األطھار، كانت إذا فإنھا الحيض، ھى اآلية فى المذكورة القُروء أن على يدل ال

 حاضت وقد كاذبة وھى عدتى، فتنقضى أحض، لم: قالت غيرھا، أو النفقة ألجل الِعدة انقضاء ِكتمان أرادت فإذا الثالثة

 إال أبيتم وإن بھا، الداللة بإتفاق نقنع ونحن أظھر، األطھار القروء أن على اآلية داللة فتكون وحينئذ دتھا،عِ  وانقضت

 فھكذا الوالدة، بظھور تنقضى الِعدة كانت فإذا. والوالدة الحيض: قالوا المفسرين أكثر فإن أظھر، جانبنا من فھو االستدالَل،

 .منھما واحد كل على المرأة تيانإ فى بينھما تسويةً  الحيض بظھور تنقضى

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتم إن ِنَساِئُكم ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والَّالئى{: تعالى بقوله استداللُكم وأما  كل فجعل]. 4: الطالق[} أَْشُھرٍ  َثالََثةُ  َفِعدَّ

ً  الحيض من اليأسَ  جعل أنه اآلية غاية بل الحيض، ھى القروء أن فى بصريح ھذا فليس حيضة، بإزاء شھر  فى شرطا

ً  دامت فما باألشھر، االعتداد  مع إال ُتوجد ال عندنا األطھار ھى التى األقراء أن وذلك اآليسات، عدة إلى تنتقل ال حائضا

 الحيض؟ ھى تكون أن يلزم أين فمن بدونه، ُتكون ال الحيض،
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 لم عليكم به استدللنا لو حديث فھو ،"َحْيَضَتان وَقرُؤَھا ْلَقَتانِ طَ  األَِمةَ  َطالَقُ : "عنھا هللا رضى عائشة بحديثِ  استداللُكم وأما

 له ُيعرف ال ومظاھر أسلم، بن مظاھر حديث من إال النعرفه غريب: الترمذى قال معلول، ضعيف حديثٌ  فإنه منا، ذلك تقبلُوا

 ليس: معين بن يحيى وقال. الحديث منكر: الرازى حاتم أبو فيه قال ھذا، أسلم بن ومظاھر. انتھى الحديث، ھذا غير العلم فى

ً  عاصم أبو وضعفه يعرف، ال أنه مع بشىء،  ضعفوا الحديث أھلُ : الخطابى وقال مجھول، حديث ھذا: داود أبو وقال. أيضا

ً  كان لو: البيھقى وقال الحديث، ھذا ً  ُنثبت ال أنا إال به لقُلنا ثابتا  عن الصحيح: الدارقطنى وقال عدالته، ُتجھل من يرويه حديثا

: قال. حيضتان وِعدتھا ثنتان، طالقھا: قال تطلق؟ كم األمة عن القاسم سئل: قال أسلم بن زيد عن روى ثم ھذا، بخالف القاسم

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عن بلغك ھل: له فقيل  عن أسلم، بن مظاھر": تاريخه" فى البخارى وقال. ال: فقال ھذا؟ فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عن جريج، ابنُ  أخبرنا: عاصم أبو قال". حيضَتانِ  وِعدُتھا طلقتان، األِمة طالقُ : "يرفعه عنھا هللا رضى عائشة عن م،القاس

 حدثنى: قال وھب، ابنُ  حدثنا: سليمان بن يحيى وقال مظاھراً، ُيَضعِّفُ  عاصم أبو وكان به، فحدثنا مظاھراً، لقيتُ  ثم مظاھر،

ً  كان أنه أسلم، بن زيد بن أسامة  األمة ِعدة: فقال األمة؟ ِعدةُ  كم: لك يقولُ  األميرَ  إن: فقال األمير، رسولُ  فأتاه أبيه، عند جالسا

 تذھُب؟ أين: للرسول قال ثم حيض، ثالثُ  الحرة وِعدة تطليقتان، الحرة العبد وطالقُ  ثالث، األمة الحر وطالقُ  حيضتان،

 ورجع فذھب يقوالن، ما فأخبرتنى إلىَّ  رجعتَ  إال عليك فأْقِسمُ : قال ،هللا عبد بن وسالم محمد، بن القاسم أسأل أن أمرنى قال

ُ  َصلَّى هللا رسول سنةِ  وال هللا، كتاب فى ليس ھذا إن: له قل: له وقاال قال، كما قاال أنھما فأخبره أبى، إلى  ولكن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .المسلمون به َعِملَ 

 .محفوظ غيرُ  المرفوعَ  الحديثَ  أن على ذلك فدل": أطرافه" فى عساكر بن القاسم أبو وقال

ُتھا ِثْنَتاِن، األََمةِ  َطالقُ " مرفوعاً، عمر ابن بحديث استداللكم وأما  وقد الَعْوفى، سعدٍ  بن عطية رواية من فھو ،"َحْيَضَتانِ  وِعدَّ

 وروى قوله، من ونافع سالم، رواه ما هعن هللا رضى عمر ابن عن والصحيح: الدارقطنى قال. األئمة من واحد غيرُ  ضعفه،

ً  الدارقطنى  األمة الحر وطالقُ  قروء، ثالثة وِعدتھا تطليقتان، الحرة العبد طالقُ : يقول كان عمر ابن أن ونافع، سالم عن أيضا

 .حيضتان األمة عدة وعدتھا تطليقتان،

 .األطھار: األقراء أن عنه، هللا رضى عمر ابن عن شك، بال والثابت: قالوا

 من الدم فى فدخلت امرأته، الرجل طلَّق إذا: قال عمر ابن عن نافع، عن هللا، رحمه مالك أخبرنا: هللا رحمه الشافعى قال

 .يرثھا وال ترثه وال منه، برئت فقد الثالثة، الحيضة

 النبى عن عندھما كوني فكيف األطھار،: األقراء أن شك بال ومذھُبھما وعائشة، عمر، ابن على مداُره الحديثُ  فھذا: قالوا

ُ  َصلَّى  تعتدَّ  أن بريرة أمرت :اآلخر عائشة حديث عن الجوابُ  ھو بعينه وھذا: قالوا إليه؟ يذھبان وال ذلك، خالفُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ثالثَ  دتعت أن وأمرت الحرة، عدة تعتد أن وأمرت تعتد، أن أمرت: ألفاظ بثالثة الحديث ھذا ُروى وقد: قالوا. حيض ثالثَ 

 وھى ھذا عنھا هللا رضى عائشة عند يكون أن العجب ومن المعنى، على محمولة" حيض ثالث" روى من رواية فلعل حيض،

 أصحاب يخرجه وال أئمة، ُكلُّھم الذى المشھور السند بھذا الحديثُ  ھذا يكون أن منه وأعجبُ  األطھار،: األقراء: تقول

 من الحديث ھذا إخراج عن يصبر وكيف األربعة، األئمة وال وجمعھا، األحكام أحاديثب اعتنى من وال المساِند، وال الصحيح،
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 بثالثِ  أمرت أنھا وأما تعتد، أن أمرت بريَرة شك وال ُشھرةً  كالشمس ھو الذى المعروف السندِ  بھذا سيما وال إليه، مضطر ھو

 .إليه ولبادرنا غيره، إلى َنعُدهُ  لم صحَّ  لو فھذا حيض،

 لالشتغال وجه فال الصحيح، النص ظاھرُ  وھو بحيضة، كونه الصحيحَ  أن ريب فال االستبراء، بأن استداللكم وأما: قالوا

ُ  َصلَّى الرسول نصِّ  ظاھر خالف فإنه بالطھر، ُتستبرأ إنھا: بالقول بالتعلل  قول من الصحيح القول وخالف َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وجبت الِعدة أن تقدم ما بينھما الفرقُ : فنقولٌ  البابين، بين الفرق إلى العدولُ  فالوجه ة،األم من الجمھور قول وخالف الشافعى،

 .االستبراء بخالف الحيض بواسطة البراءة منھا فُيعلم تتكرر، بأنھا الطھرُ  وھو حقه، بزمان فاخُتصَّت الزوج، لحق قضاء

ً  ومعلوم َقرءاً، بقيته ُحِسَبتْ  فيه طلَّقھا ثم جامعھا لو ألنه داللة، األول بالَقرء تحصل لم األطھار األقراء كانت لو: قولكم  قطعا

 .شىء على يدل ال الطھر ھذا أن

 .إليھما بإنضمامه ِداللته صحت كاملين، ُطھرين بعد طھرت إذا أنھا فجوابه

 .آخره إلى الظاھرة باألمور تحصل إنما واألدلة والعالماتِ  الحدودَ  إن: قولُكم

 .البتة به ُيعتد ال فھذا دم، َبعده وال دم، قبله يكن لم وإذا كذلك، كان دماِن، احتوشه اإذ الطھر أن جوابه

. جمعه بعد يخرج وإنما الحيُض، يجتمع حينئذ فإنه به، أولى الطھر وزمان الجمع، ھو الَقرء أن قوة، إليه ذھبنا ما ويزيد: قالوا

 .حيضة واحدھا ألن تاء بغير لكان الحيض كان فلو الطھر وھو ذكر،م الَقرء أن على يدل قروء ثالثة فى التاء وإدخال قالوا

 القولين، بين توسط ال إذ الفريقين، بينَ  التوسطُ  فيه ُيمكن ال موضع وھذا وجواباً، استدالالً  القول ھذا أربابُ  به احتج ما فھذا

 الحيُض، الَقرء إن: بقولھم فيھا وقائلون الصحابة رأكاب إلى المسألة ھذه فى متحيِّزون ونحن الفئتين أحد إلى التحيُّزِ  من بد فال

 .التوفيق وبا رجحناه، ما ليتبين اآلخر، القول أربابُ  به عارض عما فُنجيب القول، ھذا صحة على االستداللُ  تقدم وقد

ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ {:  تعالى بقوله استداللُكم أما: فنقول  يكون أن إلى منه أقربُ  عليكم حجة ونَ يك أن إلى فھو ،]1: الطالق[} لِِعدَّ

 الالم لكون تضمنه مع ھذا فإن الِعدة فى الطالق على اآلية حملُ  يمكن ال إذ ضرورة، العدة قبل طالقھا المرأة فإن لكم، حجة

 فمن ذلك تقرر اوإذ الحكم، يتقدم والسببُ  سُببھا، فإنه الِعدة، فى الطالق إيقاعُ  ُيمكن ال إذ معنى، فاسد - في - بمعنى للظرفية

 قبل طلَّق فقد الطالق، تتعقب فالِعدة األطھار إنھا: قال ومن: قلتم فإن. العدة قبل وطلَّق باآلية، عمل فقد الحيض، األقراء: قال

 دةُ إرا لكن باآلية، ُيراد أن يصح األمرين وكال فيھا، ال العدة قبل الطالقُ  المراد أن وصحَّ  حينئذ، احتجاُجكم فبطل: قلنا العدة،

ةَ  َوأَْحُصوا{: كقوله وُتحصى، ُتعد ألنھا معدودة، يعنى مما فعلة الِعدة أن وبياُنه أرجُح، الحيض  والطھرُ  ،] 1: الطالق[} الِعدَّ

 مسمى فى دخولُه وھو آخر، أمر فى الكالم وإنما فيه، الكالمُ  وليس الِعدة، من فھو وُيحصى، يعد مما الحيضة، قبل الذى

 َيَتَربَّْصنَ {: تعالى قوله. أمران فھنا تعلق، فيه لكان لِقروئھن، فطلقوھن: النصُّ  كان فلو ال؟ أم اآلية فى ذكورةالم الثالثة القروء

ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ {: قوله: والثانى ،]228: البقرة[} قُُروءٍ  َثالََثة ِبأَْنفُِسِھنَّ   لثالث كذا افعل: القائل أن ريب وال ،]1: الطالق[} لِِعدَّ

 إنما الشھر، من مضين لثالث فعلته: قال إذا وكذلك الثالث، مجىء قبل فعله إذا ممتثالً  المأمور يكون إنما الشھر، ِمن قِينَ بَ 

 الفعل كان بقين، ثالث فى فعلته: قال إذا فإنه" فى" ھو الذى الظرف حرف بخالف وھو الثالث، مضى بعد فعله إذا يصدق
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 ً  أو الثانى فى وفعلته الشھر، من بقين أو َخلَْون ليال لثالث فعلُته: يقولون أنھم وھى حسنة، نكتة وھھنا الثالث، نفس فى واقعا

 أتوا فيه، الفعل وقوعَ  أرادوا ومتى بالالم، أَتْوا استقباله، أو الزمان مضى أرادوا فمتى ثالثة، أو ثانية فى أو الشھر، من الثالث

 بما به يلفظون الذى العدد اختصاص على الدالة بالعالمة أتوا استقباله أو الفعل زمن مضى أرادوا إذا أنھم ذلك وِسرُّ  بفى،

 كثير قول من خير وھذا ،"فى" أداة وھى له، المعينة باألداة أتوا الزمان ذلك فى الفعل وقوع أرادوا وإذا ُيستقبل، بما أو مضى،

ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ {: هوقول بقين، لثالث كتبته: قولھم فى قبل بمعنى تكون الالم إن: النحاة من  بعد، وبمعنى ،] 1: الطالق[} لِعدَّ

 إَذا َفَكْيفَ {: وقوله ،]47: األنبياء[} القَِياَمةِ  لَِيْومِ  القِْسطَ  المواِزينَ  ونضع{: تعالى كقوله: فى وبمعنى. خلون لثالث: كقولھم

 الفِعل جعلوا كأنھم المذكور، بالوقت لالختصاص بابھا على الالم أن والتحقيقُ  ،]25: عمران آل[} فِيهِ  َرْيبَ  الَ  لَِيْومٍ  َجَمْعَناُھمْ 

ً  المذكور للزمان  .فتأمله له، فكأنه به، الختصاصه اتساعا

ً  إال بعَده المذكورُ  الزمانُ  يكن لم بالالم، أتيت إذا أنك وھو: آخر وفرق  الزمان يكن لم بفى أتيت ومتى منتظراً، أو ماضيا

ً مقارن إال بھا المجرور ر وإذا للفعل، ا ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ {: تعالى فقولُه العربية، قواعد ِمن ھذا تقرَّ : معناه ،]1: الطالق[} لِِعدَّ

 فإن الحيُض، ھو إنما بعدھا فالمستقَبلُ  الطالق، بعد مستقبلةً  النساء لھا ُيطلق التى العدة كانت وإذا فيھا، ال عدتھن الستقبال

 ال فإنه وُعرفاً، وعقالً  لغةً  المعروفُ  ھذا فيھا، ھى التى حالھا بعد الحيضَ  تستقبلُ  وإنما فيه، ھى إذ طھرال تسَتْقبِلُ  ال الطاھر

 ھو: وإحرازه مغله قبض فى ھو لمن وال األمن، مستقبل ھو: أمن فى ھو لمن وال العافية، مستقبل ھو: عافية فى ھو لمن ُيقال

ً  لغة المعھودُ  وإنما المغل، مستقبل  .شواھده ُنكَثر أن من أظھرُ  وھذا ِضْد، حال على ھو منْ  الشىءَ  يستقبلَ  أن وُعرفا

ً  الحيض فى طلق من يكون أن ھذا من فيلزم: قيل فإن  بعد طھرھا تستقبلُ  ألنھا األطھار، األقراء: يقول َمنْ  عند للِعدة مطلقا

 أثناء فى طلقھا إذا لكان الطھر، ھو المرأة لھا ُتطلق التى العدة أول كان لو فإنه ذلك، يلزمھم نعم: قلنا فيھا، ھى التى حالھا

ً  الحيض  .الطالق ذلك بعد الطھرَ  تستقبِلُ  ألنھا للعدة، مطلقا

 فى طلقھا إذا ما بخالف الطھر، فى طلقھا إذا ُيمكن إنما وھذا عدتھن، فى فطلقوھن: والمعنى ،"فى" بمعنى" الالم: "قيل فإن

 .وجھين من الجوابُ : قيل الحيض

 .باألصل مردودة ذلك خالفِ  فدعوى بمعناه حرف كل إفراد واألصل الحروف، فى االشتراك عدمُ  األصل أن: ماأحدھ

ً  الِعدة بعض يكون أن منه يلزم أنه:  الثانى ً  الطالق فيكون الطالق، لزمن ظرفا  الظرفية، صحة ضرورة الِعدة نفس فى واقعا

ً  الظرف بعضُ  يكون أن ھذا، ِمن الستعمالا فى الغالب بل الخميس يوم فى فعلته: قلت إذا كما  فى ريبَ  وال الفعل، على سابقا

 .عليه تتقدم وال ُتقارنه، وال الطالق تتعقب الِعدة فإن ھذا، امتناع

 ،"عدتھن قُُبلِ  فى فطلقوھن: "وغيره عنه هللا رضى عمر ابن قراءةُ  ذلك على وساعد ،"فى" بمعنى" الالم" أن سلمنا ولو: قالوا

 من َقبله وما والمحسوب، المعدودُ  وھو الحيَض، ھو يكون حينئذ الَقرء فإن الطھر، ھو: الَقرء يكون أن ذلك ِمن يلزمُ  ال فإنه

ً  حكمه فى يدخل الطھر ً  تبعا  .لوجھين وضمنا
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مه أن الحيض ضرورة من أن: أحدھما  من الطھر ذلك كان الطھر أثناء فى وھى حيض، ثالث تربَّصى: قيل فإذا طھر، يتقدَّ

 تدخل كما يليھا، الذى اليوم فى الليلة تلك بقية يدُخل فإنه ليلة، أثناء وھو أيام، ثالثة ھھنا أقم: لرجل قيل لو كما التربص، مدة

ً  النھار ذلك تمامُ  دخل ليال، ثالث أقم: النھار فى له قيل ولو. يوميھما فى اآلخرين اليومين ليلة  .تليه التى لليلة تبعا

ً  مقدمةً  الطھر فكان قبله، الرحم فى الدم بإجتماع يتم ماإن الحيض أن: الثانى  بالحيض، الحكم علق فإذا الحيض، لوجود وسببا

 وليس متالزمان، والنھار الليلَ  فإن والليالى، األيام ِمن أبلغُ  ھذا أن يظھرُ  وبھذا بوجوده، إال الحيض ُيوجد ال ما لوازمه َفِمنْ 

ً  أحدھما ِتِھنَّ {: وتعالى سبحانه فقولُه الرحم، فى الدم الجتماع سببٌ  رُ الطھ وھھنا اآلخر، لوجود سببا  ]1: الطالق[} لِِعدَّ

 فى طلقت فقد الطھر، أثناء فى طلقت فإذا. قبلھا التى باألطھار حيض ثالث تتربص وھى تتربصھا، التى العدة الستقبال: أى

 حيضة، أثناء فى طلقت لو ما بخالف األطھار، من قبلھا بما الحيض ھى الِعدة وتلك المحسوبة، العدة فيه تستقبل الذى الوقت

ً  وال أصالً  المرأة بھا تعتد التى الِعدة ھو ليس الحيض ذلك بقية ألن تحسبھا، لِعدة تطلق لم فإنھا  ِعدة تسمى وإنما ألصل، تبعا

 تكون أن يجوز ،]47: األنبياء[} القَِياَمةِ  لَِيْومِ  القِْسطَ  الَمواِزينَ  وَنَضعُ {: فقوله ھذا، عرف إذا األزواج، عن فيھا ُتحبس ألنھا

 وقد القسط، ألجل نضعھا: أى له، مفعول أنه على منصوب القِسط إن: قيل وقد. القيامة يومِ  ألجل: أى التعليل، المَ  الالمُ 

الَةَ  أَقِمِ {: تعالى قوله وأما نصبه، شروطَ  استوفى : قيل بل قطعاً،" فى" بمعنى المال فليست ،]78: اإلسراء[} الشَّْمسِ  لُِدلُوكِ  الصَّ

 أو بالزوال فسر سواء الدلوك وقتَ  إقامتَھا المرادُ  ليس فإنه بعد، بمعنى إنھا: وقيل الشمس، دلوك ألجل: أى التعليل، الم إنھا

: المعنى يرُ يص إذ عليه، الِعدة آية حملُ  يستحيلُ  وھكذا ذلك، على العدة آية حمل ويستحيلُ  بعده، بالصالة ُيؤمر وإنما الغروب،

ِتِھنَّ  َبْعدَ  َفَطلِّقُوُھنَّ   العدةَ  استقبلت طاھراً  طلقت إذا أنھا ومعلوم ِعدتھن، الستقبال فطلقوھن: المعنى يكون أن إال يبق فلم. ِعدَّ

ً  تطلق أن السنة لكانت األطھار، األقراء كانت ولو. بالحيض ُ  َصلَّى النبىُّ  فبيَّن باألطھار، العدة لتستقبل حائضا  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الطالق بعد عدتھا لتستقبل طاھراً  تطلَّق أن ھى النساء لھا تطلق أن هللا أمر التى العدة

 حتى قوله على تستقبلھا لم الحيضَ  جعلھا ومن فصل، بال الطالق بعد عدتھا استقبلت األطھار،: األقراء جعلنا فإذا: قيل فإن

ھرُ  ينقضى  .الطُّ

ً  فطلقوھن: معنى على اآلية وحملُ  مستقلة، فائدة على ُيحمل أن بد ال وتعالى تبارك الرب كالم: قيل  ال بعده العدةُ  تكون طالقا

ً  فطلقوھن: المعنى كان إذا ما بخالف وھذا فيه، فائدة  ُطلقت إذا فإنھا به، تعتد ال طھراً  فيه يستقِْبلنَ  ال العدة فيه يستقبلن طالقا

 ً ِتِھنَّ  قُُبل فى َفَطلِّقُوُھنَّ : قرأ من قراءة وُيوضحه العدة، الستقبال ُتطلق فلم به، دتعت ال طھراً  استقبلت حائضا  ھو: العدة وقُُبلُ . ِعدَّ

لِ  فى: لقيل ذكروه، ما أُريد لو أنه يوضحه الحائض، كقبل به، تستقبل العدة يدى بين يكون الذى الوقت  َبيِّنٌ  فالفرق عدتھن، أوَّ

 .وأوله الشىء قُُبلِ  بينَ 

 ال الِعدة فإن وشرعاً، عقالً  الواجبُ  ھو وھذا أجل،: قلنا. الِعدة َقْبلَ  طلقھا قد لكان الِحيض، ھى القروء كانت لو: قولكم وأما

 .عنه تأخرھا يجبُ  بل َتسِبقُُه، وال الطالقَ  ُتفارق

 خشية الحائض طالق تحريمِ  فى الِعلة أن على مبنى ھذا: قيل الحيض، فى طلَّقھا لو كما عليھا، تطويالً  ذلك وكان: قولكم

 ُيبح لم التطويَل، واختارت فيه، بالطالق رضيت لو بأَنھا ويفسدونه التعليَل، ھذا يرضون ال الفقھاء من وكثيرٌ  عليھا، التطويل
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 طھابإسقا بتراضيھما المطلِّق حقُّ  ھو الذى الرجعة إسقاطُ  ُيباح كما برضاھا، له تبح لم التطويل، ألجل ذلك كان ولو له،

 حرم إنما: ويقولون ومالك، أحمد عن الروايتين وإحدى حنيفة، أبى مذھبُ  ھو وھذا القولين، أحد فى وبدونه اتفاقاً، بالِعوض

 ُيطلقھا أن المضر فالتطويلُ  عليھا، التطويل ألجل التحريم أن سلمنا ولو عنھا، رغبة وقت فى طلقھا ألنه الحيض، فى طالقُھا

 طاھراً، طلقت إذا وأما بالطالق لِعدتھا مستقبلةً  تكون فال العدة، فى تأُخذ ثم يليھا، الذى والطھر يضةالح مضى فتنتظرَ  حائضاً،

 .التطويلُ  يتحقق فال الطھر، انقضاء عقيب الِعدة تستقبِلُ  فإنھا

 .أجوبة ثالثة عنه. الطھر زمن فى الحيض ُيجمع وإنما الجمع، من مشتق الَقرء إن: وقولكم

 والَقرء يقضى، كقضى يقرى، قرى من المعتل، ِمن الياء باب ِمن ھو إنما الجمع من مشتق ھو والذى منوع،م ھذا أن: أحدھا

 أقريه، الحوض فى الماء قريتُ : يقولون فإنھم مختلفان أصالن وھما َينحر، كنحر يقرأ، قرأ ِمن الھمز، بنات من المھموز من

ھا: أى يقربھا، ألنه فيه، تجتمع الذى لبيتل: النمل قرية ومنه القرية، سميت ومنه جمعُته،: أى  المھموُز، وأما. ويجمُعھا يضمُّ

 يزيدُ  ال محدوداً  مقداراً  وُيخرجه ُيظھره قارئه ألن القرآن، قراءة ومنه والتحديد، التوقيت وجه على والخروج الظھور من فإنه

 تكريراً  لكان واحداً، كانا ولو. والقُْرآنِ  الجمع بين ففرق ،] 17: لقيامةا[} وقُْرآَنه َجْمَعهُ  َعلَْيَنا إِنَّ {: قوله عليه ويدل ينقُُص، وال

 إظھاره نفس قراءته فجعل بيناه، فإذا ،] 18: القيامة[} قُْرآَنهُ  فاتَّبع َقرْأَناهُ  فإَذا{: عنھما هللا رضى عباس ابن قال ولھذا محضاً،

، َسلَى الناقةُ  ھذه قرأت ما: قولھم ومنه. الجمع من مشتق القرآن أن ُعبيدة أبو زعم كما ال وبيانه، ً  قرأت وما َقطُّ  من ھو جنينا

 ومنه والبيان، الظھور من ھو السالم، عليك ويقرأ السالم، َيقرؤك فالن: ومنه وأظھرته، وأخرجته ولدته ما أى الباب، ھذا

ً  كان ما ظھورُ  الحيض ألن حاضتھما،: أى حيضتين، أو حيضة المرأة قرأت: قولھم  الثريا، قروء: ومنه الجنين، كظھور ،كامنا

 المصنفون االشتقاق ھذا ذكر وقد مخصوص، وقت فى يظھران فإنھما والريح، المطر يظھر الذى الوقت وھو: الريح وقروء

 .الطھر فى منه أظھرُ  الحيض فى المْعَنى ھذا أن ريب وال وغيره، عمرو أبو وذكره االشتقاق، كتب فى

 .الرجال من بھذا أعلم والنساء األطھار،: القُروء: قالت عنھا هللا رضى عائشة إن: قولكم

 بن وعلى الخطاب، بن وعمر الصديق، بكر أبى ِمن لمعناه وأفَھم كتابه، من هللا بمراد أعلمَ  النساء َجَعلَ  َمنْ : ُيقال أن فالجواب

ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابِ  وأكابر عنھم، هللا رضى الدرداء وأبى مسعود بن هللا وعبد طالب، أبى  ذلك فنزولُ  َوَسلََّم؟، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ويجبُ  الرجال، من بھا أعلَم النساءُ  تكونُ  النِّساءِ  فى نزلت آية ُكلُّ  كانت وإال الرجال، من به أعلمُ  أنھن على يدل ال شأنھن فى

 ِعدة وآية الحائض، وطء وتحريمِ  الحيض، وآيةِ  الرضاع، بآيةِ  الرجال ِمن أعلَم فيكنَّ  وحكمھا معناھا فى تقليُدھن الرجال على

 تتعلق التى اآليات من ذلك وغير فيھا، ذكر لمن إال الزينة إبداء تحريم وآيةِ  ومدتھما، والِفصال الحمل وآيةِ  عنھا، المتوفى

 العلم ومدار كيفو. البتة إليه سبيل ال وھذا ومعناھا، اآليات ھذه حكم فى تقليُدھن الرجال على ويجبُ  نزلت، شأنھن وفى بھن،

ً  وأوفر النساء، من بھذا أحقُّ  والرجال العقل ووفور والمعرفة، الفھم على بالوحى  الرجالُ  يخِتلفُ  يكاد ال بل منه، نصيبا

 طالب، أبى بن وعلى الخطاب، بن وعمر عائشة، اختلفت إذا :ُيقال وكيف الرجال، جانب فى والصوابُ  إال مسألة فى والنساء

 وإن راشدان؟ خليفتان فيه قولٌ  إال األولى وھل أولى، عنھا هللا رضى عائشة بقول األخذ إن: مسألة فى ودمسع بن هللا وعبد

 عن وأما ثابت، وعلى عمر عن النقل فإن البتة، الصوابُ  يعدوه ال مما القولُ  فذلك عنه، ُحكى كما معھما الصديق كان
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 موسى، وأبى الدرداء، وأبى مسعود، وابن وعلى، عمر،: مثلُ  ھمفي الصحابة من جماعة قولُ  ويكفينا غرابة، ففيه الصديق،

 ھؤالء؟ أمثال على وفھمھا المؤمنين أُمِّ  قول نقدم فكيف

 رضى الصحابة من جماعة ومعھا المحرمية، وُيثبت الُحرمة، َيْنُشرُ  الكبير رضاعَ  ترى عنھا هللا رضى عائشة فھذه: يقال ثم

 ورجحتم الرجال، من بھذا أعلم النساءُ : قلتم فھالَّ  به، التحريم حديثَ  روت وھى لصحابة،ا من غيُرھا خالفھا وقد عنھم، هللا

 خالفھا؟ من قول على قولَھا

 من جماعةٌ  ومعھا رضعات، بخمس إال التحريمَ  ترى ال عنھا هللا رضى عائشة وھذه: هللا رحمه مالك ألصحاب ونقول

 حكم ھذا: قلتم فإن خالفھا؟ من قول على قولَھا وقدمُتم الرجال، من بھذا أعلم ءالنسا: قلُتم فھالَّ  حديثين، فيه وروت الصحابة،

 فيه، معھم النساءُ  يستوىَ  أن فيجب الرجال، إلى مثله الِعدة حكمُ  ويتعدى: قيل فيه، معھم النساءُ  فيستوى الرجال، إلى يتعدَّى

ُ  َصلَّى هللا رسول بأن المسألة، ھذه فى الرجال قولُ  ُيرجح ثم. به لخفاءَ  وھذا  هللا بأن الحزب، ھذا من لِواحدٍ  شِھد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وأعطاه قال، ما بمثل القرآنُ  فنزل قوالً، فيھا قال مواضع عدة فى وتعالى تبارك ربَّه وافق وقد. وقلبه لِسانه على الحقَّ  ضرب

ُ  َصلَّى النبىُّ   أولى، فتقليُده التقليد، من ُبد يكن لم فإذا ُمْلَھٌم، ُمَحدَّثٌ  بأنه له وشھد بالعلم وأوله النوم، فى إنائه فضلَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الواجب ھو فتحكيُمھا المتنازعين، بين َتْفِصلُ  التى ھى الحجة كانت وإن

ً  فإن عائشة، بقول وال مسعود، وابن على بقول يقولُون ال الِحَيض، األقراء إن: قال من إن: قولكم  برجعتھا أحقُّ  ھو: قولي عليا

ً  يكون أن غايُته فھذا القولين، من بواحدٍ  تقولون ال وأنتم تغتسل، لم ما  وتْلكَ  حنيفة، أبى كأصحاب بذلك، يقول ال ممن تناقضا

 أن إلى عنده تبقى الِعدة فإن ذلك، حكاية تقدم كما وأصحابه، أحمد اإلمام وھو على، بقول يقول عمن َعاُرَھا َعْنكَ  َظاِھرٌ  َشَكاة

 فإنه تغتسل لم ما بھا أحقُّ  ھو: يقول وال ذلك، فى الِحيض األقراء: يقول عمن نعتِذرُ  ونحن وافقه، ومن على، قاله كما تغتسل

 سائر يفعلُه كما مخالفته، أوجب لمعارض الغسل على انقضائھا توقف فى وخالفه ذلك، فى الِحيض األقراء: يقول من وافق

ً  المعارض ھذا كان فإن بعينه، التصرفَ  ھذا فيه تصرفتم ما نُعدُّ  ذھبنا ولو. الفقھاء ً  يكن لم صحيحا  يكن لم وإن منھم، تناقضا

 أكابر موافقة فإن األخرى، المسألة فى لھم موافقتھم ِمن لھم بمانع عندھم المسألتين إحدى فى قولھم ضعفُ  يكن لم صحيحاً،

 بحيث وإلغائه جميِعه قولھم فى مخالفتھم من وأولى خيٌر، قولھم معظم فى الراشدين الخلفاء ِمن فيھم َمنْ  وفيھم الصحابة

 .البتة الُيعتبر

 فوافقناھم صالة، وقتُ  عليھا يمضى أو تغتِسَل، حتى تنقضى ال: قلنا بل الغسل، على انقضائھا توقف فى نخالفھم لم ثم: قالوا

 فى الصالة استقرار بدليل الطاھرات حكم فى صارت ألنھا الصالة، وقت بمضى انقضاَءھا عليھم وزدنا بالغسل، قولھم فى

 .عليھم هللا رضوان الراشدين للخلفاء الصريحة المخالفةُ  فأين ذمتھا،

 والبينونة الِحلَّ  علَّق وإنما إثبات، وال بنفى للغسل يتعرض لم تعالى هللا كتابُ : فيقال. معنى للغسل هللا كتاب فى نجد ال: وقولكم

 .األجل بإنقضاء

. ألكثره انقطاعه أو صالة، مضى أو بالغسل: وقيل. الحيض بإنقطاع: فقيل األجُل، به ينقضى فيما والخلف السلف ختلفا وقد

 وابن وعلى، عمر،: أحمد اإلمام قال الراشدين، الخلفاء قضاءُ  الغسل على وقفه من وحجة الثالثة، الحيضة فى بالطعن: وقيل
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 ھذا ُرِوىَ  وقد رسوله، على أُنِزل ما وحدودِ  هللا، بكتاب أعلمُ  وھم: قالوا. ثالثةال الحيضة من تغتِسلَ  حتى: يقولون مسعود

. عنھم وغيره" المغنى" صاحب حكاه الدرداء، وأبى وُعبادة، موسى، وأبى عفان، بن وعثمان الصديق، بكر أبى عن المذھب

 .الِحيض: األقراء أن معه، ُذِكرَ  ومن الصديق مذھب إن: قيل ھھنا ومن

 الُحيَِّض  حكم وفى وجه، من الطاھرات حكم فى صارت حيضھا انقطع إذا المرأة فإن الفقه، ِمن وافر حظ له القول وھذا: قالوا

 الطاھرات ُحكم فى فإنھا الطاھرات، ُحكم فى فيھا ھى التى الوجوه من أكثر الحيض حكم فى فيھا ھى التى والوجوه وجه، من

 فى واللبث الحائض، على حرمه من عند القرآن قراءة تحريم فى الُحيَِّض  مُحك وفى الصالة، ووجوب الصيام، صحة فى

 للنكاح، الصحابة وأكابر الراشدون الخلفاءُ  فاحتاطَ  القولين، أحد فى الطالق وتحريم الوطء، وتحريم بالبيت، والطواف المسجد،

 إذ مثله، بيقين لليقين إزالةٌ  وجه، كل من حقھا فى الطاھرات حكم ثبوتُ  وھو فيه، ريبَ  ال بقيد إال ثبوته بعد منه ُيخرجوھا ولم

ً  جعلھا ليس ً  جعلھا من أولى األحكام تلك فى حائضا  وألطفه الفقه أدق من وھذا الرجعة، وثبوت الزوجية، بقاء فى حائضا

 .مأخذاً 

 :األعشى قول وأما: قالوا

 .ننكره ال ونحن الطھر، فى القروء استعمال فغايته. ِنَسائكا قُُروءِ  ِمنْ  فِيَھا َضاعَ  لِما

ً  كان إذا باالسم أولى يكون أين فمن جداً  طريف فترجيحٌ  باالسم، أولى فكان الحيض، من أسبق الطھر إن: قولكم  فى سابقا

: مشترك لفظ كل فى يقال وھل األطھار، األقراء: يقوله من جمھور عند دم يسبقه لم ما قرءاً  ُيسمى ال السابق ذلك ثم الوجود؟

 الليل إلقبال بكونه أولى ،]17: التكوير[} َعْسَعسَ  إَذا واللَّْيلِ {: قوله من َعْسَعسَ  فيكون به، أحق الوجود إلى عانيهم أسبق إن

 .الضياء على سابق الظالم فإن الوجود، فى لسبقه

ُ  َصلَّى النبى إن: قولكم وأما  بأنھا القول إلى سبقتُمونا لما كذلك، ألمرا كان لو هللا فلعمرُ  باألطھار، القروء فسر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ل وھل وعمالً، اعتقاداً  القول ھذا إلى ولبادرنا األطھار،  :وبيانه تفسيره على إال المعوَّ

 أَُطوفُ  لِْلُمَقامِ  أَنىِّ  َتْدرِ  َولَم...  بأْرِضَنا أََقْمُتمْ  لَوْ  ُسلَْيَمى َتقُولٌ 

 .كفاية ذلك وفى بالحيض، للقروء تفسيره على يدل ما ومعناه كالمه صريح ِمن بينا فقد

 أدلتنا على اعتراضكم عن األجوبة فى: فصل

 ترجمة فھذا كامل، قرء الطھر بقية أى كوامَل، تكون أن يقتضى فإنه" قروء ثالثة: "بقوله االستدالل على االعتراض فى قولكم

 ممن فيه لكم غيِركم منازعة مع بالمذھب، علينا دلونتست فكيف اللغة، فى أو الشارع، لسان فى قرءاً  كونه فى والشأن المذھب،

 كامالً، َقرءاً  تسمى الطھر من اللحظة أن العرب، لغة فى أو الشارع، لسان فى أوجدونا ولكن تقدم؟ كما األطھار األقراء: يقول

 وھذا كيف ماذا؟، وَكانَ  َقرء، يهف المطلق القرء بقيةُ : يقولُون ُكلُّھم ال األطھار، القروءُ : قال َمنْ  بعض أن عندكم ما وغايةُ 
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ھر ِمن الجزءُ   أو يقيناً، قرء بعضَ  ھذا يكون أن وجب الطھر، ھو اآلية فى الَقرء مسمى كان فإذا ريب؟ بال طھرٍ  بعضُ  الطُّ

ً  القرء يكون م وقد والبعض، الجميع بينَ  مشتركا  .أحد به يقل لم وأنه ذلك، إبطالُ  تقدَّ

 .وجوه من جوابه الثالث، وبعض اثنين، على الجمع اسم ُتوقِعُ  العرب إن: قولكم

 فى نصوص ھى التى العدد صيغ وأما مسماھا، فى ظواھرُ  ھى التى الجموع أسماء فى يقع فإنما وقع، إن ھذا أن: أحدھا

ا، فكالَّ  مسماھا، ةَ  إنَّ {: كقوله بمسماھا، مسبوقة إال العدد صيغةُ  َتردْ  ولم ولَمَّ } هللاِ  ِكَتابِ  فى َشْھَراً  َعَشرَ  اْثَنا هللاِ  ِعْندَ  الشُُّھورِ  ِعدَّ

ً  واْزَداُدوا ِسنينَ  ِمائةٍ  ثالثَ  َكْھفِِھمْ  فى ولَِبُثوا{: وقوله] 36: التوبة[  الَحجِّ  فى أيَّامٍ  َثالََثةِ  َفِصَيامُ {: وقوله] 25: الكھف[} ِتْسعا

َرھا{: وقوله]. 196: البقرة[} َكاِملَةُ  َعَشَرةٌ  ِتْلكَ  َرَجْعُتمْ  إَذا َوَسْبَعةٍ  ً  أَيَّامٍ  وَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ  ،]15: الحاقة[} ُحُسوما

 بصيغة ليس عدد اسم ،] 228: البقرة[} قُُروءٍ  َثالََثةَ {: وقوله. العدد من مسماه دون واحد موضع فى به ُيراد ال مما ونظائره

 .نلوجھي معلومات، بأشھر إلحاقه َيِصحُّ  فال جمع،

 فال المنفصل، التخصيصَ  يقبل فإنه العام، االسم بخالف المنفصل، التخصيصَ  يقَبلُ  ال مسماه فى نصٌّ  العدد اسم أن: أحدھما

 .يتناولُه فيما نص ھو الذى االسم فى التوسعُ  الظاھر االسم فى التوسعِ  من يلزم

 اثنين، فى استعماله فصحة بعضھم، عند وحقيقة األكثرين، عند مجازاً  فقط اثنين فى استعمالُه َيِصحُّ  الجمع اسم أن:  الثانى

هِ  إْخَوةٌ  لَهُ  َكانَ  َفإنْ {: تعالى هللا قال لما ولھذا الثالثة، بخالفِ  أولى الثالث وبعض ُدسُ  َفألمِّ  الجمھورُ  حمله ،]16: النساء[} السُّ

 .األربع دون ما على أحدٌ  يحملھا لم ،] 6: ورالن[} َشَھاَداتٍ  أَْرَبعُ  أََحِدِھمْ  َفَشَھاَدةُ {: قال ولما أخوين، على

 وفق على المعنى يكون أن والحقيقةُ  مجاز، أنه إال الثالث، وبعض اثنين، فى الجمع استعمال صح وإن أنه: الثانى والجواب

 .به أولى فالحقيقةُ  ومجازه، حقيقته بين اللفظُ  دار وإذا اللفظ،

 التاريخ ألن خاصة، واألعوام والشھور األيام أسماء فى الثالث وبعض اثنين، فى عالجم استعمالُ  جاء إنما أنه: الثالث الجواب

ُعوا وقد األياُم، وكذلك. ُيدخلونھا ال وتارة التاريخ، فى الناقصة السنة ُيدخلون فتارة األزمنة، ھذه أثناء فى يكون إنما  فى توسَّ

 .وبالعكس أخرى وبدونھا تارة، معھا مَ األيا وأرادوا الليالى، فأطلقوا غيره، فى يتوسعوا لم ما ذلك

} قُرُوءٍ  َثالََثةَ {: وقوله] 197: البقرة. [}َمْعلُوَماتٌ  أَْشُھرٌ  الحجُّ {: قوله وھو القِلة، جمع فى جاء التجوزَ  ھذا أن: الرابع الجواب

 النحاة، أكثر عند الحقيقة ھو بل م،الكال على األغلبُ  ھو إذ أقراء، ثالثة: ُيقال أن الممكن ِمن وكان كثرة، جمعُ  ،]228: البقرة[

 يظھر وال فائدة، يكون أن يصلح الجمع ھذا فى التجوز ونفى فائدة، من له بد ال الكثرة صيغة إلى القلة صيغة عن والعدولُ 

 .اعتباُرھا فوجب غيرھا،

 ذلك ونحو والعاُم، والشھر يومُ ال وھو التبعيض، يقبل فيما الثالث وبعض اثنين، على ُيطلق إنما الجمع اسم أن: الخامس الجواب

 أمكن ولو باالتفاق، كاملين قرءين األقراء ذات األمة عدة ُجِعلَتْ  ولھذا يتبعضان، ال والطھر والحيض يقبله، ال ما دونَ 

 ،أولى للتكميل المقتضى قيام مع التبعيض يجوزَ  ال فأن للتبعيض، المقتضى قيام مع ھذا ونصفاً، َقرءاً  لجعلت القرء، تنصيفُ 

 .الشرع فى حكم لبعضه ليس القرءَ  أن المسألة وِسرُّ 
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ُتُھنَّ {: والصغيرة اآليسة فى قال سبحانه أنه: السادس الجواب  ثالثة أنھا على األمة اتفقت ثم] 4: الطالق[} أَْشُھرِ  َثالََثةُ  َفِعدَّ

 .أولى المبدل فتكميلُ  الحيض، عن بدلٌ  وھى كوامل،

 التى للوجوه أولى الحيض على حمله ولكن فيه، ننازعكم ال والطھر، الحيض: مسميين له نبأ ُيصرحون اللغة أھل إن: قولكم

حُ  قرائنُ  به اقترن إذا والمشترك ذكرناھا،  .الراجح على الحملُ  وجب معانيه، أحدَ  ُترجِّ

 قط العرب لغة فى ُيعرف فال وإال بالمذھب، للفظة وتفسير ترجيحٌ  فھذا األصح، على َقرء دم، يسبقه لم الذى الطھر إن: قولكم

ً  وال لغة ال األقراء، ذوات من ُتسمى وال قرءاً، ُيسمى سنين أربع بنتِ  طھر أن  مسمى فى داخل الدم أن فثبت شرعاً، وال عرفا

 .وجوده مع إال قرءاً  يكون وال الَقرء،

 واحدة حقيقة األلفاظَ  تلك مسمى فإن د،فاس تنِظيرٌ  المذكورة األلفاظ من وغيرھما والقلم كالكأس للتسمية، شرط الدم إن: قولكم

 فى شرط أنه ال حقيقة مسماه فالحيضُ  حقيقة، منھما كل على: يقال والحيض، الطھر بين مشترك والَقرء بشروط، مشروطة

  .فافترقا مسمييه أحد فى استعماله

 فى البتة للطھر كالمه فى جىءي لم بل للحيض، كالمه فى مجيَئه بينا قد قلنا، للحيض، الشارع لسان فى يجىء لم: قولكم

م وقد واحد، موضع  النبى عن عنھا، هللا رضى سلمة أم عن يسار، بن سليمان عن أيوب، عن روى عيينة ابن سفيان أن تقدَّ

ُ  َصلَّى الَةَ  َتَدعُ " المستحاضة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أن جواُبه قط، سفيان بھذا حدث ما: قال الشافعى إن: قولكم".  أَْقَرائِھا أَيَّامَ  الصَّ

 كانت التى واأليام الليالى عدد لتنظر: "قوله من عنه أو سفيان، ِمن سمَعه ما بموجب فقال به، ُيحدث سفيان يسمع لم الشافعى

 أبى بنت فاطمة حديث من السنن، فى وثبت. وعدالته وصدقه بحفظه ُيستراب ال من سفيان من سمعه وقد" الشھر من تحيضھن

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سألت نھاأ ُحبيش، َم، إليه فشكت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول لھا فقال الدَّ َما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِعْرٌق، َذلِكَ  إنَّ

 بإسناد داود أبو رواه". الَقْرءِ  إلى الَقْرءِ  َبْينَ  َما َصلِّى ُثمَّ  َفَتَطھَِّرى، َقْرُؤِك، َمرَّ  وإَذا ُتَصلِّى، َفالَ  َقْرُؤك، أََتى فإذا فاْنُظرى،

 من جماعة صححه وقد قبله، الذى إسناد وكذلك الطھر، ال الحيض به يريد ذلك كل فى مرات أربع القرء لفظ فذكرفيه صحيح،

 .الحفاظ

 الذى اللفظ وبين بينه تعارض فال ،"الشھر من تحيُضھن كانت التى واأليامَ  الليالى َعَددَ  لِتنُظرْ : "فيه قال الذى سفيان حديث وأما

 وھذا والبيان، التفسير مجرى اآلخر من يجرى اللفظين أحدُ  بل اآلخر، على أحدھما ترجيحُ  ُيطلب حتى ما بوجه به احتججنا

ً  كانا إن فإنه واأليام، الليالى لتلك اسم الَقرء أن على يدل ُ  َصلَّى هللا رسول لفظَ  جميعا  وإن فظاھر، الظاھر وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لَ  أن للراوى َتِحلَّ  لم وشرعاً، لغة اآلخر معنى اللفظين أحدِ  معنى أن فلوال بالمعنى، روى قد كان ُ  َصلَّى هللا رسول لفظ ُيبدِّ  هللاَّ

لَ  أن له يسوغُ  وال مقامه، يقوم ال بما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ً  يكون وال مذھبه، ُيوافق بما اللفظ ُيَبدِّ ُ  َصلَّى هللا رسول للفظ مرادفا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ختيانى، أيوب وھو والورع، والصدق اإلمامة عن ُيدفع ال من لذلك والراوى سيما ال َوَسلََّم،  .وأعلم نافع ِمن أجلُّ  وھو السَّ

 عنھا، هللا رضى عائشة إلى ُحبيش أبى بنت فاطمة خالتى جاءت: قال مليكة، أبى ابن حدثنا الكاتب، سعد بن عثمان روى وقد

