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  من القرآن الكرمي
لعدتهِن وأَحصوا الْعـدةَ   ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ﴿:قال تعاىل

نيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نم نوهرِجخلَا ت كُمبر قُوا اللَّهاتو ة
لَا ت هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتي نمو اللَّه وددح لْكتثُ ودحي لَّ اللَّهرِي لَعد

       نفَـارِقُوه أَو وفـرعبِم نِسـكُوهفَأَم ـنلَهأَج ـنلَغا فَـإِذَا برأَم كذَل دعب
﴾وفرع١:الطالق(بِم(  

أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا تضاروهن لتضيقُوا  ﴿:قال تعاىل
  )٦:الطالق(يهِن وإِنْ كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن﴾ علَ

لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن  ﴿:قال تعاىل
قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِالْمعروف حقا علَى فَرِيضةً ومتعوهن علَى الْموسعِ 

﴾ِسنِنيح٢٣٦:البقرة(الْم(  
  

  من السنة املطهرة
رواه ( )احمللل واحمللل له لعن رسول اهللا ( :قال   - رضي اهللا عنه  - عن عبداهللا بن مسعود 

 )الترمذي والنسائي
  
  
  



 ٤

  املقدمة
املخصصة للضوابط الشرعية ألحكام الفرقة الزوجية، نتناول يف هذا اجلزء ما  يف ختام هذه اموعة

وضعه الشرع من حلول، سواء لرأب صدع األسرة، وإعادا إىل حال االنسجام والتوافـق الـذي   
هومقصد الشرع وهدفه األمثل، أو حلفظ حقوق الزوجة وآثارها مما خيفف من آثار التفريق ويسـد  

  .منافذ الفساد فيه
وقد تناولنا لذلك ثالثة مواضيع، كل موضوع منها يقف على ثغرة من الثغور، إذا ما نظر فيه إىل 

  :مقاصد الشارع، وهذ املواضيع هي
وهي اليت تقف على ثغرة محاية النسل من االختالط، كما حتاول يف كثري من مواضـعها  : العدة

  .إعادة احلياة الزوجية إىل طبيعتها وانسجامها
  .ا يف الفصل اخلاص ا أسباب العدة وأنواعها وآثارها حماولني خدمة املقصدين السابقنيوقد تناولن

وهي احلل الذي وضعه الشارع إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها األصلي، وقد تناولنا : الرجعة
على  يف الفصل اخلاص ا أحكام الرجعة بأنواعها املختلفة، وأركاا وشروطها، وحتدثنا عن التحايل

الرجعة، ومواقف العلماء من التحايل، وبعض النماذج عن احليل، ومواقف الفقهاء منها، وأخريا ذكرنا 
  .املخارج اليت جعلها الشرع لتضييق باب الطالق، كبديل وعالج لظاهرة التحايل على الرجعة

  .ب طالقهاوهي احلق الذي جعله الشرع تعويضا للمطلقة عن األضرار اليت حصلت هلا بسب: املتعة
  مقدمة اجلزء

وهي اليت ميكن النفوذ منها إىل سد التالعب بالطالق من جهة، وإىل حفظ الزوجة املطلقة مـن  
  .التشرد والضياع بسبب خروجها من عصمة الزوجية

نتناول يف هذا اجلزء نوع التفريق الذي جعله الشارع لويل األمر بناء على رعايته ملصاحل املسلمني، 
التفريق يرتبط مجيعه بالضرر، وحيتاج إىل التحري والوسائل اليت ال يطيق تكاليفها غري  وهذا النوع من

  :القاضي أو من ينوب عنه، وقد حاولنا أن حنصر أنواع التفريق اليت جعلت بيد القضاء يف ثالثة أنواع
لخيـار،  التفريق بسبب الضرر اجلبلي، وهو ما يعرب عنه الفقهاء بالعيوب املوجبة ل: النوع األول

وهي أضرار جبلية ال عالقة للتكليف ا، وقد حيصل فيها من أنواع التغرير ما يستدعي تدخل القضاء، 
  .فلذلك جعل الفسخ فيها بيد القضاء

التفريق بسبب التفريط يف حقوق الزوجية من النفقة، وغيبة الزوج وفقده، أو الضرر : النوع الثاين
ع كسيب، وهو يستدعي تدخل القضاء كذلك إما للتحري أو الذي يسببه الزوج لزوجته، وهذا النو



 ٥

  .لإللزام واإلعذار أو للتفريق إذا اقتضى األمر ذلك
التفريق بسبب اام الزوج لزوجته، وقد نسبناه إىل التفريق بأسباب أخالقية، ألنه : النوع الثالث

األخالق اإلسالمية، وهذا النوع  إما أن يكون الزوج كاذبا أو أن تكون املرأة زانية، وكالمها يتناىف مع
يستدعي تدخل القضاء للتحري، بل يستدعي كذلك تدخل األطباء للتحقق من صدق األمر، ونسبة 

  .األوالد
  .وقد خصصنا لكل نوع من األنواع فصال خاصا

  
  
  



 ٦

  أحكام العدة ـ أوال
ألحكام اخلاصـة  بعد أن عرفنا األنواع املختلفة حلل العصمة الزوجية، سنتناول يف هذا الفصل ا

بالعدة، وينحصر احلديث عنها يف ذكر أسباب العدة وأنواعها وآثارها، وقد خصصنا لكل واحد من 
هذه العناصر مبحثا خاصا، وهذا زيادة على األمور األساسية اليت ال خيلو منها باب من أبواب الفقـه  

  : وهي املفهوم واحلكم وقد تركناها هلذا التمهيد
  : تعريف العدة

: إِحصاُء الشيِء، عده يعده عدا وتعداداً وعدةً وعدده، واالسم العدد والعديد، والعدد: العد :لغة
العدةُ مصدر كالعـد، والعـدة     :  مقدار ما يعد ومبلغه، والـجمع أَعداد وكذلك  العدةُ؛   وقـيل

رأَيت عدةَ رجالٍ وعدةَ نساٍء، أَنفَذْت عدةَ كُتبٍ أَي مجاعة : ت؛ تقولالـجماعة، قَلَّت أَو كَثُر: أَيضاً
  .١الكثرة، وهذه الدراهم عديد هذه الدراهم أَي مثْلُها فـي  العدة: والعديد. كتب

  :من التعاريف اليت قيلت يف العدة، وهي متقاربة:اصطالحا
  .٢أو لتفجعها على زوج، أو للتعبد ، رمحها  هي مدة تتربص فيها املرأة ملعرفة براءة •
  .٣هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة •

  حكم العدة 
  : اتفق الفقهاء على وجوب العدة على املرأة عند وجود سببها، واستدلوا على ذلك مبا يلي

﴿ : تعـاىل وقوله ) ٢٢٨:البقرة( ﴾ ﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء: تعاىلقول اهللا  •
حي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتإِنْ ار كُمائنِس نيضِ محالْم نم نسئي ياللَّائو لَاتأُوو نض

 تعاىلوقوله ) ٤:الطالق(لَه من أَمرِه يسرا﴾ الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعلْ
ا بلَغن أَجلَهن ﴿ والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا فَإِذَ:

ي أَنفُِسهِنف لْنا فَعيمف كُملَيع احنفَلَا ج ﴾بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو وفرع٢٣٤:البقرة(بِالْم( 
ال حتد امرأة على ميت فوق ثالث إال على :(قال عن أم عطية  رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  •

  ٤ )زوج أربعة أشهر وعشرا

                                                
 . ٣/١٨١:لسان العرب   )١(
 . ٤/٣٤٣:شرح البهجة    )٢(
 . ٢٧٥:دليل الطالب   )٣(
: ، أبـو داود ٧/٤٣٩: ، البيهقي٣/٥٠١ :، الترمذي١٠/١٤٠: ، ابن حبان٢/١١٢٤: ، مسلم٥/٢٠٤٢: البخاري   )٤(

 . ٦/٣٧: ، أمحد٢/٥٩٧: ، املوطأ١/٦٧٤: ، ابن ماجة٦/١٩٨: ، اتىب٣/٣٨٤:، النسائي٢/٢٩٠



 ٧

  ٥(اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم  :(قال لفاطمة بنت قيس أنه  •
  .أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض: تعن عائشة رضي اهللا عنها قال •
ىل يومنا هذا دون نكري من  األمة أمجعت على مشروعية العدة ووجوا من عصر الرسول أن  •

  .أحد
  تشريع العدةاملقاصد الشرعية من 

  : شرعت العدة ملعان وحكم اعتربها الشارع، ومن احلكم اليت ذكرها الفقهاء
  .ء األزواج على زوجة واحدة، فتختلط األنساب وتفسدوأن ال جيتمع ما، العلم برباءة الرحم  •
تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه، حبيث ال تنتقل الزوجة من زوج إىل زوج إال بعد  •

  .إمضاء فترة العدة
  .تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة •
ولذلك شرع اإلحداد عليه أكثر ، يف املنع من التزين والتجمل قضاء حق الزوج وإظهار تأثري فقده  •

  .من اإلحداد على الوالد والولد
 .والقيام حبق اهللا الذي أوجبه، وحق الولد ، ومصلحة الزوجة ، االحتياط حلق الزوج  •

انطالقا من هذه املقاصد فإن األرجح يف أكثر مسائل اخلالف يف العدة هو األخذ بأقصى اآلجال 
للمصاحل اليت ذكرت يف مقاصد العلة، فقد يفيئ الزوج املطلق إن طالت مدة العدة، ويسـتربأ   رعاية

  .الرحم، وليس يف القول بذلك أي مضرة للمرأة

                                                
 . سبق خترجيه   )٥(



 ٨

  أسباب العدة ـ  ١
  :نص الفقهاء على أسباب العدة التالية مع اختالف بينهم يف تفاصيلها

  :أوال ـ الطالق
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا : تعاىللقول اهللا ؛  ٦سيس ال عدة عليهاأمجع العلماء على أن املطلقة قبل امل

تعت ةدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمؤالْم متكَحن  نـوهعتا فَمهوند
ما جاحرس نوهحرسوقد تيقنا هنا حتقق هذه ، وألن العدة جتب لرباءة الرحم ) ٤٩:األحزاب(يلًا﴾و

أو لعان، أو ، أو عتق ، أو عيب ، كالفسخ لرضاع ، الرباءة، ومثل الطالق الفرقة احلاصلة يف احلياة 
  .اختالف دين قبل الدخول

لكثرية يف ذلك، وأمجعوا على وجوب العدة من الطالق بعد الدخول من الزواج الصحيح لألدلة ا
  .واليت سنستعرضها يف حماهلا من هذا الفصل

  : ثانيا ـ الفسخ
  :اختلف الفقهاء يف العدة من الفرقة احلاصلة بسبب الفسخ على األقوال التالية

سواء كانت خبلـع أو لعـان أو   ، إن كل فرقة بني زوجني فعدا عدة الطالق : القول األول
وهو قول أكثر العلماء ، أو غريه ، أو اختالف دين ، و إعتاق أ، أو إعسار ، أو فسخ بعيب ، رضاع

  . كما ذكر ابن قدامة
ال عدة يف الفسخ إال يف املعتقة اليت ختتار فراق زوجها، وهو قول الظاهرية، ومن : القول الثاين
  : ٧األدلة على ذلك

منات مهاجِرات فَامتحنوهن اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا جاَءكُم الْمؤ: تعاىلقال اهللا  •
هم ولَا هم يحلُّونَ اللَّه أَعلَم بِإِميانِهِن فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حلٌّ لَ

ا ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُو
   ع اللَّـهو كُمـنيب كُـمحي اللَّه كْمح كُما أَنفَقُوا ذَلأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسرِ وافالْكَو  ـيمل

﴾يمكعليهن عدة يف انفساخ نكاحهن من أزواجهن الكفار  تعاىلفلم يوجب ، ) ١٠:املمتحنة(ح
  .بإسالمهن

كانوا إذا هاجرت امرأة من دار احلرب مل ختطب حىت : قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
رضـي اهللا   - فإذا طهرت حل هلا النكاح، وهو يدل على أن هذا فعل الصحابة ، حتيض وتطهر 

                                                
 . ٨/٧٨:املغين   )٦(
 . ٩/٣٥٨:احمللى   )٧(



 ٩

  .جيوز خالفهمجلة فال   - عنهم 
ألنه ؛ ومل يأمر غريها بعدة وال جيوز أمرها بذلك ، هلا بالعدة   - رضي اهللا عنه  - أمر رسول اهللا  •

  .شرع مل يأذن به اهللا تعاىل
ألن الطالق ال يكون إال بلفـظ املطلـق   ، ألما خمتلفان ، ال جيوز قياس الفسخ على الطالق  •

 .أم كرهوالفسخ يقع بغري لفظ الزوج أحب ، واختياره 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بشرط معرفة براءة الرحم بأي وسيلة تدل على ذلك 
داللة جازمة، ألن املقصد من العدة يف أكثر مواضعها، هي ترك فرصة للتراجع عن الطالق، واستمرار 

  .احلياة الزوجية، باإلضافة إىل  استرباء الرحم
و إىل ترجيح طول املدة حىت لو علمت براءة الرحم، خبالف املقصد الثـاين،  واملقصد األول يدع

ويف هذه احلالة ينتفي املقصد األول لفساد الزواج، فلم يبق إال املقصد الثاين، وال معىن لتطويل العدة 
بعد معرفة براءة الرحم من غري سبب داع، بل يف ذلك إيذاء شديد للمرأة وحبس هلا عن الزواج من 

  .فائدة غري
باإلضافة إىل هذا الترجيح املقاصدي ليس هناك دليل نصي يف املسألة على وجوب العدة يف الفسخ 
كما وجبت يف الطالق، وال يصح قياس الفسخ على الطالق النتفاء اجلامع بينهما، فاملطلقة يصـح  

  .لزوجها إرجاعها خبالف املفسوخ زواجها
  :ثالثا ـ اخللع

  :عة هل عليها عدة ثالثة قروء أو تستربأ حبيضة على قولنياختلف الفقهاء يف املختل
وسامل ، أن عدة املختلعة هي نفس عدة املطلقة، وقد روي عن سعيد بن املسيب : القول األول

، والنخعي ، والشعيب ، واحلسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، وعروة ، بن عبد اهللا 
وأبو عياض ،وهو قول احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف ، و وقتادة وخالس بن عمر، والزهري 
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، املذهب 

  )٢٢٨:البقرة(﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ﴾: تعاىلقوله  •
  . ثة قروء كعدة املطلقةفكانت العدة ثال، أن اخللع فرقة بني الزوجني يف احلياة بعد الدخول  •

تستربئ حبيضة، وهو قول عثمان وابن عباس وابن عمر يف آخر روايتيه، وهو قول : القول الثاين
  : ٨إسحق وابن املنذر وغريمها وهو رواية عن أمحد، واستدلوا علىذلك مبا يلي

                                                
 . ٣٢/٢٩٣: جمموع فتاوى ابن تيمية   )٨(



 ١٠

خـالفون أو  أنه لو كان اخللع طالقا ملا جاز يف احليض ألن اهللا حرم طالق احلائض، وقد سلم امل •
  .أكثرهم أنه جيوز يف احليض

أن احلاجة داعية إليه يف احليض، واهللا تعاىل إمنا حرم املرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لئال يطلق  •
لغري حاجة ألن األصل يف الطالق احلذر، وإمنا أبيح منه قدر احلاجة واحلاجة تندفع بثالث مرات، 

داد لغري موت الزوج ثالثا، ومقام املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه وهلذا أبيحت اهلجرة ثالثا واإلح
  .ثالثا، واألصل يف اهلجرة ومقام املهاجر مبكة التحرمي

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة ـ بناء على ما سبق ـ أن اخللع ما دام فسخا لألدلة اليت ذكرناها يف   

اء الرحم، ألنه ال معىن لتطويل عدة من ال حتـب  حملها من الفصل اخلاص به، فإنه يكتفى فيه باسترب
الرجوع لزوجها بعد أن افتدت منه مباهلا، ونرى أن هذا االسترباء ميكن أن يتم بأي وسـيلة بشـرط   

  .داللتها على اجلزم
  :رابعا ـ اللعان

  :اختلف الفقهاء يف عدة املالعنة على قولني
  .فأشبهت املطلقة عند مجهور الفقهاء، احلياة  ألا مفارقة يف، أا كعدة املطلقة : القول األول
  .- رضي اهللا عنه  - وهو قول ابن عباس ، أن عدا تسعة أشهر: القول الثاين

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أنه ما دام اللعان فسخا، فإن األرجح فيه االكتفاء باسترباء الـرحم،  

حتديد تسعة أشهر يقصد منه التأكد التام بـرباءة   ألن  - رضي اهللا عنه  - ويدل عليه قول ابن عباس 
  .الرحم، وميكن معرفة ذلك دون احلاجة هلذا التحديد بأي وسيلة جازمة كما ذكرنا

  :خامسا ـ الزىن
  :٩اختلف الفقهاء يف عدة الزانية على األقوال التالية

روي عن أيب بكـر  حامال كانت أو غري حامل، وهو امل، أن الزانية ال عدة عليها : القول األول
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، والثوري  ١٠، وهو قول احلنفية والشافعيةوعمر وعلي 

                                                
 . ٢/٩٠: ، إعالم املوقعني٥/٢١٦: ، األم٧/١٠٨: ، املغين٩/٢٩٥:  اإلنصاف للمرداوي   )٩(
، ولكن ال جيوز وطؤها حىت تضـع  ، إذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أيب حنيفة وحممد   )١٠(

وقولـه  »ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه « : لقول الرسول ، لئال يصري ساقيا ماءه زرع غريه 
 : » خالفا للشافعية الذين يقولون جبـواز النكـاح   . فهذا دليل على امتناع وطئها حىت تضع محلها»ال توطأ حامل حىت تضع

 . إذ ال حرمة له، وقد سبق ذكر املسألة بتفاصيلها يف حملها، والوطء للحامل من زنا على األصح 



 ١١

  ١١ )الولد للفراش وللعاهر احلجر:( قول الرسول  •
  . وال يوجب العدة، والزنا ال يتعلق به ثبوت النسب ، أن العدة شرعت حلفظ النسب  •

ة، وقد روي عن احلسن والنخعي، وهو القول املعتمد أن املزين ا تعتد عدة املطلق: القول الثاين
  : واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي ١٢لدى املالكية

  .فوجبت العدة منه، أنه وطء يقتضي شغل الرحم  •
  .أا حرة فوجب استرباؤها بعدة كاملة قياسا على املوطوءة بشبهة •
  .فال حيصل حفظ النسب، بالولد من الزنا أن املزين ا إذا تزوجت قبل االعتداد اشتبه ولد الزوج  •

أن الزانية تستربأ حبيضة واحدة، وهو قول للمالكية وقول للحنابلة، واستدلوا على : القول الثالث
  ١٣ )وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة، ال توطأ حامل حىت تضع : (ذلك بقوله 

  : الترجيح
وسيلة من وسائل االسترباء، ألنه ال حاجة  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول باستربائها بأي

لتطويل مدة العدة من غري سبب داع إىل ذلك، وليس يف األدلة ما ينص على أن عدة الزانية كعـدة  
أما الزانية واملوطوءة اليسرى، فموجب الدليل أا تستربأ حبيضة فقط، ونص (: املطلقة، قال ابن القيم

خنا يف املوطوءة اليسرى، وهو الراجح وقياسهما على املطلقة الرجعية عليه أمحد يف   الزانية، واختاره شي
  ١٤ )من أبعد القياس وأفسده

أما أصحاب القول الثاين، الذين ذهبوا إىل عدم العدة وعدم االسترباء، استدالال بأنه ال حرمة ملاء 
فـإن  ؛ ل حلرمة ماء الثاين ب؛ االسترباء مل يكن حلرمة ماء األول (: الزاين، فيقال هلم ما قاله ابن تيمية

  ١٥)وكذلك إذا مل يستربئها وكانت قد علقت من الزاين، اإلنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه 
  : سادسا ـ الزواج الفاسد

نص أكثر الفقهاء على وجوب العدة بالدخول يف النكاح الفاسد املختلف فيه بـني املـذاهب   
  .رقة الكائنة بتفريق القاضيوذلك بسبب الف، كالنكاح بدون شهود أو ويل

كنكاح املعتدة ، أي بالدخول ، واتفقوا على وجوب العدة يف النكاح امع على فساده بالوطء 
                                                

 . سبق خترجيه   )١١(
غصـب  ؛ براءة احلرة من وطء زنا أو غلط أو غيبة : يكون بثالث حيض، قال ابن عرفةوقد نصوا على أن االسترباء    )١٢(

 . ٥/٤٧٨: التاج واإلكليل: أو سيب أو مالك ارتفع باستحقاق ثالث حيض استرباء ال عدة، انظر
 . سبق خترجيه   )١٣(
 . ٢/٩٠: إعالم املوقعني   )١٤(
 . ٣/١٧٨ :الفتاوى الكربى   )١٥(



 ١٢

  .بأن كان ال يعلم باحلرمة، واحملارم إذا كانت هناك شبهة تسقط احلد ، وزوجة الغري 
  :واختلفوا فيما لو كان يعلم باحلرمة على قولني

ال لقضاء حـق  ، ألا وجبت للتعرف على براءة الرحم ؛ دة االسترباء وجوب ع: القول األول
  .وهو قول املالكية واحلنابلة وبعض احلنفية، إذ ال حق للنكاح الفاسد أيا كان نوعه ، النكاح 

وهو قول الشافعية وبعض احلنفية، لعـدم  ، عدم وجوب العدة عند العلم باحلرمة : القول الثاين
  .ولعدم ثبوت النسب، للحد وجود الشبهة املسقطة 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة االكتفاء باسترباء الرحم لعدم إمكان الرجعة، وال معىن لتطويل العدة 

  .من غري حاجة إىل ذلك، وليس يف األدلة ما يوجب العدة على املرأة يف النكاح الفاسد أو الباطل
  :سابعا ـ الوطء بشبهة 
واملوجودة ليال على ، ة املوطوءة بشبهة وهي اليت زفت إىل غري زوجها نص الفقهاء على أن عد

ذا (: واتفقوا على أنه ال جيب عليها عدة وفاة، قال السرخسي، فراشه إذا ادعى االشتباه كعدة املطلقة
ألنه دخل ا بشبهة النكاح ؛ أدخل على الرجل غري امرأته فدخل ا فعلى الزوج مهر اليت دخل ا 

