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اﳊمد رب العاﳌﲔ والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ نبينا ﷴ وعلى آلﻪ
وﺻﺤبﻪ أﲨعﲔ أﻣا ﺑعد:

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح

ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطء واﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈذا ﻗﺎﻟﻮا ﻧﻜﺢ ﻓﻼﻧﺔ أو
ﺑﻨﺖ ﻓﻼن أرادوا ﺗﺰوﺟﻬﺎ وﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻣعاﱐ النﻜاح ﰲ اللﻐﺔ الﻮطء اﳉمﻊ ﺑﲔ

الﺸيﺌﲔ ،العﻘد ونعرف أن الﻜﻼم ﻣراد ﺑﻪ العﻘد أو ﻣراد ﺑﻪ الﻮطء إذا ﻗالﻮا نﻜﺢ ﻓﻼنﺔ
أرادوا ﺗﺰوﺟﻬا وعﻘد عليﻬا وإذا ﻗالﻮا نﻜﺢ اﻣرأﺗﻪ إذاً اﳌراد الﻮطء ،الﻘرﻳنﺔ ﺗصرف إﱃ أﺣد

اﳌعنيﲔ ،ﻗال :وإذا ﻗﺎﻟﻮا ﻧﻜﺢ امرأﺗه ﱂ ﻳرﻳﺪوا إﻻ ا ﺎمﻌﺔ وشرﻋﺎ " ﻋﻘﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴه ﻟﻔﻆ
إﻧﻜﺎح أو ﺗﺰوﻳﺞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ واﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴه مﻨﻔﻌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع" ) وﻫﻮ ﺳﻨﺔ ( ﻟﺬي شﻬﻮة
ﻻ ﳜﺎف ز مﻦ رﺟﻞ وامرأة ﻟﻘﻮﻟه ﷺ مﻌﺸر اﻟﺸبﺎب مﻦ اﺳﺘﻄﺎع مﻨﻜم اﻟبﺎءة
ﻓﻠﻴﺘﺰوج ﻓﺈﻧه أغض ﻟﻠبصر وأحصﻦ ﻟﻠﻔرج ومﻦ ﱂ ﻳسﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴه ﻟصﻮم ﻓﺈﻧه ﻟه وﺟﺎء
رواﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ إذاً النﻜاح خﺬ اﻷﺣﻜام اﳋمسﺔ ﻓﻘد ﻳﻜﻮن سنﺔ وﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول إذا

ﻛانﺖ ﻫناك شﻬﻮة وﺻاﺣبﻬا ﻻ ﳜﺸى على نفسﻪ الﺰ ﻓيجد الﺸﻬﻮة لﻜن ﻻ ﺗصل ﺑﻪ إﱃ

ﺣد الﻮﻗﻮع ﰲ الﺰ ﻓيﻜﻮن النﻜاح سنﺔ ،اﳊﻜﻢ الثاﱐ :وﻳبﺎح ﳌﻦ ﻻ شﻬﻮة ﻟه ﻛﺎﻟﻌﻨﲔ
واﻟﻜبﲑ إذا ﻛان ﻻ شﻬﻮة لﻪ أﺻﻼ ﻓالنﻜاح ﻣباح ﰲ ﺣﻘﻪ ) وﻓﻌﻠه مﻊ اﻟﺸﻬﻮة أﻓﻀﻞ
مﻦ ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﻌبﺎدة ( ﻻشﺘﻤﺎﻟه ﻋﻠﻰ مصﺎﱀ ﻛثﲑة ﻛﺘحصﲔ ﻓرﺟه وﻓرج زوﺟﺘه واﻟﻘﻴﺎم ﺎ
وﲢصﻴﻞ اﻟﻨسﻞ وﺗﻜثﲑ اﻷمﺔ وﲢﻘﻴﻖ مبﺎﻫﺎة اﻟﻨﱯ ﷺ وغﲑ ذﻟﻚ ومﻦ ﻻ شﻬﻮة ﻟه
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ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﻌبﺎدة أﻓﻀﻞ ﻟه ،اﳊﻜﻢ الثالﺚ ) :وﳚﺐ ( اﻟﻨﻜﺎح ) ﻋﻠﻰ مﻦ ﳜﺎف ز ﺑﱰﻛه (
وﻟﻮ ﻇﻨﺎ مﻦ رﺟﻞ وامرأة الﺬي سيﻘﻊ ﰲ الﺰ إذا ﱂ ﻳتﺰوج ﻳﻜﻮن النﻜاح ﰲ ﺣﻘﻪ واﺟب
ﻷﻧه طرﻳﻖ إﻋﻔﺎﻓه ﻧﻔسه وصﻮ ﺎ ﻋﻦ اﳊرام وﻻ ﻓرق ﺑﲔ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻌﺎﺟﺰ
ﻋﻨه وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﲟرة ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻤر ﻳعﲏ النﻜاح ﻻ ﻳﻜتفﻲ ﻓيﻪ ﲟرة لﻜن العﱪة

لنﻜاح ﰲ ﳎمﻮع العمر ﻓﺈذا ﻛان ﰲ ﻓﱰات ﻣثﻼ ﳛتاج ﻓيﻬا إﱃ النﻜاح لدرﺟﺔ السنيﺔ ﻓﻬﻮ

سنﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ الفﱰة وﻗد ﲤر عليﻪ أوﻗات ﻳﻜﻮن واﺟبا وﻫﻜﺬا وﻗد ﻳﻜﻮن ﻣباﺣا ،اﳊﻜﻢ

الراﺑﻊ :وﳛرم ﺑﺪار حرب إﻻ ﻟﻀرورة ﻓﻴبﺎح ﻟﻐﲑ أﺳﲑ إذاً ﰲ دار اﳊرب ﳛرم النﻜاح

خﺸيﺔ أن ﻳﺆسر الﻮلد إﻻ لﻀرورة ﻓيباح للﻀرورة ﻳﻘﻮل إﻻ اﻷسﲑ أﻣا اﻷسﲑ ﻓﻼ ﻳباح لﻪ

ﻣﻄلﻘا لﺌﻼ ﻳستعبد الﻮلد ،اﻵن انتﻘل إﱃ الصفات اﳌستﺤبﺔ ﰲ الﺰوﺟﺔ ) :وﻳسﻦ ﻧﻜﺎح
واحﺪة (" "١ﻳﻘصد عدم التعدد ﻳعﲏ اﻷﻓﻀل أﻻ ﻳعدد ﻷن اﻟﺰ دة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌرﻳض
ﻟﻠﻤحرم ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ } وﻟﻦ ﺗسﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﺗﻌﺪﻟﻮا ﺑﲔ اﻟﻨسﺎء وﻟﻮ حرصﺘم { ﻣعناﻩ
اﶈرم اﳌﻘصﻮد عدم العدل ،الصفﺔ الثانيﺔ :دﻳﻨﺔ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة مرﻓﻮﻋﺎ ﺗﻨﻜﺢ اﳌرأة
ﻷرﺑﻊ ﳌﺎﳍﺎ وﳊسبﻬﺎ وﳉﻤﺎﳍﺎ وﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ﻓﺎﻇﻔر ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ ﺗرﺑﺖ ﻳﺪاك مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه،
الصفﺔ الثالثﺔ ) :أﺟﻨبﻴﺔ ( ﻳعﲏ ليسﺖ ﻣن ذوات الﻘراﺑﺔ وإﳕا ﻳﻜرﻫﻮن ذلﻚ لعلتﲔ :العلﺔ
اﻷوﱃ :ﻗال :ﻷن وﻟﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن أﳒﺐ ،الثاﱐ :وﻷﻧه ﻻ مﻦ اﻟﻄﻼق ﻓﻴﻔﻀﻲ مﻊ اﻟﻘراﺑﺔ
إﱃ ﻗﻄﻴﻌﺔ اﻟرحم والﻈاﻫر أن العلﺔ اﻷﻗﻮى ﻣسﺄلﺔ ﺗﻮارث اﻷﻣراض ﻓﺈن ﻇن ﻫﺬا ﻓﻼ شﻚ

أن ﻳﻜﻮن خﻼﻓﻪ أوﱃ لﻜن نﻜاح الﻘراﺑﺔ ﻻ ﺣرج إﻻ إذا ﻛان ﳜﺸى ﻣنﻪ ﺗناﻗل اﳌرض ﺑينﻬﻢ

ﻓعند ذلﻚ اﻷوﱃ ﺗرﻛﻪ ،الصفﺔ الثالثﺔ ) :ﺑﻜر ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﳉﺎﺑر ﻓﻬﻼ ﺑﻜرا ﺗﻼﻋبﻬﺎ
وﺗﻼﻋبﻚ مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) وﻟﻮد ( أي مﻦ ﻧسﺎء ﻳﻌرﻓﻦ ﺑﻜثرة اﻷوﻻد ﳊﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﻳرﻓﻌه
ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ﻓﺈﱐ مﻜﺎﺛر ﺑﻜم اﻷمم ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎمﺔ رواﻩ ﺳﻌﻴﺪ ) ﺑﻼ أم ( ﻫﺬﻩ
الصفﺔ السادسﺔ ﻷ ﺎ رﲟﺎ أﻓسﺪ ﺎ ﻋﻠﻴه ورﲟا ﻻ ﺗفسدﻫا ورﲟا ﺗصلﺤﻬا ولﺬلﻚ ﻫﺬﻩ
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الصفﺔ الﻈاﻫر عدﻣﻬا ﻳعﲏ ليسﺖ ﻣن الصفات اﳌستﺤبﺔ ﰲ اﳌرأة ،الصفﺔ الساﺑعﺔ :وﻳسﻦ
أن ﻳﺘﺨﲑ اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻷﻧه أغض ﻟبصرﻩ انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى وﻫﻲ ﻣسﺄلﺔ النﻈر إﱃ
اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ وأﺣﻜام النﻈر إﱃ اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ :ﻗال ) :و ( ﻳبﺎح ) ﻟه ( أي ﳌﻦ أراد ﺧﻄبﺔ امرأة
وغﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨه إﺟﺎﺑﺘه النﻈر للمﺨﻄﻮﺑﺔ ) :ﻧﻈر مﺎ ﻳﻈﻬر غﺎﻟبﺎ ( "أ" ﻛﻮﺟه ورﻗبﺔ وﻳﺪ
وﻗﺪم ﻟﻘﻮﻟه ﷺ إذا ﺧﻄﺐ أحﺪﻛم امرأة ﻓﻘﺪر أن ﻳرى مﻨﻬﺎ ﺑﻌض مﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ إﱃ
ﻧﻜﺎحﻬﺎ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ رواﻩ أﲪﺪ وأﺑﻮ داود ) مرارا ("ب" أي ﻳﻜرر اﻟﻨﻈر ) ﺑﻼ ﺧﻠﻮة ("ج"
إن أمﻦ ﺛﻮران اﻟﺸﻬﻮة وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ إذ ﺎ أي ﻻ ﳛتاج إﱃ إذ ا ﰲ النﻈر إليﻬا وﻳبﺎح
ﻧﻈر ذﻟﻚ ﻳعﻮد إﱃ اﻷرﺑعﺔ اﳌاﺿيﺔ الﻮﺟﻪ واليد والرﻗبﺔ والﻘدم وﻳباح نﻈر ذلﻚ ورأس
وﺳﺎق النﻈر إﱃ اﻷﻣﺔ وذات اﶈرم :مﻦ أمه وذات ﳏرم إذاً ﻳنﻈر إﱃ اﻷﻣﺔ وذات اﶈرم
إﱃ أي شﻲء ﻣنﻬما؟ إﱃ الﻮﺟﻪ والرﻗبﺔ واليد والﻘدم والرأس والساق ،ﰒ ﻗال :وﻟﻌبﺪ ﻧﻈر
ذﻟﻚ مﻦ مﻮﻻﺗه ذلﻚ أي الستﺔ الساﺑﻘﺔ ،نﻈر الﺸاﻫد واﳌعاﻣل :الﺸاﻫد والﺬي ﻳتعاﻣل
ﻣﻊ اﳌرأة لﻪ أن ﻳنﻈر إﱃ ﻣاذا؟ ﻗال :وﻟﺸﺎﻫﺪ ومﻌﺎمﻞ ﻧﻈر وﺟه مﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ومﻦ
ﺗﻌﺎمﻠه إذاً لﻪ أن ﻳنﻈر إﱃ الﻮﺟﻪ ﻓﻘﻂ وﻛﻔﻴﻬﺎ ﳊﺎﺟﺔ نﻈر الﻄبيب :وﻟﻄبﻴﺐ وﳓﻮﻩ ﻣثل
ﻣساعد الﻄبيب ﻧﻈر وﳌﺲ مﺎ دﻋﺖ إﻟﻴه حﺎﺟﺔ الﻄبيب ﻗد ﻳﻀﻄر أن ﻳنﻈر إﱃ ﺟﺰء ﻣن
ﺟسد اﳌرأة ﲝسب اﳌرض وﻗد ﳛتاج أن ﻳلمس أﺣيا  ،اﻷخﲑ :نﻈر اﳌرأة إﱃ اﳌرأة

والرﺟل :وﻻمرأة ﻧﻈر مﻦ امرأة ورﺟﻞ إﱃ مﺎ ﻋﺪا مﺎ ﺑﲔ ﺳرة ورﻛبﺔ اﳌرأة ﳍا أن ﺗرى ﻣن

اﳌرأة ﻣا عدا ﻣا ﺑﲔ السرة والرﻛبﺔ وﺗرى ﻣن الرﺟل ﻛﺬلﻚ ،ﰒ ﻗال :وﳛرم ﺧﻠﻮة ذﻛر غﲑ
ﳏرم مرأة انتﻘل اﳌصنف عليﻪ رﲪﺔ ﷲ إﱃ ﺣﻜﻢ التصرﻳﺢ ﳋﻄبﺔ للمعتدة والتعرﻳض،

التصرﻳﺢ ﳋﻄبﺔ ﻳعﲏ أن ﳜﻄبﻬا ﺻراﺣﺔ والتعرﻳض أن ﻳﻘﻮل ﻛﻼم ﻳفﻬﻢ ﻣنﻪ أنﻪ ﻳرغب ﰲ
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خﻄبتﻬا ،لنسبﺔ للمعتدة :ﻗال ) :وﳛرم اﻟﺘصرﻳﺢ" "١ﲞﻄبﺔ اﳌﻌﺘﺪة ( ﻛﻘﻮﻟه أرﻳﺪ أن
أﺗﺰوﺟﻚ ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜم ﻓﻴﻤﺎ ﻋرﺿﺘم ﺑه مﻦ ﺧﻄبﺔ اﻟﻨسﺎء {

ﻣعناﻩ أن ﻫﺬا اﳌفﻬﻮم ﻣنﻄﻮﻗﻪ ﻻ ﺟناح ﰲ التعرﻳض وﻣفﻬﻮﻣﻪ أن ﻫناك ﺟناح ﰲ التصرﻳﺢ

إذاً اﳌرأة الﱵ ﰲ العدة ﻻ ﳚﻮز أن ﻳصرح ﲞﻄبتﻬا ،ﻗال :ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺘﺪة ) مﻦ اﻟﻮﻓﺎة
واﳌبﺎﻧه ( حﺎل اﳊﻴﺎة ﻳعﲏ ﻣﻄلﻘﺔ ﺛﻼث أو ﻓارﻗﻬا ﲞلﻊ ،ﻗال ) :دون اﻟﺘﻌرﻳض (""٢
ﻓﻴبﺎح ﳌﺎ ﺗﻘﺪم إذاً ﻫﺬﻩ اﳌعتدة ﳝﻜن أن ﻳعرض ﲞﻄبتﻬا ،ﻗال :وﳛرم اﻟﺘﻌرﻳض ""٣
ﻛﺎﻟﺘصرﻳﺢ ﻟرﺟﻌﻴﺔ ﳓن نتﻜلﻢ عن اﳌرأة اﳌﻄلﻘﺔ الرﺟعيﺔ الﱵ ﻃلﻘﻬا زوﺟﻬا ﻃلﻘﺔ أو ﻃلﻘتﲔ

ﰲ أﺛناء العدة ﻓﻼ ﳚﻮز ﻷﺣد أن ﻳصرح ﲞﻄبتﻬا وﻻ أن ﻳعرض ﻷن الرﺟعيﺔ زوﺟﺔ ﰲ

أﺣﻜام الﺰوﺟات ،ﻗال ) :وﻳبﺎحﺎن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ الراﺑﻊ وﻳباﺣان أي التصرﻳﺢ والتعرﻳض ﳌﻦ
أ ﺎ ﺑﺪون اﻟثﻼﺛﺔ ( ﻳعﲏ لﺰوﺟﻬا الﺬي ﻃلﻘﻬا ﻃلﻘﺔ أو ﻃلﻘتﲔ أو خالعﻬا ﻓيباح لﻪ أن
ﻳعرض ﲞﻄبتﻬا أو ﻳصرح ﲞﻄبتﻬا ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷﻧه ﻳبﺎح ﻟه ﻧﻜﺎحﻬﺎ ﰲ ﻋﺪ ﺎ ) ﻛرﺟﻌﻴﺔ (
ﻓﺈن ﻟه رﺟﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﺪ ﺎ إذاً نﻜرر :ﻳباﺣان التصرﻳﺢ والتعرﻳض ﳌن أ ا دون الثﻼﺛﺔ ﻣثل

الﺬي ﻃلﻘﻬا ﻃلﻘﺔ أوﱃ أو نيﺔ ﺑعﻮض أو ﻓسخ عﻘد نﻜاﺣﻬا ﲞلﻊ أو ﻛانﺖ رﺟعيﺔ ﻓﻜل

ﻫﺆﻻء ﳚﻮز ﰲ ﺣﻘﻬن التصرﻳﺢ والتعرﻳض ،ﰒ ﻗال :اﳊﻜﻢ اﳋاﻣس ) :وﳛرمﺎن ( أي
اﻟﺘصرﻳﺢ واﻟﺘﻌرﻳض ) مﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ غﲑ زوﺟﻬﺎ ( ﻓﻴحرم ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻌﻴﺔ أن ﲡﻴﺐ مﻦ
ﺧﻄبﻬﺎ ﰲ ﻋﺪ ﺎ ﺗصرﳛﺎ أو ﺗﻌرﻳﻀﺎ ﰒ ﻗال :اﻵن انتﻘل ﻣن الرﺟل إﱃ اﳌرأة وأمﺎ اﻟبﺎﺋﻦ
ﻓﻴبﺎح ﳍﺎ إذا ﺧﻄبﺖ ﰲ ﻋﺪ ﺎ اﻟﺘﻌرﻳض دون اﻟﺘصرﻳﺢ ﻳعﲏ اﳌﻮﺿﻊ الﺬي ﳛل للرﺟل
ﻓيﻪ التعرﻳض ﳛل للمرأة سﻮاء ،اﻵن سيمثل اﳌصنف للتعرﻳض والتصرﻳﺢ ) :واﻟﺘﻌرﻳض إﱐ
ﰲ مثﻠﻚ ﻟراغﺐ وﲡﻴبه ( إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺋﻨﺎ ) مﺎ ﻳرغﺐ ﻋﻨﻚ وﳓﻮﳘﺎ ( ﻛﻘﻮﻟه ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻴﲏ
ﺑﻨﻔسﻚ وﻗﻮﳍﺎ إن ﻗﻀﻲ شﻲء ﻛﺎن انتﻬى ﻣن التعرﻳض وانتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة وﻫﻲ
ﻣسﺄلﺔ خﻄبﺔ الرﺟل على خﻄبﺔ أخيﻪ ﻣﱴ ﲢل وﻣﱴ ﻻ ﲢل؟ ﻗال ) :ﻓﺈن أﺟﺎب وﱄ ﳎﱪة
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( وﻫﻲ الصﻐﲑة واﻷﻣﺔ وا نﻮنﺔ ﻫﺬﻩ ﳚﱪﻫا اﻷب أو وليﻪ ﰲ النﻜاح لﻜن الثيب الﻜبﲑة

ﻓﻬﺬﻩ ليسﺖ ﳎﱪة ﻓﻼ ﳚﱪﻫا أﺑﻮﻫا وﻻ غﲑﻩ ،ﻓﻘال ) :ﻓﺈن أﺟﺎب وﱄ ﳎﱪة ( وﻟﻮ ﺗﻌرﻳﻀﺎ
ﳌسﻠم ) أو أﺟﺎﺑﺖ غﲑ ا ﱪة وﻫﻲ الثيب الﻜبﲑة الﱵ ﻓﻮق التسﻊ ﳌسﻠم حرم ﻋﻠﻰ غﲑﻩ
ﺧﻄبﺘﻬﺎ ( ﺑﻼ إذﻧه ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة مرﻓﻮﻋﺎ ﻻ ﳜﻄﺐ اﻟرﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄبﺔ أﺧﻴه حﱴ
ﻳﻨﻜﺢ أو ﻳﱰك رواﻩ اﻟبﺨﺎري واﻟﻨسﺎﺋﻲ وﻣسلﻢ ،اﻵن رﻗمﻮا ﻫﺬﻩ اﳌساﺋل الﱵ ﳚﻮز للثاﱐ
أن ﳜﻄب ﻗال ) :وإن رد ( اﳋﺎطﺐ اﻷول" ) ،"١أو أذن (" ،"٢أو ﺗرك " ،"٣أو
اﺳﺘﺄذن اﻟثﺎﱐ اﻷول ﻓسﻜﺖ" ) ،"٤أو ﺟﻬﻠﺖ اﳊﺎل ( ن ﱂ ﻳﻌﻠم اﻟثﺎﱐ إﺟﺎﺑﺔ اﻷول
ﻳعﲏ لﻮ ﲰﻊ إنسان أن ﻓﻼنﺔ خﻄبﻬا ﻓﻼن ﻓﻬل لﻪ أن ﳜﻄبﻬا إذا ﻛان ﻻ ﻳعرف ﻫﻢ أﺟاﺑﻮا

ﳌﻮاﻓﻘﺔ أم لرد؟ نعﻢ لﻪ أن ﳜﻄبﻬا لﻜن لﻮ علﻢ أ ﻢ أﺟاﺑﻮا ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻼ ،ﻗال ) :ﺟﺎز (
ﻟﻠثﺎﱐ أن ﳜﻄﺐ ) .وﻳسﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ مسﺎء ( ﻷن ﻓﻴه ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻳسﻦ
ﳌسجﺪ ذﻛرﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴم وﻳسﻦ أن ﳜﻄﺐ ﻗبﻠه ) ﲞﻄبﺔ اﺑﻦ مسﻌﻮد ( وﻫﻲ إن اﳊﻤﺪ
ﳓﻤﺪﻩ وﻧسﺘﻌﻴﻨه وﻧسﺘﻐﻔرﻩ وﻧﺘﻮب إﻟﻴه وﻧﻌﻮذ مﻦ شرور أﻧﻔسﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
مﻦ ﻳﻬﺪ ﷲ ﻓﻼ مﻀﻞ ﻟه ومﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟه وأشﻬﺪ أن ﻻ إﻟه إﻻ ﷲ وأشﻬﺪ أن
ﷴا ﻋبﺪﻩ ورﺳﻮﻟه وﻳسﻦ أن ﻳﻘﺎل ﳌﺘﺰوج رك ﷲ ﻟﻜﻤﺎ وﻋﻠﻴﻜﻤﺎ وﲨﻊ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﰲ ﺧﲑ
وﻋﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈذا زﻓﺖ إﻟﻴه ﻗﺎل اﻟﻠﻬم إﱐ أﺳﺄﻟﻚ ﺧﲑﻫﺎ وﺧﲑ مﺎ ﺟبﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴه وأﻋﻮذ ﺑﻚ
مﻦ شرﻫﺎ وشر مﺎ ﺟبﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴه اﳊدﻳﺚ ﰲ أﰊ داود واﺑن ﻣاﺟﺔ.
ﻓصﻞ ﰲ أرﻛﺎن اﻟﻨﻜﺎح
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) وأرﻛﺎﻧه ( أي أرﻛﺎن اﻟﻨﻜﺎح ﺛﻼﺛﺔ أحﺪﻫﺎ ) اﻟﺰوﺟﺎن اﳋﺎﻟﻴﺎن مﻦ اﳌﻮاﻧﻊ ( ﻛﺎﳌﻌﺘﺪة
الﱵ ﰲ العدة ﻫﺬﻩ زوﺟﺔ ليسﺖ خاليﺔ ﻣن اﳌﻮانﻊ ﺑل ﻫﻲ ﻣتلبسﺔ ﲟانﻊ ) و ( اﻟثﺎﱐ )
اﻹﳚﺎب ( وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟصﺎدر مﻦ اﻟﻮﱄ أو مﻦ ﻳﻘﻮم مﻘﺎمه وﻫﻮ ﻗﻮلﻪ زوﺟتﻚ ) و (
اﻟثﺎﻟﺚ ) اﻟﻘبﻮل ( وﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟصﺎدر مﻦ اﻟﺰوج أو مﻦ ﻳﻘﻮم مﻘﺎمه وﻫﻮ ﻗبلﺖ ) وﻻ
ﻳصﺢ ( اﻟﻨﻜﺎح ) ﳑﻦ ﻻ ﳛسﻦ ( اﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﻌرﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻆ زوﺟﺖ أو أﻧﻜحﺖ ﳌاذا
انتبﻬﻮا للتعليل ،علل اﳌصنف ذلﻚ ﻓﻘال :ﻷ ﻤﺎ اﻟﻠﻔﻈﺎن اﻟﻠﺬان ورد ﻤﺎ اﻟﻘرآن وﻷمﺘه
أﻋﺘﻘﺘﻚ وﺟﻌﻠﺖ ﻋﺘﻘﻚ صﺪاﻗﻚ وﳓﻮﻩ ﻟﻘصﺔ صﻔﻴﺔ ) و ( ﻻ ﻳصﺢ ﻗبﻮل إﻻ ﺑﻠﻔﻆ )
ﻗبﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻜﺎح أو ﺗﺰوﺟﺘﻬﺎ أو ﻗبﻠﺖ ( أو رﺿﻴﺖ ﻳعﲏ ﺑدون لفﻆ النﻜاح ﻗبلﺖ

ﺗﺰوﺟﺖ ﺻﺢ ذلﻚ انتﻬى الﻜﻼم انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﻫل ﻳصﺢ النﻜاح ﻣن اﳍازل
وﻫل ﻳصﺢ النﻜاح ﺗلجﺌﺔ ﻳعﲏ خاف أن ﻳﻜرﻩ على ﺗﺰوﳚﻬا لﺸﺨص ﻓﺰوﺟﻬا ﻫرو ﻣن

شﻲء آخر؟ نعﻢ اﳉﻮاب ﻳصﺢ ،ﻗال :وﻳصﺢ اﻟﻨﻜﺎح مﻦ ﻫﺎزل وﺗﻠجﺌﺔ انتﻬى اﻵن ودخل

ﰲ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﻳﻘﻮل ) :ومﻦ ﺟﻬﻠﻬﻤﺎ ( ﻣن ﺟﻬل لفﻆ النﻜاح والتﺰوﻳج للﻐﺔ العرﺑيﺔ

ﻓبماذا ﻳتﻜلﻢ؟ ﻗال ) :ومﻦ ﺟﻬﻠﻬﻤﺎ ( أي ﻋجﺰ ﻋﻦ اﻹﳚﺎب واﻟﻘبﻮل ﻟﻌرﺑﻴﺔ ) ﱂ ﻳﻠﺰمه
ﺗﻌﻠﻤﻬﻤﺎ وﻛﻔﺎﻩ مﻌﻨﺎﳘﺎ اﳋﺎص ﺑﻜﻞ ﻟسﺎن ( ﻷن اﳌﻘصﻮد ﻫﻨﺎ اﳌﻌﲎ دون اﻟﻠﻔﻆ ﻷﻧه
غﲑ مﺘﻌبﺪ ﺑﺘﻼوﺗه ﻷن ﻫﺬا عﻘد ﻳنبﲏ عليﻪ إستﺤﻼل ﻓرج ﻓيﺨﺸى ﻣن الﻜلمات الﱵ
ﲢتمل-الﻜنا ت -ﻓﻼﺑد أن ﰐ للفﻆ الصرﻳﺢ ﻫﺬا ﳋﻄﻮرة ﻣا ﻳﱰﺗب عليﻪ اﻵن انتﻘل

إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى وﻫﻲ ﻛيف ﻳنعﻘد النﻜاح ﻣن اﻷخرس؟ ﻗال :وﻳﻨﻌﻘﺪ مﻦ أﺧرس ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
وإشﺎرة مﻔﻬﻮمﺔ ) ﻓﺈن ﺗﻘﺪم اﻟﻘبﻮل ( ﻋﻠﻰ اﻹﳚﺎب ) ﱂ ﻳصﺢ ( ﻷن اﻟﻘبﻮل إﳕﺎ ﻳﻜﻮن
ﻟﻺﳚﺎب ﻓﻤﱴ وﺟﺪ ﻗبﻠه ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗبﻮﻻ ﻗبﻮل ﻳعﲏ ﻗبلﺖ أو ﺗﺰوﺟﺖ واﻹﳚاب زوﺟتﻚ

اﺑنﱵ ﻓﻼﺑد أن ﻳتﻘدم اﻹﳚاب ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول وﻫﻮ ﺗﻘدم الﻘبﻮل على اﻹﳚاب ﻻ ﻳصﺢ،
الثاﱐ :التﺄخر أن ﻳﻜﻮن الﻘبﻮل ﺑعد اﻹﳚاب ،ﺑعدﻩ ﻣباشرة أم ﺑعدﻩ ولﻮ ﻛان ﻫناك ﻓاﺻل
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ﻳﻘﻮل الفاﺻل سيﺆﺛر ﻣﱴ؟ ﺑﺸروط ،ﻗال ) :وإن ﺧر ( أي ﺗراﺧﻲ اﻟﻘبﻮل ) ﻋﻦ
اﻹﳚﺎب صﺢ مﺎ دامﺎ ﰲ ا ﻠﺲ وﱂ ﻳﺘﺸﺎغﻼ ﲟﺎ ﻳﻘﻄﻌه ( ﻋرﻓﺎ ﻫﺬا الثاﱐ ﻣعناﻩ إنﻪ إذا

خر اﻹﳚاب عن الﻘبﻮل شيﺌا ﻳسﲑا ﻓﻼ ﻳﻀر ﻣاداﻣا ﰲ ا لس وﱂ ﻳنﺸﻐﻼ عنﻪ ﲟا ﻳﻘﻄعﻪ
ﰲ العرف أﻣا إن ﺗﺸاغﻼ عنﻪ ﺑﻜﻼم آخر ﻳعتﱪ انصرﻓا عن اﻹﳚاب الﺬي ﺻدر ﻣن وﱄ

الﺰوﺟﺔ ﻓمعناﻩ أنﻪ ﻻﺑد أن ﻳعاد اﻹﳚاب ،ﻗال :وﻟﻮ طﺎل اﻟﻔصﻞ ﻷن حﻜم ا ﻠﺲ حﻜم
حﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ إذاً لﻮ ﺻدر اﻹﳚاب و خر الﻘبﻮل لﻜن ﰲ ا لس ﺣصل ﻛﻼم ﻃﻮﻳل وﻛﺬا
ﰲ ﺗفصيﻼت أخرى ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﻣثﻼ ﰒ ﻗال ﻗبلﺖ ﺻﺢ ذلﻚ ،ﻗال ) :وإن ﺗﻔرﻗﺎ ﻗبﻠه
( أي ﻗبﻞ اﻟﻘبﻮل أو ﺗﺸﺎغﻼ ﲟﺎ ﻳﻘﻄﻌه ﻋرﻓﺎ ) ﺑﻄﻞ ( اﻹﳚﺎب ﻟﻺﻋراض ﻋﻨه وﻛﺬا ﻟﻮ
ﺟﻦ أو أغﻤﻲ ﻋﻠﻴه ﻗبﻞ اﻟﻘبﻮل ﻗبل الﻘبﻮل ﺑﻄل ﻻ إن م ﻳعﲏ ﻻ ﻳبﻄل إن م ،انتﻘلﻮا
إﱃ شروط ﺻﺤﺔ النﻜاح:

ﻓصﻞ ﰲ شروط اﻟﻨﻜﺎح

) وﻟه شروط ( أرﺑﻌﺔ ) أحﺪﻫﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ( ﻷن اﳌﻘصﻮد ﰲ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻼ
ﻳصﺢ ﺑﺪوﻧه ﻛﺰوﺟﺘﻚ ﺑﻨﱵ وﻟه غﲑﻫﺎ حﱴ ﳝﻴﺰﻫﺎ إذاً ﻫﺬا الﺸرط اﻷول ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن

الﺰوﺟﺔ والﺰوج أن ﻳﻜﻮ ﻣعينﲔ ﰲ العﻘد لﻜن ﻻ ﻳصﺢ زوﺟتﻚ ﺑنﱵ وعندﻩ ﺑنات ﻛثﲑة وﻻ

نعرف ﻣن ﻫﻲ اﳌﺰوﺟﺔ ،ﻗال :وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗﺎل زوﺟﺘﻬﺎ اﺑﻨﻚ وﻟه ﺑﻨﻮن لعدم التعيﲔ ،عند

اﻵن ﻣساﺋل ﻫل نعتﱪﻫا ﺗعيﲔ أم ﻻ ﺗعتﱪ ﺗعيﲔ ،ﻣا ﻫﻲ؟ ﻗال ) :ﻓﺈن أشﺎر اﻟﻮﱄ إﱃ
اﻟﺰوﺟﺔ"أ" ،أو ﲰﺎﻫﺎ ( ﲰﻬﺎ"ب" ) ،أو وصﻔﻬﺎ ﲟﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑه ("ج" ﻛﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أو اﻟﻜبﲑة
صﺢ اﻟﻨﻜﺎح ﳊصﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳعﲏ زوﺟتﻚ اﺑنﱵ ﻫﺬﻩ ﻓتعينﺖ ،أو زوﺟتﻚ اﺑنﱵ ﻓاﻃمﺔ
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ﺗعينﺖ ،زوﺟتﻚ اﺑنﱵ الصﻐرى ،الﻜﱪى ،الﻮسﻄى ،الﻄﻮﻳلﺔ ،الﻘصﲑة ﻫﻜﺬا ﺻﺢ ﳊصﻮل

التمييﺰ ،ﻗال ) :أو ﻗﺎل زوﺟﺘﻚ ﺑﻨﱵ"د" وﻟه ( ﺑﻨﺖ ) واحﺪة ﻻ أﻛثر صﺢ ( اﻟﻨﻜﺎح
ﻟﻌﺪم اﻻﻟﺘبﺎس وﻟﻮ ﲰﺎﻫﺎ ﺑﻐﲑ اﲰﻬﺎ ﺻﺢ ﻷنﻪ ﻣا عندﻩ ﺑنﺖ غﲑﻫا ،اﻵن ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة
لﻮ ﺣصل خﻄﺄ ﰲ التسميﺔ ﻗال :ومﻦ ﲰﻲ ﻟه ﰲ اﻟﻌﻘﺪ غﲑ ﳐﻄﻮﺑﺘه ﻓﻘبﻞ ﻳﻈﻨﻬﺎ إ ﻫﺎ ﱂ
ﻳصﺢ إذا ﲰﻲ لﻪ ﰲ العﻘد غﲑ اﳌﺨﻄﻮﺑﺔ ﻫﻮ خﻄب سلمى وﻗيل ﰲ العﻘد ﻓاﻃمﺔ ﻓﻘبل

ﻳﻈنﻬا إ ﻫا ﻓﻼ ﻳصﺢ العﻘد .ﻣا ﻫﻮ الﺸرط الثاﱐ؟

ﻓصﻞ

اﻟﺸرط ) اﻟثﺎﱐ رﺿﺎﳘﺎ ( ﻓﻼ ﻳصﺢ إن أﻛرﻩ أحﺪﳘﺎ ﺑﻐﲑ حﻖ ﻛﺎﻟبﻴﻊ ) إﻻ اﻟبﺎﻟﻎ
اﳌﻌﺘﻮﻩ ( ﻓﻴﺰوﺟه أﺑﻮﻩ أو وصﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ) و ( إﻻ ) ا ﻨﻮن واﻟصﻐﲑ واﻟبﻜر وﻟﻮ
مﻜﻠﻔﺔ ﻳعﲏ البﻜر ولﻮ ﻛانﺖ ﻣﻜلفﺔ ﻻ اﻟثﻴﺐ ( إذا ﰎ ﳍﺎ ﺗسﻊ ﺳﻨﲔ إذاً نلﺨص
اﳌﻮﺿﻮع ﻗال ) :ﻓﺈن اﻷب ووصﻲ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ﻳﺰوﺟﺎ م ﺑﻐﲑ إذ م ( خﻼﺻﺔ الﻜﻼم:

ﻣن الﺬي ﻳستﻄيﻊ اﻹﺟبار ﻫﺬا " ،"١واﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ﻣن ﻫﻮ الﺬي ﳚﱪ على الﺰواج ﻳعﲏ
ﳚﻮز إﺟبارﻩ على الﺰواج ،أول شﻲء ا ﱪ ﳘا اﺛنان اﻷب ووﺻيﻪ ﰲ النﻜاح وﻫﻮ ﻣن أوﺻى
إليﻪ اﳌيﺖ ﻗبل ﻣﻮﺗﻪ ن ﻳﺰوج ﺑناﺗﻪ إذاً لﻪ أن ﳚﱪ .الﺰوج ا ﱪ-١:ا نﻮن أو اﳌعتﻮﻩ-٢ ،
الصﻐﲑ -٣ ،العبد الصﻐﲑ ،إذاً ﳌا نﻘﻮل اﳌعتﻮﻩ أو الصﻐﲑ الﺬي ﳚﱪﻩ اﻷب أو وﺻيﻪ ،وﳌا
نﻘﻮل العبد ﳚﱪﻩ سيدﻩ ،ننتﻘل للﺰوﺟﺔ :الﺰوﺟﺔ ا ﱪة أرﺑعﺔ-١ :اﻷﻣﺔ ﳚﱪﻫا سيدﻫا-٢ ،
ا نﻮنﺔ-٣ ،البﻜر -٤ ،الثيب دون التسﻊ وﻃبعا ﻣرادﻩ البﻜر ﻣﻄلﻘا ولﻮ ﻛانﺖ ﻓﻮق
التسﻊ ،ﻗال :ﻛثﻴﺐ دون ﺗسﻊ" "٥ﻟﻌﺪم اﻋﺘبﺎر إذ م أو ) ﻛﺎﻟسﻴﺪ مﻊ إمﺎﺋه (""٦

ﻓﻴﺰوﺟﻬﻦ ﺑﻐﲑ إذ ﻦ ﻷﻧه ﳝﻠﻚ مﻨﺎﻓﻊ ﺑﻀﻌﻬﻦ ) و ( ﻛﺎﻟسﻴﺪ مﻊ ) ﻋبﺪﻩ اﻟصﻐﲑ (
" "٧ﻓﻴﺰوﺟه ﺑﻐﲑ إذﻧه ﻛﻮﻟﺪﻩ اﻟصﻐﲑ ) وﻻ ﻳﺰوج ﻗﻲ اﻷوﻟﻴﺎء ( ﻛﺎﳉﺪ واﻷخ واﻟﻌم )
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صﻐﲑة دون ﺗسﻊ ( ﲝﺎل ﺑﻜرا ﻛﺎﻧﺖ أو ﺛﻴبﺎ ﻳعﲏ اﻹﺟبار ليس لﻐﲑ اﻷب ختصار وﻻ

لﻐﲑ وﺻيﻪ ﰲ النﻜاح ) وﻻ ( ﻳﺰوج غﲑ اﻷب ووصﻴه ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ) صﻐﲑا ( إﻻ اﳊﺎﻛم
ﳊﺎﺟﺔ الﻘاﺿﻲ ﳝﻜن ﻫﺬﻩ ﺣاﻻت استثناﺋيﺔ ) وﻻ ( ﻳﺰوج غﲑ اﻷب ووصﻴه ﻓﻴه ) ﻛبﲑة
ﻋﺎﻗﻠﺔ ( ﺑﻜرا أو ﺛﻴبﺎ ) وﻻ ﺑﻨﺖ ﺗسﻊ ( ﺳﻨﲔ ﻛﺬﻟﻚ ) إﻻ ذ ﺎ ( ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة
مرﻓﻮﻋﺎ ﺗسﺘﺄمر اﻟﻴﺘﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻔسﻬﺎ ﻓﺈن ﺳﻜﺘﺖ ﻓﻬﻮ إذ ﺎ وإن أﺑﺖ ﱂ ﺗﻜرﻩ رواﻩ أﲪﺪ
وإذن ﺑﻨﺖ ﺗسﻊ مﻌﺘﱪ ﻟﻘﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ إذا ﺑﻠﻐﺖ اﳉﺎرﻳﺔ ﺗسﻊ ﺳﻨﲔ ﻓﻬﻲ امرأة رواﻩ أﲪﺪ
ومﻌﻨﺎﻩ ﰲ حﻜم اﳌرأة ) وﻫﻮ ( أي اﻹذن ) صﻤﺎت اﻟبﻜر ("أ" وﻟﻮ ﺿحﻜﺖ أو ﺑﻜﺖ
) وﻧﻄﻖ اﻟثﻴﺐ ("ب" ﻫﺬا ﻫﻮ اﻹذن ،ﻗال :ﺑﻮطء ﰲ اﻟﻘبﻞ ﻳعﲏ ﻳبﲔ ﻣن ﻫﻲ الثيب،
الثيب إذ ا ﻫﻮ النﻄق ،ﻣن ﻫﻲ الثيب؟ ﻳﻘﻮل ﻣن وﻃﺌﺖ ﰲ الﻘبل ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ أﰊ
ﻫرﻳرة ﻳرﻓﻌه ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻷﱘ حﱴ ﺗسﺘﺄمر وﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟبﻜر حﱴ ﺗسﺘﺄذن ﻗﺎﻟﻮا رﺳﻮل
ﷲ وﻛﻴف إذ ﺎ ﻗﺎل أن ﺗسﻜﺖ مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه لﻜن عند شرط ﰲ اﻻستﺌﺬان سيﺬﻛرﻩ
اﳌصنف وﻫﻮ :وﻳﻌﺘﱪ ﰲ اﺳﺘﺌﺬان ﺗسﻤﻴﺔ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ وﺟه ﺗﻘﻊ ﺑه اﳌﻌرﻓﺔ عندﻣا خﺬ
إذ ا ﻻﺑد أن نعرﻓﻬا ﻣن ﻫﻮ الﺰوج ﻓﻼﺑد أن ﻳسمى ﳍا الﺰوج على وﺟﻪ ﺗﻘﻊ ﺑﻪ اﳌعرﻓﺔ ﺣﱴ
ﺗﻘﻮل نعﻢ أم ﻻ .الﺸرط الثالﺚ:

ﻓصﻞ

اﻟﺸرط ) اﻟثﺎﻟﺚ اﻟﻮﱄ ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﱄ رواﻩ اﳋﻤسﺔ إﻻ اﻟﻨسﺎﺋﻲ
وصححه أﲪﺪ واﺑﻦ مﻌﲔ ) وشروطه ( أي شروط اﻟﻮﱄ ﺳبﻌﺔ الﻮﱄ ﻫﻮ الﺬي ﻳﺰوج اﳌرأة
ولﻪ سبعﺔ شروط لﻜﻲ ﺗصﺢ وﻻﻳتﻪ :الﺸرط اﻷول والثاﱐ التﻜليف ﻗال ) :اﻟﺘﻜﻠﻴف ("،١
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 "٢ﻷن التﻜليف ﻫﻮ العﻘل والبلﻮغ ﻷن غﲑ اﳌﻜﻠف ﳛﺘﺎج ﳌﻦ ﻳﻨﻈر ﻟه ﻓﻼ ﻳﻨﻈر ﻟﻐﲑﻩ
) واﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ (" "٣ﻷن اﳌرأة ﻻ وﻻﻳﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻬﺎ ﻓﻔﻲ غﲑﻫﺎ أوﱃ ) واﳊرﻳﺔ (""٤
ﻷن اﻟﻌبﺪ ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟه ﻋﻠﻰ ﻧﻔسه ﻓﻔﻲ غﲑﻩ أوﱃ ) واﻟرشﺪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ (" "٥ن ﻳﻌرف
اﻟﻜفء ومصﺎﱀ اﻟﻨﻜﺎح ﻻ حﻔﻆ اﳌﺎل ﻓرشﺪ ﻛﻞ مﻘﺎم ﲝبسه ) واﺗﻔﺎق اﻟﺪﻳﻦ (""٦
ﻓﻼ وﻻﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓر ﻋﻠﻰ مسﻠﻤﺔ وﻻ ﻟﻨصراﱐ ﻋﻠﻰ ﳎﻮﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) ﺳﻮى
مﺎ ﻳﺬﻛر ( ﻳعﲏ ﰲ استثناء ﻣن ﻫﺬا الﺸرط وسيستثﲏ اﳌصنف اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر :ﻛﺄم وﻟﺪ
ﻟﻜﺎﻓر أﺳﻠﻤﺖ"أ" أم الﻮلد سيدﻫا ﻛاﻓر وﻫﻲ أسلمﺖ ﻓيتﻮﻻﻫا سيدﻫا ،وأمﺔ ﻛﺎﻓرة
ﳌسﻠم"ب" ﻣعناﻩ أن سيدﻫا اﳌسلﻢ ﻫﻮ الﺬي ﻳتﻮﻻﻫا ،واﻟسﻠﻄﺎن ﻳﺰوج مﻦ ﻻ وﱄ ﳍﺎ مﻦ
أﻫﻞ اﻟﺬمﺔ"ج" ﻣﻊ اختﻼف الدﻳن ﻓصﺢ ،الﺸرط الساﺑﻊ للﻮﱄ ) :واﻟﻌﺪاﻟﺔ ( وﻟﻮ ﻇﺎﻫرة
ﻷ ﺎ وﻻﻳﺔ ﻧﻈرﻳﺔ ﻓﻼ ﻳسﺘبﺪ ﺎ اﻟﻔﺎﺳﻖ إﻻ ﰲ ﺳﻠﻄﺎن وﺳﻴﺪ ﻳﺰوج أمﺘه إذا ﺗﻘرر ذﻟﻚ
ﻛﺬلﻚ ﻫﺬا ﻓيﻪ استثناء إﻻ ﰲ سلﻄان وﻫﺬا إذا ﻛان ﻣا لدﻳﻬا وﱄ ﻓيﺰوﺟﻬا السلﻄان ﺣﱴ

ولﻮ ﻛان السلﻄان ﻓاسﻘا ﻳصﺢ للﻀرورة ،ﻛﺬلﻚ سيد ﻳﺰوج اﻷﻣﺔ لﻮ ﻛان السيد ﻓاسق

ﻛﺬلﻚ ﻳﺰوج اﻷﻣﺔ ﻳصﺢ ذلﻚ ،اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ اﻷولياء وﺗرﺗيب اﻷولياء :ﻗال) :
ﻓﻼ ﺗﺰوج امرأة ﻧﻔسﻬﺎ وﻻ غﲑﻫﺎ ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ) وﻳﻘﺪم أﺑﻮ اﳌرأة ( اﳊرة" )"١ﰲ إﻧﻜﺎحﻬﺎ
( ﺗرﺗيب الﻮﻻﻳﺔ ﺗﻘرﻳبا ﻳﺸبﻪ ﺗرﺗيب العصبﺔ إﻻ ﰲ ﺗﻘدﱘ اﻵ ء على اﻷﺑناء ﻓﻘﻂ ،ﻗال :ﻷﻧه
أﻛﻤﻞ ﻧﻈرا وأشﺪ شﻔﻘﺔ ) ﰒ وصﻴه ﻓﻴه ( أي ﰲ اﻟﻨﻜﺎح" "٢ﻟﻘﻴﺎمه مﻘﺎمه ) ﰒ ﺟﺪﻫﺎ
ﻷب وإن ﻋﻼ (" "٣اﻷﻗرب ﻓﺎﻷﻗرب ﻷن ﻟه إﻳﻼدا أي ﺣق وﻻدة وﺗﻌصﻴبﺎ ﻓﺄشبه
اﻷب ) ﰒ اﺑﻨﻬﺎ" "٤ﰒ ﺑﻨﻮﻩ""٥وإن ﻧﺰﻟﻮا ( اﻷﻗرب ﻓﺎﻷﻗرب ﳌﺎ روت أم ﺳﻠﻤﺔ أ ﺎ ﳌﺎ
اﻧﻘﻀﺖ ﺑﻌﺪ ﺎ أرﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﳜﻄبﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﷲ ﻟﻴﺲ أحﺪ مﻦ
أوﻟﻴﺎﺋﻲ شﺎﻫﺪا ﻗﺎل ﻟﻴﺲ مﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻚ شﺎﻫﺪ وﻻ غﺎﺋﺐ ﻳﻜرﻩ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻗم ﻋﻤر
ﻓﺰوج رﺳﻮل ﷲ ﻓﺰوﺟه رواﻩ اﻟﻨسﺎﺋﻲ ) ﰒ أﺧﻮﻫﺎ ﻷﺑﻮﻳﻦ" "٦ﰒ ﻷب (" "٧ﻛﺎﳌﲑاث
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ﻳعﲏ ﻛﱰﺗيب اﳌﲑاث ﰲ العصبﺔ ) ﰒ ﺑﻨﻮﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ ( وإن ﻧﺰﻟﻮا ﻳﻘﺪم مﻦ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ مﻦ
ﻷب إن اﺳﺘﻮوا ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻗرب ﻓﺎﻷﻗرب وﳓن وﺟد ﰲ نسﺨﺔ وإﻻ ﻓاﻷﻗرب
ﻓاﻷﻗرب ﻳعﲏ وإﻻ ﻗدم اﻷﻗرب ﻓاﻷﻗرب ﻳعﲏ إذا استﻮوا ﰲ الﻘﻮة ﻓيصﲑ اﻷﻗرب ﻓاﻷﻗرب )
ﰒ ﻋﻤﻬﺎ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﰒ ﻷب ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ) ﰒ ﺑﻨﻮﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ ( ﻋﻠﻰ مﺎ ﺳبﻖ ﰲ اﳌﲑاث ﻳعﲏ
أﺑناء العﻢ ) ﰒ أﻗرب ﻋصبﺘه ﺑسبﺐ ﻛﺎﻹرث ( ﻓﺄحﻖ اﻟﻌصبﺎت ﺑﻌﺪ اﻹﺧﻮة ﳌﲑاث
أحﻘﻬم ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻷن مبﲎ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﻨﻈر وذﻟﻚ مﻌﺘﱪ ﲟﻈﻨﺘه وﻫﻮ اﻟﻘراﺑﺔ
وﺻلنا ﰲ الﱰﺗيب عند  ) ،١٢ﰒ اﳌﻮﱃ اﳌﻨﻌم ( ﻟﻌﺘﻖ" "١٣ﻷﻧه ﻳرﺛﻬﺎ وﻳﻌﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ )
ﰒ أﻗرب ﻋصبﺘه ﻧسبﺎ ( ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﻴﺐ اﳌﲑاث" ) "١٤ﰒ ( إن ﻋﺪمﻮا ﻓﻌصبﺘه ) وﻻء (
ﻋﻠﻰ مﺎ ﺗﻘﺪم ﻳعﲏ إن ﻛان اﳌﻮﱃ اﳌعتق ليس لﻪ عصبﺔ لنسب ﻓننتﻘل إﱃ عصبتﻪ لﻮﻻء
) ﰒ اﻟسﻠﻄﺎن ( وﻫﻮ اﻹمﺎم أو ﺋبه ﻗﺎل أﲪﺪ واﻟﻘﺎﺿﻲ أحﺐ إﱄ مﻦ اﻷمﲑ ﰲ ﻫﺬا
ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﻜﻞ زوﺟﻬﺎ ذو ﺳﻠﻄﺎن ﰲ مﻜﺎ ﺎ" "١٧ﻳعﲏ ﺻاﺣب ﻣنصب ﰲ ﺑلدﻫا ﻓﺈن
ﺗﻌﺬر وﻛﻠﺖ" "١٨ﻳعﲏ وﻛلﺖ ﻣن ﻳﺰوﺟﻬا.
ﰒ ﻗال :ووﱄ أمﺔ ﺳﻴﺪﻫﺎ وﻟﻮ ﻓﺎﺳﻘﺎ وﻻ وﻻﻳﺔ ﻷخ مﻦ أم وﻻ ﺧﺎل وﳓﻮﻩ مﻦ ذوي
اﻷرحﺎم اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ العﻀل ﻳعﲏ اﳌنﻊ ﻣن الﺰواج ﻓﺈذا ﻛان الﻮﱄ ﻣنﻊ اﳌرأة ﻣن
الﺰواج ﻓﻜيف ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ؟ ﻗال ) :ﻓﺈن ﻋﻀﻞ ( اﻟﻮﱄ ) اﻷﻗرب ( ن مﻨﻌﻬﺎ ﻛﻔﺌﺎ
رﺿﻴﺘه ورغﺐ ﲟﺎ صﺢ مﻬرا وﻳﻔسﻖ ﺑه إن ﺗﻜرر إذا ﺗﻜرر العﻀل ﻣن الﻮﱄ ﻓﺈنﻪ ﻳصبﺢ
ﻓاسﻘا ﺬا ﻓﺈن عﻀل ﺑدون ﺣق ) ،أو ﱂ ﻳﻜﻦ ( اﻷﻗرب ) أﻫﻼ ( ﻟﻜﻮﻧه طﻔﻼ أو ﻛﺎﻓرا
أو ﻓﺎﺳﻘﺎ أو ﻋبﺪا ،اﻻﺣتمال الثالﺚ ) :أو غﺎب ( اﻷﻗرب ) غﻴبﺔ مﻨﻘﻄﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ إﻻ
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ﺑﻜﻠﻔﺔ ومﺸﻘﺔ ( ﻓﻮق مسﺎﻓﺔ اﻟﻘصر ﻳعﲏ عند أسباب ﺗنتﻘل ا الﻮﻻﻳﺔ ﻣن اﻷﻗرب إﱃ
اﻷﺑعد ،ﻣا ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻷسباب؟ اﻷول :أن ﻳعﻀل اﻷﻗرب ﻓتنتﻘل الﻮﻻﻳﺔ ﳌن ﺑعدﻩ ،الثاﱐ:

ﻻ ﻳﻜﻮن أﻫﻼ ﻓتنتﻘل ﳌن ﺑعدﻩ ،الثالﺚ :أو غاب غيبﺔ ﻣنﻘﻄعﺔ ﻓتنتﻘل الﻮﻻﻳﺔ ﳌن ﺑعدﻩ ،أو
ﺟﻬﻞ مﻜﺎﻧه وﻫﺬا الراﺑﻊ انتﻘلﺖ الﻮﻻﻳﺔ ﳌن ﺑعدﻩ وﳍﺬا ﻗال ) :زوج ( اﳊرة اﻟﻮﱄ ) اﻷﺑﻌﺪ
( ﻷن اﻷﻗرب ﻫﻨﺎ ﻛﺎﳌﻌﺪوم انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى وﻫﻲ ) وإن زوج اﻷﺑﻌﺪ أو ( زوج
) أﺟﻨﱯ ( وﻟﻮ حﺎﻛﻤﺎ ) مﻦ غﲑ ﻋﺬر ( ﻟﻸﻗرب ) ﱂ ﻳصﺢ ( اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻻﻳﺔ مﻦ
اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻊ وﺟﻮد مسﺘحﻘﻬﺎ إذا انتﻘلنا ﺑعﺬر ﻓالعﻘد ﺻﺤيﺢ وإذا انتﻘلنا ﺑﻐﲑ عﺬر
ﻓالعﻘد ﻃل .ﻗال اﳌصنف :ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻷﻗرب ﻻ ﻳﻌﻠم أﻧه ﻋصبﺘه ﻳعﲏ وﻗﺖ العﻘد أو
أﻧه صﺎر أو ﻋﺎد أﻫﻼ ﺑﻌﺪ مﻨﺎف ﻳعﲏ ﻻ ﻳعلﻢ أنﻪ أﺻبﺢ أﻫﻼ للﻮﻻﻳﺔ ﺑعد أن ﻛان غﲑ
أﻫل صﺢ اﻟﻨﻜﺎح اﺳﺘصحﺎ ﻟﻸصﻞ ﻳعﲏ العﱪة ﺑﻮاﻗﻊ اﻷﻣر إذاً ﻓلﻮ ﻛان اﻷﻗرب ﻻ ﻳعلﻢ
أنﻪ عصبﺔ ﰲ وﻗﺖ العﻘد وزوج ﻣعناﻫا اﻷﺑعد ﺻﺢ أو أنﻪ ﺻار أﻫﻼ وﻻ ﻳدري أنﻪ أﻫل

ﻓﺰوج البعيد ﺻﺢ استصﺤا لﻸﺻل واﻷﺻل أنﻪ ليس ﻫل ،ﻗال :ووﻛﻴﻞ ﻛﻞ وﱄ ﻳﻘﻮم
مﻘﺎمه غﺎﺋبﺎ أو حﺎﺿرا اﻓرض أن الﻮﻛيل ﻻ ﻳرﻳد أن ﻳباشر العﻘد وﻳرﻳد أن ﻳﻮﻛل غﲑﻩ

ﻓيمﻜن ذلﻚ لﻜن ﺑﺸرط أن ذن اﳌرأة للﻮﻛيل أﻳﻀا ﻳعﲏ الﻮﻛيل ﳛتاج إﱃ إذنﲔ إذن ﻣن

الﻮﱄ وإذن ﻣن اﳌرأة ،ﻗال :ﺑﺸرط إذ ﺎ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻛﻴﻠه إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﳎﱪة أي ﺑعد

ﺗﻮﻛيلﻪ ﻣن الﻮﱄ ﻫﻲ ذن لﻪ وﻃبعا الﻮﱄ أﻳﻀا ﳛتاج إﱃ إذن ﻣنﻬا أﺻﻼ لﻜن لﻮ ﻛانﺖ

ﻣن النﻮع ا ﱪ ﻣثل الصﻐﲑة وا نﻮنﺔ واﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﳓتاج إﱃ إذ ا ،ﻗال :وﻳﺸﱰط ﰲ وﻛﻴﻞ
ووﱄ مﺎ ﻳﺸﱰط ﻓﻴه وﻫﻲ الﺸروط السبعﺔ الﱵ ذﻛر ﻫا وﻳﻘﻮل اﻟﻮﱄ أو وﻛﻴﻠه ﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﺰوج زوﺟﺖ مﻮﻛﻠﻚ ﻓﻼ ﻓﻼﻧﺔ وﻳﻘﻮل وﻛﻴﻞ اﻟﺰوج ﻗبﻠﺘه ﻟﻔﻼن أو ﳌﻮﻛﻠﻲ ﻓﻼن وإن
اﺳﺘﻮى وﻟﻴﺎن ﻓﺄﻛثر ﻳعﲏ ﻛﻼﳘا ﰲ درﺟﺔ واﺣدة وﻻ أﺣد أﻓﻀل ﻣن أﺣد ﻣثﻼ اﳌرأة ﳍا
أخﻮان ﻛل ﻳصلﺢ وﱄ ﻓمن نﻘدم؟ ﺳﻦ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ ﻓﺄﺳﻦ ﻓﺈن ﺗﺸﺎحﻮا أﻗرع ﻫﺬا الﻜﻼم
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إذا أذنﺖ ﳍﻢ ﲨيعا ﻓاﻷﻓﻀل ﰒ اﻷسن ﰲ العمر ﰒ الﻘرعﺔ لﻜن إذا ﱂ ذن ﳍﻢ ﲨيعا لﻜن

عينﺖ واﺣد ﻓﺈذاً ﻻ ﻳﺰوﺟﻬا غﲑﻩ وﻳﺘﻌﲔ مﻦ أذﻧﺖ ﻟه مﻨﻬم ،ﻗال :ومﻦ زوج اﺑﻨه أي
الصﻐﲑ ﺑبﻨﺖ أﺧﻴه وﳓﻮﻩ صﺢ أن ﻳﺘﻮﱃ طرﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ وﻛيل عن الﺰوج وعن

الﺰوﺟﺔ ،ﻣاذا ﻳﻘﻮل ﻫﺬا؟ وﻳﻜﻔﻲ زوﺟﺖ ﻓﻼ ﻓﻼﻧﺔ وﻛﺬا وﱄ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﲢﻞ ﻟه لﻮ ﻛان ﻫﻮ

وليﻬا وﻫﻲ ﲢل لﻪ ﻛيف ﻳتﺰوﺟﻬا؟ إذا ﺗﺰوﺟﻬﺎ ذ ﺎ ﻛﻔﻰ ﻗﻮﻟه ﺗﺰوﺟﺘﻬﺎ لﻮ ﻛان ﻫﻮ
وﺻﻲ اﻷب ﻣثﻼ وﻫﻲ ﻛبﲑة وأذنﺖ لﺰواج ﻳﻘﻮل ﺗﺰوﺟتﻬا.

ﻓصﻞ

اﻟﺸرط ) اﻟراﺑﻊ اﻟﺸﻬﺎدة ( ﳊﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑر مرﻓﻮﻋﺎ ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﱄ وشﺎﻫﺪي ﻋﺪل رواﻩ
اﻟﱪﻗﺎﱐ وروي مﻌﻨﺎﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋبﺎس أﻳﻀﺎ ) ﻓﻼ ﻳصﺢ ( اﻟﻨﻜﺎح ) إﻻ ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ""١
ﻋﺪﻟﲔ" ("٢وﻟﻮ ﻇﺎﻫرا ﻷن اﻟﻐرض إﻋﻼن اﻟﻨﻜﺎح ) ذﻛرﻳﻦ " "٣مﻜﻠﻔﲔ أي لﻐﲔ
عاﻗلﲔ""٤ﲰﻴﻌﲔ" "٥طﻘﲔ (" "٦وﻟﻮ أ ﻤﺎ ﺿرﻳران أو ﻋﺪوا اﻟﺰوﺟﲔ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺆﺛر إذاً
ﻻ نﺸﱰط ﰲ الﺸاﻫدﻳن البصر وﻻ ﻳبﻄﻞ ﺗﻮاص ﺑﻜﺘﻤﺎﻧه لﻮ شﻬدوا الﺸﻬﻮد ﰒ أوﺻيناﻫﻢ
ﻻ ﻳعلنﻮا ﻫﺬا اﳋﱪ ﻓالعﻘد ﺻﺤيﺢ ،وﻻ ﺗﺸﱰط اﻟﺸﻬﺎدة ﲞﻠﻮﻫﺎ أي الﺰوﺟﺔ مﻦ اﳌﻮاﻧﻊ
ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﳓﻀر شﻬﻮد ﻳﺸﻬدون أن الﺰوﺟﺔ ليسﺖ ﻣعتدة وﻻ ﻣﺰوﺟﺔ وﻻ ﻓيﻬا

ﻣانﻊ ،أو إذ ﺎ ﻳعﲏ ﰐ ﺑﺸﻬﻮد ﻳﺸﻬدون أ ا أذنﺖ ،واﻻحﺘﻴﺎط اﻹشﻬﺎد اﻻﺣتياط أن

ﻳﺸﻬد على أ ا خاليﺔ ﻣن اﳌﻮانﻊ وعلى إذ ا لﻜن ليس ﺑﺸرط ،ﻓﺈن أﻧﻜرت اﻹذن
صﺪﻗﺖ ﻗبﻞ دﺧﻮل ﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻷن ﻗرﻳنﺔ اﳊال ﺗدل على أ ا ﻛاذﺑﺔ ﻛيف دخلﺖ وﻫﻲ ،..
انتﻘل اﻵن إﱃ شرط آخر ﳐتلف ﻓيﻪ وﻫﻮ الﻜفاءة ﻫل الﻜفاءة شرط أم ﻻ؟ ﻗال) :
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وﻟﻴسﺖ اﻟﻜﻔﺎءة وﻫﻲ ( ﻟﻐﺔ اﳌسﺎواة وﻫﻨﺎ ) دﻳﻦ (" "١أي أداء اﻟﻔراﺋض واﺟﺘﻨﺎب
اﻟﻨﻮاﻫﻲ ) ومﻨصﺐ" "٢وﻫﻮ اﻟﻨسﺐ واﳊرﻳﺔ (" "٣وصﻨﺎﻋﺔ غﲑ زرﻳﺔ" "٤وﻳسﺎر ﲝسﺐ
مﺎ ﳚﺐ ﳍﺎ" "٥وﺗعتﱪ ﰲ ﺣق الرﺟل دون اﳌرأة ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ الﺸروط شروط الﻜفاءة ﰲ
الرﺟل وليس ﲨيعﻬا ﻓاﳌﻘصﻮد اﻵن ﻣسﺄلﺔ اﳊرﻳﺔ والصناعﺔ واليسار والنسب ) شرطﺎ ﰲ
صحﺘه ( أي صحﺔ اﻟﻨﻜﺎح ﻷمر اﻟﻨﱯ ﷺ ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ أن ﺗﻨﻜﺢ أﺳﺎمﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ
ﻓﻨﻜحﻬﺎ مرﻩ مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﺑﻞ شرط ﻟﻠﺰوم ليس شرط ﺻﺤﺔ ﺑل ﻫﻮ شرط لﺰوم ،شرط
الصﺤﺔ ﻣعناﻩ ﻻ ﻳصﺢ إﻻ ﺑﻮﺟﻮدﻩ وشرط اللﺰوم أنﻪ ﻳصﺢ لﻜن ﻳﻘبل الفسخ ليس ﺑﻼزم
وﻣر ﻣعنا العﻘد الﻼزم والعﻘد اﳉاﺋﺰ ﻓاﳉاﺋﺰ ﻫﻮ الﻘاﺑل للفسخ ،اﻵن سيمثل ﻣعناﻩ أنﻪ ﻗاﺑل

للفسخ ليس ﻻزﻣا ﳝﻜن أن ﻳفسخ ،ﻛيف ﻳفسخ؟ ﻳفسخ ﺑﻄلب اﻷولياء ،ﻗال ) :ﻓﻠﻮ
زوج اﻷب ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺑﻔﺎﺟر ﻫﺬا شرط الدﻳن أو ﻋرﺑﻴﺔ ﺑﻌجﻤﻲ ( وﻫﺬا للنسب أو حرة ﺑﻌبﺪ
وﻫﺬا للﺤرﻳﺔ ) ﻓﻠﻤﻦ ﱂ ﻳرض مﻦ اﳌرأة أو اﻷوﻟﻴﺎء ( حﱴ مﻦ حﺪث ﻳعﲏ ﻣن ولد ﺑعد
ذلﻚ ﻣن اﻷولياء ﻓلﻪ ) اﻟﻔسﺦ (ﻛيف؟ ﻗال :ﻓﻴﻔسﺦ أخ مﻊ رﺿﻰ أب ﻷن اﻟﻌﺎر
ﻋﻠﻴﻬم أﲨﻌﲔ ﻣعﲎ شرط لﺰوم أن اﻷولياء ﳍﻢ اﳊق أن ﻳفسﺨﻮا ،اﻛتبﻮا عندﻫا "وعنﻪ ﻻ
ﳝلﻚ اﻷﺑعد الفسخ ﻣﻊ رﺿى اﳌرأة واﻷﻗرب" وﻫﺬﻩ الرواﻳﺔ الثانيﺔ ﻻ ﳝلﻚ الﻮﱄ اﻷﺑعد أن

ﻳفسخ إذا رﺿيﺖ اﳌرأة ورﺿﻲ وليﻬا اﻷﻗرب ﻷ ا ﻻ ﺗتﺰوج إﻻ ﺑﻮﱄ ﻓاﻷﻗرب رﺿﻲ وزوﺟﻬا

وﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻓليس ﻷﺣد أن ﻳفسخ وﻫﺬا ﻫﻮ الصﺤيﺢ وﷲ أعلﻢ .ﻗال :وﺧﻴﺎر اﻟﻔسﺦ
ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻳعﲏ ﳑﻜن اﻷخ ﻻ ﻳفسخ ﺑسرعﺔ ﺑعد ﻣدة ﻳﻄالب ،ﻻ ﻳسﻘط إﻻ ﺳﻘﺎط
ﻋصبﺔ ﻳﻘصد لﻘﻮل أو ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻫﺎ مﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ إذاً إﻣا أن ﻳسﻘﻄﻮا ﺣق
الفسخ لﻘﻮل أو ﲟا ﻳدل عليﻪ .انتﻘل اﳌصنف إﱃ اﶈرﻣات ﰲ النﻜاح:

ب اﶈرمﺎت ﰲ اﻟﻨﻜﺎح
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وﻫﻦ ﺿر ن أحﺪﳘﺎ مﻦ ﲢرم ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺪ وﻗﺪ ذﻛرﻩ ﺑﻘﻮﻟه ) ﲢرم أﺑﺪا اﻷم وﻛﻞ ﺟﺪة (
مﻦ ﻗبﻞ اﻷم أو اﻷب ) وإن ﻋﻠﺖ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } حرمﺖ ﻋﻠﻴﻜم أمﻬﺎﺗﻜم { اﶈرﻣات

لنسب :سبعﺔ :اﻷم وإن علﺖ ،والبنﺖ وإن نﺰلﺖ ،واﻷخﻮات الثﻼث ،العمﺔ واﳋالﺔ،
وﺑنﺖ اﻷخ وﺑنﺖ اﻷخﺖ ،وﻣثلﻬن ﻣن الرﺿاع :اﻷم ﻣن الرﺿاع والبنﺖ ﻣن الرﺿاع
واﻷخﻮات ﻣن الرﺿاع والعمﺔ ﻣن الرﺿاع واﳋالﺔ ﻣن الرﺿاع وﺑنﺖ اﻷخ وﺑنﺖ اﻷخﺖ ﻣن
الرﺿاع ،وﺑعدﻫا أرﺑعﺔ لصﻬر :اﳌتعلﻘﺔ لﺰوﺟﺔ أﻣﻬا وﺑنتﻬا ،أﻣﻬا لعﻘد وﺑنتﻬا لدخﻮل،
زوﺟات اﻷﺻﻮل والفروع :زوﺟﺔ اﻷب وزوﺟﺔ اﻻﺑن ،ﻓصار  .١٨ﻓﻬﺬﻩ الثمانيﺔ عﺸر

ﻣﻘسمﺔ إﱃ ﺛﻼث أﻗسام :الﻘسﻢ اﻷول :اﶈرﻣات لنسب ) :ﲢرم أﺑﺪا اﻷم" "١وﻛﻞ
ﺟﺪة ( مﻦ ﻗبﻞ اﻷم أو اﻷب ) وإن ﻋﻠﺖ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } حرمﺖ ﻋﻠﻴﻜم أمﻬﺎﺗﻜم {
) واﻟبﻨﺖ" "٢وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ وﺑﻨﺘﺎﳘﺎ ( أي ﺑﻨﺖ اﻟبﻨﺖ وﺑﻨﺖ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ) مﻦ حﻼل
وحرام وإن ﺳﻔﻠﺖ ( ﻳعﲏ ولﻮ ﻛانﺖ ﻣن ز ﻓﻼ ﳚﻮز نﻜاﺣﻬا وارﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻻ ﻟﻌﻤﻮم
ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﺑﻨﺎﺗﻜم { ﻗد ﺗﻜﻮن ﳏجﻮﺑﺔ لﻜن ﻻ ﳛل نﻜاﺣﻬا ) وﻛﻞ أﺧﺖ ( شﻘﻴﻘﺔ
ﻛﺎﻧﺖ أو ﻷب أو ﻷم" "٣ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وأﺧﻮاﺗﻜم { ) وﺑﻨﺘﻬﺎ ( أي ﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ
مﻄﻠﻘﺎ" "٤وﺑﻨﺖ اﺑﻨﻬﺎ ) وﺑﻨﺖ اﺑﻨﺘﻬﺎ ( وإن ﻧﺰﻟﺖ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﺑﻨﺎت اﻷﺧﺖ {،
اﳋاﻣسﺔ ) :وﺑﻨﺖ ﻛﻞ أخ وﺑﻨﺘﻬﺎ وﺑﻨﺖ اﺑﻨه ( أي اﺑﻦ اﻷخ ) وﺑﻨﺘﻬﺎ ( أي ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺖ
اﺑﻦ أﺧﻴه ) وإن ﺳﻔﻠﺖ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﺑﻨﺎت اﻷخ { وﻛﻞ ﻋﻤﺔ" ،"٦وﺧﺎﻟﺔ" "٧وإن
ﻋﻠﺘﺎ مﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب أو اﻷم ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻋﻤﺎﺗﻜم وﺧﺎﻻﺗﻜم { ) واﳌﻼﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻼﻋﻦ ( وﻟﻮ أﻛﺬب ﻧﻔسه ﻓﻼ ﲢﻞ ﻟه ﺑﻨﻜﺎح وﻻ مﻠﻚ ﳝﲔ سيﺄﰐ اللعان ﰲ اﻳﺔ
ﻛتاب الﻄﻼق اﻵن انتﻘل إﱃ اﶈرﻣات لرﺿاع ،ﻗال ) :وﳛرم ﻟرﺿﺎع ( وﻟﻮ ﳏرمﺎ
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ﻛﺈﻛراﻩ ﻳعﲏ لﻮ أﻛرﻫﺖ اﻣرأة على الرﺿاع ﻓﺄرﺿعﺖ ﺗصﲑ أم ولﻮ ﻛانﺖ ﻣﻜرﻫﺔ ) مﺎ ﳛرم
ﻟﻨسﺐ ( مﻦ اﻷﻗسﺎم اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﳛرم مﻦ اﻟرﺿﺎع مﺎ ﳛرم مﻦ اﻟﻨسﺐ مﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴه لﻜن ﻫنا سيستثﲎ اﳌصنف ﺻﻮر ،الصﻮرة اﻷوﱃ ) :إﻻ أم أﺧﺘه ( وأم أﺧﻴه مﻦ
رﺿﺎع ( ) و ( إﻻ ) أﺧﺖ اﺑﻨه ( مﻦ رﺿﺎع اﺑنﻚ لﻪ أخﺖ ﻣن الرﺿاع ﻓﻬل ﺗصﲑ ﺑنتﻚ؟
ﻻ ﻃبعا ،ﻗال :ﻓﻼ ﲢرم اﳌرﺿﻌﺔ اﻵن عندك اﺑن ﻓﺄعﻄيتﻪ اﻣرأة أرﺿعتﻪ ﻓصار اﺑنﻚ اﺑنا ﳍا
لﻜن لنسبﺔ لﻚ اﳌرأة أﺟنبيﺔ وﺑنﺖ ﻫﺬﻩ اﳌرأة اﳌرﺿعﺔ أﺻبﺤﺖ أختا ﻻﺑنﻚ لﻜن لنسبﺔ

لﻚ أنﺖ ﻫﻲ أﺟنبيﺔ ،ﻗال :وﻻ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﰊ اﳌرﺗﻀﻊ وأﺧﻴه مﻦ ﻧسﺐ ﻣعناﻩ اﺑنﻚ ﳌا

رﺿﻊ ﻣن ﻓﻼنﺔ ﻓﺤرﻣﺖ عليﻪ ﻓﻼنﺔ واﺑنتﻬا لﻜن ﱂ ﲢرم عليﻚ أنﺖ أﻳﻬا اﻷب وﱂ ﲢرم

على اﺑنﻚ اﻵخر وﻫﻮ اﻷخ ،ﻗال :وﻻ أم اﳌرﺗﻀﻊ وأﺧﺘه مﻦ ﻧسﺐ ﻋﻠﻰ أﰊ اﳌرﺗﻀﻊ
واﺑﻨه اﻟﺬي ﻫﻮ أﺧﻮ اﳌرﺗﻀﻊ ﻷ ﻦ ﰲ مﻘﺎﺑﻠﺔ مﻦ ﳛرم ﳌصﺎﻫرة ﻻ ﻟﻨسﺐ إذاً وﻻ أم

اﳌرﺗﻀﻊ ﻳعﲏ ختصار اﺑنﻚ رﺿﻊ ﻣن اﻣرأة زوﺟتﻚ الﱵ ﻫﻲ أم اﺑنﻚ ﻻ ﲢرم على زوج
اﳌرﺿعﺔ وﻫﻮ أﺑﻮ اﺑنﻚ لرﺿاع ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد وﻛﺬلﻚ أختﻪ ﻳعﲏ ﺑنتﻚ ﻣن النسب لن ﲢرم

على أﰊ اﳌرﺗﻀﻊ وﻻ اﺑنﻪ ﻛﺬلﻚ ،انتﻘل إﱃ اﳌصاﻫرة ،ﻗال ) :وﳛرم ( ﳌصﺎﻫرة ﺑـ )
اﻟﻌﻘﺪ ( وإن ﱂ ﳛصﻞ دﺧﻮل وﻻ ﺧﻠﻮة ) زوﺟﺔ أﺑﻴه ( وﻟﻮ مﻦ رﺿﺎع""١ﻳعﲏ سﻮاء ﻛان
أﺑﻮﻩ ﻣن النسب أو أﺑﻮﻩ ﻣن الرﺿاع ﻓﺰوﺟتﻪ ﺗعتﱪ زوﺟﺔ أب ) وزوﺟﺔ ﻛﻞ ﺟﺪ ( وإن ﻋﻼ
ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻻ ﺗﻨﻜحﻮا مﺎ ﻧﻜﺢ أ ؤﻛم مﻦ اﻟﻨسﺎء { ) و ( ﲢرم أﻳﻀﺎ ﻟﻌﻘﺪ )
زوﺟﺔ اﺑﻨه وإن ﻧﺰل (" "٢ولﻮ ﻣن رﺿاع ﻳعﲏ اﺑنﻚ ﻣن النسب إذا ﺗﺰوج واﺑنﻚ ﻣن
الرﺿاع إذا ﺗﺰوج ﻓاﳌرأﺗﲔ ﺗعتﱪ زوﺟﺔ اﺑن لنسبﺔ لﻚ وﲢرم على التﺄﺑيد ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
وحﻼﺋﻞ أﺑﻨﺎﺋﻜم { ) دون ﺑﻨﺎ ﻦ ( أي ﺑﻨﺎت حﻼﺋﻞ آ ﺋه وأﺑﻨﺎﺋه ) و ( دون ) أمﻬﺎ ﻦ
( ﻓﺘحﻞ ﻟه رﺑﻴبﺔ واﻟﺪﻩ ووﻟﺪﻩ وأم زوﺟﺔ واﻟﺪﻩ ووﻟﺪﻩ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وأحﻞ ﻟﻜم مﺎ وراء
ذﻟﻜم { وﲢرم أﻳﻀﺎ ) أم زوﺟﺘه وﺟﺪا ﺎ (""٣وﻟﻮ مﻦ رﺿﺎع ) ﻟﻌﻘﺪ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
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وأمﻬﺎت ﻧسﺎﺋﻜم { وﲢرم أﻳﻀﺎ اﻟر ﺋﺐ وﻫﻦ ) ﺑﻨﺘﻬﺎ ( أي ﺑﻨﺖ اﻟﺰوﺟﺔ" ) "٤وﺑﻨﺎت
أوﻻدﻫﺎ ( اﻟﺬﻛﻮر واﻹ ث وإن ﻧﺰﻟﻮا مﻦ ﻧسﺐ أو رﺿﺎع ) ﻟﺪﺧﻮل ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
ور ﺋبﻜم اﻟﻼﰐ ﰲ حجﻮرﻛم مﻦ ﻧسﺎﺋﻜم اﻟﻼﰐ دﺧﻠﺘم ﻦ { ) ﻓﺈن ﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ (
ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﳋﻠﻮة ) أو مﺎﺗﺖ ﺑﻌﺪ اﳋﻠﻮة أﲝﻦ ( أي اﻟر ﺋﺐ ﻷن الرﺑيبﺔ ﻻ
ﲢرم إﻻ إذا دخل ﻣﻬا دخﻮل وليس خلﻮة ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻮﻧﻮا دﺧﻠﺘم ﻦ ﻓﻼ
ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜم { اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخﲑة وﻫﻲ ﺗﺸبﻪ النﻜاح لﻮ ﺣصل وطء ﺑﺸبﻬﺔ أو
ﺑﺰ أو ﺑﻜﺬا ﻓﻬل ﻫﺬا ﳛرم أﻳﻀا؟ اﳉﻮاب نعﻢ ،ﻗال :ومﻦ وطئ امرأة ﺑﺸبﻬﺔ أو ز حرم
ﻋﻠﻴه أمﻬﺎ وﺑﻨﺘﻬﺎ وحرمﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﻴه واﺑﻨه ﻳعﲏ الﻮطء اﶈرم ﻣثل الﻮطء اﳊﻼل.
ﻓصﻞ ﰲ اﻟﻀرب اﻟثﺎﱐ مﻦ اﶈرمﺎت
اﶈرﻣات إﱃ أﻣد :أﻳﻀا ﺿر ن ﺑعﻀﻬن ﳛرﻣن ﻷﺟل اﳉمﻊ وﺑعﻀﻬن ﳛرﻣن ﻷﻣر عارض

لعارض ﻳﺰول اﻵن اﻛتبﻮا عنﻮان ﺟانﱯ :ﻣن ﳛرﻣن ﻷﺟل اﳉمﻊ :وسيﺄﰐ ﻣن ﳛرﻣن ﻷﻣر
عارض ﻳعﲏ ﺗﻜﻮن ﻣﺰوﺟﺔ ﺗﻜﻮن ﳏرﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻣعتدة ﻓﻬﺬا أﻣر عارض ﻳﺰول واﻵن رﻗمﻮا
اﶈرﻣات إﱃ أﻣد ) :وﲢرم إﱃ أمﺪ أﺧﺖ مﻌﺘﺪﺗه وأﺧﺖ زوﺟﺘه وﺑﻨﺘﺎﳘﺎ ( ﻫﺬﻩ ﺛﻼث

أي ﺑﻨﺖ أﺧﺖ مﻌﺘﺪﺗه وﺑﻨﺖ أﺧﺖ زوﺟﺘه ) وﻋﻤﺘﺎﳘﺎ" "٤وﺧﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ( وإن ﻋﻠﺘﺎ مﻦ
ﻧسﺐ أو رﺿﺎع ﻳعﲏ الﺬي ﳛرم ﻫنا ﺑسبب اﳉمﻊ ،ﳛرم أن ﳚمﻊ ﻣﻊ اﳌرأة أختﻬا أو ﻣﻊ
اﳌعتدة أختﻬا أو ﺑنتﻬا أو ﺑنﺖ أخﺖ الﺰوﺟﺔ أو ﺑنﺖ أخ الﺰوﺟﺔ أو عمﺔ الﺰوﺟﺔ أو خالﺔ

الﺰوﺟﺔ ى النﱯ ﷺ والﻘرآن أﻳﻀا أن ﲡمعﻮا ﺑﲔ اﻷختﲔ والنﱯ ﷺ ﻗال ﻻ ﲡمعﻮا ﺑﲔ
اﳌرأة وعمتﻬا واﳌعﲎ والﻀاﺑﻂ أﻻ ﳚمﻊ ﺑﲔ اﻣرأﺗﲔ لﻮ ﻗدر إﺣداﳘا أنثى ﲢرم على الثانيﺔ
ﻓاﳌرأة وخالتﻬا رﺟل وخالتﻪ ﻻ ﻳنﻜﺤﻬا رﺟل وعمتﻪ ﻻ ﻳنﻜﺤﻬا رﺟل وأختﻪ ﻻ ﻳنﻜﺤﻬا
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رﺟل وﺑنﺖ أختﻪ أو ﺑنﺖ أخيﻪ ﻻ ﻳنﻜﺤﻬا ،ﻗال :وﻛﺬا ﺑﻨﺖ أﺧﻴﻬﻤﺎ وﻛﺬا أﺧﺖ
مسﺘﱪأﺗه وﺑﻨﺖ أﺧﻴﻬﺎ أو أﺧﺘﻬﺎ أو ﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ وﺻلنا اﻵن إﱃ  ١١وﻫﻢ اﳌرأة

واﳌعتدة واﳌستﱪأة الثﻼث ﻻ ﳚمﻊ ﺑﲔ واﺣدة ﻣن ﻫﺬﻩ الثﻼث ﻣﻊ ﻣن ﲢرم عليﻬا لﻮ

ﻛانﺖ ذﻛرا ،ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وأن ﲡﻤﻌﻮا ﺑﲔ اﻷﺧﺘﲔ { وﻗﻮﻟه ﷺ ﻻ ﲡﻤﻌﻮا ﺑﲔ اﳌرأة
وﻋﻤﺘﻬﺎ وﻻ ﺑﲔ اﳌرأة وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻋﻦ أﰊ ﻫرﻳرة وﻻ ﳛرم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ أﺧﺖ
شﺨﺺ مﻦ أﺑﻴه وأﺧﺘه مﻦ أمه ﻷنﻪ ﻻ ﻗراﺑﺔ ﺑﲔ ﻫاﺗﲔ اﻷختﲔ ﳘا لنسبﺔ ﳍﺬا الﺸﺨص
ﻛﻼﳘا أخﺖ لﻪ ﻓبالنسبﺔ لﻪ أخﻮات لﻜن لنسبﺔ لبعﻀﻬن ﻻ ﻗراﺑﺔ وﻻ ﺑﲔ مبﺎﻧﺔ شﺨﺺ
وﺑﻨﺘه مﻦ غﲑﻫﺎ وﻟﻮ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻳعﲏ شﺨص ﻃلق اﻣرأة و نﺖ ﻣنﻪ ولﻪ ﺑنﺖ وﻫﺬﻩ البنﺖ
ليسﺖ ﻣن اﳌﻄلﻘﺔ ولﻜن ﻣن زوﺟﺔ أخرى ﻓﻼ ﻗراﺑﺔ ﺑﲔ اﳌرأﺗﲔ وﻫا ن الصﻮر ن

ﻣستثنيات ) ،ﻓﺈن طﻠﻘﺖ ( اﳌرأة ) وﻓرغﺖ اﻟﻌﺪة أﲝﻦ ( إذاً ﰲ اﳉمﻊ ﻻ ﳚﻮز وﲡﻮز إذا

ﻃلﻘﺖ وﻓرغﺖ العدة ﻳعﲏ ﺑﺸرﻃﲔ الﻄﻼق وﻓراغ العدة ،أﲝﻦ ( أي أﺧﺘﻬﺎ أو ﻋﻤﺘﻬﺎ أو
ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ أو ﳓﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪم اﳌﺎﻧﻊ ومﻦ وطئ أﺧﺖ زوﺟﺘه ﺑﺸبﻬﺔ أو ز حرمﺖ ﻋﻠﻴه زوﺟﺘه
حﱴ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪة اﳌﻮطﻮءة ﰒ ﺗرﺟﻊ زوﺟتﻪ ﻛما ﻛانﺖ اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن ﻣسﺄلﺔ أخرى وﻫﻲ
أن ﻳعﻘد على اﻣرأﺗﲔ ) ﻓﺈن ﺗﺰوﺟﻬﻤﺎ ("أ" أي ﺗﺰوج اﻷﺧﺘﲔ وﳓﻮﳘﺎ ) ﰲ ﻋﻘﺪ ( واحﺪ
ﱂ ﻳصﺢ ) أو ( ﺗﺰوﺟﻬﻤﺎ ﰲ ) ﻋﻘﺪﻳﻦ مﻌﺎ ﺑﻄﻼ ("ب" ﻷﻧه ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗصحﻴحه ﻓﻴﻬﻤﺎ
وﻻ مﺰﻳﺔ ﻹحﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﺰوج ﲬسﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ واحﺪ"ج" أو ﻋﻘﻮد مﻌﺎ
ﻓﻼ ﺗصﺢ ،الصﻮرة د ) :ﻓﺈن ﺧر أحﺪﳘﺎ ( أي اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺑﻄﻞ مﺘﺄﺧر ﻓﻘط ﻷن اﳉﻤﻊ
حصﻞ ﺑه إذاً اﳋمسﺔ ﻣﻊ ﺑعض ﻻ ﻳصﺢ لﻜن لﻮ ﻛانﺖ ﻣتﻮاليﺔ ﻣﱰﺗبﺔ ﰲ الﺰﻣن ﻓاﻷول
سيصﺢ وﻣا ﺑعدﻩ إذا ﻛن أخﻮات ﻻ ﻳصﺢ أﻣا إذا ﻛن أﺟنبيات ﻓيصﺢ اﻷرﺑعﺔ اﻷوﱃ

واﳋاﻣس ﻻ ) ،أو وﻗﻊ ( اﻟﻌﻘﺪ اﻟثﺎﱐ "ه" ) ﰲ ﻋﺪة اﻷﺧرى وﻫﻲ ﺋﻦ أو رﺟﻌﻴﺔ ﺑﻄﻞ
( اﻟثﺎﱐ ﻣعناﻩ لﻮ ﺗﺰوج اﻣرأة ﰒ ﻃلﻘﻬا ﰒ ﺗﺰوج أختﻬا ﰲ عدة اﻷوﱃ ﻻ ﻳصﺢ ﻓﻼﺑد أن
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ﺗفرغ اﻷوﱃ ﻣن العدة ،ﻗال :ﺑﻄﻞ ( اﻟثﺎﱐ ﻟﺌﻼ ﳚﻤﻊ مﺎؤﻩ ﰲ رحم أﺧﺘﲔ أو ﳓﻮﳘﺎ وإن
ﺟﻬﻞ أﺳبﻖ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻓسﺨﺎ ﲝاﻛﻢ وﻹحﺪاﳘﺎ ﻧصف مﻬرﻫﺎ ﺑﻘرﻋﺔ ﻷن إﺣداﳘا نﻜاﺣﻬا
ﺻﺤيﺢ وﻓارﻗﻬا ﻗبل الدخﻮل ومﻦ مﻠﻚ أﺧﺖ زوﺟﺘه وﳓﻮﻫﺎ ن اشﱰى ﻣتﺰوج اﻣرأة
واشﱰى أختﻬا إذا ﻛانﺖ أﻣﺔ ﺻﺢ لﻜن ﻻ ﳚﻮز لﻪ الﻮطء ،ﻗال :صﺢ وﻻ ﻳﻄﺆﻫﺎ حﱴ
ﻳﻔﺎرق زوﺟﺘه وﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪ ﺎ ومﻦ مﻠﻚ ﳓﻮ أﺧﺘﲔ نفﱰض أنﻪ اشﱰى أﻣتﲔ ﻛﻼﳘا
أخﻮات ﻳصﺢ الﺸراء لﻜن ﻻ ﻳصﺢ الﻮطء لﻼﺛنتﲔ وإﳕا ﻳﻄﺄ واﺣدة ،ﻗال :صﺢ وﻟه وطء
أﻳﻬﻤﺎ مﱴ شﺎء وﲢرم ﺑه اﻷﺧرى ﻳعﲏ ﺬا الﻮطء إذا وﻃئ اﻷوﱃ ﲢرم الثانيﺔ ،إذا أراد أن
ﻳرﺟﻊ للثانيﺔ ﻗال :حﱴ ﲢرم اﳌﻮطﻮءة ﺧراج ﻋﻦ مﻠﻜه ﻛﺄن ﻳبيعﻬا أو ﺗﺰوﻳﺞ ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﱪاء ﻳستﱪأﻫا وﻳبيعﻬا أو ﻳستﱪأﻫا وﻳﺰوﺟﻬا ﰒ ﻗال :وﻟﻴﺲ ﳊر أن ﻳﺘﺰوج ﻛثر مﻦ
أرﺑﻊ وﻻ ﻟﻌبﺪ أن ﻳﺘﺰوج ﻛثر مﻦ اﺛﻨﺘﲔ ﳓن ﻗلنا اﶈرﻣات إﱃ أﻣد على نﻮعﲔ النﻮع
اﻷول الﱵ ﲢرم ﺑسبب اﳉمﻊ والنﻮع الثاﱐ الﱵ ﲢرم لعارض ﻳﺰول إذاً ﺿعﻮا ﻫنا اﻵن

اﶈرﻣات لعارض ﻳﺰول :ﻗال ) :وﲢرم اﳌﻌﺘﺪة (""١اﳌعتدة الﱵ ﰲ العدة ﻻ ﳚﻮز نﻜاﺣﻬا

لعارض أ ا ﻣعتدة ﻓﺈذا انتﻬﺖ العدة ﺟازت ،ﻗال ) :وﲢرم اﳌﻌﺘﺪة ( مﻦ اﻟﻐﲑ ﻟﻘﻮﻟه
ﺗﻌﺎﱃ } وﻻ ﺗﻌﺰمﻮا ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح حﱴ ﻳبﻠﻎ اﻟﻜﺘﺎب أﺟﻠه { ) و ( ﻛﺬا ) اﳌسﺘﱪأة مﻦ
غﲑﻩ (" "٢ﻷﻧه ﻻ ﻳﺆمﻦ أن ﺗﻜﻮن حﺎمﻼ ﻓﻴﻔﻀﻲ إﱃ اﺧﺘﻼط اﳌﻴﺎﻩ واشﺘبﺎﻩ اﻷﻧسﺎب )
و ( ﲢرم ) اﻟﺰاﻧﻴﺔ ( ﻋﻠﻰ زان وغﲑﻩ ) حﱴ ﺗﺘﻮب وﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪ ﺎ (إذاً الثالثﺔ الﺰانيﺔ ﻻ
ﳚﻮز أن ﺗنﻜﺢ ﻳﻘﻮل ﺣﱴ ﺗتﻮب وﻻﺑد أن ﺗنﻘﻀﻲ عد ا ﻣن الﺰ والعياذ

ﰒ ﺗتﻮب

وﻫﺬﻩ ﻣن اﳌفردات واﳉمﻬﻮر ﻻ ﻳﺸﱰﻃﻮن ﺗﻮﺑتﻬا ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻜحﻬﺎ إﻻ
زان أو مﺸرك { وﺗﻮﺑﺘﻬﺎ أن ﺗراود ﻓﺘﻤﺘﻨﻊ وﻫﺬا خﻄﺄ اﻛتبﻮا عندﻫا وﺗﻮﺑتﻬا ﻛﻐﲑﻫا
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واختارﻩ اﳌﻮﻓق" ،ﺗﻮﺑتﻬا ﻛﻐﲑﻫا لندم واﻻستﻐفار" ،الراﺑعﺔ ) :و ( ﲢرم ) مﻄﻠﻘﺘه ﺛﻼ
حﱴ ﻳﻄﺄﻫﺎ زوج غﲑﻩ ( ﺑﻨﻜﺎح صحﻴﺢ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن طﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﲢﻞ ﻟه مﻦ ﺑﻌﺪ
حﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ غﲑﻩ { وﲢرم ) اﶈرمﺔ حﱴ ﲢﻞ ( مﻦ إحرامﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳋاﻣسﺔ الﱵ
أﺣرﻣﺖ ﲝج أو عمرة ﻻ ﳚﻮز ﳍا أن ﺗتﺰوج ﺣﱴ ﲢل ﻣن إﺣراﻣﻬا ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻻ ﻳﻨﻜﺢ
اﶈرم وﻻ ﻳﻨﻜﺢ وﻻ ﳜﻄﺐ رواﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﻻ اﻟبﺨﺎري وﱂ ﻳﺬﻛر اﻟﱰمﺬي اﳋﻄبﺔ ) وﻻ
ﻳﻨﻜﺢ ﻛﺎﻓر مسﻠﻤﺔ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻻ ﺗﻨﻜحﻮا اﳌﺸرﻛﲔ حﱴ ﻳﺆمﻨﻮا { وﻻ ﻳﻨﻜﺢ )
مسﻠم وﻟﻮ ﻋبﺪا ﻛﺎﻓرة ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻻ ﺗﻨﻜحﻮا اﳌﺸرﻛﺎت حﱴ ﻳﺆمﻦ { إﻻ حرة
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ أﺑﻮاﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎن انتبﻬﻮا ﳍﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ ﻫل ﳚﻮز للمسلﻢ أن ﻳنﻜﺢ ﻛاﻓرة؟ ﻳﻘﻮل ﻻ ﻳنﻜﺢ
ﻣسلﻢ ﻛاﻓرة إﻻ ﺣرة ﻛتاﺑيﺔ ﻳعﲏ ﻣن أﻫل الﻜتاب ﻳﻬﻮدﻳﺔ أو نصرانيﺔ ﻳﻘﻮل ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن
ﻛتاﺑيﺔ أﺑﻮاﻫا ﻛتاﺑيان ﻳعﲏ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﻛتاﺑيﺔ دخلﺖ النصرانيﺔ أو اليﻬﻮدﻳﺔ وأﺑﻮاﻫا على
غﲑ ذلﻚ ﻷ ا ستتبﻊ أﺑﻮﻳﻬا ﰲ الد نﺔ ﻓﻼﺑد ان ﺗﻜﻮن ﻫﻲ نصرانيﺔ وأﺑﻮاﻫا نصرانيان أو

ﻳﻬﻮدﻳﺔ وأﺑﻮاﻫا ﻳﻬﻮد ن ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﶈصﻨﺎت مﻦ اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب مﻦ ﻗبﻠﻜم {

ﻷن اﳌرأة الﱵ ﻳﻜﻮن أﺑﻮﻫا نصراﱐ وأﻣﻬا ﻣثﻼ ﺑﻮذﻳﺔ أو ﳎﻮسيﺔ ﻣعناﻩ ﻫﺬﻩ اشتبﻪ ﻓيﻬا اﳊل
واﳊرﻣﺔ والنﻜاح نتبعﻬا لﻸخس ﻳعﲏ لﻮ ﻛانﺖ اﳌرأة نصرانيﺔ أﻣﻬا نصرانيﺔ وأﺑﻮﻫا ﻣثﻼ
ﳎﻮسﻲ ﻓنﻘﻮل ﻫﻲ ﰲ ﺣل النﻜاح ﺗتبﻊ اﻷسﻮأ وﻫﻮ ا ﻮسﻲ.

ﻗال :وﻻ ﻳﻨﻜﺢ حر مسﻠم أمﺔ مسﻠﻤﺔ إﻻ أن ﳜﺎف ﻋﻨﺖ اﻟﻌﺰوﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﻌﺔ أو
اﳋﺪمﺔ ﳓن اﻵن ﰲ اﶈرﻣات لعارض ﻳﺰول -١ :اﳌعتدة-٢ ،اﳌستﱪأة-٣ ،الﺰانيﺔ-٤ ،

اﳌﻄلﻘﺔ ﺛﻼ على زوﺟﻬا اﻷول-٥ ،اﳌﺤرﻣﺔ ﺣﱴ ﲢل-٦ ،نﻜاح اﳌسلمﺔ للﻜاﻓر-٧ ،
ُ
نﻜاح اﳌسلﻢ للﻜاﻓرة -٨ ،وﻻ ﻳﻨﻜﺢ حر مسﻠم أمﺔ مسﻠﻤﺔ إﻻ أن ﳜﺎف ﻋﻨﺖ اﻟﻌﺰوﺑﺔ
ﳊﺎﺟﺔ اﳌﺘﻌﺔ أو اﳋﺪمﺔ ﻟﻜﻮﻧه ﻛبﲑا أو مرﻳﻀﺎ أو ﳓﻮﳘﺎ ﻳعﲏ ﳛتاج إﱃ الﺰواج وﻫناك

ﻣﺸﻘﺔ لعﺰوﺑﺔ إﻣا لﻜﻮنﻪ ﳛتاج للمتعﺔ أو اﳋدﻣﺔ لﻜﱪ سنﻪ أو ﻣرﺿﻪ ،ﻗال :وﻟﻮ مﻊ صﻐر
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زوﺟﺘه اﳊرة أو غﻴبﺘﻬﺎ أو مرﺿﻬﺎ ﻳعﲏ ﳜاف عنﺖ العﺰوﺑﺔ ولﻮ ﻛانﺖ زوﺟتﻪ ﺻﻐﲑة أو

غاﺋبﺔ أو ﻣرﻳﻀﺔ ﻓﻬﺬا عﺬر لﻪ .إذاً الﺸرط اﻷول أن ﳜاف عنﺖ العﺰوﺑﺔ ،والﺸرط الثاﱐ) :
وﻳﻌجﺰ ﻋﻦ طﻮل ( أي مﻬر ) حرة وﲦﻦ أمﺔ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ومﻦ ﱂ ﻳسﺘﻄﻊ مﻨﻜم طﻮﻻ
{ اﻵﻳﺔ إذاً اﳌعﲎ أنﻪ إذا خاف ﻣﺸﻘﺔ العﺰوﺑﺔ وليس عندﻩ ﻣﻬر ﳊرة ﻓﺈذا ﻛان ﻻ ﳜاف
عنﺖ العﺰوﺑﺔ ﻓليس لﻪ أن ﻳنﻜﺢ اﻷﻣﺔ ﻷنﻪ إذا نﻜﺢ اﻷﻣﺔ ﻓﺈن اﺑنﻬا ﻣنﻪ سيﻜﻮن عبدا ﻫﺬا
اﻷول ،الثاﱐ لﻮ ﻛان ﳜاف عنﺖ العﺰوﺑﺔ لﻜن عندﻩ ﻣﻬر اﳊرة ﻓﻬنا ﻻ ﻳتﺰوج اﻷﻣﺔ وإﳕا
ﻳتﺰوج اﳊرة ﻻسﱰﻗاق الﻮﺟﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن الﻮلد عبد ،ﻗال اﳌصنف او ﲦن أﻣﺔ ﻳعﲏ ﻳعجﺰ
عن ﻣﻬر ﺣرة أو ﲦن أﻣﺔ ،إذا ﻛان عندﻩ ﲦن أﻣﺔ ﻓﻼ ﻳتﺰوج اﻷﻣﺔ وإﳕا ﻳﺸﱰي أﻣﺔ ﺣﱴ
ﻳﻜﻮن اﺑنﻪ ﻣنﻬا ﺣر ﻫﺬا اﳌعﲎ ،عند إشﻜال ﰲ ﻣسﺄلﺔ ﲦن اﻷﻣﺔ ﻓيﻬا خﻼف ،ﻗال

اﳌصنف الﺸارح :واشﱰاط اﻟﻌجﺰ ﻋﻦ ﲦﻦ اﻷمﺔ اﺧﺘﺎرﻩ ﲨﻊ ﻛثﲑ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
للمرداوي وﻫﻮ أﻇﻬر وﻗﺪم أي ﰲ التنﻘيﺢ أﻧه ﻻ ﻳﺸﱰط وﺗبﻌه ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﻻﺑن النجار

وﻗال الرﺣيباﱐ ﰲ ﻣﻄالب أوﱄ النﻬى واﳌﺬﻫب ﻣا ﻗالﻪ اﳌصنف ﻳعﲏ اﳌرعﻲ ﰲ الﻐاﻳﺔ أنﻪ
ﻻ ﻳﺸﱰط إذاً اﳋﻼف عند ﰲ أن ﻳنﻜﺢ أﻣﺔ ﻣسلمﺔ ،عﻘد نﻜاح وليس شراء ﻣلﻚ ﳝﲔ
والفرق أنﻪ إذا نﻜﺢ اﻷﻣﺔ اﺑنﻬا ﻣنﻪ عبد ﻳعﲏ ﳝلﻜﻪ ﻣالﻚ اﻷﻣﺔ ،وإن اشﱰى أﻣﺔ ﻓاﺑنﻬا
ﺣر وﻃبعا لﻮ ﺟاء اﺑن ﻣنﻬا ستصبﺢ ﻫﻲ أم ولد وﺗصﲑ ﺣرة ﲟجرد ﻣﻮت سيدﻫا إذاً عند
شرط ﻣتفق عليﻪ وﻫﻮ خﻮف العنﺖ وعند شرط آخر ﻣتفق عليﻪ أن ﻳﻜﻮن عاﺟﺰا عن
ﻣﻬر اﳊرة ،الﺸرط الثالﺚ اﳌﺨتلف ﻓيﻪ ﻫل ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن عاﺟﺰا عن ﲦن اﻷﻣﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ
ﳏل اﳋﻼف وﳘا وﺟﻬان وﺟﻪ ﻳﻘﻮل ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن عاﺟﺰا عن ﲦن اﻷﻣﺔ ﻣعناﻩ لﻮ
عندﻩ ﻗيمﺔ أﻣﺔ لﻜن ﻣا عندﻩ ﻣﻬر للﺤرة وﻫﺬا ﻣتصﻮر إذا ﻛانﺖ ﻗيمﺔ اﻷﻣﺔ أﻗل ﻣن ﻣﻬر
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اﳊرة ﻓعند ذلﻚ وﺟﻬان وﺟﻪ ﻳﻘﻮل إذا عندﻩ ﻗيمﺔ اﻷﻣﺔ ﻻ ﳚﻮز لﻪ أن ﻳتﺰوج اﻷﻣﺔ وإﳕا
ﻳﺸﱰﻳﻬا والﻮﺟﻪ الثاﱐ ﻳﻘﻮل ﻻ ﻳﺸﱰط ﻳعﲏ ﳝﻜن أن ﻳتﺰوج اﻷﻣﺔ ولﻮ ﻛان عندﻩ وﻫﻮ

اﳌﺬﻫب الﺬي ﻗالﻪ ﰲ اﳌنتﻬى وﻣرعﻲ ﰲ الﻐاﻳﺔ ،التاسﻊ ) :وﻻ ﻳﻨﻜﺢ ﻋبﺪ ﺳﻴﺪﺗه ( ﻗﺎل
اﺑﻦ اﳌﻨﺬر أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻴه أن العبد ﻻ ﻳنﻜﺢ السيدة ﺗعرﻓﻮن ﳌاذا؟ ﻷن عﻘد النﻜاح

وعﻘد ﻣلﻚ اليمﲔ ﺗعارض ﺑينﻬما ﻓﺈذا ﻛان العبد ﻫﻮ الﺰوج ﻓبمﻘتﻀى الﺰوﺟيﺔ لﻪ الﻘﻮاﻣﺔ

وﲟﻘتﻀى العبﻮدﻳﺔ ﳍا ﻫﻲ الﻘرار ﻓﻼ ﻳنﻜﺢ العبد سيدﺗﻪ ،ﻗال ) :وﻻ ( ﻳﻨﻜﺢ ) ﺳﻴﺪ أمﺘه
( ﻫنا لعﻜس اﻷﻣﺔ إذا ﺗﺰوﺟﻬا سيدﻫا ﻓيصﲑ سيد وزوج ﰲ نفس الﻮﻗﺖ ﻳﻘﻮلﻮن ﻻ،
ﳌاذا؟ ﻷن ﻣلﻚ الرﻗبﺔ أﻗﻮى ﻣن عﻘد الﺰوﺟيﺔ ،ﻗال :ﻷن مﻠﻚ اﻟرﻗبﺔ ﻳﻔﻴﺪ مﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ
وإ حﺔ اﻟبﻀﻊ ﻓﻼ ﳚﺘﻤﻊ مﻌه ﻋﻘﺪ أﺿﻌف مﻨه وﻫﻮ عﻘد النﻜاح اﻵن ﻣساﺋل ﺟدﻳدة
ﻳﻘﻮل ) :وﻟﻠحر ﻧﻜﺎح أمﺔ أﺑﻴه ( ﻷﻧه ﻻ مﻠﻚ ﻟﻼﺑﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ شبﻬﺔ مﻠﻚ ) دون (
ﻧﻜﺎح ) أمﺔ اﺑﻨه ( ﻓﻼ ﻳصﺢ ﻧﻜﺎحه أمﺔ اﺑﻨه ﻷن اﻷب ﻟه اﻟﺘﻤﻠﻚ مﻦ مﺎل وﻟﺪﻩ ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﺪم وﻫﺬا ﺗفرﻳﻊ على اﳌسﺄلﺔ العاشرة وﻫﻮ أﻻ ﻳنﻜﺢ السيد أﻣتﻪ ﻓﻬل لﻪ أن ﻳنﻜﺢ أﻣﺔ أﺑيﻪ
أو أﻣﺔ اﺑنﻪ؟ ﳓن نﻘﻮل أﻣتﻪ ﻻ ،ﻫل ﻫﻮ ﳝلﻚ أﻣﺔ أﺑيﻪ أم ﻻ؟ ﻻ ﳝلﻚ ،ﻗال ) :وﻟﻠحر
ﻧﻜﺎح أمﺔ أﺑﻴه ( ﻷﻧه ﻻ مﻠﻚ ﻟﻼﺑﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ شبﻬﺔ مﻠﻚ ) دون ( ﻧﻜﺎح ) أمﺔ اﺑﻨه (
ﻓﻼ ﻳصﺢ ﻧﻜﺎحه أمﺔ اﺑﻨه ﻷن اﻷب ﻟه اﻟﺘﻤﻠﻚ مﻦ مﺎل وﻟﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻷن ﻓيﻬا شبﻬﺔ
ﻣلﻚ ،ﻗال ) :وﻟﻴﺲ ﻟﻠحرة ﻧﻜﺎح ﻋبﺪ وﻟﺪﻫﺎ (" "١١ﻷﻧه ﻟﻮ مﻠﻚ أي اﺑنﻬا زوﺟﻬﺎ أو
ﺑﻌﻀه ﻻﻧﻔسﺦ اﻟﻨﻜﺎح اﳌﻘصﻮد أن اﳊرة لﻮ ﻣلﻜﺖ العبد ﻓﻼ ﻳصﺢ عﻘدﻫا ولﻮ ﻣلﻜﺖ
ﺑعﻀﻪ ﻻ ﻳصﺢ عﻘدﻫا ولﻮ ﻣلﻚ العبد ولدﻫا ﻛﺬلﻚ وﻋﻠم ﳑﺎ ﺗﻘﺪم أن ﻟﻠﻌبﺪ ﻧﻜﺎح أمﺔ
وﻟﻮ ﻻﺑﻨه ﻷنﻪ ﻻ إرث ﺑﲔ العبد واﺑنﻪ وﻟﻸمﺔ ﻧﻜﺎح ﻋبﺪ وﻟﻮ ﻻﺑﻨﻬﺎ ﻛﺬلﻚ العﻜس اﻷﻣﺔ
لﻮ ﻛان اﺑنﻬا ﺣرا وﻣلﻚ عبدا ﻓيمﻜن أن ﻳنﻜﺢ ﻫﺬا العبد ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻷنﻪ ﻻ ﺗﻮارث ﺑﲔ

ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ وولدﻫا اﳊر ،الثاﱐ عﺸر ) :وإن اشﱰى أحﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ( اﻟﺰوج اﻷﺧر أو
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مﻠﻜه رث أو غﲑﻩ ) أو ( مﻠﻚ ) وﻟﺪﻩ اﳊر أو ( مﻠﻚ ) مﻜﺎﺗبه ( أي مﻜﺎﺗﺐ أحﺪ
اﻟﺰوﺟﲔ أو مﻜﺎﺗﺐ وﻟﺪﻩ ) اﻟﺰوج اﻵﺧر أو ﺑﻌﻀه اﻧﻔسﺦ ﻧﻜﺎحﻬﻤﺎ ( ﻫﺬا ﺛﻼث ﺻﻮر:
إذا اشﱰى اﺣد الﺰوﺟﲔ اﻵخر انفسخ النﻜاح ﻳعﲏ ﻛﻼﳘا عبيد ﰒ أﺻبﺢ الﺰوج ﺣرا أو
ﻛان ﺣرا ﻣن اﻷساس واشﱰى أﻣﺔ ﻫﻲ زوﺟتﻪ ﻓانفسخ النﻜاح ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة ،ﺻﻮرة نيﺔ :إذا
ﻣلﻚ ولد أﺣد الﺰوﺟﲔ الﺰوج اﻵخر ،الصﻮرة الثالثﺔ :إذا ﻣلﻚ ﻣﻜاﺗب أﺣد الﺰوﺟﲔ الﺰوج

اﻵخر ﻓانفسخ ﰲ ﻫﺬﻩ الصﻮر ،انتبﻬﻮا أﺣد الﺰوﺟﲔ اﻵخر ﻳعﲏ الﺰوج اشﱰى الﺰوﺟﺔ ،أو
ولد الﺰوج اشﱰى الﺰوﺟﺔ ،أو ﻣﻜاﺗب الﺰوج اشﱰى الﺰوﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﳍا سﺖ ﺻﻮر ،الصﻮر
الثﻼﺛﺔ الباﻗيﺔ ﻫﻲ إذا اشﱰت الﺰوﺟﺔ الﺰوج وﻻ اﺣد ﻳﺸﱰي أﺣد إﻻ إذا ﻛان عبد ،أو

اشﱰى اﺑن الﺰوﺟﺔ اشﱰى الﺰوﺟﺔ ،أو ﻣﻜاﺗب الﺰوﺟﺔ اشﱰى الﺰوﺟﺔ انفسخ النﻜاح ،ﻗال:

وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺬا اﻟﻔسﺦ ﻋﺪد اﻟﻄﻼق ﻫﺬا ليس ﻃﻼق وﻻ عﻼﻗﺔ لﻪ لﻄﻼق وﻻ ﻳنﻘص

عدد الﻄﻼق ﻓتبﻘى ﺛﻼث ﻃلﻘات إذا ﻛان ﱂ ﻳﻄلق ،ﻗال ) :ومﻦ حرم وطﺆﻫﺎ ﺑﻌﻘﺪ (
ﻛﺎﳌﻌﺘﺪة واﶈرمﺔ الﱵ ﳛرم نﻜاﺣﻬا ﻣثل اﻷم واﻷخﺖ وﻛﺬا واﻟﺰاﻧﻴﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼ ) حرم
( وطﺆﻫﺎ ) ﲟﻠﻚ ﳝﲔ ( ﻷن اﻟﻨﻜﺎح إذا حرم ﻟﻜﻮﻧه طرﻳﻘﺎ إﱃ اﻟﻮطء ﻓﻸن ﳛرم اﻟﻮطء
ﺑﻄرﻳﻖ اﻷوﱃ ﻷنﻪ ﻻ ﻓرق ﺑﲔ أن ﻳﻄﺄﻫا لعﻘد أو ﻳﻄﺄﻫا ﲟلﻚ اليمﲔ ﻓﺈذا ﺣرم ﻫﺬا ﺣرم
ذاك ،استثﲎ ﻗال ) :إﻻ أمﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ( ﻓﺘحﻞ ﲟلﻚ اليمﲔ ﻻ لعﻘد ﻳعﲏ ﻳستﻄيﻊ أن
ﻳﺸﱰي أﻣﺔ ﻛتاﺑيﺔ وﲢل لﻪ لﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳعﻘد على أﻣﺔ ﻛتاﺑيﺔ وﳓن ﻗلنا الﻜﻼم ﰲ

نﻜاح اﻷﻣﺔ اﳌسلمﺔ أﻣا الﻜاﻓرة ﻻ دخل ﳍا ﻻ ﲢل ﺑعﻘد أﺑدا ،ﻗال :ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم
ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } أو مﺎ مﻠﻜﺖ أﳝﺎﻧﻜم { ومﻦ ﲨﻊ ﺑﲔ ﳏﻠﻠﺔ وﳏرمﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ واﺣد صﺢ
ﻓﻴﻤﻦ ﲢﻞ وﺑﻄﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﲢرم ﺻﻮرة ذلﻚ :ﺗﺰوج اﻣرأﺗﲔ إﺣداﳘا ﰲ عدة والثانيﺔ ليسﺖ
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ﻣعتدة نصﺤﺢ الﱵ ليسﺖ ﰲ العدة ونبﻄل ﻣن ﻛانﺖ ﰲ العدة ﻣثﱠل اﳌصنف ﻗال :ﻓﻠﻮ
ﺗﺰوج أﳝﺎ ومﺰوﺟﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ صﺢ ﰲ اﻷﱘ الﱵ ﻻ زوج ﳍا ﻷ ﺎ ﳏﻞ اﻟﻨﻜﺎح ،اﳌﺸﻜلﺔ عند
ﰲ اﳋنثى اﳌﺸﻜل ﻫل ﻳصﺢ عﻘد نﻜاﺣﻪ؟ ﻻ ﻳصﺢ ﲝال ﻷننا ﻻ نعرف ﻫل نﺰوﺟﻪ على

أنﻪ رﺟل أم اﻣرأة ﻓلﻮ ﻗدر ﻩ اﻣرأة ﻗد ﻳﻜﻮن رﺟل أو العﻜس ﻛﺬلﻚ ،ﻗال ) :وﻻ ﻳصﺢ
ﻧﻜﺎح ﺧﻨثﻰ مﺸﻜﻞ ﻗبﻞ ﺗبﲔ أمرﻩ ( ﻟﻌﺪم ﲢﻘﻖ مبﻴﺢ اﻟﻨﻜﺎح .
ب اﻟﺸروط واﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﻟﻨﻜﺎح
واﳌﻌﺘﱪ مﻦ اﻟﺸروط مﺎ ﻛﺎن ﰲ صﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ أو اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴه ﻗبﻠه ﻃبعا الﺸروط ﻫنا
اﳌﻘصﻮد ا ليسﺖ شروط ﺻﺤﺔ النﻜاح الﱵ ﻣرت ﻣعنا ﺗعيﲔ الﺰوﺟﲔ والرﺿا والﻮﱄ

والﺸﻬادة ﻻ اﳌﻘصﻮد ﻫنا ﻣا ﻳﺸﱰﻃﻪ أﺣد الﺰوﺟﲔ على اﻵخر ﰲ العﻘد ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻘصﻮد
وﻫﺬﻩ الﺸروط الﱵ ﻳﺸﱰﻃﻬا ﺑعض الﺰوﺟﲔ على البعض اﻵخر ﺑعﻀﻬا شروط ﺻﺤيﺤﺔ
وﺑعﻀﻬا شروط ﻓاسدة والفاسدة ﺑعﻀﻬا ﻓاسدة ﻣفسدة للعﻘد وﺑعﻀﻬا ﻫﻲ ﻓاسدة ﻣﻊ
ﺻﺤﺔ العﻘد اﻵن ﻫﻮ سيبدأ لصﺤيﺢ ،ﻗال :وﻫﻲ ﻗسﻤﺎن صحﻴﺢ اﻛتبﻮا عنﻮان:

الﺸروط الصﺤيﺤﺔ ﰲ العﻘد :سيﺬﻛر أﻣثلﺔ للﺸروط الصﺤيﺤﺔ وسيصل عددﻫا إﱃ ﲦانيﺔ،
ﻗال :وإﻟﻴه أشﺎر ﺑﻘﻮﻟه ) إذا شرطﺖ طﻼق ﺿر ﺎ النﱯ ﷺ ى عن ذلﻚ أن ﺗﺸﱰط
اﳌرأة ﻃﻼق ﺿر ا وﳍﺬا اختار اﳌﻮﻓق وغﲑﻩ أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻫﺬا ﻷنﻪ ﳏرم ،اﻛتبﻮا ﲜانبﻬا

واختار اﳌﻮﻓق عدم ﺻﺤﺔ ﻫﺬا الﺸرط ،أو أن ﻳﺘسرى أي ﻻ ﻳﻄﺄ أﻣﺔ أو أن ﻻ ﻳﺘﺰوج
ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ( أن ) ﻻ ﳜرﺟﻬﺎ مﻦ دارﻫﺎ أو ﺑﻠﺪﻫﺎ ( أو أن ﻻ ﻳﻔرق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أوﻻدﻫﺎ أو
أﺑﻮﻳﻬﺎ أو أن ﺗرﺿﻊ وﻟﺪﻫﺎ اﻟصﻐﲑ ) أو شرطﺖ ﻧﻘﺪا مﻌﻴﻨﺎ ( ﺧﺬ مﻨه مﻬرﻫﺎ ﻫﺬا
الساﺑﻊ ﺗﻘﻮل أرﻳد أن ﻳﻜﻮن اﳌﻬر ﻣن الﺬﻫب أو ﻣن الر ل أو ﻣن الدﻳنار أو ﻛﺬا ) أو (
شرطﺖ ) ز دة ﰲ مﻬرﻫﺎ ﻳعﲏ ﻣﻬر ﻣثلﻬا نﻘﻮل عﺸرﻳن ألف ﻓتﻘﻮل أرﻳد أرﺑعﲔ أو
ﲬسﲔ ﻓلﻬا ذلﻚ صﺢ ( اﻟﺸرط أو ﻛﺎن ﻻزمﺎ ﻳعﲏ ﻳلﺰم الﺰوج ﺗنفيﺬ الﺸرط ،ﻗال:
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ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺰوج ﻓﻜه ﺑﺪون إ ﻧﺘﻬﺎ ﻳعﲏ إﻣا ﻳنفﺬ الﺸرط وإﻻ ﳍا ﺣق الفسخ ﺬا الﺸرط

وﻫﺬﻩ ﻓاﺋدة الﺸرط أنﻪ ﰲ ﺣال عدم التنفيﺬ ﳛق ﳍا أن ﺗفسخ العﻘد وﻳسﻦ وﻓﺎؤﻩ ﺑه ولﻮ

ﻗيل ﳚب لﻜان أوﱃ وﻗال ﺑﻪ ﺑعﻀﻬﻢ أنﻪ ﳚب الﻮﻓاء ﺑﻪ ،ﰒ إذا ﱂ ﻳف ﺑﻪ ،ﻗال ) :ﻓﺈن
ﺧﺎﻟﻔه ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ ( ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻟﻘﻮل ﻋﻤر اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴه ﺑﻠﺰوم اﻟﺸرط حﲔ
ﻗﺎل إذاً ﻳﻄﻠﻘﻨﻨﺎ :مﻘﺎطﻊ اﳊﻘﻮق ﻋﻨﺪ اﻟﺸروط .ومﻦ شرط أن ﻻ ﳜرﺟﻬﺎ مﻦ مﻨﺰل
أﺑﻮﻳﻬﺎ ﻓﻤﺎت أحﺪﳘﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﺸرط .ﻳعﲏ ﻳسﻘﻂ ﻫﺬا الﺸرط إذا ﻛان الﺸرط أن ﻻ
ﳜرﺟﻬا ﻣن ﺑيﺖ أﺑﻮﻳﻬا ﰒ ﻣات أﺣد اﻷﺑﻮﻳن انتﻬى الﺸرط ،الﺸروط الفاسدة اﳌبﻄلﺔ

للعﻘد :ﻗال :اﻟﻘسم اﻟثﺎﱐ ﻓﺎﺳﺪ وﻫﻮ أﻧﻮاع أحﺪﻫﺎ ﻧﻜﺎح اﻟﺸﻐﺎر ] [١وﻗﺪ ذﻛرﻩ ﺑﻘﻮﻟه
) وإذا زوﺟه وﻟﻴﺘه ﻋﻠﻰ أن ﻳﺰوﺟه اﻷﺧر وﻟﻴﺘه ﻓﻔﻌﻼ ( أي زوج ﻛﻞ مﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧر وﻟﻴﺘه
) وﻻ مﻬر ( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) ﺑﻄﻞ اﻟﻨﻜﺎحﺎن ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤر أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﺎر
واﻟﺸﻐﺎر أن ﻳﺰوج اﻟرﺟﻞ اﺑﻨﺘه ﻋﻠﻰ أن ﻳﺰوﺟه اﻵﺧر اﺑﻨﺘه وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ صﺪاق مﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴه إذاً ﻫﺬا ﻫﻮ الﺸﻐار أن ﻳﺰوج ﻛل واﺣد اﻵخر وليتﻪ ﺑدون ﻣﻬر وإﳕا اﳌﻬر ﻫﻮ ﺑﻀﻊ

اﻷخرى لﻜن لﻮ ﺟعل ﳍا ﻣﻬرا ﻳعﲏ واﺣد زوج اﺑنتﻪ لﻶخر وﻫﻮ ﺗﺰوج اﺑنﺔ اﻵخر أو أخﺖ

اﻵخر ﲟﻬر ﻓﻬﺬا ليس شﻐار وﳍﺬا ﻗال :وﻛﺬا ﻟﻮ ﺟﻌﻼ ﺑﻀﻊ ﻛﻞ واحﺪة مﻊ دراﻫم
مﻌﻠﻮمﺔ مﻬراً ﻟﻸﺧرى ﻳﻘصد ﻻ ﻳصﺢ لﻮ ﺟعل البﻀﻊ ﻫﻮ اﳌﻬر ﻳعﲏ اﳌﻬر ﻳصبﺢ البﻀﻊ
ﻣﻊ دراﻫﻢ ﻻ ﻳصﺢ لﻜن لﻮ ﺟعل اﳌﻬر ﻣال وﳍﺬا ﻗال ) :ﻓﺈن ﲰﻲ ﳍﻤﺎ ( أي ﻟﻜﻞ
واحﺪة مﻨﻬﻤﺎ ) مﻬر ( مسﺘﻘﻞ وﱂ ﻳﺬﻛر البﻀﻊ غﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻼ حﻴﻠﺔ ) صﺢ ( اﻟﻨﻜﺎحﺎن
ﳝﻜن واﺣد ﻳﺰوج ﺑنﺖ اﻵخر وﻳتﺰوج اﺑنتﻪ ﺑﻼ إشﻜال إذا ﻛان ﲟﻬر وﻻ ﻳﻜﻮن ﺣيلﺔ أن

اﳌﻬر سﻮري واﳊﻘيﻘﺔ أنﻚ ﺗﺰوﺟﲏ البنﺖ وأ أزوﺟﻚ البنﺖ ،ﻗال :وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌسﻤﻰ دون

www.bajabir.com

٢٨

مﻬر اﳌثﻞ ﻳعﲏ إذا ﻛان اﳌسمى ﻣﻬر ﺣﻘيﻘﻲ سﻮاء ﻫﻮ ﻣﻬر اﳌثل أو أﻗل أو أﻛثر ﻳعﲏ لﻮ
نﻘص ليس ﺑﺸرط أن ﻳﻜﻮن ﺣيلﺔ ﻗد ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣيلﺔ وﻳﻜﻮن أﻗل اﳌﻬﻢ أن اﳌﻬر ليس البﻀﻊ

وإﳕا اﳌﻬر ﻫﻮ اﳌال ،ﻗال :وإن ﲰﻲ ﻹحﺪاﳘﺎ دون اﻷﺧرى صﺢ ﻧﻜﺎح مﻦ ﲰﻲ ﳍﺎ ﻓﻘط
ﺻار ﻫﻲ نﻜاﺣﻬا ﺻﺤيﺢ والثانيﺔ ﺻار نﻜاﺣﻬا شﻐار ﻓﻼ ﻳصﺢ ﻷن ﻣﻬرﻫا البﻀﻊ

واﳌﻘصﻮد ﺑﻐﲑ ﻣﻬر ﻣاﱄ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻬرﻫا البﻀﻊ ﻫﺬﻩ الﱵ ﻻ ﻳصﺢ ،النﻜاح الثاﱐ :اﻟثﺎﱐ
ﻧﻜﺎح اﶈﻠﻞ وإﻟﻴه اﻹشﺎرة ﺑﻘﻮﻟه ) وإن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺸرط أﻧه مﱴ حﻠﻠﻬﺎ ﻟﻸول طﻠﻘﻬﺎ أو
ﻧﻮاﻩ ( أي اﻟﺘحﻠﻴﻞ ) ﺑﻼ شرط ( ﻳﺬﻛر ﰲ اﻟﻌﻘﺪ أو اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴه ﻗبﻠه وﱂ ﻳرﺟﻊ ﺑﻄﻞ
اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻘﻮﻟه ﷺ أﻻ أﺧﱪﻛم ﻟﺘﻴﺲ اﳌسﺘﻌﺎر ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل ﻫﻮ اﶈﻠﻞ
ﻟﻌﻦ ﷲ اﶈﻠﻞ واﶈﻠﻞ ﻟه رواﻩ اﺑﻦ مﺎﺟه اﻵن نﻜاح اﶈلل ﻫﺬا ﺛﻼث ﺻﻮر :إﻣا أن

ﻳﺸﱰط أنﻪ ﻣﱴ ﺣللﻬا اﻷول ﻃلﻘﻬا ،أو ﻳنﻮي ﻫﺬا اﶈلل ﺑدون شرط ،أو ﻳتفﻘا عليﻪ وﻻ
ﻳﱰاﺟﻊ عن ﻫﺬا اﻻﺗفاق ،ﻳتفﻘا عليﻪ ﻗبل النﻜاح ﻣا رأﻳﻚ ﺗتﺰوج ﻓﻼنﺔ وإذا ﺣللتﻬا ﺗﻄلﻘﻬا
ﻗال وﺑعد أ م ﺣصل العﻘد أﻣا إذا ﺗراﺟﻊ عن ﻫﺬا اﻻﺗفاق ﺻﺢ ،النﻜاح الثالﺚ الﺬي
ﻳبﻄل لﺸرط الفاسد :اﲰﻪ ﻫﻜﺬا النﻜاح اﳌعلق على شرط ،عند نﻜاح الﺸﻐار ونﻜاح
اﶈلل والنﻜاح اﳌعلق على شرط ،ﻛيف؟ إذا ﺟاء رﻣﻀان زوﺟتﻚ اﺑنﱵ ﻻ ﻳصﺢ ﻓعﻘد

النﻜاح ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰ اﻵن زوﺟتﻚ اﺑنﱵ وليس زوﺟتﻚ إذا ﺣصل ﻛﺬا ،ﻗال ) :أو
ﻗﺎل ( وﱄ ) زوﺟﺘﻚ إذا ﺟﺎء رأس اﻟﺸﻬر أو إن رﺿﻴﺖ أمﻬﺎ ( أو ﳓﻮﻩ ﳑﺎ ﻋﻠﻖ ﻓﻴه
اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻠﻰ شرط مسﺘﻘبﻞ ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح لﻜن عند ﺻﻮر ﻻ ﺗدخل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ
وإن ﻛانﺖ ﺗﺸبﻬﻬا ،ﻗال :غﲑ زوﺟﺖ أو ﻗبﻠﺖ إن شﺎء ﷲ ﻓﻴصﺢ إن شاء ﷲ ﻫﺬﻩ
ﺗﻘال للتﱪك وليسﺖ ﺗعليﻘا وﻫﺬﻩ "أ"ﻣن اﳌستثناﻩ الﱵ ﺗصﺢ وﻻ ﺗﺸبﻪ ﺗلﻚ ﻛﻘﻮﻟه
زوﺟﺘﻜﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﱵ ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة نيﺔ لﻜن ﻫﺬﻩ ﺗصﺢ ﻣﱴ؟ أو إن اﻧﻘﻀﺖ
ﻋﺪ ﺎ"ج" اﻵن ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر ،وﳘﺎ ﻳﻌﻠﻤﺎن ذﻟﻚ إذاً ﺑﺸرط زوﺟتﻜﻬا إذا ﻛانﺖ ﺑنﱵ
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وﻛﻼﳘا ﻳعلﻢ أ ا ﺑنتﻪ ﺻﺢ أو زوﺟتﻜﻬا إذا انﻘﻀﺖ عد ا وﻗد انﻘﻀﺖ عد ا ﻓعﻼ ﻓليس
ﲟعلق أﻣا إذا ﻗال إذا انﻘﻀﺖ العدة ﻓﻘد زوﺟتﻜﻬا ﻓﻬﺬا ﻣعلق لﻜن ﻳﻘﻮل زوﺟتﻜﻬا إذا

انﻘﻀﺖ وﻫﻮ ﻳعلﻢ أ ا انﻘﻀﺖ وﺣاﻻ اﻵن ﺻار ﺟﺰ ،ﻗال :أو إن شﺌﺖ ﻓﻘﺎل شﺌﺖ
وﻗبﻠﺖ وﳓﻮﻩ"د" ﻓﺈﻧه صحﻴﺢ ،النﻜاح الباﻃل الراﺑﻊ وﻫﻮ نﻜاح اﳌتعﺔ ) :أو ( ﻗﺎل وﱄ
زوﺟﺘﻚ و ) إذا ﺟﺎء غﺪ ( أو وﻗﺖ ﻛﺬا ) ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ أو وﻗﺘه ﲟﺪة ( ن ﻗﺎل زوﺟﺘﻜﻬﺎ
شﻬرا أو ﺳﻨﺔ أو ﻳﺘﺰوج اﻟﻐرﻳﺐ ﺑﻨﻴﺔ طﻼﻗﻬﺎ إذا ﺧرج اﻵن ﻓﻬمنا ﻫﺬا اﳌﺆﻗﺖ الﺬي ﻫﻮ

إذا ﺟاء الﻐد ﻃلﻘﻬا أو وﻗﺖ ﻣعﲔ زوﺟتﻚ اﺑنﱵ ﳌدة شﻬر أو سنﺔ أو ﻛﺬا لﻜن اﳌصنف
ﺑعد ذلﻚ ذﻛر ﺻﻮرة وﻫﻲ :أو ﻳتﺰوج الﻐرﻳب ﺑنيﺔ إذا رﺟﻊ وﻫﺬا الﺬي ﻳسمى النﻜاح ﺑنيﺔ
الﻄﻼق ﻫل ﻳدخل ﰲ نﻜاح اﳌتعﺔ أو ﻻ ﻳدخل؟ اﳌصنف ﻗال ﻳدخل اﻛتبﻮا عندﻫا وﻗال
اﳌﻮﻓق النﻜاح ﺻﺤيﺢ ﰲ ﻗﻮل عاﻣﺔ أﻫل العلﻢ إﻻ اﻷوزاعﻲ وﻻ ﺗﻀر نيتﻪ ﻫﻜﺬا ﻗال وﻻ
ﺗﻀر نيتﻪ نيﺔ الﻄﻼق ﻷنﻪ ﱂ ﻳصرح ﺑﻪ لﻜن ﻫنا انتبﻬﻮا ﳌسﺄلﺔ اﻵن على ﻛﻼم اﳌﻮﻓق الﻮﺟﻪ
الﺬي ﻗالﻪ اﳌﻮﻓق أن نيﺔ الﻄﻼق ﺗﺆﺛر على العﻘد أم ﻻ؟ ﻻ ﺗﺆﺛر وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫب اﳉمﻬﻮر
أن نيﺔ الﻄﻼق ﻻ ﺗﺆﺛر ،إنسان ﺗﺰوج وﰲ نيتﻪ أن ﻳﻄلق ﺑعد شﻬر ﻫﺬﻩ نيﺔ ليس اﺗفاق ﻳعﲏ
ﳑﻜن ﻫﻮ ﺑعد شﻬر ﻳﻐﲑ رأﻳﻪ وﳑﻜن ﻳﻐﲑ رأﻳﻪ ﻗبل الﺸﻬر ﻓيﻄلق ﻗبل ذلﻚ ﻓﻬﺬا ﻛلﻪ وارد
أنﻪ ﻻ ﳚﻮز اﳌﺬﻫب ﻫﻮ ﻣا ذﻛرﻩ اﳌصنف أن الﺰواج ﺑنيﺔ الﻄﻼق ﻻ ﳚﻮز ﻣثل اﳌتعﺔ خﻼف
للجمﻬﻮر ﻓجمﻬﻮر أﻫل العلﻢ أنﻪ ﻳصﺢ وأن نيﺔ الﻄﻼق ﻻ ﺗﺆﺛر ﻓﺈنﻪ نﻮى ﻣباﺣا لﻜن أﻗﻮل
انتبﻬﻮا ﳌسﺄلﺔ أخرى ﰲ ﻫﺬﻩ الﻘﻀيﺔ ﺣﱴ على الﻘﻮل ﺑصﺤﺔ عﻘد النﻜاح وليس نﻜاح
ﻣتعﺔ انتبﻬﻮا اﳌعروف عرﻓا ﻛاﳌﺸروط شرﻃا ﻓﻼ ﻳﻜﻮن عرف ﻷنﻪ ﺑعض الناس ﻇﻬرت
ﻇاﻫرة ﻗد ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛثﲑة لﻜن لﻸسف ﻣﻮﺟﻮدة أن ﺑعض الناس ﻳساﻓر ﰲ الصيف ﻳﺬﻫب
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إﱃ ﺑلد ﻣن ﺑﻼد ﷲ ﻓيتﺰوج اﻣرأة ﻓﱰة ﻫﺬا السفر وﻫﻮ ﻳنﻮي ﻃﻼﻗﻬا لﻜن أﻗﻮل إذا ﺗعارف
الناس على ذلﻚ ﻳعﲏ ﲟعﲎ ﻫﻮ وي ﻃﻼﻗﻬا واﳌرأة عارﻓﺔ أن الرﺟل أﺗى ﻳتﺰوج ﻓﱰة
الصيف وﻳﻄلق وأﻫلﻬا ﻳعلمﻮن ذلﻚ ﻫنا أﻇننا دخلنا ﰲ ﻣسﺄلﺔ ﻣﺸبﻮﻫﺔ خاﺻﺔ إذا عرﻓنا

اﳌدة لﻀبﻂ ﻓﺄﻣا إذا عرﻓﺖ اﳌدة ﻓﻬﺬا نﻜاح ﻣتعﺔ ﻻ شﻚ ﻓيﻪ أﻣا اﳌﺸﻜلﺔ أن أﻛثر
الﺬﻳن ﻳساﻓرون ﻳتﺰوج وﻻ ﻳرﺿاﻫا لبنتﻪ وﻻ ﻷختﻪ وﻻ لﻜﺬا ﻳتﺰوج وﻳنﻮي ﻃﻼﻗﻬا إذا انتﻬﺖ
اﳌدة ﻓﻄلﻘﻬا ﻓمﱴ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺻﻮرة نﻜاح ﻣتعﺔ؟ ﲣيلﻮا أنﻪ ﺟاء إﱃ ﻫﺬا البلد وﺗﺬﻛرﺗﻪ

ﳏجﻮزة ﺑعد شﻬر سﲑﺟﻊ إذاً ﻫﺬا ﳏدد اﳌدة وﺗﺰوﺟﻬا وﻫﻢ ﻳعلمﻮن أنﻪ راﺟﻊ ﺑعد شﻬر
على العمﻮم ﻣا ﻛان ﻣعروف عرﻓا ﻳصﲑ شرط لﻜن إذا ﻛان ﻫﺬا ﻻ ﻳصدق عليﻪ أو ﱂ
ﻳصﲑ عرف ﰲ اﳌنﻄﻘﺔ الﱵ ﺗﺰوج ﻓيﻬا أو الناس الﺬﻳن ﺗﺰوج عندﻫﻢ ليس ﲟعروف عرﻓا،

ﻗال ) :ﺑﻄﻞ اﻟﻜﻞ ( وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻫﻮ ﻧﻜﺎح اﳌﺘﻌﺔ ﻗﺎل ﺳﱪة أمر رﺳﻮل ﷲ صﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﳌﺘﻌﺔ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ حﲔ دﺧﻠﻨﺎ مﻜﺔ ﰒ ﱂ ﳔرج حﱴ ﺎ ﻋﻨﻬﺎ رواﻩ مسﻠم
ﻳعﲏ نﻜاح اﳌتعﺔ نسخ ﲨاع اﻷﻣﺔ نسخ.