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  يجىءَ  َحتى انتظرى: قالت والسنتين، السنة الصالةَ  أََدعُ  النار، فى أقع أن أخاف إنى: فقالت  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

الَةَ  َفْلَتَدعِ  لََھا قُولى: "قال وكذا، كذا: تقول فاطمةُ  ھذه: عنھا هللا رضى عائشةُ  فقالت فجاء،  قال". َقْرئَِھا أَيَّامَ  َشْھرٍ  ُكلِّ  فى الصَّ
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 غيرُ  فيه وتكلم: البيھقى قال حديثه، ُيجمع الحديث، عزيز ثقة بصرى الكاتب سعد بن وعثمان صحيح، حديث ھذا: الحاكم

 .عنھا هللا رضى عائشة عن مليكة أبى ابن عن أرطاة بن الحجاجُ  تابعه أنه: وفيه. واحد

ُ  َصلَّى هللا رسول أن": المسند" وفى  .الحديثَ ..." َعلَْيكِ  فأْمِسكى أَْقَراِئكِ  أَيَّامُ  أَْقَبلَتْ  إَذا: "لِفاطمة قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه، عن أبيه، عن ثابت، بن عدى حديث من داود أبى سنن وفى ُ  َصلَّى النبى عن جدِّ الَةَ  َتَدعُ " المستحاضة فى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الصَّ

 ".وُتَصلى َتْغَتِسلُ  ثم َھا،أْقَرائِ  أَيَّامَ 

ً " سننه" وفى ُ  َصلَّى هللا رسول سألت حبيش أبى بنت فاطمة أن: أيضا  َصلَّى هللا رسولُ  لھا فقال الدم، إليه فشكت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ  إلى الَقْرءِ  َبْينَ  ما َصلِّى ُثمَّ  َفَتَطھَّرى َقْرُؤكِ  َمرَّ  فإذا ى،ُتَصلِّ  َفالَ  َقْرُؤِك، أَتى َفإَذا َفاْنُظرى، ِعْرقٌ  ذلكَ  إنَّما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .تقدم وقد". الَقْرءِ 

 عنھا هللا رضى جحش بنت حبيبة أمَّ  أن عنھا، هللا رضى سلمة أم عن زينب، عن عروة، عن قتادة، وروى: داود أبو قال

ُ  َصلَّى النبىُّ  فأمرھا استحيضت، الة َتَدعَ  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ امَ  الصَّ  .أقرائھا أيَّ

 عللھا، َمنْ  جانب من كانت فلو عليه، ُيعرج وال إليه، ُيلتفت ال بالمعنى رووه الرواة، تغيير ِمن ھذا بأن األحاديث، ھذه وتعليل

 .خالفھا من على وشنَّع وأبداه، ِذكرھا ألعاد

ً شرط الحيض من اليأس جعل وتعالى سبحانه هللا إن: قولكم وأما  ھى القُروء تكون أن يلزم أين فمن باألشھر، االعتداد فى ا

 ،] 4: الطالق[} ِنَساِئُكمُ  ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ  َيئِْسنَ  والالَّئى{: وقال الثالثة، األقراءِ  عنِ  بدالً  الثالثة األشھرَ  جعل ألنه: قلنا الِحَيض؟

ر عند األشھر إلى فنقلھن  الطھر، عن ال منه، َيِئْسنَ  الذى الحيِض  عن بدل ألشھرا أن على فدل الحيض، وھو مبدلھن، تعذُّ

 .واضح وھذا

 به استدللُتم بما عليكم احتججنا إنما فنحن له، عائشة ومخالفة أسلم، بن بمظاھر معلول عنھا هللا رضى عائشة حديثُ : قولكم

 العبد طالق أن على استدلَّ  أو ،الخالف طريق فى أصحابكم من صنف من فُكلُّ  بالرجال، ال بالنساء الطالق كون فى علينا

ُ  َصلَّى النبىُّ  جعل: وقال. الحديث بھذا علينا احتج طلقتان،  ال بالرجال الطالقَ  فاعتبر تطليقتين، العبد طالقَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ثالحدي يكونُ  هللا، ُسبحان فيا. َحْيَضَتانِ  األََمةِ  وعدة: فقال بالنساء، الِعدة واعتبر بالنساء،  فإذا لكم، حجة كان إذا الِعلل من سليما

 :القائل بقول أشَبھه فما المختلفة، الِعلل اعتورته عليكم منازعوكم به احتجَّ 

ً  َيُكونُ   َفَيِطيبُ  َنْشرُكمْ  َتلقَّى إلَْيُكم...  اْنَتھى َفإَذا ُدوَنُكم أَُجاجا

ً  به لنا ِكلتم الذى بالصاع لكم ِكلنا إنما فنحن  يمتنع ال ولكن به، ُيحتج ال ممن ُمظاھراً  أن ريبَ  وال بإيفاء، يفاءً وإ ببخس، بخسا

 .غيُره والدليلُ  به، ويقوى بحديثه، ُيْعَتَضدَ  أن
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 بما االعتبار وأن حديثه، ردَّ  ُتوجب ال الراوى مخالفة أن تقريِركم، من ذلك فأين له، عنھا هللا رضى عائشة بخالف تعليلُه وأما

 عباس ابن بروايةِ  أخذوا كما لھا، راويھا مخالفة دونَ  بالرواية فيھا الناسُ  أخذ التى األمثلة ِمن كموتكثر رآه، بما ال رواه

 .ذلك وغير طالقُھا، األمة بيع بأن رأيه وتركوا الزوجة، بيع مع النكاح لبقاء المتضمنة

 أكثرُ  ضعفه وإن فھو العوفى، يةبعط". حيضتان وَقرؤھا طلقتان، األمة طالق: "عنه هللا رضى عمر ابن لحديث ردكم وأما

 الحديث، صالح: عنه الدورى عباس رواية فى معين بن يحيى وقال السنن، فى وخرجوه حديثه، الناسُ  احتمل فقد الحديث، أھل

 عليه ُيعتمد لم وإن به فُيعتضد حديثه، ُيكتب ضعفه مع وھو الثقات، من جماعة عنه روى: هللا رحمه عدى بن أحمد أبو وقال

 .وحده

 بأّولِ  ھذا ليس ولكن الحديث، فى شبھة ُيورث ھذا أن ريب فال األطھار، القُروء أن: مذھبه عمر ابن بأن الحديث ردكم وأما

 عنھا هللا رضى عائشة لحديث ردكم عن الجوابُ  ھو وھذا إليه، ذھب بما ال رواه بما االعتبارُ  فكان راويه، خالفه حديث

 .لھا الرواة بمخالفة األحاديث على ُيعترض وال بمذھبان،

كم وأما  أحمد عن روايتان وھما قوالن، المسألة ھذه فى فللناس به، نقول ال فإنا بحيضة، تعتد أن وأمرھا المختلعة، لحديث ردُّ

 المؤمنين أمير قولُ  وھو حيضة، عدتھا أن: والثانى. حنيفة وأبى ومالك، الشافعى، كقول حيض، ثالثُ  عدتھا أن: أحدھما

 وابن راھويه، ابن إسحاق يقول وبه عثمان، بن أبان مذھب وھو عباس، بن هللا وعبد عمر، بن هللا وعبد فان،ع بن عثمان

 عند المسألة ھذه وسنبين حكماً، يقتضيه والقياس لھا، معارضَ  ال فيه الواردة واألحاديث الدليل، فى الصحيحُ  ھو وھذا المنذر،

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم ذكر  .المختلعة ِعدة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 مخالفة فى لكم عذراً  يكونُ  ال بحيضة االعتداد جواز من اقتضاه ما بعض فى بحيضة المختلعة اعتداد لحديث ومخالفتنا: قالُوا

 وأنتم الحيض، الَقرء أن وھو اآلخر، الحكم فى وافقناه فقد حكم، فى خالفناه وإن فنحن الحيض، القُروء أن من اقتضاه ما

 المطالبة، ھذه ِمن َسلِمَ  قد بحيضة، تعتد المختلعة: ويقول الِحيض، األقراء: يقول من أن مع ھذا جميعاً، األمرين فى الفتموهخ

 قولَه؟ به تردون فماذا

 وراءه، تحقيق ال كالمٌ  حقه، بزمان فاختصت الزوج، لحق قضاءَ  وجبت الِعدة إن: والِعدة االستبراء بين الفرق فى قولُكم وأما

ً  حقه وليس والطھر، الحيض زمن فى االستمتاع جنس فى حقَّه فإن  دون الطھر بزمن مختصة الِعدة وال الطھر، بزمن مختصا

ً  طھراً  يكون أن يمنع ال االستبراء تكرر وعدم العدة، من محسوب الوقتين وكال الحيض،  فتبين المطلقة، كقُرء بدمين، محتوشا

 .طائل غيرُ  الفرق أن

ً  يجعلُه فيه جامع الذى الطھر إلى قرءين امانضم إن: قولكم  فإن حسب، قرءين الِعدة تكون أن إلى ُيفضى ھذا أن جواُبه علما

 جعل ِمن يلزمُ  ال وھذا النص، موجب خالف وھذا بعده، الَقرآنِ  الدالُّ  وإنما البتة، البراءة على له الداللة فيه جامع الذى ذلك

 .اإلماء استبراء فى بھا اكتفى ولھذا ،علم وحدھا الحيضة فإن الِحيض، األقراء

 .المھموز فى ال المعتل فى ذلك وأن جواُبه، تقدم فقد الطھر، زمان فى يجتمع والحيض الجمع، ھو القرء إن: قولكم
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 بالتاء فأتى مذكر، وھو َقرء، القروء واحد أن جواُبه الطھر، وھو مذكر، واحدھا أن على يدل ثالثة، فى التاء دخولُ : قولكم

 .أعلم وهللا. اللفظ بإعتبار نساء وُھنَّ  أنفس، ثالثة جاءنى: ُيقال كما وھذا حيضة، مسماه كان وإن للفظه، راعاةً م

  فصل

 من المتزوجة األمة وعدة: حزم ابن محمد أبو قال سواء، واألمة الحرة ِعدة أن يرى َمنْ  الثالث الِعدد آيات بُعموم احتج وقد

 ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َوالُمَطلََّقاتُ {: فقال الِكتاب، فى الِعَددَ  علَّمنا تعالى هللا ألن فرق، وال بسواء، واءس الحرة كعدة والوفاة، الطالق

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكم ُيَتَوفَّْونَ  والَِّذينَ {: وقال] 228: البقرة[} قُرُوءٍ  َثالََثة : البقرة[} َوَعْشراً  ْشُھرٍ أَ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  أَْزَواجا

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتم إن نَِساِئُكم ِمنْ  الَمِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والالَّئى{: تعالى هللا وقال ،] 234  َوأُوالَتُ  يِحْضنَ  لَم والالَّئى أَْشُھرٍ  َثالََثةُ  َفِعدَّ

 الِعَددُ  عليھن يكون أنه اإلماء، زواج لنا أباح إذ تعالى هللا علم وقد ،]4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَن أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ 

ق وما. المذكورات ةٍ  بين وجل عز فرَّ ً  ربك كان وما ذلك، فى أََمةٍ  وال ُحرَّ  .نسيا

ة أرى ما. هللا رحمه ِسيرين بن محمد قال: قولنا مثل سلف عمن وثبت ة إال األََمةِ  ِعدَّ ة، َكِعدَّ  كذل فى مضت يكون أن إال الُحرَّ

ٌة، نَّةُ  ُسنَّ ة إنَّ : مكحول قول أن حنبل، بن أحمد ذكر وقد: قال. ُتتََّبعَ  أن أحقُّ  فالسُّ ة شى، كل فى األمة ِعدَّ ة، َكِعدَّ  قول وھو الُحرَّ

 .كالمه ھذا أصحابنا، وجميع سليمان، أبى

ِة، جمھور ذلك فى خالفھم وقد ُتھا: فقالوا األُمَّ ة نصف ِعدَّ  وسالِم، والقاِسم، المسيب، بنِ  سعيدِ : المدينة فقھاء قول ھذا الحرة، ِعدَّ

، عتبة، بن هللا وعبدِ  أسلم، بن وزيدِ   وفقھاءِ  وغيرھما، خالد بنِ  ومسلم رباح، أبى بنِ  كعطاءِ : مكة أھل وفقھاءِ  ومالك، والزھرىِّ

 وأبى والشافعى، وإسحاق، كأَحمدَ  الحديثِ  وفقھاءِ . هللا رحمھم وأصحاِبه حنيفةَ  وأبى كالثورىِّ  الكوفة، وفقھاءِ  كقتادة،: البصرة

 صح عنھما، هللا رضى طالب، أبى بنُ  وعلىُّ  الخطاب، بنُ  عمرُ : الراشدان الخليفتان ذلك فى وسلفُھم وغيرھم، هللا رحمھم ثور

ةُ : عنه نافع، عن مالك، رواه كما عنه، هللا رضى عمر بنِ  هللا عبدِ  قولُ  وھو عنھما، ذلك ةُ  تان،حيض األََمةِ  ِعدَّ  ثالث الحرة ِعدَّ

ةُ : ثابت بن زيد عن ُذَؤيب، بن َقبيصة، عن الزھرى، رواه كما ثابت، ابن زيد قول وھو ِحَيض، ة حيضتان، األََمةِ  ِعدَّ  وِعدَّ

 أن استطعتُ  لو: قال عنه هللا رضى الخطاب بنَ  عمرَ  أن الثقفى، أوس بن عمرو عن زيد، بن حماد وروى. ِحَيِض  ثالثُ  الحرة

ةَ  لَ أجع ً  حيضةً  األََمةِ  ِعدَّ ً  شھراً  فاجعلھا المؤمنين، أمير يا: رجل له فقال لفعلت، ونصفا  .ونصفا

 عنه هللا رضى عمرُ  لھا جعل: يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير، أبو أخبرنى جريح، ابن حدثنا: الرزاق عبد وقال

ً أيض الرزاق عبد وروى. المَطلَّقة األََمةَ : يعنى حيضتين،  يسار، بن سليمان عن الرحمن، عبد بن محمد عن عيينة، ابن عن: ا

 لم فإن حيضتين، األََمةُ  وتعتدُّ  تطليقتين، ويطلِّق اثنتين، العبد ينكح: عنه هللا رضى عمر عن مسعود، بن عتبة بن هللا عبد عن

ً  فشھراً : قال أو َفَشْھرين تحض،  .ونصفا

ً  الرزاق عبد وذكر  وال العذاب، نصف عليھا يكون: قال مسعود ابن عن النخعى، إبراھيم عن مغيرة،ال عن معمَر، عن: أيضا

 .الرخصة نصف لھا يكون
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 أصحابِ  من واحد وغير وربيعة، سيعد، ابن ويحيى قَُسْيٍط، وابنَ  نافعاً، أن: العلم أھل من رجال أخبرنى: وھب ابن وقال

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  ةُ : قالوا ين،والتابع َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  .المسلمين عمل ھذا يزل ولم: قالوا. حيضتان األََمةِ  ِعدَّ

يق بكر أبى بن محمد بن القاسم عن َسْعد، بن ھشام أخبرنى: وھب ابن قال دِّ ة: قال عنھم، هللا رضى الصِّ  .حيضتان األََمةِ  ِعدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول َعنْ  ُسنَّةً  نعلمه وال وجل، عز هللا كتاب فى ليس ھذا أن مع: القاسم قال  أمرُ  مضى قد ولكن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

م وقد ھذا، على النَّاس  ُسنَّةِ  وال هللا، ِكتاب فى ليس ھذا إن: له قل األمير، لرسول فيه وسالم القاسم وقولُ  بعينه، الحديث ھذا تقدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول  بن وزيدِ  مسعود، وابنِ  عمر، قولُ  إال المسألة فى يكن لم ولو: قالوا. نالمسلمو به عمل ولكن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .به لكفى عمر، بن هللا وعبد ثابت،

 اعتبار على دليل الرخصة، نصف لھا تجعلون وال العذاب، نصف عليھا تجعلون: عنه هللا رضى مسعود ابن قول وفى

 .بالنظير النظير وإلحاق والمعانى، لألَْقيسة الصحابة

ً  األثر ھذا كان ولما  وھذا قال: مسعود ابن عن يصح ال: وقال فيه حزم ابنُ  طعن والفرع، األصل فى الظاھرية لقول مخالفا

أَه وإنما مسعود؟ ابن مثل عن فكيف الناس، ُعْرِض  من رجل على بعيد  النخعى إبراھيم رواية من أنه فيه، الطعن على َجرَّ

 وبينه بينه الواسطة ولكن هللا، عبد من يسمع لم وإبراھيم إبراھيم، عن رة،المغي عن معمر، عن الرزاق عبد رواه عنه،

 فالن قال: قلت وإذا عنه، واحد غير به حدثنى فقد هللا، عبد قال: قلتُ  إذا: إبراھيم قال وقد ونحوه، كعلقمة هللا عبد أصحاب

ْيُت، عمن فھو عنه،  وال مجروحاً، وال ُمتَّھماً، َقطُّ  يسمِّ  لم ثقات، أئمة هللا وعبد إبراھيم، بين أن: المعلوم ومن. قال كما أو َسمَّ

 إذا الحديث فى َذْوق له من وكل الكوفة، ُمُرجَ : قيل كما وكانوا نبالء، أجالء أئمة هللا عبد عن عنھم أخذ الذين فشيوخه مجھوالً،

 الثبت لنا يحصل ال هللا، عبد قال: قال لو ،طبقته فى ممن غيره كان وإن عنه، ثبوته فى يتوقف لم هللا، عبد قال: إبراھيم قال

 الصحابة وبين ھؤالء بين الوسائط فإن عمر، ابن عن مالك ونظير عمر، عن المسيِّب ابنِ  نظيرُ  هللا عبد عن فإبراھيم بقوله،

ْوھم إذا عنھم هللا رضى  ھذه فى مسعود ابنَ  َوَدعِ  البتة، سواھم ُيَسمُّون وال وأصدقِھم، وأوثقھم، الناس، أََجلِّ  من ُوِجُدوا َسمَّ

 قول إلى ال المسلمين، عمل ويخالف رسوله، وُسنَّةِ  هللا بكتاب أعلم وھم عمر، وابن وزيداً، عمَر، يخالف فكيف المسألة،

ِة، جميع عند ظاھر أمره عمومٍ  إلى بل حسن، وال صحيح، حديث إلى وال البتة، صاحبٍ   وال داللته، تخفى مما ھو ليس األُمَّ

 .المحال أبين من ھذا الناس، سائر دون واالثنان الواحد به يظفر حتى موضعه،

ة بتنصيف التابعين عن اآلثار نذكر ذھبنا ولو  ال وجدَتھا الِعَدد، ِذكر فيھا التى اآليات سياق تأملتَ  إذا ثم جداً  لطالت األمة، ِعدَّ

 َما َيْكُتْمنَ  أَنْ  لَُھنَّ  َيِحلُّ  َوالَ  قُُروءٍ  َثالََثةَ  بأَْنفُِسِھنَّ  َيَتربَّْصنَ  َقاتُ َوالمَطلَّ { : قال سبحانه فإنه الحرائر، تتناول وإنما اإلماء، تتناول

ِ  ُيْؤِمنَّ  ُكنَّ  إنْ  أَْرَحاِمِھنَّ  فى هللاُ  َخلَقَ  ِھنَّ  أََحقُّ  وُبُعولَُتُھنَّ  اآلخرِ  واْلَيْومِ  ِبا ً  أََراُدوا إنْ  ذلِكَ  فى ِبَردِّ  َعلَْيِھنَّ  الَّذى لُ ِمثْ  َولَُھنَّ  إْصالَحا

ا َتأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  َيِحلُّ  َوالَ { : قال أن إلى] 228: البقرة[} ِبالمْعُروفِ  ً  آَتْيُتُموُھنَّ  ِممَّ  َفإنْ  هللاِ  ُحُدودَ  ُيقِيَما الَ  أَنْ  َيَخاَفا أَنْ  إالَّ  َشْيئا

 األمة افتداءَ  فإن اإلماء، دون الحرائر حق فى وھذا] 229: البقرة[} به افَتَدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجَناحَ  َفالَ  هللا ُحُدودَ  ُيقِيَما الَ  أَنْ  ِخْفُتمْ 

ً  َتْنِكحَ  َحتَّى َبْعدُ  ِمنْ  لَهُ  َتِحلُّ  َفالَ  َطلََّقَھا، َفإنْ {: قال ثم إليھا ال سيدھا، إلى } َيَتَراَجَعا أَنْ  َعلَْيِھَما َفالَُجَناحَ  َطلََّقھا َفإنْ  َغْيَرهُ  َزْوجا

 الحرة، بخالف إليھا، ال سيدھا، إلى ھو إنما العقد، وھو األمة، حق فى المذكور والتراجع إليھما، ذلك فجعل ،]230: البقرة[
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ً  وَيذُرونَ  ِمْنُكم ُيَتَوفُّْونَ  َوالَِّذينَ { :الوفاة عدة فى سبحانه قوله وكذلك وليھا، بإذن إليھا فإنه  أَْشُھرٍ  ْرَبَعةَ أَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّصنَ  أَْزَواجا

 وأما الحرة، حق فى ھو إنما وھذا ،]234: البقرة[} ِبالمْعُروفِ  أَْنفُِسِھنَّ  فى َفَعْلنَ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َفالَ  أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَذا َوَعْشراً 

 فيستويان الحمل، وضع عدة وأما. بدلو ففرع األشھر، عدة وأما. األصلية العدة فى فھذا البتة، نفسھا فى لھا فعل فال األمة،

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  أصحابُ  إليه ذھب كما فيھا،  وموافق الفقه، محض وھو المسلمون، به وعمل والتابعون، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  ىَصلَّ  هللا رسولِ  أصحابِ  وَفْھمُ  ذلك، فى مخالف الصحابة فى يعرف وال عليھا، الحدِّ  تنصيف فى هللا لكتاب  عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رين، من عنھم َشذَّ  َمنْ  َفْھمِ  من أولى هللا  .التوفيق وبا المتأخِّ

ة بين التسوية تعرف وال ة فى واألمة الُحرَّ  فلم سيرين، ابنُ  فأما. ومكحول سيرين، ابن محمد عن إال السلف من أحدٍ  عن الِعدَّ

 عنه حكاه وإنما سنداً، له يذكر فلم مكحول، قول وأما. ُتتََّبعُ  ُسنَّة عدم على به القولَ  وعلَّق رأيه، عن به وأخبر بذلك، َيجِزمْ 

 على المعلَّقُ  وحَده سيرين ابنِ  رأىُ  إال السلف من أحد معكم يبق فلم يصح، وال الظاھر، أھل عند يقبل ال وھو هللا، رحمه أحمد

َبَعُة، ذلك فى عنه هللا رضى لخطابا بنِ  عمرَ  ُسنَّةَ  أن ريب وال ُمتَّبعٍة، ُسنةٍ  عدم  رضى الصحابة من أحد ذلك فى يخالفه ولم ُمتَّ

 .أعلم وهللا عنھم، هللا

ُعون َكيفَ : قيل فإن ة، وجماھير الصحابة إجماع َتدَّ ةَ  أن عنه، هللا رضى الخطاب بنِ  عمرَ  عن صحَّ  وقد األُمَّ  لم التى األَمةِ  ِعدَّ

 ابنِ  وبكر والزھرى، َسْعدٍ  بن والليثِ  وربيعَة، والحسِن، ومجاھدِ  العزيز، عبد بنِ  مرَ ع عن ذلك وصح أشھر، ثالثةُ  تبلغْ 

،  عن َبَدلٌ  والصغيرة اآليسة حق فى األشھر أن ومعلوم عنه الروايات إحدى فى حنبلٍ  بنِ  وأحمدَ  وأصحابه، ومالٍك، األشجِّ

 .ثالثةٌ  حقھا فى َبَدلھا أن على فدل الثالث، األَقراء

تھا إن: القائلون بأنفسھم ھم بھذا القائلين أن :فالجواب  أقوال، ثالثةُ  باألشھر االعتداد فى ولھم وھذا، بھذا، أَْفُنوا وقد حيضتان ِعدَّ

 إحدى وھو أصحابه، من جماعة عنه رواه شھران، أنھا عنه الرواياتِ  فأكثر. أحمد عن روايات ثالث وھى للشافعى، وھى

 .عنه وغيره األثرم ذكرھا عنه، هللا رضى الخطاب بنِ  عمرَ  عن الروايتين

تھا أن: القول ھذا وحجةُ   .حيضةٍ  مكان شھر كل فجعل حيضتان، باألقراء ِعدَّ

تھا أن: الثانى والقول  المسيِّب، وابنِ  عمر، وابنِ  طالب، أبى بنِ  علىِّ  قول وھذا والميمونى، األثرم، عنه نقلھا ونصف، شھرٌ  ِعدَّ

 أن: ھذا ونظير. القروء بخالف فتنصفت، ممكن، األشھر فى التنصيف أن: وحجته. أقواله أحد فى والشافعىِّ  حنيفة، وأبى

 .كاملٍ  يومٍ  صوم إال يجزه لم مكانه، الصيام أراد فإن أخرجه، مدٍّ  نصفَ  الصيد جزاء فى عليه وجبَ  إذا الُمْحِرمَ 

تھا أنَّ : الثالث والقول  فيمن وھو: للشافعى ثالث وقول عنه، هللا رضى عمر عن ينالروايت إحدى وھو كوامَل، أشھرٍ  ثالثةُ  ِعدَّ

 .ذكرتموه

 يحصل ال وھو رحمھا، ببراءة للعلم بالشھور االعتبار أن بالشھور، اعتدادھا وبين باألقراء، اعتدادھا بين ھؤالء عند والفرق

 وھو أربعين، ُمْضغةً  ثم أربعين، َعلقةً  مث يوماً، أربعين ُنطفةُ  يكون الحمل ألن جميعاً، واألمة الحرة حق فى أشھر ثالثة بدون

ْور  َعلَم الواحدة الحيضة فإن األقراء، بخالف سواء، واألمة الحرة إلى بالنسبة وھو الحمل، فيه يظھر أن يمكن الذى الثالث الطَّ
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َجتْ  فإذا المملوكة، َحقِّ  فى بھا اكتفى ولھذا االستبراء، على ظاھر ً  أخذت فقد ُزوِّ  ملك من أشرفَ  وصارت ،الحرائر من َشبھا

ُتھا فجعلت اليمين،  .العدتين بين ِعدَّ

لَْين، القولين على اختلفوا ألنھم الصحابة، إلجماع مخالف ھو: قال القول، ھذا ردَّ  ومن": المغنى" فى الشيخ قال  ومتى األَوَّ

 ھذا فى وليس: قلت. جميعھم قول عن الحق وخروجِ  تخطئتھم، إلى يفضى ألنه ثالث، قول إحداث يجز لم قولين، على اختلفوا

 .وغيرھم ذكرناھم من التابعين من به وقال وغيره، وھب ابن ذكرھا عمر، عن الروايتين إحدى ھو بل ثالٍث، قولٍ  إحداثُ 

  العدة في: فصل

ة وأما ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إن ِنَسائُِكم ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  َوالالَّئى{: فقال كتابه فى سبحانه بينھا فقد َتِحْض، لم والتى اآليسِة، ِعدَّ  َفِعدَّ

 ].4: الطالق[} َيِحْضنَ  لَمْ  والالَّئى أَْشُھرٍ  َثالََثةُ 

ه من فمنھم شديدا اضطرابا اإلياس حد في الناس اضطرب وقد  .الخمسين بعد المرأة تحيض ال: وقال سنة، بخمسين حدَّ

 سنًة، خمسين بلغتْ  إذا: عنھا هللا رضى عائشة بقول القول ھذا ربابأ واحتج هللا، رحمه أحمد عن ورواية إسحاق قول وھذا

: ثالثة رواية وعنه. أحمد عن ثانية رواية وھذه الستين، بعد تحيضُ  ال: وقالوا سنًة، بستِّين طائفةٌ . الُحيَِّض  َحدِّ  من خرجت

ه وغيِرھم، العرب نساءِ  بين الفرق  بين ما أن: رابعة رواية وعنه. العجم نساءِ  فى وخمسون العرب، نساءِ  فى ستون فحدُّ

 أن: خامسة رواية وعنه. الِخَرقىِّ  اختيار وھذه المفروَض، الصومَ  وَتْقضى وتصلِّى، تصوم فيه، مشكوك دم والستين الخمسين

 .فال وإال حيض، فھو وتكرر، الخمسين بعد عاود إن الدم

 أنه: والثانى. أقارِبھا بيأس ُيْعَرف أنه: أحدھما. بعدُ  قوالن وله بمدة، اإلياس تقدير فى له نص فال هللا، رحمه الشافعى وأما

 ثالثة فيه خاصة؟ بلِدَھا نساء أو َعَصَباِتھا، نساءُ  أو أقاربھا، جميعُ  المعتبر ھل: األول القول فعلى النساء، جميع بيأس يعتبر

 العالم فى امرأة بأقصرِ  أو عادًة، بأكثرھن أو منھن، عادةٍ  بأَقلِّ  يعتبر فھل عادُتھن، فاختلفتْ  باألقارب، يعتبر: قيل إذا ثم أوجه،

، لذلك ھل: أصحابه اختلف ثم. النساء جميعُ  المعتبر أن: هللا رحمه للشافعى الثانى والقول. أوجه ثالثة على عادًة؟  ال؟ أم َحدٌّ

، له ليس: أحدھما. وجھين على ه ظاھر وھو َحدٌّ ، له والثانى. َنصِّ  قاله سنة، ستون أنه: أحدھما. وجھين على فيه اختلفوا ثم َحدٌّ

 فى الصبَّاغ وابن ،"المھذب" فى إسحاق أبو الشيخ قاله َسَنًة، وستون اثنان: والثانى. حامد أبو والشيخ القاص، بن العباس أبو

 ".الشامل"

وا فلم هللا، رحمه مالك أصحاب وأما  .البتة بحدٍّ  اإلياس ِسنَّ  َيُحدُّ

فِقُ  َحدٌّ  له وليس النساء، بإختالف يختلف اليأس: تيمية ابن اإلسالم خشي منھم آخرون، وقال  أن باآلية، والمراد. النساء فيه َيتَّ

 لھا كان وإن آيسٌة، فھى ترُجُه، ولم الحيض، من يئست قد المرأة كانت فإذا الرجاء، ِضدُّ  اليأسَ  ألن َنْفسھا، من امرأة كل يأس

 .خمسون لھا كان وإن منه تيأس ال وغيرھا نحوھا، أو أربعون
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ار بن الزبير ذكر وقد تين َتلِدُ  وال عربيٌة، إال َسَنةَ  لخمسين َتلِدُ  ال: قال بعضھم أن: َبكَّ  أبى بنتَ  ھندَ  إن: وقال. قرشيَّةُ  إال َسَنةً  لسِّ

 ستون ولھا عنھم هللا رضى طالب أبى بن على بن حسن بن حسن بن هللا عبد بن موسى ولدت ربيعة، ابن هللا عبد بن ُعبيدة

 تدرى ال حيضھا يرتفع ثم َحْيَضتين، أو َحْيَضةً  فحاضت ُطلِّقت، امرأة فى عنه هللا رضى الخطاب بن عمر عن صح وقد. سنة

 مالك، منھم ھذا، على األكثرون وافقه وقد. أشھر ثالَثة اعتدَّتْ  وإال َحْمل، بھا استبان فإن أشھر، تسعةَ  تتربَّص أنھا رَفَعهُ  ما

ة تعتدُّ  ثمَّ  الحمل، مدة غالب تتربَّص: قالوا. القديم فى والشافعى د،وأحم  سنًة، ثالثين بنت كانت ولو لألزواج َتِحلُّ  ثم اآليسِة، ِعدَّ

لَفِ  من وافقه ومن عنه، هللا رضى الخطاب بن عمرَ  أن يقتضى وھذا أربعين، أو  قبل عندھم آيسةً  المرأةُ  تكون والَخلَِف، السَّ

ً  ليس عندھم اليأس وأن األربعين، لوقب الخمسين،  وغيُرھا ثالثين، بنت كانت وإن آيسةً  تكون ھذه مثل بل للنساء، محدوداً  وقتا

 فالتى أشھر، تسعة بعد آيسةً  جعلوھا َرَفَعُه، ما تدرى وال حيُضھا ارتفع فيمن كانوا وإذا. خمسين بلغت وإن آيسةُ  تكون ال

ةٍ  بعادةٍ  وإما َمَعُه، يعودُ  ال أنه يعلم بدواءٍ  إما َرَفَعهُ  ما تدرى  تبلغ لم وإن. آيسةً  تكون أن أولى وأقاربھا أھلھا من لھا مستقرَّ

 .يزول ذلك فإن آيسًة، ليست ھذه فإن حمل، أو رضاع، أو لمرض، ارتفع إذا ما بخالف وھذا الخمسين،

ً  تنقطع بأن متيقٍَّن، معلوم لَِيأسٍ  ترتفعَ  أن: أحدھا. ثالثة فالمراتب ر عام، بعد عاما ً  انقطاعه ويتكرَّ  بعد يطلِّق ثم متتابعة، أعواما

 من أشھر بثالثة بالتربُّص أولى وھى أكثَر، أو أقلَّ  أو أربعين بنتَ  كانت سواء القرآن، بنص أشھر ثالثة تتربص فھذه ذلك،

 ارتفع ثم حائض، وھى قتْ وُطلِّ  تحيض كانت تلك فإن ثالثة، ثم أشھر تسعة بتربُِّصھا والجمھور الصحابة فيھا حكم التى

 قال ولھذا بھذه؟ فكيف الحمل، مدةِ  غالبِ  انقضاءِ  بعد اآليساتِ  بحكم فيھا حكم فإذا َرَفَعه، ما تدرى ال طالقھا بعد حيُضھا

يبة، مع اليأسَ  ذكر قد سبحانه هللاُ  كان إذا": القرآن أحكام" فى إسماعيل القاضى  المِحيِض  ِمنَ  َيئِْسنَ  والالَّئى{: تعالى فقال الرِّ

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتم إن ِنَساِئُكم ِمنْ   لظاھر موافق لفظ عنه هللا رضى الخطاب بن عمرَ  عن جاء ثم ،]4: الطالق[} أَْشُھرٍ  َثالََثةُ  َفِعدَّ

 تسعة تنتظر إنھاف َرَفَعَھا، ما تدرى ال حيضُتھا ارتفعتْ  ثم حيضتين، أو َحْيَضة، فحاضت ُطلَِّقتْ  امرأةٍ  أيُّما: قال ألنه القرآن،

 اتِّباع وكان الحكم، بھذا فيھا فحكم االرتياب، موضع كان الَحْيَضة، َرَفعَ  الذى ما تدرى ال كانت فلما. أشھر ثالثةَ  تعتدُّ  ثم أشھر،

 ثالثين قىتب أنھا: شابَّةٌ  وھى حيُضھا فيرتفع تطليقتين، أو تطليقةً  امرأتهُ  يطلِّقُ  الرجلَ  إن: يقول من قول من وأولى ألَزم ذلك

ًة، َسَنةً   ُمْجِمِعينَ  كانوا ألنھم َمَضْوا، الذى المسلمين إجماع من كان ما فخالف يلزْمُه، لم سنتين، من ألكثر بولد جاءت وإن معتدَّ

ِتھا، فى المرأةُ  دامتِ  ما باألبِ  يلحق الولدَ  أن على  تطليقتين، وأ تطليَقةً  امرأَتهُ  يطلِّق الرجل إن: قائلٌ  يقولَ  أن يجوزُ  فكيف عدَّ

ِتھا فى دامتْ  ما الزوجات أحكامُ  زوجھا وبين بينھا ويكون ة وظاھر َيْلَحْقه، لم بولد جاءت فإن وغيرھا؟ المواَرَثةِ  من ِعدَّ  ِعدَّ

ةً  المرأة تكونُ  فكيف الولُد، منه يكون الذى الدخول من ُجِعلَتْ  أَنَّھا الطالقِ   يلزم؟ ال والولد ُمعتدَّ

ِتھا أثناءِ  فى والمرتابةُ  سنتان، الحمل مدة أقصر عنده فإن حنيفة، ألبى منه إلزام ھذا: قلت ةٍ  فى تزال ال ِعدَّ  ِسنَّ  تبلغَ  حتى ِعدَّ

 َيْلَحْقُه، لم بعَدھا به جاءت فإذا. سنينَ  أربعُ  عنده الحملِ  مدةَ  أن إال سواء، الجديد قوله فى الشافعى يلزم وھو به، فتعتدُّ  اإلياِس،

ِتھا فى وھى  الظن، وكذلك الرجاُء، وكذلك القنوُط، وكذلك بعض، من أكثرَ  بعُضه يكون واليأسُ  إسماعيل القاضى قال. منه ِعدَّ

 َيِئْستُ  قد: يقولُ  اإلنسان أن ذلك فمن فيه، المعنى من يظھر ما قدر على أُنزل شىء، منه قيل فإذا فيه، الكالم َيتَّسع ھذا ومثل

ُ  ال أنه عنده األغلب كان إذا مريضى، من  أو غائبُه، مات إذا: قال ولو َيْقدُم، ال أنه عنده األغلب كان إذا غائبى من ويئست يبرأ

: يقول أن مثل كالمه، فى له قصد ما معنى يتبيَّن أن إال َوْجِھِه، غيرِ  على الناس عند الكالمُ  لكان منه، يئستُ  قد: مريُضه مات
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 يلفظُ  ما أكثر أن إال أشبھه، وما ھذا على الكالمُ  فينصرف اليأس، قعو ماتَ  فلما يموت، أن مخافة مرضه فى َوِجالً  كنتُ 

ً  يعلم والطامع اليائس من واحد وليس يكون، ال أنه اليأس عند األغلبُ  ھو فيما يكون إنما باليأس  ال أو يكون الشىءَ  ذلك أن يقينا

ً  ُجونَ َيرْ  الَ  الالِّتى النَِّساءِ  ِمن َوالَقَواِعدُ {: تعالى هللا وقال يكون، َجاتٍ  َغْيرَ  ِثَياَبُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  ُجَناحٌ  َعلَْيِھنَّ  َفلَْيسَ  ِنَكاحا } بِِزيَنةٍ  ُمَتبرِّ

َج، أن يمكن قد النساءِ  من والقاعدةُ  اليأِس، ِضدُ  والرجاء ،] 60: النور[  ال األزواج أن فيھا الناس عند األَغلب أن غير ُتَزوَّ

لُ  الَّذى َوُھوَ {: تعالى هللا وقال. فيھا يرغبون  يعلمون وليس اليأِس، ِشْبهُ  والقُنوط] 28: الشورى[} َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  الَغْيثَ  ُيَنزِّ

 ً ُسلُ  اْسَتْيأَسَ  إَذا َحتَّى{ :تعالى هللا وقال. إبطاؤه تطاول حين َدَخلَُھم اليأس ولكن يكون، ال المطرَ  أن يقينا ُھمْ  َوَظنُّو الرُّ  ُكِذُبوا َقد أَنَّ

 يقين غير من يأسٌ  قلوَبھم دخل أنھم على دليل فيه كان استيأسوا الذين ھم الرسلَ  أن ذكرَ  فلما ،]110: يوسف[} َنْصُرنا َجاَءُھمْ 

 َمنْ  إالَّ  َقْوِمكَ  ِمنْ  ُيُؤِمنَ  لَنْ  أنَّهُ  ُنوحٍ  إلى َوأُوِحىَ {: نوح قصة فى قال كما هللا، عند من يأتيھم إنما ذلك فى اليقين ألن استيقنوه،

ا{: يوسف إخوة قصة فى تعالى هللا وقال] 36: ھود[} َيْفَعلُون َكاُنوا ِبَما َتْبَتئِسْ  َفالَ  آَمنَ  َقدْ  ً  َخلَُصوا ِمْنهُ  اْسَتْيأَُسوا َفلَمَّ ا } َنِجيَّ

ثنا وقد بيقين، ليس َيأَسھم أن على الظاھر فدل ،] 80: يوسف[  أبيه، عن عروة، بن ھشام عن مالك، حدثنا أَُوْيس، أبى ابن َحدَّ

 إذا المرء وأن ِغنى، اليأسَ  وأن َفْقر، الطمع أن: الناس أيُّھا َتْعلَُمنَّ : خطبته فى يقول كان عنه هللا رضى الخطاب بن عمر أن

 يصف القدماء من لرجل شعراً  ُينشد المعّدل بن أحمد وسمعت الطمع، بإزاء اليأس عمر فجعل. عنه استغنى شىء، من يئس

 :ناقة

ْبى َصيَّرُتھا...  الَعبَّاس َبِنى َتْلدِ  ِمنْ  َراءُ َصفْ   الِكَناسِ  فى َكالظَّ

 َوياسِ  َطَمعٍ  َبْينَ  َفالنَّْفسُ ...  ِباإلِْبَساس َتْسَمعَ  أن َتِدرُّ 

 .اليأس بإزاء الطمع فجعل

 بن وسواء خالد، بن ةَ َحبَّ  سمع: قال ُشرحبيل، بن سالَّم عن األعمش، عن حازم، بن جرير حدثنا حرب، بن سليمان وحدثنا

ُ  َصلَّى النبىَّ  أتيا أنھما خالد،  َعْبدٍ  ُكلَّ  َفإنَّ  ُرُؤوُسُكما َتَھْزَھَزتْ  َما الَخْيرِ  ِمنَ  َتْيأَسا الَ : "قال ثم شيئاً، علِّمنا: قاال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 الملك عبد بنُ  ھشامُ  قال: قال ُعيينة، ابنُ  حدثنا هللا، عبد بن على وحدثنا". طيهوُيعْ  هللا َيْرُزقُهُ  ُثمَّ  قِْشَرةٌ  َعلَْيهِ  لَْيسَ  أَْحَمرَ  ُيولَدُ 

، ثقتى مالٍ  خيرُ : قال. مالُك ما حاِزم، أبا يا: حازم ألبى  .انتھى يحصى، أن من أكثر وھذا: قال. الناس أيدى فى مما ويأسى با

ً  َتحيضُ  من وفيھن بلغت، وإن تحيضُ  ال َمنْ  فيھنَّ  بل مستمرة، عادة ذلك فى للنساء وليس: شيخنا قال  ما يتباعد يسيراً  حيضا

 َيِحْضنَ  النساء وغالبُ  له، حدَّ  ال الحيضتين بين الطھر أكثر أن على العلماء اتفق ولھذا مرًة، السنة فى تحيضَ  حتى أقرائھا بين

 ومنھنَّ  رطوبتھا، لقلِة المتعددة، الشھور تطھر من ومنھن. أرباعه ثالثةَ  طھرُھنَّ  ويكون الشھر، ُرُبع وَيِحْضنَ  مرًة، شھر كل

 إليھا يسرع ال من ومنھن. واألربعين بل الخمسين، دون لھا كان وإن منه وتيأس حيضھا، فينقطع الجفاف، إليھا يسرع َمنْ 

نَّةِ  وال الكتاب فى وليس: قال. تحيض وھى الخمسين فتجاوز الجفاف،  من باآليسة المراد كان ولو بوقت، اليأس تحديدُ  السُّ

 فقد وأيضاً،. يئسن: يقل ولم وكذا، كذا السن من يبلغن والالئى: لقيل ذلك، غير أو سنة ستون أو سنة خمسون لھا َمنْ  المحيض

 يأِسِھنَّ  وقت فى مختلف والوجود. تقدم كما يائسًة، ذلك قبل حيُضھا ارتفع من جعلوا أنھم عنھم هللا رضى الصحابة عن ثبت

ً  متفِق، غير  فى سواء وغيرھا المرأة لكانت محدود، وقت له كان ولو ،]4: الطالق[} َيِئْسنَ  والالَّئى{: قال سبحانه فإنه وأيضا
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، معرفة  فالتى] 4: الطالق[} َيِحْضنَ  َلمْ  والالَّئى{: بقوله خصھن كما يئسن، الالئى بأنھن النساء خص قد سبحانه وھو يأِسھنَّ

 إن: أى ارتبن، إن: يقل ولم ،] 4: الطالق[} اْرَتْبُتم إن{: قال سبحانه فإنه االرتياب، بخالف وھذا َتْيأَُس، التى ھى تحيض،

، فى ارتبتم  حديث من تفسيره، فى حاتم أبى ابن روى كما التفسير، أھل جماعة عليه الذى ھذا ال ھذا فھو فيه، وشككتم ُحكمھنَّ

 هللا، رسول يا: قلت: قال كعب، ابن أُبىِّ  عن سالم، بن مروع عن طريف، بن مطِّرف عن له، واللفظ أْعين، بن وموسى جرير،

ً  إن  ھذه فى سبحانه هللا فأنزل األحمال، وأوالتِ  والكبارَ  الصغارَ  القرآن فى هللا َيْذُكر لم ما النساء ِعَدد فى يقولون بالمدينة ناسا

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إن ِنَساِئُكم ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والالَّئى{: السورة  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  وأُوالَتُ  َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالَّئى أَْشُھرٍ  َثالََثةُ  َفِعدَّ

َتھا قضتْ  فقد وضعْت، فإذا حملھا، تضعَ  أن إحداھن فأَجلُ ] 4: الطالق[} َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ   هللا، رسول يا: قلت: جرير ولفظ. عدَّ

ً  إن ة في البقرة فى التى اآلية ھذه َنزلت الَمَّ  الَمديَنةِ  أھلِ  ِمنْ  ناسا  فى ُيْذَكْرنَ  لم ِعَددٌ  النساء ِعَددِ  من بقى لقد: قالوا النساء، ِعدَّ

 َيِئْسنَ  والالَّئى{ القُصرى، النساء فى التى فأُنزلت: قال الحمل، وذواتُ  الحيض، عنھا انقطع قد التى والكبارُ  الصغارُ  القرآِن،

 ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والالَّئى{: قوله فى جبير بن سعيد عن روى ثم] 4: الطالق[} اْرَتْبُتم إن ُكمِنسائِ  ِمنْ  المِحيِض  ِمنَ 

 فى القُروء من ھذه فليست الحيضة، عن َقَعَدتْ  التى المرأة أو تحيض، ال التى العجوزَ  اآليسةَ  يعنى] 4: الطالق[} ِنساِئُكم

ُتھن شككتم، إن يعنى اآلية فى] 4: القالط[} اْرَتْبُتمُ  إن{: قوله وفى. شىء : الطالق[} اْرَتْبُتم إن{: مجاھد وعن أشھر، ثالثةُ  فعدَّ

ة تعلموا لم] 4  ،]4: الطالق[} اْرَتْبتم إن{: تعالى فقوله. أشھر ثالثةُ  فعدُتھن َتِحض، لم التى أو الحيض، عن َقَعَدتْ  التى ِعدَّ

،ُحْكمَ  تعلموا ولم حكمھن، عن سألتم إن: يعنى  ليزول ذلك، عليه طلب من على لنعمته بيان فھو لكم، بيناه فقد فيه، وشككتم ُھنَّ

ْيب، الشك من عنده ما  من منھن بل الحيض، ابتداء فى يستوين ال النساء فإن وأيضاً،. العلم طلب عن الُمْعِرض بخالف والرَّ

 اليأِس، ِسنُّ  ھو الذى الحيض ِسنِّ  آخر فى يستوين ال فكذلك ذلك، من أكثر أو عشرة، خمس أو عشرة، اثنتى أو لعشر َتحيض

 ال حيُضھا ارَتَفع كالتى بالَحْول أو أشھر، بثالثة تعتد ھل َتِحْض، ولم بلغت فيمن تنازعوا فإنھم وأيضاً،. بذلك شاھد والوجود

 .أحمد عن روايتان وفيه َرَفَعه؟ ما تدرى

غر وايجعل ولم أشھر، بثالثة تعتد أنھا على والجمھور: قلت  للِكَبرِ  يكون ال أن يجب فكذلك حداً، بھا لالعتداد الموجب للصِّ