وخرب الواحد يف املعامالت حجة فيصري شبهة يف إسقاط احلد فإذا سقط احلد ، ملخرب أا امرأته خبرب ا
وبنحوه قضى ، وال تتقي يف عدا ما تتقي املعتدة ، وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ، وجب املهر 

   ١٦ )يف الوطء بالشبهة  - رضي اهللا عنه  - علي 
شبهة يف املوطوءة كوطء : الثانية(:ارئة للحدود علة ذلك بقولهوقد ذكر العز عند بيانه لشبه الد

والعدة واجبة ، والنسب الحق به ، فدرأت عن الواطئ احلد ألنه غري آمث .. الشركاء اجلارية املشتركة
  :  ، ومن األدلة على ذلك١٧ )واملهر واجب عليه، على املوطوءة 

فكان مثله ، كالوطء يف النكاح الصحيح  ،التعرف على براءة الرحم لشغله وحلقوق النسب فيه  •
  .فيما حتصل الرباءة منه

  .وإجياب العدة من باب االحتياط، أن الشبهة تقام مقام احلقيقة يف موضع االحتياط  •
  :ثامنا ـ ارتداد الزوج

، اتفق الفقهاء على وجوب عدة زوجة املرتد بعد الدخول أو ما يف حكمه بسبب التفريق بينهما 
أو ، أو بالقروء ، وإال فالفرقة من الردة وعدا تكون باألشهر، سالم يف العدة دام النكاح فإن مجعها اإل

                                                
 . ٥/٢٢: املبسوط   )١٦(
 . ٢/١٦٠: قواعد األحكام   )١٧(



 ١٣

فقد اختلف الفقهاء على قولني ، بالوضع كعدة املطلقة، أما لو مات املرتد أو قتل حدا وامرأته يف العدة 
:  

ية وأيب يوسف مـن  أنه ال جيب عليها إال عدة الطالق، وهو قول املالكية والشافع: القول األول
وعدة الوفاة ال جتب إال على الزوجات، قال الكاساين موجها ، ألن الزوجية قد بطلت بالردة ؛ احلنفية 

أن الشرع إمنا أوجب عدة الوفاة على الزوجات وقد بطلت الزوجية بالطالق البائن (:قول أيب يوسف
ءها يف حق وجوب عدة الوفاة فعليـه  إال أنا بقيناها يف حق اإلرث خاصة لتهمة الفرار ممن ادعى بقا

 ١٨ )الدليل
أن املرتد إذا مات أو قتل وهي يف العدة وورثته قياسا على طالق الفار، فإنه جيب : القول الثاين
حىت إا لو مل تر يف مدة األربعة أشهر والعشر ، أربعة أشهر وعشر فيها ثالث حيض: عليها عدة الوفاة

  : قول أيب حنيفة وحممد، واستدلوا على ذلك مبا يليوهو ، ثالث حيض تستكمل بعد ذلك 
 .أن كل معتدة ورثت جتب عليها عدة  الوفاة •
ألن العدة حيتـاط يف  ؛ أن النكاح ملا بقي يف حق اإلرث فألن يبقى يف حق وجوب العدة أوىل  •

أشهر إجياا فكان قيام النكاح من وجه كافيا لوجوب العدة احتياطا فيجب عليها االعتداد  أربعة 
 .وعشرا فيها ثالث حيض

  : الترجيح
  :نرى أن األرجح يف املسألة القول بأمرين

أنه ال جيب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ألن زوجتيها معه انقطعت بردته، أما وجوب العدة قبـل   •
  .موته، فإلمكان إسالمه ورجعته هلا

احلق يف املرياث ما دامت يف  أا تستحق املرياث، ألنه تويف أو حد، وهي يف عدا منه، وللمرأة •
  .عدا

  :تاسعاـ وفاة الزوج
وسواء أكانت ، وسبب وجوا الوفاة بعد زواج صحيح سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده 

﴿ والَّـذين  : تعاىلبشرط أال تكون حامال ومدا أربعة أشهر وعشر لعموم قوله ، ممن حتيض أم ال 
يو كُمننَ مفَّووتا ﴾يرشعرٍ وهةَ أَشعبأَر بِأَنفُِسهِن نصبرتا ياجوونَ أَزوقول الرسـول  ) ٢٣٤:البقرة(ذَر

) :إال على زوج أربعـة  ، ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال

                                                
 . ٣/٢٠٠: بدائع الصنائع   )١٨(



 ١٤

  . ١٩ )أشهر وعشرا
وهي أن الولد يكون يف بطن أمه أربعني يومـا  ؛ وقد ذكر الفقهاء حكمة عدة الوفاة ذه املدة 

فأمرت بتربص هذه ، مث ينفخ فيه الروح يف العشر ، مث أربعني يوما مضغة ، مث أربعني يوما علقة ، نطفة 
املدة ليستبني احلمل إن كان ا محل، وهذا التعليل ال يتفق مع ما صرحت به األحاديث من أن كـل  

، ولو كان هـذا التعليـل   ٢٠ يوما، وهو ما كشف عنه العلم حديثاهذه املراحل تستمر اثنني وأربعني
  .صحيحا لعم كل مفارقة لزوجها بطالق وغريه، وملا كان القصد من عدة الوفاة اإلحداد

واختلفوا يف وجوب ، وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب عدة الوفاة يف النكاح امع على فساده
  : فيه على قولني عدة الوفاة يف النكاح الفاسد املختلف

عدم وجوب عدة الوفاة يف النكاح الفاسد املختلف فيه كامع عليه، وهو قول : القول األول
  : احلنفية والشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

﴿  تعـاىل لقوله ، ألن اهللا تعاىل أوجبها على األزواج ؛ أن عدة الوفاة جتب يف النكاح الصحيح  •
 ينالَّذا ﴾ واجوونَ أَزذَريو كُمننَ مفَّووتوال يصري زوجا حقيقـة إال بالنكـاح   ) ٢٣٤:البقرة(ي
  .الصحيح

والنعمة يف النكاح الصحيح ،  أن عدة الوفاة جتب إظهارا للحزن والتأسف لفوات نعمة النكاح  •
  . دون الفاسد
ه، وهو قول املالكية، وهو قـول  وجوب عدة الوفاة يف النكاح الفاسد املختلف في: القول الثاين

  .فوجبت به عدة الوفاة كالنكاح الصحيح، ألنه نكاح يلحق به النسب ، للحنابلة 
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة القول بعدم وجوب عدة الوفاة من نكاح فاسد لعدم قيام الزوجيـة  
 ذلك مضرة حمضة لتطويل الصحيحة، وال معىن إلحداد امرأة على شخص مل يصح زواجها منه، بل يف

  .العدة من غري سبب
إذا نكح الرجل املرأة نكاحا فاسدا فمات عنها، مث علـم فسـاد   (: قال الشافعي مبينا هذه العلة

النكاح بعد موته أو قبله، فلم يفرق بينهما حىت مات، فعليها أن تعتد هذه عدة مطلقة، وال تعتد عدة 
ال مرياث بينهما ألا مل تكن زوجة وإمنا تستربأ بعدة مطلقة، متوىف عنها وال حتد يف شيء من عدته، و

                                                
 . سبق خترجيه   )١٩(
 . سنتحدث عن هذه املسألة عند احلديث عن اإلجهاض يف اجلزء اخلاص باحلقوق النفسية والصحية لألوالد   )٢٠(



 ١٥

  ٢١ )ألن ذلك أقل ما تعتد به حرة فتعتد إال أن تكون حامال فتضع محلها فتحل لألزواج بوضع احلمل

                                                
 . ٥/٢٣٧: األم   )٢١(



 ١٦

  أنواع العدةـ  ٢
  

فصلت النصوص الشرعية أنواع العدة حبسب أسباا، ومن جتب عليهن من النساء، وسنفصـل  
  : يف ذلك يف هذا املبحث أقوال الفقهاء

  عدة القروء: النوع األول
  :تعريف القرء

القَـرُء يصلــح   : قال أَبو عبــيد . الوقت، قد يكون للـحيض والطُّهر: القَرُء والقُرُء: لغة
  . ٢٢أَقْراء: والـجمع. وأَظنه من أَقْرأَت النـجوم إِذا غابت: قال. للـحيض والطهر

  :اء يف معىن القرء اصطالحا على قولنياختلف الفقه: اصطالحا
  : أن املراد بالقرء الطهر، وهو قول املالكية والشافعية، ومن أدلتهم على ذلك: األولالقول 

فدل على أنه ، فذكره وأثبت اهلاء يف العدد ، )٢٢٨من اآلية: البقرة(ثَالثَةَ قُروٍء﴾ ﴿: تعاىلقوله  •
فإن اهلاء تثبت يف ؛ ثالث قروء : وقال، ؤنثة ألسقط اهلاء ولو أراد احليضة امل، أراد الطهر املذكر 

  .٢٣عدد املذكر من الثالثة إىل العشرة وتسقط يف عدد املؤنث
أي يف عـدن أو يف  ) ١:الطالق(ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن﴾ ﴿:تعاىلقوله  •

أمر بالطالق يف الطهر  تعاىلأن اهللا : ووجه الداللة، فالالم مبعىن يف ، ن الزمان الذي يصلح لعد ،
ففيه دليل على أن القرء هو الطهر ، فيصرف اإلذن إىل زمن الطهر ، ال يف احليض حلرمته باإلمجاع

  .وتطلق فيه النساء، الذي يسمى عدة 
مث إن شاء أمسك ، ض مث تطهر مث حتي، مث ليتركها حىت تطهر ، مره فلرياجعها : ( قول النيب  •

. ٢٤ )فتلك العدة اليت أمر اهللا عز وجل أن يطلق هلـا النسـاء  ، بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس 
فصح أن القرء ، أشار إىل الطهر وأخرب أنه العدة اليت أمر اهللا تعاىل أن تطلق هلا النساء   فالرسول 
  .هو الطهر

 ٢٥ )األطهار إمنا األقراء(: قالت عائشة رضي اهللا عنها •
                                                

 . ١/٢٠٦:، الغريب البن قتيبة١/١٣٠:لسان العرب   )٢٢(
وقد احتج أصحابنا ذا وهذا عندي ليس بشـيء ألن التـذكري يف   « : كن ابن عبد الرب أنكر االحتجاج ذا، فقالل   )٢٣(

 . ١٥/٩٨: التمهيد» العدد   إمنا  جاء على لفظ القرء وهي مذكرة
 . سبق خترجيه   )٢٤(
 . ٢/٤٤٢:  الطربي   )٢٥(
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اقعدي أيام أقرائك وانظري إذا أتاك قـرؤك فـال   (:للمستحاضة أن احتجاج املخالفني بقوله  •
ولسنا ننازعهم (: وحنو هذا فليس فيه حجة، ألن احليض قد يسمى قرءا، قال ابن عبد الرب )تصلي

فُِسـهِن ثَالثَـةَ   ﴿ يتربصـن بِأَن :يف ذلك، ولكنا ننازعهم أن يكون اهللا عز وجل أراده بقولـه 
على أن هذا احلديث قد ضعفه أهل العلم، ألنه يروى عن عائشة،  ) ٢٢٨من اآلية: البقرة(قُروٍء﴾

أنه قـال   وعائشة مل خيتلف عنها يف أن األقراء األطهار، فيبعد عن عائشة أن تروي عن النيب 
صح عن   عائشة، فهو حجة األقراء األطهار، فإن : وتقول )دعي الصالة أيام أقرائك(:للمستحاضة

عليهم ألن عائشة  تكون حينئذ أخربت بأن القرء الذي مينع من الصالة ليس هو القرء الذي تعتد 
 ٢٦ )به من الطالق، وكفى بتفرقة   عائشة  بني هذين حجة

أن احتجاج املخالفني حبديث فاطمة ابنة أيب حبيش ال يصح، ألنه مل يذكر فيه هشام بن عروة من  •
مل يقل إذا أتاك قـرؤك،  )إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة(:لك وغريه القرء ، إمنا  قال فيهرواية ما

وهشام أحفظ من الذي خالفه يف ذلك، ولو صح كان الوجه فيه ما ذكر عن عائشة، رضي اهللا 
  . ٢٧عنها

ق يف وال يكون ذلك إال على اعتبار القرء طهرا، ألنه إمنا يطل، أن مطلق األمر حممول على الفور  •
فلو طلق يف الطهر ومل تعتد إال باحليض اآليت بعده لكان ذلك تراخيا عـن  ، الطهر ال يف احليض 

  .االمتثال لألمر
وإذا كان األمر كذلك كان ، قرأت كذا يف كذا إذا مجعته فيه : فيقال، أن القرء مشتق من اجلمع  •

وما وافق ، ض خروجه منه واحلي، ألن الطهر اجتماع الدم يف الرحم ؛ بالطهر أحق من احليض 
  .وجيمع على أقراء وقروء وأقرؤ، االشتقاق كان اعتباره أوىل من خمالفته 

وهو ما ذهب إليه مجاعة من السلف كاخللفاء األربعة وابن ، املراد بالقرء احليض : القول الثاين
د يف رواية أخرى وطائفة كثرية من الصحابة والتابعني وبه قال أئمة احلديث واحلنفية وأمح  مسعود 

: وقال ابن القيم. وأنا اليوم أذهب إىل أا احليض، إا األطهار : كنت أقول: حيث نقل عنه أنه قال
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢٨ )واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب سواه،  إنه رجع إىل هذا (
فقد أمر اهللا تعـاىل  ) ٢٢٨: البقرة( ٢٩﴾ثَالثَةَ قُروٍء والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن﴿: تعاىلقوله  •

                                                
 . ١٥/٩٨:  التمهيد   )٢٦(
 . ١٥/٩٨:  التمهيد   )٢٧(
 . ٥/٦٠١: زاد املعاد   )٢٨(
واختلف فيهـا  ، تردد فيها علماء اإلسالم ، هذه اآلية من أشكل آية يف كتاب اهللا تعاىل من األحكام :قال ابن العريب    )٢٩(

ولكنه وكل درك البيان إىل اجتهاد العلماء ليظهـر فضـل   ، ولو شاء ربك لبني طريقها وأوضح حتقيقها ، الصحابة قدميا وحديثا 
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ألن بقية ؛ ولو محل القرء على الطهر لكان االعتداد بطهرين وبعض الثالث ، باالعتداد بثالثة قروء 
، والثالثة اسم لعدد خمصوص ، الطهر الذي صادفه الطالق حمسوب من األقراء عند القول األول 

فيكون ترك العمل بالكتاب،  ولو محل على احليض ، على ما دونه  واالسم املوضوع لعدد ال يقع
ألن ما بقي من الطهر غري حمسوب من العـدة عنـدهم   ؛ يكون االعتداد بثالث حيض كوامل 

  .فكان احلمل على ذلك أوىل ملوافقته لظاهر النص وهو أوىل من خمالفته، فيكون عمال بالكتاب 
، ومعلوم أنـه ال  ٣٠ )وعدا حيضتان، ق األمة اثنتان طال: (أنه قال ما روي عن رسول اهللا  •

إذ الرق أثره يف تنقيص العدة اليت تكون ، تفاوت بني احلرة واألمة يف العدة فيما يقع به االنقضاء 
  . فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو احليض، يف حق احلرة ال يف تغيري أصل العدة 

تـدع الصـالة أيـام    : (قال النيب ، القرء مبعىن احليض أن املعهود يف لسان الشرع استعمال  •
فإذا مـر قـرؤك   ، انظري إذا أتى قرؤك فال تصلي :(، وقال لفاطمة بنت أيب حبيش٣١(أقرائها

فهذا دليل على أنه مل يعهد يف لسان الشرع استعماله مبعىن )فتطهري مث صلي ما بني القرء إىل القرء
  .على املعهود يف لسانه فوجب أن حيمل كالمه، الطهر يف موضع 

، فنص ٣٢ )وال حائل حىت حتيض، ال توطأ حامل حىت تضع : (يف الصحيح املشهور قول النيب  •
فكذلك ، وبه يقع االسترباء بالواحد يف األمة ، على أن براءة رحم األمة هو احليض  الشارع 

  .  املطلوب من األمة بعينهفليكن بالثالثة يف احلرة، ألن املطلوب من احلرة يف استرباء الرحم هو 
، والعلم برباءة  الرحم حيصل باحليض ال بالطهر ، أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم  •

  . فكان االعتداد باحليض ال بالطهر
  : الترجيح

،  - رضي اهللا عنـهم   - هذه املسألة من املسائل اليت اشتد فيها اخلالف من لدن السلف الصاحل 
كاد تتكافأ، وسبب ذلك أن القرء يف اللغة العربية يشترك إطالقه يف احليض والطهر، مع واألدلة فيها ت

داللته يف نفس الوقت على الوقت، ولعل املراد يف النص القرآين هو الوقت بغض النظر عن كونه وقت 
يضها، حيض أم وقت طهر، للداللة على أن املعتدة تعتد ثالث دورات إما باعتبار طهرها، أو باعتبار ح

                                                                                                                                 
وال حلوا عقدة اجللس، أحكـام  ، فما استضاءوا بقبس ، وقد أطال اخللق فيها النفس ؛  الدرجات املوعود بالرفع فيها املعرفة يف

 . ١/٢٥٠:القرآن 
ويف إسناده عمر بن شبيب وعطية العويف ومهـا ضـعيفان،   : ، قال ابن حجر٧/٣٦٩: ، البيهقي١/٦٢٧: ابن ماجة   )٣٠(

 . ٣/٢١٣:تلخيص احلبري
 . رجيهسبق خت   )٣١(
 . سبق خترجيه   )٣٢(
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؛ وبه تشاغل الناس قدميا وحديثا من فقهاء ولغويني يف تقدمي أحدمها على اآلخر  :(قال ابن العريبوقد 
يكفيك ، أقرا أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت ؛ وأوصيكم أال تشتغلوا اآلن بذلك لوجوه

  ٣٣(هذا فيصال بني املتشعبني وحسما لداء املختلفني
ملقاصدية قد ترجح القول باعتباره حيضا، ففي ذلك تأكيد لرباءة الرحم، وتطويل ولكن الناحية ا

  .للفترة اليت ميكن للزوجني فيها أن يتراجعا، وكال األمرين من مقاصد الشريعة يف العدة كما ذكرنا
وذلك ألن القائلني بأن القرء هو الطهر، تقل عندهم الفترة املوضوعة للرجعة، وليس ذلـك يف  

من قال باالطهار جيعلها قرئني  :(لزوجني يف حال التراجع عن الطالق بالرجعة، قال النوويمصلحة ا
وبعض الثالث، وظاهر القرآن أا ثالثة، والقائل باحليض يشترط ثالث حيضات كوامل، فهو أقرب اىل 

لكـن ال  و: موافقة القرآن، وهلذا االعتراض صار ابن شهاب الزهرى اىل أن االقراء هي االطهار، قال
تنقضي العدة اال بثالثة أطهار كاملة، وال تنقضي بطهرين وبعض الثالث، وهذا مذهب انفرد به، بل 
اتفق القائلون باالطهار على أا تنقضي بقرءين وبعض الثالث، حىت لو طلقها وقد بقى من الطهر حلظة 

  ٣٤ )يسرية حسب ذلك قرءا ويكفيها طهران بعده
  :كيفية حساب عدة القروء

فلـذلك اختلـف   ، ب على االختالف السابق يف تعريف القرء االختالف يف حساب العدة ترت
  :الفقهاء يف حساب العدة على قولني

، وقد ٣٥على اعتبار القرء هو الطهر، وهو مذهب املالكية والشافعية وأمحد يف رواية: القول األول
و حلظة حسبت قرءا، واستدلوا وبقي من زمن طهرها شيء ول، ذهبوا إىل أن املرأة لو طلقت طاهرا 

ألن اجلمع قـد  ؛ فترتل مرتلة طهر كامل ، على ذلك بأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء 
﴿ احلج أشهر معلومات ﴾ مع أنه يف شـهرين  : تعاىلعلى معظم املدة كقوله  تعاىلأطلق يف كالمه 

  .وعشر ليال
  :يه عدا على رأينيوقد اختلف أصحاب هذا القول يف الوقت الذي تنقضي ف

تنقضي عدا يف هذه احلالة برؤية الدم من احليضة الثالثة، وهو قـول املالكيـة   : الرأي األول
                                                

 . ١/٢٥٠:أحكام القرآن    )٣٣(
 . ١٠/٦٣:شرح النووي على مسلم   )٣٤(
، تعتد بثالثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه : إال الزهري حيث قال -كما قال ابن قدامة  -ومل خيالف يف ذلك    )٣٥(

فلم حيتسب به مـن العـدة   ،  ألنه زمن حرم فيه الطالق ؛ ه وحكي عن أيب عبيد أنه إن كان جامعها يف الطهر مل حيتسب ببقيت
وإن طلقها حائضا انقضت عدا برؤية الدم من احليضة الرابعة وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضـي  . كزمن احليض

 . أشهر اهللا عنهم والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا وأبان بن عثمان وأيب ثور لئال تزيد العدة على ثالثة
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  .والشافعية
وإمنا تنقضي بانقطاع دم تلك احليضة ، ال تنقضي عدا برؤية الدم من احليضة الثالثة : الرأي الثاين

بل ، أنه ال يشترط الغسل النقضاء العدة : ابل املعتمدواغتساهلا، وهو املعتمد يف املذهب احلنبلي، ومق
  .يكفي انقطاع دم احليضة الثالثة كما سنرى

على اعتبار القرء حيضا، فإن العدة ال تنقضي ما مل حتض املرأة ثالث حيض كوامل : القول الثاين
أو طلقها ، دة فلو طلقها يف طهر، وهو الطالق السين، فال حيتسب ذلك الطهر من الع، تالية للطالق 

  .واملذهب عند احلنابلة، يف حيضها فإا ال حتسب من عدا ،وهو مذهب احلنفية 
  :وقد اختلف أصحاب هذا القول يف الغسل النقضاء العدة من احليضة الثالثة على رأيني

إن كانت أيامها يف ، أن العدة تنقضي بانقطاع الدم من احليضة الثالثة دون اغتسال: الرأي األول
ألا إذا رأت أكثر من عشرة ؛ إذ ال مزيد للحيض على عشرة ، النقطاع الدم بيقني ، حليض عشرة ا

، لعدم احتمال عود دم احليض بعد العشرة أيـام  ، مل يكن الزائد على العشرة حيضا بانقضاء العدة 
يضـة  وعلى ذلك فال جيوز رجعتها وحتل لألزواج بانقضاء احل. فيزول احليض ضرورة ويثبت الطهر

، فيباح لزوجها ارجتاعها ، فإا يف العدة ما مل تغتسل ، أما إذا كانت أيام حيضها دون العشرة . الثالثة
بشرط أن جتد ماء فلم تغتسل وال تيممت وصلت به وال مضى عليها وقت ،  ٣٦وال حيل لغريه نكاحها