ﻓصﻞ الﺸروط الفاسدة ﻣﻊ ﺻﺤﺔ العﻘد

) وإن شرط أن ﻻ مﻬر ﳍﺎ""١ﻫﺬا الﺸرط ﻓاسد ﻓلﻬا ﻣﻬر وﻫﻮ ﻣﻬر ﻣثلﻬا ،أو أن ﻻ
ﻧﻔﻘﺔ ( ﳍﺎ""٢ﻫﺬا شرط ﻓاسد ﳍا النفﻘﺔ ) ،أو شرط أن ﻳﻘسم ﳍﺎ أﻗﻞ مﻦ ﺿر ﺎ أو
أﻛثر ( مﻨﻬﺎ""٣ﻛل ﻫﺬا ﻓاسد ﳍا أن ﺗﻄالب لعدل ﰲ الﻘسﻢ ) ،أو شرط ﻓﻴه ( أي ﰲ
اﻟﻨﻜﺎح ) ﺧﻴﺎرا""٤ﻻ ﻳصﺢ شرط اﳋيار ﺗﺰوﺟﻬا وﻗال ﱄ اﳋيار اسبﻮع أو ﻛﺬا ﻻ ليس لﻪ
اﳋيار والنﻜاح ﺻﺤيﺢ ،السادس :أو ( شرط ) إن ﺟﺎء ﳌﻬر ﰲ وﻗﺖ ﻛﺬا وإﻻ ﻓﻼ
ﻧﻜﺎح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( الﺸرط ﻓاسد والنﻜاح ﺻﺤيﺢ ،أو شرطﺖ أن ﻳسﺎﻓر ﺎ" "٧عند إراد ا،
أو أن ﺗسﺘﺪﻋﻴه ﻟﻮطء ﻋﻨﺪ إراد ﺎ أو ﻻ ﺗسﻠم ﻧﻔسﻬﺎ إﱃ مﺪة ﻛﺬا وﳓﻮﻩ ﻛل ﻫﺬا
ﻓاسد ،ﻗال ) :ﺑﻄﻞ اﻟﺸرط ( ﳌﻨﺎﻓﺎﺗه مﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻷن ﻣﻘتﻀى العﻘد أن ﺗيﻬا أي
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وﻗﺖ وأن ﳍا اﳌﻬر وﳍا الﻘسﻢ وﻫﻜﺬا ،وﺗﻀﻤﻨه إﺳﻘﺎط حﻖ ﳚﺐ ﺑه ﻗبﻞ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻣا ﻛان
ﻓيﻪ إسﻘاط ﻣن ﻫﺬﻩ اﻷشياء ﻓلماذا ﻻ نﻘﻮل ﺗصﺢ إن ﺗسﻘﻂ النفﻘﺔ؟ ﻷنﻪ ﻻ ﳝﻜن ﺗسﻘﻂ

النفﻘﺔ ﻗبل العﻘد ﻷ ا ﱂ ﲡب ﻓﻬﻲ ﺗسﻘﻄﻬا ﺑعد أن وﺟبﺖ ﻓلﺬلﻚ ﻻ ﻳصﺢ وﻛﺬلﻚ
إسﻘاط ليلتﻬا ﻣثﻼ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑعد العﻘد وليس ﻗبل العﻘد ﻷنﻪ ﻗبل العﻘد ﱂ ﳚب ﻓﻜيف

ﺗسﻘﻂ شﻲء ﱂ ﳚب ﳍا أﺻﻼ ،ﻗال ) :وصﺢ اﻟﻨﻜﺎح ( ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺸروط ﺗﻌﻮد إﱃ مﻌﲎ
زاﺋﺪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺸﱰط ذﻛرﻩ وﻻ ﻳﻀر اﳉﻬﻞ ﺑه ﻓﻴه ) وإن شرطﻬﺎ مسﻠﻤﺔ ( ﻫﺬﻩ
شروط ﺻﺤيﺤﺔ إذاً نﻜتب ﺗتمﺔ الﺸروط الصﺤيﺤﺔ ) :وإن شرطﻬﺎ مسﻠﻤﺔ ( أو ﻗﺎل
وﻟﻴﻬﺎ زوﺟﺘﻚ ﻫﺬﻩ اﳌسﻠﻤﺔ أو ﻇﻨﻬﺎ مسﻠﻤﺔ وﱂ ﺗﻌرف ﺑﺘﻘﺪم ﻛﻔر ) ﻓبﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ (
ﻓﻠه اﻟﻔسﺦ ﻟﻔﻮات شرطه ﻫﺬﻩ شروط ﺻﺤيﺤﺔ اﻵن ) أو شرطﻬﺎ ﺑﻜرا ﻫﺬا الثاﱐ أو
ﲨﻴﻠﺔ" "٣أو ﻧسﻴبﺔ" "٤أو ( شرط ) ﻧﻔﻲ ﻋﻴﺐ ﻻ ﻳﻔسﺦ ﺑه اﻟﻨﻜﺎح ( " "٥شرط نفﻲ
عيب ليس ﻣن العيﻮب الﱵ ﺗبيﺢ لﻪ ﻓسخ النﻜاح الﱵ نعرﻓﻬا ﰲ الدروس الﻘادﻣﺔ إن شاء

ﷲ ﻣثل :ن شرطﻬﺎ ﲰﻴﻌﺔ أو ﺑصﲑة ﻷ ا لﻮ ﻛانﺖ ﺻماء أو ﻛانﺖ عمياء ﻓﻬﺬا ليس

ﻣن العيﻮب الﱵ ﻳفسخ ا النﻜاح لﻜنﻪ ﻳعتﱪ ﻣن العيﻮب الﱵ ﻳفسخ لﺸرط ﻓﺈذا اشﱰط

أن ﺗﻜﻮن ﲰيعﺔ ﻓﻈﻬرت خﻼف ذلﻚ أو ﺑصﲑة ﻓبانﺖ ﲞﻼف ذلﻚ ﻓلﻪ الفسخ ،ﻗال) :
ﻓبﺎﻧﺖ ﲞﻼﻓه ﻓﻠه اﻟﻔسﺦ ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﰒ ﻗال :وإن شرط صﻔه ﻓبﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ مﻨﻬﺎ ﻓﻼ
ﻓسﺦ ومﻦ ﺗﺰوج امرأة وشرط أو ﻇﻦ أ ﺎ حرة ﰒ ﺗبﲔ أ ﺎ أمﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ﳑﻦ ﳛﻞ ﻟه
ﻧﻜﺎح اﻹمﺎء ﻓﻠه اﳋﻴﺎر ﻓالﺬي ﳛل لﻪ نﻜاح اﻹﻣاء ﻫﻮ العبد -١ ،العبد لﻪ أن ﻳنﻜﺢ

اﻹﻣاء-٢ ،اﳊر ﺑﺸرط خﻮف العنﺖ وعدم ﻣﻬر اﳊرة وعدم ﲦن اﻷﻣﺔ على وﺟﻪ وعلى
الﻮﺟﻪ الثاﱐ ﻻ نﺸﱰط.إذاً ﻓﺈن ﻛان ﳑن ﳛل لﻪ نﻜاح اﻹﻣاء اﻛتبﻮا وﻫﻮ العبد والثاﱐ اﳊر
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ﺻاﺣب العنﺖ والعاﺟﺰ عن ﻣﻬر ﺣرة ﻗال ﻓﺈن ﻛان ﳑن ﳛل لﻪ نﻜاح ﻫﺬا لﻪ اﳋيار،

ﺗﺰوﺟﻬا على أ ا ﺣرة ﻓبانﺖ أﻣﺔ ﻓلﻪ اﳋيار ،وإﻻ ﻓرق ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳعﲏ وإن ﱂ ﻳﻜن ﳑن ﳛل لﻪ
نﻜاح اﻹﻣاء ﻓرق ﺑينﻬما ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﺣرا ليس عندﻩ عنﺖ أو ﺣرا عندﻩ ﻣﻬر اﳊرة ﻓليس لﻪ
ذلﻚ ﻗال :ومﺎ وﻟﺪﺗه ﻗبﻞ اﻟﻌﻠم اﻵن ﻫﺬا الﺬي ﺗﻮرط ﰲ اﻣرأة ﻳﻈنﻬا ﺣرة أو شرﻃﻬا ﺣرة

ﻓبانﺖ أﻣﺔ لﻜن ﺟاءت لﻪ ﺑﻮلد والﻮلد اﻵن أﺻبﺢ عبد لسيد اﻷﻣﺔ ﻗال :ومﺎ وﻟﺪﺗه ﻗبﻞ
اﻟﻌﻠم حر ﻻ ﻳﻜﻮن عبد ﻳﻜﻮن ﺣر ﰲ ﻣثل ﻫﺬﻩ الصﻮرة ﻓﻜيف ﻳﻜﻮن ﺣر والسيد
سيﻄالب ﺑﻪ؟ ﻗال :ﻳﻔﺪﻳه ﺑﻘﻴﻤﺘه ﻳﻮم وﻻدﺗه ﻳﻮم ولد ﻛﻢ ﻛان ﻳساوي ﻓالسيد ﻳستﺤق
ﻗيمﺔ ﻫﺬا الﻮلد لﻜن ﻣا ذنب ﻫﺬا الﺰوج الﺬي اشﱰﻃﻬا ﺣرة ﻓبانﺖ أﻣﺔ ﻗال :وإن ﻛﺎن
اﳌﻐرور ﻋبﺪا أي الﺰوج ﻓﻮﻟﺪﻩ حر أﻳﻀﺎ ﻳﻔﺪﻳه إذا ﻋﺘﻖ أي العبد ،ﻫب أن ﻫﺬا الﺰوج
ﻛان عبد ﻫﻮ أﻳﻀا ﻓﻮلدﻩ ﻳﻜﻮن ﺣر وﻳفدﻳﻪ العبد إذا أﺻبﺢ ﺣرا ،وﻳرﺟﻊ زوج ﻟﻔﺪاء
واﳌﻬر ﻋﻠﻰ مﻦ غرﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻵن الﺰوج اﳊر ﻫﺬا الﺬي ﺗﺰوج ﺣرة ﻓﻈﻬرت أﻣﺔ

ولدﻫا سيﻀﻄر إﱃ ﻓداﺋﻪ ﻓاﻵن ﻫﻮ خسر ﻣرﺗﲔ خسر اﳌﻬر وسيفسخ النﻜاح اﻵن وخسر
ﻗيمﺔ الﻮلد الﺬي ﻳفدﻳﻪ ﻫﺬﻩ اﳋسارﺗﲔ ﻳتﺤملﻬا ﻣن غر ﺑﻪ.
ﻗال :ومﻦ ﺗﺰوﺟﺖ رﺟﻼ ﻋﻠﻰ أﻧه حر أو ﺗﻈﻨه حرا ﻓبﺎن ﻋبﺪا ﻓﻠﻬﺎ اﳋﻴﺎر انتﻬﺖ

اﳌسﺄلﺔ ،اﻵن ﻣسﺄلﺔ أخرى لﻮ ﻛانﺖ ﻫﻲ أﻣﺔ وعتﻘﺖ ،ﻗال :الصﻮرة الثانيﺔ ) :وإن ﻋﺘﻘﺖ
( أمﺔ ) ﲢﺖ حر ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﳍﺎ ( ﻫﻲ أﻣﺔ وزوﺟﻬا ﺣر وأﺻبﺤﺖ ﺣرة ﻓﻼ خيار ﳍا ﻷ ﺎ
ﻛﺎﻓﺄت زوﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺳﻠﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﲢﺖ مسﻠم الثالثﺔ ) :ﺑﻞ ( ﻳثبﺖ ﳍﺎ
اﳋﻴﺎر إن ﻋﺘﻘﺖ ﻛﻠﻬﺎ ) ﲢﺖ ﻋبﺪ ( ﻛﻠه ﻻ ﻣبعض ،إذا ﻛانﺖ ﻫﻲ أﻣﺔ وﺗﺰوﺟﺖ عبد ﰒ
عتﻘﺖ ﻛلﻬا ﺻارت ﺣرة ﻓلﻬا اﳋيار ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ ﺑرﻳرة وﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻋبﺪا أﺳﻮد وﻫﻮ
اﳌﻐيﺚ رواﻩ اﻟبﺨﺎري وغﲑﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋبﺎس وﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﺘﻘﻮل ﻓسﺨﺖ ﻧﻜﺎحﻲ أو
اﺧﱰت ﻧﻔسﻲ وﻟﻮ مﱰاﺧﻴﺎ مﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ مﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ رﺿﻰ ﻓﺈذا وﺟد ﻣنﻬا دليل رﺿا ﻓليس
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ﳍا اﳋيار أسﻘﻂ اﳋيار ،ﻛيف دليل الرﺿا؟ ﻗال :ﻛﺘﻤﻜﲔ مﻦ وطء أو ﻗبﻠﺔ وﳓﻮﻫﺎ وﻟﻮ
ﺟﺎﻫﻠﺔ ﻳعﲏ ولﻮ ﻛانﺖ ﺟاﻫلﺔ لعتق أو ﻣلﻚ الفسخ ﻓﻬب أ ا عتﻘﺖ وﻻ ﺗدري أ ا
عتﻘﺖ وﻣﻜنتﻪ ﻣن نفسﻬا ﻓﻬل ﳍا ﺑعد أن ﺗعلﻢ أن ﺗفسخ؟ ﻳﻘﻮل اﳌصنف ﻻ ،أو ﻣلﻚ
الفسخ :علمﺖ أ ا عتﻘﺖ لﻜن ﱂ ﺗعلﻢ أن ﳍا اﳊق ﰲ الفسخ ﻓﻬل ﳍا ﺑعد أن ﺗعلﻢ أن
ﺗﻄالب لفسخ أم ﻻ؟ ﻳﻘﻮل اﳌﺬﻫب ﻻ ليس ﳍا ﺣﱴ لﻮ ﻛانﺖ ﺟاﻫلﺔ ﻓلﻮ ﻣﻜنتﻪ ﻣن

نفسﻬا ﺑعد ﻛﻮ ا ﺣرة ﻓليس ﳍا ذلﻚ ،والﻈاﻫر أن دعﻮى اﳉﻬل ﻗد ﻳﻜﻮن  ..ﻣادام ﻣﻜنتﻪ
ﻓثبﺖ ﺣﻘﻪ ﻓيﻬا ﻓليس ﳍا أن ﺗرﻓعﻪ ﺑعد ذلﻚ ،اﻛتبﻮا عندﻫا "وعنﻪ ﻳﻘبل ﻗﻮﳍا ﻣﻊ ﳝينﻬا" ﻣا
ﱂ ﳜالفﻪ ﻇاﻫر وﺻﻮﺑﻪ ﰲ اﻹنصاف ،إذا ﻛان ﻗراﺋن اﳊال ﺗدل أ ا ﻛانﺖ عاﳌﺔ لعتق

وعاﳌﺔ ﲝق الفسخ إذاً وعنﻪ ﻳﻘبل ﻗﻮﳍا ﻣﻊ ﳝينﻬا أ ا ﻛانﺖ ﺟاﻫلﺔ وﻳﻘبل ﻗﻮﳍا إﻻ إذا
خالف ﻗﻮﳍا ﻇاﻫر ﻳعﲏ ﻻ ﰐ ﺗﻘﻮل ﻣثﻼ أ ﺟاﻫلﺔ أﱐ عتﻘﺖ ﻛيف والناس ﻛلﻬﻢ عرﻓﻮا
وﻫنﺌﻮﻛﻲ أو الﻈاﻫر أنﻚ ﻷنﻪ أﻗيمﺖ ﺣفل ﲟناسبﺔ عتﻘﻚ ﻣثﻼ ﻓﻼ ﻳﻘبل دعﻮى اﳉﻬل

عند ذلﻚ ﻳعﲏ ﲝسب الﻘراﺋن ،ﻗال :وﻻ ﳛﺘﺎج ﻓسﺨﻬﺎ ﳊﺎﻛم ﻓﺈن ﻓسﺨﺖ ﻗبﻞ دﺧﻮل
ﻓﻼ مﻬر وﺑﻌﺪﻩ ﻫﻮ ﻟسﻴﺪﻫﺎ إذاً الﻜﻼم اﻵن ﰲ اﻷﻣﺔ الﱵ عتﻘﺖ ﻓﺈن ﻓسﺨﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ
الﱵ عتﻘﺖ ﲢﺖ عبد ﻗبل أن ﻳدخل عليﻬا العبد ﻓﻼ ﻣﻬر ﳍا ﻷن الفرﻗﺔ ﻣن ﻗبلﻬا اﻛتبﻮا
ﻲء الفرﻗﺔ ﻣن ﻗبلﻬا ،وﺑعد الدخﻮل ﳍا اﳌﻬر والﺬي خﺬﻩ ﻫﻮ سيدﻫا.

ﻓصﻞ ﰲ اﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﻟﻨﻜﺎح

العيﻮب الﱵ ﰲ النﻜاح اﳌﻘصﻮد ا عيﻮب ﻣعينﺔ ﺗعﻄﻲ اﳊق للﻄرف اﻵخر الفسخ ﻳعﲏ
إن ﻛانﺖ ﰲ الﺰوﺟﺔ ﻓﻬﺬﻩ العيﻮب اﳌعينﺔ إن وﺟدت ﰲ الﺰوﺟﺔ أﺻبﺢ للﺰوج ﺣق الفسخ
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وإن ﻛانﺖ ﰲ الﺰوج أﺻبﺢ للﺰوﺟﺔ ﺣق الفسخ ،ﻫﺬﻩ العيﻮب ﺗنﻘسﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻗسام ﺑعﻀﻬا
خاص لرﺟال ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻮﺟد إﻻ ﰲ الرﺟال وﺑعﻀﻬا خاص لنساء ﻻ ﻳﻮﺟد إﻻ ﰲ الﺰوﺟﺔ
وﺑعﻀﻬا ﻣﺸﱰك ﻗد ﻳﻜﻮن ﻓيﻬا وﻗد ﻳﻜﻮن ﻓيﻪ لﻜن على العمﻮم ﺣيﺚ وﺟد العيب ﰲ
أﺣدﳘا ﻓلﻶخر الفسخ وﻣا سﻮى ﻫﺬﻩ العيﻮب الﱵ نص عليﻬا اﳌصنف ﻣا سﻮاﻫا ﻓيﻪ
عيﻮب أخرى ﱂ ﺗﺬﻛر ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗعﻄﻲ ﺣق الفسخ ﻳعﲏ ﺗﺰوج اﳌرأة ﻓﻮﺟدﻫا عمياء ﻓليس لﻪ
الفسخ ،ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على ﻫﺬا؟ ﻳعﲏ لﻮ ﺗﺰوﺟﻬا عمياء ﻓدخل ا ﰒ اﻛتﺸف أ ا عمياء
أو أ ا ﺻماء أو ﺑﻜماء ﻓليس لﻪ ﺣق الفسخ وﻳﻄالب ﲟﻬرﻩ ،ﻻ ،لﻪ أن ﻳﻄلق لﻜن دخل
ا ﻓﻮﺟب ﳍا اﳌﻬر وإن ﱂ ﻳدخل ا وﺟب ﳍا نصف اﳌﻬر ﲞﻼف إذا وﺟدﻫا ﻣعيبﺔ
ﺑعيب ﻣن العيﻮب الﱵ ﺗبيﺢ الفسخ إذاً ﻻﺑد أن نفﻬﻢ انﻪ عند عيﻮب ﺗعﻄﻲ ﺣق الفسخ

للﻄرف اﻵخر .ﻗال :وأﻗﻤﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻗسم ﳜﺘﺺ ﻟرﺟﺎل وﻗﺪ ذﻛرﻩ ﺑﻘﻮﻟه ) ومﻦ وﺟﺪت
زوﺟﻬﺎ ﳎبﻮ ( ﻗﻄﻊ ذﻛرﻩ ﻛﻠه ) أو ( ﺑﻌﻀه ﻫﺬا ﻣعﲎ ا بﻮب أي ﻣﻘﻄﻮع الﺬﻛر ) وﺑﻘﻲ
ﻟه مﺎ ﻻ ﻳﻄﺄ ﺑه ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ لﻜن لﻮ ﺑﻘﻲ ﻣا ﻳﻄﺄ ﺑﻪ ﻓليس ﳍا الفسخ وإن ﺛبﺘﺖ ﻋﻨﺘه أي
عدم الﻘدرة على اﳉماع وليس ﳎبﻮب الﺬﻛر ﻣﻮﺟﻮد لﻜن ﻻ ﻳعمل ﻗرارﻩ أو ( ﺛبﺘﺖ )
ﺑبﻴﻨﺔ أي شﻬﻮد ﻋﻠﻰ إﻗرارﻩ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ( ﻫﻼﻟﻴﺔ ) مﻨﺬ ﲢﺎﻛﻤه ( روي ﻋﻦ ﻋﻤر وﻋثﻤﺎن
واﺑﻦ مسﻌﻮد واﳌﻐﲑة ﺑﻦ شﻌبﺔ ﻷﻧه إذا مﻀﺖ اﻟﻔصﻮل اﻷرﺑﻌﺔ وﱂ ﻳﺰل ﻋﻠم أﻧه ﺧﻠﻘﺔ

ﻳعﲏ ﻳنتﻈروا الفصﻮل ﳝﻜن ﳍا ﺛﲑ ﻓيﻪ واليﻮم ﻣردﻩ للﻄب نرى ﻫل ﻫﻮ ﻗاﺑل للعﻼج أم ﻻ
واليﻮم ﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜلﺔ اﻵن ﻣن العيﻮب ﻳعﲏ إذا عنينا ﻗد ﻳﻜﻮن ﺑعض ﻣن ﻳبتلى ﺬا اﳌرض

ﺑعﻀﻪ لﻪ عﻼج ﰲ الﻄب وﺑعﻀﻬﻢ ﻻ عﻼج لﻪ ،ﻗال ) :ﻓﺈن وطﺌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ( أي ﰲ اﻟسﻨﺔ
) وإﻻ ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ ( وﻻ ﳛﺘسﺐ ﻋﻠﻴه مﻨﻬﺎ مﺎ اﻋﺘﺰﻟﺘه ﻓﻘط ﻳعﲏ ﺑنﺸﻮز أو غﲑﻩ ،ﻗال:
) وإن اﻋﱰﻓﺖ أﻧه وطﺌﻬﺎ ( ﰲ اﻟﻘبﻞ ﰲ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺬي ﺗراﻓﻌﺎ ﻓﻴه وﻟﻮ مرة ) ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﻨﲔ
( ﻻﻋﱰاﻓﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﻌﻨﺔ وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛبﻮت اﻟﻌﻨﺔ ﻓﻘﺪ زاﻟﺖ ) وﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ ﰲ
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وﻗﺖ رﺿﻴﺖ ﺑه ﻋﻨﻴﻨﺎ ﺳﻘط ﺧﻴﺎرﻫﺎ أﺑﺪا ( ليس ﳍا أن ﺗﻘﻮل أﻃالب لفسخ ،ﻗال:
ﻟرﺿﺎﻫﺎ ﺑه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺘه ﻋﺎﳌﺔ ﻋﻨﺘه اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻣا ﳜتص لنساء:

ﻓصﻞ

اﻟﻘسم اﻟثﺎﱐ ﳜﺘﺺ ﳌرأة وﻫﻮ ) اﻟرﺗﻖ ( ن ﻳﻜﻮن ﻓرﺟﻬﺎ مسﺪودا ﻻ ﻳسﻠﻜه ذﻛر
صﻞ اﳋﻠﻘﺔ ) واﻟﻘرن ( ﳊم زاﺋﺪ ﻳﻨبﺖ ﰲ اﻟرحم ﻓﻴسﺪﻩ ) واﻟﻌﻔﻞ ( ورم ﰲ اﻟﻠحﻤﺔ
اﻟﱵ ﺑﲔ مسﻠﻜﻲ اﳌرأة ﻓﻴﻀﻴﻖ مﻨﻬﺎ ﻓرﺟﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴه اﻟﺬﻛر ﻳعﲏ ﻛل ﻫﺬا ﳝنﻊ
اﳉماع ،الراﺑﻊ ) :واﻟﻔﺘﻖ ( اﳔراق مﺎ ﺑﲔ ﺳبﻴﻠﻴﻬﺎ أي الﻘبل والدﺑر أو مﺎ ﺑﲔ ﳐرج ﺑﻮل
ومﲏ ﻳعﲏ ﰲ الﻘبل ﻓﻘﻂ ،ﻛل ﻫﺬا ﳝنﻊ اﳉماع واليﻮم ﻛل ﻫﺬﻩ اﳌساﺋل ﲢتاج إﱃ ﲝﺚ
ﻓﻘﻬﻲ ﻣعاﺻر ﻫل ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﳍا ﺣل ﻷنﻪ ﻗد ﻳﻜﻮن ﺣلﻬا ﺑسيﻂ ﺟدا ﻓﻘد ﻳﻜﻮن

ﺑعمليﺔ ﺟراﺣيﺔ سﻬلﺔ ﻣثﻼ ) ،واﺳﺘﻄﻼق ﺑﻮل وﳓﻮﻩ ( أى غﺎﺋط مﻨﻬﺎ أو مﻨه ﻫﺬا

اﳋاﻣس ﻣﺸﱰك ﺑﲔ الرﺟل واﳌرأة ،السادس ) :وﻗروح ﺳﻴﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻔرج ( واﺳﺘحﺎﺿﺔ""٧

) و ( مﻦ اﻟﻘسم اﻟثﺎﻟﺚ وﻫﻮ اﳌﺸﱰك ) ﺳﻮر و صﻮر ( وﳘﺎ داآن ﳌﻘﻌﺪة ) و (
مﻦ اﻟﻘسم اﻷول ) ﺧصﺎء ( أي ﻗﻄﻊ اﳋصﻴﺘﲔ ) وﺳﻞ ( ﳍﻤﺎ أي إخراج البيﻀتﲔ ﻣن
غﲑ أن ﻳﻘﻄﻊ ﺟلد ما ) ووﺟﺎء ( ﳍﻤﺎ ﻷن ذﻟﻚ ﳝﻨﻊ اﻟﻮطء أو ﻳﻀﻌﻔه وﻫﻮ رد للعروق
وليس للﺨصيتﲔ ﻓﺈ ا ﺗﻘتل ،ﻗال ) :و ( مﻦ اﳌﺸﱰك ) ﻛﻮن أحﺪﳘﺎ ﺧﻨثﻰ واﺿحﺎ (
أمﺎ اﳌﺸﻜﻞ ﻓﻼ ﻳصﺢ ﻧﻜﺎحه ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﳋنثى الﻮاﺿﺢ ﻓيﻪ ﺻفات ﻣن اﳉنس اﻵخر
ﻓﺈذا ﻗلنا الرﺟل ﻓيﻪ ﺻفات اﻷنﻮﺛﺔ لﻜن ﻣعروف أنﻪ رﺟل عندﻩ ذﻛر أو اﻣرأة ﻓيﻬا ﺻفات
الرﺟﻮلﺔ ﻓﻬﻮ إذا ﻛان خنثى أو لﻪ آلتان لﻜن عرﻓنا أي اﻵلتان ﻳعمل عرﻓنا رﺟل أو اﻣرأة
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ﻓﺈذا ﻛان خنثى واﺿﺢ ﻓﻬﺬا عيب أﻣا إذا ﻛان خنثى ﻣﺸﻜل ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳصﺢ نﻜاﺣﻪ أﺻﻼ،

ﻗال ) :وﺟﻨﻮن وﻟﻮ ﺳﺎﻋﺔ وﺑرص وﺟﺬام ( وﻗرع رأس ﻟه رﻳﺢ مﻨﻜرة ﻳعﲏ ﺬا الﺸرط أن

ﻳﻜﻮن لﻪ رﻳﺢ ﻣنﻜرة ،وﲞر ﻓم ﻳعﲏ راﺋﺤﺔ ﻣنتنﺔ ﰲ الفﻢ وإن ﻛان اليﻮم ﻳعاﰿ ﻓالبﺨر

ﻣﺸﻜلﺔ ﰲ اﳌعدة أو ﰲ اﻷسنان ﻓتعاﰿ وﺗنتﻬﻲ ) ﻳثبﺖ ﺑﻜﻞ واحﺪ مﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔسﺦ ( ﳌﺎ
ﻓﻴه مﻦ اﻟﻨﻔرة ) وﻟﻮ حﺪث ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ( واﻟﺪﺧﻮل ﻛﺎﻹﺟﺎرة ﻳعﲏ ﻛما إذا ﺣدث عيب

ﰲ البيﺖ اﳌﺆﺟر ﻣثﻼ ﻓلﻪ اﳋيار ﻓلﻮ ﺣدث أﺣد ﻫﺬﻩ العيﻮب ﺑعد العﻘد أو ﺑعد الدخﻮل

ﻓلﻪ الفسخ ) ،أو ﻛﺎن ﻵﺧر ﻋﻴﺐ مثﻠه ( أو مﻐﺎﻳر ﻟه أﻳﻀا لﻪ الفسخ ﻳعﲏ اﻷول ﻣثﻼ

عنﲔ وﻫﻲ ﻓيﻬا عيب ﱐ ﻓﻬﻲ راﺿيﺔ وﻫﻮ ليس ﺑراض ﻓلﻪ الفسخ ﻫﺬا ﻫﻮ أو ﻛان ﻛﻼﳘا

ﻓيﻪ نفس العيب ﻓﺄﺣدﳘا راض والثاﱐ ليس ﺑراض ﻓمن ﱂ ﻳرض ﻓلﻪ الفسخ ﳌاذا؟ ﻷن
اﻹﻧسﺎن ﻧف مﻦ ﻋﻴﺐ غﲑﻩ وﻻ ﻧف مﻦ ﻋﻴﺐ ﻧﻔسه ) ومﻦ رﺿﻲ ﻟﻌﻴﺐ ( ن
ﻗﺎل رﺿﻴﺖ ﺑه ) أو وﺟﺪت دﻻﻟﺘه ( مﻦ وطء أو ﲤﻜﲔ مﻨه ﻫﺬا ﻣعناﻩ عﻼﻣﺔ رﺿا )
مﻊ ﻋﻠﻤه ( ﻟﻌﻴﺐ لﻜن لﻮ ﻣﻜنتﻪ ﻣﻊ عدم علمﻬا لعيب ﻓلﻬا اﳋيار ،ﻗال ) :ﻓﻼ ﺧﻴﺎر
ﻟه ( وﻟﻮ ﺟﻬﻞ اﳊﻜم أي الفسخ وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺬﻫب خﻼﻓا لﻺﻗناع وﻫﻮ اختيار الﺸيخ
ﺗﻘﻲ الدﻳن شيخ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ ﺣيﺚ ﻗال اﻷﻇﻬر ﺛبﻮت الفسخ ،ﻗال :أو ﻇﻨه ﻳسﲑا
ﻓبﺎن ﻛثﲑا ﻫﺬﻩ ﺻﻮرﺗﲔ اﻵن لﻮ ﺟﻬل اﳊﻜﻢ ﻓﻼ خيار لﻪ ﻳعﲏ ﻣﻜنتﻪ ﻣﻊ ﺟﻬلﻬا ﳊﻜﻢ

ﰒ علمﺖ أنﻪ ﻣعيب ﻓﻼ خيار ﳍا ﻫﺬا اﳌﺬﻫب ،الصﻮرة الثانيﺔ :أو ﻇنﻪ ﻳسﲑا ﻳعﲏ رﺿيﺖ
لعيب أو ﻫﻮ رﺿﻲ لعيب ﻣنﻬا ﻷنﻪ ﻳﻈنﻪ شﻲء ﻳسﲑ وإذا ﺑﻪ ليس ﺑيسﲑ ﻓنﻘﻮل ﻻ
خيار ،إذا ﻛان ﻳسﲑ ورﺿﻲ ليسﲑ ﻓيلﺰﻣﻪ الﻜثﲑ ﻗالﻮا :ﻷﻧه مﻦ ﺟﻨﺲ مﺎ رﺿﻲ ﺑه وﻫﺬا

أﻳﻀا ﻓيﻪ إشﻜال ،ﻗال ) :وﻻ ﻳﺘم ( أي ﻻ ﻳصﺢ ) ﻓسﺦ أحﺪﳘﺎ إﻻ ﲝﺎﻛم ( ﻫﺬا النﻮع

ﻣن الفسخ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ عن ﻃرﻳق الﻘاﺿﻲ ﻓﻴﻔسﺨه اﳊﺎﻛم ﺑﻄﻠﺐ مﻦ ﺛبﺖ ﻟه اﳋﻴﺎر أو
ﻳردﻩ إﻟﻴه ﻓﻴﻔسﺨه ﺻﻮرﺗﲔ إﻣا أن اﳊاﻛﻢ ﻫﻮ الﺬي ﻳفسﺨﻪ أو ﻳردﻩ إﱃ ﻣن لﻪ الفسخ ﻣن
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الﺰوﺟﲔ ﻫﺬا ﻣعناﻩ ) ﻓﺈن ﻛﺎن ( اﻟﻔسﺦ ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل"أ" ﻓﻼ مﻬر ( ﳍﺎ ﻇﻬر ﻓيﻬا

العيب ﻗبل أن ﻳدخل ا ﻓفسخ ﻓليس ﳍا اﳌﻬر ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻔسﺦ مﻨه أو مﻨﻬﺎ ﻷن
اﻟﻔسﺦ إن ﻛﺎن مﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻔرﻗﺔ مﻦ ﻗبﻠﻬﺎ وإن ﻛﺎن مﻨه ﻓﺈﳕﺎ ﻓسﺦ ﻟﻌﻴبﻬﺎ اﻟﺬي
دﻟسﺘه ﻋﻠﻴه ﻓﻜﺄﻧه مﻨﻬﺎ إذا ﻛان الفسخ ﻣنﻪ أو ﻣنﻬا ﻷن الفسخ إن ﻛان ﻣنﻬا ﻫﻲ الﱵ
ﻓسﺨﺖ لعيب ﻓيﻪ ﻓﺈذاً ﻫﻲ الﱵ ﻓسﺨﺖ وإن ﻛان ﻫﻮ الﺬي ﻓسخ لعيب ﻓيﻬا ﻓﺈﳕا ﻓسخ

ﺑسببﻬا إذاً ﻫﺬا ﻗبل الدخﻮل ،وإذا ﻛان ﺑعد الدخﻮل"ب" ) :و ( إن ﻛﺎن اﻟﻔسﺦ ) ﺑﻌﺪﻩ
( أي ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل أو اﳋﻠﻮة ﻓـ ) ﳍﺎ ( اﳌﻬر ) اﳌسﻤﻰ ( ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ﻷﻧه وﺟﺐ ﻟﻌﻘﺪ
واﺳﺘﻘر ﻟﺪﺧﻮل ﻓﻼ ﻳسﻘط انتبﻬﻮا لنسبﺔ ﳍا ﻻ ذنب اﳌﻬر ﺗستﺤﻘﻪ إذا ﻛان ﺑعد
الدخﻮل ،وﻣا ذنبﻪ ﻫﻮ أﻳﻀا ليدﻓﻊ اﳌﻬر؟ نﻘﻮل لﻪ أن ﻳرﺟﻊ على ﻣن غرﻩ إن وﺟد غار

ﻳعﲏ شﺨص علﻢ لعيب وﱂ ﻳﺬﻛرﻩ لﻪ لﻜن إذا ﱂ ﻳﻮﺟد أﺣد غرﻩ ﻓيتﺤمل ﻫﻮ ،ﻗال :و )
ﻳرﺟﻊ ﺑه ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎر إن وﺟﺪ ( ﻷﻧه غرﻩ وﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﻤر واﻟﻐﺎر مﻦ ﻋﻠم اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻜﺘﻤه
مﻦ زوﺟﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ووﱄ ووﻛﻴﻞ عند اﺣتماﻻت ﻛثﲑة ﳑﻜن ﻫﻲ الﺰوﺟﺔ ﻓيﻬا عيب أخفتﻪ ﱂ
ﺗﺬﻛرﻩ ﻷﺣد ﻓلما ﺗﺰوﺟﻬا الرﺟل وﺟد العيب ﻓيﻬا ﻓﺈذاً ﻫﻲ الﻐارة ،وإن طﻠﻘﺖ ﻣن ا
عيب ﻗبﻞ دﺧﻮل أو مﺎت أحﺪاﳘﺎ ﻗبﻞ اﻟﻔسﺦ ﻓﻼ رﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎر وﻣعناﻩ إن ﻃلﻘﺖ

ﻗبل الدخﻮل ﻓﻼ رﺟﻮع على الﻐار لﻜن عليﻪ نصف اﳌﻬر وإن ﻣات ﻗبل الفسخ ﻓعليﻪ اﳌﻬر
ﻛاﻣل وﻻ ﻳرﺟﻊ على الﻐار ،ﻫﺬﻩ ﻫﻮ ﻃلﻘﻬا وﱂ ﻳعلﻢ لعيب وﱂ ﻳفسخ ﺑسبب العيب إذاً

ﳍا نصف اﳌﻬر ،أو ﺗﺰوﺟﻬا وعﻘد ا وﻣات وﱂ ﻳدﻓﻊ اﳌﻬر ﻓلﻬا اﳌﻬر ﻛاﻣل ﻓﻬل ﻳرﺟﻊ

على ﻣن غرﻩ؟ ﻛﻼ ﱂ ﻳرﺟﻊ ﻷنﻪ ﻣا دخل ﰲ الفسخ ،اﻵن ﻣساﺋل ﺟدﻳدة ) :واﻟصﻐﲑة
وا ﻨﻮﻧﺔ واﻷمﺔ ﻻ ﺗﺰوج واحﺪة مﻨﻬﻦ ﲟﻌﻴﺐ ( ﻳرد ﺑه ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ﻷن ﻫﺆﻻء الثﻼﺛﺔ
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ﳎبﻮرات الصﻐﲑة ﲡﱪ على النﻜاح ﻳﺰوﺟﻬا وليﻬا وا نﻮنﺔ ﻛﺬلﻚ واﻷﻣﺔ سيدﻫا ﻓﻼ ﺗﺰوج

ﲟعيب ﳜتار ﳍا اﻷﺻلﺢ وﻻ ﳜتار ﳍا اﻷسﻮأ ﻷن وﻟﻴﻬﻦ ﻻ ﻳﻨﻈر ﳍﻦ إﻻ ﲟﺎ ﻓﻴه اﳊﻆ
واﳌصﻠحﺔ اﻵن نتصﻮر أن الﻮﱄ زوج إﺣدى ﻫﺆﻻء الثﻼث ﲟعيب ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳصﺢ أي
النﻜاح إن ﻋﻠم إن ﻛان ﻳعلﻢ أن ﻫﺬا ﻣعيب أنﻪ سيتﺰوﺟﻬا ﲟعيب ﻓﻼ ﻳصﺢ لﻪ ﻻ ﳚﻮز لﻪ
ﻫﺬا الفعل و لتاﱄ ﻻ ﻳصﺢ وإﻻ أي وإن ﱂ ﻳعلﻢ صﺢ العﻘد وﻳﻔسﺦ لﺰوﻣا إذا ﻋﻠم إذاً

ختصار اﺑتداء ﻻ ﻳﺰوﺟﻬن ﲟعيب وﻫﻢ ﻫﺆﻻء الثﻼﺛﺔ ﻓﺈن زوﺟﻬا ﲟعيب وﻫﻮ عاﱂ أن ﻫﺬا
الﺰوج ﻣعيب ﻓلﻢ ﻳصﺢ العﻘد وإن ﱂ ﻳﻜن عاﳌا ﻓبمجرد أن ﻳعلﻢ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳفسخ النﻜاح

ﻷنﻪ ﳚب عليﻪ ﻓعل اﻷﺻلﺢ ،ﻛﺬلﻚ ﻣن؟ وﻛﺬا وﱄ صﻐﲑ أو ﳎﻨﻮن ﻟﻴﺲ ﻟه ﺗﺰوﳚﻬﻤﺎ
ﲟﻌﻴبﺔ ﺗرد ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻘﺪم إذاً ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻳنﻄبق على ﲬسﺔ الصﻐﲑة
وا نﻮنﺔ واﻷﻣﺔ والصﻐﲑ وا نﻮن ،اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن الﻜبﲑة :ﻗال ) :ﻓﺈن رﺿﻴﺖ ( اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ
وليسﺖ ا نﻮنﺔ ) اﻟﻜبﲑة ليسﺖ الصﻐﲑة ﻷن الصﻐﲑة ﳎﱪة وا نﻮنﺔ ﳎﱪة ﳎبﻮ أي
ﻣﻘﻄﻮع الﺬﻛر أو ﻋﻨﻴﻨﺎ ﻻ ﳚاﻣﻊ ﱂ ﲤﻨﻊ ( ﻷن اﳊﻖ ﰲ اﻟﻮطء ﳍﺎ دون غﲑﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗنازلﺖ
ﻻ ﺗرﻳد الﻮطء لﻜن ﳕنعﻬا ﻣن شﻲء آخر وﻫﻮ :ﻗال ) :ﺑﻞ ( ﳝﻨﻌﻬﺎ وﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻗﺪ ) مﻦ (
ﺗﺰوج ) ﳎﻨﻮن وﳎﺬوم وأﺑرص ( ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺎرا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ واﻷسﻮأ ﻣن العار
ﻫﻮ :وﺿررا ﳜﺸﻰ ﺗﻌﺪﻳه إﱃ اﻟﻮﻟﺪ وإليﻬا إذا ﻛان ﻫﺬا ﻣعدي ﰒ ﻗال ) :ومﱴ ( ﺗﺰوﺟﺖ
مﻌﻴبﺎ ﱂ ﺗﻌﻠﻤه ﰒ ) ﻋﻠﻤﺖ اﻟﻌﻴﺐ ( ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﱂ ﲡﱪ ﻋﻠﻰ ﻓسﺦ ) أو ( ﻛﺎن اﻟﺰوج غﲑ
مﻌﻴﺐ حﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﰒ ) حﺪث ﺑه ( اﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪﻩ ) ﱂ ﳚﱪﻫﺎ وﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔسﺦ ( إذا
رﺿﻴﺖ ﺑه ولﻮ ﳎنﻮ أو أﺟﺬم أو أﺑرص ﻷن حﻖ اﻟﻮﱄ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﰲ دوامه اﻵن
ﻓﻬمنا الفرق ﺑﲔ اﳌسﺄلتﲔ اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ وليﻬا ﻳتدخل ﰲ ﻣسﺄلﺔ زواﺟﻬا اﺑتداء ﲟجنﻮن
أو ﳎﺬوم أو أﺑرص لﻜن إن ﺣصلﺖ ﻫﺬﻩ العيﻮب ﺑعد أن ﺗﺰوﺟﺖ أو ﻛانﺖ ﻻ ﺗعلﻢ
العيب وعلمﺖ ﺑعد العﻘد ﻓعند ذلﻚ اﳊق ﳍا أن ﺗفسخ أو ﺗتﻢ الﺰواج.
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ب ﻧﻜﺎح اﻟﻜﻔﺎر مﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب وغﲑﻫم

الﻜفار ﻣن أﻫل الﻜتاب وﻫﻢ اليﻬﻮد والنصارى وغﲑﻫﻢ ﻣعناﻩ اليﻬﻮد والنصارى ﻛفار وﻛل

ﻣن ﻫﻮ على غﲑ دﻳن اﻹسﻼم ﻳصﺢ إﻃﻼق الﻜاﻓر عليﻪ ،ﻗال ) :حﻜﻤه ﻛﻨﻜﺎح
اﳌسﻠﻤﲔ ( ﰲ اﻟصحﺔ ووﻗﻮع اﻟﻄﻼق واﻟﻈﻬﺎر واﻹﻳﻼء ووﺟﻮب اﳌﻬر واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻘسم
واﻹحصﺎن ﻳعﲏ ﻣا ﳛصل ﺑﻪ اﻹﺣصان وﻫﻮ شروط اﻹﺣصان أي الﻮطء ،ﺣران ﻣﻜلفان
ﻳعﲏ ﲟعﲎ لﻮ أ ا ﺗﺰوﺟﺖ وﻫﻲ غﲑ ﻣسلمﺔ وﺣصل وطء ﰲ نﻜاح ﺻﺤيﺢ وﳘا ﺣران
ﻣﻜلفان ﻓتصبﺢ ﳏصنﺔ ﻳعﲏ ﻳصدق عليﻬا وﺻف اﻹﺣصان ﻣثلما ﻳصدق على غﲑﻫا،

ﻗال :وغﲑﻫﺎ وﳛرم ﻋﻠﻴﻬم مﻦ اﻟﻨسﺎء مﻦ ﲢرم ﻋﻠﻴﻨﺎ عرﻓنا اﶈرﻣات على التﺄﺑيد وعلى

التﻮﻗيﺖ وﻣر ﻫﺬا ﻣعنا ) ،وﻳﻘرون ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺳﺪﻩ ( أي ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺸروط ) :إذا
اﻋﺘﻘﺪوا صحﺘه ﰲ شرﻋﻬم ( ﻫﺬا الﺸرط اﻷول ﲞﻼف مﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪون حﻠه ﻓﻼ ﻳﻘرون
ﻋﻠﻴه ﻷﻧه ﻟﻴﺲ مﻦ دﻳﻨﻬم ) وﱂ ﻳرﺗﻔﻌﻮا إﻟﻴﻨﺎ ( ﻫﺬا الﺸرط الثاﱐ إذاً نﻘرﻫﻢ على نﻜاح
ﻓاسد ﺑﺸرﻃﲔ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤيﺤا ﰲ شرعﻬﻢ وﱂ ﻳرﺗفعﻮا إلينا ﻓﻼ نتعرض ﳍﻢ أﻣا إذا ﻛان
غﲑ ﺻﺤيﺢ ﰲ شرعﻬﻢ ﻓﻼ نﻘرﻫﻢ عليﻪ أو ارﺗفعﻮا إلينا وﻫﻮ غﲑ ﺻﺤيﺢ ﰲ شرعنا ﻓﻼ

نﻘرﻫﻢ عليﻪ ﻷﻧه ﷺ أﺧﺬ اﳉﺰﻳﺔ مﻦ ﳎﻮس ﻫجر وﱂ ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻴﻬم ﰲ أﻧﻜحﺘﻬم مﻊ
ﻋﻠﻤه أ م ﻳسﺘبﻴحﻮن ﻧﻜﺎح ﳏﺎرمﻬم ) ﻓﺈن أﺗﻮ ﻗبﻞ ﻋﻘﺪﻩ] [١ﻋﻘﺪ ﻩ ﻋﻠﻰ حﻜﻤﻨﺎ
(ﻛيف؟ ﳚﺎب وﻗبﻮل ووﱄ وشﺎﻫﺪي ﻋﺪل مﻨﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ } وإن حﻜﻤﺖ ﻓﺎحﻜم
ﺑﻴﻨﻬم ﻟﻘسط { وإن أﺗﻮ ﺑﻌﺪﻩ] [٢أي ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬم ) أو أﺳﻠم اﻟﺰوﺟﺎن
(] [٣ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎح ﱂ ﻧﺘﻌرض ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ صﺪورﻩ مﻦ وﺟﻮد صﻴﻐﺔ أو وﱄ أو غﲑ ذﻟﻚ انتبﻬﻮا
ﻣعناﻩ إن أﺗﻮ ﺑعد العﻘد أو أسلمﻮا ﺑعد العﻘد ﻳعﲏ عﻘدا ﻛاﻓرﻳن ﰒ أسلما ﻓماذا نفعل؟
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نفعل ﻛالتاﱄ :ختصار إذا ﻛانﺖ اﳌرأة ﺗباح وﻗﺖ الﱰاﻓﻊ نﻘر وإن ﻛانﺖ ﻻ ﺗباح لﻪ وﻗﺖ

الﱰاﻓﻊ ﻓنفرق ﺑينﻬما اﻵن ﻫﻮ سيﺬﻛر اﻷوﱃ ﰒ الثانيﺔ ﻗال ) :و ( إذا ﺗﻘرر ذﻟﻚ ﻓﺈن
ﻛﺎﻧﺖ ) اﳌرأة ﺗبﺎح إذاً ( أي وﻗﺖ اﻟﱰاﻓﻊ إﻟﻴﻨﺎ أو اﻹﺳﻼم ﻛﻌﻘﺪ ﰲ ﻋﺪة ﻓرغﺖ ﻳعﲏ
ﺗﺰوﺟﻬا وﻫﻲ ﻣعتدة وانتﻬﺖ العدة اﻵن ﻓرغﺖ عد ا ﻓاﻵن ﺗصﺢ ،أو ﻋﻠﻰ أﺧﺖ زوﺟﺔ
مﺎﺗﺖ ﻳعﲏ ﺗﺰوج اﻣرأة ﰒ ﺗﺰوج أختﻬا وﻫﻮ ﻛاﻓرﰒ ﻣاﺗﺖ اﻷخﺖ ﰒ ﺗراﻓعﻮا إلينا ﻓاﻵن ﳌا
ﺟاء ﻫل ﻫﻮ ﳚمﻊ ﺑﲔ اﻷختﲔ؟ ﻻ إذاً نﻘر ،أو ﻛﺎن وﻗﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻼ صﻴﻐﺔ أو وﱄ أو
شﻬﻮد ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة لثﺔ ) أﻗرا ( ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎحﻬﻤﺎ ﻷن اﺑﺘﺪاء اﻟﻨﻜﺎح حﻴﻨﺌﺬ ﻻ مﺎﻧﻊ مﻨه
ﻓﻼ مﺎﻧﻊ مﻦ اﺳﺘﺪامﺘه ﻓنﺤن ننﻈر ﰲ ﻫﺬﻩ اللﺤﻈﺔ ﻫل ﰲ ﻫﺬﻩ اللﺤﻈﺔ ﻳﻮﺟد شﻲء ﳝنﻊ
استمرار النﻜاح ﻓﺈن وﺟد ﻓرﻗنا وﻫﺬﻩ الصﻮرة الثانيﺔ وﻫﻲ ) :وإن ﻛﺎﻧﺖ ( اﻟﺰوﺟﺔ ) ﳑﻦ ﻻ
ﳚﻮز اﺑﺘﺪاء ﻧﻜﺎحﻬﺎ ( حﺎل اﻟﱰاﻓﻊ أو اﻹﺳﻼم ﻛﺬات ﳏرم ﻳعﲏ ﺗراﻓعﻮا إلينا وإذا ﺑﻪ
ﻣتﺰوج أختﻪ ﻓنفرق ﺑينﻬما ،أو مﻌﺘﺪة ﱂ ﺗﻔرغ ﻋﺪ ﺎ أو مﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼ ﻗبﻞ أن ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ
غﲑﻩ ) ﻓرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( ﻷن مﺎ مﻨﻊ اﺑﺘﺪاء اﻟﻌﻘﺪ مﻨﻊ اﺳﺘﺪامﺘه اﻵن ننتﻘل إﱃ اﳊرﰊ
واﳊرﺑيﺔ ،ﻗال ) :وإن وطئ حرﰊ حرﺑﻴﺔ ﻓﺄﺳﻠﻤﺎ ( أو ﺗراﻓﻌﺎ إﻟﻴﻨﺎ ) وﻗﺪ اﻋﺘﻘﺪاﻩ ﻧﻜﺎحﺎ
أﻗرا ( ﻋﻠﻴه ﻷ ﻻﻧﺘﻌرض ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻴﻨﻬم ) وإﻻ ( ﻳﻌﺘﻘﺪاﻩ ﻧﻜﺎحﺎ ) ﻓسﺦ ( أي
ﻓرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻧه ﺳﻔﺎح ﻓﻴجﺐ إﻧﻜﺎر إذاً ﺣرﰊ وﺣرﺑيﺔ ﻳعيﺸﻮا ﻣﻊ ﺑعض وﳚاﻣعﻬا ﻓلننﻈر
ﻫل أنتﻢ ﻣتﺰوﺟﲔ أم ﻫﻲ عﻼﻗﺔ ﻓﻘﻂ ﺑدون عﻘد ﻓﺈن اعتﻘداﻩ نﻜاﺣا ﻓﻬﻮ نﻜاح وإن
اعتﻘداﻩ ليس ﺑنﻜاح ﻓليس ﺑنﻜاح ،اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ اﳌﻬر :اﻵن نتﻜلﻢ ﰲ ﻣسﺄلﺔ

الﻜفار ،ﻫﺬا الﻜاﻓر ﳌا ﺗﺰوج الﻜاﻓرة أعﻄاﻫا ﻣﻬر ﺻﺤيﺢ ﻓﻬﻮ ﺻﺤيﺢ ،أعﻄاﻫا ﻣﻬر ﻃل
ﻳعﲏ ﻣﻬرﻫا ﻛان ﲬر ﻓنﺤن عند ﻻ ﻳصﺢ ﻓﻬل نﻘبل ﻫﺬا أم ﻻ؟ ﺻﻮر ن :إن أعﻄاﻫا
ﻣﻬر ﻃل ليس ﺑصﺤيﺢ ﻣثل اﳋمر ﻓﺄخﺬﺗﻪ ﻣن زﻣان وانتﻬى اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻼ نتعرض لﻜن
إذا ﻛان اﳌﻬر وﻫﻮ ﻫﺬا اﳋمر ﱂ ﺗﻘبﻀﻪ ﻓﻬل نعﻄيﻬا اﻵن اﳋمر ﻻ ﻫنا نلﻐﻲ اﳌﻬر ونعﻄيﻬا
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ﻣﻬر ﻣثلﻬا ،ﻗال ) :ومﱴ ﻛﺎن اﳌﻬر صحﻴحﺎ"أ" أﺧﺬﺗه ( ﻷﻧه اﻟﻮاﺟﺐ ) وإن ﻛﺎن
ﻓﺎﺳﺪا ("ب" ﻛﺨﻤر أو ﺧﻨﺰﻳر ) وﻗبﻀﺘه اﺳﺘﻘر ( ﻓﻼ شﻲء ﳍﺎ غﲑﻩ ﻷ ﻤﺎ ﺗﻘﺎﺑﻀﺎ
ﲝﻜم اﻟﺸرك ) وإن ﱂ ﺗﻘبﻀه ( وﻛان ﻓاسدا "ج" وﻻ شﻴﺌﺎ مﻨه ﻓرض ﳍﺎ مﻬر اﳌثﻞ ﻷن
اﳋﻤر وﳓﻮﻩ ﻻ ﻳﻜﻮن مﻬر اﳌسﻠﻤﺔ ﻓﻴبﻄﻞ وإن ﻗبﻀﺖ اﻟبﻌض وﺟﺐ ﻗسط اﻟبﺎﻗﻲ مﻦ
مﻬر اﳌثﻞ ﻳعﲏ اﻓرض أنﻪ أعﻄاﻫا اﳋمر ﻣﻬر سلمﻬا نصف اﳋمر و ﻗﻲ النصف ﻓيجب

ﳍا ﻗيمﺔ الﻘسﻂ الباﻗﻲ وﻫﻮ نصف ﻣﻬر اﳌثل ،أو أعﻄاﻫا الثلﺚ ﺛلﺚ اﳋمر اﳌتفق عليﻪ

و ﻗﻲ ﺛلثﲔ ﻳصﲑ ﻳعﻄيﻬا ﺛلثﲔ ﻣﻬر اﳌثل ﰒ ﻗال ) :و ( إن ) ﱂ ﻳسم ( ﳍﺎ مﻬر ) ﻓرض
ﳍﺎ مﻬر اﳌثﻞ ( ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ "د" ﳋﻠﻮ اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻦ اﻟﺘسﻤﻴﺔ عند أرﺑﻊ ﺻﻮر :إﻣا ﻣﻬر

ﺻﺤيﺢ أخﺬﺗﻪ ،أو ﻣﻬر ﺻﺤيﺢ ﱂ ﺗﻘبﻀﻪ ﻳسلمﻬا إ ﻩ ،أو ﻣﻬر ﻓاسد ﻗبﻀتﻪ انتﻬى
اﳌﻮﺿﻮع أو ﻣﻬر ﻓاسد ﱂ ﺗﻘبﻀﻪ ﻓنتﺤﻮل إﱃ ﻣﻬر اﳌثل ،أو ﻣﻬر ﻓاسد ﻗبﻀﺖ ﺑعﻀﻪ ﻓﺈذاً
خﺬ البعض اﳌتبﻘﻲ ﻣن ﻣﻬر اﳌثل ،وإن ﱂ ﻳسﻢ ﳍا شيﺌا ﻓرض ﳍا ﻣﻬر اﳌثل ﳋلﻮ النﻜاح
عن التسميﺔ .اﻵن ﻣسﺄلﺔ إسﻼم الﺰوﺟﲔ:

ﻓصﻞ
) وإن أﺳﻠم اﻟﺰوﺟﺎن مﻌﺎ (] [١ن ﺗﻠﻔﻈﺎ ﻹﺳﻼم دﻓﻌﺔ واحﺪة ﻓﻌﻠﻰ ﻧﻜﺎحﻬﻤﺎ ﻷﻧه
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ مﻨﻬﻤﺎ اﺧﺘﻼف دﻳﻦ ،الصﻮرة الثانيﺔ ) :أو ( أﺳﻠم ) زوج ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ (] [٢ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﻛﺎن أو غﲑ ﻛﺘﺎﰊ ﻓصار ﻣسلﻢ ﻣتﺰوج ﻳﻬﻮدﻳﺔ أو نصرانيﺔ ﻓﻬﺬا ﻳصﺢ إذاً ) ﻓﻌﻠﻰ
ﻧﻜﺎحﻬﻤﺎ ( ﻷن ﻟﻠﻤسﻠم اﺑﺘﺪاء ﻧﻜﺎح اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،الصﻮرة الثالثﺔ ) :ﻓﺈن أﺳﻠﻤﺖ ﻫﻲ (
] [٣أي اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﻛﺎﻓر ﻗبﻞ دﺧﻮل اﻧﻔسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﻷن اﳌسﻠﻤﺔ ﻻ ﲢﻞ
ﻟﻜﺎﻓر ) أو ( أﺳﻠم ) أحﺪ اﻟﺰوﺟﲔ غﲑ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﲔ ( ﻫﺬﻩ الصﻮرة الراﺑعﺔ] [٤اﻵن انتبﻬﻮا
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اﻹشﻜال عند ﰲ الصﻮرة الثالثﺔ والراﺑعﺔ ﻳعﲏ أسلﻢ أﺣدﳘا على وﺟﻪ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻘاء النﻜاح
ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻫﻲ الﱵ أسلمﺖ ﻣسلمﺔ ﻣﻊ نصراﱐ ﻻ ﳚﻮز أو ﻳﻜﻮن ﻫﻮ أسلﻢ لﻜن ﻫﻲ
ليسﺖ ﻛتاﺑيﺔ ﻫﻲ ﳎﻮسيﺔ ﻓﻼ ﳚﻮز للمسلﻢ أن ﻳتﺰوج ﳎﻮسيﺔ أو ﻣﺸرﻛﺔ إذاً ﰲ ﻫاﺗﲔ
الصﻮرﺗﲔ ﻓما اﳊﻜﻢ؟ نﻘﻮل اﳊﻜﻢ ﻛالتاﱄ إن ﺣصل شﻲء ﻣن ﻫﺬا ﻗبل الدخﻮل ﻓالعﻘد
ﻃل وإن ﺣصل ﺑعد الدخﻮل ﻓنعلق اﻷﻣر إﱃ انﻘﻀاء العدة ﻳعﲏ ننتﻈر إﱃ انتﻬاء العدة
ﻓﺈن انتﻬﺖ العدة وﱂ ﻳسلﻢ الثاﱐ علمنا ﺑﻄﻼن النﻜاح ﻣنﺬ أسلﻢ وإن أسلﻢ ﰲ أﺛناء العدة

إذاً استمر النﻜاح ﻛما ﻫﻮ .إذاً إذا أسلﻢ أﺣد الﺰوﺟﲔ والثاﱐ ﱂ ﻳسلﻢ وﻛان الﻮﺿﻊ أي
اﳊال ﻻ ﻳﻘبل ﺑﻘاؤﻩ ﻣعﻬا ﻓﺈن ﻛان ﻗبل الدخﻮل انفسخ النﻜاح وإن ﻛان ﺑعد الدخﻮل
انتﻈر إﱃ ﻣﻀﻲ العدة ﻓﺈن ﻣﻀﺖ العدة وﱂ ﻳصلﺢ اﳊال ﻳسلﻢ الﻄرف الثاﱐ ﻓنﻘﻮل العﻘد
انفسخ ﻣنﺬ اﻹسﻼم وإن أسلﻢ أﺣدﳘا أي الﻄرف الثاﱐ ﰲ أﺛناء العدة ﻣﻀﺖ العدة،

ﻗال ) :أو ( أﺳﻠم ) أحﺪ اﻟﺰوﺟﲔ غﲑ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﲔ ( ﻛﺎ ﻮﺳﻴﲔ ﻳسﻠم أحﺪﳘﺎ ) ﻗبﻞ
اﻟﺪﺧﻮل"أ" ﺑﻄﻞ ( اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﻼ ﺗرﺟﻌﻮﻫﻦ إﱃ اﻟﻜﻔﺎر { وﻗﻮﻟه } وﻻ
ﲤسﻜﻮا ﺑﻌصم اﻟﻜﻮاﻓر { ﻓﺈن ﺳبﻘﺘه ﻹﺳﻼم ) ﻓﻼ مﻬر ( ﳍﺎ ﻲء اﻟﻔرﻗﺔ مﻦ ﻗبﻠﻬﺎ )
وإن ﺳبﻘﻬﺎ ( ﻹﺳﻼم ) ﻓﻠﻬﺎ ﻧصﻔه ( أي ﻧصف اﳌﻬر ﻲء اﻟﻔرﻗﺔ مﻦ ﻗبﻠه وﻛﺬا إن
أﺳﻠﻤﺎ أي ﻛﻼﳘا أسلﻢ وادﻋﺖ ﺳبﻘه أو ﻗﺎﻻ ﺳبﻖ أحﺪ وﻻ ﻧﻌﻠم ﻋﻴﻨه ﻓيصﲑ ﳍا
نصف اﳌﻬر ﻷن اﻷﺻل ﺑﻘاء اﳌﻬر ﰲ ذﻣتﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ ) وإن أﺳﻠم أحﺪﳘﺎ ( أي أحﺪ
اﻟﺰوﺟﲔ غﲑ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﲔ أو أﺳﻠﻤﺖ ﻛﺎﻓرة ﲢﺖ ﻛﺎﻓر ) ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل"ب" وﻗف اﻷمر
ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ( ﳌﺎ روى مﺎﻟﻚ ﰲ مﻮطﺌه ﻋﻦ اﺑﻦ شﻬﺎب ﻗﺎل ﻛﺎن ﺑﲔ إﺳﻼم
صﻔﻮان ﺑﻦ أمﻴﺔ وامرأﺗه ﺑﻨﺖ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﳓﻮا مﻦ شﻬر أﺳﻠﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ وﺑﻘﻲ
صﻔﻮان حﱴ شﻬﺪ حﻨﻴﻨﺎ واﻟﻄﺎﺋف وﻫﻮ ﻛﺎﻓر ﰒ أﺳﻠم وﱂ ﻳﻔرق اﻟﻨﱯ صﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه
وﺳﻠم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺳﺘﻘرت ﻋﻨﺪﻩ امرأﺗه ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻜﺎح ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋبﺪ اﻟﱪ شﻬرة ﻫﺬا
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اﳊﺪﻳﺚ أﻗﻮى مﻦ إﺳﻨﺎدﻩ وﻗﺎل اﺑﻦ شﱪمﺔ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﷲ صﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﻳسﻠم اﻟرﺟﻞ ﻗبﻞ اﳌرأة واﳌرأة ﻗبﻞ اﻟرﺟﻞ ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ أﺳﻠم ﻗبﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة
ﻓﻬﻲ امرأﺗه ﻓﺈن أﺳﻠم ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪة ﻓﻼ ﻧﻜﺎح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷننا علمنا ﻓسخ النﻜاح ﻓﺈسﻼﻣﻪ ﺑعد
العدة ﻻ ﻳنفﻊ ) ﻓﺈن أﺳﻠم اﻵﺧر ﻓﻴﻬﺎ ( أي ﰲ اﻟﻌﺪة ) دام اﻟﻨﻜﺎح ( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳌﺎ ﺳبﻖ )
وإﻻ ( ﻳسﻠم اﻵﺧر حﱴ اﻧﻘﻀﺖ ) ن ﻓسﺨه ( أي ﻓسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ) مﻨﺬ أﺳﻠم اﻷول
( مﻦ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻠه ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺪة إن أﺳﻠﻤﺖ ﻗبﻠه وﻟﻮ ﱂ ﻳسﻠم ﻳﻘﻮل ﳍا النفﻘﺔ ﰲ
ﻣدة العدة إن أسلمﺖ ﻫﻲ ﻗبلﻪ ﻷ ا ﳏبﻮسﺔ ﺑسببﻪ ﻓاﻵن ﻫﻲ أسلمﺖ ﻗبلﻪ وﻫﻲ اﻵن
ﺗنتﻈرﻩ أن ﻳسلﻢ ﻫﻮ ﻓيﻜﻮن ﳍا النفﻘﺔ إن أسلمﺖ ﻗبلﻪ وﻃبعا ﻳفﻬﻢ ﻣنﻪ أنﻪ ﻻ نفﻘﺔ ﳍا إن
أسلﻢ ﻫﻮ ﻗبلﻬا ﻷنﻪ ﻻ سبيل لﻪ إﻻ إﺑﻘاء نﻜاﺣﻬا إذا ﻛان ﻫﻮ الﺬي أسلﻢ ﻗبلﻬا ﻳصﲑ
اﻷﻣر عندﻫا ﻫﻲ الﱵ ﻳنتﻈر إسﻼﻣﻬا ﻓيصﲑ ﻻ نفﻘﺔ ﳍا إن أسلﻢ ﻗبلﻬا إن سبﻘﻬا ﻫﻮ
ﻹسﻼم وﺑﻘيﺖ ﻫﻲ ﻛاﻓرة ﻓﻬل ﻫﻮ ﻳستﻄيﻊ إﺑﻘاء نﻜاﺣﻬا؟ ﻻ ﻫﻲ الﱵ ﲤلﻚ إﺑﻘاء
نﻜاﺣﻬا أو عدﻣﻪ ﻓﺈﺑﻘاء نﻜاﺣﻬا سﻼﻣﻬا أﻣا إن أسلمﺖ ﻫﻲ ﻗبلﻪ ﻛما ذﻛر اﳌصنف

ﻓﻬﻲ ﺗنتﻈرﻩ .اﳋاﻣس ) :وإن ﻛﻔرا ( أي ارﺗﺪا ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ ] ) [٥أو ( ارﺗﺪ )
أحﺪﳘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل وﻗف اﻷمر ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ( ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺳﻠم أحﺪﳘﺎ ﻓﺈن ب
مﻦ ارﺗﺪ ﻗبﻞ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻧﻜﺎحﻬﻤﺎ وإﻻ ﺗبﻴﻨﺎ ﻓسﺨه مﻨﺬ ارﺗﺪ ) و ( إن ارﺗﺪا أو
أحﺪﳘﺎ ) ﻗبﻠه ( أي ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ) ﺑﻄﻞ ( اﻟﻨﻜﺎح ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ ارﺗدا أو ارﺗد

أﺣدﳘا ﻗبل الدخﻮل ﺑﻄل النﻜاح ،ﺑعد الدخﻮل نتﻮﻗف وننتﻈر ﻓﱰة العدة إﻣا أن ﻳرﺟﻊ إﱃ

اﻹسﻼم أو علمنا ﺑﻄﻼن النﻜاح ،ﻣسﺄلﺔ أخﲑة :ومﻦ أﺳﻠم وﲢﺘه أﻛثر مﻦ أرﺑﻊ ﻓﺄﺳﻠﻤﻦ
أو ﻛﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎت اﺧﺘﺎر مﻨﻬﻦ أرﺑﻌﺎ إن ﻛﺎن مﻜﻠﻔﺎ وإﻻ وﻗف اﻷمر حﱴ ﻳﻜﻠف وإن أﰉ
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اﻻﺧﺘﻴﺎر أﺟﱪ ﲝبﺲ ﰒ ﺗﻌﺰﻳر عﻘﻮﺑﺔ ﻳعﲏ اﳊاﻛﻢ ﳛبسﻪ وﻳﻘﻮل لﻪ اختار وإن أﺳﻠم وﲢﺘه
أﺧﺘﺎن اﺧﺘﺎر مﻨﻬﻤﺎ واحﺪة.
ب اﻟصﺪاق
ﻳﻘﺎل أصﺪﻗﺖ اﳌرأة ومﻬر ﺎ وأمﻬر ﺎ"وﻫﻮ ﻋﻮض ﻳسم ﰲ اﻟﻨﻜﺎح أو ﺑﻌﺪﻩ"ﻛيف أو
ﺑعدﻩ؟ ﳓن ذﻛر أن الﺬي ﻳنﻜﺢ ﺑدون ﻣﻬر ﳚب ﳍا ﻣﻬر اﳌثل ) ﻳسﻦ ﲣﻔﻴﻔه ( ﳊﺪﻳﺚ
ﻋﺎﺋﺸﺔ مرﻓﻮﻋﺎ أﻋﻈم اﻟﻨسﺎء ﺑرﻛﺔ أﻳسرﻫﻦ مﺆﻧﺔ رواﻩ أﺑﻮ حﻔﺺ ﺳﻨﺎدﻩ ) و ( ﺳﻦ )
ﺗسﻤﻴﺘه ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ( وﻃبعا ﺗسميتﻪ ﰲ العﻘد ليسﺖ واﺟبﺔ اﳌﻬر واﺟب لﻜن لﻮ ﱂ ﻳسﻢ ﰲ
العﻘد ﻓيصﺢ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﺰاع وﻟﻴسﺖ شرطﺎ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜم إن طﻠﻘﺘم
اﻟﻨسﺎء مﺎ ﱂ ﲤسﻮﻫﻦ أو ﺗﻔرﺿﻮا ﳍﻦ ﻓرﻳﻀﺔ { وﻳسﻦ أن ﻳﻜﻮن ) مﻦ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ درﻫم (
ﻫﺬا الثالﺚ ﻳستﺤب أن ﻳﻜﻮن اﳌﻬر ﻣن أرﺑعماﺋﺔ درﻫﻢ إﱃ ﲬسماﺋﺔ درﻫﻢ والدرﻫﻢ ﺗﻘرﻳبا

٣ﺟرام إﻻ ﻗليل ،ﻗال :مﻦ اﻟﻔﻀﺔ وﻫﻲ صﺪاق ﺑﻨﺎت اﻟﻨﱯ ﷺ ) إﱃ ﲬسﻤﺎﺋﺔ ( درﻫم
وﻫﻮ صﺪاق أزواﺟه ﷺ وإن زاد ﻓﻼ س أرﺑعماﺋﺔ درﻫﻢ ﺗساوي  ،١١٨٨واﳋمسماﺋﺔ
درﻫﻢ ﻫﻲ  ١٤٨٥ﺟرام ﻣن الفﻀﺔ ﺗﻘرﻳبا ،ﻗال ) :و ( ﻻ ﻳﻘﺪر اﻟصﺪاق ﺑﻞ ) ﻛﻞ مﺎ
صﺢ ( أن ﻳﻜﻮن ) ﲦﻨﺎ أو أﺟرة صﺢ ( أن ﻳﻜﻮن ) مﻬرا وإن ﻗﻞ ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ اﻟﺘﻤﺲ
وﻟﻮ ﺧﺎﲤﺎ مﻦ حﺪﻳﺪ مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) وإن أصﺪﻗﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴم ﻗرآن ﱂ ﻳصﺢ ( اﻹصﺪاق اﻛتبﻮا

عندﻫا"وعنﻪ ﻳصﺢ" الرواﻳﺔ الثانيﺔ ﰲ اﳌﺬﻫب أنﻪ ﻳصﺢ أن ﻳصدﻗﻬا ﺗعليﻢ الﻘرآن ،اﻵن ﻫﻮ

سيﺬﻛر دليل الرواﻳﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ اﳌﺬﻫب ،ﻗال :ﻷن اﻟﻔروج ﻻ ﺗسﺘبﺎح إﻻ ﻷمﻮال ﻟﻘﻮﻟه
ﺗﻌﺎﱃ } أن ﺗبﺘﻐﻮا مﻮاﻟﻜم { وروى اﻟبﺨﺎري أن اﻟﻨﱯ ﷺ زوج رﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة مﻦ
اﻟﻘرآن ﻫﺬﻩ الرواﻳﺔ ﰲ الصﺤيﺢ ﰲ البﺨاري وﰲ ﻣسلﻢ ﰒ ﻗﺎل ﻫﺬﻩ ليسﺖ ﰲ الصﺤيﺢ ﻻ
ﺗﻜﻮن ﻷحﺪ ﺑﻌﺪك مﻬرا ﻫﺬﻩ ﰲ سنن سعيد ﺑن ﻣنصﻮر ) ﺑﻞ ( ﻳصﺢ أن ﻳصﺪﻗﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴم
مﻌﲔ مﻦ ) ﻓﻘه وأدب ( ﻛﻨحﻮ وصرف وﺑﻴﺎن وﻟﻐﺔ وﳓﻮﻫﺎ ) وشﻌر مبﺎح مﻌﻠﻮم ( وﻟﻮ
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ﱂ ﻳﻌرﻓه ﰒ ﻳﺘﻌﻠﻤه وﻳﻌﻠﻤﻬﺎ وﻛﺬا ﻟﻮ أصﺪﻗﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴم صﻨﻌﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺧﻴﺎطﺔ ﺛﻮ ﺎ أو رد
ﻗﻨﻬﺎ مﻦ ﳏﻞ مﻌﲔ ﻷ ﺎ مﻨﻔﻌﺔ ﳚﻮز أﺧﺬ اﻟﻌﻮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ مﺎل ﻳعﲏ لﻮ ﻛان الصداق
أن ﻳرد ﳍا عبدﻫا اﳍارب ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﳚﻮز أخﺬ العﻮض عليﻪ ) ،وإن أصﺪﻗﻬﺎ طﻼق ﺿر ﺎ
ﱂ ﻳصﺢ ( ﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﳛﻞ ﻟرﺟﻞ أن ﻳﻨﻜﺢ امرأة ﺑﻄﻼق أﺧرى اﻵن سيﺬﻛر أشياء ﻻ
ﺗصﺢ ﻣﻬرا-١:ﻃﻼق ﺿر ا ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳصﺢ اﳌﻬر ﻓماذا ﳍا؟ ﻗال ) :وﳍﺎ مﻬر مثﻠﻬﺎ (
ﻟﻔسﺎد اﻟﺘسﻤﻴﺔ ) ومﱴ ﺑﻄﻞ اﳌسﻤﻰ ( ﻛﻜﻮﻧه ﳎﻬﻮﻻ ﻛﻌبﺪ أو ﺛﻮب أو ﲬر أو ﳓﻮﻩ )
وﺟﺐ مﻬر اﳌثﻞ ( ﻟﻌﻘﺪ ﻷن اﳌرأة ﻻ ﺗسﻠم إﻻ ﺑبﺪل وﱂ ﻳسﻠم اﻟبﺪل وﺗﻌﺬر رد
اﻟﻌﻮض ﻓﻮﺟﺐ ﺑﺪﻟه وﻻ ﻳﻀر ﺟﻬﻞ ﻳسﲑ ﻓﻠﻮ أصﺪﻗﻬﺎ ﻋبﺪا مﻦ ﻋبﻴﺪﻩ أو ﻓرﺳﺎ مﻦ
ﺧﻴﻠه وﳓﻮﻩ ﻓﻠﻬﺎ أحﺪﻫم ﺑﻘرﻋﺔ ﻣا الفرق؟ ﻳﻘﻮل لﻮ أﺻدﻗﻬا عبدا ﳎﻬﻮﻻ ﻳعﲏ لﻚ عبد

ﻫﺬا ﳎﻬﻮل ﻓﻼ ﻳصﺢ ،ﺛﻮب ﻻ ﻳصﺢ لﻜن ﻗال عبدا ﻣن عبيدي اﻵن ﻓيﻪ ﺟﻬالﺔ وﻓيﻪ

أﻳﻀا ﺟﺰء ﻣعلﻮم ﻳعﲏ أﺣد ﻫﺆﻻء العبيد ﻓﺈذاً ﻳصﺢ وﻳﻜﻮن ﳍا أﺣد ﻫﺆﻻء العبيد لﻘرعﺔ،

أو ﻓرسا ﻣن خيلﻪ ﻓلﻬا أﺣدﻫﻢ ﺑﻘرعﺔ ،ولﻮ ﻗال :وﻗﻨﻄﺎرا مﻦ ﳓﻮ زﻳﺖ أو ﻗﻔﻴﺰا مﻦ ﳓﻮ
ﺑر ﳍﺎ اﻟﻮﺳط ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﻗنﻄار زﻳﺖ أو ﲰن ﻣعناﻩ أنﻪ ﳍا ﻣن الﻮسﻂ ﻓﻬل ﻳلﺰﻣﻪ أن
ﺗﻘبل ﻗفيﺰ ﻣن ﺑر رديء؟ ﻻ وﻻ ﳚب عليﻪ أن ﺗيﻬا ﺟﻮد شﻲء ،ﺑل ﻳعﻄيﻬا الﻮسﻂ.

ﻓصﻞ
) وإن أصﺪﻗﻬﺎ أﻟﻔﺎ إن ﻛﺎن أﺑﻮﻫﺎ حﻴﺎ وأﻟﻔﲔ إن ﻛﺎن مﻴﺘﺎ وﺟﺐ مﻬر اﳌثﻞ ( ﻟﻔسﺎد
اﻟﺘسﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻷوﱃ ﻫﺬﻩ ﺗفسد ﻓيﻬا التسميﺔ اﳌﻬر ﻫنا ﻓاسد ﻷﺣد أﻣرﻳن :اﻷول:
إﻣا ﻟﻠجﻬﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ حﺎﻟﺔ اﻷب غﲑ مﻌﻠﻮمﺔ ،والعلﺔ الثانيﺔ :وﻷﻧه ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﰲ مﻮت
أﺑﻴﻬﺎ غرض صحﻴﺢ إذاً ﺗفسد ﻫﺬﻩ لﻜن الصﻮرة الثانيﺔ ) :و ( إن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ) ﻋﻠﻰ إن
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ﻛﺎﻧﺖ ﱄ زوﺟﺔ ﻟﻔﲔ أو ﱂ ﺗﻜﻦ ( ﱄ زوﺟﺔ ) ﻟف ﻳصﺢ ( اﻟﻨﻜﺎح ) ﳌسﻤﻰ ( ﻷن
ﺧﻠﻮ اﳌرأة مﻦ ﺿرة مﻦ أﻛﱪ أغراﺿﻬﺎ اﳌﻘصﻮدة ﳍﺎ الفرق أن ﻫﺬﻩ ليس ﳍا غرض
ﺻﺤيﺢ ﰲ ﻫﺬا ،وإن ﳍا غرض ﺻﺤيﺢ ﰲ ﻫﺬا ،أو للجﻬالﺔ إذا ﻛان ﻻ ﻳعرف اﻷب ﻫﻮ

ﺣﻲ أم ﻣيﺖ ﰒ ﻗال :وﻛﺬا إن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﲔ إن أﺧرﺟﻬﺎ مﻦ ﺑﻠﺪﻫﺎ أو دارﻫﺎ وأﻟف
إن ﱂ ﳜرﺟﻬﺎ ﻳعﲏ ﻳصﺢ ﰒ ﻗال ،اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟيل الصداق :ﻫل ﳝﻜن أن
ﻳﺆﺟل الصداق؟ نعﻢ ،ﻫل ﳝﻜن أن ﻳﺆﺟل ﺑعض الصداق؟ نعﻢ ﻳصﲑ ﻣﺆخر ،ﻓﺈذا أﺟلنا
ﺑعض الصداق ﻳتﺄﺟل إﱃ اﳌﻮعد اﳌتفق عليﻪ ،ﺗدﻓﻊ اﻵن ألف وألف ﺑعد سنﺔ ،أو ألف
ﻣﺆﺟلﺔ ﺑدون ﲢدﻳد ﻣﻮعد ﻓﺈن ﺣدد اﳌﻮعد ﻓﻬﻮ ،وإن ﱂ ﳛدد اﳌﻮعد ﻳصبﺢ اﳌﻮعد عند

الفرﻗﺔ الباﺋنﺔ إﻣا ﲟﻮت أو نﻘﻀاء العدة ﰲ ﺣال الفراق ﰲ اﳊياة ،ﻗال ) :وإذا أﺟﻞ
اﻟصﺪاق أو ﺑﻌﻀه ( ﻛﻨصﻔه أو ﺛﻠثه ) صﺢ ( اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ) ﻓﺈن ﻋﲔ أﺟﻼ ( أﻧﻴط ﺑه )
وإﻻ ( ﻳﻌﻴﻨﺎ أﺟﻼ ﺑﻞ أطﻠﻘﺎ ) ﻓﻤحﻠه اﻟﻔرﻗﺔ ( اﻟبﺎﺋﻨﺔ ﲟﻮت أو غﲑﻩ ﻋﻤﻼ ﻟﻌرف
واﻟﻌﺎدة ) وإن أصﺪﻗﻬﺎ مﺎﻻ مﻐصﻮ ( ﻳﻌﻠﻤﺎﻧه ﻛﺬﻟﻚ أي الﺰوج والﺰوﺟﺔ ﻛﻼﳘا ﻳعلﻢ أنﻪ
ﻣال ﻣﻐصﻮب ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻷوﱃ ﻳبﻄل ﻓيﻬا اﳌﻬر وﳚب ﻣﻬر اﳌثل ،الصﻮرة الثانيﺔ ) :أو (
أصﺪﻗﻬﺎ ) ﺧﻨﺰﻳرا وﳓﻮﻩ ( ﻛﺨﻤر صﺢ اﻟﻨﻜﺎح ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻳسم ﳍﺎ مﻬراً و ) وﺟﺐ ( ﳍﺎ )
مﻬر اﳌثﻞ ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم والﻘاعدة أنﻪ ﻣﱴ ﺑﻄل أو ﻓسد اﳌﻬر اﳌسمى وﺟب ﻣﻬر اﳌثل ،وﻣﱴ
ﱂ ﻳسﻢ ﻣﻬر ﻓلﻬا ﻣﻬر اﳌثل ،ﻗال :وإن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋبﺪ ﻓﺨرج مﻐصﻮ أو حرا ﻓﻠﻬﺎ
ﻗﻴﻤﺘه ﻳﻮم ﻋﻘﺪ ﻷ ﺎ رﺿﻴﺖ ﺑه إذ ﻇﻨﺘه ﳑﻠﻮﻛﺎً إذا ﻗال ﳍا لﻚ ﻫﺬا العبد ﻓﻈﻬر أن ﻫﺬا
العبد اﳌعﲔ ﻣﻐصﻮب ﻻ ﳝلﻜﻪ ﻫﻮ أو ﻇﻬر أنﻪ ليس ﺑعبد أي ﺣر ﻓما اﳊﻜﻢ؟ نﻘﻮل ﻓلﻬا
ﻗيمﺔ ﻫﺬا العبد ﻳﻮم العﻘد ،ولﻮ ﻇﻬر أنﻪ ﺣر وﻻ ﻗيمﺔ لﻪ ﻓنﻘدرﻩ عبد نﻘﻮل لﻮ ﻛان ﻫﺬا

اﳊر عبدا ﻓما ﻗيمتﻪ وﻳلتﺰم ﺬا اﳌﻬر ﻷ ا رﺿيﺖ ﺑﻪ إذ ﻇنتﻪ ﳑلﻮﻛا ) وأن وﺟﺪت ( اﳌﻬر
) اﳌبﺎح مﻌﻴبﺎً ( ﻛﻌبﺪ ﺑه ﳓﻮ ﻋرج ) ﺧﲑت ﺑﲔ ( إمسﺎﻛه مﻊ ) أرشه و ( ﺑﲔ ردﻩ

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٤٧

وأﺧﺬ ) ﻗﻴﻤﺘه ( إن ﻛﺎن مﺘﻘﻮمﺎً وإﻻ ﻓﻤثﻠه إذا وﺟدت اﳌﻬر اﳌباح ﳍا ﻣعيبا ﻳعﲏ ﻗال ﳍا

ﻣﻬرك ﻫﺬا العبد ﻓﻘبلﺖ ﻓلما أخﺬت العبد إذا ﺑﻪ ﻣعيب ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﻪ عرج ﻳعﲏ ﺑﻪ عيب

ﻳنﻘص ﻗيمﺔ العبد ﻓتﺨﲑ إﻣا أن ﲤسﻚ أرش النﻘص ﻳعﲏ ﻗيمﺔ النﻘص أو ﺗردﻩ و خﺬ ﻗيمﺔ
العبد ﻛاﻣﻼ أو ﺗردﻩ و خﺬ ﻣثلﻪ إذا ﻛان لﻪ ﻣثيل ﻳعﲏ لﻮ ﻛان غﲑ عبد ﻳعﲏ لﻮ ﻛانﺖ

السلعﺔ الﱵ أخﺬ ا ﻣﻬرا ﻣثليﺔ ﻓتﺄخﺬ ﻣثلﻬا .ﻗال :وإن أصﺪﻗﻬﺎ ﺛﻮ وﻋﲔ ذرﻋه ﻓبﺎن
أﻗﻞ ﺧﲑت ﺑﲔ أﺧﺬﻩ مﻊ ﻗﻴﻤﺔ مﺎ ﻧﻘﺺ وﺑﲔ ردﻩ وأﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻳعﲏ ﻗال ﻣﻬرك

ﻫﺬا الﻘماش ﻫﺬﻩ اللفﺔ وﻓيﻬا ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ أو ﻣاﺋﺔ ذراع ﻓﻈﻬر أ ا ﺗسعﲔ ﻓلﻬا أن ﺗﻄالب

لفرق ﻫﺬا ،ﻗيمﺔ الناﻗص أو ﺗرد اﳉميﻊ و خﺬ ﻗيمﺔ الﻘماش ﻛاﻣلﺔ ،واﳌﺘﺰوﺟﺔ عدﳍا

وﳌتﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋصﲑ ن ﲬرا ﻓلﻬا مثﻞ اﻟﻌصﲑ ) وإن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻟف ﳍﺎ وأﻟف
ﻷﺑﻴﻬﺎ ( أو ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻞ ﻟﻸب ) صحﺖ اﻟﺘسﻤﻴﺔ ( ﻫﺬﻩ الصﻮرة ﺗﺰوﺟﻬا على أن ألف

ﳍا وألف ﻷﺑيﻬا أو ﺗﺰوﺟﻬا على أن اﻷلف ألفﲔ ﻷﺑيﻬا ﻳصﺢ أن ﻳﺸﱰط لﻸب لﻜن ﻻ
ﻳصﺢ أن ﻳﺸﱰط لﻐﲑ اﻷب وﻫﺬﻩ خﻼﺻﺔ اﳌسﺄلﺔ وﳍﺬا سيﺬﻛر اﻵن ﻣسﺄلتﲔ اﳌسﺄلﺔ
اﻷوﱃ إذا اشﱰط لﻸب ﺟاز ذلﻚ وإن اشﱰط ﻷﺣد ن ﻓﻼ ﻳصﺢ ذلﻚ ﻳعﲏ ﻷخيﻬا
لعمﻬا لﻐﲑ ذلﻚ ﻻ ﺗصﺢ لﻜن اﳊﻜﻢ الﺬي ﻳنبﲏ عليﻪ ﻣا ﻫﻮ؟ اﻵن ﺗﺰوﺟﻬا على ألف ﳍا
وألف ﻷﺑيﻬا ﻓلﻮ ﺣصل ﻣثﻼ ﻓسخ واستﺤﻘﺖ نصف اﳌﻬر ﻓﻘﻂ وﻳرﻳد ﻳسﱰﺟﻊ النصف

الثاﱐ ﻓيﻄالب ﻣن؟ ﰲ ﺣال اﳌﻄالبﺔ ﻳﻄالب الﺰوﺟﺔ ﻫﺬا خﻼﺻﺔ اﳌسﺄلﺔ ،ﻗال :ﻷن ﻟﻠﻮاﻟﺪ
اﻷﺧﺬ مﻦ مﺎل وﻟﺪﻩ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم وﳝﻠﻜه اﻷب ﻟﻘبض مﻊ اﻟﻨﻴﺔ ﻣر ﻣعنا ﻫﺬا أن اﻷب

ﳝلﻚ ﻣن ﻣال ولدﻩ لﻘبض ﻣﻊ النيﺔ أو لﻘبض ﻣﻊ الﻘﻮل واﳌﻘصﻮد الﻘبض ﻣﻊ نيﺔ

التملﻚ ،ﻗال ) :ﻓﻠﻮ طﻠﻖ ( اﻟﺰوج ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪ اﻟﻘبض ( أي ﻗبض اﻟﺰوﺟﺔ
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اﻷﻟف وأﺑﻴﻬﺎ اﻷﻟف ) رﺟﻊ ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﻷﻟف ( دون أﺑﻴﻬﺎ وﻛﺬا إذا شرط اﻟﻜﻞ ﻟه أي
لﻸب وﻗبﻀه ﻟﻨﻴﺔ ﰒ طﻠﻖ ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل رﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻧصﻔه ختصار ﻳرﻳد أن

ﻳﻘﻮل أنﻪ ﻻ شﻲء على اﻷب وإن ﲰى اﺗفﻘا ﰲ اﳌﻬر ألف ﳍا وألف ﻷﺑيﻬا ﻓفﻲ ﺣال

الرﺟﻮع ﻳرﺟﻊ عليﻬا وﻻ ﻳرﺟﻊ على اﻷب ،ﻗال ) :وﻻ شﻲء ﻋﻠﻰ اﻷب ﳍﻤﺎ ( أي
ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ واﳌﻄﻠﻘﺔ أي ليس للمﻄلق أن ﻳﻄالب اﻷب وليس ﳍا ﻫﻲ البنﺖ أن ﺗﻄالب أ ﻫا
ﻫﺬا ﻫﻮ ،التعليل :ﻷ ﻗﺪر أن اﳉﻤﻴﻊ صﺎر ﳍﺎ ﰒ أﺧﺬﻩ اﻷب مﻨﻬﺎ ﻓﺘصﲑ ﻛﺄ ﺎ ﻗبﻀﺘه
ﰒ أﺧﺬﻩ مﻨﻬﺎ) وﻟﻮ شرط ذﻟﻚ ( أي اﻟصﺪاق أو ﺑﻌﻀه ) ﻟﻐﲑ اﻷب ( ﻛﺎﳉﺪ واﻷخ )
ﻓﻜﻞ اﳌسﻤﻰ ﳍﺎ ( أي ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻷﻧه ﻋﻮض ﺑﻀﻌﻬﺎ واﻟﺸرط طﻞ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ الﱵ
ﻗلناﻫا أنﻪ إذا ﻛان لﻐﲑ اﻷب ﻓﻼ ﻳصﺢ ،انتﻘل اﻵن ﻫل لﻺنسان أن ﻳﺰوج اﺑنتﻪ ﻗل ﻣن
ﻣﻬر اﳌثل؟ اﳉﻮاب نعﻢ ،ﻫل للﻮﱄ غﲑ اﻷب أن ﻳﺰوج وليتﻪ ﻗل ﻣن ﻣﻬر اﳌثل؟ ﻻ إﻻ
ﺑرﺿاﻫا ،ﻓاﻷب ﳑﻜن ﻳﺰوج اﺑنتﻪ ﻗل ﻣن ﻣﻬر اﳌثل أﻣا الﻮﱄ اﻵخر غﲑ اﻷب ﻻ ﳝلﻚ

ذلﻚ ،ﻗال ) :ومﻦ زوج ﺑﻨﺘه وﻟﻮ ﺛﻴبﺎ ﺑﺪون مﻬر مثﻠﻬﺎ صﺢ ( وﻟﻮ ﻛرﻫﺖ ﻷﻧه ﻟﻴﺲ
اﳌﻘصﻮد مﻦ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻌﻮض وﻻ ﻳﻠﺰم أحﺪا ﺗﺘﻤﺔ اﳌﻬر ﻳعﲏ ﻳصﺢ وﻻ ﻳلﺰم ﻻ الﺰوج أن

ﻳتمﻢ ﻣﻬر اﳌثل وﻻ اﻷب ﳚب عليﻪ أن ﻳتمﻢ ﻣﻬر اﳌثل لﻜن إن زوﺟﻬا غﲑ اﻷب ،ﻗال) :
وإن زوﺟﻬﺎ ﺑه ( أي ﺑﺪون مﻬر مثﻠﻬﺎ ) وﱄ غﲑﻩ ( أي غﲑ اﻷب ) ذ ﺎ صﺢ ( مﻊ
رشﺪﻫﺎ ﻷن اﳊﻖ ﳍﺎ وﻗﺪ أﺳﻘﻄﺘه ﻫﺬا ﻷنﻪ ذ ا ) وإن ﱂ ذن ( ﰲ ﺗﺰوﳚﻬﺎ ﺑﺪون مﻬر
مثﻠﻬﺎ غﲑ اﻷب ) ﻓـ ( ﳍﺎ ) مﻬر اﳌثﻞ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻳعﲏ ليس على الﻮﱄ ﻟﻔسﺎد
اﻟﺘسﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻹذن ﻓﻴﻬﺎ اﻵن انتﻘل إﱃ الصﻐﲑ إذا زوج اﺑنﻪ ،ﻓﻬمنا ﳌا ﻳﺰوج اﺑنتﻪ ﻗل

ﻣن ﻣﻬر اﳌثل ،وإذا زوج اﺑنﻪ ﻛثر ﻣن ﻣﻬر اﳌثل ﻫﺬا ﻫﻮ اﻹﺿرار ﻓﻬل ﻳصﺢ ﻣن اﻷب أم

ﻻ؟ اﳉﻮاب نعﻢ ،ﻗال ) :وإن زوج اﺑﻨه اﻟصﻐﲑ ﲟﻬر اﳌثﻞ أو أﻛثر صﺢ ( ﻻزمﺎ ﻷن
اﳌرأة ﱂ ﺗرض ﺑﺪوﻧه وﻗﺪ ﺗﻜﻮن مصﻠحﺔ اﻻﺑﻦ ﰲ ﺑﺬل اﻟﺰ دة ﻓاﳌﺸﻜلﺔ ليسﺖ ﰲ ﻣﻬر

كتاب النكاح والطﻼق
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اﳌثل ﺑل ﰲ الﺰ دة ﻓﻬل لﻸب أن ﻳﺰوج اﺑنﻪ ﻛثر ﻣن ﻣﻬر اﳌثل ﻣن ﻣال الﻮلد أﻣا ﻣن ﻣال
اﻷب ﳑﻜن؟ اﳉﻮاب نعﻢ ﻷنﻪ أﺣيا ﻗد ﺗﻜﻮن اﳌصلﺤﺔ ﰲ أن ﻳبﺬل الﺰ دة ﺣﱴ ﻳتﺰوج

ﻫﺬﻩ اﳌرأة أو ﻳﻜﻮن اﻻﺑن ﻷنﻪ ﺻﻐﲑ ﻓيﻜﻮن ﻫﺬا الصﻐر عيب ﻓيدﻓﻊ أﻛثر لﺬلﻚ وﻳﻜﻮن
اﻟصﺪاق ) ﰲ ذمﺔ اﻟﺰوج ( إذا ﱂ ﻳﻌﲔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ وإن عﲔ ﰲ العﻘد ﻳصﲑ ﰲ ذﻣﺔ ﻣن؟

ليس ﰲ ذﻣﺔ أﺣد ﻳصﲑ ﻫﻮ اﳌعﲔ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال أو اﺗفﻘا ﰲ العﻘد على أن ﻳﻜﻮن اﳌﻬر ﻣاﺋﺔ

ألف ر ل ﻓتصبﺢ ﻫﺬﻩ اﳌاﺋﺔ ألف ر ل ﰲ ذﻣﺔ الﺰوج وإن ﻛان اﳌﻬر ﻣعﲔ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل ﻣﻬرك
ﻫﺬﻩ السيارة أو ﻫﺬﻩ اﻷرض أو ﻫﺬﻩ العمارة ﻓيصﲑ ﰲ ذﻣﺔ الﺰوج أم ﺗصبﺢ ﻫﺬﻩ اﳌعﲔ؟

ﻳصبﺢ ﻫﺬا الﺸﻲء اﳌعﲔ ﻫﻮ اﳌﻬر ،ﻗال ) :وإن ﻛﺎن ( اﻟﺰوج ) مﻌسرا ﱂ ﻳﻀﻤﻨه اﻷب (
ﻷن اﻷب ﺋﺐ ﻋﻨه ﰲ اﻟﺘﺰوﻳﺞ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻠﺰمه مﺎ ﱂ ﻳﻠﺘﺰمه ﻛﺎﻟﻮﻛﻴﻞ اﻵن ﻫﺬا ﺗﺰوج

ﲟﻬر اﳌثل أو ﻛثر ﻣن ﻣﻬر اﳌثل ﻓالﺬي ﻳﻄالب الﺰوج الصﻐﲑ وﻻ ﻳﻄالب اﻷب ﻓﺈن ﻛان
ﻣعسر الصﻐﲑ ﻣا عندﻩ ﻓلﻮس ﺟاﻫﺰة ﻓﻼ ﻳﻀمن اﻷب وإﳕا ﻳﻄالب الصﻐﲑ إﻻ ﰲ ﺣالﺔ إذا

ﺿمنﻪ اﻷب ،ﻗال :ﻓﺈن ﺿﻤﻨه أي اﻷب غرمه إذا ﻛان اﻷب ﺿمن ﻓيﻐرم ليس ﻷنﻪ ﻫﻮ

الﺬي زوج الﻮلد ولﻜن ﻳﻐرم ﻷنﻪ ﻫﻮ الﺬي ﺿمن الﻮلد ،ﻗال :وﻷب ﻗبض صﺪاق ﳏجﻮر
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ رشﻴﺪة وﻟﻮ ﺑﻜرا إﻻ ذ ﺎ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻘبض ﺻداق الرشيدة ولﻮ ﻛانﺖ ﺑﻜرا إﻻ
ذ ا ،ﻗال :وإن ﺗﺰوج ﻋبﺪ ذن ﺳﻴﺪﻩ صﺢ وﺗﻌﻠﻖ صﺪاق وﻧﻔﻘﺔ وﻛسﻮة ومسﻜﻦ
ﺑﺬمﺔ ﺳﻴﺪﻩ وﺑﻼ إذﻧه ﻻ ﻳصﺢ العﻘد ﻓﺈن وطئ أي العبد ﺗﻌﻠﻖ مﻬر اﳌثﻞ ﺑرﻗبﺘه ﻷنﻪ ﱂ
ذن لﻪ ﻓﻬﻮ ﺗﺰوج والعﻘد ﻃل ولﻮ ﻛان ﳚﻬل ﻫﺬا ﻓﻬﺬﻩ اﳌرأة ﳍا ﻣﻬر اﳌثل ﻓمن الﺬي

ﻳتﺤمل ﻣﻬر اﳌثل؟ العبد ،ﺑرﻗبتﻪ ﻣعناﻩ خﺬ وﻳباع وﻳدﻓﻊ ﻣن ﻗيمتﻪ اﳌﻬر أو أن السيد
ﻳفدﻳﻪ ﻷﻗل ﻣن ﻣﻬر اﳌثل أو ﻗيمتﻪ.
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ﻓصﻞ
) وﲤﻠﻚ اﳌرأة ( ﲨﻴﻊ ) صﺪاﻗﻬﺎ ﻟﻌﻘﺪ ( ﻛﺎﻟبﻴﻊ وﺳﻘﻮط ﻧصﻔه ﻟﻄﻼق أي ﻗبل
الدخﻮل ﻻ ﳝﻨﻊ وﺟﻮب ﲨﻴﻌه ﻟﻌﻘﺪ ﻫﺬا اﳌعﲎ إذاً وﺟب ﻛاﻣﻼ لﻜن ﻫﺬا الﺬي وﺟب
ﻛاﻣﻼ لﻮ ﺣصل ﻃﻼق ﻗبل الدخﻮل سيسﻘﻂ نصفﻪ ) وﳍﺎ ( أي ﻟﻠﻤرأة ) ﳕﺎء ( اﳌﻬر )
اﳌﻌﲔ ( ] [١ﻳعﲏ لﻮ ﻛان ﻣﻬرﻫا ﻫﺬﻩ العمارة ﻣعناﻩ إﳚارﻫا ﳍا ﻷن ﻫﺬا ﻣﻬر ﻣعﲔ ﻓنماؤﻩ
ﳍا أو ﻣثﻼ داﺑﺔ ﺣيﻮان يمﺔ أنعام ﺗﻮالدت ﻓلﻬا ﳕاء اﳌعﲔ مﻦ ﻛسﺐ ﻳعﲏ لﻮ ﻛان عبدا
وﲦرة ﻳعﲏ لﻮ ﻛانﺖ شجرة ووﻟﺪ وﳓﻮﻫﺎ وﻟﻮ حصﻞ أي النماء ) ﻗبﻞ اﻟﻘبض ( لنسبﺔ
للمعﲔ ﻷﻧه ﳕﺎ مﻠﻜﻬﺎ ختصار اﳌﻬر اﻵن ﻣعينا ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ العمارة ﻓﻘبل أن ﺗﻘبض العمارة

ﺟرت إﳚارات ﻓلمن ﻫﺬﻩ اﻹﳚارات؟ للمالﻚ ،ﻣن الﺬي ﳝلﻚ ﻫﺬﻩ العمارة اﳌعينﺔ؟ اﳌرأة
إذاً ﳍا ﻗبﻀﺖ أم ﱂ ﺗﻘبض ﻓلﻬا ،ﻛﺬلﻚ لﻮ ﻛانﺖ شجر ﻓﻈﻬر ﲦر ﻓﻜل ﲦرة ﺗﻈﻬر ﻫﻲ

للمالﻚ سﻮاء ﻗبﻀتﻪ أم ﻻ وﻫﻜﺬا .ﻗال ) :وﺿﺪﻩ ﺑﻀﺪﻩ ( أي ﺿﺪ اﳌﻌﲔ ﻛﻘﻔﻴﺰ مﻦ
صﱪة ورطﻞ مﻦ زﺑﺪة ﺑﻀﺪ اﳌﻌﲔ ﻳعﲏ لﻮ ﻛان اﳌﻬر ﻣبﻬﻢ ﻣثل أن ﻗال ﳍا لﻚ عﺸرة

آﻻف ر ل أو ﻛﺬا ﻛيلﺔ ﻣن الﱪ ﻫﺬﻩ ليسﺖ ﻣعينﺔ ﻣبﻬمﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﰲ ذﻣتﻪ ﻫﻮ ﻓليس لﻪ ﳕاؤﻩ

ﻷننا ليس عند شﻲء ﳏدد نﻘﻮل ﳕاؤﻩ لﻪ ﻓيﻘﻮل ﺿدﻩ ﺑﻀدﻩ ،ﰲ اﳊﻜﻢ ﻛيف؟ ﻗال :ﰲ
اﳊﻜم ﻓﻨﻤﺎؤﻩ ﻟه وﺿﻤﺎﻧه ﻋﻠﻴه وﻻ ﲤﻠﻚ ﺗصرﻓﺎ ﻓﻴه ﻗبﻞ ﻗبﻀه ﻛﻤبﻴﻊ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﳍا

ﻣﻬرك ﻣاﺋﺔ ﻗفيﺰ ﻣن ﺑر وﻫﻮ عندﻩ ﰲ البيﺖ ﻣاﺋﺔ ﻗفيﺰ ﻣن ﺑر ﻓﻬﻮ ﻣا عينﻪ لﻜن ﰲ نيتﻪ أن
ﻳعﻄيﻬا ﻫﺬا ﻓلﻮ ﺗلف ﰲ ذﻣتﻪ ﻫﻮ وليس ﰲ ذﻣتﻬا ﻷنﻪ ﱂ ﻳسلمﻬا ،أو زاد اﳌﻬر ﻳعﲏ ﻛان
وي ﻳعﻄيﻬا ﻣثﻼ يمﺔ أنعام وﻛانﺖ عندﻩ ﰒ ﺗﻮالدت ﻓما زاد لﻪ ﻫﻮ ﻷ ا غﲑ ﻣعﲔ ﰒ

ﻗال ) :وإن ﺗﻠف ( اﳌﻬر اﳌﻌﲔ ﻗبﻞ ﻗبﻀه ) ﻓﻤﻦ ﺿﻤﺎ ﺎ (] [٢ﻓالﺬي ﻳنبﲏ على اﳌعﲔ

أن النماء ﳍا والﻀمان عليﻬا ﻓﻴﻔﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ) إﻻ أن ﳝﻨﻌﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗبﻀه ﻓﻴﻀﻤﻨه ( ﻷﻧه
ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﺎصﺐ إذاً ﻳعﲏ اﳌعﲔ ﳍا ﻓلﻮ أرادت ﻗبﻀﻪ ﻓمنعﻬا الﺰوج أن ﺗﻘبﻀﻪ ﰒ ﺗلف عندﻩ
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ﻫﻮ الﺬي ﻳﻀمن أﻣا إذا ﻛان ﻣا ﻣنعﻬا ﺣﻘﻬا ﱂ ﳝنعﻬا أن ﺗﻘبض اﳌﻬر اﳌعﲔ وﺗلف عندﻩ
ﻓمن ﺿما ا إذاً إذا ﺗلف اﳌﻬر اﳌعﲔ ﻓمن ﺿما ا إﻻ إذا ﻛان ﺣبسﻪ عندﻩ وﱂ ﻳعﻄﻬا إ ﻩ

وﺗلف ﻓيﻀمن ﺻار ﻣثل الﻐاﺻب .اﳊﻜﻢ الثالﺚ ) :وﳍﺎ اﻟﺘصرف ﻓﻴه ( أي ﰲ اﳌﻬر
اﳌﻌﲔ ﻷﻧه مﻠﻜﻬﺎ إﻻ أن ﳛﺘﺎج ﻟﻜﻴﻞ أو وزن أو ﻋﺪ أو ذرع ﻓﻼ ﻳصﺢ ﺗصرﻳﻔﻬﺎ ﻓﻴه
ﻗبﻞ ﻗبﻀه ﻛﻤبﻴﻊ ﺑﺬﻟﻚ وﻫﺬا الﻜﻼم ﻣر ﻣعنا ﰲ أول البيﻮع أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ التصرف ﰲ

اﳌﻜيل واﳌﻮزون واﳌعدود واﳌﺬروع وﻣا ﺑيﻊ ﺑصفﺔ أو رؤﻳﺔ ساﺑﻘﺔ إﻻ ﺑعد ﻗبﻀﻪ ﻛﺬلﻚ اﳌﻬر
ﻓﺈذا ﻛان ﻫﻮ ﻣعﲔ ﺗتصرف ﻓيﻪ أﻣا إذا ﻛان ﳛتاج إﱃ ﻛيل ووزن ﻓﻼ ﺗتصرف ﻓيﻪ إﻻ ﺑعد

ذلﻚ ،اﳊﻜﻢ الراﺑﻊ ) :وﻋﻠﻴﻬﺎ زﻛﺎﺗه ( أي زﻛﺎة اﳌﻌﲔ إذا حﺎل ﻋﻠﻴه اﳊﻮل مﻦ اﻟﻌﻘﺪ
وحﻮل اﳌبﻬم مﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﳍا ﻣثﻼ عبد ﻣن عبيدي ﻣن ﻣﱴ ﻳبدأ عليﻬا؟ ﻣن ﻳﻮم
أن ﳛدد ،لﻜن العبد ﻣا ﻳﻜﻮن ﻓيﻪ زﻛاة لﻜن لﻮ ﻗال ﻣثﻼ يمﺔ أنعام ﺣدد ﻣاﺋﺔ رأس ﻣن

الﻐنﻢ ليسﺖ ﲟعينﺔ ،ﻣن غنمﻲ ﻓﺈذا عينﻬا اﺑتدأ اﳊﻮل ،ﻗال ) :وإن طﻠﻖ ( مﻦ أﻗبﻀﻬﺎ
اﻟصﺪاق ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل أو اﳋﻠﻮة ﻓﻠه ﻧصﻔه ( أي ﻧصف اﻟصﺪاق ) حﻜﻤﺎ ( أي ﻗﻬرا
ﻛﺎﳌﲑاث ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وإن طﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ مﻦ ﻗبﻞ أن ﲤسﻮﻫﻦ وﻗﺪ ﻓرﺿﺘم ﳍﻦ ﻓرﻳﻀﺔ
ﻓﻨصف مﺎ ﻓرﺿﺘم دون ﻗﺎﺋﻤه أي ﳕﺎء اﳌﻬر ) اﳌﻨﻔصﻞ ( ﻗبﻞ اﻟﻄﻼق ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑه ﻷﻧه
ﳕﺎء مﻠﻜﻬﺎ اﳌنفصل ﳍا وأﻣا اﳌتصل ﻓبينﻬما ،واﻟﻨﻤﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ﳍﺎ ﻷنﻪ ﺑعد الﻄﻼق
أﺻبﺤﺖ ﻫﺬﻩ العﲔ ﳍا ﻣالﻜان نصفﻪ ﳍا ونصفﻪ لﻪ ﻓنماؤﻩ لﻼﺛنﲔ ،ﻗال ) :وﰲ ( اﻟﻨﻤﺎء
) اﳌﺘصﻞ ( ﻛسﻤﻦ ﻋبﺪ أمﻬرﻫﺎ إ ﻩ وﺗﻌﻠﻤه صﻨﻌﺔ إذا طﻠﻖ ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﻠﻮة ) ﻟه
ﻧصف ﻗﻴﻤﺘه ( أي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌبﺪ ) ﺑﺪون ﳕﺎﺋه ( اﳌﺘصﻞ ﻷﻧه ﳕﺎء مﻠﻜﻬﺎ ﻓﻼ حﻖ ﻟه ﻓﻴه
نﻘﻮل النماء اﳌنفصل ﳍا ﻗبل الﻄﻼق وﺑعد الﻄﻼق ﳍما وأﻣا اﳌتصل ﻓﻬﻮ ﳍا ولﺬلﻚ انبﲎ
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عليﻪ ﻗال ﰲ النماء اﳌتصل ﻣثل العبد إذا ﲰن لﻪ نصف الﻘيمﺔ ﺑدون النماء اﻵن ﻫﻮ عبد
ﻛان ﻗيمتﻪ عﺸرة آﻻف ر ل ﻓﺄعﻄاﻫا ﻣﻬرا ﰒ انفسخ لﻜن ﰲ ﻫﺬﻩ الفﱰة ﺻار ﻳساوي
أﻛثر أو نﻘﻮل شاة ﲰنﺖ الﺰ دة الﱵ ﺣصلﺖ ﰲ الﺸاة ﳍا ﻫﻲ وليسﺖ ﳍما ﻳعﲏ نﻘﻮل

ﻫﺬﻩ الﺸاة أعﻄاﻫا وﻫﻲ وز ا عﺸرﻳن ﻛيلﻮ ﻓصارت ﰲ ﻣلﻜﻬا وزادت عﺸرة ﻛيلﻮ ﻓﻬﻲ
ﺣق ﳍا ﻫﻲ ،اﻵن ﻃلﻘﻬا ﻓﻼ ﺗستﺤق إﻻ نصف اﳌﻬر وﻫﻮ الﺬي ﻛان ﻗيمتﻪ عﺸرﻳن ﻛيلﻮ
ﻓلﻪ اﳊق العﺸرة ﻓﻘﻂ وليس لﻪ اﳊق ﰲ العﺸرة الثانيﺔ وﻻ ﺣق ﰲ الﺰ دة لﺬلﻚ ﻻ ﳝﻜن
ﻳﻘسﻢ الﺸاة إﱃ ﺛﻼث ونعﻄيﻪ وإﳕا ﻳعﻄى نصف ﻗيمتﻪ ﻓنﻘدر الﺸاة ﺑﻜﻢ ﻗيمتﻬا ﻳﻮم

اﻣﻬرﻫا إ ﻫا ﲬسماﺋﺔ إذاً لﻪ  .٢٥٠ﻗال :وإن اﺧﺘﺎرت رشﻴﺪة دﻓﻊ ﻧصﻔه زاﺋﺪا ﻟﺰمه
ﻗبﻮﻟه ﻳعﲏ لﻮ ﻃلعﺖ ﻫﻲ ﻛرﳝﺔ وﻗالﺖ خﺬ نصف الﺸاة ﺑﺰ دة ﻓلﺰﻣﻪ الﻘبﻮل.
ﻗال :وإن ﻧﻘﺺ أي اﳌﻬر ﺑﻨحﻮ ﻫﺰال ﺧﲑ رشﻴﺪ ﺑﲔ أﺧﺬ ﻧصﻔه ﺑﻼ أرش وﺑﲔ ﻧصف
ﻗﻴﻤﺘه ﳓن ﻣثلنا وﻗلنا الﺸاة ﳌا أخﺬﻫا ﻛانﺖ ﻗيمتﻬا ﲬسماﺋﺔ ر ل واﻵن إذا زادت ﻣا
اﳊﻜﻢ؟ ﻗلنا انﻪ ليس لﻪ إﻻ ﻗيمﺔ  ٢٥٠ر ل لﻜن إذا ﺿعفﺖ ﻫﺰلﺖ وأﺻبﺤﺖ ﻗيمتﻬا

 ٤٠٠ر ل نﻘﻮل خﲑ ﺑﲔ أخﺬ نصف ﺑﻼ أرش وﺑﲔ نصف ﻗيمتﻪ ﻣعناﻩ ﰲ الﺸاة ﺗعﻄيﻪ
 ٢٥٠ر ل لﻜن لﻮ ﻛان الﺸﻲء ﻳﻘسﻢ وﻫﺰل إﻣا أن خﺬ نصف الﺸاة وﻳصﲑ شرﻳﻚ
ﻣعﻬا ﰲ الﺸاة ﻛما ﻫﻲ أو ﺑﲔ نصف ﻗيمتﻪ ﻣعناﻩ ﰲ الﺸاة ﻛانﺖ ﺗساوي ﲬسماﺋﺔ ﻫﺰلﺖ
ﺻارت ﺗساوي أرﺑعماﺋﺔ ﻓﺈﻣا ﻳصﲑ شرﻳﻚ ﻣعﻬا ﰲ الﺸاة لنصف أو خﺬ نصف الﻘيمﺔ

ﻳﻮم العﻘد ،ﻗال :وإن ﻋﺘه أو وﻫبﺘه أو أﻗبﻀﺘه أو رﻫﻨﺘه أو أﻋﺘﻘﺘه ﺗﻌﲔ ﻟه ﻧصف
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ أرﺑﻊ ﺻﻮر لﻮ أن اﳌرأة ﺗصرﻓﺖ ﰲ اﳌﻬر اﳌعﲔ لبيﻊ أو اﳍبﺔ ﻣﻊ الﻘبض أو
الرﻫن ﻣﻊ الﻘبض أو العتاق ﻓﻬنا ﻳصعب أن ﺗرد لﻪ نصف اﳌعﲔ ،ﻗال :وأﻳﻬﻤﺎ ﻋﻔﺎ
ﻟصﺎحبه ﻋﻤﺎ وﺟﺐ ﻟه وﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺘصرف أي واﺣد ﻣن الﺰوﺟﲔ عفا عن ﺻاﺣبﻪ عما
ﳚب عن الﻄرف الثاﱐ ﺑﺸرط أن ﻳﻜﻮن ﺟاﺋﺰ التصرف وﻫﻮ اﳊر اﳌﻜلف الرشيد صﺢ
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ﻋﻔﻮﻩ وﻟﻴﺲ ﻟﻮﱄ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﺎ وﺟﺐ ﳌﻮﻻﻩ ذﻛرا ﻛﺎن أو أﻧثﻰ الﺬي ﻳعفﻮ الﺰوﺟﺔ ﰒ ﻗال:

) وإن اﺧﺘﻠف اﻟﺰوﺟﺎن ( أو وﻟﻴﻬﻤﺎ ) أو ورﺛﺘﻬﻤﺎ ( أو أحﺪﳘﺎ ووﱄ اﻵﺧر أو ورﺛﺘه )
ﰲ ﻗﺪر اﻟصﺪاق ﻫﺬا اﻷول أو ﻋﻴﻨه ﻫﺬا الثاﱐ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳسﺘﻘر ﺑه ( أي اﳌﻬر مﻦ دﺧﻮل
أو ﺧﻠﻮة أو ﳓﻮﳘﺎ ﻫﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر للﺨﻼف :ﺣصل خﻼف ﺑﲔ الﺰوﺟﲔ أو ﺑﲔ اﻷولياء
أو ﺑﲔ أﺣد الﺰوﺟﲔ ﻣﻊ الﻮﱄ اﻵخر ﰲ ﻗدر الصداق واﺣد ﻳﻘﻮل عاﱄ والثاﱐ ﻳﻘﻮل
أنﻘص ،ﰲ عينﻪ واﺣد ﻳﻘﻮل ﻫﺬﻩ الدار واﻵخر ﻳﻘﻮل ﻻ ﺑل ﺗلﻚ ،أو ﻓيما ﻳستﻘر ﺑﻪ ﻳعﲏ

واﺣد ﻓيﻬﻢ ﻳﻘﻮل ﺣصل دخﻮل والثاﱐ ﻳﻘﻮل ﻻ ﱂ ﳛصل دخﻮل ﻓالﻘﻮل ﻗﻮل ﻣن؟ ﻗال) :
ﻓﻘﻮﻟه ( أي ﻗﻮل اﻟﺰوج أو وﻟﻴه أو وارﺛه ﺑﻴﻤﻴﻨه ﻷﻧه مﻨﻜر واﻷصﻞ ﺑراءة ذمﺘه أي ﻣنﻜر
للﺰ دة ﻳنﻜر الﺰ دة ﰲ الصداق أو ﻳنﻜر الﺰ دة ﰲ العﲔ الثانيﺔ أو ﻳنﻜر ﻣثﻼ الدخﻮل ﻷن

الدخﻮل ﺗنبﲏ عليﻪ ز دة وﻫﻲ وﺟﻮب اﳌﻬر ﻛاﻣﻼ ،ﻗال :وﻛﺬا ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺟﻨﺲ
اﻟصﺪاق ﻫﺬا اﻻختﻼف الراﺑﻊ أو صﻔﺘه ﻫﺬا اﳋاﻣس ﻓيصﲑ الﻘﻮل ﻗﻮلﻪ ) ،و ( إن
اﺧﺘﻠﻔﺎ ) ﰲ ﻗبﻀه ﻓـ ( اﻟﻘﻮل ﻗﻮﳍﺎ لﻮ ﻛان اﳋﻼف ﰲ الﻘبض ﻣتفﻘﲔ أن اﳌﻬر عﺸرﻳن
ألف ر ل لﻜن ﻫﻮ ﻳﻘﻮل أ أﻗبﻀتﻬا وﻫﻲ ﺗﻘﻮل أ ﱂ أﻗبض ﻓالﻘﻮل ﻗﻮﳍا ﻫﻲ أو ﻗﻮل
وﻟﻴﻬﺎ أو وارﺛﻬﺎ مﻊ اﻟﻴﻤﲔ حﻴﺚ ﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻟه ﻳعﲏ ﻣا ﻓيﻪ شﻬﻮد أﻣا إذا وﺟد الﺸﻬﻮد ﻳصﲑ
ﻻ ﻗﻮلﻪ وﻻ ﻗﻮﳍا ﺑل ﻗﻮل الﺸﻬﻮد ﻷن اﻷصﻞ ﻋﺪم اﻟﻘبض وإن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ صﺪاﻗﲔ
ﺳر وﻋﻼﻧﻴﺔ أﺧﺬ ﻟﺰاﺋﺪ مﻄﻠﻘﺎ ﻳعﲏ ﻫﻢ ﰲ الصداق أعلنﻮا رﻗما وأخفﻮا رﻗما آخر ﻳعﲏ

ﻫﻮ ﺗﺰوﺟﻬا ﻣثﻼ ﺑعﺸرة آﻻف لﻜن ﻗالﻮا نﻘﻮل أﻣام الناس ﻣاﺋﺔ ألف ﺣﱴ ﻳﻜﻮن لنا وﺟاﻫﺔ

ﻓيصﲑ خﺬ لﺰاﺋد أو العﻜس ﻳﻜﻮن ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ ﻣاﺋﺔ ألف واﳌعلن عﺸرة آﻻف ،وﻫﺪﻳﺔ
زوج ﻟﻴسﺖ مﻦ اﳌﻬر ﻓﻤﺎ ﻗبﻞ ﻋﻘﺪ إن وﻋﺪوﻩ وﱂ ﻳﻔﻮا رﺟﻊ ﺎ ﻳعﲏ ﻣا أعﻄاﻫﻢ ﻣن
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ﻫدﻳﺔ ﻗبل العﻘد إن وعدوﻩ وﱂ ﻳﺰوﺟﻮﻩ ﻓﲑﺟﻊ ﳍدﻳﺔ ولﻜن ﻣعﲎ ﻫﺬا أ ا ﺗثبﺖ اﳍدﻳﺔ
للمرأة ﻣﻊ ﺗﻘرر للمﻬر أو للنصف لﻜن لﻮ ﺻار العﻘد ﺗﻘرر اﳍدﻳﺔ ﳍا ﺣﱴ لﻮ ﻃلﻘﻬا ﻗبل
الدخﻮل وﺣصل ﳍا أ ا ردت نصف اﳌﻬر ﻓاﳍدﻳﺔ ﻻ ﺗدخل.
ﻓصﻞ ﰲ التفﻮﻳض

التفﻮﻳض عند نﻮعان ،التفﻮﻳض ﰲ النﻜاح نﻮعان :إﻣا ﺗفﻮﻳض اﳌﻬر ،أو ﺗفﻮﻳض البﻀﻊ،
ﻣا ﻫﻮ ﺗفﻮﻳض اﳌﻬر؟ ﻳعﲏ ﻣا ﳛددوا اﳌﻬر وﻳفﻮﺿﻮا شﺨص ﰲ ﺗﻘدﻳر اﳌﻬر وأﻣا ﺗفﻮﻳض

البﻀﻊ ن ﻳﺰوﺟﻬا ﺑدون ﻣﻬر وﻃبعا ﰲ ﻫﺬا ﳍا ﻣﻬر اﳌثل .ﻗال ) :ﻳصﺢ ﺗﻔﻮﻳض اﻟبﻀﻊ
ن ﻳﺰوج اﻟرﺟﻞ اﺑﻨﺘه ا ﱪة ( ﺑﻼ مﻬر ) أو ذن اﳌرأة ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ أن ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﺑﻼ مﻬر (
ﻓﻴصﺢ اﻟﻌﻘﺪ وﳍﺎ مﻬر اﳌثﻞ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜم إن طﻠﻘﺘم اﻟﻨسﺎء مﺎ ﱂ
ﲤسﻮﻫﻦ أو ﺗﻔرﺿﻮا ﳍﻦ ﻓرﻳﻀﺔ { ) و ( ﻳصﺢ أﻳﻀﺎ ) ﺗﻔﻮﻳض اﳌﻬر ن ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
مﺎ شﺎء أحﺪﳘﺎ ( أي أحﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ) أو ( ﻳﺸﺎء ) أﺟﻨﱯ ﻓـ ( ﻳصﺢ اﻟﻌﻘﺪ و ) ﳍﺎ مﻬر
اﳌثﻞ ﻟﻌﻘﺪ ( ﻟسﻘﻮط اﻟﺘسﻤﻴﺔ ﳉﻬﺎﻟﺔ وﳍﺎ طﻠﺐ ﻓرﺿه ﻳعﲏ إذا ﺗﺰوﺟﻮا ﻓما اﳌﻬر؟

اﳌﻬر ﳛددﻩ الﺰوج أو الﺰوﺟﺔ أو ﻓﻼن ﻃرف لﺚ نﻘﻮل ﳚب ﻣﻬر اﳌثل وﳍا أن ﺗﻄالب
وﺗﻘﻮل أرﻳد ﻣﻬر ﻣثلﻲ ﻗال وﳍا ﻃلب ﻓرﺿﻪ ﺗﻄلب أن ﻳفرض ﳍا ﻣﻬر اﳌثل ،ﻣن الﺬي

ﻳفرﺿﻪ؟ ﻗال ) :وﻳﻔرﺿه ( أي مﻬر اﳌثﻞ ) اﳊﺎﻛم ﺑﻘﺪرﻩ ( ﺑﻄﻠبﻬﺎ ﻷن اﻟﺰ دة ﻋﻠﻴه مﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج واﻟﻨﻘﺺ مﻨه مﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ وإن ﺗراﺿﻴﺎ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻞ صﺢ ولﻮ ﱂ
ﻳﺬﻫبﻮا للﺤاﻛﻢ وﺗراﺿيا ﺑينﻬما ﻳصﺢ ذلﻚ وإن ﺗراﺿيا ﻗبلﻪ أي ﻗبل ﻓرض اﳊاﻛﻢ ولﻮ على

ﻗليل ﺟاز ﻷن اﳊﻖ ﻻ ﻳﻌﺪوﳘﺎ وﻳصﺢ أﻳﻀﺎ إﺑراؤﻫﺎ مﻦ مﻬر اﳌثﻞ ﻗبﻞ ﻓرﺿه ﻷﻧه حﻖ
ﳍﺎ ﻓﻬﻲ ﳐﲑة ﺑﲔ إﺑﻘﺎﺋه وإﺳﻘﺎطه رﻛﺰوا ﻣعﻲ اﻵن اﳌﻬر سيﻜﻮن لﻪ ﺣاﻻن :ﻗبل الدخﻮل

وﺑعد الدخﻮل وﰲ ﻛل ﻣن اﳊالﲔ أﻳﻀا لﻜل ﺣال أﻳﻀا ﺣالﲔ ﻗبل التسميﺔ وﺑعد التسميﺔ
ﺻارت الصﻮر أرﺑعﺔ ،ﻗبل الدخﻮل ﳑﻜن ﻳﻜﻮن ﻗبل دخﻮل وﻗبل التسميﺔ أو ﻗبل دخﻮل
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وﺑعد التسميﺔ ،وﺑعد الدخﻮل ﺻﻮر ن ﺑعد الدخﻮل وﻗبل التسميﺔ وﺑعد الدخﻮل وﺑعد
التسميﺔ .ﻫﺬﻩ اﻷرﺑعﺔ ﺻﻮر إذا ﺿرﺑناﻫا ﰲ اﺛنﲔ ﺗصبﺢ ﲦانيﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷرﺑعﺔ ﳍا ﺣﻜﻢ ﰲ
الﻄﻼق ﻛل واﺣد لﻪ ﺣﻜﻢ ﰲ الﻄﻼق ولﻪ ﺣﻜﻢ أﻳﻀا ﰲ الﻮﻓاة ﻓدعﻮ نتﻜلﻢ عن الﻮﻓاة،
لﻮ ﻣات الﺰوج ﻓماذا للﺰوﺟﺔ ﰲ اﻷرﺑعﺔ ﺻﻮر :ﻗبل الدخﻮل وﻗبل التسميﺔ ﻣات الﺰوج ﻓماذا
ﳍا؟ ﻣﻬر اﳌثل
الﻮﻓاة:

ﻗبل الدخﻮل

ﺑعد الدخﻮل

ﻗبل التسميﺔ

ﻣﻬر اﳌثل
ﻣﻬر اﳌثل

ﺑعد التسميﺔ

اﳌﻬر اﳌسمى
اﳌﻬر اﳌسمى

إذاً ختصار إذا ﻣات الﺰوج ﻓﻬﻲ ﳍا اﳌﻬر اﳌسمى إذا ﲰﻲ وﻣﻬر اﳌثل إن ﱂ ﻳسﻢ وﻣا لنا
عﻼﻗﺔ لدخﻮل.
الﻄﻼق:

ﻗبل الدخﻮل

ﺑعد الدخﻮل

ﻗبل التسميﺔ
اﳌتعﺔ

ﻣﻬر اﳌثل

ﺑعد التسميﺔ

نصف اﳌﻬر اﳌسمى
اﳌﻬر اﳌسمى

واﳌتعﺔ ﳜتلف ﲝسب غﲎ الﺰوج وﻓﻘر الﺰوج ﻳعﻄيﻬا شيﺌا ﻳرﺿيﻬا ،ختصار الدخﻮل
ﻳﻮﺟب اﳌﻬر.