َّ  ظاھر، وھو حداً، بالشھر لالعتداد الموِجب  .الحمد و

  فصل

 أنھما على واتفقوا والسنة، القرآن عمومُ  عليه دلَّ  كما اتفاقاً، يدُخل لم أو ِبھا، دخل سواءٌ  بالموت، فتجبُ  الوفاة، ِعدةُ  وأما

داقَ  أن وعلى الدخول، قبلَ  نيتوارثا  فتوارثا، األحكام به استقَّرت العقدِ  انتھاء كان لما الموتَ  ألن مسمَّى، كان إذا يستقِرُّ  الصَّ

 .الِعدة ووجبت الَمھر، واستقر

 ولم وليه،ق أحد فى والشافعى حنيفة، وأبو أحمدُ  فأوجبه مسمَّى، يكن لم إذا المثل مھرِ  وجوبُ : إحداھما مسألتين فى واختلفوا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بوجوبه وقضى اآلخر، القول فى والشافعى مالك ُيوجبه  الصحيحة السنة فى جاء كما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 مجرى أُْجِرىَ  الموتَ  ألن القياس، محض ھو لكان السنُة، به ترد لم ولو. تقدم وقد واشق بنت َبْرَوع حديث ِمن الصريحةِ 

خولِ   .العدة ووجوبِ  المسمى، قريرت فى الدُّ
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 .أحمد عن روايتان وھما للصحابة، قوالن وفيه بھا بالدخول يثبت كما األم، بموتِ  الربيبة تحريمُ  يثبت ھل: الثانية والمسألة

 .الطالق عدة بخالف الدخوِل، قبلَ  تجب فإنھا الرحم، ببراءة للعلم ليست فيه العدة أن: والمقصود

 .كثيرة وجوه القول ھذا على وأُوِردَ  الرحم، لبراءة ھى: فقيل وغيرھا، الوفاة عدة ةحكم فى الناسُ  اضطرب وقد

: ومنھا المستبرأة، فى كما حيضة، فيھا يكفى الرحم وبراءةُ  قروء، ثالثةُ  أنھا: ومنھا الوفاة، فى الدخول قبل وجوُبھا: منھا

 .لكبرھا أو لصغرھا رحمھا ببراءة ُيقطع من حق فى أشھر ثالثة وجوب

 :لوجھين فاسد وھذا معناه، ُيعقل ال تعبد ھو: يقول من الناس ومن

 .أكثرھم أو الناس من كثيرٌ  يعقلھا لم وإن ِحكمة وله إالَّ  حكم الشريعة فى ليس أنه: أحدھما

 .والناكح والولد الزوجين حق رعاية المصالح من فيھا بل المحضة، العبادات من ليست العدد أن: الثانى

 فى عنھا المتوفى َتحدُّ  ولھذا الزوج، لحق ورعاية النكاح، النقضاء حرم فھى الوفاة ِعدة أما: ُيقال أن لصوابوا: شيخنا قال

ً  الِعدة فجعلت الزوج، لحق رعاية الوفاة عدة  األول نكاح بين فصل بھذه فيحُصل وشأن، خطر له الذى العقد ھذا لحق حريما

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  نأ ترى أال الناكحان، يتصل وال الثانى، ونكاح  اختص وبھذا بعده، نساُؤه حرم حقه، عظم لما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 زوجھا، بغيرِ  تتزوج أن المرأة على حرم لو فإنه غيره، بخالف اآلخرة فى أزواُجه ھنَّ  الدنيا فى أزواجه ألن الرسول،

 ذلك، على محمودة لكانت األول، أوالد على تأيمت لو كنول. األول من لھا خيراً  الثانى كان وربما عنھا، المتوفى تضررت

 ً ْيِن، َسْفَعاءُ  واْمَرأةٌ  أنا" الحديث وفى لھا، مستحبا بابة، بالوسطى وأوما القَِياَمِة، َيْومَ  كَھاَتْينِ  الخدَّ  َذاتُ  َزْوِجَھا ِمنْ  آمت اْمَرأةٌ  والسَّ

 ".ماُتوا أو َباُنوا َحتَّى َھالَ  َيَتامى َعلى َنْفَسَھا وَحَبَستْ  وَجَماٍل، َمْنِصبٍ 

 بأربعةِ  سبحانه هللا فخففھا سنة، تتربَّصُ  الجاھلية فى كانت وقد تتربَُّصھا، مدة ِمن أقلَّ  فال قائماً، لتحريمھا المقتضى كان وإذا

 يحتاج حيث حمالر براءةَ  المدة بھذه فيحصل الروح، ُينفخ فيھا: قال العشر؟ بال ما: المسيب ابن لسعيد وقيل وعشر، أشھر

 .ذلك إلى يحتج لم إذا الزوج حق وقضاءُ  إليه،

  فصل

 ولھذا للنكاح، قطع الطالقَ  وألن المسيس، بعد تجب إنما ألنھا بذلك، تعليلُھا ُيمكن ال فإنه أشكلت، التى فھى الطالق، ِعدة وأما

 .المثل مھرُ  فيه ويسقط المسمى، فيه يتنصَّفُ 

، وحق للزوج، حقٌّ  ففيھا الرجعة، من فيھا الزوجُ  ليتمكن وجبت الطالق ةِعد للصواب الموفق وهللا_ :فيقال  للولد، وحق َّ

 سبحانه، عليه نصَّ  كما المنزل، مالزمتھا لوجوب ِهللا، وحق العدة، فى الرجعة من لَِيَتَمكَّن الزوج، فحق. الثانى للناكح وحق

 .الواطئين ألى ُيدرى وال نسبه، يعَ َيضِ  لئال الولد، وحق. حنيفة أبى ومذھب أحمد، منصوصُ  وھو
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 أَيُّھا يا{: تعالى قوله للزوج حق العدة أن على ويدل وتورث، َتِرثُ  زوجة لكونھا العدة زمن النفقة من لھا لما المرأة، وحقُّ 

وُھنَّ  أَنْ  َقْبلِ  من َطلَّقُُتموُھنَّ  ُثمَّ  المؤِمَناتِ  نَكْحُتم إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  ةٍ  ِمنْ  َعلَْيِھنَّ  لُكمْ َفَما َتَمسُّ وَنَھا ِعدَّ  فما: فقوله] 49: األحزاب[} َتْعتدُّ

ً  المرأة، على للرجل العدة أن على دليل عدة، من عليھن لكم  :قال سبحانه فإنه وأيضا

ِھنَّ  أََحقُّ  َوُبُعولَُتُھنَّ { ھا أحقَّ  الزوج فجعل] 228: البقرة[} َذلك فى ِبَردِّ  قُروء، ثالَثة الِعدة كانت فإذا. هل حق وھذا العدة، فى بردِّ

 أشھر أربعةِ  تربُّصَ  للُمْؤلى سبحانه جعل كما ُيسرحھا أو ُيمسكھا، ھل: أمره فى لِيْنُظرَ  التربِص  مدةُ  طالت أشھر، ثالثة أو

 جعل كما ھر،أش أربعة له جعل الُمؤلى لكن المؤلى، كتخيير المطلق تخييرُ  وكان ُيطلق، أو وَيفىء، ُيمسك ھل: أمره فى لينظر

 .أمرھم فى لينظروا أشھر، أربعةَ  التسيير مدة

 َبْيَنُھم َتَراَضْوا إَذا أْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ  َفالَ  أَجلَُھنَّ  َفَبلَْغنَ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتم وإذا{: قال سبحانه أنه ذلَِك، ُيبين ومما

 فإذا{: قوله وفى مجاوزُته، اآلية ھذه فى األجل وبلوغُ  إليه، واالنتھاء الوصولُ  ھو :األجل وبلوغُ ] 232: البقرة[} بالمْعُروفِ 

 فى الطعنُ  وھو الزمان، ِمن حدٌّ  أنه: أحدھما قوالن، فيه ثم ومشارفته، مقاربُته ،]2: الطالق[} ِبَمْعُروفٍ  فأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  َبلْغنَ 

 كما االغتسالُ  وھو فعلُھا، ھو بل: وقيل لھا، مقدوراً  يكون فال ھذا، وعلى الرابعة، من وأ منھا، الدم انقطاع أو الثالثة، الحيضة

 .نفسھا من تمكنه أن لھا ويحل وطوءھا، للزوج َيِحلُّ  باالغتسال أنه كما وھذا الصحابة، جمھورُ  قاله

 .الوطء ھو الذى النكاح وفى العقد، ھو الذى النكاح فى شرط عندھم فاالغتسالُ 

 :أقوال أربعةُ  ذلك فى وللناس

 .الظاھر أھل ِمن يقولُ  َمنْ  يقولُهُ  كما ھذا، فى وال ھذا، فى ال شرطاً، ليس أنه: أحدھما

 فى ال الوطء، نكاح فى شرطٌ  أنه: والثالث. عنھم حكايته تقّدم كما الصحابة وجمھورُ  أحمد، قاله كما فيھما، شرطٌ  أنه: والثانى

 صالة، وقتِ  بمضى بالطھر الحكمُ  وھو مقامه، يقومُ  ما أو فيھما، شرط أنه: والرابع. فعىوالشا مالك قاله كما العقد، نكاح

 لغيره، ِحلھا ألجل كان وإالَّ  لھا، وطئه ألجل غسلھا، كان غسلھا، قبلَ  ارتجعھا فإذا حنيفة أبو يقوله كما ألكثر، وانقطاعه

 أََمرُكم َحْيثُ  ِمنْ  فأُْتوُھنَّ  َتَطھَّْرنَ  َفإذا َيْطُھْرنَ  َحتَّى َتْقَرُبوُھنَّ  َوالَ { : تعالى هللا قال كما وتماُمه، الحيض كمالُ  يتحقق وباالغتسال

 .أجلھا بلغت فقد الثالَثةُ  مضت فإذا قُروء، ثالَثة تتربَّص أن أمرھا سبحانه وهللا] 222: البقرة[} هللا

 القرآن فظاھرُ  والتسريح، اإلمساك بين األجل بلوغ عند جَ الزو خيَّر الزوج، من َتبِينُ  القرءين عقيب إنھا: يقل لم سبحانه وھو

 التسريح أو بالمعروف، اإلمساك بين الزوجُ  ُيخيَّر الثالثة القروء انقضاء عند أنه عنھم، هللا رضى الصحابة فھمه كما

 كقوله وھذا استكمالھا،و المدة بإستيفاء يكون بل قسمين، يكون ال واحداً  القرآن فى األجل بلوغ فيكون ھذا وعلى باإلحسان،

ْلتَ  الَّذى أََجلَنا َوَبلَْغَنا{: النار أھل عن إخباراً  تعالى  َفَعْلنَ  َفَيما َعلَْيُكم ُجَناحَ  َفالَ  أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَذا{: وقوله] 128: األنعام[} لََنا أَجَّ

 يبقى ال للخطاب َتِحلَّ  أن بعدْ  أنھا مقارنته ھو األجل بلوغ إن: قال من حمل وإنما] 234: البقرة[} ِبالمْعُروفِ  أَْنفُِسھنَّ  فى

ً  ھو صار بھا يتزوج أن لِغيره َحلَّ  فإذا لغيره، تحل لم ما بھا أحقَّ  يكون وإنما برجعتھا، أحقَّ  الزوجُ   ومنشأ الخطاب، من خاطبا

 إذا أنھا وذكر قُروء، ثالََثةَ  تتربص أن عليھا جعل القرآن بل ھذا، على يدلَّ  لم والقرآن لِغيره، َتِحلُّ  األجل ببلوغ أنھا ظن ھذا
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: فقال الطالق، عقيبَ  أوالتسريح اإلمساك ھذا سبحانه ذكر وقد. بإحسان ُتسرح أن وإما بمعروف، ُتمسك أن فإما أجلھا، بلغت

َتانِ  الّطالَقُ {  أَنْ  َتْعُضلُوُھنَّ  َفالَ  أََجلَُھنَّ  َفَبلَْغنَ  النِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  وإَذا{: قال ثم ،]229: البقرة[} ِبإْحسانٍ  أَْوَتْسِريح ِبَمْعُروفٍ  َفإْمَساكٌ  َمرَّ

ُجھا ھو وھذا ،]232: البقرة[} أَْزَواَجُھنَّ  َيْنِكْحنَ  دٌ  عضلھن عن فالنھى بھا، أحقَّ  كان الذى المطلق األول بزوجھا تزوُّ  لحق مؤكِّ

 ُيسرح أو بمعروف، ُيمسك أن إما الحال، ھذه فى أنه فيه بل ب،للُخطا َتِحلُّ  األجل بلوغ بعد أنھا القرآن فى وليس الزوج،

 قروء ثالثة انقضاء وھو أجلھا بلغت إذا أنھا بينة القرآن فِداللة ھذا، وعلى للُخطاب، حينئذ حلت بإحسان، سرح فإن بإحسان،

 فھم قدرُ  ُيعرف وبھذا شاءت، من تنِكحَ و فتغتسل ُيسرحھا أن وإما عنده فتغتِسل تغتِسل، أن قبل ُيمسكھا أن فإِما الدم، بإنقطاع

 أن له كان فإذا: قيل فإن.قالوه ما ويعرف فھموه، ما يفھم أن اجتھاده غايةُ  يكون إنما بعدھم َمنْ  وأن عنھم، هللا رضى الصحابة

 حقِّ  ألجل متربصة كانت الِعدة مدة فى أنھا ليتبين: قيل األجل؟ ببلوغ التخيير َقيَّد َفلم تغتِسْل، لم ما المدة ھذه جميع فى يرتِجَعھا

 كما آخرھا، إلى المدة أول ِمن له ثابت التخييرُ  وھذا ُيسرحھا؟ أو ُيمسكھا ھل منتظرة، وكانت االنتظار،: والتربص الزوج،

 إنما إحسانب التسريح لكن وأحرى، أولى قبله تخييُره كان األجل بلوغ عند خيَّره لما وھنا الطالق، وعدم الفيئة بينَ  الُمؤلى ُخيِّر

 .العدة فى ھى ذلك وقبل األجل، بلغت إذا ُيمكن

 جعل سبحانه فإنه ذلك، خالف على يدل القرآن ظاھرُ  ولكن العدة، تنقضى حين فيھا مؤثرٌ  بإحسان تسريَحھا إن: قيل وقد

 بعد أھلھا إلى إرسالُھا التسريحَ  أن فالصوابُ  المدة، أول من ثابتٌ  التركَ  ھذا أن ومعلومٌ  األجل، بلوغ عند بإحسان التسريحَ 

 كان ُيمسكھا لم وإن حبُسھا، له كان أمسكھا إن فحينئذ أجلھا بلغت الِعدة مدةَ  حبسھا يملِكُ  كان فإنه عنھا، يده ورفع األجل، بلوغ

ةٍ  ِمنْ  َعلَيھنَّ  لَُكمْ  َفَما{: المسيس قبل المطلقة فى تعالى قولُه ھذا على ويدل بإحسان، ُيسرحھا أن عليه وَنھا ِعدَّ  َفَمتُِّعوُھنَّ  َتْعَتدُّ

ُحوُھنَّ  ً  وَسرِّ ح: يقال كما إرسالُھا، سبيلھا تخلية أن َفعلِمَ  عدة، وال الجميل بالسراح فأمر ،] 49: األحزاب[} َجميالً  َسراحا  سرَّ

 تاماً، اإلطالق يكن لم لكذ وقبل وتخليُتھا، تطليقُھا تم قد يكونُ  والسراح اإلطالق وبھذا الذھاب، ِمن مكنھا إذا: والناقة الماء

 التربص وجعل التربص، مدة غيره ِمن بھا أحقَّ  جعل قد مطلقاً، كونه مع وكان ُيسرحھا، وأن ُيمسكھا أن له كان ذلك وقبل

 .أشياء ھذا ويؤيِّد ألجله، قروء ثالثة

 هللا رضى عمر وابن عباس، وابن ن،عفا بن عثمان به وأقرَّ  السنة، به ثبتت كما حيضة، المختلِعة عدة جعل الشارع أن: أحُدھا

 أصح فى حنبل ابن وأحمد إسحاق، مذھب وھو الصحابة، إجماعَ " ومنسوخه ناسخه" فى النخاس جعفر أبو وحكاه عنھم،

 عليھا يكن لم رجعة، المختلعة على يكن لم فلما. تعالى هللا شاء إن قرب عن المسألة تقريرُ  سيأتى كما دليالً، عنه الروايتين

 بل عليھا، العدة لتطويل معنى فال بإمساكھا، أحقَّ  يكن فلم نفَسھا، ملكت وبانت، منه، افتدت لما ألنھا بحيضة، استبراء بل ِعدة،

 ُتستبرأ إنما بأنھا السنة جاءت قد الحرب دار ِمن المھاجرة أن: والثانى.االستبراء مجرد فيكفى رحمھا، ببراءة العلم المقصودُ 

 .ىسيأت كما تزوج ثم بحيضة،

ً  لھا يشرعْ  لم سبحانه هللا أن: الثالث ً  طالقا  إنما سبحانه وھو فرجعى، سواھا القرآن فى طالق وكل الثالثة، إال الدخول بعد بائنا

ً  بل طالقاً، افتداؤھا فليس المفتدية، وأما. الحكمة لھذه شرعه الذى الطالق ھذا فى الثالثة القروء ذكر  من محسوب غير خلعا

 .حيضة فيه والمشروع الثالث،



124 

 

 .بصورتين عليكم ينتقِضُ  فھذا: قيل فإن

 .رجعتھا ِمن زوُجھا يتمكن وال قروء، ثالثةَ  تعتد فإنھا طالقھا، عدد استوفت بمن: إحداھما

: عنھا هللا رضى عائشة حديث من السنن فى كما بالسنة، قروء ثالثةُ  ِعدتھا فإن عبد، أو حر تحت عتقت إذا بالمخيرة: الثانية

 .الحرة ِعدة تعتدَّ  أن بريرة أُِمَرت

 .عليھا لزوجھا رجعة وال ِحيٍض  ثالث تعتدَّ  أن أُِمَرت: ماجه ابن سنن وفى

م الطالق أن: فالجواب ً  ُجِعلَ  بل الزوج، رجعةِ  ألجل التربصُ  فيه يجبُ  ال للزوجة المحرِّ  بتطويل للزوج وعقوبةً  للنكاح، حريما

جھا أن ألمكن بحيضة، االستبراء مجرد بعد زوجتت أن لھا سوغ لو فإنه عليه، تحريمھا مدة  إما بسرعتة، وُيطلقھا الثانى يتزوَّ

 الذى الطالق ألن له، عقوبة الثالثة بعد عليه حرمھا والشارع المطلق، إلى عودھا تيسير فكان بدونه، أو التحليل قصد على

موح الثالُث، وھو الحاجة، قدر ِمنه أباحَ  إنما هللا، إلى الحالل أَبغضُ  ً  تنِكحَ  حتى الثالثة بعد المرأة رَّ  تمام ِمن وكان غيره، زوجا

 تتربَّص حتى تنكح ال الطالق من مرة كل فى فإنھا به، عليھا ضررَ  ال وھذا قروء، ثالثة تتربص حتى تنِكحُ  ال أنھا الحكمة

 فإنه عقوبته، تمام ِمن بالثالث لتربصُ ا وھنا المحرمة، الثالث ُيوقع لم لما مصلحته، فى نظراً  ھناك التربصُ  فكان قروء، ثالثة

 حظوةَ  غيُره بھا يحظى حتى إليه تعودَ  أن يجز ولم قروء، ثالثةَ  تربصھا وجعل حبيبُته، عليه حرمت أن: أشياء بثالثة ُعوقِبَ 

 بعد أنه ُعلِمَ  فإذا له، المكروه هللا إلى البغيض إيقاع على مؤلمة عقوبة ذلك ِمن كل وفى فيھا، المرغوب بزوجته الراغب الزوج

 ُعلِمَ  ُعسيلتھا، ويذوقَ  ُعسيلته، َتُذوقَ  أن بد وال الزوج، ذلك بيد األمر وأن آخر، بزوج وُتزوج تربص، بعد إال له تِحل ال الثالثة

 وھو بةرغ نكح نكح قد كان إذا الثانى الزوجَ  أن ومعلومٌ  بإختياره، ال بإختيارھا إال إليه تعود فال منھا، ييأسَ  أن المقصودَ  أن

ً  وجعله لعباده، هللا شرعه الذى النكاحُ  ً  والمعاد، المعاش فى لمصالحھم سببا  ألجل ُيطلِّقھا ال فإنه والوداد، الرحمة لحصول وسببا

 كما طالق، أو بموتٍ  لھا الثانى فراقُ  اتفق فإذا إليه، عودھا فى اختيارٌ  الناس من ألحد يصير فال امرأته، ُيمِسكُ  بل األول،

مه لم أمر وھذا ابتداء، الرجل مطلقة نكاح للرجل ُيباح كما نكاُحھا، األول للمطلِّق أبيح زوجان، ھما اللذان لزوجانا يفترقُ   ُيحرِّ

 متى إنھا: قيل قد الَتْوراة شريعة فى فإنه قبلنا، الشريعتين بخالف الشرائع، جميع على المھيِمَنةِ  الكاملة الشريعة فى سبحانه هللا

جت  الكاملة الشريعةُ  ھذه فجاءت البتة، ُيطلقھا أن له ليس إنه: قيل قد اإلنجيل، شريعة وفى. أبداً  لألول َتِحلَّ  لم رَ آخ بزوج تزوَّ

ً  التحليلُ  كان لما ولھذا للخلق، وأصلحھا وأحسنھا الوجوه أكملِ  على الفاضلة  عن ثبت والفطرة، والعقل ُكلِّھا، للشرائع مباينا

ُ  َصلَّى النبىِّ  ُ  َصلَّى ولعنه". لَهُ  والُمَحلَّل الُمَحلِّلِ  لَعنُ : "َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ  لعنته بوقوع تعالى هللا عن َخَبر إما لھما، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الطالق ھذا فى الثالث القُروء إيجاب أن: والمقصود. الكبائر من وأنه تحريمه، على يدلُّ  وھذا باللعنة، عليھما ُدعاء أو عليھما،

 .إجماع المسألة فى ليس أنه على األول، على تحريمھا تأكيد تمام ِمن

ً  المطلقة أن إلى وغيره،" اإليجاز" صاحبُ  الَفَرِضى اللبان ابنُ  فذھب  أبو عنه ذكره بحيضة، استبراء غيرُ  عليھا ليس ثالثا

ً  امرأته الرجلُ  طلق إذا: مسألة فقال يعلى، أبى القاضى بن الحسين  ذوات من كانت إن أقراء ثالثةُ  فِعدتھا خول،الد بعدَ  ثالثا

: البقرة[} قُُروءٍ  َثالََثةَ  ِبأْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  َوالُمَطلََّقاتُ {: تعالى قوله دليلُنا بحيضة، االستبراء عليھا: اللبان ابن وقال األقراء،

 ليس بأنه القولُ  كان ِنَزاعِ  فيه كان إن: فقال الخالف، ثبوتِ  على تسويغه وعلق القول، ھذا على اإلسالم شيخ يقف ولم ،]228
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 الطلقة بعد عدة إلى تحتاجُ  ال اآليسة أن: القول ھذا والزمُ : قال ثم متوجھاً، قوالً  االستبراء إال المخيَّرة المعتقة على وال عليھا،

 .قاله أحداً  نعلم ال وھذا: قال. الثالثة

 ثالثةُ  فِعدتھا ھرم، أو لِصغر تحيضُ  ال ممن وكانت ثالثاً، زوجته الرجلُ  طلَّق إذا: مسألة: فقال الحسين، أبو الخالف ذكر وقد

ً  أشھر  :تعالى قولُه: دليلنا عليھا، ِعدة ال أنه اللبان البن خالفا

ُتھنَّ  اْرَتْبُتم إن ِنَساِئُكم ِمنْ  الَمِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  والالَّئى{  وإذا: شيخنا قال]. 4: الطالق[} ْضنَ َيحِ  لَمْ  َوالالَّئى أَْشُھرٍ  َثالََثةُ  َفِعدَّ

نة مضت  وقولُه: قال إجماع؟ السنة مع كانَ  إذا فكيف عليھا، يجمع لم ولو مخالفُتھا، يجز لم أقراء، ثالثة ھذه على بأن السُّ

ُ  َصلَّى : قُلت. ِعدة ُيسمى قد االستبراء فإن ء،قرو ثالثة تعتد أنھا العلماء منه فھم قد ،" اْعَتدِّى: "قيس بنتِ  لِفاطمة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: أى: قال ثم ِبالسبايا،] 24: النساء[} النَِّساءِ  ِمنَ  والْمْحَصَناتُ {: تعالى فسرقولَه أنه أوطاس، سبايا فى سعيد أبى حديث فى كما

 ثالث تعتد أن بريرةُ  تأُِمرَ : عنھا هللا رضى عائشة حديثُ  فأما: قال. عدة االستبراء فجعل عدتھن، انقضت إذا حالل لكم فھن

 .األطھار األقراء أن عنھا هللا رضى عائشة مذھب فإذا. منكر فحديث ِحيض،

 شقيقُ  ھو الذى الخلع ألن حيضة، عنده كلھا الفسوخ ِعدة تكونُ  األولى فبطريق حيضة، المختلعة ِعدة أن َجعل ومن: قلتُ 

 .وجوه من وأحرى أولى، فالفسخ ،قروء بثالثة عنده االعتدادُ  فيه يجب ال به وأشبهُ  الطالق،

ً  الخلع يجعل الفقھاء ِمن كثيراً  أن: أحدھا  .ونحوه لرضاع الفسخ بخالف عدُده، به ينقص طالقا

 .الفسخ بخالف ذلك فلھما وراجعھا، برده، المرأةُ  ورضيت العوض، رد إذا الزوج إن: يقولون وافقه ومن ثور أبا أن: الثانى

 ال حيث محرمية أو َعدد، أو لِرضاع الفسخ بخالف جديد، بعقد ِعدتھا فى زوجھا إلى المرأة رجوعُ  فيه ُيمكن الُخلع أن: الثالث

 كالمسبية رحمھا، ببراءة الِعلم مجردَ  المقصود ويكون بحيضة، استبراء يكفيھا األولى بطريق فھذه إليه، عوُدھا ُيمكن

 .أحمد عن روايتان وھما الً،دلي فيھما القولين أصحِّ  على والزانية والمختلعة والمھاجرة،

 فصل

ة أن والبائن، الرجعية عدة بين الفرق ُيبين ومما  ولكن المسلمين، باتفاق والسكنى النفقة فيھا وللمرأة الزوج ألجل الرجعية ِعدَّ

 فيه ُتْخَرُج؟ الو َتْخُرجُ  فال المنزُل، عليھا يتعين أم شاء، حيث المطلقُ  َيْنقُلَھا أن فيجوز الزوجة، كسكنى ھى ھل ُسكناھا،

 بعض قولُ  وھو الشافعى، قول: واألول. القرآن يدل وعليه حنيفة، وأبى أحمد، عن المنصوص ھو الثانى، وھذا. قوالن

 .أحمد أصحاب

 الِعدة أن كما يجز، لم بإسقاطھا، تراضيا ولو عنھا، المتوفى سكنى جنس ِمن الرجعية ُسكنى فإن القرآن، به جاء ما: والصواب

ُ  َصلَّى النبى قال كما تخرج، أن ولھا ُيخرجھا، أن له فالزوجُ  عليھا، وال لھا، ُسكنى ال فإنھا البائن، بخالف ككذل فيھا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :قيس بنت لفاطمة َوَسلَّمَ 

 ".ُسْكَنى َوالَ  لَكِ  َنَفَقةَ  ال"
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 طالق أنتِ : قال ولو إسقاطھا؟ يملك فال َّ  حقٌّ  ھى أم بائنة، واحدة يطلقھا بأن إسقاطھا يملك للزوج حق ھى فھل: الرجعة وأما

ً  وقع ِعوض، بال بالُخلع تراضيا فإن لھما حق ھى أم رجعية، وقعت بائنة، طلقة  .أقوال ثالثة فيه فيه؟ رجعة وال بائناً، طالقا

 .أحمد عن الروايات وإحدى حنيفة، أبى مذھب: فاألول

 .أحمد عن الثالثة والرواية مالك، مذھب: والثالث.مدأح عن الثانية والرواية الشافعى، مذھب: والثانى

فَِقا أن لھما ليس تعالى َّ  حق الرجعة أن: والصواب  كما الزوجُة، رضيت ولو بائنة، طلقة ُيطلَِّقھا أن له وليس إسقاطھا، على َيتَّ

 .باالتفاق ِعوض بال النكاح بفسخ يتراضيا أن لھما ليس أنه

 فسخ على الزوجين ِمن إتفاقُ  إال ھذا وھل وأحمد، مالك مذھب فى القولين أحد فى عوض بغيرِ  الخلعُ  يجوز فكيف: قيل فإن

ز إنما: قيل عوض؟ بغير النكاح  َيجوزُ  فال فسخاً، كان إذا فأما طالقاً، كان إذا ِعوض بال الُخلع الروايتين إحدى فى أحمد يُجوِّ

 الطالق، عدد َيْنقُصَ  أن غير من مرة بعد مرة َيبينھا أن على يتفقا أن جازل ھذا، جاز ولو: قال. هللا رحمه شيخنا قاله باالتفاق،

: قالت إذا ھذا ِمن ويلزمُ  الثالث، من يجعالھا لم أرادا، وإن جعالھا، الثالث بين الفرقة يجعال أن أراد إذا إليھما األمر ويكون

 ممتنع، وھذا بائناً، يجعله أن شاء وإن رجعياً، يجعله أن ءشا إن سألته إذا مخيراً  ويكون طالق، بال يبينھا أن طالق، بال فادنى

 يجعل أن بينَ  الرجل يخير أن ويمتنع ُيحرمھا، لم شاء وإن الثالثة، المرة بعد ُيحرمھا أن شاء إن ُيخير، أنه مضمونه فإن

 إنشاءُ  له وليس التحريم، وأسباب الِحل أسبابَ  ُيباشر وله له، مباحين بين ُيخير إنما ولكن حراماً، يجعلَه وأن حالالً، الشىء

 وتزولَ  يندم، لئال واحدة، مرة إيقاعه له يشرع ولم واحدة، بعد واحدة الطالق له شرع إنما سبحانه وهللاُ  والتحريم، التحليل نفس

 ابتداء، بائنة طلقة يطلقھا أن الشارع ملكه فلو سبيالً، إليھا يجد فال المرأة، نفُسه فتتبع الطالق، على حملته التى الشيطان نزغةُ 

 راجعته، شاءت إن بيدھا األمرُ  يبقى فإنه ذلك، تأبى العباد مصالح على المشتِملةُ  والشريعةُ  موجوداً، بعينه المحذورُ  ھذا لكان

 أن له نعم.الزوجين لمصلحة ومراعاةً  وإحساناً، منه رحمةً  المرأة بيد ال الزوج بيدِ  الطالق جعل سبحانه وهللا فال، شاءت وإن

 فليس. يمكن ال فھذا إليھا، بالكلية الزوج يد عن األمرُ  يخرجَ  أن وأما. وفراقھا معه القيام بين فيخيرھا بإختياره، أمرھا ُيملكھا

 أكثر يملكه لم ولھذا به، يتضرر وال ملكه، ينفُعه ما العبد يملك إنما الشارع فإن ذلك، يملك وال الرجعة، ِمن حقَّه ُيسقط أن له

 وال أربع، من أكثر نكاح ملكه وال فيه، المواقع والطھر الحيض زمن فى الطالق ملَّكه وال الثالث، جمع ملكه وال ثالث، من

َفَھاءَ  ُيؤُتوا أن: الرجال سبحانه نھى وقد الطالق، المرأةَ  ملك  األبضاع أمر يجعلون فكيف قَِياماً، لھم هللاُ  َجَعلَ  الَّتى أْموالَُھم السُّ

 فتبقى فال، شاءت وإن راجعته، شاءت فإن بيدھا، الرجعة تكون ال بيدھا الطالقُ  يكون ال فكما لرجعة،وا الطالق فى إليھن

 الندم ألن وأحرى، أولى ابتداءً  المحرم الطالقَ  يملك ال فألن البائن، الطالقَ  يملك ال كان وإذا اختيارھا، على موقوفةً  الرجعةُ 

 أن لزمه الحديث، فقھاء قولُ  ھو كما َتِبْن، لم بھا أتى ولو اإلبانة، يِملكُ  ال إنه: الق فمن. البائن فى منه أقوى المحرم الطالق فى

: قال وإن.. رجعُتھا له كان أوقعھا، وإن. رجعَتھا له وأن واألخرى، األولى بطريق ابتداء المحرمة الثالث يملك ال إنه: يقول

 وإصابة؟ بزوجٍ  إال بعده يعود ال الذى التحريم إثباتَ  يملِكُ  يففك الرجعة، إسقاط يملِك ال كان فإذا بائنة، واحدة طالق أنت

 أن وھو معين، وجه على الطالق ملكه سبحانه هللا فإن بالزم، ذلك ليس: قلنا بعداثنتين، ولو يملكه ال أنه ھذا فالزم: قيل فإن

 أوقعھا، إن أنه وأخبر واحدةٌ، له بقىوي كذلك، الثانية طلق شاء إن ثم عدتھا، تنقض لم ما برجعتھا أحق ويكون واحدة، يطلق
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ً  ابتداء ُيحرمھا أن ُيملِّكه لم إياه، ملكه الذى ھو فھذا وُيفارقھا، وُيصيبھا غيره، تتزوج أن إال إليه تعود وال عليه، َحُرَمتْ   تحريما

 ً  .التوفيق وبا. تطليقتين تقدم غير من تاما

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم ذكرنا قد  عباس، وابن عفان، بن عثمان مذھب ھذا وأن بحيضة، تعتد أنھا المختلعة فى َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

 .بإسنادھا بذلك األحاديث نذكر ونحن. شيخنا اختارھا عنه، الروايتين إحدى فى حنبل بن وأحمد راھويه، بن وإسحاق

 بن العزيز عبد شاذان حدثنا المروزى، يحيى بن مدمح على أبو أخبرنى. المختلعة عدة فى باب": الكبير سننه" فى النسائى قال

 ُرَبيِّع أن الرحمن، عبد بن محمد أخبرنى: قال كثير، أبى بن يحيى عن المبارك، بن على حدثنا أبى، حدثنا َعْبدان، أخو عثمان

ذ بنتَ   فجاء أبى، ابن هللا بدع بنت جميلة وھى يدھا فكسرَ  امرأته، ضرب شماس بن قيس ابن ثابتَ  أن أخبرته عفراء، بنِ  معوِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى يشتكيه أخوھا ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فأرسل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  :فقال ثابت، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فأرسل نعم،: فقال"  سبيلھا وخلِّ  عليك، لھا الذى ُخذ"  .بأھلھا وتلحق واحدة، حيضة صتترب أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الوليد بن ُعبادة حدثنى: قال إسحاق، ابن عن أبى، أخبرنا: قال عمي، حدثنى: قال سعد، بن إبراھيم بن سعد بنُ  هللاِ  ُعبيدُ  أخبرنا

ذ، بنتِ  ُرَبيِّعِ  عن الصامت، ابن عبادة بن  فسألتُ  عثمان، جئتُ  ثم زوجى، من اختلعتُ : قالت حديَثك، حدثينى: لھا قلتُ : قال معوِّ

 ذلك فى َتبعَ  وإنما: قالت. َحيضة تحيضى حتى فتمُكثين بك عھد حديثَ  يكونَ  أن إال َعلَْيك ِعدة ال: قال الِعدة، ِمن علىَّ  ماذا

ُ  َصلَّى هللا رسول قضاءَ   .منه فاختلعت شماس، بن قيس بنِ  ثابتِ  تحتَ  كانت الَمَغالِيَّة، مريم فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فجعل منه، اختلعت قيس بن ثابت امرأة أن عنه، هللا رضى عباس ابن عن عكرمةُ  وروى  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َتھا  معمر، عن يوسف، بن ھشام عن القطان، بحر بن على عن البزاز، الرحيم عبد بن محمد عن داود أبو رواه. حيضة ِعدَّ

 .غريب حسن حديث: وقال. بعينه السند بھذا الرحيم عبد بن محمد عن: الترمذي ورواه. عكرمة عن مسلم، بن عمرو عن

ُ  َصلَّى هللا رسول وقضاء السنة موجبُ  أنه كما وھذا  فإنه القياس، مقتضى فھو الصحابة، ألقوالِ  وموافقٌ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 أن أرادت إذا والزانية والمھاجرة، والحرة، المستبرأة، واألمة يةكالمسب حيضة، فيه فكفت الرحم، ببراءة العلم لمجرد استبراءٌ 

 .تنِكحَ 

 تقدم وقد الرجعة، زمان ليطول والمرأة المطلق، لمصلحة قروء ثالثة الرجعية ِعدة جعل حكمته تمام ِمن الشارع أن تقدم وقد

 .عنه والجواب الحكمة، ھذه على النقصُ 

ُ  َصلَّى هللا رسول حكم ذكر  مخالف غيرُ  وأنه فيه وھى زوجھا توفى الذى منزلھا فى عنھا المتوفى بإعتداد َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ
 شاءت حيث واعتدادھا المبتوتة بخروج لِحكمه

 هللا رسول إلى جاءت أنھا الُخدرى، سعيد أبى أخت مالك بنت الفُريعة عن عجرة، بن كعب بنتِ  زينبَ  عن": السنن" فى ثبت

ُ  َصلَّى  بطرف كاُنوا إذا حتى أََبقُوا، له أَْعُبدٍ  طلب فى خرج زوجھا فإن ُخدرة، بنى فى أھلھا إلى ترجعَ  أن تسأله َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسول فسألتُ  فقتلُوه، لحقھم القُُدوم،  نفقة، وال َيِملُكه مسكن فى يتركنى لم فإنه أھلى، إلى أرجع أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لفقا  له، فدعيتُ  بى أمر أو دعانى المسجد، فى أو الحجرة فى ُكْنتُ  إذا حتى فخرجتُ "  نعم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ،" أََجلَهُ  الِكَتابُ  َيْبلغَ  َحتَّى َبْيتك فى اْمُكثى: "فقال: قالت زوجى، شأن من ذكرتُ  التى القِصةَ  عليه فرددتُ  ؟"قُلتِ  كيف:"فقال

 .واتبعه به، فقضى فأخبرته، ذلك، عن فسألنى إلىَّ  أرسل عثمان، كان فلما: قالت وعشراً، أشھر أربعةَ  فيه فاعتددتُ : قالت

. والعراق الحجاز علماء عند معروف مشھور حديثٌ  ھذا: البر عبد بن عمر أبو وقال صحيح، حسن حديث ھذا: الترمذى قال

 غير وھو كعب بن إسحاق بن سعد غير حديَثھا يروِ  لم مجھولة، ھذه زينب فإن يثبت، ال الحديث ھذا: حزم ابن محمد أبو وقال

 صحيح، غيرُ  محمد أبو قاله وما. سعيد: يقول وسفيان إسحاق، بن سعد: فيه يقول وغيره هللا رحمه ومالك بالعدالة، مشھور

 .مذھبه عليه وبنى به، حتجوا ،"موطئه" فى مالك وأدخله والعراق، الحجاز فى مشھور صحيح حديث فالحديث

 روى سعيد، أبى امرأة وھى التابعيات، من ھذه وزينبُ  ماذا؟ فكان عنده، مجھولةٌ  فنعم مجھولة، كعب بنت زينب إن: قوله وأما

: المدينى بن على قولُ  محمد أبا غر والذى. الثقات كتاب فى حبان ابن ذكرھا وقد بسعيد، وليس كعب، بن إسحاق بن سعد عنھا

 هللا عبد حدثنى إسحاق، ابن عن أبى، حدثنا يعقوب، حدثنا: أحمد اإلمام مسند فى روينا وقد إسحاق بن سعد غيرُ  عنھا وير لم

 وكانت ُعجرة بن كعب بنتِ  زينبَ  عمته عن ُعجرة، بن كعب بن محمد بن سليمان عن حزم، ابن معمر بن الرحمن عبد بن

ً  الناسُ  كىاشت: قال سعيد، أبى عن الُخدرى، سعيد أبى عند ُ  َصلَّى النبىُّ  فقام عنه، هللا رضى عليا  فسمعُته خطيباً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 صحابى، تحتَ  كانت تابعية امرأة فھذه ،" هللاِ  َسِبيلِ  فى أو هللاِ  َذاتِ  فى ألَْخَشنٌ  َفوهللاِ  َعلِّيًا، َتْشُكوا ال النَّاسُ  أيُّھا َيا: " يقول

 مشھور غير إسحاق بن سعد إن: قولُه وأَما.وصححوه بحديثھا األئمة واحتج بحرف، فيھا ُيطعن ولم الثقات، عنھا وروى

ً  والدارقطنى أيضاً، النسائى وقال. ثقة: معين بن يحيى عن منصور، بن إسحاق قال فقد بالعدالة، : حاتم أبو وقال ثقة: أيضا

 الدراوردى، العزيز وعبدُ  الثورى، وسفيانُ  زيد، بن ادُ حم: الناس عنه روى وقد الثقات، كتاب فى حيان ابن وذكره صالح،

 قيس، بن وداودُ  إسماعيل بن وحاتمُ  منه، أكبرُ  وھو والزھرى، األنصارى، سعيد ابن ويحيى أنس، بن ومالكُ  جريج، وابنُ 

ً  به ُيحتج ھذا ومثل البتة، جرح وال قدح فيه ُيعلم ولم األئمة، من سواھم وخلق  .اتفاقا

 .المسألة ھذه حكم فى بعدھم وَمنْ  عنھم هللا رضى حابةُ الص اختلف وقد

 عنھا المتوفى ُتفتى كانت أنھا. عنھا هللا رضى عائشة عن. الزبير بن عروة عن الزھرى، عن معمر، عن الرزاق، عبد فروى

 الرزاق عبد طريق نوم.عمرة فى مكة إلى هللا عبيد بن طلحة عنھا قُتِلَ  حين كلُثوم أمِّ  بأختھا وخرجت عدتھا، فى بالخروج

 فى تعتد: يقل ولم وعشراً، أشھر أربَعة تعتد: وجل عز هللاُ  قالَ  إنما: قال أنه عباس ابن عن عطاء، أخبرنى جريج، ابنُ  أخبرنا

 ابن عن عيينة، بن سفيان حدثنا: قال: المدينى بن على فإن عباس، ابن من عطاء سمعه الحديث وھذا شاءت حيث فتعتد بيتھا،

ً  وَيذُرونَ  ِمْنُكم ُيَتَوفَّْونَ  والَِّذينَ { : تعالى هللا قال: يقول عباس ابنَ  سمعتُ : قال عطاء، عن جريج،  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  أَْزَواجا

 كما جريج ابن لنا قاله: سفيان قال. شاءت حيث تعَتدُّ  بيوتھن، فى َيْعَتِدْدنَ : يقل ولم ،]234: البقرة[} َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ 

 .أخبرنا
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فى تعتدُّ : يقول هللا عبد بن جابرَ  سمع أنه الزبير، أبو أخبرنى جريج، ابن حدثنا: الرازق عبد وقال . شاءت حيثُ  عنھا المتوَّ

لُ  كان عنه، هللا رضى طالب أبى بن على أن الشعبى، عن خالد، أبى بن إسماعيل عن الثورى، عن الرزاق عبد وقال  ُيرحِّ

 قاال وعطاء، طاووس عن دينار، بن عمرو عن مسلم، بن محمد عن أيضاً، الرزاق عبد وذكر. عدتھن فى عنھن المتوفَّى

 ً انِ  عنھا والمتوفى المبتوتة: جميعا  .وتبيتان وتنتقالن وتعتِمَران، َتُحجَّ

ً  وذكر  .اعتدت أينَ  عنھا المتوفَّى َيضرُّ  الَ : قال عطاء عن جريج، ابن عن أيضا

ً  قاال الشعثاء، وأبى عطاء عن دينار، بن عمرو نع: ُعيينة ابنُ  وقال  .شاءت حيث عدتھا فى تخُرج عنھا المتوفَّى: جميعا

اب عبد حدثنا شيبة، أبى ابنُ  وذكر ان عنھا، والمتوفَّى ثالثاً، المطلقة عن عطاء سألتُ : قال المعلم، حبيب عن الثقفى، الوھَّ  أَتُحجَّ

 .ذلك بمثل يقولُ  الحسن وكان. نعم: قال ِعدتھما؟ فى

 بن عمر سألت بخناصرة، زوجھا عنھا توفى لما ُمزاحم امرأة أن حكيم، أبى بن حنين عن لھيعة، ابن أخبرنى: وھب ابن وقال

 .فيھا فاعتدى أبيك، ودار بقرارك الحقى بل: لھا فقال ِعدتى؟ تنقضىَ  حتى أأمكث العزيز، عبد

 وله امرأُته، ومعه باالسكندرية توفى رجل فى قال أنه األنصارى يدسع بن يحيى عن أيوب، بنُ  يحيى وأخبرنى: وھب ابن قال

 وقراره زوجھا دار إلى ترِجعَ  أن أحبَّتْ  وإن فلتعتد، زوُجھا توفِّىَ  حيثُ  تعتدَّ  أن أحبَّت إن: فقال دار، بالفُسطاط وله دار، بھا

 .فلترجع فيھا فتعتد بالفُسطاط،

 بھا يخرج المرأة عن عمر بن هللا عبد بن سالم سألتُ : قال األشج، بن ُبكير عن الحارث، بن عمرو وأخبرنى: وھب ابن قال

 أھل مذھبُ  وھذا عدتھا تنقضى حتى زوجھا بيت إلى ترجعُ  أو زوجھا، عنھا توفى حيث تعتد: قال فيتوفى؟ بلد إلى زوُجھا

 بإعتداد أمرھا إنما سبحانه هللا أن: وھى ما،إحداھ حكينا عباس،وقد ابنُ  بھما احتج ُحجتان، القولِ  ھذا وألصحاب.ُكلِّھم الظاھر

 .معين بمكان يأمرھا ولم وعشر، أشھر أربعة

 قال: قال نجيح، أبى ابن عن ِشبل، حدثنا مسعود، بن موسى حدثنا المروزى، محمد بن أحمد حدثنا: داود أَبو رواه ما: والثانية

: البقرة[} إخراجٍ  غيرَ {: وجل عز هللا قولُ  وھو شاءت، حيثُ  تدفتع أھلھا، عندَ  عدَتھا اآلية ھذه نسخت: عباس ابن قال: عطاء

 َفالَ  َخَرْجنَ  َفإنْ {: وجل عز هللا لِقول خرجت شاءت، وإن وصيتھا، فى وسكنت أھله، عند اعتدت شاءت إن: عطاء قال] 240

 .شاءت حيث تعتدُّ  نى،السك فنسخ الميراُث، جاء ثم: عطاء قال ،]234: البقرة[} فَعْلنَ  َفيما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ 

، حدثنا: وكيع قال فيه، وھى زوجھا ُتوفى التى منزلھا فى تعتدُّ : بعدھم والتابعين الصحابة ِمن ثانية طائفة وقالت  عن الثورىُّ

اتٍ  الُحليفة ذى من ِنسوة ردَّ  عمر ان المسيب بن سعيد عن مجاھد، عن منصور، . أزواجھن عنھن توفى معتمراتٍ  أو حاجَّ

اتٍ  يرجعانھن وعثمان عمر كان: قال مجاھد عن األعرج، ُحميدُ  أخبرنا ُجريج، ابنُ  حدثنا: الرزاق عبدُ  وقال  ومعتمراتٍ  حاجَّ

 .الُحليفة وذى الُجحفة من
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 ِعدتھا، فى أھلھا زارت عنھا متوفَّى امرأة أن ُمسيكة، أمه عن ماھك بن يوسف عن أيوب، عن معمر، عن الرزاق، عبد وذكر