والثوري، واستدلوا  ٣٧نفيةأم بانقطاع الدم منها، وهو قول احل، كامل من أوقات أدىن الصلوات إليها
  : ٣٨على ذلك مبا يلي

  .أي يغتسلن)٢٢٢من اآلية: البقرة(﴿ وال تقْربوهن حتى يطْهرنَ﴾: تعاىلقوله  •
الحتمال املعـاودة يف أيـام   ، أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة مل تستيقن بانقطاع دم احليض  •

، ر مرة وينقطع أخرى فكان احتمال العود قائما ولكنه يد، إذ الدم ال يدر درا واحدا ، احليض 
، فال يثبت الطهر بيقني ، فلم يوجد انقطاع دم احليض بيقني ، والعائد يكون دم حيض إىل العشرة 
وعلى هـذا إذا اغتسـلت   . والثابت بيقني ال يزول بالشك، فتبقى العدة ألا كانت ثابتة بيقني 

                                                
وقد نصوا على أنه إن مات قبل أن تغتسل أو قبل أن يذهب وقت الصالة فلها املرياث ألن عدا باقية ما مل تغتسـل     )٣٦(

 . ٦/١٦٨:  وكذلك إن اغتسلت وبقي عضو ألن عدا ال تنقضي مع بقاء عضو مل يصبه املا، املبسوط
ال : تنتهي العدة وتنقطع الرجعة ؟ قال أبو حنيفة وأبـو يوسـف  وقد اختلف احلنفية فيما إذا تيممت ومل تصل هل    )٣٧(

ألا ملا تيممت ثبت هلا حكـم مـن   ؛ تنتهي العدة وتنقطع الرجعة : وقال  حممد، تنقضي العدة وال تنقطع الرجعة للعلة السابقة
: بـدائع الصـنائع  : حملها، انظر أحكام الطاهرات وهو إباحة الصالة فال يبقى احليض ضرورة، وقد سبق بيان املسألة وأدلتها يف

٣/١٨٣ . 
 . ٢/٣٨: اجلصاص: انظر   )٣٨(
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إذ ال يباح ، حكام الطاهرات وهو إباحة أداء الصالة ألنه ثبت هلا حكم من أ؛ انقطعت الرجعة 
وكذا إذا مل . فتقرر االنقطاع بقرينة االغتسال فتنقطع الرجعة النتهاء العدة به، أداؤها للحائض 

بأن كانت مسـافرة فتيممـت   ، أو إذا مل جتد املاء ، لكن مضى عليها وقت الصالة ، تغتسل 
  .وصلت

وقد  ٣٩بطهرها من احليضة الثالثة وانقطاع دمها، وهو قول للحنابلةأن العدة تنقضي :  الرأي الثاين
  : اختاره أبو اخلطاب، واستدلوا على ذلك مبا يلي

، وقد كملت القروء ) ٢٢٨:البقرة(﴿والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ﴾:قال تعاىلأن اهللا  •
  .ة وفعل الصيام وصحته منهابدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصال

  . أنه مل يبق حكم العدة يف املرياث ووقوع الطالق فيها واللعان والنفقة •
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة تتميما ملا ذكرناه سابقا من أن األصلح هو اعتبار القرء حيضا السترباء 
زوج احلق يف الرجعة، ولو يف آخر الرحم وتطويل العدة، واألصلح كذلك هنا ذا االعتبار هو أن لل

حلظة، وذلك باعتبار انتهاء عدا متوقف على اغتساهلا كما ذهب إليه احلنفية، وكما نصت عليه بعض 
فيبـاح  ، الروايات يف مذهب أمحد فقد ذهب فيها إىل أن الزوجة ال خترج عن العدة ما مل تغتسـل  

  . وعة من الصالة حبكم حدث احليضوال حيل لغريه نكاحها ألا ممن، لزوجها ارجتاعها 
  - رضي اهللا عنـهم   - وقد روي مثل هذا رعاية ملصلحة رجعة الزوجني عن كثري من الصحابة 

ومن بعدهم، وهو دليل على أن ذلك كان مشتهرا بينهم، وسننقل هنا بعض ما ذكره ابن حزم مـن  
  : ٤٠آثار

فجاء    - رضي اهللا عنه  - ند عمر كنت ع: أنه قال   - رضي اهللا عنه  - عن عبد اهللا بن مسعود  •
ما مينعين ما صنع أن أقول ما كان : فقالت، زوجيت طلقتها وراجعتها : فقال الرجل، رجل وامرأة 

، ووضعت غسلي ، وغلقت بايب ، إنه طلقين وتركين حىت حضت احليضة الثالثة وانقطع الدم ، 
قل فيها يا ابن :   - ضي اهللا عنه ر - فقال عمر ، قد راجعتك : فطرق الباب فقال، وخلعت ثيايب 

لو قلت غري هذا مل أره : فقال عمر، أرى الرجعة قد صحت ما مل حتل هلا الصالة : فقلت، أم عبد
  . صوابا

                                                
وللحنابلة يف انقضاء العدة وإباحة املعتدة لألزواج بالغسل من احليضة الثالثة بناء على القول بأن القرء هو احليض رأي    )٣٩(

كاحها ألا ممنوعة من الصالة حبكم حدث احليض وال حيل لغريه ن، فيباح لزوجها ارجتاعها ، آخر هو أا يف العدة ما مل تغتسل 
 . ٨/٤٥٧:  ، اإلنصاف للمرداوي٧/٣٣٦: املبدع: فأشبهت احلائض، انظر

 . ١٠/٣٢:احمللى: انظر هذه اآلثار بأسانيدها يف   )٤٠(
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روي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد اهللا  •
: ون يف الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتنيكانوا يقول - رضي اهللا عنهم  - بن قيس األشعري 

  .ترثه ويرثها ما دامت يف العدة، إنه أحق ا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة 
فلما أرادت أن تغتسل من احليضة الثالثة راجعها ؟ ، روي عن احلسن أن رجال طلق امرأته طلقة  •

ال إله إال هو لقد حلت هلا الصالة ؟  فاستحلفهما باهللا الذي، فاختصما إىل أيب موسى األشعري 
  . فردها إليه، وصح مثله أيضا عن ابن مسعود، فأبت أن حتلف 

أرسل عثمان إىل أيب بن كعب يف ذلك ؟ فقال أيب بن : عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود قال •
أعلم عثمان فما : وحتل هلا الصالة ؟ قال، أرى أنه أحق ا حىت تغتسل من حيضتها الثالثة : كعب

  .إال أخذ بذلك
وابن ، وعمر ، فاخلري منهم أبو بكر ، اخلري  عن الشعيب عن ثالثة عشر من أصحاب رسول اهللا  •

  . أنه أحق ا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة: عباس
وحتل هلا الصلوات وصح هذا ، ال تبني حىت تغتسل من احليضة الثالثة : أن عبادة بن الصامت  قال •

واحلسن بن حي، وقال شريك ، وسعيد بن املسيب ، بن أيب رباح وعبد الكرمي اجلزري  عن عطاء
  .إن فرطت يف الغسل عشرين سنة فله الرجعة عليها: بن عبد اهللا القاضي
  :عدة املستحاضة 

االستحاضة هي سيالن الدم يف غري أوقاته املعتادة من مرض وفساد، فإذا كانت املطلقة املعتدة من 
وحكمها ال خيلو من احلالتني ، واستمر نزول الدم عليها بدون انقطاع فهي مستحاضة ، ض ذوات احلي

  :التاليتني
أن تكون غري متحرية، وهو أن تستطيع التمييز بني احليض واالستحاضة برائحة أو : احلالة األوىل

ومنها ، اردة يف ذلك لون أو كثرة أو قلة أو عادة، فتعتد ـ يف هذه احلالة ـ باألقراء لعموم األدلة الو  
وألا ترد إىل أيام عادـا  ) ٢٢٨:البقرة(﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء ﴾: تعاىلقوله 

  .فتعتد باألقراء ال باألشهر، املعروفة هلا وألن الدم املميز بعد طهر تام يعد حيضا 
أو ترى ، ليت مل تستطع التمييز بني الدمني ونسيت قدر عادا املستحاضة املتحرية ا: احلالة الثانية

وقد اختلف الفقهاء يف عدا على األقـوال  ، وسواء أكانت مبتدأة أم غريها ، يوما دما ويوما نقاء 
  :التالية



 ٢٣

، ٤١أن عدة املستحاضة هنا ثالثة أشهر، وهو قول احلنفية والشافعية يف األصـح : القول األول
  : وهو قول الظاهرية، واستدلوا على ذلك مبا يليوقول للحنابلة، 

﴿ واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نِسائكُم إِنْ : تعاىلفدخلت يف قوله ، أا يف هذه احلالة مرتابة  •
  )٤:الطالق(ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ﴾

كل شهر يف علم اهللا ستة أيام أو سـبعة   قال حلمنة بنت جحش تلجمي وحتيضي يف أن النيب  •
، ويثبت فيها سائر أحكام احليض ، فجعل هلا حيضة يف كل شهر تترك فيها الصالة والصيام ) أيام

  .ألن ذلك من أحكام احليض، فيجب أن تنقضي به العدة 
  .أن الغالب نزول احليض مرة يف كل شهر •
  .اشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا •
  .تظار إىل سن اليأسعظم مشقة االن •

، ٤٣وقول للحنابلـة  ٤٢أن عدة املستحاضة املتحرية سنة كاملة، وهو قول املالكية: القول الثاين
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أا مبرتلة من رفعت حيضتها وال تدري ما رفعها •
  .يضهاكاليت ارتفع ح، فكانت عدا سنة ، أا مل تتيقن هلا حيضا مع أا من ذوات القروء  •
مث تعتد بثالثة ، ألا مدة احلمل غالبا ؛ أا ـ بذلك ـ تتربص تسعة أشهر استرباء لزوال الريبة    •

 .وحتل لألزواج بعد السنة، أشهر 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن ثالثة أشهر بديل صحيح للقروء الثالثة، وميكن 
حم، بدون حاجة لتطويل املدة، وذلك ألن حبس امرأة مدة سنة كاملة يف عصرنا التعرف على براءة الر

  .يف بيت زوج ال يريدها ومنعها من التزوج فيه حرج كبري مل يكلفها اهللا به
ملاذا ال نقول بتطويل املدة رجاء رجعة الزوج هلا، كما ذكرنا يف املسائل السابقة، : وقد يقال هنا

ود بالفترة القصوى اليت حددها الشرع يف مثل هذا، والعدول إن هذا الطول حمد: واجلواب على ذلك
عنه إىل أي طرف مذموم، فتقصري املدة قد يكون حائال بني الزوج والرجعة، وتطويلها قد يكون مؤذيا 

                                                
و تسـعة أشـهر   أو تتربص أربع سنني أ، للشافعية قول آخر هو أن املعتدة املتحرية تعتد بثالثة أشهر بعد سن اليأس    )٤١(

: مغـين احملتـاج  : أو ألا قبل اليأس متوقعة للحيض املسـتقيم انظـر  ، قياسا على من تباعد حيضها وطال طهرها ، لالحتياط 
١/٢٨٩ . 

 . ٤/١٣٤: املنتقى   )٤٢(
 . ٨/٩١: املغين   )٤٣(
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  .للزوجة وحائال بينها وبني تقرير مصريها مع زوجها
فيت حلال املستفيت، فـإن  ولعل أحسن ما يقال يف هذا أخذا باعتبار أن كل جمتهد مصيب نظر امل

كان األصلح هلما التطويل أفىت به، وإن كان األصلح غريه قال به، بغض النظر عن قناعته الشخصية، 
فاملصاحل الشرعية أعظم من القناعات الشخصية، ومهما عظم اجتهاد هذا املفيت فلن يكون أعظم ممن 

  .قال بأي قول من القولني
  : عدة ممتدة الطهر

  :العلم بعلة امتداد الطهر: احلالة األوىل
فإذا فارقهـا  ، نص الفقهاء على أن املرأة اليت كانت حتيض مث ارتفع حيضها دون محل وال يأس 

، فإا تصرب وجوبا ، كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه ، وانقطع دم حيضها لعلة تعرف ، زوجها 
وال تبايل بطول مـدة  ، أشهر كاآليسة  أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثالثة، فتعتد باألقراء ، حىت حتيض 

فلم جيز االعتداد باألشهر ، االنتظار، واستدلوا على ذلك بأن االعتداد باألشهر جعل بعد اليأس بالنص
فقد روى عن عثمان ،   - رضي اهللا عنهم  - قبله أن ذلك قد روي عن علي وعثمان وزيد بن ثابت 

  . أنه حكم بذلك يف املرضع  - رضي اهللا عنه  - 
ألن اهللا ؛ أما املختلفة األقراء فال بد هلا من متام أقرائها بالغة ما بلغت ال حد لذلك :(قال ابن حزم

ومن يتعد حدود  ومل جيعل اهللا تعاىل لذلك حدا حمدودا ﴿، تعاىل أوجب عليها أن تتربص ثالثة قروء 
 ﴾ هفْسن ظَلَم فَقَد أو حاضت حيضتني مث مل حتض، ة مث مل حتضفإن حاضت حيض، )١:الطالق(اللَّه ،

فال بـد  . أو قبلها؛ أو انتظرت احليضة األوىل فلم تأا بعد أن كانت قد حاضت يف عصمة زوجها
أو حىت يصرن يف حد ،  تعاىلهلؤالء كلهن من التربص أبدا حىت حيضن متام ثالث حيض كما أمر اهللا 

ألن اهللا تعاىل مل جيعل العدة ثالثة  - وال بد  - ثة أشهر فإذا صرن فيه استأنفن ثال، اليأس من  احمليض 
فـإذا  ، وعلى اليائسات من احمليض ؟ وهذه ليست واحدة منـهما  ، أشهر إال على اللوايت مل حيضن 

  ٤٤(صارت من اليائسات فحينئذ دخلت يف أمر اهللا تعاىل هلا بالعدة بثالثة أشهر
ذكرها القرآن الكرمي لغري املتوىف عنها زوجها ونرى أن األرجح يف هذا هو أن أقصى مدة شرعية 

أو احلامل هي ثالثة أشهر، فلذلك نرى أن تكتفي املرأة ذه املدة بشرط التأكد من ثبـوت احلمـل   
  .وعدمه بالوسائل العصرية الكثرية الدالة على ذلك

رها فإن مل تستعمل هذه الوسائل، فإن اقصى مدة هي مضي فترة محل كاملة منذ آخر مرة عاش
  .زوجها فيها، وقد ذكرناها يف حملها اخلاص ا

                                                
 . ١٠/٥٠:احمللى   )٤٤(
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ولعل الداعي لقول الفقهاء بالتربص لفترة اليأس، هو عدم إتاحة وسائل التعرف على احلمـل يف  
العصور املاضية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تلك االعتقادات بأن احلمل قد يطول إىل مدد طويلة 

  .مر سابقا، وسيأيت بيان ذلك يف حمله من هذه السلسلةبناء على حكايات النساء يف ذلك كما 
  :اجلهل بعلة امتداد الطهر: احلالة الثانية

  :اختلف الفقهاء فيما إذا حاضت املرأة مث ارتفع حيضها دون علة تعرف على األقوال التالية
راءة الرحم لتتبني ب، إن املرتابة يف هذه احلالة تتربص غالب مدة احلمل، تسعة أشهر : القول األول

فهذه ، مث تعتد بثالثة أشهر ، ألن الغالب أن احلمل ال ميكث يف البطن أكثر من ذلك ؛ ولزوال الريبة ، 
واحلسن البصري، وهو قول  سنة تنقضي ا عدا وحتل لألزواج، وقد روي عن عمر وابن عباس 

استدلوا على ذلك مبا روي عن ، و٤٧وهو املذهب عند احلنابلة،  ٤٦وقول للشافعي يف القدمي،  ٤٥املالكية
أنه قال يف رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتني فارتفع حيضها ال   - رضي اهللا عنه  - عمر 

وال يعرف ، فذلك سنة ، فإذا مل يستنب ا محل تعتد بثالثة أشهر ، جتلس تسعة أشهر : يدرى ما رفعه
، بني املهاجرين واألنصار   - ي اهللا عنه رض - قضى به عمر : له خمالف من الصحابة، قال ابن املنذر

  .ومل ينكره منكر
كما لو انقطع الـدم  ، أا تصرب حىت حتيض فتعتد باألقراء أو تيأس فتعتد باألشهر : القول الثاين

، ألن اهللا تعاىل مل جيعل االعتداد باألشهر إال لليت مل حتض واآليسة ٤٨لعلة، وهو قول الشافعية يف اجلديد
  .فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف، ألا ترجو عود الدم ؛ واحدة منهما وهذه ليست ، 

: أن تتربص مخسة أشهر، وهو قول الظاهرية  قال ابن حزم ذاكرا مذهبه يف املسألة: القول الثالث
                                                

فع لغري عارض معلوم، وال سبب معتاد أن يؤثر يف رفـع  املرتابة  بتأخر احليض وهي من أهله إن ارت:  وقال ابن شاس   )٤٥(
احليض فهذه تتربص  تسعة أشهر غالب مدة   احلمل  استرباء، فإن حاضت يف خالهلا حسبت ما مضى قرءا، مث تنتظر القرء الثاين 

ـ  ض اسـتأنفت  إىل تسعة أشهر أيضا، فإن حاضت احتسبت به قرءا آخر وكذلك يف الثالث فإن مضت هلا تسعة أشهر، ومل حت
االعتداد بثالثة أشهر، ويكون الكل سنة، فإن حاضت قبل متام السنة ولو بساعة استقبلت احليض، وعبارة ابن عرفة لـو رأت يف  

 . ٤/١٤٣: التاج واإلكليل: السنة حيضا ولو يف آخرها انتظرت سنة كذلك حىت تتم سنة بيضاء أو ثالث حيض، انظر
وقيل يف القدمي ، أربع سنني لتعلم براءة الرحم بيقني : أن املرتابة تتربص أكثر مدة احلمل: ويف قول للشافعية يف القدمي   )٤٦(
مث تعتد بثالثـة  ، أا تتربص مدة احلمل غالبه أو أكثره أو أقله : فحاصل املذهب القدمي، تتربص ستة أشهر أقل مدة احلمل : أيضا

 . ٦/١٢٣: الوسيط: أشهر يف حالة عدم وجود محل، انظر
 . ٨/٨٧: املغين   )٤٧(
للقدرة على األصل قبـل  ، ونص الشافعية يف اجلديد على أنه لو حاضت بعد اليأس يف األشهر الثالثة وجبت األقراء    )٤٨(

إن نكحت بعـد  : أو بعد متام األشهر فأقوال أظهرها، ألنه طهر حمتوش بدمني ؛ وحيسب ما مضى قرءا قطعا ، الفراغ من البدل 
تنتقـل إىل األقـراء   : وقيل، ألنه ظهر أا ليست آيسة ، وإال فاألقراء واجبة يف عدا ، العدة والنكاح صحيح األشهر فقد متت 

واملعترب يف اليأس . قياسا على الصغرية اليت حاضت بعد األشهر، النقضاء العدة ظاهرا ، املنع مطلقا : وقيل، مطلقا تزوجت أم ال 
 . ٨/٣٧١: ، روضة الطالبني٤/٧٩:  حاشية البجريمي: اء لالحتياط وطلبا لليقني، انظريأس كل النس: ويف قول، يأس عشريا 



 ٢٦

فإن كانت عدا باألقراء أو بالشهور فأمتتها إال أا تقدر أا حامل وليست موقنة  - وأما املستريبة (
وال توقن أا مـن  ، وال بأا ليست حامال ؟ فهذه امرأة مل توقن أا من ذوات األقراء قطعا، ذلك ب

نعلم ذلك  - بال شك  - وال توقن أا من ذوات األمحال بتال ؟ هذه صفتها ، ذوات الشهور  حتما 
وضع محلها فإذ هي كذلك فال بد هلا من التربص حىت توقن أا حامل فتكون عدا . حسا ومشاهدة

ألا قد متت عدا املتصلة ؛ أو توقن أا ليست حامال فتتزوج إن شاءت إذا أيقنت أا ال محل ا ، 
  ٤٩ )إما األقراء وإما الشهور - مبا أوجبها اهللا تعاىل من الطالق 

وأقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها (:مث ذكر أقصى مدة للتربص ودليلها بقوله
 ألن رسـول اهللا  ؛ أو ببطالنه ، فال سبيل إىل أن تتجاوزها إال وهي موقنة باحلمل ، هر مخسة أش

 - وإذا نفخ فيه الروح فهو حي إذا كان حيا فال بد لـه  ، أخرب بأنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح 
   ٥٠ )من حركة - ضرورة 

  : الترجيح
هر بشرط التأكد من براءة الرحم اعتبارا نرى أن األرجح يف املسألة هو أن تتحدد املدة بثالثة أش

بعدة ذوات األشهر، وذلك مشروط بدقة الوسائل وكوا من طبيب خبري ثقة، فإن مل تتأكد من براءة 
الرحم، فإن األرجح هو اعتدادها مدة احلمل، ألن العلة من العدة يف هذا هي براءة الرحم، وهي تتحقق 

  .جة لسن اليأس بعد اليقني بعدم احلملمبرور فترة احلمل، وال حاجة حلبس الزو
إا تنتظر : ومن قال(: وقد أشار ابن تيمية إىل خمالفة أصحاب القول الثاين ملقاصد الشريعة بقوله

حىت تدخل يف سن اآليسات، فهذا القول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذي ال تأيت الشريعة مبثله 
   ٥١ )ؤذن هلا فيه حني ال حتتاج إليهوي، ومتنع من النكاح وقت حاجتها إليه ، 

أما ما ذهب إليه ابن حزم، فإن األدلة النصية والعلمية على خالفه، ألن الروح تنفخ يف اجلنني قبل 
  .املدة اليت ذكرها بكثري كما ذكرنا ذلك يف حمله

                                                
 . ١٠/٥٠: احمللى   )٤٩(
 . ١٠/٥٠: احمللى   )٥٠(
 . ٣/٢١٨: الفتاوى الكربى   )٥١(



 ٢٧

  العدة باألشهرـ  النوع الثاين
  : وتتعلق ذا النوع من أنواع العدة املسائل التالية

  ب وجوب العدة باألشهرأسبا
  :اتفق الفقهاء على أن العدة باألشهر جتب لسببني

  :بدل احليض: السبب األول
أو ، وهي ما جتب بدال عن احليض يف املرأة املطلقة أو ما يف معناها اليت مل تر دما ليأس أو صـغر 

﴿ : تعـاىل قوله ل، فعدا ثالثة أشهر بنص القرآن الكرمي ، أو جاوزته ومل حتض ، بلغت سن احليض 
حي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتإِنْ ار كُمائنِس نيضِ محالْم نم نسئي ياللَّائو﴾ ن٤:الطالق(ض (

واألصل مقدر بثالثة فكذلك البدل، وسنتكلم ، وألن األشهر هنا بدل عن األقراء ، أي فعدن كذلك 
  :ة فيما يليعن كل حال

  : الصغرية اليت مل حتض: احلالة األوىل
واللَّائي لَم يحضـن  : تعاىلوقد اتفق الفقهاء على أن عدا ثالثة أشهر، قال ابن العريب يف قوله 

واألحكام إمنا أجراها ؛ لتعذر األقراء فيها عادة ؛ وعدا أيضا باألشهر ، يعين الصغرية ():٤:الطالق(﴾
، فإذا رأت الدم يف زمن احتماله عند النساء انتقلت إىل الدم ، فهي تعتد  باألشهر ، ادات اهللا على الع

مث انقطـع  ، كما أن املسنة إذا اعتدت بالدم ، فإذا وجد األصل مل يبق للبدل حكم . لوجود األصل
  ٥٢)عادت إىل األشهر

يؤمن محلها، فـإن مل  واشترط بعض املالكية يف الصغرية اليت مل حتض أن تكون مطيقة للوطء، و
وال نعلم أحدا قـال ـذا   (:قال ابن حزم بعد نسبة هذا القول ملالك ، ٥٣تكن كذلك ال عدة عليها

  :، وقد رد عليه من الوجوه التالية٥٤)قبله
                                                

 . ٤/٢٤٥: أحكام القرآن البن العريب   )٥٢(
عبد احلكم يف األمة تطيق الوطء وال حتمـل غالبـا    رواية ابن: وقد نص املالكية على أن هذا القول شاذ قال اللخمي   )٥٣(

كبنت تسع وعشر ال جيب استرباؤها خالف رواية ابن القاسم فيها وجوب االسترباء، وظاهر ترجيح اللخمي هذه الرواية بقولـه  
ة ابن عبـد احلكـم   ونقل الصقلي وابن حبيب عن مجاعة من التابعني مثل رواي، قياسا على احلرة املعتدة أن احلرة ال خالف فيها 

وقول ابن هارون رواية ابن عبد احلكم أشبه بقوهلم يف الصغري الذي ال يولد له ال تعتد زوجته ولو أطاق الوطء يرد بأن الصيب ال 
ذكر بعـض  : قال اللخمي.  ماء له قطعا فال ولد له قطعا ونفي الولد عن الصغرية املطيقة للوطء ال ينهض للقطع فجاء االحتياط

: مـنح اجلليـل  : وعرفت أن يف بالد مكة مثل ذلك كثريا كاليمن، انظـر ، لم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة أهل الع
٤/٢٩٥ . 