ﻗال ) :ومﻦ مﺎت مﻨﻬﻤﺎ ( أي مﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ) ﻗبﻞ اﻹصﺎﺑﺔ ( واﳋﻠﻮة ) واﻟﻔرض ( ﻫﺬﻩ

الصﻮرة اﻷوﱃ ﰲ ﺣال اﳌﻮت ﻗبل الدخﻮل وﻗبل التسميﺔ :ﳌﻬر اﳌثﻞ ) ورﺛه اﻵﺧر ( ﻷن
ﺗرك ﺗسﻤﻴﺔ اﻟصﺪاق ﻻ ﻳﻘﺪح ﰲ صحﺔ اﻟﻨﻜﺎح ) وﳍﺎ مﻬر ( مثﻠﻬﺎ مﻦ ) ﻧسﺎﺋﻬﺎ ( أي
ﻗرا ﺎ ﻛﺄم وﺧﺎﻟﺔ وﻋﻤﺔ ﻓﻴﻌﺘﱪﻩ اﳊﺎﻛم ﲟﻦ ﺗسﺎوﻳﻬﺎ مﻨﻬﻦ اﻟﻘرﰉ ﻓﺎﻟﻘرﰉ ﰲ مﺎل وﲨﺎل
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وﻋﻘﻞ وأدب وﺳﻦ وﺑﻜﺎرة أو ﺛﻴﻮﺑﺔ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ أﻗﺎرب ﻓبﻤﻦ ﺗﺸﺎ ﻬﺎ مﻦ ﻧسﺎء
ﺑﻠﺪﻫﺎ ،اﳊالﺔ الثانيﺔ :ﻗبل الدخﻮل وﻗبل التسميﺔ ﰲ الﻄﻼق :ﻗال ) :ﻓﺈن طﻠﻘﻬﺎ ( أي
اﳌﻔﻮﺿﺔ أو مﻦ ﲰﻲ ﳍﺎ مﻬر ﻓﺎﺳﺪ ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ( واﳋﻠﻮة ) ﻓﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺔ ﺑﻘﺪر ﻳسر
زوﺟﻬﺎ وﻋسرﻩ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ومﺘﻌﻮﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺳﻊ ﻗﺪرﻩ وﻋﻠﻰ اﳌﻘﱰ ﻗﺪرﻩ {
ﻓﺄﻋﻼﻫﺎ ﺧﺎدم وأد ﻫﺎ ﻛسﻮة ﲡﺰﻳﻬﺎ ﰲ صﻼ ﺎ ﻫﺬﻩ اﳌتعﺔ ﻳعﲏ ﳑﻜن ﻳعﻄيﻬا عبد أو
ﻛسﻮة ﺻﻼة ،اﳊال الثالﺚ :ﺑعد الدخﻮل وﻗبل التسميﺔ :ﳍا ﻣﻬر اﳌثل ،ﻓﺈذا ﺣصل

دخﻮل وﺟب اﳌﻬر ﻛاﻣﻼ ،ﻓﺈن ﻣسمى ﻓاﳌسمى وإﻻ ﻓمﻬر اﳌثل ،ﻗال ) :وﻳسﺘﻘر مﻬر
اﳌثﻞ ( ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﺔ وﳓﻮﻫﺎ ) ﻟﺪﺧﻮل ( واﳋﻠﻮة وﳌسﻬﺎ وﻧﻈرﻩ إﱃ ﻓرﺟﻬﺎ ﺑﺸﻬﻮة
وﺗﻘبﻴﻠﻬﺎ ﲝﻀرة اﻟﻨﺎس وﻛﺬا اﳌسﻤﻰ ﻳﺘﻘرر ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ الصﻮرة الراﺑعﺔ ﰒ ﻗال :وﻳﺘﻨصف
اﳌسﻤﻰ ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ ﺑﻔرﻗﺔ مﻦ ﻗبﻠه ﻛﻄﻼﻗه وﺧﻠﻌه وإﺳﻼمه ،الصﻮرة السادسﺔ:
وﻳسﻘط ﻛﻠه ﺑﻔرﻗﺔ مﻦ ﻗبﻠﻬﺎ ﻛرد ﺎ وﻓسﺨﻬﺎ ﻟﻌﻴبه واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻨﻔسﻬﺎ ﲜﻌﻠه ﳍﺎ ﺑسﺆاﳍﺎ،
الصﻮرة الساﺑعﺔ ) :وإن طﻠﻘﻬﺎ ( أي اﻟﺰوﺟﺔ مﻔﻮﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو غﲑﻫﺎ ) ﺑﻌﺪﻩ ( أي ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﺧﻮل ) ﻓﻼ مﺘﻌﺔ ( ﳍﺎ ﺑﻞ ﳍﺎ اﳌﻬر ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،الصﻮرة الثاﻣنﺔ ) :وإذا اﻓﱰﻗﺎ ﰲ (
اﻟﻨﻜﺎح ) اﻟﻔﺎﺳﺪ ( اﳌﺨﺘﻠف ﻓﻴه ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﻠﻮة ﻓﻼ مﻬر ( وﻻ مﺘﻌﺔ ﺳﻮاء
طﻠﻘﻬﺎ أو مﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻷن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ وﺟﻮدﻩ ﻛﻌﺪمه ،الصﻮرة التاسعﺔ ) :و ( إن
اﻓﱰﻗﺎ ) ﺑﻌﺪ أحﺪﳘﺎ ( أي اﻟﺪﺧﻮل أو اﳋﻠﻮة أو مﺎ ﻳﻘرر اﻟصﺪاق ﳑﺎ ﺗﻘﺪم وﻫﻮ اﳋلﻮة
واللمس والنﻈر إﱃ ﻓرﺟﻬا ﺑﺸﻬﻮة والتﻘبيل ﻫﺬا ﻫﻮ ،ﻗال ) :ﳚﺐ اﳌسﻤﻰ ( ﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟصحﻴﺢ وﰲ ﺑﻌض أﻟﻔﺎظ حﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﳍﺎ اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻫﺎ ﲟﺎ أصﺎب
مﻨﻬﺎ ) وﳚﺐ مﻬر اﳌثﻞ ﳌﻦ وطﺌﺖ ( ﰲ ﻧﻜﺎح طﻞ ﳎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻧه ﻛﺎﳋﺎمسﺔ
واﳌﻌﺘﺪة أو وطﺌﺖ ) ﺑﺸبﻬﺔ أو ز ﻛرﻫﺎ ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻓﻠﻬﺎ اﳌﻬر ﲟﺎ اﺳﺘحﻞ مﻦ ﻓرﺟﻬﺎ
أي ل مﻨه وﻫﻮ اﻟﻮطء وﻷﻧه إﺗﻼف ﻟﻠبﻀﻊ ﺑﻐﲑ رﺿﻰ مﺎﻟﻜه ﻓﺄوﺟﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻫﻲ
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اﳌﻬر ﻳعﲏ ﳚب ﻣﻬر اﳌثل ﰲ النﻜاح الصﺤيﺢ؟ نعﻢ وأﻳﻀا ﳍا ﻣﻬر اﳌثل إذا ﻛان نﻜاح
ﻃل ودخل عليﻬا أو نﻜاح شبﻬﺔ أو وطء شبﻬﺔ أو ز ﻛرﻩ إذا أﻛرﻫﺖ أﻣا إذا ﻛانﺖ

والعياذ

زانيﺔ لرﺿا ﻓليس ﳍا ﻣﻬر ﰒ ﻗال ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ الﱵ ﻫﻲ ﻣن وﻃﺌﺖ ﺑﺰ أو

ﺑﺸبﻬﺔ أو ﻛﺬا ﳍا اﳌﻬر لﻜن ليس ﳍا أرش البﻜارة ﻣﻊ اﳌﻬر وﳍﺬا ﻗال ) :وﻻ ﳚﺐ مﻌه (
أي مﻊ اﳌﻬر ) أرش ﺑﻜﺎرة ( ﻟﺪﺧﻮﻟه ﰲ مﻬر مثﻠﻬﺎ ﻷﻧه ﻳﻌﺘﱪ ﺑبﻜر مثﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﳚﺐ مرة
ﻧﻴﺔ وﻻ ﻓرق ﻓﻴﻤﺎ ذﻛر ﺑﲔ ذات اﶈرم وغﲑﻫﺎ واﻟﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻄﺎوﻋﺔ ﻻ شﻲء ﳍﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ
حرة لﻜن إن ﻛانﺖ أﻣﺔ ﻓلسيدﻫا لﻪ أن ﻳﻄالب .ﻗال :وﻻ ﻳصﺢ ﺗﺰوﻳﺞ مﻦ ﻧﻜﺎحﻬﺎ
ﻓﺎﺳﺪ ﻗبﻞ طﻼق أو ﻓسﺦ ﻳعﲏ ﻻ نﺰوﺟﻬا إﱃ أن ﺗفسخ ﻫﺬا النﻜاح الفاسد ،ﻓﺈن أ ﳘﺎ
زوج أي أﰉ الﺰوج الﻄﻼق أو الفسخ ﻓسﺨه حﺎﻛم ) وﻟﻠﻤرأة ( ﻗبﻞ دﺧﻮل ) مﻨﻊ
ﻧﻔسﻬﺎ حﱴ ﺗﻘبض صﺪاﻗﻬﺎ اﳊﺎل ( ﻳعﲏ ليس اﳌﺆﺟل مﻔﻮﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو غﲑﻫﺎ أي
ﻣفﻮﺿﺔ ﰲ اﳌﻬر أو البﻀﻊ أو غﲑ ذلﻚ ،ﳌاذا؟ ﻷن اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻠف
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱂ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﺳﱰﺟﺎع ﻋﻮﺿﻬﺎ وﳍﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ زمﻨه
ﻳعﲏ زﻣن ﻣنﻊ نفسﻬا ﺑسبب خﲑ ﺻداﻗﻬا اﳊال ،ﻗال ) :ﻓﺈن ﻛﺎن ( اﻟصﺪاق ) مﺆﺟﻼ
( وﱂ ﳛﻞ ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة ) أو حﻞ ﻗبﻞ اﻟﺘسﻠﻴم ( الثانيﺔ ﻳعﲏ ﻛان ﻣﺆﺟﻼ لﻜنﻪ ﺣل ﺟاء
أﺟلﻪ ﱂ ﲤﻠﻚ مﻨﻊ ﻧﻔسﻬﺎ ﻷ ﺎ رﺿﻴﺖ ﺑﺘﺄﺧﲑﻩ  ) -٣أو ﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔسﻬﺎ ﺗﱪﻋﺎ ( أي ﻗبﻞ
اﻟﻄﻠﺐ ﳊﺎل ﻳعﲏ ﻫﻲ ﱂ ﺗﻄالب وﺗنازلﺖ ) ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ ( ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ) مﻨﻌﻬﺎ ( أي مﻨﻊ
ﻧﻔسﻬﺎ ﻟرﺿﺎﻫﺎ ﻟﺘسﻠﻴم واﺳﺘﻘرار اﻟصﺪاق ﰒ انتﻘل وﻗال :وﻟﻮ أﰉ اﻟﺰوج ﺗسﻠﻴم
اﻟصﺪاق حﱴ ﺗسﻠم ﻧﻔسﻬﺎ وأﺑﺖ ﺗسﻠﻴم ﻧﻔسﻬﺎ حﱴ ﻳسﻠم اﻟصﺪاق أﺟﱪ زوج ﰒ
زوﺟﺔ الﺰوج ﻫﻮ اﻷول ﻳدﻓﻊ اﳌﻬر ﰒ ﻫﻲ ﺗسلﻢ نفسﻬا ،ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﻗال :وﻟﻮ أﻗبﻀه ﳍﺎ
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وامﺘﻨﻌﺖ أي ﻣن ﺗسليﻢ نفسﻬا ﺑﻼ ﻋﺬر ﻓﻠه اﺳﱰﺟﺎﻋه أي اﳌﻬر ،اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ

اﻹعسار ﳌﻬر :الﺰوج أﺻبﺢ ﻣعسرا ﻻ ﻳستﻄيﻊ دﻓﻊ اﳌﻬر ،ﻗال ) :ﻓﺈن أﻋسر ( اﻟﺰوج )
ﳌﻬر اﳊﺎل ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ ( إن ﻛﺎﻧﺖ حرة مﻜﻠﻔﺔ ) وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ( ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻮصﻮل
إﱃ اﻟﻌﻮض ﺑﻌﺪ ﻗبض اﳌﻌﻮض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻓﻠﺲ اﳌﺸﱰي مﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺰوﺟﺘه ﻋﺎﳌﺔ ﺑﻌسرﺗه
ﻣعناﻩ انﻪ ليس ﳍا أن ﲤنﻊ إذاً إذا أعصر الﺰوج وﻣا عندﻩ وﻗال ﻻ أستﻄيﻊ أن أدﻓﻊ شﻲء

ﻓلﻬا الفسخ إﻻ إذا ﺗﺰوﺟﺖ وﻫﻲ عاﳌﺔ أنﻪ ﻣعسر أﻣا إذا ﱂ ﺗﻜن ﺗعلﻢ ﰒ علمﺖ ﻹعسار

ﺗفسخ ،ﻗال :وﳜﲑ ﺳﻴﺪ اﻷمﺔ ﻷن اﳊﻖ ﻟه اﻵن ﻫﺬا ﺗﺰوج أﻣﺔ وإذا ﺑﻪ ﻣعسر ﻻ ﻳستﻄيﻊ

دﻓﻊ اﳌﻬر ﻓاﳊق للسيد ليس للﺰوﺟﺔ لﻜن ﻫناك ﰲ اﳊرة اﳌﻜلفﺔ اﳊق للﺰوﺟﺔ ،ﻗال:

ﲞﻼف وﱄ صﻐﲑة وﳎﻨﻮﻧﺔ ﺗﺰوج ﺻﻐﲑة أو ﳎنﻮنﺔ وإذا ﺑﻪ ﻣعسر ﻻ ﻳﻘدر ﻳدﻓﻊ اﳌﻬر ﻓﻬل

نفسخ أم ﻻ؟ نﻘﻮل وﱄ الصﻐﲑة ليس لﻪ الفسخ ووﱄ ا نﻮنﺔ ليس لﻪ الفسخ وإﳕا ﻳنتﻈر
ﺣﱴ ﺗﻜلف ،اﻵن ﺻﻮر ﻛثﲑة ﻣرت ﻣعنا ﻓيﻬا ﻓسخ للنﻜاح ﻣن الﺬي ﻳفسخ النﻜاح ﻗال:

) وﻻ ﻳﻔسﺨه ( أي اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻌسرﺗه ﲝﺎل مﻬر ) إﻻ حﺎﻛم ( ﻛﺎﻟﻔسﺦ ﻟﻌﻨﺔ وﳓﻮﻫﺎ
ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓﻴه ومﻦ اﻋﱰف ﻻمرأة أن ﻫﺬا اﺑﻨه مﻨﻬﺎ ﻟﺰمه ﳍﺎ مﻬر مثﻠﻬﺎ ﻷﻧه اﻟﻈﺎﻫر
ﻗﺎﻟه ﰲ اﻟﱰغﻴﺐ ﻣعناﻩ إﻣا أ ا زوﺟﺔ أو أنﻪ وﻃﺌﻬا.
ب وﻟﻴﻤﺔ اﻟﻌرس
أصﻞ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﲤﺎم اﻟﺸﻲء واﺟﺘﻤﺎﻋه ﰒ ﻧﻘﻠﺖ ﻟﻄﻌﺎم اﻟﻌرس ﺧﺎصﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟرﺟﻞ
واﳌرأة ) ﺗسﻦ ( اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺑﻌﻘﺪ وﻟﻮ ) ﺑﺸﺎة ﻓﺄﻗﻞ ( مﻦ شﺎة ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻟﻌبﺪ اﻟرﲪﻦ ﺑﻦ
ﻋﻮف حﲔ ﻗﺎل ﻟه ﺗﺰوﺟﺖ أو ﱂ وﻟﻮ ﺑﺸﺎة وأوﱂ اﻟﻨﱯ ﷺ ﻋﻠﻰ صﻔﻴﺔ ﲝﻴﺲ وﺿﻌه
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻊ صﻐﲑ وﻫﻮ دﻗيق وﲰن وأﻗﻂ ﳐلﻮط ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟصحﻴحﲔ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻟﻜﻦ ﻗﺎل
ﲨﻊ ﻳسﺘحﺐ أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ شﺎة اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن إﺟاﺑﺔ الﻮليمﺔ ﻳﻘﻮل ﻫﻲ واﺟبﺔ
ﲞمسﺔ شروط ،ﻗال ) :وﲡﺐ ﰲ أول مرة (  ١أي ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول ) إﺟﺎﺑﺔ مسﻠم ٢ﳛرم
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ﻫجرﻩ (  ٣أﻣا لﻮ ﻛان ﻣسلﻢ ﳚﻮز ﻫجرﻩ أو ﳚب ﻓﻼ ،ﻗال :ﲞﻼف ﳓﻮ راﻓﻀﻲ مﺘجﺎﻫر
ﲟﻌصﻴﺔ إن دﻋﺎﻩ ) إﻟﻴﻬﺎ ( أي إﱃ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ) إن ﻋﻴﻨه (  ٤اﻟﺪاﻋﻲ ﻳعﲏ ﻗال ﺗفﻀل وﻫل
ﳝﻜن أن ﻳدعﻮﻩ ﺑدون ﺗعيﲔ؟ نعﻢ ﻛﺄن ﻳدعﻮ اﳉفلى ﻳﻘﻮل ﲨاعﺔ ﷲ ﳛييﻜﻢ ﻛل اللﻲ

ﰲ اﳌسجد ﻳتفﻀلﻮا وﱂ ﻳعينﻬﻢ ﻓﻼ ﳚب عليﻬﻢ ،ﻗال ) :وﱂ ﻳﻜﻦ ﰒ ( أي ﰲ ﳏﻞ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ
) مﻨﻜر (  ٥إذاً ﲬسﺔ شروط إذا دعاﻩ ﰲ أول ﻳﻮم ﻳعﲏ ﺑعض الناس ﻳسﻮي زواج ﺛﻼث
أ م ﻣعناﻩ اليﻮم اﻷول ﻫﻮ الﻮاﺟب ،إذا ﻛان الداعﻲ ﻣسلﻢ ،ﳛرم ﻫجرﻩ ،وعينﻪ عﲔ

اﳌدعﻮ،وليس ﻫناك ﻣنﻜر ﰲ اﳊفل أو الدعﻮة ﻓعند ذلﻚ ﳚب اﳊﻀﻮر ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ أﰊ
ﻫرﻳرة ﻳرﻓﻌه شر اﻟﻄﻌﺎم طﻌﺎم اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﳝﻨﻌﻬﺎ مﻦ ﺗﻴﻬﺎ وﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻬﺎ مﻦ ﻫﺎ ومﻦ ﻻ
ُِﳚﻴﺐ ﻓﻘﺪ ﻋصﻰ ﷲ ورﺳﻮﻟه رواﻩ مسﻠم اﻵن سينتﻘل إﱃ إﺟاﺑﺔ الدعﻮة اﳌﻜروﻫﺔ ،ﻗال:
) ﻓﺈن دﻋﺎﻩ اﳉﻔﻠﻰ (  ١ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء ﻛﻘﻮﻟه ﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻫﻠﻤﻮا إﱃ اﻟﻄﻌﺎم ﱂ ﲡﺐ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ) أو ( دﻋﺎﻩ ) ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟثﺎﻟﺚ (  ٢ﻛرﻫﺖ إﺟﺎﺑﺘه ﻟﻘﻮﻟه ﷺ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ أول ﻳﻮم
حﻖ واﻟثﺎﱐ مﻌروف واﻟثﺎﻟﺚ ر ء وﲰﻌﺔ رواﻩ أﺑﻮ داود وغﲑﻩ وﺗسﻦ ﰲ ﱐ ﻳﻮم ﻣعناﻩ
اليﻮم اﻷول واﺟبﺔ والثاﱐ سنﺔ والثالﺚ ﻣﻜروﻫﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳋﱪ ) أو دﻋﺎﻩ ذمﻲ ( ٣أو مﻦ ﰲ
مﺎﻟه حرام ﻫﺬﻩ أرﺑعﺔ ﺻﻮر ) ﻛرﻫﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ( ﻷن اﳌﻄﻠﻮب إذﻻل أﻫﻞ اﻟﺬمﺔ واﻟﺘبﺎﻋﺪ
ﻋﻦ اﻟﺸبﻬﺔ ومﺎ ﻓﻴه اﳊرام ﻟﺌﻼ ﻳﻮاﻗﻌه وﺳﺎﺋر اﻟﺪﻋﻮات مبﺎحﺔ إذاً الدعﻮات اﻷخرى
ﻣباﺣﺔ ﻣثل أن ﻳسﻮي دعﻮة لﻘدوم ﻣساﻓر أو ﳒاح اﺑن ﻓﻬﺬﻩ ﻛلﻬا ﻣباﺣات ،العﻘيﻘﺔ سنﺔ،

اﳌﺄﰎ ﻣﻜروﻩ ،ﻗال :غﲑ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻓﺘسﻦ ومﺄﰎ ﻓﺘﻜرﻩ ،اﻵن ﻣا ﺣﻜﻢ اﻹﺟاﺑﺔ؟ ﻗال :واﻹﺟﺎﺑﺔ
إﱃ غﲑ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ مسﺘحبﺔ غﲑ مﺄﰎ ﻓﺘﻜرﻩ ﻣعناﻩ اﳌباﺣات ،إﺟاﺑﺔ الﻮليمﺔ ﺑﺸروط واﺟبﺔ
أﻣا غﲑ الﻮليمﺔ ﳑا ﻳباح أو ﻳستﺤب ﻓمستﺤب ،واﳌﺄﰎ ﻓمﻜروﻩ .نﻜرر :الدعﻮات ﻛﻢ
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ﺣﻜﻢ ﳍا؟ عند دعﻮات ﻣستﺤبﺔ ﻣثل العﻘيﻘﺔ وﻣثل الﻮليمﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻳستﺤب إﺟاﺑتﻬا
وعند دعﻮات ﻣباﺣﺔ وﻫﻲ ساﺋر الدعﻮات ﻣاعدا اﳌﺄﰎ ﻓﻬﺬﻩ ﻳستﺤب إﺟاﺑتﻬا والﻮليمﺔ

ﻗلنا ﺑﺸروط واﺟبﺔ ﻳعﲏ إﺟاﺑتﻬا واﺟبﺔ إذا ﺗﻮﻓرت الﺸروط .ﻗال ) :ومﻦ صﻮمه واﺟﺐ (
ﻛﻨﺬر وﻗﻀﺎء رمﻀﺎن إذا دﻋﻲ ﻟﻠﻮﻟﻴﻤﺔ حﻀر وﺟﻮ و ) دﻋﺎ ( اﺳﺘحبﺎ ) واﻧصرف (
ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة ﻳرﻓﻌه إذ دﻋﻲ أحﺪﻛم ﻓﻠﻴجﺐ ﻓﺈن ﻛﺎن صﺎﺋﻤﺎ ﻓﻠﻴﺪع وإن ﻛﺎن
مﻔﻄرا ﻓﻠﻴﻄﻌم رواﻩ أﺑﻮ دواد ) و ( اﻟصﺎﺋم ) اﳌﺘﻨﻔﻞ ( إذا دﻋﻲ أﺟﺎب و ) ﻳﻔﻄر
ﺑﺸرط إن ﺟﱪ ( ﻗﻠﺐ أﺧﻴه اﳌسﻠم وأدﺧﻞ ﻋﻠﻴه اﻟسرور ﻓﻬﺬا ﻳستﺤب لﻪ ﻟﻘﻮﻟه صﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﻟرﺟﻞ اﻋﺘﺰل ﻋﻦ اﻟﻘﻮم حﻴﺔ وﻗﺎل إﱐ صﺎﺋم دﻋﺎﻛم أﺧﻮﻛم وﺗﻜﻠف
ﻟﻜم ﻛﻞ ﻳﻮمﺎ ﰒ صم ﻳﻮمﺎ مﻜﺎﻧه إن شﺌﺖ ﻫل ﳚب على ﻛل ﻣن ﺣﻀر الﻮليمﺔ أن
ﻛل أم ﳚب عليﻪ اﳊﻀﻮر ﻓﻘﻂ؟ ﳚب اﳊﻀﻮر ﻓﻘﻂ وليس اﻷﻛل وﳍﺬا ﻗال ) :وﻻ
ﳚﺐ ( ﻋﻠﻰ مﻦ حﻀر ) اﻷﻛﻞ ( وﻟﻮ مﻔﻄرا ﻟﻘﻮﻟه ﷺ إذا دﻋﻲ أحﺪﻛم ﻓﻠﻴجﺐ ﻓﺈن
شﺎء أﻛﻞ وإن شﺎء ﺗرك ﻗﺎل ﰲ شرح اﳌﻘﻨﻊ أي الﺸرح الﻜبﲑ حﺪﻳﺚ صحﻴﺢ
وﻳسﺘحﺐ اﻷﻛﻞ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم إذاً الﻮاﺟب ﻫﻮ ﺣﻀﻮر الﻮليمﺔ ﺑﺸروﻃﻬا لﻜن اﻷﻛل ﻫﺬا
ﻣستﺤب ،ﻗال ) :وإ حﺘه ( أي إ حﺔ اﻷﻛﻞ ) مﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ صرﻳﺢ إذن أو ﻗرﻳﻨﺔ (
ﺣﻀرت اﻵن الﻮليمﺔ والدعﻮة ﻓيباح لﻚ اﻷﻛل ﺑﺸرط اﻹذن الصرﻳﺢ أو الﻘرﻳنﺔ واﻹذن

الصرﻳﺢ ﻫﻮ ﺗفﻀلﻮا ﻛلﻮا والﻘرﻳنﺔ ﻛﻮنﻪ دعاك وﺑعدﻫا ﻣد اﻷﻛل ﻓﻬﺬﻩ ﻗرﻳنﺔ ﻗال :وﻟﻮ مﻦ
ﺑﻴﺖ ﻗرﻳﺐ أو صﺪﻳﻖ ﱂ ﳛرزﻩ ﻋﻨه ﻳعﲏ ﳚﻮز اﻷﻛل ﻣن ﺑيﺖ الﻘرﻳب والصدﻳق إذا ﱂ
ﳛرزﻩ عنﻪ ﻳعﲏ ﱂ ﳜبﺄﻩ عنﻚ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤر مﻦ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ غﲑ دﻋﻮة دﺧﻞ ﺳﺎرﻗﺎ
وﺧرج مﻐﲑا واﻟﺪﻋﺎء إﱃ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻌﺎم أذن ﻓﻴه وﻻ ﳝﻠﻜه مﻦ ﻗﺪم إﻟﻴه ﻫﺬﻩ

ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ،اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ لﻜﻲ ﻛل ﰲ العﺰوﻣﺔ ﲢتاج إذن ﻳعﲏ لﻮ واﺣد دخل ﻣن
غﲑ إذن ﻓﻼ ﳚﻮز ﻫﺬا لﻜن إذا دعاك ووﺿﻊ الﻄعام أﻣاﻣﻚ ﻓﻬﺬا إذن أو إذن ﺻرﻳﺢ لﻜن
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ﻫل إذا ﻗدم لﻚ الﻄعام ﻓﻬل ﲤلﻚ ﻫﺬا الﻄعام الﺬي أﻣاﻣﻚ أم أنﻪ ﻳباح لﻚ اﻷﻛل ﻓﻘﻂ؟

اﳉﻮاب الثاﱐ ﻳباح لﻚ اﻷﻛل ﻓﻘﻂ لﻜن ﻻ ﲤلﻚ ﻫﺬا ،ﻗال :وﻻ ﳝﻠﻜه مﻦ ﻗﺪم إﻟﻴه ﺑﻞ
ﳝﻠﻚ ﻋﻠﻰ مﻠﻚ صﺎحبه ﻳعﲏ ﻫﺬا الﻄعام الﺬي ﻛل ﻫﻮ ﻣلﻚ ﺻاﺣبﻚ ﻷنﻪ أ ح لﻚ
اﳌﻘدار الﺬي أﻛلﺖ ﰒ ﻗال ) :وإن ﻋﻠم ( اﳌﺪﻋﻮ ) أن ﰒ ( أي ﰲ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ) مﻨﻜرا (
ﻛﺰمر وﲬر وآﻻت ﳍﻮ وﻓرش حرﻳر وﳓﻮﻫﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ) ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻩ ١حﻀر وغﲑﻩ
( ﻷﻧه ﻳﺆدي ﺑﺬﻟﻚ ﻓرﺿﲔ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮة وإزاﻟﺔ اﳌﻨﻜر) وإﻻ ( ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻩ ) ٢
أﰉ ( اﳊﻀﻮر ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤر مرﻓﻮﻋﺎ مﻦ ﻛﺎن ﻳﺆمﻦ واﻟﻴﻮم اﻵﺧر ﻓﻼ ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ
مﺎﺋﺪة ﻳﺪار ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﻤر رواﻩ اﻟﱰمﺬي والﻈاﻫر انﻪ ﰲ أﲪد وليس الﱰﻣﺬي ،الصﻮرة
الثالثﺔ ) :وإن حﻀر ( مﻦ غﲑ ﻋﻠم ﳌﻨﻜر ) ﰒ ﻋﻠم ﺑه أزاﻟه ( ﻟﻮﺟﻮﺑه ﻋﻠﻴه وﳚﻠﺲ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذاً ﻳﺰﻳل اﳌنﻜر وﳚلس ) ،ﻓﺈن دام ( اﳌﻨﻜر ﻫﺬﻩ الصﻮرة الراﺑعﺔ ) ﻟﻌجﺰﻩ ( أي
اﳌﺪﻋﻮ ) ﻋﻨه اﻧصرف ( ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﺎصﺪا ﻟرؤﻳﺘه أو ﲰﺎﻋه الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ ) :وإن
ﻋﻠم ( اﳌﺪﻋﻮ ) ﺑه ( أي ﳌﻨﻜر ) وﱂ ﻳرﻩ وﱂ ﻳسﻤﻌه ﺧﲑ ( ﺑﲔ اﳉﻠﻮس واﻷﻛﻞ أو
اﻻﻧصراف ﻳعﲏ ﻫﻮ ﺟالس ﰲ الﺰواج وﻳعرف انﻪ ﻓيﻪ ﻣنﻜر عند النساء ﻣثﻼ ﻓﻬﻮ ﳋيار
عند ذلﻚ ﻷنﻪ ﻻ ﻳرى اﳌنﻜر خﲑ ﺑﲔ اﳉلﻮس واﻷﻛل أو اﻻنصراف ﻟﻌﺪم وﺟﻮب
اﻹﻧﻜﺎر حﻴﻨﺌﺬ اﻵن ﻫﻮ انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة وﻫﻲ أن ﻫناك عادة ﰲ الﺰواﺟات ﻻ

أدري ﻣﻮﺟﻮدة اليﻮم أم اندﺛرت و لﻄبﻊ ﻫﻲ اﻵن ﺑﺸﻜل ﻛبﲑ غﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﳎتمعنا لﻜن
ﻛانﺖ ﻗدﳝا وﻫﻲ النثار ﰐ العرﻳس وﻣعﻪ ﳎمﻮعﺔ ﻣن النﻘﻮد وﻳرﻣيﻬا على الناس ﻓيتﻬاﺟﻢ

الناس عليﻬا وﻳتﻜالبﻮن عليﻬا وﻛل واﺣد ﳛاول أن ﳛصل عليﻬا ﻗال ﻫﺬا ﻣﻜروﻩ ) ،وﻛرﻩ
اﻟﻨثﺎر واﻟﺘﻘﺎطه ( ﳌﺎ ﳛصﻞ ﻓﻴه مﻦ اﻟﻨﻬبﺔ واﻟﺘﺰاحم وإن أﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟه ﻓﻴه
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د ءة وﺳﺨف ) ومﻦ أﺧﺬﻩ ( أي أﺧﺬ شﻴﺌﺎ مﻦ اﻟﻨثﺎر ) أو وﻗﻊ ﰲ حجرﻩ ( مﻨه شﻲء
) ﻓـ ( ﻫﻮ ) ﻟه ( ﻗصﺪ ﲤﻠﻜه أوﻻ ﻷﻧه ﻗﺪ حﺎزﻩ ومﺎﻟﻜه ﻗصﺪ ﲤﻠﻴﻜه ﳌﻦ حﺎزﻩ إذاً إذا
رﻣﻲ النثار ووﻗﻊ عليﻚ ﻓﻬﻮ لﻚ ،ﻗال ) :وﻳسﻦ إﻋﻼن اﻟﻨﻜﺎح ( ١ﻟﻘﻮﻟه ﻋﻠﻴه اﻟصﻼة
واﻟسﻼم أﻋﻠﻨﻮا اﻟﻨﻜﺎح وﰲ ﻟﻔﻆ أﻇﻬروا اﻟﻨﻜﺎح رواﻩ اﺑﻦ مﺎﺟه ) و ( ﻳسﻦ ) اﻟﺪف
( ٢أي اﻟﻀرب ﺑه إذا ﻛﺎن ﻻ حﻠﻖ ﺑه الدف اﳌباح الﺬي ليس ﺑﻪ ﺣلق وﻻ صﻨﻮج ) ﻓﻴه
( أي ﰲ اﻟﻨﻜﺎح ) ﻟﻠﻨسﺎء ( ﻗﻮلﻪ للنساء نفﻬﻢ ﻣنﻪ أنﻪ للرﺟال؟! نص ﰲ اﻹﻗناع وﻳﻜرﻩ
للرﺟال وﻃبعا ﻫﻢ ﳐتلفﲔ ﻫﻮ ﻣﻜروﻩ ﰲ ﺣق الرﺟال أم ﻫﻮ ﻣثل النساء ﻳسن ﳍﻢ ،ﻗال ﰲ
اﻹﻗناع وﻳﻜرﻩ للرﺟال وﻫﺬا ﻫﻮ الﺬي ﻗالﻪ ﰲ الرعاﻳﺔ أنﻪ ﻳﻜرﻩ للرﺟال ﻣﻄلﻘا وﻗال اﳌﻮﻓق

ﺿرب الدف ﳐصﻮص لنساء أﻣا للرﺟال ﻣﻜروﻩ لﻜن ﻫﺬا خﻼف ﻇاﻫر اﳌنتﻬى ﻓﻈاﻫر
اﳌنتﻬى انﻪ ﻳسن ﰲ ﺣق الرﺟال والنساء ﻗال وﻫﻮ ﻇاﻫر نصﻮص أﲪد وﻛﻼم اﻷﺻﺤاب

وﻗال اﳌﻮﻓق ﺿرب الدف ﳐصﻮص لنساء ،ﻗال :وﻛﺬا ﺧﺘﺎن ﻳعﲏ ﻳسن ﺿرب الدف

للنساء ﰲ اﳋتان وﻗﺪوم غﺎﺋﺐ ووﻻدة ﺣفل وﻻدة وإمﻼك وﻫﻮ عﻘد اﳌلﻚ ﻟﻘﻮﻟه صﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﻓصﻞ مﺎ ﺑﲔ اﳊﻼل واﳊرام اﻟصﻮت واﻟﺪف ﰲ اﻟﻨﻜﺎح رواﻩ اﻟﻨسﺎﺋﻲ
اﻵن الﻜﻼم على ﺣﻜﻢ اﻵﻻت ﻣا سﻮى الدف ،ﻗال :وﲢرم ﻛﻞ مﻠﻬﺎة ﺳﻮى اﻟﺪف
ﻛﻤﺰمﺎر وطﻨبﻮر وﺟﻨﻚ وﻋﻮد ﻗﺎل ﰲ اﳌسﺘﻮﻋﺐ واﻟﱰغﻴﺐ ﺳﻮاء اﺳﺘﻌﻤﻞ ﳊﺰن أو
ﺳرور نعﻢ ﻛل اﻵﻻت ﻣاعدا الدف ﻓﻬﻲ ﳏرﻣﺔ وﻫﺬا الﺬي عليﻪ ﲨﻬﻮر اﻷﻣﺔ وﻫﺬا الﺬي
عليﻪ اﳌﺬاﻫب اﻷرﺑعﺔ وﻻ ﺗلتفتﻮا ﳌن ﻳﻈﻬر اﻵن وﻳﻘﻮل ﻻ ،أن آﻻت اﳌﻮسيﻘى ﺟاﺋﺰة

وﻣباﺣﺔ ﻓﻬﺬا ﻛﻼم ﻳناﰲ وﻳعارض ﺻرﻳﺢ ﺣدﻳﺚ رسﻮل ﷲ ﷺ وﻳعارض ﻛﻼم ﲨﻬﻮر
اﻷﻣﺔ واﳌﺬاﻫب اﻷرﺑعﺔ نسﺄل ﷲ السﻼﻣﺔ والعاﻓيﺔ.

ﻗال ) :ﺗﺘﻤﺔ ( ﰲ ﲨﻞ مﻦ آداب اﻷﻛﻞ واﻟﺸرب ﺗسﻦ اﻟﺘسﻤﻴﺔ ﺟﻬرا ﻋﻠﻰ أﻛﻞ
وشرب ١واﳊﻤﺪ إذا ﻓرغ ٢وأﻛﻠه ﳑﺎ ﻳﻠﻴه ٣ﺑﻴﻤﻴﻨه ٤ﺑثﻼث أصﺎﺑﻊ ٥ﻫﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ أشياء
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وﲣﻠﻴﻞ مﺎ ﻋﻠﻖ ﺳﻨﺎﻧه وﻫﺬا السادس ،ومسﺢ اﻟصحﻔﺔ ٧وأﻛﻞ مﺎ ﺗﻨﺎﺛر  ٨ﻳعﲏ ﻣا
ﺗناﺛر ﻣن الﻄعام ﳚمعﻪ و ﻛلﻪ ،وغض طرﻓه ﻋﻦ ﺟﻠﻴسه  ٩وشرﺑه ﺛﻼ مصﺎ ١٠

وﻳﺘﻨﻔﺲ ﺧﺎرج اﻹ ء ،اﻵن عددوا اﳌﻜروﻫات :ﻗال :وﻛرﻩ شرﺑه مﻦ ﻓم ﺳﻘﺎء إﳕا ﻳﺸرب

ﻣن ﻛاس وﰲ أﺛﻨﺎء طﻌﺎم ﺑﻼ ﻋﺎدة ﻳعﲏ ﻳﻜرﻩ أن ﻳﺸرب ﰲ أﺛناء الﻄعام إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻲ

عادﺗﻪ والﻈاﻫر ﻫﺬا ﻣردﻩ إﱃ اﺣتياج اﻹنسان ﻳعﲏ ﻳﻜﻮن عندﻩ اﳊمﻮﺿﺔ عاليﺔ ﻣثﻼ ،وإذا
شرب وﻟه اﻷﳝﻦ وﻳسﻦ غسﻞ ﻳﺪﻳه ﻗبﻞ طﻌﺎم مﺘﻘﺪمﺎ ﺑه رﺑه ﻳعﲏ ﻗبل الﻄعام لﻮ ﻛان
عندﻩ ﺿيف ﻣن الﺬي ﻳﻐسل أول؟ ﺻاﺣب الﻄعام ﻳﻐسل أوﻻ ﰒ الﻀيف وﺑعد اﻷﻛل

ﻳﻜﻮن ﺻاﺣب الﻄعام ﻣتﺄخر ﻳبدأ الﻀيف ﰒ ﻳﻐسل ﻫﻮ وﳍﺬا ﻗال :ﻣتﻘدﻣا ﺑﻪ رﺑﻪ وﺑﻌﺪﻩ
ﻳعﲏ ﻛﺬلﻚ ﻳسن غسل ﻳدﻳﻪ ﺑعد الﻄعام مﺘﺄﺧرا ﺑه رﺑه ﻳعﲏ ﺻاﺣب الدار ﻫﻮ آخر واﺣد
ﻳﻐسل ،وﻛرﻩ رد شﻲء مﻦ ﻓﻤه إﱃ اﻹ ء ﻓﻬﺬا ﻳﻘﺬر اﳊاﺿرﻳن وأﻛﻠه حﺎرا أو مﻦ وﺳط
اﻟصحﻔﺔ أو أﻋﻼﻫﺎ أي ﻳبدأ ﳑا ﻳليﻪ وﻓﻌﻠه مﺎ ﻳسﺘﻘﺬرﻩ مﻦ غﲑﻩ ﻣثل أن ﻳتمﺨﻂ ﻣثﻼ ﰲ
وسﻂ الﻄعام ﻳعﲏ ﰲ أﺛناء اﻷﻛل ﻳتمﺨﻂ والناس ﻛل ومﺪح طﻌﺎمه وﺗﻘﻮﳝه وﻋﻴﺐ
اﻟﻄﻌﺎم وﻗراﻧه ﰲ ﲤر مﻄﻠﻘﺎ ﻳعﲏ ولﻮ وﺣدﻩ ﻳعﲏ ولﻮ ﻛان ﻛل وﺣدﻩ ﻻ ﻳﻘرن ﺑﲔ التمر

واﳌﻘصﻮد التمر أو غﲑﻩ ﳑا ﻛل ﺣبﺔ ﺣبﺔ ﻳعﲏ ﳑﻜن نﻘيس عليﻪ العنب أو الفﻮاﻛﻪ

الصﻐﲑة ﻣثﻼ ﻓﻼ ﻛل ﺣبتﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﺑعض ﻳﻜرﻩ ذلﻚ ولﻮ ﻛان ﻛل وﺣدﻩ ،وإن
ﻳﻔﺎﺟﺄ ﻗﻮمﺎ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ طﻌﺎمﻬم ﺗﻌﻤﺪا ﻳعﲏ ﻳتعمد أن ﺗيﻬﻢ وﻗﺖ الﻄعام ﺣﱴ ﻳﻘال لﻪ
ﺗفﻀل وﻳﻜرﻩ أﻳﻀا :وأﻛﻠه ﻛثﲑا ﲝﻴﺚ ﻳﺆذﻳه أو ﻗﻠﻴﻼ ﲝﻴﺚ ﻳﻀرﻩ ﺣيﺚ ﻻ ﻳستﻘيﻢ ﺑدنﻪ

ﺑﺬلﻚ.

ب ﻋﺸرة اﻟﻨسﺎء
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اﻟﻌﺸرة ﺑﻜسر اﻟﻌﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻘﺎل ﻟﻜﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﺸرة ومﻌﺸر وﻫﻲ ﻫﻨﺎ مﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ
اﻟﺰوﺟﲔ مﻦ اﻷﻟﻔﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم ) وﻳﻠﺰم ( ﻛﻼ مﻦ ) اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﻌﺸرة ( أي مﻌﺎشرة
اﻵﺧر ) ﳌﻌروف (ﻛيف ﺗﻜﻮن اﳌعاشرة ﳌعروف شرﺣﻬا ﻗال :ﻓﻼ ﳝﻄﻠه ﲝﻘه وﻻ
ﻳﺘﻜرﻩ ﻟبﺬﻟه وﻻ ﻳﺘبﻌه أذى ومﻨﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر ﻳعﲏ لﻮ ﻛان للﺰوج ﺣق عند

الﺰوﺟﺔ أو العﻜس ﻓﻼ ﳝاﻃلﻬا ﰲ ﺣﻘﻬا وﻻ ﲤاﻃلﻪ وﻻ ﻳبﺬلﻪ وﻫﻮ ﻛارﻩ والﺸﻲء الثالﺚ إذا
ﺑﺬلﻪ ﻻ ﻳتبعﻪ ﻣنا وأذى ﻛل ﻳﻮم ﻳعيد ﳍا أ أعﻄيتﻚ أ ﻓعلﺖ لﻚ أو ﻫﻲ ﺗﻘﻮل لﻪ أ

ﻓعلﺖ لﻚ وﻫﻜﺬا ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻋﺎشروﻫﻦ ﳌﻌروف { وﻗﻮﻟه } وﳍﻦ مثﻞ اﻟﺬي
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﳌﻌروف { وﻳﻨبﻐﻲ إمسﺎﻛﻬﺎ مﻊ ﻛراﻫﺘه ﳍﺎ ﻳعﲏ ﺣﱴ ولﻮ ﻛانﺖ ﻫﻲ غﲑ ﳏبﻮﺑﺔ
إﱃ ﻗلبﻪ ﻓاﻷوﱃ إﻣساﻛﻬا ﻷنﻪ ﻗد ﻳﻜﻮن ﻣنﻬا خﲑ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن ﻛرﻫﺘﻤﻮﻫﻦ ﻓﻌسﻰ
أن ﺗﻜرﻫﻮا شﻴﺌﺎ وﳚﻌﻞ ﷲ ﻓﻴه ﺧﲑا ﻛثﲑا { ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋبﺎس رﲟﺎ رزق مﻨﻬﺎ وﻟﺪا ﻓجﻌﻞ
ﷲ ﻓﻴه ﺧﲑا ﻛثﲑا ) وﳛرم مﻄﻞ ﻛﻞ واحﺪ ( مﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ) ﲟﺎ ﻳﻠﺰمه ( ﻟﻠﺰوج ) اﻵﺧر
واﻟﺘﻜرﻩ ﻟبﺬﻟه ( أي ﺑﺬل اﻟﻮاﺟﺐ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ) وإذا ﰎ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺰم ﺗسﻠﻴم ( اﻟﺰوﺟﺔ ) اﳊرة
اﻟﱵ ﻳﻮطﺄ مثﻠﻬﺎ ( إذاً ﻳلﺰم ﺗسليﻢ الﺰوﺟﺔ إذا ﺗﻮﻓرت ﻓيﻬا شرﻃان الﺸرط اﻷول أ ا ﺣرة
والثاﱐ الﱵ ﻳﻮﻃﺄ ﻣثلﻬا والﱵ ﻳﻮﻃﺄ ﻣثلﻬا إذا أﰎ ﳍا ﺗسﻊ سنﲔ ،ﻗال :وﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﺗسﻊ وﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻀﻮة اﳋﻠﻘﺔ ﻳعﲏ لﻮ ﻛانﺖ ﺻﻐﲑة اﳋلﻘﺔ ﻫﺰﻳلﺔ اﳋلﻘﺔ ﻓﺈذا ﺑلﻐﺖ ﺗسﻊ سنﲔ
ﻓيصبﺢ ﳚب ﺗسليمﻬا وﻳفﻬﻢ ﻣن ﻫﺬا أنﻪ إذا ﻛان ﻻ ﻳﻮﻃﺄ ﻣثلﻬا ﻓﻼ ﳚب ﺗسليمﻬا وﻳفﻬﻢ
ﻣن ﻫﺬا إذا ﻛانﺖ أﻣﺔ ﻣعناﻩ ﻻ ﺗسلﻢ ﰲ الليل وﰲ النﻬار ﺗﻜﻮن عند سيدﻫا ﲣدم سيدﻫا،
إذا استلﻢ اﳌرأة ﻓما الﺬي ﻳفعلﻪ؟ ﻗال :وﻳسﺘﻤﺘﻊ ﲟﻦ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛحﺎﺋض ﻳعﲏ ﻳستمتﻊ

ﺑﻜل شﻲء إﻻ اﳉماع ) ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوج ( مﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘسﻠﻴم ) إن طﻠبه ( أي طﻠﺐ اﻟﺰوج
ﺗسﻠﻴﻤﻬﺎ ﻫﺬا الراﺑﻊ ،الﺸرط اﳋاﻣس ) :وﱂ ﺗﺸﱰط ( أي الﺰوﺟﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ) دارﻫﺎ أو
ﺑﻠﺪﻫﺎ ( ﻓﺈن اشﱰطﺖ ﻋﻤﻞ ﻟﺸروط ﳌﺎ ﺗﻘﺪم انتﻬينا ﻣن ﻫﺬا الﻜﻼم إذاً ﳚب ﺗسليﻢ
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الﺰوﺟﺔ لﺰوﺟﻬا ﺬﻩ الﺸروط ﺗﻜﻮن ﺣرة ،ﻳﻮﻃﺄ ﻣثلﻬا ،وﺗسلﻢ إﱃ ﺑيﺖ الﺰوج ﺑﻄلب الﺰوج

إن ﱂ ﺗﻜن اشﱰط عدم اﳋروج ﻣن دارﻫا ،وﻻ ﻳﻠﺰم اﺑﺘﺪاء ﺗسﻠﻴم ﳏرمﺔ ومرﻳﻀﺔ وصﻐﲑة
وحﺎﺋض وﻟﻮ ﻗﺎل ﻻ أطﺄ وإن أﻧﻜر أن وطﺄﻩ ﻳﺆذﻳﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻟبﻴﻨﺔ لﻮ ﺣصل خﻼف ﻫﻲ
ﺗﻘﻮل أن الﻮطء ﻳﺆذﻳﻬا وﻫﻮ ﻳﻘﻮل ﻻ ﻳﺆذﻳﻬا ﻓالبينﺔ عليﻬا ﻫﻲ وليسﺖ عليﻪ ﻫﻮ ) ،وإذا
اﺳﺘﻤﻬﻞ أحﺪﳘﺎ ( أي طﻠﺐ اﳌﻬﻠﺔ ﻟﻴصﻠﺢ أمرﻩ أي ﻗبل التسليﻢ ﳌا ﻃلب اﳌرأة ﰲ ﺑيتﻪ
ﻃلبﺖ ﻫﻲ اﳌﻬلﺔ ﻣثﻼ ﻓﺈذا ﻃلبﺖ اﳌﻬلﺔ ﻫﻲ أو ﻃلب ﻫﻮ ﻳعﲏ ﻳرﻳد اﳌرأة لﻜن ﻗال ﺑعد

ﻣﻬلﺔ ﻓﺈن ﻃلب اﳌﻬلﺔ أﺣدﳘا ليصلﺢ أﻣرﻩ ) أمﻬﻞ اﻟﻌﺎدة وﺟﻮ ( ﻳعﲏ ﳚب أن ﳕﻬلﻪ

اﳌﻬلﺔ اﳌعتادة ﲝسب العادة طﻠبﺎ ﻟﻠﻴسر واﻟسﻬﻮﻟﺔ ﻣعناﻩ انﻪ لﻮ ﺟاء وﻗال أرﻳدﻫا اﻵن ﻓﻼ
ﳚب عليﻬﻢ أن ﻳسلمﻮﻫا اﻵن ﺑل ﳚب عليﻪ ﻫﻮ أن ﻳنتﻈر ﻳﻮﻣﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﱴ ﳒﻬﺰ أﻣر  ،ﰒ

ﻗال ) :ﻻ ﻟﻌﻤﻞ ﺟﻬﺎز ( ﺑﻔﺘﺢ اﳉﻴم وﻛسرﻫﺎ ﻓﻼ ﲡﺐ اﳌﻬﻠﺔ ﻟه وﻫﻮ أ ث البيﺖ وﻣا

شاﺑﻪ ذلﻚ ﻗال :ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻛتاب لعبد الﻘادر اﳉيﻼﱐ ﺗسﺘحﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ
الﺰواج ﻳنبﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮر ﻗاﺋمﺔ على اﳌساﳏﺔ وليس على اﳌﺸاﺣاة ،ﻣﱴ ﺗسلﻢ اﻷﻣﺔ

للﺰوج؟ ﺗسلﻢ ﰲ الليل ﻓﻘﻂ وﰲ النﻬار ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮلﺔ ﲝق سيدﻫا ،ﻗال ) :وﳚﺐ ﺗسﻠﻴم
اﻷمﺔ ( مﻊ اﻹطﻼق ) ﻟﻴﻼ ﻓﻘط ( ﻷﻧه زمﺎن اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﻟﻠﺰوج وﻟﻠسﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪامﻬﺎ
ﺎرا ﻷﻧه زمﻦ اﳋﺪمﺔ اﳌصنف ﻗال على اﻹﻃﻼق ﻳﻘصد إن ﱂ ﻳﻜن ﻫناك شرط لﻜن لﻮ

ﺗﺰوﺟﻬا وشرط على سيدﻫا شرط أو سيدﻫا اشﱰط على زوﺟﻬا شرط ﻓنمﻀﻲ الﺸرط

لﻜن إن ﱂ ﻳﻜن ﻫناك شرط ﻳعﲏ على اﻹﻃﻼق ﻓاﻷﺻل ﻗاعدة أ ا ﺗسلﻢ لﺰوﺟﻬا ﰲ الليل

وﰲ النﻬار ﺗﻜﻮن ﰲ اﳋدﻣﺔ ،ﻗال :وإن شرط ﺗسﻠﻴﻤﻬﺎ ﺎرا أو ﺑﺬﻟه ﺳﻴﺪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺰوج ﺗسﻠﻴﻤﻬﺎ ﺎرا أﻳﻀﺎ ﻳعﲏ ﻫﺬا ﺣق للسيد إن ﺗنازل عنﻪ ﻓيصﲑ ﳚب على الﺰوج أن
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ﻳﻘبل الﺰوﺟﺔ ليﻼ و ارا ،اﻵن ﻳتﻜلﻢ على ﻣا الﺬي ﳚﻮز للﺰوج ﺑعد استﻼم الﺰوﺟﺔ؟ ﻗال) :
وﻳبﺎشرﻫﺎ ( أي اﻟﺰوج ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺰوﺟﺘه ﰲ ﻗبﻞ وﻟﻮ مﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌجﻴﺰة أي الﻮطء ﻳﻜﻮن
ﰲ الﻘبل وليس ﰲ الدﺑر ) مﺎ ﱂ ﻳﻀر ( ﺎ ) أو ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻓرض ( ﺳﺘﻤﺘﺎﻋه إذاً لﻪ أن
ﻳباشرﻫا إﻻ إذا ﻛانﺖ اﳌباشرة ﻓيﻬا إﺿرار ا ﺣﱴ لﻮ ﻓيﻪ أﺣﻮال ﻳعﲏ أ م ﺗﻜﻮن ﻣرﻳﻀﺔ
ﻓتﻀرﻫا اﳌباشرة ﻓليس لﻪ ذلﻚ ،او ﻳﺸﻐلﻬا عن ﻓرض ﻳعﲏ ﺗيﻬا ﰲ وﻗﺖ الصﻼة والﻮﻗﺖ
ﺿاق وسيﺨرج وﻳﻘﻮل أرﻳد اﻻستمتاع ﻓليس لﻪ ذلﻚ ،أﻣا ﰲ غﲑ ذلﻚ ﻓلﻪ ذلﻚ ،ﻗال:

وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮر أو ﻇﻬر ﻗﺘﺐ ﻳعﲏ راﻛبﺔ على الداﺑﺔ ،ولﻪ أﻳﻀا ) :وﻟه ( أي ﻟﻠﺰوج )
اﻟسﻔر ﳊرة ( مﻊ اﻷمﻦ ﻳعﲏ ﻣﻊ أﻣن الﻄرﻳق إذا ﻛانﺖ الﻄرﻳق آﻣنﺔ الﱵ سيساﻓر ﻓيﻬا
أﻣا إذا ﻛانﺖ ﳐﻮﻓﺔ ﻓﻼ ليس لﻪ ذلﻚ ،ليس لﻪ أن ﳜاﻃر ا ﻷﻧه ﷺ وأصحﺎﺑه ﻛﺎﻧﻮا
ﻳسﺎﻓرون ﺑﻨسﺎﺋﻬم ) مﺎ ﱂ ﺗﺸﱰط ﺿﺪﻩ ( أي أن ﻻ ﻳسﺎﻓر ﺎ ﻓﻴﻮﰲ ﳍﺎ ﻟﺸروط وإﻻ
ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳعﲏ إﻻ إذا اشﱰﻃﺖ عليﻪ أﻻ ﻳساﻓر ا ﻓﻼ ﳚﻮز لﻪ أن ﻳساﻓر
ا وإﻻ ﻳعﲏ وإن أﺻر على أن ﻳساﻓر ا وﻗد اشﱰﻃﺖ ﻓلﻬا الفسخ ﻛما ﺗﻘدم ،ﻗال:

واﻷمﺔ اﳌﺰوﺟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺰوﺟﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺳﻔر ﺎ ﺑﻼ إذن اﻵﺧر السبب أن إذا ساﻓر ا

الﺰوج أﺿر ﲝق السيد وإذا ساﻓر ا السيد أﺿر ﲝق الﺰوج ،وﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺰوج ﻟﻮ ﺑﻮأﻫﺎ
ﺳﻴﺪﻫﺎ مسﻜﻨﺎ أن ﺗﻴﻬﺎ ﻓﻴه السﻜن على الﺰوج وليس على الﺰوﺟﺔ ﻳعﲏ السيد ﻳﻘﻮل أ

سﺄﺿﻊ ﳍا سﻜن وأنﺖ أﻳﻬا الﺰوج ﰐ ﳍا ﻓﻼ ﻳلﺰم الﺰوج ذلﻚ ﺑل ﻫﻲ الﱵ ﺗيﻪ ،ﻗال:

وﻟسﻴﺪ ﺳﻔر ﺑﻌبﺪﻩ اﳌﺰوج واﺳﺘﺨﺪامه ﺎرا اﳌسﺄلﺔ ﻫنا ﲣتلف لﻮ ﻛان عندﻩ عبد ﻓﺰوج

عبدﻩ على اﻣرأة أﻣﺔ ﻣثﻼ ﻓﻬل ﻳﻘال لسيد العبد ﻻ ﳚﻮز لﻚ أن ﺗساﻓر لعبد؟ اﳉﻮاب ﻻ
ﻓلماذا ﻣنعنا سيد اﻷﻣﺔ أن ﻳساﻓر ﻷﻣﺔ؟ ﻷن سيد اﻷﻣﺔ إذا ساﻓر ﻷﻣﺔ أﺿر ﲝق الﺰوج
ﻓالﺰوج لﻪ ﺣق أﻣا الﺰوج إذا ساﻓر ﻓﻼ ﻣﺸﻜلﺔ ﰲ ذلﻚ وﻻ ﻳﻘال ﻻ ﻳساﻓر إﻻ ذن الﺰوﺟﺔ
أو ﳊق الﺰوﺟﺔ ،ﺣﻘﻬا سيﺄﰐ أنﻪ ﻻ ﻳساﻓر أﻛثر ﻣن ستﺔ أشﻬر ﻳلﺰﻣﻪ أن ﺗيﻬا ،ننتﻘل اﻵن
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إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﻣا الﺬي ﳛرم على الﺰوج ﳓﻮ زوﺟتﻪ؟ ﻗال ) :وﳛرم وطﺆﻫﺎ ﰲ اﳊﻴض
(  ١ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺎﻋﺘﺰﻟﻮا اﻟﻨسﺎء ﰲ اﶈﻴض { اﻵﻳﺔ وﻛﺬا ﺑﻌﺪﻩ ﻗبﻞ اﻟﻐسﻞ }ﺣﱴ
ﻳﻄﻬرن ﻓﺈذا ﺗﻄﻬرن-ﻳعﲏ ﻓﺈذا اغتسلن -ﻓﺄﺗﻮﻫن ﻣن ﺣيﺚ أﻣرﻛﻢ ﷲ{ ) و ( ﰲ ) اﻟﺪﺑر
( ٢ﻟﻘﻮﻟه ﷺ إن ﷲ ﻻ ﻳسﺘحﻴﻲ مﻦ اﳊﻖ ﻻ ﺗﻮا اﻟﻨسﺎء ﰲ أﻋجﺎزﻫﻦ رواﻩ اﺑﻦ مﺎﺟه
وﳛرم ﻋﺰل ﺑﻼ إذن حرة أو ﺳﻴﺪ أمﺔ ٣العﺰل ﻫﻮ أن ﳚاﻣﻊ ﰒ ﻗبل أن ﻳﻘﺬف ﻳنﺰع
وﻳﻘﺬف ﰲ اﳋارج ﻳﻘﻮل ﻻﺑد ﻣن إذن اﳊرة وإذن سيد اﻷﻣﺔ ،ﰒ ﻗال ) :وﻟه إﺟبﺎرﻫﺎ (
أي ﻟﻠﺰوج إﺟبﺎر زوﺟﺘه رﻗمﻮا ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر الﱵ للﺰوج أن ﳚﱪﻫا عليﻪ ستﺄﰐ إﱃ ﲦانيﺔ
أشياء ) :ﻋﻠﻰ غسﻞ حﻴض (  ١وﻧﻔﺎس ٢وﺟﻨﺎﺑﺔ ٣إذا ﻛﺎﻧﺖ مﻜﻠﻔﺔ أي لﻪ ذلﻚ لﻮ
ﻛانﺖ ﻣﻜلفﺔ ﻷنﻪ ﻓيﻪ ﺻﻼة ﻓﺈذا ﱂ ﺗﻐتسل ﻣن اﳊيض أو النفاس أو اﳉناﺑﺔ ﻓمعناﻩ

ﺻﻼ ا غﲑ ﺻﺤيﺤﺔ ،ﻗال ) :و ( غسﻞ ) ﳒﺎﺳﺔ (  ٤واﺟﺘﻨﺎب ﳏرمﺎت ٥وإزاﻟﺔ وﺳﺦ
ودرن ) ٦وأﺧﺬ مﺎ ﺗﻌﺎﻓه اﻟﻨﻔﺲ مﻦ شﻌر وغﲑﻩ ( ﻛﻈﻔر ٧ومﻨﻌﻬﺎ مﻦ أﻛﻞ مﺎ ﻟه راﺋحﺔ
ﻛرﻳﻬﺔ ﻛبصﻞ وﻛراث وﺛﻮم ٨ﻷﻧه ﳝﻨﻊ ﻛﻤﺎل اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ مسﻠﻤﺔ أو ذمﻴﺔ
ﻳعﲏ ﻛل ﻫﺬا للﺰوج سﻮاء ﻛانﺖ ﻣسلمﺔ أو ذﻣيﺔ ،وﻻ ﲡﱪ ﻋﻠﻰ ﻋجﻦ أو ﺧبﺰ أو طبﺦ
أو ﳓﻮﻩ ) وﻻ ﲡﱪ اﻟﺬمﻴﺔ ﻋﻠﻰ غسﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ ( ﰲ رواﻳﺔ ﻫﺬﻩ خﻼف اﳌﺬﻫب ،اﳌﺬﻫب
لﻪ أن ﳚﱪ الﺬﻣيﺔ على غسل اﳉناﺑﺔ ﻫﻮ ﻗال ﰲ رواﻳﺔ ،والرواﻳﺔ الثانيﺔ :ﻗال :واﻟصحﻴﺢ مﻦ
اﳌﺬﻫﺐ ﻟه إﺟبﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻴه ﻛﻤﺎ ﰲ اﻹﻧصﺎف وغﲑﻩ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺬﻫب ،وﻟه مﻨﻊ ذمﻴﺔ مﻦ
دﺧﻮل ﺑﻴﻌﺔ وﻛﻨﻴسﺔ وﻫﻲ دور العبادة الﱵ لليﻬﻮد أو النصارى ﻓلﻪ أن ﳝنﻊ الﺬﻣيﺔ أن
ﺗدخل البيعﺔ أو الﻜنيسﺔ ﻫﺬا  ،١الثاﱐ :وشرب مﺎ ﻳسﻜرﻫﺎ ﻻ مﺎ دوﻧه ﻳعﲏ لﻮ شرﺑﺖ
ﻣسﻜر ﻗليﻼ ﲝيﺚ ﻻ ﺗسﻜر ﻣنﻪ ﻓﻼ ﳝنعﻬا لﻜن لﻪ أن ﳝنعﻬا ﻣن شرب ﻣا ﻳسﻜرﻫا ﻷ ا
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ستفﻘد عﻘلﻬا و لتاﱄ ﻗد ﺗتصرف ﺗصرﻓات ﺗﻀر لﺰوج ﻷن الﺬﻣيﺔ شرب اﳋمر عندﻫا ﰲ
دﻳنﻬا ﺣﻼل ﺟاﺋﺰ ﻓليس لﻪ ﻣنعﻬا لﻜن لﻪ ﻣنعﻬا ﳑا ﻳﻀرﻩ ،ﻣا الﺬي ﻳﻀرﻩ؟ أن ﺗﺸرب

ﺣﱴ ﺗسﻜر ،وﻻ ﺗﻜرﻩ أي الﺬﻣيﺔ ﻋﻠﻰ إﻓسﺎد صﻮمﻬﺎ أو صﻼ ﺎ أو ﺳبﺘﻬﺎ ﻓمادام

ﺗﺰوﺟﻬا ذﻣيﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ أو نصرانيﺔ ﻓﺈذاً ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳﻘبلﻬا ﻛما ﻫﻲ ﺑد نتﻬا وﲟا ﳛل ﳍا وﲟا
ﳚﻮز ﳍا إﻻ ﻣا ﻓيﻪ ﺿرر عليﻪ أو ﻣا ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ ﻣثل أن ﺗﺬﻫب للﻜنيسﺔ ﻣثﻼ ﻫﺬا ليس واﺟبا
عليﻪ أن ذن ﳍا أن ﺗﺬﻫب للﻜنيسﺔ لﻜن إذا ﺻاﻣﺖ ﺑﻄرﻳﻘتﻬا ﻓﻼ ﳝنعﻬا ﻣن ﺻﻮﻣﻬا أو
ﺻلﺖ ﺑﻄرﻳﻘتﻬا على د نتﻬا وإﻻ ﻓﻼ ﻳتﺰوﺟﻬا ،إن ﻛان ﻻ ﳛتمل ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳتﺰوﺟﻬا ﻳبﺤﺚ
عن ﻣسلمﺔ وﻫﺬا اﻷوﱃ ،ﺟﻮاز نﻜاح الﻜتاﺑيﺔ ﻫﺬا ﺻﺤيﺢ و ﺑﺖ لﻜن ليس داﺋما ﻫﻮ
اﻷﻓﻀل ﻓاﻷﻓﻀل ﻣنﻪ أن ﻳتﺰوج ﻣسلمﺔ ﰒ ليسﺖ أي ﻣسلمﺔ ﻓلﻪ أن ﻳتﺰوج ﺻاﳊﺔ.

ﻓصﻞ
) وﻳﻠﺰمه ( أي اﻟﺰوج ) أن ﻳبﻴﺖ ﻋﻨﺪ اﳊرة ﻟﻴﻠﺔ مﻦ أرﺑﻊ ( ﻟﻴﺎل إﻻ إذا طﻠبﺖ أﻛثر
ﻷن أﻛثر مﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻤﻊ مﻌﻬﺎ ﺛﻼ مثﻠﻬﺎ ﻫﺬا الﻜﻼم ﰲ اﳌبيﺖ وليس ﰲ اﳉماع

ﻳبيﺖ عندﻫا وﻻ ﻳﱰﻛﻬا ﺗبيﺖ وﺣدﻫا ﻓيلﺰﻣﻪ ليلﺔ ﻣن ﻛل أرﺑﻊ لياﱄ ﻷن أﻛثر عدد ﻳستﻄيﻊ

أن ﳚمﻊ ﻣعﻬا ﺛﻼث ﺿراﺋر وﻫﺬا ﻗﻀﺎء ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻮار ﻋﻨﺪ ﻋﻤر ﺑﻦ اﳋﻄﺎب واشﺘﻬر
وﱂ ﻳﻨﻜر ﻳعﲏ اشتﻬر ﺑﲔ الصﺤاﺑﺔ وﱂ ﻳنﻜر ،وإن ﻛانﺖ أﻣﺔ ﻗال :وﻋﻨﺪ اﻷمﺔ ﻟﻴﻠﺔ مﻦ
ﺳبﻊ ﻷن أﻛثر مﺎ ﳚﻤﻊ مﻌﻬﺎ ﺛﻼث حراﺋر وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨصف ) و ( ﻟه أن ) ﻳﻨﻔرد إذا
أراد ( اﻹﻧﻔراد ) ﰲ اﻟبﺎﻗﻲ ( إذا ﱂ ﻳسﺘﻐرق زوﺟﺎﺗه ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻴﺎﱄ ﻓﻤﻦ ﲢﺘه حرة ﻟه
اﻹﻧﻔراد ﰲ ﺛﻼث ﻟﻴﺎل مﻦ ﻛﻞ أرﺑﻊ ومﻦ ﲢﺘه حر ن ﻟه أن ﻳﻨﻔرد ﰲ ﻟﻴﻠﺘﲔ وﻫﻜﺬا إذاً
ﻫﺬا اﻷول ،الثاﱐ :سيﺸرع ﰲ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة وﻫﻲ الﻮطء ﻫل ﻳلﺰﻣﻪ الﻮطء ﺑعدﻣا انتﻬينا

ﻣن اﳌبيﺖ ،ﻣﱴ ﻳلﺰﻣﻪ اﳌبيﺖ وﻛﻢ ليلﺔ ،اﻵن الﻮطء ،ﻗال ) :وﻳﻠﺰمه اﻟﻮطء إن ﻗﺪر ( ﻋﻠﻴه
) ﻛﻞ ﺛﻠﺚ ﺳﻨﺔ مرة ( ﻳعﲏ ﻛل أرﺑعﺔ أشﻬر ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ حرة ﻛﺎﻧﺖ أو أمﺔ مسﻠﻤﺔ أو
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ذمﻴﺔ ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪر ذﻟﻚ ﰲ أرﺑﻌﺔ أشﻬر ﰲ حﻖ اﳌﻮﱄ}للﺬﻳن ﻳﻮلﻮن ﻣن نساﺋﻬﻢ

ﺗرﺑص أرﺑعﺔ أشﻬر{ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ حﻖ غﲑﻩ ﻷن اﻟﻴﻤﲔ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ مﺎ حﻠف ﻋﻠﻴه ﻓﺪل أن
اﻟﻮطء واﺟﺐ ﺑﺪو ﺎ ﻷن اليمﲔ ﰲ اﻹﻳﻼء ﻻ ﺗﻮﺟب ﻣا ﺣلف عليﻪ ﻷن ﰲ اﻹﻳﻼء إذا

ﺣلف أﻻ ﻳﻄﺄﻫا أرﺑعﺔ أشﻬر أو أﻛثر ﻣن أرﺑعﺔ أشﻬر ﻫل ﳚب عليﻪ ﺗنفيﺬ اليمﲔ؟ ﻻ

ﲡب ،ﻫل اليمﲔ أوﺟبﺖ ﻣا ﺣلف عليﻪ وﻫﻮ ﺗرﻛﻬا أرﺑعﺔ أشﻬر أو أﻛثر؟ اﳉﻮاب ﻻ ﻓدل

أن الﻮطء واﺟب ﺑدو ا ،انتﻘل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلﺔ السفر ،ﻗال ) :وإن ﺳﺎﻓر ﻓﻮق ﻧصﻔﻬﺎ (
أي ﻧصف ﺳﻨﺔ ﰲ غﲑ حﺞ أو غﺰو واﺟبﲔ أو طﻠﺐ رزق ﳛﺘﺎﺟه ) وطﻠبﺖ ﻗﺪومه
وﻗﺪر ﻟﺰمه ( اﻟﻘﺪوم ) ﻓﺈن أﰉ أحﺪﳘﺎ ( أي اﻟﻮطء ﰲ ﻛﻞ ﺛﻠﺚ ﺳﻨﺔ مرة أو اﻟﻘﺪوم
إذا ﺳﺎﻓر ﻓﻮق ﻧصف ﺳﻨﺔ وطﻠبﺘه ) ﻓرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳊﺎﻛم ( ﺑﻄﻠبﻬﺎ وﻛﺬا إن ﺗرك اﳌبﻴﺖ
ﻛﺎﳌﻮﱄ ﻳعﲏ إن ﺗرك اﳌبيﺖ ﻛﺬلﻚ ﺑﻄلبﻬا إﻣا أن ﻳبيﺖ وإﻣا أن ﻳﱰﻛﻬا وﻻ ﳚﻮز اﻟﻔسﺦ
ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠه إﻻ ﲝﻜم حﺎﻛم ﻷﻧه ﳐﺘﻠف ﻓﻴه الفسخ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ ﻳعﲏ إذا ساﻓر ﻓﻮق
نصف سنﺔ أو ﺗرك الﻮطء أرﺑعﺔ أشﻬر وﻃلبﺖ وأﰉ ﻓلﻬا الفسخ لﻜن الﺬي ﻳفسخ ﻫﻮ

الﻘاﺿﻲ .ﻗال ) :وﺗسﻦ اﻟﺘسﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮطء وﻗﻮل اﻟﻮارد ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋبﺎس مرﻓﻮﻋﺎ
ﻟﻮ أن أحﺪﻛم حﲔ ﰐ أﻫﻠه ﻗﺎل ﺑسم ﷲ اﻟﻠﻬم ﺟﻨبﻨﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﺟﻨﺐ اﻟﺸﻴﻄﺎن مﺎ
رزﻗﺘﻨﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻟﺪ ﱂ ﻳﻀرﻩ اﻟﺸﻴﻄﺎن أﺑﺪا مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) وﻳﻜرﻩ ( اﻟﻮطء مﺘجردﻳﻦ
ﻟﻨﻬﻴه ﷺ ﻋﻨه ﰲ حﺪﻳﺚ ﻋﺘبﺔ ﺑﻦ ﻋبﺪ ﷲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ مﺎﺟه ﻣا اﳌﻘصﻮد ﲟتجردﻳن؟ ﻳعﲏ ﻻ
ﻳﻘصد إ ﻢ ﻻﺑد أن ﻳﻄﺄ وﻫﻮ ﻻﺑس ﺛياﺑﻪ ،ﺑدون ﺛياب لﻜن ﻳﻜﻮن عليﻬﻢ غﻄاء ﻫﺬا

اﳌﻘصﻮد ،والثاﱐ :وﺗﻜرﻩ ) ﻛثرة اﻟﻜﻼم ( حﺎﻟﺘه ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻻ ﺗﻜثروا اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ ﳎﺎمﻌﺔ
اﻟﻨسﺎء ﻓﺈن مﻨه ﻳﻜﻮن اﳋرس واﻟﻔﺄﻓﺄة وﻫﺬا ﻃبعا غﲑ ﺻﺤيﺢ ،الثالﺚ ) :و ( ﻳﻜرﻩ )
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اﻟﻨﺰع ﻗبﻞ ﻓراغﻬﺎ ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﰒ إذا ﻗﻀﻰ حﺎﺟﺘه ﻓﻼ ﻳﻌجﻠﻬﺎ حﱴ ﺗﻘﻀﻲ حﺎﺟﺘﻬﺎ

ﻳعﲏ ﻻ ﻳنﺰع وﻳﻘﻄﻊ اﳉماع ﺣﱴ ﺗفرغ اﳌرأة ﻷنﻪ ﻫﻮ ﻳنﺰل وﻫﻲ ﺗنﺰل أﻳﻀا لﻜن ﰲ الﻐالب
اﳌرأة ﺗﻜﻮن ﻣتﺄخرة عن الرﺟل ﻓلﺬلﻚ ﻻ ﻳستعجل الرﺟل ﰲ النﺰع ﺣﱴ ﺗﻘﻀﻲ ﺣاﺟتﻬا

وإﻻ ﻓﺈنﻪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ﰎ استمتاعﻪ لﻜن ﻫﻲ ﱂ ﻳتﻢ استمتاعﻬا ،الراﺑﻊ ) :و ( ﻳﻜرﻩ ) اﻟﻮطء
ﲟرأى أحﺪ ( أو مسﻤﻌه أي ﲝﻴﺚ ﻳراﻩ أحﺪ أو ﻳسﻤﻌه أحﺪ واﳌﻘصﻮد ﻫنا ﻳعﲏ ﻣﻊ سﱰ
العﻮرة إذا ﻛانﺖ العﻮرة ﻣستﻮرة أﻣا إذا ﻛانﺖ العﻮرة ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﻼ ﳚﻮز أﺻﻼ أن ﻳﻜﻮن

ﻣﻜﺸﻮف العﻮرة ﲟرأى أﺣد إﻻ إذا ﻛان الﺬي ﻳرى أو ﻳسمﻊ ﻃفل ﻻ ﻳعﻘل ،ﻗال :غﲑ
طﻔﻞ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ وﻟﻮ رﺿﻴﻌﺎً ) و ( ﻳﻜرﻩ ) اﻟﺘحﺪث ﺑه ( أي ﲟﺎ ﺟرى ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻨﻬﻴه صﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﻋﻨه رواﻩ أﺑﻮ داود وغﲑﻩ ،وﻟه اﳉﻤﻊ ﺑﲔ وطء ﻧسﺎﺋه أو مﻊ إمﺎﺋه
ﺑﻐسﻞ واحﺪ ﻫﺬﻩ ﻣسﺄلﺔ غسل واﺣد وليس ﰲ ﻣﻜان واﺣد ﻓﻬﻮ سيﻄﺄ اﻷوﱃ ﰲ ﺑيتﻬا ﰒ

ﻳﺬﻫب إﱃ الثانيﺔ ﻓيﻄﺄﻫا ﰒ الثالثﺔ ﻓﻼ ﻳﻐتسل ﺑﲔ الﻮطء اﻷول والثاﱐ والثالﺚ ﳝﻜن ذلﻚ

ﳚﻮز لﻪ ذلﻚ ﻟﻘﻮل أﻧﺲ ﺳﻜبﺖ ﻟرﺳﻮل ﷲ ﷺ مﻦ ﻧسﺎﺋه غسﻼ واحﺪا ﰲ ﻟﻴﻠﺔ واحﺪة
) وﳛرم ﲨﻊ زوﺟﺘﻴه ﰲ مسﻜﻦ واحﺪ ﺑﻐﲑ رﺿﺎﳘﺎ ( أي ﺣجرة واﺣدة إﻻ إذا رﺿيا أن
ﻳسﻜنا ﰲ ﺣجرة واﺣدة ﻓﻼ س ﻷن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺿررا ﰲ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ مﻦ اﻟﻐﲑة
واﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻳثﲑ اﳋصﻮمﺔ ) وﻟه مﻨﻌﻬﺎ ( أي مﻨﻊ زوﺟﺘه ) مﻦ اﳋروج مﻦ مﻨﺰﻟه ( وﻟﻮ
ﻟﺰ رة أﺑﻮﻳﻬﺎ أو ﻋﻴﺎد ﻤﺎ أو حﻀﻮر ﺟﻨﺎزة أحﺪﳘﺎ وﳛرم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋروج ﺑﻼ إذﻧه ﻟﻐﲑ
ﺿرورة سﺆال :ﻫل ﺗفﻬمﻮن ﻣن ﻫﺬا أن الﺰوج لﻪ ذلﻚ لﻪ اﳋيار ﰲ اﳌنﻊ والرﺿا اختيار
ﺗﺸﻬﻲ أم اختيار ﻣصلﺤﺔ ﻳعﲏ ﻫﻲ ليسﺖ ﻣسﺄلﺔ ﲢﻜﻢ اﻵن ﻣﺸاﻳخ اﻓﻬمﻮا ﻫﺬﻩ
اﳌساﺋل ﻷن خراب البيﻮت ﰐ ﻣن ﻣثل ﻫﺬﻩ اﳌفاﻫيﻢ اﳋاﻃﺌﺔ ﰐ واﺣد ﻳسمﻊ ﻣثل ﻫﺬا
اﳊﻜﻢ ﻳفﻬمﻪ خﻄﺄ و لتاﱄ ﻳﻄبﻘﻪ خﻄﺄ و لتاﱄ ﲣرب البيﻮت ،اﳌﻘصﻮد اﻵن إذا ﺟعل ﷲ
سبﺤانﻪ وﺗعاﱃ ﻷﺣد وﻻﻳﺔ على غﲑﻩ ﻣثل الﺰوج على الﺰوﺟﺔ وﻣثل اﻷب على اﻷوﻻد
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وﻣثل اﻹﻣام على الرعيﺔ ﻃبعا ستﻜﻮن أواﻣرﻫﻢ ﻣﻄاعﺔ لﻜن ﻫﻮ أﻳﻀا ﻓﻮﻗﻪ رﻗيب ﻓﻼ ﻳﻈن
أن اﻷب ﻣا ﻓﻮﻗﻪ أﺣد والﺰوج ليس لﻪ أﺣد لﻪ أن ﻳتﺤﻜﻢ وﻳتﺸﻬى ﻛما ﻳرﻳد ﻓﻬﻮ عليﻪ

رﻗيب أﻳﻀا وﻫﻮ ﷲ عﺰ وﺟل ﻓينبﻐﻲ إذا أﻣر ﻣر ﳌصلﺤﺔ وإذا ى للمصلﺤﺔ ﻓﺈذا ﻣنعﻬا
ﻣن اﳋروج ﻓلمصلﺤﺔ ،أﻣا إذا ﻛان لﻐﲑ ﻣصلﺤﺔ أو ﻹﺿرار ا أو ﻹﻳﺬاء ا أو ﻛﺬا ﻓا
سبﺤانﻪ وﺗعاﱃ سيﺤاسبﻪ ،ﻓيﺄﰐ الرﺟل ﻳﻘﻮل ﻻ ﺗﺬﻫبﲔ ﻷﺑيﻚ ﻷﱐ ﻻ ﻳعجبﲏ أﺑﻮك وﻻ
ﻳدخل ﻣﺰاﺟﻲ وﻻ ﺗﺰوري أﻣﻚ ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﳌصلﺤﺔ وﻫﻲ إن زارت أﻣﻬا خببتﻬا أﻣﻬا عليﻪ
ﻣثﻼ أﻣﻬا ﲣرب البيﻮت ﻓمنعﻬا لﺬلﻚ ﻓﻬنا ﻓيﻪ ﻣصلﺤﺔ وإن ﻛان اﻷوﱃ عدم اﳌنﻊ لﻜليﺔ
لﻜن ﺗﻘليل الﺰ رة .إذاً لﻪ ذلﻚ ﳌصلﺤﺔ لﻜن إن ﳌتﻜن ﻫناك ﻣصلﺤﺔ وﺗﺸﻬى وﻳرﻳد
ﻳستمتﻊ ﺑرﺟﻮلتﻪ ﻓﺈذا استﺨدﻣﻬا سلﻮب سﻲء ﻓﻼ شﻚ إن ﻛان ﻇاﳌا سيﺄﰒ أو إذا ﻛان

ﺗصرﻓاﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﻳنبﲏ عليﻬا خراب ﺑيﺖ ﻳعﲏ ﺣﱴ اﳌرأة ﳍا اﳊق ﰲ اﻷخﲑ إذا رأت أن
زوﺟﻬا ﻫﺬا ﻣتﺸﻬﻲ وأواﻣرﻩ لتﺸﻬﻲ ﻓﻘﻂ ﻻ ﳌصلﺤﺔ ﻓﻘد ﺗﻄلب ﻣنﻪ اﳋلﻊ وﳍا ذلﻚ ﻓﺈذاً
الﻘصد ﻣن ﻫﺬا أن الﺰوج ﻳنبﻐﻲ عليﻪ أن ....أﺣيا ﳑﻜن ﳔتلف ﻫل ﻫﻲ ﻣصلﺤﺔ أم ﻻ

ﻓﻘد ﻳدعﻲ ﻫﻮ أ ا ﻣصلﺤﺔ وﳓن ﻻ نستﻄيﻊ أن نثبﺖ ﺑﻄﻼن ﻗﻮلﻪ لﻜن ﷲ سبﺤانﻪ
وﺗعاﱃ ﻳعلﻢ اﳊﻘاﺋق ﻓاﻷخﲑ ﳝﻀﻲ ﻛﻼم الﺰوج ﰲ الدنيا سيمﻀﻲ ﻛﻼم الﺰوج وﰲ اﻵخرة
ﷲ أعلﻢ ﺑﻪ عدل أو ﻇلﻢ وﻫﺬا الﻜﻼم نﻘﻮلﻪ ﰲ اﻷب ﰲ ﺣق أوﻻدﻩ والﺰوج ﰲ ﺣق زوﺟتﻪ
واﻹﻣام ﰲ ﺣق رعيتﻪ وﻛل ﻣن ﺗﻮﱃ واﳌدﻳر العام ﰲ ﺣق ﻣرؤوسﻪ وﻫﻜﺬا ﻛل ﻣن ﺗﻮﱃ وﻻﻳﺔ
على غﲑﻩ وأﺻبﺤﺖ لﻪ ﺻﻼﺣيات ﻻ ﳚﻮز لﻪ أن ﻳستﺨدﻣﻬا ﰲ التﺸﻬﻲ وإﳕا ﻳستﺨدﻣﻬا

للمصلﺤﺔ ،ﻗال ) :وﻟه مﻨﻌﻬﺎ ( أي مﻨﻊ زوﺟﺘه ) مﻦ اﳋروج مﻦ مﻨﺰﻟه ( وﻟﻮ ﻟﺰ رة
أﺑﻮﻳﻬﺎ أو ﻋﻴﺎد ﻤﺎ أو حﻀﻮر ﺟﻨﺎزة أحﺪﳘﺎ ﻳعﲏ إذا ﻛان ﳌصلﺤﺔ وﳛرم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋروج
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ﺑﻼ إذﻧه ﻟﻐﲑ ﺿرورة أﻣا إن وﺟدت ﺿرورة ﲣرج ﻓﺈذا ﺣصلﺖ ﺿرورة ﳚﻮز ﳍا ﻣن غﲑ

إذن ﲣرج ) ،وﻳسﺘحﺐ إذﻧه ( أي إذن اﻟﺰوج ﳍﺎ ﰲ اﳋروج ) أن ﲤرض ﳏرمﻬﺎ (
ﻛﺄﺧﻴﻬﺎ وﻋﻤﻬﺎ أو ﻟﺘﻌﻮدﻩ ) وﺗﺸﻬﺪ ﺟﻨﺎزﺗه ( ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ مﻦ صﻠﺔ اﻟرحم وﻋﺪم إذﻧه
ﻳﻜﻮن حﺎمﻼ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘه ﻳعﲏ ﻳستﺤب لﻪ ﻓالﺰوج ﻳﻘﻮل ﻻ ،ﳚب عليﻚ ﻃاعﱵ،
وأنﺖ ﻳستﺤب لﻚ أن ذن ﳍا ﺑﺰ رة أﻫلﻬا أو ز رة والدﻳﻬا أو ﻛﺬا ،ﻗال :وﻟﻴﺲ ﻟه
مﻨﻌﻬﺎ مﻦ ﻛﻼم أﺑﻮﻳﻬﺎ وﻻ مﻨﻌﻬﻤﺎ مﻦ ز ر ﺎ ) وﻟه مﻨﻌﻬﺎ مﻦ إﺟﺎرة ﻧﻔسﻬﺎ ( ﻳعﲏ
ﺗتﻮﻇف ﻷﻧه ﻳﻔﻮت ﺎ حﻘه ﻓﻼ ﺗصﺢ إﺟﺎر ﺎ ﻧﻔسﻬﺎ إﻻ ذﻧه وإن أﺟرت ﻧﻔسﻬﺎ ﻗبﻞ
اﻟﻨﻜﺎح صحﺖ وﻟﺰمﺖ ﻳعﲏ إذا ﻛانﺖ ﻫﻲ أﺻﻼ ﻣﻮﻇفﺔ ﰒ ﺗﺰوﺟﻬا على ﻫﺬا ﻓﺈن أﺟرت

نفسﻬا ﻗبل النﻜاح ﺻﺤﺖ ولﺰﻣﺖ ﻳعﲏ عﻘد اﻹﺟارة ﳝﻀﻲ ﻳعﲏ ﻣثﻼ أﺟرت نفسﻬا شﻬر

أو سنﺔ ﻓتتﻢ السنﺔ ﰒ ﺑعد ذلﻚ لﻪ اﳋيار ،ﻗال ) :و ( ﻟه مﻨﻌﻬﺎ ) مﻦ إرﺿﺎع وﻟﺪﻫﺎ مﻦ
غﲑﻩ إﻻ ﻟﻀرورﺗه ( أي ﺿرورة اﻟﻮﻟﺪ لﻪ أن ﳝنعﻬا أن ﺗرﺿﻊ الﻮلد ﻣن غﲑﻫا ﻳعﲏ ﻣن
الﺰوج اﻷول ﻓلﻪ أن ﳝنعﻬا ﻣن الرﺿاع وﳛﻀر لﻪ ﻣرﺿعﺔ ﻗال إﻻ لﻀرورة الﻮلد ن ﱂ ﻳﻘبﻞ
ﺛﺪي غﲑﻫﺎ ﻣعناﻩ إﻣا أن ﺗرﺿعﻪ وإﻣا أن ﳝﻮت وليس للﺰوج أن ﻳﻜﻮن سبب ﰲ ﻣﻮت ﻫﺬا
الﻄفل ﻓﻠﻴﺲ ﻟه مﻨﻌﻬﺎ إذاً ﳌﺎ ﻓﻴه مﻦ إﻫﻼك ﻧﻔﺲ مﻌصﻮمﺔ وﻟﻠﺰوج اﻟﻮطء مﻄﻠﻘﺎ وﻟﻮ
أﺿر ﲟسﺘﺄﺟر أو مرﺗﻀﻊ ﻳعﲏ لﻮ أن ﻫﺬﻩ الﺰوﺟﺔ ﻫﻮ لﻪ الﻮطء ولﻮ أن ﻫﺬا الﻮطء ﻳﻀر

ﳌستﺄﺟر ﻳعﲏ ﳓن ﻗلنا ﻫﻲ ﻣﻮﻇفﺔ أو ﻣرﺗﻀﻊ وﻫﻮ الرﺿيﻊ لﻮ ﻛان الﻮطء سيﻀر لرﺿيﻊ
ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻘصﻮد وﻗيل لﻪ الﻮطء ﻣا ﱂ ﻳﻀر للﱭ ﻳعﲏ إذا ﻛان سيﻀر لرﺿيﻊ ﻓليس لﻪ
ذلﻚ ﻳعﲏ إن الﻮطء ﺣق ﻣن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﺄ وﻻ عﻼﻗﺔ لﻪ ن ﻫﺬا سيﺆﺛر على عملﻬا أم
ﻻ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻘصﻮد.

ﻓصﻞ ﰲ اﻟﻘسم
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) و ( ﳚﺐ ) ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ) أن ﻳسﺎوي ﺑﲔ زوﺟﺎﺗه ﰲ اﻟﻘسم ( ﻻ ﰲ اﻟﻮطء
ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻋﺎشروﻫﻦ ﳌﻌروف { وﲤﻴﻴﺰ إحﺪاﳘﺎ مﻴﻞ وﻳﻜﻮن ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ إﻻ أن
ﻳرﺿﲔ ﻛثر إذاً ﳚب عليﻪ أن ﻳساوي ﺑﲔ الﺰوﺟات ﰲ الﻘسﻢ ﻷن ﲤييﺰ إﺣداﳘا على
اﻷخرى ﻣيل وﻇلﻢ ،ﻛيف ﻳﻜﻮن الﻘسﻢ؟ ليلﺔ وليلﺔ وإذا اﺗفﻘﻮا على أن ﺗﻜﻮن ليلﺔ وليلتﲔ

ﺟاز ﰒ ﻗال :وﻟﺰوﺟﺔ أمﺔ مﻊ حرة ﻟﻴﻠﺔ مﻦ ﺛﻼث ﻳعﲏ ليلتﲔ للﺤرة وليلﺔ لﻸﻣﺔ ولﻮ ﻛان

ﻣعﻬا ﺣر ن ﻣعناﻩ ليلﺔ ﻣن ﲬس ،ﻗال ) :وﻋﻤﺎدﻩ ( أي اﻟﻘسم ) اﻟﻠﻴﻞ ﳌﻦ مﻌﺎشه
اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻌﻜﺲ ﻟﻌﻜﺲ ( ﻓﻤﻦ مﻌﻴﺸﺘه ﺑﻠﻴﻞ ﻛحﺎرس ﻳﻘسم ﺑﲔ ﻧسﺎﺋه ﻟﻨﻬﺎر وﻳﻜﻮن
اﻟﻨﻬﺎر ﰲ حﻘه ﻛﺎﻟﻠﻴﻞ ﰲ حﻖ غﲑﻩ عماد الﻘسﻢ ﻫﻮ الليل إﻻ إذا ﻛان ﻣعاش الرﺟل ﰲ
الليل ﻓيصﲑ الﻘسﻢ لنﻬار ،ﻗال :وﻟه أن ﺗﻴﻬﻦ وأن ﻳﺪﻋﻮﻫﻦ إﱃ ﳏﻠه وأن ﰐ ﺑﻌﻀﺎ
وﻳﺪﻋﻮ ﺑﻌﻀﺎ إذا ﻛﺎن مسﻜﻦ مثﻠﻬﺎ اﳌﻬﻢ أن ﻳسﻜن ﻛل واﺣدة ﰲ سﻜن ﻳناسبﻬا لﻜن
ﺗيﻬا أو ﺗيﻪ ﻛل ﻫﺬا ﺟاﺋﺰ ) ،وﻳﻘسم ( وﺟﻮ ) ﳊﺎﺋض وﻧﻔسﺎء ومرﻳﻀﺔ ومﻌﻴبﺔ (
ﺑﻨحﻮ ﺟﺬام ) وﳎﻨﻮﻧﺔ مﺄمﻮﻧﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﳜﺸى على نفسﻪ ﻣنﻬا إذا م ﻣثﻼ اعتدت عليﻪ
ﲞنق أو ﺑﻀرب أو غﲑ ذلﻚ وغﲑﻫﺎ ( ﻛﻤﻦ آﱃ وﻇﺎﻫر مﻨﻬﺎ وﻃبعا ﻻ ﳚاﻣعﻬا ﺣﱴ
ﻳﻜفر لﻜن ﻳﻘسﻢ ورﺗﻘﺎء وﻫﻲ الﱵ ﻓرﺟﻬا ﻣسدود ﻳعﲏ ﻻ ﻳعرف ﳚاﻣﻊ أﺻﻼ وﳏرمﺔ
وﳑﻴﺰة ﻳعﲏ ليسﺖ لﻐﺔ ﻷن اﻟﻘصﺪ اﻟسﻜﻦ واﻷﻧﺲ وﻫﻮ حﺎصﻞ ﳌبﻴﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ وﻟﻴﺲ
ﻟه ﺑﺪاءة ﰲ ﻗسم وﻻ ﺳﻔر حﺪاﻫﻦ ﺑﻼ ﻗرﻋﺔ إﻻ ﺑرﺿﺎﻫﻦ ليس لﻪ البداءة ﰲ الﻘسﻢ
إﻻ لﻘرعﺔ ﳌا ﻳبدأ ﻳﻘسﻢ ﻳبدأ لﻘرعﺔ لﻜﻲ ﻳرى ﻣن ﻫﻲ اﻷوﱃ وإذا أراد أن ﻳساﻓر
ﺣداﻫن ﻓﻼ ﳜتار إﻻ لﻘرعﺔ أو ﺑرﺿاﻫا إذاً إﻣا رﺿا ﻳتصاﳊﻮن ﻓﻼنﺔ ﺗبدأ أو ﻓﻼنﺔ

ﺗساﻓر أو ﻗرعﺔ ،اﻵن اﳌساﺋل الﻘادﻣﺔ ﻫﻲ أسباب سﻘﻮط الﻘسﻢ والنفﻘﺔ وﻫﻲ :ﻗال ) :وإن
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ﺳﺎﻓرت ( زوﺟﺔ ) ﺑﻼ إذﻧه أو ذﻧه ﰲ حﺎﺟﺘﻬﺎ أو أﺑﺖ اﻟسﻔر مﻌه أو ( أﺑﺖ ) اﳌبﻴﺖ
ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻓراشه ﻓﻼ ﻗسم ﳍﺎ وﻻ ﻧﻔﻘﺔ ( ﻷ ﺎ ﻋﺎصﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎشﺰ
اﳌساﺋل الﱵ ﺗسﻘﻂ عن الﺰوج وﺟﻮب الﻘسﻢ وﻫﻲ ﻗال ) :وإن ﺳﺎﻓرت ( زوﺟﺔ ) ﺑﻼ
إذﻧه أو ذﻧه ﰲ حﺎﺟﺘﻬﺎ أو أﺑﺖ اﻟسﻔر مﻌه أو ( أﺑﺖ ) اﳌبﻴﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻓراشه ﻓﻼ
ﻗسم ﳍﺎ وﻻ ﻧﻔﻘﺔ ( ﻷ ﺎ ﻋﺎصﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎشﺰ ﻛﺬلﻚ ﻳسﻘﻂ عنﻬا ذلﻚ ،ﻗال :وأمﺎ مﻦ
ﺳﺎﻓرت ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ وﻟﻮ ذﻧه ﻓﻠﺘﻌﺬر اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع مﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ اﻵن ﻫﻮ ﻳعلل ﳌاذا ﻗلتﻢ إذا
ساﻓرت ذنﻪ ﰲ ﺣاﺟتﻬا ﺗسﻘﻂ النفﻘﺔ ،ﻗال :لتعﺬر اﻻستمتاع ﻣن ﺟﻬتﻬا ﻓلﻢ ﻳعد

ﻳستﻄيﻊ ﻳستمتﻊ ا ﺑسببﻬا ﻫﻲ أﻣا لﻮ ساﻓرت ﰲ ﺣاﺟتﻪ ﻫﻮ ﻻ ﺗسﻘﻂ وﳛرم أن ﻳﺪﺧﻞ
إﱃ غﲑ ذات ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ أي ﰲ الليلﺔ إﻻ ﻟﻀرورة وﰲ ﺎرﻫﺎ إﻻ ﳊﺎﺟﺔ الﺬي ﻳبيﺢ دخﻮلﻪ

إليﻬا ﰲ الليل الﻀرورة،والﺬي ﻳبيﺢ دخﻮلﻪ إليﻬا ﰲ النﻬار اﳊاﺟﺔ واﳊاﺟﺔ أﻗل ﻣن الﻀرورة

ﰒ ﻗال :ﻓﺈن ﻟبﺚ أو ﺟﺎمﻊ ﻟﺰمه اﻟﻘﻀﺎء ﻣعناﻩ إن دخل ﰲ غﲑ وﻗتﻬا أو دخل عليﻬا ﰲ

غﲑ ﻳﻮﻣﻬا أو غﲑ ﻣﻮعدﻫا ﻓﺈن أﻃال اﳌﻜﺚ ﻣعناﻩ ﻳﻘﻀﻲ أو ﺟاﻣﻊ ﻳﻘﻀﻲ ،ﻗال ) :ومﻦ
وﻫبﺖ ﻗسﻤﺘﻬﺎ ﻟﻀر ﺎ ذﻧه ( أي إذن اﻟﺰوج ﺟﺎز أي ﲟﻮاﻓﻘتﻪ ﻳعﲏ ذن الﺰوج ﺟاز
ذلﻚ ) ،أو ( وﻫبﺘه ) ﻟه ﻓجﻌﻠه ﻟـ ( زوﺟﺔ ) أﺧرى ﺟﺎز ( ﻷن اﳊﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻠﺰوج
واﻟﻮاﻫبﺔ وﻗﺪ رﺿﻴﺎ ،وﳚﻮز إن رﺟعﺖ ﰲ اﳍبﺔ لﻜن للمستﻘبل وليس ﳍا أن ﺗﻄالب ﺑﻘسﻢ
ﳌا ﻣﻀى ﻓﺈذا وﻫبﺖ ليلتﻬا ﳌدة شﻬر ﰒ ﺑعد شﻬر رﺟعﺖ ﻓﱰﺟﻊ لﻸ م اﳌستﻘبل اﻣا ﻣا

ﻣﻀى ﻓﻼ ﺗﻄالب ﺑﺸﻬر ﻣثل ﺿر ا ،ﻗال ) :ﻓﺈن رﺟﻌﺖ ( اﻟﻮاﻫبﺔ ) ﻗسم ﳍﺎ مسﺘﻘبﻼ (
ﻟصحﺔ رﺟﻮﻋﻬﺎ ﻓﻴه ﻷ ﺎ ﻫبﺔ ﱂ ﺗﻘبض ﲞﻼف اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘر حﻜﻤه وﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺬل
ﻗسم وﻧﻔﻘﺔ ﻟﺰوج ﻟﻴﻤسﻜﻬﺎ ﻳعﲏ ﳚﻮز للﺰوﺟﺔ أن ﺗﻘﻮل لﻪ أ ﺗنازلﺖ عن ﻗسمﻲ ليلﱵ
وﺗنازلﺖ عن نفﻘﱵ لﻜن ﻻ ﺗﻄلﻘﲏ ليمسﻜﻬا ليبﻘيﻬا وﻳﻌﻮد حﻘﻬﺎ ﺑرﺟﻮﻋﻬﺎ ﻳعﲏ لﻮ
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أسﻘﻄﺖ الﻘسﻢ أو أسﻘﻄﺖ النفﻘﺔ ﻓلﻬا أن ﺗرﺟﻊ وﺗﻄالب لﻘسﻢ والنفﻘﺔ ﳌا سيﺄﰐ ،ﻗال:

وﺗسﻦ ﺗسﻮﻳﺔ زوج ﰲ وطء ﺑﲔ ﻧسﺎﺋه لﻜن ﻻ ﳚب أﻣا الﺬي ﳚب الﻘسﻢ أي اﳌبيﺖ

ﻫﺬا الﻮاﺟب أﻣا الﻮطء ﻓﻼ ،وﰲ ﻗسم ﺑﲔ إمﺎﺋه اﻹﻣاء ليس ﳍن ﻗسﻢ أﺻﻼ ﻓﺈن ﻗسﻢ ﺑﲔ

اﻹﻣاء ﻫﺬا ﻣستﺤب ،ﻗال ) :وﻻ ﻗسم ( واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ) ﻹمﺎﺋه وأمﻬﺎت أوﻻدﻩ (
ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن ﺧﻔﺘم أﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاحﺪة أو مﺎ مﻠﻜﺖ أﳝﺎﻧﻜم { اﻷﻣﺔ ليس ﳍا ﻗسﻢ

وأم الﻮلد ليس ﳍا ﻗسﻢ وﻫﻲ أﻣﺔ أﳒبﺖ لسيدﻫا ولدا ،ﻛيف ﺣﻜﻢ ﻫﺆﻻء اﻹﻣاء وأﻣﻬات

اﻷوﻻد؟ ﻗال :ﺑﻞ ﻳﻄﺄ اﻟسﻴﺪ ) مﻦ شﺎء ( مﻨﻬﻦ ) مﱴ شﺎء ( وﻋﻠﻴه أن ﻻ ﻳﻌﻀﻠﻬﻦ إن
ﱂ ﻳرد اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎ ﻦ ﻓﻼ ﳚعلﻬا عندﻩ ﻻ ﻳﺰوﺟﻬا وﻻ ﻳﻄﺄﻫا وﻻ ﻳبيعﻬا ،ﻗال ) :وإن ﺗﺰوج
ﺑﻜرا ( ومﻌه غﲑﻫﺎ ) أﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳبﻌﺎ ( وﻟﻮ أمﺔ ) ﰒ دار ( ﻋﻠﻰ ﻧسﺎﺋه ﻳعﲏ ﰒ ﻳبدأ
الﻘسﻢ ﺑعد سبﻊ ) ،و ( إن ﺗﺰوج ) ﺛﻴبﺎ ( أﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺎ ) ﺛﻼ ( ﰒ دار ﻳعﲏ ﰒ ﻳبدأ الﻘسﻢ
ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ أﻧﺲ مﻦ اﻟسﻨﺔ إذا ﺗﺰوج اﻟبﻜر ﻋﻠﻰ اﻟثﻴﺐ أﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳبﻌﺎ
وﻗسم وإذا ﺗﺰوج اﻟثﻴﺐ أﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺛﻼ ﰒ ﻗسم ﻗﺎل أﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﻟﻮ شﺌﺖ ﻟﻘﻠﺖ إن
أﻧسﺎ رﻓﻌه إﱃ اﻟﻨﱯ ﷺ رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن ) وإن أحبﺖ ( اﻟثﻴﺐ أن ﻳﻘﻴم ﻋﻨﺪﻫﺎ ) ﺳبﻌﺎ
ﻓﻌﻞ وﻗﻀﻰ مثﻠﻬﻦ ( أي مثﻞ اﻟسبﻊ ) ﻟﻠبﻮاﻗﻲ ( مﻦ ﺿرا ﺎ ﳊﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ أن اﻟﻨﱯ
ﷺ ﳌﺎ ﺗﺰوﺟﻬﺎ أﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻗﺎل إﻧه ﻟﻴﺲ ﺑﻚ ﻫﻮان ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻚ ﻓﺈن شﺌﺖ
ﺳبﻌﺖ ﻟﻚ وإن ﺳبﻌﺖ ﻟﻚ ﺳبﻌﺖ ﻟﻨسﺎﺋﻲ رواﻩ أﲪﺪ ومسﻠم وغﲑﳘﺎ إذاً إذا رغبﺖ
ﻫﻲ ﰲ الﺰ دة على الثﻼث ﻳﺰﻳدﻫا أرﺑعﺔ ﰒ ﻳﻘﻀﻲ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑعﺔ الباﻗيات ﻣعناﻩ ﻫﺬا إﻣا أن
ﻳعﻄﻲ ﻛل واﺣدة سبﻊ سبﻊ ﰒ ﻳﻘسﻢ أو ﻳﻜمل ﳍن اﻷرﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﰒ ﻳﻘسﻢ.

ﻓصﻞ ﰲ اﻟﻨﺸﻮز
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وﻫﻮ ) مﻌصﻴﺘﻬﺎ إ ﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﰐ وﻳﻘﻮل أ ا ﱂ ﺗعجن وﲣبﺰ ﻓﻬﻲ عاﺻيﺔ ،ﻻ

ليسﺖ ﺑعاﺻيﺔ وﻻ شﺰ ﻷ ا ﻻ ﳚب عليﻬا أﺻﻼ اﳋبﺰ وﻻ العجن ،ﻗال :مﺄﺧﻮذ مﻦ
اﻟﻨﺸﺰ وﻫﻮ مﺎ ارﺗﻔﻊ مﻦ اﻷرض ﻓﻜﺄ ﺎ ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﻌﺎﻟﺖ ﻋﻤﺎ ﻓرض ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻦ اﳌﻌﺎشرة
ﳌﻌروف) ﻓﺈذا ﻇﻬر مﻨﻬﺎ أمﺎراﺗه وﻣن أﻣثلﺔ ذلﻚ ن ﻻ ﲡﻴبه إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع أو ﲡﻴبه
مﺘﱪمﺔ ( مﺘثﺎﻗﻠﺔ ) أو مﺘﻜرﻫﺔ ﻓما اﳊﻜﻢ ،ﻣاذا نفعل؟ اﻵن خﻄﻮات العﻼج :ﻗال:
وﻋﻈﻬﺎ ( أي ﺧﻮﻓﻬﺎ مﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وذﻛرﻫﺎ مﺎ أوﺟﺐ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻦ اﳊﻖ واﻟﻄﺎﻋﺔ ومﺎ
ﻳﻠحﻘﻬﺎ مﻦ اﻹﰒ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ) ﻓﺈن أصرت ( ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻮز ﺑﻌﺪ وﻋﻈﻬﺎ ) ﻫجرﻫﺎ ﰲ
اﳌﻀجﻊ ( أي ﺗرك مﻀﺎﺟﻌﺘﻬﺎ ) مﺎ شﺎء ( ﻳعﲏ ﻣثﻼ ﻳنام ﻣعﻬا لﻜن ﻳعﻄيﻬا ﻇﻬرﻩ،
وﻫجرﻫﺎ ) ﰲ اﻟﻜﻼم ﺛﻼﺛﺔ أ م ( ﻓﻘط ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة مرﻓﻮﻋﺎ ﻻ ﳛﻞ ﳌسﻠم أن
ﻳﻬجر أﺧﺎﻩ ﻓﻮق ﺛﻼﺛﺔ أ م ) ﻓﺈن أصرت ( ﺑﻌﺪ اﳍجر اﳌﺬﻛﻮر ) ﺿر ﺎ ( ﺿر ) غﲑ
مﱪح ( أي شﺪﻳﺪ وإذا ﻛان ﻫﻮ ﻣن النﻮع الﺬي ﻳبدأ ﻳﻀرب وﱂ ﻳﻘدر ﻳﻀبﻂ ﻳدﻩ ﻓﻼ ﳚﻮز
لﻪ أن ﻳﻀرب ﻓبعض الناس ﻳﻀرب نساﺋﻪ ﻛﻀرب اﳊمﲑ وﻣا ﻛﺄ ا آدﻣيﺔ وﻛﺄ ا ﻣن
البﻬاﺋﻢ ،وﻻ ﳚب عليﻪ أن ﻳﻀرب ﻓلﻮ ﱂ ﻳﻀرب لﻜان أﺣسن وأﻓﻀل ،ﻓﻬﺬا أﻣر ﻣباح لﻪ

أن ﻳﻀرب الﻀرب غﲑ اﳌﱪح ﻓﺈن ﲡاوز ﻇلﻢ وإن ﺗرك أﺣسن ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻻ ﳚﻠﺪ أحﺪﻛم
امرأﺗه ﺟﻠﺪ اﻟﻌبﺪ ﰒ ﻳﻀﺎﺟﻌﻬﺎ ﰲ آﺧر اﻟﻴﻮم وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﺳﻮاط ﻟﻘﻮﻟه صﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﻻ ﳚﻠﺪ أحﺪﻛم ﻓﻮق ﻋﺸرة أﺳﻮاط إﻻ ﰲ حﺪ مﻦ حﺪود ﷲ مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه
وﳚﺘﻨﺐ اﻟﻮﺟه واﳌﻮاﺿﻊ اﳌﺨﻮﻓﺔ وﻟه دﻳبﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﻔراﺋض انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ
ﺟدﻳدة إذا ﻛان الﺰوج ﻳﺸﻜﻮ ﻣن الﺰوﺟﺔ والﺰوﺟﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻣن الﺰوج وﻛل ﻳدعﻲ ﻇلﻢ اﻵخر

ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻓماذا نفعل ﻣعﻬﻢ؟ ﻗال :وإن ادﻋﻰ ﻛﻞ ﻇﻠم صﺎحبﺔ أﺳﻜﻨﻬﻤﺎ حﺎﻛم ﻗرب
ﺛﻘﺔ ﻳﺸرف ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﻳﻠﺰمﻬﻤﺎ اﳊﻖ ﻓﺈن ﺗﻌﺬر وﺗﺸﺎﻗﺎ ﺑﻌﺚ اﳊﺎﻛم ﻋﺪﻟﲔ ﻳﻌرﻓﺎن اﳉﻤﻊ
واﻟﺘﻔرﻳﻖ ﻳعﲏ ﻳعرﻓان ﻣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌصلﺤﺔ ﰲ اﳉمﻊ ﺑينﻬما إﺑﻘاء النﻜاح أو ﻣﱴ ﺗﻜﻮن
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اﳌصلﺤﺔ ﰲ التفرﻳق ﺑينﻬما واﻷوﱃ مﻦ أﻫﻠﻬﻤﺎ واﻷوﱃ ن ﺗيا ﲝﻜمﲔ ﻣن أﻫلﻬما

ﻳﻮﻛﻼ ﻤﺎ ﰲ ﻓﻌﻞ اﻷصﻠﺢ مﻦ ﲨﻊ وﺗﻔرﻳﻖ ﺑﻌﻮض أو دوﻧه إذاً الﺰوﺟان ﻳﻮﻛﻼن ﻫﺬﻳن

العدلﲔ ﰲ ﻓعل اﻷﺻلﺢ ﻓﺈن رأوا ﲨﻊ ﺑينﻬما ﲨعﻮا ﻳعﲏ أﺑﻘﻮا النﻜاح ﻛما ﻫﻮ ،أو ﻓرﻗﻮا
ﺑينﻬما وﻃلبﻮا ﻣنﻪ أن ﻳﻄلﻘﻬا ﻓليسﺖ اﳊياة ﺗﻜﻮن داﺋما ﺻاﳊﺔ لﻼستمرار ،ﻫﺬان العدﻻن
ﻗد ﻳﻜﻮ ن ﺑعﻮض أو ﺑدون عﻮض ﻣتﱪعﲔ.

ب اﳋﻠﻊ
وﻫﻮ ﻓراق اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻌﻮض ﻟﻔﺎظ ﳐصﻮصﺔ ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﳌرأة ﲣﻠﻊ ﻧﻔسﻬﺎ مﻦ اﻟﺰوج
ﻛﻤﺎ ﲣﻠﻊ اﻟﻠبﺎس ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ } ﻫﻦ ﻟبﺎس ﻟﻜم وأﻧﺘم ﻟبﺎس ﳍﻦ { اﻵن اﳌصنف ﻗال ﻓراق

الﺰوﺟﺔ لﻜن ﺑعﻮض أﻣا الﻄﻼق ﻓراق الﺰوﺟﺔ لﻜن ﺑﻐﲑ عﻮض ﻓاﻵن الفرق ﺑﲔ اﳋلﻊ
والﻄﻼق ﺛﻼﺛﺔ ﻓروق الفرق اﻷول ﰲ العﻮض ﻓالﻄﻼق ﻳﻜﻮن ﺑﻐﲑ عﻮض واﳋلﻊ ﻳﻜﻮن
ﺑعﻮض و ختصار ﺻﻮرة اﳋلﻊ أن الﺰوﺟﺔ ﺗﻄلب ﻣن الﺰوج ﻓسخ نﻜاﺣﻬا ﻣﻘاﺑل عﻮض
ﺗدﻓﻊ لﻪ عﻮض وﻳفسخ النﻜاح أي ﻻ ﻳﻄلق ﻫﺬا ﻫﻮ اﳋلﻊ ﻓﺈذاً الﻄﻼق ﺑﻐﲑ عﻮض واﳋلﻊ
ﺑعﻮض ،الفرق الثاﱐ ﻫﻮ أن الﻄﻼق ﳏسﻮب ﰲ العدد لﻪ ﺛﻼث ﻃلﻘات ﺗنﻘص ﻓالﻄﻼق
ﻳنﻘص العدد أﻣا اﳋلﻊ ﻓﻼ عﻼﻗﺔ لﻪ لعدد ﻳعﲏ لﻮ ﺗﺰوج الرﺟل اﻣرأة وﱂ ﻳﻄلﻘﻬا ﻓلﻪ ﺛﻼث
ﻃلﻘات ،خالعﻬا ﰒ ﺗﺰوﺟﻬا ﻓباﻗﻲ أﻳﻀا ﺛﻼث ﻃلﻘات ﻻ ﻳنﻘص العدد ،الفرق الثالﺚ انﻪ
ﰲ الﻄﻼق ﺑعد الﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ أو الثانيﺔ ﻳﻘﻊ الﻄﻼق رﺟعﻲ لﻜن ﰲ اﳋلﻊ ﻳﻘﻊ الﻄﻼق
ﺋنا ،ﻣا الفرق ﺑﲔ الباﺋن والرﺟعﻲ؟ الرﺟعﻲ ﻳعﲏ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳردﻫا إذا ﻃلﻘﻬا أو ﻃلﻘتﲔ
ﻳستﻄيﻊ ردﻫا ﰲ العدة ﳝلﻚ ردﻫا ﰲ العدة لﻜن إذا خالعﻬا ﻓتعتد لﱪاءة الرﺣﻢ لﻜنﻬا
ﺗﻜﻮن ﺋن ﻣنﻪ ﻳعﲏ لﻮ أراد زواﺟﻬا ﻻﺑد أن ﳛتاج إﱃ عﻘد ﺟدﻳد وﻣﻬر ﺟدﻳد .إذاً

www.bajabir.com

٧٨

الفروق ختصار ﻫﻲ :اﳋلﻊ ﺑعﻮض وﻳﻘﻊ ﺋنا وﻻ ﳛسب ﻣن العدد ،والﻄﻼق ﺑﻐﲑ عﻮض
وﻳﻜﻮن رﺟعيا إﻻ الثﻼث ﻃبعا وﳛسب ﰲ العدد ،ﻳبﻘى ﺻﻮرة واﺣدة ﻳعﲏ ندﻣج ﻓيﻬا
شﻲء ﻣن اﳋلﻊ وشﻲء ﻣن الﻄﻼق لﻮ ﻃلﻘﻬا ﺑعﻮض ﻳعﲏ أعﻄتﻪ عﻮض وﻗالﺖ خالعﲏ
ﻓﻘال ﻓسﺨن عﻘد نﻜاﺣﻚ ﻫﺬا خلﻊ لﻜن لﻮ ﻗال ﻃلﻘتﻚ أو أنﺖ ﻃالق ﺻار ﻃﻼق
ﺋن ﻷنﻪ ﻓيﻪ عﻮض ﻳعﲏ لﻮ ﻃلﻘﻬا ﺑدون عﻮض ﻓﻬﻲ رﺟعيﺔ لﻜن إن ﻃلﻘﻬا ﺑعﻮض ﻓﻬﻲ
ﺋن إذاً عند ﺻﻮرة ﺗﺸبﻪ اﳋلﻊ وﺗﺸبﻪ الﻄﻼق ،ﻣن ﻫﻮ الﺬي ﻳدﻓﻊ ﰲ اﳋلﻊ ،الﺰوج أم

الﺰوﺟﺔ؟ الﺰوﺟﺔ ﻫﻲ الﱵ ﺗدﻓﻊ للﺰوج لﻜﻲ ﳜالعﻬا إذاً ﻻﺑد أن ﻫﺬﻩ اﳌرأة الﱵ ستدﻓﻊ

العﻮض ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﳑن ﻳصﺢ ﺗﱪعﻬا ،ﻗال ) :مﻦ صﺢ ﺗﱪﻋه ( وﻫﻮ اﳊر اﻟرشﻴﺪ
غﲑ اﶈجﻮر ﻋﻠﻴه ) مﻦ زوﺟﺔ إذا ﻛانﺖ ﻫﻲ الﱵ ﺗدﻓﻊ ،وإذا ﻛان غﲑﻫا الﺬي سيدﻓﻊ
ﻳﺸﱰط ﻓيﻪ ﻫﻮ أﻳﻀا أن ﻳﻜﻮن ﳑن ﻳصﺢ ﺗﱪعﻪ ،ﻗال ) :مﻦ زوﺟﺔ وأﺟﻨﱯ صﺢ ﺑﺬﻟه
ﻟﻌﻮﺿه ( ﻳعﲏ ﳑﻜن الﺬي ﻳدﻓﻊ ﻫﻮ أخﻮﻫا أو أﺑﻮﻫا أو ﺟارﻫا ،ومﻦ ﻻ ﻓﻼ ﻷﻧه ﺑﺬل
مﺎل ﰲ مﻘﺎﺑﻠﺔ مﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﺎل وﻻ مﻨﻔﻌﺔ ﻓصﺎر ﻛﺎﻟﺘﱪع ﻷن ﻫﺬا ﻣال ﻳدﻓﻊ ﰲ غﲑ عﻮض
والعﻮض ﻫﻮ أنﻪ ﳜالعﻬا ﻳفسخ نﻜاﺣﻬا ،اﻵن ﻣﱴ ﻳﺸرع اﳋلﻊ؟ ﻗال ) :ﻓﺈذا ﻛرﻫﺖ (
اﻟﺰوﺟﺔ ) ﺧﻠﻖ زوﺟﻬﺎ أو ﺧﻠﻘه ( ﻳعﲏ لﻮ ﺣصل خلﻊ ﺑﲔ اﳌرأة والرﺟل والﺬي دﻓﻊ اﳌال
ﻻ ﻳصﺢ ﺗﱪعﻪ وﻗال ﻓسﺨﺖ نﻜاﺣﻚ نﻘﻮل ﻫﺬا اﳋلﻊ غﲑ ﺻﺤيﺢ ﻷنﻪ ﻣا ﻓيﻪ عﻮض
والﺬي دﻓﻊ العﻮض ﻻ ﻳصﺢ ،لﻮ ﺣصلﺖ نفس الصﻮرة وﻗال ﻃلﻘتﻚ سيﻘﻊ ﻃﻼﻗا رﺟعﻲ

ﻷن العﻮض غﲑ ﺻاﱀ ،ﻗال ) :ﻓﺈذا ﻛرﻫﺖ ( اﻟﺰوﺟﺔ ) ﺧﻠﻖ زوﺟﻬﺎ أو ﺧﻠﻘه ( أﺑﻴﺢ
اﳋﻠﻊ واﳋﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ اﳋﺎء صﻮرﺗه اﻟﻈﺎﻫرة وﺑﻀﻤﻬﺎ صﻮرﺗه اﻟبﺎطﻨﺔ ) أو ( ﻛرﻫﺖ )
ﻧﻘﺺ دﻳﻨه أو ﺧﺎﻓﺖ إﲦﺎ ﺑﱰك حﻘه أﺑﻴﺢ اﳋﻠﻊ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن ﺧﻔﺘم أﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ
حﺪود ﷲ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺪت ﺑه { ﻫﺬﻩ الفدﻳﺔ ﻫﻲ اﳋلﻊ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ ﻣا
ﻫﻮ ﻣﻮﻗف الﺰوج؟ ﻳستﺤب لﻪ أن ﳚيبﻬا وأن ﳜالعﻬا ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ ،ﻗال :وﺗسﻦ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ
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إذاً إﻻ مﻊ ﳏبﺘه ﳍﺎ ﻓﻴسﻦ صﱪﻫﺎ وﻋﺪم اﻓﺘﺪاﺋﻬﺎ إذا ﻛان ﻫﻮ الﺬي ﳛبﻬا ﻓيسن ﳍا ﻫﻲ
أن ﺗصﱪ وأﻻ ﲣالﻊ ،ﻳسن لﻜن ﻻ ﳚب عليﻬا ،وإﻻ إذا ﻛان ﻣا ﻓيﻪ سبب للﺨلﻊ ﻓيصﲑ

اﳋلﻊ ﺟاﺋﺰ أم ﻣﻜروﻩ؟ نﻘﻮل ﻣﻜروﻩ لﻜن ﺻﺤيﺢ ،ﻳعﲏ ﻳصﺢ ﻣﻊ الﻜراﻫﺔ ،ﻗال ) :وإﻻ (
ﻳﻜﻦ حﺎﺟﺔ إﱃ اﳋﻠﻊ ﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻘﺎمﺔ ) ﻛرﻩ ووﻗﻊ ( ﳊﺪﻳﺚ ﺛﻮ ن مرﻓﻮﻋﺎ أﳝﺎ
امرأة ﺳﺄﻟﺖ زوﺟﻬﺎ اﻟﻄﻼق مﻦ غﲑ س ﻓحرام ﻋﻠﻴﻬﺎ راﺋحﺔ اﳉﻨﺔ رواﻩ اﳋﻤسﺔ غﲑ
اﻟﻨسﺎﺋﻲ اﻵن سيﺬﻛر ﺻﻮر ﻻ ﻳصﺢ ﻓيﻬا اﳋلﻊ ،ﻗال ) :ﻓﺈن ﻋﻀﻠﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻼﻓﺘﺪاء (
أي ﻟﺘﻔﺘﺪي مﻨه ﻳعﲏ ﻣثﻼ علﻘﻬا ﻻ ﺗيﻬا ﻻ ﻳبيﺖ عندﻫا آذاﻫا ﺿرﻫا ﳌاذا ﻳرﻳد ﻣنﻬا أن
ﲣالﻊ وﺗدﻓﻊ لﻪ ﻣال ﻓﻘد ﻳﻄالب ﳌﻬر ﻣثﻼ أو ﺑبعض اﳌﻬر ﻓيﺆذﻳﻬا لﻜﻲ ﲣالﻊ ﻫﺬا ﻫﻮ

ﻓﺈن عﻀلﻬا ﻇلما ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال ) :ﻓﺈن ﻋﻀﻠﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻼﻓﺘﺪاء ( أي ﻟﺘﻔﺘﺪي مﻨه )
وﱂ ﻳﻜﻦ ( ذﻟﻚ ) ﻟﺰ ﻫﺎ أو ﻧﺸﻮزﻫﺎ أو ﺗرﻛﻬﺎ ﻓرﺿﺎ ﻓﻔﻌﻠﺖ ( أي اﻓﺘﺪت مﻨه حرم وﱂ
ﻳصﺢ اﳋلﻊ ﻃل والعﻮض ﻣردود ﻷنﻪ عﻀلﻬا ﻇلما لﻜن لﻮ عﻀلﻬا ﲝق وﻫﻲ الﻈاﳌﺔ
ﺟاز ذلﻚ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻻ ﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦ ﻟﺘﺬﻫبﻮا ﺑبﻌض مﺎ آﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ إﻻ أن ﺗﲔ
ﺑﻔﺎحﺸﺔ مبﻴﻨﺔ { ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﺰ ﻫﺎ أو ﻧﺸﻮزﻫﺎ أو ﺗرﻛﻬﺎ ﻓرﺿﺎ ﺟﺎز وصﺢ ﻷﻧه ﺿرﻫﺎ ﲝﻖ
إذاً ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻷوﱃ الﱵ ﻻ ﺗصﺢ وﻫﻲ العﻀل ﻇلما ،الصﻮرة الثانيﺔ ) :أو ﺧﺎﻟﻌﺖ
اﻟصﻐﲑة وا ﻨﻮﻧﺔ واﻟسﻔﻴه ( وﻟﻮ ذن وﱄ ) أو ( ﺧﺎﻟﻌﺖ ) اﻷمﺔ ﺑﻐﲑ إذن ﺳﻴﺪﻫﺎ ﱂ
ﻳصﺢ ( اﳋﻠﻊ ﳌاذا؟ ﻷن ﻛل ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳصﺢ ﺗﱪعﻬﻢ ،ﻗال :ﳋﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺑﺬل ﻋﻮض ﳑﻦ
ﻳصﺢ ﺗﱪﻋه ﻫب أنﻪ ﺣصل ﻫﺬا الﺸﻲء الصﻐﲑة خالعﺖ أو ا نﻮنﺔ أو اﻷﻣﺔ خالعﺖ
ﺑدون إذن السيد ودﻓعﺖ عﻮض ﻓماذا ﻳﻘﻊ خلﻊ أم ﻃﻼق أم ننﻈر ﻣا ﻫﻮ لفﻆ الﺰوج؟
ننﻈر ﰲ لفﻆ الﺰوج ﻓﺈن ﻛان لفﻆ الﺰوج خالعتﻚ أو ﻓسﺨﺖ نﻜاﺣﻚ ﻓﺈذاً ﻫﻮ لﻐﻮ وإن
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ﻛان لفﻆ الﺰوج ﻫﻮ ﻃلﻘتﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻄلﻘﺔ رﺟعيﺔ ،ﻗال ) :أو وﻗﻊ اﻟﻄﻼق رﺟﻌﻴﺎً إن ( ﱂ
ﻳﻜﻦ ﲤﺎم ﻋﺪة ﻳعﲏ إن ﱂ ﺗﻜن ﻫﻲ الﻄلﻘﺔ الثالثﺔ ﻓﺈن ﻛانﺖ ﻫﻲ اﻷوﱃ أو الثانيﺔ ﻓﻬﻲ
رﺟعيﺔ أو ) ﻛﺎن ( اﳋﻠﻊ اﳌﺬﻛﻮر ) ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻄﻼق أو ﻧﻴﺘه ( إذاً ﻳﻘﻮل ووﻗﻊ الﻄﻼق
رﺟعيا إن ﻛان ﺑلفﻆ الﻄﻼق أو نيتﻪ أو نيﺔ الﻄﻼق ﻷﻧه ﱂ ﻳسﺘحﻖ ﺑه ﻋﻮﺿﺎ ﻓﺈن ﲡرد
ﻋﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﻄﻼق وﻧﻴﺘه ﻓﻠﻐﻮ ،ﻗال :وﻳﻘبض ﻋﻮض اﳋﻠﻊ زوج رشﻴﺪ وﻟﻮ مﻜﺎﺗبﺎ أو
ﳏجﻮرا ﻋﻠﻴه ﻟﻔﻠﺲ ووﱄ اﻟصﻐﲑ وﳓﻮﻩ ﻣعناﻩ إذا ﻛان الﺰوج رشيد ﻫﻮ الﺬي ﻳﻘبض وإذا
ﻛان ﺻﻐﲑ ﻓﻮليﻪ ،وﻳصﺢ اﳋﻠﻊ ﳑﻦ ﻳصﺢ طﻼﻗه.
ﻓصﻞ

) واﳋﻠﻊ ﺑﻠﻔﻆ صرﻳﺢ اﻟﻄﻼق أو ﻛﻨﺎﻳﺘه ( أي ﻛﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﻼق ) وﻗصﺪﻩ ( ﺑه اﻟﻄﻼق )
طﻼق ﺋﻦ ( ﻷ ﺎ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﻌﻮض ﻟﺘﻤﻠﻚ ﻧﻔسﻬﺎ وأﺟﺎ ﺎ ﻗﺎل ﺧﻠﻌﺖ أو ﻓسﺨﺖ أو
ﻓﺎدﻳﺖ ) وﱂ ﻳﻨﻮﻩ طﻼﻗﺎ ﻛﺎن ﻓسﺨﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺑه ﻋﺪد اﻟﻄﻼق ( وﻫﺬا ﻛرر ﻩ ﻗلنا إذا
خالعﻬا ﺑلفﻆ اﳋلﻊ أو ﻣا شا ﻪ اﳋلﻊ أو الفسخ أو الفداء ﻛل ﻫﺬا ﻣن عبارات اﳋلﻊ
ﻓسيﻜﻮن ﻓسخ ﻻ ﻳنﻘص ﺑﻪ عدد الﻄﻼق ،وإن ﻛان ﺻرح ﺑلفﻆ الﻄﻼق أخﺬ العﻮض

وﺻرح لﻄﻼق أو نﻮى الﻄﻼق ﺟاء ﺑﻜناﻳﺔ الﻄﻼق ﻣﻊ نيﺔ الﻄﻼق ﻓﻬﻮ ﻃﻼق ﺋن

ﳏسﻮب ﰲ العدد ،ﻗال :روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋبﺎس ﻳعﲏ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ روي عن اﺑن عباس واحﺘﺞ
ﺑﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } اﻟﻄﻼق مر ن { ﻟسﺆاﳍﺎ ) وإن وﻗﻊ ( اﳋﻠﻊ ) ﺑﻠﻔﻆ اﳋﻠﻊ أو اﻟﻔسﺦ أو
اﻟﻔﺪاء ( ن ﰒ ﻗﺎل } ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺪت ﺑه { ﰒ ﻗﺎل } ﻓﺈن طﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ
ﲢﻞ ﻟه مﻦ ﺑﻌﺪ حﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ غﲑﻩ { ﻓﺬﻛر ﺗﻄﻠﻴﻘﺘﲔ واﳋﻠﻊ وﺗﻄﻠﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻓﻠﻮ
ﻛﺎن اﳋﻠﻊ طﻼﻗﺎ ﻟﻜﺎن راﺑﻌﺎ وﻛﻨﺎ ت اﳋﻠﻊ رﻳﺘﻚ وأﺑرأﺗﻚ وأﺑﻨﺘﻚ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺎ إﻻ ﺑﻨﻴﺔ
أو ﻗرﻳﻨﺔ ﻛسﺆال وﺑﺬل ﻋﻮض وﻳصﺢ ﺑﻜﻞ ﻟﻐﺔ مﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﻻ مﻌﻠﻘﺎ أي على شرط ﻓﻼ
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ﻳصﺢ إن ﺣصل ﻛﺬا أو ﺟاء ﻳﻮم ﻛﺬا ﻓﻘد خالعتﻚ ﰒ ﻗال ) :وﻻ ﻳﻘﻊ ﲟﻌﺘﺪة مﻦ ﺧﻠﻊ
طﻼق وﻟﻮ واﺟﻬﻬﺎ ( اﻟﺰوج ) ﺑه ( ﻫﺬا ﺣﻜﻢ آخر ،اﻷﺣﻜام ﻫﻲ :اﳊﻜﻢ اﻷول :ﻗال:

ﻳصﺢ ﺑﻜل لﻐﺔ ﻣن أﻫلﻬا ،اﳊﻜﻢ الثاﱐ :أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻣعلﻘا على شرط ،اﳊﻜﻢ الثالﺚ :ﻻ
ﻳﻘﻊ ﲟعتدة ﻣن خلﻊ ﻃﻼق ﻳعﲏ لﻮ خالﻊ زوﺟتﻪ اليﻮم ﻓﻬﻲ أﺻبﺤﺖ ﺋنا وﺟاء ﰲ الﻐد

وﻗال أنﺖ ﻃالق ﻓﻼ ﻳﻘﻊ الﻄﻼق ﻷ ا أﺟنبيﺔ و نﺖ ﻣنﻪ ،ﻗال ) :وﻻ ﻳﻘﻊ ﲟﻌﺘﺪة مﻦ
ﺧﻠﻊ طﻼق وﻟﻮ واﺟﻬﻬﺎ ( اﻟﺰوج ) ﺑه ( روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋبﺎس واﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ وﻷﻧه ﻻ ﳝﻠﻚ
ﺑﻀﻌﻬﺎ ﻓﻠم ﻳﻠحﻘﻬﺎ طﻼﻗه ﻛﺎﻷﺟﻨبﻴﺔ اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ ) :وﻻ ﻳصﺢ شرط اﻟرﺟﻌﺔ ﻓﻴه ( أي
ﰲ اﳋﻠﻊ ﻳﻘﻮل أخالعﻚ وﺗعﻄيﲏ اﳌبلﻎ لﻜن ﱄ ﺣق الرﺟعﺔ ﻓﻼ ﻳصﺢ ،ﻗال :وﻻ شرط
ﺧﻴﺎر ﻫﺬا اﳋاﻣس وﻳصﺢ اﳋﻠﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳعﲏ لﻮ شرط الرﺟعﺔ أو شرط اﳋيار نﻘﻮل ﻫﺬا
الﺸرط ﻃل ﻳعﲏ ﺣصل اﳋلﻊ ﺑﺸرط اﳋيار ،أو ﺣصل ﺑﺸرط الرﺟعﺔ ﻓالﺸرط ﻃل

واﳋلﻊ ﺻﺤيﺢ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣعناﻩ ،ﻗال ) :وإن ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﻋﻮض ( ﱂ ﻳصﺢ ﻷﻧه ﻻ ﳝﻠﻚ
ﻓسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻐﲑ مﻘﺘض ﻳبﻴحه لﻮ ﻗال ﳍا ﻓسﺨﺖ عﻘد نﻜاﺣﻚ خالعتﻚ ﺑدون عﻮض
ﻻ ﻳصﺢ وﻫﺬا الﻜﻼم لﻐﻮ ﻻ ﺛﲑ لﻪ ،ﰒ ﻗال ) :أو ( ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ) ﲟحرم ( ﻳﻌﻠﻤﺎﻧه ﻛﺨﻤر
وﺧﻨﺰﻳر ومﻐصﻮب ) ﱂ ﻳصﺢ ( اﳋﻠﻊ ﻳعﲏ ﻗال خالعتﻚ لﻜن ﺗعﻄيﲏ ﲬر أخﺬ اﳋمر ﰒ
ﻗال :خالعتﻚ ﻓما اﳊﻜﻢ ﻫنا نﺖ ﻣنﻪ أم ﻣازالﺖ زوﺟﺔ؟ ﻣازالﺖ زوﺟﺔ ،لﻮ ﻛان أخﺬ
اﳋمر وﻗال ﻃلﻘتﻚ أنﺖ ﻃالق ﻓﻬل نﺖ ﻣنﻪ؟ لﻮ ﻛانﺖ ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﻓﻬﺬﻩ رﺟعيﺔ ،ﻗال:

وﻳﻜﻮن ﻟﻐﻮا ﳋﻠﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻮض ﰒ ﻗال ) :وﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ( اﳌسﺌﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ) رﺟﻌﻴﺎ
إن ﻛﺎن ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻄﻼق أو ﻧﻴﺘه ( ﳋﻠﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻮض ﻫﺬا الﻜﻼم الﺬي ﻗلناﻩ ﻣنﺬ ﻗليل ،إذا
ﻛان العﻮض ﻃل ﻓﺈذا ﻛان ﺗلفﻆ ﳋلﻊ ﻓﻬﻮ لﻐﻮ وإن ﻛان ﺗلفﻆ لﻄﻼق ﻓﻬﻮ ﻃﻼق،
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ﻗال :وإن ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋبﺪ ﻓبﺎن حرا أو مسﺘحﻘﺎ ﻳعﲏ ﻫﻮ عبد لﻜنﻪ ﺣق س ليس

للﺰوﺟﺔ صﺢ اﳋﻠﻊ وﻟه ﻗﻴﻤﺘه ﻳعﲏ للﺰوج أن خﺬ الﻘيمﺔ ،ﻗال :وﻳصﺢ أي اﳋلﻊ ﻋﻠﻰ
رﺿﺎع وﻟﺪﻩ وﻟﻮ أطﻠﻘﺎ أي اﳌدة ،ﻳعﲏ ﻗالﺖ لﻪ خالعﲏ ﻓﻘال ﳍا ﻛﻢ ﺗعﻄيﲏ ،ﻗالﺖ ﻻ

أعﻄيﻚ ﻣاﻻ وإﳕا أرﺿﻊ ولدك ﻳعﲏ ﻣﻘاﺑل اﳋلﻊ ﻓﺈرﺿاع الﻮلد لﻪ ﻗيمﺔ إذاً ﻳصﺢ ﻫﺬا ﻫﻮ،

ﻓلﻮ ﻗالﺖ أرﺿﻊ ولدك ﻣعناﻩ سنتﲔ ،ﻗال :وﻳﻨصرف إﱃ حﻮﻟﲔ أو ﺗﺘﻤﺘﻬﻤﺎ اﻓرض انﻪ

اﺗفﻘﻮا على ﻫﺬا وأرﺿعﺖ الﻮلد سنتﲔ ﻣات الﻮلد ﺑعد سنﺔ ﻓما اﳊل؟ ﻗال :ﻓﺈن مﺎت أي
الﻮلد رﺟﻊ ﻳعﲏ الﺰوج على الﺰوﺟﺔ ﺑبﻘﻴﺔ اﳌﺪة ﻳﻮمﺎ ﻓﻴﻮمﺎ ﻳعﲏ ﺑﻘيمﺔ ﺑﻘيﺔ اﳌدة ،اﻵن ﻫﻲ

أعﻄتﻪ ﻣﻘاﺑل اﳋلﻊ إرﺿاع الﻮلد ﳌدة سنتﲔ ﻓﺄﺟرﺗﻪ ﰲ العادة ﻣثﻼ ألفﻲ ر ل ،أرﺿعﺖ

الﻮلد سنﺔ ﰒ ﻣات الﻮلد ﻓيصﲑ ﻫﻮ ﻳﻄالبﻬا ﺑﻘيمﺔ الباﻗﻲ ﻳعﲏ ﻛل ﻳﻮم ﺗعﻄيﻪ ﻗيمﺔ إرﺿاع

اليﻮم ﻷنﻪ استﺤﻘﻬا ﻫﻜﺬا .ﻗال ) :ومﺎ صﺢ مﻬرا ( مﻦ ﻋﲔ مﺎﻟﻴﺔ ومﻨﻔﻌﺔ مبﺎحﺔ ) صﺢ
اﳋﻠﻊ ﺑه ( ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺪت ﺑه { و ) ﻳﻜرﻩ ( ﺧﻠﻌﻬﺎ
) ﻛثر ﳑﺎ أﻋﻄﺎﻫﺎ ( أي اﳌﻬر ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﰲ حﺪﻳﺚ ﲨﻴﻠﺔ وﻻ ﺗﺰدد ﻳﻜرﻩ أن خﺬ ﻣنﻬا
أﻛثر ﻣن اﳌﻬر لﻜن ﻳصﺢ ،ﻗال :وﻳصﺢ اﳋﻠﻊ إذاً ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
اﻓﺘﺪت ﺑه { ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ ﻣﻄلﻘﺔ ﱂ ﲢدد ﺑﻘدر ﻣعﲔ ،ﻗال :وإن ﺧﺎﻟﻌﺖ حﺎمﻞ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻋﺪ ﺎ
صﺢ وﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠحﻤﻞ ﻷ ﺎ ﰲ اﻟﺘحﻘﻴﻖ ﰲ حﻜم اﳌﺎﻟﻜﺔ ﳍﺎ مﺪة اﳊﻤﻞ اﻵن
ﻳتﻜلﻢ عن اﳊاﻣل ﻓﻬناك ﻗلنا اﳌرﺿﻊ خالعﻬا ﻣﻘاﺑل أن ﺗرﺿﻊ الﻮلد وﻫنا خالعﻬا ﻣﻘاﺑل أن

ﺗسﻘﻂ عنﻪ نفﻘﺔ الﻮلد ،ﻫل ﻳصﺢ اﳋلﻊ ﻬﻮل؟ ﻗال ) :وﻳصﺢ ( اﳋﻠﻊ ) ﻬﻮل
ﻛﺎﻟﻮصﻴﺔ ( وﻷﻧه إﺳﻘﺎط ﳊﻘه مﻦ اﻟبﻀﻊ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ شﻲء واﻹﺳﻘﺎط ﻳﺪﺧﻠه
اﳌسﺎﳏﺔ ﻣثل الﻮﺻيﺔ ﺗصﺢ ﻬﻮل ﻷن اﳋلﻊ إسﻘاط ﳊﻘﻪ ﻣن البﻀﻊ ،ﻗال ) :ﻓﺈن
ﺧﺎﻟﻌﺘه ﻋﻠﻰ ﲪﻞ شجر ﺎ ١أو ( ﲪﻞ ) أمﺘﻬﺎ ٢أو مﺎ ﰲ ﻳﺪﻫﺎ ٣أو ﺑﻴﺘﻬﺎ مﻦ دراﻫم أو
مﺘﺎع ٤أو ﻋﻠﻰ ﻋبﺪ ( مﻄﻠﻖ وﳓﻮﻩ ) ٥صﺢ ( اﳋﻠﻊ وﻟه مﺎ ﳛصﻞ ﻳعﲏ ﻣن اﳊمل أو
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ﻣن الﺸجرة أو ﻣن اﻷﻣﺔ وﻣا ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ أو ﻳﺪﻫﺎ وإذا ﻇﻬر أنﻪ ﻣا ﻓيﻪ ﲪل؟! ) وﻟه مﻊ ﻋﺪم
اﳊﻤﻞ ( ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﲪﻞ شجر ﺎ أي ﲦار الﺸجرة وﱂ ﺗثمر الﺸجرة ﻓماذا
لﻪ؟! ) و ( مﻊ ﻋﺪم ) مﺘﺎع ( ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ مﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ مﻦ اﳌﺘﺎع وﺟد أن
البيﺖ ليس ﻓيﻪ شﻲء ) و ( مﻊ ﻋﺪم ) اﻟﻌبﺪ ( ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ مﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ مﻦ ﻋبﺪ )
أﻗﻞ مسﻤﺎﻩ ( أي أﻗﻞ مﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴه اﻻﺳم مﻦ ﻫﺬﻩ اﻷشﻴﺎء ﻳعﲏ ﻣا ﻳﻄلق عليﻪ ﲪل
شجرة أو ﲪل أﻣﺔ أو ﻣتاع ﻓﺄﻗل ﻣا ﻳسمى ﻣتاع لﻪ ذلﻚ ﻟصﺪق اﻻﺳم ﺑه ﰒ ﻗال :وﻛﺬا
ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋبﺪ مبﻬم أو ﳓﻮﻩ ﻟه أﻗﻞ مﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟه اﻻﺳم ﻳعﲏ أي عبد ولﻮ ﺣﱴ أﻗل
عبد ،ﻗال ) :و ( ﻟه ) مﻊ ﻋﺪم اﻟﺪراﻫم ( ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ مﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ مﻦ اﻟﺪراﻫم
ﻳعﲏ لﻮ ﻗالﺖ ﻣا ﰲ ﺟيﱯ ﻣن الدراﻫﻢ ﻓلﻢ ﳒد ﰲ ﺟيبﻬا دراﻫﻢ ،ﻗال ) :ﺛﻼﺛﺔ ( دراﻫم
ﻷ ﺎ أﻗﻞ اﳉﻤﻊ.
ﻓصﻞ
) وإذا ﻗﺎل ( اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘه أو غﲑﻫﺎ ) مﱴ ( أﻋﻄﻴﺘﲏ أﻟﻔﺎ ) أو إذا ( أﻋﻄﻴﺘﲏ أﻟﻔﺎ )
أو إن أﻋﻄﻴﺘﲏ أﻟﻔﺎ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺖ ( ﺋﻨﺎ ) ﺑﻌﻄﻴﺘه ( اﻷﻟف ) وإن ﺗراﺧﻰ (
اﻹﻋﻄﺎء ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴه وﳝﻠﻚ اﻷﻟف ﻹﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻷوﱃ :ﻣﱴ أعﻄيتﲏ
ألفا ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓعلق الﻄﻼق على اﻷلف ﻓﺈذا أعﻄتﻪ اﻷلف أﺻبﺢ ﻃﻼﻗا ﺑعﻮض وﳍﺬا

ﻗال:ﻃلﻘﺖ ﺋنا ﻓﻬﺬا ﺻار ﻃﻼق ﺑعﻮض ،اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ :وإن ﻗﺎل إن أﻋﻄﻴﺘﲏ ﻫﺬا
اﻟﻌبﺪ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﺄﻋﻄﺘه إ ﻩ طﻠﻘﺖ أي ﺋنا وﻻ شﻲء ﻟه إن ﺧرج العبد مﻌﻴبﺎ ﻷنﻪ
علق على إعﻄاء العبد ﻓﺤصل اﻹعﻄاء ﻓﻮﻗﻊ الﻄﻼق ،ﻗال :وإن ن مسﺘحﻘﺎ ﻟﺪم ﻓﻘﺘﻞ
ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة أخرى إنﻪ إذا أعﻄتﻪ العبد ﻓﻈﻬر أنﻪ ﻣعيب ﻓﻼ شﻲء لﻪ وإن ﻇﻬر أنﻪ ﻣستﺤق

www.bajabir.com

٨٤

الدم ﻳعﲏ ﻗاﺗل ﻓاﻗتصﻮا ﻣن العبد وﻗتل العبد ﻗال :ﻓﺄرش ﻋﻴبه أي للﺰوج أرش عيبﻪ ﻣعناﻩ
أننا نﻘدر العبد ليس ﻣستﺤق الدم ونﻘدر العبد ﻣستﺤق الدم والﻘيمﺔ الﱵ ﺑينﻬما ﻫﻲ لﻪ،
وﰲ وﺟﻪ ﻳرﺟﻊ ﺑﻘيمتﻪ ﻳعﲏ إذا ﻇﻬر أن ﻫﺬا العبد ﻳستﺤق أن ﻳﻘتل إذاً لﻪ الﻘيمﺔ ﻓيﺄخﺬ

ﻗيمتﻪ ،ومﻐصﻮ أو حرا ﻫﻮ أو ﺑﻌﻀه ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻌﺪم صحﺔ اﻹﻋﻄﺎء وإن ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ
وﻋﻠﻴﻚ أﻟف أو ﻟف وﳓﻮﻩ ﻓﻘبﻠﺖ ﻠﺲ ﻧﺖ واﺳﺘحﻘه ﻳعﲏ الﺰوج استﺤق اﻷلف
إذا ﻗال أنﺖ ﻃالق وعليﻚ ألف ﻓﻘبلﺖ وﻗالﺖ اﻷلف ﺟاﻫﺰة ﺗفﻀل نﺖ ﻷ ا ﻃلﻘﺖ

ﺑعﻮض واستﺤﻘﻪ وإﻻ ﻳعﲏ إن ﱂ ﺗﻘبل ﰲ ا لس وﻗﻊ رﺟﻌﻴﺎ وﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺋﻨﺎ ﻟﻮ ﺑﺬﻟﺘه
ﺑﻌﺪ أي ﺑعد ا لس.
ﻗال ) :وإن ﻗﺎﻟﺖ اﺧﻠﻌﲏ ﻋﻠﻰ أﻟف أو ( اﺧﻠﻌﲏ ) ﻟف أو ( اﺧﻠﻌﲏ ) وﻟﻚ أﻟف
ﻓﻔﻌﻞ ( أي ﺧﻠﻌﻬﺎ وﻟﻮ ﱂ ﻳﺬﻛر اﻷﻟف ) ﻧﺖ واﺳﺘحﻘﻬﺎ ( مﻦ غﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ اﻟبﻠﺪ إن
أﺟﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻷن اﻟسﺆال ﻛﺎﳌﻌﺎد ﰲ اﳉﻮاب ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ،واﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ) :
و ( إن ﻗﺎﻟﺖ ) طﻠﻘﲏ واحﺪة ﻟف ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼ اﺳﺘحﻘﻬﺎ ( ﻷﻧه أوﻗﻊ مﺎ اﺳﺘﺪﻋﺘه
وز دة اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ عﻜسﻬا ) :وﻋﻜسه ﺑﻌﻜسه ( ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻟﺖ طﻠﻘﲏ ﺛﻼ ﻟف ﻓﻄﻠﻖ
أﻗﻞ مﻨﻬﺎ ﻳعﲏ ﻃلق ﻃلﻘﺔ أو ﻃلﻘتﲔ ﱂ ﻳسﺘحﻖ شﻴﺌﺎ ﻷﻧه ﱂ ﳚبﻬﺎ ﳌﺎ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﻌﻮض ﰲ
مﻘﺎﺑﻠﺘه ) إﻻ ﰲ واحﺪة ﺑﻘﻴﺖ ( مﻦ اﻟثﻼث ﻳعﲏ ﻗالﺖ ﻃلﻘﲏ ﺛﻼث لف وﻫﻮ سبق أن
ﻃلﻘﻬا ﻃلﻘتﲔ ﻓباﻗيﺔ واﺣدة ﻓﻄلﻘﻬا ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﺗتمﺔ للثﻼث إذاً ﻳستﺤق العﻮض ،ﻗال:

ﻓﻴسﺘحﻖ اﻷﻟف وﻟﻮ ﱂ ﺗﻌﻠم ذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﻛﻤﻠﺖ وحصﻠﺖ مﺎ ﳛصﻞ ﻟثﻼث مﻦ اﻟبﻴﻨﻮﻧﺔ
واﻟﺘحرﱘ حﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ غﲑﻩ اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ اﻷب ﻫل لﻪ أن ﳜلﻊ زوﺟﺔ اﺑنﻪ
ﻓﻬل لﻸب ﻣدخل ﰲ اﳋلﻊ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ ﻗال ) :وﻟﻴﺲ ﻟﻸب ﺧﻠﻊ زوﺟﺔ اﺑﻨه اﻟصﻐﲑ (
وا ﻨﻮن ) وﻻ طﻼﻗﻬﺎ ( ﻣعناﻩ أن اﻷب ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﳜالﻊ زوﺟﺔ اﻻﺑن وﻻ أن ﻳﻄلق
زوﺟﺔ اﻻﺑن ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد ﳊﺪﻳﺚ إﳕﺎ اﻟﻄﻼق ﳌﻦ أﺧﺬ ﻟسﺎق رواﻩ اﺑﻦ مﺎﺟه
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واﻟﺪارﻗﻄﲏ اﳊﻜﻢ الثالﺚ ) :وﻻ ( ﻟﻸب ) ﺧﻠﻊ اﺑﻨﺘه ﺑﺸﻲء مﻦ مﺎﳍﺎ ( اﻵن لنسبﺔ
لﻼﺑن الصﻐﲑ لﻮ ﻛان اﻷب ﻫﻮ الﺬي سيﺨالﻊ ﺑدل عن اﺑنﻪ الصﻐﲑ ﻓسيﻘﻮل للﺰوﺟﺔ

خالعتﻚ وﻫﻮ ﻻ ﳝلﻚ ﻓالﺬي ﳝلﻚ الﻄﻼق ﻫﻮ اﻻﺑن والﺬي ﳝلﻚ اﳋلﻊ ﻫﻮ اﻻﺑن ﻓلما
ﻛان ﺻﻐﲑا أو ﳎنﻮ ﺻار ﻻ ﻳصﺢ ﻣنﻪ وﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻄلﻘﻬا ،ﻫل لﻸب أن ﳜلﻊ اﺑنتﻪ
ﺑﺸﻲء ﻣن ﻣاﳍا؟ ﻫنا اﳋلﻊ ليس ﻣن البنﺖ ﻓالبنﺖ ﺗدﻓﻊ اﳌال واﳋلﻊ سيصدر ﻣن الﺰوج

ﻓﻬل ﻳصﺢ ﻫﺬا؟ اﻷب ﻫﻮ الﺬي ﻳبﺬل العﻮض؟ اﳉﻮاب إن ﻛان سيبﺬل العﻮض ﻣن ﻣالﻪ
ﺻﺢ أﻣا لﻮ ﻛان ﻣن ﻣال البنﺖ ﻓﻼ ،ليس لﻪ أن ﻳتصرف ﻣن ﻣال البنﺖ لﻜن لﻪ أن

ﻳتملﻚ ﻣن ﻣاﳍا وﳍﺬا ﻗال ) :وﻻ ( ﻟﻸب ) ﺧﻠﻊ اﺑﻨﺘه ﺑﺸﻲء مﻦ مﺎﳍﺎ ( ﻷﻧه ﻻ حﻆ
ﳍﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﺑﺬل ﻟﻠﻤﺎل ﰲ غﲑ مﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻮض مﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺘﱪع ﻳعﲏ ﻛﺄنﻪ ﻳتﱪع ﻣن
ﻣاﳍا وليس لﻪ أن ﻳتﱪع ﲟاﳍا وﻻ ﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﳋلﻊ ﻷنﻪ ستفسخ نﻜاﺣﻬا ﻓلن ﲡلب

شﻲء ﳍا ،وإن ﺑﺬل اﻟﻌﻮض مﻦ مﺎﻟه صﺢ ﻛﺎﻷﺟﻨﱯ ﻳعﲏ ﻛما لﻮ أن أﺟنﱯ ﻫﻮ الﺬي

ﺑﺬل العﻮض للمرأة أي دﻓﻊ عن اﳌرأة وﻗال للرﺟل خالعﻬا ﻓﺄﺻبﺢ الﺰوج ﳜالﻊ ﻣﻘاﺑل

عﻮض ﺟاءﻩ إﻣا ﻣن الﺰوﺟﺔ أو ﻣن شﺨص آخر ،وﳛرم ﺧﻠﻊ اﳊﻴﻠﺔ وﻻ ﻳصﺢ ﻳعﲏ ﻳﻜﻮن

ليس لﻪ غرض ﰲ خلعﻬا وإﳕا ﻳرﻳد أن ﻳتﺤاﻳل ﻹسﻘاط الﻄﻼق اﳌعلق ﻣثﻼ ﻓلﻮ ﻗال إن
دخل رﻣﻀان أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ ﻓﺨﺸﻲ أن ﻳدخل رﻣﻀان وندم اﻵن ﻓيﺨالعﻬا ﰲ شعبان

ﺣﱴ إذا ﺟاء رﻣﻀان وﺟدﻫا ﺋن وﱂ ﻳنﻘص عدد الﻄﻼق ﰒ ﺑعد رﻣﻀان ﻳتﺰوﺟﻬا ﻣرة

نيﺔ و ﺬا ﻳﻜﻮن ﻫرب ﻣن ﻣاذا؟ ﲢاﻳل على الﻄﻼق ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌعﲎ ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد ،ﻗال) :
وﻻ ﻳسﻘط اﳋﻠﻊ غﲑﻩ مﻦ اﳊﻘﻮق ( اﳋلﻊ ﻃبعا ﻣعاﻣلﺔ ﻣاليﺔ ﺑﲔ الﺰوﺟﺔ والﺰوج ﻓبسبب
اﳋلﻊ الﺰوج ﻳستﺤق ﻣن الﺰوﺟﺔ ﻣال ،اﻓرض أن الﺰوﺟﺔ أﻳﻀا ﺑينﻬا وﺑﲔ الﺰوج دﻳن ﻗدﱘ
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ﻣثﻼ ﻫﻲ ﺗﻄالب ﲟبالﻎ أخرى ﻓﻬل ﻫﺬﻩ اﳌبالﻎ اﻷخرى ﺗلﻐى ﻓاﳊﻘﻮق الﻘدﳝﺔ ﻻ ﺗلﻐى ﻓﻬﻮ
اﻵن خالعﻬا على ألف لﻜن ﻫﻲ ﻣثﻼ ﺗﻄالبﻪ ﲞمسﺔ آﻻف ﻓﻬل اﳋلﻊ سيﺆﺛر على الدﻳﻮن

اﻷخرى؟ ﻻ ﺗﺆﺛر ،ﻗال :ﻓﻠﻮ ﺧﺎﻟﻌﺘه ﻋﻠﻰ شﻲء ﱂ ﻳسﻘط مﺎﳍﺎ مﻦ حﻘﻮق زوﺟﻴﺔ وغﲑﻫﺎ
ﺑسﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ عليﻬا أن ﺗﻄالب ﻓﻘد ﺗﻄالبﻪ ﺑنفﻘﺔ أو دﻳﻮن ﳍا ذلﻚ ،وﻛﺬا ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻌﺘه
ﺑبﻌض مﺎ ﻋﻠﻴه ﱂ ﻳسﻘط اﻟبﺎﻗﻲ ﻛسﺎﺋر اﳊﻘﻮق ﻳعﲏ ﻫﻲ ﺗﻄالبﻪ ﻣثﻼ ﲞمسﺔ آﻻف ﰒ
خالعﻬا لفﲔ إذاً ﺗﻄالب ﺑثﻼث ،ﻗال ) :وإن ﻋﻠﻖ طﻼﻗﻬﺎ ﺑصﻔﺔ ( ﻛﺪﺧﻮل اﻟﺪار ) ﰒ
أ ﺎ ( ﻓﻮﺟﺪت اﻟصﻔﺔ حﺎل ﺑﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ) ﰒ ﻧﻜحﻬﺎ ( أي ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﻟصﻔﺔ
) ﻓﻮﺟﺪت ( اﻟصﻔﺔ ) ﺑﻌﺪﻩ ( أي ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺎح ) طﻠﻘﺖ ( الصﻮرة أنﻪ علق ﻃﻼﻗﻬا

ﺑصفﺔ ،اﻛتبﻮا اﳋﻄﻮات :علق ﻃﻼﻗﻬا ﺑصفﺔ "أ" ،ﻳعﲏ ﻗال ﻣثﻼ إن دخلﺖ الدار ﻓﺄنﺖ
ﻃالق ،ﰒ أ ا "ب" ﻳعﲏ نﻘﻮل ﻣثﻼ خالعﻬا أو ﻃلﻘﻬا و نﺖ ﻣنﻪ ﺑعد العدة ﻓﻮﺟدت
الصفﺔ "ج" ﻳعﲏ دخلﺖ الدار وﻫﻲ اﻵن ليسﺖ زوﺟﺔ ﻓﻬل سيﻘﻊ عليﻬا الﻄﻼق اﳌعلق؟
اﳉﻮاب ﻻ ،ﰒ نﻜﺤﻬا "د" أي عﻘد عليﻬا ﺑعد وﺟﻮد الصفﺔ ﻓﻮﺟدت الصفﺔ "ه" ﻣرة
أخرى ﻳعﲏ دخلﺖ الدار ﺑعد الﺰواج .إذاً ﻻﺣﻈﻮا ﻣا الﺬي ﺣصل؟! علق ﻃﻼﻗﻬا على
ﺻفﺔ ﰒ ﻃلﻘﻬا ﰒ ﺣصلﺖ الصفﺔ ﺣال الﻄﻼق ﰒ ﺗﺰوﺟﻬا ﰒ ﺗﻜررت الصفﺔ ﻣرة أخرى
ﻓﻬل ﺗﻄلق أم ﻻ ﺗﻄلق ،ﻣاذا ﻗال اﳌصنف؟ ﻻ ﺗﻄلق ،ﻃبعا ﻫنا ﺗنبيﻪ :نﻘﻮل إن ﱂ ﺗﻮﺟد
الصفﺔ ﺣال البينﻮنﺔ ﻳعﲏ ﻣا ﺣصلﺖ ﰲ وﻗﺖ الﻄﻼق ﰒ وﺟدت ﺑعد الرﺟعﺔ ﻃلﻘﺖ رواﻳﺔ
واﺣدة ،وإن وﺟدت الصفﺔ ﺣال البينﻮنﺔ ﰒ وﺟدت ﺑعد الرﺟعﺔ وﻫﻲ الصﻮرة الﱵ ذﻛرﻫا
اﳌصنف ﻓاﳌﺬﻫب أ ا ﺗﻄلق وﻫﺬا الﺬي ذﻛرﻩ اﳌصنف ،وﰲ وﺟﻪ أ ا ﻻ ﺗﻄلق وذﻛر ﺗﻘﻲ
الدﻳن رواﻳﺔ ﻗالﻮا رواﻳﺔ ﳐرﺟﺔ أن الصفﺔ ﻻ ﺗعﻮد ﻣﻄلﻘا ﻳعﲏ وﺟدت ﺣال البينﻮنﺔ أو ﻻ
ﻳعﲏ اختيار شيخ اﻹسﻼم ﳐالف ﲤاﻣا .إذاً ﻓﻬمنا اﻵن اﳌسﺄلﺔ اﳋﻼف ﰲ اﳌﺬﻫب ﻓيما
إذا وﺟدت الصفﺔ ﺣال البينﻮنﺔ ﰒ وﺟدت ﺑعد الﺰواج الثاﱐ أﻣا إذا ﱂ ﺗﻮﺟد ﺣال البينﻮنﺔ
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ووﺟدت ﺑعد الﺰواج الثاﱐ ﻓﺈ ا رواﻳﺔ واﺣدة ﻫﺬا الﺬي ﻳﻘﻮل لﻜن شيخ اﻹسﻼم خرج

رواﻳﺔ وﻫﻲ رواﻳﺔ ﳐرﺟﺔ غﲑ ﻣنصﻮص عليﻬا ﻳعﲏ ﻫﻢ خرﺟﻮﻫا ﻣن ﻛﻼﻣﻪ .ﻗال :وﻛﺬا ﻟﻮ
حﻠف ﻟﻄﻼق ﰒ ﻧﺖ ﻋﺎدت اﻟﺰوﺟﻴﺔ ووﺟﺪ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴه ﻓﺘﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟﻮد اﻟصﻔﺔ وﻻ
ﺗﻨحﻞ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ حﺎل اﻟبﻴﻨﻮﻧﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷداة ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻜرار ﻳعﲏ نﻘﻮل ﻫﺬﻩ الصفﺔ

وﺟدت ﺣال البينﻮنﺔ ﻓلماذا ﻻ ﻳنﺤل ﻫﺬا اﳌعلق ﺑفعلﻬا ﺣال البينﻮنﺔ؟ ﻻ ﺗنﺤل ﺣال
البينﻮنﺔ لﻜن لﻮ ﻗلنا ﺗنﺤل ﺣال البينﻮنﺔ ﻳعﲏ إذا ﻓعلﺖ ﰲ ﺣال البينﻮنﺔ رﻓﻊ الﻄﻼق اﳌعلق
ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﻨحﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟه ﳛﻨﺚ ﺑه ﻳعﲏ ﻻ ﺗنﺤل إﻻ إذا وﺟدت ﰲ ﺣال

الﺰواج ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷن اﻟﻴﻤﲔ حﻞ وﻋﻘﺪ واﻟﻌﻘﺪ ﻳﻔﺘﻘر إﱃ اﳌﻠﻚ ﻓﻜﺬا اﳊﻞ واﳊﻨﺚ ﻻ
ﳛصﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻟصﻔﺔ حﺎل اﻟبﻴﻨﻮﻧﺔ ﻓﻼ ﺗﻨحﻞ اﻟﻴﻤﲔ ﺑه ﻫﺬا ﺗعليل للمسﺄلﺔ الﱵ ﻗلناﻩ ﻣن

أول ،ﻳﻘﻮل ﻻ ﺗنﺤل إﻻ إذا ﺣصلﺖ على وﺟﻪ ﳛصل ﻓيﻪ اﳊنﺚ وﻻ ﳛصل اﳊنﺚ إﻻ إذا
ﻛانﺖ زوﺟﺔ أﻣا إذا ﻓعلتﻪ وﻫﻲ ليسﺖ زوﺟﺔ ،ﻣﻄلﻘﺔ ﻓﻼ ﻳنﺤل العﻘد الﺬي عﻘد وﻫﻮ

الﻄﻼق اﳌعلق ﰒ ﻗال ) :ﻛﻌﺘﻖ ( ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻖ ﻋﺘﻖ ﻗﻨه ﻋﻠﻰ صﻔﺔ ﰒ ﻋه ﻓﻮﺟﺪت ﰒ
مﻠﻜه ﰒ وﺟﺪت ﻋﺘﻖ ﳌﺎ ﺳبﻖ ﻳعﲏ نفس الﻜﻼم لﻮ علق عتق عبدﻩ على ﺻفﺔ ﻳعﲏ إن
ﻓعلﺖ ﻛﺬا ﻓﺄنﺖ ﺣر ﰒ عﻪ ﻓفعل ﻛﺬا ﻫل اﳓل ﻫﺬا الﺸرط؟ ﻻ ﱂ ﻳنﺤل ،ﰒ اشﱰاﻩ

ﻓفعلﻪ ﺻار ﺣرا ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد ،ﻗال ) :وإﻻ ( ﺗﻮﺟﺪ اﻟصﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺎح واﳌﻠﻚ ﰲ ﻣسﺄلﺔ

الﺰوﺟﺔ وﰲ ﻣسﺄلﺔ العبد ﻳعﲏ ﺑل وﺟدت ﰲ ﺣال الفراق ﻓﻘﻂ ) ﻓﻼ ( طﻼق وﻻ ﻋﺘﻖ
ﻟصﻔﺔ حﺎل اﻟبﻴﻨﻮﻧﺔ وزوال اﳌﻠﻚ ﻷ ﻤﺎ إذا ﻟﻴسﺎ ﳏﻼ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣعناﻩ .انتﻬينا

اﻵن ﻣن ﻛتاب النﻜاح واﻵن نﺸرع ﰲ ﻛتاب الﻄﻼق.