 .ُتْطلَقُ  وھى بيتھا إلى احِملُوھا: فقال عثمان، فأتْوا الطلق، فضربھا

ً  وذكر  بالنَّھار، تأتيھم وكانت زوجھا، وفاة ِمن تعتدُّ  ابنة له كانت أنه عمر ابن عن نافع، عن أيوب، عن معمر، عن أيضا

 .بيتھا إلى ترجعَ  أن أَمرھا الليل، كان فإذا إليھم، َفَتَتحدَّثُ 

 ُعمر أن ثوبان، بن الرحمن عبد بن محمد عن كثير أبى بن يحيى عن المبارك، بن على عن وكيع، حدثنا: شيبة أبى ابنُ  وقال

 .ليلھا أو يومھا بياض فى إال لھا ُيَرخِّص لم ثابت بن زيدَ  وأن يومھا، بياض أھلھا تأتى أن عنھا للمتوفى رخَّص

 نساء مسعود ابنَ  سأل: قال علقمة، عن النََّخعى، إبراھيم عن المعتِمر، بن منصور عن الثورى، سفيان عن الرزاق عبد وذكر

 بيتھا إلى منكن امرأة كلُّ  ترجعُ  ثم بالنھاِر، تجتِمْعنَ : مسعود ابنُ  فقال َنسَتوِحُش، إنا: َفقُْلنَ  أزواُجھن، إليھن ُنِعىَ  ھمدان من

 .بالليل

 هللا رضى المؤمنين أمِّ  سلمة أمِّ  إلى بعثت ةامرأ أن إبراھيم، عن منصور، عن َعوانة، أبو حدثنا المنھال، بن الحجاج وذكر

 .بيتك فى الليل طرفى أحدَ  بيتى ولكن نعم: قالت أُمرضه؟ أفآتيه ِعدة، فى وأنا مريض، أبى إن: عنھا

 عدتھا؟ فى أتخرج: عنھا المتوفَّى عن ُسِئلَ  أنه الشعبى، عن خالد، أبى بن إسماعيل أنبأنا ُھشيم، حدثنا: منصور بن سعيد وقال

 هللا رضى طالب أبى بن على يعنى الشيخ وكان تخُرج، ال: يقولون ذلك، فى شىء أشدَّ  مسعود ابن أصحاب أكثرُ  كانَ : قالف

 .ُيرحلھا عنه

ادُ  وقال  .معھم فتنتوى أھلُھا ينتوى أن إال بيتھا فى تعتدُّ  زوُجھا عنھا المتوفَّى: قال أباه أن ُعروة، بن ِھشام أخبرنا: سلمة بنُ  حمَّ

 بن وسعيد هللا، عبد بن وسالم محمد، بن القاسم أن األنصارى، ھو سعيد بن يحيى أخبرنا ُھشيم، حدثنا: منصور بن سعيد وقال

 .ِعدُتھا تنقضى حتى تَبرحُ  ال: عنھا المتوفَّى فى قالوا المسيِّب

ً  وذكر  .تخُرجُ  ال: عنھا المتوفَّى فى قال ِكالھما وجابر، عطاء عن دينار، بن عمرو عن ُعيينة، ابن عن أيضا

 عن تبيتُ  وال بالنھار، تُخرجَ  أن بأس ال: عنھا المتوفَّى فى إبراھيم عن المغيرة، عن صالح، بن المحسن عن وكيع، وذكر

 .بيتھا

ختيانى، أيوب عن زيد، بن حماد وذكر  ثم أھلُھا، فنقلھا مريضة، وھى زوُجھا عنھا ُتوفى امرأة أن سيرين، بن محمد عن السَّ

. والشافعى. ومالك. أحمد اإلمام قولُ  وھذا َنَمٍط، فى فرددناھا: سيرين ابنُ  قال زوجھا، بيت إلى ُترد أن يأمرھم ُكلُّھمفَ  سألوا،

 .وإسحاق ُعبيد، وأبى واألوزاعى، وأصحابھم، هللا، رحمھم حنيفة وأبى

 الفُريعة حديث ھؤالء وحجة. ومصر راق،والع والشام، بالحجاز األمصار فقھاء جماعةُ  َيقول وبه: البر عبد بن ُعمر أبو قال

 المدينة أھل وتلقاه واألنصار، المھاجرين بمحضر به وقضى بالقبول، عنه هللا رضى عفان بنُ  عثمانُ  تلقاه وقد مالك، بنت
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ِدهِ وتش تحريه مع مالك وھذا رواته، فى وال فيه، طعن منھم أحداً  أن ُيْعلَمْ  ولم بالقبول، ومصر والعراق والشام والحجاز  فى دُّ

 .مذھَبه عليه وبنى ،"موطئه" فى أدخله قد: كتبى فى لرأيته ثقة كان لو: فقال ھو؟ أثقة: رجل عن له للسائلِ  وقوله. الرواية

 السنة، أما: البر عبد بن عمر أبو قال. المتنازعين بين تفِصلُ  السنة ولكن المسألة، فى السلف بين النزاعَ  ُننكر ال ونحن: قالوا

 وافقته من قول فى الحجة كانت مسألة فى نزل إذا اإلختالف ألن السنة، مع عنه فمستغنى اإلجماع، وأما. هللا مدبح فثابتة

 .السنة

صون أََخذَ  قال الزھرى، عن معمر، أخبرنا: الرزاق عبد وقال  وأخذ عنھا، هللا رضى عائشة بقول عنھا المتوفِّى فى المترخِّ

 .عمر ابن بقول والورع العزم أھل

 أو ضررٌ  فيه عليھا يكن ولم الورثة، لھا تركه إذا عليھا َحق ھو بل: قيل لھا؟ حق أو عليھا، حقٌّ  المنزل مالزمة فھل: قيل نفإ

ولھا فلو لھا، المسكن كان  .التحولُ  لھا وجاز السكن، يلزمھا لم األجرة، منھا َطلَبوا أو الوراث، حَّ

 على الوفاة؟ مسكن إلى المساكن أقرب إلى التحولُ  يلزُمھا أو شاءت، ثُ حي تتحول أن لھا ھل: القول ھذا أصحابُ  اختلف ثم

ً  خافت فإن. قولين  انقضت بإجارة أو فيھا، رجع عاِريَّة لكونه المنزل صاحبُ  حّولھا أو ذلك، نحو أو عدواً  أو َغَرقاً، أو ھدما

 من إال تِجدْ  لم أو به، تكترى ما َتِجدْ  لم أو المثل، جرأ من أكثر به طلب أو إجارته، من امتنع أو تعدًيا، السكنى منعھا أو مدُتھا،

كنى فِعل عليھا الواجبُ  وإنما المسكن، أجر بذلُ  يلزمھا وال عذر، حالُ  ألنھا تنتقَِل، أن فلھا مالھا،  وإذا المسكن، تحصيلُ  ال السُّ

كنى، تعذرت  .والشافعى أحمد قول وھذا سقطت، السُّ

مُ  الورثةِ  على حقٌّ  اإلسكان فھل: قيل فإن  الميراث؟ سوى التركة فى لھا حق ال أم الميراث، وعلى الغرماء، على به الزوجة ُتقدَّ

 :قيل

 لھا ُبِذلَ  إذا المنزل مالزمة عليھا ولكن التركة، فى لھا ُسكنى فال حائالً، كانت إن: أحمد اإلمام فقال. فيه اختلف موضوع ھذا

كنى لھا أن: والثانى. كذلك الحكم أن حداھماإ روايتان ففيه حامالً، كانت وإن تقدم، كما مُ  المال، فى ثابت حق السُّ  على به ُتقدَّ

ً  دينه فى الدار ُتباع ال المال، رأس من ويكون والغرماء، الورثة  فعلى ذلك، تعذر وإن عدتھا، تنقضي حتى سكناھا يمنُعھا بيعا

ً  لھا يكترىَ  أن الوارث  .لضرورة إال عنه تنتقِلَ  أن لھا وليس الحاكُم، هأجبر يفعل، لم فإن. الميت مال من سكنا

 إبطالھا، على اتفاقُھما يجز فلم تعالى، هللا حقُّ  السكنى بھذه يتعلق ألنه َيُجْز، لم عنه، نقلھا على والمرأة الوارث اتفق وإن

 أن: المنصوص والصحيح. للزوجين حقٌّ  فيھا والِعدة الِعدة، حقوق ِمن وجبت ألنھا تعالى، َّ  حقٌّ  فإنھا النكاح، ُسكنى بخالف

 أن :ثالثة رواية وعنه أحمد منصوص وھو اآلية، نص متقضى ھذا إبطالھا، على اتفاقھما يجوز وال كذلك، الرجعية سكنى

كنى عنھا للمتوفَّى  وإسقاطھا والحائل، للحامل، وجوبھا: روايات ثالثُ  مذھبه فى فصار حائالً، أو كانت حامالً  حال، بكل السُّ

 .عنھا المتوفى سكنى فى أحمد مذھب تحصيلُ  ھذا الحائل، دون للحامل ووجوبھا حقھما فى
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 المسكن كان فإذا: عمر أبو قال الِعدة، مدة عليھا السكنى وإيجابُ  حائالً، أو كانت حامالً  لھا السكنى فإيجاب مالك، مذھب وأما

 أھل وأراد لزوجھا عقد فيه يكونَ  أن إال المتوفَّى، مال رأس نمِ  وھو والغرماء، الورثة من بسكناه أحقُّ  ھى: مالك فقال بكراٍء؟

 .كالمه انتھى عدتھا، تنقضى حتى دينه فى ُيبع لم لزوجھا، المسكنُ  كان وإذا. إخراَجھا المسكن

 يكن لم إنو ِكراءه، أدَّى قد كان أو للميت، الملك كان إذا والغرماء الورثة من بالسكنى أحقُّ  ھى: مالك أصحاب من غيُره وقال

 ماله، فى للميت الزم الكراء: مالك عن محمد، َوَرَوى. موِسراً  كان وإن الميت، مال فى لھا ُسكنى ال": التھذيب" ففى أدى، قد

 ِكراء وتؤدى حصتھا، فى تسكن أن ُتِحبَّ  أن إال إخراُجھا وللورثة السكنى، فى الورثة وُتحاصُّ  به، أحقَّ  الزوجةُ  تكون وال

 .حصتھم

كنى لھا: أحُدھما قولين، عنھا المتوفى سكنى فى له فإن: الشافعى ذھبم وأما  لھا ُسكنى ال: والثانى. حائالً  أو كانت حامالً  السُّ

ً  الِعدة فى للمسكن مالزمُتھا عنده ويجب حائالً، أو كانت حامالً   ِمن آكدُ  عنده للمنزل البائن ومالزمة عنھا، متوفى أو كانت بائنا

 وھو قوليه أحد فى البائن فى ذلك يجوزُ  وال حوائجھا، لقضاء نھاراً  الخروجُ  عنھا للمتوفَّى يجوز فإنه نھا،ع المتوفىَّ  مالزمة

 .يستحبه بل الرجعية فى ُيوجبه وال القديُم،

 نصه على هللا رحمه الشافعى أصحاب وأورد. البائن فى ُيوجبه وال الرجعية، ِمن آكدُ  عنھا المتوفَّى مالزمةُ  فعنده أحمد، وأما

ان، يجتمع كيف: وقالوا سؤاالً  لھا سكنى ال أنه على القولين، أحد فى نصه مع عنھا المتوفَّى على المنزل مالزمة بوجوب  النَّصَّ

 عليھا وجبت المسكن، أجرة الوارثُ  ألزم لو لكن القول، ذلك على المسكن مالزمةُ  عليھا تِجبُ  ال أنه: أحدھما. بجوابين وأجابوا

 .ھكذا الجواب أصحابه أكثرُ  وأطلق ذ،حينئ المالزمةُ 

 فتسقط المالك، أو الوارث، ُيخرجھا أو باألجرة، ُتطالب بأن ضرر فيه عليھا يكن لم ما عليھا واجبة المنزل مالزمة أن: والثانى

 المتوفى وأما ھاراً،ن وال ليالً  بيتھا ِمن الخروجُ  للبائن وال الرجعية، للمطلقة يجوزُ  ال: فقالوا حنيفة، أبى أصحاب وأما. حينئذ

 لھا يجوز فال. زوجھا مال فى نفقُتھا المطلقة أن والفرقُ : قالوا منزلھا، فى تبيتُ  ال ولكن الليل، وبعض نھاراً  فتخرج عنھا،

 فى تدتع أن وعليھا: قالوا حالھا، إلصالح بالنھار تْخُرجَ  أن بد فال لھا، َنَفَقةَ  ال فإنھا عنھا، المتوفى بخالف كالزوجة، الخروجُ 

 من الورثةُ  أخرجھا أو يكفيھا، ال الميت دار ِمن نصيُبھا كان فإن: قالوا الفرقة، وقوع حالَ  بالسكنى إليھا ُيضاف الذى المنزل

 فيه ھى الذى البيت كراء عن عجزت فإن: قالوا بالعذر تسقط والعبادةُ  عبادة، بيتھا فى والكونُ  عذر، ھذا ألن انتقلت، نصيبھم،

 عنھا السكن َيسقط وإنما عليھا، السكن أجرة أن على يدل كالمھم ِمن وھذا منه، كراء أقلَّ  بيت إلى تنتقِلَ  نأ فلھا لكثرته،

حوا ولھذا أجرته، عن لِعجزھا  حامالً  عنھا للمتوفى عندھم ُسكنى ال ألنه وھذا كفاھا، إن التركة من نصيبھا فى تسكن بأنھا صرَّ

 األجرة كانت وإالّ  الورثةُ  لھا بذله فإن نھاراً، ال ليالً  فيه وھى زوُجھا، توفِّى الذى مسكنھا تلزم أن عليھا وإنما حائالً، أو كانت

 .التوفيق وبا فيھا الخالف ومأخذُ  المسألة، ھذه فى الناس مذاھب تحريرُ  فھذا عليھا،

 ھذه فى المنازعين بعضُ  لفقا حديثھا، فى قيس بنت فاطمة أصاب ما نظيرُ  الحديث ھذا فى مالك بنتَ  فريَعة أصاب ولقد

 وقد. بالمنزل يأمرھا ولم وعشراً، أشھر أربعة باالعتداد أمرھا إنما سبحانه هللا فإن امرأة، لقول ربنا كتابَ  ندعُ  ال: المسألة
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 حديثَ  أنكرت كما شاءت حيث باالعتداد عنھا المتوفَّى وأفتت المنزل، وجوبَ  عنھا هللا رضى المؤمنين أمُّ  عائشةُ  أنكرت

 .للمطلقة السكنى وأوجبت قيس، بنت اطمةف

ُ  َصلَّى هللا رسول عھد على عنھم هللا رضى الصحابة ِمن قُِتلَ  قد: الفُريعة حديث فى نازع من بعضُ  وقال  خلقٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 العدة، زمن منزلھا ُتالزم منھن مرأةا كلُّ  كان فلو بعدھم، أزواُجھم واعتدَّ  وغيِرھا، مؤتة ويومَ  َمعونة، بئر ويومَ  أحد، يوم كثير

 وعلى عليھما ھذا خفى فكيف وعائشة، عباس ابن دونَ  ھو من على يخفى ال بحيثُ  وأبينھا األشياء، أظھرِ  من ذلك لكان

 السنَّةُ  كانت لو ثم األشياء، أبعد من ھذا شائعاً، استمراراً  به العمل استمرار مع أقوالھم، حكى الذين الصحابة من غيرھما

ُ  َصلَّى تستأذنهُ  الفُريعة تأت لم بذلك، جارية  ذھابھا، بعد بردھا يأمرُ  ثم ذلك، فى لھا أِذنَ  ولَما بأھلھا، تلحق أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بأمره اإلذن ذلك نسخ ثم بأھلھا، اللحاق فى لھا بإذنه نسخ قد لكان ثابتاً، مستمراً  أمراً  ذلك كان فلو بيتھا فى تمكث بأن ويأمرھا

 .متيقن موضع فى الشريعة فى به لنا عھد ال وھذا مرتين، الحكم تغيير إلى فُيفضى بيتھا، فى بالُمكث لھا

 وأكابرُ  عفان، بن عثمان المؤمنين أميرُ  تلقَّاھا التى الصريحة الصحيحة السنة ھذه رد يوجب ما ھذا فى ليس: اآلخرون قال

ُ  َصلَّى النبى عن النساء رواية نقبلُ  ال كنا ولو بھا، وحكم عثمان، ونفذھا بالقبول، الصحابة  كثيرة سننٌ  لذھبت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 تكون حتى المنزل فى االعتداد وجوب ينبغى ما فيه ليس هللا كتابُ  وھذا النساء، إال عنه رواھا أنه ُيعرف ال اإلسالم ُسنن ِمن

ً  تكونَ  أن غايُتھا بل له، مخالفة السنةُ  ر الذى وھذا السنُن، به ُترد ال ھذا ومثل الكتاب، عنه سكت حكمل بيانا  هللا رسولُ  منه حذَّ

ُ  َصلَّى  .الكتاب فى حكمھا نظيرُ  يكن لم إذا السنة تترك أن بعينه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عندھا قام فلعله تتأوْله، لم ولو تأولته، افلعلھ بلغھا ولو َيبلُْغھا، لم فلعله الفُريعة، لحديث عنھا هللا رضى المؤمنين أمِّ  تركُ  وأما

 الترَكين فبين له، المؤمنين أمِّ  لترك له التاركين من أعذرُ  الحديث لھذا لتركھا تركھم فى به فالقائلون حال وبكل له، معارض

ُ  َصلَّى النبى مع قُتِلَ  من وأما.عظيم فرقٌ   ِشئن، حيث يعَتِدْدنَ  كن نساءكم أن قطُّ  يأتِ  فلم حياته، فى مات ومن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 كن أَنھن ُعلِمَ  ولو كان، كيف ُيعلم ال ألمر الثابتة السنة تركُ  يجوز فال البتة، فُريعة حديثِ  ُحكمَ  ُيخالف ما عنھن يأت ولم

 األصلُ  كان حيث هوثبوت الحكم ھذا استقرار قبل ذلك فلعل الفريعة، حديث حكم يخالف ما عنھن يأت ولم شئن، حيث َيعَتِدْدنَ 

 .الوجوب وعدم الذمة، براءة

 رسول إلى نساؤھم فجاء أحد، يوم رجال استشھد: مجاھد قال: قال كثير، بن هللا عبد عن جريج، ابن عن الرزاق عبد ذكر وقد

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى هللا رسول يا نستوِحشُ  إنا: فقلن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  تبددنا أصبحنا إذا حتى إحدانا، عند فنبيت بالليل، مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال بيوتتنا فى ْثنَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ، َبَدا َما إْحَداُكنَّ  ِعْندَ  َتَحدَّ "  َبْيِتھا إلى اْمَرأةٍ  ُكلُّ  َفلَتُؤبْ  النَّْومَ  أََرْدُتنَّ  َفإَذا لَُكنَّ

ً  الكذبُ  يكن لم والتابعون صحابى، ِمن أو ثقة، تابعى ِمن سمعه يكون أن إما مجاھداً  أن الظاِھرف مرسالً، كان وإن وھذا  معروفا

ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابَ  شاھُدوا وقد المفضلة، القرون ثانى وھم فيھم،  األمة خيرُ  وھم عنھم، الِعلمَ  وأخذوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول لىع الكذبُ  بھم ُيظن فال بعدھم،  على جزمَ  إذا منھم العالمُ  سيما وال الكذابين، عن الروايةُ  وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قال: فقال بالحديث، له وَشِھدَ  بالرواية، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّى هللا رسولُ  وفعلَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ ُ  َصلَّى هللا رسولِ  وبينَ  بينه الواسطة كون مع ذلك على ُيْقِدمَ  أن البعد ُكلَّ  فيبعد ونھى، وأمرَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  كذابا
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 َصلَّى هللا رسول على بھا يشھد ولم بالمراسيل، الظن ساء القرونُ  تأخرت فكلما بعدھم، من مراسيل بخالف وھذا مجھوالً، أو

 ُ  .التوفيق وبا وَحده، المرسل ھذا على االعتماد فليس وبالجملة َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  حكمِ  ِذكرُ  ً  المعتدةِ  إحداد فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  نفيا  وإثباتا

 دخلت: زينبُ  قالت الثالثة، األحاديثَ  ھذه أخبرته أنھا ة،سلم أبى بنت زينب عن نافع، بن ُحميد عن": الصحيحين" فى ثبت

ُ  َصلَّى النبى زوج عنھا هللا رضى حبيبة أمِّ  على  عنھا هللا رضى حبيبة أمُّ  فدعت سفيان، أبو أبوھا ُتوفى حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

يبِ  مالى وهللا: قالت ثم بعارضيھا، مسَّت ثم جاريًة، منه فدھنت غيُره، أو َخلُوقٌ  ُصفرةٌ  فيه بطيبٍ   أنى غير حاجة، من بالطِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سمعت ِ  ُتْؤِمنُ  الْمَرأَةٍ  َيِحلُّ  ال: "المنبر على يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إالَّ  ثالث َفْوقَ  َميِّتٍ  َعلى ُتِحدُّ  اآلخرِ  والَيْوم با

 ثم منه، فمسَّت بطيب، فدعت أخوھا ُتوفى حين جحش بنت زينب على دخلت ثم: زينب تقال". َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  َزْوجٍ  َعلى

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سمعت أنى غير حاجة، من بالطيبِ  مالى وهللاِ : قالت  ُتْؤِمنُ  الْمَرأَةٍ  َيِحلُّ  الَ : " المنبر على يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أْرَبَعةَ  َزْوجٍ  َعلى إالَّ  َثالَثٍ  َفْوقَ  َميِّتٍ  َعلى ُتِحدُّ  اآلِخرِ  َوالَيْومِ  با

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى امرأة جاءت: تقولُ  عنھا هللا رضى سلمة أمَّ  أُمِّى وسمعت: زينبُ  قالت  رسول يا: فقالت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال تْكَحلُھا؟أَفَ  عيُنھا، اشتكت وقد زوجھا، عنھا توفى بنتى إن: هللا  كل ثالثاً، أو مرتين، ،"ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :يقول ذلك

 ".الَحْولِ  َرْأسِ  َعلى بالَبْعَرةِ  َتْرمى الَجاِھلِيَّةِ  فى إْحَداُكنَّ  َكاَنتْ  وَقدْ  َوَعْشراً، أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةُ  ھىَ  إنَّما: "قال ثم ،"ال"

ً  َتَمسَّ  ولم ِثياِبھا، َشرَّ  ولَِبَستْ  ِحْفشاً، دخلت زوُجھا، عنھا ُتوفى إذا المرأة انتِ ك: زينب فقالت ً  وال ِطيبا  سنة، بھا َيُمرَّ  حتى شيئا

 ُتراجع ثم بھا، فترمى بعرة، فُتعطى َتْخرُج، ثم مات، إال بشىء تفتضُّ  فقلما به، فتفَتضُّ  طير، أو شاةٍ  أو حماٍر، بدابةٍ  ُتؤتى ُثم

 .جلدھا به تمسح: تفتض مالك قال. غيره أو طيب ِمن شاءت ما بعدُ 

ُ  َصلَّى النبى فأَْتوا عينھا، على فخافوا زوُجھا، عنھا ُتوفى امرأة أن: عنھا هللا رضى سلمة أمِّ  عن": الصحيحين" وفى  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال الُكْحل، فى فاستأذنوه َوَسلََّم،  أْحالَِسھا َشرِّ  فى أَوْ  َبْيِتھا، َشرِّ  فى تُكونُ  إْحَداُكنَّ  َكاَنتْ  َقدْ : "َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ". َوَعْشراً  أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  أَفالَ  َفَخَرَجتْ  بَبْعَرٍة، َرَمتْ  َكْلبٌ  َمرَّ  فإَذا َحْوالً، َبْيِتھا فى

ُ  َصلَّى هللا رسول أن َعنھا، هللا رضى األنصارية َعطيَّة أَمِّ  عن" الصحيحين" وفى  َميِّتٍ  َعلى المْرأَةُ  ُتِحدُّ  الَ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َتْلَبسُ  والَ  َوَعْشراً، أَْشُھرٍ  أَْرَبعةَ  َزْوجٍ  َعلى إالَّ  َثالَثٍ  َفْوقَ  ً  َثْوبا ً  َتَمسُّ  َوالَ  َتْكَتِحلُ  َوالَ  َعْصٍب، َثْوبَ  إالَّ  َمْصُبوغا  إذا إال طيبا

 ".أَْظَفارٍ  أَوْ  قُْسطٍ  ِمنْ  ُنْبذةً  َطُھَرت

ُ  َصلَّى النبى زوج سلمة أمِّ  عن شيبة، صفّيةبنت عن مسلم، بن الحسن حديث من: داود سنن وفى : قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َقَة، َوالَ  الثياب ِمنَ  الُمَعْصَفرَ  َتْلَبسُ  الَ  َزْوجھا َعْنھا الُمَتَوفىَّ " ً " سننه" وفى". َتْخَتِضبُ  َوالَ  تْكَتِحُل، َوالَ  لىَّ الحُ  َوالَ  الُمَمشَّ  من: أيضا

 أن أمھا، عن أَْسَيٍد، بنت حكيم أمُّ  أخبرتنى: يقول الضحاك بنَ  المغيرةَ  سمعتُ : قال أبيه عن مخرمة، أخبرنى وھب، ابن حديث

 فأرسلت الجالء ِبُكْحلِ : الصوابُ : الصوابُ : هللا رحمه صالح بن أحمد قال. بالَجالء فتكتِحلُ  عينيھا تشتكى وكانت ُتوفى، زوَجھا
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 عليك، يشتدُّ  منه بد ال أمرٍ  ِمن إال به تكتِحلىْ  ال: فقالت الَجالء، ُكحل عن فسألتھا عنھا، هللا رضى سلمة أمِّ  إلى لھا موالةً 

ُ  َصلَّى هللا رسول علىَّ  دخل: سلمة أمُّ  ذلك عند قالت ثم بالنھار، وتمسحينه بالليل، فتكتحلين  سلمة أبو ُتوفى حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :فقال. ِطيب فيه ليس هللا، رَسُولَ  يا َصِبرٌ  ھو إنما: فقلت ؟"سلمة أُمَّ  َيا ھذا ما: "فقال َصِبراً، َعْيَنىَّ  على جعلت وقد

يب َتِشطىَتمْ  وال ِبالنَّھار، َوَتْنزعيهِ  بالَّلْيل، إالَّ  َتْجَعليه َفالَ  الَوْجهَ  َيُشبُّ  إنَّه"  بأى: قلت: قالت ،" ِخَضابٌ  َفإنَّهُ  بِالِحنَّاءِ  َوالَ  ِبالطَّ

ْدر: " قال هللا؟ رسول يا أمَتِشطُ  شىء  ".َرْأَسك ِبهِ  ُتَغلِّفِينَ  بالسِّ

ً  السنة ھذه تضمنت وقد ً  أيامِ  ثالثة فوقَ  مِّيتٍ  على اإلحدادُ  يجوزُ  ال أنه: أحدھا. عديدة أحكاما  .وحَده زوجَ ال إال كان، من كائنا

 .وجھين من اإلحدادين بين الفرقَ  الحديثُ  وتضمن

 .جائز غيره وعلى واجب، الزوج على اإلحداد فإن والجواز، الوجوب جھة من: أحدھما

 المتوفَّى على وجوبه على األمة وأجمعت رخصة غيره وعلى عزيمة، الزوج على فاإلحدادُ  اإلحداد، مدة مقدار من: الثانى

 ثالثاً، المطلقة أن عنه، حميد، عن سلمة، بن حماد فروى الحسن، أما. عتيبة بن والحكم الحسن، عن ُحكى ما إال زوُجھا عنھا

: شعبةُ  عنه فذكر: الحكم وأما شاءتا، ما وتصنعان وتنتقالن، وتختِضبان، وتتطيَّبانِ  وتمتِشَطان، تكتحالن زوُجھا عنھا والمتوفَّى

 .ُتِحدُّ  ال عنھا المتوفى أن

 محمد حدثنا بشار، بنُ  محمدُ  حدثنا السالم، عبد بن محمد الحسن أبى طريق ِمن ساق ثم المقالة، ھذه أھل واحتج: حزم ابنُ  قال

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن الھاد، بن شداد بن هللا عبد عن عتيبة، بن الحكم حدثنا ُشعبة، حدثنا جعفر، بن  المرأة قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .شك شعبة"  أيام ثالثة َبْعدَ  َكانَ  إذا أو شئِت، ما فالَبسى أيَّامٍ  ثالَثة َكانَ  إذا: "لبطا أبى بن جعفر

اج حدثنا سلمة، بنِ  حماد طريق ومن  ُعميس بنت أسماءَ  أن شداد، بن هللا عبد عن َسعِد، ابن الحسن عن أرطاة، بنُ  الحجَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  استأذنتِ   أن أيام ثالثة بعد إليھا بعث ثم أيام، ثالثةَ  لھا َفأِذنَ  امرأُته، وھى جعفر على كىتب أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .واكتحلى تطھرى

ُ  َصلَّى وأنه اإلحداد، حديث روت عنھا هللا رضى سلمة أم فإن بعدھا، ألنه اإلحداد، ألحاديث ناسخ وھذا: قالوا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .عنھما هللا رضى جعفر موتِ  قبل كان سلمة أبى موت أن خالف وال سلمة أبى موتِ  إثر به أمرھا

ُ  َصلَّى هللا رسول من يسمع لم الھاد بن شداد بن هللا عبد فإن منقطع، حديث ھذا بأن ذلك عن الناسُ  وأجاب  وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

مُ  فكيف رآه،  وال أرطاة، بن الحجاج: الثانى الحديث وفى ھا؟في مطعن ال التى المسندة الصحيحة األحاديث على حديُثه ُيَقدَّ

 .الحديث فرسانُ  ھم الذين األئمة حديثُ  بحديثه ُيعارض
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 فصل

 أن لھا فإن اتفاقاً، عنھا اإلحداد وجْوبُ  سقط حملُھا، انقضى فإذا الحامل، أما بالشھور، للِعدة تابع اإلحداد أن: الثانى الحكم

 .شاءت ما له وتتزيَّن لزوجھا، وتتطيَّب وتتجمَّل، تتزوج،

 يستِمرُ  بل: قيل الوضع؟ إلى يستِمرُّ  أم اإلحداد، وجوبُ  يسقطُ  فھل وعشر، أشھر أربعةِ  على الحمل مدةُ  زادت فإذا: قيل فإن

 معھا فكان واجباتھا، من وواجب الِعدة، أحكام من ُحكم وھو بمدتھا، قُيِّد ولھذا العدة، توابع من فإنه الوضع، حين إلى اإلحداد

ً  وجوداً   .وعدما

 فصل

 قولُ  وھذا والكبير، والصغيرة واألمة، والُحرة والكافرة، المسلمة الزوجات جميعُ  فيه تستوى اإلحداد أن: الثالث الحكم

 أبى قولُ  وھو مالك، عن أشھب ورواه الذمية، على إحداد ال: قاال نافع وابنَ  أشھب، أن إال. ومالك والشافعى، أحمد،: الجمھور

 .الصغيرة على عنده إحداد وال حنيفة،

ُ  َصلَّى النبىَّ  بأن القول ھذا أربابُ  واحتج  فيه تدُخلُ  فال اآلخر، واليوم با يؤمن من أحكام من اإلحداد جعل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الفروع بأحكام مكلَّفة غيرُ  وألنھا الكافرةُ،

 فكأنه وواجباته، ولواِزمه اإليمان أحكام من ھذا أن يقتضى باإليمان يَّدالمق الخاص إلى المطلق العام اللفظ عن لُه وعدو: قالوا

 الكفار، عن ُحكمه نفىَ  يقتضى ال المؤمنين عن الفعل ِحلِّ  نفى أن والتحقيقُ . وواجباته شرائعه من فھذا اإليمان التزم من: قال

 اإليمان يلزم أن حال كل على ويجب له، َيِحلُ  ال فھذا وشرائعه، اإليمان التزم من أن يقتضى وإنما أيضاً، لھم إثباتَ  وال

 والحجَّ  الصالة يتُرك أن لمؤمن يِحل ال: قيل لو كما وھذا فيه، دخلوه بعد إال اإليمان شرائعَ  الشارعُ  يلزمه ال ولكن وشرائعه،

قِينَ  َذاھ َيْنَبغى الَ : "الحرير لباس فى قال كما وھذا. للكافر ِحلٌّ  ذلك أن على يدل ال فھذا والزكاة،  ينبغى أنه يدل فال ،"لِلُمتَّ

ً  َيُكونَ  أَنْ  لِْلُمْؤِمنِ  َيْنَبغى الَ : "قوله وكذا. لغيرھم انا  ".لَعَّ

 فإنه دينه، وبين بينه وخلى يلَتزمه لم ومن اإليمان، التزم لمن ُشرَعتْ  إنما واإليجاب، والحرام الحالل شرائعَ  أن: المسألة وسر

 العلماء، بين عليھا متفق القاعدة وھذه إلينا، ُيحاكم لم ما أصله وبين بينه ُخلِّىَ  كما التزمه، الذى دينال شرائع وبينَ  بيَنه ُيخلى

 ال ولھذا العدة، كأصل به إلزامھا منه وكان المسلم، الزوجِ  حقُّ  به يتعلق أنه الذمية، على اإلحداد أوجبوا الذين عذرُ  ولكن

 اإلسالم بأحكام فيھا ُيلزمون فإنھم المسلمين، مع كعقودھم ھذا فصار فيھا، لھا ُيتعرض وال الذمى، ِمن ِعدتھا فى به ُيلزمونھا

 واألولياء ھى اتفقت لو ولھذا تعالى، َّ  حق اإلحدادُ : يقولون ذلك فى ُينازعھم ومن بعضاً، بعضھم مع لِعقوِدھم يتعرض لم وإن

 أھلھا، من الذمية وليست الِعبادات مجرى جارٍ  فھو به اإلتيانُ  ولزمھا يسقط، لم بتركه، أوصاھا بأن سقوطه على والمتوفَّى

 .المسألة سر فھذا
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 فصل

 أعلمھم ال: المنذر ابنُ  قال. بزوجين ليسا ألنھما سيُدھما، مات إذا الولد أمِّ  وال األمة، على يجبُ  ال اإلحداد أن: الرابع الحكم

 .ذلك فى يختلِفُون

ا لھما فھل: قيل فإن  وأْوَجَبه الزوج، غير على الثالث فوق اإلحداد حرم إنما النصَّ  فإن ذلك، لھما نعم: قيل أيام؟ ثالَثةَ  ُتِحدَّ

 .يجب فيمن وال عليھن، َيْحُرمُ  فيمن ال اإلحداد، لھن يحل فيمن الولد وأمُّ  األمةُ  فدخلت الزوج، على وعشراً  أَشھر أربعة

 إحداد؟ استبراء أو زنى، أو شبھة، وطءِ  أو طالق ِمن المعتدة على يجب فھل: قيل فإن

 فخصَّت ونفت، أثبتت السنة ألن ھؤالء، من واحدةٍ  على إحداد ال أنه السنة، عليه دلَّت الذى الخامس الحكمُ  ھو ھذا: قلنا

 األموات، على التحريم ُحكم فى داخل فھو عداھما، وما خاصة، األمواتِ  على غيَرھن وبالجائز الزوجاِت، الَواِجبِ  باإلحدادِ 

 وأصحاُبه، حنيفة وأبو ثور، وأبو عبيد، وأبو المسيب، بن سعيدُ  قال وقد البائن؟ المطلقة على اإلحداد فى دخولُه لكم أين منف

 بائن معتدة ألنھا القياس، محضُ  وھو اإلحداُد، عليھا يجب البائن إن: الِخرقى اختارھا عنه الروايتين إحدى فى أحمد واإلمام

مُ  الِعدة وألن سببھا، فى واختلفا الِعدة، فى اشتركا ألنھما عنھا، كالمتوفَّى اإلحداد فلزمھا نكاح، ِمن  َفَحُرَمتْ  النكاح، ُتحرِّ

يب الزينة إظھارَ  أن وھو المعنى، معقولُ  اإلحداد أن ريبَ  وال: قالوا. دواعيه  الرجال، إلى المرأة يدعو مما والُحلى، والطِّ

 ھذا الذريعة، إليه وسدت ذلك، دواعى ِمن فُمِنَعتْ  لذلك، استعجاالً  عدتھا انقضاء فى بَ تكذِ  أن ُيؤمن فال: إليھا الرجال ويدُعو

ر الوفاة عدة فى الكذب أن مع  ال وھى باألقراء فإنھا الطالق، ِعدة بخالف معدودة، أيَّامً  الِعدة وكونِ  الزوج، موت بظھورِ  يتعذَّ

 .أولى لھا االحتياطُ  فكان جھتھا، من إال ُتعلم

مَ  َمنْ  على وتعالى سبحاَنه هللاُ  أنكر قد قيل يِّباتِ  لِِعَباِدهِ  أَْخَرجَ  الَّتى ِزْيَنَتهُ  َحرَّ ْزقِ  ِمنَ  والطَّ  أن يجوز ال أنه على يدل وھذا. الرِّ

مَ  مه ما إال الزينة من ُيحرِّ م قد سبحانه وهللا ورسولُه، هللا حرَّ ُ  َصلَّى رسوله لسان على حرَّ  على اإلحداد زينة مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أصلِ  على ھو بل حرمه، ما غير تحريمُ  يجوز فال الزوج، غير على بتركھا اإلحدادَ  رسولُه وأباح العدة، مدة عنھا المتوفَّى

 وال المستبَرأة، وال بھا، المزنى وال بشبھة، الموطوءة على يجب ال ولھذا توابعھا، وال العدة، لوازم ِمن اإلحدادُ  وليس اإلباحة،

ً  أو قدراً  القُروء من الِعدتين بين لما عنھا المتوفى على قياسھا ِمن أولى القياسُ  وھذا اتفاقاً، الرجعيَّةِ   ِعدة فإلحاقُ  وحكماً، سببا

دَ  الميت الزوج على اإلحداد من المقصودُ  وليس الوفاة، بِعدة األقراء ِعدة إلحاق من أولى باألقراء األقراء  ِمن ذكرتم ما مجرَّ

ِحم، ببراءةِ  العلم لمجرد تكن لم فيه العدة فإن ستعجال،اال طلب  العقد ھذا تعظيم ِمن ھو وإنما الدخول، قبلَ  تِجبُ  ولھذا الرَّ

ً  العدة فجعلت بمكان، هللا عند وأنه وشرفه، خطره وإظھار  ومزيدِ  وتأكده، المقصود ھذا تمام ِمن اإلحداد وجعل له، حريما

 العقدِ  ھذا تعظيم ِمن وھذا أقاربھا، وسائرِ  وأخيھا وابنھا أبيھا ِمن زوجھا على بفعله أولى الزوجة ُجعلت حتى به، االعتناء

فاح وبين بينه الفرقِ  وتأكدِ  وتشريفِه، ربُ  عليه، واإلشھادُ  إعالُنه، ابتدائه فى ُشِرعَ  ولھذا أحكامه، جميع من السِّ  بالّدف والضَّ

فاح، وبينَ  بيَنه المضادة لتحقق  .غيره فى ُيشرع لم ما واإلحداد العدة من وانتھائه آخره، فى وشرع السِّ
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  فصل

 وھى عليھا دليل ال التى واألقوال اآلراءِ  دون النصُّ  عليھا دل التى وھى الحادةُ، تجتِنبھا التى الخصال فى السادس الحكم

 :أربعة

ً  َتمسُّ  الَ : "الصحيح الحديث فى بقوله الطيب: أحدھا  أمُّ  خرجت لما ولھذا اإلحداد، أوجب من عند يمهتحر فى خالفَ  وال ،"ِطيبا

 ذكرتِ  ثم بعارضيھا، مست ثم جارية، منه فدھنت بطيب، دعت سفيان، أبى أبيھا على إحدادھا من عنھا هللا رضى حبيبة

باد، والغالِية، والند، والكافوُر، والعنبُر، المسُك،: الطيب فى ويدخل الحديَث، ريرة، والزَّ  البان، كُدھن ألدھان،وا والبخور، والذَّ

 ُكلُّه فھذا النارنج، زھر وماء القرنفل، وماء الورد، كماء الطيبة، األدھان من المعتصرة والمياه والياسمين، والبنفسج، والورد

 .ذلك من بشىء االدھان من ُتمتع وال السمن، وال الشيرج، وال الزيُت، فيه يدُخلُ  وال ِطيب،

 فصل

 واالسفيَداُج، والُحمرة، والتطريُف، والنَّقُش، الخضاُب، عليھا فيحرم بدنھا، فى الزينة: أحدھا. نواعأ ثالثة وھى: السابع الحكم

ُ  َصلَّى النبىَّ  فإن ً  الِخضاب على نص َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وأشدُّ  فتنة، وأعظمُ  منه، زينة أكثرُ  ھى التى األنواع ھذه على به منبھا

 .الصحيح الصريح بالنص ثابت عنه والنھى الُكحل، :ومنھا اإلحداد، لمقصود مضادة

 نھاراً، وال ليالً  ال عيناھا ذھبت ولو تكتِحلُ  ال: حزم ابن محمد أبو منھم: والخلف السلف من العلم أھل من طائفة قال ثم

ُ  َصلَّى النبى فأََتُوا عينھا، على فخافوا زوجھا، عنھا توفى امرأة أن: عليه المتفق سلمة أم حديثُ  قولَھم، وُيساعد  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 البليغ اإلحداد من الجاھلية فى يفعلونه كانوا ما لھم ذكر ثم ثالثاً، أو مرتين" ال: "قال بل فيه، أذن فما الكحل، فى فاستأذنوه

. منه أشد أو طيبكال فھو الزينة، أبلغ من الكحل أن ريب وال. وعشراً  أشھر أربعة يصبرن أفال ذلك، على ويصِبرن سَنًة،

ُ  َصلَّى هللا رسول وأحكامُ  والمعنى، للنص ُمَخالِفٌ  تصرف وھذا تكتحل، أن للسوداء: الشافعية بعض وقال  ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ق ھم له السلف نكيرُ  اشتد الذى الفاسد بالرأى القياس ھذا ومثلُ  والقِصار، االِطوال بين ُتفرق ال كما والبيض، السود بين ُتفرِّ  وذمُّ

ً  باإلثمد الكحل إلى اضطرت إن: فقالوا وأصحابھم، والشافعى، حنيفة وأبى وأحمد، كمالك، العلماء، جمھور وأما. إياه  ال تداويا

 ال: الجالء كحل فى قالت فإنھا عنھا، هللا رضي المتقدم سلمة أم حديثُ : وحجُتھم نھاراً، وتمسحه ليالً  به تكتِحلَ  أن فلھا زينة،

 أن اآلخر عنھا هللا رضى سلمة أم حديث: حجتھم ومن. بالنھار وتغسلينه بالليل، فتكتحلين َعلَْيكِ  َيْشَتدُّ  منه، ُبدَّ  ال لما إال لُ تكَتحِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول  ليس هللا، رسول يا صبر: فقلت سلمة؟ أم يا ھذا ما: فقال َصبراً  عليھا جعلت وقد عليھا، دخل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ھذا مالك وأدخل الرواةُ، فَّرقه واحد، حديثٌ  وھما ،"بالنََّھار َوَتْنِزعيه باللَّْيل إال تجعليه الَ : فقال الَوْجَه، ُيشبُّ  إنه: فقال طيب فيه

ً  له" الَتمھيد" فى عمر أبو وذكر بالغاً،" موطئه" فى منه القدر  ھلُ أ وأدخله به، مالك احتجاجُ  ويكفى بعضاً، بعُضھا َيشدُّ  طرقا

 المتفق المسند لحديثھا الظاھر فى مخالف لھذا حديُثھا ولكن حسناً، يكون أن درجاته وأقلُّ  األئمُة، به واحتج كتبھم، فى السنن

ُ  َصلَّى النبى فإن بحال، تكتِحلُ  ال عنھا المتوفى أن على َيُدلُّ  فإنه عليه،  ليالً  ال الكحل فى عينھا للمشتكية يأذن لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عن نافع، عن مالك ذكر وقد. تضطر أن إال: يقل ولم ثالثاً، أو مرتين ،"ال: "وقال غيِرھا، وال ضرورة ِمن وال نھاراً، وال

 .َتْرَمَصانِ  عيناھا كادت حتى تكتِحل فلم عمر، بن هللا عبد زوجھا على َحادٌّ  وھى عينھا اشتكت أنھا عبيد، ابنة صفية
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ً  ظاھره كان وإن عندى وھذا: عمر أبو قال  ،"ال: "اآلخر الحديث فى وقوله. بالليل إباحته من فيه لما اآلخر، لحديثھا مخالفا

ً  أو مرتين ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فيھا قال التى الشكاة أن أعلم وهللا الحديَثين ترِتيبَ  أن اإلطالق، على ثالثا  تبلغ لم ال،: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً مبلغ ِمنھا أعلم وهللا  ذلك، لھا ألباح بصرھا، ذھابَ  تخافُ  مضطرة محتاجة كانت ولو نھاھا، فلذلك الكحل، ِمن فيه لھا ُبدَّ  ال ا

 حال إلى المحظورات الضرورات ألن التأويل، لھذا يشھد والنظر ،"بالنَّھارِ  واْمَسحيهِ  باللَّْيلِ  اجعليه: "لھا قال بالتى فعل كما

 هللا رضى سلمة أم ألن الكحل، فى المسند للحديث تفسيراً  عنھا هللا رضى سلمة أم فتوى مالك جعل ولھذا األصول، فى المباح

 ال شىء إلى المضطر ألن لذلك، يشھد والنظرُ  ومخرجه، بتأويله أعلمُ  وھى عندھا، صحَّ  إذا لِتخالَِفه كانت وما روته، عنھا

 عن ال الزينة عن الحادة ُنھيت وإنما شىء، فى الزينة نم والتداوى الدواء وليس بالزينة، المتزين المرفَّه بحكم له ُيحكم

 وأكثر والشافعى، مالك قال وبه الفقه، أھلُ  وعليه النظر، فى صحته مع روت بما أعلم عنھا هللا رضى سلمةَ  وأمُّ  التداوى،

 .الفقھاء

 ُيتوفى المرأة فى يقوالن كانا أنھما يسار، بن وسليمان هللا، عبد بن سالم عن بلغه أنه": موطئه" فى هللا رحمه مالك ذكر وقد

 فيه كان وإن بالكحل وتتداوى تكتحل أنھا أصابتھا، شكوى أو بعينيھا، رمدٍ  ِمن بصرھا على خشيت إذا إنھا: زوُجھا عنھا

 .بالنيات واألعمال التطيب، إلى ال التداوى إلى القصد ألن: عمر أبو قال. طيب

 للمرأة عنھا هللا رضى سلمة أم فأذنت الجالء، كحل وھو بطيب، وليس زينة، كونفي يصفر، الصبر هللا، رحمه الشافعى وقال

 .أشبھه ما وكذلك يرى، حيث بالنھار وتمسحه ترى، ال حيث بالليل

 بالتوتيا الُكحل فأما الزينة، به تحصل ألنه باإلثمد، الُكحل ِمن الحادةُ  ُتمنع وإنما": المغنى" فى قدامة بن محمد أبو وقال

ً  ويزيدھا العين ُيَقبِّح بل فيه، زينةَ  ال ألنه به، بأس فال ونحوھما، روتوالعنزَ  ِبرِ  جعل ِمن ُتمنع وال: قال. َمَرھا  غير على الصَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  قال فلھذا الخضاب، فيشبه ُيصفره، ألنه الوجه، فى منه ُمِنعَ  إنما ألنه بدنھا، من وجھھا  ُيشب إنه: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الوجه

در، االغتسال من وال حلقه، إلى المندوب الشعر وحلقِ  اإلبط، ونتفِ  األظفار، تقليم ِمن ُتمنع وال: قال  به، واالمتشاط بالسِّ

 ألبى قيل" مسائله" فى النيسابورى ھانىء بن إبراھيم وقال للتطيب، ال للتنظيف يراد وألنه عنھا، هللا رضى سلمة أم لحديثِ 