 . ١٠/٤٦: احمللى   )٥٤(
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  .أنه ختصيص للقرآن خمالف حلكمه •
 وهي موطـوءة  - وأسقط عنها عدة الطالق  - ولو أا يف املهد  - أنه أوجب عليها عدة الوفاة  •

  .وهذا تناقض ظاهر الفساد - مطلقة 
  . أنه مل حيد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطالق من مبدأ وقت ألزمها فيه العدة •

ويكفي من هذا كله أنه قول ال دليل على صحته، ال من (:وعقب ابن حزم على هذه األدلة بقوله
وال قـول  ، وال رأي له وجـه  ، قياس  وال، وال رواية فاسدة، وال رواية سقيمة ، وال سنة ، قرآن 

  ٥٥ )سلف، وما كان هكذا فهو ساقط بيقني
  : أقل سن احليض

ألن املرجع فيـه إىل الوجـود   ؛ نص أكثر الفقهاء على أن أقل سن حتيض فيه املرأة تسع سنني 
رأيت جدة هلـا إحـدى   (: وقد وجد من حتيض لتسع،  وقد روي عن الشافعي أنه قال، الواقعي 

وقسمت الباقي ، ، فهذه إذا أسقطت من عمرها مدة احلملني يف الغالب عاما ونصفا ٥٦ )ةوعشرون سن
  .كانت كل واحدة منهما قد حلمت لدون عشر سنني، بينها وبني ابنتها 

واملعترب من ذلك ما تكرر ، ألنه مل يوجد مثلها متكررا ؛ فليس حبيض ، فإن رأت دما قبل ذلك 
  . فال يعتد به، يوجد ذلك ومل ، ثالث مرات يف حال الصحة 

كخمس عشرة ، فلم حتض ، وقد اختلف الفقهاء فيما لو بلغت سنا حتيض فيه النساء يف الغالب 
  :سنة على قولني

وهو مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر مذهب ، عدا ثالثة أشهر : القول األول
  : ة على ذلكومن األدل، وضعف أبو بكر الرواية املخالفة هلذا، أمحد 

﴿ واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نِسائكُم إِنْ ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَم : تعاىلقول اهللا  •
﴾ نضحوهذه من الالئي مل حيضن) ٤:الطالق(ي.  

ل بلوغ سن حييض ملثله النساء يف وهلذا لو حاضت قب، ال حبال غريها ، أن االعتبار حبال املعتدة  •
  .اعتدت باحليض، مثل أن حتيض وهلا عشر سنني ، الغالب 

  .وهذه مل تكن منهن، فإا من ذوات القروء ؛ أا ختالف من ارتفع حيضها وال تدري ما رفعه  •
أا تعتد سنة، وقد رواه أبو طالب عن أمحد، ومن األدلة على ذلك أنه مىت أتـى  : القول الثاين

                                                
 . ١٠/٤٦: احمللى   )٥٥(
: ، املغـين ١/٢٠٢: ، كشـاف القنـاع  ١/٦٢: منار السبيل: مل أجده يف كتبه، لكن نص عليه يف كتب كثرية منها   )٥٦(
٨/٨٧.  



 ٢٩

فيجب أن تعتد ، جيوز أن يكون ا محل منع حيضها ، صارت مرتابة ، ليها زمان احليض فلم حتض ع
  .كاليت ارتفع حيضها بعد وجوده، بسنة 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بشرط استرباء رمحها بأي وسيلة من وسائل االسترباء، 

السترباء بقيت إىل آخر مدة احلمل من باب االحتياط الحتمال فإن مل تستربئ أو مل يوثق يف وسيلة ا
  .محلها، ألن العادة أن حتمل من يف مثل هذه السن

  اآليسة من احمليض: احلالة الثانية
بسبب تغريات تطرأ على جسـمها،  ، ينقطع فيه احليض  واحلمل ، اإلياس دور من حياة املرأة 

واضطرابات نفسية، وسنتحدث عن أحكام هذه ، عضاء ويرافق هذا االنقطاع اضطراب يف وظائف األ
  :احلالة وما يتعلق منها بالعدة يف املسائل التالية

  :سن اإلياس 
اختلف الفقهاء يف حتديد سن اإلياس اختالفا شديدا يعسر ضبطه حناول حصـره يف األقـوال   

  :٥٧التالية
، ا ال حييض مثلها فيه، فإذا بلغتهبل إياسها أن تبلغ من السن م، ال حيد اإلياس مبدة : القول األول

ويفسـد  ، فيبطل به االعتداد باألشهر، حكم بإياسها، فما رأته بعد االنقطاع حيض ، وانقطع دمها 
مث رأت الدم، وهو قول بعض احلنفية، واستدل لـه  ، نكاحها إن كانت اعتدت باألشهر وتزوجت 

، ه، فال بد من اعتبار السبب الظاهر فيه ألنه معىن يف باطنها ال يوقف على حقيقت(: السرخسي بقوله
  ٥٨ )وإذا بلغت من السن ما ال حييض فيه مثلها وهي ال ترى الدم فالظاهر أا آيسة

  :حتديده بسن معينة، وقد اختلف يف حتديد هذه السن على اآلراء التالية: القول الثاين
قيل فيه إن عليـه  ، فة حيد خبمس ومخسني سنة، وهو رواية احلسن عن أيب حني:  الرأي األول

إال إذا كان ، فما رأته من الدم بعدها فليس حبيض يف ظاهر املذهب، وإن عليه أكثر املشايخ ، االعتماد 
حىت ال ، إن جاءها قبل متام األشهر ال بعدها ، حىت يبطل به االعتداد باألشهر ، دما خالصا فحيض 

فالنكاح إن وقع بعد انقضاء األشهر مث رأت الدم  وعليه، وهو املختار للفتوى : قالوا، تفسد األنكحة 
  . جائز

                                                
، التـاج  ٦/٢٧: ، املبسـوط ١/٢٠٢: ، كشاف القنـاع ٣/٣٠٦: ، الكايف يف فقه ابن حنبل١/٢٦٨: املبدع: انظر   )٥٧(

 . ٣/٤٠٤: ، مواهب اجلليل١/٣٦٧: واإلكليل
 . ٦/٢٧: املبسوط   )٥٨(



 ٣٠

وهو قول للحنفية ورواية عن أمحد، وقول للشافعية  واستدلوا ، حيد خبمسني سنة : الرأي الثاين
  .لن ترى املرأة يف بطنها ولدا بعد اخلمسني: على ذلك بقول عائشة رضي اهللا عنها

فأقله مخسون سنة، وهو قول املالكية وقـول  . ىنأعلى وأد: أن اإلياس له حدان: الرأي الثالث
  :للحنابلة، وقد اختلفوا يف أعاله كما يلي

أمنن بلغت سبعني فدمها غري حيض قطعا، ومن مل تبلغ مخسني فدمها حـيض  : مذهب املالكية
ألنه مشكوك ؛ وما بني ذلك يرجع فيه للنساء . فيهما - أي ذوات اخلربة  - وال يسأل النساء . قطعا
  . فيه

تيأس بعدها يقينا، ومـا بـني   ، أعاله عند أمحد على هذه الرواية ستون سنة : مذهب احلنابلة
ال تترك له الصوم والصالة، وتقضي الصوم املفروض احتياطا، ، اخلمسني والستني من الدم مشكوك فيه 

ا عدة مرات الصحيح إن شاء اهللا أنه مىت بلغت املرأة مخسني فانقطع حيضها عن عاد(:قال ابن قدامة 
  ٥٩ )بدليل قلة وجوده، ألن وجود احليض يف حق هذه نادر ؛ لغري سبب فقد صارت آيسة 

أن سن اليأس خيتلف باختالف البيئة، وقد اختلف أصحاب هذا القول على اآلراء : القول الثالث
  :التالية

لتقـارن يف  ؛ سن اليأس بالنسبة إىل كل امرأة بيأس نساء عشريا من األبـوين  : الرأي األول
  . ٦٠وهو أحد قويل الشافعي، فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن فقد بلغت سن اليأس . الطبع

وللعجميـات  ، فهو للعربيات ستون عامـا  ، التفريق بني بعض األجناس وبعض : الرأي الثاين
احلنفية، قال  مخسون، وهو رواية عن أمحد، وعلل ذلك بأن العربية أقوى طبيعة، وهو رواية كذلك عند

وفصل يف رواية بني الروميات واخلراسانيات، ففي الروميات التقدير خبمسني سنة، ألن (:السرخسي
  ٦١ )ويف اخلراسانيات التقدير بستني سنة، اهلرم يسرع إليهن 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول مع الرجوع يف حال الشك يف حصول اإليـاس أو  

رأي املختصني احتياطا للحمل، وذلك إما بتحديد سن اإلياس أو باسترباء الرحم بأي وسيلة عدمه إىل 
  .من وسائل االسترباء

                                                
 . ٨/٨٧: املغين   )٥٩(
وأقصاه فيما علم اثنتان وسـتون  . خلرب عنهناملعترب سن اليأس جلميع النساء حبسب ما يبلغ ا: والقول اجلديد للشافعي   )٦٠(

 . ستون، وقيل مخسون: سنة، وقيل
 . ٦/٢٧: املبسوط   )٦١(



 ٣١

وما ذكره أصحاب القول الثالث معترب من الناحية الواقعية ال من الناحية الشرعية، فلذلك ال ميكن 
  .االحتكام إليه مطلقا الحتمال ختلفه

  كيفية حساب أشهر العدة 
الفقهاء على أن حساب أشهر العدة يف الطالق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية ال  اتفق 
  :ومن األدلة على ذلك، فإذا كان الطالق أو الوفاة يف أول اهلالل اعتربت األشهر باألهلة ، الشمسية 

حىت ولو نقص ) ١٨٩:البقرة(والْحج ﴾ ﴿ يسأَلُونك عن الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ : تعاىلقوله  •
، وقال )٤:الطالق(﴿ فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ﴾: تعاىلفقال ، ألن اهللا أمرنا بالعدة باألشهر ؛ عدد األيام

سواء أكانت ثالثني يوما أو ، فلزم اعتبار األشهر )٢٣٤:البقرة(﴿ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا ﴾: تعاىل
 .أقل

الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتني وهكذا : أنه قال ي عن النيب ما رو •
  .٦٢يف الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إامه

  :فإن الفقهاء قد اختلفوا يف ذلك على قولني ، أما إن كانت الفرقة يف أثناء الشهر 
ولو كـان  ، ثالثني يوما من الشهر الرابع ويكمل املنكسر ، اعترب شهران باهلالل : القول األول

فإا تعتد بقية الشهر املنكسر باأليام وباقي الشهور ، املنكسر ناقصا، وكذلك يف عدة الوفاة باألشهر 
ويكمل الشهر األول من الشهر األخري، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو رواية عن ، باألهلة 

  .أيب يوسف
فكان األصل يف ، واألشهر اسم األهلة ، بأن املأمور به هو االعتداد بالشهر  واستدلوا على ذلك

﴿ يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج ﴾، فقد : تعاىلاالعتداد هو األهلة، كما قال اهللا 
اهلالل يف وقد تعذر اعتبار ، وإمنا يعدل إىل األيام عند تعذر اعتبار األهلة ، جعل اهلالل ملعرفة املواقيت 

  .وال تعذر يف بقية األشهر فلزم اعتبارها باألهلة، الشهر األول فعدلنا عنه إىل األيام 
ومن الوفاة مائة ، فتعتد من الطالق وغريه تسعني يوما ، أن العدة حتتسب باأليام : القول الثاين

  : يلي وثالثني  يوما، وهو قول أيب حنيفة ورواية عن أيب يوسف، واستدلوا على ذلك مبا
قياسا على صوم الشهرين املتتابعني إذا ابتدأ الصوم يف ، أنه إذا انكسر شهر انكسر مجيع األشهر  •

  . نصف الشهر
فلو اعتربناها يف األيام لزادت على الشهور ولو اعتربناها باألهلة ، أن العدة يراعى فيها االحتياط  •
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 .فكان إجياب الزيادة أوىل احتياطا، لنقصت عن األيام 
  : ترجيحال

  :نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول العتبارين
سهولة احلساب على عامة الناس، خبالف عد األشهر وانكساراا، خاصة مع جهل الكثري باألشهر  •

  .القمرية
االحتياط لطول العدة ملا ذكرنا من املصاحل يف التطويل سواء باسترباء الرحم، أو احتمال رجعـة   •

  :ال ينبغي أن نبخس ولو يوما واحدا من العدة، فإنه كما قالالزوج لزوجته، و
  ما بني طرفة عني وانتباهتها    يغري اهللا من حال إىل حال

  بدء حساب أشهر العدة 
  :اختلف الفقهاء يف الوقت الذي يبدأ فيه عدة األشهر على قولني

فلو فارقها يف أثناء الليل ، أن عدة األشهر تبدأ من الساعة اليت فارقها زوجها فيها : القول األول
واعتدت من ذلك الوقت إىل مثله، وهو قول الشـافعية  ، أو النهار ابتدئ حساب الشهر من حينئذ 

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، واحلنابلة 
﴿ أَربعـةَ أَشـهرٍ وعشـرا    : تعـاىل وقـال  )٤:الطالق(﴿ فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ ﴾: تعاىلقوله  •

  .فال جتوز الزيادة عليها بغري دليل)٢٣٤:البقرة(﴾
  .تعاىلفال وجه للزيادة على ما أوجبه اهللا ، أن حساب الساعات ممكن، إما يقينا وإما استظهارا  •

وال يوم الوفاة، وهو قول املالكية، قال ، ال حيسب يوم الطالق إن طلقت بعد فجره : القول الثاين
غى يوم الطالق على القول الذي رجع إليه مالك بعد أن كان يقول يلغى يوم الوفاة كما يل(: احلطاب

والوفاة ، وأنه إن ألغى يوم الطالق ، وألغى يوم الطالق كالم ابن رشد يف ذلك ، تعتد ملثل ساعة الوفاة 
 )وجيب عليها من حينئذ اإلحداد يف الوفاة، والوفاة ، فاإلمجاع على أن ابتداء العدة من ساعة الطالق 

٦٣   
فإن ابتدأت بالعدة من أول ليلة (:اعتبار الليايل، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم: قول الثالثال

فقد : فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر، أربعة أهلة وعشر ليال من اهلالل اخلامس : من الشهر مشت
ست وعشرون فعدا مائة ليلة و، وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده .. متت عدا وحلت لألزواج
فهو ، ﴿ وعشرا ﴾فهو لفظ تأنيث : تعاىلواستدل على ذلك بقوله ، ٦٤ )ليلة مبا بينها من األيام فقط
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  . وعشرة: ولو أراد األيام لقال، لليايل 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة من باب االحتياط للعدة وإعماال لظاهر النص القرآين إكمال املـدة  
اا ودقائقها، ألن نقصان أي جزء من هذه األجزاء خيل باألشهر املنصوص عليها بأيامها ولياليها وساع
  .يف القرآن الكرمي

  : العشر املعتربة يف عدة الوفاة باألشهر
  :اختلف الفقهاء يف العشر املعتربة يف عدة الوفاة باألشهر على قولني

مها فتجب عشرة أيام مع الليل، أن العشر املعتربة يف عدة الوفاة هي عشر ليال بأيا: القول األول
﴿ يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ : تعاىلوهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بالداللة اللغوية يف قوله 

والعرب تغلب صيغة التأنيث يف العدد خاصة على املذكر فتطلق ) ٢٣٤من اآلية: البقرة(أَشهرٍ وعشرا﴾
﴿ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا :لسيدنا زكريا  تعاىلد الليايل بأيامها كقوله لفظ الليايل وتري

﴿ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَ :قال يف آية أخرى تعاىليريد بأيامها، ألن اهللا ) ٤١:آل عمران(رمزا ﴾
  .يها ولو نذر اعتكاف العشر األخري من رمضان لزمه الليايل واألياميريد بليال) ١٠:مرمي(لَيالٍ سوِيا﴾

تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام، وهو قول األوزاعي واألصم، وعلى ذلك : القول الثاين
وإمنا ، فلو تزوجت يف اليوم العاشر جاز، واستدلوا على ذلك بأن العشر تستعمل يف الليايل دون األيام 

 لقوله ، يف الكتاب  والسنة ) العشر(أخذا من تذكري العدد ، الاليت يف أثناء الليايل تبعا دخلت األيام
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالثة أيام إال على زوج أربعة أشـهر  :(

  .، فيجب كون املعدود الليايل وإال ألنثه٦٥ )وعشرا
  : الترجيح

سألة هو ما ذهب إليه اجلمهور أخذا باألحوط يف العدة من جهة، وبظاهر نرى أن األرجح يف امل
النص القرآين من جهة أخرى، وال ينبغي أن يستهان مبثل هذا، فاحلكمة يف التحديد غيب، والـذي  
قدرها هو الذي قدر كل شيء مبيزان، وميزان الكون حمكوم بالثواين وأجزاء الثواين، فال ينبغـي أن  

  . التشريعي عن التقدير الكوينيتخلف التقدير 
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  العدة بوضع احلمل: النوع الثالث
سواء أكانت عن طالق أم وطء شبهة ، اتفق الفقهاء على أن احلامل تنقضي عدا بوضع احلمل 

اءة ، وألن القصد من العدة بر)٤:الطالق(﴿ وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ﴾: تعاىللقوله 
وهي حتصل بوضع احلمل، وقد نص الفقهاء على شروط احلمل الذي تنقضي العدة بوضعه، ، الرحم 

  :وهي على اختالف بني العلماء يف اعتبارها أو اعتبار بعض تفاصيلها
  تبني خلقة اجلنني: الشرط األول

  :اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
ي العدة بوضعه هو ما يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان ولو أن احلمل الذي تنقض: القول األول

، وهو قول احلنفية ٦٦ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل، كان ميتا أو مضغة تصورت 
أقل ما ختلو به املعتدة من الطالق والوفاة من وضع احلمل أن تضع (: والشافعية واحلنابلة، قال الشافعي

ق بين آدم شيء عني أو ظفر أو أصبع أو رأس أو يد أو رجل أو بدن أو ما إذا سقطا قد بان له من خل
رئي علم من رآه أنه ال يكون إال خلق آدمي ال يكون دما يف بطن وال حشوة وال شيئا ال يبني خلقه، 

  : ٦٨، ومن األدلة على ذلك٦٧ )فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به من عدة الطالق والوفاة
إذ ليس هو بولد ؛ يء من خلق اإلنسان، فليس حبمل وأن العدة ال تنقضي به أن ما مل يظهر فيه ش •

  .كما أن العلقة والنطفة ملا مل تكونا ولدا مل تنقض ما العدة، 
إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوما (:  - رضي اهللا عنه  - حديث عبد اهللا بن مسعود  •

ذلك مث يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات  نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل
أنه يكـون   فأخرب  ٦٩ )فيكتب رزقه وأجله وعمله مث يكتب شقي أو سعيد مث ينفخ فيه الروح

ومعلوم أا لو ألقته علقة مل يعتد به ومل ، أربعني يوما نطفة وأربعني يوما علقة وأربعني يوما مضغة 
                                                

ذا ألقت شيئا جمتمعا شك فيه أهل العدل من النساء أخلق هو أم ال مل حتل به وال ختلو إال وقد نص الشافعي على أنه إ   )٦٦(
مل تضعي  فالقول : وقال زوجها، قد وضعت ولدا أو سقطا قد بان خلقه : وإن اختلفت هي وزوجها فقالت. مبا ال يشككن فيه

البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن مل حيلف مل يكن  فإن حلف على. وإن مل حتلف ردت اليمني على زوجها، قوهلا مع ميينها 
له الرجعة قال ولو قالت وضعت شيئا أشك فيه أو شيئا ال أعقله وقد حضره نساء فاستشهدت ن وأقل من يقبل يف ذلك أربـع  