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق
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وﻫﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻳﻘﺎل طﻠﻘﺖ اﻟﻨﺎﻗﺔ إذا ﺳرحﺖ حﻴﺚ شﺎءت واﻹطﻼق اﻹرﺳﺎل
وشرﻋﺎ حﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح أو ﺑﻌﻀه ﺣل ﻗيد النﻜاح ﺑثﻼث ﻃلﻘات ،وﺣل ﺑعض النﻜاح
ﺑﻄلﻘﺔ أو ﻃلﻘتﲔ ،ﻗال ) :ﻳبﺎح ( اﻟﻄﻼق ) ﻟﻠحﺎﺟﺔ ( انتبﻬﻮا اﻵن ﻫﻮ سيﺬﻛر أﺣﻜام
الﻄﻼق وسيبﲔ أن أﺣﻜام الﻄﻼق خﺬ اﻷﺣﻜام اﳋمسﺔ ﻓاﳊﻜﻢ اﻷول أنﻪ ﻳباح والثاﱐ

ﻳﻜرﻩ والثالﺚ ﳚب والراﺑﻊ ﳛرم وﻫﻜﺬا ،ﻗال ) :ﻳبﺎح ( اﻟﻄﻼق " ) "١ﻟﻠحﺎﺟﺔ ( ﻛسﻮء
ﺧﻠﻖ اﳌرأة واﻟﺘﻀرر ﺎ مﻊ ﻋﺪم حصﻮل اﻟﻐرض ) وﻳﻜرﻩ ( اﻟﻄﻼق" ) "٢ﻟﻌﺪمﻬﺎ ( أي
ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﳊﺎﺟﺔ ﳊﺪﻳﺚ أﺑﻐض اﳊﻼل إﱃ ﷲ اﻟﻄﻼق وﻻشﺘﻤﺎﻟه ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻜﺎح
اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌصﺎﱀ اﳌﻨﺪوب إﻟﻴﻬﺎ ) وﻳسﺘحﺐ ﻟﻠﻀرر (" "٣أي ﻟﺘﻀررﻫﺎ ﺳﺘﺪامﺔ
اﻟﻨﻜﺎح ﰲ حﺎل اﻟﺸﻘﺎق وحﺎل ﲢﻮج اﳌرأة إﱃ اﳌﺨﺎﻟﻌﺔ ﻟﻴﺰول ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻀرر ﻳعﲏ إذا
ﻛانﺖ اﳌرأة ﻣتﻀررة ﻣن الﺰوج ﲝيﺚ أ ا ﲢتاج للمﺨالعﺔ ﻓيستﺤب لﻪ أن ﻳﻄلﻘﻬا وﻻ

ﳛﻮﺟﻬا للمﺨالعﺔ ،ﻗال :وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗرﻛﺖ صﻼة أو ﻋﻔﺔ أو ﳓﻮﳘﺎ ﻳعﲏ ﻳستﺤب الﻄﻼق

وﻫﻲ ﻛﺎﻟرﺟﻞ ﻓﻴسﻦ أن ﲣﺘﻠﻊ إن ﺗرك حﻘﺎ ﺗﻌﺎﱃ ) وﳚﺐ ( اﻟﻄﻼق" ) "٤ﻟﻺﻳﻼء (
ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج اﳌﻮﱄ إذا أﰉ اﻟﻔﻴﺌﺔ ) وﳛرم ﻟﻠبﺪﻋﺔ (" "٥و ﰐ ﺑﻴﺎﻧه ﻣن ﻫﻮ الﺬي ﻳصﺢ
ﻃﻼﻗﻪ؟ ﻗال ) :وﻳصﺢ مﻦ زوج مﻜﻠف و ( زوج ) ﳑﻴﺰ ﻳﻌﻘﻠه ( أي اﻟﻄﻼق ن ﻳﻌﻠم
أن اﻟﻨﻜﺎح ﻳﺰول ﺑه ﻟﻌﻤﻮم حﺪﻳﺚ إﳕﺎ اﻟﻄﻼق ﳌﻦ أﺧﺬ ﻟسﺎق وﺗﻘﺪم إذاً ﻫﻮ ﻻ ﻳصﺢ

إﻻ ﻣن الﺰوج ﻫﺬا " "١والﺰوج ﻳﺸﱰط ﻓيﻪ إﻣا أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜلفا أو ﻳﻜﻮن غﲑ ﻣﻜلف ﺻﻐﲑ
لﻜنﻪ ﻳعﻘل الﻄﻼق أي ﳑيﺰ ﻳعﻘلﻪ ﻳعﲏ ﻳعلﻢ الﻄﻼق ،اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن ﻣن زال عﻘلﻪ ﻓﻄلق

ﰲ ﺣال زوال العﻘل ﻫل ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ أم ﻻ؟ سيﻘسمﻬﻢ اﳌصنف إﱃ ﻗسمﲔ :ﻣن زال عﻘلﻪ
ﻣعﺬورا ﻳعﲏ غﲑ آﰒ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ ﻳعﲏ أﺻاﺑﻪ ﺟنﻮن أو إغماء أو ﻛﺬا ،وﻣن زال

عﻘلﻪ غﲑ ﻣعﺬورا آﰒ ﻛالﺬي ﻳتعمد شرب اﳋمر ﻓﺈن ﻃﻼﻗﻪ ﻳﻘﻊ ،ﻗال ) :ومﻦ زال ﻋﻘﻠه
مﻌﺬورا ("أ" ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ ﻛﻤجﻨﻮن ومﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴه ومﻦ ﺑه ﺑرﺳﺎم أو ﻧﺸﺎف و ﺋم

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ أﻣراض ﺗﺆﺛر على العﻘل ومﻦ شرب مسﻜرا ﻛرﻫﺎ أو أﻛﻞ ﺑﻨجﺎ وﳓﻮﻩ ﻟﺘﺪاو أو
غﲑﻩ ) ﱂ ﻳﻘﻊ طﻼﻗه ( ﻟﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﻛﻞ اﻟﻄﻼق ﺟﺎﺋﺰ إﻻ طﻼق اﳌﻌﺘﻮﻩ ذﻛرﻩ
اﻟبﺨﺎري ﰲ صحﻴحه ) وﻋﻜسه اﻵﰒ ("ب" ﻓﻴﻘﻊ طﻼق اﻟسﻜران طﻮﻋﺎ وﻟﻮ ﺧﻠط ﰲ
ﻛﻼمه أو ﺳﻘط ﲤﻴﻴﺰﻩ ﺑﲔ اﻷﻋﻴﺎن وﻳﺆاﺧﺬ ﺑسﺎﺋر أﻗﻮاﻟه ﻳعﲏ ليس الﻄﻼق ﻓﻘﻂ ﺑل ﻛل
اﻷﻗﻮال الﱵ ﻳﻘﻮﳍا ﻳﺆاخﺬ عليﻬا ﻓﺈذا ﻗﺬف ﻳﺆاخﺬ وإذا أﻗر ﻳﺆاخﺬ وﻫﻜﺬا ،وﻛﺬلﻚ :وﻛﻞ
ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻟه اﻟﻌﻘﻞ ﻛﺬلﻚ ﻳﺆاخﺬ ﺑﻪ ﻛﺈﻗرار وﻗﺬف وﻗﺘﻞ وﺳرﻗﺔ اﻵن انتﻘل إﱃ اﻹﻛراﻩ:
ﻫل ﻣن أﻛرﻩ على الﻄﻼق ﻓﻄلق ﺗبعا لﻺﻛراﻩ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ؟ اﳉﻮاب ﻻ أﻣا إذا ﻃلق ﻫﺬا

اﳌﻜرﻩ راغبا ﰲ الﻄﻼق وﻗﻊ ﻃﻼﻗﻪ اﻵن سيﺬﻛر ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ لتفصيل ،ﻗال ) :ومﻦ أﻛرﻩ
ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ) ﻇﻠﻤﺎ ( أي ﺑﻐﲑ حﻖ ﲞﻼف مﻮل أﰊ اﻟﻔﻴﺌﺔ ﻓﺄﺟﱪﻩ اﳊﺎﻛم
ﻫﺬا ﻣﻜرﻩ ﲝق اﳌﻮﱄ إذا أﺟﱪﻩ اﳊاﻛﻢ ﻓﻬﺬا إﻛراﻩ ﲝق ﻓيﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ ،ﻗال ) :ﻳﻼم ( أي
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ مﻦ ﺿرب أو ﺧﻨﻖ أو ﳓﻮﳘﺎ ) ﻟه ( أي ﻟﻠﺰوج ) أو ﻟﻮﻟﺪﻩ أو أﺧﺬ مﺎل ﻳﻀرﻩ أو
ﻫﺪدﻩ حﺪﻫﺎ ( أي أحﺪ اﳌﺬﻛﻮرات مﻦ إﻳﻼم ﻟه أو ﻟﻮﻟﺪﻩ أو أﺧﺬ مﺎل ﻳﻀرﻩ ) ﻗﺎدر (
ﻋﻠﻰ مﺎ ﻫﺪدﻩ ﺑه ﺑسﻠﻄﺔ أو ﺗﻐﻠﺐ ﻛﻠﺺ وﳓﻮﻩ ﻃبعا لﻮ ﻫددﻩ غﲑ ﻗادر ﻓﻬﺬا ليس
ﻛراﻩ أو ﻫددﻩ ﺑﺸﻲء ليس ﻓيﻪ إﻳﻼم أو شﻲء ﳏتمل ﻓﻬﺬا ليس ﻛراﻩ ،ﻗال ) :ﻳﻈﻦ (
اﻟﺰوج ) إﻳﻘﺎﻋه ( ﻳعﲏ غلب على الﻈن أن ﻫﺬا اﳌﻬدد سيفعل ﻣا ﻫدد ﺑﻪ ﻓﻬﺬا إﻛراﻩ،
ﻗال :أي إﻳﻘﺎع مﺎ ﻫﺪدﻩ ) ﺑه ﻓﻄﻠﻖ ﺗبﻌﺎ ( ﻟﻘﻮﻟه ﱂ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق حﻴﺚ ﱂ ﻳرﻓﻊ ﻋﻨه ذﻟﻚ
اﻹﻳﻼم أو التﻬدﻳد حﱴ ﻳﻄﻠﻖ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ مرﻓﻮﻋﺎ ﻻ طﻼق وﻻ ﻋﺘﻖ ﰲ إغﻼق رواﻩ
أﲪﺪ وأﺑﻮ داود واﺑﻦ مﺎﺟه واﻹغﻼق اﻹﻛراﻩ إذاً لﻮ ﻃلق ﺗبعا لﻜن لﻮ ﻃلق رغبﺔ ﰲ
الﻄﻼق أو ﻗصد الﻄﻼق ﻣﻊ اﻹﻛراﻩ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ وﳍﺬا ﻗال :ومﻦ ﻗصﺪ إﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق دون
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دﻓﻊ اﻹﻛراﻩ وﻗﻊ طﻼﻗه ﻛﻤﻦ أﻛرﻩ ﻋﻠﻰ طﻠﻘﺔ ﻓﻄﻠﻖ أﻛثر وﻗﻊ ﻷن ﻫﺬا غﲑ ﻣﻜرﻩ،

ﻗال ) :وﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ( ﺋﻨﺎ ﻻ اﳋﻠﻊ ) ﰲ ﻧﻜﺎح ﳐﺘﻠف ﻓﻴه ( ﻛبﻼ وﱄ وﻟﻮ ﱂ ﻳرﻩ
مﻄﻠﻖ ﻳﻘﻮل النﻜاح اﳌﺨتلف ﻓيﻪ ﻫل ﻫﻮ ﺻﺤيﺢ أو غﲑ ﺻﺤيﺢ؟ إذا ﺣصل ﻓيﻪ ﻃﻼق ﻻ
ﻳﻘﻊ رﺟعﻲ وإﳕا ﻳﻘﻊ ﺋن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌعﲎ ﰲ نﻜاح ﻣثل ﻛبﻼ وﱄ ولﻮ ﱂ ﻳرﻩ ﻣﻄلق ﻳعﲏ ولﻮ
ﻛان اﳌﻄلق ﻻ ﻳرى ﺻﺤﺔ النﻜاح نﻘﻮل نعﻢ ﻳﻄلق وﻳﻘﻊ ﺋن ﻷنﻪ ﳐتلف ﻓيﻪ ﻓﻐﲑﻩ ﻳرى
ﺻﺤﺔ النﻜاح ،ﻗال :وﻻ ﻳسﺘحﻖ ﻋﻮﺿﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻴه أي على ﻫﺬا الﻄﻼق اﳌﺨتلف ﻓيﻪ،

وﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻋﻴﺎً ﰲ حﻴض اﳌﻘصﻮد ﻣثل ﻫﺬا الﻄﻼق اﳌﺨتلف ﻓيﻪ اﳌﻄلﻮب ﻓسﺨﻪ

اﳌﻄلﻮب رﻓعﻪ وإزالتﻪ ﻓلﺬلﻚ ﻳﻘﻊ ﺋنا وليس ﻓيﻪ عﻮض ﻻ ﻳستﺤق ﻓيﻪ عﻮض لﻮ ﻃالب
ﺑعﻮض لﻮ ﻗال أعﻄيﲏ عﻮض وأﻃلق ،ﻻ ﺑل ﻫﻮ ﻳنبﻐﻲ عليﻪ أن ﻳﻄلق ولﻮ ﱂ ﻳرﻩ اﳌﻄلق وﻻ
ﻳستﺤق العﻮض وﻻ ﻳﻜﻮن ﺑدعياً ﰲ اﳊيض ﻷنﻪ إذا ﻛان ﺑدعﻲ ﰲ اﳊيض ﻣعناﻩ ﻳنتﻈر إﱃ
أن ﺗﻄﻬر وﻛﺬا ،ﻻ ﻓاﳌﻄلﻮب ﻫﻮ رﻓﻊ ﻫﺬا العﻘد اﳌﺨتلف ﻓيﻪ اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ

الﻐﻀبان ﻫل ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ أم ﻻ؟ ﻗال ) :و ( ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ) مﻦ اﻟﻐﻀبﺎن ( مﺎ ﱂ ﻳﻐم ﻋﻠﻴه
ﻛﻐﲑﻩ ﻳعﲏ إذا ﺑلﻎ ﺑﻪ الﻐﻀب ﻣبلﻎ أﺻبﺢ ﻓيﻪ ﻳﺸبﻪ ا نﻮن ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ أﻣا إذا
ﻛان غﻀبا لﻜن ﻣﻊ ﺑﻘاء عﻘلﻪ وإدراﻛﻪ وﻣعرﻓﺔ ﻣا ﻳصدر ﻣنﻪ ﻓﻬﺬا ﻳﻘﻊ ﻛﻐﲑﻩ انتﻘل اﻵن
إﱃ ﻃﻼق الﻮﻛيل ،ﻫل ﳝﻜن لﻺنسان أن ﻳﻮﻛل غﲑﻩ ﰲ الﻄﻼق؟ اﳉﻮاب نعﻢ ،ﻫل ﳝﻜن
أن ﻳﻮﻛل الﺰوﺟﺔ ﰲ الﻄﻼق؟ اﳉﻮاب نعﻢ ﳝﻜن ﻳﻮﻛل الﺰوﺟﺔ ،اﻵن سيتﻜلﻢ عن ﺗفصيل

ﻫﺬا اﻷﻣر ،الﻮﻛالﺔ ﰲ الﻄﻼق ،ﻣا ﻫﻲ؟ ﻗال ) :ووﻛﻴﻠه ( أي اﻟﺰوج ﰲ اﻟﻄﻼق ) ﻛﻬﻮ (
ﻓﻴصﺢ ﺗﻮﻛﻴﻞ مﻜﻠف وﳑﻴﺰ ﻳﻌﻘﻠه وﻣعﲎ ﻛﻬﻮ ﻳعﲏ ﻳصﺢ ﻛما ﻳصﺢ ﻃﻼﻗﻪ لﻜن ﻫﺬا

الﻮﻛيل ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜلفا أو ﻳﻜﻮن ﳑيﺰا ﻳعﻘل الﻄﻼق ،ﻛﻢ ﻃلﻘﺔ ﻳﻄلق الﻮﻛيل؟ ﲝسب
الﻮﻛالﺔ ﻓﺈذا وﻛلﻪ ﻓﻘﻂ ﰲ الﻄﻼق ﺑدون ﲢدﻳد وﻛالﺔ ﻣﻄلﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﻻ ﳝلﻚ إﻻ واﺣدة ،ﻗال:

) وﻳﻄﻠﻖ ( اﻟﻮﻛﻴﻞ ) واحﺪة ( ﻓﻘط ) و ( ﻳﻄﻠﻖ ﰲ غﲑ وﻗﺖ ﺑﺪﻋﺔ ) مﱴ شﺎء إذاً
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ﺗﻜﻮن ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﰲ أي وﻗﺖ شاء لﻜن ﻻ ﺗﻜﻮن ﰲ وﻗﺖ البدعﺔ ﻫﺬا الﻮﻛيل اﳌﻄلق
لﻜن إذا ﻛان الﻮﻛيل ﻣﻘيد ﻳعﲏ وﻛلﻪ ﰲ ﻃﻼق زوﺟتﻪ ﰲ عدد ﻛﺬا ﻃلﻘﺔ ﰲ زﻣن إﱃ ﻣدة

ﻛﺬا ،ﻓﺈذا ﻗيدﻩ ﻳتﻘيد ﲟا ﻗيد ﺑﻪ ،ﻗال :إﻻ أن ﻳﻌﲔ ﻟه وﻗﺘﺎ وﻋﺪدا ( ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪاﳘﺎ ﻣسﺄلﺔ
أخرى :وﻻ ﳝﻠﻚ الﻮﻛيل ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ إﻻ ﲜﻌﻠه ﻟه إذاً لﻮ ﻗال لﻪ وﻛلتﻚ ﰲ ﻃﻼق اﻣرأﰐ ﻫل

ﳝﻜن للﻮﻛيل أن ﻳﻘﻮل إن دخلﱵ الدار ﻓﺄنﺖ ﻃالق؟ ﻻ ﻃبعا ﻓﺄ ﱂ أوﻛلﻪ ﰲ التعليق وإﳕا

ﻳﻘﻮل ﳍا أنﺖ ﻃالق ،ﻗال ) :وامرأﺗه ( ﻛﺬلﻚ ﳝﻜن أن ﺗﻜﻮن وﻛيلﻪ عنﻪ ﰲ الﻄﻼق ،ﻗال:

إذا ﻗﺎل ﳍﺎ طﻠﻘﻲ ﻧﻔسﻚ ) ﻛﻮﻛﻴﻠه ﰲ طﻼق ﻧﻔسﻬﺎ ( ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻔسﻬﺎ طﻠﻘﺔ مﱴ
شﺎءت وﻳبﻄﻞ ﺑرﺟﻮع ﻳعﲏ ﺑرﺟﻮع الﺰوج عن التﻮﻛيل ﺗبﻄل ﻫﺬﻩ الﻮﻛالﺔ ﻓﺈذا وﻛلﺖ
شﺨص ﳝﻜن أن ﺗلﻐﻲ ﻫﺬﻩ الﻮﻛالﺔ ﰲ أي ﳊﻈﺔ.

ﻓصﻞ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق

ﻫﺬا الﻜﻼم عن ﻃﻼق السنﺔ ،الﻄﻼق السﲏ والﻄﻼق البدعﻲ ،ﻓﻄﻼق السنﺔ ﻫﻮ ﻣا

اﺟتمعﺖ ﻓيﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ) :إذا طﻠﻘﻬﺎ مرة ( " "١أي طﻠﻘﺔ واحﺪة ) ﰲ طﻬر" "٢ﱂ
ﳚﺎمﻊ ﻓﻴه" "٣وﺗرﻛﻬﺎ حﱴ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪ ﺎ" "٤ﻓﻬﻮ ﺳﻨﺔ ( أي ﻓﻬﺬا اﻟﻄﻼق مﻮاﻓﻖ
ﻟﻠسﻨﺔ ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﻻ أﻛثر ،ﰲ ﻃﻬر ،ﻻ ﰲ ﺣيض ،ﱂ ﳚاﻣﻊ ﻓيﻪ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻃﻬر

ﻗد ﺣصل ﻣنﻪ ﲨاع ،وﺗرﻛﻬا ﺣﱴ ﺗنﻘﻀﻲ عد ا أﻣا إذا ﻃلﻘﻬا ﰒ عاد وﻃلﻘﻬا ﻣرة نيﺔ

ﻓﻼ ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } إذا طﻠﻘﺘم اﻟﻨسﺎء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪ ﻦ { ﻗﺎل اﺑﻦ مسﻌﻮد
طﺎﻫرات مﻦ غﲑ ﲨﺎع لعد ن ﻳعﲏ ﲟجرد أن ﺗﻄلق ﺗبدأ عد ا ﻫﺬا إذا ﻛانﺖ ﰲ ﻃﻬر ﱂ
ﲡاﻣﻊ ﻓيﻪ ،ﻗال :ﻟﻜﻦ ﻳسﺘثﲎ مﻦ ذﻟﻚ ﻟﻮ طﻠﻘﻬﺎ ﰲ طﻬر مﺘﻌﻘﺐ ﻟﻠرﺟﻌﺔ مﻦ طﻼق ﰲ
حﻴض ﻓبﺪﻋﺔ ﻫﺬﻩ الصﻮرة ﺑدعﺔ ﻷن اﳌﻄلﻮب إﻣساﻛﻬا ﻳعﲏ ﻃلﻘﻬا ﰒ ردﻫا ﰒ ﻃلﻘﻬا ﰲ
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ﺣيض ،أﻛرر :ﻃلﻘﻬا ﰲ ﺣيض ﻃﻼق ﺑدعﻲ ﰒ ردﻫا ﻓلما ﻃﻬرت ﻃلﻘﻬا ﻓﻬﺬا الﻄﻼق
اﻵن ﰲ ﻃﻬر لﻜن ﻫﺬا الﻄﻼق الﺬي ﻫﻮ ﰲ ﻃﻬر عﻘب رﺟعﺔ ﻣن ﻃﻼق ﰲ ﺣيض ﻓيﻘﻮل
ﻫﺬا ﺑدعﺔ ﻷن النﱯ ﷺ ﳌا أﻣر ﱂ ﻣر ﺬا ﺑل أﻣر ﲞﻼف ﻫﺬا ،أﻣر ﻣساﻛﻬا ﺣﱴ
ﺗﻄﻬر ﰒ ﲢيض ﰒ ﺗﻄﻬر ﰒ ﻳﻄلق إن شاء ﻫﻮ ،ﻫﻜﺬا النص ﻛما ﰲ اﳊدﻳﺚ اﻛتبﻮا عند
ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ لﻜن ﻳستثﲎ :وعنﻪ ﲡﻮز وليسﺖ ﺑبدعﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ الصﻮرة أﻳﻀا ﳐتلف ﻓيﻬا
عند رواﻳﺔ نيﺔ أن ﻫﺬﻩ الصﻮرة ﻻ شﻲء ﻓيﻬا ،ﻣا ﻫﻲ ﻫﺬﻩ الصﻮرة؟ إذا ﻃلﻘﻬا ﰲ اﳊيض

وﻫﻮ ﻃﻼق ﺑدعﻲ ﰒ ردﻫا ﻓﺈذا ﻃﻬرت ﻣن ﻫﺬا اﳊيض ﻫل لﻪ أن ﻳﻄلق ،ﻣا ﻫﻮ اﳌﺬﻫب؟
ﻻ ﺣﱴ ﲢيض ﺣيﻀﺔ أخرى وﺗﻄﻬر ﰒ ﻳﻄلق ،والرواﻳﺔ الثانيﺔ أ ا إذا ﻃﻬرت لﻪ أن ﻳﻄلﻘﻬا،
ﻗال ) :ﻓﺘحرم اﻟثﻼث إذاً ( أي ﳛرم إﻳﻘﺎع اﻟثﻼث وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻳعﲏ لﻮ ﻗال أنﺖ

ﻃالق ﺛﻼ أو أنﺖ ﻃالق ﻃالق أو ﰒ ﻃالق ﰒ ﻃالق ﻓالثﻼث ﺣرام ،ﻗال :ﰲ طﻬر ﱂ
ﻳصبﻬﺎ ﻓﻴه ﻻ ﺑﻌﺪ رﺟﻌﺔ أو ﻋﻘﺪ روي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤر وﻋﻠﻲ واﺑﻦ مسﻌﻮد واﺑﻦ ﻋبﺎس
واﺑﻦ ﻋﻤر ﻳعﲏ ﻻ ﳛرم الﻄﻼق ﺑعد الرﺟعﺔ إذا راﺟعﻬا ﰒ ﻃلﻘﻬا ﰒ راﺟعﻬا وﻣعﲎ ﺛﻼث

ﺑﻜلمات ﰲ ﻃﻬر واﺣد ﻻ لﻜن ﻳﻄلﻘﻬا ﰒ ﻳردﻫا ﰒ ﻳﻄلﻘﻬا ﰒ ﻳردﻫا ﰒ ﻳﻄلﻘﻬا ﳑﻜن ﻫﺬا،
ﳑﻜن ﻳﻄلﻘﻬا ﰒ ﻳعﻘد عليﻬا ﰒ ﻳﻄلﻘﻬا ﻳعﲏ لﻮ واﺣد ﻃلق زوﺟتﻪ ﺛﻼث ﻣرات ﻣتباعدة
ﻃلﻘﻬا ﻗبل سنﺔ وردﻫا ﰒ ﻃلﻘﻬا السنﺔ الﱵ ﺗليﻬا ﰒ ردﻫا ﰒ ﻃلﻘﻬا السنﺔ الﱵ ﺗليﻬا وﱂ ﻳعد
ﻳردﻫا ﻓﻬل ﺣرام أن ﻳﻄلﻘﻬا ﺛﻼث؟ ﻻ ﺑل ﺣرام أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﻗف واﺣد ﻓﻜثﲑ ﻣن الناس

ﻳﻄلق ﺛﻼث لﻜن ﻣتباعدة إﻣا ﺑينﻬﻢ رﺟعﺔ أو ﺑينﻬﻢ عﻘد ﺟدﻳد ،ﻗال :ﻓﻤﻦ طﻠﻖ زوﺟﺘه
ﺛﻼ ﺑﻜﻠﻤﺔ واحﺪة وﻗﻊ اﻟثﻼث ﺻﺤيﺢ انﻪ ﺑدعﻲ و ﰒ ﺻاﺣبﻪ لﻜن ﻣن ﺣيﺚ الﻮﻗﻮع
ﻳﻘﻊ ﻫﺬا ﻣﺬﻫب اﻷﺋمﺔ اﻷرﺑعﺔ ﻓاﳌﺬاﻫب اﻷرﺑعﺔ على ذلﻚ ،ﻗال :وحرمﺖ ﻋﻠﻴه حﱴ
ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ غﲑﻩ ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻛﺎن ذﻟﻚ أو ﺑﻌﺪﻩ ) وإن طﻠﻖ مﻦ دﺧﻞ ﺎ ﰲ حﻴض
أو طﻬر وطئ ﻓﻴه ( وﱂ ﻳسﺘﱭ ﲪﻠﻬﺎ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻋﻠﻖ طﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﻠﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺘحﻘﻖ
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وﻗﻮﻋه حﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ) ﻓبﺪﻋﺔ ( أي ﻓﺬﻟﻚ طﻼق ﺑﺪﻋﺔ ﳏرم و ) ﻳﻘﻊ ( ﻣا ﻫﻮ ﻫﺬا الﻄﻼق؟
إن ﻃلق ﻣن دخل ا ﰒ ﺣاﺿﺖ ﻓﻄلﻘﻬا ﰲ ﺣيض ﻓﻬﺬا ﺑدعﺔ أو ﰲ ﻃﻬر وﻃئ ﻓيﻪ ﻓﻬﺬا

ﺑدعﺔ وأﻇن ﻣر ﻣعنا ﻓاﻵن ﺻار ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر إذا ﻃلق زوﺟتﻪ ﺛﻼ ﰲ ﳎلس واﺣد ﻓﻬﺬا
ﺑدعﺔ ،أو ﻃلﻘﻬا ﰲ ﺣيض ﻓﻬﺬا ﺑدعﺔ ،أو ﻃلﻘﻬا ﰲ ﻃﻬر وﻃئ ﻓيﻪ ﻓﻬﺬا ﺑدعﺔ ﻳﻘﻮل إﻻ
إذا ن ﲪلﻬا ﻓﺈذا ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﻓﻼ وسيﺄﰐ عند انﻪ ﰲ أرﺑﻊ نسﻮة ليس ﰲ ﻃﻼﻗﻬن سنﺔ

وﻻ ﺑدعﺔ ،وﻛﺬا لﻮ علق ﻃﻼﻗﻬا على ﳓﻮ أﻛلﻬا ﻣثﻼ ﻗال إن أﻛلﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق وأﻛلﺖ
وﻫﻲ ﺣاﺋض ﻓﻜﺬلﻚ ﺑدعﺔ ،إن خرﺟﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ،خرﺟﺖ ﰲ ﻃﻬر ﲨعﺖ ﻓيﻪ ،ﻃﻼق
ﺑدعﻲ ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،الﻄﻼق البدعﻲ ﳏرم وﺣﻜمﻪ ﻛالتاﱄ :ﳏرم ﻣن ﺣيﺚ اﻹﰒ وﻣن ﺣيﺚ

الﻮﻗﻮع ﻳﻘﻊ ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤر أﻧه طﻠﻖ امرأﺗه وﻫﻲ حﺎﺋض ﻓﺄمرﻩ اﻟﻨﱯ صﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﲟراﺟﻌﺘﻬﺎ رواﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﻻ اﻟﱰمﺬي ) وﺗسﻦ رﺟﻌﺘﻬﺎ ( إذا طﻠﻘﺖ زمﻦ
اﻟبﺪﻋﺔ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤر ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ الﱵ ﺗﻄلق ﻃﻼق ﺑدعﻲ ﻳسن أن ﺗرد ﰒ ﺗﻄلق على
السنﺔ ،ﻣن ﻫن اللﻮاﰐ ﻻ سنﺔ ﳍن وﻻ ﺑدعﺔ ﰲ الﻄﻼق ﻗال ) :وﻻ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺑﺪﻋﺔ ( ﰲ
زمﻦ ﻳعﲏ ﰲ ﺣيض أو ﰲ ﻃﻬر ﲨعﺖ ﻓيﻪ أو ﻋﺪد ﻳعﲏ ﻃلﻘﺔ أو ﺛﻼث ﻃلﻘات )
ﻟصﻐﲑة الﱵ ﻻ ﲢيض وآﻳسﺔ ﻳعﲏ الﻜبﲑة الﱵ ﻻ ﲢيض وغﲑ مﺪﺧﻮل ﺎ ومﻦ ن ( أي
ﻇﻬر ) ﲪﻠﻬﺎ ( إذاً ﻫﺆﻻء اﻷرﺑﻊ ﻻ سنﺔ وﻻ ﺑدعﺔ ﰲ ﺣﻘﻬن ﻓيﻄلﻘن ﰲ أي وﻗﺖ وﻳﻄلﻘن
واﺣدة أو ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻣﺸﻜلﺔ عندﻫﻢ ،ﻻﺣﻈﻮا أن ﻫﺆﻻء الثﻼث ﻓيﻬﻢ ﺻفﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ،
الصﻐﲑة ﻻ ﲢيض ﻓعد ا ﻷشﻬر ،اﻵﻳسﺔ ﻻ ﲢيض ﻓعد ا ﻷشﻬر ،غﲑ اﳌدخﻮل ا

ﻫﺬﻩ ﻻ عدة ﳍا ،ﻣن ﻇﻬر ﲪلﻬا ﻫﺬﻩ عد ا لﻮﺿﻊ لﺬلﻚ ﻳعﲏ ﻛلﻬﻢ عد ﻢ ﻣنﻀبﻄات،

ﻗال :ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻹحﺪاﻫﻦ أي ﳌن ﻻ سنﺔ ﳍا وﻻ ﺑدعﺔ ،ﻗال :أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻟﻠسﻨﺔ طﻠﻘﺔ
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وﻟﻠبﺪﻋﺔ طﻠﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﻃلﻘتﲔ وﻗﻌﺘﺎ ﰲ اﳊﺎل إﻻ أن ﻳرﻳﺪ ﰲ غﲑ اﻵﻳسﺔ أي الصﻐﲑة أو

غﲑ اﳌدخﻮل ا أو اﳊاﻣل إذا صﺎرت مﻦ أﻫﻞ ذﻟﻚ ﻳعﲏ إذا ﺻارت ﻣن أﻫل السنﺔ

والبدعﺔ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻃلﻘﺔ للسنﺔ وﻃلﻘﺔ للبدعﺔ ﻓيصﲑ ﺣﻜمﻬا ﺣﻜﻢ ﻣا سيﺄﰐ وﻫﻲ :وإن
ﻗﺎﻟه ﳌﻦ ﳍﺎ ﺳﻨﺔ وﺑﺪﻋﺔ ﻓﻮاحﺪة ﰲ اﳊﺎل واﻷﺧرى ﰲ ﺿﺪ حﺎﳍﺎ إذاً الﱵ ﳍا سنﺔ وﺑدعﺔ
إذا ﻗال ﳍا أنﺖ ﻃالق للسنﺔ ﻃلﻘﺔ وللبدعﺔ ﻃلﻘﺔ وﻫﻲ اﻵن ﰲ أي ﺣالﺔ ﰲ ﺣالﺔ السنﺔ أم

البدعﺔ؟ ﲢتمل ﻫﺬا وذاك ﻓﺈن ﻛانﺖ ﰲ ﺣالﺔ السنﺔ وﻗعﺖ ﻃلﻘﺔ السنﺔ وإذا أﺻبﺤﺖ ﰲ
ﺣال ﻃﻼﻗﻬا ﺑدعﺔ ﺗﻘﻊ ﻃلﻘﺔ البدعﺔ أو العﻜس ﻓﻬﻲ اﻵن ﰲ ﺣال البدعﺔ ﺗﻘﻊ ﻃلﻘﺔ
البدعﺔ وﺑعد ذلﻚ إذا ﺗﻐﲑ اﳊال وﻗعﺖ ﻃلﻘﺔ السنﺔ ،نفس الﻜﻼم إذا ﻗاﳍا ﰲ غﲑ اﻵﻳسﺔ
ونﻮى إ ا إذا ﺻارت ﻣن أﻫل السنﺔ والبدعﺔ ﻳعﲏ ﻗاﳍا للصﻐﲑة ﻳﻘصد إذا ﺻارت ﻣن أﻫل

السنﺔ والبدعﺔ ﻓعند ذلﻚ إذا ﺻارت الصﻐﲑة ﲢيض وأﺻبﺤﺖ ﻣن أﻫل السنﺔ والبدعﺔ عند
ذلﻚ سنﻘﻮل ﲟجرد أن ﺗصبﺢ ﻣن أﻫل السنﺔ والبدعﺔ ستﻘﻊ ﻃلﻘﺔ إﻣا للسنﺔ أو للبدعﺔ ﰒ
ستﻘﻊ الثانيﺔ إذا ﺗﻐﲑ اﳊال.

وﻗفنا عند ألفاظ الﻄﻼق الصرﳛﺔ والﻜنا ت ،ﻓالﻄﻼق لﻪ ألفاظ ﺛﻼﺛﺔ :ألفاظ ﺻرﳛﺔ ﰲ
الﻄﻼق وﻫﺬﻩ ﳍا أﺣﻜاﻣﻬا ،وﻛنا ت ﻇاﻫرة ﰲ الﻄﻼق ،وﻛنا ت خفيﺔ ﰲ الﻄﻼق ﻳعﲏ
ﺻرﻳﺢ وﻛناﻳﺔ الﻜناﻳﺔ ﺗنﻘسﻢ إﱃ ﻗسمﲔ ﻛناﻳﺔ ﻇاﻫرة وﻛناﻳﺔ خفيﺔ وﻛل واﺣد ﻣن ﻫﺬﻩ
الثﻼﺛﺔ لﻪ ﺣﻜمﻪ وسنعرف اﻵن ﺣﻜمﻬا إن شاء ﷲ ،أول شﻲء ﻣا ﻫﻲ اﻷلفاظ الصرﳛﺔ،
ﻗال ) :وصرﳛه ( أي صرﻳﺢ اﻟﻄﻼق وﻫﻮ مﺎ وﺿﻊ ﻟه ﻳعﲏ الﺬي ﻻ ﳛتمل إﻻ الﻄﻼق

ﲞﻼف الﻜناﻳﺔ الﱵ ﲢتمل الﻄﻼق وﲢتمل شﻲء آخر ،ﻗال :وﻫﻮ مﺎ وﺿﻊ ﻟه ) ﻟﻔﻆ
اﻟﻄﻼق"أ" ومﺎ ﺗصرف مﻨه ("ب" ﻛﻄﻠﻘﺘﻚ وطﺎﻟﻖ ومﻄﻠﻘﺔ اﺳم مﻔﻌﻮل ﳌا ﻗال اﳌصنف

وﻣا ﺗصرف ﻣنﻪ ﻳعﲏ ﻣا ﺗصرف ﻣن لفﻆ الﻄﻼق سيﺸمل ﻛل ﻛلمﺔ ﻣتصرﻓﺔ ﻣن الﻄﻼق
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ﻓلﺬلﻚ ﻻﺑد أن ﻳستثﲏ اﳌصنف ،استثﲎ ﻗال ) :غﲑ أمر ( ﻛﻄﻠﻘﻲ ) و ( غﲑ ) مﻀﺎرع
( ﻛﺘﻄﻠﻘﲔ ) و ( غﲑ ) مﻄﻠﻘﺔ اﺳم ﻓﺎﻋﻞ ( ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟثﻼﺛﺔ طﻼق وﻣا

سﻮى ذلﻚ ﻳﻘﻊ ،ﻣا ﺣﻜﻢ الﻄﻼق الصرﻳﺢ؟ ﻳستعمل اﻹنسان ﰲ الﻄﻼق لفﻆ ﻣن ألفاظ

الﻄﻼق الصرﻳﺢ ﻗال ) :ﻓﻴﻘﻊ ( اﻟﻄﻼق ) ﺑه ( أي ﻟصرﻳﺢ ) وإن ﱂ ﻳﻨﻮﻩ ﺟﺎد أو ﻫﺎزل
( ﻷن ﻫﺬا لفﻆ ﺻرﻳﺢ ﻓﺈذا أﺗى للفﻆ الصرﻳﺢ وﻗﻊ الﻄﻼق وﻻ نلتفﺖ لنيتﻪ ﻷن الﻄﻼق
ﻳتعلق ﲝﻘﻮق اﻵخرﻳن ﻓيﺆاخﺬ للفﻆ وﻻ نعتﱪ نيتﻪ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة ﻳرﻓﻌه ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺪﻫﻦ
ﺟﺪ وﻫﺰﳍﻦ ﺟﺪ اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق واﻟرﺟﻌﺔ رواﻩ اﳋﻤسﺔ إﻻ اﻟﻨسﺎﺋﻲ انتبﻬﻮا اﻵن ﺻﻮر
أخرى :ﻫب أنﻪ ﻗال ﳍا أنﺖ ﻃالق ﻳﻘصد ﻣن و ق ﻳعﲏ ﻣن ﺣبل ،أنﺖ ﻃالق ﻣن اﳊبال
الﱵ ﻛنﺖ ﻣرﺑﻮﻃﺔ ا أو أنﺖ ﻃالق ﻣن زوج ﻗدﱘ ﻓﻼ ﻳﻄلﻘﻬا وإﳕا ﻳﻘﻮل أنﺖ ﻃالق ﻣن

الﺰوج اﻷول ﻳعﲏ ﳜﱪ أ ا ﻃالق ﻣن زوج ساﺑق ﻓﻬل نﻘبل ﻣثل ﻫﺬا؟ ﻗال ) :ﻓﺈن ﻧﻮى
ﺑﻄﺎﻟﻖ ( طﺎﻟﻘﺎ ) مﻦ و ق ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو أي ﻗﻴﺪ ) أو ( ﻧﻮى طﺎﻟﻘﺎ ) ﰲ ﻧﻜﺎح ﺳﺎﺑﻖ
مﻨه أو مﻦ غﲑﻩ أو أراد ( أن ﻳﻘﻮل ) طﺎﻫر ﻓﻐﻠط ( أي ﺳبﻖ ﻟسﺎﻧه ) ﱂ ﻳﻘبﻞ ( مﻨه
ذﻟﻚ ) حﻜﻤﺎ ( ﻳعﲏ ﻗﻀاء ﻻ نﻘبلﻪ الﻘاﺿﻲ ﻻ ﻳﻘبل ﻣنﻪ ذلﻚ ﻷﻧه ﺧﻼف مﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴه
اﻟﻈﺎﻫر وﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨه وﺑﲔ ﷲ ﻷﻧه أﻋﻠم ﺑﻨﻴﺘه إذاً ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ لﻮ ﻗال أ ﻗصدت ﻣن

و ق أو ﻗصدت ﻣن زوج ﻗدﱘ أو ﻗصدت أنﺖ ﻃالق ﻣﲏ ﻃلﻘﺔ ﻗدﳝﺔ أو ﻗال أ أخﻄﺄت
ﻛنﺖ أرﻳد أن أﻗﻮل ﻃاﻫر ﻓﻘلﺖ ﻃالق ﻳﻘﻮل ﻫنا أﺣد أﻣرﻳن إﻣا أن ﺗصدﻗﻪ الﺰوﺟﺔ وﻻ
ﻳﺬﻫبا إﱃ الﻘﻀاء ﺗصدﻗﻪ وﺗعرف د نتﻪ أنﻪ رﺟل عندﻩ دﻳن وﻻ ﻳرﺿى ﻳﻜﺬب ﰲ ﻣثل
ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻓﺈن ﺻدﻗتﻪ ﻳدﻳن ﺑينﻪ وﺑﲔ ﷲ ﻓﺈن ﻛان ﺻادق ﻓﻬﻲ زوﺟﺔ وإن ﻛان ﻛاذب
ﻓﻼ لﻜن إذا ﻛانﺖ الﺰوﺟﺔ ﻻ ﺗصدﻗﻪ وارﺗفعﺖ للﻘاﺿﻲ ﻓماذا ﻳفعل الﻘاﺿﻲ؟ الﻘاﺿﻲ ﰲ
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ﻣثل ﻫﺬﻩ اﳋصﻮﻣات اﳌتعلﻘﺔ ﲝﻘﻮق الناس ﻳعاﻣل الناس على ﻇاﻫر لفﻈﻬﻢ وﻇاﻫر لفﻈﻪ

أنﻪ ﻃلﻘﻬا وﻫﺬا ﻣعﲎ ﻗﻮلﻪ ﱂ ﻳﻘبل ﻣنﻪ ﺣﻜما ،ﻣسﺄلﺔ أخرى ) :وﻟﻮ ﺳﺌﻞ أطﻠﻘﺖ امرأﺗﻚ
ﻓﻘﺎل ﻧﻌم وﻗﻊ ( اﻟﻄﻼق ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ وﻟﻮ أراد اﻟﻜﺬب أو ﱂ ﻳﻨﻮﻩ التعليل :ﻷن
ﻧﻌم صرﻳﺢ ﰲ اﳉﻮاب واﳉﻮاب اﻟصرﻳﺢ ﻟﻠﻔﻆ اﻟصرﻳﺢ صرﻳﺢ إذا ﻗيل لﻪ أﻃلﻘﺖ

اﻣرأﺗﻚ ﻗال نعﻢ أﺗعرﻓﻮن ﻣاذا ﺗعﲏ نعﻢ؟ نعﻢ ﰲ ﺑعدﻫا ﻛﻼم ﳏﺬوف ،نعﻢ ﻃلﻘﺖ اﻣرأﰐ

إذاًﻛﻼم ﺻﺤيﺢ ،ﺻﻮرة أخرى ) :أو ( ﺳﺌﻞ اﻟﺰوج ) أﻟﻚ امرأة ﻓﻘﺎل ﻻ أراد اﻟﻜﺬب (
ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ أو ﱂ ﻳﻨﻮ ﺑه اﻟﻄﻼق ) ﻓﻼ ( ﺗﻄﻠﻖ لﻜن لﻮ أراد الﻄﻼق ﺗﻄلق ﻷﻧه
ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺗﻔﺘﻘر إﱃ ﻧﻴﺔ اﻟﻄﻼق وﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻳعﲏ ﻗيل لﻪ ألﻚ اﻣرأة ﻗال ﻻ ﻳﻘصد أ ا غﲑ
ﻣﻮﺟﻮدة عندﻩ ،ﻗال :وإن أﺧرج زوﺟﺘه ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ مﻦ دارﻫﺎ أو ﻟﻄﻤﻬﺎ أو
أطﻌﻤﻬﺎ وﳓﻮﻩ وﻗﺎل ﻫﺬا طﻼﻗﻚ طﻠﻘﺖ ) وﻛﺎن صرﳛﺎ ( ،اﳌسﺄلﺔ السادسﺔ :ومﻦ طﻠﻖ
واحﺪة مﻦ زوﺟﺎﺗه ﰒ ﻗﺎل ﻋﻘبه ﻟﻀر ﺎ أﻧﺖ شرﻳﻜﺘﻬﺎ أو مثﻠﻬﺎ ﻓصرﻳﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ وإن
ﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الساﺑعﺔ صرﻳﺢ طﻼق امرأﺗه ﲟﺎ ﻳبﲔ وﻗﻊ وإن ﱂ ﻳﻨﻮﻩ ﻷ ﺎ صرﳛﺔ ﻓﻴه
ﻓﺈن ﻗﺎل ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الثاﻣنﺔ وﻫﻲ استثناء ﻣن الساﺑعﺔ :ﻓﺈن ﻗﺎل ﱂ أرد إﻻ ﲡﻮﻳﺪ ﺧﻄﻲ
أو غم أﻫﻠﻲ ﻗبﻞ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال أردت ﲡﻮﻳد خﻄﻲ ﻳعﲏ أﺟرب الﻘلﻢ ﻓﻘد نﻮى غﲑ
الﻄﻼق ،التاسعﺔ :وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗرأ مﺎ ﻛﺘبه وﻗﺎل ﱂ أﻗصﺪ إﻻ اﻟﻘراءة اﳌسﺄلﺔ العاشرة :وإن
أﺗﻰ ﺑصرﻳﺢ اﻟﻄﻼق مﻦ ﻻ ﻳﻌرف مﻌﻨﺎﻩ ﱂ ﻳﻘﻊ.
ﻓصﻞ ﻛﻨﺎ ت اﻟﻄﻼق

ﳓن عرﻓنا أن ﺻرﻳﺢ الﻄﻼق ﻳﻘﻊ الﻄﻼق ﺑﻪ ﺑدون نيﺔ وﺑدون أن نلتفﺖ لﺸﻲء أﻣا ﰲ
الﻜناﻳﺔ ﻓﻼ ،الﻜناﻳﺔ الﻈاﻫرة واﳋفيﺔ ﻓالﻜناﻳﺔ الﱵ ﲢتمل الﻄﻼق وﲢتمل غﲑ الﻄﻼق ﻓﻬﺬﻩ
ألفاظ الﻜناﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ ا الﻄﻼق إﻻ إذا نﻮى الﻄﻼق إﻣا أن ﻳنﻮي الﻄﻼق ﺑﻘلبﻪ أو ﺑﺸﻲء
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آخر أو ﺗﻘﻮم ﻗرﻳنﺔ ﺗدل على أنﻪ أراد الﻄﻼق ﻣثل لﻮ ﻗالﺖ لﻪ ﻃلﻘﲏ ﻓلﻢ ﻳﻘل ﳍا أنﺖ
ﻃالق ﻗالﺖ لﻪ ﻃلﻘﲏ ﻓﻘال ﳍا أنﺖ خليﺔ أو أنﺖ ﺣرة ﺟاء ﺑعبارة ﻣن عبارات الﻜناﻳﺔ

ﻓمعناﻩ أنﻪ أراد ﻃﻼﻗﻬا أو ﻛان ﰲ وﻗﺖ خصﻮﻣﺔ ﰲ أﺛناء اﳋصﻮﻣﺔ ﻗال ﳍا أنﺖ خليﺔ أو

أنﺖ ﺑرﻳﺔ أو أنﺖ ﺑتلﺔ أو أنﺖ ﺑتﺔ ﻓيفﻬﻢ ﻣن ﻗرﻳنﺔ اﳋصﻮﻣﺔ أنﻪ أراد ﻃﻼﻗﻬا وﳍﺬا ﻗال) :
وﻛﻨﺎ ﺗه ( ﻧﻮﻋﺎن ﻇﺎﻫرة وﺧﻔﻴﺔ الفرق ﺑﲔ الﻈاﻫرة واﳋفيﺔ أن الﻈاﻫرة ﻫﻲ اﻷلفاظ
اﳌﻮﺿﻮعﺔ للبينﻮنﺔ ﻳعﲏ للﻘﻄﻊ التام وأﻣا اﳋفيﺔ ﻻ ليسﺖ ﻣﻮﺿﻮعﺔ للبينﻮنﺔ ولﺬلﻚ سيﺄﰐ

الفرق وسيﺬﻛرﻩ اﳌصنف اﻵن ،ﻗال ) :ﻓﺎﻟﻈﺎﻫرة ( ﻫﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠبﻴﻨﻮﻧﺔ ) ﳓﻮ
أﻧﺖ ﺧﻠﻴﺔ وﺑرﻳﺔ و ﺋﻦ وﺑﺘﺔ وﺑﺘﻠﺔ ( أي مﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﻮصﻠﺔ ) وأﻧﺖ حرة وأﻧﺖ اﳊرج (
وحبﻠﻚ ﻋﻠﻰ غﺎرﺑﻚ وﺗﺰوﺟﻲ مﻦ شﺌﺖ وحﻠﻠﺖ ﻟﻸزواج وﻻ ﺳبﻴﻞ ﱄ أو ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﱄ
ﻋﻠﻴﻚ وأﻋﺘﻘﺘﻚ وغﻄﻲ شﻌرك وﺗﻘﻨﻌﻲ وﺑعﻀﻬﻢ زاد ألفاظ أخرى غﲑ ﻫﺬﻩ ) و ( اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
) اﳋﻔﻴﺔ ( مﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻄﻠﻘﺔ اﻟﻮاحﺪة ﻣعناﻩ أن الﻜناﻳﺔ الﻈاﻫرة ﻣﻮﺿﻮعﺔ للثﻼﺛﺔ ﻃلﻘات

ﻫﺬا الفرق ﺑﲔ الﻜناﻳﺔ الﻈاﻫرة واﳋفيﺔ ﻓالﻈاﻫرة أوﺿﺢ ﻣن اﳋفيﺔ ،الفرق ﰲ اﳊﻜﻢ:
ﻛﻼﳘا ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ لنيﺔ أو ﻗرﻳنﺔ لﻜن الﺬي سيﻘﻊ ما ﻣا ﻫﻮ؟ الﻈاﻫرة ستﻘﻊ ا ﺛﻼث
واﳋفيﺔ ﺗﻘﻊ ا واﺣدة ،والصرﻳﺢ سيﻘﻊ ﻣا نﻮاﻩ ﻳعﲏ ﺻارت الﻜناﻳﺔ الﻈاﻫرة أسﻮأ ﻣن

الصرﻳﺢ لﻜن ﻫﺬا سيﺄﰐ التعليق عليﻪ ﰲ وﻗتﻪ ،ﻗال ) :ﳓﻮ اﺧرﺟﻲ واذﻫﱯ وذوﻗﻲ
وﲡرﻋﻲ واﻋﺘﺪي ( وﻟﻮ غﲑ مﺪﺧﻮل ﺎ ) واﺳﺘﱪﺋﻲ واﻋﺘﺰﱄ وﻟسﺖ ﱄ مرأة واﳊﻘﻲ
ﻫﻠﻚ ومﺎ أشبﻬه ( ﻛﻼ حﺎﺟﺔ ﱄ ﻓﻴﻚ ومﺎ ﺑﻘﻲ شﻲء وأغﻨﺎك ﷲ وإن ﷲ ﻗﺪ طﻠﻘﻚ
وﷲ ﻗﺪ أراحﻚ مﲏ وﺟرى اﻟﻘﻠم وﻟﻔﻆ ﻓراق وﺳراح ومﺎ ﺗصرف مﻨﻬﻤﺎ غﲑ مﺎ ﺗﻘﺪم )
وﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻜﻨﺎﻳﺔ ( وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ) ﻇﺎﻫرة طﻼق إﻻ ﺑبﻴﻨﺔ مﻘرﻧﺔ ﻟﻠﻔﻆ ( ﻷﻧه مﻮﺿﻮع ﳌﺎ
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ﻳﺸﺎ ه وﳚﺎﻧسه ﻓﻴﺘﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻹرادﺗه ﻟه ﻓﺈن ﱂ ﻳﻨﻮ ﱂ ﻳﻘﻊ إذاً ﻫﺬا اﻷول ﰒ ﻗال ) :إﻻ
حﺎل ﺧصﻮمﺔ ﻫﺬا الثاﱐ ﻳعﲏ لﻮ ﱂ ﺗﻜن ﻫناك نيﺔ لﻜن وﺟد ﺣالﺔ اﳋصﻮﻣﺔ ﻓيﻘﻊ أو (
حﺎل ) غﻀﺐ  ٣أو ( حﺎل ) ﺟﻮاب ﺳﺆاﳍﺎ ( ٤ﻓﻴﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷحﻮال
ﻟﻜﻨﺎﻳﺔ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﻮﻩ ﻟﻠﻘرﻳﻨﺔ ) ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳردﻩ ( ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷحﻮال ) أو أراد غﲑﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻷحﻮال ﱂ ﻳﻘبﻞ ( مﻨه ) حﻜﻤﺎ ( ﻳعﲏ عند الﻘاﺿﻲ ﻷﻧه ﺧﻼف اﻟﻈﺎﻫر مﻦ دﻻﻟﺔ
اﳊﺎل وﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨه وﺑﲔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣازلنا نفرق ﺑﲔ الﻈاﻫرة واﳋفيﺔ ،ﻗال ) :وﻳﻘﻊ مﻊ
اﻟﻨﻴﺔ ﺑـ ( اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ) اﻟﻈﺎﻫرة ﺛﻼث وإن ﻧﻮى واحﺪة ( ﻳعﲏ ﻫﻮ لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق ونﻮى

واﺣدة ﺗﻘﻊ واﺣدة ولﻮ ﻗال أنﺖ ﺑتﺔ ونﻮى الﻄﻼق ﺗﻘﻊ ﺛﻼث وإن نﻮى واﺣدة ﺗﻘﻊ ﺛﻼث
ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷلفاظ ﻣﻮﺿﻮعﺔ للبينﻮنﺔ للفصل اﻛتبﻮا عندﻫا وﻫﻲ ﻣن اﳌفردات وعنﻪ ﻳﻘﻊ ﻣا
نﻮاﻩ ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ ﻣن ﻣفردات اﳌﺬﻫب ،وعنﻪ ﻳﻘﻊ ﻣا نﻮاﻩ وﻫﺬا الصﺤيﺢ ﻣعﲎ ذلﻚ أن
الﻜناﻳﺔ الﻈاﻫرة والﻜناﻳﺔ اﳋفيﺔ ﻣثل ﺑعض على الرواﻳﺔ الثانيﺔ أ ا ﻳﻘﻊ ا ﻣا نﻮاﻩ اﻹنسان

نﻮى واﺣدة ﻓﻮاﺣدة ،نﻮى ﺛﻼث ﻓثﻼث ،ﻗال :ﻟﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻟصحﺎﺑﺔ مﻨﻬم اﺑﻦ ﻋبﺎس
وأﺑﻮ ﻫرﻳرة وﻋﺎﺋﺸﺔ ) و ( ﻳﻘﻊ ) ﳋﻔﻴﺔ مﺎ ﻧﻮاﻩ ( مﻦ واحﺪة أو أﻛثر ﻓﺈن ﻧﻮى
اﻟﻄﻼق ﻓﻘط ﻓﻮاحﺪة ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة :وﻗﻮل أ طﺎﻟﻖ أو ﺋﻦ أو ﻛﻠﻲ أو اشرﰊ أو
اﻗﻌﺪي أو رك ﷲ ﻋﻠﻴﻚ وﳓﻮﻩ ﻟﻐﻮ وﻟﻮ ﻧﻮاﻩ طﻼﻗﺎ ﻫﺬﻩ عبارات ﻻ ﺗصﲑ ﻃﻼق ﺑل

ﻫﻲ لﻐﻮ ﻓﻬﺬﻩ الﻜلمات ﻛلﻬا ﻻ ﻣدخل للﻄﻼق ﻓيﻬا.

ﻓصﻞ اﻟﻈﻬﺎر واﻟﺘحرﱘ

) وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ ﻋﻠﻲ حرام أو ﻛﻈﻬر أمﻲ ﻓﻬﻮ ﻇﻬﺎر وﻟﻮ ﻧﻮى ﺑه اﻟﻄﻼق (
ﻷﻧه صرﻳﺢ ﰲ ﲢرﳝﻬﺎ ) وﻛﺬﻟﻚ مﺎ أحﻞ ﷲ ﻋﻠﻲ حرام ( أو اﳊﻞ ﻋﻠﻲ حرام اﻵن أرﺑعﺔ
ﲨل ذﻛرﻫا اﳌصنف ﻗال أنﺖ علﻲ ﺣرام  ،١أو أنﺖ علﻲ ﻛﻈﻬر أﻣﻲ  ،٢ﻣا أﺣل ﷲ
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علﻲ ﺣرام  ،٣أو اﳊل علﻲ ﺣرام ﻫﺬﻩ الراﺑعﺔ ،ﻗال :وإن ﻗﺎﻟه ﶈرمﺔ ﲝﻴض أو ﳓﻮﻩ وﻧﻮى
أ ﺎ ﳏرمﺔ ﺑه ﻓﻠﻐﻮ ﻳعﲏ ﻻ ﺛﲑ لﻪ إن ﻗال ﻣثل ﻫﺬا الﻜﻼم ﳊاﺋض ونﻮى أنﺖ علﻲ ﺣرام
ﻷنﻚ ﺣاﺋض ﻓﻼ ﻳﺆﺛر ،ﺻﻮرة خاﻣسﺔ ) :وإن ﻗﺎل مﺎ أحﻞ ﷲ ﻋﻠﻲ حرام أﻋﲏ ﺑه
اﻟﻄﻼق ﻳعﲏ ﻗال ﻫﺬﻩ اﳉملﺔ ﻛاﻣلﺔ طﻠﻘﺖ ﺛﻼ ( ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻓسرﻩ ﺑلفﻈﻪ وﻗال أعﲏ ﺑﻪ
الﻄﻼق ﻓانصرف إﱃ الﻄﻼق ﻷن اﻷﻟف واﻟﻼم ﻟﻼﺳﺘﻐراق ﻟﻌﺪم مﻌﻬﻮد ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴه ﳌا
ﻗال أعﲏ ﺑﻪ الﻄﻼق ،أي ﻃﻼق إﻣا الﻄﻼق اﳌعﻬﻮد أو ﻛلﻪ؟ ﻣا ﻓيﻪ ﻃﻼق ﻣعﻬﻮد ﻣﺬﻛﻮر

ﻗبل ﻗليل ﺣﱴ نﻘﻮل ﳓملﻪ عليﻪ إذاً ﻫﻮ ﻳراد ﺑﻪ الﻄﻼق ﻛلﻪ ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎل أﻋﲏ ﺑه
طﻼﻗﺎ ﻓﻮاحﺪة ( ﻟﻌﺪم مﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐراق ) وإن ﻗﺎل ( زوﺟﺘه ) ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم
واﳋﻨﺰﻳر ﳛتمل الﻄﻼق والﻈﻬار واليمﲔ لﻜنﻪ أﻗرب للﻈﻬار ﻓيﻘﻮل إﻣا أن ﻳﻜﻮن لﻪ نيﺔ أو
ﻻ نيﺔ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜن لﻪ نيﺔ ﻓﻈﻬار وإن ﻛانﺖ لﻪ نيﺔ ﻓما نﻮاﻩ ،ﻗال :وﻗﻊ مﺎ ﻧﻮاﻩ مﻦ طﻼق
وﻇﻬﺎر وﳝﲔ ( ن ﻳرﻳﺪ ﺗرك وطﺌﻬﺎ ﻻ ﲢرﳝﻬﺎ وﻻ طﻼﻗﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﳝﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎرة
ﳊﻨﺚ ) وإن ﱂ ﻳﻨﻮ شﻴﺌﺎ ( مﻦ ﻫﺬﻩ اﻟثﻼﺛﺔ ) ﻓﻈﻬﺎر ( ﻷن مﻌﻨﺎﻩ أﻧﺖ ﻋﻠﻲ حرام
ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم ) وإن ﻗﺎل حﻠﻔﺖ ﻟﻄﻼق وﻛﺬب ( ﻟﻜﻮﻧه ﱂ ﻳﻜﻦ حﻠف ﺑه ) ﻟﺰمه (
اﻟﻄﻼق ) حﻜﻤﺎ ( مﺆاﺧﺬة ﻟه ﻗرارﻩ وﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨه وﺑﲔ ﷲ ﺳبحﺎﻧه وﺗﻌﺎﱃ ﺻﻮرة

ﻫﺬا :ﻳﻘﻮل أ ﺣلفﺖ لﻄﻼق ﻳعﲏ واﺣد ﻗلنا لﻪ ﺗفﻀل عند ﻗال أ ﺣالف لﻄﻼق
أﻻ أدخل عندﻛﻢ وﺑعد ﻗليل دخل إذاً ﺗﻄلق الﺰوﺟﺔ وﻫﻮ ﻛﺬاب ﻻ ﺣلف وﻻ شﻲء لﻜن

ﻣادام ﻗال ﺣلفﺖ لﻄﻼق وﻫﻮ ﻛﺬاب ﻓاﻵن ﻇاﻫر لفﻈﻪ انﻪ ﺣلف لﻄﻼق ﻫﺬا ﻣعناﻩ
لﺰﻣﻪ الﻄﻼق ﺣﻜما لﻜن ﰲ ﺣﻘيﻘﺔ اﻷﻣر ﺑينﻪ وﺑﲔ ﷲ ﻫل ﺗﻄلق اﳌرأة ﺑدخﻮلﻪ؟ ﻫﻮ ﻗال
ﺣلفﺖ لﻄﻼق ﻛﺬاب ﱂ ﳛلف ﻓﺤﻘيﻘﺔ ﻻ ﱂ ﻳﻘﻊ شﻲء لﻜن لﻮ رﻓﻊ للﻘﻀاء ﻓالﻘاﺿﻲ
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سيعاﻣلﻪ لﻈاﻫر ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) أمرك ﺑﻴﺪك عند عبارﺗﲔ نﻘﻮﳍا للﺰوﺟﺔ
إﻣا أن ﻳﻘﻮل أﻣرك ﺑيدك وإﻣا أن ﻳﻘﻮل اختاري نفسﻚ وﻛﻼﳘا ﺗﻮﻛيل ﰲ الﻄﻼق لﻜن ﰲ
واﺣد ﻣنﻬما أوسﻊ ﻣن الثاﱐ أﻣرك ﺑيدك ﻳعﲏ ﻃلﻘﻲ إﱃ ﺛﻼث وﰲ أي وﻗﺖ ﺗرﻳدﻳن،

واختاري نفسﻚ ﻳعﲏ ليس لﻚ إﻻ ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﰲ ﻫﺬا ا لس وإﻻ ﻓﻼ شﻲء لﻚ ،ﻗال:

) وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) أمرك ﺑﻴﺪك مﻠﻜﺖ ﺛﻼ وﻟﻮ ﻧﻮى واحﺪة ( ﻷﻧه ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻇﺎﻫرة
وروي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋثﻤﺎن وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﻤر واﺑﻦ ﻋبﺎس ) وﻳﱰاﺧﻰ ( ﻫﺬا الﺬي ﻳﱰﺗب
على أﻣرك ﺑيدك ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻔسﻬﺎ مﱴ شﺎءت مﺎ ﱂ ﳛﺪ ﳍﺎ حﺪا أو ) مﺎ ﱂ ﻳﻄﺄ أو
ﻳﻄﻠﻖ أو ﻳﻔسﺦ ( الﻮﻛالﺔ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﳍا أﻣرك ﺑيدك ﻫﺬا ﺗﻮﻛيل ﰲ الﻄﻼق لﻜن ﻫل لﻪ
أن ﻳرﺟﻊ عن ﻫﺬا التﻮﻛيل؟ نعﻢ لﻪ ﻣا ﱂ ﻳﻄﺄ ﻓﺈن وﻃئ الﺰوﺟﺔ ﻣعناﻩ ألﻐى الﻮﻛالﺔ ،أو

ﻃلﻘﻬا ألﻐى الﻮﻛالﺔ ،أو ﻓسخ الﻮﻛالﺔ ،ﻗال :أو ﻳﻔسﺦ ( مﺎ ﺟﻌﻠه ﳍﺎ أو ﺗرد ﻫﻲ ﻷن
ذﻟﻚ ﻳبﻄﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أو ﻫﻲ ﺗﻘﻮل أ ﻻ أرﻳد وﻛالتﻚ ،ﻣﺸاﻳخ إذا ﻗال أﻣرك ﺑيدك ﻓمﱴ

ﳝﻜن أن ﻳﱰاﺟﻊ عن ﻫﺬﻩ الﻮﻛالﺔ ﻫﻮ ذﻛر اﻵن أرﺑﻊ ﺻﻮر :إذا وﻃئ  ،١ﻳﻄلق  ،٢ﻳفسخ

 ،٣ﺗرد ﻫﻲ الﻮﻛالﺔ  ٤ﻷن ذلﻚ ﻳبﻄل الﻮﻛالﺔ ،ﰒ ﻗال ) :وﳜﺘﺺ ( ﻗﻮﻟه ﳍﺎ ) اﺧﺘﺎري
ﻧﻔسﻚ ﺑﻮاحﺪة"أ" ﻠﺲ اﳌﺘصﻞ"ب" ﻳعﲏ ﻫﻮ لﻪ أن ﻳﻘﻮل اختاري نفسﻚ ﳓن نتﻜلﻢ

عن ﻫﺬﻩ العبارة ﻣن غﲑ ز دات ﻫﻜﺬا ﻣﻄلﻘﺔ ﻣن غﲑ ﻗيﻮد أﻣا إذا ﻗيد ﻫا ﺑﺸﻲء أو زد

عليﻬا شﻲء ﻓبﺤسب ،ﻗال :مﺎ ﱂ ﻳﺰدﻫﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ( ن ﻳﻘﻮل ﳍﺎ اﺧﺘﺎري ﻧﻔسﻚ مﱴ
شﺌﺖ أو أي ﻋﺪد شﺌﺖ ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ مﺎ ﻗﺎل ﻷن اﳊﻖ ﻟه وﻗﺪ وﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴه ووﻛﻴﻞ ﻛﻞ
إﻧسﺎن ﻳﻘﻮم مﻘﺎمه واحﱰز ﳌﺘصﻞ ﻋﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺸﺎغﻼ ﺑﻘﺎطﻊ ﻗبﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻓﻴبﻄﻞ ﺑه أﻳن
ﻗال ﳌتصل؟ ﻗال اختاري نفسﻚ ﺑﻮاﺣدة و لس اﳌتصل خرج ﺑﺬلﻚ ا لس الﺬي
ﳛصل ﻓيﻪ انﻘﻄاع ﻗال ﳍا اختاري نفسﻚ ﰒ ﺗﻜلمﻮا ﰲ ﻣﻮﺿﻮع آخر ﰒ رﺟعﻮا ﳍﺬا

اﳌﻮﺿﻮع أي انﻘﻄﻊ ،ﻗال :وصﻔﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﺧﱰت ﻧﻔسﻲ أو أﺑﻮي أو اﻷزواج ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺖ
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اﺧﱰت زوﺟﻲ أو اﺧﱰت ﻓﻘط ﱂ ﻳﻘﻊ شﻲء ﻗال ) :ﻓﺈن ردت ( اﻟﺰوﺟﺔ ) ،١أو وطئ (
ﻫﺎ ) ،٢أو طﻠﻖ ( ﻫﺎ ) ،٣أو ﻓسﺦ ( ﺧﻴﺎرﻫﺎ ﻗبﻠه ٤ﻳعﲏ ﻗبل أن ﺗﻄلق نفسﻬا ) ﺑﻄﻞ
ﺧﻴﺎرﻫﺎ ( ﻛسﺎﺋر اﻟﻮﻛﺎﻻت ومﻦ طﻠﻖ ﰲ ﻗﻠبه ﻫل ﻳﻘﻊ أم ﻻ ﻣﺸاﻳخ؟ ﻗال ﻻ ﻳﻘﻊ ﻳعﲏ
واﺣد ﺟبان ﻻ ﻳﻘدر أن ﻳﻘﻮل ﳍا أنﺖ ﻃالق ﻓﻘال ﰲ ﻗلبﻪ أنﺖ ﻃالق ﻗال :وﻣن ﻃلق ﰲ

ﻗلبﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ وإن ﺗﻠﻔﻆ ﺑه أو حرك ﻟسﺎﻧه وﻗﻊ وﳑﻴﺰ وﳑﻴﺰة ﻳﻌﻘﻼﻧه أي الﻄﻼق ﻛﺎﻟبﺎﻟﻐﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ أﺣﻜام ﻣا ﺗﻘدم ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜام ﻛلﻬا ﺗتعلق لﻜبﲑ البالﻎ و لصﻐﲑ اﳌميﺰ.
ب مﺎ ﳜﺘﻠف ﺑه ﻋﺪد اﻟﻄﻼق

وﻫﻮ مﻌﺘﱪ ﻟرﺟﺎل روي ﻋﻦ ﻋﻤر وﻋثﻤﺎن وزﻳﺪ واﺑﻦ ﻋبﺎس ﻳعﲏ العﱪة لرﺟل لﺰوج

ﻓﺈن ﻛان ﺣرا ﻣلﻚ ﺛﻼث ﻃلﻘات وإن ﻛان عبدا ﻣلﻚ ﻃلﻘتﲔ ﻓﻘﻂ ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،ﻗال :ﻓـ )
ﳝﻠﻚ مﻦ ﻛﻠه حر أو ﺑﻌﻀه ( حر ) ﺛﻼ ً و ( ﳝﻠﻚ ) اﻟﻌبﺪ اﺛﻨﺘﲔ حرة ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﺎﳘﺎ
أو أمﺔ ( ﻷن اﻟﻄﻼق ﺧﺎﻟﺺ حﻖ اﻟﺰوج ﻓﺎﻋﺘﱪ ﺑه ) ﻓﺈذا ﻗﺎل ( حر ) أﻧﺖ اﻟﻄﻼق أو
أﻧﺖ طﺎﻟﻖ أو ( ﻗﺎل ) ﻋﻠﻲ ( اﻟﻄﻼق ) أو ( ﻗﺎل ) ﻳﻠﺰمﲏ ( اﻟﻄﻼق ) وﻗﻊ ﺛﻼ ً
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ( ﻷن ﻟﻔﻈه ﳛﺘﻤﻞ ذﻟﻚ إذاً ﻳﻘﻊ الثﻼث ﺑنيﺔ الثﻼث أﻣا إذا ﱂ ﻳنﻮ الثﻼث ﻓﻼ ﻳﻘﻊ
ﻷن اللفﻆ ﳛتمل أنﺖ ﻃالق أو أنﺖ الﻄﻼق أو علﻲ الﻄﻼق ﳛتمل الثﻼث وﳛتمل

واﺣدة ،ﻗال ) :وإﻻ ( ﻳﻨﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻼ ) ﻓﻮاحﺪة ( ﻋﻤﻼ ﻟﻌرف وﻛﺬا ﻗﻮﻟه اﻟﻄﻼق
ﻻزم ﱄ أو ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻮ صرﻳﺢ مﻨجﺰا ومﻌﻠﻘﺎ وﳏﻠﻮﻓﺎ ﺑه ﻳﻘﻮل إذا ﻗال أنﺖ ﻃالق أو علﻲ
الﻄﻼق ﻓﺈن نﻮى ﺛﻼ ﻓثﻼﺛﺔ وإن نﻮى واﺣدة ﻓﻮاﺣدة ،وإن ﻛان ﻣنجﺰا ﻳعﲏ ﺣاﻻ ﻳﻘﻊ
ﺣال ،وإن ﻛان ﻣعلﻘا ﻛﺄن ﻳﻘﻮل إذا ﺣصل ﻛﺬا ﻓﺄنﺖ ﻃالق وإذا دخل شﻬر ﻛﺬا ﻓﺄنﺖ
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ﻃالق أو إذا ذﻫبﺖ إﱃ ﻣﻜان ﻛﺬا ﻓﺄنﺖ ﻃالق أو إذا ﻛلمﺖ ﻓﻼن ﻓﺄنﺖ ﻃالق ،وﳏلﻮﻓا
ﺑﻪ اﶈلﻮف ﺑﻪ ﻫنا ﻣا اﳌراد ﺑﻪ؟ اﶈلﻮف ﺑﻪ ﻳﻜﻮن ﻣعلق لﻜن التعليق إﻣا أن ﻳﻜﻮن ﺗعليﻘا
ﳎردا ﻛما لﻮ ﻗال إذا دخل رﻣﻀان ﻓﺄنﺖ ﻃالق وإﻣا أن ﻳﻜﻮن التعليق ﻳراد ﺑﻪ اﳌنﻊ أو

اﳊﺚ ﻛما لﻮ ﻗال إن ﻛلمﱵ ﻓﻼنﺔ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻳرﻳد ﻣنعﻬا ،إن ﱂ ﺗﻜلمﻲ ﻓﻼنﺔ ﻓﺄنﺖ ﻃالق
ﻳرﻳد اﳊﺚ ﻓﺈذا ﻛان التعليق ﻳتﻀمن اﳌنﻊ أو اﳊﺚ ﻓﻬﺬا ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣعﲎ اليمﲔ ﰲ ﻣعﲎ
اﳊلف ﻛﺄنﻪ ﳛلف عليﻬا وﷲ ﻛلمﻲ ﻓﻼنﺔ أو وﷲ ﻻ ﺗﻜلمﻲ ﻓﻼنﺔ .إذاً الﻄﻼق سيﻜﻮن
لﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر إﻣا ﻣنجﺰا أنﺖ ﻃالق ،وإﻣا ﻣعلﻘا ﺗعليﻘا ﳏﻀا إن دخل شﻬر ﻛﺬا ﻓﺄنﺖ
ﻃالق أو إن ﺟاء ﻓﻼن ﻓﺄنﺖ ﻃالق وليس ﺑﻪ ﺣﺚ على شﻲء ،وإﻣا أن ﻳﻜﻮن ﳏلﻮﻓا ﺑﻪ
أي ﻣتﻀمنا ﺣثا أو ﻣتﻀمن ﲟنﻊ ﻛما لﻮ ﻗال إن خرﺟﺖ إﱃ السﻮق ﻓﺄنﺖ ﻃالق أو إن ﱂ

ﺗﺬﻫﱯ إﱃ اﳌدرسﺔ ﻓﺄنﺖ ﻃالق .ﻗال :وإذا ﻗﺎﻟه مﻦ مﻌه ﻋﺪد ﻣن الﺰوﺟات وﻗﻊ ﺑﻜﻞ
واحﺪة طﻠﻘﺔ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال علﻲ الﻄﻼق إذا دخل رﻣﻀان سيﻘﻊ الﻄﻼق على الثﻼث مﺎ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﻴﺔ أو ﺳبﺐ ﳜصصه حﺪاﻫﻦ إذاً لﻮ ﻗال علﻲ الﻄﻼق إن دخل رﻣﻀان ﻳﻘصد

على ﻓﻼنﺔ ﻓيﺨتص ا أو سبب ﻳعﲏ ﺣصلﺖ خصﻮﻣﺔ ﺑينﻪ وﺑﲔ ﻓﻼنﺔ ﻓﻘال علﻲ الﻄﻼق

ﺑعد شﻬر إذاً سيﺨتص ا ،وإن ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ وﻧﻮى ﺛﻼ وﻗﻌﺖ ﲞﻼف أﻧﺖ طﺎﻟﻖ
واحﺪة ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﺑه ﺛﻼ وإن ﻧﻮاﻫﺎ ﻷن ﻛلمﺔ واﺣدة نص ﻓﻼ ﳛتمل ﻣعﲎ آخر لﻜن لﻮ
ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻓﻘﻂ وﱂ ﻳﻘل واﺣدة ﻓﻬﺬا ﳛتمل ﻷنﻪ ليس ﺑنص ﻓيﺤتمل الﻮاﺣدة

واﻻﺛنتﲔ والثﻼث ﰒ ﻗال ) :وﻳﻘﻊ ﺑﻠﻔﻆ ( أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﻛﻞ اﻟﻄﻼق أو أﻛثرﻩ أو ﻋﺪد
اﳊصﻰ أو اﻟرﻳﺢ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ ﺛﻼ وﻟﻮ ﻧﻮى واحﺪة ( ﻷ ﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ ﻟﻔﻈه ﻛﻘﻮﻟه
مﺎﺋﺔ طﺎﻟﻖ إذاً ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻷوﱃ إذا ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻛل الﻄﻼق وﻫﻮ ﺛﻼث ،أو أﻛثرﻩ
وﻫﻮ ﺛﻼث ،عدد اﳊصى ﻣليارات ﻓالثﻼث ستﻘﻊ وﻣا زاد لﻐﻮ وﻫﻜﺬا ،الصﻮرة الثانيﺔ :وإن
ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ أغﻠﻆ اﻟﻄﻼق أو أطﻮﻟه أو أﻋرﺿه أو مﻞء اﻟﺪﻧﻴﺎ أو ﻋﻈم اﳉبﻞ ﻓﻄﻠﻘﺔ
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إن ﱂ ﻳﻨﻮ أﻛثر الفرق ﺑﲔ أن أﻗﻮل أنﺖ ﻃالق عدد اﳉبال وﺑﲔ أن أﻗﻮل أنﺖ ﻃالق ﻣثل

اﳉبل ﻳعﲏ ﻃلﻘﺔ واﺣدة لﻜن ﻛبﲑة ﺟدا إذاً ﻣا ﻓيﻪ عدد ،الﻘاعدة الثالثﺔ ) :وإن طﻠﻖ (
مﻦ زوﺟﺘه ) ﻋﻀﻮاً ( ﻛﻴﺪ أو أصبﻊ ) أو ( طﻠﻖ مﻨﻬﺎ ) ﺟﺰءاً مﺸﺎﻋﺎً ( ﻛﻨصف
وﺳﺪس ) أو ( ﺟﺰءا ) مﻌﻴﻨﺎً ( ﻛﻨصﻔﻬﺎ اﻟﻔﻮﻗﺎﱐ ) أو ( ﺟﺰءا ) مبﻬﻤﺎً ( ن ﻗﺎل ﳍﺎ
ﺟﺰؤك طﺎﻟﻖ ﻳعﲏ الصﻮرة اﻵن ﻃلق ﻣنﻬا عﻀﻮا سﺄﻣثل ﻳدك ﻃالق أو ﺟﺰء ﻣﺸاع نصفﻚ
ﻃالق أو ﺟﺰء ﻣﺸاع ﻣعﲔ نصفﻚ الفﻮﻗاﱐ ﻃالق ﻷن ﻓيﻪ اللسان وﻻ ﻳرﻳدﻩ ﻓﻬﻮ ﻃالق أو
ﺟﺰءا ﻣبﻬما ﻛما لﻮ ﻗال ﺑعﻀﻚ ﻃالق ،وﻫﺬﻩ الصﻮرة الثالثﺔ وإﱃ اﻵن ﱂ ﰐ ﺣﻜمﻬا

وسيﺄﰐ ﺣﻜمﻬا أ ا ﺗﻄلق أي وﻗعﺖ ﻓﻼ ﺗتبعض ﻓليس إن ﻗال ﻳدك ﻃالق واليد الثانيﺔ ﻻ

ﺗﻄلق ﻓﻜل اﳉسﻢ ﻳﻄلق ،اﻵن انتﻘل إﱃ الﻘاعدة الراﺑعﺔ :ﻗال ) :أو ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه أﻧﺖ
طﺎﻟﻖ ) ﻧصف طﻠﻘﺔ أو ﺟﺰءا مﻦ طﻠﻘﺔ طﻠﻘﺖ ( ﻷن اﻟﻄﻼق ﻻ ﻳﺘبﻌض إذاً لﻮ ﺟﺰء ﰲ
ﺟسمﻬا أو ﺟﺰء ﰲ الﻄلﻘﺔ ﻛلﻪ ﻳﻘﻊ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟد نصف ﻃلﻘﺔ ،اﳌسﺄلﺔ اﳋاﻣسﺔ :ﻗال) :
وﻋﻜسه اﻟروح ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﻘﻊ روﺣﻚ ﻃالق ،سنﻚ ﻃالق ،شعرك ﻃالق ،ﻇفرك ﻃالق،
عﻜسﻪ وﳓﻮ ذلﻚ ،ﻗال ) :وﻋﻜسه اﻟروح واﻟسﻦ واﻟﺸﻌر واﻟﻈﻔر وﳓﻮﻩ ( ﻓﺈذا ﻗﺎل ﳍﺎ
روحﻚ أو ﺳﻨﻚ أو شﻌرك أو ﻇﻔرك أو ﲰﻌﻚ أو ﺑصرك أو رﻳﻘﻚ طﺎﻟﻖ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﳌاذا؟
ﻳﻘﻮلﻮن ﻫﺬﻩ اﻷشياء ﳍا ﺣﻜﻢ اﳌنفصل ﻳعﲏ ليسﺖ ﺑعﻀﻮ ﻣستﻘل ،ﻗال :وﻋﺘﻖ ﰲ ذﻟﻚ
ﻛﻄﻼق ﻳعﲏ إذا أعتق اليد أعتق ﻛلﻪ وإذا أعتق السن لﻮ ﻗال عتﻘﺖ سنﻚ أو شعرك ﻓﻼ
ﻳعتق ،الصﻮرة السادسﺔ ) :وإذا ﻗﺎل ﻟـ ( زوﺟﺔ ) مﺪﺧﻮل ﺎ أﻧﺖ طﺎﻟﻖ وﻛررﻩ ( مرﺗﲔ
أو ﺛﻼ ) وﻗﻊ اﻟﻌﺪد ( أي وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜرار ﻓﺈن ﻛررﻩ مرﺗﲔ وﻗﻊ اﺛﻨﺘﲔ وإن
ﻛررﻩ ﺛﻼ وﻗﻊ ﺛﻼ ﻷﻧه أﺗﻰ ﺑصرﻳﺢ اﻟﻄﻼق لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق أنﺖ ﻃالق أنﺖ ﻃالق
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ﺛﻼﺛﺔ ،أنﺖ ﻃالق أنﺖ ﻃالق اﺛنتان ﻫﺬا ﻣعﲎ ﻛررﻩ ،اﳌسﺄلﺔ الساﺑعﺔ :وﻫﻲ استثناء ﻣن

السادسﺔ ،ﻗال ) :إﻻ أن ﻳﻨﻮي ( ﺑﺘﻜرارﻩ ) ﻛﻴﺪاً"أ" ﻳصﺢ ( إذاً لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق
ﻃالق ﻃالق ﻛﻢ ﻃلﻘﺔ؟ ﺛﻼث ،ﻣا رأﻳﻜﻢ لﻮ ﻛان ﻫﻮ ﻛررﻫا ﻳرﻳد التﺄﻛيد نﻘﻮل نﻘبل ﻫﺬا

ﺑﺸرط أن ﻳﻜﻮن التﺄﻛيد ﻳصﺢ ،ﻛيف ﻳﻜﻮن التﺄﻛيد ﻳصﺢ؟ إذا ﻛان ﻣتصﻼ ﳑﻜن ﻳصرﻓﻪ

إﱃ التﺄﻛيد وﳍﺬا ﻗال :ن ﻳﻜﻮن مﺘصﻼ ﻳعﲏ ﻳﻘﻮل أنﺖ ﻃالق ﻃالق ﻓﻬﺬا ﻣعﻘﻮل أن

ﻳﻜﻮن ﻛيد لﻜن ﻻ ﻳﻘﻮل أنﺖ ﻃالق وﺑعد ساعتﲔ ﻳرﺟﻊ ﳍا ﻳﻘﻮل أنﺖ ﻃالق ﻓﻬﺬا ليس

ﺑتﺄﻛيد ) ،أو ( ﻳﻨﻮي ) إﻓﻬﺎمﺎً ("ب" ﻳعﲏ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻓلﻢ ﺗفﻬﻢ ﻣاذا ﺗﻘﻮل؟! ﻗال

أنﺖ ﻃالق ﻓﻬﻮ ﻳﻜرر ﻹﻓﻬاﻣﻬا وﻻ ﻳﻜرر ﻹﺣداث ﻃلﻘﺔ ﺟدﻳدة ،ﻗال :ﻓﻴﻘﻊ واحﺪة
ﻻﻧصراف مﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺘصﻞ ﻓﺈن اﻧﻔصﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﻗﻊ أﻳﻀﺎ
ﻟﻔﻮات شرطه اﳌسﺄلﺔ الثاﻣنﺔ ) :وإن ﻛررﻩ ﺑبﻞ ( ن ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺑﻞ طﺎﻟﻖ ) أو ﺑثم
( ن ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﰒ طﺎﻟﻖ ) أو ﻟﻔﺎء ( ن ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﻄﺎﻟﻖ ) أو ﻗﺎل (
طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺔ ) ﺑﻌﺪﻫﺎ ( طﻠﻘﺔ ) أو ( طﻠﻘﺔ ) ﻗبﻠﻬﺎ ( طﻠﻘﺔ ) أو ( طﻠﻘﺔ ) مﻌﻬﺎ طﻠﻘﺔ
وﻗﻊ اﺛﻨﺘﺎن ( ﰲ مﺪﺧﻮل ﺎ لﻜن إذا ﻛان غﲑ ﻣدخﻮل ا ﻓﺄﺣيا واﺣدة وأﺣيا اﺛنتان،

ﻛيف؟ إذا ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺑل ﻃالق ستﻘﻊ واﺣدة ﻷ ا وﻗعﺖ اﻷوﱃ ﻓبانﺖ وﺟاءت ﺑل
ﻓما ﺑعد ﺑل أﺟنبيﺔ ،وﰒ ﻛﺬلﻚ ستﻘﻊ واﺣدة ،ﻃالق ﻓﻄالق اﻷوﱃ ستﻘﻊ وﺗصبﺢ أﺟنبيﺔ ا
ﻓالثانيﺔ ﺗﻘﻊ على أﺟنبيﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﻊ إﻻ واﺣدة لﻜن إذا ﻗال ﺑعدﻫا ﻃلﻘﺔ ﻣعناﻩ ﻻ ﺗﻘﻊ لﻜن
لﻮ ﻗال ﻣعﻬا ﻃلﻘﺔ أو ﻓﻮﻗﻬا ﻃلﻘﺔ أو ﲢتﻬا ﻃلﻘﺔ ﻣعناﻩ ﻃلﻘتﲔ ﻣﻊ ﺑعض ستﻘﻊ اﺛنتﲔ ﺣﱴ

ﰲ غﲑ اﳌدخﻮل ا ﻗال :وﻗﻊ اﺛﻨﺘﺎن ( ﰲ مﺪﺧﻮل ﺎ"أ" ﻷن ﻟﻠرﺟﻌﻴﺔ حﻜم اﻟﺰوﺟﺎت
ﰲ ﳊﻮق اﻟﻄﻼق ) وإن ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﺎ"ب" ﻧﺖ ﻷوﱃ وﱂ ﻳﻠﺰمه مﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ( ﻷن اﻟبﺎﺋﻦ
ﻻ ﻳﻠحﻘﻬﺎ طﻼق ﲞﻼف أﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺔ مﻌﻬﺎ طﻠﻘﺔ أو ﻓﻮق طﻠﻘﺔ أو ﲢﺖ طﻠﻘﺔ أو
ﻓﻮﻗﻬﺎ أو ﲢﺘﻬﺎ طﻠﻘﺔ ﻓثﻨﺘﺎن وﻟﻮ غﲑ مﺪﺧﻮل ﺎ اﳌسﺄلﺔ اﻷخﲑة وﻫﻲ اﳌعلق ،ﻗال) :
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واﳌﻌﻠﻖ ( مﻦ اﻟﻄﻼق ) ﻛﺎﳌﻨجﺰ ﰲ ﻫﺬا ( اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ذﻛرﻩ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﳍا إن ﻗمﺖ

ﻓﺄنﺖ ﻃالق وﻃالق وﻃالق ﺛﻼﺛﺔ ،إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻃالق ﰒ ﻃالق ﻛﻢ ﺗﻘﻊ؟إذا ﻛان

ﻣدخﻮل ا ﺛﻼث وإن ﻛان غﲑ ﻣدخﻮل ا واﺣدة ﻳﻘﻮل نفس اﳊﻜﻢ ﻓﺈن ﻗﺎل إن ﻗﻤﺖ
ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ وطﺎﻟﻖ وطﺎﻟﻖ ﻓﻘﺎمﺖ وﻗﻊ اﻟثﻼث وﻟﻮ غﲑ مﺪﺧﻮل ﺎ ﻷن ﻫﺬﻩ لﻮاو ﻣﻊ
ﺑعض ليس ﻓيﻬا ﺗرﺗيب وإن ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﻄﺎﻟﻖ أو ﰒ طﺎﻟﻖ وﻗﺎمﺖ وﻗﻊ ﺛﻨﺘﺎن ﰲ
مﺪﺧﻮل ﺎ وﺗبﲔ غﲑﻫﺎ ﻷوﱃ ﻳعﲏ غﲑ اﳌدخﻮل ا ﺗبﲔ ﻷوﱃ.
ﻓصﻞ ﰲ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﰲ اﻟﻄﻼق

) وﻳصﺢ مﻨه ( أي مﻦ اﻟﺰوج ) اﺳﺘثﻨﺎء اﻟﻨصف ﻓﺄﻗﻞ مﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﻼق و ( ﻋﺪد )
اﳌﻄﻠﻘﺎت ( ﻓﻼ ﻳصﺢ اﺳﺘثﻨﺎء اﻟﻜﻞ وﻻ أﻛثر مﻦ اﻟﻨصف ﻛيف ﻣن عدد الﻄﻼق؟ لﻮ

ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ إﻻ واﺣدة ﺻﺢ ذلﻚ ،ﺛﻼ إﻻ اﺛنتﲔ ﻻ ﻷنﻪ استثﲎ أﻛثر ﻣن
النصف ﻓﻼ ﻳصﺢ ،لﻮ ﻗال نساﺋﻲ اﻷرﺑعﺔ ﻃﻮالق إﻻ واﺣدة ﺻﺢ ذلﻚ ،أو إﻻ اﺛنتﲔ ﺻﺢ
ذلﻚ ﻳعﲏ إﻻ ﻓﻼنﺔ وﻓﻼنﺔ ﺻﺢ ذلﻚ لﻜن لﻮ ﻗال نساﺋﻲ اﻷرﺑﻊ ﻃﻮالق إﻻ ﺛﻼث ﻓﻼ

ﻳصﺢ ذلﻚ إذاً ﻻ ﻳصﺢ استثناء الﻜل وﻻ ﻳصﺢ استثناء أﻛثر ﻣن النصف ،ﻗال ) :ﻓﺈذا
ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺘﲔ إﻻ واحﺪة وﻗﻌﺖ واحﺪة ( ﻷﻧه ﻛﻼم مﺘصﻞ أ ن ﺑه أن
اﳌسﺘثﲎ غﲑ مراد ﻷول ﻳﺸﱰط لﻼستثناء ﻃبعا لﻜﻲ ﻳصﺢ ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن النصف ﻓﺄﻗل
ﻫﺬا اﻷول ،الﺸرط الثاﱐ ﻻﺑد أن ﻳنﻮﻳﻪ ﻗبل أن ﻳستثﲏ ﻳﻜﻮن وﻳﻪ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ حﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ
إﺑراﻫﻴم } إﻧﲏ ﺑراء ﳑﺎ ﺗﻌبﺪون إﻻ اﻟﺬي ﻓﻄرﱐ { ﻳرﻳﺪ ﺑه اﻟﱪاءة مﻦ غﲑ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
نعﻢ ﻫﺬا استثناء ) ،وإن ﻗﺎل ( أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﺛﻼ إﻻ واحﺪة ﻓﻄﻠﻘﺘﺎن ( ﳌﺎ ﺳبﻖ ﻫﺬا
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ﻣثال لﻼستثناء ﻗل ﻣن النصف ،وإن ﻗﺎل إﻻ طﻠﻘﺘﲔ إﻻ واحﺪة ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳعﲏ اﺛنتان لﻮ
ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ إﻻ ﻃلﻘتﲔ ﻓﻜﻢ ﺗبﻘى؟ واﺣدة ﰒ ﻗال إﻻ واﺣدة ﻓﻜﻢ ﻳبﻘى؟ اﺛنتان
ﻳعﲏ ﻳﻘﻮل ﻫﻲ ﺛﻼ إﻻ ﻃلﻘتﲔ ﻗص واﺣدة ﻳعﲏ واﺣدة ﻓصار استثﲎ ﺛﻼث إﻻ واﺣدة

أﻣا لﻮ استثﲎ ﺛﻼ إﻻ ﻃلﻘتﲔ ﻓنﻘﻮل ﻫﺬا اﻻستثناء ﻻ ﻳصﺢ ،إذاً ﺛﻼث ﳔصﻢ ﻣنﻬا
ﻃلﻘتﲔ ﻗص ﻃلﻘﺔ ﺗساوي ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﻛﺄنﻪ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼث إﻻ ﻃلﻘﺔ واﺣدة،

ﻗال :ﻷﻧه اﺳﺘثﲎ ﺛﻨﺘﲔ إﻻ واحﺪة مﻦ ﺛﻼث ﻓﻴﻘﻊ ﺛﻨﺘﺎن وإن ﻗﺎل ﺛﻼ إﻻ ﺛﻼ أو إﻻ
ﺛﻨﺘﲔ وﻗﻊ اﻟثﻼث إذا ﻗلنا أن اﻻستثناء غﲑ ﺻﺤيﺢ ﻳصﲑ ﻻغﻲ ألﻐﻮا اﻻستثناء إذا ﻗال
أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ إﻻ ﺛﻼ ألﻐﻮا إﻻ ﺛﻼ ﻓيصﲑ أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ  ،لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ
إﻻ ﺛنتﲔ ﻓيصﲑ نلﻐﻲ إﻻ ﺛنتﲔ إذا ﻗلنا اﻻستثناء غﲑ ﺻﺤيﺢ ﻳصبﺢ أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ .

ﻗال ) :وإن اﺳﺘثﲎ ﺑﻘﻠبه مﻦ ﻋﺪد اﳌﻄﻠﻘﺎت ( ن ﻗﺎل ﻧسﺎﺋﻲ طﻮاﻟﻖ وﻧﻮى إﻻ ﻓﻼﻧﺔ
) صﺢ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ( ﻓﻼ ﺗﻄﻠﻖ ﻫل ﻳصﺢ اﻻستثناء لﻘلب أم ﻻ ﻳصﺢ؟ اﳌصنف ﻗال

ﻣاذا؟ سيصﺢ اﻻستثناء لﻘلب ﻣن عدد اﳌﻄلﻘات دون عدد الﻄلﻘات ﻫﺬﻩ اﳋﻼﺻﺔ ،ﻣن
عدد اﳌﻄلﻘات ﻛما لﻮ ﻗال نساﺋﻲ ﻃﻮالق ونﻮى ﺑﻘلبﻪ إﻻ ﻓﻼنﺔ ﻓﻬل ﻳﻘبل ﻫﺬا أم ﻻ؟ ﻳﻘبل
ﳌاذا ﻳﻘبل؟ ﻗالﻮا ﻷن ﻛلمﺔ نساﺋﻲ ﻫﺬا ليس نصا ﻫﺬا عام والعام أﺣيا ﻳﻄلق وﻳراد ﺑﻪ
اﳋصﻮص ،ﻣاذا ﻳعﲏ ليس نصا؟ النص عند اﻷﺻﻮليﲔ ﻫﻮ الﺬي ﻻ ﳛتمل إﻻ ﻣعﲎ
واﺣد ،أﻣا إن ﻗال اﻵن سننتﻘل إﱃ عدد الﻄلﻘات وأنﻪ ﻻ ﻳصﺢ اﻻستثناء لﻘلب ،ﻓلﻮ
ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼ ونﻮى ﺑﻘلبﻪ إﻻ واﺣدة ﻳﻘبل أم ﻻ؟ ﻻ ﻳﻘبل ﳌاذا؟ ﻷن ﻛلمﺔ ﺛﻼث
نص ﻳعﲏ ﺛﻼث ﻻ ﲢتمل اﺛنﲔ وﻻ ﲢتمل أرﺑعﺔ ﻓﻼ ﲢتمل إﻻ ﺛﻼث نصا ﻻ ﲢتمل شﻲء
ﱐ ﻓﻼ ﻳصﺢ أن ﻳستثﲏ ﺑﻘلبﻪ ﻷن لفﻈﻪ ﻻ ﳛتمل غﲑ ذلﻚ ﲞﻼف نساﺋﻲ ﻃﻮالق ﳛتمل
أن ﻳﻘصد ﺑنساﺋﻪ اﳉميﻊ اﻷرﺑﻊ ﳛتمل أن ﻳﻘصد الثﻼث ﻓاﺣتمل ولﺬلﻚ ﺻﺢ اﻻستثناء

لﻘلب ،ﻗال ) :وإن اﺳﺘثﲎ ﺑﻘﻠبه مﻦ ﻋﺪد اﳌﻄﻠﻘﺎت ( ن ﻗﺎل ﻧسﺎﺋﻲ طﻮاﻟﻖ وﻧﻮى
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إﻻ ﻓﻼﻧﺔ ) صﺢ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ( ﻓﻼ ﺗﻄﻠﻖ التعليل :ﻗال :ﻷن ﻗﻮﻟه ﻧسﺎﺋﻲ طﻮاﻟﻖ ﻋﺎم ﳚﻮز
اﻟﺘﻌبﲑ ﺑه ﻋﻦ ﺑﻌض مﺎ وﺿﻊ ﻟه ﻷن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳌﺨصﻮص ﺳﺎﺋﻎ ﰲ
اﻟﻜﻼم ) دون اﳌﻄﻠﻘﺎت ( ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻫﻲ طﺎﻟﻖ ﺛﻼ وﻧﻮى إﻻ واحﺪة وﻗﻌﺖ اﻟثﻼث
ﻷن اﻟﻌﺪد ﻧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟه ﻓﻼ ﻳرﺗﻔﻊ ﻟﻨﻴﺔ ﻷن اﻟﻠﻔﻆ أﻗﻮى مﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗﺎل
ﻧسﺎﺋﻲ اﻷرﺑﻊ طﻮاﻟﻖ واﺳﺘثﲎ واحﺪة ﺑﻘﻠبه ﻓﺘﻄﻠﻖ اﻷرﺑﻊ ﻻﺣﻈﻮا اﻵن ﻗال اللفﻆ أﻗﻮى

ﻣن النيﺔ وﻫﺬﻩ ﺗصدق على اﳌسﺄلﺔ الﱵ ﻣرت ﻣعنا ﻷﻣس انﻪ لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻃلﻘﺔ
واﺣدة ونﻮى ﺑﻘلبﻪ ﺛﻼث ﻓﻘال اﳌصنف ﺗﻘﻊ واﺣدة ﻷن اللفﻆ أﻗﻮى ﻣن النيﺔ لﻜن ﺣﱴ

ﰲ ﺗلﻚ اﳌسﺄلﺔ ﻫﺬا ﻛان اﳌﺬﻫب لﻜن ﻓيﻪ وﺟﻪ ﱐ انﻪ ﻻ والنيﺔ ﻣﻘدﻣﺔ انﻪ إذا ﻗال أنﺖ
ﻃالق ﻃلﻘﺔ واﺣدة ونﻮى ﺑﻘلبﻪ ﺛﻼث ﺗصﲑ ﺛﻼث ﻷنﻪ أﺻﻼ لﻮ عﱪ ﺑتعبﲑ آخر ونﻮى
الثﻼث وﻗﻊ لﻜن على العمﻮم ﻗال ﻷن اللفﻆ أﻗﻮى ﻣن النيﺔ ،ﳓن ﻗلنا ﰲ عدد اﳌﻄلﻘات
لﻮ ﻗال نساﺋﻲ ﻃﻮالق ونﻮى إﻻ ﻓﻼنﺔ ﻳصﺢ أﻣا لﻮ ﻗال نساﺋﻲ اﻷرﺑﻊ ﻃﻮالق ونﻮى إﻻ ﻓﻼنﺔ
ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ عﱪ ﻷرﺑﻊ واﻷرﺑﻊ رﻗﻢ ونص ﻻ ﳛتمل الثﻼث وﻻ ﳛتمل اﳋمسﺔ ،اﳌسﺄلﺔ

الثالثﺔ ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺎﺗه ) أرﺑﻌﺘﻜﻦ إﻻ ﻓﻼﻧﺔ طﻮاﻟﻖ صﺢ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ( ﻓﻼ
ﺗﻄﻠﻖ اﳌسﺘثﻨﺎة ﳋروﺟﻬﺎ مﻨﻬﻦ ﻻﺳﺘثﻨﺎء اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ شروط ﺻﺤﺔ اﻻستثناء

و ختصار اﻻستثناء لﻜﻲ ﻳصﺢ ﳛتاج إﱃ شرﻃﲔ الﺸرط اﻷول أن ﻳتصﻼ عرﻓا ﻳعﲏ ﻳﻘﻮل
نساﺋﻲ ﻃﻮالق إﻻ ﻓﻼنﺔ أو ﻃالق ﺛﻼث إﻻ واﺣدة ﻣتصلﺔ لﻜن ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﻮل نساﺋﻲ
اﻷرﺑﻊ ﻃﻮالق أو أنﺖ ﻃالق ﺛﻼﺛﺔ وﺑعد ﻓﱰة ﻃﻮﻳلﺔ ﻳعﲏ ﺑعد انفصال ﻳﻘﻮل إﻻ ﻓﻼنﺔ أو إﻻ
واﺣدة ﻻ ﻳصﺢ ،الﺸرط الثاﱐ :النيﺔ ﻳعﲏ عندﻣا ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼث إﻻ واﺣدة ﻓمﱴ
ﻳﻜﻮن نﻮى استثناء الﻮاﺣدة؟ ﻗبل أن ..ﻳعﲏ عند ﺗلفﻈﻪ لثﻼث ﻓﻬﻮ عندﻣا ﻗال أنﺖ
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ﻃالق نﻮى اﺛنتﲔ ﻳعﲏ وي اﻻستثناء أﻣا لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼث واﺗصل الﻜﻼم وﻫﻮ
ﻳﻘﻮل ﺛﻼث ﺑعدﻣا ﻗال ﺛﻼث أﺻاﺑﻪ ندم ﺑسرعﺔ ﻓﻘال إﻻ واﺣدة نﻘﻮل ﻻ ﻳرﺗفﻊ ﻣادام ﳌا
ﺗلفﻆ لثﻼث وﻗعﺖ الثﻼث وﺑعدﻫا ﺑلﺤﻈﺔ ﺑثانيﺔ ﻳرﻳد ﻳرﻓﻊ واﺣدة ﻣن الثﻼث ﻻ ﺗرﺗفﻊ،

ﻓﻬمتﻢ الفرق ،ﻓﻼﺑد أن ﻳﻜﻮن اﻻستثناء ﻗبل ﻛمال ﻣا استثﲎ ﻣنﻪ ﻳعﲏ ﻻﺑد أن ﻳنﻮي أن
ﻳﻘﻮل إﻻ واﺣدة ﻗبل أن ﻳفرغ ﻣن ﻛلمﺔ ﺛﻼث أﻣا إذا ﻓرغ ﻣن الثﻼث ﻗال أنﺖ ﻃالق
ﺛﻼث وﻣا ﻛان وي اﻻستثناء وﺑعد أن انتﻬى ﻣن ﺣرف الثاء استدرك وﻗال إﻻ واﺣدة
ﻓنﻘﻮل ﻻ ﻳرﺗفﻊ وﻗعﺖ الثﻼث ﻃلﻘات ﻓﻼ ﳝﻜن رﻓعﻬا ﺑعد ذلﻚ ،إذاً ﺑﺸرﻃﲔ اﻷول

اﻻﺗصال والثاﱐ النيﺔ وسيﺬﻛرﻫا اﳌصنف اﻵن ،ﻗال ) :وﻻ ﻳصﺢ اﺳﺘثﻨﺎء ﱂ ﻳﺘصﻞ ﻋﺎدة (
ﻫﺬا الﺸرط اﻷول ﻣعناﻩ ﻫﻮ ﻗال ﱂ ﻳتصل عادة والﺸرط ﻫﻮ أن ﻳتصل عادة ﻷن غﲑ
اﳌﺘصﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ رﻓﻊ مﺎ وﻗﻊ ﻷول واﻟﻄﻼق إذا وﻗﻊ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﻌه ﲞﻼف اﳌﺘصﻞ
ﻓﺈن اﻻﺗصﺎل ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﲨﻠﺔ واحﺪة ﻓﻼ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﻗبﻞ ﲤﺎمﻬﺎ وﻳﻜﻔﻲ اﺗصﺎﻟه ﻟﻔﻈﺎ
أو حﻜﻤﺎ ﻛﺎﻧﻘﻄﺎﻋه ﺑﺘﻨﻔﺲ أو ﺳﻌﺎل وﳓﻮﻩ اﻵن ﻳبﲔ ﻛيفيﺔ اﻻﺗصال إﻣا لفﻈﻲ أنﺖ
ﻃالق ﺛﻼث إﻻ واﺣدة ،أو ﺣﻜما أنﺖ ﻃالق ﺛﻼث ﻓﺄخﺬ نفس ﰒ أﻛمل إﻻ واﺣدة ﻓﻬﺬا

ﻳعتﱪ ﻣتصل ﺣﻜما ،أو غلبﻪ سعال أنﺖ ﻃالق ﺛﻼث ﰒ غلبﻪ السعال ﰒ أﻛمل ،ﻗال) :
ﻓﻠﻮ اﻧﻔصﻞ ( اﻻﺳﺘثﻨﺎء ) وأمﻜﻦ اﻟﻜﻼم دوﻧه ﺑﻄﻞ ( اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﳌﺎ ﺗﻘﺪم الﺸرط الثاﱐ
ﻗال ) :وشرطه ( أي شرط صحﺔ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ) اﻟﻨﻴﺔ ( أي ﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘثﻨﺎء ) ﻗبﻞ ﻛﻤﺎل مﺎ
اﺳﺘثﲎ مﻨه ( ﻓﺈن ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺛﻼ غﲑ و ﻟﻼﺳﺘثﻨﺎء ﰒ ﻋرض ﻟه اﻻﺳﺘثﻨﺎء ﻓﻘﺎل
إﻻ واحﺪة ﱂ ﻳﻨﻔﻌه اﻻﺳﺘثﻨﺎء ووﻗﻌﺖ اﻟثﻼث اﻵن ﻳﻘﻮل الﺸرط ﻛﺬلﻚ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال أنﺖ

ﻃالق وﻗﻊ الﻄﻼق ،ﻗال أنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن خرﺟﺖ ﻓنﻘﻮل نفس الﻜﻼم الﺸرط ﻻﺑد أن
ﻳﻜﻮن ﻣتصل ﻳعﲏ الﺸرط ﻣثل اﻻستثناء ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﻣتصل وﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﻣنﻮ أﻣا
إن ﻗال أنﺖ ﻃالق ﰒ ﺗﺬﻛر ﻗال إن خرﺟﺖ إﱃ السﻮق نﻘﻮل أنﺖ ﻃالق وﻗﻊ الﻄﻼق ،إن

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٠٩

خرﺟﺖ إﱃ السﻮق ﻫﺬﻩ ﻻ ﳝﻜن أن ﺗرﻓﻊ ﻃﻼق ﺣصل ،ﻗال :وﻛﺬا شرط مﺘﺄﺧر وﳓﻮﻩ
ﻷ ﺎ صﻮارف اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ مﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﻮﺟﺐ مﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻟﻔﻈﺎ وﻧﻴﺔ ﳓﻮﻩ ﻣثﻼ وﺻف أو ﺑدل

أنﺖ ﻃالق ﺣاﺋﻀا أو ﻣساﻓرة ﻳعﲏ إن ساﻓرت ،ﻗال :ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ اﻷشياء وﻫﻮ الﺸرط
واﻻستثناء والصفﺔ ﺗصرف اللفﻆ عن ﻣﻘتﻀاﻩ ﻓﻮﺟب ﻣﻘارنتﻬا لفﻈا ونيﺔ ﻓﻼﺑد أن ﺗﻘارن
اللفﻆ الساﺑق للفﻆ ﻓﻼ ﺗنفصل و لنيﺔ ﻳعﲏ أن ﻳنﻮي ا.