بِر اكتحلت أرادت، إن ولكن ال،: قال باإلثمد؟ تكتِحلُ  عنھا المتوفى: هللا عبد  .شديدة شكوى واشتكت عينھا على خافت إذا بالصَّ

 فصل

ُ  َصلَّى النبى عنه نھاھا ما عليھا فيحُرم الثياب، زينةُ : الثانى النوع  وقد. مثلُه ھو وما منه، بالمنع أولى ھو وما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َتْلَبسُ  والَ : " قال أنه عنه صح ً  َثْوبا  واألخضر، واألصفر، باألحمر المصبوغ وسائرَ  والمزعفر، المعصفر يعم وھذا". َمْصُبوغا

 ".الُمَمشَّق الثِّياِب،وال ِمنَ  الُمَعْصَفرَ  َتْلَبسُ  َوالَ : " اآلخر اللفظ وفى. والتزيين للتحسين ُيصبغ ما وكل الصافى، واألزرق

 أو قطن، أو قز، أو خز، من صبغ فيه يدخل ولم وجھه على الثياب من ُنسج ما وھو فيه، مأذون: ماأحدھ. آخران نوعان وھھنا

 .كالبرُود غيره مع ونسج غزله صبغ أو شعر، أو وبر، أو صوف، أو كتان،
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 .منه يمنع ال فھذا الوسخ، ليستر أو لتقبيح، ُصبغ وما السواد، مثل الزينة بصبغه ُيراد ال ما: والثانى

 يلبُسھا، لمن زينة فالثيابُ . للعورة والسترة الالبسين، على الثياب جمال: إحداھما. زينتان الثياب فى: هللا رحمه شافعىال قال

 بمزين، ليس البياض ألن البياض، من ثوبٍ  ُكلَّ  تلبس أن بأس فال عورتھا، ستر عن ُتنه ولم بدنھا، زينة عن الحادةُ  ُنھيت وإنما

 الثوب تزيين يرد لم صبغ ُكلُّ  وكذلك غيره، أو خز من ِصبغ عليه يدخل ولم وجھه على ُينسج ما وكل والوبر، الصوفُ  وكذلك

 لِكل وذلك الحادة، تلبسه فال غيره أو ثوبه فى وشى أو زينة، ِمن كان فأما عنه، الوسخ لنفى أو لتقبيحه، صبغ وما السواد، مثل

 .المهك انتھى. ذمية أو مسلمة صغيرة، أو كبيرة أمة، أو حرة

 لم وإن خز وال عصب ثوب تلَبسُ  ال: حنيفة أبو وقال مالك، قول نحو الباب ھذا فى هللا رحمه الشافعى وقول: عمر أبو قال

ً  يكن  اكتحلت عيُنھا، اشتكت وإذا. تلبسه أن بأس فال الزينة، المصبوغ الثوب بلبس ُترد لم وإن الزينة، به أرادت إذا مصبوغا

 .تكتحل لم عيُنھا، شتكِ ت لم وإن وغيره، باألسود

  فصل

 بُكحل تكتِحلُ  وال الطيب، من بشىء تتطيب وال المعتدة، تتزين وال: طالب أبى رواية فى فقال هللا، رحمه أحمد اإلمام وأما

ھنُ  ِزينة، بُ  وال طيب، فيه ليس بُدھن وتدَّ ً  وال مسكاً، ُتقرِّ  أن لعله فُ وتتشوَّ  تتزيَّن، اثنتين أو واحدة والمطلقة للطيب، زعفرانا

 .ُيراجعھا

 .والزينة الطيبَ  يجتْنبنَ  والمحرمة ثالثاً، والمطلقةُ  زوُجھا، عنھا المتوفَّى: قال أحمد سمعت: مسائله فى داود أبو وقال

 ال: فقال بحرير؟ ليس الُبرد تلبسان ھل والمطلقة، زوجھا عنھا المتوفى: قلت هللا، رحمه أحمد سألتُ ": مسائله" فى حرب وقال

ً  الُمَطلََّقة وشبھت: قال ثم. ُطھرھا عند قليالً  يكون أن إال الطيب، فى وشدد بزينة، تتزين وال عنھا، المتوفى يبتتط  ثالثا

 من المعصفر تلبس ال عنھا المتوفَّى: قال سلمة أمِّ  إلى بإسناده حرب ساق ثم رجعة، عليھا لزوجھا ليس ألنه عنھا، بالمتوفَّى

 .بطيب تمتشط وال تتطيب، وال تِحُل،تك وال تختضب، وال الثياب،

 ال: قال عدتھا؟ فى تدھن أو عدتھا، فى تنتقِبُ  المرأة عن هللا عبد أبا سألتُ ": مسائله" فى النيسابورى ھانىء بن إبراھيم وقال

 اإلمام كالم دار فقد به، تدِھنُ  فال طيب، فيه ُدھن كل: هللا عبد أبو وقال. تتزين أن زوُجھا عنھا للمتوفَّى ُكِرهَ  وإنما به، بأس

 ھو وھذا كان، نوع أى من الزينة لباس من كان ما الثياب ِمن منه الممنوع أن على هللا رحمھم حنيفة وأبى والشافعى، أحمد،

ُ  َصلَّى والنبى مفھوم، ألجله والممشَّق المعصفر ِمن ُمنعت الذى المعنى فإن قطعاً، الصوابُ   مع ربالذك خصه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  المصبوغ ة والبرود األبيضُ  كان فإذا بالمنع، وأولى مثلُه، ھو ما على تنبيھا  للزينة ُيراد مما األثمان الغالية الرفيعة المحبرَّ

 كما ال ذلك، فى َيسَتِربْ  لم ورسوله هللا عن عقل من وكل. المصبوغ الثوب ِمن بالمنعِ  أولى كان جودتھما، وتناھى الرتفاِعھما

 لونه ِمن وأصفر أبيض حرير من شاءت ما بعدُ  تلبس أن لھا ومباحٌ  فقط، المصبغة الثياب تجتنب إنھا: حزم ابن مدمح أبو قال

 الذھب ِمن كله والُحلى بالذھب المنسوجَ  تلبسَ  أن لھا ومباح. ذلك وغير لوُنه، ھو الذى البحر وصوف ُيصبغ، لم الذى

 لغير أو لضرورة كله الكحل: وھى فقط، تجتنبھا أشياء خمستةُ  ھىف ذلك، وغير والزمرد والياقوت، والجوھر والفضة،
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ً  وتجتنب نھاراً، وال ليالً  ال عيناھا ذھبت ولو ضرورة،  شىء على أو والجسد، الرأس فى ُيلبس مما مصبوغ ثوب ُكلَّ  فرضا

اة ثياب وھى وحَده العصب إال ذلك، وغير والصفرة، والُحمرة والخضرة، السواد ذلك فى سواء منه،  اليمن، فى ُتعمل موشَّ

ً  وتجتنب. لھا مباح فھو ً : أيضا  لھا، حاللٌ  فھو فقط، بالمشط التسريح حاشا االمتشاط وتجتنب جملة، ُكلَّه الخضابَ  فرضا

ً  وتجتنب ً : أيضا ً  تقرب وال ُكلَّه، الطيبَ  فرضا ً  حاشا شيئا  ذكرھا التى الخمسة فھذه فقط، طھرھا عند أظفار أو قسط من شيئا

 .بنصه فيھا كالمه حكينا

ً  يتقد ثوب وإباحةُ  شىء، فى الزينة من ليس عليھا أسودَ  ثوب لبس تحريمُ  منه بعجيبٍ  وليس  تحريمُ  وال وجوھراً، ولؤلؤاً  ذھبا

 دينُ  ھذا: يقولَ  أن منه العجب وإنما وُرواؤه، وبھاؤه حسُنه بالعيون يأخذ الذى الحرير وإباحة الوسخ، لحمل الغليظ المصبوغ

ُ  َصلَّى نھيه فى الصحيح الحديث خالفِ  على إقدامه ھذا من وأعجبُ . خالفه ألحد َيحلُّ  ال وأنه األمر، نفس فى هللا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 طھمان، بن إبراھيم رواية من ألنه ذلك، َيِصحُّ  وال: قال ثم بذلك، الخبرَ  ذكر أنه ھذا، من وأعجبُ . الُحلِى لباس عن لھا َوَسلَّمَ 

 .به لقلنا صح ولو ضعيف، وھو

 إخراج على الستة األئمةُ  اتفق الذين الثقات األثبات الحفاظ ِمن وھو حزم، ابن محمد أبى من طھمان بن إبراھيم لقى ما َفلِلَّه

 أحد عن ُيحفظ ولم والصدق، بالثقة األئمةُ  له وشھد بحديثه، االحتجاج على الشيخان وفيھم الصحيح، أصحابُ  واتفق حديثه،

 أبى شيخنا على وقرىء. به تضعيفُه وال رواه، حديث تعليلُ  قط المحدثين من أحد عن ُيحفظ وال خدش، وال جرح فيه منھم

 وسكن بھراة، ولد الھروى سعيد أبو الخراسانى سعيد بن طھمان بن إبراھيم: قال: أسمع وأنا" التھذيب" فى الحافظ الحجاج

 عمرو بن نوح قال: قال ثم عنه، روى ومن روى، عمن ذكر ثم بھا، مات حتى بمكة سكن ثم بھا، وحدث بغداد، وَقِدمَ  نيسابور

 وأبى أبيه، عن حنبل، بن أحمد بن هللا عبد وقال الحديث، صحيحُ : المبارك ابن عن الملك، عبد بن سفيان عن المروزى، بن

 حسن صدوقٌ : حاتم أبو وقال الِعجلى، قال وكذلك به، بأس ال: معين بن يحيى عن حنبل، بن أحمد بن هللا عبد وقال ثقة،: حاتم

 وقال. ويوثقونه فيه، ويرغبون حديثه، يشتھون األئمة تزل لم ثم الحديث، فى ثقة كان: الدارمى سعيد بن عثمان وقال الحديث،

ً  أكثر بُخراسان كان ما السماع، كثيرَ  الرواية، حسَ  الحديث، صحيحَ  كان: راھويه بن إسحاق وقال ثقة: داود أبو  منه، حدثا

 وأوثقھم، والحجاز، والعراق بُخراسان حدَّث َمنْ  أنبل ِمن كان: القاضى أكثم بن يحيى وقال. الجماعة له وروى ثقة، وھو

ً  وأوسعھم  ولم بمكة ومائة وستين ثمان سنة طھمان بنُ  إبراھيم مات: يقول سليمان ابن مالك سمعت: المسعودى وقال. علما

 .مثله يخلف

ح ومقصودھا، معناھا عن وكاشف النصوص، لھذه مطابق ھو بما نھمع هللا رضى الصحابةُ  أفتى وقد  أنه عمر ابن عن فصَّ

ً  وال المعصفر، تلَبسُ  وال َتْخَتِضب، وال تتطيب، وال تكتِحُل، ال: قال ً  ِبحلى، تتزين وال برداً، وال مصبوغاً، ثوبا  به ُتريد شيئا

 .عينھا ىتشتك أن إال الزينة، به ُتريد بُكحل تكتِحلُ  وال الزينة،

 طيباً، عنھا تمسُّ  وال: عمر ابن عن نافع، عن عمر، ابن هللا ُعبيد عن الثورى، سفيان عن الرزاق، عبد طريق من عنه وصحَّ 

ً  تلبس وال تكتحل، وال تختِضبُ  وال ً  ثوبا  .به تتجلببُ  عصب ثوب إال مصبوغا
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ً  تمس وال الَعْصَب، إال المصبغة الثيابَ  تلبسُ  ال: عطية أمِّ  عن وصح  بكحل تكتِحلُ  وال واألظفار، بالقُسط الطيب أدنى إال طيبا

 .زينة

 .والزينة الطيبَ  تجتِنبُ : قال أنه عنه هللا رضى عباس ابن عن وصح

 .تتطيَّبُ  وال تختضب، وال ُحلياً، تلبس وال تكتِحُل، وال شيئاً، المصبغة الثياب ِمن تلَبسُ  ال عنھا هللا رضى سلمة أمِّ  عن وصح

بُ  وال معصفراً، تلَبسُ  ال: عنھا هللا رضى المؤمنين أمُّ  شةعائ وقالت  شاءت إن وتلبس ُحلياً، تلبس وال تكتحل، وال طيباً، ُتقرِّ

 .الَعْصبِ  ثيابَ 

 فصل

 منزلھا، غير فى والبيتوتة والزينة، الطيَب، زوجھا عنھا المتوفَّى الزوجةُ  وتجتِنبُ ": مختصره" فى الِخرقى فقال النِّقاُب، وأما

ً  بھذا أجدْ  ولم. والنِّقاب باإلثمد، الُكحلَ و  المرأة عن هللا عبد أبا سألت": مسائله" فى ھانىء ابن إسحاق قال وقد.أحمد عن نصا

 فى داود أبو قال قد ولكن. تتزيَّن أن زوجھا عنھا للمتوفى ُكِرهَ  وإنما به، بأس ال: قال عدتھا؟ فى تدِھن أو ِعدتھا، فى تنتقِبُ 

 .والزينة الطيبَ  تجتنبن: والمحرمة ثالثاً، والمطلقة زوجھا، عنھا متوفىال عن" مسائله"

 أعلم وهللا ھذا نصه ِمن أخذ القاسم أبا فلعل النقاب، تجتنب أنھا ھذا فظاھر تجتنبه، فيما المحرمة بمنزلة عنھا المتوفى فجعل

 المعتدة ألن ونحوه، البرقع مثل معناه فى وما نقاب،ال الحادة تجتنبه فيما الثالث فصل: فقال" المغنى" فى محمد أبو علله وبھذا

 .المحرمة تفعل كما عليه وجھھا،سدلت ستر إلى احتاجت وإذا. ذلك من تمتنع والمحرمة بالُمْحِرَمة، مشبھة

  فصل

 أحدھما المغنى فى احتماالت وھما وجھان، فيه: قيل لبسه؟ لھا ھل نسج، ثم غزلُه ُصبغَ  إذا الثوب فى تقولون فما: قيل فإن

ُ  َصلَّى هللا رسول لقول يحرم ال: والثانى نسجه، بعد ُصبغَ  ما فأشبه للحسن، مصبوغٌ  وألنه وأرفع أحسن ألنه لبسه، يحرم  هللاَّ

 :الشيخ قال القاضى، ذكره نسجه، قبل غزلُه ُصبغَ  ما وھو ،" َعْصبٍ  َثْوبَ  إالَّ : " عنھا هللا رضي سلمة أمِّ  حديث فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 به، إال ينبتان ال باليمن نبتان والعصب الورس: السھيلى قال الثياب، به تصبغ نبتٌ  أنه: فالصحيح: الَعَصب وأما أصح، واألول

ُ  َصلَّى النبى فرخص ةِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  كاألحمر تحسين، لغير يصبغ ما معنى فى ألنه بالَعصب، ُيصبغ ما لبس فى للحادَّ

 .أعلم وهللا. نسجه بعد ُصبغ بما كحصولھا بصبغه، الزينة حصول مع لبسه لتجويز معنى فال واألصفر،

ُ  َصلَّى هللاِ  رسول حكمِ  ِذكرُ   االستبراء فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن عنه، هللا رضى الُخدرى سعيد أبى حديث من: مسلم صحيح فى ثبت ً  بعث نُحني يومَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  جيشا

ً  فكأن سبايا، وأصاُبوا عليھم، فظھروا فقاتلوھم، عدواً، فلقى أوطاس، إلى ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابِ  ِمن ناسا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

جوا  َملََكتْ  َما الَّ إ النَِّساءِ  ِمنَ  والُمْحَصَناتُ {: ذلك فى وجلَّ  عزَّ  هللاُ  فأنزل المشركين، من أزواجھن أجلِ  ِمن ِغشيانھن من تحرَّ

ً " صحيحه" وفى.عدتھن انقضت إذا َحالَلٌ  لُكمْ  َفُھنَّ : أى ،] 24: النساء[} أْيَماْنُكمْ   عنه، هللا رضى الدرداء أبى حديث من: أيضا
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ُ  َصلَّى النبىَّ  أن  هللا َرسولُ  فقالَ  نعم،: فقالوا". بھا لِمَّ يُ  أَنْ  ُيريد لََعلَّهُ : "فقال فُسطاط، بابِ  َعلَى ُمجحٍّ  بامرأةٍ  مرَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى ً  أَْلَعَنهُ  أَنْ  َھَمْمتُ  لََقدْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُثهُ  َكْيفَ  َقْبَرهُ، َمَعهُ  َيْدُخلُ  لَْعنا  ".لَهُ  َيِحلُّ  الَ  وُھوَ  َيْسَتْخِدُمهُ  َكْيفَ  لَُه، َيِحلُّ  الَ  وُھوَ  ُيَورِّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن سارية، بن ِعرباض حديث من: الترمذي وفى م َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ باَيا َوْطءَ  حرَّ  .ُبُطوِنِھنَّ  فى َما َيَضْعنَ  َحتَّى السَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عنه، هللا رضى الُخدري سعيد أبى حديث من: داود أبى وسنن ،"المسند" وفى  سبايا فى قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  الَ " :أَوطاس  ".َحْيَضةً  َتِحيضَ  َحتَّى َحْملٍ  َذاتِ  َغْيرُ  َوالَ  َتَضَع، َحتَّى َحاِملٌ  ُتوَطأ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عنه، هللا رضى ثابت بن ُرويفع حديث من: الترمذى وفى ِ  ُيؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َوالَيْومِ  ِبا

 .حسن حديث: الترمذى قال". َغْيِره َولَد َماَءهُ  َيْسقى َفالَ  اآلخر،

ً  حديثه من داود، وألبى ِ  ُيْؤِمنُ  الْمِرىءٍ  َيِحلُّ  الَ : "أيضا ْبى ِمنَ  اْمَرأَةٍ  َعلَى َيَقعَ  أَنْ  اآلِخرِ  َوالَيْومِ  ِبا  ".َيْسَتْبرَئھا َحتَّى السَّ

ِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : "وألحمد ً  َحنَّ َيْنكِ  َفالَ  اآلِخرِ  والَيْومِ  با با َباَيا ِمنَ  َثيِّ  ابن قال": صحيحه" فى البخارى وذكر". َتِحيضَ  َحتَّى السَّ

 .العذراءُ  ُتستبرأ وال بحيضة، فلُتستبرأ َعتقت، أو بيَعت، أو ُتوَطأ، التى الَوليدةُ  ُوِھَبتِ  إذا: عمر

ُ  ىَصلَّ  هللا رسول أرسل: طاووس عن مسلم، بن عمرو عن معمر، عن الرزاق، عبد وذكر ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بعض فى مناديا

 ".َتِحيضَ  َحتَّى َحاِئلِ  َوالَ  َحاِمٍل، َعلى َرُجلٌ  َيَقَعنَّ  الَ : "مغازيه

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأمرھم أوطاس، يومَ  سبايا المسلمون أصاب: قال الشعبى، عن زكريا، عن: الثورى سفيان عن وذكر  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .تحيض حتَّى حامل غير على وال َتَضَع، حتى حاِملٍ  على يقعوا ال أن َوَسلَّمَ 

 فصل

ً  السنن ھذه فتضمنت  :عديدة أحكاما

 تحيضَ  فبأن حائالً  كانت وإن حملھا، فبوضع حامالً  كانت فإن رحمھا، براءةُ  ُيعلم حتى المسبية وطءُ  يجوز ال أنه: أحدھا

 عند حاضت بأن رحمھا براءةُ  ُيعلم التى وفى الِبكر، وفى فيھا خُتلِفَ وا فيھا، نصَّ  فال الحيض ذوات ِمن تكن لم فإن. حيضة

 رجل، إلى عنھا فانتقلت مصونة، وھى امرأةٍ  عند كانت أو ملكه، عن ُيخرجھا ولم يطأھا، ولم الحيض عقيبَ  باعھا ثم البائع،

 ببراءة العلم مع تجب حيث بالِعدة واعتباراً  األحاديث، بعموم أخذاً  كله، ذلك فى االستبراءَ  وأحمد حنيفة وأبو الشافعىُّ  فأوجب

ً  الرحم،  جاِريًة، التجار من ثالثةٌ  تداولَ : عطاء قال: قال جريج، ابنُ  حدثنا: الرزاق عبد ذكر كما الصحابة، بآثار واحتجاجا

 قد جارية ابتاع نم: عنه هللا رضى عمر قال ثم بأحدھم، ولدھا فألحقوا القافة، عنه هللا رضى الخطاب بن عمر فدعا فولَدت،

ً  بھا فليتربَّصنْ  تحض لم كانت فإن تحيض، حتى بھا فليتربَّصنْ  المحيَض، بلغت  .ليلة وأربعين خمسا

 عدة واالستبراءُ  أشھر، ثالثة وجعلھا المحيض، سن تبلغ لم من وعلى المحيض، من يئست من على العدة هللا أوجب وقد: قالوا

 تيقن فحيث الرحم، ببراءة العلمُ  االستبراء من المقصودُ : آخرون وقال. المحيض سنَ  غتبل لم ومن اآليسة، على فيجبُ  األمة،
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 عمر ابن عن نافع، عن أيوب، عن معمر، عن الرزاق، عبد رواه كما عليه، استبراء وال وطُؤھا فله األمة، رحم براءة المالكُ 

 .عنه" صحيحه" فى البخارى هوذكر شاء، إن يستبرئھا لم عذراءَ  األمة كانت إذا: قال عنه هللا رضى

 يومَ  جاريةٌ  سھمى فى وقعت: قال عمر ابن عن اللخمى، هللا عبد بن أيوب عن زيد، بن على حدثنا سلمة، بن حماد وذكر

ة، إبريقُ  ُعُنَقھا كأنَّ  َجلُوالَء،  .ينظرون والناسُ  أقبلھا جعلتُ  أن نفسى ملكتُ  فما: عمر ابن قال فِضَّ

 .بلفظھا فنذكرھا االستبراء لباب قاعدة عقد وقد الماَزرى هللا عبد أبو قال: وفروعھا قاعدته وھاك ،يرجع ھذا إلى مالك ومذھب

 شك أو حامالً، كونھا الظن على غلب َمنْ  وُكلُّ  االستبراُء، فيھا يلزم فال الحمُل، عليھا أُِمنَ  أََمةٍ  كل أن: ذلك فى الجامع والقول

 فإن حصولُه، يجوز الغالب الظن مع لكنه رحمھا، ببراءة الظن غلَّب من وكل فيھا، الزم فاالستبراءُ  فيه، تردد أو حملھا، فى

 .وسقوِطه االستبراء ثبوتِ  فى قولين على المذھب

 صاحب قال مالك، عن روايتان وفيه واآليَسة، الوْطء، ُتطيق التى الصغيرة كاستبراءِ  فيھا، المختلفة الفروعَ  ذلك على خرج ثم

 االستبراء إيجاب وفى عشرة، أربع أو عشرة، ثالث كبنت الحمل، سن قارب ممن كانت إذا الصغيرة فى ويجبُ ": الجواھر"

 عبد ابن رواية فى ونفاه القاسم، ابن رواية فى أثبته روايتان وعشر، تسع كبنت مثلھا َيْحِملُ  وال الوطَء، ُتطيق ممن كانت إذا

 سنّ  تبلغ ولم الحيض، سنَّ  جاوزت فيمن االستبراء ويجب: قال. فيھا ءاستبرا فال الوطء، ُيطبق ال ممن كانت وإن الحكم،

 يجب؟ ال أو االستبراءُ  فيھا يجب فھل عنه، ويئست المحيض، عن قعدت التى وأما. والخمسين األربعين ابنة مثل اآليسة،

 على الحملُ  فيھما ُيمكن أنه اآليسة،و الوطء ُتطيق التى الصغيرة ووجهُ : الماَزرى قال. الحكم عبد وابنِ  القاسم، البن روايتان

 .إمكان ال أن اإلمكان مواضع فى يدعى لئال الذريعة، لِحماية أو الندور،

ً  األمة استبراءُ  ذلك وِمن: قال بر وھو زنت، تكون أن خوفا  .ألشھب والنفى قوالن، وفيه الظن، لسوء باالستبراء عنه المعَّ

 .النادر فى يقع كان وإن لھن، السادات وطءِ  َعدمُ : الغالبُ  قوالن، فيه الَوْخِش، األَمةِ  استبراءُ  ذلك وِمن: قال

 .مالك عن روايتان وجوبه ففى محرم، ذو أو امرأة، أو مجبوٌب، باعھا َمنْ  استبراءُ  ذلك وِمن

 .ينفيه وأشھبُ  ،االستبراءَ  ُيثِبتُ  القاسم فابنُ  سيدھا، إلى فرجعت عجزت، ثم تتصرَّفُ  كانت إذا المكاتبة استبراءُ  ذلك وِمن

: مالك أصحاب من غيُره وقال واجب، غيرُ  االحتياط وجه على مستحب ھو: اللخمى الحسن أبو قال الِبكر، استبراءُ  ذلك ومن

 .واجب ھو

 .المشترى استبراء عن البائع استبراءُ  ُيجزىء فإنه استبرأھا، قد أنه المشترى وَعلِمَ  األمة، البائعُ  استبرأ إذا ذلك ومن

 استبرائھا، عن الحيضة تلك وأجزأت ثاٍن، استبراءٍ  إلى يحتج لم استبرأھا ثم حيضة، الُموَدع عند فحاضت أودعه، إذا كذل ومن

 .عليھا يدخلُ  سيُدھا يكون وال تخُرج، ال أن بشرط وھذا
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 تخرج، ال كانت إن :يقول القاسم فابنٌ  البائع، عند حاضت وقد عياله فى صغير له ولد أو زوجته، ِمن يشتِرَيھا أن ذلك ومن

 تخرج كانت سواء ذلك، أجزأه أمرھا، فى والناظرُ  عنھا، الذابُّ  وھو دار فى المشترى مع كان إن: يقول وأشھبُ  ذلك، أجزأه

 .تخرج ال أو

 أن قبل فاشتراھا حائض، وھى خرجت أو تخرج، أن قبل رجل منه اشتراھا قدم، فحين غائباً، األمةِ  سيدُ  كان إن ذلك ومن

 .عليه استبراء فال تطھر،

لِ  فى حائض وھى بيعت إذا ذلك وِمنْ   حيضة إلى يحتاجُ  ال لھا استبراءً  يكون ذلك أن مذھبه من فالمشھورُ  حيضھا، أوَّ

 .مستأنَفة

 .عليه استبراءَ  فال يده، فى حاضت وقد منھما، المشترى يد تحتَ  وھى الجارية ِمن شريكه نصيبَ  يشترى الشريكُ  ذلك، ومن

 أو ُعلمت فإن الرحم، براءة ُيظن وال يعلم ال حيث يجب إنما وأنه االستبراء، فى مأخذه عن ُتنبيك مذھبه ِمن كلُّھا عُ الفرو وھذه

 عمر ابن عن صح كما البكر، استبراءُ  يجب ال إنه: تيمية ابن العباس وأبو سريج ابن العباس أبو قال وقد استبراء، َفالَ  ُظنت،

ُ  َصلَّى النبى عن وليس نقول، وبقولھم عنھا، هللا رضى د من كل استبراء وجوب فى عام نص َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ملك عليھا له تجدَّ

 .حوائلھن وتحيض حواملُھن، تضعَ  حتى السبايا وطءِ  عن نھى وإنما كانت، حالة أى على

 .الثيب؟ وطء يمتنع كما االستبراء، قبل أبكارھن وطء تحريم يقتضى فعموُمه: قيل فإن

ً  ويخص االستبراء، موجبِ  انتفاء عند ُيقيد أو فُيخص منه، القصدُ  ظھر إطالق أو عموم أنه وغايُته نعم،: لقي  قوله بمفھوم أيضا

ُ  َصلَّى ً  َيْنِكحْ  َفالَ  اآلِخرِ  َوالَيْومِ  ِبا ُيؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : "رويفع حديث فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ با باَيا ِمنَ  َثيِّ ً  ويخص". تِحيضَ  ىَحتَّ  السَّ  أيضا

 .مخالف له يعلم وال الصحابى، بمذھب

ُ  َصلَّى هللا رسول بعث: قال بريدة، حديث من: البخارى صحيح وفى ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  باليمن يعنى خالد إلى عنه هللا رضى عليا

ًة، منھا علىٌ  فاصطفى الُخُمَس، لِيقبض : لُبريدة خالد فقال: رواية وفى ھذا؟ إلى ترى أما :لخالد فقلتُ  اغتسل، وقد فأصبح َسِبيَّ

ً  أُْبِغضُ  وُكْنتُ : بريدة قال ھذا؟ َصَنعَ  ما ترى أال ُ  َصلَّى النبىِّ  إلى قدمنا فلما عنه، هللا رضى عليا  له، ذلك ذكرتُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ا أَُتْبِغضُ  ُبَرْيَدةَ  يا: "فقال  بكراً  تكون أن إما الجاريةُ  فھذه".  َذلِكَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  الُخُمسِ  فى له َفإنَّ  ْبِغْضهُ تُ  الَ : "قال نعم،: قلت ؟"َعلِيٍّ

 يكون أن بد فال حال، وبكل. لھا تملُّكه قبل بالحيضة فاكتفى حيضھا، آخر فى تكون أن وإما استبرائھا، وجوب علي ير فلم

 .االستبراء عن أغناه بحيث رحمھا براَءة تحقق

ُ  َصلَّى النبى لَ قو َتأملتَ  فإذا ُ  َوالَ : "قوله وجدت التأمل، حقَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َحتَّى َحْملٍ  َذاتِ  َغْيرُ  َوالَ  َتَضَع، َحتَّى َحاِملٌ  ُتْوَطأ

 الحمل، مخافة وطئھا عن فُيمسك تكون، ال وأَن حامالً، تكون أن يجوزُ  َمنْ  الحمل ذاتِ  بغير المراد أن منه لك ظھر ،" َتِحيضَ 

 .بحالھنَّ  السابى علم لعدم المسبيات فى قاله وھذا رحمھا، عليه اشتمل بما له علم ال ألنه
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 ھذا بحيضة، يستبرئھا حتى يطأھا لم ال؟ أم حمل على رحمھا اشتمل ھل الملك، قبل حالھا يعلم ال أمة ملك من َفُكلُّ  ھذا وعلى

 من اشتراھا والتى مثلُھا، َيْحِملُ  ال التى والصغيرةِ  العذراء ءالستبرا معنى فال له، معنى ال محض بتعبد وليس معقول، أمر

 استبرأھا تتزوج، أن وأرادت المرأة زنتِ  إذا فكذلك رحمھا، براءة ُيعلم ممن ونحوھا أصالً، تخُرج ال بيته فى وھى امرأته

 .حيضة تحيض حتى زوجھا عنھا أمسك متزوجة، وھى زنت إذا وكذلك تزوجت، ثم بحيضة،

 .بحيضة اعتدت سيُدھا، عنھا مات إذا الولد مأ وكذلك

 كل فى أمة ھى وإنما حيضة، ِعدتھا: قال أعتقھا؟ أو موالھا عنھا توفى إذا الولد أم عدة كم أبى، سألت: أحمد بن هللا عبدُ  قال

 شىء ِمن تركت فما ماتت، وإن. قيمتھا ِمن نقص ما الجانى فعلى عليھا، ُجني وإن قيمتھا، سيدھا فعلى جنت، إن أحوالھا،

 .برقھا وُيرقون بعتقھا، ُيعتقون بمنزلتھا فھم ولدت، فما سيدھا، زوجھا وإن أمة، فحدُّ  حداً، أصابت وإن فلسيدھا،

 إلى الرق ِمن خرجت أمة ِعدة وھذه الحرة، ِعدة فھذه وعشراً، أشھر أربعة: الناس بعضُ  فقال ِعدتھا، فى الناس اختلف وقد

ثھا، أن وعشراً  أشھر ربعةأ: قال من فيلزم الحرية، . الحرة مقامَ  الِعدة فى أقامھا قد ألنه الحرة، حكم ُحكمھا يجعل وأن ُيورِّ

 ُحرة، وال بمطلقة ھى وليست المطلقُة، حيض ثالثَ  تعتد إنما وجه، له ليس قول وھذا حيض، ثالث عدتھا: الناس بعضُ  وقال

ً  َوَيَذُرونَ  ِمْنُكم نَ ُيَتَوفَّوْ  والَِّذيَن◌َ {: فقال العدة هللا ذكر وإنما  ،]234: البقرة[} َوَعْشراً  أْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  بأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّصن أَْزَواجا

 ،]228: البقرة[} قُُروءٍ  َثالََثةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ  َيَتَربَّْصنَ  والُمَطلََّقاتُ {: قال. وعشر أشھر بأربعة فتعتد زوجة، وال بحرة الولد أم وليست

ق ِمن خرجت أمة ھى وإنما  .هللا رحمه أحمد لفظ وھذا الحرية، إلى الرِّ

 .أحوالھا كل فى أمة ھىَ  وإنما حيضة، أعتقھا أو موالھا، عنھا ُتوفى إذا الولد أمُّ  تعتد: صالح رواية فى قال وكذلك

 .سيدھا عنھا توفى إذا وعشر أشھر أربعة الولد أمِّ  ِعدة: العباس بن محمد رواية فى وقال

 الرواية ھذه أِجده ولم: قال.أيام وخمسة بشھرين تعتد أنھا: أحمد عن ثالثة رواية الخطاب أبو وحكي": المغنى" فى شيخال وقال

 حين ألنھا وقتادة، وطاووس عطاء عن ذلك وُروى هللا، رحمه أحمد عن صحيحة أظنھا وال ،"الجامع" فى هللا رحمه أحمد عن

 بن إسحاق رواية ھذه فليست موته، بعد فعتقت األمة، زوجته عن رجل مات لو اكم األمة، عدةَ  ِعدتھا فكانت أمة، الموت

 .أحمد عن منصور

 ابن رواية فى هللا عبد أبو قال. والوفاة الطالق من الولد أم عدة فى القول باب": المسافر زاد" فى العزيز عبد بكر أبو قال

 فال الولد، أمَّ  أعتق إذا: مھنا رواية فى وقال زوجھا؟ مع وھى تعتد كيف عليھا، ِعدة فال زوج، عند وھى السيد مات إذا: القاسم

 والفرقة، والطالق الوفاة فى األمة عدة الولد أم وِعدة: منصور ابن إسحاق رواية فى وقال. عدتھا من تخرج حتى أختھا يتزوج

 سنة َعلَْيَنا ُتْفِسُدوا ال: قال أنه لعاص،ا بن عمرو عن داود أبو رواه ما وعشر، أشھر أربعة عدتھا: قال من وُحجة.كالمه انتھى

ُ  َصلَّى محمد نبينا عيدين، قول وھذا: وعشر أشھر أربعة سيدھا عنھا توفى إذا الولد أم عدة َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  بن ومحمد السَّ

 للوفاة، تعتد حرة نھاأل: قالوا. وإسحاق واألوزاعى، والزھرى، عمرو، بن وِخالس العزيز، عبد بن وعمر ومجاھد، سيرين،

 .الحرة كالزوجة وعشراً، أشھر أربعة ِعدُتھا فكانت
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 بد ال ألنھا: قالوا مسعود، وابن على، َعن وُحكىَ  حيض، بثالثِ  تعتدُّ : وأصحابه حنيفة، وأبو والثورى، والنخعى، عطاء، وقال

 فھى بحيضة، اإلَماء استبراء نصوص فى فتدُخلُ  أمة، وال عنھن، المتوفَّى األزواج آية فى فتدخل زوجة، وليست عدة، ِمن لھا

 .أقراء بثالثة فتعتد بالمطلقة، شىء أشبه

 والشعبى، والحسن، عمر، بن هللا وعبد وعائشة، عفان، بن عثمان قولُ  وھو بحيضة، ُتسَتبرأ أنھا: األقوال ھذه من والصوابُ 

 عبيد، أبى قول وھو عنه، الروايات أشھر فى حنبل بن دوأحم والشافعى، ومالك، ومكحول، قاِلبة، وأبى محمد، ابن والقاسم

 تحيض، من حق فى واحدة حيضة فكان الرقية، عن الملك لزوال االستبراء لمجرد ھو إنما ھذا فإن المنذر، وابن ثور، وأبى

 ُعبيد وأبو مدأح ضعف: المنذر ابن فقال العاص، بن عمرو حديث وأما. والمسبيات والمملوكات، المعتقات، استبراءات كسائر

 وقال. يصح ال: فقال العاص، بن عمرو حديث عن هللا عبد أبا سألت: موسى بن محمد وقال. العاص بن عمرو حديث

ُ  َصلَّى هللا رسول سنةُ  أين: قال ثم ھذا، العاص بن عمرو حديث ِمن يعَجبُ  هللا عبد أبا رأيت: الميمونى  ھذا؟ فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ق من خرجت أمة ھذه وإنما النكاح، من الحرة عدة ھى إنما وعشراً  أشھر أربعة: وقال  أن بھذا قال من ويلزم الحرية، إلى الرِّ

 .كالمه انتھى المطلقة، بذلك تعتد إنما وجه، حيض ثالثَ  تعتد: قال من لقول وليس ُيورثھا،

 الحجاج أبو شيخنا وأخبرنا واحد، غير ضعفه وقد الوراق، رجاء أبو طھمان بن مطرُ  عمرو، حديث إسناد فى: المنذرى وقال

 حديثه ُيضعف سعيد بن يحيى كان: فقال. الوراق مطر عن حنبل بن أحمد سألت: طالب أبو قال" التھذيب" كتاب فى الحافظ

 قالورا مطر حديث ُيشبه سعيد بن يحيى كان: قال الوراق، مطر عن أبى سألتُ : حنبل بن أحمد ابن هللا عبد وقال عطاء، عن

 مطر: وقال خاصة، عطاء فى ليلى أبى ابن ِمن أقرَبه ما: فقال عنه؟ أبى فسألت: هللا عبد قال الحفظ، سوء فى ليلى أبى بابن

 رباح، أبى بن عطاء حديث فى ضعيف: فقال الوراق؟ مطر: معين بن ليحيى قلت: هللا عبد قال الحديث، ضعيف: عطاء فى

 به واحتج الثقات، كتاب فى حبان ابن وذكره الحديث، صالح: الرازى حاتم أبو قال ثقة، فھو وبعد،. بالقوى ليس: النسائى وقال

 .به الحديث لضعف وجه فال مسلم،

 وله الدارقطنى، قاله منه، يسمع ولم عنه، هللا رضى العاص بن عمرو عن ذؤيب، بن قبيصة رواية من أنه الحديث علة وإنما

 وله. موقوف. ديننا علينا ُتلبِّسوا ال: والصوابُ : الدارقطنى قال. نبينا سنة علينا لبسواتُ  ال: يقل لم موقوف أنه وھى أخرى، ِعلة

. الحرة عدة الولد أم عدة: والثانى. ھذا: أحدھا. أوجه ثالثة على عمرو عن واختالفه الحديث، اضطرابُ  وھى أخرى، علة

 ذكرھا عنه الثالثة واألقاويل حيض، ثالث فعدتھا ت،أعتق فإذا وعشرا، أشھر أربعة سيدھا عنھا توفى إذا عدتھا: والثالث

 أن عمرو، عن قبيصة رواية مثل على عن ِخالس، روى وقد عنه، البيھقى حكاه منكر حديث ھذا: أحمد اإلمام قال. البيھقى

 وكان َصَحفى، فإنه عنه، ُيروى ال: أيوب فقال حديثه، فى ُتُكلِّم قد عمرو بن ِخالس ولكن وعشر، أشھر أربعة الولد أم عدة

ُ  ال مغيرة  أھل عند ضعيفة على عن ِخالس روايات: البيھقى وقال كتاب، إنه: يقال على عن روايته: أحمد وقال. بحديثه ُيْعَبأ

: قال سيدھا، عنھا ُيتوفى الولد أم فى عمر ابن عن نافع، عن مالك، روى فقد ذلك ومع. صحيفة من ھى: فقال بالحديث، العلم

 َمنْ  مع وليس الحاكم، ھو والدليلُ  الصحابة، بين نزاع مسألة فھى عنھما، ُروى ما وعمرو على عن ثبت فإن. بحيضة تعتد

 فى األفراد تساوى المعنى عموم شرطُ  ولكن عام، لفظ معھم يكن لم إذ المعنى، بعموم التعلقُ  إال وعشراً  أشھر أربعةَ  جعلھا

 أم بين الذى الشَّبهَ  أن رأوا بالزوجة الولد أمَّ  ألحقوا والذين اإلِلحاق، يتحقَّقُ  ال ذلك ُيعلم لم فما ألجله، الحكم ثبت الذى المعنى
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 بخالف ُحريتھا، مع الِعدة فلزمتھا حرة، صارت بالموت أنھا جھة من األمة وبينَ  بينھا الذى الشبه من أقوى الزوجة وبينَ  الولد

 فيھا ُيتيقن الذى األوقات أدنى وھو الولد، أمِّ  فى موجودٌ  وعشراً، ھرأش أربعة الزوجة ِعدة له ُجِعلَتْ  الذى المعنى وألن األمة،

 الولد أمُّ : يقولون ومنازعوھم متماثلين، بين ُتفرق ال والشريعةُ  الولد وأم الزوجة َبينَ  فيه الحالُ  يفترق ال وھذا الولد، خلقُ 

 وغيرھا، ،]12: النساء[} أَْزَواُجُكم َتَركَ  َما نِْصفُ  لَُكمْ وَ {: قوله فى تدخل لم ولھذا الزوجات، أحكامُ  ال اإلماء، أحكام أحكاُمھا

ً  وَيَذُرون ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  والَِّذينَ {: قوله فى تدخل فكيف  ألجل وعشراً  أشھر أربعة ُتجعل لم والِعدة: قالوا ،]240: البقرة[} أَْزواجا

 .وتمامه النكاح عقد حريم ِمن فھى والخلوة، الدخول قبل وتجب ا،رحمھ براءة ُيَتَيقَّنُ  من على تجب فإنھا الرحم، براءة مجرد

 كما قروء، ثالَثة استبراؤھا ُيجعل لم ولھذا حيضة، فيه يكفى وھذا رحمھا، ببراءة العلم منه فالمقصود األمة، استبراء وأما

 إلحاقھا يقتضى نصَّ  فال مستبرأة،ال فى مقصودٌ  المعنى وھذا للزوج، ونظراً  الرجعة، لزمان تطويالً  كذلك الحرة ِعدة جعلت

 وبا تتعداه، وال والمملوكات، المسبيات فى الشرع صاحبُ  شرعه ما لھا ُيشرع أن بھا األمورِ  فأولى معنى، وال بالزوجات

 .التوفيق

  فصل

 أصحابُ  وقال لصواُب،ا وھو الجمھور، قولُ  وھذا حيضة، ِمن ُبدَّ  ال بل البتة، بُطھر االستبراءُ  يحُصل ال أنه: الثانى الحكم

: األقراء إن: قولھما على بناء استبراُؤھا تم الحيضة، فى طعنت ومتى كامل، بطھر يحصلُ : له قول فى والشافعى مالك،

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  قول ھذا، َيُردُّ  ولكن األطھار، ". ِبَحْيَضةٍ  ُتْسَتْبرأَ  ىَحتَّ  َحائِلٌ  والَ  َتَضَع، َحتَّى َحاِملٌ  ُتوطأ الَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول سمعتُ : ثابت بن ُرويفع وقال ِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : "حنين يوم يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َجاِرَيةً  َيَطأْ  َفالَ  اآلِخرِ  َوالَيْومِ  ِبا

ْبى ِمنَ   .أحدھا ھذا: ألفاظ ثالثة فيه وعنده أحمد اإلمام رواه" ِبَحيَضة َيْسَتْبِرئھا َحتَّى السَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  نھى: الثانى  .تضعن حتى الَحَبالى وعن تحيض، حتى األمة توطأ ال أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  ُيؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : " الثالث ً  َيْنِكَحنَّ  َفالَ  اآلخرِ  َوالَيْومِ  ِبا با َباَيا ِمنَ  َثيِّ  ال وحده بالحيض كله ذلك فى ِحلَّ ال فعلق".  َتِحيضَ  َحتَّى السَّ

 فإن المحض، القياس مقتضى وھو نصه، خالف ما على تعويل وال ألغاه، ما واعتبار اعتبره، ما إلغاء َيجوز فال بالطھر،

لَ  أن يجوز فال البراءة، على فيه ِداللة فال الطھر، فأما الحيض، ھو البراءة على يدل والذى االستبراء، ھو الواجبَ   ىف ُيعوَّ

 الخالف على بناء األطھار، ھى األقراء أن على ھذا وبناُؤھم عليه، يدل ما دون عليه فيه له داللة ال ما على االستبراء

 يجعلوا ولم قرءاً، فيه طلقھا الذى الطھر فجعلوا خالفوه، حتى ذاك على ھذا بناء ُيمكنھم لم ثم شبھة، وال بحجة وليس للخالف،

ً  الحديثَ  خالفُوا وحتَّى قرءاً، فيه سيدھا ماتَ  أو فيه، الملكُ  يھاعل تجدد التى المستبرأة طھر  خالفوا وحتى تبين، كما أيضا

 المقترن الحيضة بعضَ  أن: قالوا ما وغاية المخالفة، من الثالثة األنواع ھذه بعد إال البناء ھذا ُيمكنھم ولم بيناه، كما المعنى

 ھو: قالوا فإن أحد؟ عند قرءاً  ذلك وليس الحيضة، بعض على حينئذ عليھم عتماداال فيكون: لھم فيقال البراءة، على يدل بالطھر

 حيض من مركبةً  حقيقته تكون أن وھو يعرف، وال القروء، مسمى فى ثالث قول ھذا: قلنا. وطھر حيضة بعض على اعتماد

 .وطھر
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 االستبراء الشارع علق لو يمكن إنما ھذا: لناق المشروط، انتفى الشرط، انتفى فإذا. الحيض بشرط للطھر اسم ھو بل: قالوا فإن

 .فال بحيضة، التعليق على تصريحه مع فأما بقرء،

  فصل

 أيام آخرِ  فى األمة ِبيعت فإن": الجواھر" صاحب قال. بھا اكتفاء المشترى يدِ  فى حيضة ببعض يحُصل ال أنه: الثالث الحكم

 المذھب من فالمشھور حيضتھا، أول فى وھى ِبيَعت وإن خالف، غير ِمن لھا استبراءً  حيضھا أيام ِمن بَقى ما يكن لم حيضھا،

 .لھا استبراءً  يكون ذلك أن

ً  نازع من احتج وقد  ُبدَّ  ال فإنه قوله، بطالن على فيه دليل وال تمامھا، من ُبدَّ  فال بحيضة، الحل علق فإنه الحديث، بھذا مالكا

 أن يكفى أو ملكه، فى وھى الحيضة جميع يكون أن يشترط ھل أنه ھوو آخر، أمر فى النزاع ولكن باالتفاق، الحيضة من

 بعُضھا يكون أن يكفى ال أنه على اتفقنا لما: يقولوا أن لمنازعيه ولكن ُيثبته، وال الحديُث، ينفيه ال فھذا ُملكه، فى معظُمھا يكونَ 

 المشترى، عند وھى تكون، أن المعتبرة الحيضة نأ علم البائع، عند أكثُرھا كان إذا البائع ملك فى وبعُضھا المشترى ملك فى

ً  ذلك يكن لم البائع، عند حاضت لو ولھذا  .االستبراء فى كافيا

 ولم الحيضة، عقيب باعھا ثم المشترى، عند موَدعة وھى البيع قبل حاضت إذا بأنھا ھذا عن ُيجيب مالك، بقول قال ومن

 فھو تقدم، كما مالك مذھب فى القولين أحد وھذا ثان، استبراء لمشترىا على يجب ولم الحيضة، بتلك اكُتفى بيته، من تخرج