ابتها واألجنبيات نسوة حرائر عدول مسلمات ال يقبل أقل منهن وال يقبل فيهن والدة وال ولد وتقبل أخواا وغريهن من ذوي قر
 . .٥/٢٣٦: األم: ومن أرضعها من النساء، انظر

 . ٥/٢٣٦: األم   )٦٧(
 . ٣/٣٣٥: اجلصاص: انظر   )٦٨(
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وكذلك ، إذ مل تكن له صورة اإلنسانية ؛ ن النطفة تنقض به العدة وإن كانت العلقة مستحيلة م
  .املضغة إذا مل تكن هلا صورة اإلنسانية فال اعتبار ا وهي مبرتلة العلقة والنطفة

أن املعىن الذي به يتبني اإلنسان من احلمار وسائر احليوان وجوده على هذا الضرب مـن البنيـة    •
ورة اإلنسان فليس ذلك بولد وهو مبرتلة فمىت مل يكن للسقط شيء من ص، والشكل والتصوير 

  .العلقة والنطفة سواء فال تنقضي به العدة لعدم كونه ولدا
أنه جيوز أن يكون ما أسقطته مما ال تتبني له صورة اإلنسان دما جمتمعا أو داء أو مدة، فغري جائز أن  •

ز أن يكون ولدا وجيوز وأكثر أحواله احتماله ألن يكون مما كان جيو، جنعله ولدا تنقضي به العدة 
  .فال جنعلها منقضية العدة به بالشك. أن ال يكون ولدا

وقد ، أن العلقة قد جيوز أن يكون  منها ولد وكذلك النطفة وقد تشتمل الرحم عليهما وتضمهما •
ومع ذلك مل يعترب   ٧٠ )النطفة متكث أربعني يوما نطفة مث أربعني يوما علقة(:بأن  أخرب النيب 
  .يف انقضاء العدة أحد العلقة

لم خيـرب أن  تعالىفاهللا ) ٤:الطالق(﴿ وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ﴾: تعاىلقوله  •
العلقة واملضغة ولد وال محل، وإمنا ذكر أنه خلقنا من املضغة والعلقة كما أخرب أنه خلقنا من النطفة 

ا أنه خلقنا من املضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن ال يكون ومن التراب، ومعلوم أنه حني أخربن
ألنه لو كانت العلقة واملضغة والنطفة ولدا ملا كان الولد خملوقا ؛ الولد نطفة وال علقة وال مضغة 

فثبت بذلك ، إذ ما قد حصل ولدا ال جيوز أن يقال قد خلق منه ولد وهو نفسه ذلك الولد؛ منها 
  . فيها خلق اإلنسان ليس بولدأن املضغة اليت مل يستنب

وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما لو كانت مضغة مل تتصور لكن شهدت الثقات من القوابل 
  :أا مبدأ خلقة آدمي لو بقيت لتصورت على رأيني

تنقضي ا  العدة، وهو رأي الشافعية يف املذهب ورواية عند احلنابلة حلصول براءة : الرأي األول
  . الرحم به

فإذا كان ، عدم انقضاء العدة يف هذه احلالة بالوضع ألن احلمل اسم لنطفة متغرية  :الرأي الثاين
مضغة أو علقة مل تتغري ومل تتصور فال يعرف كوا متغرية إال باستبانة بعض اخللق، وهو قول احلنفية 

  .وقول للشافعية ورواية للحنابلة
: وهو قول املالكية، ففي املدونـة ، تنقضي به العدة أنه إن كان احلمل دما اجتمع : القول الثاين
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أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما ، أرأيت إن أسقطت سقطا مل يتبني بشيء من خلقه : قلت(
ما أتت به النساء من مضغة أو علقة أو شيء : قال مالك: أتنقضي به العدة أم ال يف قول مالك ؟ قال

  ٧١ )دة وتكون به األمة أم ولديستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به الع
أو ؛ أو املتوىف عنها زوجهـا  ، إن أسقطت احلامل املطلقة (: وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم

وأما إن أسقطت نطفة دون ، املعتقة املتخرية فراق زوجها حلت، وحد ذلك أن تسقطه علقة فصاعدا 
   ٧٢ )ال تنقضي بذلك عدة، العلقة فليس بشيء 

ولو بعد الطالق بال ، احلامل وهي تعتد يف الطالق بوضعه (ة، فقد نصوا على أن وهو قول اإلمامي
 )وال عربة مبا يشك فيه، بعد أن يتحقق أنه محل ، سواء كان تاما أو غري تام، ولو كان علقة ، فصل 

٧٣  
   :ومن األدلة على ذلك

يف بطن أمـه   إن أحدكم جيمع خلقه(: السابق  - رضي اهللا عنه  - حديث عبد اهللا بن مسعود  •
  ٧٤ )أربعني يوما مث يكون علقة

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق مسعها وبصـرها  (: قوله  •
قال ابن حزم مبينا وجه استدالله من ) يا رب أذكر أم أنثى ؟: وجلدها وحلمها وعظامها مث قال

فصح أن  - لك مسعا وبصرا وجلدا وحلما وعظاما معناه خلق اجلملة اليت تنقسم بعد ذ(: احلديث
 ٧٥ )وهي املاء، أول خلق املولود كونه علقة ال كونه نطفة 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين بشرط اليقني بأن السقط علقة، 

اه بدم العلة هو مـا دفـع   أما إن كان جمرد دم، فقد يكون دم علة ،وليس سقطا، ولعل هذا االشتب
أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه، فلذلك إن اشتبه األمر عرض على أهل االختصـاص، فـإن مل   
يوجدوا بين على اليقني، وهو يف هذه احلالة استمرار احلمل، ولو مبضي مدة احلمل، خشية اخـتالط  

  .األنساب إن تزوجت، أو الشك يف النسب إن مل تتزوج

                                                
 . ٢/٢٣٧: املدونة   )٧١(
 . ١٠/٤٧: احمللى   )٧٢(
 . ٣/٢٦: شرائع اإلسالم   )٧٣(
 . سبق خترجيه   )٧٤(
 . ١٠/٤٧: احمللى   )٧٥(



 ٣٧

  إمكان نسبة احلمل لصاحب العدة :الشرط الثاين
  : ويتعلق ذا الشرط املسائل التالية

  :عدة زوجة الصغري أو من يف حكمه 
كعدة زوجة الكبري ، اتفق الفقهاء على أن عدة زوجة الصغري املتوىف عنها هي أربعة أشهر وعشر
  :  قولني سواء بسواء إذا مل تكن حامال، واختلفوا فيما لو مات عن امرأته وهي حامل على

أا ال تنتهي بوضع احلمل، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة يف قـول وأيب  : القول األول
وإذا مات الصيب الذي ال جيامع مثله عن امرأته دخل ا أو مل يدخل ا حىت (: يوسف، قال الشافعي

العلم أن مثله ال يرتل بعد مات فعدا أربعة أشهر وعشر، ألن احلمل ليس منه وال يلحق به إذا أحاط 
وإن وضعت احلمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أربعة أشهر وعشـرا، وإن  ، موته وال يف حياته 

مضت األربعة األشهر والعشر قبل وضع احلمل حلت منه، وحتد يف األربعة األشهر والعشر وال حتد 
  : ٧٧، ومن األدلة على ذلك٧٦ )بعدها

  . حلرمة املاء وصيانته وال حرمة ملاء الزاين أن اعتبار وضع احلمل يف العدة •
أنا نتيقن بفراغ رمحها من ماء الزوج عند موته فعليها العدة بالشهور حقا لنكاحه كما لو مل يكن  •

  .ا حبل
كاحلمل من ، فال تنقضي به العدة ، بدليل أنه ال يثبت نسبه إليه ، أن هذا احلمل ليس منه بيقني  •

واحلمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو الذي ينسب إىل صاحب العدة ، ه الزنا أو احلادث بعد موت
  .ولو احتماال
أن عدة زوجة الصغري الذي مات وهي حامل تكون بوضع احلمل، وهو قول أيب : القول الثاين

  : وأمحد يف رواية، واستدلوا على ذلك مبا يلي، حنيفة وحممد 
، وقد اعترب احلنفية )٤:الطالق(أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ﴾ ﴿ وأُولَات الْأَحمالِ : تعاىلعموم قوله  •

هذا النص مقدما على القياس، الذي أخذ به أصحاب القول األول، فقد ذكر حممد بن احلسن أن 
، إال أنه ترك القيـاس ، ألن احلمل من غري الزوج ، القياس أن تكون عدا أربعة أشهر وعشرا 

فسمى تـرك القيـاس للعمـوم    (:ا وضع احلمل  لآلية، قال أبو بكر واستحسن أن جيعل عد
  ٧٨ )استحسانا

                                                
 . ٥/٢٣٥: األم   )٧٦(
 . ٦/٥٣: املبسوط   )٧٧(
 . ٤/٢٤٤: الفصول يف األصول   )٧٨(



 ٣٨

والشهر ال يدل ، والوالدة دليل فراغ الرحم بيقني ، أن وجوب العدة للعلم حبصول فراغ الرحم  •
إال إذا ظهر احلمل بعد موته مل ، فكان إجياب ما دل على الفراغ بيقني أوىل ، على الفراغ بيقني 

  .بل تعتد بأربعة أشهر وعشر ،تعتد به 
وإذا ، فال تتغري باحلمل احلادث ، أن احلمل إذا مل يكن موجودا وقت املوت وجبت العدة باألشهر  •

وال يثبت نسب ، فكان انقضاؤها بوضع احلمل ، كان موجودا وقت املوت وجبت عدة احلبل 
، والصيب ال ماء لـه حقيقـة    ،ألن الولد ال حيصل عادة إال من املاء ؛ الولد يف الوجهني مجيعا 

 .ويستحيل وجوده عادة فيستحيل تقديره
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على عموم األدلة، وحلاجة احلامل لرعاية ولدها، 
  .وذلك قد يستدعي التعجيل بزواجها قبل انقضاء املدة احملددة للعدة، وقد سبق بيان العلة يف ذلك

  :زوجة ابوب واخلصي واملمسوح عدة 
  :٧٩اختلف الفقهاء يف عدة زوجة ابوب واخلصي واملمسوح على األقوال التالية

كاملطلقة قبل الدخول ، ال عدة عليها من طالقه ، أن زوجة ابوب كزوجة الصيب : القول األول
ال من مـوت وال   ،ولو طلقت زوجته أو مات عنها وهي حامل فال تنقضي عدا بوضع احلمل ، 

، وعليها يف الوفاة أقصى األجلني ، ويعد نفاسها حيضة ، بل ال بد من ثالثة أقراء يف الطالق ، طالق 
  .٨٠وهو املتأخر من الوضع أو متام األربعة أشهر وعشر، وهو قول املالكية

  :راء التاليةأا تعتد، وهو قول الشافعية واحلنفية واحلنابلة، وقد اختلفوا على اآل: القول الثاين
أن ابوب أو اخلصي كالعنني يف وجوب العدة على الزوجة عند الفرقة بناء على : الرأي األول

، طلبها، وهو قول احلنفية، ونصوا على أن اخلصي كالصحيح يف وجوب العدة على زوجته عند الفرقة 

                                                
، التـاج  ٢/٤٦٨: ، حاشية الدسـوقي ٨/٣٦٥: ، روضةالطالبني٨/١٠٠: املغين، ٣/٣١٨: الكايف يف فقه ابن حنبل   )٧٩(

 . ٣/٤٨٥: واإلكليل
  :للمالكية آراء  أخرى منها   )٨٠(

وأما إن كان جمبوب اخلصيتني قائم الذكر فعلـى  ، ان جمبوب الذكر واخلصيتني فال تعتد امرأته أن الزوج إذا ك: الرأي األول
  .وإال فال، فهذا إن كان يولد ملثله فعليها العدة : وإن كان جمبوب الذكر قائم اخلصيتني، ألنه يطأ بذكره ؛ امرأته العدة 

واملمسوح ذكره وأنثياه كالصيب الـذي ال  . ملعرفة كاألطباء أو النساءيرجع يف املقطوع ذكره أو أنثياه إىل أهل ا:  الرأي الثاين
فـإذا  ، ألن فيها ضربا من التعبـد  ؛ وإمنا جتب عليها عدة الوفاة ، فال عدة على زوجته يف املعتمد يف طالق أو فسخ ، يولد ملثله 

وإمنـا  ، العدة بوضعه هو الذي ينسب ألبيه  ألن احلمل الذي تنقضي، وال تنقضي عدا بوضعه ، مات وظهر ا محل فال يلحقه 
  .الوضع أو أربعة أشهر وعشر: تنتهي بأقصى األجلني

 . ٥/٤٧٢: التاج واإلكليل: انظر. عليها العدة إن كان يعاجل ويرتل:  الرأي الثالث



 ٣٩

  .وكذلك ابوب بشرط اإلنزال
لكن ، مقطوع الذكر ولو دون األنثيني لعدم الدخولتعتد املرأة من وطء خصي ال : الرأي الثاين

خبـالف  ، واعتدت بوضعه وإن نفـاه  ، إلمكانه إن مل يكن ممسوحا ، إن بانت حامال حلقه الولد 
  .٨١وال جتب العدة من طالقه، وهو قول الشافعية، ألن  الولد ال يلحقه على املذهب ، املمسوح 

ومل ، ٨٢امرأته أو مات عنها فأتت بولد مل يلحقه نسبهأنه إذا طلق اخلصي ابوب : الرأي الثالث
أربعة أشهر وعشرا : أو عدة الوفاة، ثالثة قروء : تنقض عدا بوضعه وتستأنف بعد الوضع عدة الطالق

  . ٨٣وهو قول احلنابلة، 
  :الترجيح

م نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور بناء على أن العلة يف العدة ليست استرباء الـرح 
فقط، ولو كانت العلة هي استرباء الرحم وحدها الكتفي فيها باالسترباء حبيضة، ولكنها تشمل أيضا ما 
  .ذكرنا من إعطاء فرصة طويلة للرجعة، وهو من مقاصد الشريعة يف مل األسرة ولو يف آخر اللحظات

  انفصال مجيع الولد : الشرط الثالث
﴿ :تعاىلفصال مجيع الولد إذا كان احلمل واحدا لقوله اتفق الفقهاء على أن عدة احلامل تنقضي بان
﴾ نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح لَاتأُو٤:الطالق(و(  

  :واختلفوا هنا يف مسألتني مها
  :خروج أكثر الولد

  :اختلف الفقهاء فيما لو خرج أكثر الولد هل تنقضي العدة أم ال، على قولني
ولذلك جيوز مراجعتها وال حتل لألزواج ، ه إذا خرج أكثر الولد مل تنقض العدة أن: القول األول

والشافعية واحلنابلة واملالكية يف املعتمد  ٨٤إال بانفصاله كله عن أمه، وهو قول احلنفية يف ظاهر الرواية
ا من أل؛ فهي يف العدة بعد  - فإن بقي من املشيمة ولو شيء (: عندهم، وهو قول ابن حزم، فقد قال

                                                
 .  ٤/٣٤٤: شرح البهجة: انظر  )٨١(
قد يتصور منه اإلنزال بأن حيك موضع ذكره بفرجهـا   ألنه؛ أن ظاهر كالم أمحد أن الولد يلحق به : وذكر القاضي   )٨٢(

فال يلحـق  ، ألنه مل جتر به عادة ، والصحيح أن هذا ال يلحق به ولد ، فعلى هذا القول يلحق به الولد وتنقضي به العدة ، فيرتل 
 . ٨/١٠٠: املغين.كالصيب الذي مل يبلغ عشر سنني، به ولدها 

 . ٨/١٠٠: املغين   )٨٣(
نفية يف قول آخر إىل أنه لو خرج أكثر الولد تنقضي به العدة من وجه دون وجه ،فال تصح الرجعة وال حتل ونص احل   )٨٤(

وال يقوم يف انقضاء العدة حـىت ال حتـل لـألزواج    ، ألن األكثر يقوم مقام الكل يف انقطاع الرجعة احتياطا ؛ لألزواج احتياطا 
 . احتياطا



 ٤٠

  ٨٥ )محلها املتولد مع الولد سواء سواء
إا حتل بوضع ثلثي احلمل بناء على تبعية األقل لألكثر، وهو قول ابن وهب من :  القول الثاين

  .٨٦املالكية
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول، ألن الوضع ال يطلق إال على 
د ابن حزم على أصحاب القول الثاين وخاصة قول أيب يوسف، وال بأس مـن  الوضع الكامل، وقد ر

فليعجب سامع هذا من هذا االختالط ؟ أتراه البائس كان من الغرارة ( :ذكره هنا مع ما فيه من حدة
فمىت ، حبيث ال يدري أنه مىت خرج رأس املولود ومنكباه فإنه يف أسرع من كر الطرف يسقط كله 

   ٨٧ )املولود ومساحته ؟ حىت يعلم أخرج نصفه أم أقل أم أكثر يتفرغ لتكسري صلب
  :كون احلمل توأما

  :اختلف الفقهاء فما لو كان احلمل اثنني فأكثر على قولني
أن احلمل إذا كان اثنني فأكثر مل تنقض العدة إال بوضع اآلخر، ومثله ما لو وضعت : القول األول

تزول الريبة وتتيقن أا مل يبق معها محل ألن األصل  ولدا وشكت يف وجود ثان مل تنقض عدا حىت
وعلى هذا القول فلو وضعت أحدمها وكانت رجعية فلزوجها الرجعة قبل أن ، بقاؤه فال يزول بالشك 

وإمنا يكونان توأمني إذا وضعتهما معا أو كان بينهما دون ستة أشهر ، تضع الثاين أو اآلخر لبقاء العدة 
أشهر فصاعدا فالثاين محل آخر ،وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية  فإن كان بينهما ستة، 

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، والشافعية واحلنابلة 
  .أن احلمل اسم جلميع ما يف الرحم •
فإذا علم وجود الولد الثاين أو الثالث فقد تيقن وجود ، أن العدة شرعت ملعرفة الرباءة من احلمل  •

  .ة وانتفت الرباءة املوجبة النقضائهااملوجب للعد
  .أا لو انقضت عدا بوضع األول ألبيح هلا النكاح كما لو وضعت اآلخر •

وهو قول ، أن العدة تنقضي بوضع األول، ولكن ال تتزوج حىت تضع الولد اآلخر : القول الثاين
وضع الولد األول لعدم عكرمة وأيب قالبة واحلسن البصري، وعلى هذا القول ال جيوز مراجعتها بعد 

 تعاىلبقاء العدة إال أا ال حتل لألزواج إال بعد أن تضع األخري من التوائم، واستدلوا على ذلك بقوله 
                                                

 . ١٠/٤٤: احمللى   )٨٥(
 . ٤/١٤٤: خلرشيا: انظر   )٨٦(
 . ١٠/٤٤: احمللى   )٨٧(



 ٤١

:﴾ نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح لَاتأُوومل يقل أمحاهلن فإذا وضعت أحدمها ) ٤:الطالق(﴿ و
  .فقد وضعت محلها

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور حرصا على رعاية املقاصد الشرعية من تطويل العدة، 
وإن كانت املسألة حبسب الصورة اليت ذكرها الفقهاء قد تكون أقرب إىل االستحالة منها إىل الوقوع، 

  .وهي حتتاج إىل كالم املختصني يف هذا اال
  :حمل حل الزواج للحامل

  :ء يف الوقت الذي حيل فيه للحامل الزواج على قولني اختلف الفقها
إنه جيوز هلا أن تتزوج بعد وضع احلمل حىت وإن كانت يف دمها، وهـو قـول   : القول األول

اجلمهور، واستدلوا على ذلك بأن العدة تنقضي بوضع احلمل كله فتحل لألزواج إال أن زوجهـا ال  
  ). ٢٢٢:البقرة(بوهن حتى يطْهرنَ ﴾﴿ ولَا تقْر:تعاىليقرا حىت تطهر لقوله 

أنه ال تنكح النفساء ما دامت يف دم نفاسها، وهو قول احلسن والشعيب والنخعـي  : القول الثاين
  .، ومعىن تعلت يعين طهرت٨٨ )فلما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب(ومحاد ،ملا ورد يف احلديث 

  : الترجيح
ول األول بناء على انتهاء عدا، أما حل قرا ومعاشرا، فال نرى أن األرجح يف املسألة هو الق

عالقة له بزواجها، فقد تتزوج املرأة، وهي حائض، وهذا من مقاصد الشريعة يف تيسري الزواج بعـد  
  .انتهاء العدة مباشرة، وال سبب للتضييق على الناس بغري داعية لذلك

  :ارتياب املعتدة يف وجود محل 
املرأة أمارات احلمل وهي يف عدة األقراء أو األشهر من حركـة أو نفخـة    وذلك مثل أن ترى

وحنومها وتشك هل هو محل أم ال، وقد اتفق الفقهاء على أا تتربص إىل أقصى مدة احلمل، علـى  
  .اختالف املذاهب يف ذلك، كما ذكرناه سابقا

أنه إن ظهرت الريبة بعد  ومثل ذلك ما لو حدثت الريبة بعد انقضاء العدة، فقد نص الفقهاء على
واستدلوا علـى  ،  ٨٩وإن تزوجت فالنكاح باطل، قضاء العدة وقبل النكاح فإنه ال حيل هلا أن تتزوج 

  : ذلك مبا يلي
  ).دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: (الريبة لالحتياط لقوله  •

                                                
 . سبق خترجيه   )٨٨(
 . ويف وجه آخر عند احلنابلة أنه حيل هلا النكاح ويصح   )٨٩(



 ٤٢

للتردد يف انقضائها فإن نكحت فالنكاح باطل ، أن العدة قد لزمتها بيقني فال خترج عنها إال بيقني  •
  .واالحتياط يف األبضاع

  . أن الشك يف املعقود عليه يبطل العقد •
  :أما إن ارتابت بعد عدا وزواجها فقد اختلف الفقهاء يف حكم زواجها على األقوال التالية

الزواج صحيح، وهو قول احلنابلة، ألنه وجد بعد قضاء عدا يف الظاهر واحلمل : القول األول
ة مشكوك فيه وال يزول به ما حكم بصحته لكن ال حيل لزوجها وطؤها للشك يف صـحة  مع الريب
مث ننظر فإن وضعت الولد ، ألنه ال حيل ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه ، النكاح 

وإن أتت بـه  ، ألقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاين ووطئها فنكاحه باطل ألنه نكحها وهي حامل 
  .ألكثر من ذلك فالولد الحق به ونكاحه صحيح