ب حﻜم إﻳﻘﺎع اﻟﻄﻼق
)ﰲ( اﻟﺰمﻦ )اﳌﺎﺿﻲ و( وﻗﻮﻋه ﰲ اﻟﺰمﻦ )اﳌسﺘﻘبﻞ(
عند اﻵن ﳎمﻮعﺔ ﺻﻮر :اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ) :إذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ أمﺲ ] [١أو
( ﻗﺎل ﳍﺎ أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﻗبﻞ أن أﻧﻜحﻚ وﻃبعا ﻫﺬا لﻐﻮ ﻓﺄنﺖ ﻃالق أﻣس ﻻ ﻳﻘﻊ أﻣس

وﻗبل أن أﺗﺰوﺟﻚ ﻻ ﻳﻘﻊ أﺻﻼ إﻻ ﰲ ﺣالﺔ إذا ﻗال أنﺖ ﻃالق أﻣس أو ﻗال أنﺖ ﻃالق
ﻗبل أن أنﻜﺤﻚ ونﻮى وﻗﻮعﻪ ﰲ اﳊال وﻗﻊ ﰲ اﳊال أﻣا إذا ﻗصد أﻣس ﻓﻬﺬا لﻐﻮ وﻻ ﻳﻘﻊ

وﳍﺬا ﻗال :وﱂ ﻳﻨﻮ وﻗﻮﻋه ﰲ اﳊﺎل"أ" ﱂ ﻳﻘﻊ ( اﻟﻄﻼق ﻷﻧه رﻓﻊ ﻟﻼﺳﺘبﺎحﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ
رﻓﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ وإن أراد وﻗﻮﻋه اﻵن"ب" وﻗﻊ ﰲ اﳊﺎل ﻷﻧه مﻘر ﻋﻠﻰ ﻧﻔسه ﲟﺎ ﻫﻮ
أغﻠﻆ ﰲ حﻘه ﰒ ﻗال ) :وإن أراد ( أ ﺎ طﺎﻟﻖ ) ﺑﻄﻼق ﺳبﻖ ( مﻨه"ج" أو ﺑﻄﻼق ﺳبﻖ
) مﻦ زﻳﺪ وأمﻜﻦ ( ن ﻛﺎن صﺪر مﻨه طﻼق ﻗبﻞ ذﻟﻚ أو ﻛﺎن طﻼﻗﻬﺎ صﺪر مﻦ زﻳﺪ
وﻗبﻞ ذﻟﻚ ) ﻗبﻞ ( مﻨه ذﻟﻚ واﺿﺢ ﻫﺬا أنﺖ ﻃالق أﻣس ﻳﻘصد ﻣن زﻳد أو أنﺖ ﻃالق
العام ﻣنﻪ ﻳعﲏ أ العام ﻃلﻘتﻚ الﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ ﻗبل ذلﻚ ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷن ﻟﻔﻈه ﳛﺘﻤﻠه ﻓﻼ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴه ﺑﺬﻟﻚ طﻼق الصﻮرة "د" :مﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗرﻳﻨﺔ ﻛﻐصﺐ وﺳﺆال طﻼق ﻣعناﻩ لﻮ
ﻛانﺖ ﰲ ﺣالﺔ الﻐﻀب أو سﺆال الﻄﻼق ﻫﻲ سﺄلتﻪ الﻄﻼق ﻓﻘال أنﺖ ﻃالق أﻣس ﻣعناﻩ
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ﻳرﻳد وﻗﻮعﻪ ﻫﺬا اﳌعﲎ ،ﺑعد ذلﻚ الصﻮرة اﻷخﲑة"ه" ):ﻓﺈن مﺎت ( مﻦ ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ
أمﺲ أو ﻗبﻞ أن أﻧﻜحﻚ ) أو ﺟﻦ أو ﺧرس ﻗبﻞ ﺑﻴﺎن مرادﻩ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ( ﻋﻤﻼ ﳌﺘبﺎدر
مﻦ اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ أ ا ﻃالق أﻣس وﻫﺬا غﲑ ﺻﺤيﺢ إﻻ إذا نﻮى وﻗﻮعﻪ اﻵن وﻫﻮ اﻵن ﻣات
أو ﺟن أو أﺻاﺑﻪ خرس اﳌﻬﻢ ﱂ نعرف ﻫل أراد اﻵن أم أراد أﻣس ﻛما ﻫﻮ الﻈاﻫر ﻓنعمل

اللفﻆ على الﻈاﻫر ونﻘﻮل ﻫﻮ أﻣس ﻓﻬﻮ لﻐﻮ إذاً ﻻ ﺗﻄلق ،انتﻘل اﻵن إﱃ الصﻮرة الثانيﺔ) :
وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه] ) [٢أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺛﻼ ﻗبﻞ ﻗﺪوم زﻳﺪ ﺑﺸﻬر ( ﺗصﻮروا ﻣعﻲ إذا ﻗال

ﻫﺬﻩ الﻜلمﺔ ﻓجاء زﻳد ﰲ نفس اليﻮم ﻣعناﻩ ﻛﺄنﻪ ﻗال ﳍا أنﺖ ﻃالق ﻗبل شﻬر ،لﻮ ﺟاء ﰲ
الﻐد ﻛﺄنﻪ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻗبل ٢٩ﻳﻮم ،ﺑعد الﻐد ﻛﺄنﻪ ﻗال ﻗبل ٢٨ﻳﻮم ،لﻮ ﺟاء ﺑعد شﻬر
وﻳﻮم ﻣعناﻩ ﻛﺄنﻪ ﻗال ﳍا أنﺖ ﻃالق غدا ﻣعناﻩ سيﻘﻊ ،ﻓﻬمتﻢ الفرق اﻵن ،إذاً إذا ﻗال أنﺖ
ﻃالق ﻗبل ﻗدوم زﻳد ﺑﺸﻬر ننتﻈر ﻗدوﻣﻪ ﻓﺈن ﻗدم ﺑعد ﻣدة شﻬر وز دة ﻣعناﻩ أ ا ﻃالق أي
ﻃلﻘﺖ ﺑعد ﻫﺬا الﻜﻼم ،وإن ﻛان أﻗل ﻣن ذلﻚ ﻣعناﻩ إ ا ﻃلﻘﺖ ﰲ الﺰﻣن اﳌاﺿﻲ إذاً إن
ﺟاء ﺑعد ﻫﺬا الﻜﻼم وﻗدم ﺑعد ﻫﺬا الﻘﻮل ﺑﺸﻬر وز دة ﻣعناﻩ إنﻪ ﻃﻼق ﻣستﻘبل وإن ﻛان
أﻗل ﻣن ذلﻚ ﻣعناﻩ إن الﻄﻼق ﰲ اﳌاﺿﻲ والﻄﻼق ﰲ اﳌستﻘبل ﻳﻘﻊ والﻄﻼق ﰲ اﳌاﺿﻲ
ﻻ ﻳﻘﻊ ،لﻮ ﺟاء ﺑعد شﻬرﻳن ﻛﺄنﻪ ﻗال ﳍا أنﺖ ﻃالق ﺑعد شﻬر وﻫﻜﺬا ،ﻓﻬمتﻢ اﻵن

اﳌسﺄلﺔ ،انتبﻬﻮا ﻷ ا ﻣسﺄلﺔ شاﺋﻜﺔ ﻗليﻼ ﻓرﻛﺰوا على الﻜﻼم ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه )
أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺛﻼ ﻗبﻞ ﻗﺪوم زﻳﺪ ﺑﺸﻬر ( ﱂ ﺗسﻘط ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول ﻷننا

ﻻ ندري ﻫل ﻫﻲ ﻃالق أم غﲑ ﻃالق ،ﻃبعا إﱃ أن ﻳتبﲔ وﻗﻮع الﻄﻼق ﻷ ا ﳏبﻮسﺔ

ﻷﺟلﻪ ،اﳊﻜﻢ الثاﱐ ﻗال :وﱂ ﳚﺰ وطﺆﻫﺎ ﻷننا ﻻ نعلﻢ ﻣﱴ ﺗﻄلق أﺻﻼ ،ﻫل سيﻈﻬر ﻗﻮلﻪ

ﻫﺬا ﻣثل ﻃالق أﻣس ﻓﻼ ﻃﻼق أو ﻳﻈﻬر أ ا ﺗﻄلق غدا أو أ ا ﻃلﻘﺖ ﻫﺬا اليﻮم أو ﺑعد

ﻳﻮﻣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻻ نعرف ،ﻗال :وﱂ ﳚﺰ وطﺆﻫﺎ مﻦ حﲔ ﻋﻘﺪ اﻟصﻔﺔ إﱃ ﻗﺪومه ﻷن ﻛﻞ
شﻬر ﰐ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن شﻬر وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﺟﺰم ﺑه ﺑﻌض اﻷصحﺎب إذاً لﻮ ﱂ ﰐ

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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زﻳد ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳﻄﺄﻫا إﱃ أن ﳝﻮت زﻳد ﻓﺈذا ﻣات زﻳد عرﻓنا أ ا ﻻ ﺗﻄلق ﻷنﻪ علق الﻄﻼق

ﺑﻘدوﻣﻪ ولن ﻳﻘدم زﻳد أﻣا ﻣادام أن زﻳد ﺣﻲ ﻓﻼ ندري ﻣﱴ ﰐ ،ﰒ ﻗال ) :ﻓـ ( إن ) ﻗﺪم
("أ" زﻳﺪ ) ﻗبﻞ مﻀﻴه ( أي مﻀﻲ شﻬر أو مﻌه ) ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ( ﻛﻘﻮﻟه أﻧﺖ طﺎﻟﻖ أمﺲ )
و ( إن ﻗﺪم"ب") ﺑﻌﺪ شﻬر وﺟﺰء ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻴه ( أي ﻳﺘسﻊ ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻓﻴه ) ﻳﻘﻊ (
أي ﺗبﻴﻨﺎ وﻗﻮﻋه ﻟﻮﺟﻮد اﻟصﻔﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن وطئ ﻓﻴه ﻓﻬﻮ ﳏرم اﳌﻘصﻮد إن ﻛان الﻄﻼق
ﺋن أﻣا إذا ﻛان رﺟعﻲ ﻻ ،ووﻃﺌﻪ ﳍا إرﺟاع ﳍا إذاً إذا ﻗدم ﺑعد شﻬر وﺟﺰء ﻛﺄنﻪ ﻗال ﳍا
أنﺖ ﻃالق غدا ،ﻻﺣﻈﻮا اﻵن ﻫﻮ ﺟاء ﺑعد شﻬر وﻳﻮم ،خﻼل ﻫﺬا الﺸﻬر ﻫﻮ ﻃﻼﻗﻬا ﰲ
اﳊﻘيﻘﺔ ﺗبﲔ إنﻪ وﻗﻊ ﺑعد ﻳﻮم لﻜن ﻫﻮ استمر ﻃيلﺔ الﺸﻬر ﻳﻄﺄﻫا ﻓيﺤرم عليﻪ إن ﻛان ﻫﺬﻩ
الﻄلﻘﺔ الثالثﺔ ﻓﻬﻲ ﺑعد ﻫﺬا الﻜﻼم ﺑيﻮم ﻃلﻘﺖ ﺛﻼ ﻓﻬﻮ ﻻ ﳚﻮز لﻪ ذلﻚ ،وإن ﻛانﺖ
رﺟعيﺔ ﺗبينا أ ا رﺟعيﺔ لﻜن نفرض إن ﻫﻮ ﺑعد ﻳﻮم اﳌفروض ﻳﻜﻮن وﻗﻊ الﻄﻼق وﻫﻮ
استمر ﳚاﻣﻊ ﻓنﻘﻮل ﻣثﻼ ﺟاﻣﻊ ﺑعد ﻳﻮﻣﲔ ﻓجماعﻪ ﺑعد ﻳﻮﻣﲔ إرﺟاع ﳍﺬﻩ اﳌﻄلﻘﺔ الرﺟعيﺔ

لﻜن إذا ﻛانﺖ ﺋن ﻣعناﻩ ﳛرم وﳍﺎ اﳌﻬر ﻣﻬر ﻣثلﻬا ﳌاذا؟ ﻷنﻪ وﻃئ ﻣن ﻻ ﲢل لﻪ ،ﻓﻬمنا

اﳌسﺄلﺔ؟! ﺑﻘﻲ لنا ﻣسﺄلﺔ أخﲑة وننتﻬﻲ ﻷ ا ﻣسﺄلﺔ ﺻعبﺔ :اﻓرض انﻪ خالعﻬا ،ﻗال ) :ﻓﺈن
ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻤﲔ ﺑﻴﻮم ( مثﻼ ) وﻗﺪم ( زﻳﺪ ) ﺑﻌﺪ شﻬر وﻳﻮمﲔ ( مثﻼ ) صﺢ اﳋﻠﻊ (

رﻛﺰوا اﻵن اﳋلﻊ وﻗﻊ على زوﺟﺔ أم على ﺋن؟ ﻻﺑد ﺗتصﻮروﻫا ﻣعناﻩ الﻄﻼق وﻗﻊ ﺑعد
ﻳﻮﻣﲔ ﻣن ﻛلمتﻪ ﻫﺬﻩ ﻳعﲏ اليﻮم اﻷول ﺑعد ﻗﻮلﻪ ﻫﻲ زوﺟﺔ واليﻮم الثاﱐ ﻫﻲ زوﺟﺔ وﰲ اﻳﺔ
اليﻮم ﻃلﻘﺖ ﺑﻘدوم زﻳد أو لﻮ ﺟاء ﰲ أول اليﻮم الثاﱐ ﻓاليﻮم الثاﱐ أﺻبﺤﺖ أﺟنبيﺔ،
أﺻبﺢ ﻛالتاﱄ :اليﻮم اﻷول ﻫﻲ زوﺟﺔ واليﻮم الثاﱐ ﻫﻲ أﺟنبيﺔ لﻜن ﳓن ﻻ نعرف ﻓاستمر
على ﻫﺬا الﻜﻼم شﻬر وﻳﻮﻣﲔ ﰒ ﺟاء زﻳد وعلمنا أن اليﻮم اﻷول ﺑعد ﻫﺬا الﻘﻮل ﻛانﺖ
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زوﺟﺔ واليﻮم الﺬي ﻳليﻪ ﻫﻲ أﺟنبيﺔ ﻓﻬب أنﻪ خالعﻬا ﰲ ﻫﺬا اليﻮم ﻓﻬل ﻳصﺢ اﳋلﻊ؟ ﻳصﺢ
ﻷنﻪ خالﻊ زوﺟﺔ وﻃﻼﻗﻬا ﰲ اليﻮم الثاﱐ ،ﻫل ﻳﻘﻊ؟ ﻻ ﻷننا سنﻜتﺸف أن زﻳد ﺟاء وﻗد
نﺖ ﻣنﻪ ﻓﺈذاً سيصﺢ اﳋلﻊ ولن ﻳصﺢ الﻄﻼق ،خﺬوا العﻜس :اﻓرض انﻪ خالعﻬا ﰲ
اليﻮم الثالﺚ ﻓنﻘﻮل ﰲ اليﻮم الثاﱐ وﻗﻊ الﻄﻼق وﰲ الثالﺚ ﺟاء اﳋلﻊ ﻓﻬل وﺟد زوﺟﺔ أم
أﺟنبيﺔ؟ ﻳعتمد إن ﻛان ﻫﺬﻩ الﻄلﻘﺔ الثالثﺔ ﻓﻬﻲ أﺟنبيﺔ وﻻ ﻳصﺢ اﳋلﻊ ﻓنﻘﻮل ﻳصﺢ
الﻄﻼق ولن ﻳصﺢ اﳋلﻊ ،وإن ﻛانﺖ رﺟعيﺔ ﻳصﺢ الﻄﻼق وﻳصﺢ اﳋلﻊ ﻓاﻷﺟنبيﺔ ﲣالﻊ،

ﻗال ) :ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻤﲔ ﺑﻴﻮم ( مثﻼ ) وﻗﺪم ( زﻳﺪ ) ﺑﻌﺪ شﻬر وﻳﻮمﲔ ( مثﻼ )
صﺢ اﳋﻠﻊ ( ﻷ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺔ حﻴﻨه ) وﺑﻄﻞ اﻟﻄﻼق اﳌﻌﻠﻖ ( ﻷﻧه وﻗﺖ وﻗﻮﻋه ﺋﻦ
ﻓﻼ ﻳﻠحﻘﻬﺎ ) وﻋﻜسﻬﻤﺎ ( أي ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق وﻳبﻄﻞ اﳋﻠﻊ إذا ﻗلنا أن اﳋلﻊ ﻃل ﻣعناﻩ
إنﻪ ﻻﺑد ﻳرد ﳍا الفلﻮس إذا ﻗلنا أن الﻄﻼق الباﺋن ﻫﻮ الﺬي وﻗﻊ ﻗبل وﺟاء اﳋلﻊ على

أﺟنبيﺔ إذاً ليس لﻪ ﻫﻮ أن خﺬ العﻮض ﻓﲑد العﻮض ،ﻗال :وﺗرﺟﻊ ﺑﻌﻮﺿه إذا ﻗﺪم زﻳﺪ
ﰲ اﳌثﺎل اﳌﺬﻛﻮر ) ﺑﻌﺪ شﻬر وﺳﺎﻋﺔ ( مﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﺋﻨﺎ ﻷن اﳋﻠﻊ ﱂ
ﻳصﺎدف ﻋصﻤﺔ وإن ﻛان رﺟعيا وﻗﻊ اﳋلﻊ أﻳﻀا ﻣعناﻩ ﻳﻘﻊ اﳋلﻊ وﻳﻘﻊ الﻄﻼق ،اﳌسﺄلﺔ
الثالثﺔ ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ﻫﻲ ) طﺎﻟﻖ ﻗبﻞ مﻮﰐ ( ﻗبل ﻣﻮﺗﻪ ﻳبدأ ﻣﱴ؟ ﻣن ﻫﺬﻩ

اللﺤﻈﺔ ﻓاﻵن ﳓن ﻗبل ﻣﻮﺗنا إذاً ﺗﻄلق ﰲ اﳊال لﻜن لﻮ ﻗال ﻗبيل ﻣﻮﰐ ﻣعناﻩ ﺗﻄلق ﰲ
اللﺤﻈات اﻷخﲑة ﻣن ﺣياﺗﻪ ،وإن ﻗال ﻣﻊ ﻣﻮﰐ أو ﺑعد ﻣﻮﰐ ﻻ ﻳﻘﻊ شﻲء ﻷنﻪ ﻣﻊ اﳌﻮت

ﻳعﲏ ﻣﻊ خروج الروح ﻓﻼ ﻳنفسخ العﻘد أو ﺑعد ﻣﻮﺗﻪ لن ﳛصل ﻃﻼق ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎل (
ﻟﺰوﺟﺘه ﻫﻲ ) طﺎﻟﻖ ﻗبﻞ مﻮﰐ ("أ" أو مﻮﺗﻚ أو مﻮت زﻳﺪ ) طﻠﻘﺖ ﰲ اﳊﺎل ( ﻷن مﺎ
ﻗبﻞ مﻮﺗه مﻦ حﲔ ﻋﻘﺪ اﻟصﻔﺔ ﻳعﲏ ﻣن اللﺤﻈﺔ الﱵ ﺗﻜلﻢ ﻓيﻬا ،وإن ﻗﺎل ﻗبﻴﻞ
مﻮﰐ"ب"مصﻐرا وﻗﻊ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﻠﻴه اﳌﻮت ﻷن اﻟﺘصﻐﲑ دل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘرﻳﺐ )
وﻋﻜسه ( ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻘﻊ إذا ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) مﻌه ("ج" أي مﻊ مﻮﰐ ) أو ﺑﻌﺪﻩ ("د"
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ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻷن اﻟبﻴﻨﻮﻧﺔ حصﻠﺖ ﳌﻮت ﻓﻠم ﻳبﻖ ﻧﻜﺎح ﻳﺰﻳﻠه اﻟﻄﻼق وإن ﻗﺎل ﻳﻮم
مﻮﰐ"ه" طﻠﻘﺖ أوﻟه ﻳعﲏ أول اليﻮم.
ﻓصﻞ
اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ) :و ( إن ﻗﺎل ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إن طرت أو صﻌﺪت اﻟسﻤﺎء أو ﻗﻠبﺖ
اﳊجر ذﻫبﺎ وﳓﻮﻩ مﻦ اﳌسﺘحﻴﻞ ( ﻟﺬاﺗه أو ﻋﺎدة إذاً إذا علق الﻄﻼق على شﻲء
ﻣستﺤيل ﰲ العادة أو ﻣستﺤيل ﰲ ذاﺗﻪ ﻛﺄن رددت أمﺲ أو ﲨﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﻀﺪﻳﻦ أو
شﺎء اﳌﻴﺖ ﻓاﳌيﺖ ليسﺖ لﻪ ﻣﺸيﺌﺔ ،أو اﻟبﻬﻴﻤﺔ البﻬيمﺔ ليسﺖ ﳍا ﻣﺸيﺌﺔ ،ﻗال ) :ﱂ
ﺗﻄﻠﻖ ( ﻷﻧه ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق ﺑصﻔﺔ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻳعﲏ لﻮ علق الﻄﻼق على وﺟﻮد ﻣستﺤيل ﻓﻬل

اﳌستﺤيل ﻳﻮﺟد؟ ﻻ إذاً لن ﺗﻄلق ،لﻮ عﻜس :لﻮ علق الﻄﻼق على عدم وﺟﻮد اﳌستﺤيل
ﻫل اﳌستﺤيل سيﻮﺟد؟ ﻻ إذاً ستﻄلق ﰲ اﳊال ،ﻳعﲏ إن ﻃرت ﰲ السماء ﻳﻘصد ﻣن غﲑ
ﻃاﺋرة لﻜن اليﻮم لﻮ أﺣد ﻗال إن ﻃرت وﻳﻘصد الﻄاﺋرة ﻓﻼ ﻳصﲑ ﻣستﺤيل ﻳصﲑ إن
ﺻعدت الﻄاﺋرة ﺗﻄلق وإن ﱂ ﺗصعد ﻻ ﺗﻄلق لﻜن إن ﻗصد الﻄﲑان اﳌستﺤيل ﻓﻬﺬا ﻳصﲑ
ﻫﻮ ﻓعل اﳌستﺤيل ﻓﺈن ﻗال إن ﻃرت ﰲ السماء ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻻ ﺗﻄلق ،وإن ﻗال إن ﱂ

ﺗﻄﲑي ﰲ السماء ﻓﺄنﺖ ﻃالق ستﻄلق ﰲ اﳊال ﻷ ا ﻻ ﺗستﻄيﻊ ﺗﻄﲑ ﰲ السماء ،ﻗال) :
وﺗﻄﻠﻖ ﰲ ﻋﻜسه ﻓﻮرا ( ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ﻷﻧه ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻓﻌﻞ اﳌسﺘحﻴﻞ
وﻋﺪمه مﻌﻠﻮم ) وﻫﻮ ( أي ﻋﻜﺲ مﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ) ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﳌسﺘحﻴﻞ
ﻳعﲏ على عدم ﻓعل اﳌستﺤيل مثﻞ ( لﻮ ﻗال :أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﻷﻗﺘﻠﻦ اﳌﻴﺖ ﻳعﲏ إن ﱂ أﻗتل
اﳌيﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق إذاً ﻫﻮ لن ﻳﻘتل اﳌيﺖ ﻓاﳌيﺖ ﻣيﺖ ﻻ ﻳﻘتل أو ﻷصﻌﺪن اﻟسﻤﺎء ﻳعﲏ
إن ﱂ أﺻعد السماء وﳓﻮﳘﺎ ( ﻛﻸشرﺑﻦ مﺎء اﻟﻜﻮز وﻻ مﺎء ﺑه ﻣعناﻩ ﻳﻘﻮل إن ﱂ أشرب
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اﳌاء الﺬي ﰲ اﻹ ء ﻓﺄنﺖ ﻃالق واﻹ ء ﻓارغ ﻓﻬل سيﺸرب ﻣاء ﻫﺬا ﻣستﺤيل إذاً ستﻄلق

ﰲ اﳊال ،ﻗال :أو ﻷطﻠﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻳعﲏ إذا ﱂ ﺗﻄلﻊ الﺸمس إذا ﺗﻮﻗفﺖ الﺸمس عن

الﻄلﻮع ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫل الﺸمس ستتﻮﻗف إذاً ستﻄلق ،أو ﻷطﲑن ﻳعﲏ إن ﱂ أﻃﲑ إذاً ﻫﻲ

ﺗﻄلق ﰲ اﳊال ،ﻗال :ﻓﻴﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﰲ اﳊﺎل ﳌﺎ ﺗﻘﺪم وﻋﺘﻖ وﻇﻬﺎر وﳝﲔ
ﺛﻼث ﻣساﺋل والراﺑعﺔ ﻫﻲ الﻄﻼق :ﻛﻄﻼق ﰲ ذﻟﻚ إذاً ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ وﻫﻮ التعليق على
ﻫﺬﻩ

ﻓعل اﳌستﺤيل أو عدم ﻓعل اﳌستﺤيل اﻷﺣﻜام ﻓيﻬا ﺗتساوى ﰲ ﻣسﺄلﺔ الﻄﻼق والعتق
والﻈﻬار واليمﲔ ،ﻣثال ذلﻚ :إن ﱂ ﺗﻄر ﰲ السماء ﻓﺄنﺖ ﺣر وﻫﻮ لن ﻳﻄﲑ ﻓيصﲑ ﺣر،
إن ﱂ ﺗﻄﲑي ﰲ السماء ﻓﺄنﺖ علﻲ ﻛﻈﻬر أﻣﻲ إذاً ﻫﻲ عليﻪ ﻛﻈﻬر أﻣﻪ ،اليمﲔ :وﷲ لن
أدخل ﺑيتﻚ إن ﱂ ﺗﻄر ﰲ السماء إذاً لن ﺗدخل ﺑيتﻪ أو العﻜس ،ننتﻘل إﱃ اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ،

ﻗال ) :وأﻧﺖ طﺎﻟﻖ اﻟﻴﻮم إذا ﺟﺎء غﺪ ( ﻛﻼم ) ﻟﻐﻮ ( ﻫﺬا لﻐﻮ ﻻ ﻳﺆﺛر ،ﻗال :ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑه
شﻲء ﻟﻌﺪم ﲢﻘﻖ شرطه ﻷن اﻟﻐﺪ ﻻ ﰐ ﰲ اﻟﻴﻮم ﺑﻞ ﰐ ﺑﻌﺪ ذﻫﺎﺑه اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ :وإن
ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺛﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﳌﺬاﻫﺐ وﻗﻌﺖ اﻟثﻼث وإن ﱂ ﻳﻘﻞ ﺛﻼ ﻓﻮاحﺪة
اﳋاﻣسﺔ ) :وإذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬر أو ( ﻫﺬا ) اﻟﻴﻮم طﻠﻘﺖ
ﰲ اﳊﺎل ( ﻷﻧه ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻬر أو اﻟﻴﻮم ﻇرﻓﺎ ﻟه ﻓﺈذا وﺟﺪ مﺎ ﻳﺘسﻊ ﻟه وﻗﻊ ﻟﻮﺟﻮد ﻇرﻓه
اﳌسﺄلﺔ السادسﺔ ) :وإن ﻗﺎل ( أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﰲ غﺪ أو ( ﻳﻮم ) اﻟسبﺖ أو ( ﰲ )
رمﻀﺎن طﻠﻘﺖ ﰲ أوﻟه ( وﻫﻮ طﻠﻮع اﻟﻔجر مﻦ اﻟﻐﺪ أو ﻳﻮم اﻟسبﺖ وغروب اﻟﺸﻤﺲ
مﻦ آﺧر شﻌبﺎن ﳌﺎ ﺗﻘﺪم اﳌسﺄلﺔ الساﺑعﺔ ) :وإن ﻗﺎل أردت ( أن اﻟﻄﻼق إﳕﺎ ﻳﻘﻊ )
آﺧر اﻟﻜﻞ ( أي آﺧر ﻫﺬﻩ اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ ذﻛرت ) دﻳﻦ وﻗبﻞ ( مﻨه حﻜﻤﺎ ﻷن آﺧر
ﻫﺬﻩ اﻷوﻗﺎت ووﺳﻄﻬﺎ مﻨﻬﺎ ﻓﺈرادﺗه ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﲣﺎﻟف ﻇﺎﻫر ﻟﻔﻈه ﲞﻼف أﻧﺖ طﺎﻟﻖ
غﺪا أو ﻳﻮم ﻛﺬا ﻓﻼ ﻳﺪﻳﻦ وﻻ ﻳﻘبﻞ مﻨه أﻧه أراد آﺧرﳘﺎ إذا ﻗال أنﺖ ﻃالق غدا ﻓﻼ
ﳛتمل إﻻ أولﻪ وﻻ ﳛتمل آخرﻩ لﻜن إن ﻗال أنﺖ ﻃالق ﰲ غد ﳑﻜن آخرﻩ ،اﳌسﺄلﺔ
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الثاﻣنﺔ ) :و ( إن ﻗﺎل ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إﱃ شﻬر ( ﺗﻄلق ﺑعد ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم ،وإﱃ سنﺔ:

١٢شﻬر ﻣن الﻜلمﺔ ،لﻮ ﻗال إﱃ الﺸﻬر ﻳعﲏ إﱃ اﻳﺔ الﺸﻬر ﻗد ﺗﻜﻮن ﺛﻼﺛﲔ وعﺸرﻳن

وﳑﻜن ﻳﻜﻮن ﻳﻮم واﺣد ،وإﱃ السنﺔ ﻳعﲏ إﱃ اﻳﺔ ﻫﺬﻩ السنﺔ ﻳعﲏ ﺑﺬي اﳊجﺔ ،ﻗال ) :و
( إن ﻗﺎل ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إﱃ شﻬر ( مثﻼ ) طﻠﻘﺖ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋه ("أ" روي ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻋبﺎس وأﰊ ذر ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻮﻗﻴﺘﺎ ﻹﻳﻘﺎﻋه وﻳرﺟﺢ ذﻟﻚ أﻧه ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼق غﺎﻳﺔ ﳌا ﻗال أنﺖ
ﻃالق إﱃ شﻬر ﻳعﲏ ﺟعل لﻪ غاﻳﺔ غاﻳتﻪ شﻬر ﻳعﲏ ﻳبتدأ ﺑعد شﻬر ﻳعﲏ ﺑعد ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم

ﻣن ﻫﺬﻩ الﻜلمﺔ ،ﻗال :وﻻ غﺎﻳﺔ ﻵﺧرﻩ وإﳕﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻷوﻟه ) إﻻ أن ﻳﻨﻮي ("ب" وﻗﻮﻋه )
ﰲ اﳊﺎل ﻓﻴﻘﻊ ( ﰲ اﳊﺎل لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق إﱃ شﻬر ﻗصد ﻣن اﻵن وﻗﻊ وإن ﱂ ﻳﻘصد
ﻣن اﻵن ﻣعناﻩ سيبدأ الﻄﻼق ﺑعد شﻬر ،إﱃ سنﺔ سيبدأ ﺑعد سنﺔ ،اﳌسﺄلﺔ التاسعﺔ ) :و (
إن ﻗﺎل أﻧﺖ ) طﺎﻟﻖ إﱃ ﺳﻨﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺑـ ( اﻧﻘﻀﺎء ) اﺛﲏ ﻋﺸر شﻬرا ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } إن
ﻋﺪة اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ ﷲ اﺛﻨﺎ ﻋﺸر شﻬرا { أي شﻬﻮر اﻟسﻨﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﻷﻫﻠﺔ وﻳﻜﻤﻞ مﺎ
حﻠف ﰲ أﺛﻨﺎﺋه ﻟﻌﺪد ﻳعﲏ ﻳﻜمل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم ﻳعﲏ ﲟعﲎ ﳌا ﻗال أنﺖ ﻃالق إﱃ سنﺔ ﻳﻘﻮل

ﺑعد  ١٢شﻬر وﻫﻮ اﻵن ﰲ نصف ﳏرم ﻳعﲏ ﻗﻲ  ١٥ﻳﻮم ﻣن ﳏرم ﻣعناﻩ ﻻﺑد ﻳﻜمل ١٥

ﻳﻮم أخرى أو ﻣثﻼ أدرك عﺸرة أ م ﻣن ﳏرم ﻓيصﲑ ﻗﻲ  ٢٠ﻳﻮم ﻣﻊ ١١شﻬر ﻛاﻣلﺔ ﰐ
ﺑعد ذلﻚ ﻫﺬا ﻣعﲎ :وﻳﻜﻤﻞ مﺎ حﻠف ﰲ أﺛﻨﺎﺋه ﻟﻌﺪد ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﻫﺬا الﻜﻼم ﰲ ﻳﻮم
عﺸرﻳن ﳏرم ﻓﺈذاً نﻘﻮل ١١شﻬر ﺑعد ﺻفر إﱃ ذي اﳊجﺔ ﻫﺬﻩ ﻛاﻣلﺔ ﰒ ﳏرم الﺬي ﺑعدﻩ

ﻳﻜمل النﻘص الﺬي ﰲ ﳏرم اﻷول ،اﳌسﺄلﺔ العاشرة واﻷخﲑة ،ﻗال ) :ﻓﺈن ﻋرﻓﻬﺎ ( أي
اﻟسﻨﺔ ) ﻟﻼم ( ﻛﻘﻮﻟه أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إذا مﻀﺖ اﻟسﻨﺔ ) طﻠﻘﺖ ﻧسﻼخ ذي اﳊجﺔ (
ﻷن أل ﻟﻠﻌﻬﺪ اﳊﻀﻮري وﻛﺬا إذا مﻀﻰ شﻬر ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﺗﻄﻠﻖ ﲟﻀﻲ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮمﺎ
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وإذا مﻀﻰ اﻟﺸﻬر ﻓبﺎﻧسﻼﺧه ﻳعﲏ لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق إذا ﻣﻀى الﺸﻬر ﻓبانسﻼخ الﺸﻬر

ﻳعﲏ نتﻬاء الﺸﻬر ،وأﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﰲ أول اﻟﺸﻬر ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮﻟه وﰲ آﺧرﻩ ﺗﻄﻠﻖ ﰲ آﺧر
ﺟﺰء مﻨه.
ب ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ﻟﺸروط
أي ﺗرﺗﻴبه ﻋﻠﻰ شﻲء حﺎصﻞ أو غﲑ حﺎصﻞ ن ﺑسﻜﻮن النﻮن أو إحﺪى أﺧﻮا ﺎ و )
ﻻ ﻳصﺢ ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ) إﻻ مﻦ زوج (" "١ﻳﻌﻘﻞ اﻟﻄﻼق" "٢ﻳعﲏ ﻳﻜﻮن إﻣا لﻎ عاﻗل أو
ﳑيﺰ عاﻗل ﻳعﲏ ﲡاوز السبﻊ ولﻮ ﱂ ﻳبلﻎ ،ﻓﻠﻮ ﻗﺎل إن ﺗﺰوﺟﺖ امرأة وﻓﻼﻧﺔ ﻓﻬﻲ طﺎﻟﻖ ﱂ
ﻳﻘﻊ ﺑﺘﺰوﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ الﻄﻼق ﻷنﻪ ﱂ ﻳتﺰوﺟﻬا ﺣﱴ ﻳعلق والﻄﻼق ﻻ ﳝﻜن أن ﻳﻘﻊ إﻻ ﻣن
زوج وﻫﻮ اﻵن ليس ﺑﺰوج ،ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤرو ﺑﻦ شﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴه ﻋﻦ ﺟﺪﻩ مرﻓﻮﻋﺎ ﻻ ﻧﺬر
ﻻﺑﻦ آدم ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ وﻻ ﻋﺘﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ رواﻩ أﲪﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﱰمﺬي وحسﻨه
اﻵن اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ،إذا علﻘﻪ ﺑﺸرط ) :ﻓﺈذا ﻋﻠﻘه (] [١أي ﻋﻠﻖ اﻟﺰوج اﻟﻄﻼق )
ﺑﺸرط ( مﺘﻘﺪم أو مﺘﺄﺧر ﻛﺈن دﺧﻠﺖ اﻟﺪار ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣثال للﺸرط اﳌتﻘدم،
وﻣثال الﺸرط اﳌتﺄخر :أو أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إن ﻗﻤﺖ ) ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﻗبﻠه ( أي ﻗبﻞ وﺟﻮد اﻟﺸرط
) وﻟﻮ ﻗﺎل ﻋجﻠﺘه ( أي ﻋجﻠﺖ مﺎ ﻋﻠﻘﺘه"أ" ﱂ ﻳﺘﻌجﻞ ﻷن اﻟﻄﻼق ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺸرط ﻓﻠم
ﻳﻜﻦ ﻟه ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻓﺈن أراد ﺗﻌجﻴﻞ"ب" طﻼق ﺳﻮى اﻟﻄﻼق اﳌﻌﻠﻖ وﻗﻊ ﻓﺈذا وﺟﺪ اﻟﺸرط
اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﺑه اﻟﻄﻼق وﻫﻲ زوﺟﺘه وﻗﻊ أﻳﻀﺎ إذا علﻘﻪ ﺑﺸرط نﻘﻮل ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ إذا ﺣصل
الﺸرط ،لﻮ ﻗال عجلﺖ الﺸرط ﻻ ﻳتعجل لﻜن إن أراد ﻃﻼﻗا ﺟدﻳدا ﻓيصﲑ ﻫﺬا ﻃﻼق

ﺟدﻳد واﳌعلق ﰲ زﻣنﻪ ﻳبﻘى ﻛما ﻫﻮ ،اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ) :وإن ﻗﺎل ( مﻦ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق
ﺑﺸرط ) ﺳبﻖ ﻟسﺎﱐ ﻟﺸرط وﱂ أردﻩ اﻵن ﻫﻮ ﻗال الﺸرط لﻜن ﺑعدﻫا ﻗال ﻫﺬا الﺸرط
أ ﻣا أردﺗﻪ ﻫﻮ خﻄﺄ لساﱐ ،ﻗال :وﻗﻊ ( اﻟﻄﻼق ) ﰲ اﳊﺎل ( ﻷﻧه أﻗر ﻋﻠﻰ ﻧﻔسه ﲟﺎ
ﻫﻮ أغﻠﻆ مﻦ غﲑ ﻤﺔ التﻬمﺔ لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال أردت شرﻃا نﻘﻮل أنﺖ ﻣتﻬﻢ
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اﻵن أنﻚ ﺗرﻳد ﺗرﻓﻊ الﻄﻼق أﻣا أن ﻳﻘﻮل شرﻃا ﰒ ﻳﻘﻮل أ ﱂ أﻗصد الﺸرط ﻫﺬا ليس

ﲟتﻬﻢ ،اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ وﻗﺎل أردت إن ﻗﻤﺖ ﻳعﲏ

أﺿمر الﺸرط ﰲ ﻗلبﻪ ﻫنا التﻬمﺔ ﱂ ﻳﻘبﻞ ( مﻨه ) حﻜﻤﺎ ( ﻟﻌﺪم مﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ عند

الﻘﻀاء ﻻ ﻳﻘبل وأﻧﺖ طﺎﻟﻖ مرﻳﻀﺔ رﻓﻌﺎ ﻳعﲏ على ﻛﻮنﻪ خﱪ وﻧصبﺎ ﺑﻜﻮنﻪ ﺣال ﻳﻘﻊ
ﲟرﺿﻬﺎ ﻳعتﱪ شرط ،اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ ) :وأدوات اﻟﺸرط ( اﳌسﺘﻌﻤﻠﺔ غﺎﻟبﺎ ) إن ( ﺑﻜسر
اﳍﻤﺰة وﺳﻜﻮن اﻟﻨﻮن وﻫﻲ أم اﻷدوات ) وإذا ومﱴ وأي ( ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء
) ومﻦ ( ﺑﻔﺘﺢ اﳌﻴم وﺳﻜﻮن اﻟﻨﻮن ) وﻛﻠﻤﺎ وﻫﻲ ( أي ﻛﻠﻤﺎ ) وحﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻜرار (

ﻻﺣﻈﻮا لﻮ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻗاﻣﺖ ﻃلﻘﺖ ،ﻗاﻣﺖ ﻣرة نيﺔ ﻻ ،ﻛلما ﻗمﺖ
ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻗاﻣﺖ ﻃلﻘﺖ ﻗاﻣﺖ اﳌرة الثانيﺔ ﻃلﻘﺖ ﻗاﻣﺖ الثالثﺔ ﻷن ﻛلما للتﻜرار ،ﻗال:

ﻷ ﺎ ﺗﻌم اﻷوﻗﺎت ﻓﻬﻲ ﲟﻌﲎ ﻛﻞ وﻗﺖ وأمﺎ مﱴ ﻓﻬﻲ اﺳم زمﺎن ﲟﻌﲎ أي وﻗﺖ وﲟﻌﲎ
إذا ﻓﻼ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻜرار لﻮ ﻗال ﻣﱴ ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫﺬا للﺰﻣان ﲟعﲎ أي وﻗﺖ اﻛتبﻮا
عندﻫا ﻓﻼ ﺗﻘتﻀﻲ التﻜرار وﲟعﲎ إذا ﻓﻼ ﺗﻘتﻀﻲ التﻜرار ،ﰒ ﻗال ) :وﻛﻠﻬﺎ ( أي ﻛﻞ
أدوات اﻟﺸرط اﳌﺬﻛﻮرة اﻷدوات الﱵ ذﻛرﻫا اﳌصنف ﻫﻲ ﲦانيﺔ ﻫﺬﻩ الثمانيﺔ اﻗسمﻮﻫا
ﳎمﻮعتﲔ ﳎمﻮعﺔ ﻓيﻬا ﺣرف واﺣد وﻫﻲ إن وﳎمﻮعﺔ ﻓيﻬا السبعﺔ الباﻗيﺔ ،وﺟعلناﻫا
ﳎمﻮعتﲔ ﻷن ﻫناك ﻓرق ﰲ اﻷﺣﻜام ،اﳌسﺄلﺔ اﻵن الﱵ نرﻳد أن نعرﻓﻬا ﻫﻲ ﻫل ﻫﺬﻩ
اﻷدوات للﱰاخﻲ أم للفﻮر ﻳعﲏ لﻮ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓمﱴ ﺗﻄلق؟ إذاً نﻘﻮل ﻫﻲ
للﱰاخﻲ ﻛلﻬا للﱰاخﻲ ،ﻣﱴ ﺗصبﺢ للفﻮر؟ وﺗﻜﻮن للفﻮر إذا وﺟدت نيﺔ الفﻮر أو ﻗرﻳنﺔ

ﺗﻘتﻀﻲ الفﻮر أو اﻗﱰنﺖ ﺑلﻢ ﻓتصبﺢ للفﻮر إﻻ إن ،دعﻮ نتﻜلﻢ عن ا مﻮعﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ
إن وﺣدﻫا :إن للﱰاخﻲ ﻣﱴ ﺗﻜﻮن للفﻮر؟ ﺑسببﲔ وﳘا نيﺔ الفﻮر أو ﻗرﻳنﺔ ﺗﻘتﻀﻲ الفﻮر
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ﻓتﻜﻮن للفﻮر ،ا مﻮعﺔ الثانيﺔ وﻫﻲ السبعﺔ اﻷخرى ﻣﱴ ﺗﻜﻮن للفﻮر؟ ﺑنفس اﻷﻣرﻳن اﻷوﱃ
وﳘا نيﺔ الفﻮر أو ﻗرﻳنﺔ ﺗﻘتﻀﻲ الفﻮر ونﺰﻳد أﻳﻀا سبب لﺚ ونﻘﻮل وإذا اﻗﱰنﺖ ﺑلﻢ ﻳعﲏ
لﻮ ﻗال إذا ﱂ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق وﻣرت ﳊﻈات ﻳبدﻳﻬا الﻘيام ﻓيﻪ ،ﻣعناﻩ أ ا ﺗﻄلق على
الفﻮر ﺑسرعﺔ ﺑعد ﻫﺬا الﻜﻼم إن ﱂ ﺗﻘﻢ أم إذا ﱂ ﺗﻘﻢ ﻵخر ﺣيا ا؟ إذا ﻗلنا على الفﻮر
ﻣعناﻩ ﲟجرد أن ﻳنتﻬﻲ الﻜﻼم وﻻ ﺗﻘﻮم ﻓتﻄلق وإن ﻗلنا على الﱰاخﻲ ﻣعناﻩ ننتﻈرﻫا ﻵخر
ﺣيا ا ﻓﺈذا أدرﻛﻬا اﳌﻮت وﱂ ﺗﻘﻢ عرﻓنا أ ا ﱂ ﺗﻄلق ﻗبل ذلﻚ .إذاً السبعﺔ ﺗﻜﻮن للفﻮر

ﺑثﻼﺛﺔ أسباب :نيﺔ الفﻮر ،ﻗرﻳنﺔ الفﻮر ،ﻣﻊ ﱂ ،وا مﻮعﺔ الﻮاﺣدة وﻫﻲ إن ﺗﻜﻮن للﱰاخﻲ
إﻻ ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ :إذا وﺟدت نيﺔ الفﻮر ،أو ﻗرﻳنﺔ الفﻮر ،ﻫﺬا الﻜﻼم ﻳنبﲏ عليﻪ لﻮ ﻗال إن ﱂ
ﺗﻘﻮﻣﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق وﱂ ﺗﻘﻢ ﻣعﲎ ﻫﺬا على الﱰاخﻲ ﻓننتﻈرﻫا ﻵخر اﳊياة ،وإذا ﻗال إذا ﱂ
ﺗﻘﻮﻣﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻣعناﻩ اﻵن ،نفس الﻜﻼم لﻮ ﻗال إن ﱂ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫﻲ على

الﱰاخﻲ ونﻮى الفﻮر ﺗصبﺢ للفﻮر ،أو وﺟدت ﻗرﻳنﺔ للفﻮر ﻳعﲏ ﻫﻮ اختلف ﻣعﻬا اﻵن ﻻﺑد

ﺗﻘﻮﻣﻲ وﱂ ﺗﻘﻢ ﻗال إن ﱂ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻣعناﻩ ﻳﻘصد اﻵن ،ﻗال ) :وﻛﻠﻬﺎ ( أي ﻛﻞ
أدوات اﻟﺸرط اﳌﺬﻛﻮرة ) ومﻬﻤﺎ ( وحﻴثﻤﺎ ) ﺑﻼ ﱂ ( أي ﺑﺪون ﱂ ) أو ﻧﻴﺘه ﻓﻮراً أو
ﻗرﻳﻨﺘه ( أي ﻗرﻳﻨﺔ اﻟﻔﻮر ) ﻟﻠﱰاﺧﻲ و ( ﻫﻲ ) مﻊ ﱂ ﻟﻠﻔﻮر ( إﻻ مﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﱰاﺧﻲ أو
ﻗرﻳﻨﺘه ) إﻻ إن ( ﻓﺈ ﺎ ﻟﻠﱰاﺧﻲ حﱴ مﻊ ﱂ ) مﻊ ﻋﺪم ﻧﻴﺔ ﻓﻮر أو ﻗرﻳﻨﺔ ﱂ إن خلﺖ ﻣن

النيﺔ ﻓاﻷﺻل أ ا ﰲ ﺣق السبعﺔ للفﻮر وﻣﻊ إن للﱰاخﻲ أﻣا إن ﺟاءت ﱂ ﻣﻊ نيﺔ
الﱰاخﻲ ﻓتصبﺢ للﱰاخﻲ أو ﻗرﻳنﺔ ﺗراخﻲ ﻓﻬﻲ للﱰاخﻲ إذاً ﱂ ﺗدور ﻣﻊ الﻘرﻳنﺔ لﻜن ﳓن
نﻘﻮل ﺗدور ﻣﻊ الﻘرﻳنﺔ إن وﺟدت ،ﻣﻊ النيﺔ إن وﺟدت ،وإن خلﺖ ﻓاﻷﺻل ﻓيﻬا أن ﱂ ﻣﻊ
السبعﺔ للفﻮر وﻣﻊ إن للﱰاخﻲ وأﻣا النيﺔ أو الﻘرﻳنﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﺗﻐلب ﱂ وﺗﻐلب ﻛل شﻲء ،اﻵن

سيﺬﻛر أﻣثلﺔ :ﻓﺈذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن ﻗﻤﺖ ( ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) أو إذا ( ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ
طﺎﻟﻖ ) أو مﱴ ( ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) أو أي وﻗﺖ ( ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) أو مﻦ ﻗﺎمﺖ
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( مﻨﻜﻦ ﻓﻬﻲ طﺎﻟﻖ ) أو ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﻤﱴ وﺟﺪ ( اﻟﻘﻴﺎم ) طﻠﻘﺖ ( ﻋﻘبه
وإن ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻦ زمﺎن اﳊﻠف ﻷ ا للﱰاخﻲ ،ﻗال ) :وإن ﺗﻜرر اﻟﺸرط اﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴه (
ﱂ ﻳﺘﻜرر ) اﳊﻨﺚ ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻳعﲏ لﻮ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻗاﻣﺖ ﺗﻄلق وﺟلسﺖ ﰒ
ﻗاﻣﺖ ﻻ ﺗﻄلق إﻻ ﰲ ﻛلما لﻮ ﻗال ﻛلما ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻜل ﻗيام ﺗﻄلق ﻗال ) :إﻻ ﰲ
ﻛﻠﻤﺎ ( ﻓﻴﺘﻜرر مﻌﻬﺎ اﳊﻨﺚ ﻋﻨﺪ ﺗﻜرر اﻟﺸرط ﳌﺎ ﺳبﻖ ،اﳌسﺄلﺔ اﳋاﻣسﺔ ) :و ( إن ﻗﺎل
إن ) ﱂ أطﻠﻘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻫﺬا للﱰاخﻲ أم للفﻮر؟ للﱰاخﻲ إﻻ إذا وﺟدت نيﺔ ﻳصبﺢ
للفﻮر وﳍﺬا ﻗال :وﱂ ﻳﻨﻮ وﻗﺘﺎ وﱂ ﺗﻘم ﻗرﻳﻨﺔ ﺑﻔﻮر وﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ طﻠﻘﺖ ﰲ آﺧر حﻴﺎة أوﳍﻤﺎ
مﻮ ( ﻳعﲏ ﺗﻄلق ﰲ آخر ﳊﻈﺔ ﻳعﲏ إذا ﺑﻘﻲ ﻣن ﺣياة اﳌيﺖ ﻣا ﻻ ﻳسﻊ إﻻ للﻄﻼق ﻳعﲏ
ﻗبل ﻣا ﳝﻮت ﺑثﻮاﱐ ﲬس ﺛﻮاﱐ ﺗﻜفﻲ إذاً ﺗﻄلق ﰲ آخر ﳊﻈات ﻓفﻲ ﻫﺬﻩ اللﺤﻈات الﱵ

ﻗبل اﳌﻮت ﻳﻘﻊ الﻄﻼق ﻷ ا للﱰاخﻲ ،ﻗال :ﻷﻧه ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﻄﻼق ﻓﺈذا
مﺎت اﻟﺰوج ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﱰك مﻨه وإن مﺎﺗﺖ ﻫﻲ ﻓﺎت طﻼﻗﻬﺎ ﲟﻮ ﺎ اﳌسﺄلﺔ السادسﺔ) :
و ( إن ﻗﺎل ) مﱴ ﱂ ( أطﻠﻘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) أو إذا ﱂ ( أطﻠﻘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) أو أي
وﻗﺖ ﱂ أطﻠﻘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ومﻀﻰ زمﻦ ﳝﻜﻦ إﻳﻘﺎﻋه ﻓﻴه وﱂ ﻳﻔﻌﻞ طﻠﻘﺖ ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم

ﻷنﻪ ﺻار على الفﻮر ﻣعناﻩ إﻣا أن ﻳﻄلق ﺑسرعﺔ أو ﺗفعل الﺸرط ﺑسرعﺔ وإﻻ ﺗﻄلق ،اﳌسﺄلﺔ

الساﺑعﺔ :وإن ﻗﺎل ) ﻛﻠﻤﺎ ﱂ أطﻠﻘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻫﺬا للفﻮر أم للﱰاخﻲ؟ للفﻮر إﻻ إذا

نﻮى أو ﻛانﺖ ﻗرﻳنﺔ ومﻀﻰ مﺎ ﳝﻜﻦ إﻳﻘﺎع ﺛﻼث ( طﻠﻘﺎت ) مرﺗبﺔ ( أي واحﺪة ﺑﻌﺪ
واحﺪة ) ﻓﻴه ( أي ﰲ اﻟﺰمﻦ اﻟﺬي مﻀﻰ ) طﻠﻘﺖ اﳌﺪﺧﻮل ﺎ ﺛﻼ ( ﻷن ﻛﻠﻤﺎ
ﻟﻠﺘﻜرار ،وغﲑ اﳌدخﻮل ا إذا ﻗال ﻛلما ﱂ أﻃلﻘﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق إذاً ﺑعد ﳊﻈﺔ ﻣا ﻃلﻘﻬا
ستﻘﻊ عليﻬا الﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ ﺗصبﺢ ﺋن و ﰐ الثانيﺔ والثالثﺔ ﺗﻜﻮن ﺋن ﻓﻼ ﺗﻘﻊ ،ﻗال) :
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وﺗبﲔ غﲑﻫﺎ ( أي غﲑ اﳌﺪﺧﻮل ﺎ ) ﺑـ ( اﻟﻄﻠﻘﺔ ) اﻷوﱃ ( ﻓﻼ ﺗﻠحﻘﻬﺎ اﻟثﺎﻧﻴﺔ وﻻ
اﻟثﺎﻟثﺔ اﳌسﺄلﺔ الثاﻣنﺔ ) :وإن ( ﻗﺎل ) إن ﻗﻤﺖ ﻓﻘﻌﺪت ("أ" ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗﻘﻮم ﰒ ﺗﻘﻌﺪ
ﻫﻮ علﻘﻪ على أﻣرﻳن ﻣرﺗبﲔ ﻳعﲏ ﻻﺑد ﺗﻘﻮم ﻓتﻘعد ،لﻮ عﻜسﺖ ﻗعدت ﰒ ﻗاﻣﺖ ﻻ ﻳﻘﻊ

ﻷنﻪ علق الﻄﻼق على ﻗيام ﻓﻘعﻮد ،ﺗرﺗيب ) ،أو ( ﻗﺎل إن ﻗﻤﺖ ) ﰒ ﻗﻌﺪت ("ب" ﱂ
ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗﻘﻮم ﰒ ﺗﻘﻌﺪ ) أو ( ﻗﺎل إن ) ﻗﻌﺪت إذا ﻗﻤﺖ ("ج" ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗﻘﻮم ﰒ
ﺗﻘﻌﺪ ﻫﺬا ﻣعناﻩ ﻳعﲏ إذا ﺣصل الﻘيام وﻗعدت ﻣعناﻩ ﻓيﻪ ﺗرﺗيب ﻻﺑد ﺗﻘﻮم ﰒ ﺗﻘعد ) ،أو (
ﻗﺎل ) إن ﻗﻌﺪت إن ﻗﻤﺖ"د" ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻣعناﻩ ﻻﺑد أول شﻲء ﺗﻘﻮم ﰒ ﺗﻘعد ﻫﺬا ﻣعﲎ
إن ﻗعدت إن ﻗمﺖ ﻣعناﻩ ﻛيف ﺗفﻬمﻪ؟ ﺗفﻬﻢ للﻐﺔ ﻣعﲎ ﻫﺬا الﻜﻼم إن ﺣصل الﻘيام ﰒ

الﻘعﻮد ﻳعﲏ إن ﻗعدت إن ﻗمﺖ ﻳعﲏ ﺑعد الﻘيام ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗﻘﻮم ﰒ ﺗﻘﻌﺪ ( ﻷن ﻟﻔﻆ
ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم مسبﻮﻗﺎ ﻟﻘﻌﻮد ﳓن على العمﻮم نعتﱪ الﺸرط

ﲝسب ﻓﻬمﻪ ﰲ لﻐﺔ العرب ﻫﺬا ﻣﻘتﻀاﻩ لﻐﺔ العرب ،انتبﻬﻮا ﻣعﻲ اﳌسﺄلﺔ "د" ﺻﻮر ا إن
ﻗعدت إن ﻗمﺖ ﻣا الﺬي ﻗدﻣنا ،ﻣا ﻫﻮ الﺬي ﳛصل ﰲ الﺰﻣن أوﻻ؟ اﻷول أم الثاﱐ؟ الثاﱐ
ﻫﺬا ﻫﻮ اعﱰاض الﺸرط على الﺸرط ،عند النﺤاة ﻳسمى اعﱰاض الﺸرط على الﺸرط ﻳعﲏ
أن ﻳﺬﻛر شرﻃا ﰒ ﻳعﱰﺿﻪ ﺑﺸرط آخر ﻓيﻘتﻀﻲ ﺗﻘدﱘ اﳌتﺄخر و خﲑ اﳌتﻘدم ،إن ﻗمﺖ إن

شرﺑﺖ ﻣعناﻩ أول شﻲء ﺗﺸرب ﰒ ﺗﻘﻮم ،ﻗال :وﻳسﻤﻰ عند النﺤاة ﳓﻮ إن ﻗﻌﺪت إن
ﻗﻤﺖ اﻋﱰاض اﻟﺸرط ﻋﻠﻰ اﻟﺸرط ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺘﺄﺧر و ﺧﲑ اﳌﺘﻘﺪم ﻷﻧه ﺟﻌﻞ
اﻟثﺎﱐ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ شرطﺎ ﻟﻠﺬي ﻗبﻠه واﻟﺸرط ﻳﺘﻘﺪم اﳌﺸروط ﻓﻠﻮ ﻗﺎل إن أﻋﻄﻴﺘﻚ إن
وﻋﺪﺗﻚ إن ﺳﺄﻟﺘﻴﲏ ﻣاذا ﻳﻜﻮن اﻷول؟ السﺆال ﰒ الﻮعد ﰒ العﻄيﺔ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗسﺄﻟه ﰒ
ﻳﻌﺪﻫﺎ ﰒ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﳌسﺄلﺔ التاسعﺔ ) :و ( إن ﻋﻄف ) ﻟﻮاو ( ﻛﻘﻮﻟه أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إن
ﻗﻤﺖ وﻗﻌﺪت ) ﺗﻄﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮدﳘﺎ ( أي اﻟﻘﻴﺎم واﻟﻘﻌﻮد ) وﻟﻮ غﲑ مرﺗبﲔ ( أي ﺳﻮاء
ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻌﻮد أو ﺧر ﻷن اﻟﻮاو ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗرﺗﻴبﺎ لﻮ ﻗال إن ﻗمﺖ وﻗعدت
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ليس ﻫناك ﺗرﺗيب الﺸرط ﻫنا للجمﻊ ﻓﻘﻂ ﻻﺑد أن ﲡتمﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر لﻜن اﻷول ﻣا ﻫﻮ

أو اﳌتﺄخر ﻣا ﻫﻮ ،ليس ﲟﻄلﻮب ،اﳌسﺄلﺔ العاشرة ) :و ( إن ﻋﻄف ) و ( ن ﻗﺎل إن
ﻗﻤﺖ أو ﻗﻌﺪت ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺖ ) ﺑﻮﺟﻮد أحﺪﳘﺎ ( أي ﻟﻘﻴﺎم أو اﻟﻘﻌﻮد ﻷن أو
ﻷحﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ اﳌسﺄلﺔ اﳊادي عﺸر :وإن ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ صﻔﺎت ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ ﻋﲔ
ﻳعﲏ ﰲ واﺣد واﳌثال سيﻮﺿﺢ ذلﻚ :ﻛﺈن رأﻳﺖ رﺟﻼ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻫﺬا التعليق اﻷول ﰒ
علق ﺗعليق ﱐ :وإن رأﻳﺖ أﺳﻮد ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﰒ علق ﺗعليق لﺚ :وإن رأﻳﺖ ﻓﻘﻴﻬﺎ
ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓرأﻳﺖ رﺟﻼ أﺳﻮد ﻓﻘﻴﻬﺎ طﻠﻘﺖ ﺛﻼ ﻷنﻪ ﺣصلﺖ الﺸروط الثﻼﺛﺔ اﳌعلق
عليﻬا الﻄﻼق.

ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﳊﻴض
) إذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن حﻀﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ" "١طﻠﻘﺖ ول حﻴض مﺘﻴﻘﻦ ( ﻟﻮﺟﻮد
اﻟصﻔﺔ ﻓﺈن ﱂ ﻳﺘﻴﻘﻦ أﻧه حﻴض ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘم ﳍﺎ ﺗسﻊ ﺳﻨﲔ أو ﻧﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ﱂ
ﺗﻄﻠﻖ ﻳﻘﻮل إن ﺣﻀﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻳعﲏ إن ﺑدأ ﺑﻚ اﳊيض ﻓﺄنﺖ ﻃالق ،ﻓبمجرد أن
ﻳنﺰل ﻣنﻬا دم ﺣيض وﺗتﺄﻛد أنﻪ ﺣيض نعرف أ ا ﻃلﻘﺖ ،لﻜن لﻮ ﻗال إن ﺣﻀﺖ ﺣيﻀﺔ

ﻳعﲏ ﻛاﻣلﺔ إذاً ستﻄلق ﺑنﻬاﻳﺔ اﳊيض وليس ولﻪ ،ولﻮ ﻗال إن ﺣﻀﺖ نصف ﺣيﻀﺔ ﻣعناﻩ
ﻻﺑد أن ﺗنتﻬﻲ اﳊيﻀﺔ ﻛاﻣلﺔ ﺣﱴ نعرف النصف ﻣﱴ ﻛان ،ﻓﺈذا ﺣاﺿﺖ ﻣثﻼ عﺸرة أ م

علمنا أ ا ﻃلﻘﺖ ﰲ اﻳﺔ اليﻮم اﳋاﻣس ،ﻓﻬمتﻢ الثﻼث ﻣساﺋل ،اﻵن اﻗرؤوﻫا ،ﻗال ) :و
( إن ﻗﺎل ) إذا حﻀﺖ حﻴﻀﺔ ( ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ" ) "٢ﺗﻄﻠﻖ ول اﻟﻄﻬر مﻦ حﻴﻀﺔ ﻛﺎمﻠﺔ
( ﻷﻧه ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق ﳌرة اﻟﻮاحﺪة مﻦ اﳊﻴض ﻓﺈذا وﺟﺪت حﻴﻀﺔ ﻛﺎمﻠﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ
اﻟﺸرط وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﲝﻴﻀﺔ ﻋﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ لﻮ ﻛان ﻫﻮ ﻗال ﻫﺬا الﻜﻼم وﻫﻲ اﻵن ﺣاﺋض ﻫل
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نﻘﻮل ﺗﻄلق ﺑنﻬاﻳﺔ اﳊيض؟ ﻻ ﻫﻮ ﻗال ﺣيﻀﺔ ﻳعﲏ ﻻﺑد ﲢيض ﺣيﻀﺔ ﻛاﻣلﺔ ﺗبتدأ وﺗنتﻬﻲ

ﺑعد الﺸرط ،ﻗال :ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ حﺎﺋﻀﺎ حﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗﻄﻬر ﰒ ﲢﻴض حﻴﻀﺔ
مسﺘﻘبﻠﺔ وﻳﻨﻘﻄﻊ دمﻬﺎ ) وﻓﻴﻤﺎ إذا ( ﻗﺎل إذا ) حﻀﺖ ﻧصف حﻴﻀﺔ ( ﻓﺄﻧﺖ
طﺎﻟﻖ" ) "٣ﺗﻄﻠﻖ ( ﻇﺎﻫرا ) ﰲ ﻧصف ﻋﺎد ﺎ ( ﻷن اﻷحﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻌﺎدة ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺎ
وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻟﻜﻦ إذا مﻀﺖ حﻴﻀﺔ مسﺘﻘرة ﺗبﻴﻨﺎ وﻗﻮﻋه ﰲ ﻧصﻔﻬﺎ ﻷن اﻟﻨصف ﻻ
ﻳﻌرف إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﳉﻤﻴﻊ ﻷن أ م اﳊﻴض ﻗﺪ ﺗﻄﻮل وﻗﺪ ﺗﻘصر ﻓﺈذا طﻬرت ﺗبﻴﻨﺎ مﺪة
اﳊﻴض ﻓﻴﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﰲ ﻧصﻔﻬﺎ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة :ومﱴ ادﻋﺖ حﻴﻀﺎ وأﻧﻜر ﻓﻘﻮﳍﺎ ﻛﺈن
أﺿﻤرت ﺑﻐﻀﻲ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ وادﻋﺘه ﻓنصدﻗﻬا ﻷن ﻣا عند ﻃرﻳق ﳌعرﻓﺔ ﻫﺬا اﻷﻣر إﻻ
ﻣن خﻼﳍا ﲞﻼف ﳓﻮ ﻗﻴﺎم لﻮ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻘالﺖ ﻗمﺖ ﻳﻘﻮل ﻻ ﻻﺑد ﻣن
ﺑينﺔ ،اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ :وإن ﻗﺎل إن طﻬرت ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ حﺎﺋﻀﺎ طﻠﻘﺖ ﻧﻘﻄﺎع
اﻟﺪم وإﻻ ﻓﺈذا طﻬرت مﻦ حﻴﻀﺔ مسﺘﻘبﻠﺔ إذاً إن ﻃﻬرت ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﺈن ﻛانﺖ ﺣاﺋض

ﻓبﻄﻬرﻫا وإن ﻛانﺖ ﻃاﻫر ﻓبﻄﻬرﻫا ﻣن ﺑعد ﺣيﻀﻬا الﻘادم .ﻛل الﻄﻼق الﺬي ﻣر أﻣثلﺔ ﻻ
ﺗﺆﺛر على ﻛﻮ ا ﺑدعيﺔ ﻓالبدعﻲ ﻣنﻬا ﺑدعﻲ وعليﻪ اﻹﰒ لﻜن الﻄﻼق واﻗﻊ ،ﻓنﺤن اﻵن
نتﻜلﻢ عن وﻗﻮع الﻄﻼق وﻻ نتﻜلﻢ عن عدم اﻹﰒ.

ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﳊﻤﻞ
) إذا ﻋﻠﻘه ﳊﻤﻞ ( ﻛﻘﻮﻟه إن ﻛﻨﺖ حﺎمﻼ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﻓﻮﻟﺪت ﻷﻗﻞ مﻦ ﺳﺘﺔ أشﻬر
("أ" مﻦ زمﻦ اﳊﻠف ﻣعناﻩ أ ا ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﻳﻮم التعليق؟ نعﻢ وﻫﻮ ﻗال إن ﻛنﺖ ﺣاﻣل
ﻓﺄنﺖ ﻃالق وولدت أﻗل ﻣن ستﺔ أشﻬر ﻣعناﻩ أ ا ﻛانﺖ ﺣاﻣل ،ﻗال :ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻳﻄﺄ أم
ﻻ أو ﻟﺪون أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ"ب" وﱂ ﻳﻄﺄ ﺑﻌﺪ حﻠﻔه ) طﻠﻘﺖ مﻨﺬ حﻠف ( ﻷ ﺗبﻴﻨﺎ أ ﺎ
ﻛﺎﻧﺖ حﺎمﻼ وإﻻ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ وإﻻ ﻣعناﻩ إذا ولدت ﻷﻛثر ﻣن ستﺔ أشﻬر وﻛان ﻳﻄﺄ وﱂ نتيﻘن
اﳊمل أو أﻛثر ﻣن أرﺑﻊ سنﲔ وﻛان ﻻ ﻳﻄﺄ إذاً ﱂ ﺗﻜن ﺣاﻣل ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ،ﻗال :وﳛرم وطﺆﻫﺎ
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ﻗبﻞ اﺳﺘﱪاﺋﻬﺎ ﲝﻴﻀﺔ إذا ﻗال إن ﻛنﺖ ﺣاﻣل ﻓﺄنﺖ ﻃالق نﻘﻮل ﻻ ﳚﻮز وﻃﺌﻬا ﺣﱴ

ﻳستﱪأﻫا وﻳرى ﻫل ﻫﻲ ﺣاﻣل أم ﻻ ،اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن ﱂ ﺗﻜﻮﱐ
حﺎمﻼ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻫﺬﻩ عﻜس اﻷوﱃ حرم وطﺆﻫﺎ ﻗبﻞ اﺳﺘﱪاﺋﻬﺎ ﲝﻴﻀﺔ ( مﻮﺟﻮدة أو
مسﺘﻘبﻠﺔ أو مﺎﺿﻴﺔ ﱂ ﻳﻄﺄ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﻳﻘر ا ﻓﺈن ﻛانﺖ ﺣاﺋض ﻳنتﻈر ﺣﱴ

ﻳستﱪأﻫا ﺬﻩ اﳊيﻀﺔ وﻫﻲ اﳊيﻀﺔ اﳌﻮﺟﻮدة أو ﺣيﻀﺔ ستﺄﰐ أو ﺣيﻀﺔ ﻣﻀﺖ ﻳعﲏ لﻮ
ﻗال إن ﱂ ﺗﻜﻮﱐ ﺣاﻣل ﻓﺄنﺖ ﻃالق وﻛانﺖ ﻫﻲ ﻗبل أ م ﻃﻬرت ﻣن ﺣيض وﱂ ﻳﻄﺄﻫا ﻓﺈذاً

ﻫﻲ ليسﺖ ﺣاﻣل ﻓسيﻘﻊ ،ﻗال :وإﳕﺎ ﳛرم وطﺆﻫﺎ ) ﰲ ( اﻟﻄﻼق ) اﻟبﺎﺋﻦ ( دون
اﻟرﺟﻌﻲ ﻷنﻪ لﻮ ﻗال ﻫﺬﻩ الﻜلمﺔ لﻮ ﻗال ﻣثﻼ إن ﱂ ﺗﻜﻮﱐ ﺣاﻣل ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﺛﻼ أو

ﻃالق ﻃلﻘﺔ واﺣدة لﻜن ﺗعتﱪ ﻫﻲ الثالثﺔ ﺑساﺑق ﻃلﻘتﲔ ﻓنﻘﻮل ﻫنا ﻻ ﳚﻮز وﻃﺆﻫا ﻷنﻪ ﻗد
ﻳﻄﺄ ﻣﻄلﻘﺔ ﺛﻼ  ،لﻮ ﻛانﺖ رﺟعيﺔ ﻳﻘﻮل اﳌصنف ﻻ ،الرﺟعيﺔ ليس ا ﻣﺸﻜلﺔ ﻓيﻄﺄﻫا ﻷنﻪ
ﳚﻮز وﻃئ الرﺟعيﺔ لﻜن ﻓيﻪ إشﻜال سنﻘﻮل لﻪ ﻣثﻼ ﻳﻄﺄﻫا وﺣﱴ لﻮ رﺟعيﺔ الﻮطء رﺟﻮع
ﳍا لﻜن سيﺸﻜل علينا عدد الﻄﻼق ﻓنﺤن ﻻ نعرف ﻛﻢ اﻷوﱃ أم الثانيﺔ ﻳعﲏ ﻫل ﻫﺬﻩ
ستﺤسب ﻃلﻘﺔ أم ﻻ ولﺬلﻚ اﳌﺬﻫب انﻪ ﳚﻮز وﻃﺌﻬا وﻣعناﻩ أننا ﻻ نﻮﻗﻊ الﻄﻼق إﻻ
ﺑيﻘﲔ ،ﻻ نعتﱪﻫا ﺑﻄﻼق إﻻ ﺑيﻘﲔ ،وﰲ وﺟﻪ ﳛرم الباﺋن والرﺟعيﺔ ﻛلﻪ ﳛرم ﺣﱴ نتﺄﻛد،
نﻘﻮل لﻪ ﻻ ﺗﻄﺄ ﺣﱴ ننﻈر ﻫﻲ ﺣاﻣل أم ﻻ ﺣﱴ لﻮ ﻛانﺖ ﻫﺬﻩ الﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ لﻜن

ﺿروري نعرف الﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ ﺣﱴ ﻻ ﺗعﻘبﻬا ﻃلﻘات ﻓﻼ نعرف الثالثﺔ ﺗلتبس علينا ،ﻗال) :
وﻫﻲ ( أي مسﺄﻟﺔ إن ﱂ ﺗﻜﻮﱐ حﺎمﻼ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﻋﻜﺲ ( اﳌسﺄﻟﺔ ) اﻷوﱃ ( وﻫﻲ
إن ﻛﺎن حﺎمﻼ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﰲ اﻷحﻜﺎم ( ﻓﺈن وﻟﺪت ﻷﻛثر مﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ طﻠﻘﺖ
ﻷ ﺗبﻴﻨﺎ أ ﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ حﺎمﻼ وﻛﺬا إن وﻟﺪت ﻷﻛثر مﻦ ﺳﺘﺔ أشﻬر وﻛﺎن ﻳﻄﺄ ﻷن اﻷصﻞ
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ﻋﺪم اﳊﻤﻞ اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ :وإن ﻗﺎل إن ﲪﻠﺖ ﻳعﲏ ﰲ اﳌستﻘبل ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﱂ ﻳﻘﻊ إﻻ
ﲝﻤﻞ مﺘجﺪد وﻻ ﻳﻄﺆﻫﺎ إن ﻛﺎن وطﻰء ﰲ طﻬر حﻠف ﻓﻴه ﻗبﻞ حﻴض ﳌاذا ﻻ ﻳﻄﺄﻫا؟

ﺣﱴ نتﺄﻛد ﻫﻲ ﲪلﺖ اﻵن أو ستﺤمل ﰲ اﳌستﻘبل أم ﻻ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻄﺄﻫا ﻓﺈن ﻇﻬر عليﻬا

ﲪل ﻓﻬل ﺗﻄلق؟ ﻻ ﺗﻄلق ﻷ ا ﱂ ﲢمل ﰲ اﳌستﻘبل ﻳﻘﻮل :وﻻ أﻛثر مﻦ مرة ﻛﻞ طﻬر ﻻ
ﻳﻄﺄ ﰲ ﻛل ﻃﻬر إﻻ ﻣرة ﻓﺈذا ﺟاء ﰲ ﻃﻬر ﻗادم ووﻃﺌﻬا ﻣرة ﰒ ﻳنتﻈر ﻓﺈن ﻇﻬر ﲪل ﺗﻄلق

ﻷ ا ﲪلﺖ وﻗد علﻘﻪ على ﲪل ،اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ ) :وإن ﻋﻠﻖ طﻠﻘﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ حﺎمﻼ ﺑﺬﻛر
وطﻠﻘﺘﲔ ( إن ﻛﺎﻧﺖ حﺎمﻼ ) ﻧثﻰ ﻓﻮﻟﺪ ﻤﺎ طﻠﻘﺖ ﺛﻼ (ﺗﻘﻊ ﺛﻼث ﻃلﻘات ﻟﺬﻛر
واحﺪة و ﻷﻧثﻰ اﺛﻨﺘﲔ اﳌسﺄلﺔ اﳋاﻣسﺔ ) :وإن ﻛﺎن مﻜﺎﻧه ( أي مﻜﺎن ﻗﻮﻟه إن ﻛﻨﺖ
حﺎمﻼ ﺑﺬﻛر ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺔ وإن ﻛﻨﺖ حﺎمﻼ ﻧثﻰ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ اﺛﻨﺘﲔ ) إن ﻛﺎن
ﲪﻠﻚ أو مﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻚ ( ذﻛرا ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺔ وإن ﻛﺎن أﻧثﻰ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ اﺛﻨﺘﲔ
ﻓﻮﻟﺪ ﻤﺎ اﻓﻬمﻮا ﻣعﻲ :إذا ﻛان ﲪلﻚ ذﻛر ﻓﻄلﻘﺔ ،ﲪلﻚ أنثى ﻃلﻘتﲔ ،لﻮ ﻇﻬر ﰲ ﺑﻄنﻬا
ذﻛر وأنثى إذاً وﻻ شﻲء ﳑا علق عليﻪ ﻳعﲏ إن ﻛان ﰲ ﺑﻄنﻚ ذﻛر ﻳعﲏ ﻓﻘﻂ أو أنثى ﻳعﲏ

ﻓﻘﻂ ﻗال :ﻓﻮلد ما ) ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﻤﺎ ( ﻷن اﻟصﻴﻐﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﻘﺘﻀﻲ حصر اﳊﻤﻞ ﰲ
اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ أو اﻷﻧﻮﺛﻴﺔ ﻓﺈذا وﺟﺪا ﱂ ﺗﺘﻤحض ذﻛﻮرﻳﺘه وﻻ أﻧﻮﺛﻴﺘه ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴه
مﻮﺟﻮدا
ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﻟﻮﻻدة
ﻳﻘﻊ مﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﻻدة ﻟﻘﺎء مﺎ ﺗبﲔ ﻓﻴه ﺑﻌض ﺧﻠﻖ اﻹﻧسﺎن ﻻ ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻘﺔ وﳓﻮﻫﺎ

إذا علﻘﻪ لﻮﻻدة ﻓالﻮﻻدة الﱵ ﻳﻘﻊ ا الﻄﻼق اﳌعلق أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮلﻮد ﺗبﲔ ﻓيﻪ خلق

اﻹنسان أﻣا إذا ألﻘﺖ علﻘﺔ أو ألﻘﺖ ﻣﻀﻐﺔ ﻓﻼ ،ﻗال ) :إذا ﻋﻠﻖ طﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻدة
ﺑﺬﻛر وطﻠﻘﺘﲔ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻدة ) ﻧثﻰ ( ن ﻗﺎل إن وﻟﺪت ذﻛرا ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺔ وإن
وﻟﺪت أﻧثﻰ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺘﲔ ) ﻓﻮﻟﺪت ذﻛرا ﰒ ( وﻟﺪت ) أﻧثﻰ حﻴﺎ ( ﻛﺎن اﳌﻮﻟﻮد
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) أو مﻴﺘﺎ طﻠﻘﺖ ﻷول ( مﺎ ﻋﻠﻖ ﺑه ﻓﻴﻘﻊ ﰲ اﳌثﺎل طﻠﻘﺔ وﰲ ﻋﻜسه ﺛﻨﺘﺎن ) و ﻧﺖ
ﻟثﺎﱐ وﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﺑه ( ﻷن اﻟﻌﺪة اﻧﻘﻀﺖ ﺑﻮﺿﻌه ﻓصﺎدﻓﻬﺎ اﻟﻄﻼق ﺋﻨﺎ ﻓﻠم ﻳﻘﻊ ﻛﻘﻮﻟه
أﻧﺖ طﺎﻟﻖ مﻊ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺗﻚ إذا علق ﻃلﻘﺔ على الﻮﻻدة ﺑﺬﻛر وﻃلﻘتﲔ على اﻷنثى ،إن

ولدت ذﻛر ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻃلﻘﺔ وإن ولدت أنثى ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻃلﻘتﲔ ولدت ذﻛر ﻃلﻘﺔ

واﺣدة ،ولدت أنثى ﺗﻘﻊ ﻃلﻘتﲔ ،إذا ولدت ذﻛر ﰒ أنثى ﻗال ﻓﻮلدت ذﻛرا ﰒ ولدت أنثى
ﻃلﻘﺖ ﻷول وﻫﻮ الﺬﻛر وﰲ عﻜسﻪ ﻳعﲏ لﻮ ﺑدأت ﻷنثى ستﻘﻊ ﺛنتان لﻜن إن ولدت
أنثى ﰒ ذﻛر ﻣعناﻩ ﻃلﻘتﲔ ﰒ الثاﱐ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻷ ا ﺗبﲔ ﻷننا نﻘﻮل ولدت أنثى ﻓﻮﻗعﺖ
ﻃلﻘتﲔ وﻫﻲ ﻣﻄلﻘﺔ ودخلﺖ ﰲ العدة وعد ا ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ﻓلما وﺿعﺖ اﳊمل انﻘﻀﺖ

العدة ﻓليس ﻫناك ﻃﻼق سيﻘﻊ على أﺟنبيﺔ أو ولدت ذﻛر ﻓﻮﻗعﺖ ﻃلﻘﺔ ﰒ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺑﻄنﻬا
اﻷنثى ﻓﻬﻲ اﻵن ﰲ العدة وعدة اﳊاﻣل ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ﻓﺈذا وﺿعﺖ اﻷنثى ﻻ نﻘﻮل وﻗعﺖ
ﻃلﻘتﲔ ﻷ ا نﺖ ﺬا الﻮﺿﻊ ﻷن العدة انﻘﻀﺖ ﺑﻮﺿعﻪ ﻓصادف الﻄﻼق ﺋنا ﻳعﲏ

اﻣرأة ﺋن ﻓلﻢ ﻳﻘﻊ ﻣثل لﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻣﻊ انﻘﻀاء العدة ﻻ ﻳﻘﻊ ،ﻗال :وإن وﻟﺪ ﻤﺎ
مﻌﻬﺎ أي دﻓعﺔ واﺣدة طﻠﻘﺖ ﺛﻼ ) وإن أشﻜﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺿﻌﻬﻤﺎ ( ن ﱂ ﻳﻌﻠم وﺿﻌﻬﻤﺎ
مﻌﺎ أو مﺘﻔرﻗﲔ ) ﻓﻮاحﺪة ( أي وﻗﻊ طﻠﻘﺔ واحﺪة ﻷ ﺎ اﳌﺘﻴﻘﻨﺔ ومﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ مﺸﻜﻮك
ﻓﻴه.
ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﻟﻄﻼق
) إذا ﻋﻠﻘه ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق (""١ﻳعﲏ اﺑتدأ ﺑتعليﻘﻪ على الﻄﻼق ن ﻗﺎل إن طﻠﻘﺘﻚ ﻳعﲏ
ﰲ اﳌستﻘبل ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﰒ ﻋﻠﻘه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ( ن ﻗﺎل ﺑعدﻩ ﻳعﲏ ﰲ الﱰﺗيب الﺰﻣﲏ
إن ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ"ب" ﻓلﻮ أ ا ﻗاﻣﺖ ستﻘﻊ ﻃلﻘتان واﺣدة للﻘيام والثانيﺔ ﻷنﻪ ﻗال إن
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ﻃلﻘتﻚ ﰲ اﳌستﻘبل ﻓﺄنﺖ ﻃالق وﻫﺬا التعليق ﰲ الﻘيام ﺣصل ﰲ اﳌستﻘبل ﻓﻮﻗعﺖ ﺛنتان،

وﻫا ليس ﻓيﻪ إشﻜال ﺑل سيﺄﰐ ﺻﻮرة ﻇاﻫرﻫا ﻳعارض ﻫﺬا ،ﻗال ) :أو ﻋﻠﻘه ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم" "٢ﰒ ( ﻋﻠﻘه ) ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ( ن ﻗﺎل إن ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ"أ" ﰒ ﻗﺎل
إن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻚ طﻼﻗﻲ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ اﻵن ﻻﺣﻈﻮا ﻣاذا ﻗدم؟ التعليق على الﻘيام إن ﻗمﺖ
ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن وﻗﻊ عليﻚ ﻃﻼﻗﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻘاﻣﺖ ﰲ الصﻮرة الثانيﺔ وﻗعﺖ
ﻃلﻘتان اﻷوﱃ ﺑﻘﻮلﻪ إن ﻗمﺖ ﻷ ا ﻗاﻣﺖ والثانيﺔ ﺑﻘﻮلﻪ إن وﻗﻊ علﻲ ﻃﻼﻗﻲ وﻗد وﻗﻊ

عليﻬا الﻄﻼق ﺬا الﻘيام ،ﻗال ) :ﻓﻘﺎمﺖ طﻠﻘﺖ طﻠﻘﺘﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ( أي ﰲ اﳌسﺄﻟﺘﲔ
واحﺪة ﺑﻘﻴﺎمﻬﺎ وأﺧرى ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ اﳊﺎصﻞ ﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﳌسﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻷن طﻼﻗﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟصﻔﺔ ﺗﻄﻠﻴﻖ ﳍﺎ وﰲ اﻟثﺎﻧﻴﺔ طﻠﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎم وطﻠﻘﺔ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎم وإن
ﻛﺎﻧﺖ غﲑ مﺪﺧﻮل ﺎ ﻓﻮاحﺪة ﻓﻘط ﻷ ا ﺗبﲔ لﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ وﺗﻜﻮن الثانيﺔ وﻗعﺖ على
غﲑ زوﺟﺔ ،اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ ﻫﻲ الﱵ ﻓيﻬا اﻹشﻜال ،ﻗال ) :وإن ﻋﻠﻘه ( أوﻻ أي اﻟﻄﻼق )
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎمﻬﺎ ( ن ﻗﺎل إن ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﰒ ( ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼق ) ﻋﻠﻰ طﻼﻗه
ﳍﺎ"ب" ،ﻫﺬﻩ الصﻮرة ﺗﺸبﻪ ﻣاذا ﳑا ﻣﻀى ،ﺗﺸبﻪ الثانيﺔ أم اﻷوﱃ؟ ﻻ ﺗﺸبﻪ الثانيﺔ ﻓﻬناك

ﻗال إن وﻗﻊ عليﻚ ﻃﻼﻗﻲ وﻫنا ﱂ ﻳﻘل إن وﻗﻊ عليﻚ ﻃﻼﻗﻲ ﺑل ﻗال إن ﻃلﻘتﻚ ﻓﻼ ﺗﺸبﻪ

الثانيﺔ ،ﺗﺸبﻪ اﻷوﱃ ليس ﻣن ﻛل وﺟﻪ ﻳعﲏ ﻗرﻳبﺔ ﻣن اﻷوﱃ ،ختصار السﺆال :ﻣا الفرق
ﺑينﻬا وﺑﲔ الصﻮرة اﻷوﱃ؟ ﻫﺬا ﻫﻮ السﺆال الصﺤيﺢ ،ﰲ اﻷوﱃ ﻗدم إن ﻃلﻘتﻚ وأخر إن
ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق وﻫنا العﻜس إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ إن ﻃلﻘتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ،ﻗال:

ﻓﻘﺎمﺖ ﻓﻮاحﺪة ( ﺑﻘﻴﺎمﻬﺎ وﱂ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ﻷﻧه ﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ أي ﺑعد الﺸرط ،ﳌاذا

ﻫﺬﻩ الصﻮرة الثالثﺔ ﺗﻘﻊ ﻃلﻘﺔ واﺣدة؟ ﻷنﻪ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق اﺑتدأ ا ﰒ إن
ﻃلﻘتﻚ ﻣستﻘبﻼ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻘاﻣﺖ ﻳﻘﻮلﻮن اﻵن ﻗياﻣﻬا ﻳعتﱪون ﻫﺬا الﻘيام ليس ﻃلﻘﺔ
ﻓﻬﺬﻩ ﺑصفﺔ ﻗدﳝﺔ وليس ﺑﻄلﻘﺔ ﺟدﻳدة ،ﻓلما ﻗاﻣﺖ ﻃلﻘﺖ لﻘيام لﻜن ﻣا ﻃلﻘﺖ ن
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ﻃلﻘتﻚ ﻷنﻪ ﻣا ﻃلﻘﻬا ﻣﻊ إن اﳌتبادر لﺬﻫن ﻳﻘﻮل اﻹنسان ﻫﻮ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ
ﻃالق ،إن ﻃلﻘتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻘاﻣﺖ ﻳعتﱪ ﻃلﻘﻬا ،ﻻ ﻳعتﱪ ﻫﻮ لﻮ ﻗال ﻣثل ﰲ اﳌسﺄلﺔ

الثانيﺔ إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق إن وﻗﻊ عليﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ،ﻗاﻣﺖ ﺻدق أ ا ﻗاﻣﺖ وﺻدق
أنﻪ وﻗﻊ عليﻬا ﻃﻼﻗﻪ لﻜن اﳌﻘصﻮد اﻵن ﰲ الصﻮرة الثالثﺔ أنﻪ ﻗال إن ﻃلﻘتﻚ ﻃﻼﻗا
ﺟدﻳدا ﻓﻬﻮ ،ﻗالﻮا ﻷنﻪ شرط ﻳﻘتﻀﻲ اﻻﺑتداء ﻓﻬﺬﻩ اﻷخﲑة ﳌا ﻗال إن ﻗمﺖ ﰒ ﻗال إن

ﻃلﻘتﻚ ﻷنﻪ ﻳﻘتﻀﻲ اﺑتداء إﻳﻘاع ووﻗﻮعﻪ ﻫنا لﻘيام إﳕا ﻫﻮ ﺑصفﺔ ساﺑﻘﺔ لعﻘد الﻄﻼق
شرﻃا ،ﻫﺬا التعليل ذﻛرﻩ ﰲ الﺸرح الﻜبﲑ ﻗال :ﻷنﻪ شرط ﻳﻘتﻀﻲ اﺑتداء إﻳﻘاع ووﻗﻮعﻪ ﻫنا
لﻘيام إﳕا ﻫﻮ ﺑصفﺔ ساﺑﻘﺔ ،وأ ﻗلﺖ لﻜﻢ اﻛتبﻮا عند ﻗﻮلﻪ ﻷنﻪ ﱂ ﻳﻄلﻘﻬا أي ﺑعد الﺸرط
ﱂ ﻳﻄلﻘﻬا ﺑعد الﺸرط ﻳعﲏ ﻛﺄنﻪ ﻫنا اشﱰط انﻪ إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن ﻃلﻘتﻚ

ﺑعد ﻫﺬا الﺸرط ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻬﻲ ﳌا ﻗاﻣﺖ ﻣا ﻃلﻘﻬا ﻃﻼق ﺟدﻳد وإﳕا ﻫﻲ ﻃلﻘﺖ ﺑصفﺔ

ساﺑﻘﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗعليلﻬﻢ .الصﻮرة الراﺑعﺔ ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) ﻛﻠﻤﺎ طﻠﻘﺘﻚ ( ﻓﺄﻧﺖ
طﺎﻟﻖ ،الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ ) :أو ( ﻗﺎل ) ﻛﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻚ طﻼﻗﻲ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﻮﺟﺪا (
أي اﻟﻄﻼق ﰲ اﻷوﱃ أو وﻗﻮﻋه ﰲ اﻟثﺎﻧﻴﺔ ) طﻠﻘﺖ ﰲ اﻷوﱃ ( ﻳعﲏ الصﻮرة الراﺑعﺔ وﻫﻲ
ﻗﻮﻟه ﻛﻠﻤﺎ طﻠﻘﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) طﻠﻘﺘﲔ ( طﻠﻘﺔ ﳌﻨجﺰ وطﻠﻘﺔ ﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴه نرﺟﻊ

للصﻮرة الراﺑعﺔ ﻛلما ﻃلﻘتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال ﳍا أنﺖ ﻃالق ﻫﺬا ﻣنجﺰ ووﻗﻊ اﳌعلق ﻷنﻪ
ﻗال ﻛلما ﻃلﻘتﻚ ﻓستﻘﻊ ﺛنتان ﻓﻘﻂ لﻜن لﻮ ﻗال ﻛلما وﻗﻊ عليﻚ ﻃﻼﻗﻲ ﻓﺄنﺖ ﻃالق
ﻫﺬا الﺸرط ﰒ ﻗال أنﺖ ﻃالق وﻗعﺖ ﻫﺬﻩ ﻓلما وﻗعﺖ ﻫﺬﻩ اﻵن ﲢﻘق الﺸرط وﻫﻮ ﻛلما
وﻗﻊ ﻓﻮﻗﻊ عليﻬا الﻄﻼق سيﻘﻊ والثانيﺔ ستﻘﻊ وإذا وﻗعﺖ الثانيﺔ ﻳعتﱪ وﻗﻊ الﺸرط ﻓستﻘﻊ

الثالثﺔ وﳍﺬا ﻗال ) :طﻠﻘﺖ ﰲ اﻷوﱃ ( وﻫﻲ ﻗﻮﻟه ﻛﻠﻤﺎ طﻠﻘﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) طﻠﻘﺘﲔ (
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طﻠﻘﺔ ﳌﻨجﺰ وطﻠﻘﺔ ﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴه ) و ( طﻠﻘﺖ ﰲ ) اﻟثﺎﻧﻴﺔ ( ﻳعﲏ الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ

وﻫﻲ ﻗﻮﻟه ﻛﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻚ طﻼﻗﻲ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﺛﻼ ( إن وﻗﻌﺖ اﻷوﱃ واﻟثﺎﻧﻴﺔ
رﺟﻌﻴﺘﲔ ﻷن اﻟثﺎﻧﻴﺔ طﻠﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘﻊ ﺎ اﻟثﺎﻟثﺔ السادسﺔ :وإن ﻗﺎل إن وﻗﻊ
ﻋﻠﻴﻚ طﻼﻗﻲ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻗبﻠه ﺛﻼ ﰒ ﻗﺎل أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓثﻼث طﻠﻘﺔ ﳌﻨجﺰ وﺗﺘﻤﺘﻬﺎ
مﻦ اﳌﻌﻠﻖ وﻳﻠﻐﻮ ﻗﻮﻟه ﻗبﻠه وﺗسﻤﻰ اﻟسرﳚﻴﺔ إذاً إذا ﻗال إن وﻗﻊ عليﻚ ﻃﻼﻗﻲ ﻓﺄنﺖ
ﻃالق ﻗبلﻪ ﺛﻼ ﻓﻬل ﻳصﺢ أن ﻳﻘﻮل أنﺖ ﻃالق أﻣس؟ ﻗلنا ﻻ ﻳصﺢ ﻓﻜيف أﺟﺰ ﻩ ﻫنا؟
ﻫنا ألﻐينا ﻗﻮلﻪ ﻗبلﻪ وﻗلنا ﻫﺬا لﻐﻮ ﻻ ﻳﻘبل وﺗسمى السرﳚيﺔ نسبﺔ ﻷﰊ العباس أﲪد ﺑن
عمر ﺑن سرﻳج الﺸاﻓعﻲ اﳌتﻮﰱ  ٣٠٣ﻗالﻮا ﻫﻮ أول ﻣن ﻗال ﻓيﻬا وﻗال ﻓيﻬا أ ا ﻻ ﺗﻄلق
أﺑدا ﻓنسبﺖ اﳌسﺄلﺔ إليﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل أ ا ﻻ ﺗﻄلق أﺑدا والصﺤيﺢ أ ا ﺗﻄلق ﺛﻼ .

ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﳊﻠف
) إذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إذا حﻠﻔﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﰒ ﻗﺎل ( ﳍﺎ ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إن
ﻗﻤﺖ ( ﻫل ﺗﺬﻛرون ﻣا ﻫﻮ اﳌﻘصﻮد ﻣن ﻣسﺄلﺔ اﳊلف لﻄﻼق؟ ﻳعﲏ إذا علق ﻃﻼﻗﻬا

على شﻲء ﲟا ﻳﺸبﻪ اﳊلف على شﻲء ﻳراد ﻣنﻪ اﳊﺚ على الفعل أو اﳌنﻊ ﻣﻊ إنﻪ ﻃﻼق
ليس ﲝلف وﻻ ﳝﲔ ﻫﻮ ﻃﻼق لﻜنﻪ ﻳﺸبﻪ اﳊلف ﰲ ﻣعناﻩ ﻷن ﻣعﲎ اﳊلف ﻫﻮ اﳊﺚ
على الفعل أو اﳊﺚ على اﳌنﻊ أو إرادة ﻛيد اﳋﱪ ﰲ التصدﻳق أو إرادة اﻹنﻜار ،وﷲ ﱂ

ﳛصل أو وﷲ ﺣصل ﻓاﳊلف ﻫﻮ لتﺄﻛيد الﻮﻗﻮع أو للﺤﺚ وﷲ سﺄذﻫب ،وﷲ ﻻ أذﻫب
ﻣنﻊ ،ﻓلﻮ ﻗال إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﻬل ﺣلف
ﺑﻄﻼﻗﻬا أم ﻻ؟ ﺣلف ،إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫﺬا ﻣعناﻩ ﻳرﻳد اﳌنﻊ ﻓﻬﺬا ﻳسمى ﺣلف ﰲ
الﻄﻼق ،نﻜرر :إذا علﻘﻪ أي الﻄﻼق على أﻣر ﻳراد ﻣنﻪ اﳊﺚ على الفعل أو الﱰك أو
التصدﻳق أو التﻜﺬﻳب ﻓﻬﺬا الﻄﻼق اﳌعلق ﻳﺸبﻪ اليمﲔ ﻳسمﻮنﻪ ﳏلﻮف ﺑﻪ لﻜنﻪ ﻃﻼق
ﻣثلﻪ ﻣثل غﲑﻩ ﻓﺈن ﻗال إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن ﻗمﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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ﻣعناﻩ ﻳرﻳد ﻣنﻬا أﻻ ﺗﻘﻮم إذاً ﺣلف ﺑﻄﻼﻗﻬا إذاً سيﻘﻊ ،لﻮ ﻗال إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ
ﻃالق ﰒ ﻗال إن ﻃلعﺖ الﺸمس ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫﺬا ﱂ ﳛلف ﺑل ﺗعليق ،ﻓلﻮ ﻗال إن ﺣلفﺖ

ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن ﺟاء رﻣﻀان ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﺣلف ﺑﻄﻼﻗﻬا ﰲ ﻫﺬﻩ العبارة
أم ﻻ؟ ﻻ ﱂ ﳛلف ﻓلﻢ ﻳﻘﻊ شﻲء لﻜن لﻮ ﻗال إن دخلﺖ الدار ﻓﺄنﺖ ﻃالق إذاً ﺗﻄلق

ﻣعناﻩ ﺣلف ﺑﻄﻼﻗﻬا ،ﻗال :أو إن ﱂ ﺗﻘﻮمﻲ أو إن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﳊﻖ أو ﻛﺎذب وﳓﻮﻩ ﳑﺎ
ﻓﻴه حﺚ أو مﻨﻊ أو ﺗصﺪﻳﻖ ﺧﱪ أو ﺗﻜﺬﻳبه ﻫﺬا ﻫﻮ الﺬي ﻳسمى الﻄﻼق اﶈلﻮف ﺑﻪ،
ﻗال ) :طﻠﻘﺖ ﰲ اﳊﺎل ( ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ مﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻘصﻮد ﳊﻠف مﻦ اﳊﺚ أو اﻟﻜف
أو اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ننتﻘل إﱃ الصﻮرة الثانيﺔ ) :ﻻ إن ﻋﻠﻘه ( أي اﻟﻄﻼق ) ﺑﻄﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ
وﳓﻮﻩ ( ﻛﻘﺪوم زﻳﺪ أو ﲟﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ) ﻷﻧه ( أي اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳌﺬﻛﻮر ) شرط ﻻ حﻠف ( ﻟﻌﺪم
اشﺘﻤﺎﻟه ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻘصﻮد ﳊﻠف اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ ) :و ( مﻦ ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه ) إن حﻠﻔﺖ
ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ أو ( ﻗﺎل ﳍﺎ ) إن ﻛﻠﻤﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ وأﻋﺎدﻩ مرة أﺧرى طﻠﻘﺖ
( طﻠﻘﺔ ) واحﺪة ( ﻷن إﻋﺎدﺗه حﻠف وﻛﻼم ) و ( إن أﻋﺎدﻩ ) مرﺗﲔ ﻓـ ( طﻠﻘﺘﺎن )
ﺛﻨﺘﺎن و ( إن أﻋﺎدﻩ ) ﺛﻼ ﻓثﻼث ( طﻠﻘﺎت ﻷن ﻛﻞ مرة مﻮﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ شرط اﻟﻄﻼق
وﻫﻮ الﻜﻼم أو اﳊلف ،وﻳﻨﻌﻘﺪ شرط طﻠﻘﺔ أﺧرى مﺎ ﱂ ﻳﻘصﺪ إﻓﻬﺎمﻬﺎ ﻳعﲏ ﳌا ﻗال إن
ﻛلمتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﻗال إن ﻛلمتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق اﻵن ﻫﻮ ﻛلمﻬا ﻓانعﻘدت ﻃلﻘﺔ

ﺟدﻳدة أم ﻻ؟ ﻗال :وﻳﻨﻌﻘﺪ شرط طﻠﻘﺔ أﺧرى مﺎ ﱂ ﻳﻘصﺪ إﻓﻬﺎمﻬﺎ ﰲ إن حﻠﻔﺖ
ﺑﻄﻼﻗﻚ إﳕا ﻳﻘصد إﻓﻬاﻣﻬا ﰲ ﻗﻮلﻪ إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻳعﲏ ﳌا ﻗال إن

ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ أعادﻫا ﻗال إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق اﳊﻘيﻘﺔ
وﻗعﺖ ﻃلﻘﺔ وانعﻘد شرط ﺟدﻳد ﻷنﻪ ﻣا ﻗال ﻛلما ﻓﻬﻮ لﻮ ﻗال ﻛلما ﻣعناﻩ أ ا ستتﻜرر
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ﺑنفسﻬا لﻜن اﻵن ﻫﻮ ﻗال إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓلما ﻛررﻫا ﻣرة نيﺔ نﻘﻮل
ستﻘﻊ ا ﻃلﻘﺔ وﻳنعﻘد شرط ﺟدﻳد ،ﻣاذا ﻗال؟ ﻗال وﻳنعﻘد شرط ﻃلﻘﺔ أخرى ﰲ ﻗﻮلﻪ إن
ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻳنعﻘد لﻜن ﻳﻘﻮل إﻻ إذا ﻛان  ...اﻵن نرﻳد نفصل ﺑﲔ ﻣسﺄلﺔ ﺣلفﺖ

ﺑﻄﻼﻗﻚ وﻛلمتﻚ ﻣسﺄلتﲔ ﻣنفصلتﲔ ،ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺈن ﻛررﻫا وﻗصد إﻓﻬاﻣﻬا ﻻ
ﻳنعﻘد شرط الﻄلﻘﺔ اﻷخرى ﲞﻼف ﻣسﺄلﺔ إن ﻛلمتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﺈ ا ﺗﻄلق ولﻮ ادعى
إﻓﻬاﻣﻬا ﻷنﻪ ﻛﻼم اﻛتبﻮا عند ﻗﻮلﻪ ﰲ إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ"ﲞﻼف إن ﻛلمتﻚ ﻓتﻄلق ﻷنﻪ
ﻛﻼم" ،ﻗال :وغﲑ اﳌﺪﺧﻮل ﺎ ﺗبﲔ ﻷوﱃ لﻮ ﻗال إن ﻛلمتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق أو إن

ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ أعادﻫا ﻃلﻘﺖ و نﺖ لنسبﺔ لﻐﲑ اﳌدخﻮل ا ،ﻫل

ﺗنعﻘد ﳝﲔ ﺟدﻳدة؟ ﻗال :وﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﳝﻴﻨه اﻟثﺎﻧﻴﺔ واﻟثﺎﻟثﺔ ﰲ مسﺄﻟﺔ اﻟﻜﻼم ﳌاذا؟ ﻷ ا

ﺗبﲔ ﲟجرد شروعﻪ ﰲ الﻜﻼم ﻗبل ﲤام اﳉملﺔ ﻓلﻢ ﻳتﻢ ﺗعليق ﺑﻄﻼق ﺟدﻳد ،ﻃبعا ﲞﻼف
ﻣسﺄلﺔ اﳊلف ﻓﻐﲑ اﳌدخﻮل ا ﺗبﲔ ﻓلﻮ ﺗﺰوﺟﻬا ﺑعد ذلﻚ ﺗعﻮد الصفﺔ ﻷنﻪ ﺣلف
ﺑﻄﻼﻗﻬا ﻓﺈن ﺣلف ﺑﻄﻼﻗﻬا ﻣرة نيﺔ وﻗعﺖ ﻷول ﻗلنا ﲞﻼف ﻣسﺄلﺔ الﻜﻼم ﻷ ا ﺗبﲔ
ﺑﺸروعﻪ ﰲ الﻜﻼم ﻗبل ﲤام اﳉملﺔ ﻓلﻢ ﻳتﻢ ﺗعليق الﻄﻼق اﳉدﻳد .لﻮ ﻗال إن ﻛلمتﻚ

ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ أعادﻫا ﻓتبﲔ غﲑ اﳌدخﻮل ا وﻻ ﻳتعلق ا شرط ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد أﻣا إن ﻗال
إن ﺣلفﺖ ﺑﻄﻼﻗﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﰒ ﺑدأ ﰲ اﳉملﺔ الثانيﺔ ﻓتﻄلق ﺑتمام اﳉملﺔ وﻳنعﻘد شرط
ﺟدﻳد أﻣا ن ﻛلمتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓلما أعادﻫا ﺑبداﻳتﻬا نﺖ.

ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﻟﻜﻼم
) إذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن ﻛﻠﻤﺘﻚ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﺘحﻘﻘﻲ ﻃلﻘﺖ ﻷنﻪ ﻛلمﻬا ،ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ
اﻷوﱃ ،أو ﻗﺎل ( زﺟرا ﳍﺎ ) ﺗﻨحﻲ أو اﺳﻜﱵ طﻠﻘﺖ ( اﺗصﻞ ذﻟﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨه أو ﻻ وﻛﺬا
ﻟﻮ ﲰﻌﻬﺎ ﺗﺬﻛرﻩ ﺑسﻮء ﻓﻘﺎل اﻟﻜﺎذب ﻋﻠﻴه ﻟﻌﻨﺔ ﷲ وﳓﻮﻩ حﻨﺚ ﻷﻧه ﻛﻠﻤﻬﺎ مﺎ ﱂ ﻳﻨﻮ
ﻛﻼمﺎ غﲑ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻰ مﺎ ﻳﻨﻮي اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ) :و ( مﻦ ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه ) إن ﺑﺪأﺗﻚ ﺑﻜﻼم
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ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﻘﺎﻟﺖ ( ﻟه ) إن ﺑﺪأﺗﻚ ﺑه ( أي ﺑﻜﻼم ) ﻓﻌبﺪي حر اﳓﻠﺖ ﳝﻴﻨه ( ﻷ ا

ﻫﻲ الﱵ ﺑدأت لﻜﻼم ،ﻗال :ﻷ ﺎ ﻛﻠﻤﺘه أوﻻ ﻓﻠم ﻳﻜﻦ ﻛﻼمه ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء إﻻ

إذا نﻮى غﲑ ذلﻚ،ﻛيف؟ ﻗال ) :مﺎ ﱂ ﻳﻨﻮ ﻋﺪم اﻟبﺪاءة ﰲ ﳎﻠﺲ آﺧر ( ﻓبﺤسب نيتﻪ

ﻓﺈن ﻧﻮى ذﻟﻚ ﻓﻌﻞ مﺎ ﻧﻮى ﰒ إن ﺑﺪأﺗه ﺑﻜﻼم ﺑعد ﻫﺬا ﻋﺘﻖ ﻋبﺪﻫﺎ ﻷ ا ﻗال إن

ﺑدأﺗﻚ ﺑﻜﻼم ﻓعبدي ﺣر ﻓﻬﺬا الﻜﻼم ﻻ ﻳصﲑ عبدﻫا ﺣر ﺑﻪ لﻜن إن ﺗﻜرر ﻛﻼم ﺑعدﻩ

ﻓعتﻘﻪ وإن ﺑﺪأﻫﺎ ﺑه اﳓﻠﺖ ﳝﻴﻨﻬﺎ وإن ﻗﺎل إن ﻛﻠﻤﺖ زﻳﺪا ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓﻜﻠﻤﺘه حﻨﺚ

لﻜن عند ﺻﻮر اﳊﻘيﻘﺔ غﲑ واﺿﺤﺔ ﻫل نعتﱪﻫا ﻛلمتﻪ أو ﱂ ﺗﻜلمﻪ ،ﻣا ﻫﻲ الصﻮر؟ ﻗال:

وﻟﻮ ﱂ ﻳسﻤﻊ زﻳﺪا ﻛﻼمﻬﺎ ﻟﻐﻔﻠﺔ أو شﻐﻞ وﳓﻮﻩ أو ﻛﺎن ﳎﻨﻮ أو ﺳﻜرا أو أصم
ﻳسﻤﻊ ﻟﻮﻻ اﳌﺎﻧﻊ نعتﱪ ﻛل ﻫﺬﻩ الصﻮر ﻛﻼم ﻛلمتﻪ ﻓتﻄلق ﺑﻪ ،وﻛﺬا ﻟﻮ ﻛﺎﺗبﺘه أو راﺳﻠﺘه
إن ﱂ ﻳﻨﻮ مﺸﺎﻓﻬﺘﻬﺎ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻛﻠﻤﺖ غﲑﻩ وزﻳﺪ ﻳسﻤﻊ ﺗﻘصﺪﻩ ﻟﻜﻼم اﻵن أنﻮاع ﻣن
الﻜﻼم ﻻ نعتﱪﻩ ﻛﻼم وﻻ ﺗﻄلق ﺑﻪ وﻫﻲ :ﻻ إن ﻛﻠﻤﺘه مﻴﺘﺎ أو غﺎﺋبﺎ أو مﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴه أو
ﺋﻤﺎ أو وﻫﻲ ﳎﻨﻮﻧﺔ أو أشﺎرت إﻟﻴه
ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﻹذن
) إذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن ﺧرﺟﺖ ﺑﻐﲑ إذﱐ" "١أو ( إن ﺧرﺟﺖ ) إﻻ ذﱐ" "٢أو (
إن ﺧرﺟﺖ ) حﱴ آذن ﻟﻚ" "٣أو ( ﻗﺎل ﳍﺎ ) إن ﺧرﺟﺖ إﱃ غﲑ اﳊﻤﺎم ﺑﻐﲑ إذﱐ
ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ" "٤ﻓﺨرﺟﺖ مرة ذﻧه ﰒ ﺧرﺟﺖ ﺑﻐﲑ إذﻧه ( طﻠﻘﺖ ﻟﻮﺟﻮد اﻟصﻔﺔ
ﻃلﻘﺖ ﳋروج الثاﱐ ) أو أذن ﳍﺎ ( ﰲ اﳋروج ) وﱂ ﺗﻌﻠم ﻹذن ( وﺧرﺟﺖ طﻠﻘﺖ
ﻷن اﻹذن ﻫﻮ اﻹﻋﻼم وﱂ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻳعﲏ ﺣﱴ آذن لﻚ وأنﺖ خرﺟﺖ ﻣن غﲑ إذن ﻓﺄ
أذنﺖ لﻜن ﱂ أﺑلﻐﻚ ﻣعناﻩ أنﻚ خرﺟﺖ ﻣن غﲑ إذﱐ ،ﻗال ) :أو ﺧرﺟﺖ ( مﻦ ﻗﺎل ﳍﺎ
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إن ﺧرﺟﺖ إﱃ غﲑ اﳊﻤﺎم ﺑﻐﲑ إذﱐ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﺗرﻳﺪ اﳊﻤﺎم وغﲑﻩ ( ﺻدق الﻮﺻف

عليﻬا ،ﻗال :أو ﻋﺪﻟﺖ مﻨه إﱃ غﲑﻩ ) طﻠﻘﺖ ﰲ اﻟﻜﻞ ( ﻷ ﺎ إذا ﺧرﺟﺖ ﻟﻠحﻤﺎم
وغﲑﻩ ﻓﻘﺪ صﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ أ ﺎ ﺧرﺟﺖ إﱃ غﲑ اﳊﻤﺎم ﻫناك ﺣل ﳍﺬﻩ اﳌرأة ،ﻣا ﻫﻮ؟ ﻗال:
) إﻻ إن أذن ( ﳍﺎ ) ﻓﻴه ( أي ﰲ اﳋروج ) ﻛﻠﻤﺎ شﺎءت ( ﻓﻼ ﳛﻨﺚ ﲞروﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻹذن ) أو ﻗﺎل ( ﳍﺎ إن ﺧرﺟﺖ ) إﻻ ذن زﻳﺪ ﻓﻤﺎت زﻳﺪ ﰒ ﺧرﺟﺖ (
ﻓﻼ حﻨﺚ ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ عند ﺻﻮرﺗﲔ نسمﺢ ﳍا ﳋروج وﻻ ﺗﻄلق إذا أذن ﳍا إذن ﻣﻄلق أو
ﻛان علق ﻃﻼﻗﻬا ذن شﺨص ﻓمات الﺸﺨص ﻓيصﲑ ﲣرج ﺑﻐﲑ إذنﻪ.

ﻓصﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﳌﺸﻴﺌﺔ
اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ :إذا ﻋﻠﻘه أي اﻟﻄﻼق ) ﲟﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ن أو غﲑﻫﺎ مﻦ اﳊروف ( أي
اﻷدوات ﻛﺈذا ومﱴ ومﻬﻤﺎ ) ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗﺸﺎء ( ﻓﺈذا شﺎءت طﻠﻘﺖ ) وﻟﻮ ﺗراﺧﻰ (
وﺟﻮد اﳌﺸﻴﺌﺔ مﻨﻬﺎ ﻛسﺎﺋر اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ ﻓﺈذا ﻗﻴﺪ اﳌﺸﻴﺌﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺈن شﺌﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﺄﻧﺖ
طﺎﻟﻖ ﺗﻘﻴﺪت ﺑه ﻳصﲑ ﳍا أن ﲣتار ﰲ ﻫﺬا اليﻮم ﻓﻘﻂ ،اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ) :ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺖ ( ﳌﻦ
ﻗﺎل ﳍﺎ إن شﺌﺖ ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﻗﺪ شﺌﺖ إن شﺌﺖ ﻓﺸﺎء ﱂ ﺗﻄﻠﻖ ( وﻛﺬا إن ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺪ
شﺌﺖ إن طﻠﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ وﳓﻮﻩ ﻷن اﳌﺸﻴﺌﺔ أمر ﺧﻔﻲ ﻻ ﻳصﺢ ﺗﻌﻠﻴﻘه ﻋﻠﻰ اﻟﺸرط إن
شﺌﺖ ﻣعناﻫا أ ا ﺗﺸاء أو ﻻ ﺗﺸاء ﻻ ﺗعلﻘﻪ على شﻲء آخر ،الصﻮرة الثالثﺔ ) :وإن ﻗﺎل
( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن شﺌﺖ وشﺎء أﺑﻮك ( ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) أو ( ﻗﺎل إن شﺌﺖ وشﺎء ) زﻳﺪ (
ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ ) ﱂ ﻳﻘﻊ ( اﻟﻄﻼق ) حﱴ ﻳﺸﺎءا مﻌﺎ ( أي ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺈذا شﺎءا وﻗﻊ وﻟﻮ شﺎء
أحﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر واﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻷن اﳌﺸﻴﺌﺔ ﻗﺪ وﺟﺪت مﻨﻬﻤﺎ ﻣعناﻩ لﻮ ﻗال
إن شﺌﺖ وشاء أﺑﻮك ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫﻲ شاءت اليﻮم وأﺑﻮﻫا شاء ﺑعد شﻬر ﻓتﻄلق ﺑعد

شﻬر ) ،وإن شﺎء أحﺪﳘﺎ ( وحﺪﻩ ) ﻓﻼ ( حﻨﺚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟصﻔﺔ وﻫﻲ مﺸﻴﺌﺘﻬﻤﺎ
الراﺑعﺔ ) :و ( إن ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ( إن شﺎء ﷲ ) أو ﻗﺎل ﻋبﺪي حر إن شﺎء
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ﷲ ( أو إﻻ أن ﻳﺸﺎء ﷲ أو مﺎ ﱂ ﻳﺸﺄ ﷲ وﳓﻮﻩ ) وﻗﻌﺎ ( أي اﻟﻄﻼق واﻟﻌﺘﻖ ﻷﻧه
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ مﺎ ﻻ ﺳبﻴﻞ إﱃ ﻋﻠﻤه ﻓﻴبﻄﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ شﻲء مﻦ اﳌسﺘحﻴﻼت أﻣا

لﻮ ﻗال وﷲ ﻷﻓعلن ﻛﺬا إن شاء ﷲ ﻓﻼ ﻳنعﻘد اليمﲔ وﺑناء على ﻫﺬا اﳌسﺄلﺔ اﳋاﻣسﺔ الﱵ

ستﺄﰐ انتبﻬﻮا ﳍا ،ﻗال ) :و ( مﻦ ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه" )"٥إن دﺧﻠﺖ اﻟﺪار ﻓﺄﻧﺖ طﺎﻟﻖ إن
شﺎء ﷲ طﻠﻘﺖ إن دﺧﻠﺖ ( اﻟﺪار ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ ﳍا ﺻﻮر ن :إن ﱂ ﻳﻨﻮ رد
اﳌﺸﻴﺌﺔ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن ﻧﻮاﻩ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ دﺧﻠﺖ أو ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﻷن اﻟﻄﻼق إذاً ﳝﲔ ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ
الصﻮرة إن نﻮى ﺑﻘﻮلﻪ أنﺖ ﻃالق إن شاء ﷲ إن دخلﺖ الدار وﻳﻘصد ن شاء ﷲ

الدخﻮل ﻓﻬﺬا ﻛﺄنﻪ ﺣلف عليﻬا ﻛﺄنﻪ ﻗال وﷲ لتدخلن الدار أو وﷲ ﻷدخلن الدار ﻓﻜﺄنﻪ

ﳝﲔ وﳍﺬا ﻗال ﻷن الﻄﻼق إذاً ﳝﲔ إذ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ مﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻠه وﺗرﻛه ﻓﻴﺪﺧﻞ ﲢﺖ
ﻋﻤﻮم حﺪﻳﺚ مﻦ حﻠف ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻓﻘﺎل إن شﺎء ﷲ ﻓﻼ حﻨﺚ ﻋﻠﻴه رواﻩ اﻟﱰمﺬي
وغﲑﻩ ﻓﻬمنا اﳌسﺄلﺔ :إن نﻮى رد اﳌﺸيﺌﺔ إﱃ الفعل الﺬي ﺣلف عليﻪ ﻓﻼ ﺗﻄلق وﻳعاﻣلﻮنﻪ
ﻣعاﻣلﺔ اليمﲔ ،وإن ﱂ ﻳنﻮ شيﺌا ﻓﻬﻲ ﻃالق ﺑدخﻮﳍا الدار ،أو نﻮى ردﻫا إﱃ الﻄﻼق ﻓﺈن
الﻄﻼق سيﻘﻊ.

اﳌسﺄلﺔ السادسﺔ ) :و ( إن ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻟرﺿﻰ زﻳﺪ أو ( أﻧﺖ طﺎﻟﻖ )
ﳌﺸﻴﺌﺘه طﻠﻘﺖ ﰲ اﳊﺎل ( ﻷن مﻌﻨﺎﻩ أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻟﻜﻮن زﻳﺪ رﺿﻲ ﺑﻄﻼﻗﻚ أو ﻟﻜﻮﻧه
شﺎء طﻼﻗﻚ ﲞﻼف أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻟﻘﺪوم زﻳﺪ وﳓﻮﻩ اﻻﺣتماﻻت الﱵ ﲢتملﻬا أنﺖ ﻃالق

لرﺿى زﻳد ﻳعﲏ لﻜﻮن زﻳد راﺿيا ،أو لﻮ ﻛان اﳌعﲎ الﺬي أرادﻩ أنﺖ ﻃالق لرﺿى زﻳد ﻳعﲏ

إن رﺿﻲ زﻳد ﺻار ﻃﻼق ﻣعلق ﺑرﺿى زﻳد ﻓﻼ ﻳﻘﻊ إﻻ ﺑرﺿاﻩ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳌسﺄلﺔ الساﺑعﺔ) :
ﻓﺈن ﻗﺎل أردت ( ﺑﻘﻮﱄ ﻟرﺿﻰ زﻳﺪ أو ﳌﺸﻴﺌﺘه ) اﻟﺸرط ( أي ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ
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اﳌﺸﻴﺌﺔ أو اﻟرﺿﻰ ) ﻗبﻞ حﻜﻤﺎ ( ﻳعﲏ ﻗبل عند الﻘاﺿﻲ ﻷن ﻟﻔﻈه ﳛﺘﻤﻠه ﻷن ذﻟﻚ
ﻳسﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸرط وحﻴﻨﺌﺬ ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﻳرﺿﻰ زﻳﺪ أو ﻳﺸﺎء وﻟﻮ ﳑﻴﺰا ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ أو ﺳﻜران
وﻫﻮ ﻳﻘصد ﻳعﲏ آﰒ ﺑسﻜرﻩ ﻓاﳌتعمد ﺑسﻜرﻩ ﻫﺬا ﻳﺆاخﺬ ﻗﻮالﻪ أو شﺎرة مﻔﻬﻮمﺔ مﻦ
أﺧرس ﻻ إن مﺎت أو غﺎب أو ﺟﻦ ﻗبﻠﻬﺎ ﻳعﲏ ﻗبل اﳌﺸيﺌﺔ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻷنﻪ ﻣا ﺣصلﺖ ﻣنﻪ
ﻣﺸيﺌﺔ ،اﳌسﺄلﺔ الثاﻣنﺔ ) :و ( مﻦ ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ طﺎﻟﻖ إن رأﻳﺖ اﳍﻼل ﻓﺈن ﻧﻮى (
حﻘﻴﻘﺔ ) رؤﻳﺘﻬﺎ ("أ" أي مﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ إ ﻩ ) ﱂ ﺗﻄﻠﻖ حﱴ ﺗراﻩ ( وﻳﻘبﻞ مﻨه ذﻟﻚ حﻜﻤﺎ ﻷن
ﻟﻔﻈه ﳛﺘﻤﻠه ) وإﻻ ( ﻳﻨﻮ حﻘﻴﻘﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ"ب" ) طﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻐروب ﺑرؤﻳﺔ غﲑﻫﺎ ( وﻛﺬا
ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪة ﻓﺈﻣا أن ﻳرﻳد رؤﻳتﻬا لبصر ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻬا ﺣﱴ ﺗرى اﳍﻼل ﺑبصرﻫا وإﻻ ﻳنﻮ
ﺣﻘيﻘﺔ رؤﻳتﻬا ﺗﻄلق لﻐروب أو ﲟﻀﻲ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم ﻣعناﻩ أن اﳍﻼل رﺋﻲ ،ﻗال :إن ﱂ ﻳﻨﻮ
اﻟﻌﻴﺎن وﻫﻲ الرؤﻳﺔ لعﲔ ﻷن رؤﻳﺔ اﳍﻼل ﰲ ﻋرف اﻟﺸرع اﻟﻌﻠم ﺑه ﰲ أول اﻟﺸﻬر
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟه ﷺ إذا رأﻳﺘم اﳍﻼل ﻓصﻮمﻮا وإذا رأﻳﺘﻤﻮﻩ ﻓﺄﻓﻄروا.
ﻓصﻞ ﰲ مسﺎﺋﻞ مﺘﻔرﻗﺔ
) وإن حﻠف ﻻ ﻳﺪﺧﻞ دارا أو ﻻ ﳜرج مﻨﻬﺎ ﻓﺄدﺧﻞ ( اﻟﺪار ﺑﻌض ﺟسﺪﻩ ) أو أﺧرج
( مﻨﻬﺎ ) ﺑﻌض ﺟسﺪﻩ ( ﱂ ﳛﻨﺚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟصﻔﺔ إذا اﻟبﻌض ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻼ ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻜﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﺎ ) أو دﺧﻞ ( مﻦ حﻠف ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺪار ) طﺎق اﻟبﺎب ( ﱂ ﳛﻨﺚ
ﻷﻧه ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﲜﻤﻠﺘه ) أو ( حﻠف ) ﻻ ﻳﻠبﺲ ﺛﻮ مﻦ غﺰﳍﺎ ﻓﻠبﺲ ﺛﻮ ﻓﻴه مﻨه ( أي
مﻦ غﺰﳍﺎ ﱂ ﳛﻨﺚ ﻷﻧه ﱂ ﻳﻠبﺲ ﺛﻮ ﻛﻠه مﻦ غﺰﳍﺎ ) أو ( حﻠف ) ﻻ ﻳﺸرب مﺎء ﻫﺬا
اﻹ ء ﻓﺸرب ﺑﻌﻀه ﱂ ﳛﻨﺚ ( ﻷﻧه ﱂ ﻳﺸرب مﺎءﻩ وإﳕﺎ شرب ﺑﻌﻀه أو دخل ﻃاق
الباب ﻳعﲏ ﱂ ﻳدخل داخل الدار لﻜن دخل عند البﻮاﺑﺔ وﱂ ﻳدخل ﺟسدﻩ ﰲ الدار إذاً ﱂ

ﻳدخل ،نفس الﻜﻼم لﻮ ﻗال وﷲ ﻻ ألبس ﻣن غﺰﳍا ﻳعﲏ إﻣا ﳝﲔ أو ﻃﻼق ﻓلبس ﺛﻮ ﻓيﻪ
غﺰﳍا وغﺰل غﲑﻫا ﻓﻼ ﻳعتﱪ ﻣن غﺰﳍا ،وﻛﺬا لﻮ علق الﻄﻼق عليﻪ وﻗال أنﺖ ﻃالق إن
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لبسﺖ ﻣن غﺰلﻚ ﻓلبس شﻲء ﻣﺸﱰك ﻣن غﺰﳍا وﻣن غﺰل غﲑﻫا ﻓﻼ ﻳعتﱪ ﻣن غﺰﳍا ،لﻮ
ﻗال ﻻ أشرب ﻣاء ﻫﺬا اﻹ ء ﻓﺤلف على ذلﻚ وعلق الﻄﻼق عليﻪ ﰒ شرب ﺑعﻀﻪ ﻓﻼ

ﺗﻄلق ﻷنﻪ شرب ﺑعﻀﻪ ،اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ :ﲞﻼف مﺎ ﻟﻮ حﻠف ﻻ ﻳﺸرب مﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻬر
ﻓﺸرب ﺑﻌﻀه ﻓﺈﻧه ﳛﻨﺚ ﻷن شرب ﲨﻴﻌه ﳑﺘﻨﻊ ﻓﻼ ﺗصرف إﻟﻴه ﳝﻴﻨه وﻛﺬا ﻟﻮ حﻠف
ﻻ ﻛﻞ اﳋبﺰ أو ﻻ ﻳﺸرب اﳌﺎء ﻓﻴحﻨﺚ ﺑبﻌﻀه أﺣيا الﻘرﻳنﺔ ﺗدل على أنﻪ ﻻ ﻳرﻳد

شرب اﳌاء ﻛاﻣﻼ ﻳعﲏ ﻳرﻳد شرب ﺑعﻀﻪ ﻛما لﻮ ﻗال وﷲ ﻻ أشرب ﻣاء النﻬر ،ﻓﻬل ﻫﻮ
ﻳرﻳد شرب النﻬر ﻛلﻪ أم ﻳعﲏ ﻻ أشرب ﺑعﻀﻪ؟ ﻻ أشرب ﺑعﻀﻪ ﻓلﻮ شرب ﺑعﻀﻪ ﺣنﺚ ﰲ

ﳝينﻪ وﻃلﻘﺖ الﺰوﺟﺔ ،ﻗال ) :وإن ﻓﻌﻞ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴه ( مﻜرﻫﺎ أو ﳎﻨﻮ أو مﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴه
أو ﺋﻤﺎ ﱂ ﳛﻨﺚ مﻄﻠﻘﺎ و ) ﺳﻴﺎ أو ﺟﺎﻫﻼ اﻵن ﻳﻘﻮل إذا ﻓعل اﶈلﻮف عليﻪ ﻣﻜرﻫا

ﻛﺄنﻪ ﻣا ﻓعل أو ﰲ ﺣال ﺟنﻮن أو إغماء ﻫﺬا ﻛﺄنﻪ ﱂ ﻳفعل لﻜن لﻮ ﺣلف على شﻲء أﻻ
ﻳفعلﻪ ﻓفعلﻪ سيا أو ﺟاﻫﻼ ﻓنﺤن عند ﺛﻼﺛﺔ ﻣساﺋل :ﳝﲔ وﻃﻼق وعتق ﻓلﻮ ﻓعلﻪ سيا
أو ﺟاﻫﻼ ﻳعﲏ ﻗال وﷲ ﻻ أدخل ﻫﺬﻩ الدار ﻓدخلﻬا سيا أو ﺟاﻫل أن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ الدار
الﱵ ﺣلف عليﻬا ﻓﺈذاً ﻻ ﻛفارة ﰲ اليمﲔ ﻓﻬﻮ ﺑينﻪ وﺑﲔ ﷲ أﻣا لﻮ ﻗال إن دخلﺖ الدار
ﻓﺄنﺖ ﻃالق وعبدي ﺣر ﰒ دخل الدار سيا ﻓالعبد ﻳعتق والﺰوﺟﺔ ﺗﻄلق ﳌاذا؟ ﻷن
النسيان واﳉﻬل ﻻ أﺛر لﻪ ﰲ ﺣﻘﻮق العباد ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل أ سﻲ ﻛﺄنﻪ ﻳدعﻲ عدم العتق

وﻳدعﻲ عدم الﻄﻼق وﻳرﻳد أن ﻳبﻄل ذلﻚ ﺑدعﻮى النسيان ﻓﻼ ﺗﻘبل ،ﻗال :حﻨﺚ ﰲ
طﻼق وﻋﺘﺎق ﻓﻘط ( ﻳعﲏ ﻻ ﰲ ﳝﲔ ﻷ ﻤﺎ حﻖ آدمﻲ ﻓﺎﺳﺘﻮى ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﻨسﻴﺎن
واﳋﻄﺄ ﻛﺎﻹﺗﻼف ﲞﻼف اﻟﻴﻤﲔ ﺳبحﺎﻧه وﻛﺬا ﻟﻮ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻈﻦ صﺪق ﻧﻔسه ﻓبﺎن
ﺧﻼف ﻇﻨه ﳛﻨﺚ ﰲ طﻼق وﻋﺘﺎق دون ﳝﲔ ﺗﻌﺎﱃ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال وﷲ ﻣا ﻓعلﺖ ﻛﺬا
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ﰒ اﻛتﺸف انﻪ ﻓعل لﻜنﻪ نسﻲ ﻓﻼ ﳛنﺚ لﻜن لﻮ ﻗال لﻮ ﻛنﺖ ﻓعلﺖ ﻛﺬا ﻓﻬﻲ ﻃالق ﰒ

ﻇﻬر انﻪ ﻓعﻼ ﻓعل أو عبدي ﺣر ﻓيصبﺢ ﺣر ،اﳌسﺄلﺔ اﳋاﻣسﺔ ) :وإن ﻓﻌﻞ ﺑﻌﻀه ( أي
ﺑﻌض مﺎ حﻠف ﻻ ﻳﻔﻌﻠه ) ﱂ ﳛﻨﺚ إﻻ أن ﻳﻨﻮﻳه ( أو ﺗﺪل ﻋﻠﻴه ﻗرﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻤﻦ
حﻠف ﻻ ﻳﺸرب مﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻬر ،السادسﺔ ) :وإن حﻠف ( ﺑﻄﻼق أو غﲑﻩ ) ﻟﻴﻔﻌﻠﻨه (
أي شﻴﺌﺎ ﻋﻴﻨه ) ﱂ ﻳﱪأ إﻻ ﺑﻔﻌﻠه ﻛﻠه ( ﻓﻤﻦ حﻠف ﻟﻴﺄﻛﻠﻦ ﻫﺬا اﻟرغﻴف ﱂ ﻳﱪأ حﱴ
ﻛﻠه ﻛﻠه ﻷن اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻌﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻠم ﻳﱪأ إﻻ ﺑﻔﻌﻠه وإن ﺣلف على ﻓعل شﻲء
ﻓـ ﺗرﻛه مﻜرﻫﺎ أو ﺳﻴﺎ ﱂ ﳛﻨﺚ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال وﷲ ﻷﻛلن ﻫﺬا اﳋبﺰ ﻫﺬا الرغيف ﻓﱰﻛﻪ
ﻣﻜرﻫا أو سيا ﻳعﲏ أو ﺟاﻫﻼ ﱂ ﳛنﺚ ﻗال البﻬﻮﰐ ﰲ ﻣﻘتﻀى ﻛﻼم ﲨعﻪ انﻪ ﳛنﺚ ﰲ

ﻃﻼق وعتاق ﻛالﱵ ﻗبلﻬا ،ﻗال :ومﻦ ﳝﺘﻨﻊ ﺑﻴﻤﻴﻨه ﻛﺰوﺟﺔ وﻗراﺑﺔ إذا ﻗصﺪ مﻨﻌه ﻛﻨﻔسه

ﻳعﲏ ﻛنفسﻪ ﰲ ﻣاذا؟ ﰲ انﻪ ﻳعﺬر ﳉﻬل والنسيان واﻹﻛراﻩ ﻳعﲏ ﳌا ﳛلف اﻹنسان على
نفسﻪ ﰒ ﻳنسى وﳜالف ﳝينﻪ ﻓﻼ ﻳﻜفر أو ﳚﻬل ﻓﻼ ﻳﻜفر ،ﻛﺬلﻚ زوﺟتﻚ واﺑنﻚ إذا

ﺣلفﺖ عليﻬﻢ وﷲ لتفعلن ﻛﺬا وﷲ لتﱰﻛن ﻛﺬا ﻓفعلتﻪ سيﺔ ﻓﻼ ﻛفارة عليﻬا أو ﺟاﻫلﺔ
ﻓﻼ ﻛفارة عليﻬا ،ﻳعﲏ اﻹنسان وﻣن ﳝتنﻊ ﺑيمينﻪ ﻣثل اﺑنﻚ أو ﻃالبﻚ أو زوﺟتﻚ ﻓﻬﺆﻻء
ﺣﻜمﻬﻢ ﻛﺤﻜمﻚ ﻳعﲏ إن ﻓعلﻮﻩ سﲔ أو ﺟاﻫلﲔ ﻓﻼ ﻛفارة ،أﻣا ﻣن ﻻ ﳝتنﻊ ﺑيمينﻚ
ﻣثل واﺣد ﰲ الﺸارع ﺣلفﺖ عليﻪ وﷲ لتفعلن ﻛﺬا ﻓفعلﻪ سيا عليﻚ الﻜفارة ،ﻓعلﻪ

ﺟاﻫﻼ عليﻚ الﻜفارة ،ﻓعلﻪ عاﻣدا عليﻚ الﻜفارة وﳍﺬا ﻗال :ومﻦ حﻠف ﻻ ﻛﻞ طﻌﺎمﺎ
طبﺨه زﻳﺪ ﻓﺄﻛﻞ طﻌﺎمﺎ طبﺨه زﻳﺪ وغﲑﻩ حﻨﺚ .نعيد ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ :ﻗلنا ﻣن ﳝتنﻊ ﺑيمينﻪ

ﻛﺰوﺟتﻪ وخادﻣﻪ واﺑنﻪ وﻃالبﻪ وﻛﺬا خﺬ ﺣﻜمﻪ ﻳعﲏ ﰲ اﳉﻬل والنسيان واﻹﻛراﻩ ﻻ ﳛنﺚ

ﰲ اليمﲔ وﳛنﺚ ﰲ ﻃﻼق وعتاق ﻳعﲏ لﻮ ﻗال لﻮلدﻩ إن ذﻫبﺖ إﱃ ﻛﺬا ﻓﺰوﺟﱵ ﻃالق
ﻓﺬﻫب إﱃ ﻛﺬا سيا ﺗﻄلق الﺰوﺟﺔ ،وﻣن ﻻ ﳝتنﻊ ﺑيمينﻪ ﳛنﺚ ﰲ اليمﲔ وﰲ الﻄﻼق وﰲ
العتاق ،وﻣن ﳝتنﻊ ﺑيمينﻪ ﳛنﺚ ﰲ الﻄﻼق والعتاق دون اليمﲔ ،واﻹنسان نفسﻪ ﻛﺬلﻚ لﻮ
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نسﻲ أو ﺟﻬل ﰲ اليمﲔ ﻻ ﳛنﺚ وﳛنﺚ ﰲ الﻄﻼق والعتاق ﻳعﲏ ﺣﻘﻮق الناس ﻻ ﻳعبﺚ
ﻓيﻬا.

ب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ اﳊﻠف ﻟﻄﻼق أو غﲑﻩ
) ومﻌﻨﺎﻩ ( أي مﻌﲎ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ) أن ﻳرﻳﺪ ﺑﻠﻔﻈه مﺎ ( أي مﻌﲎ ) ﳜﺎﻟف ﻇﺎﻫرﻩ ( أي
ﻇﺎﻫر ﻟﻔﻈه ﻛﻨﻴﺘه ﺑﻨسﺎﺋه طﻮاﻟﻖ ﺑﻨﺎﺗه وﳓﻮﻫﻦ ﻫل ﻳصﺢ التﺄوﻳل؟ ﻳصﺢ التﺄوﻳل والﺬي
نسميﻪ ﲟعﲎ آخر وﻫﻮ التﻮرﻳﺔ ،ﻳصﺢ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻇاﳌا ،ﻗال ) :ﻓﺈذا حﻠف و ول ( ﰲ
) ﳝﻴﻨه ﻧﻔﻌه ( اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻼ ﳛﻨﺚ ) إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻇﺎﳌﺎ ( ﲝﻠﻔه ﻓﻼ ﻳﻨﻔﻌه اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻘﻮﻟه
ﷺ ﳝﻴﻨﻚ ﻋﻠﻰ مﺎ ﻳصﺪﻗﻚ ﺑه صﺎحبﻚ رواﻩ مسﻠم وغﲑﻩ ) وإن حﻠﻔه ﻇﺎﱂ "أ" مﺎ
ﻟﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪك شﻲء وﻟه ( أي ﻟﺰﻳﺪ ) ﻋﻨﺪﻩ ( أي ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻟف ) ودﻳﻌﺔ ﲟﻜﺎن ﻓـ ( حﻠف
و ) ﻧﻮى غﲑﻩ ( أي غﲑ مﻜﺎ ﺎ أو ﻧﻮى غﲑﻫﺎ ) أو ( ﻧﻮى ) ﲟﺎ اﻟﺬي ( ﱂ ﳛﻨﺚ ) أو
حﻠف ( مﻦ ﻟﻴﺲ ﻇﺎﳌﺎ ﲝﻠﻔه ) مﺎ زﻳﺪ ﻫﺎﻫﻨﺎ وﻧﻮى ( مﻜﺎ ) غﲑ مﻜﺎﻧه ( ن أشﺎر
إﱃ غﲑ مﻜﺎﻧه ﱂ ﳛﻨﺚ إذاً ختصار لﻮ ﺟاء شﺨص وﺣلفﻚ وﻛان ﻇاﳌا ﻳﻘﻮل لﻚ
اﺣلف أن زﻳد ﱂ ﻳﻀﻊ عندك ودﻳعﺔ ﻓيمﻜن أن ﺗستﺨدم التﻮرﻳﺔ أو التﺄوﻳل وﺗﻘﻮل نعﻢ،

ﻓﺤلف ونﻮى غﲑﻩ ﻳعﲏ غﲑ ﻣﻜا ا ﻳﻘﻮل ﻻ وﷲ ﻣا لﺰﻳد ﰲ ﺑيﱵ ودﻳعﺔ وﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﰲ
ﻣﻜان ﱐ ،أو نﻮى غﲑﻫا ﻻ وﷲ زﻳد ليس لﻪ شﻲء عندي وﻳنﻮي غﲑ اﳌال الﺬي دﻓعﻪ،
أو نﻮى ﲟا الﺬي لﻮ ﻗال لﻪ اﺣلف ﻣا لﺰﻳد عندك شﻲء ﻓنﻮى ﲟا الﺬي ﻳعﲏ الﺬي عندي
لﺰﻳد شﻲء ،أو ﺣلف وﷲ ﻣا زﻳد ﻫاﻫنا وﻳﻘصد اﻫنا ﻣثﻼ ﻫﺬﻩ الﻐرﻓﺔ وزﻳد ﰲ غرﻓﺔ نيﺔ

اﳌﻬﻢ ﻫﺬا إذا ﻛان ﻣﻈلﻮم ﻳدﻓﻊ عن نفسﻪ الﻈلﻢ ،الصﻮرة "ب" ) :أو حﻠف ﻋﻠﻰ امرأﺗه ﻻ
ﺳرﻗﺖ مﲏ شﻴﺌﺎ ﻓﺨﺎﻧﺘه ﰲ ودﻳﻌﺔ وﱂ ﻳﻨﻮﻫﺎ ( أي ﱂ ﻳﻨﻮ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﲝﻠﻔه ﻋﻠﻰ اﻟسرﻗﺔ ) ﱂ
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ﳛﻨﺚ ﰲ اﻟﻜﻞ ( ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ اﳌﺬﻛﻮر وﻷن اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻟﻴسﺖ ﺳرﻗﺔ ﻓﺈن ﻧﻮى ﻟسرﻗﺔ اﳋﻴﺎﻧﺔ
أو ﻛﺎن ﺳبﺐ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺬي ﻫﻴجﻬﺎ اﳋﻴﺎﻧﺔ حﻨﺚ ﻳصﲑ لﻮ ﺣلف على اﻣرأﺗﻪ ﰲ السرﻗﺔ

وﷲ ﻣا ﺗسرﻗﻲ ﻣﲏ شﻲء وإن سرﻗﺖ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻓﺨانتﻪ ﻓﺈن ﻛان ﻳرﻳد السرﻗﺔ واﳋيانﺔ
ﺗﻄلق وإن ﻛان ﻳرﻳد السرﻗﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻼ.