ً  االستبراء يكون أن يجوز  .ھذه منھا صور، فى البيع قبل واقعا

 فى إال البيع قبل االستبراء يجزىء وال": الجواھر" فى قال. بعده بيعت ثم فاستبرأھا، ثالث، عند لالستبراء وضعت إذا ومنھا

 وال تخُرُج، ال وھى أيام، بعدَ  أو حينئذ، يشتريھا ثم عنده، فتحيضُ  بالوديعة، أو لالستبراء، يِده تحتَ  تكونَ  أن منھا حاالت

 القاسم فابن حاضت، وقد. عياله فى صغير له ولد أو زوجته، من معه ساكن ھو ممن يشتريھا أن: ومنھا. سيُدھا عليھا يدخل

 استبراء، فھو أمرھا، فى والناظرُ  عنھا، الذاب وھو دار فى معه كانت إن: أشھب وقال. ذلك أجزأه تخرج ال كانت إن: يقول

 حائض، وھى خرجت أو تخُرج، أن قبل استبرأھا قدم فحين غائباً، سيُدھا كان إذا: ومنھا. تخُرج ال أو تخُرج كانت سواء

 .تطھر أن قبل منه فاشتراھا

 المسائل، ھذه تقدمت وقد. يده فى حاضت وقد منھما مشترىال يد تحتَ  وھى الجارية من شريكه نصيب يشترى الشريكُ : ومنھا

 .ثان استبراء عن مالك به واكتفى البيع، قبل االستبراء تضمنت معناھا فى وما فھذه

 وھذه بينھما، تناقُضَ  ال: قيل استبراءاً؟ يكن لم البائع عند معظمھا وجد إذا الحيضة إن: وقوله ھذا، قولُه يجتمع فكيف: قيل فإن

 عند معظُمھا يوجد لم حيضة إال ُيجزىء ال مستقل استبراء إلى المشترى فيه يحتاج موضع فكل موضع، لھا وھذه ضعمو لھا

 البيع، قبل باالستبراء اعتبارَ  وال بعضھا، وال حيضة إلى فيه يحتاج ال مستقل استبراء إلى فيه يحتاج ال موضع وكل البائع،

 .ونحوھا الصور كھذه
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  فصل

 .األمة بين عليه مجمع فھو النص، حكم أنه كما وھذا الحمل، بوضع فاستبراؤھا حامالً، كانت إذا أنھا: الرابع الحكم

  فصل

 والمملوكة، الزوجة كحمل بالواطىء، يلحق كان سواء كان، حمل أى حملھا، وضع قبلَ  وطؤھا يجوزُ  ال أنه: الخامس الحكم

ح كما البتة، الواطىء غير ِمن حامل وطءُ  حلي فال الزانية، كحمل به يلحق ال أو بشبھة، والموطوءة  وكذلك النص، به صرَّ

ُ  َصلَّى قوله ِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  والخبيث، الطيب الزرعَ  َيُعمُّ  وھذا" َغْيِرهِ  َزْرعَ  َماَءه َيْسقى َفال اآلِخرِ  َوالَيْومِ  با

 كان وإن الزانى حمل وألن الطيب، الماء عن صيانته ِمن أولى به يختلِطَ  ال حتى يثالخب الماء عن الواطىء ماء ِصيانة وألن

 تمييز فى هللا لسنة مخالف ھذا وألن بغيره خلطه له يجوزُ  فال محترم، وماؤه الواطىء ھذا فحملُ  لمائه، وال له ُحرمة ال

 .ومشاكله بمجانسه قسم كل وإلحاق منه، وتخليصه الطيب، من الخبيثِ 

 فتكون العقد، عقيبَ  ووطئھا استبرائھا قبل الزانية على العقد األربعة الفقھاء من جوز من تجويزُ  العجب، منه يقضى والذى

ً  تليھا التى والليلة منه، علقت وقد الزانى عند الليلة  .للزوج فراشا

 .المنع ُكلَّ  منه وَتمنع اإلِباء، ُكلَّ  ذلك تأبى أنھا علم الشريعة، ھذه كمال تأمل ومن

م أن أحمد، اإلمام مذھب محاسن وِمن  هللا رحمه فھو والفاجرة، والبغىِّ  الزانية اسمُ  عنھا ويرتفعَ  تتوب، حتى بالُكلية نكاحھا حرَّ

 النصوِص  من ُكلِّھا باألدلة المسألة ھذه فى منھم أسعدُ  وھو ذلك، يجوزون ومنازعوه بغى، زوجَ  الرجل يكون أن يجوز ال

ً  المسلمون رآه ما وتحريم والحكمة، والمصلحة ياس،والقِ  والمعانى واآلثار، حوا الرجل سبِّ  فى بلغوا إذا والناس. قبيحا  له صرَّ

ضه من فيه ما مع ھذا، مثل الشريعةُ  تجوز فكيف والقاف، بالزاى  وتعرضه غيره، من عليه أوالد وتعليق فراشه، إلفساد تعرُّ

 ال أن حامالً، كانت لو حتى استبرائھا قبل ووطئھا الزانية على العقد زَ جوَّ  من قولِ  وقياسُ  األمم؟ جميع عند المذموم لالسم

 استبراءھا، أوجب فإن. السنة لصريح مخالِفٌ  وھو ملكھا، عقيب يطؤھا بل الزنى، من حامالً  كانت إذا األمة استبراء يوجب

 الزوجَ  بأن بينھما، الفرق ينفُعه وال َص،النصو خالف استبراءھا، يوجب لم وإن استبرائھا، قبل الزانية وطء بجواز قوله نقض

 بخالف غيره من حامل وال معتدة، على يعقد لم ألنه االستبراُء، عليه يجب لم إنما الزوجَ  فإن السيد بخالفِ  عليه، استبراء ال

ً  فيكون الحمل، إمكان خشيةَ  العدة فى العقد بل الوطء، حرم إنما الشارع إن ثم السيد، ً  ه،غير من حامالً  واطئا  لزرع ماَءه وساقيا

 .حملھا تحقق إذا فكيف كذلك، يكون ال أن احتمال مع غيره

ً  ليسَ  الزانية ولد إن: يقال ما وغاية  ونسبه مائه خلط على إقدامه يجوزُ  ال وھذا لِلفراش، الوَلد فإن األول، بالواطىء الحقا

: والمقصود. به يلحق نسب عن لصيانته بواضعه ُيلحق ال نسب عن ونسبه مائه فصيانةُ  األول، بالواطىء يلحق لم وإن بغيره،

م الشرعَ  أن ً  حملُھا كان سواء تضع، حتى الحامل األمة وطء حرَّ ق وقد محرم غير أو محرما ُ  َصلَّى النبىُّ  فرَّ  بين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، وجلدھا ُحبلى، فوجدھا بھا، تزوج التى والمرأة الرجل دا لھا وقضى الحدَّ  الحامل على العقد بطالن فى صريحٌ  وھذا ق،بالصَّ

 َھَمْمتُ  لََقدْ : "قال.نعم: قالوا ؟"ِبھا ُيلِمَّ  أَنْ  ُيِريدُ  َسّيَدھا لََعلَّ : "فقال فسطاط، باب على ُمِجحٍّ  بامرأة مر أنه عنه وصح. الزنى من
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ً  أَلْعنه أَنْ  ُثهُ  َكْيفَ  لَُه، َيِحلُّ  الَ  َوُھوَ  َيْسَتْخِدُمهُ  َكْيفَ  َقْبَرهُ، َمَعهُ  َيْدُخلُ  لعنا ه سبب فجعل". لَهُ  َيِحلُّ  الَ  َوُھوَ  ُيَورِّ  لألمة وطأه بلعنته ھمِّ

 :وقوله به؟ الحق غيرُ  أم بالواِطىء الحق ھو ھل حملھا، عن يستفِصلْ  ولم الحامل،

 الحمل، خلق فى يزيدُ  الواطىء ھذا ماء فإن يِحل، ال وذلك يستخِدُمه، له عبداً  يجعلُه كيف: أى" له يحل ال وھو يستخِدُمه كيف"

 .وبصره سمعه فى وطؤه يزيدُ  أحمد اإلمام قال منه، بعُضه فيكون

 يعتقده فإنه عنه، موروثة تركة يجعله كيف: أى: فيه يقول تيمية ابن اإلسالم شيخ سمعت ،"له َيِحلُّ  ال وھو يورثه كيف: "وقوله

 .منه جزء ففيه خلقه، فى زاد ماءه ألن لك،ذ له َيِحلُّ  وال عنه، ُتورث تركةً  فيجعله عبده،

 فيورثه منه، يجعله أن يريد بوطئه وھو غيره، ِمن الحملَ  ألن ذلك، له يِحلُّ  وال ابُنه، أنه على يورثه كيف: المعنى: غيره وقال

ه وھذا ماله،  وعلى. األول معنىال على يدل إنما وھذا عبده؟ يجعله كيف: أى ؟"يستعبده كيف: "قوله وھو الحديث، أولُ  يردُّ

 باللعن، جدير ذلك فاعل وأن غيره، من أو زنى ِمن الحملُ  كان سواء غيره، من الحامل وطء تحريم فى صريح فھو القولين،

ح قد بل  خشية يستبرئھا حتى يطأھا لم األمة، زوجَته ملك إذا الرجل بأن: وغيرھم أحمد أصحاب من الفقھاء من جماعة صرَّ

 عليه، والء ال فإنه ملكه، فى به علقت ما بخالف أمه لموالى الوالء ولده على فيكون النكاح، صلب ىف منه حامالً  تكون أن

 غيره؟ من حامالً  كانت إذا فكيف والء؟ عليه أو عليه، والء ال الحرية صريحُ  ھو ھل: لولده احتياط كله وھذا

  فصل

ُ  وال: "قوله من استنبط: السادس الحكم  ما وأن تحيض، ال الحامل أن ،"ِبَحْيَضةٍ  ُتْسَتْبَرأَ  َحتَّى َحاِئلٌ  َوالَ  َضَع،تَ  َحتَّى َحاِملٌ  ُتوَطأ

 فيھا اختلف مسألة وھذه القرآن، وتقرأ بالبيت، وتطوف وُتصلى، تصومُ  االستحاضة، بمنزلة فساد دمَ  يكون الدم من تراه

 وحماد، والحكم، والنخعى، والشعبى، المنكدر، بن ومحمد زيد، بن وجابرُ  ومكحول، وعكرمة والحسن، عطاءٌ  فذھب الفقھاء،

 مذھبه، من المشھور فى أحمد واإلمام المنذر، وابن ثور، وأبو ُعبيد، وأبو واألوزاعى، وأصحاُبه، حنيفة وأبو والزھرى،

 ھدى،م ابن الرحمن وعبد سعد، بن والليث ومالك، وربيعُة، قتادة، وقال. حيض دمَ  ليس أنه إلى: قوليه أحد فى والشافعى

 فى تقول ما: حنبل بن أحمد لى قال: راھويه ابن إسحاق وقال" سننه" فى البيھقى ذكره وقد حيض، دم إنه: راھوية بن وإسحاق

 عن أنت أين حنبل، بن أحمد فقال: قال. عنھا هللا رضى عائشة عن عطاء بخبر واحتججت تصلى،: فقلت الدم؟ ترى الحامل

 كالتصريح وھو أحمد، قول إلى فرجعت: إسحاق قال. أصح فإنه عنھا؟ هللا رضى عائشة ةموال علقمة أمِّ  خبر المدنيين، خبر

 طريق من رويناه ما وھو أحمد، إليه أشار الذى والخبرُ  عنه، إسحاق فھمه الذى وھو حيض، دم الحامل دمَ  بأن أحمد، من

 هللا، عبد بن بكير عن الليث، حدثنا بكير، ابن حدثنا إبراھيم، بن أحمدُ  حدثنا إسحاق، بن بكر أبو حدثنا الحاكم، أخبرنا البيھقى،

 عن ورويناه: البيھقى قال ُتَصلِّى، ال: فقالت الدم ترى الحامل عن سئلت عنھا هللا رضى عائشة أن عائشة، موالةِ  علقمة أمِّ  عن

 هللا لرسول أنشدت نھاأ عنھا، هللا رضى عائشة عن وروينا. ذلك على يدل ما الخطاب، بن عمر عن وروينا مالك، بن أنس

ُ  َصلَّى  :الھذلى كبير أبى بيت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

أً   ُمْغيِلِ  َوَداءٍ  ُمْرِضَعةٍ  َوَفَسادِ ...  حْيَضةٍ  ُغبَّرِ  ُكلِّ  ِمنْ  وُمَبرَّ
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 .الشِّْعرَ  ينكر لم حيث الحيض حال فى الحمل ابتداء على دليل ھذا وفى: قال

 وكان: قال. صلَّت الدم، رأت إذا تحيُض، ال الحبلى: قالت أنھا عنھا هللا رضى عائشة عن عطاء، عن مطر، عن وروينا: قال

 .عطاء عن ومطر ليلى، أبى ابن رواية وُيضعف الرواية، ھذه ينكر القطان يحيى

 كانت فإن مطر، رواية نحو عنھا هللا رضى عائشة عن عطاء، عن موسى، بن سليمان عن راشد، بن محمد وروى: قال

 .أعلم وهللا المدنيون، رواه ما إلى فرجعت تحيض، تراھا كانت ثم تحيض، ال تراھا كانت عائشة تكون أن فيشبه ظة،محفو

ُ  َصلَّى النبىُّ  قسم قد: حيض دمَ  الحامل دم كون ِمن المانعون قال  وضع عدتھا وجعل حامالً : قسمين اإلماء َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الحيضة فكانت يضة،حَ  عدتھا فجعل وحائالً  الحمل،  كانت لما الحمل، ُيجامع الحيضُ  كان فلو رحمھا، براءة على علما

ً  الحيضةُ   الحيَض، الحملُ  جامع فلو حملھا، عدم على دليالً  لِيكون أقراء، ثالثة المطلقة عدة جعل ولذلك: قالوا عدمه، على علما

ُ  َصلَّى نبىال أن ،"الصحيح" فى ثبت وقد: قالوا: عدمه على دليالً  يكن لم  عنه هللا رضى الخطاب بن لعمر قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وإنْ  َبْعُد، أَْمَسَكھا َشاءَ  إنْ  ُثمَّ  َتْطُھَر، ُثمَّ  َتِحيضَ  ُثمَّ  َتْطُھَر، َحتَّى لُِيْمِسْكھا ُثمَّ  َفْلُيَراِجْعھا ُمْرهُ : "حائض وھى امرأَته ابُنه طلق حين

، أَنْ  َقْبلَ  َطلَّقَ  َشاءَ  ةُ  َفِتلكَ  َيَمسَّ  ". النَِّساءُ  لََھا ُتَطلَّق أَنْ  هللاُ  أََمرَ  التى الِعدَّ

 وفى فيه، طالقُھا لكان تحيُض، كانت فلو إجماعاً، وغيره الدم زمن فى ببدعةٍ  ليس الحامل طالقَ  أن به، االستدالل ووجه

ً  عمر ابن حديث من" يحهصح" فى مسلم وروى: قالوا الخبر، بعموم عمالً  بدعة المسيس بعد طھرھا  ُثمَّ  َفْلُيَراِجْعَھا ُمْرهُ " أيضا

 فى الطالق نظير وقته فى الطالق جعل فإنه حيضاً، يكون ال الدم من تراه ما أن على يدل وھذا ،"َحاِمالً  أَوْ  َطاِھراً  لُيَطلِّْقَھا

 حال فى طالقھا يجز ولم حيض، وحال طھر، حال حاالن، لھا لكان حيضاً، الدم من تراه ما كان فلو. سواء الطھر َوقت

ُ  َصلَّى النبى عن رويفع، حديث من" مسنده" فى أحمد روى وقد: قالوا بدعة يكون فإنه حيضھا،  َيِحلُّ  ال: " قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الحيض وجود فجعل". َحْملُھا َيَتبَّينَ  أَوْ  َتِحيضَ  َحتَّى أَمةٍ  َعلى يقع َوالَ  َغْيِرِه، َزْرعَ  َماءه َيْسقى أَنْ  ألَحدٍ   الرحم براءة على علما

 .األرحام تغيض مما الدم وجعل الحبلى، عن الحيض رفع هللا إن: قال أنه على عن ُرِوىَ  وقد: قالوا. الحمل من

ً  الدم وجعل الحبلى، عن الحيض رفع هللا إن: عنه هللا رضى عباس ابنُ  وقال  .شاھين بن حفص أبو رواھما للولد، رزقا

 تحيض، ال الحامل: فقالت الدم، ترى الحامل فى عنھا هللا رضى عائشة عن بإسنادھما، والدارقطنى األثرم، وروى: قالُوا

 .وتصلى وتغتسل،

: قالت أنھا عنھا ثبت قد عائشة لكن خالفھم، غيرھم عن ُيعرف وال: قالوا مستحاضة، لكونھا الندب بطريق وتغتسل،: وقولھا

ً  تراه ما على محمول وھذا. ُتصلى ال الحامل ً  نفاس وأنه ونحوھما، باليومين الوالدة من قريبا  دم وألنه: قالوا قوليھا، بين جمعا

ً  يكن فلم العدة، به تنقضى ال  .كاالستحاضة حيضا

 هللا وألن: قالوا. ويرفُعه حيَضھا يقطع لكنه بذلك، نقول ونحن تحبل، قد الحائض أن على يدل عنھا هللا رضى عائشة وحديث

ً  الطمث دم بإنقالب العادة أجرى سبحانه  .فساد دم فھو غيره، يكون الحمل وقت فالخارجُ  للولد، غذاءً  لبنا
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 فى ال الدم، ھذا حكم فى النزاعُ  وإنما حملھا، أول فى سيما ال عادتھا، على الَدم ترى قد الحاملَ  أن نزاع ال: المحيضون قال

ً  كان وقد. وجوده  محل، فى ثبت إذا والحكمُ : قالوا. بيقين يرفعه ما يأتىَ  حتى حكَمه نستصِحبُ  فنحن باالتفاق، الحمل قبل حيضا

 فى الثابت للحكم استصحابٌ  والثانى النزاع، محل فى اإلجماع لحكم استصحابٌ  فاألول يرفعه، ما يأتى حتى بقاؤه فاألصلُ 

ُ  َصلَّى النبىُّ  قال وقد: قالوا. ظاھر بينھما والفرقُ  يرفعه، ما يتحقق حتى المحل  أْسَودُ  َفإنَّهُ  الَحْيِض  َدمُ  َكانَ  إَذا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فكان ُيعرف، أسود وھذا". ُيْعَرفُ   .حيضا

ُ  َصلَّى النبىُّ  قال وقد: قالُوا  فى دمھا روجخ المرأة وحيضُ "  ُتَصلِّ؟ ولم َتُصمْ  لَمْ  َحاَضتْ  إَذا إْحَداُكنَّ  أَلْيَستْ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .تغييُرھا ال تقريُرھا األسماء فى واألصل لغة كذلك وھذا وشرعاً، لغة الشھر من معلومة أوقات

 ليس وھذا ثالثاً، لھما يجعل ولم واستحاضة، حيض: قسمان األحكام عليه الشارع رتَّب الذى الفرج من الخارج الدم وألن: قالوا

 أن فبطل منھا، واحداً  ليس وھذا العادة، عن الخارج أو الحيض، أكثر على لزائدوا المطبق، الدمُ  االستحاضة فإن بإستحاضة،

 أو بنص إال يثبتُ  ال ھذا فإن فساد، َدم وجعله المحل، ھذا فى ثالث قسم إثباتُ  يمكنكم وال: قالوا حيض، فھو استحاضة، يكون

ُ  َصلَّى النبي رد وقد: قالوا منتف وھو إليه، المصير يجب دليل أو إجماع  اْجلِسى: "وقال عادتھا، إلى المستحاضة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عادتھا على الحامل دم جرى فإذا وُحكمه، الدمِ  وصف فى معتبرة النساء عادة أن على فدل". َتِحيِضينَ  ُكْنتِ  التى األيَّامِ  َقْدرَ 

 على وتقديُمھا عادتھا، تحكيمُ  ووجب حيض، أنه على عادُتھا دلَّت انتقال، وال نقصان وال زيادة غير من ووقتھا المعتادة،

ُ  َصلَّى النبى نساءُ  المسألة بھذه األمة وأعلمُ : قالوا. العبادة عن الخارج الفساد  عنھا صح وقد عائشة، وأعلُمھن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 إسحاق إليه رجع ولذلك عنھا، األخرى الرواية من أصح بأنه أحمد اإلمام له شھد وقد ُتصلى، ال أنھا المدينة، أھل رواية من

 مسألة فھى صحت ولو الصحابة، من ذكرتم عمن ذلك بخالف اآلثار صحة ُتعرف وال: قالوا حنبل، بن أحمد قولُ  أنه وأخبر

 .يفصل دليل وال الصحابة، بين نزاع

ل أما ف،منت وكالھما بالشرع، أو بالحسِّ  ُيعلم أن إما للحمل، الحيِض  مجامعة عدمَ  وألن: قالوا  فليس: الثانى وأما فظاھر،: األوَّ

 .يجتمعان ال أنھما على يدل ما الشرع صاحب عن

. صحيح: األول قطعياً، أو ظاھراً  دليالً  جعل: قلنا. واالستبراء العدة فى الحمل من الرحم براءة على دليالً  جعله إنه: قولُكم وأما

ً  دليالً  كان لو فإنه باطل،: والثانى  يقله لم وھذا الحيض، انقطاع حين من الحمل مدة أول ولكانت مدلُوله، عنه تخلف لما قطعيا

 حين من أشھر ستة من ألكثرَ  بولد جاءت ثم وطئھا، فلو حيض، عدة بعده حاضت ولو الوطء، حين ِمن المدةِ  أولُ  بل أحد،

 المطر تخلُّفَ  مدلولُھا عنھا يتخلف قد اھرة،ظ أمارة أنه فُعلِمَ  اتفاقاً، النسبُ  لحقه الحيض، انقطاع حين من منھا وألقل الوطء،

 بينَ  الَحَكمُ  وھى صائرون، حكمھا وإلى قائلون، بھا فإنا السنة، من به استدللُتم عما الجوابُ  يخرج وبھذا الرطب، الغيم عن

ُ  َصلَّى والنبىُّ . المتنازعين  ونحن بالحيض، فِعدتھا وحائل ملھا،ح وضعُ  فِعدُتھا حامل: قسمين إلى النساء قسم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وُتصلى؟ معه تصومُ  عادتھا على الدم من الحامل تراه ما أن على يدل ما فيه أين ولكن فيه، منازعين غير ھذا بموجب قائلون

ً تنا ھذا ُيعد وال بعينھا، العبارة ھذه حيض، دمُ  دَمھا بأن: القائلون يقول وھذا به، للحديث َتعرُّضَ  ال آخر أمر ھذا  خلالً  وال قضا

 .العبارة فى
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ھا أَنْ  َقْبلَ  َطاِھراً  لُِيَطلِّْقھا ُثمَّ  َفْلُيراِجْعھا ُمْرهُ : "عنه هللا رضى عمر بن هللا عبد شأن فى قولُه وھكذا: قالوا  إباحةُ  فيه إنما ،"َيَمسَّ

 حملھا؟ على تراه ذىال الدم لحكم التعرف ھذا فى فأين المسيس، وعدم الطھر: بشرطين حائالً  كانت إذا الطالق

 وإن ببدعة ليس الحامل طالق أن على الناسُ  اتفق وقد بدعة، الدم زمن فى طالقُھا لكان تحيض، كانت لو الحامل إن: وقولُكم

 الدم؟ رأت

ُ  َصلَّى النبىَّ  إن: قلنا ز عنه، خلو وحالِ  حمل، حال إلى طالَقھا ُيريد التى المرأة أحوال قسم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الحامل طالق وجوَّ

 ً  دم أن على يدل ما ھذا فى وليس المذكورين، بالشرطين طالقھا أباح فإنما الحمل، ذات غيرُ  وأما استثناء، غير من مطلقا

 فى ُيشترط وال مصابة، غير طاھراً  تطلق إنما غيرھا وأن الطالق، فى غيرھا تخالف الحامل أن على بل فساد، دم الحامل

 حالَ  يحُرم ال إصابتھا، عقيبَ  طالقُھا يحُرمُ  ال فكما الدم، رأت وإن وتطلُق اإلصابة، عقيبَ  تطلُق بل ،ھذا من شىء الحامل

ً  الطالق وقت فى الشارع ِحكمةُ  تقتضيه الذى وھذا حيضھا  بصيرة على المطلق كان حملُھا استبان متى المرأة فإن ومنعاً، إذنا

 ال فيه، أُِذنَ  ما نظير منه ُمِنعَ  ما فليس بحملھا، يشعر وال الجماع، بعد كلھن ھنل يعِرضُ  ما الندم ِمن له يعرض ولم أمره، من

 .الحامل فى له أثر ال فھذا الِعدة، بتطويل الحيض فى الطالق من المنع علل َمنْ  سيما وال اعتباراً، وال واقعاً، وال شرعاً،

 وعدة الحمل، بوضع الحامل ِعدة جعل سبحانه هللاَ  ألن يلزُم، ال فھذا الِعدة، به النقضت حيضاً، كان لو إنه: قولُكم وأما: قالوا

 غيره، من حامل وھى ويتزوجھا الثانى يملكھا أن إلى ذلك إلفضاء باألقراء الحامل ِعدة انقضاءُ  ُيمكن وال باألقراء، الحائل

 .غيره َزْرعَ  َماءَ  فيسقى

 لشھادة ذلك منع يمكنكم وال عنھا هللا رضى عائشة حديثَ  ذلك على وحملُتم تحبل، قد الحائض أن لنا سلمتم كنُتم وإذا: قالوا

 .الحبل ُيجامع ال الحيض أن على مداره ألن رأسه، من استداللُكم فبطل يجتمعان، والحبل الحيض أن أعطيُتم فقد به، الحس

 .فرق وبينھما الحمل، على الحيض ورودُ  وھو عكسه، فى وكالُمنا الحيض، على الحمل ورودَ  جوزنا إنما نحن: قلتم فإن

 وعكسه؟ ھذا على ھذا ورودھا بين فرق فأىُّ  يجتمعان، ال متنافيين كانا إذا: قيل

ً  الطمث دمِ  بإنقالب العادة أجرى سبحانه هللا إن: قولكم وأما  أكبر من وھذا: قلنا. المراضع تحيض ال ولھذا الولد به يتغذَّى لبنا

 أجرى وقد المولود وارتضاع اللبن، سلطان زمن وھو الوضع، بعد يستحكم إنما باللبن والتغذية اإلنقالب ھذا فإن عليكم، حجتنا

ً  رأت فلو ھذا، ومع. تحيض ال المرضع بأن العادة هللا  بحكم له يحكم فألن باإلتفاق، الحيض بحكم له لحكم عادتھا، وقت فى دما

 إنما فھذا تقولون، كما ھذا أن وھب: قالوا. وأحرى ولىأ به الطفل تغذى وال انقالبه، فيھا يستحكم لم التى الحال فى الحيض

ً  ينقلب ال فإنه ذلك، قبل فأما. الروح فيه ُينفخ أن بعدَ  وھذا باللبن، التغذية إلى الطفل احتياج عند يكون  الحمل حاجة لعدم لبنا

 .إليه

 وهللا ودليالً، نقالً  تراه كما الراجح ھو القول وھذا الباقى، ويخرج بعضه، يستحيل بل لبناً، كله يستحيل ال فإنه وأيضاً،

 .المستعان
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 صغيرة كانت إذا أما: قيل االستبراء؟ فيه يجب الذى الموضع فى الوطء بغير بالُمْسَتبرأة االستمتاع من تمنعون فھل: قيل فإن

 المقدسى، محمد أبو رھااختا عنه، الروايتين إحدى فى أحمد منصوص وھذا مباشرتھا، وال قبلتھا تحرم ال فھذه مثلھا، يوطأ ال

 إن بحيضة تستبرأ: أخرى رواية فى وقال رضيعة؟ كانت إذا تستبرأ شىء بأى صغيرة كانت إن: قال فإنه وغيُرھما، وشيخنا

 تحرم وال استبراؤھا، يجب ال أنه ھذا فظاھر: محمد أبو قال. وتحبل توطأ ممن كانت إن أشھر ثالثة وإال تحيض، كانت

 فإنه دليل، تحريمھا على وليس متحقق، اإلباحة سبب ألن الصحيح، وھو مالك وقولُ  موسى، أبى ابن راختيا وھذا مباشرتھا،

ً  لكونه كان إنما الكبيرة مباشرة تحريم فإن نص، معنى وال فيھا نص ال  ولد أمَّ  تكون أن خشية أو المحرم، الوطء إلى داعيا

 .كالمه انتھى حة،اإلبا بمقتضى العمل فوجب ھذه، فى ھذا يتوھم وال لغيره،

  فصل

 تحرم: أصحابنا فقال استبراُؤھا يجب: قلنا وإن فظاھر، استبراؤھا، يجبُ  ال: وقلنا بكراً، كانت فإن مثلُھا، ُيوطأ ممن كانت وإن

 قح فى كما دواعيه، تحريم الوطء تحريم من يلزم ال ألنه استبرائھا، بوجوب قلنا ولو يحرم، ال أنه وعندى ومباشرتھا، قبلُتھا

موا إنما وھم سيما ال الصائم، ً  فيكون حامالً، تكون قد ألنھا مباشرتھا تحريم حرَّ  تحريم عللوا ھكذا الغير، بأمة مستمتعا

 فيھا ُيتوھم ال ألنھا الروايتين، إحدى فى االستبراء قبل الوطء بغير بالمسبية اإلستمتاع يحرم ال ولھذا: قالوا ثم المباشرة،

 أصحاب فقال ثيباً، كانت وإن. معنى الِبكر ِمن وغيرھا بالقبلة االستمتاع لمنع يبق فلم بالسبى، استقرَّ  قد ألنه الملك، انفساخ

 قبل بھا االستمتاع فحرم الوطء، يحرم استبراءٌ  ألنه: قالوا االستبراء، قبل بھا االستمتاعُ  يحرم: وغيرھم والشافعى أحمد،

ً  فيكون باطل، والبيع ولد، أم فتكون ،حامالً  كونھا يأمن ال وألنه كالِعدة، االستبراء  فارق ولھذا: قالوا. غيره ولد بأمِّ  مستمتعا

 .والصائم الحائض تحريم وطء

ُ  َصلَّى النبى ألن يطأ، لم ما شاء بما منھا يستمِتعَ  أن وله فرُجھا، إال المستبرأة من يحرم ال: البصرى الحسن وقال  َعلَْيهِ  هللاَّ

 والصائمة كالحائض دونه، ما تحريمُ  الوطء تحريم ِمن يلزمُ  وال دونه مما يمنع ولم االستبراء، قبل طءالو من منع إنما َوَسلَّمَ 

 بين الفرقُ : يقولَ  أن القول ھذا نصر ولمن. استبرائھا قبل سھمه فى وقعت حين السبى من جاريَته قبَّل عمر ابن إن: قيل وقد

 قبل يحرم إنما وطأھا فإن المملوكة، بخالف دواعيه، وال وطؤھا َيِحلُّ  فالً  نه،م أجنبية صارت قد المعتدة أن: والمعتدة المشتراة

 لو أنه ھذا ونظيرُ  والصائمة، بالحائض أشبهُ  فھى الدواعى، تحريمَ  ُيوجب ال وھذا غيره، بماء مائه اختالط خشيةَ  االستبراء

 كونھا يتوھم ما وأكثرُ . سيأتى كما المسبية وكذلك اعيه،دو يحرمُ  وال االستبراء، قبل وطؤھا عليه حرم جاريُته، أو امرأُته زنت

 بھا، استمتع لما ألنه به، القائل يلزم وال ِعالَّته، على األوالد أمھاتِ  بيع تحريم على بناء فھذا البيع، فينفسخ سيدھا، من حامالً 

ُثھا، بھا يخلو كما االستمتاع، جواز فى يكفى وذلك ظاھراً  ملكه كانت  كان وما األجنبية، من ُيباح ال ما منھا وينظر وُيحدِّ

 أمته قبض ِمن ُيمنع ال المشترىَ  فإن نزاع، ھذا جواز فى ُيعلم وال واالستمتاع، القُبلة عن الجوابُ  فھو األمور، ھذه عن جواُبكم

 بھا، والخلوةُ  إليھا لنظرُ ا عليه يحرم وال منه، وجھھا تسُترَ  أن عليھا يجبُ  وال االستبراء، قبلَ  وحَده كان وإن بيته إلى وحوزھا

 .الغير ملك فى ذلك له َيُجزْ  لم وإن بمنافعھا، واالنتفاعُ  واستخدامھا، معھا، واألكلُ 
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 فصل

 .هللا رحمه أحمد عن روايتان وھما للفقھاء، قوالن الوطء بغير االستمتاع جواز ففى َمْسِبيًَّة، كانت وإن

 لم أمًة، َملَك ومن: قال ألنه الِخَرقى، كالم ظاھر وھو الَفْرج، دون بما منھا االستمتاع فيحرم المسبية، كغير أنھا: إحداھما

ْلھا ولم يصْبھا  .لھا ملكه تمام بعد يستبرئَھا حتى ُيَقبِّ

 كونھا فيھا يتوھم ال المسبيَّةَ  أن السبى، بغير المملوكة وبين بينھا والفرق. عنه هللا رضى عمر ابن قول وھو يحرم، ال: والثانية

م كما غيرھا بخالف حال، كل على له مملوكة ھى بل ولد، أُمَّ   .أعلم وهللا تقدَّ

 القبض؟ حين من أو البيع، حين من االستبراء مدة أولُ  يكونُ  فھل: قيل فإن

 القبض حين من: والثانى. به ينتقل الملك ألن البيع، حين من: أحدھما. هللا رحمه أحمد مذھب فى وجھان وھما قوالن، فيه: قيل

 أما. وأحمد الشافعى أصل على وھذا يده، فى كونھا مع ذلك يحصل وال وغيره، البائع ماء من رحمھا براءة معرفة القصد نأل

مت التى المواضع فى البيع قبل االستبراءُ  عنده فيكفى مالك، أصل على  يكون فمتى خيار، البيع فى كان فإن: قيل فإن. تقدَّ

 االستبراء؟ مدة ابتداء

 ال: قال ومن البيع، حين من عنده المدة فابتداء ينتقل: قال فمن الخيار، مدة فى الملك انتقال فى الخالف على بنىين ھذا: قيل

 .الخيار انقطاع حين من عنده فابتداؤھا ينتقل،

 الملك نقل يمنع ال العيب ِخَيارَ  ألن واحداً، قوالً  البيع حين من المدة ابتداء: قيل َعْيٍب؟ خيارَ  الخيارُ  كان لو تقولون فما: قيل فإن

 .أعلم وهللا خالف، بغير

 فصل

نَّةُ  دلت قد: قيل فإن  اآليسةِ  استبراء عن سكتت فكيف بحيضةٍ  الحائل استبراء وعلى الحمل، بوضع الحامل استبراء على السُّ

 العدة؟ فى عنھما تسكت ولم تحض لم والتى

ةَ  جعل سبحانه هللا فإن والتنبيه، اءاإليم بطريق بينْتھما بل هللا، بحمد عنھما تسكت لم: قيل ة جعل ثم قُروء، ثالثةَ  الحرة ِعدَّ  ِعدَّ

 فى الغالبةَ  عادته سبحانه أجرى ولھذا. شھراً  قْرء كل مقابلة فى جعل سبحانه أنه فعلم أشھر، ثالثة تحض لم والتى اآليسة

نَّةُ  وبينت حيضة، شھر كل فى تحيض المرأة أن إمائه، ً  الشھر فيكون بحيضة، ئضالحا األمة أن السُّ  وھذا الحيضة، مقام قائما

ُ  أنھا: ثانية رواية أحمد وعن. الشافعى قولى وأحد أحمد، عن الروايات إحدى  وھو عنه، المشھورة وھى أشھر، بثالثة ُتْسَتَبرأ

 جعلتَ  كيف: هللا عبد ألبى قلت: قال فإنه القاسم، بن أحمد رواية فى أحمد به احتج ما القول، ھذا ووجه. الشافعى قولى أحد

 .شھراً؟ حيضةٍ  ُكلِّ  مكان القرآن فى سبحانه هللا جعل وإنما حيضٍة، مكان أشھر ثالثةَ 
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 وجمع ذلك، عن سأل العزيز عبد بن عمر فإن ذلك، من أقلَّ  فى يتبين ال فإنه الحمل، أجل من أشھر ثالثة: قلنا إنما: أحمد فقال

 إن: مسعود ابن قول تسمع أال: قال ثم ذلك، فأعجبه أشھر، ثالثة من أقل فى يتبين ال لَ الحم أن فأخبروا والقوابَل، العلم أھلَ 

ً  أربعين تكون النطفة ً  أربعين ثم علقة، يوما  لحم، وھى مضغًة، بعدھا صارت الثمانون، خرجت فإذا ذلك، بعد مضغة يوما

 .حينئذ فيتبين

 .كالمه انتھى فيه معنى فال ر،شھ فأما. النساء عند معروف ھذا: لى قال: القاسم ابن قال

ُ  أنھا: ثالثة رواية وعنه . ليلة وأربعون فخمسة تحيض، ال كانت إن: عطاء قال: َحْنَبل رواية فى قال فإنه ونصف، بشھر ُتْسَتْبَرأ

 .كالمه انتھى كذلك، اآليسة المطلقة عدة ألن أذھب، لذلك: عمى قال: حنبل قال

 أحمد وعن. أولى القدر بھذا األمةُ  ُتْسَتْبَرأَ  َفألَنْ  رواية، فى ونصفٍ  بشھر اعتدت يسة،آ وھى طلقت لو أنھا: القول ھذا ووجه

ُ  أنھا: رابعة رواية  أر ولم": المغنى" صاحب قال حتى أصحابه، من كثير واستشكلھا عنه، القاضى حكاھا بشھرين، ُتستبَرأ

ً  لذلك  .قائالً  به نعلم ولم بَقْرءْين، القُروء تِ ذا استبراءُ  لكان بشھرين، استبراُؤھا كان ولو: قال. وجھا

 هللا، رحمه أحمد عن المشھور ھو ھذا شھرين، عدُتھا لكانت أمة وھى ُطلِّقتْ  ولو بالمطلَّقة، اعتبرت أنھا الرواية، ھذه ووجه

تة القُروء، مقام قائمةٌ  األشُھرَ  ألن الصواب، وھو عنه، هللا رضى عمر بقول فيه واحتج  فبدلھما َقرءان، روءالقُ  ذاتِ  وِعدَّ

 واحد، بشھر ذلك َيْحُصلُ  وال الحمل، من براءتھا على ظاھر َعلَم ألنھا بحيضة، الَقرء ذاتِ  استبراءِ  إلى صرنا وإنما شھران،

ً  ُجِعلَتْ  ألنھا أولى، الشھران فكانت ثالثة، أو شھران إما وھى براءتھا، فيھا تظھر مدة من بدَّ  فال  حق فى البراءة على َعلما

 عليه دل الذى وھو واحد، بشھر االكتفاء: الدليل من فالراجح وبعُد،. الرواية ھذه وجه فھذا أولى، الُمْسَتْبرأَةِ  حق ففى المطلَّقة،

 المطلَّقة، وبين بينھا تسويةٌ  بشھرين وجعلھا الحرة، وبين بينھا تسويةٌ  أشھر ثالثة استبرائھا مدة جعل وفى وتنبيھه، النص إيماء

 الصحابة واعتبره الحرة، وھى األمة، نظيرِ  فى البدل ھذا نظيرَ  اعتبر قد والشارع التامُّ، البدل فإنه شھراً، بھا الُمدد أولى فكان

ُتھا: قال أنه عنه هللا رضى الخطاب بن عمر عن فصح المطلَّقة، األمة فى  به احتج فشھران، تحيض، تكن لم فإن حيضتان، ِعدَّ

 بعشرة اعتدت َرَفَعُه، ما تدرى ال حيُضھا ارتفع إذا أنھا على عنه الروايات أشھر فى هللا رحمه أحمد نص وقد. هللا رحمه أحمد

 .الحيضة مكان وشھرٍ  للحمل، تسعةٍ  أشھر،

 تكراِرھا اعتبارَ  ألن شھراً، الحيضة مكان جعل ھھنا وأحمد: قال محمد، أبى الشيخ طريقة ھذه ِبَسَنٍة، تعتدُّ : ثانية رواية وعنه

ته، غالب بمضى ھھنا منه براءتھا علم وقد الحمل، من براءُتھا لُِتْعلَم سةِ اآلي فى  وفق على الحيضة مكان الشھر فجعل ُمدَّ

ً  الِخَرقىُّ  ذكره الذى ھو وھذا القياس، قا  وإن أشھر، فبثالثة آيسًة، كانت فإن: فقال حيُضھا، ارتفع من وبين اآليسة، بين مفرِّ

 .الحيضة مكان وشھر للحمل، أشھر بتسعة اعتدت َعُه،َرفَ  ما تدرى ال حيُضھا ارتفعَ 

 غالب بعد األربع الروايات فيھا وجعل اآليسِة، فى كالخالفِ  حيُضھا، ارتفع الذى فى الخالف فجعل البركات، أبو الشيخُ  وأما

: وعنه أشھر ثالثة بمضى: وعنه. شھر بمضى والصغيرة واآليسة،": محرره" فى فقال اآليسة وبين بينھا تسويةً  الحملِ  مدةِ 

 .أشھر تسعة بعد فبذلك َرَفَعُه، ما تدرى ال حيضھا ارتفع وإن. ونصف شھر: وعنه شھرين،
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 فإنه" المغنى" فى الشيخ إليه مال الذى ھو بشھر، االكتفاء من اخترناه الذى وھذا أصح، محمد أبى والشيخ الِخَرقى، وطريقة

 الُحرة ِعدة فكانت الحيضات، باختالف الشھورُ  اختلفت ولذلك الَحْيَضِة، مكان رَ الشھ جعل هللا أن بشھٍر، استبرائھا ووجه: قال

ة قُروء، الثالثة مكانَ  أشھر ثالَثة اآليسةِ   أشھر، عشرة حيضھا ارتفع التى المستبرأةِ  ولألَمةِ  الَقْرءْين، مكان شھرين، األمة وِعدَّ

 .حيضھا ارتفع من حق فى كما شھٌر، ھنا حيضةال مكانَ  يكون أن فيجب الحيضة، مكان وشھر للحمل، ِتسعةٌ 

 .أشھر تسعة تربص وھو البراءة على دل ما وجدتم فقد: قيل فإن: قال

 .فاستويا اإلياس، وھو البراءة على يدل ما وھھنا: قلنا

ُ  َصلَّى أحكامه ذكر فصل  البيوع فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى حكمه ذكر  بيعه يحرم فيما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  سمع أنه عنھما، هللا رضى هللا عبد بن جابر حديث من": الصحيحين" فى ثبت  هللاَ  إن: "يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م ورسولَه فن، ھاب ُيطلى فإنھا الميتة، ُشحوم أرأيت: هللا َرُسول يا: فقيل". واألْصَنام والِخنزير، والميتِة، الخمر، بيع حرَّ  السُّ

ُ  َصلَّى هللاَ  َرُسولُ  َقالَ  ثم" َحَرامٌ  ُھوَ  الَ،: "فقال الناُس؟ بھا وَيْسَتْصِبحُ  الجلوُد، بھا وُيدَھنُ   هللاُ  قاَتلَ : "ذلك عند َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا هللاَ  إنَّ  الَيُھودَ  مَ  لمَّ  ". َمَنهُ ثَ  فأَكلوا َباُعوهُ  ُثمَّ  َجَملُوهُ  ُشُحوَمھا َعلَْيِھم َحرَّ

ً  وفيھا  هللاِ  رسولَ  أنَّ  يعلمْ  ألم َسُمَرَة، هللاُ  قاتلَ : فقال خمراً  باع ًسُمَرةَ  أنَّ  عنه هللا رضى ُعَمرَ  َبلغَ : قال عباٍس، ابن عن: أيضا

ُ  َصلَّى َمتْ  الَيُھودَ  هللاُ  لََعنَ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ". َباُعوَھافَ  َفَجملُوَھا الشُُّحوُم، َعلَْيِھمُ  ُحرِّ

، رواه وقد عنه، هللا رضى عمر مسند من فھذا  زيادة، وفيه ،"عباس ابن مسند" من فجعاله ،"مستدركه" فى والحاكم البيھقىُّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  كان: قال عباس، ابن عن: ولفظه م السماِء، إلى بصَرهُ  فرفع الحراَم، يعنى المسجد، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ : قالف فتبسَّ

مَ  وَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  إنَّ  الَيُھوَد، هللاُ  لََعنَ  الَيُھوَد، هللاُ  لََعنَ  الَيُھوَد، هللاُ  لََعنَ  الَيُھوَد، هللاُ  لََعنَ "  أَْثمانھا، َوأََكلُوا َفَباُعوَھا، الشُُّحوَم، َعلَْيھمُ  َحرَّ

مَ  إَذا هللاُ  إنَّ  مَ  َشىءٍ  أَْكلَ  َقْومٍ  َعلى َحرَّ  عن الصفار، عن عبدان، ابن عن رواه البيھقى فإن صحيح، وإسناده". َثَمَنهُ  مْ َعلَْيھِ  َحرَّ

د، حدثنا القاضى، إسماعيل اء، خالد حدثنا المفضل، بن بشر حدثنا ُمسدَّ  .عباس ابن عن الوليد، أبى بركة عن الحذَّ

محَ  إذا هللا إن: "قوله دون نحوه،. عنه هللا رضى ھريرة أبى حديث من" الصحيحين" وفى مَ  َشىءٍ  أَْكلَ  رَّ  ".َثَمَنهُ  َحرَّ

َباع ُتْفِسدُ  ومطاِعمَ  العقول ُتْفِسدُ  مشاربَ : أجناس ثالثة تحريم على الجوامع الكلمات ھذه فاشتملت ً  ِغذاءً  وتغذِّى الطِّ  ؛ خبيثا

 .والشِّْرك الفِتنةِ  إلى وتدعو األديان، ُتْفِسدُ  وأعيانٍ 

 إليھا، الخبيثِ  الغذاءِ  أثرِ  ُوُصولِ  من ُيْفِسدھا عما القلوبَ : وبالثانى وُيْفِسُدھا، ُيزيلھا عما العقولَ  األول النوع بتحريم فصانَ 

 .إلفسادھا ُوِضعَ  عما األديانَ : وبالثالث بالمغتذى، شبيهُ  والغاذى

  . واألديان والقلوبِ  العقولِ  ِصيانةَ  التحريمُ  ھذا فتضمن
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 وَجْمِعَھا، كلماته عمومُ  لِتستبين فيه، يدخل ال وما فيه، يدخل وما عليه، هللا صلوات كالمه حدود معرفة فى الشَّأنَ  ولكن

 الفھم خاِصيَّةُ  وھذه ومعناه، لفظه عمومُ  َشِملَھا التى األنواع بجميع وتأويلھا كلماِتِه، عمومُ  َشِملَھا التى األنواع لجميع وتناُولِھا

 .يشاء من هللا وُيؤتيه العلماءُ  فيه تفاوت التى ورسولِه هللاِ  عن

ا ً  مسكر، كلِّ  بيعِ  تحريمُ  فيه فيدخل الخمِر، بيعِ  تحريمُ  فأمَّ  الِعَنِب، َعصيرُ  فيه فيدخل مطبوخاً، أو عصيراً، جامداً  أو كان، مائعا

َرِة، والتمر، الزبيِب، وَخمرُ  ِعيِر، والذُّ كُتح التى والقلب الفسق لقمة الملعونة، واللقمةِ  والِحْنَطِة، والَعَسل والشَّ  إلى الساكنَ  القلبَ  رِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بنص َخْمرٌ  ُكلَّه ھذا فإن األماكن، أَخبثِ   إجمالَ  وال سنده، فى َمْطَعنَ  ال الذى الَصريح الصحيح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َخْمر ُمْسِكرٍ  ُكلُّ : "قوله عنه صح إذ متنه، فى