أنه لو تزوجت املرتابة باحلمل قبل متام اخلمس سنني بأربعة أشهر فولدت خلمسة : القول الثاين
أما عدم ، ويفسخ نكاح الثاين ألنه نكح حامال ، أشهر من نكاح الثاين مل يلحق الولد بواحد منهما 

وأما الثاين فلوالدته ألقل من ستة أشهر، وهو مذهب ، بشهر حلوقه باألول فلزيادته على اخلمس سنني 
  .املالكية

إن ارتابت بعد العدة ونكاح اآلخر استمر نكاحها إىل أن تلد لدون ستة أشهر من : القول الثالث
وقت عقده فإنه حيكم ببطالن عقد النكاح لتحقق كوا حامال يوم العقد والولد لألول إن أمكن كونه 

  .ا لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاين، وهو مذهب الشافعيةخبالف م، منه 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن التزام املرأة بالعدة بالطريقة اليت وصفها الشرع مينع من حدوث 
ما ذكره الفقهاء يف هذه املسألة، ومع ذلك، فإنه لو حدث ما ذكروه صح الزواج، لعدم وجود مـا  

  .  إن ولدت بعد معاشرة الثاين، وشك يف نسبة الولد، فإنه يرجع يف ذلك إىل أهل االختصاصيفسده، ف
أما ما ذكره املالكية من أنه لو تزوجت املرتابة باحلمل قبل متام اخلمس سنني بأربعة أشهر فولدت 

ن الناحية ويفسخ نكاح الثاين، فال يصح م، خلمسة أشهر من نكاح الثاين مل يلحق الولد بواحد منهما 
الواقعية الستحالة استمرار محل املرأة كل هذه املدة، أما نسبة الولد، فيمكن البحث فيها مـع أهـل   

  . االختصاص



 ٤٣

  حتول العدة أو انتقاهلاـ  ٣
  : وهو أن تنتقل العدة من نوع إىل نوع آخر، وال خيلو ذلك من احلاالت التالية

  :شهر إىل األقراءانتقال العدة أو حتوهلا من األ: احلالة األوىل
واآليسة من احمليض، وقد اتفق الفقهاء على أن الصـغرية أو  ، وذلك مثل الصغرية اليت مل حتض 

، البالغة اليت مل حتض إذا اعتدت باألشهر فحاضت قبل انقضاء عدا ولو بساعة لزمها استئناف العدة 
ء فإذا وجد املبدل بطل حكم البدل ألن األشهر بدل عن األقرا، فتنتقل عدا من األشهر إىل األقراء 

  .كالتيمم مع املاء
أما إن انقضت عدا باألشهر مث حاضت بعدها ولو بلحظة مل يلزمها استئناف العدة ألنه معـىن  

ألنه ؛ وال ميكن منع هذا األصل ، كاليت حاضت بعد انقضائها بزمن طويل ، حدث بعد انقضاء العدة 
  .عتداد باألشهر حباللو صح منعه مل حيصل ملن مل حتض اال

  :على قولني، مث رأت الدم ، وقد اختلف الفقهاء يف اآليسة إذا اعتدت ببعض األشهر 
واحلنفية يف ظاهر الرواية، واستدلوا  ٩٠تتحول عدا إىل األقراء، وهو قول الشافعية: القول األول

لظن فال يعتد باألشـهر يف  على ذلك بأا ملا رأت الدم دل على أا مل تكن آيسة وأا أخطأت يف ا
  .حقها ألا بدل فال يعترب مع وجود األصل

، وهو قريب من قول املالكية القائلني بأن اآليسة إذا رأت الدم بعد اخلمسني وقبـل السـبعني   
فإنه يكون دما مشكوكا فيه يرجع فيه إىل النساء ملعرفة ، واحلنابلة القائلني بعد اخلمسني وقبل الستني 

أم  ال ؟ إال أن احلنابلة صرحوا بأن املرأة إذا رأت الدم بعد اخلمسني على العادة الـيت  هل هو حيض 
وهذا ميكـن  ، ألن دليل احليض الوجود يف زمن اإلمكان ؛ كانت تراه فيها فهو حيض يف الصحيح 

د به فعند ذلك ال تعت، وإن رأته بعد الستني فقد تيقن أنه ليس حبيض، وجود احليض فيه وإن كان نادرا 
  .كاليت ال ترى دما، وتعتد باألشهر ، 

أنه إذا بلغت سن اإلياس مث رأت بعده الدم مل يكن ذلك الدم حيضا كالدم الذي :  القول الثاين
وهو ، إال إذا كان دما خالصا فحيض حىت يبطل به االعتداد باألشهر، تراه الصغرية اليت ال حييض مثلها 

                                                
  :للشافعية يف اآليسة إذا رأت الدم بعد متام األشهر ثالثة أقوال، هي   )٩٠(

وهذا ما ذهـب إليـه   ، الصغرية بعد األشهر  كما لو حاضت، بل انقضت عدا ، ال يلزمها العود إىل األقراء :  القول األول
  .مجهور الفقهاء
ألنه بان أا ليست آيسة خبالف الصغرية فإا برؤية احليض ال خترج عن كوا وقت االعتـداد مـن   ، يلزمها :  القول الثاين
  .الالئي مل حيضن
 . وإال لزمها األقراء، ح وهو األظهر إن كان نكحت بعد األشهر فقد متت العدة والنكاح صحي: القول الثالث



 ٤٤

  . ا لإلياس فيها وقتاقول احلنفية على الرواية اليت وقتو
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل ما يقوله أهل االختصاص من األطباء يف ذلك الحتمال 
أن يكون بسبب مرض وحنوه، وهو الظاهر خاصة مع الكرب يف السن على ما ذكرناه يف حتديد سـن  

  . يضاإلياس، فإن السن الذي ذكره الفقهاء حييل يف العادة حصول احل
  :انتقال العدة من األقراء إىل األشهر : احلالة الثانية

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن العدة تنتقل من األقراء إىل األشهر يف حق من حاضت حيضـة أو  
  : حيضتني مث يئست من احمليض فتستقبل العدة باألشهر، واستدلوا على ذلك مبا يلي

محيضِ من نِسائكُم إِنْ ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَـم  ﴿ واللَّائي يئسن من الْ:تعاىلقوله  •
﴾ نضح٤:الطالق(ي(  

أن األشهر بدل عن احليض، فلو مل تستقبل وثبتت على األول لصار الشيء الواحد أصال وبدال  •
  .وهذا ال جيوز

  . احليض فوجبت باألشهرأن العدة ال تلفق من جنسني وقد تعذر إمتامها ب •
  : حتول املعتدة من عدة الطالق إىل عدة الوفاة: احلالة الثالثة

سقطت عنها ، مث تويف وهي يف العدة ، اتفق الفقهاء على أنه إذا طلق الرجل زوجته طالقا رجعيا 
كل من  أمجع(: واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من وقت الوفاة، قال ابن املنذر، عدة الطالق 

   ٩١)حنفظ عنه من أهل العلم على ذلك
، واستدلوا على ذلك بأن املطلقة الرجعية زوجة ما دامت يف العدة يلحقها طالقه ويناهلا مرياثـه  

 ﴿ والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن تعاىلفاعتدت للوفاة كغري املطلقة، لقوله 
  )٢٣٤:البقرة(أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا ﴾

مث تويف ، أو بناء على طلبها ، واتفقوا على أنه إذا طلق الرجل زوجته طالقا بائنا يف حال صحته 
النقطاع الزوجية بينهما من وقت ، فإا تكمل عدة الطالق وال تنتقل إىل عدة الوفاة ، وهي يف العدة 

فتعذر إجياب عدة الوفاة فبقيت عدة الطالق ، ث بينهما لعدم وجود سببه فال توار، الطالق باإلبانة 
  .على حاهلا

مث تويف وهي يف العدة، ، واختلفوا فيما لو طلق زوجته طالقا بائنا يف مرض موته دون طلب منها 
  :على قولني

                                                
 . ٨/٩٤: املغين   )٩١(



 ٤٥

بهة قيام لش، احتياطا  - من عدة الطالق وعدة الوفاة  - أا تعتد بأبعد األجلني :  القول األول
ومل حتض الثالثة بعد املوت حـىت  ، فلو فرضنا بأا حاضت قبل املوت حيضتني ، الزوجية ألا ترثه 
خبالف ما لو حاضت الثالثة بعد الوفاة وقبل انتهاء عدة ، فإا تكمل عدة الطالق ، انتهت عدة الوفاة 

  .وحممد بن احلسنالوفاة فإا تكمل هذه العدة، وهو قول أيب حنيفة وأمحد والثوري 
واستدلوا على ذلك بأن النكاح ملا بقي يف حق اإلرث خاصة لتهمة الفرار فألن يبقى يف حـق  

ألن العدة حيتاط يف إجياا فكان قيام النكاح من وجه كافيا لوجوب العدة احتياطا ، وجوب العدة أوىل 
  .فيجب عليها االعتداد أربعة أشهر وعشرا فيها ثالث حيض

أن املعتدة تبين على عدة الطالق النقطاع الزوجية من كل وجه، وهو قول مالك : القول الثاين
  : والشافعي وأيب عبيد وأيب ثور وأيب يوسف وابن املنذر، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أا بائن من النكاح فال تكون  منكوحة •
سف واحلزن واحلداد أن اإلرث الذي ثبت معاملة بنقيض القصد ال يقتضي بقاء زوجية موجبة لأل •

 . على املتوىف
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو وجوب عدة الوفاة عليها، ألن إرثها منه بسبب ثبوت زوجيتها له، 
مع كونه أباا، ولكن الشرع مل يقر تلك اإلبانة بالنسبة حلقها يف إرثه، وهو دليل على اعتبارها زوجة 

  .له
  :من القروء أو األشهر إىل وضع احلملحتول العدة : احلالة الرابعة

اتفق الفقهاء على أنه لو ظهر يف أثناء العدة بالقروء أو األشهر أو بعدها أن املرأة حامل من الزوج 
وتبني أن ما رأته ، ويسقط حكم ما مضى من القروء أو األشهر ، فإن العدة تتحول إىل وضع احلمل ، 

يض، وألن وضع احلمل أقوى داللة على براءة الرحم مـن  ألن احلامل ال حت، من الدم مل يكن حيضا 
  )٤:الطالق(﴿ وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ﴾: تعاىلولقوله ، آثار الزوجية اليت انقضت 

  :٩٢وقد اختلفوا يف عدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال على قولني
حىت ولو وضعت بعـد  ، قلت املدة أو كثرت ، قضي بوضع احلمل أن عدا تن: القول األول

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٩٣ساعة من وفاة زوجها، وهو قول مجهور الفقهاء
                                                

 . ٢٠/٣٤: ، التمهيد٣/١٧٥: القرطيب: انظر   )٩٢(
ووجه الداللة أن احلامـل  . وال أرى بأسا أن تتزوج  وهي يف دمها غري أنه ال يقرا زوجها حىت تطهر: قال الزهري   )٩٣(

 . مث حتل لألزواج، بل ولو بعد الوفاة بساعة ، شهر وعشر املتوىف عنها زوجها تنقضي عدا وإن مل ميض عليها أربعة أ



 ٤٦

،فقد جاءت عامة )٤:الطالق(﴿ وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ﴾ : تعاىلعموم قوله  •
هن واملتوىف عنها زوجها وكانت حامال، واآلية خمصصة لعموم قوله يف املطلقات ومن يف حكم

﴿ والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسـهِن أَربعـةَ أَشـهرٍ وعشـرا     : تعاىل
  )٢٣٤:البقرة(﴾

فجاءت إىل النيب ، ة زوجها بليال ما روي عن املسور بن خمرمة أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفا •
 ا وضعت بعد وفاة زوجها بأربعني ليلة: ، وقيل٩٤فاستأذنته أن تنكح فأذن هلا فنكحتإ.  

رضي اهللا  - ما روي عن عمر وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عمر وأيب هريرة  •
  . ٩٥على سريره جاز هلا أن تتزوج  إذا ولدت وزوجها: أم قالوا يف املتوىف عنها زوجها  - عنهم 

ووضع احلمل يف الداللة على الرباءة ، أن املقصود من العدة من ذوات األقراء العلم برباءة الرحم  •
  .فكان انقضاء العدة به أوىل من االنقضاء باملدة، فوق مضي املدة 

ل أو مضي أربعة أشهر أن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بأبعد األجلني، وضع احلم: القول الثاين
  - يف إحدى الروايتني عنه  - أيهما كان أخريا تنقضي به العدة، وهو قول علي وابن عباس ، وعشر 

  : وابن أيب ليلى وسحنون، واستدلوا على ذلك مبا يلي
 ن أَربعةَ أَشهرٍ وعشـرا ﴾ ﴿ والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِ:  تعاىلقوله  •

ألا عامة تشمل املتـوىف عنـها   ؛ فاآلية الكرمية فيها عموم وخصوص من وجه ) ٢٣٤:البقرة(
 تعاىلوقوله )٢٣٤:البقرة(زوجها حامال كانت أو حائال وخاصة يف املدة ﴿ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا ﴾

ألا ، فيها عموم وخصوص أيضا) ٤:الطالق(نْ يضعن حملَهن ﴾﴿ وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَ
  .تشمل املتوىف عنها وغريها وخاصة يف وضع احلمل

ألا إذا اعتدت بأقصى ؛ أن اجلمع بني اآليتني والعمل ما أوىل من الترجيح باتفاق أهل األصول  •
فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة وإن اعتدت بوضع احلمل ، األجلني فقد عملت مبقتضى اآليتني 

 .فإعمال النصني معا خري من إمهال أحدمها، 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو األخذ بالقول األول، بل ال جمال لنا لالختيار مع ورود احلـديث  
على أنه قد روي عن (: بذلك، والظن مبن روي عنهم ذلك هو عدم بلوغ احلديث، قال ابن عبد الرب

                                                
، ٧/٤٢٩: ، البيهقي٢/٢٢٠: ، الدارمي١٠/١٣٥، ١٠/١٣٢: ، ابن حبان٢/١١٢٢: ، مسلم٥/٢٠٣٨: البخاري   )٩٤(

 . ٤/٣٠٥، ١/٤٤٧: ،  أمحد١/٦٥٣: ابن ماجة
 . ٣/١٧٥: القرطيب: انظر   )٩٥(



 ٤٧

بن عباس رجوعه إىل حديث أم سلمة يف قصة سبيعة، ومما يصحح هذا عنه أن أصحابه عكرمة وعطاء ا
وطاوس وغريهم على القول بأن املتويف عنها احلامل عدا أن تضع محلها على حديث سبيعة ،وكذلك 

ويف عنها أن سائر العلماء من الصحابة والتابعني وسائر أهل العلم أمجعني كلهم يقول كعدة احلامل املت
  ٩٦ )تضع ما من أجل حديث سبيعة هذا

أما ما نص عليه أصحاب القول الثاين فال ينبغي أن يستنكر، بل هو الراجح لوال ورود احلديث، 
فمن مل يبلغه حديث سبيعة لزمه األخذ باليقني يف عدة املتوىف عنها احلامل، وال يقني (: قال ابن عبد الرب

  ٩٧ )عة إال االعتداد بآخر األجلنييف ذلك ملن جهل السنة يف سبي
ولعل احلكمة يف ختصيص احلامل ذا هو أن حالتها النفسية بعد الوضع تستدعي أن ال حيكم هلا 
بأحكام املعتدة، زيادة على التيقن من براءة رمحها، ولعلها حتتاج للسعي لولدها، أو للزواج من جديد 

حق زوجها، فأنقصت عدا زيادة على مراعـاة   رعاية لولدها، فمسؤولية ولدها عليها تغلبت على
  .حالتها النفسية بعد الوضع، واليت تستدعي عدم التضييق عليها

                                                
 . ٢٠/٣٣: التمهيد   )٩٦(
 . ٢٠/٣٣: التمهيد   )٩٧(



 ٤٨

  تداخل العدد ـ ٤
والعدتان إما أن ، وهو أن تبتدئ املرأة املعتدة عدة جديدة وتندرج بقية العدة األوىل يف العدة الثانية 

ولذلك فإن الفقهاء ، لشخص واحد أو شخصني  ،تكونا من جنس واحد فقط أو من جنسني خمتلفني 
  :٩٨اختلفوا يف جواز التداخل وعدمه وفقا لكل حالة كما يلي

  : ولرجل واحد، لزوم عدتني من جنس واحد: احلالة األوىل
، ظنت أا حتل يل : وقال، مث تزوجها يف العدة ووطئها ، ما لو طلق الرجل زوجته ثالثا : ومثاهلا

فتعتد بثالثة أقراء ابتداء من الـوطء  ، ناية فوطئها يف العدة فإن العدتني تتداخالن أو طلقها بألفاظ الك
ويندرج ما بقي من العدة األوىل يف العدة الثانية، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على ، الواقع يف العدة 

  :قولني
افعية واحلنابلة، إما تتداخالن الحتادمها يف اجلنس والقصد، وهو قول احلنفية والش: القول األول
وقدر تلك البقية ، أو ثالثة  أشهر من وقت الوطء ويندرج فيها بقية عدة الطالق ، فتعتد بثالثة قروء 

وال رجعة بعدها ، وله الرجعة يف قدر البقية إن كان الطالق رجعيا ، يكون مشتركا واقعا عن اجلهتني 
  .عدد الطالق مستوىف وجيوز جتديد النكاح يف تلك البقية وبعدها إذا مل يكن، 

﴿ ثُم : تعاىللعموم قوله ، فلم يوجب عدة ، واستدلوا على ذلك بأنه طالق يف نكاح قبل املسيس 
  )٤٩:األحزاب(طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها ﴾

استأنفت العـدة مـن   ، مث طلقها ، مث ارجتعها يف العدة ، جعيا رطالقا  طلقها إن: القول الثاين
ورواية عن احلنابلة، ومذهب الظاهرية، ، ، وهو قول املالكيةأكان قد وطئها أم ال سواء، الطالق الثاين 
ومل تكن عدا تلك من طالق ثـالث  ، إن أتبعها يف عدا قبل انقضائها طالقا بائنا (: قال ابن حزم
ن طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أوهلا فإن طلقها بعد ثنتني ثالثة فتبتدئ العدة أيضا جمموعة وال م

، وقد ٩٩ )وكذلك لو راجعها يف عدا فوطئها أو مل يطأها مث طلقها فإا تبتدئ العدة وال بد - وال بد 
  .أن الرجعة دم العدةحكاه عن بعض السلف، واستدلوا على ذلك ب

  : الترجيح
أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على أن القصد من العلة ليس استرباء الرحم فقط، نرى 

وإمنا إعطاء فرصة للزوجني للتراجع عن الطالق، ولو صح ما ذهب إليه أصحاب القول األول الكتفي 
                                                

، مواهب ٢/٤٩٩: ، حاشية الدسوقي٨/٣٦٥: ، روضة الطالبني٦/٤٣٠: ، حواشي الشرواين٤/٥٣: إعانة الطالبني   )٩٨(
 . ١/٢١٤: ، قواعد األحكام٢/٧١: ، بداية اتهد٤/١٧٦: اجلليل
 . ١٠/٣٨: احمللى   )٩٩(



 ٤٩

  .باسترباء املطلقة عن تكليفها بالعدة، ومل يقل بذلك أحد من الفقهاء
  :كون العدتني من جنسني لشخص واحد: احلالة الثانية

أو حائال مث ، وذلك بأن كانت إحدامها باحلمل واألخرى باألقراء، سواء طلقها حامال مث وطئها 
  :وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة على قولني، أحبلها 

كما لو كانتا من جنس واحد، وهو قول ، ألما لرجل واحد ، تتداخل العدتان : القول األول
ورواية للحنابلة، ويترتب على القول هنا بالتداخل أن العـدتني  ، وهو األصح عند الشافعية ، نفية احل

أو ، وللزوج الرجعة يف الطالق الرجعي إىل أن تضع إن كانت عدة الطالق باحلمل ، تنقضيان بالوضع 
  .كانت باألقراء

ورواية للحنابلة، ويترتب ، عية عدم التداخل الختالفهما يف اجلنس، وهو قول للشاف: القول الثاين
وال رجعة إال يف مدة ، على عدم التداخل إذا كان احلمل لعدة الطالق اعتدت بعد وضعه بثالثة أقراء 

وله الرجعة قبل الوضع يف ، أمتت بعد وضعه بقية عدة الطالق ، وإن كان احلمل لعدة الوطء ، احلمل 
  .تلك البقية

  : الترجيح
ألة هو انقضاء العدة بوضع احلمل مطلقا، لكون الوضع أقوى أنواع العدة نرى أن األرجح يف املس

  .حىت أنه يرفع عدة الوفاة عن املرأة كما ذكرنا ذلك يف املسائل املاضية
  :كون العدتني لشخصني: احلالة الثالثة

، أو كانتا من جنس واحد ، كاملتوىف عنها زوجها إذا وطئت بشبهة ، سواء أكانتا من جنسني 
وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة على ، طلقة اليت تزوجت يف عدا فوطئها الثاين وفرق بينهما كامل

  :١٠٠قولني
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، عدم التداخل، وهو قول الشافعية واحلنابلة :  القول األول

                                                
  :فقيل مث فرق بينهما ، ثاين ال افدخل ، تزوجت يف عدا من الطالق اختلف املالكية فيما لو    )١٠٠(

  .من الثاين تعتدمث ، بقية عدا من األول ـ تعتد 
  .تعتد من الثاين وجتزيها عنهماـ 

، بطل حكمه مطلقـا  : أي، ادم األول  عدةقبل متام  -لوفاة أو طالق  -أنه لو طرأ موجب لعدة مطلقا على املالكية  ونص
، إذ قد متكث أقصى األجلني ، واستأنفت حكم الطارئ يف اجلملة ، سائغ أم ال  علبف، كان املوجبان من رجل واحد أو رجلني 

أما لو طلقها قبل البنـاء فإـا     ،األولفتستأنف عدة من طالقه الثاين وينهدم ، الذي تزوج بائنته وطلقها بعد البناء  الرجلمثل 
واملرجتـع  . وتنهـدم األوىل ، فإا تستأنف عدة الوفاة  - بىن ا أو ال - تزوجهاولو مات بعد ، تبقى على عدة الطالق األول 

فـإن  ، عدة الطـالق الرجعـي    متامسواء وطئها بعد ارجتاعها أو ال مث طلقها أو مات عنها قبل ، قبل متام عدا  الرجعيةملطلقته 
يهدم العدة األوىل الكائنة من الطالق ألن ارجتاعها ؛ وفاة من يوم موته  عدةاملعتدة تستأنف عدة طالق من يوم طالقه هلا ثانيا أو 