ب اﻟﺸﻚ ﰲ اﻟﻄﻼق

ختصار الﻘاعدة انﻪ إذا شﻜينا ﰲ الﻄﻼق ﻫل اﻷﺻل وﺟﻮد الﻄﻼق أو اﻷﺻل عدﻣﻪ إذاً
ﻻ نﻮﻗﻊ الﻄﻼق ولﻮ شﻜينا ﰲ عدد الﻄﻼق ،ﻣتﺄﻛدﻳن انﻪ ﻃلق لﻜن ﻃلﻘﺔ أو ﻃلﻘتﲔ أو
ﺛﻼﺛﺔ ،ﻓاليﻘﲔ واﺣدة ،إذا ﺗيﻘنا الﻄﻼق لﻜن شﻜينا ﰲ الﺸرط ﻫل ﻫﻮ ﻗال أنﺖ ﻃالق أم
ﻗال أنﺖ ﻃالق إن دخلﺖ الدار ﻓعند شﻚ ﰲ ﻗﻮلﻪ إن دخلﺖ الدار ﻓنسﻘﻂ الﺸرط

ﻓﻜل شﻲء نﺸﻚ ﻓيﻪ اﻷﺻل عدﻣﻪ ،ﻗال :أي اﻟﱰدد ﰲ وﺟﻮد ﻟﻔﻈه أو ﻋﺪدﻩ أو شرطه
) مﻦ شﻚ ﰲ طﻼق أو ( شﻚ ﰲ ) شرطه ( أي شرط اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴه
وﺟﻮد ﻛﺎن أم ﻋﺪمﻴﺎ ) ﱂ ﻳﻠﺰمه ( اﻟﻄﻼق ﻷﻧه شﻚ طرأ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻓﻼ ﻳﺰﻳﻠه ﻫﺬا ﻫﻮ
اﳌﺬﻫب لﻜن اﳌﻮﻓق لﻪ رأي آخر ،ﻓﻬﺬا ﻗﻮل ﱐ ﻳﺬﻛرﻩ اﳌصنف عن اﳌﻮﻓق اﺑن ﻗداﻣﺔ

ﻗال :ﻗﺎل اﳌﻮﻓﻖ واﻟﻮرع اﻟﺘﺰام اﻟﻄﻼق لﻜن ﻫﺬا خﻼف الﻈاﻫر ،ﻗال ) :وإن ( ﺗﻴﻘﻦ
اﻟﻄﻼق و ) شﻚ ﰲ ﻋﺪدﻩ ﻓﻄﻠﻘﺔ ( ﻋﻤﻼ ﻟﻴﻘﲔ وطرحﺎ ﻟﻠﺸﻚ ) وﺗبﺎح ( اﳌﺸﻜﻮك
ﰲ طﻼﻗﻬﺎ ﺛﻼ ) ﻟه ( أي ﻟﻠﺸﺎك ﻷن اﻷصﻞ ﻋﺪم اﻟﺘحرﱘ اﺣتمال أ ا ليسﺖ زوﺟﺔ
نﻘﻮل ﻻ نلتفﺖ ﳍﺬا الﺸﻚ ،ﻗال :وﳝﻨﻊ مﻦ حﻠف أي لﻄﻼق ﻻ ﻛﻞ ﲦرة مﻌﻴﻨﺔ أو
ﳓﻮﻫﺎ اشﺘبﻬﺖ ﺑﻐﲑﻫﺎ مﻦ أﻛﻞ ﲦرة ﳑﺎ اشﺘبﻬﺖ ﺑه ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ ﺣلف ﻗال وﷲ ﻻ أﻛل

ﻫﺬﻩ التمرة ﰒ سﻘﻄﺖ ﻫﺬﻩ التمرة وسﻂ ﲤرﺗﲔ ﻓاختلﻄﺖ ﳕنعﻪ ﻣن الثﻼث أم ﻣن التمرﺗﲔ
ﻓﻘﻂ؟ ﻣن ﲤرﺗﲔ ﻓﻘﻂ وإن ﱂ ﲤﻨﻌه ﺑﺬﻟﻚ مﻦ اﻟﻮطء ﻻ ﳕنعﻪ ﻷنﻪ لﻮ أﻛل واﺣدة

ﻣﺸتبﻬﺔ ،ﻗال ) :ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻻمرأﺗﻴه إحﺪاﻛﻤﺎ طﺎﻟﻖ ( وﻧﻮى مﻌﻴﻨﺔ اﳌسﺄلﺔ اﻵن ختصار
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لﻮ ﻗال ﻻﻣرأﺗيﻪ إﺣداﻛما ﻃالق ﻓﺈن نﻮى واﺣدة ﺑعينﻬا ﻓﻬﻲ اﳌﻄلﻘﺔ وإن ﱂ ﻳنﻮ واﺣدة
ﻣعينﺔ ﳔرج إﺣداﳘا ﺑﻘرعﺔ ﻣثل لﻮ انﻪ ﻃلق واﺣدة ﺑعينﻬا ﰒ نسيﻬا ﻓنجري الﻘرعﺔ وﳓدد

إﺣداﳘا ،ﻗال ) :ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻻمرأﺗﻴه إحﺪاﻛﻤﺎ طﺎﻟﻖ ( وﻧﻮى مﻌﻴﻨﺔ ) طﻠﻘﺖ اﳌﻨﻮﻳﺔ ( ﻷﻧه
ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﺘه ﻓﺄشبه مﺎ ﻟﻮ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺑﻠﻔﻈه ) وإﻻ ( ﻳﻨﻮ مﻌﻴﻨﺔ طﻠﻘﺖ ) مﻦ ﻗرﻋﺖ ( ﻷﻧه ﻻ
ﺳبﻴﻞ إﱃ مﻌرﻓﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ مﻨﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻓﺸرﻋﺖ اﻟﻘرﻋﺔ ﻷ ﺎ طرﻳﻖ شرﻋﻲ ﻹﺧراج ا ﻬﻮل
) ﻛﻤﻦ طﻠﻖ إحﺪاﳘﺎ ( أي إحﺪى زوﺟﺘﻴه ) ﺋﻨﺎ وﻧسﻴﻬﺎ ( ﻓﻴﻘرع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻫل
ﺗسﻘﻂ النفﻘﺔ أم ﺗبﻘى؟ نﻘﻮل ﺗبﻘى إﱃ أن ﲡرى الﻘرعﺔ ،ﻗال :وﲡﺐ ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ إﱃ اﻟﻘرﻋﺔ
ﻫب انﻪ ﻗبل الﻘرعﺔ ﻓمن الﺬي ﳚري الﻘرعﺔ؟ الﻮرﺛﺔ ،ﻗال :وإن مﺎت أﻗرع ورﺛﺘه ﳌعرﻓﺔ
اﳌﻄلﻘﺔ ﻣن ﻫﻲ ،لﻜن ﻫب اﻵن سيﺄﰐ ﺑصﻮرة ﺟدﻳدة اﻓرض انﻪ ﺑعد ذلﻚ ﺗبﲔ أن اﳌﻄلﻘﺔ
ليسﺖ ﻫﻲ الﱵ خرﺟﺖ عليﻬا الﻘرعﺔ ﻓماذا نفعل؟ نﻘﻮل إذا ﺗﺬﻛر ﺑعد ذلﻚ ﻳردﻫا إﻻ إذا
ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﻼ ﻳردﻫا أو ﻛانﺖ الﻘرعﺔ ﲝﻜﻢ ﺣاﻛﻢ ﻳعﲏ الﺬي أﺟرى الﻘرعﺔ الﻘاﺿﻲ ﻓﻼ

ﻳنﻘﻄﻊ ﺣﻜﻢ الﻘاﺿﻲ ،ﻗال ) :وإن ﺗبﲔ ( ﻟﻠﺰوج ن ذﻛر ) أن اﳌﻄﻠﻘﺔ ( اﳌﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨسﻴﺔ
) غﲑ اﻟﱵ ﻗرﻋﺖ ردت إﻟﻴه ( أي إﱃ اﻟﺰوج ﻷ ﺎ زوﺟﺘه ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻨه طﻼق
ﺑصرﻳﺢ وﻻ ﻛﻨﺎﻳﺔ ) مﺎ ﱂ ﺗﺘﺰوج ( ﻓﻼ ﺗرد إﻟﻴه ﻷﻧه ﻻ ﻳﻘبﻞ ﻗﻮﻟه ﰲ إﺑﻄﺎل حﻖ غﲑﻩ
ﻓﻬﻮ اﻵن ﺻار ﻣدعﻲ ﻳرﻳد أن ﻳفسخ نﻜاﺣﻬا ﻓﻼ نﻘبل ) أو ( مﺎ ﱂ ) ﺗﻜﻦ اﻟﻘرﻋﺔ ﲝﺎﻛم
( ﻷن ﻗرﻋﺘه حﻜم ﻓﻼ ﻳرﻓﻌه اﻟﺰوج اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ) :وإن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) إن ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﻄﺎﺋر غرا ﻓﻔﻼﻧﺔ ( أي ﻫﻨﺪ مثﻼ ) طﺎﻟﻖ وإن ﻛﺎن ﲪﺎمﺎ ﻓﻔﻼﻧﺔ ( أي حﻔصﺔ مثﻼ
طﺎﻟﻖ ) وﺟﻬﻞ ( اﻟﻄﺎﺋر ) ﱂ ﺗﻄﻠﻘﺎ ( ﻻحﺘﻤﺎل ﻛﻮن اﻟﻄﺎﺋر ﻟﻴﺲ غرا وﻻ ﲪﺎمﺎ اﳌسﺄلﺔ
الثانيﺔ :وإن ﻗﺎل إن ﻛﺎن غرا ﻓﻔﻼﻧﺔ طﺎﻟﻖ وإﻻ ﻓﻔﻼﻧﺔ وﱂ ﻳﻌﻠم وﻗﻊ حﺪﳘﺎ وﺗﻌﲔ
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ﺑﻘرﻋﺔ الصﻮرة اﻷوﱃ:إذا ﻛان ﻫﺬا الﻄاﺋر غراب ﻓفﻼنﺔ ﻃالق وإن ﻛان ﲪاﻣﺔ ﻓفﻼنﺔ ﻃالق
ﰒ ﺟﻬلنا ﻃار الﻄﲑ وﻣا علمنا ﻫل ﻫﻮ غراب أم ﲪاﻣﺔ ﻓﻼ ﻃﻼق ﻷنﻪ اﺣتمال ﻳﻜﻮن
شﻲء لﺚ ﻻ ﻫﻮ غراب وﻻ ﲪاﻣﺔ ،الصﻮرة الثانيﺔ :إن ﻛان ﻫﺬا الﻄاﺋر غراب ﻓفﻼنﺔ

ﻃالق وإن ﻛان شﻲء ن آخر ﻓالثانيﺔ ﻃالق ﻓﻬنا ﻣعناﻩ أن الﻄﻼق وﻗﻊ وﳓتاج لﻘرعﺔ،
أرﻳدﻛﻢ ﺗنتبﻬﻮا وأذﻛر ﻣرة أخرى ﻫﺬﻩ اﻷﻣثلﺔ ﻗﻮاعد ،ﻗﻮاعد ﰲ ﺻﻮرة ﻣثال ﻷنﻪ ﻗد ﻻ ﻳﻘﻮل
أﺻﻼ ﻫﺬا ﳝﻜن ﻻ ﳛصل ﻫﺬا اﳌثال انﻪ إذا ﻛان غراب أو إذا ﻛان ﻛﺬا لﻜن ﳑﻜن ﳛصل

شﻲء ن ،إن ﺣصل ﻛﺬا ﻓفﻼنﺔ ﻃالق وإن ﺣصل ﻛﺬا ﻓفﻼنﺔ ﻃالق ﻓﺈﻣا أن ﳜﲑﻫا ﺑﲔ
خيارﻳن ﻣﻊ اﺣتمال لﺚ أو ﳜﲑﻫا ﺑﲔ اختيارﻳن ﻻ لﺚ ﳍما ﰒ ﳚﻬل اﳊال ﻓنجري ﻫﺬﻩ

الﻘاعدة ،اﳌسﺄلﺔ الثالثﺔ ) :وإن ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه وأﺟﻨبﻴﺔ اﲰﻬﻤﺎ ﻫﻨﺪ إحﺪاﻛﻤﺎ ( طﺎﻟﻖ
طﻠﻘﺖ امرأﺗه ) أو ( ﻗﺎل ﳍﻤﺎ ) ﻫﻨﺪ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺖ امرأﺗه ( ﻷﻧه ﻻ ﳝﻠﻚ طﻼق غﲑﻫﺎ
وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗﺎل ﳊﻤﺎﺗه وﳍﺎ ﺑﻨﺎت ﺑﻨﺘﻚ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺖ زوﺟﺘه رﺟل ﻣعﻪ زوﺟتﻪ وأﺟنبيﺔ

ليسﺖ ﺑﺰوﺟﺔ ﻓﻘال إﺣداﻛما ﻃالق ﻓمن الﱵ ستﻄلق؟ الﺰوﺟﺔ ،ﻛﻼﳘا اﲰﻬا ﻫند ﻗال ﻫند

ﻃالق ﻓتﻄلق ﻫند الﺰوﺟﺔ ،لﻮ ﻗال ﳊماﺗﻪ وعندﻫا ﺑنات ﻛثﲑات ﻓﻘال ﺑنتﻚ ﻃالق ﻓتﻄلق

زوﺟتﻪ ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎل أردت اﻷﺟﻨبﻴﺔ ( دﻳﻦ ﻻحﺘﻤﺎل صﺪﻗه وﻷن ﻟﻔﻈه ﳛﺘﻤﻠه و )
ﱂ ﻳﻘبﻞ ( مﻨه ) حﻜﻤﺎ ( ﻷﻧه ﺧﻼف اﻟﻈﺎﻫر ﻳعﲏ لﻮ ﺻدﻗتﻪ اﳌرأة وﱂ ﻳﺬﻫبا للﻘﻀاء ﻓﻬﻲ
زوﺟﺔ لﻜن إن ذﻫبا إﱃ الﻘﻀاء ﻓالﻘاﺿﻲ ﻳعمل لﻈاﻫر ﻓيفرق ﺑينﻬما ،إﻻ إذا وﺟدت

ﻗرﻳنﺔ ﺗﺆﻳد ﺻدﻗﻪ ،ﻗال ) :إﻻ ﺑﻘرﻳﻨﺔ ( داﻟﺔ ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﺟﻨبﻴﺔ مثﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ
ﻇﺎﳌﺎ أو ﻳﺘﺨﻠﺺ ﺑه مﻦ مﻜروﻩ ﻓﻴﻘبﻞ ﻟﻮﺟﻮد دﻟﻴﻠه اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ ) :وإن ﻗﺎل ﳌﻦ ﻇﻨﻬﺎ
زوﺟﺘه أﻧﺖ طﺎﻟﻖ طﻠﻘﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ( ﻷن اﻻﻋﺘبﺎر ﰲ اﻟﻄﻼق ﻟﻘصﺪ دون اﳋﻄﺎب )
وﻛﺬا ﻋﻜسﻬﺎ ( ن ﻗﺎل ﳌﻦ ﻇﻨﻬﺎ أﺟﻨبﻴﺔ أﻧﺖ طﺎﻟﻖ ﻓبﺎﻧﺖ زوﺟﺘه طﻠﻘﺖ ﻷﻧه واﺟﻬﻬﺎ
ﺑصرﻳﺢ اﻟﻄﻼق ﰲ اﻷوﱃ ﻷنﻪ نﻮاﻫا وﰲ الثانيﺔ ﻷنﻪ واﺟﻬﻬا وﻗلنا ﻫﺬﻩ ﺣﻘﻮق آدﻣيﲔ

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٤١

ﻓيﺄﰐ إنسان ﻳﻘﻮل للمرأة ﰲ وﺟﻬﻬا أنﺖ ﻃالق ﰒ ﻳﻘﻮل ﻻ وﷲ ﱂ أدري انﻚ زوﺟﱵ
ﺣسبتﻚ اﻣرأة نيﺔ.

ب اﻟرﺟﻌﺔ
وﻫﻮ إﻋﺎدة مﻄﻠﻘﺔ غﲑ ﺋﻦ إﱃ مﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴه ﺑﻐﲑ ﻋﻘﺪ ﳓن ﻗلنا الرﺟعﺔ ﲢصل ﺑعد

الﻄلﻘﺔ اﻷوﱃ وﺑعد الﻄلﻘﺔ الثانيﺔ ﰲ أﺛناء العدة ،ﺗﻜﻮن رﺟعيﺔ ،ﻳستﻄيﻊ أن ﻳردﻫا ﺑﻜلمﺔ،

ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻨﺬر أﲨﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن اﳊر إذا طﻠﻖ دون اﻟثﻼث واﻟﻌبﺪ دون اﺛﻨﺘﲔ
أن ﳍﻤﺎ اﻟرﺟﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺪة ) مﻦ طﻠﻖ ﺑﻼ ﻋﻮض زوﺟﺘه ( ﺑﻨﻜﺎح صحﻴﺢ رﻗمﻮا ﻫﺬﻩ
اﳌساﺋل ﻷن ﻫﺬﻩ شروط الرﺟعيﺔ ) :مﻦ طﻠﻖ" "١ﳜرج ﺑﺬلﻚ ﻣن ﻓسخ ﻓتﻜﻮن ﺋن ﺑﻼ
ﻋﻮض" "٢ﻓيﺨرج ﺬا اﳌﻄلﻘﺔ ﺑعﻮض ﺗﻜﻮن ﺋنا زوﺟﺘه ( ﺑﻨﻜﺎح صحﻴﺢ" "٣ﻓلﻮ ﻛان
النﻜاح ﻓاسدا ستﻜﻮن ﺋنا ) مﺪﺧﻮﻻ ﺎ أو ﳐﻠﻮا ﺎ " "٤لﻜن لﻮ ﻛانﺖ غﲑ ﻣدخﻮل
ا ستﻜﻮن ﺋن ﲟجرد الﻄﻼق دون مﺎ ﻟه مﻦ اﻟﻌﺪد (" "٥ﻳعﲏ أﻗل ﻣن ﺛﻼث ﻃلﻘات
ن طﻠﻖ حر دون ﺛﻼث أو ﻋبﺪ دون ﺛﻨﺘﲔ ) ﻓﻠه ( أي ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ حرا ﻛﺎن أو ﻋبﺪا أو
ﻟﻮﻟﻴه إذا ﻛﺎن ﳎﻨﻮ ) رﺟﻌﺘﻬﺎ ( مﺎدامﺖ ) ﰲ ﻋﺪ ﺎ" "٦وﻟﻮ ﻛرﻫﺖ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
وﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أحﻖ ﺑردﻫﻦ ﰲ ذﻟﻚ { اﻵن ﻫﻮ ﳜرج ﻣا سبق ذﻛرﻩ ،ﻗال :وأمﺎ مﻦ طﻠﻖ ﰲ
ﻧﻜﺎح ﻓﺎﺳﺪ أو ﺑﻌﻮض أو ﺧﺎﻟﻊ أو طﻠﻖ ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﻠﻮة ﻓﻼ رﺟﻌﺔ ﺑﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ
ﺟدﻳد ﺑﺸرطه ﻫﺬﻩ نسميﻬا البينﻮنﺔ الصﻐرى ومﻦ طﻠﻖ ﺎﻳﺔ ﻋﺪدﻩ ﻳعﲏ الثﻼث ﻃلﻘات
ﱂ ﲢﻞ ﻟه حﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ غﲑﻩ ﻫﺬﻩ البينﻮنﺔ الﻜﱪى وﺗﻘﺪم و ﰐ ﺗفصيلﻪ ،ﻛيف ﲢصل
الرﺟعﺔ؟ نرﻳد أن نعرف اﻵن ﻛيف ﲢصل الرﺟعﺔ إذا ﻃلق الرﺟل زوﺟتﻪ ﻃلﻘﺔ واﺣدة أو

ﺛنتﲔ ﻳرﻳد أن ﻳردﻫا ﰲ العدة أﻣا لﻮ انتﻬﺖ العدة ﻓﻼﺑد ﻣن عﻘد ﺟدﻳد ،ﻗال :وﲢصﻞ
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اﻟرﺟﻌﺔ ) ﺑﻠﻔﻆ ﻫﺬﻩ الﻄرﻳﻘﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ اللفﻆ أن ﻳراﺟعﻬا لﻜﻼم ،ﻗال ) :ﺑﻠﻔﻆ
راﺟﻌﺖ امرأﰐ وﳓﻮﻩ ( ﻛﺎرﲡﻌﺘﻬﺎ وردد ﺎ وأمسﻜﺘﻬﺎ وأﻋﺪ ﺎ و ) ﻻ ( ﺗصﺢ اﻟرﺟﻌﺔ
ﺑﻠﻔﻆ ) ﻧﻜحﺘﻬﺎ وﳓﻮﻩ ( ﻛﺘﺰوﺟﺘﻬﺎ ﻷن ذﻟﻚ ﻛﻨﺎﻳﺔ الرﺟعﺔ ﻻ نﻘبل الﻜناﻳﺔ ﻓيﻬا ﻻﺑد أن
ﺗﻜﻮن عبارة الرﺟعﺔ ﺻرﳛﺔ ،ﻗال :واﻟرﺟﻌﺔ اﺳﺘبﺎحﺔ ﺑﻀﻊ مﻘصﻮد ﻓﻼ ﲢصﻞ ﻟﻜﻨﺎﻳﺔ،
اﻵن إنسان رﺟﻊ زوﺟتﻪ ﻗال ردد ا ﻓﻬل ﳚب عليﻪ أن ﻳﺸﻬد شﻬﻮد أنﻪ ردﻫا؟ ﻻ ﳚب،

ﺗرﺟﻊ وﺗصبﺢ زوﺟﺔ ﲟجرد أن ﻳﻘﻮل ردد ا أو راﺟعتﻬا لﻜن لﻮ أشﻬد ﻓﻬﺬا أﻓﻀل ،ﻗال) :
وﻳسﻦ اﻹشﻬﺎد ( ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻌﺔ وﻟﻴﺲ شرطﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﻔﺘﻘر إﱃ ﻗبﻮل ﻓﻠم ﺗﻔﺘﻘر إﱃ
شﻬﺎدة وﲨﻠﺔ ذﻟﻚ أن اﻟرﺟﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﺘﻘر إﱃ وﱄ وﻻ صﺪاق وﻻ رﺿﻰ اﳌرأة وﻻ ﻋﻠﻤﻬﺎ
الرﺟعﺔ ﻻ ﳓتاج ﻓيﻬا أن نستﺸﲑ وﱄ أﻣرﻫا وﻻ ﲢتاج إﱃ ﻣﻬر ﺟدﻳد وﻻ رﺿى اﳌرأة وﻻ
ﺣﱴ علﻢ اﳌرأة ﻓستعﻮد زوﺟﺔ ولﻮ ﱂ ﺗعلﻢ ،ﻫل الﺰوﺟﺔ اﳌﻄلﻘﺔ ﻃﻼق رﺟعﻲ ﻫل ﻫﻲ زوﺟﺔ
أم ليسﺖ زوﺟﺔ وﻣا ﳍا ﻣن أﺣﻜام الﺰوﺟات وﻣا ﻫﻮ الﺬي ليس ﳍا ﻣن أﺣﻜام الﺰوﺟات؟

ﻗال ) :وﻫﻲ ( أي اﻟرﺟﻌﻴﺔ ) زوﺟﺔ ( ﳝﻠﻚ مﻨﻬﺎ مﺎ ﳝﻠﻜه ﳑﻦ ﱂ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ و ) ﳍﺎ ( مﺎ
ﻟﻠﺰوﺟﺎت مﻦ ﻧﻔﻘﺔ وﻛسﻮة ومسﻜﻦ ) وﻋﻠﻴﻬﺎ حﻜم اﻟﺰوﺟﺎت ( مﻦ ﻟﺰوم مسﻜﻦ وﳓﻮﻩ
) ﻟﻜﻦ ﻻ ﻗسم ﳍﺎ ( ﻓﻴصﺢ أن ﺗﻄﻠﻖ وﺗﻼﻋﻦ وﻳﻠحﻘﻬﺎ ﻇﻬﺎرﻩ وإﻳﻼؤﻩ وﳍﺎ أن ﺗﺘﺸرف
ﻟه وﺗﺘﺰﻳﻦ وﻟه اﻟسﻔر واﳋﻠﻮة ﺎ ووطﺆﻫﺎ اﳌرأة اﳌﻄلﻘﺔ الرﺟعيﺔ ﺗعتﱪ زوﺟﺔ إﻻ ﰲ شﻲء

واﺣد ،ﻓﻬﻲ زوﺟﺔ ﰲ النفﻘﺔ ،ﰲ الﻜسﻮة ،ﰲ اﳌسﻜن ،ﰲ لﺰوم اﳌسﻜن ،ﰲ البﻘاء ﰲ
البيﺖ لﻜن ليسﺖ زوﺟﺔ ﰲ الﻘسﻢ ،ليس ﳍا ﻗسﻢ ،ﻣعناﻩ لﻮ ﻛان ﻣتﺰوج أرﺑﻊ زوﺟات

وﻃلق واﺣدة ﻣنﻬن ﻓيﻘسﻢ للثﻼث أﻣا الراﺑعﺔ اﳌﻄلﻘﺔ الرﺟعيﺔ ﻻ ﻳﻘسﻢ ﳍا ،وﺑناء على
ذلﻚ ﳌا نﻘﻮل ﻫﻲ زوﺟﺔ ﻣعناﻩ أنﻪ ﻳصﺢ أن ﺗﻄلق ،ﻗبل أن ﻳردﻫا لﻮ ﻃلﻘﻬا سيﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ
على الرﺟعيﺔ ﻷ ا ﻣازالﺖ ﰲ ﺣﻜﻢ الﺰوﺟات ،ﻓﻬمتﻢ اﳌسﺄلﺔ ،ﻃلق زوﺟتﻪ ﻃﻼﻗا رﺟعيا،
ﰲ أﺛناء العدة ﻫﻲ رﺟعيﺔ ،لﻮ ﻃلﻘﻬا ﰲ ﻫﺬﻩ الفﱰة ﻗبل أن ﻳردﻫا ﻳﻘﻊ الﻄﻼق ،وﺗﻼعن
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وسيﺄﰐ ﺑيان اللعان ﰲ ب خاص ،ﻓلﻮ ﻻعن ﻣنﻬا ﻳﻘﻊ اللعان ،وﻳلﺤﻘﻬا ﻇﻬارﻩ ﻫﺬا
الثالﺚ ،لﻮ ﻇاﻫر لﻮ ﻗال أنﺖ علﻲ ﻛﻈﻬر أﻣﻲ ﻳلﺤﻘﻬا الﻈﻬار ،وإﻳﻼؤﻩ ﻫﺬا الراﺑﻊ لﻮ

ﺣلف أﻻ ﻳﻄﺄﻫا أﻛثر ﻣن أرﺑعﺔ أشﻬر ﻳلﺤق ذلﻚ وﻃبعا إذا انتﻬﺖ العدة وﱂ ﻳردﻫا
ﺻارت أﺟنبيﺔ ،وخلعﻪ وﻫﺬا اﳋاﻣس ﻳعﲏ لﻮ خالعﻬا ﻳﻘﻊ خلعﻪ ،وﳍا أن ﺗتعرض لﻪ وﺗتﺰﻳن
ﻷ ا زوﺟﺔ وﻫﺬا أدعى أن ﻳردﻫا ولﻪ السفر واﳋلﻮة ا ووﻃﺆﻫا ،اﻷﻣر الثاﱐ الﱵ ﲢصل ﺑﻪ
الرﺟعﺔ الﻮطء ،ﻗال ) :وﲢصﻞ اﻟرﺟﻌﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻮطﺌﻬﺎ ( إذاً إﻣا أن ﻳردﻫا للفﻆ أو ﻳردﻫا
لﻮطء وﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﻮ ﺑه اﻟرﺟﻌﺔ انتﻘل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى :ﻫل ﺗصﺢ الرﺟعﺔ ﻣعلﻘﺔ

ﺑﺸرط؟ اﳉﻮاب ﻻ ﺗصﺢ ﻳعﲏ إذا ﺟاء رﻣﻀان ﻓﻘد راﺟعتﻚ ﻻ ﻳصﺢ ذلﻚ ،ﻗال ) :وﻻ
ﺗصﺢ مﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸرط ( ﻛﺈذا ﺟﺎء رأس اﻟﺸﻬر ﻓﻘﺪ راﺟﻌﺘﻚ ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة ﻻ ﺗصﺢ وﻫناك
ﺻﻮرة نيﺔ أﻳﻀا ،ﻗال :أو ﻛﻠﻤﺎ طﻠﻘﺘﻚ ﻓﻘﺪ راﺟﻌﺘﻚ ﻻ ﻳصﺢ ذلﻚ ﲞﻼف ﻋﻜسه
ﻓﻴصﺢ عﻜسﻪ ﻫﻮ ﻛلما راﺟعتﻚ ﻓﻘد ﻃلﻘتﻚ ﻫنا ﻃﻼق ﻣعلق ،ﻓالﻄﻼق ﻳعلق أﻣا

الرﺟعﺔ ﻻ ﺗعلق ،اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة :ﻣﱴ ﺗبﲔ اﳌرأة الرﺟعيﺔ وﺗتﺤﻮل ﻣن رﺟعيﺔ
إﱃ ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﺻﻐرى ،وﻗلنا ﻫﺬا الﻜﻼم :الﺰوﺟﺔ اﳌﻄلﻘﺔ إﻣا أن ﺗﻜﻮن رﺟعيﺔ ،وإﻣا أن
ﺗﻜﻮن ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﺻﻐرى ،وإﻣا أن ﺗﻜﻮن ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﻛﱪى ،ﻣﱴ ﺗﻜﻮن رﺟعيﺔ؟ ﺑعد الﻄلﻘﺔ
اﻷوﱃ أو الثانيﺔ ،ﻛما ذﻛر اﳌصنف ﰲ الﺸروط الﱵ ذﻛرﻫا ،ﰲ زﻣن العدة ،وﻻ ﻳﻜﻮن
ﺑعﻮض ﻷنﻪ لﻮ ﻃلﻘﻬا ﺑعﻮض ﻻ ﺗﻜﻮن رﺟعيﺔ ﺗﻜﻮن ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﺻﻐرى ،أو إذا خالعﻬا
ﻳعﲏ ﻃلﻘﻬا ﺑعﻮض ﺗﻜﻮن ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﺻﻐرى ،ﻣﱴ ﺗﻜﻮن ﺑينﻮنﺔ ﻛﱪى؟ إذا ﻃلﻘﻬا ﺛﻼث
ﻃلﻘات ﺗﻜﻮن ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﻛﱪى ،ﻣا الفرق ﺑﲔ الﻜﱪى والصﻐرى ﰲ البينﻮنﺔ؟ البينﻮنﺔ

الصﻐرى ﲢتاج إﱃ عﻘد ﺟدﻳد ،والبينﻮنﺔ الﻜﱪى ﲢتاج إﱃ عﻘد ﺟدﻳد ﺑعد أن ﺗتﺰوج ﺑﺰوج
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آخر ﻣعناﻩ ﲢتاج إﱃ زواج ﺟدﻳد زوج ﺟدﻳد ﰒ ﻳﻄلﻘﻬا وﺗنﻘﻀﻲ عد ا ﰒ ﺑعد ذلﻚ
ﻳتﺰوﺟﻬا أﻣا ﰲ البينﻮنﺔ الصﻐرى ﻓﻼ ،ﺑل ﻳعﻘد عليﻬا وﻳردﻫا ،ﻣﱴ ﺗتﺤﻮل ﻣن رﺟعيﺔ إﱃ

ﺋن ﺑينﻮنﺔ ﺻﻐرى؟ ﻗال ) :ﻓﺈذا طﻬرت ( اﳌﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺎ ) مﻦ اﳊﻴﻀﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ إذا انتﻬﺖ

اﳊيﻀﺔ الثالثﺔ انتﻬﺖ عد ا ﻫل ﺗنﻘﻀﻲ العدة وﺗبﲔ نﻘﻄاع الدم أم ﻻغتسال؟ ﻷنﻪ
ﳑﻜن ﻳﻜﻮن ﻓيﻪ ﻓرق زﻣﲏ ﺑينﻬما ﻳعﲏ ﻳنﻘﻄﻊ الدم ﰲ الليل وﺗﻐتسل الفجر ﻓمﱴ ﺗبﲔ ﻣنﻪ؟
أﻳن الفرق؟ الفرق لﻮ رﺟعﻬا ﻳعﲏ انﻘﻄﻊ دﻣﻬا ﰲ الليل والفجر اغتسلﺖ وﻫﻮ ﰲ ﻣنتصف

الليل رﺟعﻬا ﺗرﺟﻊ أم ﻻ ﺗرﺟﻊ؟ إن ﻗلنا نﺖ نﻘﻄاع الدم ﻓﻼ ﻳستﻄيﻊ ﻳرﺟعﻬا ﻗد ﺻارت

ﺋن ،وإن ﻗلنا ﻻغتسال ﻳستﻄيﻊ ﻳرﺟعﻬا ،واﺿﺢ الفرق .اﳌﺬﻫب ﻣا ﻫﻮ؟ ﻗال ) :ﻓﺈذا
طﻬرت ( اﳌﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺎ ) مﻦ اﳊﻴﻀﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ وﱂ ﺗﻐﺘسﻞ ﻓﻠه رﺟﻌﺘﻬﺎ ( ﻣعناﻩ انﻪ ﺗنﻘﻀﻲ
العدة غتساﳍا روي ﻋﻦ ﻋﻤر وﻋﻠﻲ واﺑﻦ مسﻌﻮد ﻟﻮﺟﻮد أﺛر اﳊﻴض اﳌﺎﻧﻊ ﻟﻠﺰوج
مﻦ اﻟﻮطء وعنﻪ ليس لﻪ رﺟعتﻬا ﻣعناﻩ ﺑل ﺗنﻘﻀﻲ عد ا نﻘﻄاع الدم ﻓﺈن اغﺘسﻠﺖ مﻦ
حﻴﻀﺔ ﻟثﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ارﲡﻌﻬﺎ ﱂ ﲢﻞ إﻻ ﺑﻨﻜﺎح ﺟﺪﻳﺪ وأمﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻷحﻜﺎم مﻦ ﻗﻄﻊ
اﻹرث واﻟﻄﻼق واﻟﻠﻌﺎن واﻟﻨﻔﻘﺔ وغﲑﻫﺎ ﻓﺘحصﻞ ﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪم ﻣعﲎ ذلﻚ لﻮ علق
ﻃﻼﻗﻬا على ﻃﻬرﻫا ﻣن اﳊيض إذاً نﻘﻄاع الدم وليس ﻻغتسال ،لﻮ ﻻعنﻬا ﻓﻘبل
انﻘﻄاع الدم زوﺟﺔ ﻳستﻄيﻊ ﻳﻼعنﻬا لﻜن ﺑعدﻩ ﻻ ،والنفﻘﺔ ﺑعد انﻘﻄاع الدم ﺗنﻘﻄﻊ ﻓﺈذا
انﻘﻄﻊ الدم أﺻبﺤﺖ أﺟنبيﺔ ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻳﻼعن ﻣنﻬا ﻫﺬا اﳌعﲎ ،وﻗﻄﻊ اﻹرث ﻳعﲏ إذا

انﻘﻄﻊ دﻣﻬا وﻗبل أن ﺗﻐتسل ﻣات ﻓﻼ ﺗرث ،ﻗال ) :وإن ﻓرغﺖ ﻋﺪ ﺎ ﻗبﻞ رﺟﻌﺘﻬﺎ
ﻧﺖ وحرمﺖ ﻗبﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ( ﺑﻮﱄ وشﺎﻫﺪي ﻋﺪل ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ
أحﻖ ﺑردﻫﻦ ﰲ ذﻟﻚ { أي ﰲ اﻟﻌﺪة ) ومﻦ طﻠﻖ دون مﺎ ﳝﻠﻚ ( ن طﻠﻖ اﳊر واحﺪة
أو ﺛﻨﺘﲔ أو طﻠﻖ اﻟﻌبﺪ واحﺪة ) ﰒ راﺟﻊ ( اﳌﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺎ إذا ﻃلق ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﻣثﻼ أو
ﻃلﻘتﲔ ﰒ راﺟﻊ اﳌﻄلﻘﺔ ،ﻓﻜﻢ ﻃلﻘﺔ ﺗبﻘى؟ ﻃلق ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﰒ راﺟعﻬا ﻓﻜﻢ ﺗبﻘى؟ ﺗبﻘى
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ﻃلﻘتان ،ﻃلﻘﻬا ﻃلﻘﺔ واﺣدة ﰒ نﺖ ﻣنﻪ ﰒ عﻘد عليﻬا وردﻫا ﻓتبﻘى اﺛنتان ،ﻗال ) :أو
ﺗﺰوج ( اﻟبﺎﺋﻦ ﻳعﲏ ﻃلﻘﻬا و نﺖ ﻣنﻪ ﰒ ﺗﺰوﺟﻬا ) ﱂ ﳝﻠﻚ ( مﻦ اﻟﻄﻼق ) أﻛثر ﳑﺎ ﺑﻘﻲ
( مﻦ ﻋﺪد طﻼﻗه ) وطﺌﻬﺎ زوج غﲑﻩ أو ﻻ ( ﻳعﲏ ﻃلﻘﻬا ﻣثﻼ ﻃلﻘﺔ واﺣدة أو نﻘﻮل
اﺛنتان ﰒ نﺖ ﻣنﻪ ﰒ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑرﺟل آخر ﰒ ﻃلﻘﻬا اﻵخر وانﻘﻀﺖ العدة ﰒ ﺗﺰوﺟﻬا

زوﺟﻬا اﻷول ﻓﻜﻢ ﻃلﻘﺔ ﺗبﻘى لﻪ؟ ﺗبﻘى لﻪ الﻄلﻘﺔ الباﻗيﺔ الﻮاﺣدة ،التعليل :ﻗال :ﻷن وطء
اﻟثﺎﱐ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴه ﰲ اﻹحﻼل ﻟﻠﺰوج اﻷول ﻓﻼ ﻳﻐﲑ حﻜم اﻟﻄﻼق ﻛﻮطء اﻟسﻴﺪ
ﲞﻼف اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼ إذا ﻧﻜحﺖ مﻦ أصﺎ ﺎ ﻳعﲏ الﺰوج الثاﱐ ﰒ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﰒ ﻋﺎدت ﻟﻸول
ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ طﻼق ﺛﻼث لﻮ ﻃلﻘﻬا ﺛﻼث ﻃلﻘات ﰒ انﻘﻀﺖ العدة وﺗﺰوﺟﺖ ﺑﺰوج

آخر ﰒ ﻃلﻘﻬا الﺰوج اﻵخر ﺑدون اﺗفاق وانﻘﻀﺖ عد ا ﻣن الﺰوج اﻵخر ﰒ ﺗﺰوﺟﻬا زوﺟﻬا
اﻷول ﻳرﺟﻊ على ﻛﻢ ﻃلﻘﺔ؟ ﺛﻼث.

ﻓصﻞ
) وإن ادﻋﺖ ( اﳌﻄﻠﻘﺔ ) اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪ ﺎ ﰲ زمﻦ ﳝﻜﻦ اﻧﻘﻀﺎؤﻫﺎ ( ﻳعﲏ ﺟاءت ﻣثﻼ
ﺑعد أرﺑعﺔ أشﻬر وﻗالﺖ أ انﻘﻀﺖ عدﰐ ﳝﻜن ذلﻚ ،ﻗال :أي ﻋﺪ ﺎ ) ﻓﻴه أو ( ادﻋﺖ
اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪ ﺎ ) ﺑﻮﺿﻊ اﳊﻤﻞ اﳌﻤﻜﻦ وأﻧﻜرﻩ ( أي أﻧﻜر الﺰوج اﳌﻄﻠﻖ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪ ﺎ )
ﻓﻘﻮﳍﺎ ( ﻷﻧه أمر ﻻ ﻳﻌرف إﻻ مﻦ ﻗبﻠﻬﺎ ﻓﻘبﻞ ﻗﻮﳍﺎ ﻓﻴه إذاً الﻘﻮل ﻗﻮﳍا ﻫنا إذا ﻛان
الﺰﻣن الﺬي ادعتﻪ ﳝﻜن لﻜن لﻮ ﺟاءت ﺑعد عﺸرة أ م وﻗالﺖ انﻘﻀﺖ عدﰐ ﻓﻼ ،لﻮ

ﻛانﺖ ﺣاﻣل وﰲ الﺸﻬر اﻷخﲑ وﺟاءت ﺑعد عﺸرة أ م وﻗالﺖ انﻘﻀﺖ عدﰐ ﳑﻜن إذاً
ﲝسب ﳑﻜن أو غﲑ ﳑﻜن ،اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ ) :وإن ادﻋﺘه ( أي اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ) اﳊرة

ﳊﻴض ﰲ أﻗﻞ مﻦ ﺗسﻌﺔ وﻋﺸرﻳﻦ ﻳﻮمﺎ وﳊﻈﺔ ( أو ادﻋﺘه أمﺔ ﰲ أﻗﻞ مﻦ ﲬسﺔ ﻋﺸر
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وﳊﻈﺔ ) ﱂ ﺗسﻤﻊ دﻋﻮاﻫﺎ ( ﻷن أﻗل ﻣدة ﳑﻜن ﲢيض ﻓيﻬا اﳌرأة ﺛﻼث ﺣيﻀات :ﻳﻮم
ﺣاﺿﺖ ﻓيﻪ ﰒ الﻄﻬر ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن أﻗل شﻲء  ١٣ﻓتﻜﻮن  ١٤ﰒ ﺣاﺿﺖ ﻳﻮم ﰒ ١٣
ﻳﻮم ﻃﻬر وﻫﻮ أﻗل ﻃﻬر ﳑﻜن ﺻارت  ،٢٨ﰒ ﻳﻮم وﻫﻮ اﳊيﻀﺔ الثالثﺔ وﰲ اﻳﺔ اليﻮم

ﻃﻬرت إذاً  ٢٩ﻳﻮم أﻗل ﻣدة ﳝﻜن أن ﲢيض ﻓيﻬا اﳌرأة ﺛﻼث ﺣيﻀات ،ﻓﻬﻲ ادعﺖ اﻵن
أ ا ﺣاﺿﺖ ﺛﻼث ﺣيﻀات ﰲ  ٢٨ﻳﻮم ﻓﻼ ﻳﻘبل ،وإن ادعﺖ ﰲ  ٢٩ﻳﻮم لﻀبﻂ ﳑﻜن
أم غﲑ ﳑﻜن؟ انتبﻬﻮا ﻳﻘﻮلﻮن ﻫﺬا ﳑﻜن لﻜنﻪ در ﻓلﺬلﻚ ﻫﺬا النادر ﻻ نﻘبلﻪ إﻻ ﺑبينﺔ،

وأﻣا إذا ادعﺖ ﰲ أﻛثر ﻣن  ٢٩ﻓﻬﺬا نﻘبلﻪ ﺑﻼ ﺑينﺔ ،ﻗال :ﻷن ذﻟﻚ أﻗﻞ زمﻦ ﳝﻜﻦ
اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ﻓﻴه ﻓﻼ ﺗسﻤﻊ دﻋﻮى اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ دوﻧه وإن ادﻋﺖ اﻧﻘﻀﺎءﻫﺎ ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﺰمﻦ ﻗبﻞ ﺑبﻴﻨﺔ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻳندر وﻃبعا عندﻫﻢ ﰲ ذلﻚ أﺛر ورد عن شرﻳﺢ ﳌا ادعﺖ
اﻣرأة ﻫﺬا ﻓﻘال إن ﺟاءت ﺑبينﺔ ﻗبلنا ﻫﺬا وإﻻ ﻓﻼ ﻷنﻪ در ﺗعليلﻪ ،ﻗال :وإﻻ ﻓﻼ ﻳعﲏ
وإن ﱂ ﰐ ﺑبينﺔ ﻓﻼ نﻘبل ﻷن حﻴﻀﻬﺎ ﺛﻼث مرات ﻓﻴه ﻳﻨﺪر ﺟﺪا اﳌسﺄلﺔ الراﺑعﺔ ) :وإن
ﺑﺪأﺗه ( أي ﺑﺪأت اﻟرﺟﻌﻴﺔ مﻄﻠﻘﻬﺎ ) ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻧﻘﻀﺖ ( ﻋﺪﰐ وﻗﺪ مﻀﻰ مﺎ ﳝﻜﻦ
اﻧﻘﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﻴه وﻃبعا ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﻗد ﻣﻀى ﻣدة ﳝﻜن ﻓيﻬا انﻘﻀاؤﻫا وﻫﻲ أﻛثر ﻣن
 ٢٩ﻷنﻪ لﻮ  ٢٩ﲢتاج إﱃ ﺑينﺔ وأﻗل ﻻ ﺗسمﻊ إذاً أﻛثر ﻣن  ) ٢٩ﻓﻘﺎل ( اﳌﻄﻠﻖ )
ﻛﻨﺖ راﺟﻌﺘﻚ ( ﻓﻘﻮﳍﺎ ﻷ ﺎ مﻨﻜرة ودﻋﻮاﻩ ﻟﻠرﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ﻻ ﺗﻘبﻞ إﻻ ﺑبﻴﻨﺔ
أﻧه ﻛﺎن راﺟﻌﻬﺎ ﻗبﻞ ﻣعناﻩ ﻫﻮ الﺬي ﰐ ﺑﺸﻬﻮد ﻳﺸﻬدوا انﻪ راﺟعﻬا ﻗبل ذلﻚ ﰒ ﻗال:
وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﺪاﻋﻴﺎ مﻌﺎ ﻳعﲏ ﻛﻼﳘا ﻛل واﺣد ﻓيﻬﻢ ﻗال ﰲ نفس الﻮﻗﺖ ﻫﻲ ﻗالﺖ أ انتﻬﺖ
عدﰐ وﻫﻮ ﻗال أ راﺟعتﻚ ﻣﻊ ﺑعض ﻓيصﲑ الﻘﻮل ﻗﻮل ﻣن؟ ﻗﻮﳍا ﻫﻲ ،ﻗال :ومﱴ
رﺟﻌﺖ أي عن ﻗﻮﳍا ﻗبﻞ ﻛجحﺪ أحﺪﳘﺎ اﻟﻨﻜﺎح ﰒ ﻳﻌﱰف ﺑه ﻓﺈﻧه ﻳﻘبﻞ مﻨه لﻮ أﺣد
ﻗال أ ﻣا ﺗﺰوﺟﺖ أو ﻫﻲ ﻗالﺖ لﻪ ليس ﺑﺰوﺟﻲ ﰒ أﻗرت ﻓنﻘبل ﻫﺬا اﻹﻗرار ﺑعد اﳉﺤد
ﻛﺬلﻚ لﻮ ادعﺖ انﻘﻀاء العدة ﰒ رﺟعﺖ عن ﻫﺬا ﻗبلنا ذلﻚ ،اﳌسﺄلﺔ اﳋاﻣسﺔ :وﻫﻲ
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عﻜس الراﺑعﺔ ) :أو ﺑﺪأﻫﺎ ﺑه ( أي ﺑﺪأ اﻟﺰوج ﺑﻘﻮﻟه ﻛﻨﺖ راﺟﻌﺘﻚ ) ﻓﺄﻧﻜرﺗه ( وﻗﺎﻟﺖ
اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﰐ ﻗبﻞ رﺟﻌﺘﻚ ) ﻓﻘﻮﳍﺎ ( ﻓﻬمنا الصﻮرة ﻫﻮ ﻳﻘﻮل راﺟعتﻚ ﻓﻼنﺔ ﻗالﺖ
ﻣﱴ ﻗال اليﻮم ﻗالﺖ أ انﻘﻀﺖ عدﰐ ﻣن اسبﻮع ﻓالﻘﻮل ﻗﻮﳍا واﳌصنف ﻳﻘﻮل ﻗﻮﳍا ﰲ
اﳌسﺄلتﲔ سﻮاء ﻫﻮ الﺬي ﺑدأ أو ﻫﻲ الﱵ ﺑدأت لﻜن ﻫﺬا خﻼف اﳌﺬﻫب واﳌﺬﻫب ﻗﻮلﻪ

ﻫﻮ ﻳعﲏ الﺬي ﻳبدأ ﻗﻮلﻪ ،ﻗال :ﻗﺎﻟه اﳋرﻗﻲ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ اﻟﺪﻋﺎوي ﻧﺺ ﻋﻠﻴه
وﺟﺰم ﺑه أﺑﻮ اﻟﻔرج اﻟﺸﲑازي وصﺎحﺐ اﳌﻨﻮر واﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﻟثﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮل ﻗﻮﻟه ﻛﻤﺎ ﰲ
اﻹﻧصﺎف وصححه ﰲ اﻟﻔروع وغﲑﻩ وﻗﻄﻊ ﺑه ﰲ اﻹﻗﻨﺎع واﳌﻨﺘﻬﻰ إذاً اﳌﺬﻫب إذا ﻫﻮ

الﺬي ﺑدأ ﻓﻘﻮلﻪ ﻫﻮ ،وإذا ﻫﻲ الﱵ ﺑدأت ﻗﻮﳍا ﻫﻲ ﻷن الﺬي ﻳصبﺢ أن الثاﱐ ﻫﻮ اﳌدعﻲ
ﻓعليﻪ ﻫﻮ أن ﻳثبﺖ.
ﻓصﻞ ﰲ البينﻮنﺔ الﻜﱪى

) إذا اﺳﺘﻮﰱ ( اﳌﻄﻠﻖ ) مﺎ ﳝﻠﻚ مﻦ اﻟﻄﻼق ( ن طﻠﻖ اﳊر ﺛﻼ واﻟﻌبﺪ اﺛﻨﺘﲔ )
حرمﺖ ﻋﻠﻴه حﱴ ﻳﻄﺄﻫﺎ زوج ( غﲑﻩ" "١ﺑﻨﻜﺎح صحﻴﺢ" "٢اﻵن ﻫﻲ ﻛيف ﲢل للﺰوج
اﻷول؟ ﻓﻼﺑد ﻣن ﺗﻮﻓر ﻫﺬﻩ الﺸروط ،والدليل على ﻫﺬا :ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن طﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ
ﲢﻞ ﻟه مﻦ ﺑﻌﺪ حﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ غﲑﻩ { ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟه } اﻟﻄﻼق مر ن { إذاً ﻗﻮلﻪ ﻓﺈن
ﻃلﻘﻬا ﻳعﲏ الثالثﺔ ،ﻗال :ﰲ ﻗبﻞ" "٣ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ اﳋﻠﻮة وﻻ اﳌبﺎشرة دون
اﻟﻔرج وﻻ ﻳﺸﱰط ﺑﻠﻮغ اﻟﺰوج اﻟثﺎﱐ ﻓﻴﻜﻔﻲ ) وﻟﻮ ( ﻛﺎن ) مراﻫﻘﺎ ( أو ﱂ ﻳبﻠﻎ ﻋﺸرا
ﻟﻌﻤﻮم مﺎ ﺳبﻖ لﻜن ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﻗد ﺟاﻣﻊ ﻳعﲏ ﻻﺑد أن ﳛصل ﻣنﻪ اﳉماع ،ﻗال) :
وﻳﻜﻔﻲ ( ﰲ حﻠﻬﺎ ﳌﻄﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼ ) ﺗﻐﻴﻴﺐ اﳊﺸﻔﺔ ( ﻛﻠﻬﺎ مﻦ اﻟﺰوج اﻟثﺎﱐ""٤واﳊﺸفﺔ
ﻫﻲ رأس الﺬﻛر ﻓﺈذا ﻛان ﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮع اﳊﺸفﺔ ﻓﻼﺑد ﻣن إﻳﻼج ﻗدر اﳊﺸفﺔ إذا ﻛان
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ﻣﻘﻄﻮع ،ﻗال ) :أو ﻗﺪرﻫﺎ مﻊ ﺟﺐ ( أي ﻗﻄﻊ اﳊﺸﻔﺔ ﳊصﻮل ذوق اﻟﻌسﻴﻠﺔ وﻫﻲ

اﳉماع ﺑﺬﻟﻚ ) ﰲ ﻓرﺟﻬﺎ (" "٥أي ﻗبﻠﻬﺎ ) مﻊ اﻧﺘﺸﺎر" "٦واﳌﻘصﻮد ﺑﻪ انتصاب الﺬﻛر

وإن ﱂ ﻳﻨﺰل ( ﻓاﻹنﺰال ليس شرط ﻟﻮﺟﻮد حﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮطء اﻵن سينتﻘل إﱃ ﺻﻮر ﻣن الﻮطء

ﻻ ﳛللﻬا للﺰوج اﻷول ،ﻗال ) :وﻻ ﲢﻞ ( اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼ ) ﺑﻮطء دﺑر و ( وطء ) شبﻬﺔ و
( وطء ﰲ ) مﻠﻚ ﳝﲔ و ( وطء ﰲ ) ﻧﻜﺎح ﻓﺎﺳﺪ ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } حﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ
غﲑﻩ { وﻻ ﲢﻞ ﺑﻮطء ﰲ ) حﻴض وﻧﻔﺎس وإحرام وصﻴﺎم ﻓرض ( ﻷن اﻟﺘحرﱘ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟصﻮر اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﳊﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻵن سيﺬﻛر ﺻﻮر للﻮطء ﻣلتبسﺔ ﻫل ﲢلﻬا لﻸول أم ﻻ
ﲢل؟ سيﺬﻛر أنﻪ ﳛلﻬا لﻜن ﻗد ﺗﺸتبﻪ ،ﻗال :وﲢﻞ ﺑﻮطء ﳏرم ﳌرض أو ﺿﻴﻖ وﻗﺖ
صﻼة أو ﰲ مسجﺪ وﳓﻮﻩ ،ﻗال ) :ومﻦ ادﻋﺖ مﻄﻠﻘﺘه اﶈرمﺔ ( وﻫﻲ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼ )
وﻗﺪ غﺎﺑﺖ ( ﻋﻨه ) ﻧﻜﺎح مﻦ أحﻠﻬﺎ ( ﺑﻮطﺌه إ ﻫﺎ ) و ( ادﻋﺖ ) اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪ ﺎ مﻨه (
أي مﻦ اﻟﺰوج اﻟثﺎﱐ ) ﻓﻠه ( أي ﻟﻸول ) ﻧﻜﺎحﻬﺎ إن صﺪﻗﻬﺎ ( ﻓﻴﻤﺎ ادﻋﺘه ) وأمﻜﻦ (
ذﻟﻚ ن مﻀﻰ زمﻦ ﻳﺘسﻊ ﻟه ﻷ ﺎ مﺆﲤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻬﺎ اﻵن ﻫﺬﻩ ﻣﻄلﻘﺔ ﺛﻼ ﺟاءت
ﺑعد ﻣدة ﻓادعﺖ أ ا نﻜﺤﺖ آخر وأنﻪ وﻃﺌﻬا وأنﻪ ﻃلﻘﻬا وأن العدة انتﻬﺖ ﻓﻬل لﻪ أن
ﻳتﺰوﺟﻬا أم ﻻ؟ إن ﺻدﻗﻬا نعﻢ لﻪ أن ﻳتﺰوﺟﻬا ،والﺸرط الثاﱐ إذا ﻛان ذلﻚ ﳑﻜنا أﻣا إن

غاﺑﺖ عنﻪ شﻬر أو شﻬرﻳن ﻓﻼ ﻳتصﻮر ،على العمﻮم ﲝسب اﳌدة الﱵ غاﺑتﻬا ﻓﺈذا ﻛان ﻫﺬا
ﳑﻜن .ﺬا انتﻬى ﻛتاب الﻄﻼق وﻫناك ﻛتب أخرى وﻣازلنا ﰲ رﺑﻊ النﻜاح والﻄﻼق
وﺗﻮاﺑعﻬا ،ﻣن ﺗﻮاﺑﻊ النﻜاح والﻄﻼق اﻹﻳﻼء.

ﻛﺘﺎب اﻹﻳﻼء
اﻹﻳﻼء ﳌﺪ أي اﳊﻠف مصﺪر آﱃ ﻳﻮﱄ واﻷﻟﻴﺔ اﻟﻴﻤﲔ خﻼﺻﺔ ﻫﺬا الباب لﻮ ﺣلف

الﺰوج على ﺗرك وطء الﺰوﺟﺔ ﻣدة ﺗﺰﻳد على أرﺑعﺔ أشﻬر ﻫﺬا نسميﻪ إﻳﻼء ﻓﺈن آﱃ ﻣا الﺬي

ﻳلﺰﻣﻪ؟ إذا ﻫﻲ ﻃالبﺖ ﻓليس ﻣن ﺣﻘﻪ أن ﻳتعمد ﺗرك وﻃﺌﻬا ﻣدة ﺗﺰﻳد على أرﺑعﺔ أشﻬر،
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ﻓﺈن ﻃالبﺖ ﻫنا ﻳلﺰﻣﻪ الﻘاﺿﻲ إﻣا أن ﻳﻄﺄﻫا وإﻣا أن ﻳﻄلﻘﻬا لﻜن ﻻ ﻳعلﻘﻬا ،اﻵن نﻘرأ

اﻷﺣﻜام التفصيليﺔ :ﻣا ﻫﻮ اﻹﻳﻼء؟ ﻗال ) :وﻫﻮ ( شرﻋﺎ ) حﻠف زوج ( ﳝﻜﻨه اﻟﻮطء )
ﺗﻌﺎﱃ أو صﻔﺘه ( ﻛﺎﻟرﲪﻦ اﻟرحﻴم ) ﻋﻠﻰ ﺗرك وطء زوﺟﺘه ﰲ ﻗبﻠﻬﺎ ( أﺑﺪا أو )
أﻛثر مﻦ أرﺑﻌﺔ أشﻬر ( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ } ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻮن مﻦ ﻧسﺎﺋﻬم ﺗرﺑﺺ أرﺑﻌﺔ أشﻬر {
اﻵﻳﺔ ﻣا ﺣﻜﻢ اﻹﻳﻼء؟ وﻫﻮ ﳏرم وﻻ إﻳﻼء ﲝﻠف ﺑﻨﺬر ﻳعﲏ لﻮ ﻗال إن وﻃﺌتﻚ ﻓللﻪ علﻲ

أن أﺗصدق ﺑﻜﺬا ﻓﻬﺬا ليس ﻳﻼء ﺑل ﻳﻄﺄﻫا وﻳتصدق وﻻ ﻣﺸﻜلﺔ ﻓﻬﺬا ﺣلف ﺑنﺬر
وﻳﻘصدون أن ﻫﺬا نﺬر ﰲ ﻣعﲎ اليمﲔ ﻣثل الﻄﻼق الﺬي ﰲ ﻣعﲎ اليمﲔ ،الﻄﻼق إن
أرﻳد ﺑﻪ اﳌنﻊ أو اﳊﺚ أو التصدﻳق أو التﻜﺬﻳب أﺻبﺢ ﻃﻼﻗا لﻜن ﻓيﻪ ﻣعﲎ اليمﲔ واليمﲔ
إﳕا ﻳراد للﺤﺚ على الفعل أو الﱰك أو ﺗصدﻳق أو ﺗﻜﺬﻳب ﲢلف ﰒ ﺗصدق ،وﷲ ﺣصل
ﻛﺬا ﺗﻘﻮلﻪ ﻷنﻚ ﺻادق ،وﷲ ﱂ ﳛصل ﻛﺬا ﻳعﲏ إنﻚ ﻛاذب ،وﷲ ﻷﻓعلن ﻛﺬا ﲢﺚ
نفسﻚ على الفعل ،وﷲ ﻻ أﻓعل ﻛﺬا ﲤنﻊ نفسﻚ ﻣن الفعل ﻛﺬلﻚ لﻮ ﻛان الﻄﻼق ﳛمل
ﻫﺬا اﳌعﲎ ﻓﻬﻮ ﻃﻼق لﻜنﻪ ﰲ ﻣعﲎ اليمﲔ ﻓيسمى ﺣلف وﻛﺬلﻚ النﺬر :علﻲ أن
أﺻﻮم شﻬر ﻫﺬا نﺬر لﻜن ليس ﻓيﻪ ﻣعﲎ اﳊلف لﻜن إن ﻓعلﺖ ﻛﺬا ﻓللﻪ علﻲ ﻛﺬا ،انتبﻬﻮا
ليس إن ﺟاء رﻣﻀان علﻲ ﻛﺬا ﻓﻬﺬا ليس ﻓيﻪ ﻣعﲎ اليمﲔ وﻣا ﻓيﻪ ﺣﺚ على شﻲء،
لﻜن إن وﻃﺌتﻚ أو إن ﻛلمتﻚ ﻓللﻪ علﻲ ﺻﻮم شﻬر ﻫﺬا نﺬر لﻜن ﻓيﻪ ﻣعﲎ اليمﲔ ﻫﺬا
ﻣعﲎ ﲝلف نﺬر ،أو ﻋﺘﻖ ﺣلف لعتق ﻳعﲏ إن وﻃﺌتﻚ ﻓللﻪ علﻲ أن أعتق عبدي أو

ﻓعبدي ﺣر ﻓﻬﺬا ليس إﻳﻼء ،أو طﻼق ﺻﻮرﺗﻪ إن وﻃﺌتﻚ ﻓﺄنﺖ ﻃالق ﻫﺬا ليس ﻳﻼء،

وﻻ ﲝﻠف ﻋﻠﻰ ﺗرك وطء ﺳرﻳﺔ ﻷن اﻹﻳﻼء ﻳﻜﻮن على الﺰوﺟﺔ وليس اﻷﻣﺔ ،الﺰوﺟﺔ الﱵ

ﳚب وﻃﺌﻬا ﰲ اﻷرﺑعﺔ أشﻬر أﻣا اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ،لﻪ اﳋيار ،أو رﺗﻘﺎء وﻫﻲ ﻣسدودة الفرج ﻓﻬﺬﻩ
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لﻮ ﺣلف عليﻬا ﻣا ﻓيﻪ ﻣﺸﻜلﺔ ﻷن ﻫﻲ أﺻﻼ ﻣتعﺬر ﲨاعﻬا ،ﻗال ) :وﻳصﺢ ( اﻹﻳﻼء )
مﻦ ( ﻛﻞ مﻦ ﻳصﺢ طﻼﻗه مﻦ مسﻠم و ) ﻛﺎﻓر و ( حر و ) ﻗﻦ و ( ﻟﻎ و ) ﳑﻴﺰ
وغﻀبﺎن وﺳﻜران ومرﻳض مرﺟﻮ ﺑرؤﻩ وﳑﻦ ( أي زوﺟﺔ ﳝﻜﻦ وطﺆﻫﺎ وﻟﻮ ) ﱂ ﻳﺪﺧﻞ
ﺎ ( ﻟﻌﻤﻮم مﺎ ﺗﻘﺪم و ) ﻻ ( ﻳصﺢ اﻹﻳﻼء ) مﻦ ( زوج ) ﳎﻨﻮن ومﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴه ( ﻟﻌﺪم
اﻟﻘصﺪ ) و ( ﻻ مﻦ ) ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ وطء ﳉﺐ ﻛﺎمﻞ أو شﻠﻞ ( ﻷن اﳌﻨﻊ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻴﻤﲔ اﻵن ﻳصﻮر لﻺﻳﻼء ﻛيف ﺻﻮرﺗﻪ ،لﻪ أﻣثلﺔ ﻛثﲑة ،ﻗال ) :ﻓﺈذا ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه )
وﷲ ﻻ وطﺌﺘﻚ أﺑﺪا أو ﻋﲔ مﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أشﻬر ( ﻛﺨﻤسﺔ أشﻬر لﻮ ﻗال وﷲ

ﻻ أﻃﺆك ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ليس ﻳﻼء ﻓيمﻜن أن ﻳﱰﻛﻬا ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ،ﻓفﻲ الﻐالب أن ﻫﺬا ليس

ﻳﻼء ،ﻗال ) :أو ( ﻗﺎل وﷲ ﻻ وطﺌﺘﻚ ) حﱴ ﻳﻨﺰل ﻋﻴسﻰ ( اﺑﻦ مرﱘ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟسﻼم
) أو ( حﱴ ﳜرج اﻟﺪﺟﺎل ) أو ( غﻴﺎﻩ ﲟحرم ﻳعﲏ ﻗال ﺣﱴ ﺗﺸرﰊ اﳋمر أو ﺣﱴ ﺗﱰﻛﻲ
الصﻼة ﻓيعتﱪ إﻳﻼء ،أو ﺑبﺬل مﺎﳍﺎ ﻛﻘﻮﻟه وﷲ ﻻ وطﺌﺘﻚ ) حﱴ ﺗﺸرﰊ اﳋﻤر أو
ﺗﻌﻄﻴﲏ دﻳﻨﻚ أو ﱯ مﺎﻟﻚ وﳓﻮﻩ ( أي ﳓﻮ مﺎ ذﻛرﻩ ) ﻓﻬﻮ مﻮل ( ﺗﻀرب ﻟه مﺪة
اﻹﻳﻼء ﻣن ﳝينﻪ ) ﻓﺈذا مﻀﻰ أرﺑﻌﺔ أشﻬر مﻦ ﳝﻴﻨه وﻟﻮ ( ﻛﺎن اﳌﻮﱄ ) ﻗﻨﺎ ( ﻟﻌﻤﻮم
اﻵﻳﺔ ) ﻓﺈن وطﻰء وﻟﻮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ حﺸﻔﺔ ( أو ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪمﻬﺎ ﰲ الفرج ) ﻓﻘﺪ ﻓﺎء (
ﻷن اﻟﻔﻴﺌﺔ اﳉﻤﺎع وﻗﺪ أﺗﻰ ﺑه وﻟﻮ ﺳﻴﺎ أو ﺟﺎﻫﻼ أو ﳎﻨﻮ أو أدﺧﻞ ذﻛر ﺋم ﻷن
اﻟﻮطء وﺟﺪ ) وإﻻ ( ﻳف ﻳعﲏ ﻳرﺟﻊ ﺑﻮطء مﻦ آﱃ مﻨﻬﺎ وﱂ ﺗﻌﻔه ﻳعﲏ ﻣا ساﳏتﻪ ،اﻵن

وﻃﺌﻬا ﰲ اﻷرﺑعﺔ أشﻬر ﺣق ﳍا ﻓﺈن ﺗنازلﺖ نعﻢ ﻳعﲏ لﻮ ﻗال ﳍا أﻃﺆك سنﺔ وﻫﻲ واﻓﻘﺖ

ﻓﻼ ﻣﺸﻜلﺔ ﻓﺈن ﺣصل ﻫﺬا ﻣا اﳊﻜﻢ؟ ﻗال ) :أمرﻩ ( اﳊﺎﻛم ) ﻟﻄﻼق ( إن طﻠبﺖ
ذﻟﻚ مﻨه وإن ﱂ ﺗﻄلب ﺣق ﳍا ﻓﻼ ﻣرﻩ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وإن ﻋﺰمﻮا اﻟﻄﻼق ﻓﺈن ﷲ ﲰﻴﻊ
ﻋﻠﻴم { ﻓﺈن أﰉ اﳌﻮﱄ أن ﻳﻔﻲء وأن ﻳﻄﻠﻖ ) طﻠﻖ حﺎﻛم ﻋﻠﻴه واحﺪة أو ﺛﻼ أو ﻓسﺦ
( إذاً اﳊاﻛﻢ لﻪ ﺛﻼث خيارات إﻣا أن ﻳﻄلﻘﻬا واﺣدة ،أو ﻳﻄلﻘﻬا ﺛﻼ واﳊﻘيﻘﺔ ﻫﻲ
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ﻣﺸﻜلﺔ ﻛيف ﻳﻄلﻘﻬا ﺛﻼ والﻄﻼق ﺛﻼ ﳏرم لﻜن ﻫﻢ ﻳﻘﻮلﻮن انﻪ ﰲ اﻹﻳﻼء اﳊاﻛﻢ لﻪ
ذلﻚ إن رأى اﳌصلﺤﺔ ،أو ﻳفسخ نﻜاﺣﻬا ﻻ ﻳﻄلﻘﻬا وﻃبعا إن ﻃلﻘﻬا سيﺤسب الﻄﻼق

وإن ﻓسخ ﻻ ﳛسب ،ﻗال :ﻟﻘﻴﺎمه مﻘﺎم اﳌﻮﱄ ﻋﻨﺪ امﺘﻨﺎﻋه وﻛﻤﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷحﻜﺎم مﻦ
ﺗرك اﻟﻮطء ﺿرارا ﺑﻼ ﻋﺬر أو حﻠف أو ﻇﺎﻫر وﱂ ﻳﻜﻔر اﻵن عند ﺻﻮر ﻣن وطء اﳌﻮل
غﲑ ﻣﻘبﻮل ﻻ ﻳعتﱪ ﰲء ،ﻗال ) :وإن وطﻰء ( اﳌﻮﱄ مﻦ آﱃ مﻨﻬﺎ ) ﰲ اﻟﺪﺑر" "١أو (
وطﺌﻬﺎ ) دون اﻟﻔرج" "٢ﻓﻤﺎ ﻓﺎء ( ﻷن اﻹﻳﻼء ﳜﺘﺺ ﳊﻠف ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﻮطء ﰲ
اﻟﻘبﻞ واﻟﻔﻴﺌﺔ اﻟرﺟﻮع ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﲢصﻞ اﻟﻔﻴﺌﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗبﻠﻬﺎ سنﺸرع ﰲ ﻣسﺄلﺔ
ﺟدﻳدة وﻫﻲ لﻮ ﺣصل خﻼف ،ﻗال ) :وإن ادﻋﻰ ( اﳌﻮﱄ ) ﺑﻘﺎء اﳌﺪة ( أي مﺪة
اﻹﻳﻼء وﻫﻲ اﻷرﺑﻌﺔ أشﻬر صﺪق ﻷﻧه اﻷصﻞ ) أو ( ادﻋﻰ ) أﻧه وطﺌﻬﺎ وﻫﻲ ﺛﻴﺐ"أ"
صﺪق مﻊ ﳝﻴﻨه ( ﻷﻧه أمر ﺧﻔﻲ ﻻ ﻳﻌﻠم إﻻ مﻦ ﺟﻬﺘه إذاً لﻮ اختلفﻮا ﰲ الﻮطء ﻫﻮ ﻳﻘﻮل
أ وﻃﺌﺖ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل ﻻ ﱂ ﻳﻄﺄ وﻛانﺖ ﻫﻲ ﺛيب ﻓالﻘﻮل ﻗﻮلﻪ ﻷننا ﻻ نستﻄيﻊ ﻣعرﻓﺔ

ﺣﻘيﻘﺔ اﻷﻣر إﻻ ﻣنﻪ ) ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ( اﻟﱵ آﱃ مﻨﻬﺎ ) ﺑﻜرا"ب" أو ادﻋﺖ اﻟبﻜﺎرة
وشﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ( أي ﺑبﻜﺎر ﺎ ) امرأة ﻋﺪل صﺪﻗﺖ ( وإن ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺑبﻜﺎر ﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻮﻟه
ﺑﻴﻤﻴﻨه لﻮ ﻛانﺖ ﺛيب وادعى وﻃﺌﻬا نصدﻗﻪ أو ﻛانﺖ ﺑﻜر وادعى وﻃﺌﻬا وﻫﻲ أنﻜرت ﻓﻬنا
إﻣا أن ﰐ ليﺸﻬد ﺑبﻜار ا وإﻻ ﻓالﻘﻮل ﻗﻮلﻪ ،انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﳐتلفﺔ وﻫﻲ ﺗﺸبﻪ

اﻹﻳﻼء ،ﻗال ) :وإن ﺗرك ( اﻟﺰوج ) وطﺄﻫﺎ ( أي وطء زوﺟﺘه ) إﺿرارا ﺎ ﺑﻼ ﳝﲔ (
ﻋﻠﻰ ﺗرك وطﺌﻬﺎ ) وﻻ ﻋﺬر ( ﻟه ) ﻓﻜﻤﻮل ( ﻳعﲏ ﻳﻀرب لﻪ أرﺑعﺔ أشﻬر ﻓﺈﻣا أن ﻳﻄلق
وإﻻ ﻳرﺟﻊ ،وﻛﺬا مﻦ ﻇﺎﻫر وﱂ ﻳﻜﻔر ﻫﺬﻩ الصﻮرة الثانيﺔ ﻇاﻫر ﻣن زوﺟتﻪ وﱂ ﻳﻜفر ﻓﻬﻮ
إﻣا ان ﻳﻜفر وﻳرﺟﻊ لﺰوﺟتﻪ أو ﻳﻄلﻘﻬا ،ﻗال :ﻓﻴﻀرب ﻟه أرﺑﻌﺔ أشﻬر ﻓﺈن وطﻰء وإﻻ
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أمر ﻟﻄﻼق ﻓﺈن أﰉ طﻠﻖ ﻋﻠﻴه اﳊﺎﻛم أو ﻓسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ اﳌﻮﱄ وﻫﻮ أن

اﳊاﻛﻢ ﻳﻄلق ﻃلﻘﺔ واﺣدة أو ﺛﻼث أو ﻳفسخ ،ﻗال :وإن اﻧﻘﻀﺖ مﺪة اﻹﻳﻼء و حﺪﳘﺎ
ﻋﺬر ﳝﻨﻊ اﳉﻤﺎع أمر أن ﻳﻔﻲ ﺑﻠسﺎﻧه ﻓﻴﻘﻮل مﱴ ﻗﺪرت ﺟﺎمﻌﺘﻚ ﰒ مﱴ ﻗﺪر وطﻰء أو
طﻠﻖ ﻳعﲏ اﻓرض انﻪ انﻘﻀﺖ اﳌدة وواﺣد ﻓيﻬﻢ ﻣرﻳض الﺰوج ﻣثﻼ ﻣرﻳض ﻓﻘال سﺄرﺟﻊ
وﲟجرد أن أﺑرأ أﻃﺄ ،ﻗال :وﳝﻬﻞ ﻟصﻼة ﻓرض وﲢﻠﻞ مﻦ إحرام وﻫﻀم وﳓﻮﻩ ومﻈﺎﻫر
ﻟﻄﻠﺐ رﻗبﺔ ﺛﻼﺛﺔ أ م ﻳعﲏ ﳝﻬل اﳌﻈاﻫر أن ﻳبﺤﺚ عن رﻗبﺔ ﻳﺸﱰﻳﻬا وﻳعتﻘﻬا ﻓيمﻬل ﺛﻼﺛﺔ
أ م.

ﻛﺘﺎب اﻟﻈﻬﺎر
مﺸﺘﻖ مﻦ اﻟﻈﻬر وﺧﺺ ﺑه مﻦ ﺑﲔ ﺳﺎﺋر اﻷﻋﻀﺎء ﻷﻧه مﻮﺿﻊ اﻟرﻛﻮب وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ
اﳌرﻛﻮب ﻇﻬرا واﳌرأة مرﻛﻮﺑﺔ إذا غﺸﻴﺖ ﺣﻜﻢ الﻈﻬار ) :وﻫﻮ ﳏرم ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
وإ م ﻟﻴﻘﻮﻟﻮن مﻨﻜرا مﻦ اﻟﻘﻮل وزورا { ﻫﺬا اﻵن ﺗصﻮﻳر للﻈﻬار :ﻓﻤﻦ شبه زوﺟﺘه أو
شبه ) ﺑﻌﻀﻬﺎ ( أي ﺑﻌض زوﺟﺘه ) ﺑبﻌض ( مﻦ ﲢرم ﻋﻠﻴه ﻛما لﻮ ﻗال أنﺖ علﻲ ﻛﻈﻬر
أﻣﻲ أو أخﱵ أو أﰊ أو ﻛل ﻣن ﳛرم عليﻪ ،ﻗال ) :أو ﺑﻜﻞ مﻦ ﲢرم ﻋﻠﻴه أﺑﺪا ﺑﻨسﺐ (
ﻛﺄمه وأﺧﺘه ) أو رﺿﺎع ( ﻛﺄﺧﺘه مﻨه أو ﲟصﺎﻫرة ﻛحﻤﺎﺗه أو ﲟﻦ ﲢرم ﻋﻠﻴه إﱃ أمﺪ
ﻛﺄﺧﺖ زوﺟﺘه وﻋﻤﺘﻬﺎ ) مﻦ ﻇﻬر ( ﺑﻴﺎن ﻟﻠبﻌض ﻛﺄن ﻳﻘﻮل أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر أمﻲ أو
أﺧﱵ ) أو ( أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛـ ) ﺑﻄﻦ ( ﻋﻤﱵ ) أو ﻋﻀﻮ آﺧر ﻻ ﻳﻨﻔصﻞ ( ﻛﻴﺪﻫﺎ أو
رﺟﻠﻬﺎ ) ﺑﻘﻮﻟه ( مﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸبه ) ﳍﺎ ( أي ﻟﺰوﺟﺘه ) أﻧﺖ ( أو ﻇﻬرك أو ﻳﺪك ) ﻋﻠﻲ أو
مﻌﻲ أو مﲏ ﻛﻈﻬر أمﻲ أو ﻛﻴﺪ أﺧﱵ أو وﺟه ﲪﺎﰐ وﳓﻮﻩ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ اﻷوﱃ ،الصﻮرة
الثانيﺔ :أو أﻧﺖ ﻋﻠﻲ حرام ( ﻓﻬﻮ مﻈﺎﻫر وﻟﻮ ﻧﻮى طﻼﻗﺎ أو ﳝﻴﻨﺎ ،الصﻮرة الثالثﺔ ) :أو (
ﻗﺎل أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ) ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم ( واﳋﻨﺰﻳر ) ﻓﻬﻮ مﻈﺎﻫر ( ﺟﻮاب ﻓﻤﻦ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗﺎل
أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر ﻓﻼﻧﺔ اﻷﺟﻨبﻴﺔ" "٤أو ﻛﻈﻬر أﰊ أو أﺧﻲ أو زﻳﺪ الصﻮرة اﳋاﻣسﺔ :وإن

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٥٣

ﻗﺎل أﻧﺖ ﻋﻠﻲ أو ﻋﻨﺪي ﻛﺄمﻲ أو مثﻞ أمﻲ وأطﻠﻖ ﻓﻈﻬﺎر وﻫﺬﻩ اﳋاﻣسﺔ ﲣتلف ﻷ ا

ﲢتمل ﺗﻘبل الﻈﻬار وﺗﻘبل غﲑ الﻈﻬار ﻓﺈذا أﻃلق ﻇﻬار لﻜن لﻮ نﻮى غﲑ الﻈﻬار ﻳعﲏ ﰲ

الﻜراﻣﺔ ،ﰲ اﻷدب ،ﰲ اﻻﺣﱰام ﻓليس ﺑﻈﻬار ،ﻗال :وإن ﻧﻮى ﰲ اﻟﻜرامﺔ وﳓﻮﻫﺎ دﻳﻦ
وﻗبﻞ حﻜﻤﺎ ﻳعﲏ ﻳﻘبل ذلﻚ عند الﻘاﺿﻲ وﺑينﻪ وﺑﲔ ﷲ ﻳدﻳن إن ﻛان ﺻادق ﻓليس
ﺑﻈﻬار ،الصﻮرة السادسﺔ :وإن ﻗﺎل أﻧﺖ أمﻲ أو ﻛﺄمﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻈﻬﺎر إﻻ مﻊ ﻧﻴﺔ أو ﻗرﻳﻨﺔ

ﻫنا ﱂ ﻳﻘل أنﺖ علﻲ ﻛﺄﻣﻲ ﺑل ﻗال أنﺖ ﻛﺄﻣﻲ ﻳعﲏ ﺗﺸبﻬﲔ أﻣﻲ ﰲ اﳋلﻘﺔ أو ﰲ
اﻷخﻼق أو ﰲ اﻻﺣﱰام ﻓﻬﺬا ليس ﺑﻈﻬار إﻻ إذا نﻮى الﻈﻬار أو ﻛانﺖ ﻫناك ﻗرﻳنﺔ

للﻈﻬار ،الصﻮرة الساﺑعﺔ :وإن ﻗﺎل شﻌرك أو ﲰﻌﻚ وﳓﻮﻩ ﻛﻈﻬر أمﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻈﻬﺎر

ﳌاذا؟ ﻷن ﻗلنا أن الﺸعر والسمﻊ وﻣا شاﺑﻪ ذلﻚ ﻫﺬا لﻪ ﺣﻜﻢ اﳌنفصل وﻫﺬا الﺬي ﻗالﻪ
اﳌصنف ﻫنا ﻫﻮ أشار إليﻪ ﻫناك ﻓيما سبق أشار إليﻪ ﰲ ﻗﻮلﻪ" :أو عﻀﻮا آخر ﻻ ﻳنفصل"
ﻳرﻳد أن ﳜرج العﻀﻮ الﺬي ﻳنفصل وﻫﻮ الﺸعر والسمﻊ وﳓﻮ ذلﻚ وﻫﺬا ليس ﺑﻈﻬار،

انتﻬينا ،سننتﻘل اﻵن إﱃ الصﻮرة الثاﻣنﺔ وﻫﻲ ) :وإن ﻗﺎﻟﺘه ﻟﺰوﺟﻬﺎ ( أي ﻗﺎﻟﺖ ﻟه ﻧﻈﲑ
مﺎ ﻳصﲑ ﺑه مﻈﺎﻫرا مﻨﻬﺎ ) ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻈﻬﺎر ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﺎﻫرون مﻨﻜم مﻦ
ﻧسﺎﺋﻬم { ﻓﺨصﻬم ﺑﺬﻟﻚ ﻳعﲏ ﻣن الﺰوﺟﺔ ﻻ ﻳعتﱪ ﻇﻬار لﻜن ﻣﻊ ﻛﻮنﻪ ﻻ ﻳعتﱪ ﻇﻬار
ﻓﻬل ﲡب عليﻬا الﻜفارة أم ﻻ؟ ﻗال ) :وﻋﻠﻴﻬﺎ ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ إذا ﻗﺎﻟﺖ ذﻟﻚ
ﻟﺰوﺟﻬﺎ ) ﻛﻔﺎرﺗه ( أي ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻗبﻞ اﻟﺘﻜﻔﲑ
وعليﻬا التمﻜﲔ ﻳعﲏ ﻻ ﲤتنﻊ ﻣنﻪ لﻜن ﺗلﺰﻣﻬا الﻜفارة والﺬي أوﺟب الﻜفارة ﻫﻮ الﻘياس
ﻓﻘﻂ ،ﻗال :وﻳﻜرﻩ ﻧﺪاء أحﺪ اﻟﺰوﺟﲔ اﻵﺧر ﲟﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺬي رحم ﳏرم ﻛﺄﰊ وأمﻲ ﻫﻮ

ﺻﺤيﺢ ليس ﺑﻈﻬار لﻜن ﻳﻜرﻩ ذلﻚ ﳌا ﻓيﻪ ﻣن التﺸبﻪ لﻈﻬار ،ﻗال ) :وﻳصﺢ ( اﻟﻈﻬﺎر
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) مﻦ ﻛﻞ زوﺟﺔ ( ﻻ مﻦ أمﺔ أو أم وﻟﺪ الﻈﻬار ﻳﻜﻮن ﻣﻊ الﺰوﺟﺔ لﻜن لﻮ ﻗال لﻸﻣﺔ أو أم
الﻮلد أنﺖ علﻲ ﻛﻈﻬر أﻣﻲ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻇﻬارا ﻷن ﷲ ﻗال" :الﺬﻳن ﻳﻈاﻫرون ﻣنﻜﻢ ﻣن
نساﺋﻬﻢ" ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻘﻊ الﻈﻬار إذا ﻗال ﻫﺬا لﻸﻣﺔ أو ﻷم الﻮلد ،ﻗال :وﻋﻠﻴه ﻛﻔﺎرة ﳝﲔ إن

ﻇاﻫر ﻣن أﻣﺔ أو أم ولد إذاً اﻓﻬمﻮا الﻈﻬار ﻣن اﻷﻣﺔ أو أم الﻮلد نﻘﻮل ﻫﻮ ﳝﲔ ﻓﺈن ﻇاﻫر
ﻣنﻬا ﻓعليﻪ ﻛفارة ﳝﲔ ،الﻘاعدة :ﻷن ﻛل ﺣﻼل ﺣرم ﻓﻬﻮ ﳝﲔ إﻻ الﺰوﺟﺔ ﻇﻬار ،ﻓﻜﺄنﻪ
ﻗال ﻷﻣتﻪ أنﺖ علﻲ ﺣرام ،ﺣرﻣتﻚ علﻲ ﻓﻬﺬا ﳝﲔ ،وﻛﺬا ﻛل ﺣﻼل ﺣرم :لﻮ ﻗال الﺸاي

ﺣرام علﻲ ،اﻷرز ﺣرام علﻲ ،الﻘﻬﻮة ﺣرام علﻲ ،ﻓﻬﺬا ﳝﲔ وعليﻪ ﻛفارة ﳝﲔ إذا أراد أن

ﻳﺸرب ،ﻗال :وﻻ ﻳصﺢ ﳑﻦ ﻻ ﻳصﺢ طﻼﻗه ﻛالﻄفل واﳌﻜرﻩ وا نﻮن واﳌﻐمى عليﻪ والناﺋﻢ

والسﻜران غﲑ اﻵﰒ أﻣا السﻜران اﻵﰒ الﺬي ﺗعمد السﻜر ﻓﻬﺬا ﻳﺆاخﺬ ﺑﻄﻼﻗﻪ وﻇﻬارﻩ
وﻫﻜﺬا.

ﻓصﻞ
) وﻳصﺢ اﻟﻈﻬﺎر مﻌجﻼ ("أ" أي مﻨجﺰا ﻛﺄﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر أمﻲ ﻳعﲏ اﻵن ) و ( ﻳصﺢ
اﻟﻈﻬﺎر أﻳﻀﺎ ) مﻌﻠﻘﺎ ﺑﺸرط ("ب" ﻛﺈن ﻗﻤﺖ ﻓﺄﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر أمﻲ ) ﻓﺈذا وﺟﺪ (
اﻟﺸرط ) صﺎر مﻈﺎﻫرا ( ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴه ) و ( ﻳصﺢ اﻟﻈﻬﺎر ) مﻄﻠﻘﺎ ("ج" أي
غﲑ مﺆﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣثل اﻷﻣثلﺔ اﳌاﺿيﺔ ) و ( ﻳصﺢ ) مﺆﻗﺘﺎ ("د" ﻛﺄﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر
أمﻲ شﻬر رمﻀﺎن ﻓيصبﺢ ﻫﻮ ﻣﻈاﻫر ﻣنﻬا ﻣدة رﻣﻀان ﻓﻘﻂ ﻓﺈن أراد إﺗيا ا ﰲ رﻣﻀان
ﻓتلﺰﻣﻪ الﻜفارة ﻓﺈذا انﻘﻀى رﻣﻀان سﻘﻄﺖ الﻜفارة وﻳرﺟﻊ ﳍا ،ﻗال ) :ﻓﺈن وطﻰء ﻓﻴه
ﻛﻔر ( ﻟﻈﻬﺎرﻩ ) وإن ﻓرغ اﻟﻮﻗﺖ زال اﻟﻈﻬﺎر ( ﲟﻀﻴه ) وﳛرم ( ﻋﻠﻰ مﻈﺎﻫر ومﻈﺎﻫر
مﻨﻬﺎ ) ﻗبﻞ أن ﻳﻜﻔر ( ﻟﻈﻬﺎرﻩ ) وطء ودواﻋﻴه ( ﻛﺎﻟﻘبﻠﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﲟﺎ دون اﻟﻔرج )
ﳑﻦ ﻇﺎﻫر مﻨﻬﺎ ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻓﻼ ﺗﻘر ﺎ حﱴ ﺗﻔﻌﻞ مﺎ أمرك ﷲ ﺑه صححه اﻟﱰمﺬي )
وﻻ ﺗثبﺖ اﻟﻜﻔﺎرة ﰲ اﻟﺬمﺔ ( أي ﰲ ذمﺔ اﳌﻈﺎﻫر ) إﻻ ﻟﻮطء ( اﺧﺘﻴﺎرا ﻳعﲏ ﻻ إﻛراﻩ،
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ﺗثبﺖ الﻜفارة ﰲ ذﻣتﻪ إذا وﻃئ ،ﻫل ﺗلﺰﻣﻪ الﻜفارة ﻗبل الﻮطء؟ ﻻ ﺗلﺰﻣﻪ ،ﻇاﻫر ﻣنﻬا ﳑﻜن
ﻳﻄلﻘﻬا ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻄﺄﻫا ﻫنا سنﻘﻊ ﰲ ﻣاذا؟ إﻣا أن ﺗرﺿى ﻷنﻪ سندخل ﰲ اﻹﻳﻼء ﺑعد أرﺑعﺔ
أشﻬر ليس ﳍا أن ﺗصﱪ عليﻪ ﻓﺈﻣا أن ﻳﻄﺄﻫا وﻫﺬﻩ ﻣرت ﻣعنا ﻗلنا اﳌﻈاﻫر الﺬي رﻓض

الﻜفارة ،ﻓﺈﻣا أن ﻳﻄﺄﻫا أو ﻳﻄلﻘﻬا ،ﻓﻘد ﳜتار ﻃﻼﻗﻬا ،ﻗال ) :وﻫﻮ ( أي اﻟﻮطء ) اﻟﻌﻮد
( ﻓﻤﱴ وطئ ﻟﺰمﺘه اﻟﻜﻔﺎرة وﻟﻮ ﳎﻨﻮ وﻻ ﲡﺐ ﻗبﻞ اﻟﻮطء ﻷ ﺎ شرط ﳊﻠه ﻳﺆمر ﺎ
مﻦ أرادﻩ ﻟﻴسﺘحﻠه ﺎ ) وﻳﻠﺰم إﺧراﺟﻬﺎ ﻗبﻠه ( أي ﻗبﻞ اﻟﻮطء ) ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻴه (
ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟصﻴﺎم واﻟﻌﺘﻖ } مﻦ ﻗبﻞ أن ﻳﺘﻤﺎﺳﺎ { وإن مﺎت أحﺪﳘﺎ ﻗبﻞ اﻟﻮطء
ﺳﻘﻄﺖ ﻣثل الﻄﻼق لﻮ ﻃلﻘﻬا ﻗبل الﻮطء سﻘﻄﺖ ،ﻗال ) :وﺗﻠﺰمه ﻛﻔﺎرة واحﺪة ﺑﺘﻜرﻳرﻩ
("أ" أي اﻟﻈﻬﺎر وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻈﻬﺎر ﲟجﺎﻟﺲ ) ﻗبﻞ اﻟﺘﻜﻔﲑ مﻦ ( زوﺟﺔ ) واحﺪة (
ﻛﺎﻟﻴﻤﲔ ﺗﻌﺎﱃ ) و ( ﺗﻠﺰمه ﻛﻔﺎرة واحﺪة ) ﻟﻈﻬﺎرﻩ مﻦ ﻧسﺎﺋه"ب" ﺑﻜﻠﻤﺔ واحﺪة (
ن ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺎﺗه أﻧﱳ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر أمﻲ ﻷﻧه ﻇﻬﺎر واحﺪ ) وإن ﻇﺎﻫر مﻨﻬﻦ ("ج" أي
مﻦ زوﺟﺎﺗه ) ﺑﻜﻠﻤﺎت ( ن ﻗﺎل ﻟﻜﻞ مﻨﻬﻦ أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬر أمﻲ ) ﻓـ ( ﻋﻠﻴه )
ﻛﻔﺎرات ( ﺑﻌﺪدﻫﻦ ﻷ ﺎ أﳝﺎن مﺘﻜررة ﻋﻠﻰ أﻋﻴﺎن مﺘﻌﺪدة ﻓﻜﺎن ﻟﻜﻞ واحﺪة ﻛﻔﺎرة
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﻔر ﰒ ﻇﺎﻫر "د" ﻳعﲏ ﻣعناﻩ إشارة إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ لﻮ ﻇاﻫر ﻣن واﺣدة ﰒ ﻛفر

ﰒ ﻇاﻫر ،اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻓصل ﰲ ﺑيان الﻜفارة ،ﻣا ﻫﻲ ﻛفارة الﻈﻬار؟

ﻓصﻞ
) وﻛﻔﺎرﺗه ( أي ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ) ﻋﺘﻖ رﻗبﺔ" "١ﻓﺈن ﱂ ﳚﺪ صﺎم شﻬرﻳﻦ
مﺘﺘﺎﺑﻌﲔ" "٢ﻓﺈن ﱂ ﻳسﺘﻄﻊ أطﻌم ﺳﺘﲔ مسﻜﻴﻨﺎ (" "٣ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﺎﻫرون
مﻦ ﻧسﺎﺋﻬم ﰒ ﻳﻌﻮدون ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﺘحرﻳر رﻗبﺔ { اﻵﻳﺔ انتبﻬﻮا للﻘاعدة الﱵ سيﺬﻛرﻫا أو
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الﻀاﺑﻂ الﺬي سيﺬﻛرﻩ ﻓنﺤن ﻗلنا عتق رﻗبﺔ ﻓﺈن ﱂ ﳚد ﺻيام شﻬرﻳن ﻓﺈن ﱂ ﳚد ستﲔ
ﻣسﻜينا ﻓالعﱪة ﲟﱴ ﳚد أو ﻻ ﳚد ،ﻳستﻄيﻊ أو ﻻ ﻳستﻄيﻊ ،العﱪة ﰲ وﻗﺖ الﻮﺟﻮب وﳍﺬا
ﻗال :واﳌﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﻜﻔﺎرات وﻗﺖ وﺟﻮب ﻣعناﻩ وﻗﺖ وﺟﻮب الﻜفارة ننﻈر نﻘﻮل ﳚب

عليﻚ عتق رﻗبﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اللﺤﻈﺔ ﻓﺈن ﱂ ﲡد رﻗبﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اللﺤﻈﺔ ﻓعليﻚ ﺻيام شﻬرﻳن
ﻣتتاﺑعﲔ ،ﻻ ﺗستﻄيﻊ إذاً عليﻚ إﻃعام ستﲔ ﻣسﻜﲔ ،اﻵن لﺰﻣتﻚ ستﲔ ﻣسﻜﲔ ،اﻓرض
ﺑعد ﻣدة وﺟد الرﻗبﺔ ﻓﻬل لﻪ أن ﻳرﺟﻊ للرﻗبﺔ ،ﻫل ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳرﺟﻊ أم ﻻ؟ نﻘﻮل ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ
العﱪة ﺑﻮﻗﺖ الﻮﺟﻮب ،ﻗال اﳌصنف :ﻓﻠﻮ أﻋسر مﻮﺳر ﻗبﻞ ﺗﻜﻔﲑ ﱂ ﳚﺰﺋه صﻮم ﻳعﲏ
ﻛان ﻣﻮسر أن ﳚد الرﻗبﺔ ﻓﻘبل أن ﻳﻜفر ﻻ ﻳنتﻘل إﱃ الصﻮم ﻷن الﺬي وﺟب عليﻪ ﻫﻮ

عتق الرﻗبﺔ ،العﻜس :وﻟﻮ أﻳسر مﻌسر ﱂ ﻳﻠﺰمه ﻋﺘﻖ وﳚﺰﺋه ﻳعﲏ ﻛان ﻣعسر ﻓﻜانﺖ الرﻗبﺔ

ﻻ ﺗلﺰﻣﻪ ﻓلﺰﻣﻪ الصيام ﱂ ﻳلﺰﻣﻪ العتق لﻜن ﳚﺰﺋﻪ العتق ﻳعﲏ إذا وﺟب اﻷعلى ﰒ أعسر ﻻ
ﻳنتﻘل لﻸدﱏ لﻜن إذا وﺟب اﻷدﱏ ﰒ أﻳسر ﳚﻮز لﻪ ﻫﻮ لﻪ اﳋيار ﻓيجﻮز لﻪ أن ﻳرﺗفﻊ

لﻸعلى وﳚﻮز لﻪ أن ﳜرج ﻣا وﺟب ،ﻗال ) :وﻻ ﺗﻠﺰم اﻟرﻗبﺔ ( ﰲ اﻟﻜﻔﺎرة ) إﻻ ﳌﻦ
مﻠﻜﻬﺎ أو أمﻜﻨه ذﻟﻚ ( أي مﻠﻜﻬﺎ اﻵن ﻫﻮ ﻳبﲔ ﻛيف ﱂ ﳚد ،ﻣن ﻫﻮ الﺬي ﱂ ﳚد،

وﻣن ﻫﻮ الﺬي ﳚد ،ﻣن الﺬي ﳚد الرﻗبﺔ ،والﺬي ﻻ ﳚدﻫا اﻵن ﻳبﲔ ﻳﻘﻮل إﻣا ﳌن ﻣلﻜﻬا
أو أﻣﻜنﻪ ﻣلﻜﻬا ) ﺑثﻤﻦ مثﻠﻬﺎ ( ليس ﺑثمن أﻛثر ﻣن ﻣثلﻬا ﻓلﻮ ﻣا وﺟد إﻻ رﻗبﺔ ﻛثر

ﻣن ﲦن اﳌثل ﻻ ﺗلﺰﻣﻪ ،أو مﻊ ز دة ﻻ ﲡحف ﲟﺎﻟه وﻟﻮ ﻧسﻴﺌﺔ ﻳعﲏ وﺟد رﻗبﺔ ﺑثمن آﺟل
ﻓﻬل نﻘﻮل ﻳلﺰﻣﻚ أن خﺬﻫا أم ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ؟ ﻻ ﺑﺸرط أن ﻳﻜﻮن لﻪ ﻣال غاﺋب أو ﻣال
ﻣﺆﺟل لﻜن لﻮﻣا عندﻩ ﻣال ووﺟد ﻣن ﻳﻘرﺿﻪ الرﻗبﺔ ﻓﻬل لﻪ أن ﻳﻘبل ﻳﺸﱰﻳﻬا لﻘرض؟ ﻻ
ﻳﺸﱰﻳﻬا ،ﻳعﲏ انﻪ ﻳﺸﱰﻳﻬا لﻘرض أو ﺑثمن ﻣﺆﺟل ﻣعناﻩ ﻳعﻄيﻪ الرﻗبﺔ ﰒ ﻳﻄالبﻪ ﺑبدﳍا أو

ﻳبيعﻪ الرﻗبﺔ ﺑثمن ﻣﺆﺟل وﻣا عندﻩ سداد ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،ولﻮ نسيﺌﺔ ﻳعﲏ ولﻮ ﻛان ﲦنﻬا نسيﺌﺔ
أي ﲦنﻬا ﻣﺆﺟل وليس عندﻩ وﻓاء ﻓﻼ ﺗلﺰﻣﻪ ،لﻜن لﻮ ﻛانﺖ نسيﺌﺔ وعندﻩ ﻣال غاﺋب ،دﻳن
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عند س أو ﰲ ﻣنﻄﻘﺔ ﺑعيدة سيﺄﰐ ،ﻣال غاﺋب ﻫﻮ البعيد ،واﳌﺆﺟل ﻫﻮ الدﻳن ،ﻗال :وﻟه
مﺎل غﺎﺋﺐ أو مﺆﺟﻞ ﻻ بﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳﻘبل اﳍبﺔ لﻮ ﻛان ﻣا عندﻩ لﻜن واﺣد ﻗال
لﻪ أ أﻫبﻚ الرﻗبﺔ ﻓﻼ ﻳلﺰﻣﻪ ﻷن ﻓيﻬا ﻣنﺔ عليﻪ ﻓﻼ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳﻘبل اﳌنﺔ ،ﻗال :وﻳﺸﱰط
ﻟﻠﺰوم شراء اﻟرﻗبﺔ أن ﻳﻜﻮن ﲦﻨﻬﺎ ) ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘه داﺋﻤﺎ ﻳعﲏ سنﺔ ﻛاﻣلﺔ و ( ﻋﻦ )
ﻛﻔﺎﻳﺔ مﻦ ﳝﻮﻧه ( مﻦ زوﺟﺔ ورﻗﻴﻖ وﻗرﻳﺐ لﻜن لﻮ ﻛان عندﻩ ﻣبلﻎ ﳝﻜن ﰐ ﺑرﻗبﺔ لﻜن
ﻫﺬا اﳌبلﻎ ﻣدخر لﻘﻮﺗﻪ وﻗﻮت أوﻻدﻩ ﻓﻼ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳﺸﱰي الرﻗبﺔ نﻘﻮل ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن

ﻓاﺿل عن ﻛفاﻳتﻪ وﻛفاﻳﺔ ﻣن ﳝﻮنﻪ ﻣن زوﺟﺔ ورﻗيق وﻗرﻳب ) ،و ( ﻓﺎﺿﻼ ) ﻋﻤﺎ ﳛﺘﺎﺟه (
ﻫﻮ ومﻦ ﳝﻮﻧه ) مﻦ مسﻜﻦ ﻓﻼ ﻳلﺰم ﺑبيﻊ سﻜنﻪ ،وﺧﺎدم ( صﺎﳊﲔ ﳌثﻠه إذا ﻛﺎن مثﻠه
ﳜﺪم عندﻩ عبد ﳜدﻣﻪ وﻫﻮ ﳛتاﺟﻪ ليس ﺑﺰاﺋد ﻓﻼ ﻳبيﻊ العبد أو ﻳعتق العبد ) ،ومرﻛﻮب
وﻋرض ﺑﺬﻟﺔ ( ﳛﺘﺎج إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟه ﻳعﲏ ﻻ نلﺰﻣﻪ ﺑبيﻊ السيارة أو اﳌﻼﺑس الﱵ ﻳستعملﻬا
داﺋما ) وﺛﻴﺎب ﲡﻤﻞ ﺛياب العيد ﻻ نلﺰﻣﻪ ﺑبيعﻬا وﻻ نلﺰﻣﻪ شراء الرﻗبﺔ ﻷﻣﻮال اﳌﻮﺟﻮدة
ﳍﺬﻩ اﻷشياء ،و ( ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻦ ) مﺎل ﻳﻘﻮم ﻛسبه ﲟﺆﻧﺘه ( ومﺆﻧﺔ ﻋﻴﺎﻟه لﻮ ﻓرﺿنا إن ﻫﻮ
عندﻩ ﻣبلﻎ ﻳستﻄيﻊ ﻳﺸﱰي رﻗبﺔ لﻜن ﻫﺬا اﳌبلﻎ ﻫﻮ الﺬي ﻳعيﺶ عليﻪ ﻛل ﻳﻮم ﻳﺬﻫب

وﻳﺸﱰي ﺑﻀاعﺔ وﻳبسﻄﻬا ﰲ السﻮق وﻳبيعﻬا ﰒ خﺬ ﻫﺬا اﳌبلﻎ و ﱐ ﻳﻮم ﻳﺬﻫب وﻳﺸﱰي

ﺑﻀاعﺔ وﻳبيعﻬا ﻓﻬﺬا رأس ﻣال ﻓﻼ ﻳلﺰم ﺑﺸراء رﻗبﺔ ﺬا اﳌبلﻎ ﰒ ﻳفتﻘر ) ،وﻛﺘﺐ ﻋﻠم (
ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وأﻳﻀا ﻻ نﻘﻮل لﻪ ﺑﻊ ﻛتب العلﻢ الﱵ ﲢتاﺟﻬا أﻣا لﻮ ﻛانﺖ زاﺋدة ﻓنعﻢ) ،
ووﻓﺎء دﻳﻦ ( إذا ﻛان عندﻩ ﻣبلﻎ لﻮﻓاء الدﻳن ﻓﻼ ﻳﺸﱰي ﺑﻪ الرﻗبﺔ ،التعليل :ﻷن مﺎ
اﺳﺘﻐرﻗﺘه حﺎﺟﺔ اﻹﻧسﺎن ﻓﻬﻮ ﻛﺎﳌﻌﺪوم ﻳعﲏ عندﻩ ﻣال ﳊاﺟتﻪ ﻛﺄنﻪ ﻣا عندﻩ ﻣال نعتﱪﻩ
ﻣعدوم ﻫﺬا اﳌال ﰒ ﻗال ) :وﻻ ﳚﺰئ ﰲ اﻟﻜﻔﺎرات ﻛﻠﻬﺎ ( ﻛﻜﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر واﻟﻘﺘﻞ
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واﻟﻮطء ﰲ ﺎر رمﻀﺎن واﻟﻴﻤﲔ ﺳبحﺎﻧه ) إﻻ رﻗبﺔ مﺆمﻨﺔ (" "١اﻵن ﻫﻮ سيﺬﻛر
شروط الرﻗبﺔ ،ﻣا ﻫﻲ الصفات اﳌﻄلﻮﺑﺔ ﰲ الرﻗبﺔ الﻮاﺟبﺔ ﰲ ﻛفارة الﻈﻬار والﻘتل والﻮطء ﰲ

ار رﻣﻀان واليمﲔ ،ﻓﻼﺑد أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣنﺔ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ومﻦ ﻗﺘﻞ مﺆمﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘحرﻳر
رﻗبﺔ مﺆمﻨﺔ { وأﳊﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋر اﻟﻜﻔﺎرات إذاً ﻫﺬا الﻘيد ﺟاء ﰲ الﻘتل وﺑﻘيﺔ الﻜفارات
ﻗياسا عليﻬا ،الصفﺔ الثانيﺔ ) :ﺳﻠﻴﻤﺔ مﻦ ﻋﻴﺐ ﻳﻀر ﻟﻌﻤﻞ ﺿررا ﺑﻴﻨﺎ ( ﻫﺬﻩ الصفﺔ
الثانيﺔ أو الﺸرط الثاﱐ ﰲ الرﻗبﺔ ،ﺑﻘﻲ أن نعرف ﻣا ﻫﻮ ﺗعليل ذلﻚ ﰒ سيبﲔ اﳌصنف ﻣا

ﻫﻲ العيﻮب الﱵ ﺗﻀر لعمل ،ﻗال :ﻷن اﳌﻘصﻮد ﲤﻠﻴﻚ اﻟرﻗﻴﻖ مﻨﺎﻓﻌه وﲤﻜﻴﻨه مﻦ
اﻟﺘصرف ﻟﻨﻔسه وﻻ ﳛصﻞ ﻫﺬا مﻊ مﺎ ﻳﻀر ﻟﻌﻤﻞ ﺿررا ﺑﻴﻨﺎ ﻳعﲏ ﻣعناﻩ إن اﳌﻘصﻮد

ﺑعتق الرﻗبﺔ أن ﳕلﻚ العبد نفسﻪ وأن ﻳستفيد ﻣن ﻣناﻓعﻪ ﻓﺈذا ﻛان ﻫﻮ أﺻﻼ ﻻ ﻳصلﺢ
للعمل ﻣعناﻩ نﻀرﻩ لعتق ﻷنﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻊ سيدﻩ ﻳنفق عليﻪ أﺣسن لﻪ ﻣن أن ﻳصبﺢ ﺣرا ﻓﻼ

ﳚد أﺣد ﻳنفق عليﻪ ،اﻵن سيمثل للعيﻮب الﱵ ﺗﻀر لعمل ،ﻗال ) :ﻛﺎﻟﻌﻤﻰ واﻟﺸﻠﻞ
ﻟﻴﺪ أو رﺟﻞ أو ﻗﻄﻌﻬﺎ ( أي اﻟﻴﺪ أو اﻟرﺟﻞ ) أو أﻗﻄﻊ اﻷصبﻊ اﻟﻮﺳﻄﻰ أو اﻟسبﺎﺑﺔ أو
اﻹ ﺎم أو اﻷﳕﻠﺔ مﻦ اﻹ ﺎم ( أو أﳕﻠﺘﲔ مﻦ وﺳﻄﻰ أو ﺳبﺎﺑﺔ ﻗﻄﻊ أﳕلتﲔ ﻣن الﻮسﻄى

ﻣثل ﻗﻄﻊ الﻮسﻄى وﻗﻄﻊ أﳕلتﲔ ﻣن السباﺑﺔ ﻣثل ﻗﻄﻊ السباﺑﺔ ﻷن اﻹ ام والسباﺑﺔ
والﻮسﻄى إذا ﻗﻄعﺖ ﻓﻼ ﻳستفاد ليد وﻛﺬلﻚ إذا ﻗﻄعﺖ أﳕلتﲔ ،أو نﻘﻮل ﺑلﻐﺔ أخرى إذا
ﱂ ﺗبﻘى إﻻ أﳕلﺔ واﺣدة ﻓﻼ ﻳستفاد ،ﻣعناﻩ إذا ﺑﻘيﺖ أﳕلﺔ واﺣدة ﻣن الﻮسﻄى أو السباﺑﺔ

أو اﻹ ام ﻓﻼ ﻳستفاد ﻣنﻬا ،ﻗال ) :أو أﻗﻄﻊ اﳋﻨصر واﻟبﻨصر ( مﻌﺎ ) مﻦ ﻳﺪ واحﺪة (
ﻃبعا شرط ﺗﻜﻮن ﻣن ﻳد واﺣدة ﻷن ﻧﻔﻊ اﻟﻴﺪ ﻳﺰول ﺑﺬﻟﻚ وﻛﺬا أﺧرس ﻻ ﺗﻔﻬم إشﺎرﺗه
) وﻻ ﳚﺰئ مرﻳض مﻴﺌﻮس مﻨه وﳓﻮﻩ ( ﻛﺰمﻦ ومﻘﻌﺪ ﻷ ﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﻛثر
اﻟصﻨﺎﺋﻊ وﻛﺬا مﻐصﻮب ﻳعﲏ ﻻ ﳚﺰئ عتق اﳌﻐصﻮب إذا أعتﻘﻪ ﻣالﻜﻪ ﻷن ﻫﺬا العبد
اﳌﻐصﻮب ﻫﻮ ﰲ ﻳد الﻐاﺻب ﻓلﻮ أعتﻘتﻪ ﻫل ﻳستﻄيﻊ ﻳستفيد ﻣن ﺣرﻳتﻪ ﻣادام ﻫﻮ ﲢﺖ
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الﻐصب ﻻ ﻳستﻄيﻊ ﻓﻼ ﻳعتق اﳌﻐصﻮب ،ﻗال ) :وﻻ ( ﲡﺰئ ) أم وﻟﺪ ( ﻷن ﻋﺘﻘﻬﺎ
مسﺘحﻖ ﺑسبﺐ آﺧر ﻷن لﻮ ﻣات سيدﻫا ستصبﺢ ﺣرة ﻫﺬا اﳌعﲎ إذاً ﻫﺬﻩ ﻻ ﲡﺰئ،
اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻣن ﳚﺰئ ،ﻗال ) :وﳚﺰئ اﳌﺪﺑر ( وﻫﻮ ﻣن ﻗال لﻪ سيدﻩ أنﺖ ﻣﲏ على
دﺑر ﻓﺈن ﻣﺖ ﻓﺄنﺖ ﺣر ،ونعتﱪ ﻫﺬا ﻳعتق ﻣن الثلﺚ ،واﳌﻜﺎﺗﺐ إذا ﱂ ﻳﺆد شﻴﺌﺎ أﻣا لﻮ

ﻛان دﻓﻊ ﻗسﻂ لسيدﻩ ﻓﻬﺬا شرع ﰲ اﳊرﻳﺔ وليس عبدا ﻓﺸروعﻪ ﰲ اﳊرﻳﺔ ﻓيﻪ شبﻬﺔ اﳊرﻳﺔ،

) ووﻟﺪ اﻟﺰ ﻳعﲏ أﻣﺔ والعياذ

زنﺖ ﻓﺄﺗﺖ ﺑﻮلد ﻫﺬا عبد وولد ز ﻓيجﺰئ عتﻘﻪ،

واﻷﲪﻖ الﺬي ﺗصرﻓاﺗﻪ ﻗبيﺤﺔ ،واﳌرﻫﻮن واﳉﺎﱐ ( واﻟصﻐﲑ ﰲ السن دون البلﻮغ،

واﻷﻋرج ﻳسﲑا ﻳعﲏ ﻻ ﻳعيﻘﻪ عن العمل ) ،واﻷمﺔ اﳊﺎمﻞ وﻟﻮ اﺳﺘثﲎ ﲪﻠﻬﺎ ( ﻷن مﺎ ﰲ
ﻫﺆﻻء مﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﻻ ﻳﻀر ﻟﻌﻤﻞ.
ﻓصﻞ
) ﳚﺐ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﰲ اﻟصﻮم ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﻤﻦ ﱂ ﳚﺪ ﻓصﻴﺎم شﻬرﻳﻦ مﺘﺘﺎﺑﻌﲔ { وﻳﻨﻘﻄﻊ
ﺑصﻮم غﲑ رمﻀﺎن وﻳﻘﻊ ﻋﻤﺎ ﻧﻮاﻩ اﻵن سيﺬﻛر اﳌصنف أشياء ﺗﻘﻄﻊ التتاﺑﻊ ﺣﻘيﻘﺔ لﻜن
ﻻ ﺗبﻄلﻪ ﻳعﲏ نعتﱪﻩ أنﻪ ﻣتتاﺑﻊ ﺣﻜما ،إذاً الصﻮر الﻘادﻣﺔ ﻫﻲ ﺗتاﺑﻊ ﺣﻜمﻲ ،ﻗال ) :ﻓﺈن
ﲣﻠﻠه رمﻀﺎن (" "١ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ) أو ( ﲣﻠﻠه ) ﻓﻄر ﳚﺐ" "٢ﻛﻌﻴﺪ وأ م ﺗﺸرﻳﻖ
وحﻴض ( وﻧﻔﺎس ) وﺟﻨﻮن ومرض ﳐﻮف وﳓﻮﻩ ( ﻛﺈغﻤﺎء ﲨﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ
) أو أﻓﻄر ﺳﻴﺎ" "٣أو مﻜرﻫﺎ" "٤أو ﻟﻌﺬر ﻳبﻴﺢ اﻟﻔﻄر ( ﻛسﻔر" ) "٥ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ (
اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻷﻧه ﻓﻄر ﻟسبﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺧﺘﻴﺎرﳘﺎ انتﻬينا اﻵن الفﻄر الﺬي ﻻ ﻳﺆﺛر ﲬسﺔ
ﺻﻮر ،اﻵن انتﻬى ﻣن الﺸروط اﳋاﺻﺔ لصﻮم ،اﻷﺣﻜام اﳌتعلﻘﺔ لصيام ،اﻵن انتﻘل

للمسﻜﲔ ،ﻗال :وﻳﺸﱰط ﰲ اﳌسﻜﲔ اﳌﻄﻌم مﻦ اﻟﻜﻔﺎرة أن ﻳﻜﻮن مسﻠﻤﺎ حرا وﻟﻮ
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أﻧثﻰ ) وﳚﺰئ اﻟﺘﻜﻔﲑ ﲟﺎ ﳚﺰئ ﰲ ﻓﻄرة ﻓﻘط ( مﻦ ﺑر وشﻌﲑ وﲤر وزﺑﻴﺐ وأﻗط ﻓﻘﻂ
ﻓالﺬي ﳚﺰئ على اﳌﺬﻫب ﰲ الفﻄر ﻫﺬﻩ اﳋمسﺔ أشياء وﻻ ﻳنتﻘل إﱃ غﲑﻫا ﰲ اﳌﺬﻫب

إﻻ إذا عدﻣﺖ اﳋمسﺔ ،ﻳﻘﻮل ﻛﺬلﻚ ﰲ الﻜفارة ﻫنا ﻻﺑد ﺗﻜﻮن ﻣن اﳋمسﺔ ،وﻻ ﳚﺰئ
غﲑﻫﺎ وﻟﻮ ﻗﻮت ﺑﻠﺪﻩ ) وﻻ ﳚﺰئ ( ﰲ إطﻌﺎم ﻛﻞ مسﻜﲔ ) مﻦ اﻟﱪ أﻗﻞ مﻦ مﺪ وﻻ
مﻦ غﲑﻩ ( ﻛﺎﻟﺘﻤر واﻟﺸﻌﲑ ) أﻗﻞ مﻦ مﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ واحﺪ ﳑﻦ ﳚﻮز دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻴﻬم (
ﳊﺎﺟﺘﻬم أﺻﻼ أﻫل الﺰﻛاة ﻛﻢ عددﻫﻢ؟ ﲦانيﺔ ،أرﺑعﺔ ﻣنﻬﻢ ﻳعﻄﻮن ﳊاﺟتﻬﻢ وﻫﻢ :ﻛﺎﻟﻔﻘﲑ
واﳌسﻜﲔ واﺑﻦ اﻟسبﻴﻞ واﻟﻐﺎرم ﳌصﻠحﺔ وليس الﻐارم لدﻳﻮن على الناس ،ﻗال :وﻟﻮ
صﻐﲑا ﱂ ﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ،واﳌﺪ رطﻞ وﺛﻠﺚ ﻟﻌراﻗﻲ ،وﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﻐسﻞ ﺑيان اﳌد ،انتﻘل

إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى وﻫﻲ ﺗصﻮروا أنﻪ ﻣا أعﻄاﻫﻢ ﱂ ﻳﻮزع عليﻬﻢ ﺑر أو شعﲑ ﺑل ﺟاء ﻢ ﰲ
البيﺖ وغداﻫﻢ أو عﺸاﻫﻢ ﻓﻬل ﻳصﲑ ﻫﺬا إﻃعام ﻣسﻜﲔ؟ اﳉﻮاب ﻻ ،ﻫﺬا ﻻ ﳚﺰئ ،ﻗال:

) وإن غﺪى اﳌسﺎﻛﲔ أو ﻋﺸﺎﻫم ﱂ ﳚﺰﻩ ( ﻟﻌﺪم ﲤﻠﻴﻜﻬم ذﻟﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﲞﻼف مﺎ ﻟﻮ
ﻧﺬر إطﻌﺎمﻬم وﻫﺬا ﻣر ﻣعنا ﻗلنا ﰲ الﻮليمﺔ إذا ﻗال ﺗفﻀل واﺟلس وﻛل ﻓﻬل أنﺖ ﲤلﻚ

الﻄعام؟ ﻻ ﲤلﻜﻪ ﺑل ﻫﻮ الﺬي ﳝلﻚ الﻄعام ﻓﻬﺬﻩ إ ﺣﺔ ﻓﻘﻂ ﻓتﺄﻛلﻪ وﻛﺬلﻚ إذا غد ﻢ أو
عﺸتﻬﻢ ﻓاﳌﻄلﻮب ﻫﻮ ﲤليﻜﻬﻢ لﻜن لﻮ نﺬر أن ﻳﻄعﻢ ستﲔ ﻣسﻜينا ﳝﻜن ﻳعﺸيﻬﻢ أﻣا ﰲ

الﻜفارة ﻓﻼ ﰒ ﻗال :وﻻ ﳚﺰئ اﳋبﺰ وﻻ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺳﻦ إﺧراج أدم مﻊ ﳎﺰئ أدم ﻳعﲏ شﻲء

ﻳﻐمسﻮا ﻓيﻪ ،انتﻘل اﻵن إﱃ النيﺔ ﻗال ) :وﲡﺐ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻔﲑ مﻦ صﻮم وغﲑﻩ ( ﻓﻼ
ﳚﺰئ ﻋﺘﻖ وﻻ صﻮم وﻻ إطﻌﺎم ﺑﻼ ﻧﻴﺔ الﻜفارة عمﻮﻣا ﻻ ﲡﺰئ إﻻ لنيﺔ لﻜن لﻮ أخرﺟﻬا

وأعتق رﻗبﺔ ﰒ ﻗال ﺗلﻚ الرﻗبﺔ إذاً ﻫﻲ ﻛفارة ﻻ ﳝﻜن ﻷن ﻳﻮم أعتﻘﺖ ﻣا ﻛانﺖ ﻛفارة

ﳊﺪﻳﺚ إﳕﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻨﻴﺎت وﻳﻌﺘﱪ ﺗبﻴﻴﺖ ﻧﻴﺔ اﻟصﻮم وﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻔﺎرة ﻳﺸﱰط ﰲ
الصيام أن ﻳبيﺖ النيﺔ ﻣن الليل ﻣثل رﻣﻀان ﻓﺄي ﺻﻮم واﺟب ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن النيﺔ ﻣن
الليل أﻣا الصﻮم اﳌستﺤب ﳝﻜن ﰲ النﻬار وﻻ ﳛسب لﻪ إﻻ ﻣا نﻮاﻩ .إذاً ﻳعتﱪ ﰲ النيﺔ
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ﺗبييﺖ النيﺔ " ،"١ونعتﱪ أﻳﻀا ﺗعيﲔ ﺟﻬﺔ الﻜفارة ﻳعﲏ ﻫل ﻫﻮ سيصﻮم عن ﻛفارة ﻇﻬار

أم ﳝﲔ ﻓﻼﺑد أن ﳛدد أي نﻮع ﻣن الﻜفارة ،ﻗال ) :وإن أصﺎب اﳌﻈﺎﻫر مﻨﻬﺎ ( ﰲ أﺛﻨﺎء
اﻟصﻮم ) ﻟﻴﻼ أو ﺎرا ( وﻟﻮ ﺳﻴﺎ أو مﻊ ﻋﺬر ﻳبﻴﺢ اﻟﻔﻄر ) اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ( ﻟﻘﻮﻟه
ﺗﻌﺎﱃ } ﻓصﻴﺎم شﻬرﻳﻦ مﺘﺘﺎﺑﻌﲔ مﻦ ﻗبﻞ أن ﻳﺘﻤﺎﺳﺎ { انتبﻬﻮا لﻮ ﻛان أﻓﻄر سيا ﻻ

ﻳنﻘﻄﻊ التتاﺑﻊ ،لﻮ أﻓﻄر لعﺬر ﻳبيﺢ الفﻄر ﻻ ﻳنﻘﻄﻊ التتاﺑﻊ أﻣا أن ﳚاﻣﻊ ﰲ ليل أو ار ﻻ
ﺣﱴ ولﻮ ﻛان أﻓﻄر ،ﻓاﳉماع ﻻ ﳛل لﻪ إﻻ ﺑعد أن ﻳنتﻬﻲ ﻣن الﻜفارة لعتق أو لصيام،

ﻗال :وإن أصﺎب غﲑﻫﺎ أي غﲑ اﳌﻈﺎﻫر مﻨﻬﺎ ) ﻟﻴﻼ ( ﻛما لﻮ ﻛانﺖ لﻪ زوﺟﺔ أخرى أو
ﺳﻴﺎ أو مﻊ ﻋﺬر ﻳبﻴﺢ اﻟﻔﻄر ) ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ ( اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧه غﲑ ﳏرم ﻋﻠﻴه وﻻ ﻫﻮ
ﳏﻞ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وﻻ ﻳﻀر وطء مﻈﺎﻫر مﻨﻬﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء إطﻌﺎم مﻊ ﲢرﳝه ﻻ ﻳﻀر ﻷن اشﱰاط
التتاﺑﻊ ﺟاء ﰲ اﻵﻳﺔ ﰲ عتق الرﻗبﺔ وﰲ ﺻيام شﻬرﻳن وﱂ ﰐ ﰲ ﻣسﺄلﺔ اﻹﻃعام.

ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻌﺎن
مﺸﺘﻖ مﻦ اﻟﻠﻌﻦ ﻷن ﻛﻞ واحﺪ مﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻳﻠﻌﻦ ﻧﻔسه ﰲ اﳋﺎمسﺔ إن ﻛﺎن ﻛﺎذ
ﺗعرﻳف اللعان :وﻫﻮ شﻬﺎدات مﺆﻛﺪات ﳝﺎن مﻦ اﳉﺎﻧبﲔ مﻘروﻧﺔ ﺑﻠﻌﻦ وغﻀﺐ إذاً

اللعان ﻫﻮ شﻬادة وﻣعﻬا ﻣﺆﻛدة ﳍﺬﻩ الﺸﻬادة ﻷﳝان أي ﳊلف ﻣن اﳉانبﲔ ﻳعﲏ ﻣن
الﺰوج والﺰوﺟﺔ ﻣﻘرونﺔ ﺑلعن لنسبﺔ للﺰوج ﻳلعن نفسﻪ ،واﳌرأة ﺗدعﻮ على نفسﻬا لﻐﻀب،
إذاً ختصار ﻣا ﻫﻮ اللعان؟ اللعان ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻳتعلق لﺰوﺟﲔ ﻓﻘﻂ وذلﻚ ﺣﲔ ﻳثبﺖ عند
الﺰوج ز الﺰوﺟﺔ ،لﻜن ليس عندﻩ دليل على ذلﻚ ،ليس عندﻩ شﻬﻮد ﻳﺸﻬدون ﺑﺬلﻚ،

ﻓﻬنا سيﻜﻮن الﺰوج ﺑﲔ ﺣالﲔ :إﻣا أن ﻳصرح ﺑﺬلﻚ وﻳتﻬمﻬا لﺰ ﻓيﺤد للﻘﺬف إن
ﻛانﺖ ﳏصنﺔ ،أو ﻳعﺰر إن ﻛانﺖ غﲑ ﳏصنﺔ أو ﻳثبﺖ ذلﻚ ،ﻣا ﻳستﻄيﻊ ﻳثبﺖ إذاً سيﻘام
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عليﻪ اﳊد ،إذاً ﻣاذا ﻳفعل؟ ﻳسﻜﺖ ،إن سﻜﺖ ﻫﺬﻩ زوﺟﺔ ،ﻓيﻪ ولد سيﺄﰐ ﻣنﻪ ،ﻓيتعﺬر
عليﻪ السﻜﻮت أﻳﻀا ،ﻓﺈذاً ﻛيف اﳌﺨرج؟ اﳌﺨرج ﻫﻮ اللعان ،شرع ﷲ لﻪ اللعان ﺣﱴ ﳜرج
ﻣن ﻫﺬا اﳌﺄزق ﻫﺬا ﲞﻼف ﻣا لﻮ ﻛانﺖ ﻫﺬﻩ اﳌرأة ليسﺖ زوﺟﺔ ﻳعﲏ ﻣن علﻢ عن اﻣرأة

ﻣﻬما ﻛانﺖ أ ا زنﺖ وﱂ ﻳستﻄﻊ إﺛبات ذلﻚ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻀرﻩ ﻷنﻪ لن ﻳنسب إليﻪ ولد ﻣنﻬا
ﲞﻼف الﺰوﺟﺔ ﻓاﳌﺸﻜلﺔ ستﻜﻮن ﰲ الﺰوﺟﺔ ﻓﺈذاً شرع لﻪ اللعان ،ﻣا ﻫﻮ اللعان؟ أن ﻳتﻬمﻬا
لﺰ ﰒ ﻳﻼعن ﻣنﻬا لﻄرﻳﻘﺔ الﱵ ستﺄﰐ ﻳعﲏ ﻳﺸﻬد على نفسﻪ أرﺑﻊ ﻣرات أنﻪ ﺻادق ﰒ

ﻳلعن نفسﻪ اﳋاﻣسﺔ ﻳﻘﻮل لعنﺔ ﷲ علﻲ إن ﻛنﺖ ﻛاذب ﰲ رﻣﻲ ﳍا لﺰ ﰒ ﺗﺸﻬد ﻫﻲ
أرﺑﻊ ﻣرات أنﻪ ﻛاذب واﳋاﻣسﺔ ﺗﻘﻮل أن غﻀب ﷲ عليﻬا إن ﻛان زوﺟﻬا ﺻادق ﻓﺈذا ﰎ
اللعان انبنﺖ عليﻪ أﻣﻮر :اﻷﻣر اﻷول سيسﻘﻂ عنﻪ اﳊد إن ﻛانﺖ الﺰوﺟﺔ ﳏصنﺔ أو التعﺰﻳر
إن ﻛانﺖ غﲑ ﳏصنﺔ إذاً دﻓﻊ عن نفسﻪ اﳊد الﺬي ﻛان ﻳنبﻐﻲ أن ﻳﻘام عليﻪ لﻘﺬف،

واﻷﻣر الثاﱐ ﻳفرق ﺑﲔ الﺰوﺟﲔ على اﻷﺑد ﻳعﲏ ﻻ ﳛل لﻪ ﺑعد ذلﻚ أن ﻳتﺰوﺟﻬا أﺑدا،
والثالﺚ لﻮ أراد نفﻲ الﻮلد ﻳنفﻲ الﻮلد ﻳﻘﻮل ﻫﺬا الﻮلد ليس ﻣﲏ ﻓﻼ ﻳنسب إليﻪ للعان

لﻜن ﺑﻐﲑ ذلﻚ ﻻ ﻳستﻄيﻊ ،ﻗال ) :وﻳﺸﱰط ﻟصحﺘه أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ زوﺟﲔ ( مﻜﻠﻔﲔ
ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳرمﻮن أزواﺟﻬم { ﻓﻤﻦ ﻗﺬف أﺟﻨبﻴﺔ حﺪ وﻻ ﻟﻌﺎن إذاً اللعان ﺑﲔ
الﺰوﺟﲔ أﻣا لﻮ ﻗﺬف اﻣرأة أخرى ليسﺖ زوﺟﺔ ﻓيﻘام عليﻪ اﳊد ،ﻗال ) :ومﻦ ﻋرف
اﻟﻌرﺑﻴﺔ ﱂ ﻳصﺢ ﻟﻌﺎﻧه ﺑﻐﲑﻫﺎ ( ﳌﺨﺎﻟﻔﺘه ﻟﻠﻨﺺ إذاً اللعان ﻳﻜﻮن للﻐﺔ العرﺑيﺔ ) وإن
ﺟﻬﻠﻬﺎ ( أي اﻟﻌرﺑﻴﺔ ) ﻓبﻠﻐﺘه ( أي ﻻﻋﻦ ﺑﻠﻐﺘه وﱂ ﻳﻠﺰمه ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ إذاً الﺬي ﳚﻬل العرﺑيﺔ
ﻳﻼعن ﺑلﻐتﻪ وﻻ ﻳتعلﻢ اللعان لعرﺑيﺔ ) ،ﻓﺈذا ﻗﺬف امرأﺗه ﻟﺰ ( ﰲ ﻗبﻞ أو دﺑر وﻟﻮ ﰲ
طﻬر وطﻰء ﻓﻴه ) ﻓﻠه إﺳﻘﺎط اﳊﺪ ( إن ﻛﺎﻧﺖ ﳏصﻨﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳر إن ﻛﺎﻧﺖ غﲑ ﳏصﻨﺔ )
ﻟﻠﻌﺎن ( ﻣن ﻫﻲ اﶈصنﺔ ،وﻣن ﻫﻲ غﲑ اﶈصنﺔ؟ اﶈصنﺔ ﰲ ب الﻘﺬف ،اﻛتبﻮا :اﶈصن

ﻫﻮ اﳊر اﳌسلﻢ العاﻗل العفيف عن الﺰ الﺬي ﳚاﻣﻊ ﻣثلﻪ ،إذاً اﳊر ﳜرج العبد ﻓلﻮ ﻛانﺖ
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اﳌرأة أﻣﺔ ﻓيعﺰر لرﻣيﻬا ،غﲑ ﻣسلمﺔ ﻳعﺰر لﻘﺬﻓﻬا ،ﳎنﻮنﺔ ﻳعﺰر لﻘﺬﻓﻬا ،لﻮ ﻛانﺖ ﻣعروﻓﺔ
لﺰ ﻓيعﺰر لﻘﺬﻓﻬا ،لﻮ ﻛانﺖ ﺻﻐﲑة ﻻ ﳚاﻣﻊ ﻣثلﻬا وﻫﻲ ﺑنﺖ ﺗسﻊ لنسبﺔ للمرأة،

و لنسبﺔ للرﺟل اﺑن عﺸر ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳرمﻮن أزواﺟﻬم وﱂ ﻳﻜﻦ ﳍم
شﻬﺪاء إﻻ أﻧﻔسﻬم { اﻵ ت ) ﻓﻴﻘﻮل ( اﻟﺰوج ) ﻗبﻠﻬﺎ ( أي ﻗبﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻫﺬا الﺰوج
ﻛيف ﻳﻼعن ) :أرﺑﻊ مرات أشﻬﺪ ﻟﻘﺪ زﻧﺖ زوﺟﱵ ﻫﺬﻩ وﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ( إن ﻛﺎﻧﺖ
حﺎﺿرة ) ومﻊ غﻴبﺘﻬﺎ ﻳسﻤﻴﻬﺎ وﻳﻨسبﻬﺎ ( ﲟﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑه ) و ( ﻳﺰﻳﺪ ) ﰲ اﳋﺎمسﺔ وأن
ﻟﻌﻨﺔ ﷲ ﻋﻠﻴه إن ﻛﺎن مﻦ اﻟﻜﺎذﺑﲔ ﺑعد ذلﻚ ﻫﻲ ﰐ وﺗﻼعن ﻓتﻘﻮل :ﰒ ﺗﻘﻮل ﻫﻲ أرﺑﻊ
مرات أشﻬﺪ ﻟﻘﺪ ﻛﺬب ﻓﻴﻤﺎ رمﺎﱐ ﺑه مﻦ اﻟﺰ ﰒ ﺗﻘﻮل ﰲ اﳋﺎمسﺔ وإن غﻀﺐ ﷲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ إن ﻛﺎن مﻦ اﻟصﺎدﻗﲔ ( ﺑﺬلﻚ انتﻬى اللعان ﻫﻮ شﻬد على نفسﻪ ﲞمس شﻬادات
وﻫﻲ ﲬس شﻬادات ،اﻵن ﻣا ﻳستﺤب ،ﻛيف ﻳﻜﻮن اللعان؟ ﻗال :وﺳﻦ ﺗﻼﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎمﺎ
ﲝﻀرة ﲨﺎﻋﺔ أرﺑﻌﺔ ﻓﺄﻛثر ﺑﻮﻗﺖ ومﻜﺎن مﻌﻈﻤﲔ وأن مر حﺎﻛم مﻦ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﻓم زوج وزوﺟﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﺎمسﺔ وﻳﻘﻮل اﺗﻖ ﷲ ﻓﺈ ﺎ اﳌﻮﺟبﺔ وﻋﺬاب اﻟﺪﻧﻴﺎ أﻫﻮن مﻦ
ﻋﺬاب اﻵﺧرة وإذا ﺟاء دور الﺰوﺟﺔ ﻛﺬلﻚ ﻓﺈذا شﻬدت أرﺑﻊ شﻬادات ﰒ اﳋاﻣسﺔ ﻓﺈذا
ﺟاءت عند اﳋاﻣسﺔ ﻳسن أن ﻣر اﳊاﻛﻢ ﻣن ﻳﻘﻮل ﳍا ذلﻚ ﻳﻀﻊ ﻳدﻩ على ﻓﻢ الﺰوﺟﺔ

وﻳﻘﻮل ﳍا ذلﻚ ،اﻵن أشياء ﻻ ﺗصﺢ ) :ﻓﺈن ﺑﺪأت ( اﻟﺰوﺟﺔ ) ﻟﻠﻌﺎن ﻗبﻠه ( أي ﻗبﻞ
اﻟﺰوج ﱂ ﻳصﺢ إذاً ﻫﺬﻩ اﻷشياء الﱵ ﻻ ﻳصﺢ ﻣعﻬا اللعان " ،"١الثاﱐ ) :أو ﻧﻘﺺ
أحﺪﳘﺎ شﻴﺌﺎ مﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ( أي اﳉﻤﻞ ) اﳋﻤسﺔ ( ﱂ ﻳصﺢ وﻃبعا ﳌا ﻻ ﻳصﺢ اللعان
ﻳعﲏ ﻻ ﺗنبﲏ عليﻪ آ رﻩ ،ﻣا ﻫﻲ آ رﻩ؟ سنعرﻓﻬا ﺑعد ﻗليل لﻜن نفﻬﻢ اﻵن أن آ رﻩ ﻻ

ﺗصﺢ ،الثالﺚ ) :أو ﱂ ﳛﻀرﳘﺎ حﺎﻛم أو ﺋبه ( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻋﻦ ﱂ ﻳصﺢ ،الراﺑﻊ ) :أو
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أﺑﺪل ( أحﺪﳘﺎ ) ﻟﻔﻈﺔ أشﻬﺪ ﻗسم أو أحﻠف ( ﱂ ﻳصﺢ ،اﳋاﻣس ) :أو ( أﺑﺪل
اﻟﺰوج ) ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻹﺑﻌﺎد ( أو اﻟﻐﻀﺐ وﳓﻮﻩ ﱂ ﻳصﺢ ،السادس ) :أو ( أﺑﺪﻟﺖ
ﻟﻔﻈﺔ ) اﻟﻐﻀﺐ ﻟسﺨط ﱂ ﻳصﺢ ( اﻟﻠﻌﺎن ﳌﺨﺎﻟﻔﺘه اﻟﻨﺺ ،الساﺑﻊ :وﻛﺬا إن ﻋﻠﻖ
ﺑﺸرط ﻳعﲏ ﻳﻘﻮل أشﻬد أن ﻫﺬﻩ زنﺖ إن ﺻدق ﻓﻼن ﻣعناﻩ ﻻ ﳚﺰم ،الثاﻣن :أو
ﻋﺪمﺖ مﻮاﻻة اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳعﲏ ﻓصل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳉمل اﳋمسﺔ ﺑفاﺻل ﻃﻮﻳل.
ﻓصﻞ
) وإن ﻗﺬف زوﺟﺘه اﻟصﻐﲑة أو ا ﻨﻮﻧﺔ ﻟﺰ ﻋﺰر وﻻ ﻟﻌﺎن ( ﳌاذا؟ ﻷننا ﻗلنا ﻣن شروط
اﶈصنﺔ أن ﺗﻜﻮن ﳚاﻣﻊ ﻣثلﻬا ،واشﱰﻃنا العﻘل ،ﻗال :ﻷﻧه ﳝﲔ ﻓﻼ ﻳصﺢ مﻦ غﲑ مﻜﻠف
) ومﻦ شرطه ﻗﺬﻓﻬﺎ ( أي اﻟﺰوﺟﺔ ) ﻟﺰ ﻟﻔﻈﺎ ( ﻗبﻠه ) ﻛـ ( ﻗﻮﻟه ) زﻧﻴﺖ أو زاﻧﻴﺔ
أو رأﻳﺘﻚ ﺗﺰﻧﲔ ﰲ ﻗبﻞ أو دﺑر ( ﻷن ﻛﻼ مﻨﻬﻤﺎ ﻗﺬف ﳚﺐ ﺑه اﳊﺪ وﻻ ﻓرق ﺑﲔ
اﻷﻋﻤﻰ واﻟبصﲑ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳرمﻮن أزواﺟﻬم { اﻵﻳﺔ إذاً اﻷول ﻻﺑد أن
ﻳﻘﺬﻓﻬا لﺰ  ،لﻮ ﻗﺬﻓﻬا ﺑﻐﲑ الﺰ ﻓﻼ لعان ﻣثل ) :ﻓﺈن ﻗﺎل ( ﻟﺰوﺟﺘه ) وطﺌﺖ ﺑﺸبﻬﺔ أو
( وطﺌﺖ ) مﻜرﻫﺔ أو ﺋﻤﺔ أو ﻗﺎل ﱂ ﺗﺰن وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ مﲏ ﻓﺸﻬﺪت امرأة
ﺛﻘﺔ أﻧه وﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓراشه ﳊﻘه ﻧسبه ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ "اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔراش" ) وﻻ ﻟﻌﺎن ( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻷﻧه ﱂ ﻳﻘﺬﻓﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺪ ،الﺸرط الثاﱐ ) :ومﻦ شرطه أن ﺗﻜﺬﺑه اﻟﺰوﺟﺔ إذا واﻓﻘتﻪ
الﺰوﺟﺔ وأﻗرت ﻳﻘام عليﻬا ﺣد الﺰ  ،اﻵن ﻣا الﺬي ﻳﱰﺗب على اللعان ،الﺬي ﻳنبﲏ على

اللعان إذا ﺻﺢ اللعان ﻳعﲏ إذا ﺗﻮﻓر ﺑﺸروﻃﻪ سيﺬﻛر اﳌصنف أرﺑعﺔ أشياء ﻣا ﻫﻲ؟ ﻗال:

وإذا ﰎ ( اﻟﻠﻌﺎن ) ﺳﻘط ﻋﻨه ( أي ﻋﻦ اﻟﺰوج ) اﳊﺪ ( إن ﻛﺎﻧﺖ ﳏصﻨﺔ ) واﻟﺘﻌﺰﻳر (
إن ﻛﺎﻧﺖ غﲑ ﳏصﻨﺔ وﻗلنا اﶈصن ﻫﻮ اﳊر اﳌسلﻢ العاﻗل العفيف عن الﺰ الﺬي ﳚاﻣﻊ
ﻣثلﻪ ،ﻫﺬا اﻷول ،الثاﱐ ) :وﺗثبﺖ اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( أي ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻠﻌﺎن،
الثالﺚ ) :ﺑﺘحرﱘ مﺆﺑﺪ ( ﻳعﲏ نفسخ العﻘد الﺬي ﺑينﻬﻢ ﻫﺬا الثاﱐ ،والثالﺚ ﻗاﻣﺖ ﺑينﻬما
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١٦٥

ﺣرﻣﺔ ﻣﺆﺑدة ﻓﻼ ﻳصﺢ عﻘدﻩ عليﻬا ﺑعد ذلﻚ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻔرق اﳊﺎﻛم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أو أﻛﺬب ﻧﻔسه
ﺑﻌﺪ أي ﺑعد اللعان ،ﻓلﻮ أﻛﺬب نفسﻪ ﺑعد اللعان ﺗبﻘى الفرﻗﺔ اﳌﺆﺑدة لﻜن ﳛد إن ﻛانﺖ
ﳏصنﺔ أو ﻳعﺰر إن ﻛانﺖ غﲑ ﳏصنﺔ لﻜن ﻻ ﺗرﺟﻊ إليﻪ ،ﻗال ﰲ الراﺑﻊ :وﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﻮﻟﺪ ﻳعﲏ
لﻮ نفاﻩ ﰲ اللعان ﻗال أشﻬد

أن ﻫﺬﻩ زنﺖ وﻫﺬا ليس ولدي ﻓينتفﻲ وﻻ ﻳنسب إليﻪ،

ﻫﺬا الراﺑﻊ ،إن ذﻛر ﰲ اﻟﻠﻌﺎن صرﳛﺎ أو ﺗﻀﻤﻨﺎ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل زنﺖ وأ ﱂ أﻗر ا ﱂ أﻃﺄﻫا
لﻜن ﺑﺸرط إن نفى الﻮلد ﰲ اللعان ﺻرﳛا أو ﺗﻀمنا ﻓﺈنﻪ ﻳنتفﻲ الﻮلد ﺑﺸرط أن ﻻ ﻳﻜﻮن

ﻗد أﻗر ﺑﻪ ﻗبل ذلﻚ ،ﻗال :ﺑﺸرط أن ﻻ ﻳﺘﻘﺪمه إﻗرار ﺑه أو ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻫﻨئ ﺑه
ﻓسﻜﺖ أو أمﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء أو أﺧر ﻧﻔﻴه مﻊ إمﻜﺎﻧه ﻳعﲏ ولد الﻮلد وعلﻢ ﺑﻪ وسﻜﺖ ﰒ
ﺑعد ﻣدة نفاﻩ ﻓﻼ ﻳصﺢ ،اﳌسﺄلﺔ اﻷخﲑة :ومﱴ أﻛﺬب ﻧﻔسه ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳊﻘه ﻧسبه لﻮ أنﻪ
ﻛﺬب نفسﻪ ﺑعد اللعان ﳊﻘﻪ نسب الﻮلد ﻫﺬا اﻷول ،وحﺪ ﶈصﻨﺔ ﻫﺬا الثاﱐ ،وﻋﺰر
ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻳعﲏ ﻳﻘام عليﻪ اﳊد أو التعﺰﻳر ،واﻟﺘﻮأمﺎن اﳌﻨﻔﻴﺎن أﺧﻮان ﻷم لﻮ ﻛان ﻫﻲ أﺗﺖ

ﺑتﻮأم ونفاﳘا ﰲ اللعان وﱂ ﻳصدر ﻣنﻪ إﻗرار ما ﻗبل ذلﻚ انتفيا ﻓﻼ ﻳصبﺤان اﺑنﲔ لﻪ لﻜن
ﻳصبﺤان أخﻮان ﻷم وﻃبعا الﻮلد اﳌنفﻲ عن اﻷب ﻻ ﻳصبﺢ اﺑن ﳍﺬا اﻷب لﻜن ﻳصبﺢ اﺑن
للمرأة.

ﻓصﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠحﻖ مﻦ اﻟﻨسﺐ
) مﻦ وﻟﺪت زوﺟﺘه مﻦ ( أي وﻟﺪا ) أمﻜﻦ أﻧه مﻨه ﻫﺬا الﺸرط اﻷول ﳊﻘه ( ﻧسبه ﻟﻘﻮﻟه
ﷺ "اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔراش" وإمﻜﺎن ﻛﻮﻧه مﻨه ) ن ﺗﻠﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻧصف ﺳﻨﺔ"أ" مﻨﺬ أمﻜﻦ وطﺆﻩ
( إ ﻫﺎ ﻃبعا لﻮ ﺑعد نصف سنﺔ ﻓيمﻜن أن ﻳﻜﻮن ﻣنﻪ لﻜن ﺗصﻮروا لﻮ أ ا ﺟاءت ﺑﻪ ﺑعد
ﲬسﺔ أشﻬر ﻣن الدخﻮل والعﻘد ا ،أﻗل اﳊمل ستﺔ أشﻬر ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﻳﻜﻮن ﻣنﻪ ﻣعناﻩ
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ﻫﺬا الﻮلد ﲪلﺖ ﺑﻪ ﻗبل الﺰواج ،ﰒ ﻗال :وﻟﻮ مﻊ غﻴبﺔ ﻓﻮق أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ"ب" ) أو ( ﺗﻠﺪﻩ
ﻟـ ) دون أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ مﻨﺬ أ ﺎ ( زوﺟﻬﺎ"ج" ﻷن عندﻫﻢ أﻛثر اﳊمل أرﺑﻊ سنﻮات ،لﻮ

ﺟاءت ﺑﻪ ﻷﻗل ﻣن أرﺑﻊ سنﻮات ﻳعﲏ ﻓارﻗﻬا ﺑعد ﺛﻼث سنﻮات ونصف ﺟاءت ﺑﻪ ﻓيمﻜن
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣنﻪ وﻃبعا ﻗلنا الﻄب اليﻮم ﻳنﻜر ذلﻚ ﻷن ﺣدﻳﺚ اليﻮم ﻳﻘﻮل ﻻ ﳝﻜن أن
ﻳﻜﻮن اﳊمل ﰲ ﺑﻄن أﻣﻪ ﻳﻜﻮن ﻷرﺑﻊ سنﻮات ﻓﻬﻲ عﺸرة أشﻬر ﰒ ﳝﻮت ﺑعدﻫا لﻜن ﻫﺬا
الﻜﻼم ﻣبﲏ على ﻃبﻬﻢ ﻫﻢ على علمﻬﻢ ﰲ ذاك الﺰﻣن وليس ﻣبﲏ على نصﻮص ﻓﻬﻮ ليس

ﺑﺸرع ،ﻫﺬا ﻣبﲏ على علﻢ ذاك الﺰﻣان ،إذاً الﺸرط اﻷول ﻛﻮنﻪ ﻣنﻪ ،والثاﱐ ) :وﻫﻮ ( أي
اﻟﺰوج ) ﳑﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﳌثﻠه ﻛﺎﺑﻦ ﻋﺸر ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ "واﺿرﺑﻮﻫم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺸر وﻓرﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬم
ﰲ اﳌﻀﺎﺟﻊ" وﻷن ﲤﺎم ﻋﺸر ﺳﻨﲔ ﳝﻜﻦ ﻓﻴه اﻟبﻠﻮغ ﻓﻴﻠحﻖ ﺑه اﻟﻮﻟﺪ إذا ﻛان اﺑن عﺸر

ونسبنا الﻮلد لﻪ ﻓﻬل ﳓﻜﻢ ﺑبلﻮغ اﻷب؟ ﳛتمل البلﻮغ ﻓلﻮ ﺟاءت زوﺟتﻪ ﺑﻮلد ﻓﻬﺬا ﳝﻜن
أن ﻳﻜﻮن ولدﻩ ﻓينسب إليﻪ لﻜن ﻣﻊ ذلﻚ ﻣﻊ نسبﺔ الﻮلد إليﻪ ﻻ ﳛﻜﻢ ﺑبلﻮغﻪ أي اﻷب

اﺑن عﺸر وﳍﺬا ﻗال ) :وﻻ ﳛﻜم ﺑبﻠﻮغه إن شﻚ ﻓﻴه ( ﻷن اﻷصﻞ ﻋﺪمه وإﳕﺎ أﳊﻘﻨﺎ
اﻟﻮﻟﺪ ﺑه حﻔﻈﺎ ﻟﻠﻨسﺐ واحﺘﻴﺎطﺎ لﻜن ﻻ نثبﺖ ﺑلﻮغﻪ ﺬا الﻈن إذاً ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ
ارﺗﻜبنا أﻣرﻳن ﻣتعارﺿﲔ نسبنا الﻮلد لﻸب وﱂ ﳒﺰم ﺑبلﻮغ اﻷب ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،وإن ﱂ ﳝﻜﻦ
ﻛﻮﻧه مﻨه ﻛﺄن أﺗﺖ ﺑه ﻟﺪون ﻧصف ﺳﻨﺔ مﻨﺬ ﺗﺰوﺟﻬﺎ وﻋﺎش ﻣعناﻩ ﻫﺬا ليس ﻣنﻪ أو
ﻟﻔﻮق أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ مﻨﺬ أ ﺎ ﱂ ﻳﻠحﻘه ﻧسبه لﻜن لﻮ ﻗلنا اليﻮم انﻪ عﺸرة شﻬﻮر ﻣا ﻳﻘدر

ﻳعيﺶ أﻛثر ﻣن عﺸرة أشﻬر ﰲ ﺑﻄن أﻣﻪ ﻣعناﻩ لﻮ ﺟاءت ﺑﻪ ﻷﺣد عﺸر شﻬر ﻣنﺬ ﻓارﻗﻬا

ﻓليس ﺑﻮلدﻩ ،ﻗال :وإن وﻟﺪت رﺟﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ مﻨﺬ طﻠﻘﻬﺎ ﻣعناﻩ أن ﻫﺬﻩ الرﺟعيﺔ

ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﻃلﻘﻬا رﺟعيﺔ وﻫﻲ ﺣاﻣل ستبﻘى رﺟعيﺔ إﱃ أن ﺗﻀﻊ الﻮلد ،ﺟلس الﻮلد ﰲ
ﺑﻄنﻬا أرﺑﻊ سنﻮات وﻗلنا ﻫﺬا ليس ﲟتصﻮر اليﻮم ﻣعناﻩ أﻛثر شﻲء ﻳﻘعد ﰲ ﺑﻄنﻬا عﺸرة

أشﻬر ﰒ ﳝﻮت الﻮلد ،وﻗبﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪ ﺎ أو ﻷﻗﻞ مﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ مﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪ ﺎ
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ﳊﻘه ﻧسبه ﻳعﲏ لﻮ أﺗﺖ ﺑﻪ ﻷﻗل ﻣن أرﺑﻊ سنﲔ ﻣن انﻘﻀاء عد ا ﳊﻘﻪ نسبﻪ ﻳعﲏ ﻣثﻼ

ﺣاﺿﺖ ﺛﻼث ﺣيﻀات واغتسلﺖ ﻣن الثالثﺔ ﰒ ﺑعد ذلﻚ وإذا ا ﺣاﻣل ﻓﺄﺗﺖ ﻷﻗل ﻣن
أرﺑﻊ سنﲔ ﻣن انﻘﻀاء العدة ﻣعناﻩ ولدﻩ ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد ،وﻗلنا ﻫﺬا الﻜﻼم الﻈاﻫر أنﻪ غﲑ

ﺻﺤيﺢ ،ﻗال ) :ومﻦ اﻋﱰف ﺑﻮطء أمﺘه ﰲ اﻟﻔرج أو دوﻧه ( أو ﺛبﺖ ﻋﻠﻴه ذﻟﻚ )
ﻓﻮﻟﺪت ﻟﻨصف ﺳﻨﺔ أو أزﻳﺪ ﳊﻘه ( ﻧسﺐ ) وﻟﺪﻫﺎ ( ﻷ ﺎ صﺎرت ﻓراشﺎ ﻟه ﻳتﻜلﻢ اﻵن
عن اﻷﻣﺔ وليسﺖ الﺰوﺟﺔ ) إﻻ أن ﻳﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﱪاء ( ﺑﻌﺪ اﻟﻮطء ﲝﻴﻀﺔ ﻓﻼ ﻳﻠحﻘه ﻷﻧه
ﻻﺳﺘﱪاء ﺗﻴﻘﻦ ﺑراءة رﲪﻬﺎ لﻜن ﻻ نسﻜﺖ على ﻫﺬا ونﻄالبﻪ ﳊلف ،ﻗال ) :وﳛﻠف
ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﱪاء ﻷﻧه حﻖ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻟﻮﻻﻩ ﻟثبﺖ ﻧسبه ﻻﺑد ﳛلف انﻪ استﱪئ
اﻷﻣﺔ ،انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى ) :وإن ﻗﺎل ( اﻟسﻴﺪ ) وطﺌﺘﻬﺎ دون اﻟﻔرج أو ﻓﻴه ( أي
ﰲ اﻟﻔرج ) وﱂ أﻧﺰل أو ﻋﺰﻟﺖ ﳊﻘه ( ﻧسبه ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻷ ا ولدت على ﻓراشﻪ ،ﻣا رأﻳﻜﻢ
ﻫﻮ ﻳﻘﻮل أ ﻣا وﻃﺄت أﺻﻼ ﰲ الفرج أو أ ﱂ أنﺰل أو أ عﺰلﺖ ،اﳉﻮاب نﻘﻮل ﻣﻊ ذلﻚ
ﻻﺣتمال أن ﻳﻜﻮن سبق ﻣاؤﻩ إليﻬا دون أن ﻳﺸعر ﻫﻮ ﻳﻈن أنﻪ أنﺰل ﰲ اﳋارج لﻜن ﻓيﻪ

شﻲء أﺻا ا ،ﺑعد ذلﻚ ) :وإن ﻋﺘﻘﻬﺎ ( اﻟسﻴﺪ ) أو ﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﱰاﻓه ﺑﻮطﺌﻬﺎ ﻓﺄﺗﺖ
ﺑﻮﻟﺪ ﻟﺪون ﻧصف ﺳﻨﺔ ( وﻋﺎش الﻮلد أﻣا لﻮ ﺟاءت ﺑﻮلد ﻷﻗل ﻣن نصف سنﺔ وﻣات

ﻓﻼ ﻣﺸﻜلﺔ ﳑﻜن ﻳﻜﻮن اﺑن ﲬسﺔ أشﻬر أو أرﺑعﺔ أشﻬر ﻓﻼ ﻣانﻊ لﻜن إن عاش ﻓﻼ ﳝﻜن
ﻳعيﺶ إﻻ إذا ﻛان ﻫﻮ ﻗدﺑلﻎ الستﺔ أشﻬر ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد ،ﻗال إذاً إذا أعتﻘﻬا أو عﻬا وﻗد

اعﱰف ﺑﻮﻃﺌﻬا أي السيد ﻓﻮلدت لدون ستﺔ أشﻬر وعاش الﻮلد ) ﳊﻘه ( ﻧسبه ﳌاذا؟ ﻷن

ﻣاداﻣﺖ أن اﻷﻣﺔ أﳒبﺖ ولد ﺑعد أﻗل ﻣن ستﺔ أشﻬر ﻣن ﺑيعﻬا ﻣعناﻩ أن ﻫﺬا اﳊمل

ﺣصل ﰲ زﻣنﻪ ،ﻗال :ﻷن أﻗﻞ مﺪة اﳊﻤﻞ ﺳﺘﺔ أشﻬر ﻓﺈذا أﺗﺖ ﺑه ﻟﺪو ﺎ وﻋﺎش ﻋﻠم

www.bajabir.com

١٦٨

أن ﲪﻠﻬﺎ ﻛﺎن ﻗبﻞ ﻋﺘﻘﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ حﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓراشﺎ ﻟه ﻣعﲎ ﻫﺬا ﻳنبﲏ عليﻪ ﻣا ﻫﻮ؟ أن

البيﻊ ﻃل ﻷنﻪ ع أم ولد ،ﻗال ) :واﻟبﻴﻊ طﻞ ( ﻷ ﺎ صﺎرت أم وﻟﺪ ﻟه وإن ﻛﺎن
اﺳﺘﱪاؤﻫﺎ ﻟﻈﻬﻮر أﻧه دم ﻓسﺎد ﻷن اﳊﺎمﻞ ﻻ ﲢﻴض وﻛﺬا إن ﱂ ﻳسﺘﱪﺋﻬﺎ ووﻟﺪﺗه ﻷﻛثر
مﻦ ﻧصف ﺳﻨﺔ وﻷﻗﻞ مﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ وادﻋﻰ مﺸﱰ أﻧه مﻦ ﺋﻊ ﳊﻘﻪ نسبﻪ،ﻛيف
الصﻮرة؟ لﻮ ﻗال أ ﱂ استﱪﺋﻬا وولدت ﻷﻛثر ﻣن ستﺔ أشﻬر ونﻘﻮل ﻷﻗل ﻣن عﺸرة أشﻬر

واﳌﺸﱰي ﻗال أ ﱂ أﺟاﻣﻊ ﻫﻮ ﻣن الباﺋﻊ ﻫﺬا الﻮلد ﳊﻘﻪ ،وإن اﺳﺘﱪﺋﺖ ﰒ وﻟﺪت ﻟﻔﻮت
ﻧصف ﺳﻨﺔ ﱂ ﻳﻠحﻖ ﺋﻌﺎ لﻜن لﻮ ﻛانﺖ ﻫﺬﻩ سيدﻫا استﱪﺋﻬا ﰒ عﻬا ﰒ ولدت ﺑعد
البيﻊ ﺑستﺔ أشﻬر ﻓما ﻓﻮق ﻓﻼ ﻳلﺤق الباﺋﻊ وﻫﻮ السيد اﻷول ﺑل ﻳلﺤق اﳌﺸﱰي ،وﻻ أﺧر
ﻟﺸبﻬﺔ مﻊ ﻓراش ﻻ ﻳلتفﺖ للﺸبﻪ ﻣادام ﻫﻮ ولد على ﻓراش أﺑيﻪ ،وﺗبﻌﻴﺔ ﻧسﺐ ﻷب مﺎ ﱂ
ﻳﻨﻔه ﺑﻠﻌﺎن وﺗبﻌﻴﺔ دﻳﻦ ﳋﲑﳘﺎ ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أن الﻮلد ﻳتبﻊ أ ﻩ ﰲ النسب وﻳتبﻊ أﻣﻪ ﰲ الرق

واﳊرﻳﺔ وﻳتبﻊ ﰲ الدﻳن خﲑﳘا وﰲ الﺰﻛاة لﻸخف وﻫﺬا الﻜﻼم ﻣتصﻮر ﰲ اﳊيﻮان ﻳعﲏ ﻣا
ﻓيﻪ زﻛاة وﻣا ليس ﻓيﻪ زﻛاة ﻓالﺰﻛاة ﰲ اﳊيﻮا ت ﰲ يمﺔ اﻷنعام ﻓلﻮ ﻛان ﻫﻮ ﻣتﻮلد ﻣن
يمﺔ أنعام وشﻲء آخر ليس ﻣن يمﺔ أنعام ﻓﻬﺬا الﻮلد نﻘﻮل ﻓيﻪ زﻛاة أم ﻻ؟ ﻻ زﻛاة ﻓيﻪ،
و لنسبﺔ للنجاسﺔ :لﻮ ﻛان ﻣتﻮلد ﻣن ﺣيﻮان ﻃاﻫر وﳒس؟ نﻐلب النجس ﻓﻬﺬا الﻮلد ﳒس
نﻐلب اﻷﺻل النجس ،لﻮ ﺗﻮلد ﳑا ﳛل ذﲝﻪ وﳑا ﻻ ﳛل ذﲝﻪ ﻓيتبﻊ ﻣن ﳛرم ذﲝﻪ ﻓﻼ ﳛل
ذﲝﻪ ،ولﻮ ﺗﻮلد ﳑا ﳛل أﻛلﻪ وﳑا ﻻ ﳛل أﻛلﻪ ﻓنﻐلب التﺤرﱘ ،ولﻮ ﺗﻮلد ﳑا ﲡﻮز ﻓيﻪ
اﻷﺿﺤيﺔ وﳑا ﻻ ﲡﻮز ﻓيﻪ اﻷﺿﺤيﺔ ﻳعﲏ أﺑﻮﻩ ﻛﺬا وأﻣﻪ ﻛﺬا ﳐتلفﲔ ﻓنﻐلب التﺤرﱘ ﻓﻼ
ﲡﻮز اﻷﺿﺤيﺔ ،ولﻮ ﺗﻮلد ﳑن ﳚﻮز نﻜاﺣﻬا وﳑن ﻻ ﳚﻮز نﻜاﺣﻪ ﻳعﲏ لﻮ ﺗﻮلدت اﳌرأة ﻣثﻼ
ﻣن أب نصراﱐ وأم ﳎﻮسيﺔ ﻓلﻮ ﻗلنا ﺗلﺤق أ ﻫا ﻓﻬﻲ نصرانيﺔ ﳚﻮز نﻜاﺣﻬا اﳌسلﻢ
ﻳتﺰوﺟﻬا ،لﻮ أﳊﻘناﻫا ﻣﻬا ا ﻮسيﺔ ﻻ ﳚﻮز ﻓنﻐلب التﺤرﱘ ﻓﻼ ﳚﻮز نﻜاﺣﻬا وﳍﺬا ﻫﻢ
اشﱰﻃﻮا ﰲ نﻜاح الﻜفار ﳌا ﻗال ﻛتاﺑيﺔ ﻣن أﺑﻮﻳن ﻛتاﺑيﲔ وإﻻ إذا ﻛانﺖ ﻣن أﺑﻮﻳن أﺣدﳘا

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ
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ﻛتاﰊ ﻓﻼ ﻷ ا دخلﺖ ﰲ ﻣسﺄلﺔ اﻻشتباﻩ ،ﻗالﻮا :ﻳتبﻊ اﳌرء ﰲ انتساب أ ﻩ وﻷﻣﻪ ﰲ الرق
واﳊرﻳﺔ والﺰﻛاة اﻷخف والدﻳن اﻷعلى والﺬي اشتد ﰲ ﺟﺰاء ودﻳﺔ ،ﻳعﲏ الﺬي ﻓيﻪ ﺟﺰاء
والﺬي ﻣا ﻓيﻪ ﺟﺰاء ﻣثل ﻗتل الصيد ،لﻮ ﺗﻮلد ﻣن ﺻيد ﻓيﻪ ﺟﺰاء وﳑا ﻻ ﺟﺰاء ﻓيﻪ ﻓاﻷشد
الﺬي ﻓيﻪ اﳉﺰاء ،لﻮ ﺗﻮلد ﻣن أب ﻻ ﻳعتﱪ ﺻيد ﻻ ﺟﺰاء ﻓيﻪ واﻷم ﺗعد ﺻيد ﻓيﻪ اﳉﺰاء،
ﻓﻬﺬا الﻮلد نلﺤﻘﻪ ﲟاذا؟ نﻘﻮل نعﻢ ﻓيﻪ اﳉﺰاء ،ﰲ ﺟﺰاء ودﻳﺔ وأخس اﻷﺻلﲔ وﻫﻮ اﻷب

واﻷم ﰲ ﻣاذا؟ ﰲ ﲬسﺔ أشياء :رﺟسا وذﲝا ونﻜاﺣا واﻷﻛل واﻷﺿﺤيﺔ.

ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪد
واحﺪﻫﺎ ﻋﺪة ﺑﻜسر اﻟﻌﲔ وﻫﻲ اﻟﱰﺑﺺ اﶈﺪود شرﻋﺎ ﻫﺬا ﺗعرﻳف العدد مﺄﺧﻮذة مﻦ
اﻟﻌﺪد ﻷن أزمﻨﺔ اﻟﻌﺪة ﳏصﻮرة مﻘﺪرة ) ﺗﻠﺰم اﻟﻌﺪة ﻛﻞ امرأة ( حرة أو أمﺔ أو مبﻌﻀﺔ
ﻟﻐﺔ أو صﻐﲑة ﻳﻮطﺄ مثﻠﻬﺎ ) ﻓﺎرﻗﺖ زوﺟﻬﺎ (" "١ﺑﻄﻼق أو ﺧﻠﻊ أو ﻓسﺦ ) ﺧﻼ ﺎ
"أ" إذاً العدة ﲡب لﻮطء و ﳋلﻮة ،لﻜن اﳋلﻮة الﱵ ﺗﻮﺟب العدة ﻣا ﻫﻲ؟ أن ﺗﻜﻮن

مﻄﺎوﻋﺔ مﻊ ﻋﻠﻤه ﺎ و ( مﻊ ) ﻗﺪرﺗه ﻋﻠﻰ وطﺌﻬﺎ وﻟﻮ مﻊ مﺎ ﳝﻨﻌه ( أي اﻟﻮطء )
مﻨﻬﻤﺎ ( أي مﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻛجبه ورﺗﻘﻬﺎ ) أو مﻦ أحﺪﳘﺎ حسﺎ ( ﻛجبه أو رﺗﻘﻬﺎ ) أو (
ﳝﻨﻊ اﻟﻮطء ) شرﻋﺎ ( ﻛصﻮم وحﻴض ﻣا ﻣعﲎ ﻫﺬا الﻜﻼم؟ ﻳﻘﻮل ﻻﺑد إذا خﻼ ا
ﻣﻄاوعﺔ وعلمﻪ ا وﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻄﺄﻫا ولﻮ ﻛان ﻣانﻊ لﻜن ﻫﻮ خﻼ ا خلﻮة ﻳستﻄيﻊ ا
الﻮطء لﻮﻻ اﳌانﻊ ،ﻗال ولﻮ ﻣﻊ ﻣا ﳝنﻊ الﻮطء ﻣن اﻻﺛنﲔ أو ﻣن واﺣد ﻣنﻬما وﻛان ﻫﺬا

اﳌانﻊ ﺣسﻲ ﻣثل اﳉب للرﺟل أو الرﺗق للمرأة أو اﳌانﻊ شرعﻲ ﻛصﻮم وﺣيض ،ﻗال ) :أو
وطﺌﻬﺎ ("ب" إذاً إﻣا خلﻮة ﺑﺸروط وﻫﻲ خﻼ ا ﻣﻄاوعﺔ عاﳌا ا ﻣﻊ ﻗدرﺗﻪ على الﻮطء
ولﻮ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌانﻊ اﳊسﻲ أو الﺸرعﻲ ،الثاﱐ الﻮطء ،ﻗال ) :أو وطﺌﻬﺎ ( أي ﺗﻠﺰم اﻟﻌﺪة
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زوﺟﺔ وطﺌﻬﺎ ﰒ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ) أو مﺎت ﻋﻨﻬﺎ ( أي ﺗﻠﺰم اﻟﻌﺪة مﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ مﻄﻠﻘﺎ ﳓن ﻗلنا
ﻓارﻗﻬا زوﺟﻬا وﻛتبتﻢ " "١ﻫناك-٢ ،أو ﻣات عنﻬا ﻣعناﻩ إﻣا ﻓارﻗﻬا زوﺟﻬا وﻗد خلى ا

أو وﻃﺌﻬا "أ،ب" ،أو ﻣات عنﻬا ﻣﻄلﻘا سﻮاء خﻼ أو ﱂ ﳜلﻮ ،ﻗال ) :حﱴ ﰲ ﻧﻜﺎح
ﻓﺎﺳﺪ ﻓﻴه ﺧﻼف ( ﻛﻨﻜﺎح ﺑﻼ وﱄ إﳊﺎﻗﺎ ﻟه ﻟصحﻴﺢ ﻳعﲏ إذا ﻣات عنﻬا ﰲ نﻜاح
ﻓاسد ﻓتعتد ،وﻟﺬﻟﻚ وﻗﻊ ﻓﻴه اﻟﻄﻼق ) وإن ﻛﺎن ( اﻟﻨﻜﺎح ) طﻼ وﻓﺎﻗﺎ ( أي إﲨﺎﻋﺎ
ﻛﻨﻜﺎح ﺧﺎمسﺔ أو مﻌﺘﺪة ) ﱂ ﺗﻌﺘﺪ ﻟﻠﻮﻓﺎة ( إذاً الباﻃل ﻻ ،إذا مﺎت ﻋﻨﻬﺎ وإﻻ إذا
ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻗبﻞ اﻟﻮطء ﻷن وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻌﺪمه أﻣا إذا ﻛان وﻃئ ﺗعتد لﱪاءة
الرﺣﻢ ،ﻗال ) :ومﻦ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ( زوﺟﻬﺎ ) حﻴﺎ ﻗبﻞ وطء وﺧﻠﻮة (""١ﺑﻄﻼق أو غﲑﻩ ﻓﻼ
ﻋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } إذا ﻧﻜحﺘم اﳌﺆمﻨﺎت ﰒ طﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ مﻦ ﻗبﻞ أن ﲤسﻮﻫﻦ ﻓﻤﺎ
ﻟﻜم ﻋﻠﻴﻬﻦ مﻦ ﻋﺪة ﺗﻌﺘﺪو ﺎ { أو طﻠﻘﻬﺎ ) ﺑﻌﺪﳘﺎ ( أي ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﻠﻮة ) أو (
طﻠﻘﻬﺎ ) ﺑﻌﺪ أحﺪﳘﺎ وﻫﻮ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﳌثﻠه (" "٢ﻛﺎﺑﻦ دون ﻋﺸر وﻛﺬا ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ
ﻳﻮطء مثﻠﻬﺎ ﻛبﻨﺖ دون ﺗسﻊ ﻓﻼ ﻋﺪة ﳌاذا؟ ﻟﻠﻌﻠم ﺑﱪاءة اﻟرحم إذاً ختصار ﺻار
الﺬي ﻳﻄلق ﻗبل الدخﻮل واﳋلﻮة ﻓﻼ عدة ،وإذا ﻃلق وﻛان ﻻ ﻳﻮطء ﻣثلﻪ ﻓﻼ عدة ،ﻗال:

ﲞﻼف اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﻌﺘﺪ مﻄﻠﻘﺎ ﻳعﲏ ﺣﱴ لﻮ ﻛان دون عﺸر وﻫﻲ دون ﺗسﻊ ﺗﻌبﺪا
ﻟﻈﺎﻫر اﻵﻳﺔ ) أو ﲢﻤﻠﺖ ﲟﺎء اﻟﺰوج (" "٣ﰒ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﻠﻮة ﻓﻼ ﻋﺪة
ﻟﻶﻳﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬا ﻟﻮ ﲢﻤﻠﺖ ﲟﺎء غﲑﻩ انتبﻬﻮا ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ ﻣﺸﻜلﺔ ﲢملﺖ ﲟاء الﺰوج

ﻳعﲏ أخﺬت ﻣﲏ الرﺟل ﰲ ﻗﻄنﺔ وأدخلتﻪ ﰲ ﻓرﺟﻬا ﳑﻜن ﳛصل ﲪل ،ﻗال إذا ﺣصل ﻫﺬا
ﻓﻼ عدة ،واﳌسﺄلﺔ ﻓيﻬا خﻼف ﰲ اﳌﺬﻫب انﻪ ﻫل إذا ﲢملﺖ ﲟاء الﺰوج ﺗعتد أو ﻻ ﺗعتد،

ﻗال :وﺟﺰم ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﰲ اﻟصﺪاق ﻳعﲏ ﰲ ﻛتاب الصداق وليس ﻫنا ﰲ ﻛتاب العدد

ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﺪة ﻟﻠحﻮق اﻟﻨسﺐ ﺑه إذاً " "٣ﳐتلف ﻓيﻬا ،ﻗال ﰲ اﻹنصاف وﻻ عدة

ﺑتﺤمل ﻣاء الرﺟل وﻻ لﻘبلﺔ وﻻ للمس ﻣن غﲑ خلﻮة على الصﺤيﺢ ﻣن اﳌﺬﻫب ،وﻗيل
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ﲡب العدة ﺑﺬلﻚ إذاً اﳌﺬﻫب أ ا ﻻ ﺗعتد ،وﻗيل عند ﻗﻮل ﱐ ﰲ اﳌﺬﻫب أ ا ﺗعتد ﻷنﻪ

اﺣتمال أن ﲢمل ﻣنﻪ ،ﻗال ) :أو ﻗبﻠﻬﺎ ( " "٤أي ﻗبﻞ زوﺟﺘه ) أو ﳌسﻬﺎ ( وﻟﻮ ﺑﺸﻬﻮة
) ﺑﻼ ﺧﻠﻮة ( ﰒ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ) ﻓﻼ ﻋﺪة ( ﻟﻶﻳﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ إذاً عند أرﺑﻊ ﺻﻮر ﻻ
عدة :إذا ﻃلﻘﻬا ﻗبل الﻮطء واﳋلﻮة ﻓﻼ عدة ،الثاﱐ إذا ﻛان ﻫﻮ أو ﻫﻲ ﳑن ﻻ ﳚاﻣﻊ ﻣثلﻪ
ﻓﻼ عدة ،أو ﲢملﺖ ﲟاء الﺰوج وعند ﻗﻮل ﱐ أ ا ﺗعتد ﻷن ﻫنا ﻣﺸﻜلﺔ اﺣتمال ﻳﻜﻮن

ﺣصل ﲪل ،أو إذا ﻗبلﻬا أو ﳌسﻬا ﺑﻼ خلﻮة ﻓﺈ ا ﻻ ﺗعتد ،وانتبﻬﻮا ﳌسﺄلﺔ ﻣرت ﻣعنا ﰲ
ب اﳌﻬر لﻮ ﺗﺬﻛرون إن ﺑعض ﻫﺬﻩ اﻷشياء ﺗﻮﺟب اﳌﻬر ﻛاﻣل لﻜنﻬا ﻻ ﺗﻮﺟب العدة
ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،ﻳعﲏ إذا ﻗبلﻬا أو ﳌسﻬا ﻣر ﻣعنا ﰲ اﳌﻬر إ ا ﺗﻮﺟب اﳌﻬر ﻛاﻣﻼ لﻜن ﻻ

ﺗﻮﺟب العدة ﻫﺬا اﳌعﲎ.

ﻓصﻞ

اﳌعتدات ستﺔ أﺻناف ،نلﺨصﻬا ﻗبل أن نبدأ ﻓيﻬا ،ﻣا ﻫﻲ الستﺔ أﺻناف؟ إن ﻛانﺖ
ﺣاﻣل ﻓعد ا ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،عد ا ﻣن وﻓاة أو ﻣن ﻃﻼق ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،انتﻬينا ﻣن ﻫﺬا،
الثانيﺔ :لﻮ ﻛانﺖ ﻣتﻮﰱ عنﻬا زوﺟﻬا ﻓعد ا أرﺑعﺔ أشﻬر وعﺸرة ،لﻮ ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﺗعتد عدة
اﳊاﻣل أي ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،ﺑعد ذلﻚ :عند ﻣن ﲢيض :عد ا ﺛﻼث ﺣيﻀات ،عند ﻣن
ﻻ ﲢيض :عد ا ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ،ﻳبﻘى ﺻنفان الﱵ ارﺗفﻊ ﺣيﻀﻬا والثانيﺔ ﻣن غاب عنﻬا
زوﺟﻬا ،ﻓﻬمنا أﺻﻮل العدة :اﻷوﱃ ﻫﻲ اﳊاﻣل ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل سﻮاء ﻣن وﻓاة أو ﻣن ﻃﻼق،
ﰒ ﻣن ﻣات عنﻬا زوﺟﻬا وﻫﻲ غﲑ ﺣاﻣل أرﺑعﺔ أشﻬر وعﺸرة ،ﰒ ذات اﻷﻗراء ﳊيض،

والثالثﺔ الﱵ ليس ﳍا ﺣيض ﻷشﻬر ،ﻗال رﲪﻪ ﷲ ) :واﳌﻌﺘﺪات ﺳﺖ ( أي ﺳﺘﺔ
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أصﻨﺎف أحﺪﻫﺎ ) اﳊﺎمﻞ وﻋﺪ ﺎ مﻦ مﻮت وغﲑﻩ إﱃ وﺿﻊ ﻛﻞ ﲪﻞ ( واحﺪا ﻛﺎن أو
ﻋﺪدا ﻳعﲏ ﻻ ﺗنتﻬﻲ عد ا ﻷول ﺑل ﻷخﲑ حرة ﻛﺎﻧﺖ أو أمﺔ مسﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻛﺎﻓرة
ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وأوﻻت اﻷﲪﺎل أﺟﻠﻬﻦ أن ﻳﻀﻌﻦ ﲪﻠﻬﻦ { وإﳕﺎ ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﻌﺪة ﺑﻮﺿﻊ )
مﺎ ﺗصﲑ ﺑه أمﺔ أم وﻟﺪ ( ﻳعﲏ لﻮ وﺿعﺖ ﻣا ﱂ ﻳتبﲔ ﻓيﻪ خلﻘﺔ آدﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﱂ ﺗنﻘﻀﻲ
عد ا ﺑﻪ ،ﻓالﺬي ﺗصﲑ ﺑﻪ أﻣﺔ أم ولد وﻫﻮ مﺎ ﺗبﲔ ﻓﻴه ﺧﻠﻖ إﻧسﺎن وﻟﻮ ﺧﻔﻴﺎ ﻳعﲏ ولﻮ
ﻛان ليس واﺿﺤا لﻜن ﺑدأت ﻓيﻪ ﻣعاﱂ خلق اﻹنسان ،ﻗال ) :ﻓﺈن ﱂ ﻳﻠحﻘه ( أي ﻳﻠحﻖ
اﳊﻤﻞ اﻟﺰوج ) ﻟصﻐرﻩ أو ﻟﻜﻮﻧه ﳑسﻮحﺎ ﻳعﲏ ليس لﻪ أﺻﻼ آلﺔ ذﻛر وﻻ عﻀﻮ ﺗناسلﻲ،
أو ( ﻟﻜﻮ ﺎ ) وﻟﺪت ﻟﺪون ﺳﺘﺔ أشﻬر مﻨﺬ ﻧﻜحﻬﺎ ( أي وأمﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋه ﺎ ) وﳓﻮﻩ (
ن ﰐ ﺑه ﻟﻔﻮق أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ مﻨﺬ أ ﺎ ) وﻋﺎش ( مﻦ وﻟﺪﺗه ﻟﺪون ﺳﺘﺔ أشﻬر ) ﱂ
ﺗﻨﻘﺺ ﺑه ( ﻋﺪ ﺎ مﻦ زوﺟﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﳊﻮﻗه ﺑه ﻻﻧﺘﻔﺎﺋه ﻋﻨه ﻳﻘﻴﻨﺎ خﻼﺻﺔ ﻫﺬا الﻜﻼم:
ﻳﻘﻮل اﳊمل الﺬي ﺗنﻘﻀﻲ ﺑﻪ العدة ﻫﻮ آخر ﻣﻮلﻮد لﻮ ﻛانﺖ ﲢمل ﺑتﻮأم أو أﻛثر ،آخر

واﺣد وﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن ﻇﻬرت ﻓيﻪ خلﻘﺔ آدﻣﻲ وﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊمل ﻳلﺤق الﺰوج أﻣا
إذا ﻛان ﻻ ﻳلﺤق الﺰوج ﻓﻼ ﺗنﻘﻀﻲ عد ا ﺑﻪ ﻓليس ﲝملﻪ ﻣثل لﻮ ﻛان الﺰوج ﺻﻐﲑ أو ﻫﻲ
ﺻﻐﲑة أو الﺰوج ﳑسﻮح أو ولدﺗﻪ ﻷﻗل ﻣن ستﺔ أشﻬر ﻣنﺬ ﺗﺰوﺟﻬا وﺑعد شﻬر ﻣات وﺑعد
ﲬسﺔ شﻬﻮر ولدت ﻫل ﻫﺬا اﳊمل ﻣن ﻫﺬا الﺰوج؟ ﻻ ﻃبعا إذاً ﻻ ﻳلﺤﻘﻪ ،أو إذا ﺟاءت
ﺑﻪ ﺑعد أﻛثر ﻣن أرﺑﻊ سنﲔ ﻣنﺬ أ ا ﻳعﲏ نﻘﻮل أﻛثر ﻣن عﺸرة أشﻬر ﻣنﺬ أ ا ،ﻛﻢ

أﻛثر ﻣدة اﳊمل؟ ﻗال أرﺑﻊ سنﲔ وﻗلنا العلﻢ اليﻮم ﻳنفﻲ ﻫﺬا ،ﻗال ) :وأﻛثر مﺪة اﳊﻤﻞ
أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ( ﻷ ﺎ أﻛثر مﺎ وﺟﺪ ) وأﻗﻠﻬﺎ ( أي أﻗﻞ مﺪة اﳊﻤﻞ ) ﺳﺘﺔ أشﻬر ( ﻟﻘﻮﻟه
ﺗﻌﺎﱃ } وﲪﻠه وﻓصﺎﻟه ﺛﻼﺛﻮن شﻬرا { واﻟﻔصﺎل اﻧﻘﻀﺎء مﺪة اﻟرﺿﺎع ﻷن اﻟﻮﻟﺪ
ﻳﻨﻔصﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ أمه وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﻮاﻟﺪات ﻳرﺿﻌﻦ أوﻻدﻫﻦ حﻮﻟﲔ ﻛﺎمﻠﲔ { ﻓﺈذا
ﺳﻘط اﳊﻮﻻن اﻟﱵ ﻫﻲ مﺪة اﻟرﺿﺎع مﻦ ﺛﻼﺛﲔ شﻬرا ﺑﻘﻲ ﺳﺘﺔ أشﻬر ﻓﻬﻲ مﺪة اﳊﻤﻞ
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واﺿﺢ ﻫﺬا التعليل ﻛيف استنبﻂ ستﺔ أشﻬر ،إذا ﻛان اﳊمل والفصال ﺛﻼﺛﻮن شﻬرا

والرﺿاع أرﺑعﺔ وعﺸرﻳن شﻬر ﻣعناﻩ أن أﻗل ﲪل ﳑﻜن ستﺔ أشﻬر ،ﻗال :وذﻛر اﺑﻦ ﻗﺘﻴبﺔ
ﰲ اﳌﻌﺎرف أن ﻋبﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ مروان وﻟﺪ ﻟسﺘﺔ أشﻬر ) وغﺎﻟبﻬﺎ ( أي غﺎﻟﺐ مﺪة
اﳊﻤﻞ ) ﺗسﻌﺔ أشﻬر ( ﻷن غﺎﻟﺐ اﻟﻨسﺎء ﻳﻠﺪن ﻓﻴﻬﺎ إذاً ﻫﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜام :أﻛثر ﻣدة
اﳊمل أرﺑﻊ سنﲔ " "١والﻈاﻫر ﻻ ،وأﻗلﻪ ستﺔ أشﻬر" ،"٢وغالبﻬا

ﺗسعﺔ أشﻬر

" ،"٣ﰒ انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ إلﻘاء النﻄفﺔ ،ﻗال ) :وﻳبﺎح ( ﻟﻠﻤرأة ) إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻫﻲ اﳌاء

ﻗبﻞ أرﺑﻌﲔ ﻳﻮمﺎ ﺑﺪواء مبﺎح ( وﻛﺬا شرﺑه ﳊصﻮل حﻴض إﻻ ﻗرب رمﻀﺎن ﻟﺘﻔﻄرﻩ
وﻟﻘﻄﻌه ﻻ ﻓﻌﻞ مﺎ ﻳﻘﻄﻊ حﻴﻀﻬﺎ ﺎ مﻦ غﲑ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻳعﲏ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳفعل ا ﻣا ﻳﻘﻄﻊ

ﺣيﻀﻬا ﺑدون علمﻬا ،وﻫنا ﻻﺑد نلﺨص ﻣسﺄلﺔ إلﻘاء النﻄفﺔ وﻣا ﺑعدﻩ ﻷنﻪ ﻗال ﻫﻮ النﻄفﺔ
ﳚﻮز ﻗبل أرﺑعﲔ أﻣا ﺑعد اﻷرﺑعﲔ ﻻ ﳚﻮز ﻫﺬا اﳌعﲎ ،وﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ سبق وذﻛر ا ﻣرات،
أﻛررﻫا ،وأﻇن ﻫﺬﻩ اﳌرة اﻷخﲑة ﺗﻜرر ﻳعﲏ ﰲ ﻫﺬا الﻜتاب ،عند أرﺑﻊ أﺣﻮال ﺑسرعﺔ
ختصار :ﻗبل أرﺑعﲔ ﻳﻮم )نﻄفﺔ ﳚﻮز إسﻘاﻃﻬا(-٢ ،ﻣن أرﺑعﲔ إﱃ ﲦانﲔ ) علﻘﺔ ﻻ ﳚﻮز
إسﻘاﻃﻬا(-٣ ،ﻣن واﺣد وﲦانﲔ إﱃ ﻣا شاء ﷲ )ﺗبﲔ خلﻘﺔ اﻵدﻣﻲ( ﻣا اﳊﻜﻢ الﺬي ﻳنبﲏ
عليﻪ؟ ﺗنﻘﻀﻲ ﺑﻪ عدة اﳊاﻣل وﻳثبﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ النفاس ،إذاً ﻣن  ٨١لﻮ أسﻘﻄﺖ شﻲء ﻫنا
ستﻜﻮن ﺑدأت ﺗﻈﻬر ﻓيﻪ خلﻘﺔ اﻵدﻣﻲ ﻓتنﻘﻀﻲ عدة اﳊاﻣل ،والدم الﺬي ﻳنﺰل ﻣعﻪ دم
نفاس ،الراﺑﻊ واﻷخﲑ :ﻣن  ١٢٠ﻳﻮم إﱃ ﻣا ﺑعد ذلﻚ )نفخ الروح( ﻣا اﳊﻜﻢ؟ اﳊﻜﻢ ﻣا
سبق انﻪ ﺗنﻘﻀﻲ ﺑﻪ عدة اﳊاﻣل وﻳثبﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ النفاس ،و خﺬ ﻫﺬا اﳉنﲔ ﺣﻜﻢ اﻵدﻣﻲ
ﻳعﲏ ﻳﻐسل وﻳصلى عليﻪ وﻳدﻓن وﻳسمى ﻓصار آدﻣﻲ ﻣادام نفخ ﻓيﻪ الروح.

ﻓصﻞ
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) اﻟثﺎﻧﻴﺔ ( مﻦ اﳌﻌﺘﺪات ) اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻼ ﲪﻞ مﻨه ( ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ
اﳊﺎمﻞ ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪﻩ ( وطئ مثﻠﻬﺎ أو ﻻ ) ﻟﻠحرة أرﺑﻌﺔ أشﻬر وﻋﺸرة ( أ م
ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن مﻨﻜم وﻳﺬرون أزواﺟﺎ ﻳﱰﺑصﻦ ﻧﻔسﻬﻦ أرﺑﻌﺔ
أشﻬر وﻋﺸرا { وﻟﻸمﺔ اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ) ﻧصﻔﻬﺎ ( أي ﻧصف اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻌﺪ ﺎ
شﻬران وﲬسﺔ أ م ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻷن اﻟصحﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬم أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻨصﻴف
ﻋﺪة اﻷمﺔ ﰲ اﻟﻄﻼق ﻓﻜﺬا ﻋﺪة اﳌﻮت ﻳعﲏ عدة اﳌﻮت ﻗياس على عدة الﻄﻼق ﻓﺈذا
نصفﺖ ﰲ الﻄﻼق ﺗنصف ﻫنا ،وﻋﺪة مبﻌﻀﺔ ﳊسﺎب ) ﻓﺈن مﺎت زوج رﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة
طﻼق ﺳﻘﻄﺖ ( ﻋﺪﻩ اﻟﻄﻼق ) واﺑﺘﺪأت ﻋﺪة وﻓﺎة مﻨﺬ مﺎت ( ﻷن اﻟرﺟﻌﻴﺔ زوﺟﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة ﻷ ا زوﺟﺔ إذاً ﻃلﻘﻬا رﺟعيﺔ وﰲ أﺛناء العدة ﻣات
عنﻬا ﻓتبدأ ﰲ عدة وﻓاة ،ﻗال ) :وإن مﺎت ( اﳌﻄﻠﻖ ) ﰲ ﻋﺪة مﻦ أ ﺎ ﰲ اﻟصحﺔ ﱂ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ( ﻋﻦ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق ﻣثل ﻣن خالعﻬا ﻣثﻼ أو ﻃلﻘﻬا ﺛﻼ ﻻ ﺗنتﻘل إﱃ عدة الﻮﻓاة
ﻳعﲏ الﱵ ﺗنتﻘل ﻣن عدة الﻄﻼق إﱃ عدة الﻮﻓاة ﻫﻲ الرﺟعيﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻗال :ﻷ ﺎ ﻟﻴسﺖ
زوﺟﺔ وﻻ ﰲ حﻜﻤﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮارث ) وﺗﻌﺘﺪ مﻦ أ ﺎ ﰲ مرض مﻮﺗه اﻷطﻮل مﻦ ﻋﺪة
وﻓﺎة وطﻼق ( ﻳعﲏ ﺟاء ﰲ ﻣرض اﳌﻮت وﻃلﻘﻬا ﺛﻼ ﻓﻬل ﻫﺬﻩ ﺗرث ﻣنﻪ أم ﻻ ﺗرث؟
اﳉﻮاب ﺗرث ﻓلﺬلﻚ ﺗعتد اﻷﻃﻮل نرى ﻫل عدة الﻮﻓاة أﻃﻮل أم عدة الﻄﻼق؟ ﻓاﻷﻃﻮل

ﺗعتدﻩ ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷ ﺎ مﻄﻠﻘﺔ ﻓﻮﺟبﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق ووارﺛﺔ ﻓﺘجﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪة
اﻟﻮﻓﺎة وﻳﻨﺪرج أﻗﻠﻬﻤﺎ ﰲ أﻛثرﳘﺎ ﻓلﺬلﻚ ﺗعتد اﻷﻛثر ) مﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ( اﳌبﺎﻧﺔ ) أمﺔ ﻷ ا
غﲑ وارﺛﺔ أو ذمﻴﺔ ﻷ ا غﲑ وارﺛﺔ أو ( مﻦ ) ﺟﺎءت اﻟبﻴﻨﻮﻧﺔ مﻨﻬﺎ ﻫﻲ الﱵ ﻃالبﺖ
لبينﻮنﺔ ﻓـ ( ﺗﻌﺘﺪ ) ﻟﻄﻼق ﻻ ﻟﻐﲑﻩ ( ﻻﻧﻘﻄﺎع أﺛر اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻌﺪم مﲑاﺛﻬﺎ ومﻦ اﻧﻘﻀﺖ
ﻋﺪ ﺎ ﻗبﻞ مﻮﺗه ﱂ ﺗﻌﺘﺪ ﻟه وﻟﻮ ورﺛﺖ ﻷ ﺎ أﺟﻨبﻴﺔ ﲢﻞ ﻟﻸزواج ﻫﺬﻩ ﻣن؟ لﻮ واﺣد أ ا
ﰲ ﻣرض اﳌﻮت وانﻘﻀﺖ عد ا ﻗبل أن ﳝﻮت ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺗعتد ﻣﻊ إ ا سﱰث إذا ﻛانﺖ ﱂ
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ﺗرﺗد وﱂ ﺗتﺰوج ﻓﱰث لﻜنﻬا ﻻ ﺗعتد ﳌاذا؟ ﻷن عد ا انﻘﻀﺖ ،ﻗال ) :وإن طﻠﻖ ﺑﻌض
ﻧسﺎﺋه مبﻬﻤﺔ ( ﻛﺎﻧﺖ ) أو مﻌﻴﻨﺔ ﰒ ﻧسﻴﻬﺎ ﰒ مﺎت ( اﳌﻄﻠﻖ ) ﻗبﻞ ﻗرﻋﺔ اﻋﺘﺪ ﻛﻞ
مﻨﻬﻦ ( أي مﻦ ﻧسﺎﺋه ﺻﻮر ن ﻃلق ﻣبﻬمﺔ إﺣداﻛما ﻃالق أو ﻣعينﺔ ونسﻲ ﰒ ﻣات ﻣن

الﱵ ﺗعتد ﻣنﻬما؟ نﻘﻮل ﻛل واﺣدة ﻣنﻬﻢ ﺗعتد .إذاً إذا ﻃلق ﺑعض نساﺋﻪ ﻣبﻬمﺔ أو ﻛانﺖ

ﻣعينﺔ ﰒ نسيﻬا ﰒ ﻣات ﻳعﲏ نتصﻮر اﻵن عندﻩ زوﺟتان ﻓﻄلق إﺣداﳘا ﻣبﻬمﺔ أو ﻃلق
واﺣدة ﺑعينﻬا ونسيﻬا ﰒ ﻣات ﻓاﻵن إذا ﻣات إﺣداﳘا ﻃالق واﺣدة ﻣﻄلﻘﺔ والثانيﺔ ﻣتﻮﰱ
عنﻬا ﻳعﲏ واﺣدة ﺗعتد عدة وﻓاة والثانيﺔ ﺗعتد عدة ﻃﻼق لﻜن لﻮ ﻗلنا أ ا ﻛانﺖ ﻣﻄلﻘﺔ
ﻃﻼق رﺟعﻲ ﻣعناﻩ الﻜل سيعتد عدة وﻓاة لﻜن إذا ﻛان ليس رﺟعيا ﰒ ﻣات ﻫنا ﻣن الﱵ

ﺗعتد عدة وﻓاة وﻣن الﱵ ﺗعتد عدة ﻃﻼق؟ ﻓعند ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر :ﻗال ) :ﻗبﻞ ﻗرﻋﺔ"أ" اﻋﺘﺪ
ﻛﻞ مﻨﻬﻦ ("ب" ﺻارت الﻘﻀيﺔ ﻛالتاﱄ :إن ﺣصلﺖ ﻗرعﺔ وعينا اﳌﻄلﻘﺔ لﻘرعﺔ ﻓاﳌﻄلﻘﺔ
ﺗعتد عدة ﻃﻼق وغﲑﻫا ﺗعتد عدة وﻓاة وانتﻬى اﳌﻮﺿﻮع ،إذا ﱂ ﲢصل الﻘرعﺔ ﻓعند ذلﻚ
سننﻈر ﻓيﻬما اﳊاﻣل ﻣنﻬما ستعتد عدة اﳊمل ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،وإن ﻛانﺖ غﲑ ﺣاﻣل

عمﻮﻣا ستعتد اﻷﻃﻮل ﻣن الﻮﻓاة والﻄﻼق وﳍﺬا ﻗال ) :ﻗبﻞ ﻗرﻋﺔ"أ" اﻋﺘﺪ ﻛﻞ مﻨﻬﻦ
("ب" أي مﻦ ﻧسﺎﺋه ) ﺳﻮى حﺎمﻞ"ج" اﻷطﻮل مﻨﻬﻤﺎ ( أي ﻋﻦ ﻋﺪة طﻼق ووﻓﺎة
ﻷن ﻛﻞ واحﺪة مﻨﻬﻦ ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺨرﺟﺔ ﺑﻘرﻋﺔ واﳊﺎمﻞ ﻋﺪ ﺎ وﺿﻊ اﳊﻤﻞ ﻛﻤﺎ
ﺳبﻖ وإن ار ﺑﺖ مﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زمﻦ ﻋﺪ ﺎ أو ﺑﻌﺪﻩ مﺎرة ﲪﻞ ﻛحرﻛﺔ أو رﻓﻊ حﻴض ﱂ
ﻳصﺢ ﻧﻜﺎحﻬﺎ حﱴ ﺗﺰول اﻟرﻳبﺔ ﻳعﲏ ﻫﻲ ﻣعتدة وأﺛناء العدة أﺻا ا شﻚ أ ا ﺣاﻣل

ﻓتبﻘى وﻻ ﺗتﺰوج ﺣﱴ ﻳﻈﻬر أ ا ﺣاﻣل أو غﲑ ﺣاﻣل ،انتﻘل اﻵن إﱃ الثالثﺔ ﻣن اﳌعتدات،

ﻗال ) :اﻟثﺎﻟثﺔ ( مﻦ اﳌﺘﻌﺪات ) اﳊﺎﺋﻞ أي غﲑ اﳊاﻣل ذات اﻷﻗراء أي ذات اﳊيض

www.bajabir.com

١٧٦

وﻫﻲ ( ﲨﻊ ﻗرء ﲟﻌﲎ ) اﳊﻴض ( روي ﻋﻦ ﻋﻤر وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋبﺎس ) اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﰲ
اﳊﻴﺎة ( ﺑﻄﻼق أو ﺧﻠﻊ أو ﻓسﺦ ﻳعﲏ ليس ﺑﻮﻓاة ﱂ ﳝﺖ عنﻬا زوﺟﻬا ) ﻓﻌﺪ ﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ
حرة أو مبﻌﻀﺔ ﻳعﲏ ﺑعﻀﻬا ﺣر وﺑعﻀﻬا عبد ﻳعﲏ ﻓيﻬا ﺣرﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻗروء ﻛﺎمﻠﺔ ( ﻟﻘﻮﻟه
ﺗﻌﺎﱃ } واﳌﻄﻠﻘﺎت ﻳﱰﺑصﻦ ﻧﻔسﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗروء { وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﲝﻴﻀﺔ طﻠﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳعﲏ
ﺛﻼث ﺣيﻀات ﺟدﻳدة ﻣستﻘبلﺔ ) وإﻻ ( ن ﻛﺎﻧﺖ أمﺔ ﻓﻌﺪ ﺎ ) ﻗرآن ( أي ﺣيﻀتان
روي ﻋﻦ ﻋﻤر واﺑﻨه وﻋﻠﻲ ) اﻟراﺑﻌﺔ ( مﻦ اﳌﻌﺘﺪات ) مﻦ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ( زوﺟﻬﺎ ) حﻴﺎ
وﱂ ﲢض ﻟصﻐر أو إ س ﻓﺘﻌﺘﺪ حرة ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﻼﺋﻲ ﻳﺌسﻦ مﻦ
اﶈﻴض مﻦ ﻧسﺎﺋﻜم إن ارﺗبﺘم ﻓﻌﺪ ﻦ ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر واﻟﻼﺋﻲ ﱂ ﳛﻀﻦ { أي ﻛﺬﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ
أشﻬر ) ،و ( ﻋﺪة ) أمﺔ ( ﻛﺬﻟﻚ ) شﻬران ( ﻟﻘﻮل ﻋﻤر ﻋﺪة أم اﻟﻮﻟﺪ حﻴﻀﺘﺎن
وﻟﻮ ﱂ ﲢض ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪ ﺎ شﻬرﻳﻦ رواﻩ اﻷﺛرم واحﺘﺞ ﺑه أﲪﺪ ) و ( ﻋﺪة ) مبﻌﻀﺔ
ﳊسﺎب ( ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬرﻳﻦ مﻦ اﻟﺸﻬر اﻟثﺎﻟﺚ ﻗﺪر مﺎ ﻓﻴﻬﺎ مﻦ اﳊرﻳﺔ ﳌاذا؟ ﻷن
اﻷﻣﺔ شﻬرﻳن ﻓﻬﻲ ﳌا نﻘﻮل ﻣبعﻀﺔ ﻣعناﻩ ﻫﻲ ﻻ ﺗنﻘص عن الﺸﻬرﻳن ،إذاً الﺸﻬرﻳن ﻫﺬﻩ
ﻻزﻣﺔ ،ﰒ ﺑعد ذلﻚ ﻛﻢ ﻓيﻬا ﻣن اﳊرﻳﺔ؟ ﻓيﻬا نصف ،نصفﻬا ﺣر ،إذاً خﺬ نصف الﺸﻬر
الثالﺚ ،ﻗال ) :وﳚﱪ اﻟﻜسر ( ﻓﻠﻮ ﻛﺎن رﺑﻌﻬﺎ حرا ﻓﻌﺪ ﺎ شﻬران وﲦﺎﻧﻴﺔ أ م ﻷ ا أﻗل

ﻣن ﲦانيﺔ أ م سبعﺔ أ م ونصف ﻓيجﱪون الﻜسر ) ،اﳋﺎمسﺔ ( مﻦ اﳌﻌﺘﺪات ﻫﺬﻩ ﱂ
نتﻜلﻢ عنﻬا ،ﻓنﺤن ﺗﻜلمنا عن أرﺑﻊ ﻣعتدات وﻫن :اﳊاﻣل ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،ﻣتﻮﰱ عنﻬا
زوﺟﻬا غﲑ ﺣاﻣل أرﺑعﺔ أشﻬر وعﺸرة ،الثالثﺔ :ذات اﻷﻗراء ﻳعﲏ ذات اﳊيض ﺛﻼث
ﺣيﻀات ،الراﺑعﺔ الﱵ ﻻ ﲢيض ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر عد ا ،اﳋاﻣسﺔ :ﻣن ارﺗفﻊ ﺣيﻀﻬا وﻫﺬﻩ

ﺗنﻘسﻢ إﱃ ﻗسمﲔ :إﻣا أن ﺗﻜﻮن ﻻ ﺗعرف السبب ،أو ﺗعرف السبب ،ﻗال ) :مﻦ ارﺗﻔﻊ
حﻴﻀﻬﺎ وﱂ ﺗﺪر ﺳببه ("أ" أي ﺳبﺐ رﻓﻌه ) ﻓﻌﺪ ﺎ ( إن ﻛﺎﻧﺖ حرة ) ﺳﻨﺔ ﺗسﻌﺔ أشﻬر
ﻟﻠحﻤﻞ ( ﻷ ﺎ غﺎﻟﺐ مﺪﺗه ) وﺛﻼﺛﺔ ( أشﻬر ) ﻟﻠﻌﺪة ( وﻫﻲ عدة الﱵ ﻻ ﲢيض ﻓتسعﺔ
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وﺛﻼﺛﺔ ﺻارت  ١٢شﻬر ،ﻗال :ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا ﻗﻀﺎء ﻋﻤر ﺑﲔ اﳌﻬﺎﺟرﻳﻦ واﻷﻧصﺎر
ﻻ ﻳﻨﻜرﻩ مﻨﻬم مﻨﻜر ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ وﻻ ﺗﻨﻘض اﻟﻌﺪة ﺑﻌﻮد اﳊﻴض ﺑﻌﺪ اﳌﺪة ﻳعﲏ إذا انتﻬﺖ ﰒ
ﺟاء اﳊيض ﻳعﲏ ﺑعد السنﺔ ﺟاءﻫا ﺣيض ﻓﻼ نﻘﻮل ﺗعتد ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﻀات ﻛما ﻫﻮ اﻷﺻل

ﻷن اﻵن انﻘﻀﺖ العدة ،ﻗال ) :وﺗﻨﻘﺺ اﻷمﺔ ( ﻋﻦ ذﻟﻚ ) شﻬرا ( ﻓﻌﺪ ﺎ أحﺪ ﻋﺸر
شﻬرا ﳌاذا؟ ﻷن عد ا ﺗسعﺔ أشﻬر للﺤمل ﻣثل غﲑﻫا وشﻬران لﻐﲑ اﳊمل ،ﻗال ) :وﻋﺪة
مﻦ ﺑﻠﻐﺖ وﱂ ﲢض ( ﻛﺂﻳسﺔ ﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﻼﺋﻲ ﱂ ﳛﻀﻦ { ﻫﺬﻩ
ﺟاءت ﰲ غﲑ ﻣﻮﺿعﻬا ﻓمﻜا ا ﻣﻊ الراﺑعﺔ ﻣن اﳌعتدات ،ﻗال :وﻋﺪة ) اﳌسﺘحﺎﺿﺔ
اﻟﻨﺎﺳﻴﺔ ( ﻟﻮﻗﺖ حﻴﻀﻬﺎ ﻛﺂﻳسﺔ ) و ( ﻋﺪة ) اﳌسﺘحﺎﺿﺔ اﳌبﺘﺪأة ( اﳊرة ) ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر
واﻷمﺔ شﻬران ( ﻷن غﺎﻟﺐ اﻟﻨسﺎء ﳛﻀﻦ ﰲ ﻛﻞ شﻬر حﻴﻀﺔ ) وإن ﻋﻠﻤﺖ ( مﻦ
ارﺗﻔﻊ حﻴﻀﻬﺎ ) مﺎ رﻓﻌه"ب" مﻦ مرض أو رﺿﺎع أو غﲑﳘﺎ ﻓﻼ ﺗﺰال ﰲ ﻋﺪة حﱴ ﻳﻌﻮد
اﳊﻴض ﻓﺘﻌﺘﺪ ﺑه ( وإن طﺎل اﻟﺰمﻦ ﻷ ﺎ مﻄﻠﻘﺔ ﱂ ﺗﻴﺄس مﻦ اﻟﺪم ) أو ﺗبﻠﻎ ﺳﻦ اﻹ س
( ﲬسﲔ ﺳﻨﺔ ) ﻓﺘﻌﺘﺪ ﻋﺪﺗه ( أي ﻋﺪة اﻹ س أي ﻋﺪة ذات اﻹ س وﻳﻘبﻞ ﻗﻮل زوج
أﻧه ﱂ ﻳﻄﻠﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ حﻴض أو وﻻدة أو ﰲ وﻗﺖ ﻛﺬا ) .اﻟسﺎدﺳﺔ ( مﻦ اﳌﻌﺘﺪات )
امرأة اﳌﻔﻘﻮد ﺗﱰﺑﺺ ( حرة ﻛﺎﻧﺖ أو أمﺔ ) مﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ مﲑاﺛه ( ﺗﻘدم ﻣعنا ﰲ اﳌﲑاث أن
اﳌفﻘﻮد الﺬي ﻇاﻫر غيبتﻪ السﻼﻣﺔ ﻳنتﻈر ﺣﱴ ﻳبلﻎ سنﻪ ﺗسعﲔ سنﺔ ﰒ ﺗعتد زوﺟتﻪ :إن
ﻛانﺖ ذات ﺣيض ﺛﻼث ﺣيﻀات ،وإن ﻛانﺖ ﻻ ﲢيض ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ،وإن ﻛان غالب
غيبتﻪ اﳍﻼك ﻓمعناﻩ ﺗنتﻈر أرﺑﻊ سنﻮات ﰒ ﺑعد ذلﻚ ﺗعتد ﻓﺈن ﻛانﺖ ﲢيض ﺛﻼث

ﺣيﻀات عد ا ،وإن ﻛانﺖ ﻻ ﲢيض ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ،ﻗال :أي أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ مﻦ ﻓﻘﺪﻩ إن ﻛﺎن
ﻇﺎﻫر غﻴبﺘه اﳍﻼك وﲤﺎم ﺗسﻌﲔ ﺳﻨﺔ مﻦ وﻻدﺗه إن ﻛﺎن ﻇﺎﻫر غﻴبﺘه اﻟسﻼمﺔ ) ﰒ ﺗﻌﺘﺪ
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ﻟﻠﻮﻓﺎة ( أرﺑﻌﺔ أشﻬر وﻋﺸرة أ م ،اﻷﻣﺔ ﻣثل اﳊرة ﰲ الﱰﺑص أﻣا ﰲ العدة ﲣتلف ،العدة
شﻬرﻳن أو ﺣيﻀتﲔ أﻣا ﰲ ﻣدة الﱰﺑص نفسﻬا أرﺑﻊ سنﲔ أو ﺗنتﻈر ﺣﱴ ﻳبلﻎ سن زوﺟﻬا

ﺗسعﲔ سنﺔ ،ﻗال ) :وأمﺔ ( ﻓﻘﺪ زوﺟﻬﺎ ) ﻛحرة ﰲ اﻟﱰﺑﺺ ( أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ أو ﺗسﻌﲔ ﺳﻨﺔ
) و ( أمﺎ ) ﰲ اﻟﻌﺪة ( ﻟﻠﻮﻓﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﱰﺑﺺ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻌﺪ ﺎ ) ﻧصف ﻋﺪة اﳊرة ( ﳌﺎ
ﺗﻘﺪم ) وﻻ ﺗﻔﺘﻘر ( زوﺟﺔ اﳌﻔﻘﻮد ) إﱃ حﻜم حﺎﻛم ﺑﻀرب اﳌﺪة ( أي مﺪة اﻟﱰﺑﺺ )
وﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة ( ﻳعﲏ ﻻ ﺗنتﻈر أن ﻗاﺿﻲ ﻳصدر ﺣﻜﻢ ﻓيﻬا ﺑﻀرب اﳌدة أي ﻣدة الﱰﺑص
وعدة الﻮﻓاة ﻻ ﲢتاج لﺬلﻚ ،ﻗال :ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎمﺖ اﻟبﻴﻨﺔ وﻛﻤﺪة اﻹﻳﻼء ﺗﺬﻛرون ﰲ ب
اﻹﻳﻼء ﻗلنا اﳌﻮﱄ ﺗﻀرب لﻪ ﻣدة أرﺑعﺔ أشﻬر ﻻ ﲢتاج إﱃ ﺣﻜﻢ ﻗاﺿﻲ ،وﻻ ﺗﻔﺘﻘر أﻳﻀﺎ
إﱃ طﻼق وﱄ زوﺟﻬﺎ اﻵن ﻫﺬﻩ الﱵ انتﻈرت أرﺑﻊ سنﻮات ﻻ نﻘﻮل لﻮﱄ زوﺟﻬا ﻳﻄلﻘﻬا ﻻ

ﺑل ﳓﻜﻢ ﺑﻮﻓاﺗﻪ ﲟجرد ﻣﻀﻲ اﳌدة ،اﻵن ﺗصﻮروا أن رﺟل غاب اﻷرﺑعﺔ سنﻮات وﻛان ﻇاﻫر
غيبتﻪ السﻼﻣﺔ ﻓﺤﻜمنا ﲟﻮﺗﻪ ﰒ ﺑعد ذلﻚ اعتدت ﰒ ﺑعد العدة ﺗﺰوﺟﺖ ﰒ ﺑعد أن ﺗﺰوﺟﺖ

رﺟﻊ الﺰوج ﺟاء وﻇﻬر أنﻪ ﱂ ﳝﻮت ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﺗرﺟﻊ لﻸول أم ﺗبﻘى للثاﱐ ،ﻗال ) :وإن
ﺗﺰوﺟﺖ ( زوﺟﺔ اﳌﻔﻘﻮد ﺑﻌﺪ مﺪة اﻟﱰﺑﺺ واﻟﻌﺪة ) ﻓﻘﺪم اﻷول ﻗبﻞ وطء اﻟثﺎﱐ ﻳعﲏ
رﺟﻊ الﺰوج ووﺟد أن زوﺟتﻪ عﻘدت على زوج آخر لﻜن ﱂ ﻳدخل ا ﻓﻬنا نﻘﻮل العﻘد

ﻃل وﺗرﺟﻊ لﺰوﺟﻬا اﻷول ،ﻗال :ﻓﻬﻲ ﻟﻸول ( ﻷ ﺗبﻴﻨﺎ ﺑﻘﺪومه ﺑﻄﻼن ﻧﻜﺎح اﻟثﺎﱐ وﻻ
مﺎﻧﻊ مﻦ اﻟرد ﻣا ﻓيﻪ شﻲء ﳝنﻊ أن نردﻫا لﺰوﺟﻬا اﻷول لﻜن لﻮ وﻃﺌﻬا الثاﱐ ﻳعﲏ عﻘد ا
ودخل ا ﻫنا ﻣﺸﻜلﺔ ،ﻗال ) :و ( إن ﻗﺪم اﻷول ) ﺑﻌﺪﻩ ( أي ﺑﻌﺪ وطء اﻟثﺎﱐ ﻓﻬنا
ردﻫا لﻸول إشﻜال وﺑﻘاءﻫا ﻣﻊ الثاﱐ إشﻜال واﻹشﻜاﻻن ﻣتساو ن ،ﻓيصبﺢ اﳋيار

لﻸول إن شاء ردﻫا وإن شاء أﺑﻘاﻫا ،ﻗال :ﻓـ ) ﻟه ( أي ﻟﻸول ) أﺧﺬﻫﺎ زوﺟﺔ ﻟﻌﻘﺪ
اﻷول وﻟﻮ ﱂ ﻳﻄﻠﻖ اﻟثﺎﱐ وﻻ ﻳﻄﺄ ( ﻫﺎ اﻷول ) ﻗبﻞ ﻓراغ ﻋﺪة اﻟثﺎﱐ وﻟه ( أي ﻟﻸول )
ﺗرﻛﻬﺎ مﻌه ( أي مﻊ اﻟثﺎﱐ ) مﻦ غﲑ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ( ﻟﻠثﺎﱐ لﻜن اﳋﻼف ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ
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ﰲ ﻣسﺄلﺔ العﻘد ﻫل ﳓتاج إنﻪ ﳒدد العﻘد إذا ﺗرﻛﻬا للثاﱐ ﻷنﻪ ﳌا ﻗدم اﻷول الﻈاﻫر انﻪ
اﻛتﺸفنا أن العﻘد عﻘد الثاﱐ ﻃل ﻓﺈن ﺗرﻛﻬا للثاﱐ اﳌﺬﻫب عدم ﲡدﻳد لﻜن ﻫناك ﻣن
اختار أن التجدﻳد أوﱃ وﳍﺬا ﻗال :وﻗﺎل اﳌﻨﻘﺢ أي اﳌرداوي اﻷصﺢ ﺑﻌﻘﺪ ﻳعﲏ ﺑعﻘد

ﺟدﻳد اﻧﺘﻬﻰ ﻗﺎل ﰲ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﺑن ﲪدان وإن ﻗﻠﻨﺎ ﳛﺘﺎج اﻟثﺎﱐ ﻋﻘﺪاً ﺟﺪﻳﺪاً إذاً سنﻘﻮل

ﳛتاج أن اﻷول ﻳﻄلﻘﻬا إذاً اﳌﺬﻫب أننا ﻻ ﳓتاج إﱃ عﻘد ﺟدﻳد لﻜن اختار اﳌﻮﻓق واﳌنﻘﺢ

ﻗالﻮا اﻷﺻﺢ أن ﻓيﻪ عﻘد ﺟدﻳد إذاً لن ﻳصﺢ العﻘد اﳉدﻳد إﻻ أن ﺗﻄلق ﻣن اﻷول ﰒ ﻳعﻘد

عليﻬا الثاﱐ ،ﻗال :طﻠﻘﻬﺎ اﻷول ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺘﻬﻰ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺘﻌﺘﺪ ﺑﻌﺪ طﻼق اﻷول ﰒ
ﳚﺪد اﻟثﺎﱐ ﻋﻘﺪا ﻷن زوﺟﺔ اﻹﻧسﺎن ﻻ ﺗصﲑ زوﺟﺔ ﻟﻐﲑﻩ ﲟجرد ﺗرﻛه ﳍﺎ وﻗﺪ ﺗبﻴﻨﺎ
ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﻟثﺎﱐ ﺑﻘﺪوم اﻷول اﳊﻘيﻘﺔ ﻫﺬا الﻘﻮل اختيار اﳌﻮﻓق ﻣﻮﻓق ،اﻵن نفﱰض أن
الﺰوج الثاﱐ ﺗرﻛﻬا للﺰوج اﻷول ﻓﻬل لﻪ أن خﺬ الصداق؟ ﻗال إن ﺗرﻛﻬا ﻳسﱰد الصداق،

ﻗال ) :و ﺧﺬ ( اﻟﺰوج اﻷول ) ﻗﺪر اﻟصﺪاق اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻫﺎ مﻦ ( اﻟﺰوج ) اﻟثﺎﱐ ( إذا
ﺗرﻛﻬﺎ ﻟه ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ وﻋثﻤﺎن أﻧه ﳜﲑ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟصﺪاق اﻟﺬي ﺳﺎق إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ )
وﻳرﺟﻊ اﻟثﺎﱐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ أﺧﺬﻩ ( اﻷول ) مﻨه ( ﻣعناﻩ أن الﺰوج اﻷول ﻳﻄالب الثاﱐ
لصداق والثاﱐ ﻳﻄالب الﺰوﺟﺔ لصداق ،ﻗال ) :وﻳرﺟﻊ اﻟثﺎﱐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ أﺧﺬﻩ ( اﻷول
) مﻨه ( ﻷ ﺎ غرامﺔ ﻟﺰمﺘه ﺑسبﺐ وطﺌه ﳍﺎ ﻓرﺟﻊ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ غرﺗه ﰒ ﻗال :ومﱴ
ﻓرق ﺑﲔ زوﺟﲔ ﳌﻮﺟﺐ ﰎ ن اﻧﺘﻔﺎؤﻩ ﻓﻜﻤﻔﻘﻮد لﻮ ﻓرﻗنا ﺑﲔ زوﺟﲔ لسبب ﻣثل رﺿاع

ﻳعﲏ اعتﻘد أن ﺑﲔ الﺰوﺟﲔ رﺿاع ﻓفرﻗنا ﺑينﻬما ﻓتﺰوﺟﺖ واﺣد ﱐ ﰒ اﻛتﺸفنا انﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟد ﻫناك رﺿاع ﻳعﲏ ﻓرﻗنا ﺑينﻬما ﺑسبب الرﺿاع اﳌﻜﺬوب ﻓﻈﻬر ان اﳋﱪ ﻛﺬب وليس
ﺑينﻬما رﺿاع وﻻ شﻲء ﺑل ﻫﻲ زوﺟﺔ لﻸول ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﺗبﻘى للثاﱐ أم لﻸول؟ نﻘﻮل نفس
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اﳊﻜﻢ نﻘﻮل إن ﻛان الثاﱐ ﱂ ﻳدخل ا ﻓﱰﺟﻊ لﻸول ،وإن ﻛان دخل ا ﻓمعناﻩ اﳊق
لﻸول أن ﻳردﻫا لنفسﻪ أو ﻳبﻘيﻬا و خﺬ الصداق ،ونفس الﻜﻼم نﻘﻮلﻪ إذا أﺑﻘاﻫا اﻷول
للثاﱐ ﻓﻬل ﳛتاج إﱃ ﻃﻼق وعدة وعﻘد ﺟدﻳد أم ﻻ؟ اﳌﻮﻓق ﻳﻘﻮل نعﻢ واﳌﺬﻫب ﻳﻘﻮل ﻻ،

ﻗال :ﻛمفﻘﻮد ﻳعﲏ ﺗرد ﻗبل الﻮطء وﳜﲑ ﺑعد الﻮطء.

ﻓصﻞ
) ومﻦ مﺎت زوﺟﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋﺐ ( اﻋﺘﺪت مﻦ مﻮﺗه ) أو طﻠﻘﻬﺎ ( وﻫﻮ غﺎﺋﺐ ) اﻋﺘﺪت
مﻨﺬ اﻟﻔرﻗﺔ وإن ﱂ ﲢﺪ ( أي وإن ﱂ ت ﻹحﺪاد ﰲ صﻮرة اﳌﻮت ﻷن اﻹحﺪاد ﻟﻴﺲ
شرطﺎ ﻻﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة انتبﻬﻮا ﳍﺬا إذا ﻣات زوﺟﻬا الﻐاﺋب العدة ﺗبدأ ﻣن ﻣﱴ؟ ﻣن علمﻬا

أم ﻣن ﻣﻮﺗﻪ؟ﻣن ﻣﻮﺗﻪ ،أو ﻃلﻘﻬا ﺗعد ﻣن ﻣﱴ؟ ﻣن علمﻬا أم ﻣن وﻗﺖ الﻄﻼق؟ ﻣن وﻗﺖ

الﻄﻼق ﻳعﲏ لﻮ ﻣات زوﺟﻬا وﻣا علمﺖ إﻻ ﺑعد شﻬرﻳن ﻓتﻜمل العدة ﻓيبﻘى ﳍا شﻬرﻳن
وعﺸرة ،اﻓرض إ ا ﻣا علمﺖ إﻻ ﺑعد ﲬسﺔ أشﻬر ﻓانتﻬﺖ عد ا ،ﻫﻲ ﱂ ﲢد واﻹﺣداد
ﻫﻮ ﺗرك الﺰﻳنﺔ ﰲ ﻣدة العدة؟ نﻘﻮل اﻹﺣداد ليس شرط للعدة ﻳعﲏ العدة ﺗصﺢ ﻣن غﲑ

إﺣداد ،عند ﻣسﺄلﺔ لﻮ أن اﻣرأة وﻃﺌﺖ ﺑﺸبﻬﺔ أو ﺑﺰ  ،ﻗال ) :وﻋﺪة مﻮطﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ أو
ز أو ( مﻮطﻮءة ) ﺑﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻤﻄﻠﻘﺔ ( حرة ﻛﺎﻧﺖ أو أمﺔ مﺰوﺟﺔ ﻷﻧه وطء ﻳﻘﺘﻀﻲ
شﻐﻞ اﻟرحم ﻓﻮﺟبﺖ اﻟﻌﺪة مﻨه ﻛﺎﻟﻨﻜﺎح اﻟصحﻴﺢ ﻷن ﻫﺬا الﻮطء ﳑﻜن ﻳﻜﻮن ﺗسبب

ﲝمل لﺬلﻚ ﺗعتد ﻣثل اﳌﻄلﻘﺔ ﻓﺈن ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،وإن ﱂ ﲢمل وﻛانﺖ ﲢيض
ﻓعد ا ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﻀات ،وإن ﱂ ﺗﻜن ﲢض ﻓعد ا ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر وﻫﺬﻩ العدة ﻻستﱪاء الرﺣﻢ

ﺣﱴ نتيﻘن أ ا ﱂ ﲢمل ﻣن ﻫﺬا الﺰ والعياذ

 ،ﻗال :وﺗسﺘﱪأ أمﺔ غﲑ مﺰوﺟﺔ ﲝﻴﻀﺔ

ﻣعناﻩ لﻮ ﻛانﺖ أﻣﺔ ﻓاﻷﻣﺔ ليسﺖ ﳍا عدة ﻳعﲏ اﻷﻣﺔ إذا أراد سيدﻫا أن ﻳﺰوﺟﻬا أو ﻳعتﻘﻬا
أو ﻛﺬا ﻓتستﱪئ ﲝيﻀﺔ واﺣدة ،اﻵن نتﻜلﻢ عن ﻫﺬﻩ اﳌرأة والعياذ الﱵ وﻃﺌﺖ ﺑﺸبﻬﺔ
ﻓﻼﺑد أن ﺗعتد وﳌا ﺗعتد ﻫﻲ ﻣتﺰوﺟﺔ ﻓﻜيف ﻳسﻮي ﻣعﻬا زوﺟﻬا ﻫل ﳚلس ﻣعﻬا ﻛل
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ﻣعﻬا أم ﻳﻄردﻫا ﻣن البيﺖ؟ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ،ﻗال :وﻻ ﳛرم ﻋﻠﻰ زوج وطﺌﺖ زوﺟﺘه ﺑﺸبﻬﺔ
أو ز زمﻦ ﻋﺪة غﲑ وطء ﰲ ﻓرج ﻣعناﻩ أن ﻫﺬﻩ اﳌرأة ﺗبﻘى ﰲ ﺑيﺖ زوﺟﻬا لﻜن ﻻ

ﻳﻄﺄﻫا ﻓفﱰة العدة الﱵ ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺣيﻀات أو ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﺗبﻘى عند زوﺟﻬا والﺬي ﳛرم
على زوﺟﻬا ﻣنﻬا ﻫﻮ اﳉماع ﻓﻘﻂ لﻜن لﻪ أن ﳚلس ﻣعﻬا وأن ﻳﻘبلﻬا وﻛﺬا ﻻ س.

ﻗال ) :وإن وطﺌﺖ مﻌﺘﺪة ﺑﺸبﻬﺔ أو ﻧﻜﺎح ﻓﺎﺳﺪ اﳊﻜﻢ اﻷول :ﻓرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( أي ﺑﲔ
اﳌﻌﺘﺪة اﳌﻮطﻮءة واﻟﻮاطﻰء اﳊﻜﻢ الثاﱐ ) :وأﲤﺖ ﻋﺪة اﻷول ( ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺗه مﻦ
ﻧﻜﺎح صحﻴﺢ أو ﻓﺎﺳﺪ أو وطء ﺑﺸبﻬﺔ ﻓﻬﻲ اﻵن ﻣعتدة ﻣن نﻜاح ﺻﺤيﺢ أو ﻣن نﻜاح

ﻓاسد أو ﻣن وطء شبﻬﺔ ﰒ وﻫﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ العدة ﺣصل وطء ﺑﺸبﻬﺔ آخر أو نﻜاح ﻓاسد
ﻓاﳊﻜﻢ أننا نفرق ﺑينﻬما ﰒ ﺗتﻢ عدة اﻷول وﺑعدﻣا ﺗتﻢ عدة اﻷول ،ختصار :إذا انتﻬﺖ
عدة اﻷول ﺗعتد للثاﱐ لﻜن اﳌﺸﻜلﺔ ﻫﺬا الﻜﻼم ﺑﺸرط أﻻ ﳛصل ﲪل ﻣن الثاﱐ ﻷنﻪ إذا
ﻓرﻗنا ﺑينﻬما وﻗلنا ﺗبدأ ﺗعتد لﻸول ﻓﻘد ﳛصل ﲪل ﻣن الثاﱐ ﻓﺈذا ﺣصل ﲪل ﻣن الثاﱐ
إذاً ﺗﻜمل عدة الثاﱐ ﰒ ﺗرﺟﻊ إﱃ عدة اﻷول ،ﻓاﻷﺻل أن ﺗبدأ ﺑعدة اﻷول ﻓﺈذا انتﻬﺖ

ﺗعتد للثاﱐ إﻻ إذا ﺣصل ﲪل ﻓتعتد للثاﱐ ﰒ ﺗعتد لﻸول ،ﻗال :مﺎ ﱂ ﲢﻤﻞ مﻦ اﻟثﺎﱐ
"ج" ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪ ﺎ مﻨه ﺑﻮﺿﻊ اﳊﻤﻞ ﰒ ﺗﻌﺘﺪ ﻟﻸول ) وﻻ ﳛﺘسﺐ مﻨﻬﺎ ( أي مﻦ ﻋﺪة
اﻷول ) مﻘﺎمﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟثﺎﱐ ( ﺑﻌﺪ وطﺌه ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﺑﻮطﺌه ﻳعﲏ ﻻ ﳓسب ﻣن عدة اﻷول
ﻓﱰة النﻜاح الفاسد وإﳕا ﺗبدأ إﻛمال عدة اﻷول ﻣنﺬ ﻓرﻗنا ﺑينﻪ وﺑﲔ الﺰوﺟﺔ الﱵ نﻜﺤﻬا
ﺑنﻜاح ﻓاسد إذاً ختصار اﻵن ﻫﻲ ﻣعتدة ﻣن نﻜاح ﺻﺤيﺢ أو ﻓاسد أو شبﻬﺔ ﰒ

نﻜﺤﺖ نﻜاﺣا ﻓاسدا وﺑعد ﻫﺬا النﻜاح الفاسد وﻃﺌﺖ لنﻜاح الفاسد ﻓﻬﺬﻩ الفﱰة ﻻ
ﲢسب ﲟجرد إ ا دخلﺖ على الﺰوج اﳉدﻳد ﻓﻬﺬﻩ الفﱰة ﻻ ﲢسب ﻣن عدة اﻷول ،ﻓلﻮ
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ﻓرﺿنا أ ا ستعتد ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻷشﻬر ﻻ ﲢيض وﺑعد شﻬر ﻣن عدة اﻷول نﻜﺤﺖ الثاﱐ
وﺣصل الﻮطء وﻣﻜثﺖ عند الثاﱐ شﻬر ﰒ عادت إذاً نعتﱪ ﻛﻢ ﻣﻀى ﻣن عد ا ﻣن

اﻷول؟ شﻬر واﺣد وﻫﺬﻩ الفﱰة الﱵ ﻣﻜثﺖ ﻣﻊ الثاﱐ ﻻ ﲢسب ،ﻗال ) :وﻻ ﳛﺘسﺐ مﻨﻬﺎ
( أي مﻦ ﻋﺪة اﻷول ) مﻘﺎمﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟثﺎﱐ ( ﺑﻌﺪ وطﺌه ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﺑﻮطﺌه إذاً ﺗبدأ ﰲ
إﻛمال عدة اﻷول ﻣن التفرﻳق ﺑينﻬا وﺑﲔ الﺰوج الثاﱐ ،ﻗال ) :ﰒ ( ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪادﻫﺎ ﻟﻸول
) اﻋﺘﺪت ﻟﻠثﺎﱐ ("د" ﻷ ﻤﺎ حﻘﺎن اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻟرﺟﻠﲔ ﻓﻠم ﻳﺘﺪاﺧﻼ وﻗﺪم أﺳبﻘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ
ﺗسﺎو ﰲ مبﺎح غﲑ ذﻟﻚ ) وﲢﻞ ( اﳌﻮطﻮءة ﰲ ﻋﺪ ﺎ ﺑﺸبﻬﺔ أو ﻧﻜﺎح ﻓﺎﺳﺪ ) ﻟه (
أي ﻟﻮطﺌﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻳعﲏ لﺸبﻬﺔ ،اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن ﻣسﺄلﺔ ﻣن وﻃﺌﺖ ﺑﺸبﻬﺔ أو نﻜاح ﻓاسد
ﻓرﻗنا ﺑينﻬما ﰒ اعتدت ﻓبعدﻣا ﺗعتد ﺗنتﻬﻲ ﳝﻜن أن ﻳتﺰوﺟﻬا وﻳعﻘد عليﻬا ﻓﻬﻲ ﲢل لﻪ

ﻣﱴ؟ ﻗال ) :ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﺗﲔ ( إذاً ﺑﺸرﻃﲔ العﻘد وانﻘﻀاء العدﺗﲔ ﻟﻘﻮل ﻋﻠﻲ
إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪ ﺎ ﻓﻬﻮ ﺧﺎطﺐ مﻦ اﳋﻄﺎب انتﻘل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى ،ﻗال) :
وإن ﺗﺰوﺟﺖ ( اﳌﻌﺘﺪة ) ﰲ ﻋﺪ ﺎ ﱂ ﺗﻨﻘﻄﻊ ( ﻋﺪ ﺎ ﻫﺬا النﻜاح ﻃل لﻜن ﳓن ﻻ
نتﻜلﻢ عن النﻜاح ﺑل نتﻜلﻢ عن العدة ،ﻓﻬل ستنﻘﻄﻊ عد ا ﻣن اﻷول ﺑنﻜاﺣﻬا الباﻃل

ﻫﺬا؟ نﻘﻮل إﱃ اﻵن ﻻ ﻳنﻘﻄﻊ ،ﻣﱴ ﺗنﻘﻄﻊ العدة ﻣن اﻷول؟ ﻗال ) :حﱴ ﻳﺪﺧﻞ ﺎ ( أي
ﻳﻄﺄﻫﺎ ﻷن ﻋﻘﺪﻩ طﻞ ﻓﻼ ﺗصﲑ ﺑه ﻓراشﺎ إذاً ﺗصﻮروا ﻣعﻲ ﻫﻲ اﻵن ﰲ عد ا ﻣن اﻷول

لﻮ ﻗلنا ﻣثﻼ ﻷشﻬر ﻷ ا ﻻ ﲢيض ﻓبعد شﻬر عﻘدت على رﺟل ﻓﻬل انﻘﻄعﺖ العدة؟ ﻻ
ﱂ ﺗنﻘﻄﻊ ،ﰒ ﰲ اﻳﺔ الﺸﻬر الثاﱐ ،ﺑداﻳﺔ الثالﺚ دخل ا ﻫنا انﻘﻄعﺖ العدة ﻓيصﲑ ﺑﻘﻲ

ﳍا شﻬر واﺣد .إذاً ﺗنﻘﻄﻊ العدة ليس لعﻘد وإﳕا لدخﻮل ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،ﻗال ) :ﻓﺈذا
ﻓﺎرﻗﻬﺎ ( اﻟثﺎﱐ ) ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ﺎ مﻦ اﻷول ﰒ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻌﺪة مﻦ اﻟثﺎﱐ ( ﳌﺎ ﺗﻘﺪم

انتﻬينا ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ واﺿﺤﺔ نفرق ﺑينﻬﻢ وﺗﻜمل لﻸول ﰒ للثاﱐ لﻜن لﻮ ﺟاء ولد اﺣتمال

أن ﻳﻜﻮن الﻮلد ﻣن اﻷول واﺣتمال ﻳﻜﻮن ﻣن الثاﱐ ﻓسيتﻜلﻢ اﻵن عن ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ :إن
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أﺗﺖ ﺑﻮلد ﻣن أﺣدﳘا ﺑعينﻪ ﻓﺈذاً لﻮ ﲪلﺖ ﻣن أﺣدﳘا ﺗعتد أوﻻ لصاﺣب اﳊمل ﰒ للثاﱐ

ﺑﻐض النﻈر ﻫﻮ اﻷول أو الثاﱐ وﳍﺬا ﻗال ) :وإن أﺗﺖ ( اﳌﻮطﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ ﰲ ﻋﺪ ﺎ )
ﺑﻮﻟﺪ مﻦ أحﺪﳘﺎ ( ﺑﻌﻴﻨه ) اﻧﻘﻀﺖ مﻨه ﻋﺪ ﺎ ﺑه ( أي ﻟﻮﻟﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن مﻦ اﻷول أو
مﻦ اﻟثﺎﱐ ) ﰒ اﻋﺘﺪت ﻟﻶﺧر ( ﺑثﻼﺛﺔ ﻗروء السﺆال ﻫنا ﻛيف نعرف انﻪ لﻸول أم للثاﱐ؟
ﻗال :وﻳﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻸول إذا أﺗﺖ ﺑه ﻟﺪون ﺳﺘﺔ أشﻬر مﻦ وطء اﻟثﺎﱐ وﻳﻜﻮن ﻟﻠثﺎﱐ
أذا أﺗﺖ ﺑه ﻷﻛثر مﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ )عﺸرة أشﻬر( مﻨﺬ ﻧﺖ مﻦ اﻷول ﻫﺬﻩ الصﻮرة اﻷوﱃ

ﻳﻜﻮن لﻸول والصﻮرة الثانيﺔ ﻳﻜﻮن للثاﱐ لﻜن عند ﺻﻮر واﺣتماﻻت ﻻ نعرف ﻫﻮ ﻣن

اﻷول أو ﻣن الثاﱐ ﻳعﲏ ﻣثﻼ لﻮ ﺟاءت ﺑﻪ ﺑعد سبعﺔ أشﻬر ﻓيﺤتمل أن ﻳﻜﻮن ﻣن اﻷول

وﳛتمل أن ﻳﻜﻮن ﻣن الثاﱐ ﻓﺈذا أشﻜل ﻣاذا نفعل؟ ﻗال :وإن أشﻜﻞ ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻓﺔ

والﻈاﻫر انﻪ ﺑعد التﺄﻛد والتﻮﺛق أن الدﻳن خﻄﺄ و در ﻛما ﻳﻘال ﻓيمﻜن أن ﻳعتمد عليﻪ

وﻳﻜﻮن ﻫﻮ أﻗﻮى ﻣن الﻘاﻓﺔ .ﻗال ) :ومﻦ وطئ مﻌﺘﺪﺗه اﻟبﺎﺋﻦ ( ﰲ ﻋﺪ ﺎ ) ﺑﺸبﻬﺔ
اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻌﺪة ﺑﻮطﺌه ودﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ( اﻟﻌﺪة ) اﻷوﱃ ( ﻷ ﻤﺎ ﻋﺪ ن مﻦ واحﺪ
ﻟﻮطﺌﲔ ﻳﻠحﻖ اﻟﻨسﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﳊﻮﻗﺎ واحﺪا ﻓﺘﺪاﺧﻼ ﻷن ﻫﺬﻩ العدة ﻣن واﺣد والنسب
أﺻﻼ لﻮاﺣد ﻳعﲏ لﻮ ﻇﻬر ولد ﻓﻬﻮ ﳍﺬا الرﺟل ﻻ لﻐﲑﻩ ،اﻵن ﺑدأ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ،ﻗال:

وﺗبﲏ اﻟرﺟﻌﻴﺔ إذا طﻠﻘﺖ ﰲ ﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ﺎ ﺻﻮرة ﻫﺬا :اﻵن ﻫﻮ ﻃلق الﺰوﺟﺔ ﻃلﻘﺔ
واﺣدة ﻳعﲏ رﺟعيﺔ وﻫﻲ اﻵن ﰲ عد ا ﻓﻘبل أن ﻳراﺟﻊ ﻃلﻘﻬا وﻫﻲ ﻣﻄلﻘﺔ رﺟعيﺔ ﻓماذا
ﺗفعل؟ ﺗستﺄنف أم ﺗﻜمل العدة؟ ﺗﻜمل العدة وﻻ ﺗستﺄنف ﻷ ا ﻣﻄلﻘﺔ رﺟعيﺔ وﱂ ﻳدخل
ا ﻓليس عند شبﻬﺔ ﻓﻼ نﻘﻮل عدة ﺟدﻳدة لﻜن إن راﺟعﻬا ﰒ ﻃلﻘﻬا إذاً ﻫﻲ اﻵن
ﻣﻄلﻘﺔ رﺟعيﺔ ﰲ أﺛناء العدة ﻗال راﺟعتﻚ رﺟعﺖ زوﺟﺔ ﰒ ﻗال أنﺖ ﻃالق ﻓتبدأ عدة
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ﺟدﻳدة ،ﻗال :وإن راﺟﻌﻬﺎ ﰒ طﻠﻘﻬﺎ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ) وإن ﻧﻜﺢ مﻦ أ ﺎ ﰲ ﻋﺪ ﺎ ﰒ طﻠﻘﻬﺎ
ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ( ﺎ ) ﺑﻨﺖ ( ﻋﻠﻰ مﺎ مﻀﻰ مﻦ ﻋﺪ ﺎ اﻵن ﻫﻮ ﻣثﻼ خالعﻬا ﻓﻬﻲ اﻵن

ﻣعتدة وﻫﻲ ﺋن عنﻪ ﻓﻬل لﻪ أن ﻳتﺰوﺟﻬا؟ اﳉﻮاب نعﻢ ﻷ ا زوﺟتﻪ ﻓما عند خﻮف
ﻻختﻼط اﻷنساب ﻓعﻘد ا وﻗبل أن ﻳدخل ا ﻃلﻘﻬا ﻓﻬل اﳌﻄلﻘﺔ ﻗبل الدخﻮل عليﻬا
عدة؟ اﳉﻮاب ﻻ ﻓاﻵن ليس عليﻬا عدة ﻣن الﻄﻼق الثاﱐ لﻜن عدة الﻄﻼق اﻷول ﱂ

ﺗنتﻬﻲ أو عدة اﳋلﻊ ﱂ ﺗنتﻬﻲ إذاً ﺗﻜمل ﻣا ﻣﻀى ﻓﻘﻂ ،ﻗال :ﻷﻧه طﻼق ﰲ ﻧﻜﺎح ن
ﻗبﻞ اﳌسﻴﺲ واﳋﻠﻮة ﻓﻠم ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺪة واﻵن ﻳرﻳد أن ﻳبﲔ الفرق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ وﺑﲔ ﻣسﺄلﺔ ﻣا
إذا راﺟﻊ ،ﻗال :ﲞﻼف مﺎ إذا راﺟﻌﻬﺎ ﰒ طﻠﻘﻬﺎ ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻷن اﻟرﺟﻌﺔ إﻋﺎدة إﱃ
اﻟﻨﻜﺎح اﻷول ﻓتستﺄنف العدة .اﻵن رﺟل ﻃلق اﻣرأﺗﻪ رﺟعيﺔ وﻫﻲ اﻵن ﰲ العدة ﻓردﻫا إﱃ

عصمتﻪ راﺟعﻬا ﰒ ﻃلﻘﻬا ﻓﻼ ﻳﻘال أن ﻫﺬﻩ ﻻ عدة عليﻬا ﻷ ا ﻣﻄلﻘﺔ ﻗبل الدخﻮل ﻓﻬﺬﻩ
إرﺟاعﻬا ﻣعناﻩ رد للنﻜاح اﻷول ﻓﺈذا ﻃلق ﻳعﲏ ﻛﺄنﻪ ﻃلق ﻣدخﻮﻻ ا ﲞﻼف ﻣا لﻮ ﻛان
ﻗد أ ا ﰒ أستﺄنف عﻘدا ﺟدﻳدا وﺗﺰوﺟﻬا وﻫﻲ ﰲ العدة ﱂ ﺗنتﻬﻲ عد ا ﻣنﻪ ﰒ ﻃلﻘﻬا
ﻗبل الدخﻮل ﻓتﻜمل العدة الﻘدﳝﺔ وأﻣا ﻃﻼﻗﻬا اﳉدﻳد ﻓﻼ شﻲء عليﻬا ،انتﻘل اﳌصنف
عليﻪ رﲪﺔ ﷲ إﱃ ب اﻹﺣداد:

ﻓصﻞ

ﳛرم إحﺪاد ﻓﻮق ﺛﻼث ﻋﻠﻰ مﻴﺖ غﲑ زوج ) وﻳﻠﺰم اﻹحﺪاد مﺪة اﻟﻌﺪة ﻛﻞ ( امرأة )
مﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ"أ" ﰲ ﻧﻜﺎح صحﻴﺢ ("ب" ﻫنا اﻹﺣداد ﻳﻜﻮن واﺟب ﻟﻘﻮﻟه صﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠم "ﻻ ﳛﻞ ﻻمرأة ﺗﺆمﻦ واﻟﻴﻮم اﻵﺧر أن ﲢﺪ ﻋﻠﻰ مﻴﺖ ﻓﻮق ﺛﻼث ﻟﻴﺎل
إﻻ ﻋﻠﻰ زوج أرﺑﻌﺔ أشﻬر وﻋﺸرا" مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وإن ﻛﺎن اﻟﻨﻜﺎح ﻓﺎﺳﺪا ﱂ ﻳﻠﺰمﻬﺎ اﻹحﺪاد
ﻷ ﺎ ﻟﻴسﺖ زوﺟﺔ وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻠﺰوم اﻹحﺪاد ﻛﻮ ﺎ وارﺛﺔ أو مﻜﻠﻔﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ
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اﻹﺣداد أن ﺗﻜﻮن زوﺟﺔ ﻣﻜلفﺔ ﳑﻜن ﺗﻜﻮن ﺻﻐﲑة ،ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن وارﺛﺔ ﻗد ﺗﻜﻮن

ذﻣيﺔ ،ﻗال :ﻓﻴﻠﺰمﻬﺎ ) وﻟﻮ ذمﻴﺔ أو أمﺔ أو غﲑ مﻜﻠﻔﺔ ( ﻓﻴجﻨبﻬﺎ وﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻴﺐ وﳓﻮﻩ
ﻳعﲏ إذا ﻛانﺖ ﺻﻐﲑة ﳚنبﻬا وليﻬا الﻄيب وﻣا ﻳلﺰﻣﻬا ﰲ اﻹﺣداد ،وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺰوج
مﻜﻠﻔﺎ أو ﻻ ﻳعﲏ ﲢد لﻮ ﻛانﺖ ﻫﻲ ﻛبﲑة ﻣثﻼ أو ﺻﻐﲑة أو زوﺟﻬا ﻛبﲑ أو زوﺟﻬا ﺻﻐﲑ،
للﻮﻓاة اﻹﺣداد ﻳلﺰم واﺟب ،ﻗال :ﻟﻌﻤﻮم اﻷحﺎدﻳﺚ وﻟﺘسﺎوﻳﻬﻦ ﰲ ﻟﺰوم اﺟﺘﻨﺎب
اﶈرمﺎت اﻷﺣادﻳﺚ ﱂ ﺗفرق ﺑﲔ الصﻐﲑة والﻜبﲑة أو الﺰوج ﻛبﲑ أو ﺻﻐﲑ ،ﻗال ) :وﻳبﺎح (
اﻹحﺪاد ) ﻟبﺎﺋﻦ مﻦ حﻲ ( وﻻ ﻳسﻦ ﳍﺎ ﻗﺎﻟه ﰲ اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻳعﲏ ﻣثﻼ نﻘﻮل ﻃلﻘﻬا ﺛﻼ وﻣا
ﻣات عنﻬا أي ﻣﻄلﻘﺔ ﻓﻬل ﲢد وﺗﱰك الﺰﻳنﺔ؟ ﻗال اﳌصنف ﻳباح للباﺋن لﻜن ﻻ ﳚب وﻻ

ﺣﱴ ﻳسن ،ﻗال ) :وﻻ ﳚﺐ ( اﻹحﺪاد ) ﻋﻠﻰ ( مﻄﻠﻘﺔ ) رﺟﻌﻴﺔ ( وﻻ ﻋﻠﻰ ) مﻮطﻮءة
ﺑﺸبﻬﺔ أو ز أو ﻧﻜﺎح ﻓﺎﺳﺪ أو ( ﻧﻜﺎح ) طﻞ أو مﻠﻚ ﳝﲔ ( ﻷ ﺎ ﻟﻴسﺖ زوﺟﺔ
مﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ اﻵن ﻣﻄلﻘﺔ رﺟعيﺔ ﻃلﻘﻬا ﻃﻼﻗا رﺟعيا ﻓﻬل ﲢد ﰲ ﻓﱰة العدة وﻫﻲ رﺟعيﺔ؟

اﳉﻮاب ﻻ ﻫﺬﻩ ﻻ ﻳلﺰﻣﻬا اﻹﺣداد والﻈاﻫر ﻛﺄن اﻷﺻل ﻛما ﻳﻘﻮل ﰲ اﻹنصاف أنﻪ ﺣيﺚ
ﻗلنا ﻻ ﳚب اﻹﺣداد ﻓﺈنﻪ ﻳباح ﻫﺬا اﳌﻘصﻮد لﻜن الﻈاﻫر ﰲ ﺣق الرﺟعيﺔ اﳌﻄلﻮب اﻵن
ﻣن الرﺟعيﺔ أن ﺗﱰك الﺰﻳنﺔ أم ﺗتﺰﻳن؟ اﳌفروض ﺗتﺰﻳن لﻜﻲ ﻳردﻫا وﻻ ﺗﱰك الﺰﻳنﺔ إذاً الرﺟعيﺔ
" ،"١والثانيﺔ :اﳌﻮﻃﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ ستعتد ﻃبعا لﻜن ﻫﻲ أﺻﻼ ليسﺖ زوﺟﺔ ،والثالثﺔ أو ز
ﻣن زﱏ ﻣرأة ﻓﻬﻲ ﺗعتد لﱪاءة الرﺣﻢ لﻜن ﻻ ﲢد ﰲ ﻫﺬﻩ الفﱰة ،ﻗال :أو نﻜاح ﻓاسد
وﻫﺬا الراﺑﻊ ،أو نﻜاح ﻃل وﻫﺬا اﳋاﻣس ،أو ﻣلﻚ ﳝﲔ وﻫﺬا السادس ﻷ ا ليسﺖ زوﺟﺔ
أﺻﻼ نﻜاﺣﻬا ﻃل أو ﻓاسد أو ﺣﱴ ﻣلﻚ ﳝﲔ ﻓاﻷﻣﺔ ليسﺖ زوﺟﺔ ،ﻣا ﻫﻮ اﻹﺣداد؟

ختصار :ﺗعرﻳف اﻹﺣداد ،ﻗال ) :واﻹحﺪاد اﺟﺘﻨﺎب مﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﲨﺎﻋﻬﺎ أو ﻳرغبه ﰲ
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اﻟﻨﻈر إﻟﻴﻬﺎ إذاً اﻹﺣداد سيﺸمل ﺗرك عدة أشياء نلﺨصﻬا ﰲ ﲬسﺔ نﻘاط :الﻄيب،
الثاﱐ :الﺰﻳنﺔ وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أشياء الﺰﻳنﺔ ﰲ البدن ﻣثل الﻜﺤل واﳌساﺣيق ،والﺰﻳنﺔ ﰲ الثياب
ﻳعﲏ ﻣﻼﺑس الﺰﻳنﺔ اﳌلﻮنﺔ ﻣﻼﺑس السﻬرات ،وﻫﺬا ﻣردﻩ للعرف ﻓبعض الثياب ﺗعتﱪ زﻳنﺔ

وﺑعﻀﻬا ﻻ ﺗعتﱪ زﻳنﺔ ،ﺣﱴ اﻷلﻮان ﻳعﲏ ﻗدﳝا ﻛانﻮا ﻳتدخلﻮن ﰲ اﻷلﻮان ﻳﻘﻮلﻮن الﻐاﻣق
الﻜﺤلﻲ ﻓﻼ س اﻷسﻮد غﲑﻩ ،والصﺤيﺢ أن نﻘﻮل أن ﻣا ﻳعتﱪ ﰲ عرف الناس زﻳنﺔ ﻓﻬﻮ
زﻳنﺔ واليﻮم ﲡد ﺣﱴ ﺑعض ﻣﻼﺑس اﳌﻬنﺔ وﻣﻼﺑس عمل اﳌرأة ﰲ البيﺖ ﲡدﻫا أﺣيا ﻣلﻮنﺔ
ﻓالعﱪة ليسﺖ ﻷلﻮان وإﳕا العﱪة ﲟا ﻳعد ﰲ عرف الناس زﻳنﺔ ،الثالﺚ ﻣن الﺰﻳنﺔ اﳊلﻲ،
ﻳعﲏ ﺗرك الﺰﻳنﺔ ﰲ البدن وﺗرك الﺰﻳنﺔ ﰲ الثياب وﺗرك الﺰﻳنﺔ ﳊلﻲ ،واﻷخﲑ اﳋاﻣس :ﻫﻮ

ﺗرك اﳌبيﺖ خارج اﳌنﺰل ﻳعﲏ إلتﺰام اﳌبيﺖ ﰲ اﳌنﺰل ﻫﺬا ختصار ،ﻗال ) :واﻹحﺪاد
اﺟﺘﻨﺎب مﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﲨﺎﻋﻬﺎ أو ﻳرغبه ﰲ اﻟﻨﻈر إﻟﻴﻬﺎ مﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﻄﻴﺐ واﻟﺘحسﲔ (
ﺳﻔﻴﺪاج ﻳعﲏ ﻣثل اﳌﻜياج وﳓﻮﻩ ) واﳊﻨﺎء ومﺎ صبﻎ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ( أي للثياب ﻗبﻞ ﻧسﺞ أو
ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺄﲪر وأصﻔر وأﺧﻀر وأزرق صﺎﻓﻴﲔ ﻫﺬا ﰲ عرف زﻣا ﻢ أﻣا عرف زﻣننا ﳜتلف )
و ( ﺗرك ) حﻠﻲ وﻛحﻞ أﺳﻮد ( ﺑﻼ حﺎﺟﺔ اﻵن ﻳستثﲏ أشياء ﻻ ﺗعتﱪ ﻣن الﺰﻳنﺔ ،ﻗال) :
ﻻ ﺗﻮﺗﻴﺎء وﻫﻮ ﻛﺤل ﻻ زﻳنﺔ ﻓيﻪ وﳓﻮﻫﺎ وﻻ ( ﺗرك ) ﻧﻘﺎب و ( ﻻ ﺗرك ) أﺑﻴض وﻟﻮ ﻛﺎن
حسﻨﺎ ( ﻛﺈﺑرﻳسم أي اﳊرﻳر ﻷن حسﻨه مﻦ أصﻞ ﺧﻠﻘﺘه ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺗﻐﻴﲑﻩ وﻻ ﲤﻨﻊ مﻦ
ﻟبﺲ مﻠﻮن ﻟﺪﻓﻊ وﺳﺦ ﻛﻜحﻠﻲ وﻻ مﻦ أﺧﺬ ﻇﻔر وﳓﻮﻩ وﻻ مﻦ ﺗﻨﻈﻴف وغسﻞ ﻓلﻬا
أن ﺗﻐتسل وﺗتنﻈف وﺗﻘص الﻈفر ﻓﻼ س ﻓالﻜﻼم أ ا ﻻ ﺗتﺰﻳن.

ﻓصﻞ

) وﲡﺐ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة ﰲ اﳌﻨﺰل ( اﻟﺬي مﺎت زوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﺑه ) حﻴﺚ وﺟبﺖ ( ﻓﻼ ﳚﻮز
أن ﺗﺘحﻮل مﻨه ﺑﻼ ﻋﺬر روي ﻋﻦ ﻋﻤر وﻋثﻤﺎن واﺑﻦ ﻋﻤر واﺑﻦ مسﻌﻮد وأم ﺳﻠﻤﺔ
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واﳌعﲎ أ ا ﺗعتد ﰲ اﳌنﺰل الﺬي ﺗسﻜنﻪ وﻗﺖ الﻮﻓاة وليس اﳌﻜان الﺬي ﻣات ﻓيﻪ ﻳعﲏ
ﻣات زوﺟﻬا وﻫﻲ عند اﳉﲑان ﻓتﺨرج وﺗرﺟﻊ ﺑيتﻬا الﺬي ﺗﻘيﻢ ﻓيﻪ ﻣسﻜنﻬا ﺗبﻘى ﻓيﻪ ﻫﺬا
اﳌعﲎ ،اﻵن سيﺬﻛر أنﻪ أﺣيا ﳚﻮز خروﺟﻬا ﻷسباب ﻓيمﻜن أن ﺗتﺤﻮل ﻣن ﺑيتﻬا لبيﺖ
آخر ﻷسباب ﻣثل أن ﲣرج لﻘﻮة أو ﻣثﻼ ﻣا عندﻫا اﻷﺟرة أﺟرة السﻜن ﻳعﲏ إذا وﺟد
سبب ﻳعﲏ عﺬر ﳝﻜن أن ﺗتﺤﻮل ﻣن سﻜنﻬا إﱃ ﻣسﻜن آخر وﻃبعا إذا ﲢﻮلﺖ ﺗتﺤﻮل

ﻣن سﻜنﻬا إذا وﺟد عﺬر لنﻘلﻬا ﺗنتﻘل إﱃ أي ﻣﻜان إن شاءت ﻓﻼ نﻘﻮل ﺗنتﻘل ﻣن ﻫﺬا

البيﺖ إﱃ ﺟﻮارﻩ ﺑل ﺗنتﻘل إﱃ ﺣيﺚ شاءت ،ﻗال ) :ﻓﺈن ﲢﻮﻟﺖ ﺧﻮﻓﺎ ( ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻬﺎ أو
مﺎﳍﺎ" ) "١أو ( حﻮﻟﺖ ) ﻗﻬرا" "٢ﻳعﲏ أخرﺟﺖ لﻘﻮة ﻣن ﻫﺬا اﳌﻜان أخرﺟﻮﻫا ﻇلما،
أو ( حﻮﻟﺖ ) ﲝﻖ (" "٣ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋروج مﻦ أﺟﻠه أو ﺑﺘحﻮﻳﻞ مﺎﻟﻜه ﻟه ﻳعﲏ ﻣالﻚ
الدار أخرﺟﻬا ،أو طﻠبه ﻓﻮق أﺟرﺗه ﻳعﲏ إﻣا أن ﻳﻜﻮن ﻣالﻚ الدار ﻃلب دارﻩ انتﻬى عﻘد
اﻹﳚار وﻃلب دارﻩ ﻓيﺨرﺟﻬا ﻫﺬا ﻣن ﺻﻮر اﳋروج ﲝق أو أن ﺻاﺣب الدار ﻃلب أﺟرة

ﻣبالﻎ ﻓيﻬا ﻓلﻬا أن ﲣرج ،أو ﻻ ﲡﺪ مﺎ ﺗﻜﱰي أي ﺗستﺄﺟر ﺑه إﻻ مﻦ مﺎﳍﺎ ) اﻧﺘﻘﻠﺖ
حﻴﺚ شﺎءت ( ﻟﻠﻀرورة وﻳﻠﺰم مﻨﺘﻘﻠﺔ ﺑﻼ حﺎﺟﺔ اﻟﻌﻮد إذا انتﻘلﺖ ﺑﻐﲑ سبب ﻳلﺰﻣﻬا أن
ﺗرﺟﻊ ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،وﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﻌﺪة ﲟﻀﻲ اﻟﺰمﺎن حﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻳعﲏ لﻮ ﱂ ﺗعلﻢ إﻻ ﺑعد
انﻘﻀاء العدة ﻓالعدة ﺗنﻘﻀﻲ واﳌﻜان ليس لﻪ أﺛر ﻓﻼ ﺗتﻮﻗف العدة ﺑسبب اﳌﻜان ﻓﺤيﺚ

ﻛانﺖ العدة ﲤﻀﻲ ،ﻗال ) :وﳍﺎ ( أي ﻟﻠﻤﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زمﻦ اﻟﻌﺪة ) اﳋروج ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ ﺎرا
ﻻ ﻟﻴﻼ ( ﻷﻧه مﻈﻨﺔ اﻟﻔسﺎد اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى السﻜن ﰲ البيﺖ الﺬي ﻛانﺖ

ﺗسﻜنﻪ ﻣﻊ زوﺟﻬا ﻓﻬل ﺗبﻘى ﰲ البيﺖ ﲤﻜﺚ ﻻ ﲣرج أم ﳚﻮز ﳍا اﳋروج ﻳﻘﻮل ﳍا أن ﲣرج
ﰲ النﻬار ﳊاﺟتﻬا ﻓﺈن اﺣتاﺟﺖ ﲣرج ،خرﺟﺖ ﳊاﺟﺔ شراء ،خرﺟﺖ ﳊاﺟﺔ ﺑيﻊ ،خرﺟﺖ
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ﳊاﺟﺔ عمل ،خرﺟﺖ ﳊاﺟﺔ عﻼج ﻓلﻬا أن ﲣرج ،اﻓرض إ ا ﺗرﻛﺖ اﻹﺣداد عمدا ﻓﻬل

ﲤﻀﻲ العدة أم ﻻ ﲤﻀﻲ؟ ﲤﻀﻲ ،ﻗال ) :وإن ﺗرﻛﺖ اﻹحﺪاد ( ﻋﻤﺪا ) أﲦﺖ وﲤﺖ
ﻋﺪ ﺎ ﲟﻀﻲ زمﺎ ﺎ ( أي زمﺎن اﻟﻌﺪة ﻷن اﻹحﺪاد ﻟﻴﺲ شرطﺎ ﰲ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة ورﺟﻌﻴﺔ
ﰲ ﻟﺰوم مسﻜﻦ ﻛﻤﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ ﻳعﲏ الرﺟعيﺔ ﺗبﻘى ﰲ اﳌنﺰل الﺬي ﻃلﻘﻬا زوﺟﻬا وﻫﻲ
ﺗسﻜنﻪ ﻣثل اﳌتﻮﰱ عنﻬا ﰲ لﺰوم اﳌنﺰل أ ا ﻻ ﲣرج ﻣن اﳌنﺰل ،وﺗﻌﺘﺪ ﺋﻦ ﲟﺄمﻮن مﻦ
اﻟبﻠﺪ ﲝﻴﺚ شﺎءت لﻮ ﻛانﺖ ﻣﻄلﻘﺔ ﺋن ﻛثﻼث ﺗعتد ﰲ أي ﻣﻜان ﻣﺄﻣﻮن ﰲ نفس البلد
ﰲ أي ﺑيﺖ ﺗﺸاء ،وﻻ ﺗبﻴﺖ إﻻ ﺑه وﻻ ﺗسﺎﻓر ﻳعﲏ ﻓﱰة العدة ﻻ ﺗبيﺖ إﻻ ﰲ ﻫﺬا البيﺖ
اﳌﺄﻣﻮن وﻻ ﺗساﻓر ﻓﱰة العدة إﱃ أن ﺗنﻘﻀﻲ العدة ،وإن أراد إﺳﻜﺎ ﺎ ﲟﻨﺰﻟه أو غﲑﻩ ﻳعﲏ
ﻫﺬا الﺬي ﻃلﻘﻬا ﻃﻼﻗا ﺋنا أراد أن ﺗبﻘى ﰲ ﻣنﺰلﻪ ﲢصﻴﻨﺎ ﻟﻔراشه وﻻ ﳏﺬور ﻓﻴه ﻟﺰمﻬﺎ
ﻛما لﻮ أسﻜنﻬا ﰲ ﻣنﺰلﻪ ﰲ ﻣﻜان ﻣنعﺰل ﻷ ا أﺟنبيﺔ لنسبﺔ لﻪ إذا ﻃلﻘﺖ ﺛﻼ و نﺖ
ﻓليس لﻪ أن ﻳبﻘى ﻣعﻬا ﰲ نفس الﺸﻘﺔ وإﳕا إذا ﻛان ﰲ ﻣنﻄﻘﺔ ﻣعﺰولﺔ ﻓلﻬا ذلﻚ.

ب اﻻﺳﺘﱪاء

مﺄﺧﻮذ مﻦ اﻟﱪاءة وﻫﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻘﻄﻊ وشرﻋﺎ ﺗرﺑﺺ ﻳﻘصﺪ مﻨه اﻟﻌﻠم ﺑﱪاءة رحم
مﻠﻚ ﳝﲔ إذاً اﻻستﱪاء ﻫﻮ خاص ﲟلﻚ اليمﲔ ،ﰲ اﳊرة الﺰوﺟﺔ نﻘﻮل عدة ،أﻣا ﻣلﻚ

اليمﲔ ﻓنﻘﻮل استﱪاء واﻻستﱪاء ﳜتلف عن عدة الﺰوﺟﺔ ﻷن اﻻستﱪاء ﻳﻜﻮن ﲝيﻀﺔ واﺣدة

أو ﺑﺸﻬر واﺣد أو ﺑﻮﺿﻊ اﳊمل ،ﻗال ) :مﻦ مﻠﻚ أمﺔ ﻳﻮطﺄ مثﻠﻬﺎ ( ﺑبﻴﻊ أو ﻫبﺔ أو ﺳﱯ
أو غﲑ ذﻟﻚ ) مﻦ صﻐﲑ وذﻛر وﺿﺪﳘﺎ ( وﻫﻮ اﻟﻜبﲑ واﳌرأة ) حرم ﻋﻠﻴه وطﺆﻫﺎ
ومﻘﺪمﺎﺗه ( أي مﻘﺪمﺎت اﻟﻮطء مﻦ ﻗبﻠه وﳓﻮﻫﺎ ) ﻗبﻞ اﺳﺘﱪاﺋﻬﺎ ( ﻟﻘﻮﻟه صﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠم مﻦ ﻛﺎن ﻳﺆمﻦ واﻟﻴﻮم اﻵﺧر ﻓﻼ ﻳسﻖ مﺎءﻩ وﻟﺪ غﲑﻩ رواﻩ أﲪﺪ
واﻟﱰمﺬي وأﺑﻮ داود إذاً ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻷول إذا ﻣلﻚ أﻣﺔ ي ﻃرﻳﻘﺔ شراء بﺔ سﱯ ﻗبل أن

كتاب النكاح والطﻼق

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٨٩

ﻳﻄﺄﻫا وﻗبل أن ﻳباشرﻫا ﳚب عليﻪ أن ﻳستﱪأﻫا ،اﻵن اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ لﻮ أعتﻘﻬا ،ﻗال :وإن
أﻋﺘﻘﻬﺎ ﻗبﻞ اﺳﺘﱪاﺋﻬﺎ ﱂ ﻳصﺢ أن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ﻗبﻞ اﺳﺘﱪاﺋﻬﺎ إذاً ﻫﺬا اﳊﻜﻢ الثاﱐ لﻮ أراد أن
ﻳتﺰوج اﻷﻣﺔ ﻻﺑد أن ﻳستﱪأﻫا ،اﳊﻜﻢ الثالﺚ :وﻛﺬا ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أن ﺗﺘﺰوج غﲑﻩ إن ﻛﺎن
ﺋﻌﻬﺎ ﻳﻄﺆﻫﺎ لﻮ ﻛانﺖ اﻷﻣﺔ ﻣثﻼ عﻬا لﺸﺨص آخر ﳚب على اﻵخر ﻗبل أن ﻳﻄﺄ أن
ﻳستﱪأﻫا ،ﻗال :ومﻦ وطئ أمﺘه ﰒ أراد ﺗﺰوﳚﻬﺎ لﻐﲑﻩ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ حرمﺎ ﻳعﲏ البيﻊ والتﺰوﻳج
حﱴ ﻳسﺘﱪﺋﻬﺎ ﻓﺈن ﺧﺎﻟف صﺢ اﻟبﻴﻊ دون اﻟﺘﺰوﻳﺞ ﻓلﻮ عﻬا ﻗبل أن ﻳستﱪأﻫا ﺻﺢ
البيﻊ لﻜن ﻳلﺰم اﳌﺸﱰي أن ﻳستﱪأﻫا ،والتﺰوﻳج ﻻ ،ﻓلﻮ خالف وزوﺟﻬا ﻗبل اﻻستﱪاء ﻻ

ﻳصﺢ التﺰوﻳج ،ﻗال :وإن أﻋﺘﻖ ﺳرﻳﺘه أو أم وﻟﺪﻩ أو ﻋﺘﻘﺖ ﲟﻮﺗه ﻟﺰمﻬﺎ اﺳﺘﱪاء ﻧﻔسﻬﺎ
إن ﱂ ﻳﻜﻦ اﺳﺘﱪأﻫﺎ لﻮ عتﻘﺖ اﻷﻣﺔ ﻓعند ذلﻚ ﺗستﱪأ نفسﻬا ،ﻛيف ﻳﻜﻮن اﻻستﱪاء؟
ﻗال ) :واﺳﺘﱪاء اﳊﺎمﻞ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ( ﻛﻞ اﳊﻤﻞ ﻫﺬا اﻷول ) و ( اﺳﺘﱪاء ) مﻦ ﲢﻴض
ﲝﻴﻀﺔ ( وﻫﺬا الثاﱐ ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﰲ ﺳﱯ أوطﺎس" ﻻ ﺗﻮطﺄ حﺎمﻞ حﱴ ﺗﻀﻊ وﻻ غﲑ
حﺎمﻞ حﱴ ﲢﻴض حﻴﻀﺔ" رواﻩ أﲪﺪ وأﺑﻮ داود ) و ( اﺳﺘﱪاء ) اﻵﻳسﺔ واﻟصﻐﲑة
ﲟﻀﻲ شﻬر ( وﻫﺬا الثالﺚ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺸﻬر مﻘﺎم حﻴﻀﺔ ﰲ اﻟﻌﺪة واﺳﺘﱪاء مﻦ ارﺗﻔﻊ
حﻴﻀﻬﺎ ﻫﺬا الراﺑﻊ وﱂ ﺗﺪر مﺎ رﻓﻌه ﻋﺸرة أشﻬر ﺗسعﺔ أشﻬر للﺤمل وشﻬر لﻼستﱪاء
وﻫناك لنسبﺔ للﺰوﺟﺔ ﻗلنا سنﺔ ﺗسعﺔ أشﻬر للﺤمل وﺛﻼﺛﺔ أشﻬر للعدة ،وﺗصﺪق اﻷمﺔ
إن ﻗﺎﻟﺖ حﻀﺖ وإن ادﻋﺖ مﻮروﺛﺔ ﲢرﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ وارث ﺑﻮطء مﻮرﺛه ﺻدﻗﺖ ﻳعﲏ إذا

ادعﺖ اﻷﻣﺔ ،ﻳعﲏ ﻣات السيد وﺗرك أﻣﻮال وﻣنﻬا أﻣﺔ ﻓادعﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ أ ا ﲢرم على
ولدﻩ ﻷن أ ﻩ اﳌيﺖ وﻃﺌﻬا ﻓﻼ ﲡمﻊ اﳌرأة ﺑﲔ الرﺟل وأﺑيﻪ ،ﻓﺈن ادعﺖ ﲢرﳝﻬا على وارث

ﲟﻮرﺛﻪ ﺻدﻗناﻫا ﻷننا ﻻ نستﻄيﻊ أن نعرف اﳊﻘيﻘﺔ إﻻ ﻣن ﺟﻬتﻬا ،ﰒ ﻗال :أو ادﻋﺖ
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مﺸﱰاة أن ﳍﺎ زوﺟﺎ صﺪﻗﺖ ﻷﻧه ﻻ ﻳﻌرف إﻻ مﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ الثانيﺔ أﻣﺔ اشﱰاﻫا
سيد ﺟدﻳد ﻓادعﺖ أن ﳍا زوﺟا ﻛﺬلﻚ ﺻدﻗﺖ ﻷنﻪ ﻻ ﻳعرف إﻻ ﻣن ﺟﻬتﻬا لﻮ ﻗالﺖ أ
ﻣتﺰوﺟﺔ ﱄ زوج إذاً ﻻ ﳚﻮز لسيدﻫا أن ﻳﻄﺄﻫا ﻷ ا ﻣتﺰوﺟﺔ.

ﻛﺘﺎب اﻟرﺿﺎع

وﻫﻮ ﻟﻐﺔ مﺺ اﻟﻠﱭ مﻦ اﻟثﺪي وشرﻋﺎ مﺺ مﻦ دون اﳊﻮﻟﲔ ﻟبﻨﺎ ب ﻋﻦ ﲪﻞ أو
شرﺑه أو ﳓﻮﻩ ﻫﺬا ﻫﻮ التعرﻳف ،ﻗال :لبنا ب عن ﲪل اﻛتبﻮا عندﻫا" :ولﻮ ﻗبل وﺿﻊ"

ﻣادام ﺣصل اﳊمل ﰒ ﺣصل اللﱭ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اللﱭ اﶈرم ،أو شرﺑﻪ أو ﳓﻮﻩ اﻛتبﻮا" :وعنﻪ ﻻ
ﻳﺸﱰط اﳊمل" ﻣعﲎ ﻫﺬا لﻮ ب اللﱭ ﻣن غﲑ ﲪل وﻣن غﲑ وطء ﻓﻬﻮ ﳏرم" ،وعنﻪ ﻻ

ﻳﺸﱰط اﳊمل وﻻ الﻮطء وﻓاﻗا للجمﻬﻮر" انﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اللﱭ ﺟاء ﻣن ﲪل
واﳌسﺄلﺔ ﻓيﻬا ﺛﻼث ﺗصﻮرات :ﻣنﻬﻢ ﻣن ﻳﻘﻮل ﻻ ﻳﺸﱰط ﲪل أﺻﻼ وﻻ وطء ﻓﺄي لﱭ ﰐ
ﻣن اﳌرأة ﻓﻬﻮ ﳏرم ،وﻣنﻬﻢ ﻣن ﻳﻘﻮل ﻻﺑد أن ﳛصل وطء ،وﻣنﻬﻢ ﻣن ﻳﻘﻮل ﻻﺑد أن ﳛصل

ﲪل ﻛما ﻫﻮ اﳌﺬﻫب .ﻗال ) :ﳛرم مﻦ اﻟرﺿﺎع مﺎ ﳛرم مﻦ اﻟﻨسﺐ ( ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
مرﻓﻮﻋﺎ "ﳛرم مﻦ اﻟرﺿﺎع مﺎ ﳛرم مﻦ اﻟﻮﻻدة" رواﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ ) واﶈرم ( مﻦ اﻟرﺿﺎع )
ﲬﺲ رﺿﻌﺎت ( ﻫﺬا الﺸرط اﻷول ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ أﻧﺰل ﰲ اﻟﻘرآن ﻋﺸر رﺿﻌﺎت
مﻌﻠﻮمﺎت ﳛرمﻦ ﻓﻨسﺦ مﻦ ذﻟﻚ ﲬﺲ رﺿﻌﺎت وصﺎر إﱃ ﲬﺲ رﺿﻌﺎت مﻌﻠﻮمﺎت
ﳛرمﻦ ﻓﺘﻮﰲ رﺳﻮل ﷲ ﷺ واﻷمر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رواﻩ مسﻠم وﲢرم اﳋﻤﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ) ﰲ
اﳊﻮﻟﲔ ( ﻫﺬا الﺸرط الثاﱐﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﻮاﻟﺪات ﻳرﺿﻌﻦ أوﻻدﻫﻦ حﻮﻟﲔ ﻛﺎمﻠﲔ ﳌﻦ
أراد أن ﻳﺘم اﻟرﺿﺎﻋﺔ { وﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻻ ﳛرم مﻦ اﻟرﺿﺎع إﻻ مﺎ ﻓﺘﻖ اﻷمﻌﺎء وﻛﺎن ﻗبﻞ
اﻟﻔﻄﺎم ﻗﺎل اﻟﱰمﺬي حﺪﻳﺚ حسﻦ صحﻴﺢ اﻵن سيﺸرع ﰲ ﻣساﺋل أخرى ،ﻛيف نعتﱪ
الرﺿعﺔ الﻮاﺣدة؟ ﻗال ﲬس ﻣﻄلﻮ ت ،ﻣا ﻫﻲ الرﺿعﺔ الﻮاﺣدة؟ ﻗال :ومﱴ امﺘﺺ ﰒ
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ﻗﻄﻌه ﻟﺘﻨﻔﺲ أو اﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺛﺪي آﺧر وﳓﻮﻩ ﻓرﺿﻌﺔ ﻓﺈن ﻋﺎد وﻟﻮ ﻗرﻳبﺎ ﻓثﻨﺘﺎن إذاً
الرﺿعﺔ ﲟجرد ﺗرك الثدي ﻫﺬﻩ رﺿعﺔ ،ﻗال ) :واﻟسﻌﻮط ( ﰲ أﻧف ) واﻟﻮﺟﻮر ( ﰲ ﻓم
ﳏرم ﻛرﺿﺎع السعﻮط ﻫﻮ التﻘﻄﲑ ﰲ اﻷنف ،والﻮﺟﻮر ﻫﻮ التﻘﻄﲑ ﰲ الفﻢ ﻳﻘﻮل ﻛﺬلﻚ

ﳏرم ﻛرﺿاع ،اﻵن سينتﻘل إﱃ أنﻮاع ﻣن اللﱭ الﱵ ﻫﻲ ﳏرﻣﺔ ﻳعﲏ ﻳدخلﻬا اشتباﻩ ﻫل ﲢرم

أم ﻻ ﻣثل اﳌيتﺔ واﳌﻮﻃﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ وﺑعﻘد ﻓاسد أو ﻃل أو ﻛﺬا ،ﻗال ) :وﻟﱭ ( اﳌرأة )
اﳌﻴﺘﺔ ( ﻛﻠﱭ اﳊﻴﺔ ﻳعﲏ ﳛرم ﻫﺬا ﻣعناﻩ.