ةِ األُ  أعلمُ  ھم الذين عنھم هللا رضى أصحابه عن وصح  تحت األنواع ھذه فدخولُ  الَعْقلَ  َخاَمرَ  َما الَخْمرَ  أنَّ : وُمراده بخطابه مَّ

ِة، الذھب أنواع جميع كدخول الخمر، اسم  بالذھب، الذھبَ  تبيعوا ال: "قوله تحت والزبيب، والتمرِ  والشعيِر، والُبرِّ  والفضَّ

، والُبرَّ  بالفضة، والفِضةَ   ".بمثل ِمْثالً  إال بالملحِ  والملحَ  والتمِر، ،بالشَّعيرِ  والشَّعيرَ  بالُبرِّ

 اسم عن المسكر أَصناف من ِصنف إخراجُ  يجوزُ  ال فھَكذا له، اسمه تناُول عن األصناف ھذه من ِصْنف إخراجُ  يجوز ال فكما

 .محذورين يتضمَّن فإنه الخمر،

 .فيه دخولَه قَصدَ  ما كالمه ِمن ُيْخرجَ  أن:  أحدھما

 النوعَ  ذلك سمَّى إذا فإنه ومعانيه، الشارع أللفاظ تغييراً  فيكون حكمه، غير حكمٌ  أخرج الذى النوعِ  لذلك ُيشرع أن:  والثانى

اه الذى االسم بغير ً  وأعطاه المسمَّى، ذلك حكم عنه أزال الشارع، به َسمَّ ُ  َصلَّى النبىُّ  علم ولما. آخر حكما  ِمنْ  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

تى ِمنْ  ناسٌ  لَيْشَربنَّ : "قال كما بھذا، ْبَتلىيُ  ِمنْ  أَُمِتهِ  وَنھا الَخْمرَ  أُمَّ ق ال عامةً  كليةً  قضية قضى". اْسِمھا ِبَغْيرِ  ُيَسمُّ  إليھا يتطرَّ

 اللغة أئمة ِمن وأضراَبھما والخليلَ  ُعَبيدة، أبا أن ولو ھذا ،" َخْمر ُمْسِكر ُكلُّ : "فقال كافيُة، شافيةٌ  ھى بل احتمال، َوالَ  إجمال،

 ِذْكرِ  عندَ  تعالى هللا شاء إن وسيأتى حجة، وقولُھم خمر، مسكرٍ  ُكلَّ  أنَّ  على اللغة أئمةُ  نصَّ  قد: لقالوا ھكذا، الكلمة ھذه ذكروا

 والفرعُ  األصلُ  فيه استوى الذى الصريح القياسُ  لكان لفُظه، يتناوله لم لو وأنه لھذا، تقرير مزيدُ  واألشربة األطعمة فى َھْديهِ 

ً  وجه كل ِمن  من متماثلين بين تفريقٌ  ونوع، نوع بينَ  فالتفريقُ  والشُّْرب، البيع تحريم فى المسكر أنواع بين بالتسوية حاكما

 .الوجوه جميع

  فصل

 أبعاُضھا فيه ويدخل. ِحلَّه ُتفيد ال ذَكاةً  ُذكِّىَ  أو أنفه، حتف مات سواء ميتًة، يسمَّى ما ُكلُّ  فيه فيدخل الميتة، بيع تحريمُ  وأما

 ً  .أيضا

ُ  َصلَّى النبىُّ  فأخبرھم المنفعة، من فيه لھم ما مع الشحم، بيع تحريمَ  عنھم هللا رضى الصحابةُ  استشكل ولھذا  أنَّه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى مراِده فھم فى الختالفھم فيه الناسُ  اختلف موضعٌ  وھذا المنفعة ِمن ذكروا ما فيه كان وإن حرامٌ   أنَّ  وھو َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 فإنه البيع، إلى راجع ھو: شيُخنا فقال عنھا؟ سألوا التى األفعال إلى عائد أو البيع، إلى عائد ھو ھل": حرام ھوَ  ال،: "قوله
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ُ  َصلَّى ا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ م أنَّ  أخبرھم لَمَّ  مسوغ ذلك فھل يعنون، وكذا، اكذ المنافع ِمن شحومھا فى إن: قالوا الميتة، بيع َحرَّ

 ".َحَرام ھو ال،: "فقال لبيعھا؟

 جملة من اإلْذخر تخصيصَ  عنه هللا رضى العباسُ  طلب كما بالجواز، الميتة جملة من الشحوم تخصيصَ  طلبوا كأنھم: قلت

 ".حرام ھو ال،: "فقال ذلك، إلى يجبھم فلم بالجواز، الَحَرمِ  َنبات تحريم

 أراد ألنه ھى،: يقل ولم حرام، ھو: وقال عنھا، الَمسؤول األفعال إلى عائد التحريمُ : وغيرھم أحمد أصحاب من غيُره وقال

 إلى ذريعةٌ  األشياء ھذه إباحة أن المعنى جھة من ويرجحه مذكور، أقرب إلى الضمير عود قولھم ويرجح جميَعه، المذكورَ 

ً  وُيرجحه وبيعھا، الشحوم اقتناء  إلى يرجع أن إما الضمير وھذا ،"حرام ھى ال،: "فقال حديث،ال ألفاظ بعض فى أن: أيضا

ةٌ  فھو التقديرين، وعلى األفعال، ھذه إلى وإما الشحوم،  .عنھا سألوا التى األفعال تحريم على ُحجَّ

ً  ويرجحه  َحْولھا وَما َھاَفأَلقُو َجاِمداً  َكانَ  إنْ : "السمن فى وقعت التى الفأرة فى عنه هللا رضى ھريرة أبى حديث فى قولُه أيضا

ً  َكانَ  وإنْ  وُكلُوهُ، ح ومن. له قُربان وغيره االستصباح فى به االنتفاع وفى". َتْقَرُبوهُ  َفال َماِئعا  النبىِّ  عن َثَبتَ : يقول األول رجَّ

ُ  َصلَّى  كالوقيِد، األكل، غير فى بھا االنتفاعُ  يحرم ال أنه فى صريحُ  وھذا ،"أَْكلُھا الَمْيَتةِ  ِمنَ  َحُرمَ  إنَّما: "قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  مالبسته تحُرمُ  إنما والخبيث: قالوا. ونحوھما الُبثوِق، وَسدِّ   ُمالبسة، غير من به االنتفاعُ  وأما واللُّْبِس، كاألكل وظاھراً، باطنا

 يحرم؟ شىءٍ  َفألىِّ 

 الشحوم، بيع فى لھم ُيرخِّص أن منه طلبوا وأنَّھم البيع، عن منھم كان إنما السؤالَ  أن علم جابر، حديث سياقَ  تأمل ومن: قالوا

 ھل الميتة، شحومَ  أرأيتَ : لقالوا األفعال، ھذه حكم عن سألوه لو فإنھم ،"حرام ھو: "وقال عليھم فأبى المنافع، من فِيھا لما

 لم وھم سؤال، ال منھم، إخبار ھذا فإن وكذا، كذا بھا يفعل فإنه: يقولوا ولم ؛ الجلودُ  بھا وُتدَھنَ  الناُس، بھا َيستصبحَ  أن يجوز

ً " حرام ھو ال،: "قوله ليكون عليھم، األفعال ھذه تحريم عقيبَ  بذلك ُيخبروه  عقيبَ  به أخبروه وإنما تحريمھا، فى صريحا

 أن األمر ايةُ ونھ. يفعل فلم ذكروھا، التى المنافع لھذه الشحوم بيع فى لھم يرخِّص أن منه طلبوا فكأنھم الميتة، بيع تحريم

مه ورسوله هللا أنَّ  يعلمْ  لم ما يحرم فال األمرين، يحتمل الحديثَ   .َحرَّ

: قالوا للبھائم، اآلبار تلك من ِمنه عجُنوا ما ُيْطِعُموا أن لھم وأباح ثمود، آبار ِمن االستسقاء عن نھاھم أنه عنه ثبت وقد: قالوا

ً  مالبستھا وعن المَفْسَدِة، ھذه عن خالٍ  اعٌ انتف بھا واالستصباحَ  النجاسةِ  إيقادَ  أن ومعلوم  مفسدة ال َمْحضٌ  َنْفعٌ  فھو وظاھراً، باطنا

مه، ال فالشريعةُ  ھكذا، كان وما. فيه م إنما الشريعة فإن تحرِّ  الموصلةَ  وأسبابَھا وطرَقھا الراجحَة، أو الخالصةَ  المفاسدَ  تحرِّ

 .إليھا

ً  خالطت إذا الميتة بشحوم ستصباحَ اال الروايتين إحدى فى أحمد أجاز وقد: قالوا  يجوز عنه الروايات أكثر فى فإنه طاھراً، ُدھنا

 ابن بأن واحتج وغيره، محمد، أبو الشيخ: منھم أصحاب، من طائفة اختيارُ  وھو به، السفن وطلىُ  النِجس، بالزيت االستصباحُ 

 .به ُيستصبحَ  أن أمر عمر
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َس، يعم وھذا نجس، ألنه يمسوه، لم إذا به ويستصبحُ  النَّجس، بيع يعجبنى ال: هللا وعبد صالح: ابنيه رواية فى وقال  النجِّ

س، رَ  ولو والمتنجِّ س، به أراد إنما أنه قُدِّ  غيرھا، أو ميتة نجاسة خالطه بما االستصباح بجواز القول فى صريحٌ  فھو المتنجِّ

 طاھر دھن خالطه إذا به االستصباح وبين منفرداً، كان إذا الميتة بشحم االستصباح بين فرق وأىُّ  الشافعى، مذھبُ  وھذا

 فنجسه؟

 ولھذا النَِّجِس، كالثوب فصار بالغسل، تطھيره فأمكن به، تنجس غيره خالطه وإذا العين، َنِجسُ  فھو مفرداً، كان إذا: قيل فإن

ْھن بيع يجوز  .الميتة دھن دون القولين أحد على المتنجِّس الدُّ

ل الذى الفرق ھو ھذا أنَّ  ريبَ  ال: قيل قون عليه َعوَّ  .لوجھين ضعيف ولكنه بينھما، المفرِّ

س، الدھن غسل البتة الشافعى عن وال أحمد، اإلمام عن يعرف ال أنه: أحدھما  ذلك وإنما واحدةٌ، كلمةٌ  ذلك فى عنھم وليس النجِّ

 .عنه القاسم وابن فع،نا ابن رواية ھذه بالغسل، َيْطُھر أنه مالك، عن ُروى وقد المنتسبين، بعض فتوى من

 ُيمكن ال ما منھا فإن األدھان، جميع فى لھم يتأتَّى فال ونحوھما، والشيرج الزيت فى ألصحابه تأتَّى وإن الفرق ھذا أن: الثانى

 .تفريق غير من النجس بالدھن االستصباح بجواز القولَ  أطلقا قد والشافعى وأحمد غسله،

 ً  االستصباح حرم إن فإنه طارئًة، أو عينيةً  كانت سواء والنجاسة، للخبيث مستعمالً  كونه دفع ىف ُيفيد ال الَفْرق ھذا فإنَّ  وأيضا

 إلى ذريعة به االستصباح لكون حرم وإن فرق، فال النجاسة، ُدخان ألجل حرم وإن فرق، فال الخبيث، استعمال من فيه لما به

 .له معنى ال ھذا دونَ  ھذاب االستصباح جواز فى المذھبين بين فالفرق فرق، فال اقتنائه،

 ً رقين االنتفاعَ  العلماءِ  جمھورُ  جوز فقد وأيضا ْرع، األرض عمارةِ  فى النَّجس بالسِّ  ومالبسةِ  عيِنه، نجاسة مع والبقل والثمر، للزَّ

 من أتم النار وإحالةُ  الوقيد، أثر ظھور فوق والثمار، والزروع، البقول فى أثره وظھورِ  الموَقِد، مالبسة من أكثر له المستعمل

رقين، والشمس والھواء األرض، إحالة َجاَسِة، ُدَخان ألجل التحريم كان فإن للسِّ  وبأىِّ  نجس، النجاسةِ  ُدَخان أن َسلَّمَ  َفمن النَّ

َخان إلى النجاسةِ  وانقالُبر ذلك؟ ثبت ُسنَّةٍ  بأيَّةِ  أم كتاب،  وھذا زرعاً، أو ثمراً  النجس والماءِ  السرقينِ  عينِ  انقالبِ  من أتمُّ  الدٌّ

 ابن فقال َبْيَعه، هللا رحمھما حنيفة وأبى مالك، أصحاب بعضُ  جوز حتى والمشاھدِة، بالحسِّ  معلوم بل فيه، ُيَشكُّ  ال أمر

ْبل ببيع بأس ال: القاسم ابن وقال. الناس منافع من ذلك ألن الَعِذرِة، ببيع بأس ال: الماجشون  هقول من يدل وھذا: اللخمىُّ  قال. الزِّ

ْبل فى أشھب وقال. الَعِذرةِ  بيع يرى أنه على  لم: الحكم عبد ابن وقال. اشترائه فى يعنى البائع، من فيه أعذر المشترى: الزِّ

 .اإلِثم فى ِسيَّان وھما منھما، واحداً  هللا َيْعُذر

 االنتفاع تحريمُ  الميتة بيع تحريم من يلزم ال أنه: والمقصود به، االنتفاع جاز وإن َحَرامٌ  ذلك بيع وأن الصواُب، ھو وھذا: قلت

م ما غير فى بھا  االستصباح جواز على مالك نص وقد. ذلك وغير والُبزاةِ  الصقورِ  وإطعام كالوقيد، منھا ورسولُه هللا حرَّ

ْيتِ   فليس البيِع، بابِ  من عُ أوس االنتفاعِ  َبابَ  أنَّ  ُيْعلَمَ  أن وينبغى منه، الصابون عملِ  جوازِ  وعلى المساجد، غير فى النَّجس بالزَّ

 .البيع تحريم ِمن االنتفاع تحريمُ  يؤخذ فال بينھما، تالزم ال بل به، االنتفاع َحُرمَ  بيعه َحُرم َما ُكلُّ 
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  فصل

 والوبرُ  الشعرُ  وأما والعصب، والشحم كاللحم بالموت، وُتفارقھا الحياة، تحلُّھا التى أجزائھا بيعُ  الميتة بيعِ  تحريمِ  فى ويدخل

 وأصوافھا الميتة شعور إن: العلم أھل جمھورُ  قال وكذلك. الحياة تحله وال بميتة، ليس ألنه ذلك، فى يدخل فال الصوف،و

 والثورى، واألوزاعى، والليث، حنبل، بن وأحمد حنيفة وأبى مالك مذھب ھذا طاھر، حيوان من كانت إذا طاھرة وأوباَرھا

 بالقول الشافعى وانفرد مسعود، بن هللا عبد وأصحاب سيرين، وابن الحسن،: ينالتابع ومن والمزنى، المنذر، وابن وداود،

: عدى البن" الكامل" ففى األثُر، أما والنظر، األثر بدليل أجزائھا سائر يتناول َكما يتناولُھا الميتة اسمَ  بأن له واحتجَّ  بنجاستھا،

مَ  األَْظَفاَر، اْدفِنوا: "يرفعه عمر ابن حديث من َعَر،وال والدَّ  فينجس بنمائه، ينمو بالحيوان متصل فإنه النظر، وأما". َمْيَتةٌ  َفإنَّھا شَّ

ً  فكان نجس، محل فى نابت شعر وبأنه أعضائه، كسائر بالموت  يقتضى ِخلقة بأصله ارتباطه ألن وھذا الخنزير، كشعر نجسا

 الطھارة، فى غسله فأوجب ذلك، وفق على يهف األحكامَ  أجرى والشارع عرفاً، منه محسوب فإنه تبعاً، حكُمه له يثبت أن

 له الشارعَ  وبأن ھھنا، وكذلك وحرمة، حالً  والطالقِ  النكاح فى بالمرأة وألحقه كاألعضاء، الصيد من بأخذه الجزاء وأوجبَ 

 َفَدَبْغُتُموه َھاإَھاب أََخْذُتم ھالَّ : "ميمونة شاة فى لھم قال وقد. إضاعتھا وعدم وصيانتھا، وحفظھا األموالِ  إصالح إلى تشوف

 .تناوالً  وأسھل كلفة، أقلُّ  ألنه أولى، أخذه إلى إرشاُدھم لكان طاھراً، الشعر كان ولو". ِبهِ  َفاْنَتَفْعُتم

ً  وأْشَعاِرھا َوأْوَباِرَھا أَْصَوافَِھا وِمنْ {: تعالى هللا قال: للشعور المطھُِّرونَ  قال ً  أََثاثا  يعم وھذا ،]80: النحل[} حين إلى وَمَتاعا

 ابن عن عتبة، ابن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھرى، عن معمر، عن الرزاق، عبد عن: أحمد مسند وفى وأمواَتھا، أحياءھا

ُ  َصلَّى النبىُّ  مرَّ : قال عنه، هللا رضى عباس  وھى وكيفَ : قالوا ،"بإھابھا انتفعتم أال: "فقال ميتة، لميمونة بشاة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :قال ؟ميتة

 كما اللحم، فى داخلة ُكلُّھا واأللية والطحال، والكبدُ  والشحُم، اللحم، سوى ما إباحة فى جداً  ظاھرٌ  وھذا". لَْحُمَھا َحُرمَ  إنَّما"

 عقيب سنقرره كما ذلك طھارة الصحيحَ  فإن والحافِر، والظفر والَقرن، بالعظم ھذا ينتقِضُ  وال الخنزير، لحم تحريم فى دخلت

 .سألةالم ھذه

 فى بجزه ينجس لم لما وألنه: قالُوا. األعضاء وعكسه كالبيض، بالموت ينجس فلم طاھراً  لكان الحياة، حال أُِخذَ  لو وألنه: قالوا

ُ  َصلَّى النبى ألن فيه روح ال وأنه الحيوان، ِمن جزءاً  ليس أنه على دل باإلجماع الحيوان حياة حال  ما: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ ، ِمنْ  ِبينَ أ  فال النماء، وأما فيه، الحياة عدم دليلُ  وذلك بمسه، ُيحس وال بأخذه، يتألَّم ال وألنه. السنن أھل رواه ،" َمْيَتةٌ  َفُھوَ  َحىٍّ

 ھذه بمفارقة المحل ونجس الحياة، على دلَّ  لو النماء مجرد فإن بمفارقتھا، الحيوان يتنجَّس التى والحيوانية الحياة على يدل

 .له واالغتذاء النمو حياة لمفارقة ُبيبسه، الزرعُ  لتنجس حياة،ال

 .الثانية دون الحى طھارة فى فقُدھا ُيؤثر التى ھى: فاألولى واغتذاء، نمو وحياة وحركة، حس حياة: نوعان فالحياةُ : قالوا

 بالعظام ينتقض وال ذلك، ِمن بريئة واألصواف والشعورُ  فيه، الخبيثة والفضالت الرطوبات الحتقان ينُجس إنما واللحمُ : قالوا

 .سنذكره لما واألظفار
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 المستحيل وكالخمر الغذاء، عن المستحيل كالرجيع بإستحالتھا، التنجيس عليھا يطرأ وإنما الطھارة، األعيان فى واألصلُ : قالوا

 أعضاء بخالف سَتھانجا ُيوجب ما لھا يعرض لم ثم طاھرة، كانت استحالتھا حال فى والشعور وأشباھھا، العصير عن

 .الخبيثة الفضالت احتقانُ  وھو نجاستھا، يقتضى ما لھا عرض فإنھا الحيوان،

اد أبى بن العزيز عبد بن هللا عبد إسناِده ففى عمر، بن هللا عبد حديثُ  وأما: قالوا  ليس منكرة أحاديُثه: الرازى حاتم أبو قال. َروَّ

 .كذب بأحاديث ُيحدث فلساً، ُيساوى ال: نيدالج بن الحسين بن على وقال الصدق، عندى محله

 :أجوبة ثالثةُ  فعنه للشعر يتعرض ولم ،"بإھابھا انتفعتم أال: "وقوله الميتة، الشاة حديثُ  وأما

ُ  َصلَّى وھو شعر، من فيه ُبدَّ  ال أنه مع الشعر، من عليه ما بإزالة يأمرھم ولم باإلھاب، االنتفاع أطلق أنه: أحدھا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الشعر من يخلو ال مما وغيره فرواً  به االنتفاع أن على فدل وجه، دون بوجه به المنتفع اإلھابَ  ُيقيد لم

ُ  َصلَّى أنه: والثانى َما: " يقول حيث نفِسه الحديث فى بالشعر االنتفاعِ  إلى أرشدھم قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أَوْ  أَْكلُھا الَمْيَتةِ  ِمنَ  َحُرمَ  إنَّ

 ".لْحُمھا

 ُدبَغ، إذا الميتة بجلد يبطلُ  بالتبعية وتعليلُھم الموتُ  يحلُّه ال ألنه الحديث، فى له ليتعرض الميتة من ليس الشعرَ  أن: والثالث

 يبُطل الصيد ِمن بضمانه وتمسكھم بالجبيرة، َيْبُطلُ  الطھارة فى بغسله وتمسكھم عندھم، الشعر دونَ  يطھرُ  فإنه شعر، وعليه

 أن بعد الجملة فارق لو وھھنا عنھا، بإنفصاله الجملة وزوال التصاله، الجملة يتبع فإنه النكاح، فى وأما. وبالحمل لبيض،با

 .الفرق فعلم عندھم، فيه ُيفارقھا لم التنجس، فى تبعھا

  فصل

 يحرم الذى: قيل لذلك؟ الميتة اسم لشمول الدباغ بعدَ  وجلدھا وقرنھا عظمھا بيع تحريمُ  بيعھا تحريم فى يدُخل فھل: قيل فإن

ُ  َصلَّى النبىُّ  إليه أشار كما واستعمالُه، أكلُه يحرم الذى ھو منھا بيُعه مَ  إَذا َتَعالى هللا إنَّ : "بقوله َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  َحرَّ مَ  شيئا  َحرَّ

مَ  إَذا: " اآلخر اللفظ وفى". َثَمَنهُ  مَ  َشىٍء، أَْكلَ  َحرَّ  .أكله يحرم بيعهُ  يحرم الذى أن على فنَّبه ". َثَمَنهُ  َحرَّ

ً  صار فقد دبغ، إذا الجلد وأما  نص وقد بيعه، جوازُ  يمتنع فال االستعمال، وجوه وساِئر والفرش، اللبس فى به ينتفع طاھرة عينا

ً  ُيوافق قول يربتقد إال ھذا يتجه ال: القفال فقال أصحاُبه، واختلف بيُعه، يجوز ال أنه على القديم كتابه فى الشافعى  أنه فى مالكا

 الميتة من جزءٌ  فإنه الجديد، قوله على وباطنه ظاھره طھر وإن بيُعه، يجوز ال: بعُضھم وقال باطنه، دون ظاھُره يطھر

 ى،كالمذكَّ  بيعھا فجاز بھا ُينتفع طاھرة عين ألنه الدبغ بعد بيعه يجوزُ  بل: بعُضھم وقال. ولحمھا كعظمھا بيعه يجوزُ  فال حقيقة،

 إلى ميتة جزء كونه من استحال قد ألنه َبيُعه جاز إحالة،: قلنا فإن إحالة، أو إزالة الدبغ أن على ينبنى ھذا بل: بعضھم وقال

 .يستحل لم باق وذلك لبيعه، المحرمُ  ھو الميتة وصف ألن بيُعه، يجزء لم إزالة،: قلنا وإن أخرى، عين

 وغير المأكول جلد بين والتفصيلُ  مطلقاً، وتحريمه مطلقاً، أكله: أوجه ثالثة فيه ولھم أكله، جواز الخالف ھذا على وبنوا

 الثالث الوجه وأصحاب اإلزالة، حكم غلَّبوا الثانى، الوجه وأصحاب اإلحالة، حكم غلَُّبوا األول، الوجه فأصحاب المأكول،
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 لصريح مخالف باطل أكله بجواز والقولُ  غيره، ندو ذكى إذا بالذكاة أكله ُيباح ما بھا فأباحوا الذكاة، مجرى الدباغَ  أجروا

ً  حقيقة ميتة جلد فإنه باطل، منع وھذا ميتة، الدبغ بعد الجلد كونَ  منعه بعد إال به القول قائلُه ُيمكن لم ولھذا السنة،  وحسا

 وأجزاؤه، ذاُته يستحل لم الجلد فإن حساً، باطل إحالةً  الدبغ وكون الميتة، اسم عنه ترفع بالدبغ حياةٌ  له يحدث ولم وحكماً،

 ُيلقى ما والمالَّحة الرماد، إلى الحطب النارُ  ُتحيل كما أخرى، حقيقة إلى حقيقة عن إحالة الدباغ أن فدعوى بالدباغ، وحقيقته

 .باطلة دعوى الملح إلى الميتات من فيھا

 وقال". التھذيب" صاحب ذكره الذى وھو ت،دبغ وإن بيعھا من المنعُ  القاسم البن" المدونة" ففى هللا رحمه مالك أصحاب وأما

 ُنجيز فإنا كاملة، طھارة بالدباغ تطھر أنھا على فرعنا إذا وأما: قال. بالدباغ تطھرُ  ال بأنھا القول مقتضى ھو ھذا: الماَزرى

 .منافعھا جملة إلباحة بيعھا

 جوز الرواية ھذه وعلى وھب، قال وبھا ه،وباطنُ  ظاھُره يطھر: إحداھما. روايتان المدبوغ الجلد طھارة فى مالك عن: قلت

 الماء وفى اليابسات، فى استعمالُه معھا يجوز مخصوصة طھارة يطھر أنه عنه الروايتين أشھر وھى: والثانية بيعه أصحاُبه

 .عليه الصالةُ  وال فيه، الصالة وال بيُعه، يجوز ال الرواية ھذه وعلى: أصحابه قال المائعات، سائر دون وحده

 أطلقھما ھكذا روايتان، الدبغ بعد جوازه فى وعنه. دبغه قبل الميتة جلد بيع عنده يصح ال فإنه: أحمد اإلمام مذھب وأما

 .الدباغ بعد طھارته فى عنه الرواية اختالف على مبنيتان عندى وھما األصحاُب،

 .مذھبه فى أوجه ثالثة ففيه النجس، الدھن بيعُ  وأما

 .بيعه يجوز ال أنه: أحدھا

 اعتقاد ال المنجس بالسبب العلم: النجاسة بعلم والمراد: قلت. عنه المنصوص وھو نجاسته، يعلم لكافر بيُعه يجوز أنه: ثانىوال

 .نجاسته الكافر

ً  وخرج إيقاده، جواز من الوجه ھذا وخرج. ومسلم لكافر بيعه يجوز: والثالث  كالثوب فيكون بالغسل، طھارته من أيضا

ً  هأصحاب بعضُ  وخرج النجس،  .صحيح تخريجٌ  وھو له، النجس الزيت بيع ِمن للوقيد النجس السرقين ببيع وجھا

ً  كان إذا النجس السرقين بيع فجوزوا حنيفة أبى أصحاب وأما  .مفرداً  كان إذا ومنعوه لغيره، تبعا

  فصل

 بيُعه فيجوز مالك، بأصحا من وھب ابن واختيار أحمد، أصحاب وبعض حنيفة، كأبى بالموت، ينجسه لم فمن عظُمھا، وأما

 دليلَ  األلم كونَ  ومنعوا اسمھا، يتناولُه وال الميتة، فى يدخل ال: قالوا َحنيفة أبى فأصحاب الطھارة، مأخذ اختلف وإن عندھم،

: يس[} ِميمٌ رَ  َوِھىَ  الِعَظامَ  ُيْحيى َمنْ  َقالَ {: تعالى قوله وحملوا العظم، ذات ال اللحم من جاوره لما تؤلمه وإنما: قالُوا حياته،

 َيِصحُّ  وال اللحم، ألم من أشدُّ  وألمه يألم، العظم: وقال جداً، المأخذ ھذا ضعَّف وغيرُھم. أصحابھا أى مضاف، حذف على ،]78

 :أحدھما لوجھين، مضاف، حذف على اآلية حمل
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 حياة استشكل الذى السائل سؤال بجوا عن اإلضراب يستلزم التقدير ھذا أن: الثانى. إليه سبيل فال عليه، دليل ال ما تقدير أنه

ً  أخذ َخلف اْبنَ  أُبىَّ  فإن العظام، ُ  َصلَّى النبى إلى به جاء ثم بالياً، عظما  هللا أترى محمد، يا: فقال يده، فى ففته َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فقالَ  ُرمَّ؟ ما بعد ھذا يحيى  ". النَّار وُيْدِخلُكَ  ْبَعُثَك،ويَ  نعم،: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 احتقانَ  ألن اللحم، على قياسھا يصح وال بنجاستھا، ُيحكم فلم العظام، فى منتفٍ  الميتة تنجيس سببَ  أن الطھارة فمأخذ

 لِعدم كامل، حيوان وھو بالموت، ينجس ال سائلة له نفس ال ما أن كما العظام، دونَ  به يختص الخبيثة والفضالت الرطوبات

 حيوان من كانت إذا الميتة عظام بيعُ  فيجوز ھذا، وعلى األول، من وأقوى أصح المأخذُ  وھذا أولى، فالعظم. فيه التنجيس ببس

 .العين طاھر

 وال الميتة ِعظام ُتشترى أن أري ال: مالك قال: القاسم ابن قال عينية، نجاستھا إذ بيعھا، يجوز ال فإنه نجاستھا، رأى من وأما

 لحيته ويمشط الميتة فى الدھن يجعل وكيف بمداھنھا، يدھن وال بأمشاطھا، يمتشط وال فيھا، يتجر وال الفيل، يابأن وال تباع،

ف، وأجاز الميتة، بعظام ُيطبخ أن وكره مبلولة، وھى الميتة،  وھب، ابن وأجازه مطلقاً، الفيل أنياب بيعَ  الماِجشون وابن مطرِّ

ً د ذلك وجعال وُسلِقت، ُغليت إن وأصبغ  .لھا باغا

  فصل

 إلى إشارة األكل تحريم عند لحمه ذكر كيف وتأمل والباطنة، الظاھرة أجزائه وجميعَ  جملته، فيتناولُ  الخنزير، بيع تحريمُ  وأما

ً  اللحم فذكر اللحم، ومعظمه أكله تحريم  لحم عليكم وحرم: فيه يقل لم فإنه الصيد، بخالف قبله، ما دونَ  أكلِه تحريم على تنبيھا

 بيعه ليتناول بلحمه التحريمَ  يخص ولم جملته، ذكر البيع حرم لما وھھنا. وقتله أكله ذلك ليتناول الصيد، نفس حرم بل يد،الص

 ً ً  حيا  .وميتا

  فصل

ً  كانت نوع أى ومن كانت، وجه أى على للشرك متخذة آلة ُكلِّ  بيع تحريمُ  منه فُيستفاد األصنام، بيع تحريمُ  وأما ً  أو صنما  وثنا

 اقتناعھا إلي ذريعةٌ  وبيُعھا وإعدامھا، إزالتھا يجب كلھا فھذه هللا، غير وعبادة الشرك، على المشتِملَةُ  الُكتب وكذلك باً،صلي أو

ُ  َصلَّى والنبىُّ  نفسھا، فى مفسدتھا بحسب بيعھا مفسدةَ  فإن عداھا، ما كل ِمن البيع بتحريم أولى فھو واتخاذھا،  لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ج ولكنه أمرھا، لخفة ِذكرھا خرُيؤ  ماالً  تصيرُ  فإنھا الميتة، ِمن حاالً  أحسنُ  الخمرَ  فإن منه، أغلظ ھو ما إلى األسھل من تدرَّ

 ً  طائفة عند الذمى على أتلفت إذا ُتضمن العلماء، من طائفة عند بصنعته اآلدمى قلبھا أو ّخالً، ابتداء سبحانه هللاُ  قلبھا إذا محترما

 عنھا، والنفرة كراھتھا ِمن الطباع فى هللا جعله الذى بالزاجر اكتفاء حداً  الميتة أكل فى هللا يجعل لم وإنما ،الميتة بخالف

ً  أشدُّ  والخنزير. الخمر بخالف عنھا، وإبعادھا  الَ  قُلْ {: قوله فى رجس أنه عليه بالحكم تعالى هللا أفرده ولھذا الميتة، من تحريما

ً  إلىَّ  أُوِحىَ  فِيَما أَجدُ  ما ً  أَوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  أَنْ  إالَّ  َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعلى ُمحرَّ ً  َدما ً  أَوْ  ِرْجسٌ  َفإنَّهُ  ِخْنِزيرٍ  لَْحمَ  أَوْ  َمْسفُوحا : األنعام[} فِْسقا

 لحم اختصاص يترجح فإنه المحرم، لفظ بإعتبار المذكورة الثالثة إلى عوده كان وإن" فإنه: "قوله فى فالضمير ،]145

 أتى أنه: والثالث رجس، فإنھا قوله، دون تذكيُره: والثانى منه، قرُبه: أحدھا. أوجه لثالثة به نزيرالخ
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ً " إنَّ "و" بالفاء"  استلذاذه، من الناس بعض طباع فى ما العلة ھذه ويقابل عنه، النفوسُ  لتزجر التحريم علة على تنبيھا

ً  كونھما ألن والدم الميتة فى إليه اجيحت ال وھذا رجس، أنه وأخبر ذلك، عنه فنفى واستطابته،  عندھم، معلوم مستقر أمر رجسا

ً  أعظمُ  وھو األصنام، بيع تحريمُ  بعدُ  ذكر ثم. فتأملھا نظائر، القرآن فى ولھذا  الخمر بيع من لإلسالم منافاة وأشد وإثماً، تحريما

 .والخنزير والميتة

  فصل

م إذا هللا إنَّ : "قوله وفى ً  َحرَّ مَ  َشىءٍ  أكل مَحرَّ  أو َشْيئا  جملة، واالنتفاع العين حرام ھو ما: أحدُھما أمران، به ُيراد ،"ثمنه َحرَّ

 .اتفقت كيفما حرام ثمنھا فھذه الشرك، وآالت والخنزير، والدم، والميتة، كالخمر،

 مما ونحوھا والبغال األھلية، روكالحم الدباغ، بعد الميتة كجلد أكلُه، يحرم وإنما األكل، غير فى به االنتفاعُ  ُيباح ما: والثانى

 إنه: يقال وقد. اإلطالق على حرام ھو ما فيه يدخل وإنما الحديث، فى يدخل ال إنه: ُيقال قد فھذا به، االنتفاع دونَ  أكلُه يحرم

 ما بخالف ثمنھما حرم ألكلھما، والحمار البغل بيع فإذا منه، حرمت التى المنفعة ألجل بيع إذا ثمنه تحريم ويكون فيه، داخل

 من جمھور قاله ما ھذا وطرد ثمنه، حرم ألكله، بيع وإذا. ثمنه حل به، لالنتفاع الميتة جلد بيع وإذا وغيره، للركوب بيعا إذا

 وكذلك يأكله، لمن بيع إذا ما بخالف. ثمنه أكل حرم خمراً، يعصره لمن العنب بيع إذا إنه: وأتباعھما ومالك كأحمد، الفقھاء،

 ثيابُ  وكذلك الطيبات، من فثمنه هللا، سبيل فى به يغزو لمن بيع وإذا ثمنه، أكل حرم مسلماً، به ُيقاتل لمن عبي إذا السالحُ 

 .لبسھا له يحل ممن بيعھا بخالف ثمنھا أكل حرم عليه، يحرم ممن يلبُسھا لمن بيعت إذا الحرير

زون فھل: قيل فإن  بين إذا المتنجس الدھن بيعه جوزتم كما حلھما، الذمى دالعتقا الذمى ِمن والخنزير الخمر بيعَ  للمسلم ُتجوِّ

 نجاسة، خالطھا طاھرة عين المتنجس الدھن أن: بينھما والفرقُ  حرام، وثمُنه ذلك، يجوز ال: قيل وحله؟ طھارته العتقاده حاله

 تطھيره إمكان إلى طائفة فذھب تغير، وإن. بالتغير إال ينجس ال أنه إلى العلماء من طائفة ذھبت وقد. النزاعُ  فيھا ويسوغ

 لما مخالفة استباحته فإن والخنزير، والدم، كالميتة، رسول، كل لسان وعلى ملة، ُكلِّ  فى هللا حرمھا التى العين بخالف بالغسل،

مه الذى ھو وھذا للمشركين، األصنام كبيع فھو ِحلَّه، الكافرُ  اعتقد وإن تحريمه، على الرسلُ  أجمعت  ينه،بع ورسولُه هللا حرَّ

ً  يشترى ال فالمسلمُ  وإال  .صنما

زوا الكتاب، أھل عند حالل فالخمر: قيل فإن  .منھم بيعھا فجوَّ

 ينھاھم عنه هللا رضى عمر إليھم كتب حتى عنه، هللا رضى الخطاب بن عمر عمال من توھمه من توھمه الذى ھو ھذا: قيل

 عن الرحمن، عبد حدثنا: عبيد أبو فقال أثمانھا، من عليھم ما يأخذوا وأن بأنفسھم، َبيعھا الكتاب أھل ُيولوا أن عماله وأمر عنه،

ً  أن عنه، هللا رضى الخطاب بن عمر بلغ: قال غفلة، بن سويد عن الجعفى، األعلى عبد بن إبراھيم عن سعيد، بن سفيان  ناسا

 .بيعھا ولُّوھم تفعلُوا، ال: عنه هللا رضى عمر فقال ليفعلون، إنھم: فقال بالل، فقام الخنازير، من الجزية يأخذون

 هللا رضى لعمر قال بالالً  أن غفلة، بن سويد عن األعلى، عبد ابن إبراھيم عن إسرائيل، عن األنصارى، وحدثنا: عبيد أبو قال

 .الثمن من أنتم وخذوا بيعھا، ولوھم ولكن منھم، تأخذوا ال: فقال الخراج، فى والخنازير الخمر يأخذون ُعماَلك إن: عنه
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 ثم بقيمتھا، أرضھم وخراج رؤوسھم، جزية ِمن والخنازير الخمر الذمة أھل من يأخذون كانوا المسلمين أن يريد: عبيد أبو قال

 ھم الذمة أھلُ  كان إذا أثمانھا من ذلك يأخذوا أن لھم رخص ثم عمُر، عنه ونھى بالل، أنكره الذى فھذا بيعھا، المسلمون يتولَّى

 .للمسلمين ماالً  تكون وال الذمة، أھل أموال من مالٌ  والخنازير الخمر ألن لبيعھا، المتولين

 أن سليم، أبى بن ليث عن عمرو، بن هللا عبيد عن معبد، ابن على حدثنا عنه هللا رضى لعمر آخرُ  حديثُ  ذلك ُيبين ومما: قال

: ُعبيد أبو قال. جزيتھم ِمن الجزية ألھل أثمانھا وقبض الخنازير بقتل يأمرھم العمال إلى كتب عنه هللا رضى الخطاب بن عمر

ً  يجعلھا لم فھو  يطيبُ  ال فإنه العاشر، على والخنازير بالخمر الذمى مر إذا فأما. أموالھم من يراھا وھو إال الجزية من قِصاصا

 يشبھه، وال ول،األ الباب ِمن ليس وھذا أيضاً، لبيعھا المتولى ھو الذمى كان وإن. منھا العشر ثمن يأخذ وال ُيعشِّرھا، أن له

 ثمنھا وكذلك أنفسھا، والخنازير الخمر على ُيوضع شىء ھو إنما ھھنا العشر وأن وأرضيھم، رقابھم على وجب حقٌ  ذلك ألن

ُ  َصلَّى هللا رسول لقول يطيبُ  ال ً  حرم إذا هللا إن: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رضى الخطاب بن عمر عن روى وقد". ثمنه حرم شيئا

 .العزيز عبد بن عمرُ  قال وكذلك ذاك، فى به أفتى ما بغير ھذا مثلِ  فى أفتى أنه عنه،

َباِئى ُھبيرة بن هللا عبد عن لھيعة، بن هللا عبدُ  حدثنا المصرى، األسود أبو حدثنا  بنِ  عمرَ  إلى بعث فرقد بن ُعتبة أن السَّ

 من بھا أحقُّ  وأنت الخمر، بصَدقِة إلىَّ  بعثت: نهع هللا رضى عمر إليه فكتب الخمر، صدقة درھم ألفَ  بأربعينَ  الخطاب

 .فتركه: قال بعدھا، شىءِ  على استعملُتك ال وهللا: وقال الناس، بذلك وأخبرَ  المھاجرين،

 بتفصيل إلىَّ  ابعث أن أرطاة، بن عدىِّ  إلى العزيز عبد بن عمرُ  كتب: قال الضبعى، سعيد بن المثنى عن الرحمن، عبد حدثنا

: قال. درھم آالف أربعة الخمر عشر من إليه كتب فيما وكان له، وصنفه بذلك إليه فكتبَ  دخلت؟ أين من قِبلَك، التى األموال

 مسلم، ُيعشرھا ال الخمر وإن درھم، آالف أربعة الخمر عشور من تذكر إلىَّ  كتبتَ  إنك: كتابه جوابُ  جاءه ثم هللا، شاءَ  ما فلبثنا

 َفَردَّتْ  الرجل، فطلب. فيھا كان بما أولى فھو عليه، فارُدْدھا الرجَل، فاطلب ھذا، كتابى اكأت فإذا يبيُعھا، وال يشتريھا، وال

 .عليه

 على بالخمر يمرُّ  الذمى فى عنه ذكر ثم. ذلك غير قال قد النخعى إبراھيم كان وإن العمل، عليه الذى عندى فھذا: ُعبيد أبو قال

 .العشور عليه يضاعف: قال العاشر،

 محمد سمعتُ  الخنازيَر، ُيعشِّرِ  ولم الخمر، َعشَّرَ  والخنازير، بالخمر العاشر على ُمرَّ  إذا: يقول حنيفة أبو وكان: يدُعب أبو قال

 أولى عنھما هللا رضى العزيز عبد بن وعمر الخطاب، بن عمر الخليفتين وقول: عبيد أبو قال عنه، بذلك ُيحدِّث الحسن بن

 .أعلم وهللا باالتباع،

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  َحكمُ  نَّورِ  الَكْلبِ  ثمن فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  والسِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن مسعود، أبى عن": الصحيحين" فى ، َوَمْھرِ  الَكْلبِ  َثَمن َعنْ  نھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .الَكاِھنِ  وُحْلَوانِ  الَبِغىِّ

نور الكلب ثمن عن راً جاب سألتُ : قال الزبير، أبى عن: مسلم صحيح وفى ُ  َصلَّى النبى َزَجرَ : فقال والسِّ  .ذلك عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عنه: داود أبى سنن وفى نَّْورِ  الَكْلبِ  ثمن عن نھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .والسِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عن َخديج، بن رافع حديث من: مسلم صحيح وفى  الَكْلبِ  وَثَمنُ  الَبِغىّ  َمْھرُ  الَكْسبِ  َشرُّ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

امِ  وَكْسبُ   ". الَحجَّ

 .أمور أربعة السنن ھذه فتضمنت

 أھلِ  فقھاءِ  مذھبُ  وھذا للحرث، أو للماشية، أو للصيد، كبيراً  أو كانَ  صغيراً  كلب كل بتناولُ  وذلك الكلب، بيع تحريمُ : أحُدھا

 أثمانھا، وأكل الكالب، بيعَ  حنيفة أبى أصحابُ  فجوز حنيفة، وأبى مالك، أصحاب عن معروف ذلك فى والنزاعُ  ة،قاطب الحديثِ 

اب عبد القاضى وقال  َيحرم،: قال من ومنھم ُيكره،: قال من فمنھم الكالب، من اتخاذه فى أذن ما بيع فى أصحاُبنا اختلف: الوھَّ

 .انتھى

 ال إذ بيعه، يجز لم محرمة كلُّھا منافُعه كانت ما: فقال الكلب، بيع فى اختالفھم عليه وبنى ه،بيعُ  يصح لما فصالً  بعُضھم وعقدَ 

َعتْ  وما شرعاً، والممنوع حساً، المعدوم بين فرق  كان خاصة العين ِمن المقصودُ  كان فإن ومحرمة، محللة إلى منافُِعه تنوَّ

 ُيقابل ما ألن البيُع، َيِصحَّ  لم النوعين، فى توزعت وإن. كالمعدوم اآلخر وصار نوُعھا، فاعُتِبرَ  لھا، تابع والحكم بھا، االعتبارُ 

 .مجھوالً  يصير الثمن بقية من سواه وما بالباطل، مال أكل منھا حرم ما

 ،وكذا كذا المنافع من الكلب فى: قيل األصل، ھذا على فيھا الخالفُ  ُبنى فإذا الصيد، كلب بيعِ  مسألةُ  األصل ھذا وعلى: قال

 متنوعة، رآھا ومن أجاز، ُمَحلَّلَة، جميَعھا رأى ومن منع، محرمة، جملتھا أن رأى فمن فيھا، نظر ثم منافعه، جملة وُعددت

 أيضاً، منع مقصودة، وھى محرمة منھا واحدة منفعة رأى ومن للمقصود، الحكمَ  فجعل المحرم، أو المحلل، المقصودُ  ھل: نظر

 التناقض ِمن فيھما ما لك يظھر بينھما وطابق والتفصيل، التأصيلَ  ھذا فتأمل كره، أو وقف مقصودة، كوُنھا عليه التبس ومن

 بعد محرمة الصيد كلب منافع جملة أن رأى من: قوله فإن البناء، أفسد ِمن األصل ھذا على الصيد كلب بيع بناءَ  وأن والخلل،

 االصطياد من الصيد كلب منافع إباحة على األمة اتفقت قدو قط، الناس من أحدٌ  يقله لم ھذا فإن بيُعه، يجز لم تعديدھا،

 فإن الشرعية؟ منافعه تراد أن يصح وال محرمة، ُكلَّھا منافعه رأى الذى فمن لذلك، إال ُيقتنى وال منافعه، ُجلُّ  وھما والحراسة،

 .جائزة إعارَته

 جواز عدم على والجمھور اتفاقاً، محللة لمذكورةا منافعه فإن أيضاً، فاِسدٌ  كالمٌ  أجاز، محللة، جميعھا رأى ومن: وقوله

 ھى الصيد كلب منفعةَ  فإن البتة، تحته فائدة ال كالمٌ  المحرم؟ أو المحلل المقصود ھل نظر، متنوعة، رآھا ومن: وقوله.بيعه

رُ  وما التنوعُ  فأين الحراسة، دون االصطيادُ  رُ  التحريم من المنافع فى ُيقدَّ  منفعة رأى ومن: وقوله البغل؟و الحمار فى مثلُه ُيقدَّ

 وإن الصيد، كلب من المقصودةَ  ھى ليست المحرمة المنفعةَ  ھذه فإن قبله، مما فساداً  أظھرُ . منع مقصودة، وھى محرمة واحدة

رَ   األصل وأن التأصيل، ھذا فساد وتبين بيعه، يجوز ما سائر من محرمة منفعة قصد لو كما فھو قصدھا، مشترَيه أن قُدِّ

 .بيعه تحريم من البتة له معارض ال الذى الصريح النصُّ  عليه دل الذى ھو الصحيح
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ُ  َصلَّى هللا رسول عنه نھى الذى النوع من مستثنى الصيد كلبُ : قيل فإن  حديث من الترمذى، رواه ما بدليل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عنه، هللا رضى جابر ْيدِ  كلبَ  إال الَكْلِب، َثَمنِ  َعنْ  َنَھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .الصَّ

 جابر عن الزبير، أبى عن سلمة، بن حماد عن محمد، ابن حجاج حدثنا المصيصى، الحسن بن إبراھيم أخبرنى: النسائى وقال

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن عنه، هللا رضى نَّوِر، الَكْلبِ  َثَمنِ  عن نھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .الصيد كلبَ  إال والسِّ