 . ٢/٤٩٩: الشرح الكبري: ، انظرالرجعي
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  .فلم يتداخال كالدينني، أما حقان مقصودان آلدميني  •
فلم جيز أن تكون املرأة املعتدة يف احتباس رجلني ، لرجال على النساء أن العدة احتباس يستحقه ا •

وال تتقدم عدة الثاين على عدة ، مث تعتد للثاين ، فعليها أن تعتد لألول لسبقه ، كاحتباس الزوجة 
  .األول إال باحلمل

إذا وطئت  تتداخل العدتان، وهو قول احلنفية، ولذلك نصوا على أن املعتدة عن وفاة: القول الثاين
فلو مل تـر  ، حتقيقا للتداخل بقدر اإلمكان ، وحتتسب مبا تراه من احليض فيها ، بشبهة تعتد بالشهور 

  : فيها  دما جيب أن تعتد بعد األشهر بثالث حيض، واستدلوا على ذلك مبا يلي
، واآلجال تتداخل ولذلك جيب على املرأة أن تعتد من وقـت التفريـق   ، أن كال منهما أجل  •

  .ندرج ما بقي من العدة األوىل يف العدة الثانيةوي
 .فتتداخالن، وقد حصل بالواحدة ، أن املقصود التعرف على فراغ الرحم  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اجلمع بني حق الزوج يف العدة إن كانت عدة وفاة مع اسـترباء  

جب إال االسترباء بأي وسيلة من وسائله، وهو الرحم، فتعتد ألقصى األجلني، ألن الوطء بالشبهة ال يو
  .ال يرفع وجوب عدة الوفاة على الزوجة

 :وانقضاؤها  العدة ابتداء: خامسا
  :فيه عدة الطالق على قولني تنقضيالفقهاء يف الوقت الذي تبدأ أو  اختلف
صح عن  وقدويف الوفاة عقيب الوفاة، ، أن العدة تبدأ يف الطالق عقيب الطالق : األول القول
، والنخعـي  ، سعيد بن املسيب وهو قول أو طلق، ، أا تعتد من يوم مات : وابن عباس، ابن عمر 
والزهـري  ، وأيب الشعثاء جابر بن زيـد  ، وسعيد بن جبري ، وجماهد، وطاوس ، وعطاء ، والشعيب 

، بن يزيد وعبد الرمحن، ومسروق ، وعكرمة ، وحممد بن سريين ، وأيب قالبة ، وسليمان بن يسار 
أن سبب وجوب العدة الطالق أو بواستدلوا على ذلك  لة يف قول،بواحلنا والشافعيةاحلنفية وهو قول 

 العدةفإن مل تعلم بالطالق أو الوفاة حىت مضت مدة ، ابتداؤها من وقت وجود السبب  فيعترب، الوفاة 
  .فقد انقضت مدا
و طالقه ببينة أو أي علم اعتدت من يـوم  وإذا علمت املرأة يقني موت زوجها أ(:قال الشافعي

ألا مدة وقد مرت ؛ وإن مل تعتد حىت متضي العدة مل يكن عليها غريها ، كانت فيه الوفاة والطالق 
تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطـالق  : أنه قال عليها وقد روي عن غري واحد من أصحاب النيب 



 ٥١

  ١٠١ )وهو قول عطاء وابن املسيب والزهري
، الوفاة فتبدأ من وقت الوفـاة  عدة خبالفأن العدة تبدأ من وقت العلم بالطالق، : الثاين القول

اسـتأنفت  ، وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره ،  متقدمفلو أقر يف صحته بطالق ، وهو قول املالكية
إذا قامت بينـة  إال ، وال يرثها النقضاء عدا بإقراره ، يف عدا  ألاوترثه ، عدا من وقت اإلقرار 

  .أما البائن فال يتوارثان، وهذا يف الطالق الرجعي ، الذي ذكرته البينة  الوقتفتعتد من 
أرأيت إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد ؟ أمن يوم يبلغها ؟ أم من يوم مات : قلت(: ففي املدونة

قضت عدا أيكون عليها فإن مل يبلغها حىت ان: قلت، من يوم مات الزوج : قال مالك: الزوج ؟ قال
. ال إحداد عليها إذا مل يبلغها إال من بعد ما تنقضي عدا: قال مالك: من اإلحداد شيء أم ال ؟ قال

إنه إن ثبت على طالقه : وقال مالك فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طالقه حىت انقضت عدا
له مل يصدق واستقبلت عدا وال رجعة عليها إياها بينة كانت عدا من يوم طلق وإن مل يكن إال قو

  ١٠٢ )وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فال غرم عليها ألنه فرط
االعتداد من حني العلم بالطالق والوفاة باستثناء احلامل، وهو قول الظاهرية، فقد : القول الثالث

وخـرب  ، عنها من حني يأتيها خرب الطالق  واحلامل املتوىف، وتعتد املطلقة غري احلامل (:قال ابن حزم
  :واستدل على ذلك مبا يلي ١٠٣ )وتعتد احلامل املتوىف عنها من حني موته فقط، الوفاة 

﴿ والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشـرا  : تعاىلقول اهللا  •
وقوله ) ٢٢٨:البقرة(﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ﴾: تعاىل، وقوله )٢٣٤:قرةالب(﴾

فال بـد مـن أن   (:قال ابن حزم) ٤:الطالق(﴿ فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَم يحضن ﴾:تعاىل
وإال فذلك عليهن ، وتربص منهن ، األشهر بنية هلا  وعدة، يفضون إىل العدة من الوفاة والقروء 

  )باق
  .أن املطلقة احلامل خرجت من ذلك ألنه ال يكون طالق الغائب طالقا أصال حىت يبلغها •
 .أن احلامل املتوىف عنها زوجها عدا بالوضع، لعدم حاجتها إىل نية •

  : الترجيح
ية من العدة هو قول ابن حزم، وكأنه نرى أن األرجح يف املسألة من حيث حتقيق املقاصد الشرع

ينظر إىل املقصد الشرعي من العدة بإعطاء فرصة للزوجني بالتراجع حىت أنه فرق بني املطلقة احلامـل  
                                                

 . ٨/٣٢٥: األم   )١٠١(
 . ٢/١٣: املدونة   )١٠٢(
 . ١٠/١٢٣: احمللى   )١٠٣(
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واملتوىف عنها احلامل، فأوجب العدة على املطلقة، ومل يوجبها على املتوىف عنها، لعدم حاجة املتوىف عنها 
  .للرجعة خبالف املطلقة

  ة الكتابية أو الذمية عد: سادسا
اتفق الفقهاء على أن عدة الكتابية أو الذمية يف الطالق أو الفسخ أو الوفاة كعدة املسلمة، وهـو  

  : قول احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والثوري وأيب عبيد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .زوج مسلماعموم األدلة املوجبة للعدة بال فرق بينهما بشرط أن يكون ال •
﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدوا ﴾ فهـي  : تعاىلقال ، أن العدة جتب حبق اهللا وحبق الزوج  •

  .حقه
وجترب عليها ألجل حق الـزوج  ، فتجب عليها العدة ، أن الكتابية أو الذمية خماطبة حبقوق العباد  •

  .ألا من أهل إيفاء حقوق العباد؛ والولد 
  : ية حتت ذمي على قولنيواختلفوا فيما لو كانت الذم

فال عدة عليها إذا كان دينهم ال يقر ذلك ، أنه لو طلق الذمي الذمية أو مات عنها : القول األول
وجيوز هلا أن تتزوج فور طالقها، وهو قول احلنفية والشافعية واملالكية، واستدلوا على ذلك بأن العدة ، 

ألنه ال ؛ وال سبيل إىل إجياا حبق الزوج ، الزوج  لو وجبت عليها إما أن جتب حبق اهللا تعاىل أو حبق
وهي غري خماطبـة  ، ألن العدة فيها معىن القربة ؛ وال وجه إلجياا حبق اهللا تعاىل ، يعتقد حقا لنفسه 

  .بالقربات
ألن وطء الزوج الثاين يوجـب  ؛ ألا متنع من النكاح ، وقد استثنوا من ذلك أن تكون حامال 

فكان على احلاكم استيفاء حقـه  ، فال جيوز إبطال حقه ، حفظ النسب حق الولد و، اشتباه النسب 
إال أن املالكية نصوا على أن الذمية احلرة غري احلامل إذا كانـت  ، باملنع من الزواج حىت تضع احلمل 

 فعدا - وقد دخل ا  - وأراد مسلم أن يتزوجها أو ترافعا إلينا ، حتت زوج ذمي مات عنها أو طلقها 
  . وإن مل يكن دخل ا حلت مكاا من غري شيء، ثالثة قروء 

ألن الذمية من أهـل دار  ، أن العدة واجبة على الذمية حىت ولو كانت حتت ذمي : القول الثاين
فجرى عليها ما جيري على املسلمني من أحكام اإلسالم، وهو قول احلنابلة وأيب يوسـف  ، اإلسالم 

فعـدا كعـدة   ، وألا بائن بعد الدخول أشبهت املسلمة ، يف العدة  وحممد، لعموم اآليات الواردة
  .وألا معتدة من الوفاة أشبهت املسلمة، املسلمة 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة أن هذه من املسائل اخلاصة بغري املسلمني، وال عالقة هلا باألحكـام  



 ٥٣

الشريعة إال أم خماطبون قبلها بأصوهلا، وال يصح  الشرعية، ألن الكفار وإن قيل بأم خماطبون بفروع
  .فرع دون أصله

ولكن مع ذلك فلهذه املسألة جانب عملي متعلق باملسلمني، وهو أن الكتابية إذا طلقـت مـن   
زوجها ال يتزوجها املسلم إال بعد انتهاء عدا، وال يصح قياس عدا على عدة املسلمة، بل يكفي يف 

 . عدا االسترباء



 ٥٤

  آثار العدةـ  ٥
  :نص الفقهاء على أنه يلزم عن العدة اآلثار التالية، مع اختالف بينهم يف تفاصيلها

  لزوم املعتدة بيتها: األثر األول
  : ويتعلق ذا األثر املسائل التالية

  مكان العدة أوال ـ 
ل مفارقة تسكنه قب كانتهو بيت الزوجية اليت رجعي أن مكان العدة من طالق اتفق الفقهاء على 

عليها أن تعود إىل مرتهلا الذي كانت تسكن فيه  كان، فطلقها، فإذا كانت يف زيارة أهلها ، زوجها 
فال تسقط وال تتغري ، يف بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد  فالسكىن، لالعتداد وإن كانت يف غريه 

  .إال باألعذار
ن بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشـة  ﴿ لَا تخرِجوهن م: على ذلك بقوله تعاىل واستدلوا

﴾ ةنيبوالبيت املضاف إليها ، إليها  البيتأن اهللا سبحانه وتعاىل أضاف : ووجه الداللة ،)١:الطالق(م
  .هو الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها

  :ا واملطلقة ثالثا، وفيما يلي بعض تفاصيلهاواختلفوا يف بعض املسائل املتعلقة باملتويف عنها زوجه
 :املعتدة من وفاةـ  ١

  :قولنيعلى اشتراط إقامة املتوىف عنها زوجها يف بيت الزوج الفقهاء يف  اختلف
، وجابر ، وابن عباس ، جيوز هلا أن تعتد حيث شاءت، وقد روي ذلك عن علي : األول القول

وتعتد (:وهو قول الظاهرية، قال ابن حزموعطاء، ، واحلسن ، زيد  بن، وهو قول جابر وعائشة 
، أو آخر ثالث واملعتقة ختتار فراق زوجها  حيث أحبنب وال سكىن هلن ، واملطلقة ثالثا ، املتوىف عنها 

وال نفقة، وهلن أن حيججن يف ، وال على الذي اختارت فراقه ، وال على ورثة امليت ، ال على املطلق 
  ١٠٤ )شئنوأن يرحلن حيث ، عدن 

فَإِنْ خرجن فَلَا جناح علَيكُم في ما فَعلْن في أَنفُِسهِن من ):  قول اهللا بواستدلوا على ذلك 
﴾يمكح زِيزع اللَّهو وفرعنسخت هذه اآليـة  :  - رضي اهللا عنه  -  ابن عباس قال )٢٤٠:البقرة(م

فنسخ ، مث جاء املرياث : ، قال عطاء؛ ١٠٥ءت خرجتوإن شا، وسكنت يف وصيتها ، أهله  عندعدا 
  .تعتد حيث شاءت، السكىن 

                                                
 . ١٠/٧٣: احمللى   )١٠٤(
 . ٢/٥٨٢: ، الطربي٢/٢٩١: ، أبو داود٧/٤٣٥: ، البيهقي٤/١٦٤٦: البخاري: انظر   )١٠٥(



 ٥٥

وعثمان، ، وقد روي عن عمر ، جيب على املتوىف عنها زوجها االعتداد يف مرتهلا : الثاين القول
، وأبـو حنيفـة   ، واألوزاعي ، والثوري ، وبه يقول مالك ، وأم سلمة ، وابن مسعود ،  عمروابن 

، والشـام  ، باحلجـاز  ، وبه يقول مجاعة فقهاء األمصار : اق، قال ابن عبد الربوإسح، والشافعي 
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي١٠٦ومصر، والعراق

  أا جاءت إىل رسـول اهللا  ، أخت أيب سعيد اخلدري ، ما روت فريعة بنت مالك بن سنان  •
 أن  سألت رسول اهللا ف، القدوم  بطرففقتلوه ، أن زوجها خرج يف طلب أعبد له  فأخربته

: فقال رسول اهللا  :وال نفقة، قالت، مل يتركين يف مسكن ميلكه  زوجيفإن ، أرجع إىل أهلي 
، أو أمر يب فدعيت لـه ، دعاين ، حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد  فخرجت: نعم، قالت

 يبلغ الكتاب حىت بيتكامكثي يف : فقال، كيف قلت فرددت عليه القصة :  اهللا  رسولفقال 
فسألين عن ذلك ، أرسل إيل  عفانفلما كان عثمان بن ، أجله، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا 

  .١٠٧وقضى به، فأخربته فاتبعه ، 
  . فلم ينكروه  - رضي اهللا عنهم  - يف مجاعة الصحابة   - رضي اهللا عنه  -  قضى به عثمانأنه  •

  : الترجيح
الثاين لداللة السنة عليه، وحنسب أن من روي عنه القـول  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول 

خبالفه من الصحابة مل يبلغه احلديث، ولو بلغه لرجع عن قوله، وقد حكى ابن عبد الرب قول املخالفني 
وكان داود وأصحابه يذهبون إىل أن املتوىف عنها زوجها ليس عليها أن تعتد يف بيتها وتعتـد  (:فقال

إمنا ورد به القرآن يف املطلقات، ومن حجته أن املسألة مسألة اخـتالف  حيث شاءت، ألن السكىن 
هذا احلديث إمنا ترويه معروفة حبمل العلم وإجياب السكىن إجياب حكم واألحكام ال جتب إال : قالوا

   ١٠٨ )بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إمجاع
ستغىن عنه مع السـنة ألن  أما السنة فثابتة حبمد اهللا، وأما اإلمجاع فم(:مث علق على ذلك بقوله

  ١٠٩ )االختالف إذا نزل يف مسألة كانت احلجة يف قول من وافقته السنة
  :تعتد فيه  الذي املرتل

  :قولنيفيه على  تعتديف املرتل الذي  القائلون باعتداد املرأة يف بيت زوجها اختلف
                                                

 . ٢١/٣١: التمهيد   )١٠٦(
: ، أبـو داود ٧/٤٣٥: ، البيهقي٢/٢٢١: ، الدارمي٣/٥٠٨: ، الترمذي٢/٢٢٦: ، احلاكم١٠/١٢٨: ابن حبان   )١٠٧(

 . ٦/٣٧٠: ، أمحد٢/٥٩١: املوطأ ١/٦٥٤: ، ابن ماجة٦/٣٠٣: ، النسائي٢/٢٩١
 . ٢١/٣١: التمهيد   )١٠٨(
 . ٢١/٣١: التمهيد   )١٠٩(



 ٥٦

ء كان مملوكـا  سوا، يف املرتل الذي مات زوجها وهي ساكنة به  االعتداد جيب: األول القول
رجعت إىل مسكنها فاعتدت فيه، ، أو عارية، فإن أتاها اخلرب يف غري مسكنها ،  بإجارةأو ، لزوجها 
  : على ذلك مبا يلي واستدلوا

  .، ومل تكن يف بيت ميلكه زوجها)امكثي يف بيتك(: لفريعة قال أن النيب  •
  .عموم هلا القضايا األعيان  فإن ، واملراد به هذا ، قضية يف عني للحديث  اللفظ اآلخر أن •
  .اخلرب وهي فيها أتاهاإذا ، االعتداد يف السوق والطريق والربية أنه يلزم عن القول الثاين  •

، ال تربح من مكاا الذي أتاها فيه نعي زوجها، وهو قول سعيد بـن املسـيب  : الثاين القول
اعتدي يف البيت الذي أتاك فيه : (قا ورد يف بعض ألفاظ احلديث السابمبواستدلوا على ذلك ، والنخعي

  ١١٠ )اعتدي حيث أتاك اخلرب: (لفظ ويف)نعي زوجك
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول لداللة احلديث عليه، زيادة على عدم إمكان تطيبـق  
  .القول الثاين يف حال كوا مستضافة مثال أو يف أي حمل خارج بيت الزوجية

  :وفاة يف السكنمن  املعتدة حق
  :بيت زوجها يف فترة العدة على قولني يفيف السكن من وفاة الفقهاء يف حق املعتدة  اختلف
للشافعية، فإذا تطوع الورثة  وقول ١١١وهو قول احلنابلة، ال سكىن للمتوىف عنها : األول القول

أو ، نعت السكىن به وإن م، االعتداد به  لزمها، أو السلطان أو أجنيب ، بإسكاا يف مسكن زوجها 
فأخرجها الورثة منه ، وإن كانت يف مسكن لزوجها ، إىل غريه  عنهفلها أن تنتقل ، طلبوا منها األجرة 

أو ، مل تلزمها السكىن، ومثله ما لو أخرجت من املسكن الذي هـي بـه  ،  آخروبذلوا هلا مسكنا ، 
سواء بذله الورثة أو غريهم ألا ، مل تلزمها السكىن يف موضع معني سواه ، كان  عارضخرجت ألي 

  :يليال يف غريه، واستدلوا على ذلك مبا ، يلزمها االعتداد يف بيتها الذي كانت فيه  إمنا
  .أن اآلية اليت احتج ا املخالفون منسوخة •
أو ، أن الوارث يأذن يف ذلك علم حيتمل أنه ، يف عني  قضية، بالسكىن  فريعة أن أمر النيب  •

وإذن الوارث من مجلة ما ، ويتقيد ذلك باإلمكان ،  عليهادل على وجوب السكىن يكون األمر ي
  .حيصل اإلمكان به

                                                
 . ٢٤/٤٤٣: املعجم الكبري: انظر   )١١٠(
فوجب هلا السكىن، قياسا ، القول بأن هلا السكىن أا حامل من زوجها  ودليلاختلفوا يف احلامل على قولني،  وقد   )١١١(
 . وإن كانت حامال املطلقةعلى 



 ٥٧

واملسكن مـن  ، الورثة  لسائروجعل باقيها ، أن اهللا تعاىل إمنا جعل للزوجة مثن التركة أو ربعها  •
  .فوجب أن ال يستحق منه أكثر من ذلك، التركة 

 . ثالثاة فأشبهت املطلق، أا بائن من زوجها  •
وهو قول ابن حزم بناء على رأيه يف عدة املتوىف عنها زوجها واملطلقة ثالثا والذي ذكرناه سابقا، 

ومل يصح يف وجوب السكىن للمتوىف عنها أثر أصال، واملرتل ال : (وقد نص على هذا مبينا أدلته بقوله
فقـد   - وهو مكترى أو مباح  - خيلو من أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغريه، فإن كان ملكا لغريه 

إن دماءكم (:قال رسول اهللا ، فال حيل ألحد سكناه إال بإذن صاحبه وطيب نفسه، بطل العقد مبوته 
فال حيل هلا ، فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية ، وإن كان ملكا للميت ، )وأموالكم عليكم حرام

وهذا ، إمنا هلا منه مقدار مرياثها إن كانت وارثة فقط و، واملوصى هلم ملا ذكرنا ، والورثة ، مال الغرماء 
  ١١٢ )برهان قاطع الئح وما عدا هذا فظلم ال خفاء به

أن هلا احلق يف السكىن فترة العدة، وهي أحق بسكىن املسكن الذي كانت تسكنه : الثاين القول
اتفق الوارث  وإن، العدة فيه حىت تقضي ، وال يباع يف دينه بيعا مينعها السكىن ، والغرماء  الورثةمن 

، بفاحشة مبينة، وهو قول مالك  تأيتإال أن ، مل جيز، وليس هلم أن خيرجوها ، واملرأة على نقلها عنه 
مسكنا من  هلافعلى الوارث أن يكتري ، املسكن  تعذر  وإن، وأيب حنيفة ومجهور العلماء ، والشافعي 
   .أجربه احلاكم، فإن مل يفعل ، مال امليت 

وإن أىب أن ، لزمها االعتـداد بـه   ، فيه  بإسكااإن كان املسكن لغري امليت فتربع صاحبه  أما
فإن ، فيلزمها االعتداد به ، إال أن يتربع إنسان ببذهلا ، امليت  مالوجب بذهلا من ، يسكنها إال بأجرة 

للميت تركـة  فعلى الورثة إسكاا إن كان ، أو طلب أكثر من أجرة املثل ،  املكانحوهلا صاحب 
ألن سكناها ؛  ذلكفلها ، فإن اختارت النقلة عن هذا املسكن الذي ينقلوا إليه ، هلا به مسكن يستأجر

هو الذي كانت ، به  السكىنفإن املسكن الذي كان جيب عليها ، وليس بواجب عليها ، به حق هلا 
الذي كانـت بـه    املسكن كانوسواء ، وقد سقطت عنها السكىن به ، تسكنه حني موت زوجها 

  .أو لغريهم، أو ألحدمها ، ألبويها 
والسكىن ا متربعة أو بأجرة تأخذها مـن  ، فاختارت اإلقامة فيها  دارهاوإن كانت تسكن يف 

، وتنتقل عنـها  ، وإن طلبت أن تسكنها غريها ، ويلزم الورثة بذل األجرة إذا طلبتها ، جاز ، التركة 
  : ذلك مبا يلي علىوعليهم إسكاا، واستدلوا ، جر دارها وال تعريها ألنه ليس عليها أن تؤ؛ ذلك  فلها