ﻗال رﲪﻪ ﷲ ) :وﻟﱭ ( اﳌرأة ) اﳌﻴﺘﺔ (" "١ﻛﻠﱭ اﳊﻴﺔ ) و ( ﻟﱭ ) اﳌﻮطﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ""٢

أو ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ (" "٣ﻳعﲏ لبنﻬا ﳛرم ،ﻗال :ﻛﺎﳌﻮطﻮءة ﺑﻨﻜﺎح صحﻴﺢ ) أو طﻞ (""٤

أي اﳌﻮطﻮءة ﺑﻨﻜﺎح طﻞ إﲨﺎﻋﺎ ) أو ﺑﺰ ﳏرم (" "٥إذاً لبنﻬا ﳛرم لﻜن ﻛﻼم اﳌصنف
ﳌا ﻗال واﳌﻮﻃﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ وعﻘد ﻓاسد اﳌﻘصﻮد ﻫنا إنﻪ إذا ﺣصل ﲪل ﻳعﲏ ﻣن ﲪلﺖ
ﺑﻮطء شبﻬﺔ عﻘد ﻓاسد ﻷنﻪ ﻫﻮ اشﱰط أن اللﱭ اﶈرم ﻫﻮ الﺬي ﻳﻜﻮن ﻣن ﲪل ،ﻣن عﻘد

ﻓاسد أو ﻃل أو ز لﻜن الفرق أن ﻫﺬا اللﱭ ﳛرم ﻓفﻲ لﱭ اﳌيتﺔ واﳌﻮﻃﻮءة ﺑﺸبﻬﺔ
واﳌﻮﻃﻮءة ﺑعﻘد ﻓاسد ﻓاللﱭ ﳛرم وﻳصبﺢ ﻫﺬا اﺑن لﻸﺑﻮﻳن أﻣا ﰲ النﻜاح الباﻃل ﻓﻬﺬا
اﻻﺑن سيلتﺤق ﻣﻪ لرﺿاع دون أﺑيﻪ ﻷن ليس لﻪ أب ﻓنﻜاح أﺑيﻪ ﻃل ،وإذا ﻛان ﺑﺰ
ﳏرم ﻛﺬلﻚ ﻳلتﺤق الﻮلد ﻷم لﻪ أم ﻣن الرﺿاع وليس لﻪ أب ﻣن الرﺿاع ولﺬلﻚ ﻗال:

ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن مرﺗﻀﻊ اﺑﻨﺎ ﳍﺎ مﻦ اﻟرﺿﺎع ﻓﻘط ﰲ اﻷﺧﲑﺗﲔ أي الباﻃل والﺰ اﶈرم ،ﳌاذا؟
ﻷﻧه ﳌﺎ ﱂ ﺗثبﺖ اﻷﺑﻮة مﻦ اﻟﻨسﺐ ﱂ ﻳثبﺖ مﺎ ﻫﻮ ﻓرﻋﻬﺎ ﻃبعا ﲞﻼف ﻣا سبق الﺸبﻬﺔ

والعﻘد الفاسد ﻷنﻪ ﳐتلف ﻓيﻪ ﻓلﻬﺬا ﻳلﺤق ،اﻵن سيﺬﻛر لﱭ ﻻ ﳛرم ،ﻗال ) :وﻋﻜسه (
أي ﻋﻜﺲ اﻟﻠﱭ اﳌﺬﻛﻮر ﻟﱭ ) اﻟبﻬﻴﻤﺔ " "١لﱭ البﻬيمﺔ ﻻ ﳛرم ﻳعﲏ رﺿﻊ ﻣن البﻘرة ﻓﻼ
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ﺗصبﺢ البﻘرة أﻣﻪ ،و ( ﻟﱭ ) غﲑ حبﻠﻰ الﱵ ﱂ ﲢمل ﻫﺬا الثاﱐ وﻻ مﻮطﻮءة ( " "٣ﻓﻼ
ﳛرم وﻃبعا ﻛلمﺔ اﳌﻮﻃﻮءة ﻫنا إشﻜال ﻷنﻪ أﺻﻼ ﻗﻮلﻪ غﲑ اﳊبلى ﻫﻮ ﻫﺬا الﺸرط ،ﻗال ﰲ
اﻹنصاف وإن ب ﻻﻣرأة لﱭ ﻣن غﲑ ﲪل ﺗﻘدم ﻗال ﱂ ﻳنﺸر اﳊرﻣﺔ وﻗال ﲨاعﺔ ﻣنﻬﻢ
اﺑن ﲪدان أو ﻣن وطء ﺗﻘدم ﻳعﲏ ﻫﺬا وﺟﻪ ﰲ اﳌﺬﻫب أن الﺬي ﳛرم الﻮطء ﳛرم لﻮ
ﺟاء لﱭ ﻣن وطء ﳛرم ﻓالﻈاﻫر انﻪ اﳊجاوي اختارﻫا ﻳعﲏ وﻻ ﻣﻮﻃﻮءة ﻇاﻫرﻫا أ ا
خﻼف اﳌﺬﻫب ﻫﺬا الﻜﻼم واﳌﺬﻫب ﻻ نﻘﻮل وﻻ ﻣﻮﻃﻮءة ﺑل نﻜتفﻲ ﺑﻼ ﺣبلى ﺣﱴ ﻻ

ﻳفﻬﻢ ﻣفﻬﻮم اﳌﺨالفﺔ أننا إذا ﻗلنا غﲑ اﳊبلى ﻻ ﳛرم لبنﻬا ﻣعناﻩ أن اﳊبلى ﳛرم وإذا ﻗلنا
غﲑ اﳌﻮﻃﻮءة ﻻ ﳛرم لبنﻬا ﻣعناﻩ أن اﳌﻮﻃﻮءة ﳛرم لبنﻬا وﻫﻮ اﳊﻘيﻘﺔ ﻻ ﳛرم على اﳌﺬﻫب،

ﻗال :ﻓﻠﻮ ارﺗﻀﻊ طﻔﻞ وطﻔﻠﺔ مﻦ ﻴﻤﺔ أو رﺟﻞ أو ﺧﻨثﻰ مﺸﻜﻞ أو ﳑﻦ ﱂ ﲢﻤﻞ ﱂ
ﻳصﲑا أﺧﻮﻳﻦ ) ﻓﻤﱴ أرﺿﻌﺖ امرأة طﻔﻼ ( دون اﳊﻮﻟﲔ ) صﺎر ( اﳌرﺗﻀﻊ ) وﻟﺪﻫﺎ ﰲ
( ﲢرﱘ ) اﻟﻨﻜﺎح و ( إ حﺔ ) اﻟﻨﻈر واﳋﻠﻮة و ( ﰲ ) اﶈرمﻴﺔ ( اﻵن الﺬي رﺿﻊ ﻣن
اﻣرأة ﺻار ولدﻫا ﰲ ﻣاذا؟ ﰲ النﻜاح ﻻ ﳛل لﻪ النﻜاح ،إ ﺣﺔ النﻈر ﳚﻮز لﻪ النﻈر،

واﳋلﻮة ﳚﻮز لﻪ اﳋلﻮة ا ،واﶈرﻣيﺔ ﺗصبﺢ ﻣن ﳏارﻣﻪ ﻫﺬﻩ أرﺑعﺔ أﺣﻜام ،ﻗال :دون
وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﲡب عليﻪ النفﻘﺔ ﻷن النفﻘﺔ ﲡب ﻷﻣﻪ ﻣن النسب لﻜن ﻻ ﲡب ﻷﻣﻪ
ﻣن الرﺿاع ،واﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳصبﺢ ﻫﺬا اﻻﺑن عاﻗل ﳍا ﻳعﲏ ﻻ ﻳصبﺢ ﻣن العصبﺔ الﺬﻳن
ﻳعﻘلﻮن عنﻬا لﻮ ﺟنﺖ ﻣثﻼ ،واﻟﻮﻻﻳﺔ ليس لﻪ وﻻﻳﺔ نﻜاح وﻻ ﻷﺑيﻪ ﻣن الرﺿاع وﻻﻳﺔ نﻜاح
وغﲑﻫﺎ ﻛاﻹرث إذاً سيصبﺢ ﻫﺬا ولدﻫا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ) و ( صﺎر اﳌرﺗﻀﻊ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻘﺪم ﻓﻘط ﻫﻮ وﺣدﻩ ﺻار اﺑن ﳍا أﻣا إخﻮﺗﻪ ﻣن النسب ﻻ ﻳدخلﻮن ،ﻗال :ﻓﻘﻂ ) وﻟﺪ
مﻦ ﻧسﺐ ﻟبﻨﻬﺎ إﻟﻴه ﲝﻤﻞ ( أي اﻷب ﻓصار لﻪ أم ﻣن الرﺿاع وأب ﻣن الرﺿاع وﻗد
ﻳﻜﻮن لﻪ إخﻮة ﻣن الرﺿاع وﻗد ﻳﻜﻮن لﻪ أعمام وعمات وأخﻮال وخاﻻت وﻫﻜﺬا ،ﻗال:

أي ﺑسبﺐ ﲪﻠﻬﺎ مﻨه وﻟﻮ ﺑﺘحﻤﻠﻬﺎ مﺎءﻩ ) أو وطئ ( ﻗلنا ﻗبل ﻗليل ﻫﺬﻩ خﻼف
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اﳌﺬﻫب ﻷن ﻇاﻫرﻫا انﻪ لﻮ ﻛان اللﱭ ﺟاء ﺑسبب وطء ﻓﺈنﻪ سينسب إﱃ اﻷب ،ﻻ

ﻳنسب إﱃ اﻷب ،ﻗال :ﺑﻨﻜﺎح أو شبﻬﺔ ﻓﺈذاً نﻘﻮل ﻫﺬا الﻜﻼم خﻼف اﳌﺬﻫب أو ﳛمل

على أنﻪ ﲝمل ﺑنﻜاح ﺻﺤيﺢ أو ﲪل ﺑنﻜاح ﻓاسد أو ﲪل ﻣن وﻃئ شبﻬﺔ ﳑﻜن أﻣا
الﻮطء وﺣدﻩ ﻻ ،خﻼف اﳌﺬﻫب والﻈاﻫر أن ﻫﺬا اختيار اﳊجاوي انﻪ ﻳرى أن الﻮطء،
والﻈاﻫر أن اﳊجاوي ﻳتبﻊ اﺑن ﲪدان ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ وﻳرى أن الﻮطء ﳛرم وﷲ أعلﻢ،

ﻗال :ﲞﻼف مﻦ وطئ ﺑﺰ ﻷن وﻟﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻨسﺐ إﻟﻴه ﻓﺎﳌرﺗﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻳعﲏ ﻻ ﻳنسب
إليﻪ إذاً سينسب إﱃ اﻷم ﻣﻄلﻘا لﻜن ﻣﱴ ﻳنسب لﻸب؟ إذا ﻛان عﻘد اﻷب ﺻﺤيﺢ أو

شبﻬﺔ ،ﻗال ) :و ( صﺎرت ) ﳏﺎرمه ( أي ﳏﺎرم اﻟﻮاطئ اﻟﻼحﻖ ﺑه اﻟﻨسﺐ ﻛﺂ ﺋه
وأمﻬﺎﺗه وأﺟﺪادﻩ وﺟﺪاﺗه وإﺧﻮاﺗه وأﺧﻮاﺗه وأوﻻدﻫم وأﻋﻤﺎمه وﻋﻤﺎﺗه وأﺧﻮاﻟه وﺧﺎﻻﺗه
) ﳏﺎرمه ( أي ﳏﺎرم اﳌرﺗﻀﻊ ) و ( صﺎرت ) ﳏﺎرمﻬﺎ ( أي ﳏﺎرم اﳌرﺿﻌﺔ ﻛﺂ ﺋﻬﺎ
وأﺧﻮا ﺎ وأﻋﻤﺎمﻬﺎ وﳓﻮﻫم ) ﳏﺎرمه ( أي ﳏﺎرم اﳌرﺗﻀﻊ سيستثﲏ اﻵن ﺻﻮر ،ﻗال) :
دون أﺑﻮﻳه وأصﻮﳍﻤﺎ وﻓروﻋﻬﻤﺎ ( ﻓﻼ ﺗﻨﺘﺸر اﳊرمﺔ ﻵوﻟﺌﻚ إذاً ختصار ﻫﺬا الﺬي

رﺿﻊ ﻳصبﺢ اﺑن ﳍﺬﻩ العاﺋلﺔ لرﺿاع أﻣا ﻗراﺑتﻪ اﻵخرﻳن ﻻ ﻳدخلﻮن ،وﺑناء على ذلﻚ،

ﻗال ) :ﻓﺘبﺎح اﳌرﺿﻌﺔ ﻷﰊ اﳌرﺗﻀﻊ وأﺧﻴه مﻦ اﻟﻨسﺐ و ( ﺗبﺎح ) أمه وأﺧﺘه مﻦ
اﻟﻨسﺐ ﻷﺑﻴه وأﺧﻴه ( مﻦ رﺿﺎع إﲨﺎﻋﺎ ) ﻛﻤﺎ ﳛﻞ ﻷﺧﻴه مﻦ أﺑﻴه ( أﺧﺘه مﻦ أمه ﻫﺬﻩ
الصﻮرة الثالثﺔ ﻳعﲏ ﻫﻮ أخ لﻼﺛنﲔ لﻜن ﳘا أﺟانب ،ﻗال ) :ومﻦ حرمﺖ ﻋﻠﻴه ﺑﻨﺘﻬﺎ (
ﻛﺄمه وﺟﺪﺗه وأﺧﺘه ) ﻓﺄرﺿﻌﺖ طﻔﻠﺔ حرمﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴه ( أﺑﺪا ) وﻓسﺨﺖ ﻧﻜﺎحﻬﺎ مﻨه إن
ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺔ ( ﻟه ﳌﺎ ﺗﻘﺪم مﻦ أﻧه ﳛرم مﻦ اﻟرﺿﺎع مﺎ ﳛرم مﻦ اﻟﻨسﺐ أي اﻣرأة ﲢرم

عليﻚ ﺑنتﻬا لنسب ﲢرم عليﻚ اﺑنتﻬا لرﺿاع ﻫﺬا ﻣعناﻩ ،اﻵن انتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ أخرى:
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لﻮ ﻛان ﻫﺬا الرﺟل عندﻩ إﻣاء ،أﻣﻬات أوﻻد ،عندﻩ ﲬس إﻣاء ﻛلﻬن أﻣﻬات أوﻻد ،وﻛل
واﺣدة أرﺿعﺖ ﻃفﻼ واﺣدا ،أرﺿعﺖ ﻃفﻼ رﺿعﺔ واﺣدة ﻓاﺟتمعﺖ ﲬس رﺿعات ﻓﻬل
ﻳصبﺤن أﻣﻬات؟ ﻻ ،وﻻ واﺣدة أرﺿعتﻪ ﲬس رﺿعات ،ﻫل ﻳصبﺢ ﻫﺬا السيد أب؟ نعﻢ

ﻫﻮ أب ﻣن الرﺿاع وليس لﻪ أم ﻣن الرﺿاع ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة ،ﻗال :ومﻦ أرﺿﻊ ﲬﺲ أمﻬﺎت
أوﻻدﻩ ﺑﻠبﻨه زوﺟﺔ ﻟه صﻐرى حرمﺖ ﻋﻠﻴه ﻟثبﻮت اﻷﺑﻮة دون أمﻬﺎت أوﻻدﻩ ﻟﻌﺪم
ﺛبﻮت اﻷمﻮمﺔ إذا أرﺿعن زوﺟﺔ ﻓتﺤرم ﻫﺬﻩ الﺰوﺟﺔ ﻷ ا ستصﲑ ﺑنتﻪ لﻜن اﻹﳝاء ﻻ

ﻳصبﺤن أﻣﻬات ونفس الﻜﻼم لﻮ ﻗلنا رﺟل عندﻩ أرﺑﻊ زوﺟات واﻷرﺑﻊ زوﺟات أرﺿعن
ﻃفلﺔ ﻛل واﺣدة أرﺿعﺖ رﺿعتﲔ ﻓاﺟتمعﺖ ﲦان رﺿعات ﻓبالنسبﺔ لﻸب أﺻبﺢ أب ﻣن

الرﺿاع لﻜن الﺰوﺟات ﱂ ﻳصبﺤن أﻣﻬات ﻷن وﻻ واﺣدة أﻛملﺖ ﲬس رﺿعات ،ﻗال) :
وﻛﻞ امرأة أﻓسﺪت ﻧﻜﺎح ﻧﻔسﻬﺎ ﺑـ ( ﺳبﺐ ) رﺿﺎع ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻼ مﻬر ﳍﺎ ( إذا
ﻛان ﻫﻲ الﱵ أﻓسدت نﻜاح نفسﻬا ﻗبل الدخﻮل لرﺿاع ﻓﻼ ﻣﻬر ﳍا ﻲء اﻟﻔرﻗﺔ مﻦ
ﺟﻬﺘﻬﺎ ) وﻛﺬا إن ﻛﺎﻧﺖ ( اﻟﺰوﺟﺔ ) طﻔﻠﺔ ﻓﺪﺑﺖ ﻓرﺿﻌﺖ مﻦ ( أم أو أﺧﺖ ﻟه ) ﺋﻤﺔ
( اﻧﻔسﺦ ﻧﻜﺎحﻬﺎ وﻻ مﻬر ﳍﺎ ﻷﻧه ﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﺰوج ﰲ اﻟﻔسﺦ لﻮ ﻛانﺖ ﻫﺬﻩ الﺰوﺟﺔ ﻃفلﺔ

ﺻﻐﲑة ودﺑﺖ ورﺿعﺖ ﻣن أﻣﻪ ﺻارت أخﺖ لﻪ ،رﺿعﺖ ﻣن أختﻪ ﺻارت ﺑنﺖ أخﺖ ﻣن
الرﺿاع ،انفسخ النﻜاح وﻻ ﻣﻬر ﳍا ﻷ ا ﻫﻲ الﱵ ﻓسﺨﺖ نﻜاح نفسﻬا ،وإذا ﻛان ليسﺖ
ﻫﻲ ﺑل غﲑﻫا ،ﻫﺬا الﻜﻼم ﻛلﻪ ﻗبل الدخﻮل ،إذا أﻓسدت نﻜاح نفسﻬا ﻗبل الدخﻮل ﻓﻼ

ﻣﻬر ﳍا ،وإن أﻓسدت نﻜاح نفسﻬا ﺑعد الدخﻮل ﻓلﻬا اﳌﻬر ﻫﺬا اﳌعﲎ ،ﻗال ) :و ( إن
أﻓسﺪت ﻧﻜﺎح ﻧﻔسﻬﺎ ) ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻤﻬرﻫﺎ ﲝﺎﻟه ( ﻻﺳﺘﻘرار اﳌﻬر ﻟﺪﺧﻮل ﻛما لﻮ

ارﺗدت ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘال ﻛيف ﻫﻲ أﻓسدت النﻜاح ﳌاذا ﻻ ﻳرﺟﻊ ﰲ اﳌﻬر ﻳﻘﻮل اﻓرض أ ا

ارﺗدت ﻓانفسخ العﻘد وﻻ ﻳرﺟﻊ ﳌﻬر ،اﻵن ﻳﻘﻮل لﻮ غﲑﻫا أﻓسد النﻜاح ،ﻗال ) :وإن
أﻓسﺪﻩ ( أي ﻧﻜﺎحﻬﺎ ) غﲑﻫﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻧصف اﳌسﻤﻰ ﻗبﻠه ( أي ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل
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ﻷﻧه ﻻ ﻓﻌﻞ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻔسﺦ لﻮ ﻛان ﻃرف آخر ﻫﻮ الﺬي أﻓسد النﻜاح ﻳعﲏ ﺟاءت

اﻷخﺖ وﻣسﻜﺖ الﺰوﺟﺔ الصﻐﲑة دون السنتﲔ وأرﺿعتﻬا وﻫﺬا ﻛان ﻗبل الدخﻮل ﻓيﻜﻮن

ﳍا نصف اﳌﻬر وإذا ﻛان ﺑعد الدخﻮل وليس ﰲ ﻫﺬﻩ الصﻮرة ﻃبعا ،وإذا ﻛان ﺑعد الدخﻮل
ﻓلﻬا اﳌﻬر ﻛاﻣل لﻜن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊاﻻت ﻳﻜﻮن الﻐﲑ ﻫﻮ الﺬي أﻓسد ﻳﻜﻮن للﺰوج أن ﻳرﺟﻊ

على ﻣن أﻓسد وﻳﻄلب ﻣا غرﻣﻪ للمرأة ﻷنﻪ ﻻ ﻓعل ﳍا ﰲ الفسخ ) و ( ﳍﺎ ) ﲨﻌﻴه ﺑﻌﺪﻩ
( أي ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻻﺳﺘﻘرارﻩ ﺑه ) وﻳرﺟﻊ اﻟﺰوج ﺑه ( أي ﲟﺎ غرمه مﻦ ﻧصف أو ﻛﻞ )
ﻋﻠﻰ اﳌﻔسﺪ ( ﻷﻧه أغرمه ﻓﺈن ﺗﻌﺪد اﳌﻔسﺪ وزع اﻟﻐرم ﻋﻠﻰ اﻟرﺿﻌﺎت اﶈرمﺔ لﻮ ﻛان
الﺬي أﻓسد أﻛثر ﻣن واﺣد ﻓيﻮزع على اﳌفسدﻳن ،ﻳعﲏ الﱵ أرﺿعﺖ ﻣثﻼ ﺛﻼث رﺿعات

أو رﺿعتﲔ ) ،ومﻦ ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘه أﻧﺖ أﺧﱵ ﻟرﺿﺎع ﺑﻄﻞ اﻟﻨﻜﺎح ( حﻜﻤﺎ ﻷﻧه أﻗر ﲟﺎ
ﻳﻮﺟﺐ ﻓسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻠﺰمه ذﻟﻚ ) ﻓﺈن ﻛﺎن ( إﻗرارﻩ ) ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل وصﺪﻗﺘه (
أ ﺎ أﺧﺘه ) ﻓﻼ مﻬر ( ﳍﺎ ﻷ ﻤﺎ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻜﺎح طﻞ مﻦ أصﻠه إذا ﻛان ﻗبل
الدخﻮل وﻗالﺖ أ أختﻚ ﻣن الرﺿاع ﻓﻼ ﻣﻬر ﳍا لﻜن إن ﻛﺬﺑتﻪ؟! ﻗال ) :وإن أﻛﺬﺑﺘه (
ﰲ ﻗﻮﻟه أ ﺎ أﺧﺘه ﻗبﻞ اﻟﺪﺧﻮل ) ﻓﻠﻬﺎ ﻧصﻔه ( أي ﻧصف اﳌسﻤﻰ ﻷن ﻗﻮﻟه غﲑ مﻘبﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﺳﻘﺎط حﻘﻬﺎ ) وﳚﺐ ( اﳌﻬر ) ﻛﻠه ( إذا ﻛﺎن إﻗرارﻩ ﺑﺬﻟﻚ ) ﺑﻌﺪﻩ ( أي
ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل وﻟﻮ صﺪﻗﺘه مﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ مﻜﻨﺘه مﻦ ﻧﻔسﻬﺎ مﻄﺎوﻋﺔ إذاً الفرق اﻵن لﻮ ﻗال ﳍا
نعﻮد ﻷول اﳌسﺄلﺔ إن ﻛان إﻗرارﻩ ﻗبل الدخﻮل "أ" وﺻدﻗتﻪ " "١ﻻ ﻣﻬر ﳍا ،وإن ﻛﺬﺑتﻪ

" "٢ﻓلﻬا نصف اﳌﻬر وﳚب اﳌﻬر ﻛلﻪ "ب" إذا ﻛان ﺑعد الدخﻮل " ،"٢إذا ﻛان ﺑعد أن
دخل ا ﻗال أنﺖ أخﱵ ﻣن الرﺿاع ﺻدﻗتﻪ أو ﻛﺬﺑتﻪ ﻓلﻬا اﳌﻬر ﻛاﻣل ﻳﻘﻮل إﻻ ﰲ ﺻﻮرة
واﺣدة وﻫﻲ لﻮ ﻛانﺖ ﻣﻜنتﻪ ﻣن نفسﻬا ﻣﻄاوعﺔ وﻫﻲ ﺗعلﻢ ﻣن ﻗبل الدخﻮل ﻣن ﻗبل
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التمﻜﲔ ﻛانﺖ ﺗعلﻢ أنﻪ أخﻮﻫا ﻣن الرﺿاع ﻓﻬﺬﻩ زانيﺔ وليس ﳍا ﻣﻬر أﻣا إذا ﻛان ﺑعد

الدخﻮل أخﱪﻫا ﻓصدﻗﺖ ﻓلﻬا اﳌﻬر ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻲ ذﻟﻚ ( اﻵن العﻜس ﻫﻲ
الﱵ ﻗالﺖ أنﺖ أخﻲ ﻣن الرﺿاع ﻓﻬل ﻳنفسخ العﻘد؟ ﻻ الرﺟل لﻮ ﻗال أنﺖ أخﱵ ﻣن

الرﺿاع انفسخ ﻷن اﻷﺻل العصمﺔ ﺑيدﻩ أﻣا اﳌرأة ﺗﻘﻮل أنﺖ أخﻲ ﻣن الرﺿاع ﻓﻼ نﻘبل
ﻫﺬا ﻷ ا ﻻ ﲤلﻚ ﻓسخ العﻘد وﻷ ا ﻣتﻬمﺔ ا ﺗرﻳد ﻓسخ العﻘد أﻣا الﺰوج ﻻ ﻳتﻬﻢ ﻷن

الﺰوج لﻮ ﻳرﻳد ﻓسخ العﻘد ﻓيملﻚ ذلﻚ ،ﻗال ) :وإن ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻲ ذﻟﻚ ( أي ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﺰوﺟﻬﺎ أﻧﺖ أﺧﻲ مﻦ اﻟرﺿﺎع ) وأﻛﺬ ﺎ ﻓﻬﻲ زوﺟﺘه حﻜﻤﺎ ( أي ﻇﺎﻫرا ﻷن ﻗﻮﳍﺎ ﻻ
ﻳﻘبﻞ ﻋﻠﻴه ﰲ ﻓسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﻷﻧه حﻘه ﻫﺬا ﰲ الﻈاﻫر ﻻ نﻘبل لﻜن ﰲ الباﻃن أﻻ ﳝﻜن
أن ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﺻادﻗﺔ وﻣتيﻘنﺔ؟ نعﻢ ،ﻣاذا ﺗفعل؟ ﻗال :وأمﺎ طﻨﺎ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ صﺎدﻗﺔ ﻓﻼ
ﻧﻜﺎح أي ﰲ اﳊﻘيﻘﺔ وعليﻬا أن ﺗفتدي ﻣنﻪ وﺗفر إذاً ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ ﳚﻮز ﳍا أن ﺗفر ﻣنﻪ
ﳚﻮز ﳍا أن ﲣالﻊ ﺗدﻓﻊ شﻲء وﲣالﻊ اﳌﻬﻢ ﻻ ﺗسمﺢ لﻪ ن ﻳﻘر ا ﻷ ا ﻣتيﻘنﺔ إ ا أختﻪ

وإﻻ ﻓﻬﻲ زوﺟﺘه أﻳﻀﺎ ﻳعﲏ إن ﻛان ﰲ الباﻃن ﻫﻲ ﻛاذﺑﺔ ﻓﻬﻲ زوﺟﺔ ،ننتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ

الﺸﻚ ﰲ الرﺿاع ،ﻫل رﺿﻊ أم ﱂ ﻳرﺿﻊ؟ اﻷﺻل أنﻪ ﱂ ﻳرﺿﻊ ،إذا ﺣصل شﻚ ﰲ عدد
الرﺿاع ﻫل رﺿﻊ ﲬسﺔ أو أرﺑعﺔ؟ ﻓاﻷﺻل أ ا أرﺑعﺔ ،شﻜينا ﻫل رﺿﻊ ﲬس رﺿعات أم

ستﺔ ،ﻓﻬل ﻳﺆﺛر ﻫﺬا الﺸﻚ؟ ﻻ ﻳﺆﺛر ﻷننا اعتﱪ ﳋمس وﻫﻲ ﳏرﻣﺔ ،ﻗال ) :وإذا شﻚ
ﰲ اﻟرﺿﺎع أو ( شﻚ ﰲ ) ﻛﻤﺎﻟه ( أي ﻛﻮﻧه ﲬﺲ رﺿﻌﺎت ) أو شﻜﺖ اﳌرﺿﻌﺔ ( ﰲ
ذﻟﻚ ) وﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﲢرﱘ ( ﻳعﲏ ﱂ ﻳﻮﺟد شﻬﻮد ﻓﺈن وﺟد الﺸﻬﻮد نعمل لﺸﻬﻮد ،ﳌاذا؟
ﻷن اﻷصﻞ ﻋﺪم اﻟرﺿﺎع اﶈرم وإن شﻬﺪت ﺑه امرأة مرﺿﻴﺔ ﺛبﺖ ﺛبﺖ الرﺿاع ﺑﺸﻬادة
اﻣرأة واﺣدة ﰲ الرﺿاع لﻜن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌرأة عدل ،ﻗال :وﻛرﻩ اﺳﱰﺿﺎع ﻓﺎﺟرة وﺳﻴﺌﺔ
اﳋﻠﻖ وﺟﺬمﺎء وﺑرصﺎء ﺑعض ﻫﺬا خﺸيﺔ على الﻄباع وﺑعﻀﻪ خﺸيﺔ ﻣن اﳌرض ﻳعﲏ
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الفاﺟرة وسيﺌﺔ اﳋلق ﳜﺸى ﻣن ﺛﲑ رﺿاعﻬا على الﻄباع إن ﻛان ﻫﺬا لﻪ ﺛﲑ ،واﳉﺬﻣاء
والﱪﺻاء خﺸيﺔ العدوى.

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﲨﻊ ﻧﻔﻘﺔ وﻫﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ مﻦ ﳝﻮﻧه ﻫﺬا ﻫﻮ التعرﻳف ﻳعﲏ أن ﻳﻮﻓر ﻛفاﻳﺔ ﻣن ﻳعﻮلﻪ ﻛالﺰوﺟﺔ

والﻮلد وﻣن ﻳلﺰم ﺑنفﻘتﻪ والعبد ﺧبﺰاً وإدامﺎً ﻃعام وﻛسﻮة ومسﻜﻨﺎ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ اﻵن سيتﻜلﻢ

عن نفﻘﺔ الﺰوﺟات ،والنفﻘات ستنﻘسﻢ إﱃ نفﻘﺔ الﺰوﺟﺔ ﰒ نفﻘﺔ اﻷﻗارب ﰒ نفﻘﺔ العبيد ﰒ

البﻬاﺋﻢ ،اﻵن ﳓن ﻣﻊ الﺰوﺟﺔ ،ﻗال ) :ﻳﻠﺰم اﻟﺰوج ﻧﻔﻘﺔ زوﺟﺘه ﻗﻮ ( أي ﺧبﺰا وإدامﺎ )
وﻛسﻮة وﺳﻜﻨﺎ ﲟﺎ ﻳصﻠﺢ ﳌثﻠﻬﺎ ( ﲟا ﻳناسب ﻣثلﻬا ﲝسب العرف والﺰﻣن واﳌﻜان ﻟﻘﻮﻟه
ﷺ وﳍﻦ ﻋﻠﻴﻜم رزﻗﻬﻦ وﻛسﻮ ﻦ ﳌﻌروف رواﻩ مسﻠم وأﺑﻮ داود إذا اﺗفﻘا ﻓاﳊمد

أﻣا إذا اختلفا ﻓاﳊاﻛﻢ ﻫﻮ الﺬي ﳛدد ﻣﻘدار النفﻘﺔ والنفﻘﺔ ﻃبعا ﰲ ﻣدﻳنﺔ ليس ﻣثل ﻗرﻳﺔ
ليس ﻣثل ﺻﺤراء ليس ﻣثل ﺑدو رﺣل ﳜتلف الﻄعام وﳜتلف اللبس وﲣتلف السﻜن
وﳜتلف ﻛل شﻲء ﻓالعﱪة لعرف الﺬي ﻫﻢ ﻓيﻪ ،والﺰﻣان الﺬي ﻫﻢ ﻓيﻪ ،واﳌﻜان الﺬي ﻫﻢ
ﻓيﻪ ،ﻓﺈذا ﺣصل خﻼف ﻓالﻘاﺿﻲ ﻫﻮ اﳌلجﺄ ،ﻛيف ﻳفعل الﻘاﺿﻲ؟ اﻵن إذا ﻛانﺖ ﻣﻮسرة
ﻣﻊ ﻣﻮسر ﻳعﲏ غنيﺔ وزوﺟﻬا غﲏ ﻓلﻜﻬﻢ الﻜسﻮة والنفﻘﺔ عمﻮﻣا وﻫﻮ الﻄعام والﻜسﻮة
والسﻜن ﻣن أرﻓﻊ ﻣا ﰲ البلد ،وإن ﻛانﺖ ﻣتﻮسﻄﺔ ﻣﻊ ﻣتﻮسﻂ ﻓمن الﻮسﻂ ،وإن ﻛانﺖ
ﻓﻘﲑة ﻣﻊ ﻓﻘﲑ ﻓمن اﻷﻗل ،وإن ﻛان لعﻜس ﻳعﲏ ﻣتﻮسﻄﺔ ﻣﻊ ﻣتﻮسﻂ ﰲ الﻮسﻂ ،وإن

ﻛانﺖ غنيﺔ ﻣﻊ ﻓﻘﲑ أو ﻓﻘﲑة ﻣﻊ غﲏ ﻓﻜﺬلﻚ ﻣن الﻮسﻂ ،ﻗال ) :وﻳﻌﺘﱪ اﳊﺎﻛم ( ﺗﻘﺪﻳر
) ذﻟﻚ ﲝﺎﳍﻤﺎ ( أي ﺑﻴسﺎرﳘﺎ أو إﻋسﺎرﳘﺎ أو ﻳسﺎر أحﺪﳘﺎ وإﻋسﺎر اﻵﺧر ) ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻨﺎزع ( ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) ﻓﻴﻔرض ( اﳊﺎﻛم ) ﻟﻠﻤﻮﺳرة ﲢﺖ اﳌﻮﺳر ﻗﺪر ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ مﻦ أرﻓﻊ ﺧبﺰ
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اﻟبﻠﺪ وأدمه لﻜن لﻮ ﻃلبﺖ ز دة عن الﻜفاﻳﺔ ليس ﳍا ذلﻚ ،ﻳﻮﻓر ﳍا ﻣا ﻳﻜفيﻬا ﻣن ﻃعام

ولبس وﻣﺸرب وﻣا ﻳﻜفيﻬا ﲝسب العرف ،ﻗال :و ( ﻳﻔرض ﳍﺎ ) ﳊﻤﺎ ﻋﺎدة اﳌﻮﺳرﻳﻦ
ﲟحﻠﻬﻤﺎ اﳌﻜان الﺬﻳن ﻫﻢ ﻓيﻪ و ( ﻳﻔرض ﻟﻠﻤﻮﺳرة ﲢﺖ اﳌﻮﺳر مﻦ اﻟﻜسﻮة ) مﺎ ﻳﻠبﺲ
مثﻠﻬﺎ مﻦ حرﻳر وغﲑﻩ ( ﻛجﻴﺪ ﻛﺘﺎن وﻗﻄﻦ وأﻗﻞ مﺎ ﻳﻔرﺿه مﻦ اﻟﻜسﻮة ﻗﻤﻴﺺ
وﺳراوﻳﻞ وطرحﺔ أي اﳋمار ومﻘﻨﻌﺔ ﺗﻮﺿﻊ على الرأس ومﺪاس ﰲ الرﺟل ومﻀرﺑﺔ ﻟﻠﺸﺘﺎء
وﻫﻮ الﻜساء الثﻘيل للﺸتاء ) وﻟﻠﻨﻮم ﻓراش وﳊﺎف وإزار ( ﻟﻠﻨﻮم ﰲ ﳏﻞ ﺟرت اﻟﻌﺎدة
ﻓﻴه واليﻮم ﻻزم ﻳﻮﻓر غرﻓﺔ نﻮم ) وﳐﺪة وﻟﻠجﻠﻮس حصﲑ ﺟﻴﺪ وزﱄ ( أي ﺑسﺎط وﻻ ﺑﺪ
مﻦ مﺎﻋﻮن اﻟﺪار ﻳﻘال اﻵن ﻃﻘﻢ ﻛنب لﻜﻲ ﲡلس عليﻪ وﻳﻜﺘﻔﻲ ﲞﺰف وﺧﺸﺐ واﻟﻌﺪل
مﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﻤﺎ وﻫﺬا ﳜتلف ﻣن زﻣن لﺰﻣن وﻻ ﻳﻠﺰمه مﻠحﻔﺔ ﻳعﲏ العباءة وﺧف ﳋروﺟﻬﺎ
والعﱪة لعرف ﻓﺈذا ﺗعارف الناس على شﻲء ﻓبﻪ ،ﻗال ) :و ( ﻳﻔرض اﳊﺎﻛم ) ﻟﻠﻔﻘﲑة
ﲢﺖ اﻟﻔﻘﲑ مﻦ أدﱏ ﺧبﺰ اﻟبﻠﺪ و ( مﻦ ) أدم ﻳﻼﺋﻤه ( والﻈاﻫر أن الﺬي ذﻛرﻩ اﳌصنف
للمﻮسرة ﻫﻮ اليﻮم للفﻘﲑة ،ﻗال :وﺗﻨﻘﻞ مﺘﱪمﺔ مﻦ أدم إﱃ آﺧر ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ الفﻘﲑة إذا ﺟاء
ﳍا دام ﻛل ﻳﻮم ﻛرر ﻛرر ﻳعﲏ أﺻا ا اﳌلل ﻛل ﻳﻮم ﻓﻮل ﻓﻮل اللﻬﻢ لﻚ اﳊمد رب
ﻓﻬناك ﻣن ﳝﻮت ﻣن اﳉﻮع ﻓينﻘلﻬا ﻓيﺤﻮﳍا ﺑدل ﻓﻮل ﳚعلﻪ عدس أو ﲪص ،وﳓن

نﻀﺤﻚ اﻵن ﳓن ﰲ نعمﺔ وخﲑ لﻜن الناس عاشﻮا ﰲ زﻣن ﻓﻘر وﺟﻮع ﻣا ﻛان ﻳﺸبﻊ
الناس ﺣﱴ ﻗال ﺑعﻀﻬﻢ وﷲ لﻮ ﻗيل ﱄ انﻪ سيﺄﰐ ﻳﻮم أشبﻊ ﻓيﻪ ﻻ أﺻدق ،ﻛان ﻫنا ﰲ

ﻫﺬﻩ البﻼد ،ﻗال ) :و ( ﻳﻔرض ﻟﻠﻔﻘﲑ مﻦ اﻟﻜسﻮة ) مﺎ ﻳﻠبﺲ مثﻠﻬﺎ وﳚﻠﺲ ( وﻳﻨﺎم )
ﻋﻠﻴه و ( ﻳﻔرض ) ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻐﻨﻴﺔ مﻊ اﻟﻔﻘﲑ وﻋﻜسﻬﺎ ( ﻛﻔﻘﲑة ﲢﺖ غﲏ ﻓﻬﺬﻩ
ﻳفرض ﳍا النفﻘﺔ اﳌتﻮسﻄﺔ ﻛفﻘﲑة ﲢﺖ غﲏ ) مﺎ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﻋرﻓﺎ ( ﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻼﺋﻖ
ﲝﺎﳍﻤﺎ ) وﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ) مﺆﻧﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ زوﺟﺘه ( مﻦ دﻫﻦ وﺳﺪر وﲦﻦ مﺎء
ومﺸط وأﺟرة ﻗﻴﻤﺔ الﱵ ﻫﻲ ﺗسرح شعرﻫا ﻣثﻼ إذاً ﻫﺬﻩ ﺗعتﱪ أﻳﻀا ﻣن النفﻘﺔ وﻫﻲ ﻣﺆنﺔ
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نﻈاﻓﺔ الﺰوﺟﺔ ) دون ( مﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ ) ﺧﺎدمﻬﺎ ( ﻓﻼ ﻳﻠﺰمه ﻳعﲏ ﻻ ﻳلﺰم الﺰوج أن ﻳدﻓﻊ

نفﻘﺔ نﻈاﻓﺔ اﻷﻣﺔ اﳋادﻣﺔ عندﻫا اﻷﻣﺔ ﳌاذا؟ ﻳلﺰﻣﻪ نﻈاﻓﺔ الﺰوﺟﺔ أﻣا نﻈاﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﻻ ﻷن
ذﻟﻚ ﻳراد ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ وﻫﻲ غﲑ مﻄﻠﻮﺑﺔ مﻦ اﳋﺎدم ) وﻻ ( ﻳﻠﺰم اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘه ) دواء وأﺟرة
طبﻴﺐ ( إذا مرﺿﺖ ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ مﻦ حﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﻀرورﻳﺔ اﳌﻌﺘﺎدة وﻛﺬا ﻻ ﻳﻠﺰمه ﲦﻦ
طﻴﺐ وحﻨﺎء وﺧﻀﺎب وﳓﻮﻩ وﻃبعا ﻣا عند نص ﰲ ﻫﺬا أن الﺰوج ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ لﻜنﻬﻢ
لتعليل ﻳرون أن أﺟرة الﻄبيب والدواء أن ﻫﺬا ليس ﻣن ﺣاﺟا ا الﻀرورﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻣلﺰم
ﻷشياء الﻀرورﻳﺔ أﻣا اﻷشياء العارﺿﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺗلﺰﻣﻪ وﻃبعا ﻗد ﻳعﱰض البعض على ﻫﺬا

لﻜن ﻻ ﺗنسﻮا ﰲ اﳌﻘاﺑل ﻫﻲ ﻻ ﻳلﺰﻣﻬا أن ﺗﻄبخ لﻪ ﺑل ﻳلﺰﻣﻪ ﻫﻮ أن ﳛﻀر ﳍا أﻣﺔ ﺗﻄبخ ﳍا
أو خادﻣﺔ ﺟرة ﺗﻄبخ ﳍا وﺗنﻈف وﻛﺬا ﻓﺈن ﻗلنا ﳓﻜﻢ العادة والعرف ﻓاﻵن عرف الناس
أن الﺰوﺟﺔ الﺰوج ﻫﻮ الﺬي ﻳعاﳉﻬا إذاً ﻫﻲ ﻛمان ﻳلﺰﻣﻬا أن ﺗﻄبخ ﻓﺈﻣا أن نسري العرف
ﻓيما ﳍا وعليﻬا أو ﻓيما عليﻬا وعليﻪ وﳍﺬا ﺑعض أﻫل العلﻢ اليﻮم أﻣا ﻗدﱘ ﻣا ﻛانﻮا ﳜالفﻮن
ﻫﺬا لﻜن اليﻮم ﺑعﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل عرف الناس ﻳنبﻐﻲ عليﻪ عﻼﺟﻬا إذا ﻛان ﳚب عليﻪ أن

ﻳﻄعمﻬا ﻷ ا ﺿرورة ﻓالعﻼج ﻛﺬلﻚ ،ﻗال :وإن أراد مﻨﻬﺎ ﺗﺰﻳﻨﺎ أو ﻗﻄﻊ راﺋحﺔ وأﺗﻰ ﺑه
ﻟﺰمﻬﺎ وﻋﻠﻴه ﳌﻦ ﳜﺪم مثﻠﻬﺎ ﺧﺎدم واحﺪ ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ اﳌرأة غﲑ ﻣعتادة على أن ﺗﻄﺤن
وﺗعجن وﲣبﺰ وﺗﻄبخ إذاً ﻳلﺰﻣﻪ أن ﰐ ﻣﺔ أو خادم ﻳعﲏ ﻷﺟرة وﻋﻠﻴه أﻳﻀﺎ مﺆﻧسﺔ
ﳊﺎﺟﺔ لﻮ ﻛان ﻫﻮ ﻣثﻼ ﰲ ﻣﻜان ﻣﻬجﻮر وﻳﺬﻫب وﻳﻐيب ﻓﱰة وﻫﻲ ﲣاف وﺣدﻫا ﰲ ﻫﺬا

اﳌﻜان ﻓعليﻪ أن ﰐ ﲟﺆنسﺔ ﻓبعض الناس ﻳﺸنﻊ خﺬ ﺣﻜﻢ وﻳﺸنﻊ عليﻪ ﻓاﳌسﺄلﺔ ﻣتﻜاﻣلﺔ
ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘال أن اﳌرأة ﻣﻈلﻮﻣﺔ ﰲ اﻹسﻼم ،ﻻ وﷲ ﻣا ﻇلمﻬا إﻻ ﻣن خالف اﻹسﻼم ﻫﻮ
الﺬي ﻇلمﻬا.
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ﻓصﻞ
) وﻧﻔﻘه اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟرﺟﻌﻴﺔ] [١وﻛسﻮ ﺎ وﺳﻜﻨﺎﻫﺎ ﻛﺎﻟﺰوﺟﺔ ( ﻷ ﺎ زوﺟﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ
} وﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أحﻖ ﺑردﻫﻦ ﰲ ذﻟﻚ { وﻻ ﻗسم ﳍﺎ أي ﻟﻠرﺟﻌﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﻫﺬا الفرق الﻮﺣيد
أن ﻻ ﻗسﻢ ﳍا ،ﰒ ) :واﻟبﺎﺋﻦ ] [٢ﺑﻔسﺦ أو طﻼق ( ﺛﻼ أو ﻋﻠﻰ ﻋﻮض ) ﳍﺎ ذﻟﻚ (
أي اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻜسﻮة واﻟسﻜﲎ ) إن ﻛﺎﻧﺖ حﺎمﻼ ( إذاً الرﺟعيﺔ ﳍا النفﻘﺔ والﻜسﻮة ﻣثل
الﺰوﺟﺔ أﻣا الباﺋن ﻻ ليس ﳍا شﻲء ﻣن ﻫﺬا إﻻ إن ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وإن ﻛﻦ
أوﻻت ﲪﻞ ﻓﺄﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ حﱴ ﻳﻀﻌﻦ ﲪﻠﻬﻦ { ومﻦ أﻧﻔﻖ ﻳﻈﻨﻬﺎ حﺎمﻼ ﻓبﺎﻧﺖ حﺎﺋﻼ
رﺟﻊ لﻮ أنفق عليﻬا على أ ا ﺣاﻣل ﻓﻈﻬر أ ا ﺣاﺋل ﻳعﲏ ليسﺖ ﺣاﻣل ﻓرﺟﻊ وأخﺬ
النفﻘﺔ ،العﻜس :ومﻦ ﺗرﻛه ﻳﻈﻨﻬﺎ حﺎﺋﻼ ﻓبﺎﻧﺖ حﺎمﻼ ﻟﺰمه مﺎ مﻀﻰ وﻃبعا النفﻘﺔ ليسﺖ

للﺤاﻣل ﺑل ﻫﻲ للﺤمل الﺬي ﰲ ﺑﻄنﻬا لﻜن ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ ﳌا ﻗال وﻣن ﺗرﻛﻪ ﰒ اﻛتﺸف أ ا
ﺣاﻣل ﻓيلﺰﻣﻪ أن ﻳدﻓﻊ ﻣا ﻣﻀى وﻫﺬا استثناء ﻣن ﻗاعدة اﳌﺬﻫب ﻓﻘاعدة اﳌﺬﻫب أن
النفﻘﺔ على الﺰوﺟﺔ ﻫﺬﻩ نفﻘﺔ ﻣعاوﺿﺔ ﻓلﻮ أنﻪ ﺗرﻛﻬا ﻓﱰة ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳدﻓعﻬا لﻮ ﺣﱴ ﺑعد ﻣدة
أﻣا النفﻘﺔ على اﻷﻗارب لﻮ ﺗرﻛﻬا ﻓﱰة ﻓتسﻘﻂ ،ﻓﻬمتﻢ الفرق اﻵن نفﻘﺔ اﻷﻗارب ﺗسﻘﻂ
ﲟﻀﻲ الﺰﻣن ﻷ ا ليسﺖ على سبيل اﳌعاوﺿﺔ ﺑل ﻫﻲ ﻣﻮاساة أﻣا نفﻘﺔ الﺰوﺟﺔ ﻓﺈ ا على
سبيل اﳌعاوﺿﺔ ﻻ ﺗسﻘﻂ ﲟﻀﻲ الﺰﻣن ،ﻓﻬمتﻢ الﻘاعدة نفﻘﺔ الﺰوﺟﺔ ﻻ ﺗسﻘﻂ ﲟﻀﻲ الﺰﻣن
ﻷن ﻓيﻪ ﺑينﻪ وﺑينﻬا عﻘد وأﻣا نفﻘﺔ اﻷﻗارب ﻓتسﻘﻂ ﲟﻀﻲ الﺰﻣن ،لﻪ ﻗرﻳب ﻳنفق عليﻪ أﳘل
ذلﻚ سيﺄﰒ لﻜن ﺑعد ﻣدة ﻫل لﻪ أن ﻳدﻓﻊ ﻣا ﻣﻀى؟ نﻘﻮل ﻻ ،ﺗسﻘﻂ ﲟﻀﻲ الﺰﻣن ،النفﻘﺔ
على اﳊاﻣل ﻣن أﺟل اﳊمل ﻓﻬل ﻫﺬﻩ نفﻘﺔ أﻗارب أم نفﻘﺔ زوﺟﺔ؟ نفﻘﺔ ﻗراﺑﺔ ﻓﻬﻲ ليسﺖ
زوﺟﺔ ﻫﻲ أﺟنبيﺔ ﻓاﻷﺻل إنﻪ ﻻ ﻳنفق عليﻬا إذا ﺗرك ذلﻚ ،ﻗال اﳌصنف لﺰﻣﻪ ﻣا ﻣﻀى
ﻃبعا ﻫﻲ رواﻳﺔ والرواﻳﺔ الثانيﺔ أ ا ﻻ ﺗلﺰﻣﻪ ﻛﻐﲑﻫا على الﻘاعدة والﻈاﻫر أن ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلﺔ
استثنيﺖ ﻷن اﳊاﻣل ﻫﻲ الﱵ ﻛل النفﻘﺔ ﻳعﲏ ﻓيﻪ ﻃرف لﺚ ﻳبدو ﳍﺬا أوﺟبﻮا على ﻣن
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ﺗرك نفﻘﺔ اﳊاﻣل زﻣنا ﻓﺈنﻪ ﻳدﻓﻊ ﻣا ﻣﻀى ﻷ ا ﻣا ﺻارت نفﻘﺔ أﻗارب ﻓﻘﻂ ﺑل ﻫﻮ ﻗرﻳب

وﻣعﻪ شﺨص ﱐ ﻣتﺤمل ﻫﺬا الﻘرﻳب وﺗرﻛﺖ النفﻘﺔ ،ﻗال :ومﻦ ادﻋﺖ ﲪﻼ وﺟﺐ
إﻧﻔﺎق ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر ﻓﺈن مﻀﺖ وﱂ ﻳﱭ رﺟﻊ ﻳرﺟﻊ ﻳسﱰد ﻓلﻮسﻪ إذاً لﻮ ﻗالﺖ أ ﺣاﻣل
ﻳنفق عليﻬا ﺛﻼﺛﺔ أشﻬر إﱃ أن ﻳﻈﻬر اﳊمل ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻈﻬر ﲪل ﻳرﺟﻊ وﻳﻄالبﻬا ﲟا أنفق

عليﻬا ،النفﻘﺔ ﻫنا ﳌن ،للﺤمل أم للﺤاﻣل؟ ﻗال ) :واﻟﻨﻔﻘﺔ ( ﻟﻠبﺎﺋﻦ اﳊﺎمﻞ ) ﻟﻠحﻤﻞ (
ﻧﻔسه ) ﻻ ﳍﺎ مﻦ أﺟﻠه ( ﻷ ﺎ ﲡﺐ ﺑﻮﺟﻮدﻩ وﺗسﻘط ﺑﻌﺪمه ﻓﺘجﺐ ﳊﺎمﻞ شﺰ ﻳعﲏ
لﻮ ﻛانﺖ شﺰ ﲡب ﻷ ا ليسﺖ ﳍا وإﳕا ﻫﻲ للﺤمل ،وﳊﺎمﻞ مﻦ وطء ﺑﺸبﻬﺔ أو ﻧﻜﺎح
ﻓﺎﺳﺪ أو مﻠﻚ ﳝﲔ وﻟﻮ أﻋﺘﻘﻬﺎ وﺗسﻘط ﲟﻀﻲ اﻟﺰمﺎن ﳌا ﻗال وﺗسﻘﻂ ﻳعﲏ نفﻘﺔ اﳊمل
ﲟﻀﻲ الﺰﻣان ﳌاذا؟ ﻷ ا نفﻘﺔ أﻗارب لﻜن ﻳﻘﻮل اﳌرداوي ﻗﺎل اﳌﻨﻘﺢ مﺎ ﱂ ﺗسﺘﺪن ذن
حﺎﻛم أو ﺗﻨﻔﻖ ﺑﻨﻴﺔ رﺟﻮع ﻓﺈ ا ﺗرﺟﻊ ،اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن ﻣساﺋل ﺗسﻘﻂ النفﻘﺔ عن الﺰوﺟﺔ
وﻫﻲ ،ﻗال ) :ومﻦ ( أي أي زوﺟﺔ ) حبسﺖ وﻟﻮ ﻇﻠﻤﺎ أو ﻧﺸﺰت أو ﺗﻄﻮﻋﺖ ﺑﻼ إذﻧه
ﺑصﻮم أو حﺞ أو أحرمﺖ ﺑﻨﺬر حﺞ أو ( ﻧﺬر ) صﻮم أو صﺎمﺖ ﻋﻦ ﻛﻔﺎرة أو ( ﻋﻦ )
ﻗﻀﺎء رمﻀﺎن مﻊ ﺳﻌﺔ وﻗﺘه ( ﺑﻼ إذن زوج ) أو ﺳﺎﻓرت ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ وﻟﻮ ذﻧه ﺳﻘﻄﺖ (
ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ التعليل :ﻷ ﺎ مﻨﻌﺖ ﻧﻔسﻬﺎ ﻋﻨه ﺑسبﺐ ﻻ مﻦ ﺟﻬﺘه ﻓسﻘﻄﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﲞﻼف مﻦ
أحرمﺖ ﺑﻔرﻳﻀﺔ مﻦ صﻮم أو حﺞ أو صﻼة وﻟﻮ ﰲ أول وﻗﺘﻬﺎ ﺑسﻨﺘﻬﺎ أو صﺎمﺖ ﻗﻀﺎء
رمﻀﺎن ﰲ آﺧر شﻌبﺎن ﻷ ﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﳑﺎ أوﺟﺐ اﻟﺸرع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺪرﻫﺎ ﰲ حجﺔ ﻓرض
ﻛحﻀر ﻳعﲏ ﻗدر النفﻘﺔ ﰲ ﺣجﺔ الفرض ﻛﻘدرﻫا ﰲ نفﻘﺔ اﳊﻀر ،ﻗال :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ
ﻧﺸﻮز أو أﺧﺬ ﻧﻔﻘﺔ ﻓﻘﻮﳍﺎ ﻳعﲏ لﻮ ﻫﻮ ادعى أ ا شﺰ وأوﻗف النفﻘﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل أ ﱂ
أنﺸﺰ ﻓﻘﻮﳍا ،وإن اختلفا ﻫﺬا اﻷول والثاﱐ إذا اختلفا ﰲ أخﺬ النفﻘﺔ ﻫﻮ ﻗال أ دﻓعتﻬا
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وﻫﻲ ﻗالﺖ ﱂ آخﺬ النفﻘﺔ ﻓﻘﻮﳍا ،اﻵن سينتﻘل إﱃ الثالثﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﻜلﻢ عن الرﺟعيﺔ ﰒ عن
الباﺋنﺔ اﳊاﻣل اﻵن ﻳتﻜلﻢ عن الثالثﺔ وﻫﻲ اﳌتﻮﰱ عنﻬا ،نفﻘﺔ اﳌتﻮﰱ عنﻬا ،ﻫل اﳌتﻮﰱ عنﻬا
ﳍا نفﻘﺔ وسﻜﲎ أم ﻻ؟ نﻘﻮل ﻻ ﻷن ﳍا ﻣﲑاث ﻓتنفق ﻣن اﳌﲑاث أو ﻳنفق عليﻬا ﻗرﻳبﻬا،

ختصار ﻓﻬمتﻢ اﻵن ﻣسﺄلﺔ اﳌتﻮﰱ عنﻬا :ستنفق ﻣن ﻣاﳍا الﺬي ﺗرﺛﻪ ،وإذا ﱂ ﺗرث سينفق
عليﻬا أﻗرب الناس ﳍا ﰲ ﺗرﺗيب سيﺄﰐ نفﻘﺔ اﻷﻗارب سينفق عليﻬا نفﻘﺔ ﻗرﻳب ،ولﻮ ﻛانﺖ
ﺣاﻣل ستﻜﻮن النفﻘﺔ ﰲ ﺣصﺔ اﳊمل ،اﻓرض انﻪ ﻣا ﻓيﻪ ﻣﲑاث أﺻﻼ وﻫﻲ ﺣاﻣل ،ﻣات

عنﻬا زوﺟﻬا ﱂ ﳝلﻚ شﻲء وﻫﻲ ﺣاﻣل ﻓنﻘﻮل ﻫﺬا الﺬي ﰲ ﺑﻄنﻬا إن ﻛان لﻪ ﻗرﻳب ﲡب

النفﻘﺔ عليﻪ ﻓﺈذاً عليﻪ ﻫﻮ ،على ﻗرﻳبﻪ ﻫﺬﻩ خﻼﺻﺔ الباب ،ﻗال ) :وﻻ ﻧﻔﻘﺔ وﻻ ﺳﻜﲎ (
مﻦ ﺗرﻛﺔ ) اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ ( وﻟﻮ حﺎمﻼ ﻷن اﳌﺎل اﻧﺘﻘﻞ مﻦ اﻟﺰوج إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ وﻻ ﺳبﺐ
ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ حﺎمﻼ ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺔ مﻦ حصﺔ اﳊﻤﻞ مﻦ اﻟﱰﻛﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ
وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ وارﺛه اﳌﻮﺳر ﻳعﲏ الﺬي ﻳرث اﳊمل اﳌﻮسر الﻐﲏ ﻫﻮ الﺬي ﻳنفق وﻫﺬا سيﺄﰐ
ﰲ ب نفﻘﺔ اﻷﻗارب ﻣن ﻫﻮ الﺬي ﻳنفق على الﻘرﻳب ،ﻗال ) :وﳍﺎ ( أي ﳌﻦ وﺟبﺖ ﳍﺎ
اﻟﻨﻔﻘﺔ مﻦ زوﺟﺔ ومﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة اﻵن رﺟﻊ للﺰوﺟﺔ أو ﻣن ﲡب ﳍا
النفﻘﺔ ﻛيف ﺗنفق عليﻬا؟ سيﺬﻛر اﻵن أ ا خﺬ نفﻘﺔ ﻛل ﻳﻮم ﻣن أولﻪ ،ﻫل ﳍا أن خﺬ
الﻘيمﺔ؟ ﻻ ﻳلﺰﻣﻬا أن خﺬ الﻘيمﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻄلﻮب ﻳﻮﻓر ﳍا الثياب وﻳﻮﻓر ﳍا الﻄعام إﻻ إذا

ﺗراﺿيا على الﻘيمﺔ ،ﻗال ) :وﳍﺎ ( أي ﳌﻦ وﺟبﺖ ﳍﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ مﻦ زوﺟﺔ ومﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺔ
و ﺋﻦ حﺎمﻞ وﻫﺆﻻء الثﻼﺛﺔ الﺬﻳن ﻣروا ﻣعنا وﳓﻮﻫﺎ ) أﺧﺬ ﻧﻔﻘﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم مﻦ أوﻟه ( ﻳﻌﲏ
مﻦ طﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻷﻧه وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﳚﻮز ﺧﲑﻩ ﻋﻨه واﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻊ ﻗﻮت مﻦ
ﺧبﺰ وأدم ﻻ حﺐ و ) ﻻ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ( أي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ) وﻻ ( ﳚﺐ ) ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺧﺬﻫﺎ ( أي
أﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷن ذﻟﻚ مﻌﺎوﺿﺔ ﻓﻼ ﳚﱪ ﻋﻠﻴه مﻦ امﺘﻨﻊ مﻨﻬﻤﺎ ﻷن الﺬي ﳚب ﳍا

اﳋبﺰ ﻣثﻼ ﻓلﻮ ﻗال الﺰوج أ ﻻ أرﻳد أن آﰐ ﳋبﺰ أ أعﻄيﻚ ﻗيمﺔ اﳋبﺰ وأنﺖ ﺗﺸﱰﻳﻪ إذاً
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ﻣعاوﺿﺔ ﻛﺄنﻪ ﻳﻘﻮل لﻚ عندي خبﺰ سﺄعﻄيﻚ ﺑدل اﳋبﺰ نﻘﻮد ﻓاﳌعاوﺿﺔ ﲢتاج إﱃ رﺿا

الﻄرﻓﲔ ،ﻓﻬمتﻢ التعليل ،ﻗال :وﻻ ﳝﻠﻚ اﳊﺎﻛم ﻓرض غﲑ اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻟﺪارﻫم إﻻ
ﺑﱰاﺿﻴﻬﻤﺎ ﰒ ﻗال ) :ﻓﺈن اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ ) أو ( اﺗﻔﻘﺎ ) ﻋﻠﻰ
ﺧﲑﻫﺎ أو ﺗﻌجﻴﻠﻬﺎ مﺪة طﻮﻳﻠﺔ أو ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎز ( ﻷن اﳊﻖ ﻻ ﻳﻌﺪوﳘﺎ ﻓاﳊق ﳍما ﻻ
ﻳعدوﳘا ﻓلﻬما ذلﻚ.

ﻗال اﳌصنف ) :وﳍﺎ اﻟﻜسﻮة ﻛﻞ ﻋﺎم مرة ﰲ أوﻟه ( أي أول اﻟﻌﺎم مﻦ زمﻦ اﻟﻮﺟﻮب
ﻷﻧه أول وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻜسﻮة ﻓﻴﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛسﻮة اﻟسﻨﺔ ﻷﻧه ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗردﻳﺪ اﻟﻜسﻮة
شﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ شﻲء واحﺪ ﻳسﺘﺪام إﱃ أن ﻳبﻠﻰ ﻳعﲏ ﻳﻘﻮل الﻜسﻮة ﻳعﻄيﻬا أول

السنﺔ ﻓالﻜسﻮة ﻻ ﺗتجﺰأ ﻓﻼﺑد أن ﻳعﻄيﻬا ﻛاﻣلﺔ ﻻ ﺗتجﺰأ ﺑل ﻫﻮ شﻲء واﺣد ﻳستدام إﱃ

أن ﻳبلى ،ﻗال :وﻛﺬا غﻄﺎء ووطﺎء وﺳﺘﺎرة ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻳعﲏ ﲡب ﻛل عام ﻣرة ،واﳊرﱘ ﻛل

ﻳﻮم ﰲ السﻮق ﻣاذا ﺗﻮن؟! ﻗال :واﺧﺘﺎر اﺑﻦ ﻧصر ﷲ أ ﺎ ﻛﻤﺎﻋﻮن ومﺸط ﲡﺐ ﺑﻘﺪر
اﳊﺎﺟﺔ ﻳعﲏ ﻫﺬﻩ اﻷشياء الستارة والﻐﻄاء وﻛﺬا ﲡب ﺑﻘدر اﳊاﺟﺔ وليس ﻛل سنﺔ ،ﻗال:
ومﱴ اﻧﻘﻀﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﻜسﻮة ﻗﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴه ﻛسﻮة ﻟﻠجﺪﻳﺪ ) ﻓﺈذا غﺎب ( اﻟﺰوج أو ﻛﺎن
حﺎﺿرا ) وﱂ ﻳﻨﻔﻖ ( ﻋﻠﻰ زوﺟﺘه ) ﻟﺰمﺘه ﻧﻔﻘﺔ مﺎ مﻀﻰ ( وﻛسﻮﺗه وﻟﻮ ﱂ ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﳊﺎﻛم
ﺗرك اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻌﺬر أو ﻻ ﻳعﲏ الﺬي ﻳﱰك اﻹنفاق على الﺰوﺟﺔ ﻣﻬما ﺗرك ﻓﱰة ﻃﻮﻳلﺔ أو
ﻗصﲑة ﻓللﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄالب لنفﻘﺔ اﳌاﺿيﺔ ﻷﻧه حﻖ ﳚﺐ مﻊ اﻟﻴسﺎر واﻹﻋسﺎر ﻓﻠم
ﻳسﻘط ﲟﻀﻲ اﻟﺰمﺎن ﻛﺎﻷﺟرة ﲞﻼف نفﻘﺔ الﻘرﻳب ﻻ ﲡب إﻻ ﻣﻊ اليسار وليس ﻣﻊ
اﻹعسار ،ﻗال ) :وإن أﻧﻔﻘﺖ ( اﻟﺰوﺟﺔ ) غﻴبﺘه ( أي غﻴبﺔ اﻟﺰوج ) مﻦ مﺎﻟه ﻓبﺎن مﻴﺘﺎ
غرمﻬﺎ اﻟﻮارث ( ﻟﻠﺰوج ) مﺎ أﻧﻔﻘﺘه ﺑﻌﺪ مﻮﺗه ( ﻷنﻪ إن اﻛتﺸفنا ﺑعد ذلﻚ إذا أنفﻘﺖ ﻣن
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ﻣالﻪ ﰒ ﻇﻬر انﻪ ﻣات إذاً ﻛانﺖ ﺗنفق ﻣن ﻣال الﻮرﺛﺔ ﻓﺈذاً للﻮرﺛﺔ أن ﻳﻄالبﻮﻫا ﲟا أنفﻘﺖ،

ﻗال :ﻻﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴه ﲟﻮﺗه ﻓﻤﺎ ﻗبﻀﺘه ﺑﻌﺪﻩ ﻻ حﻖ ﳍﺎ ﻓﻴه ﻓﲑﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑبﺪﻟه.
ﻓصﻞ
) ومﻦ ﺗسﻠم زوﺟﺘه ( اﻟﱵ ﻳﻮطﺄ مثﻠﻬﺎ وﺟبﺖ ﻋﻠﻴه ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ) أو ﺑﺬﻟﺖ ( ﺗسﻠﻴم )
ﻧﻔسﻬﺎ ( أو ﺑﺬﻟه وﻟﻴﻬﺎ ) ومثﻠﻬﺎ ﻳﻮطﺄ ( ن ﰎ ﳍﺎ ﺗسﻊ ﺳﻨﲔ ) وﺟبﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ (
وﻛسﻮ ﺎ ) وﻟﻮ مﻊ صﻐر زوج ومرﺿه وﺟبه وﻋﻨﺘه ( اﻵن ختصار أﺻبﺢ ﻣﱴ ﳚب

على الﺰوج اﻹنفاق النفﻘﺔ على الﺰوﺟﺔ ﻫﻮ ذﻛر شرﻃﲔ إذا ﺗسلﻢ الﺰوﺟﺔ وﻫﻲ ﻳﻮﻃﺄ ﻣثلﻬا
ﻳعﲏ ﺗسلﻢ زوﺟﺔ ﻳﻮﻃﺄ ﻣثلﻬا وﺟبﺖ النفﻘﺔ ﺑﻐض النﻈر عن الﺰوج ولﻮ ﻣﻊ ﺻﻐر الﺰوج

وﻣرﺿﻪ وﺟبﻪ وعنتﻪ ﻫﺬﻩ أرﺑعﺔ ،ﻗال :وﳚﱪ اﻟﻮﱄ مﻊ صﻐر اﻟﺰوج لﻮ الﺰوج ﺻﻐﲑ ﻓالﺬي

ﻳنفق الﺬي ﻳدﻓﻊ عن الصﻐﲑ وليﻪ وﳚﱪ الﻮﱄ وﻻ ﳒﱪ الصﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ وﻛسﻮ ﺎ
مﻦ مﺎل اﻟصﱯ ﻷن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﺄرش ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳعﲏ ﻳلﺰم وﱄ اﳌال أن ﻳدﻓعﻬا ومﻦ ﺑﺬﻟﺖ
اﻟﺘسﻠﻴم وزوﺟﻬﺎ غﺎﺋﺐ ﱂ ﻳﻔرض ﳍﺎ حﱴ ﻳراﺳﻠه حﺎﻛم وﳝﻀﻲ زمﻦ ﳝﻜﻦ ﻗﺪومه ﰲ
مثﻠه ﻓعند ذلﻚ ﺗبدأ نفﻘتﻬا ﻳعﲏ لﻮ ﻗالﺖ أ ﺟاﻫﺰة لﻜن الﺰوج غاﺋب ﻓﻼ نفرض إﻻ أن

ﻳراسلﻪ الﻘاﺿﻲ وﳝر زﻣن ﳝﻜنﻪ الﻘدوم ﻓيﻪ ﻓتبدأ النفﻘﺔ ﻓلﻮ راسلﻪ والﻘاﺿﻲ ﻗال ﻣعناﻩ ﻳبﻘى
لﻪ شﻬر إﱃ أن ﻳصل لﻪ الﻜتاب وإﱃ أن ﻳرﺟﻊ ﻫﻮ إذاً ﻣن ﺑعد شﻬر ﺗبدأ النفﻘﺔ ﳍا أن
ﺗﻄالب لنفﻘﺔ ﻣن ﺑعد شﻬر إذا ﻗدر أن اﳌراسلﺔ واﳊﻀﻮر ﳛتاج إﱃ شﻬر ،ﻫل للﺰوﺟﺔ

أن ﲤنﻊ نفسﻬا ﺣﱴ ﺗﻘبض الصداق؟ اﳉﻮاب ) :وﳍﺎ ( أي اﻟﺰوﺟﺔ ) مﻨﻊ ﻧﻔسﻬﺎ ( مﻦ
اﻟﺰوج ) حﱴ ﺗﻘبض صﺪاﻗﻬﺎ اﳊﺎل ( ﻳعﲏ ليس اﳌﺆﺟل ﻷﻧه ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺪراك مﻨﻔﻌﺔ
اﻟبﻀﻊ ﻟﻮ ﻋجﺰت ﻋﻦ أﺧﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻮل ﻷ ا لﻮ سلمﺖ نفسﻬا ﰒ ﱂ ﻳدﻓﻊ ﻫﻮ الصداق

ﻓﻼ ﺗستﻄيﻊ أن ﺗرد ﻣا ﻓﻘدت ﻣن ﻣنفعﺔ البﻀﻊ ،لنسبﺔ للنفﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ الفﱰة الﱵ اﻣتنعﺖ
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ﻓبسببﻪ ﻫﻮ ﻓﻬل ﻳنفق عليﻬا؟ نعﻢ ﳚب عليﻪ أن ﻳنفق ،ﻗال :وﳍﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ مﺪة اﻻمﺘﻨﺎع
ﻟﺬﻟﻚ ﻷﻧه ﲝﻖ ) ﻓﺈن ﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔسﻬﺎ طﻮﻋﺎ ( ﻗبﻞ ﻗبض حﺎل اﻟصﺪاق ) ﰒ أرادت
اﳌﻨﻊ ﱂ ﲤﻠﻜه ( وﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﳍﺎ مﺪة اﻻمﺘﻨﺎع إذاً ﻫﺬﻩ ﺻﻮرة لﻮ سلمﺖ نفسﻬا ﻓليس ﳍا أن
ﺗرﺟﻊ ﺑعد ذلﻚ ﻓﻘد ﺗنازلﺖ ورﺿيﺖ ،الصﻮرة الثانيﺔ :وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗسﺎﻛﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻠم
ﺗﻄﻠبﻬﺎ وﱂ ﺗبﺬل ﻧﻔسﻬﺎ ﻓﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻫﺬﻩ الصﻮرة الثانيﺔ ،اﻵن ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة إذا أعسر الﺰوج
لنفﻘات ﺑنفﻘﺔ الﻘﻮت والﻜسﻮة أو ﺑبعض نفﻘﺔ الﻘﻮت والﻜسﻮة أو اﳌسﻜن ﻓﻬل ﳍا أن

ﺗفسخ؟ اﳉﻮاب نعﻢ ﳍا أن ﺗفسخ ،ﻗال ) :وإذا أﻋسر ( اﻟﺰوج ) ﺑﻨﻔﻘﺔ اﻟﻘﻮت أو (
أﻋسر ) ﻟﻜسﻮة ( أي ﻛسﻮة اﳌﻌسر ) أو ( أﻋسر ﺑـ ) ﺑﻌﻀﻬﺎ ( أي ﺑﻌض ﻧﻔﻘﺔ
اﳌﻌسر أو ﻛسﻮﺗه ) أو ( أﻋسر ﺑـ ) اﳌسﻜﻦ ( أي مسﻜﻦ مﻌسر أو صﺎر ﻻ ﳚﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ
إﻻ ﻳﻮمﺎ دون ﻳﻮم ﻳعﲏ أ م ﳚدﻫا وأ م ﻻ ﳚدﻫا ) ﻓﻠﻬﺎ ﻓسﺦ اﻟﻨﻜﺎح ( مﻦ زوﺟﻬﺎ
اﳌﻌسر ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫرﻳرة مرﻓﻮﻋﺎ ﰲ اﻟرﺟﻞ ﻻ ﳚﺪ مﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ امرأﺗه ﻗﺎل ﻳﻔرق
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ ﻓﺘﻔسﺦ ﻓﻮرا أو مﱰاﺧﻴﺎ ذن اﳊﺎﻛم ﰲ ﻣثل ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ إذا أعسر
لنفﻘﺔ ﺗفسخ على الفﻮر أو على الﱰاخﻲ ﻳعﲏ ﳑﻜن ﺗصﱪ لعلﻪ ﺗفرج أو ﻣﱰاخيا لﻜن

ﻳﻜﻮن ذن اﳊاﻛﻢ ،ﰒ ﻗال :وﳍﺎ اﻟصﱪ مﻊ مﻨﻊ ﻧﻔسﻬﺎ وﺑﺪوﻧه وﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﺗﻜسبﺎ وﻻ
ﳛبسﻬﺎ ﻳعﲏ ﳍا أن ﺗصﱪ وﻻ ﺗﻄلب الفسخ سﻮاء ﻣنعﺖ نفسﻬا ﻣنﻪ أو ﱂ ﲤنﻊ نفسﻬا ﻣنﻪ

ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع ن لﻜن اﻵن ﳍا أن ﲤتنﻊ ﰲ ﺣاﻻت وﻻ ﲤتنﻊ ﰲ ﺣاﻻت إذا سلمﺖ نفسﻬا
لﻜن إذا ﻛان أعسر لنفﻘﺔ ﻓلﻬا أن ﺗصﱪ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالﺔ إذا أعسر لنفﻘﺔ ﻳﻘﻮل ﻻ ﳝنعﻬا
ﺗﻜسبا وﻻ ﳛبسﻬا إذا ﻛان ﻫﻮ ﻣعسر لنفﻘﺔ ﻳﻘﻮل أ ﻻ أواﻓق أن ﺗعملﻲ ،ﻻ ﺑل ﺗعمل.

ﻗال ) :ﻓﺈن غﺎب ( زوج ) مﻮﺳر وﱂ ﻳﺪع ﳍﺎ ﻧﻔﻘﺔ وﺗﻌﺬر أﺧﺬﻫﺎ مﻦ مﺎﻟه و ( ﺗﻌﺬرت )

www.bajabir.com

٢٠٦

اﺳﺘﺪاﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴه ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ ذن اﳊﺎﻛم ( إذا ﻛان ﻫﻮ غاب وﻣا عندﻫا ﺣل ﱂ ﻳﱰك ﳍا
نفﻘﺔ وﱂ ﺗستﻄﻊ أن خﺬ ﻣن ﻣالﻪ وﱂ ﺗستﻄﻊ أن ﺗستدﻳن ﲰﻪ ﻫﻮ ﻓلﻬا أن ﺗفسخ ذن

اﳊاﻛﻢ ﳌاذا؟ التعليل :ﻷن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻦ مﺎﻟه مﺘﻌﺬر ﻓﻜﺎن ﳍﺎ اﳋﻴﺎر ﻛحﺎل
اﻹﻋسﺎر ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ،ﻗال :وإن مﻨﻊ مﻮﺳر ﻧﻔﻘﺔ أو ﻛسﻮة أو ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ وﻗﺪرت ﻋﻠﻰ
مﺎﻟه أﺧﺬت ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وﻛﻔﺎﻳﺔ وﻟﺪﻫﺎ وﺧﺎدمﻬﺎ ﳌﻌروف ﺑﻼ إذﻧه ﻷن ﻫﺬا ﺣق ﳍا "خﺬي
ﻣا ﻳﻜفيﻚ وولدك ﳌعروف" ﻓﺈن ﱂ ﺗﻘﺪر أﺟﱪﻩ اﳊﺎﻛم ﻓﺈن غﻴﺐ مﺎﻟه وصﱪ ﻋﻠﻰ
اﳊبﺲ ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻔسﺦ ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ مﻦ ﻗبﻠه واﺿﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌساﺋل.
ب ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب واﳌﻤﺎﻟﻴﻚ مﻦ اﻵدمﻴﲔ واﻟبﻬﺎﺋم

خﻼﺻﺔ نفﻘﺔ اﻷﻗارب الﻘاعدة ﻓيﻬا أن النفﻘﺔ لﻸﺻﻮل والفروع ﺗﻜﻮن ﺑﺸرﻃﲔ ﻣا ﳘا؟ غﲎ
اﳌنفق وﻓﻘر اﳌنفق عليﻪ ﻫﺬا إذا ﻛانﺖ لﻸﺻﻮل والفروع ﻻﺑد أن ﻳﻜﻮن اﳌنفق غﲏ ﻳعﲏ إذا
وﺟد إذا ﻛانﻮا ﻛلﻬﻢ أغنياء ﻓﻜل واﺣد ﻳنفق على نفسﻪ لﻜن إن ﻛان أﺣدﳘا غﲏ واﻵخر

ﻓﻘﲑ عاﺟﺰ عن العمل ﺬا الﺸرط ،الفﻘر والعجﺰ عن العمل ،ﻓﺈذاً ستجب النفﻘﺔ على
الﻐﲏ للفﻘﲑ ﻳعﲏ لﻮ ﻛان اﻷب ﻫﻮ الﻐﲏ واﻻﺑن ﻫﻮ الفﻘﲑ العاﺟﺰ ﻓالنفﻘﺔ على اﻷب،
العﻜس :اﻷب ﻫﻮ الفﻘﲑ واﻻﺑن ﻫﻮ الﻐﲏ ﺗﻜﻮن على اﻻﺑن ،اﳉد ﻫﻮ الﻐﲏ واﳊفيد ﻫﻮ
الفﻘﲑ الﺬي ﻻ ﻳستﻄيﻊ العمل ﻓعلى اﳉد ،العﻜس اﳊفيد ﻫﻮ الﻐﲏ واﳉد ﻫﻮ الفﻘﲑ
ﻓيصﲑ النفﻘﺔ على اﳊفيد للجد سﻮاء ﻛان اﳉد وارث أو غﲑ وارث ﻓممﻜن ﻳﻜﻮن غﲑ
وارث ﻣثﻼ اﳉد ﻷم غﲑ وارث أو ﺟد أﺑﻮ اﻷب ﻣﻊ وﺟﻮد اﻷب ﻳعﲏ ﻳﻜﻮن اﳉد ﻓﻘﲑ
واﻷب ﻓﻘﲑ واﳊفيد ﻫﻮ الﻐﲏ ﻓاﳉد ﻻ ﻳرث لﻮ ﻣات اﳊفيد لﻮﺟﻮد اﻷب لﻜن نﻘﻮل النفﻘﺔ
ﻻ عﻼﻗﺔ ﳍا ﳌﲑاث لنسبﺔ لﻸﺻﻮل والفروع ،النفﻘﺔ أو اﳌﲑاث لﻪ عﻼﻗﺔ ﰲ النفﻘﺔ ﰲ
نفﻘﺔ الﻘارب غﲑ اﻷﺻﻮل والفروع انتﻬينا ﻣن ﻫﺬا ،إذاً نفﻘﺔ اﻷﺻﻮل والفروع ﳍا شرﻃان:
-١غﲎ اﳌنفق -٢ ،ﻓﻘر اﳌنفق عليﻪ وعجﺰﻩ عن العمل ،نفﻘﺔ اﻷﻗارب :ﺑﻘيﺔ اﻷﻗارب:
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اﻹخﻮة ،اﻷخﻮات ،أوﻻد اﻹخﻮة ،اﻷعمام ،أوﻻد اﻷعمام ﻫﺆﻻء أﻗارب ،النفﻘﺔ ﳍا ﺛﻼﺛﺔ
شروط-١ :غﲎ اﳌنفق -٢ ،ﻓﻘر اﳌنفق عليﻪ وعجﺰﻩ عن العمل -٣ ،اﻹرث للمنفق إذا

ﻣات اﳌنفق عليﻪ ،ﻣعناﻩ ﻗرﻳبﻚ ﻓﻘﲑ وأنﺖ غﲏ ﺗرﺛﻪ }وعلى الﻮارث ﻣثل ذلﻚ{ على
الﻮارث النفﻘﺔ ،إن ﻛنﺖ ﺗرث ﻣنﻪ لﻮ ﻣات إذاً ﺗنفق عليﻪ ﰲ اﳊياة ﰲ ﺣال الفﻘر ،وإن
ﻛنﺖ غﲑ وارث لﻪ ﻓﻼ ﲡب عليﻚ ،ﻣعﲎ ذلﻚ لﻮ ﻛان ﻓﻘﲑ لﻪ أخ غﲏ ﻓﻬل ﲡب النفﻘﺔ

أم ﻻ؟ إذا ﻛان ﻫﺬا الفﻘﲑ لﻪ أوﻻد ذﻛﻮر ﻓلﻮ ﻣات الفﻘﲑ سﲑﺛﻪ ولدﻩ ولن ﻳرﺛﻪ أخﻮﻩ
سيﻜﻮن الﻐﲏ ﳏجﻮب ﻓﻼ ﺗلﺰﻣﻪ النفﻘﺔ ،لﻜن إذا ﻛان ليس لﻪ أوﻻد ﻓﺈن ﻣات ورﺛﻪ الﻐﲏ
إذاً ﻳنفق عليﻪ .إذاً ﺑثﻼﺛﺔ شروط :الﻐﲎ ،وﻓﻘر اﳌنفق عليﻪ ،والثالﺚ اﻹرث للمنفق إذا ﻣات

اﳌنفق عليﻪ .ﻗال رﲪﻪ ﷲ ) :ﲡﺐ ( اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﺎمﻠﺔ إذا ﻛﺎن اﳌﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻻ ﳝﻠﻚ شﻴﺌﺎ )
أو ﺗﺘﻤﺘﻬﺎ ( إذا ﻛﺎن ﻻ ﳝﻠﻚ اﻟبﻌض ) ﻷﺑﻮﻳه وإن ﻋﻠﻮا ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } و ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
إحسﺎ { ومﻦ اﻹحسﺎن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ) و ( ﲡﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ أو ﺗﺘﻤﺘﻬﺎ ) ﻟﻮﻟﺪﻩ وإن
ﺳﻔﻞ ( ذﻛرا ﻛﺎن أو أﻧثﻰ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻟﻮد ﻟه رزﻗﻬﻦ وﻛسﻮ ﻦ { حﱴ ذوي
اﻷرحﺎم مﻨﻬم أي مﻦ آ ﺋه وأمﻬﺎﺗه ﻛﺄﺟﺪادﻩ اﳌﺪﻟﲔ ث وﺟﺪاﺗه اﻟسﺎﻗﻄﺎت ومﻦ
أوﻻدﻩ ﻛﻮﻟﺪ اﻟبﻨﺖ ﺳﻮاء ) حجبه ( أي اﻟﻐﲏ ) مﻌسر ( ﻓﻤﻦ ﻟه أب وﺟﺪ مﻌسران
وﺟبﺖ ﻋﻠﻴه ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن ﳏجﻮ مﻦ اﳉﺪ ﺑﻴه اﳌﻌسر ) أو ﻻ ( ن ﱂ ﳛجبه
أحﺪ ﻛﻤﻦ ﻟه مﻌسر وﻻ أب ﻟه ﻓﻌﻠﻴه ﻧﻔﻘﺔ ﺟﺪﻩ ﻷﻧه وارﺛه ﻷننا ﻗلنا أن نفﻘﺔ اﻷﺻﻮل
والفروع ﻻ نﺸﱰط ﻓيﻬا اﻹرث ﺑينﻬما ،نﺸﱰط الفﻘر والﻐﲎ ،الﺬي ﻳدﻓﻊ ﻳﻜﻮن غﲏ والﺬي

خﺬ ﻳﻜﻮن ﻓﻘﲑ وعاﺟﺰ عن العمل ،اﻵن سينتﻘل إﱃ نفﻘﺔ اﻷﻗارب أي ﺑﻘيﺔ اﻷﻗارب غﲑ

اﻷﺻﻮل ،ﻗال ) :و ( ﲡﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ أو ﻛﻤﺎﳍﺎ ﻟـ ) ﻛﻞ مﻦ ﻳرﺛه ( اﳌﻨﻔﻖ ) ﺑﻔرض ( ﻛﻮﻟﺪ
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ﻷم ) أو ﺗﻌصﻴﺐ ( ﻛﺄخ وﻋم ﻟﻐﲑ أم ﻳعﲏ إﻣا لفرض أو لتعصيب ﻻ ﻳﻜﻮن وارث

ﻣن ذوي اﻷرﺣام ﻓﻼ ﻳلﺰﻣﻪ النفﻘﺔ ،ﻗال ) :ﻻ ( ﳌﻦ ﻳرﺛه ) ﺑرحم ( ﻛﺨﺎل وﺧﺎﻟﺔ ) ﺳﻮى
ﻋﻤﻮدي ﻧسبه ( وﳘا اﻷﺻﻮل والفروع ﻛﻤﺎ ﺳبﻖ ) ﺳﻮاء ورﺛه اﻵﺧر ﻛﺄخ ( ﻟﻠﻤﻨﻔﻖ ) أو
ﻻ ﻛﻌﻤﺔ وﻋﺘﻴﻖ ( انتبﻬﻮا ﻫل نﺸﱰط ﰲ نفﻘﺔ اﻷﻗارب اﻹرث ﻣن الﻄرﻓﲔ أم ﻳﻜﻮن اﳌنفق

ﻫﻮ الﺬي ﻳرث؟ اﳌنفق ﻓﻘﻂ أﻣا الثاﱐ ﻻ ﻳعنينا ﻳرث أم ﻻ ﻳرث ﻷنﻪ لن ﻳدﻓﻊ شﻲء ،ﻗال:

وﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ مﻦ ﲡﺐ ﻋﻠﻴه ) ﲟﻌروف ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻟﻮد ﻟه رزﻗﻬﻦ
وﻛسﻮ ﻦ ﳌﻌروف { ﰒ ﻗﺎل } وﻋﻠﻰ اﻟﻮارث مثﻞ ذﻟﻚ { ﻓﺄوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻧﻔﻘﺔ
اﻟرﺿﺎع ﰒ أوﺟﺐ مثﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮارث وروى أﺑﻮ داود أن رﺟﻼ ﺳﺄل اﻟﻨﱯ صﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠم مﻦ أﺑر ﻗﺎل أمﻚ وأ ك وأﺧﺘﻚ وأﺧﺎك وﰲ ﻟﻔﻆ ومﻮﻻك اﻟﺬي ﻫﻮ
أد ك حﻘﺎ واﺟبﺎ ورﲪﺎ مﻮصﻮﻻ ﻗلنا النفﻘﺔ ﳌعروف ﻣثل ﻣا ﻣﻀى ﰲ نفﻘﺔ الﺰوﺟﺔ،
شروط وﺟﻮب النفﻘﺔ؟ ﻗال :وﻳﺸﱰط ﻟﻮﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘرﻳﺐ ﺛﻼﺛﺔ شروط اﻷول أن ﻳﻜﻮن
اﳌﻨﻔﻖ وار ﳌﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﺗﻘﺪمﺖ اﻹشﺎرة إﻟﻴه اﻟثﺎﱐ ﻓﻘر اﳌﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﻗﺪ أشﺎر إﻟﻴه
ﺑﻘﻮﻟه ) مﻊ ﻓﻘر مﻦ ﲡﺐ ﻟه ( اﻟﻨﻔﻘﺔ ) وﻋجﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﻜسﺐ ( ﻷن اﻟﻨﻔﻘﺔ إﳕﺎ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ
ﺳبﻴﻞ اﳌﻮاﺳﺎة واﻟﻐﲏ ﲟﻠﻜه أو ﻗﺪرﺗه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜسﺐ مسﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﳌﻮاﺳﺎة وﻻ ﻳﻌﺘﱪ
ﻧﻘصه اﳌﻘصﻮد نﻘص ﻫﺬا الفﻘﲑ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗص ﰲ اﳋلﻘﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻗص
ﲟرض أو ﺑنﻘص عﻀﻮ ،ﻻ ،لﻮ ﻛان ﺻﺤيﺤا لﻜنﻪ ﻓﻘﲑ ﻓﺈنﻪ لﻪ ﻳعﲏ ﻻ ﻳعتﱪ نﻘصﻪ ﰲ

اﳋلﻘﺔ ﻓﺘجﺐ ﻟصحﻴﺢ مﻜﻠف ﻻ حرﻓﺔ ﻟه اﻟثﺎﻟﺚ غﲏ اﳌﻨﻔﻖ وإﻟﻴه اﻹشﺎرة ﺑﻘﻮﻟه )
إذا ﻓﻀﻞ ( مﺎ ﻳﻨﻔﻘه ﻋﻠﻴه ) ﻋﻦ ﻗﻮت ﻧﻔسه وزوﺟﺘه ورﻗﻴﻘه ﻳﻮمه وﻟﻴﻠﺘه و ( ﻋﻦ )
ﻛسﻮة وﺳﻜﲎ ( ﻟﻨﻔسه وزوﺟﺘه ورﻗﻴﻘه ) مﻦ حﺎصﻞ ( ﰲ ﻳﺪﻩ ) أو مﺘحصﻞ ( مﻦ
صﻨﺎﻋﺔ أو ﲡﺎرة أو أﺟرة ﻋﻘﺎر أو رﻳﻊ وﻗف ﻫﺬا الﻜﻼم ﻣﻜرر نﻘﻮل لفاﺿل ﻳعﲏ ﻳنفق

على ﻗرﻳبﻪ ﻣا ﻓﻀل عن ﻛسﻮﺗﻪ عن سﻜناﻩ عن نفﻘﺔ ﻗرﻳبﻪ عن ﻣال ﲡارﺗﻪ عن ﳏلﻪ ودﻛانﻪ
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عن ﺑيتﻪ الﺬي ﻳسﻜن ﻓيﻪ وﻫﻜﺬا ،ﻗال :وﳓﻮﻩ ﳊﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑر مرﻓﻮﻋﺎ إذا ﻛﺎن أحﺪﻛم
ﻓﻘﲑا ﻓﻠﻴبﺪأ ﺑﻨﻔسه ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﻀﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟه ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﻀﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻗراﺑﺘه ﻳعﲏ إذاَ ً◌

ﻳنفق ﻣن الفاﺿل سﻮاء ﻛان ﻫﺬا الفاﺿل ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻳدﻩ أو سيتﺤصل ﻣن ﺻناعﺔ ﻳصنعﻬا

أو ﲡارة أو إﳚار عﻘار أو ﻛﺬا ،ﻗال :و ) ﻻ ( ﲡﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘرﻳﺐ ) مﻦ رأس مﺎل (
اﻟﺘجﺎرة ) و ( ﻻ مﻦ ) ﲦﻦ مﻠﻚ و ( ﻻ مﻦ ) آﻟﺔ صﻨﻌﺔ ( ﻳعﲏ ﻻ نﻘﻮل لﻪ انفق على

ﻗرﻳبﻚ ﻣن رأس ﻣال التجارة وﺗعيﺶ ﻣن رﲝﻪ ،وﻻ ﻣن ﲦن ﻣلﻚ ﻳعﲏ ﳝلﻚ أرض أو دار

ﻳسﻜنﻬا ،وﻻ ﻣن آلﺔ ﺻنعﺔ ﳊصﻮل اﻟﻀرر ﺑﻮﺟﻮب اﻹﻧﻔﺎق مﻦ ذﻟﻚ ومﻦ ﻗﺪر أن
ﻳﻜﺘسﺐ أﺟﱪ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗرﻳبه انتبﻬﻮا لﻮ ﻛان ﻗرﻳبﲔ ﻛﻼﳘا ﻓﻘﲑ واﺣد ﻗادر على الﻜسب

والثاﱐ ليس ﺑﻘادر إذاً ﻣن ﻛان ﻗادر ﳚﱪ على أن ﻳﻜسب وﻳنفق على نفسﻪ وعلى ﻗرﻳبﻪ ﰒ

ﻗال ) :ومﻦ ﻟه وارث غﲑ أب ( واحﺘﺎج ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ) ﻓﻨﻔﻘﺘه ﻋﻠﻴﻬم ( أي ﻋﻠﻰ وارﺛﻴه )
ﻋﻠﻰ ﻗﺪر إرﺛﻬم ( مﻨه ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ رﺗﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرث ﺑﻘﻮﻟه وﻋﻠﻰ اﻟﻮارث مثﻞ
ذﻟﻚ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﱰﺗﺐ مﻘﺪار اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ مﻘﺪار اﻹرث أﻣثلﺔ ذلﻚ ) :ﻓـ ( مﻦ ﻟه أم
وﺟﺪ ) ﻋﻠﻰ اﻷم ( مﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ) اﻟثﻠﺚ واﻟثﻠثﺎن ﻋﻠﻰ اﳉﺪ ( ﻷﻧه ﻟﻮ مﺎت ﻟﻮر ﻩ ﻛﺬﻟﻚ
) و ( مﻦ ﻟه ﺟﺪة وأخ ﻟﻐﲑ أم ﻳعﲏ شﻘيق أو ﻷب ) ﻋﻠﻰ اﳉﺪة اﻟسﺪس واﻟبﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷخ ( ﻷ ﻤﺎ ﻳر ﻧه ﻛﺬﻟﻚ لﻜن لﻮ ﻛان لﻪ ﻗرا ت وﻣنﻬﻢ أب ﻓينفرد اﻷب ﻹنفاق
ﻓاﻵن ﻫﻮ ﻳتﻜلﻢ على واﺣد لﻪ أم وﺟد أو ﺟدة وأخ لﻜن لﻮ ﻛان ﻣعﻬﻢ ﺟدة وأخ وأب

ﻓمن الﺬي ﻳتﻮﱃ اﻹنفاق وﻛلﻬﻢ غﲏ؟ اﻷب ﻳنفرد ﻓﺈن وﺟد اﻷب ﻫﻮ الﺬي ﻳنفرد أﻣا إذا

ﻛان اﻷب ليس ﻣﻮﺟﻮد ﻓبﻘيﺔ الﻮرﺛﺔ ﻳنفﻘﻮن عليﻪ ﺑﻘدر اﻹرث وﳍﺬا ﻗال ) :واﻷب ﻳﻨﻔرد
ﺑﻨﻔﻘﺔ وﻟﺪﻩ ( ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﳍﻨﺪ ﺧﺬي مﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﳌﻌروف ) ومﻦ ﻟه اﺑﻦ ﻓﻘﲑ
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وأخ مﻮﺳر ﻓﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻟه ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ( الﻮارث لﻪ ﻣن ﻫﻮ اﻻﺑن أم اﻷخ؟ اﻻﺑن ،ﻗال :أمﺎ اﺑﻨه
ﻓﻠﻔﻘرﻩ وأمﺎ اﻷخ ﻓﻠحجبه ﻻﺑﻦ ﻷن اﻷخ ﳏجﻮب وليس ﺑﻮارث ﻓﻜيف ﻳنفق عليﻪ
اﻷخ وﻫﻮ غﲑ وارث ﻣن ﻫﺬا الفﻘﲑ ،ﻗال ) :ومﻦ ( احﺘﺎج ﻟﻨﻔﻘﺔ و ) أمﺔ ﻓﻘﲑة وﺟﺪﺗه
مﻮﺳرة ﻓﻨﻔﻘﺘه ﻋﻠﻰ اﳉﺪة ( ﻟﻴسﺎرﻫﺎ ﻷ ا ﻣن اﻷﺻﻮل ﻓﻼ نﻘﻮل أ ا ﳏجﻮﺑﺔ ﻷم ،ﻗال:
وﻻ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ حجبﻬﺎ ﻷم ﻟﻌﺪم اشﱰاط اﳌﲑاث ﰲ ﻋﻤﻮدي اﻟﻨسﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻵن
ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﲣتلف ﻳﻘﻮل إذا وﺟبﺖ عليﻚ نفﻘﺔ شﺨص ﻣعﲎ ذلﻚ أنﻚ ﺗنفق عليﻪ

وعلى زوﺟتﻪ وعلى أوﻻدﻩ وعلى ﻣرﺿعﺔ ولدﻩ ﻓالنفﻘﺔ ستﺸمل ﻣن ﻳعﻮلﻪ ،ﻗال ) :ومﻦ
ﻋﻠﻴه ﻧﻔﻘﺔ زﻳﺪ ( مثﻼ ﻟﻜﻮﻧه اﺑﻨه أو أ ﻩ أو أﺧﺎﻩ وﳓﻮﻩ ) ﻓﻌﻠﻴه ﻧﻔﻘﺔ زوﺟﺘه ( ﻷن ذﻟﻚ
مﻦ حﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﲑ ﻟﺪﻋﺎء ﺿرورﺗه إﻟﻴه ) ﻛـ ( ﻧﻔﻘﺔ ) ﻇﺌر ( مﻦ ﲡﺐ ﻧﻔﻘﺘه ﻓﻴجﺐ
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ) ﳊﻮﻟﲔ ( ﻛﺎمﻠﲔ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } واﻟﻮاﻟﺪات ﻳرﺿﻌﻦ أوﻻدﻫﻦ حﻮﻟﲔ
ﻛﺎمﻠﲔ ﳌﻦ أراد أن ﻳﺘم اﻟرﺿﺎﻋﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻟﻮد ﻟه رزﻗﻬﻦ وﻛسﻮ ﻦ ﳌﻌروف { إﱃ
ﻗﻮﻟه } وﻋﻠﻰ اﻟﻮارث مثﻞ ذﻟﻚ { واﻟﻮارث إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ مﻮت اﻷب ) وﻻ ﻧﻔﻘﺔ (
ﺑﻘراﺑﺔ ) مﻊ اﺧﺘﻼف دﻳﻦ ( ﻫﺬﻩ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة الﻘراﺑﺔ إذا اختلف الدﻳن ﻓﻼ ﻣﲑاث وﳓن
ﻗلنا ﻫﺬا الﻜﻼم واستثنينا ﻓﻘﻂ الﻮﻻء وسيﺬﻛرﻩ اﳌصنف ،ﻗال ) :وﻻ ﻧﻔﻘﺔ ( ﺑﻘراﺑﺔ ) مﻊ
اﺧﺘﻼف دﻳﻦ ( وﻟﻮ مﻦ ﻋﻤﻮدي ﻧسبه ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮارث إذا ) إﻻ ﻟﻮﻻء ( ﻓﺘﻠﺰم اﻟﻨﻔﻘﺔ
اﳌسﻠم ﻟﻌﺘﻴﻘه اﻟﻜﺎﻓر وﻋﻜسه ﻹرﺛه مﻨه ﻳعﲏ ﺗلﺰم الﻜاﻓر لعتيﻘﻪ اﳌسلﻢ ) و ( ﳚﺐ )
ﻋﻠﻰ اﻷب أن ﻳسﱰﺿﻊ ﻟﻮﻟﺪﻩ ( إذا ﻋﺪمﺖ أمه أو امﺘﻨﻌﺖ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وإن ﺗﻌﺎﺳرﰎ
ﻓسﱰﺿﻊ ﻟه أﺧرى { أي ﻓﺎﺳﱰﺿﻌﻮا ﻟه أﺧرى ) وﻳﺆدي اﻷﺟرة ( ﻟﺬﻟﻚ ﻷ ﺎ ﰲ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﺘﻮﻟﺪ اﻟﻠﱭ مﻦ غﺬاﺋﻬﺎ ﻫل لﻸب أن ﳝنﻊ اﻷم ﻣن الرﺿاع أن ﺗرﺿﻊ الﻮلد؟
ﻗال اﳌصنف ) :وﻻ ﳝﻨﻊ ( اﻷب ) أمه إرﺿﺎﻋه ( أي إرﺿﺎع وﻟﺪﻫﺎ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
واﻟﻮاﻟﺪات ﻳرﺿﻌﻦ أوﻻدﻫﻦ حﻮﻟﲔ ﻛﺎمﻠﲔ { ﻫل لﻸب أن ﳝنعﻬا ﻣن خدﻣﺔ الﻮلد؟ نعﻢ
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ﳑﻜن ﳝنعﻬا ﻣن خدﻣﺔ الﻮلد و ﰐ ﲞادﻣﺔ ﲣدم الﻮلد ﺣﱴ ﻳستمتﻊ لﺰوﺟﺔ ،ﻗال :وﻟه
مﻨﻌﻬﺎ مﻦ ﺧﺪمﺘه ﻷﻧه ﻳﻔﻮت حﻖ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﰲ ﺑﻌض اﻷحﻴﺎن ﻫل ﳚب على الﺰوﺟﺔ أن
ﺗرﺿﻊ الﻮلد؟ اﳉﻮاب ﻻ ﳚب ﳑﻜن ﲤتنﻊ ﻣن الرﺿاع و ﺗﻮن للرﺿيﻊ ﲟرﺿعﺔ إﻻ ﰲ

الﻀرورة وﻫﻲ أن ﳝتنﻊ الرﺿيﻊ ﻣن ﻗبﻮل ﺛدي أﺣد إﻻ اﻷم ﻓﻬنا ﳚب ،ﻗال ) :وﻻ ﻳﻠﺰمﻬﺎ
( أي ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺰوﺟﺔ إرﺿﺎع وﻟﺪﻫﺎ دﻧﻴﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو شرﻳﻔﺔ ﻳعﲏ ﺣﱴ لﻮ ﻛانﺖ ليسﺖ ﻣن
أﺛر ء الﻘﻮم وﺟﻬاء البلد ﺣﱴ لﻮ ﻛانﺖ إنسانﺔ عادﻳﺔ واﻣتنعﺖ ﻓلﻬا ذلﻚ ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ }
وإن ﺗﻌﺎﺳرﰎ ﻓسﱰﺿﻊ ﻟه أﺧرى { إﻻ ﻟﻀرورة ﻛﺨﻮف ﺗﻠﻔه أي ﺗﻠف اﻟرﺿﻴﻊ ن ﱂ
ﻳﻘبﻞ ﺛﺪي غﲑﻫﺎ وﳓﻮﻩ ﻷﻧه إﻧﻘﺎذ مﻦ ﻫﻠﻜﺔ انتﻘل اﻵن ﻷم الﻮلد ،ﻫل ﻳلﺰﻣﻬا أن ﺗرﺿﻊ
ولدﻫا؟ ﻗال :وﻳﻠﺰم أم وﻟﺪ إرﺿﺎع وﻟﺪﻫﺎ مﻄﻠﻘﺎ ﻓﺈن ﻋﺘﻘﺖ ﻓﻜبﺎﺋﻦ ﻳعﲏ ﻛﺤرة ﺋن ،إن
عتﻘﺖ ﻣثل اﳊرة الباﺋن ﻻ ﲡﱪ ،ﻛباﺋن ﻳعﲏ ﻻ ﲡﱪ وﳍا اﻷﺟرة ﻛﺬلﻚ ) ،وﳍﺎ ( أي
ﻟﻠﻤرﺿﻌﺔ ) طﻠﺐ أﺟرة اﳌثﻞ ( ﻟرﺿﺎع وﻟﺪﻫﺎ ) وﻟﻮ أرﺿﻌه غﲑﻫﺎ ﳎﺎ ( ﻷ ﺎ أشﻔﻖ
مﻦ غﲑﻫﺎ وﻟبﻨﻬﺎ أمرأ أي أﻫنئ وأﻓﻀل ) ،ﺋﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ( أم اﻟرﺿﻴﻊ ﰲ اﻷحﻮال اﳌﺬﻛﻮرة
) أو ﲢﺘه ( أي زوﺟﺔ ﻷﺑﻴه ﻳعﲏ زوﺟﺔ إذاً اﳌرأة سﻮاء ﻛانﺖ زوﺟﺔ أو ﻛانﺖ ﻣﻄلﻘﺔ ﳍا أن
خﺬ اﻷﺟرة على إرﺿاع ﺻبيﻬا واﻵن النساء ﻻ خﺬن ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } ﻓﺈن أرﺿﻌﻦ
ﻟﻜم ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ أﺟﻮرﻫﻦ { وإن ﺗﺰوﺟﺖ اﳌرﺿﻌﺔ ) آﺧر ﻓﻠه ( أي ﻟﻠثﺎﱐ ) مﻨﻌﻬﺎ مﻦ
إرﺿﺎع وﻟﺪ اﻷول إﻻ ﰲ ﺣاﻻت ،وﻫﻲ :مﺎ ﱂ ( ﺗﻜﻦ اشﱰطﺘه ﰲ اﻟﻌﻘﺪ " "١إذا ﻛان
ﻫﻲ اشﱰﻃﺖ أن ﺗرﺿﻊ ولدﻫا ،أو ) ﻳﻀﻄر إﻟﻴﻬﺎ ( ﻫﺬا الثاﱐ ن ﱂ ﻳﻘبﻞ ﺛﺪي غﲑﻫﺎ أو
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ غﲑﻫﺎ ﻟﺘﻌﻴﻨه ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﳌﺎ ﺗﻘﺪم إذاً لﻪ أن ﳝنعﻬا إﻻ ﰲ ﺣالﺔ الﻀرورة.
ﻓصﻞ ﰲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟرﻗﻴﻖ
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) و ( ﳚﺐ ) ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻟسﻴﺪ ) ﻧﻔﻘﺔ رﻗﻴﻘه (" "١وﻟﻮ آﺑﻘﺎ أو شﺰا ) طﻌﺎمﺎ (
مﻦ غﺎﻟﺐ ﻗﻮت اﻟبﻠﺪ ) وﻛسﻮة وﺳﻜﲎ ( ﳌﻌروف ) وأن ﻻ ﻳﻜﻠﻔه مﺸﻘﺎ ﻛثﲑا ( ""٢
ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻟﻠﻤﻤﻠﻮك طﻌﺎمه وﻛسﻮﺗه ﳌﻌروف وﻻ ﻳﻜﻠف م اﻟﻌﻤﻞ مﺎﻻ ﻳﻄﻴﻖ رواﻩ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ مسﻨﺪﻩ ) وإن اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎرﺟﺔ ( ﻫﺬﻩ ﻣسﺄلﺔ لثﺔ ﻳعﲏ السيد ﻳﻘﻮل
للعبد اذﻫب واعمل وﻛل ﻳﻮم ﺗعﻄيﲏ ﲬسﲔ ر ل والباﻗﻲ لﻚ ﻓيجﻮز ﻫﺬا ﻻﺗفاق ﺑﲔ

اﻻﺛنﲔ ،ﻗال :وﻫﻲ ﺟﻌﻠه أي السيد ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﻴﻖ ﻛﻞ ﻳﻮم أو ﻛﻞ شﻬر شﻴﺌﺎ مﻌﻠﻮمﺎ ﻟه
أي للسيد ) ﺟﺎز ( لﻜن ﻻ ﻳستﻄيﻊ السيد أن ﳚﱪﻩ على ذلﻚ ،ﻗال :إن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪر
ﻛسبه ﻓﺄﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻘﺘه خﺬوا ﻣثال :ﻗال لﻪ ﻛل ﻳﻮم ﺗيﲏ ﲞمسﲔ ر ل وﻫﻮ لﻮ ذﻫب

وعمل لسﻮق ﻛل ﻳﻮم سيﺄﰐ ﲞمسﲔ ر ل أو ستﲔ ر ل أو سبعﲔ ر ل ﳚﻮز لﻜن نفﻘﺔ
العبد ﺗﻜﻮن على السيد لﻜن ﻻ ﻳﻘﻮل لﻪ ﻛل ﻳﻮم ﺗعﻄيﲏ ﲬسﲔ ر ل وﻳﻜﻮن ﻫﻮ عملﻪ ﰲ
اليﻮم رﺑعﲔ ر ل ﻓﻬﺬا ﻣعناﻩ ﻛلفﻪ ﻣﺸﻘا ،لﻮ ﻛان عملﻪ ﲞمسﲔ ر ل وﻫﻮ سيﺄخﺬ ﻣنﻪ
ﲬسﲔ ر ل ﳚﻮز والعبد أﻛلﻪ على السيد أو سيعمل ﺑسبعﲔ ر ل والسيد خﺬ ﲬسﲔ

ر ل والعﺸرﻳن للعبد ،روي أن اﻟﺰﺑﲑ ﻛﺎن ﻟه أﻟف ﳑﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واحﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم درﻫم )
وﻳرﳛه ( ﺳﻴﺪﻩ ) وﻗﺖ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ( وﻫﻲ وﺳط اﻟﻨﻬﺎر ) و ( وﻗﺖ ) اﻟﻨﻮم و ( وﻗﺖ
اﻟصﻼة ) اﳌﻔروﺿﺔ ( ﻷن ﻋﻠﻴﻬم ﰲ ﺗرك ذﻟﻚ ﺿررا وﻗﺪ ﻗﺎل ﷺ ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار )
وﻳرﻛبه ( اﻟسﻴﺪ ) ﰲ اﻟسﻔر ﻋﻘبه ( أي ﻳتعﻘبﻮن على الداﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻠﻔه مﺎ ﻻ
ﻳﻄﻴﻖ اﻵن اﳌسﺄلﺔ السادسﺔ :ﻗال ) :وإن طﻠﺐ ( اﻟرﻗﻴﻖ ) ﻧﻜﺎحﺎ زوﺟه ( اﻟسﻴﺪ ) أو
ﻋه ( ﻟﻘﻮﻟه ﺗﻌﺎﱃ } وأﻧﻜحﻮا اﻷ مﻰ مﻨﻜم واﻟصﺎﳊﲔ مﻦ ﻋبﺎدﻛم وإمﺎﺋﻜم { إذاً إذا
ﻃلب الرﻗيق النﻜاح ﻳلﺰم السيد إﻣا أن ﻳﺰوﺟﻪ أو ﻳبيعﻪ وإن طﻠبﺘه أي اﻟﺘﺰوﻳﺞ أمﺔ ﻓﻬﻮ
ﳐﲑ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أشياء ) :وطﺌﻬﺎ ( اﻟسﻴﺪ ) أو زوﺟﻬﺎ أو ﻋﻬﺎ ( إزاﻟﺔ ﻟﻀرر اﻟﺸﻬﻮة
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻬل عند ﺣﻘﻮق إنسان أم ﻻ؟! ﻫﺬا ﻛﻼم ﻗبل ألف وأرﺑعماﺋﺔ سنﺔ ﻳعﲏ ﻛانﺖ
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أورو ﺗعيﺶ ﰲ عصﻮر الﻈﻼم وﳓن ﻛنا ﰲ أوج ﺣﻀارة وﰲ أوج الﻘﻮة وﰲ عنفﻮان

الﺸباب ﻛانﺖ اﻷﻣﺔ اﳌسلمﺔ ﰲ ذاك اليﻮم .ﻗال :وﻳﺰوج أمﺔ صﱯ أو ﳎﻨﻮن مﻦ ﻳﻠﻲ مﺎﻟه
إذا طﻠبﺘه وإن غﺎب ﺳﻴﺪ ﻋﻦ أم وﻟﺪﻩ زوﺟﺖ ﳊﺎﺟﺔ ﻧﻔﻘﺔ أو وطء وﻃبعا ﻫﺬﻩ ﺗعتﱪ
ﺣالﺔ ﺿرورة ،ﻗال :وﻟه دﻳﺐ رﻗﻴﻘه وزوﺟﺘه ووﻟﺪﻩ وﻟﻮ مﻜﻠﻔﺎ مﺰوﺟﺎ ﺑﻀرب غﲑ مﱪح
وﻳﻘﻴﺪﻩ إن ﺧﺎف إ ﻗه أي ﻫروﺑﻪ وﻻ ﻳﺸﺘم أﺑﻮﻳه وﻟﻮ ﻛﺎﻓرﻳﻦ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﺸتﻢ أﺑﻮي
العبد ولﻮ ﻛاﻓرﻳن ،لﻮ أن السيد وﻓر للعبد ﺣﻘﻮﻗﻪ والعبد ﻗال أرﻳد أن ﺗبيعﲏ ﻓﻬل ﻳلﺰﻣﻪ؟

اﳉﻮاب ﻻ ،ﻗال :وﻻ ﻳﻠﺰمه ﺑﻴﻌه ﺑﻄﻠبه مﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻘه وحرم أن ﺗسﱰﺿﻊ أمﺔ ﻟﻐﲑ وﻟﺪﻫﺎ
إﻻ ﺑﻌﺪ رﻳه أي ﺑعد ري ولدﻫا إذاً ﻫﺬﻩ أﻣﺔ ﺗرﺿﻊ وﺟاء أﺣد ﻳرﻳد ﻳستﺄﺟر ﻓﻼ ﳚﻮز
للسيد أن ﻳﺆﺟرﻫا ﺗرﺿﻊ ولد الﻐﲑ وﺗﻀر ﺑﻮلدﻫا ،اﳌسﺄلﺔ اﻷخﲑة :وﻻ ﻳﺘسرى ﻋبﺪ مﻄﻠﻘﺎ

والتسري ﻫﻮ أن ﳝلﻚ أﻣﺔ وﳚاﻣعﻬا ﻓيﻘﻮل العبد ﻻ ﻳتسرى ﻷﻣﺔ وعند رواﻳﺔ نيﺔ ﰲ
اﳌﺬﻫب أنﻪ ﻳتسرى ذن السيد لﻪ ذلﻚ واﳌﺬﻫب أنﻪ ﻻ ﻳتسرى ﻳتﺰوج نعﻢ لﻜن ﻻ ﳝلﻜﻬا
وﻻ ﻳتسرى ا.

ﻓصﻞ ﰲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟبﻬﺎﺋم
) و ( ﳚﺐ ) ﻋﻠﻴه ﻋﻠف ﺎﺋﻤه وﺳﻘﻴﻬﺎ ومﺎ ﻳصﻠحﻬﺎ ( اﻵن ﳌا ﻳﻘﻮل وﳚب عليﻪ ﻣعناﻩ
انﻪ لﻮ ﺗرك علف البﻬاﺋﻢ وﺗرك سﻘﻲ البﻬاﺋﻢ سيﺄﰒ ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟه ﷺ ﻋﺬﺑﺖ امرأة ﰲ ﻫرة
حبسﺘﻬﺎ حﱴ مﺎﺗﺖ ﺟﻮﻋﺎ ﻓﻼ ﻫﻲ أطﻌﻤﺘﻬﺎ وﻻ ﻫﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ ﻛﻞ مﻦ ﺧﺸﺎش اﻷرض
مﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻣعناﻩ ﳓن سبﻘنا العاﱂ ﻛلﻪ ﰲ ﺣﻘﻮق ليس اﻹنسان ﻓﻘﻂ ﺑل واﳊيﻮان ﻓالﻐرب
ﻳتﺸدق ﲝﻘﻮق اﻹنسان وﺣﻘﻮق اﳊيﻮان وﻫﻮ ﻣﻀيﻊ ﻷﻫﻢ اﳊﻘﻮق وعلى العمﻮم ﻓنﺤن
نفﺨر ﺬا ﻷنﻪ دﻳن ﻓﻘﻂ ﻓﻼ ﻳعنينا الﻐرب ﻳرﺿى أم ﻻ ﻳرﺿى ﻓﻬﺬﻩ ﻗﻀيﺔ ﰲ اﳊسبان،
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ﻗال ) :و ( ﳚﺐ ﻋﻠﻴه ) أن ﻻ ﳛﻤﻠﻬﺎ مﺎ ﺗﻌجﺰ ﻋﻨه ( ﻟﺌﻼ ﻳﻌﺬ ﺎ " "١وﳚﻮز اﻻﻧﺘﻔﺎع
ﺎ ﰲ غﲑ مﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻟه ﻣثل ﻣاذا؟ ﻛبﻘر ﳊﻤﻞ ورﻛﻮب ﻓالبﻘر ليس للﺤمل لﻜن لﻮ
استﺨدم البﻘر ﰲ اﳊمل وﻫﺬا غﲑ ﻣا خلﻘﺖ لﻪ ﻓيجﻮز ذلﻚ ،ﻗال :وإﺑﻞ وﲪر ﳊرث
وﳓﻮﻩ اﻹﺑل واﳊمر ﻻ ﺗستﺨدم عادة ﰲ اﳊرث لﻜن ﳚﻮز لﻮ استعملﺖ ﰲ غﲑ ﻣا خلﻘﺖ
لﻪ ﳚﻮز ﻣا ﱂ ﻳﻜن ﻫﺬا ﻓيﻪ ﺿرر ،ﻗال :وﳛرم ﻟﻌﻨﻬﺎ سبﺤان ﷲ ﻫﺬا رﻗﻢ " ،"٢وﺿرب
وﺟه " "٣ووﺳم ﻓﻴه لنار" ) ،"٤وﻻ ﳛﻠﺐ مﻦ ﻟبﻨﻬﺎ مﺎ ﻳﻀر وﻟﺪﻫﺎ ( " "٥ﻟﻘﻮﻟه صﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠم ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار ) ﻓﺈن ﻋجﺰ ( مﺎﻟﻚ اﻟبﻬﻴﻤﺔ ) ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ أﺟﱪ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﻌﻬﺎ أو إﺟﺎر ﺎ أو ذﲝﻬﺎ إن أﻛﻠﺖ ( ﻳعﲏ إﻣا ﻳبيعﻬا ﳌن ﻳﻄعمﻬا أو ﻳﺆﺟرﻫا لﺸﺨص
ﻳستعملﻬا وﻳﻄعمﻬا أو ﻳﺬﲝﻬا إن ﻛانﺖ ﺗﺆﻛل ﻷن ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ مﻊ ﺗرك اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻇﻠم سبﺤان ﷲ ﻣا أﻛمل ﻫﺬﻩ الﺸرﻳعﺔ وﻣا أعدل شرع ﷲ عﺰ وﺟل ﻳعﲏ ﺣﱴ البﻬيمﺔ ﻻ
ﳚﻮز ﻇلمﻬا ﻓﻜيف البﺸر ،ﻗال :واﻟﻈﻠم ﲡﺐ إزاﻟﺘه ﻓﺈن أﰉ ﻓﻌﻞ حﺎﻛم اﻷصﻠﺢ ﻳعﲏ ﻻ
ﻳرﻳد ﻳبيعﻬا وﻻ ﻳﺆﺟرﻫا وﻻ ﻳﺬﲝﻬا ﻓاﳊاﻛﻢ ﻳفعل اﻷﺻلﺢ ،ﻗال :وﻳﻜرﻩ ﺟﺰ مﻌرﻓﺔ وﻫﻲ
الﺸعر الﺬي ﰲ أعلى الرﻗبﺔ ﻳسﱰسل إﱃ اليمﲔ أو الﺸمال ،و صﻴﺔ وﻫﻮ شعر ﰲ ﻣﻘدم
الرأس وﻫﺬا ورد ﰲ ﺣدﻳﺚ عند أﰊ داود ى عن ذلﻚ ،وذﻧﺐ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟرس أو وﺗر
وﻧﺰو ﲪﺎر ﻋﻠﻰ ﻓرس ﻷنﻪ ﻻ ﳜرج نسل ،ﻗال :وﺗسﺘحﺐ ﻧﻔﻘﺘه ﻋﻠﻰ مﺎﻟه غﲑ اﳊﻴﻮان
ﻫﺬﻩ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﻳﻘﻮل ﳚب عليﻪ أن ﻳنفق على اﳊيﻮان ،لﻮ عندﻩ ﻣال آخر ليس ﲝيﻮان
ﻣثل البيﻮت أو ﻣثل الﺸجر ﻫل ﳚب عليﻪ أن ﻳنفق على ﻣالﻪ اﻵخر غﲑ اﳊيﻮان؟ ﻻ ،ﻫﺬا
ﻣستﺤب أن ﻳنفق عليﻪ ﲟا ﻳصلﺤﻪ ﻷنﻪ ﻻ ﺿرر ﻳﱰﺗب عليﻪ ﻣثل اﳊيﻮان ،ﻓلﻮ ﺗرك نفﻘﺔ
اﳊيﻮان ﻣات اﳊيﻮان.

ب اﳊﻀﺎﻧﺔ
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مﻦ اﳊﻀﻦ وﻫﻮ اﳉﻨﺐ ﻷن اﳌرﰊ ﻳﻀم اﻟﻄﻔﻞ إﱃ حﻀﻨه وﻫﻲ حﻔﻆ صﻐﲑ وﳓﻮﻩ ﻋﻤﺎ
ﻳﻀرﻩ وﺗرﺑﻴﺘه ﺑﻌﻤﻞ مصﺎﳊه ﺿعﻮا ﻫﺬا ﺑﲔ ﻣعﻜﻮﻓتﲔ اﳊﻀانﺔ ﻫﻲ ﺣفﻆ الصﻐﲑ وﳓﻮ
الصﻐﲑ ﻣثل ا نﻮن واﳌعتﻮﻩ وﻛﺬا عما ﻳﻀرﻩ وعمل ﻣصاﳊﻪ ،ﳌن ﲡب اﳊﻀانﺔ؟ سيﺬﻛر

ﺛﻼﺛﺔ أشﺨاص ﻗال ) :ﲡﺐ ( اﳊﻀﺎﻧﺔ ) ﳊﻔﻆ صﻐﲑ ومﻌﺘﻮﻩ ( أي ﳐﺘﻞ اﻟﻌﻘﻞ )
وﳎﻨﻮن ( ﳌاذا؟ التعليل ﻷ م ﻳﻬﻠﻜﻮن ﺑﱰﻛﻬﺎ وﻳﻀﻴﻌﻮن ﳊاﺟتﻬﻢ للﺤﻀانﺔ ﻓﻠﺬﻟﻚ
وﺟبﺖ إﳒﺎء مﻦ اﳍﻠﻜﺔ ﻣن أﺣق الناس ﳊﻀانﺔ؟ ﻻﺣﻈﻮا ﻫنا ﰲ الﱰﺗيب أن النساء
ﻣﻘدﻣات على الرﺟال ﲞﻼف العصبﺔ ﰲ اﳌﲑاث ﻓالرﺟال ﻣﻘدﻣﻮن ،ﻗال ) :واﻷحﻖ ﺎ أم
(  ١ﻟﻘﻮﻟه ﷺ أﻧﺖ أحﻖ ﺑه مﺎ ﱂ ﺗﻨﻜحﻲ رواﻩ أﺑﻮ داود وﻷ ﺎ أشﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﰒ ) :ﰒ
أمﻬﺎ ﺎ اﻟﻘرﰉ ﻓﺎﻟﻘرﰉ (  ٢ﻷ ﻦ ﰲ مﻌﲎ اﻷم ﻟﺘحﻘﻖ وﻻد ﻦ ) ﰒ أب (  ٣ﻷﻧه أصﻞ
اﻟﻨسﺐ ) ﰒ أمﻬﺎﺗه ﻛﺬﻟﻚ ( ٤أي اﻟﻘرﰉ ﻓﺎﻟﻘرﰉ ﻷ ﻦ ﻳﺪﻟﲔ ﺑﻌصبﺔ ﻗرﻳبﺔ ) ﰒ ﺟﺪ (٥
ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻗرب ﻓﺎﻷﻗرب ﻷﻧه ﰲ مﻌﲎ أﰊ اﶈﻀﻮن ) ﰒ أمﻬﺎﺗه ﻛﺬﻟﻚ (  ٦اﻟﻘرﰉ
ﻓﺎﻟﻘرﰉ ) ﰒ أﺧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ (  ٧ﻟﺘﻘﺪمﻬﺎ ﰲ اﳌﲑاث ) ﰒ ( أﺧﺖ ) ﻷم ( ﻛﺎﳉﺪات ) ٨
ﰒ ( أﺧﺖ ) ﻷب  ٩ﰒ ﺧﺎﻟﺔ ﻷﺑﻮﻳﻦ  ١٠ﰒ ( ﺧﺎﻟﺔ ) ﻷم  ١١ﰒ ( ﺧﺎﻟﺔ ) ﻷب (١٢
ﻷن اﳋﺎﻻت ﻳﺪﻟﲔ ﻷم ﻫنا ﻗدﻣنا اﳋاﻻت على العمات ) ﰒ ﻋﻤﺎت ﻛﺬﻟﻚ (  ١٣أي
ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺔ ﻷﺑﻮﻳﻦ ﰒ ﻷم ﰒ ﻷب ﻷ ﻦ ﻳﺪﻟﲔ ﻷب ﻻﺣﻈﻮا اﳌﺨالفات الﱵ خﻼف
اﳉادة ،ﰲ اﻷخﻮات ﻗدﻣنا اﻷخﺖ الﺸﻘيﻘﺔ ﰒ اﻷخﺖ ﻷم ﰒ اﻷخﺖ ﻷب ﲞﻼف

العصبﺔ ﰲ اﳌﲑاث ،اﻷخ الﺸﻘيق ﰒ اﻷخ ﻷب ﰒ اﻷخ ﻷم ﻓنﺤن نﻘدم ﻫنا ﻣن ﻛان ﻷم

على ﻣن ﻛان ﻷب ونﻘدم الﺸﻘيق عليﻬما ،ﻗال ) :ﰒ ﺧﺎﻻت أمه ( ﻛﺬﻟﻚ  ) ١٤ﰒ
ﺧﺎﻻت أﺑﻴه ( ﻛﺬﻟﻚ ) ﰒ ﻋﻤﺎت أﺑﻴه ( ﻛﺬﻟﻚ وﻻ حﻀﺎﻧﺔ ﻟﻌﻤﺎت اﻷم مﻊ ﻋﻤﺎت
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اﻷب ﻷ ﻦ ﻳﺪﻟﲔ ﰊ اﻷم وﻫﻮ مﻦ ذوي اﻷرحﺎم وﻋﻤﺎت اﻷب ﻳﺪﻟﲔ ﻷب وﻫﻮ
مﻦ أﻗرب اﻟﻌصبﺎت واﺿﺤﺔ اﳌسﺄلﺔ ﻗدﻣنا عمات اﻷب على عمات اﻷم ،ﻗال ) :ﰒ
ﺑﻨﺎت إﺧﻮﺗه ( ﺗﻘﺪم ﺑﻨﺖ أخ شﻘﻴﻖ ﰒ ﺑﻨﺖ أخ ﻷم ﰒ ﺑﻨﺖ أخ ﻷب ) و ( مثﻠﻬﻦ
ﺑﻨﺎت ) أﺧﻮاﺗه ﰒ ﺑﻨﺎت أﻋﻤﺎمه ( ﻷﺑﻮﻳﻦ ﰒ ﻷم ﰒ ﻷب ) و ( ﺑﻨﺎت ) ﻋﻤﺎﺗه ( ﻛﺬﻟﻚ
) ﰒ ﺑﻨﺎت أﻋﻤﺎم أﺑﻴه ( ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔصﻴﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻳعﲏ ﺗﻘدم الﺸﻘيﻘﺔ ﰒ ﻷم ﰒ
ﻷب ،ﻗال ) :ﰒ ( ﺗﻨﺘﻘﻞ ) ﻟبﺎﻗﻲ اﻟﻌصبﺔ اﻷﻗرب ﻓﺎﻷﻗرب ( ﻓﺘﻘﺪم اﻹﺧﻮة ﰒ ﺑﻨﻮﻫم ﰒ
اﻷﻋﻤﺎم ﰒ ﺑﻨﻮﻫم ﰒ أﻋﻤﺎم أب ﰒ ﺑﻨﻮﻫم وﻫﻜﺬا ) ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ( اﶈﻀﻮﻧﺔ ) أﻧثﻰ ﻓـ (
ﻳﻌﺘﱪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌصبﺔ ) مﻦ ﳏﺎرمﻬﺎ ( لﻜن لﻮ ﻛان غﲑ ﳏرم ﻣثل اﺑن العﻢ ﻓﻼ ﻳصﺢ
ﻫﺬا ،ﻗال :وﻟﻮ ﺑرﺿﺎع أو مصﺎﻫرة إن ﰎ ﳍﺎ ﺳبﻊ ﺳﻨﲔ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ إﻻ ﻋصبﺔ غﲑ
ﳏرم ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻳعﲏ اﳊاﺿن اﺑن عﻢ ليس ﻣن اﶈارم ﻳﻘﻮل سلمﻬا أي اﺑن العﻢ وﻫﻮ اﳊاﺿن
ﻟثﻘﺔ ﳜﺘﺎرﻫﺎ أو إﱃ ﳏرمه وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺖ أم وﻟﻴﺲ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ غﲑﻫﺎ ﻣعناﻩ لﻮ ﺗﺰوﺟﺖ اﻷم

وليس عندﻫا أﺣد أن ﺗسلمﻪ لثﻘﺔ أو ﺗسلمﻪ ﶈرﻣﻬا ،ﻫﻮ ﻗال وﻛﺬا اﻛتبﻮا عندﻫا ﻳعﲏ

وﺗسلمﻪ لثﻘﺔ أو ﶈرﻣﻬا ،ﻗال ) :ﰒ ( ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳊﻀﺎﻧﺔ ) ﻟﺬوي أرحﺎمه ( مﻦ اﻟﺬﻛﻮر
واﻹ ث غﲑ مﻦ ﺗﻘﺪم وأوﻻﻫم أﺑﻮ أم ﰒ أمﻬﺎﺗه ﻓﺄخ ﻷم ﻓﺨﺎل ) ﰒ ( ﺗﻨﺘﻘﻞ ) ﻟﻠحﺎﻛم
( ﻟﻌﻤﻮم وﻻﻳﺘه إذا انتﻬى الﻘراﺑﺔ انتﻘلنا لﺬوي اﻷرﺣام ،انتﻬى ذوي اﻷرﺣام غﲑ ﻣﻮﺟﻮدﻳن
ننتﻘل للﺤاﻛﻢ انتﻬى الﱰﺗيب انتﻘل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة وﻫﻲ إذا اﻣتنﻊ ﻣن لﻪ اﳊﻀانﺔ
أو ﻛان غﲑ ﻣﺆﻫل ﻓتنتﻘل اﳊﻀانﺔ ﳌن ﺑعدﻩ ،إذاً ﻣﱴ ﺗنتﻘل اﳊﻀانﺔ ﻣن اﻷول للثاﱐ؟

ﺛﻼث ﺣاﻻت إﻣا أن ﻳعدم ليس ﲟﻮﺟﻮد ،ﻣيﺖ ،أو ﳝتنﻊ ،أو ﻻ ﻳﻜﻮن أﻫﻼ ،ﻗال ) :وإن
امﺘﻨﻊ مﻦ ﻟه اﳊﻀﺎﻧﺔ ( مﻨﻬﺎ ) أو ﻛﺎن ( مﻦ ﻟه اﳊﻀﺎﻧﺔ ) غﲑ أﻫﻞ ( ﻟﻠحﻀﺎﻧﺔ )
اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ مﻦ ﺑﻌﺪﻩ ( ﻳﻌﲏ إﱃ مﻦ ﻳﻠﻴه ﻛﻮﻻﻳﺔ اﻟﻨﻜﺎح ﻷن وﺟﻮد غﲑ اﳌسﺘحﻖ ﻛﻌﺪمه
ﻣسﺄلﺔ ﺟدﻳدة ﻫناك أ س ﻻ ﲡﻮز ﳍﻢ اﳊﻀانﺔ ولﻮ ﻛان ﻫﻮ ﻣن اﻷﻗارب ﺣﱴ لﻮ ﻛان ﰲ
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ﺿمن اﳌرﺗبﲔ ،ﻣن ﻫﻢ؟ الرﻗيق ،والفاسق ،والﻜاﻓر ،وسيﺄﰐ اﻵن ﺗرﺗيبﻬﻢ ،واﳌﺰوﺟﺔ ﺟنﱯ،

ﻗال ) :وﻻ حﻀﺎﻧﺔ ﳌﻦ ﻓﻴه رق ( وﻟﻮ ﻗﻞ ﻷ ﺎ وﻻﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻮ مﻦ أﻫﻠﻬﺎ ) وﻻ (
حﻀﺎﻧﺔ ) ﻟﻔﺎﺳﻖ ( ﻷﻧه ﻻ ﻳﻮﺛﻖ ﺑه ﻓﻴﻬﺎ وﻻ حﻆ ﻟﻠﻤحﻀﻮن ﰲ حﻀﺎﻧﺘه ) وﻻ (
حﻀﺎﻧﺔ ) ﻟﻜﺎﻓر ( ﻋﻠﻰ مسﻠم أﻣا ﻛاﻓر على ﻛاﻓر ﻓﻼ س ،ﻗال :ﻷﻧه أوﱃ ﺑﻌﺪم
اﻻﺳﺘحﻘﺎق مﻦ اﻟﻔﺎﺳﻖ ) وﻻ ( حﻀﺎﻧﺔ ) ﳌﺰوﺟﺔ ﺟﻨﱯ مﻦ ﳏﻀﻮن مﻦ حﲔ ﻋﻘﺪ (
ﻟﻠحﺪﻳﺚ اﻟسﺎﺑﻖ ﻫﻮ "أنﺖ أﺣق ﺑﻪ ﻣا ﱂ ﺗنﻜﺤﻲ" وﻟﻮ رﺿﻲ زوج اﻵن ﻳتﻜلﻢ على ﻣن

ﻛان ﻓيﻪ ﻣاﺗﻊ ﰒ زال ﻫﺬا اﳌانﻊ ﻣنﻪ ﻓﻬل ﻳرﺟﻊ لﻪ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳊﻀانﺔ؟ اﳉﻮاب نعﻢ ،ﻗال) :
ﻓﺈن زال اﳌﺎﻧﻊ ( ن ﻋﺘﻖ اﻟرﻗﻴﻖ و ب اﻟﻔﺎﺳﻖ وأﺳﻠم اﻟﻜﺎﻓر وطﻠﻘﺖ اﳌﺰوﺟﺔ وﻟﻮ
رﺟﻌﻴﺎ ) رﺟﻊ إﱃ حﻘه ( ﻟﻮﺟﻮد اﻟسبﺐ واﻧﺘﻔﺎء اﳌﺎﻧﻊ ) وإن أراد أحﺪ أﺑﻮﻳه ( أي أﺑﻮي
اﶈﻀﻮن ) ﺳﻔرا طﻮﻳﻼ ( انتبﻬﻮا ﻣعﻲ اﻵن سفرا ﻃﻮﻳﻼ "أ" ﻟﻐﲑ اﻟﻀرار ﺣﱴ ﻻ ﻳﻀر
اﻷمﻗﺎﻟه اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﻦ اﻟﻘﻴم ) إﱃ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﺪ ( مسﺎﻓﺔ ﻗصر ﻓﺄﻛثر ) ﻟﻴسﻜﻨه
وﻫﻮ ( أي اﻟبﻠﺪ ) وطرﻳﻘه آمﻨﺎن ﻓحﻀﺎﻧﺘه ( أي اﶈﻀﻮن ) ﻷﺑﻴه ( إذاً إذا أراد سفرا
ﻃﻮﻳﻼ ليسﻜنﻪ ﻓاﳊﻀانﺔ لﻸب ﻷﻧه اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺄدﻳبه وﲣرﳚه وحﻔﻆ ﻧسبه ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ
اﻟﻮﻟﺪ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻷب ﺿﺎع ،ب ) -وإن ﺑﻌﺪ اﻟسﻔر ( وﻛﺎن ) ﳊﺎﺟﺔ ( ﻻ ﻟسﻜﲎ ﻓﻤﻘﻴم
مﻨﻬﻤﺎ أوﱃ إذا ﻛان السفر ﺑعيد لﻜن لﻐرض وﻳعﻮد ﻓاﳌﻘيﻢ ﻫﻮ الﺬي ﻳبﻘى ﻣعﻪ سﻮاء ﻛان
اﻷب أو اﻷم ،ج ) -أو ﻗرب ( اﻟسﻔر ) ﳍﺎ ( أي ﳊﺎﺟﺔ وﻳﻌﻮد ﻓﺎﳌﻘﻴم مﻨﻬﻤﺎ أوﱃ ﻷن
ﰲ اﻟسﻔر إﺿرارا ﺑه ،الصﻮرة الراﺑعﺔ واﻷخﲑة ) :أو ( ﻗرب اﻟسﻔر وﻛﺎن ) ﻟﻠسﻜﲎ ﻓـ (
اﳊﻀﺎﻧﺔ ) ﻷمه ( ﻷ ﺎ أﰎ شﻔﻘﺔ وإﳕﺎ أﺧرﺟﺖ ﻛﻼم اﳌصﻨف ﻋﻦ ﻇﺎﻫرﻩ ﻟﻴﻮاﻓﻖ مﺎ ﰲ
اﳌﻨﺘﻬﻰ وغﲑﻩﻛاﻹﻗناع ،ﻻﺣﻈﻮا اﻵن لﻮ نﻈرﰎ ﰲ ﻛﻼم اﳌاﺗن ﻓﻜﻼم اﳌاﺗن ﳜتلف عن
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ﻛﻼم الﺸارح ،الﺸارح أخرج ﻛﻼم اﳌصنف عن ﻇاﻫرﻩ ﻷن ﻛﻼم اﳌصنف اﳌاﺗن ﻗال وإن
ﺑعد السفر ﳊاﺟﺔ أو ﻗرب ﳊاﺟﺔ أو للسﻜﲎ ﻓﻸﻣﻪ ﻳعﲏ ﺻﻮرة ب،ج على ﻛﻼم اﳌاﺗن
ﻫﻲ لﻸم وعلى ﻛﻼم الﺸارح وﻫﻮ اﳌﺬﻫب أ ا للمﻘيﻢ .إذاً ختصار ﻣا ﻗالﻪ الﺸارح ﻫﻮ
اﳌﺬﻫب والﺸارح إﳕا ﺻرف ﻛﻼم اﳌاﺗن إﱃ اﳌﺬﻫب وإﻻ ﻛﻼم اﳌاﺗن ﳜالف اﳌﺬﻫب.

ﻓصﻞ
) وإذا ﺑﻠﻎ اﻟﻐﻼم ﺳبﻊ ﺳﻨﲔ ( ﻛﺎمﻠﺔ ) ﻋﺎﻗﻼ ﺧﲑ ﺑﲔ أﺑﻮﻳه الﻐﻼم ﺑعد سبﻊ سنﲔ ﳜﲑ
ﺑﲔ أﺑﻮﻳﻪ ﻓﻜﺎن مﻊ مﻦ اﺧﺘﺎر مﻨﻬﻤﺎ ( ﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤر وﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ
وروى ﺳﻌﻴﺪ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﺧﲑ غﻼمﺎ ﺑﲔ أﺑﻴه وأمه ﻓﺈن أﺧﺘﺎر أ ﻩ ﻛﺎن
ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﻼ و ﺎرا وﻻ ﳝﻨﻊ ز رة أمه وإن اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻴﻼ وﻋﻨﺪ أﺑﻴه ﺎرا ﻟﻴﻌﻠﻤه
وﻳﺆدﺑه ﻫﺬا اختيار اﻻﺑن وإن ﻋﺎد ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻵﺧر ﻧﻘﻞ إﻟﻴه ﰒ إن اﺧﺘﺎر اﻷول ﻧﻘﻞ إﻟﻴه
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﱂ ﳜﱰ أو اﺧﺘﺎرﳘﺎ أﻗرع ) وﻻ ﻳﻘر ( ﳏﻀﻮن ) ﺑﻴﺪ مﻦ ﻻ ﻳصﻮﻧه وﻳصﻠحه
( ﻟﻔﻮات اﳌﻘصﻮد مﻦ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻳعﲏ لﻮ اختار أ ﻩ وأﺑﻮﻩ غﲑ ﺻاﱀ ﻻ ﻳﻘر أو اختار أﻣﻪ
وﻫﻲ غﲑ ﺻاﳊﺔ للﺤﻀانﺔ ﻓﺈنﻪ ﻻ ﻳﻘر على ﻫﺬا اﻻختيار .ﻗال ) :وأﺑﻮ اﻷﻧثﻰ أحﻖ ﺎ
ﺑﻌﺪ ( أن ﺗسﺘﻜﻤﻞ ) اﻟسبﻊ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻀيﻊ وﻳﻜﻮن اﻟﺬﻛر ﺑﻌﺪ ( ﺑﻠﻮغه و ) رشﺪﻩ حﻴﺚ
شﺎء ( ﻷﻧه ﱂ ﻳبﻖ ﻋﻠﻴه وﻻﻳﺔ ﻷحﺪ وﻳسﺘحﺐ ﻟه أن ﻻ ﻳﻨﻔرد ﻋﻦ أﺑﻮﻳه ﻷن ﻫﺬا أﺑر
ما وﻣن ﺣيﺔ نيﺔ ﳝﻜن ﻳﻜﻮن أﺣفﻆ لﻪ ) واﻷﻧثﻰ ( مﻨﺬ ﻳﺘم ﳍﺎ ﺳبﻊ ﺳﻨﲔ ) ﻋﻨﺪ
أﺑﻴﻬﺎ ( وﺟﻮ ) حﱴ ﻳﺘسﻠﻤﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ( إذاً ﻗبل سبﻊ سنﲔ ﺗﻜﻮن اﳉارﻳﺔ والﻐﻼم عند
اﻷم ،عند اﳊاﺿنﺔ إذا ﱂ ﺗﻜن اﻷم ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﺄﻣﻬا لﱰﺗيب الﺬي ﻣﻀى ﻓﺈن ﺑلﻐا السبﻊ

سنﻮات الﻐﻼم واﳉارﻳﺔ ﻓالﻐﻼم ﳜﲑ واﳉارﻳﺔ ﺗﻜﻮن عند أﺑيﻬا ﻷﻧه أحﻔﻆ ﳍﺎ وأحﻖ
ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ مﻦ غﲑﻩ وﻻ ﲤﻨﻊ اﻷم مﻦ ز ر ﺎ إن ﱂ ﳜف مﻨﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻷب ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ
حﻔﻈﻬﺎ أو ﻳﻬﻤﻠه ﻻشﺘﻐﺎﻟه ﻋﻨه أو ﻗﻠﺔ دﻳﻨه واﻷم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲝﻔﻈﻬﺎ ﻗﺪمﺖ ﻗﺎﻟه اﻟﺸﻴﺦ
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ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ إذاً عندﻣا نﻘﻮل أن اﻷﺣق ا أﺑﻮﻫا ﻣعناﻩ إذا ﻛان ﻳﻘﻮم ﲝفﻈﻪ وإﻻ إذا ﻛانﺖ

اﻷم ﻫﻲ الﱵ ﺗﻘﻮم ﲝفﻈﻬا ﻓتنﻘل إﱃ اﻷم وﻃبعا الﺬي ﻳستﻄيﻊ أن ﻳفعل ذلﻚ ﻫﻮ اﳊاﻛﻢ

ﻓﺈذا ﺛبﺖ للﺤاﻛﻢ ذلﻚ نﻘلﻬا وﳍﺬا :وﻟﻮ ﻛﺎن اﻷب ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ حﻔﻈﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻣسﺄلﺔ

ﺟدﻳدة أو ﻳﻬﻤﻠه ﻻشﺘﻐﺎﻟه ﻋﻨه أو ﻗﻠﺔ دﻳﻨه واﻷم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲝﻔﻈﻬﺎ ﻗﺪمﺖ ﻗﺎﻟه اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ
اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺎل أي الﺸيخ ﺗﻘﻲ الدﻳن إذا ﻗﺪر أن اﻷب ﺗﺰوج ﺑﻀرة وﻫﻮ ﻳﱰﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺿرة
أمﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ مصﻠحﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺆذﻳﻬﺎ وﺗﻘصر ﰲ مصﻠحﺘﻬﺎ وأمﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ مصﻠحﺘﻬﺎ وﻻ
ﺗﺆذﻳﻬﺎ ﻓﺎﳊﻀﺎﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻸم ﻗﻄﻌﺎ نعﻢ لﻜن ﲢتاج إﱃ ﺣﻜﻢ ﺣاﻛﻢ اﻵن سينتﻘل إﱃ ﻣسﺄلﺔ

ﺟدﻳدة ،ﻫل ﳝﻜن أن نسمﺢ ﳍﺬﻩ البنﺖ أن ﺗنفرد ﰲ ﺣيا ا ﻳعﲏ ﺗعيﺶ وﺣدﻫا؟ ﻳﻘﻮل

ﻻ ،ﻗال :وﻷﺑﻴﻬﺎ و ﻗﻲ ﻋصبﺘﻬﺎ مﻨﻌﻬﺎ مﻦ اﻹﻧﻔراد ﻷن اﻻنفراد ﻓساد ﻓﻼﺑد أن ﺗعيﺶ

ﻣﻊ أﺣد ﳛاﻓﻆ عليﻬا وﳛميﻬا وﻫﻜﺬا وﺗﻜﻮن عند أﺣد للﺤفاظ عليﻬا وليس ﻷ ا سيﺌﺔ
أو أن اﳌرأة ﻣثﻼ ﻓاسدة؟! ﻻ ﻓﻘد ﺗﻜﻮن ﺻاﳊﺔ لﻜن إن عاشﺖ وﺣدﻫا ﻓستﻐري

الفاسدﻳن ﻳﺬاﺋﻬا ﻓﻘد ﻳعتدى عليﻬا ﻷ ا ﺿعيفﺔ ،ﻗال :واﳌﻌﺘﻮﻩ وﻟﻮ أﻧثﻰ ﻋﻨﺪ أمه
مﻄﻠﻘﺎ ﻳعﲏ سﻮاء ﻛان ذﻛر أو أنثى ﻳﻜﻮن عند أﻣﻪ ﻷنﻪ ﳛتاج إﱃ رعاﻳﺔ ﻣثل الصﻐﲑ ﳛتاج

إﱃ خدﻣﺔ ورعاﻳﺔ ﻓلﺬلﻚ اﻷم ﻫﻲ اﻷوﱃ لرعاﻳﺔ ﻣن اﻷب .ﺬا نﻜﻮن ﻗد انتﻬينا ﻣن
الرﺑﻊ الثالﺚ ﻣن أر ع الفﻘﻪ وﻫﻮ رﺑﻊ النﻜاح والﻄﻼق وﺗﻮاﺑعﻬما ،نسﺄل ﷲ العلﻲ العﻈيﻢ
أن ﻳتﻘبل ﻣنا وأن ﻳنفعنا ﲟا ﺗعلمنا وسيبﻘى الرﺑﻊ اﻷخﲑ ﻣن أر ع الفﻘﻪ وﻫﻮ رﺑﻊ اﳉنا ت
وﻣا ﺑعدﻩ ﻳعﲏ وﻳدخل ﰲ اﳉنا ت الد ت واﳊدود واﻷﳝان والنﺬر واﻷﻃعمﺔ والﻘﻀاء
وﺑعد ذلﻚ نﻜمل ﲝﻮل ﷲ ﺗعاﱃ

www.bajabir.com

٢٢٠

وﺻلى ﷲ وسلﻢ و رك على نبينا ﷴ وآلﻪ وﺻﺤبﻪ وسلﻢ ﺗسليما ﻛثﲑا
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