 عن الصبَّاح، بن المثَّنى حدثنا أيوب، بن يحيى أخبرنا مريم، أبى ابنُ  حدثنا إسماعيل، بن محمد حدثنا: أصبغ بن قاسم وقال

ُ  َصلَّى هللا رسول أن عنه، هللا رضى ُھريرة أبى عن رباح، أبى بن عطاء  َكْلبَ  إالَّ  ُسْحتٌ  الَكْلبِ  َثَمنُ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َصْيدٍ 

ديق بكر أبى عن شھاب، ابن عن أخبره، َعمَّن وھب ابن وقال ُ  َصلَّى النبى عن عنه، هللا رضى الصِّ  َثالثٌ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".الَعقُور الكلبِ  وَثَمنُ  الزاِنية، وَمْھرُ  الكاِھِن، ُحْلوانُ : سْحتٌ  ُھنَّ 

 الَنبىَّ  أنَّ  عنه، هللا رضى طالب أبى بن على عن جده، عن أبيه، عن ضميرة، بن اللَّته عبد بن الشِّْمرُ  حدثنى: وھب ابن وقال

ُ  َصلَّى  .الَعقُورِ  الَكْلبِ  َثَمنِ  َعنْ  َنَھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىِّ  عن روى من أحد جابراً  أن أيضاً، االستثناء ھذا صحة على ويدل  وقد الكلب، ثمنِ  عن النھىَ  مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 كان إذا فكيف حجة، جعله من عند الحديث عمومِ  لتخصيص صالح الصحابى وقولُ  الصيد، كلب ثمن فى نفُسه جابر رخَّص

ً  والقياس؟ بإستثنائه النصُّ  معه  رتهإعا وتجوزُ  والھبة، والوصية، بالميراث، فيه اليد نقلُ  وَيِصحُّ  به، االنتفاع ُيباح ألنه وأيضا

 .والحمار كالبغل بيعه فجاز للشافعية، وجھان وھما العلماء، قولى أحد فى وإجارته

ُ  َصلَّى النبى عن َيِصحُّ  ال أنه: فالجواب  اإلمام فقال عنه، هللا رضى جابر حديث أما: بوجه الصيد كلب استثناءُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وقال. جابر على موقوف أنه الصواب: الدارقطنى وقال ضعيف، وھو جعفر، أبى بن الحسن ِمن ھذا: عنه سئل وقد أحمد

 .الحديث ھذا إسناد يصح ال: الترمذى

م أبو يصح، ال ھذا: عنه هللا رضى ھريرة أبى حديث فى وقال  النبىِّ  عن روى: البيھقى وقال. عنه روايه يريد ضعيف، المھزِّ

ُ  َصلَّى  وأبو خديج، بن ورافع ھريرة، وأبو هللا، عبد بن وجابر عباس، ابن: منھم جماعٌة، كلبال ثمن عن النھىَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 النھى حديث أراد رواه َمنْ  وكأن يصح ال الصيد كلب استثناء فى رُوى الذى والحديث. واحد والمعنى مختلف، اللفظ ُجحيفة،

 .أعلم وهللا عليه، َفُشبِّهَ  اقتنائه، عن

 له يقع لم وكأنَّه جعفر، أبى بن بالحسن هللا رحمه أحمد اإلمام ضعفه الذى فھو الزبير، أبى عن سلمة، بن حماد حديثُ  وأما

 فيه يصرح لم الزبير أبا بأن حزم، ابن أعله وقد موقوف، أنه الصواب: الدارقطنى فيه قال الذى وھو محمد، ابن حجاج طريق

 مما الصيد كلب استثناء من وھم رواته أحدَ  بأن البيھقىُّ  هوأعلَّ . عنه الليث رواية من وليس مدلس، وھو جابر، من بالسماع

 أنه عنه، َصحّ  أنه عليه ُخلِّطَ  وأنه ھذا، جابر حديثِ  بطالنِ  على يدل ومما: قلت. البيع إلى فنقله الكالب، من اقتنائه عن ُنِھىَ 
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، وَمْھرُ  الكلب، وثمنُ  الَفْحل، ِضَرابُ : السحت من أربعٌ : قال ً  علة وھذا. حجامال وكسب البغىِّ  استثناء من عليه للموقوف أيضا

 .والمرفوع للموقوف علة فھو الصيد، كلب

 مالك شھد وقد أيوب، بن يحيى فيه ألن فباطل، عنه، هللا رضى ھريرة أبى عن عطاء، عن الصبَّاح، بن المثَّنى حديثُ  وأما

حه بالكذب، عليه  رواه ما الحديث بطالن على ويدل مشھور، عندھم وضعفه الصباح، بن المثنى وفيه. أحمد اإلمام وجرَّ

 أبى بن عطاء عن األعمش، حدثنا أسباط، حدثنا نمير بن هللا عبد محمدبن حدثنا حبيب، بن أحمد بن الحسن حدثنا النسائى،

حت، ِمن أربعٌ : عنه هللا رضى ھريرة أبو قال: قال رباح، ،ا وَمْھرُ  الَكْلِب، وَثَمنُ  الَفْحِل، ِضَرابُ  السُّ امِ  وَكْسبُ  لَبغىِّ  .الَحجَّ

 عن شھاب ابنَ  أخبرَ  من وال شھاب، ابن عن وھب ابنَ  أخبر من ُيدرى فال عنه، هللا رضى الصديق بكر أبى عن األثر وأما

 .به ُيحتج ال ھذا ومثل عنه، هللا رضى الصديق

 اآلثار على ُتقدم ال المعلولة الساقطة ثاراآل ھذه ومثلُ  الضعف، غاية فى ضميرة ابن ففيه: عنه هللا رضى على عن األثرُ  وأما

 خالفھا صحابى عن َيِصحَّ  لم أنه ظھر وقد تواتر، نقلُ  نقلھا إن: الحفاظ بعضُ  قال حتى األثبات، الثقاتُ  األئمة رواھا التى

 .خبيث الكلب ثمنُ : يقولون عباس وابن ھريرة، وأبو جابر، ھذا بل البتة،

 وَمْھرُ  الَكْلِب، َثَمنُ : "يرفعه عنھما هللا رضى عباس ابن عن َحْبَتٍر، بن قيس عن الكريم، عبد عن إسرائيل، حدثنا: وكيع قال

،  ".َحَرامٌ  الَخْمرِ  وَثَمنُ  الَبِغىِّ

 .عباس ابن قولَ  يكون أن فيه ما أقل وھذا

 بينه الذى الشَبه ألن عليھما، قياسه من أصحُّ  الخنزير على قياُسه بل القياس، أفسد فمن والحمار، البغل على الكلب قياسُ  وأما

 له، الموافق بالنصِّ  المؤيَّد القياسُ  لكان القياسانِ  تعارض ولو والحمار، البغل وبينَ  بيَنه الذى الشبه ِمن أقربُ  الخنزير وَبين

 .له المخالف القياس من وأولى أصحَّ 

 .البيع تحريمُ  فنسخ النھُى، ُنِسخَ  بعضھا، اتخاذُ  وأبيحَ  ا،قتلُھ َحُرمَ  فلما بقتلھا، األمر كان حينَ  ثمنھا عن النھىُ  كان: قيل فإن

 بوجه البتة الَدْعَوى ھذه صحة على يدل ما األثر فى وليس ُشبھة، وال دليل، لصحتھا مدعيھا مع ليس باطلة دعوى ھذه: قيل

 عن والنھى بقتلھا، األمر اديثُ وأح ُكلّھا، عامة مطلقة ثمنھا وأكل بيعھا تحريمِ  أحاديثَ  أن: بطالنھا على ويدل الوجوه، من

 لجاءت مخصوصاً، مقيداً  بيعھا عن النھى كان فلو المتأخر، وھو مخصص مقيَّد ونوع المتقدم، وھو كذلك نوع: نوعان اقتنائھا

 .أعلم وهللا. إبطالُه يجوز فال مراد، وإطالَقھا عموَمھا أن ُعلثمَ  مطلقة، عامة جاءت فلما كذلك، اآلثارُ  به

  فصل

نور، بيع تحريمُ : الثانى الحكم  بن قاسم رواه كما بموجبه، وأفتى جابر، رواه الذى الصريح الصحيح الحديثُ  عليه دل كما السِّ

اح، بن محمد حدثنا أصبغ،  عن الزبير، أبى عن سلمة، بن حماد حدثنا المبارك، بن هللا عبد حدثنا آدم، بن محمد حدثنا وضَّ

 له ُيعرف وال رواه، بما كره أنه هللا، عبد بن جابر فتيا فھذه: محمد أبو قال. والسنور لبالك ثمن كره أنه هللا، عبد بن جابر
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 أھل وجميع زيد، بن وجابر ومجاھد، طاووس، مذھبُ  وھو عنه، هللا رضى ھريرة أبو أفتى وكذلك الصحابة، ِمن مخالف

 ما وعدم بذلك، الحديث لصحة الصواب وھو العزيز، عبد بكر أبى اختيارُ  وھى أحمد، عن الروايتين وإحدى الظاھر،

 .به القولُ  فوجب ُيعارضه،

ً  كان حين ذلك أن على الحديث حمل من العلماء ومن: البيھقى قال ُ  َصلَّىّ◌ُ◌  النبى قال فلما بنجاستھا، محكوما : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ةُ " ً  ذلك صار". ِبَنَجسٍ  لَْيَستْ  الِھرَّ ش، إذا السنور على لهحم من ومنھم. البيع فى منسوخا  ولو. أولى السنة ظاھر ومتابعة توحَّ

 وقد الزبير، أبى روايات تثبيت فى توقَّف َمنْ  به يقول ال وإنما هللا، شاء إن به لقال فيه، الواقع الخبر هللا رحمه الشافعى سمع

 انتھى سفيان أبى عن عمش،األ عن غياث بن وحفص يونس، بن عيسى جھة من الرواية ھذه على جابر عن سفيان أبو تابعه

 .الوھن ِمن المحامل ھذه فى ما يخفى وال بمملوك، ليس الذى الھرِّ  على حمله من منھم. كالمه

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فحكم بھا، الزنى مقابل فى الزانية تأخُذه ما وھو البغى، مھر: الثالث والحكم  على خبيثٌ  ذلك أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وقت: ھند قالت ولھذا الحرائر، دون اإلماء فى عھدھم على كان إنما البغاء فإن سيما وال أمًة، أو كانت حرةً  كان، هوج أى

 .لھا مھرَ  ال أنه بھا فزنى نفسھا من رجالً  مكنت إذا العاقلة البالغة الحرة أن فى الفقھاء بين نزاع وال" الُحرة؟ تزنى أو: "البيعة

 أقوال، أربعة ففيھا الزنى، على المكرھة الحرة فأما المطاوعة، األمة: والثانية. المكرھة الحرة: ھماإحدا. مسألتين فى واختلف

 .أحمد عن منصوصات روايات وھى

 .دبرھا أو قبلھا فى وطئت سواء ثيباً، أو كانت بكراً  المھر لھا أن: أحدھا

 روايتين على البكارة؟ أرشُ  معه يجب وھل المھُر، فلھا بكراً، كانت وإن لھا، مھر فال ثيباً، كانت إن أنھا: والثانى

 .بكر أبى اختيارُ  القولُ  وھذا منصوصتين،

 .المھر فلھا أجنبية، كانت وإن لھا، مھر فال محرم، ذاتَ  كانت إن أنھا: والثالث

 .المھر فلھا والخالة، كالعمة ابنتھا تحل ومن لھا، مھر فال واألخت، والبنت كاألم ابنتھا تحرم من أن: الرابع

ً  أو كانت بكراً  بحال، الزنى على للمكرھة مھر ال: هللا رحمه حنيفة أبو وقال  .ثيبا

ً  جعل المنفعة ھذه استيفاء إن: قال. المھر أوجب فمن  التى للمنفعة باذلة ألنھا للمختارة، يجب لم وإنما بالمھر، الشرع فى مقوما

 .أتلفه لمن أعضائھا من وعض إتالف فى أذنت لو كما شىء، لھا يجب فلم لھا، عوضھا

 البتة، الزنى فى بالمھر ُيقومھا ولم عقد، شبھة أو عقد فى بالمھرِ  متقومة المنفعة ھذه جعل إنما الشارعُ : قال ُيوجبه لم ومن

 بيَنه عيجم فال والُعقوبة، الحدَّ  االستمتاع ھذا مقابلة فى الشارعُ  جعل وإنما: قالوا. القياس أفسد من النكاح على السفاح وقياس

ه، معنى أو تنبيھه، أو فحواه، أو عمومه، أو خطابه نص من الشرع من ُيتلقى إنما والوجوب: قالوا. المھر ضمان وبينَ   نصِّ
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ً  ذلك من شىء وليس ً  ثابتا  ِمن ھو إنما والمھر: قالوا. بينھما ما ُبعد ويا النكاح، على السفاح قياسُ  ُيدعى ما وغاية. عنه متحققا

ً ل النكاح خصائص  وإنما الزنا، مھر: يقال فال الزنى، إلى ُيضاف وال النكاح، مھر: فيقال إليه ُيضاف إنما ولھذا ومعنى، فظا

ُ  َصلَّى النبى أطلق مَ  هللاَ  إنَّ : "قال كما العقد، به وأراد المھر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وكما". واألَْصَنامِ  والِخنِزيرِ  والمْيَتةِ  الَخْمرِ  َبْيعَ  َحرَّ

 .كثيرة ونظائُره". َثَمَنهُ  َفأَكلَ  ُحراً  َباعَ  وَرُجلٌ : "قال

م أن المنفعة، ھذه فى األصلُ : يقولون واألولون  بإختيارھا، تزنى التى وھى البغى، حق فى الشارعُ  أسقطه وإنما بالمھر، تقوَّ

 على الحر أُكِرهَ  لو كما استيفائھا، ىعل أُكرھت التى منفعتھا بدلِ  إسقاطُ  يجوز فال بغياً، فليست الزنى على المكرھة وأما

ً  المنفعة ھذه وعوضُ  عوضھا، يلزُمه فإنه منافعه، استيفاء ق ومن. القولين مأخذ فھذا المھر، ھو شرعا  والثيب، البكر بين فرَّ

ً شر ُيقابلھا ال المعصية وھذه فعله، على ترتبت التى العقوبة وحسُبه شيئاً، الثيب على يذھب لم الواطىء أن رأى  يلزم مال عا

 الجملة، فى عليه مضمونةً  الجنايةُ  ھذه فكانت أزاله، ما ضمان من ُبد فال بكارتھا، أزال فإنه البكر، بخالف عليھا، أقدم من

 .المطاوعة البكر من عدمه فى له تابعة كانت كما الضمان، فى للجزء تابعة المنفعة وكانت منفعة، جزء ِمن أتلفه ما فضمن

ق ومن ً  كان لما تحريمھن أن رأى وغيرھن، المحارم اتذو بين فرَّ  كان شرعاً، الوطء محل غيرُ  وأنھن مستقراً، تحريما

 عارض فإنه المصاھرة، تحريم بخالف وھذا الشعبى، قولُ  وھذا مھراً  يوجب فال التلوط، بمنزلة منھن المنفعة ھذه استيفاءُ 

 .زوالُه ُيمكن

َ◌هُ  بالرضاع، حرمت فيمن لحكما يكون أن ينبغى وھكذا": المغنى" صاحب قال ً  َطارىءُ  ألَنِّ ق ومن. أيضا  ذوات فى فرَّ

 فأشبه األخرى، تحريم ِمن أخف تحريمھا ابنتھا تحرم ال من أن رأى فكأنه تحُرم، ال من وبين ابنتھا، تحرم َمنْ  بينَ  المحارم،

 .العارض

 ال كاللواط فھذا الوجوب، بعدم أولى ھو: قيل ذلك؟ على المطاوعة األمة أو ُدبرھا، فى الوطء على المكرھة حكمُ  فما: قيل فإن

ً  المھر فيه يجب  .اتفاقا

 ويجب": محرره" فى البركات أبو فقال قدامة، بن محمد وأبو تيمية، ابن البركات أبو الشيخاِن، المسألة ھذه فى اختلف وقد

 فى بالوطء المھرُ  يجب وال": المغنى" فى محمد بوأ وقال دبر، أو قبل فى الزنى على والمكَرَھة بشبھة، للموطوءة المثل مھرُ 

 الصوابُ  ھو القولُ  وھذا الفرج، دونَ  والوطءَ  القبلة فأشبه لشىء، إتالفٌ  ھو وال بَبَدلِه، َيِردُ  لم الشرع ألن اللواط، وال الدبر،

ر وال أصالً، قيمة الشارعُ  له يجعل لم الفعل ھذا فإن قطعاً،  أفسد ِمن الفرج وطء على وقياُسه ،الوجوه من بوجه مھراً  له قدَّ

 .البتة أحد به يقل لم وھذا الذكور، ِمن اللوطية به فعلت لمن المھر إيجابُ  قاله من والزم القياس،

 فصل

 أصحاب وأكثر الشافعى، قولُ  وھو ِيجُب،: أحُدھما. قوالن فيه الَمھر؟ لھا يجب فھل المطاوعة، األمة وھى: الثانية المسألة وأما

: به المقطوع والصوابُ . طرفھا قطع فى أذنت لو كما مجاناً، بدلھا يسقط فال لغيرھا، المنفعة ھذه ألن: قالوا. هللا مهرح أحمد

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  نھى التى البغىُّ  ھى وھذه لھا، مھر ال أنه  ثمنِ  وعلى عليه وحكم خبيٌث، أنه وأخبر مھرھا، عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 ھن اإلماء ألن عمومه ِمن تخصيُصھا يجوز فال أولياً، دخوالً  الحكم ھذا فى داخلة واألمة واحد، بحكم الكاھن وأجرِ  الكلب،

ً  أََرْدنَ  إنْ  الِبَغاءِ  َعلى َفَتياِتُكم ُتْكِرُھوا وال{: تعالى هللاُ  أنزل ساداتھن وفى وفيھن بالبغاء، ُيعرفن ُكن الالتى نا : النور[} َتَحصُّ

 .غيرھن على وُيحمل قطعاً، به أردن نص ِمن اإلماء ُتخرج نأ يجوز فكيف ،]33

 عليھا المعاوضة ويملِكُ  بنفسه، استيفاءھا السيدُ  يملك المنفعةُ  ھذه: فيقال استيفائھا، فى يأذن ولم لسيدھا، منفعتھا إن: قولكم وأما

ً  للزنى ورسوله هللاُ  يجعل ولم أذنت، إذا إال عليھا المعاوَضةَ  يملِكُ  وال شبھته، أو النكاحِ  بعقد  فيفوت العقوبة، غير قط عوضا

 ثمنِ  بمنزلة وجعله بخبثه، الشارعُ  حكم ِعوض وإثباتُ  ورسولُه، هللاُ  أھدره مال تقويمُ  ھذا بل له، ُيقضى حتى السيد على

ً  كان وإن الكاھن، وأجرِ  الكلب، ً  عوضا  .به يقضى أن يجز لم شرعاً، خبيثا

 ُيوفيه أن مستأجره على يجبُ  بل وتجوز، مباحة، منفعة الِحجامة منفعة ألن به، له ُيقضىو خبيث، الحجام فأجر: يقال وال

 ھذه مقابلة فى عوض وإيجابُ  حكمھا، وُحكمه جنسھا، ِمن ِعوضھا التى المحرمة الخبيثة المنفعة ِمن ھذا فأين أجره،

ً  الفعل ذاھ مقابلة فى يجعل لم الشارع إذ اللواط، مقابلة فى عوض كإيجابِ  المعصية،  .عوضا

 .اللواطة بخالف الجملة، حيث ِمن المھرُ  وھو عوضاً، الفرج فى الوطء مقابلة فى جعل فقد: قيل فإن

ً  له يجعل ولم عقد، بشبھة أو بعقد استوفى إذا عوضاً، مقابلته فى جعل إنما: قلنا  فيه، ُشبھة ال محض بزنى استوفى إذا عوضا

ً  أن قط ماإلسال فى ُيعرف ولم. التوفيق وبا  فھو قبيحاً، ھذا يرون المسلمين أن ريبَ  وال بھا، للمزنى بالمھر عليه قضى زانيا

 .قييح وجل عز هللا عند

  فصل

دق أم لھا، يطيبُ  أم أربابه، إلى قبضته ما ردُّ  عليھا يجبُ  ھل تابت، ثم قبضته، إذا الزانية كسب فى تقولون فما: قيل فإن  تصَّ

 به؟

 فإن منه، التخلصَ  أراد ثم شرعاً، قبُضه له ليس ما قبض َمن أن وھى اإلسالم، قواعد ِمن عظيمة اعدةق على ينبنى ھذا: قيل

ه ِعوَضه، استوفى وال صاحبه، رضى بغير أُِخذَ  قد المقبوضُ  كان ر فإن. عليه ردَّ ه تعذَّ ً  به قضى عليه، ردُّ  فإن عليه، يعلمه دينا

ر ر فإن ورثته، إلى رده ذلك، تعذَّ  أن إال أبى وإن. له كان القيامة، يوم ثواَبه الحق صاحبُ  اختار فإن عنه، به تصدق ،ذلك تعذَّ

 .عنھم هللا رضى الصحابة عن ثبت كما بھا، للمتصدق الصدقة ثوابُ  وكان ماله، نظيرَ  منه استوفى القابض، حسنات ِمن يأخذ

 فاحشة، أو زنى على أو خنزير، أو خمر على عاوض كمن المحرم، ِعوضه استوفى وقد الدافع برضى المقبوضُ  كان وإن

 العوض بينَ  له يجمع أن يجوزُ  فال المحرم، عوضه واستوفى بإختياره، أخرجه ألنه الدافع، على العوض ردُّ  يجبُ  ال فھذا

 اإذ الفاحشة وفاعل الزانى يريد وماذا. عليه المعاصى أصحاب وتيسير والعدوان، اإلثم على له إعانة ذلك فى فإن والمعوض،

 بين الجْمع يتضمن وھو به، القولُ  يسوغُ  وال به، اإلتيان عن الشريعة ُتصان مما فھذا ماله، ويستِرد غرضه، ينال أنه علم

 فى مستقر ھذا وقبح قھراً، أعطاھا فيما يرجع ثم بھا، المزنى من عوضه يستوفى أن القبيحِ  أقبح ومن. والغدر والفاحشة الظلم

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عليه حكم كما خبيث ھو بل أكله، للقابض يطيب ال ولكن شريعة، به ىتأت فال العقالء، جميع فِطر  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ً  كان فإن به، بالصدقة التوبة وتمام منه، التخلص فطريقُ  منه، أخذ من لظلم ال مكسبه، لخبث خبثه ولكن َوَسلََّم،  إليه، محتاجا

ً  عوضه لِخبث خبيث كسب كل حكمُ  ھذاف بالباقى، ويتصدق حاجته، قدر يأخذ أن فله  الحكم من يلزم وال منفعة، أو كان عينا

ُ  َصلَّى النبى فإن الدافع، على رده وجوبُ  بخبثه ه يجب وال الحجام، كسبِ  بُخبثِ  حكم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .دافعه على ردُّ

 بل موقعه، قبُضه يقع فلم الشارع، فيه عليه حجر بل عه،دف يجوزُ  ال ما دفع المحرم العوض مقابلة فى َمالَه فالدافع: قيل فإن

ه فيجب كعدمه، القبض ھذا وجودُ   أو الثلث، على بزيادة ألجنبى أو بشىء، لوارثه المريضُ  تبرع لو كما مالكه، على ردُّ

ْ◌ع ً  عليه جورٌ مح أنه المسألة وسر. ذلك ونحو بذلك، قوته إلى المضطرُ  تبرع أو سفه، أو بفلس، عليه المحجورُ  تبرَّ  فى شرعا

ه فيجب الدفع ھذا  .ردُّ

 أو به، غيره حق لتعلق منه منعه قد والشارع عليه، ُيعاوض لم محض تبرعٌ  الصور ھذه فى الدفع ألن فاسد، قياس ھذا: قيل

 بضق فقد محرمة، عينٍ  استھالك أو منفعة، استيفاء على بماله عاوض قد فھو فيه، نحن وأما غيره، على المقدمة نفسه حق

 ً  محرماً، ماالً  قبض فالقابضُ  بذلُه، يجوزُ  ال ما فيه وبذل استيفاؤه، يجوز ال ما فاستوفى محرماً، ماالً  وأقبض محرماً، عوضا

ً  استوفى والدافعُ   رجوع غير من اآلخر رد ُيوجب فال أحدھما، ردُّ  تعذر قد لكن العوضين، ترادُّ  العدل وقضيةُ  محرماً، ِعوضا

ً  خمرال كان لو نعم. عوضه ً  الصورتين فى المال ردُّ  وجب بھا، يفجر ولم المال إليھا دفع أو يستھلكه، لم بعينه قائما  كما قطعا

 .القبضُ  بھا يتصل لم إذا الباطلة العقود سائر فى

 عُ الممنو إذ عدمه، بمنزلة قبُضه يجوز ال ما قبضَ  أن ومعلوم حرمة، له جعل حتى المحرم القبض لھذا تأثير وأىُّ : قيل فإن

 ً هُ  أن فعليه حق، بغير قبضه المال فقابضُ  حساً، كالممنوع شرعا  دافعه؟ إلى َيُردَّ

 لھما ليس ما وقبض دفعه، لھما ليس ما دفع فى اشتركا قد كالھما حق، بغير المنفعة واستوفى العين، قبض والدافع: قيل

، عاٍص  وكالھما قبضه،  العوض اآلخر على ويفوتُ  عنه، لمعوضوا العوض بين له يجمع بأن أحدھما ُيخص فكيف َّ

 .والمعوض

تَ  ھو: قيل فإن ت واآلخر: قيل. بإختياره نفسه على المنفعة فوَّ  واضح وھذا بينھما، فرق فال بإختياره، نفسه على العوض فوَّ

 .هللا بحمد

 المستقيم الصراط تضاءاق" كتاب فى به الصدقة أو باذله، على المحرمة المنفعة ھذه عوض ردِّ  وجوب فى شيخنا توقف وقد

 العوضَ  فاستوفوا نفوسھم، طيب عن المالَ  ھذا بذلوا قد والنوح الغناء ومستمع الزانى،: وقال ،"الجحيم أصحاب لمخالفة

 رد إذا أنه تقتضى واألصول بالقبض، المنفعةُ  ھذه فاتت وقد تعالى، هللا لحقِّ  ھو وإنما لحقھم، ليس فيه الذى والتحريم المحرم،

 فى ضرر عليه منفعُته استوفيت الذى وھذا المال، عليه يرد لم المنفعة ردُّ  المستأجر على تعذر فإذا اآلخر، ردَّ  عوضين،ال أحدَ 

ً  عوضھا وأخذ منفعته، أخذ  لو فإنھا فواتھا، فى عليه ضرر ال تلك فإن ميتة، أو خمراً  العوض كان إذا ما بخالف منه، جميعا

 أمر فى المنفعة تلك صرف من يتمكن كان بحيث عليه لتوفرت تفت، لم لو والنوح الغناء عةومنف عليه، ألتلفناھا باقية كانت

 طالب إذا بھا تقضوا أن فينبغى ھذا على فيقال: فقال سؤاالً، نفسه على أورد ثم. بھا عمل التى القوة صرف من أعنى آخر،

 يحكم لم القبض قبل أسلموا إذا فإنھم المحرمة، الكفار ودكعق بردھا وال بدفعھا نأمر ال نحن: قيل: قال بأن عنه وأجاب. بقبضھا
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 الكافر، بخالف لتحريمھا معتقداً  كان ألنه األجرة، ھذه عليه تحرم المسلم ولكن بالرد، ُيحكم لم القبض بعد أسلموا ولو بالقبض،

 قبضھا، فإذا. باألجرة لك ُيقضى فال يحرم، عمل فى قوَتك صرفت حيث فرطت أنت: له فقلنا األجرة، طلب إذا ألنه وذلك

ً  إياه أقبضته فإنى برده، لى اقضوا: المال ھذا الدافع وقال  فإذا بھا، رضيتَ  معاوضة دفعته: له قلنا محرمة، منفعة عن عوضا

 ردھا القياس، ظاھرُ  كان وإن: قال. محتمل فھذا منفعة، معه بقائه فى له كان إذا أخذت ما إليه فاردد أخذ، ما استرجاع طلبت

 .انتھى فاسد، بعقد مقبوضة نھاأل

 للحمال ُيقضى ولكن كرائه، أكلَ  أكرهُ : لنصرانى ميتة أو خنزيراً، أو خمراً، حمل فيمن النضر، أبى رواية فى أحمد نص وقد

 .طرق ثالث على النص ھذا فى أصحابه فاختلف. كراھة أشدُّ  فھو لمسلم، كان وإذا. بالكراء

 أو ميتة لحمل نفَسه المسلم ُيؤجر أن أحمد وكره: موسى أبى ابنُ  قال. واحدة رواية مسألةال وأن ظاھره، على إجراؤه: إحداھا

قُ  له، يطيبُ  ال أنه: أوجھھما. وجھين على ال؟ أم له يطيبُ  وھل بالكراء، له قضى فعل، فإن. لنصرانى خنزير  به، ويتصدَّ

 كراھة وھذه عليه، نص ؛ كره ميتة، أو خنزير، أو ،خمر حمل فى رجل من نفسه أجر إذا: قال اآلمدى، الحسن أبو ذكر وكذا

ُ  َصلَّى النبى ألن تحريم،  وإن بالكراء له ُيقضى أن ممتنع وغير بالكراء، له فيقضى ذلك، ثبت إذا. حاملھا لعن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ح فقد. انتھى الحجام كإجارة محرماً، كان  .الصحيح على عليه مةمحر كونھا مع األجرة يستحق بأنه ھؤالء، صرَّ

 وھذه تِصح، ال اإلجارة ھذه أن وھى واحدة، رواية المسألة وجعل ظاھرھا، ُيخالف بما الرواية ھذه تأويلُ : الثانية الطريق

ً " المجرد" صنف فإنه المتأخرة، كتبه فى عنھا رجع وقد ضعيفة، طريقة وھى ،"المجرد" فى القاضى طريقة  .قديما

 للفعل الكراھة مع األجرة بھا يستحق صحيحة اإلجارة ھذه أن: إحداھما روايتين على المسألة ھذه تخريجُ : الثالثة الطريقة

 إمساُكھا، يجوز ال: الخمر فى قوله قياس على وھذا. حمل وإن أجرة بھا يستحق وال اإلجارة، تصح ال :والثانية. واألجرة

حُ  الخمُر، ُتصب خنازير أو خمر وله أسلم إذا: طالب أبى رواية فى قال. إراقتھا وتجب  وإن عليه، حرما وقد الخنازير، وتسرَّ

 لنطارة نفسه ُيؤاجر أن يكره أنه: منصور ابن رواية فى نصَّ  قد وألنه إمساُكھا، يجوز ال أنه أحمد، نص فقد. بأس فال قتلھا،

 الخمر، حمل على نفسه إجارة من منع فقد الخمر، لغير ُيباع أنه يعلم أن إال الخمر، إلى يرجع ذلك أصل ألن لنصرانى، كرم

 ال وأنه الصحة، عدمُ  وھى المخرجة، الرواية: عندھم والمنصور أصحابه، أكثر وعليھا" تعليقه" فى القاضى طريقة وھذه

 بيته إلى حملھا على استأجر إذا وھذا. ومحمد يوسف، وأبى والشافعى، مالك، مذھبُ  وھى بھا، له يقضى وال أجرة، يستحق

 اإلجارة فإن بھا، يتأذَّى لئال الصحراء إلى الميتة لينقل أو لُِيريقھا، لحملھا استأجره إذا فأما مطلقاً، أو الخنزير، كلأل أو للشرب

 وأخذه، الجلد سلخ قد كان وإن المثل، أجرة واستحق تصح، لم الميتة جلد األجرة كانت إن لكن مباح، عمل ألنه حينئذ تجوزُ 

 فمذھبه: هللا رحمه حنيفة أبى مذھب وأما. الشافعى مذھب أنه: والظاھر. مالك مذھب وھو ،شيخنا قول ھذا صاحبه، على رده

 نفسَ  المستحق يكن لم مطلقاً، كان إذا الحمل أن ذلك، فى ومأخذه باألجرة، له وُيقضى اإلجارة، تصح أنه األولى، كالرواية

ً  يحمل أن وله سواء، ذكره وعدمُ  فذكُره الخمر، حمل  حانوته أو داره، أجره لو فيما: قال وھكذا وزيت، كخل غيره آخر شيئا

 ال أو الخمر، فيھا يبيعَ  أن يشترط أن بين حنيفة أبى عند فرق ال: الرازى بكر أبو قال الخمر، فيھا لبيع أو كنيسة، ليتخذھا

، اإلجارة أن: الخمر فيه يبيعُ  أنه يعلم وھو يشترط  ذلك، شرط وإن األشياء، ھذه علف اإلجارة بعقد عليه يستحق ال ألنه َتِصحُّ
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 ھذه فعل عليه يستحق لم فإذا المدة، فى بالتسليم األجرة عليه ويستحق كنيسة، الدار يتخذ وال الخمر، فيه يبيعَ  ال أن له ألن

 وكذا لك،ذ يفعل لم وإن عليه، تستحق األجرة فإن ليسكنھا، أو فيھا لينام داراً  اكترى لو كما سواء، وتركھا ذكرھا كان األشياء،

 عصيراً  بدلَه حمله لو بل الخمر، حمل يتعين ال ألنه يصح، أنه: خنزيراً  أو ميتة، أو خمراً  ليحمل رجالً  استأجر إذا فيما: يقول

 المستأجر أن ظنه على غلب وإن. جائزة عنده والمطلقة المطلقة، اإلجارة بمنزلة فھو لغو، عندھم التقييدُ  فھذا األجرة، استحق

 ال للقتال معمول السالح ألن: قال. الفتنة فى السالح بيع كره إنه ثم خمراً، يتخذه لمن العصير بيعُ  يجوز ماك فيھا، يعصى

 المستحقُة، ھى عليھا المعقودُ  المنفعة بل كالمطلق، المقيد ليس: وقالوا األولى، المقدمة فى خالفوه الفقھاء وعامة لغيره، يصلح

 داراً  اكترى لو فيما وألزموه مقاَمھا، غيرَھا ُيقيم أن للمستأجر كان وإن محرمة، ةمنفع وھى بالعوض، المقابلة ھى فتكون

 وھى الصالة، فعلَ  اقتضت أنھا على بناء اإلجارة ھذه أبطل فإنه ھذا ومع عليه، المعقودِ  فعل عليه يستِحقُّ  فإنه مسجداً، لِيتخذھا

 .إجارة بعقد تستحقُّ  ال

 اإلجارة، حرمت محرم، فى بھا ينتفع المستأجر أن ظنه على غلب إذا: وقالوا الثانية، مةالمقد فى ومالك أحمد أصحاب ونازعه

ُ  َصلَّى النبىَّ  ألن  يريد المعتِصرَ  أن علم لما ولكن عصيراً، يعِصرُ  إنما والعاصر ومعتصرھا، الخمر عاِصرَ  لعن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .اللعنة استحق له، فيعصره خمراً، يتخذه أن

ً : لواقا  تحريَمه تقتضى وقواعُده الشرع فأصولُ  فاعله، ويلعنُ  وُيبغضه، هللاُ  َيْسَخُطهُ  ما نفس على معاونة ھذا فى فإن وايضا

ُ  َصلَّى حكمه على الكالم عند ھذا تقرير مزيد وسيأتى عليه، العقد وبطالن  من عليھا يترتب وما العينة بتحريم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .العقوبة

: قال. أكلُھا له يطيبُ  ال ولكن محرمة، المنفعة كانت وإن باألجرة له ُيقضى أنه يعنى موسى، ابن طريقةُ  واألشبهُ : شيخنا لقا

ُ  َصلَّى النبى ألن وذلك القياس، إلى وأقربُ  أحمد، مقصود إلى أقربُ  فإنھا  ومعتصرھا، الخمر، عاصر لعن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وإنما نفسھا، فى محرمةً  ليست وھى عوضاً، تستحق منفعة على عاوضا قد والحاِمل، فالعاصر. إليه والمحمولة وحاِملَھا

ً  باع لو كما فھو والمستحمل، المعتصر بقصد َحُرَمت  المشترى، يد فى والخمر العصيرُ  وفات خمراً، يتخذه لمن وعصيراً  عنبا

 بدلھا، ُيعطى بل مجاناً، تذھب ال المؤجر وفاھا التى المنفعة ھنا كذلك. بعوضه له ُيقضى بل مجاناً، يذھب ال البائع مال فإن

 الصحراء إلى إلخراجھا أو لإلراقة، حملھا لو فإنه المؤجر، جھة من ال المستأجر، جھة من كان إنما بھا االنتفاعِ  تحريم فإن

 للزنى استؤجر من بخالف والمشترى، المستأجر لحق ال سبحانه هللا لحق عليه األجرة نحرم نحن ثم. جاز بھا، التأذى خشية

 يقضى ال فإنه خمراً، أو ميتة باع لو كما فھو المستأجر، قصد ألجل محرم العمل ھذا نفس فإن السرقة، أو القتل أو التلوط أو

 .المحرمة المنفعة ھذه بعوض له ُيقضى ال وكذلك محرمة، العين ھذه نفس ألن بثمنھا، له

 بالفساد وال مطلقاً، بالصحة ُتوصف ال والميتة، الخمر حمل على اإلجارة يعنى والجعالة، اإلجارة، ھذه ومثلُ : شيخنا قال

 أنه بمعنى األجير، إلى بالنسبة وفاسدة العوض، عليه يجب أنه بمعنى المستأجر، إلى بالنسبة صحيحة ھى: يقال بل مطلقاً،

 فإنا النصرانى، كرم نطارة كراھة على أحمد نصُّ  ھذا نافىيُ  وال: قال. نظائر الشريعة فى ولھذا باألجر، االنتفاعُ  عليه يحرم

 من كل فإن للعصاة، عظيمةٌ  منفعة ھذا فى لكان ھذا، يفعل لم ولو: قال بكرائه، له نقضى ثم عوضه، وعن الفعل ھذا عن ننھاه
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 أخذ ما عليھم يرد أن ووجب شيئاً، يعطوه لم فإذا منه، غرَضھم حصلوا قد المعصية على به يستعيُنون عمل على استأجروه

 يعنى بحال، له قيمة ال عمالً  إليھم َسلَّم من بخالف ذلك، على ُيعاونوا أن بأھلٍ  وليسوا لھم، العون أعظمَ  ذلك كان منھم،

ه يلزُمھم فھل المال، منھم قبضوا ولو بأجرة، لھم ُيقضى ال ھؤالء فإن والنائحة، والمغنى، كالزانية،  يتصدقون أم عليھم، ردُّ

 .للصواب الموفق وهللا أكله، لھم يطيبُ  وال رده، يلزمھم ال أنه الصواب أن وبينا ذلك، فى مستوفى الكالم تقدم فقد به؟

  فصل

 أكل ِمن وھو كھانته، على ُيعطاه ما أنه الكاھن ُحلوان فى خالف ال: البر عبد بن عمر أبو قال. الكاھن حلوان: الخامس الحكم

 :علقمةُ  قال. العطية: اللغة أصل فى والحلوان بالباطل، المال

 َقاِئلُهُ  َماتَ  إذْ  الشِّْعرَ  عنِّى ُيَبلِّغُ ...  وَناَقِتى َرْحلى أَْحلُوهُ  َرُجلٌ  َفَمنْ 

 .انتھى

 الحصا، وضاربة األزالم، شقيقة ھى التى القُرعة وصاحب والزاجر، المنجم، ُحلوان تحريم على تنبيه الكاھن ُحلوان وتحريمُ 

اف، الوال والعرَّ مَّ ُ  َصلَّى النبىُّ  نھى وقد المغيبات، عن األخبارُ  منھم تطلب ممن ونحوھم رَّ  الكّھاِن، إتيان عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أََتى َمنْ : "أن وأخبر افا قه َعرَّ ُ  َصلَّى عليه أنزل ِبَما َكَفر َفَقدْ  َيقُوُل، بما َفَصدَّ  به جاء بما مانَ اإلي أن ريبَ  وال" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مدٌ  ُ  َصلَّى محَّ  بالنسبة فِصدقُه أيحاناً، َيْصُدقُ  قد أحُدھم كان وإن واحد، قلب فى يجتمعان ال ھؤالء، به يجىء وبما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َيْصُدَقه أن له ُبد ال باألخبار يأتيه الذى وشيطاُنه كثير، من قليلٌ  كذبه إلى  .به ويفتنھم ،الناس به لُِيغوىَ  أحيانا

فھاء، العقول، ضعفاء سيما وال بھم، مؤمنون لھؤالء، مستجيبون الناسِ  وأكثرُ   ال ومن البوادى، وأھل والنِّساء، والُجھَّاِل، كالسُّ

ً  كان ولو بأحدھم، الظنَّ  ُيْحِسنُ  منھم وكثيرٌ  بھم، المفتونون ھم فھؤالء اإليمان، بحقائق لھم ِعْلمَ   بذلك، ھراً مجا با كافراً  مشركا

 الھدى من رسوله به هللا بعث ما خفاءُ  كله ھذا وسببُ  َكثيراً، ذلك من وسِمْعَنا رأينا فقد. دعاءه ويلتِمسُ  له، وينذر ويزوره،

 عنھم هللا رضى الصحابة قال وقد ،]40: النور[} نور من له فما نوراً  له هللاُ  يجعل لم وَمنْ { وأمثالھم، ھؤالء على الحق ودين

ُ  لَّىصَ  للنبى ً  ُيحدثوننا ھؤالءِ  إنَّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ َياِطين، ِجَھةِ  ِمنْ  ذلِكَ  أنَّ  فأخبرھم قالوا، كما فيكونُ  باألمر، أحيانا  إِلَْيِھم ُيْلقُونَ  الشَّ

ً  تُكونُ  الَكلَِمةَ  قُونَ  َكْذَبةٍ  ماَئة َمَعھا ُھمْ  َفيِزيُدون َحقا  .َمةِ الَكلِ  ِتْلكَ  أَْجلِ  ِمنْ  َفُيَصدَّ

ُبوا المالحم، أصحابُ  وأما  .أشياء من مالِحَمھم فركَّ

 .الكھان أخبارِ  من: أحدھا

 .الكتاب أھل بينَ  متوارثة السالفة الكتب عن منقولة أخبارٍ  من: والثانى

نا أْخَبرَ  أمور من: والثالث ُ  َصلَّى نبيُّ  .وتفصيالً  جملة بھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بعدھم وَمن الصحابة ِمن كشف له من بھا برأخ أمور من: والرابع
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ً  تكون وقرائن بحدس ُيفصلونه: والُكلى بعينه يذكرونه :فالجزئى. وجزئى ُكلى أمر على متواطئة منامات من: والخامس  أو حقا

 .تقارب

ً  وأدلة عالمات تعالى هللا جعلھا علوية بآثار استدالل ِمن: والسادس  هللا فإن الناس، أكثرُ  يعلُمھا ال أرضية لحوادث وأسبابا

ً  يخلق لم سبحانه ً  وال سدى شيئا فلى، الُعلوى العالمَ  سبحانه وربط. عبثا  العكِس، دون ُسفليه فى مؤثراً  ُعلويه وجعل بالسُّ

 تغييرَ  ُسبحانه شرع ولھذا األرض، فى يحدث شر لِسبب كسوفُھما كان وإن لحياته، وال أحد لموت ينكسفان ال والقمرُ  فالشمس،

 األشياء ھذه فإن والعتق، واالستغفار والتوبة والدعاء والذكر الصالة ِمن المتوقَّعَ  الشرَّ  ذلك يدفع بما ُكسوفھما عند رِ الش

 .عليھا قويت إن موجباتھا وتدفع وُتقاومھا، الشر، أسباب ُتعارضُ 

ً  مطالعھما واختالفَ  والقمر، الشمس حركةَ  سبحانه هللاُ  جعل وقد  والصيف، والشتاء والبرد، الحر سببُ  ھى التى للفصول سببا

 فى يحدث ما على بذلك يستِدلُّ  مطالعھما، واختالف بحركاتھما، اعتناء له فمن منھا، فصل بُكلِّ  يليق مما فيھما يحُدث وما

 وأحوالِ  ابأحوالھم استدالالتٌ  لھم السفن ونواتى والزراعة، الفالحة أھل من كثيرٌ  يعرفه أمر وھذا وغيرھما، والحيوان النبات

 .َتْخَتلُّ  تكاد ال وُعصوفھا، وقوتھا الرياح اختالف ِمن والعطبِ  السالمةِ  أسباب على الكواكب

 غريبة ألمور واستعدادھا التغير، لِقبول وتھيئھا اإلنسان طبيعة اختالف على والشمس القمر بأحوال استدالالت لھم واألطباءُ 

 .ذلك ونحو

ً  قياسات ُكلِّه ھذا ِمن يستنتجون ثم المنجمين، قدماء عن متوارَثة وأمور ھذا،ب شديدة عناية لھم المالحم وواضعو  تشبه وأحكاما

 مثله، حكم الشىء وحكمُ  نظيره، حكمُ  النظير فحكم حكمته، اقتضته سنن على جارية خلقه فى هللا وسنة. ونظيره تقدم ما

 صرف كما بعض، على ببعضه واالستدالل ببعض، ضهبع واعتبار والقدر، القضاءِ  أحكام إلى أذھانھم قوى صرفوا وھؤالء

 له سبحانه وهللا بعض، على ببعضه واالستدالل ببعض، بعضه واعتبار والشرع، األمر أحكام إلى أذھانھم قوى الشرع أئمة

 تِ ساعا واستنفد وفكره، ذھنه قوى صرف ومن تنتقِضُ  وال تتعطل وال تختل ال حكمه عن وأمره خلقه ومصدر واألمر، الخلق

 .لغيره ليس ما واالطالع والمعرفة النفوذ من فيه له كان وعلمه، العالم ھذا أحكام ِمن شىءٍ  فى عمره

 شاھدنا وقد. بالعجائب جاء اطالعه، وَكُمل فيھا، نفذ إذا العبد فإن الرؤيا، عبارة وھو فروعه، من واحدٍ  بفرع االعتبارُ  ويكفى

. غيب علم ھذه: سامعھا ويقول وبطيئة، سريعة صادقة، متالزمة بأحكام المعبِّرُ  فيھا يحكم عجيبًة، أموراً  ذلك ِمن وغيُرنا نحن

 تعاطى من حرم عليه هللا صلوات والشارع غيره، على وخفيت بعلمھا، ھو انفرد بأسبابٍ  غيره عن غاب ما معرفة ھى وإنما

ه أن حبهصا على ُيخشى ما أو فيه، منفعة ال ما أو منفعته، على راجحة مضرُته ما ذلك  فى المال بذل وحرم الشرك، إلى يجرَّ

 الرؤيا ألن باطل، ال حقٌ  فإنه الرؤيا، عبارة علم بخالف يخِدُشه، أو اإليمان عليھا ُيفسد عما لألمة صيانة به أخذه وحرم ذلك،

 المعبرُ  كان وكلما أصدَق، رؤياه كانت أصدَق، الرائى كان ُكلَّما ولھذا النبوة، أجزاء من جزء وھى المنامى، الوحى إلى مستندة

، تعبيُره كان وأعلم، وأبر أصدق،  فإن الشياطين، من إخوانھم من مدد لھم ممن وأضرابھما والمنجم الكاھن بخالف أصحَّ

 وأبعدَ  وأفجَر، أكذبَ  أحُدھم كان كلما الذين بالسحرة أشبهُ  ھم بل بالشريعة، متقيد وال بار، وال صادق ِمن َتِصحُّ  ال صناعتھم
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 وأصدقَ  أبرَّ  كان كلما صاحَبه فإن والحق، الشرع علم بخالف تأثيراً، وأشدَّ  أقوى معه السحرُ  كان ودينه، ورسوله هللا عن

  .التوفيق وبا أقوى، فيه ونفوذه به علمه كان وأديَن،
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