                                                
 . ١٠/٧٣: احمللى   )١١٢(
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 والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا وصيةً لأَزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخراجٍ :( تعاىلقوله  •
  .وبباقيها على الوج وبقي، بعض املدة  فنسخ )٢٤٠:البقرة(﴾

مل يكن ، ولو مل جتب السكىن ، من غري استئذان الورثة ، يف بيتها  بالسكىنفريعة  أمر أن النيب  •
  .كما أا ليس هلا أن تتصرف يف شيء من مال زوجها بغري إذم، إال بإذم  تسكنهلا أن 

فلم ، اهللا تعاىلوالعدة يتعلق ا حق ، ألا جتب للعدة ،  تعاىلأن هذه السكىن يتعلق ا حق اهللا  •
  .فإا حق هلما؛ خبالف سكىن النكاح ،  إبطاهلاجيز اتفاقهما على 

 . كسائر خصال اإلحداد، على تركها  االتفاقفلم جيز ، أن السكىن هاهنا من اإلحداد  •
  : الترجيح

 نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لداللة احلديث عليه، ألنه ال ميكن تطبيقه إذا جعلنـا 
األمر بأيدي الورثة، مث إن املرأة ال متلكه ملكا ائيا، وإمنا تبقى فيه لقضاء واجب مفـروض عليهـا،   
فلذلك ال حق للورثة يف التدخل يف ذلك، فإن احتاجوا لبيعه كلفوا بأن جيدوا هلا البيت املناسب الذي 

  .تقضي فيه عدا
  :إخراجها من سكن زوجها جواز حمل
﴿ لَا تخرِجوهن  :تعاىلإتياا بفاحشة، كما قال اهللا  حالجيوز إخراجها يف  الفقهاء على أنه اتفق

﴾ ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نوقد اختلف الفقهاء واملفسرون يف )١:الطالق(م ،
  :١١٣من بيتها على قولني إخراجهامعىن الفاحشة اليت حتل هلم 

هي أن تطول لساا على أمحائها وتؤذيهم بالسب وحنوه، وقد روي ذلك عن ابن : األول القول
إىل مسكن آخر ،  ١١٤قول األكثرين، وللورثة يف هذه احلالة أن خيرجوا عن ذلك املسكن ،وهوعباس 

ومل ، دار إىل غريه يف ال نقلهاأو مل ميكن ، فإن كانت ال جتمعهم ، من الدار إن كانت كبرية جتمعهم
، ويفحشون عليها ، هم الذين يؤذوا  أمحاؤهافلهم نقلها، أما إن كان ، يتخلصوا من أذاها بذلك 

وألن الذنب هلـم فيخصـون   ، فال خترج مبقتضى النص ،  بفاحشةألا مل تأت ، فينقلون هم دوا 
  .باإلخراج

أفحش فالن يف : يقال، حشة الفا األقوالبأن الفاحشة اسم للزىن وغريه من  ذلكواستدلوا على 
بئس أخو العشرية، : قلت لفالن، يا رسول اهللا : قالت له عائشة أنه  مقاله، وهلذا روي عن النيب 

                                                
 . ١٩/١٤٩: ، التمهيد٣/٧٠: ، شرح معاين اآلثار٢٨/١٢٨: ، الطربي١٨/١٥٦: القرطيب: انظر   )١١٣(
لكن الـنص يـدل   . وليس بواجب عليهم، سكناها واجب يف املكان  ألن؛ ينتقلون هم عنها : ض احلنابلةبع وقال   )١١٤(

 . فكان اإلخراج هلا، وألن الفاحشة منها ؛ فال يعرج على ما خالفه ،  خترجعلى أا هي اليت 



 ٥٩

  ١١٥ )وال التفحش الفحشإن اهللا ال حيب ، يا عائشة (: فلما دخل ألنت له القول، فقال
واللَّـاتي يـأْتني    ﴿: عاىلواحلسن، لقول اهللا ت، هي الزىن، وهو قول ابن مسعود : الثاين القول

 كُمنةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس كُمائنِس نةَ مشوإخراجهن هو اإلخراج إلقامة  ،)١٥:النساء( ﴾ الْفَاح
  .مث ترد إىل مكاا،  الزىنحد 

  : الترجيح
ر، ألنه قد يكون ذلك نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بشرط التوثق من حقيقة األم

  .حتامال من أمحائها أو غريهم عليها إلخراجها
  :املطلقة ثالثاـ  ٢

حـق الزوجـة يف   [وقد حتدثنا عن التفاصيل املتعلقة ا يف حملها اخلاص من الفصل اخلاص بـ 
، وسنتحدث عن خالصة تلك التفاصيل عند احلديث عن حقها يف النفقة، الرتبـاط ذلـك   ]النفقة

 .بنفقتها

                                                
: ، أبو داود١٠/٢٤٣: ، البيهقي٤/٢٠٣: ، احلاكم١١/٥٧٩: ، ابن حبان١/٢٨٨: ، ابن خزمية٤/١٧٠٧: مسلم   )١١٥(
 . ٢/١٥٩: ، أمحد٦/٤٨٦: ، النسائي٤/٥٨
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  أحكام خروج املعتدة ـ انياث
  :ـ خروج املطلقة الرجعية  ١

  :اختلف الفقهاء يف حكم خروج املطلقة الرجعية من بيتها على قولني
أن املطلقة الرجعية ال جيوز هلا اخلروج من مسكن العدة ال ليال وال ارا، وهـو   : القول األول

  : ا يليقول احلنفية والشافعية، والظاهرية، واستدلوا على ذلك مب
،فقد )١:الطالق(﴿ لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة ﴾: تعاىلقوله   •

  .إال إذا ارتكنب فاحشة، ى اهللا تعاىل األزواج عن اإلخراج واملعتدات عن اخلروج 
واألمر باإلسكان ي عن ) ٦:الطالق(ثُ سكَنتم من وجدكُم ﴾أَسكنوهن من حي ﴿: تعاىلقوله  •

  .اإلخراج واخلروج
فال يباح هلا اخلروج كما قبل ، أا زوجته بعد الطالق الرجعي لقيام ملك النكاح من كل وجه  •

ألن ؛ خبالف ما قبل الطـالق  ، إال أن بعد الطالق ال يباح هلا اخلروج وإن أذن هلا به ، الطالق 
خبالف مـا قبـل   ، حرمة اخلروج بعد الطالق ملكان العدة وفيها حق اهللا تعاىل فال ميلك إبطاله 

  . ألن احلرمة مثة حلق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه باإلذن باخلروج، الطالق 
وتلزم مرتهلا بالليل ألنه مظنة ، جواز خروج املطلقة الرجعية ارا لقضاء حوائجها : القول الثاين

  .واحلنابلة ١١٦فساد، وهو قول املالكيةال
، طلقت خاليت ثالثا : قال  - رضي اهللا عنه  - واستدلوا على ذلك مبا روي عن جابر بن عبد اهللا 

اخرجـي  (: فقال هلا، فقالت ذلك له   فأتت النيب ، فلقيها رجل فنهاها ، فخرجت جتد خنال هلا 
وجه احلجة أن النخـل  (: ال ابن اجلوزي، ق١١٧ )فجدي خنلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خريا

  ١١٨ )خارج املدينة واجلداد بالنهار
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لداللة احلديث عليه، وهو وإن كان خاصا باملطلقـة  
  :ثالثا إال انه ال مينع من الداللة على غريها من املطلقات، ولكن هذا اجلواز مرتبط بأمرين

                                                
نص املالكية على أن خروج املعتدة لقضاء حوائجها جيوز هلا يف األوقات املأمونة وذلك خيتلف بـاختالف الـبالد      )١١٦(

: الفواكـه الـدواين   :ولكن ال تبيت إال يف مسكنها، انظـر ، ويف غريها يف طريف النهار ، ففي األمصار وسط النهار ، واألزمنة
٢/٦٤ . 

أبو داود وابن حبان واحلاكم وأصـله  : ، قال ابن حجر٥/٤: ، جممع الزوائد٣/٣٩٩: ، النسائي٢/٢٨٩: أبو داود   )١١٧(
 . ٣/٢٤٠:يف صحيح مسلم، التلخيص احلبري

 . ٢/٣٠٤:التحقيق يف أحاديث اخلالف   )١١٨(
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  .بالغة يف ذلك حىت ال يكون ذلك سببا يف عدم الرجعةعدم امل •
  .  أن يكون خروجها مرتبطا بإذن زوجها لبقاء الزوجية يف فترة العدة •

  :ـ خروج املطلقة البائن واملتوىف عنها زوجها  ٢
  :اختلف الفقهاء يف جواز خروج املعتدة من طالق بائن على األقوال التالية

أو طريف النهار لشراء ما يلزمها من ملبس ، ارا لقضاء حوائجها جواز خروجها : القول األول
أو كانت تتكسب من شيء خارج عن حملها كالقابلة واملاشطة أو ألداء ، ومأكل ودواء أو بيع غزل 

واحلنابلـة   ١١٩وهو قول املالكية والشافعية، عملها سواء أكان الطالق بائنا بينونة  صغرى أم كربى 
  .لليث بن سعدوالثوري واألوزاعي وا

  )طلقت خاليت ثالثا(:السابق    - رضي اهللا عنه  - واستدلوا على ذلك حبديث جابر 
وهو قول احلنفية، ، ال جيوز خروج املعتدة من الطالق الثالث أو البائن ليال أو ارا : القول الثاين

  . لعموم النهي ومسيس احلاجة إىل حتصني املاء
إن مل ميكنها ارا، وهو قول الشافعية، وأجازا خروجها إىل دار جواز اخلروج ليال : القول الثالث

وأن ، ومل يكن عندها من يؤنسها ، بشرط  أن تأمن اخلروج ، جارة هلا لغزل وحديث وحنومها للتأنس 
استشهد رجال يوم أحد فـآم  : واستدلوا على ذلك مبا روي عن جماهد قال، ترجع وتبيت يف بيتها 

إنا نستوحش بالليل فنبيت عند ، يا رسول اهللا : فقلن  دار فجئن النيب نساؤهم وكن متجاورات يف
فإذا أردتن النوم ، حتدثن عند إحداكن ما بدا لكن (: إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إىل بيوتنا فقال النيب 

  ١٢٠ )فلتؤب كل امرأة منكن إىل بيتها
تعتد املتوىف (:هرية، قال ابن حزمجواز اخلروج مطلقا، بل والسفر، وهو قول الظا: القول الرابع

وهلن أن حيججن يف .. أو آخر ثالث واملعتقة ختتار فراق زوجها حيث أحبنب، واملطلقة ثالثا ، عنها 
   :ومن األدلة على ذلك ،١٢١ )وأن يرحلن حيث شئن، عدن 

ن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا اللَّه ربكُم لَا ﴿ ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوه: تعاىلقول اهللا  •
مو اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نم نوهرِجخت وددح دعتي ن

لَا ت هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغا فَإِذَا برأَم كذَل دعثُ بدحي لَّ اللَّهرِي لَعد
﴾وفرعبِم نفَارِقُوه فهذه صفة الطالق الرجعي ال صفة الطالق (:،قال ابن حزم) ١:الطالق(أَو

                                                
أمـا مـن   ، قتها ومل يكن هلا من يقضيها حاجتها هلا اخلروج والضابط عند الشافعية هو أن كل معتدة ال جتب نف   )١١٩(

 . ألن مكفيات بنفقة أزواجهن، وجبت نفقتها فال خترج إال بإذن أو ضرورة كالزوجة 
 . ٧/٣٦:  ، مصنف عبد الرزاق٧/٤٣٦: البيهقي   )١٢٠(
 . ١٠/٧٤: احمللى   )١٢١(
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  ١٢٢ )البات
أما خرب جـابر  (:، قال ابن حزم)خاليت ثالثا طلقت(:السابق    - رضي اهللا عنه  - حديث جابر  •

﴿ وما : ومل خيص هلا أن ال تبيت هنالك من أن تبيت، وقد مسعه منه أبو الزبري ، ففي غاية الصحة 
، وال )٦٤:مرمي(﴿وما كَانَ ربك نِسيا﴾، ) ٤:النجم(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى﴾)٣(ينطق عن الْهوى

  ١٢٣ )خلروج عن هذين األثرين لبياما وصحتهمايسع أحدا ا
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز خروجها مطلقا لداللة احلديث على ذلك زيادة على أنه ال 
  . ترجى رجعتها لزوجها، فال حاجة حلبسها يف بيته

يل عليـه،  وما ذكره ابن  اجلوزي من االستدالل باحلديث على جواز خروجها ارا فقط ال دل
فاحلديث مطلق إال أن تقيده املصاحل واملفاسد اليت تنجر عن اخلروج ليال، وذلك يصدق أيضا يف حال 

  .خروجها ارا مع عدم األمن
  : ـ خروج املعتدة من وطء شبهة أو نكاح فاسد ٤

  :اختلف الفقهاء يف حكم خروج املعتدة من شبهة أو نكاح فاسد على قولني
  .  اخلروج من مسكنها كاملعتدة من وفاة، وهو قول احلنفية والشافعيةأا يف: القول األول
، إال إذا منعها الزوج لتحصـني مائـه   ، املعتدة من النكاح الفاسد هلا أن خترج : القول الثاين

سواء أذن الزوج هلا أو مل يأذن، وهو ، والصغرية هلا أن خترج من مرتهلا إذا كانت الفرقة ال رجعة فيها 
، نفية، واستدلوا على ذلك بأن وجوب السكىن يف البيت على املعتدة حلق اهللا تعاىل وحق الزوجقول احل

  .وحق الزوج يف حفظ الولد وال ولد منها، وحق اهللا عز وجل ال جيب على الصيب 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكمها هو نفس حكم املطلقة ثالثا أو املتوىف عنها زوجهـا  
إمكان رجعتها لزوجها، واألصل يف حبس املرأة يف بيت الزوجية هو احلرص علـى إرجاعهـا    لعدم

  .لزوجها، فإن استحالت الرجعة حل اخلروج مطلقا كما ذكرنا
  ما يبيح للمعتدة اخلروج واالنتقال من مكان العدة : ثالثا

  :تعذر مسكن الزوجـ  ١
أو حوهلا صاحب املـرتل  ، وا أو حنو ذلك أو عد غرقاالفقهاء على أنه إن خافت هدما أو  اتفق

                                                
 . ١٠/٧٤: احمللى   )١٢٢(
 . ١٠/٧٤: احمللى   )١٢٣(
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أو ، أو امتنع من إجارته ، أو منعها السكىن تعديا ، مدا  انقضتأو بإجارة ، لكونه عارية رجع فيها 
 ألا؛ فلها أن تنتقل ، أو مل جتد إال من ماهلا ، أو مل جتد ما تكتري به ، املثل  أجرةطلب به أكثر من 

، سقطت،  السكىنوإذا تعذرت ، ال حتصيل املسكن ، ا فعل السكىن ألن الواجب عليه، حال عذر 
وللمذاهب الفقهية تفاصيل يف بعض ذلك نذكرها بعضها فيما يلي ال من باب ذكر اخلالف، وإمنا من 

  :باب ذكر الصور املختلفة
  :مذهب احلنفية

أو خافت  بأن خافت سقوط مرتهلا، على أنه إن اضطرت إىل اخلروج من بيتها  ١٢٤نص احلنفية
أو كان املـرتل ملكـا   ، على متاعها أو كان املرتل بأجرة وال جتد ما تؤديه يف أجرته يف عدة الوفاة 

فال بأس أن  - الورثة  - أو خافت على متاعها منهم ، أو كان نصيبها ال يكفيها ، لزوجها وقد مات 
وإذا ، ات تسـقط باألعـذار   والعباد، تنتقل، ألن السكىن وجبت بطريق العبادة حقا هللا تعاىل عليها 

انتقلت لعذر  يكون سكناها يف البيت الذي انتقلت إليه مبرتلة كوا يف املرتل الذي انتقلت منـه  يف  
فصار املرتل الذي انتقلت إليه كأنه مرتهلا ، ألن االنتقال من األول إليه كان لعذر ، حرمة اخلروج عنه 

  . عدةفلزمها املقام فيه حىت تنقضي ال، من األصل 
  : مذهب املالكية

كبدوية معتدة ارحتل أهلها ، على أنه جيوز انتقاهلا من مكان العدة يف حالة العذر  ١٢٥نص املالكية
أو لعذر ال ميكن املقام معه مبسـكنها  ، فلها االرحتال معهم حيث كان يتعذر حلوقها م بعد العدة 

فإذا وجد احلاكم ، يزيل الضرر  كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص إذا مل يوجد احلاكم الذي
وإذا انتقلت لزمت الثاين إال ، سواء أكانت حضرية أم بدوية ، الذي يزيل الضرر إذا رفع إليه فال تنتقل 

  . ألن بقاءها يف مكان العدة حق هللا تعاىل؛ فإذا انتقلت لغري عذر ردت بالقضاء قهرا عنها ، لعذر
  :مذهب الشافعية

إذا خافت على نفسها أو ماهلا من هدم : عذر للخروج يف مواضع هيعلى أا ت ١٢٦نص الشافعية
أو لو لزمها ، وتتحرى القرب من مسكن العدة . أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء

إال أن تكون يف موضع ال ختاف علـى  ، عدة وهي يف دار احلرب فيلزمها أن اجر إىل دار اإلسالم 
أو إذا لزمها حق واحتيج إىل استيفائه ومل ميكن استيفاؤه يف ، رج حىت تعتد نفسها وال على دينها فال خت

                                                
 . ٣/٢٠٥:  بدائع الصنائع، ٢/٢٥٠: ، حتفة الفقهاء٢/٣٣: يةاهلدا   )١٢٤(
 . ٢/٤٨٦: الشرح الكبري: انظر   )١٢٥(
 . ٨/٤١٧: روضة الطالبني   )١٢٦(
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فإن كانت برزة خرجت وحدت أو حلفت مث تعود إىل املسـكن  ، مسكنها كحد أو ميني يف دعوى 
وإن كانت خمدرة بعث احلاكم إليها نائبا أو أحضرها بنفسه أو إذا كان املسكن مستعارا أو مستأجرا 

  .و طلبه املالك أو مضت املدة فال بد من اخلروجفرجع املعري أ
ومما استدل به الفقهاء على ذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها، أا نقلت أختها أم كلثوم 

فدل ذلك على جواز االنتقال    - رضي اهللا عنه  - ملا قتل طلحة    - رضي اهللا عنه  - بنت أيب بكر 
  .للعذر

  :ة يف حال العذراملكان الذي تنتقل إليه املعتد
  :١٢٧على قولنييف حال قيام األعذار السابقة إليه  تنتقلاملكان الذي جيوز هلا أن اختلف الفقهاء يف 

 ألنهأا تنتقل إىل أقرب ما ميكنها النقلة إليه، وهو قول الشافعي ورواية عن أمحد، : األول القول
فإنـه  ،  السهمانع ال جيد فيه أهل فأشبه من وجبت عليه الزكاة يف موض، أقرب إىل موضع الوجود 

  . ينقلها إىل أقرب موضع جيدهم فيه
  : أن هلا أن تسكن حيث شاءت، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: الثاين القول

قياسا على ما لو سقط احلج للعجز عنـه  ، ببدل  لهومل يرد الشرع ، أن الواجب قد سقط لعذر •
  .االعتكاف يف املسجد علىمل يقدر أواملعتكف إذا ، وفوات شرط 

ألن معىن االعتداد يف بيتها ال يوجـد يف  ، نص  معىنوال ، أن ما ذكروه إثبات حكم بال نص  •
  .السكىن فيما قرب منه

ويف نقلها إىل ، ال يصح، ألن القصد نفع األقرب  الزكاةأن قياس االعتداد على أهل السهمان يف  •
 .لذلك فوجب، أقرب موضع جيده نفع األقرب 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على أن ذلك أيسر عليها من االنتقال إىل بيت قد 
ال يرضيها أو ال يرضي أهله مقامها به مع طول فترة العدة، وال دليل على تكليفها ذا احلرج واملشقة، 

   .وال مصلحة معتربة تدعو إىل ذلك
  :ج أو للسفرـ خروج املعتدة للح ٢

، واختلفوا فيمن خرجت ١٢٨اتفق الفقهاء على أن املعتدة ال جيوز هلا اخلروج مسافرة للحج أوغريه
حلج أو زيارة مث طرأ عليها موجب العدة من طالق أو موت زوجها، هل جيب عليها الرجـوع إىل  

                                                
 . ٣/٥٧٠: ، حاشية ابن عابدين٨/١٢٨: املغين، ٥/٤٣٢: ، كشاف القناع٨/١٤٤: املبدع   )١٢٧(
 . وهذا خالفا للظاهرية كما ذكرنا رأيهم سابقا   )١٢٨(
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  :ها على األقوال التاليةمرتهلا لتعتد فيه أم ال ؟ على تفاصيل خمتلفة تتقارب يف كثري من فروعها، تفصيل
التقييد مبسافة السفر، وهو قول احلنفية، وقد نصوا على أن من لزمتها عدة طالق : القول األول

بائن أو عدة وفاة بعدما خرجت للحج، فإن كان إىل مرتهلا أقل من مدة سفر وإىل مكة مدة سفر فإا 
ر كأا يف بلدها، وإن كان إىل مكة أقل من ألنه ليس فيه إنشاء سفر فصا؛ ترجع إىل مرتهلا لتعتد فيه 

وإن ، ألا ال حتتاج إىل احملرم يف أقل من مدة السفر ؛ مدة سفر وإىل مرتهلا مدة سفر مضت إىل مكة 
، كان من اجلانبني أقل من مدة سفر فهي باخليار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إىل مرتهلـا  

ألا إذا رجعت ؛ وهو أوجه، وقيل يتعني الرجوع ، وجيةوالرجوع أوىل ليكون االعتداد يف مرتل الز
فإن كانت يف مصـر  ، وإذا مضت كانت مسافرة، وإن كان من اجلانبني مدة سفر ، صارت مقيمة 

وعند أيب يوسف وحممد . فليس هلا أن خترج حىت تنقضي عدا يف قول أيب حنيفة وإن وجدت حمرما
  . ١٢٩أن خترج بال حمرم بال خالفوليس هلا ، هلا أن خترج إذا وجدت حمرما 

وإن كان ذلك يف املفازة أو يف بعض القرى حبيث ال تأمن على نفسها وماهلا فلـها أن متضـي   
سواء وجدت حمرما أم مل ، مث ال خترج منه حىت تنقضي عدا يف قول أيب حنيفة ، فتدخل موضع األمن 

حيث ى اهللا تعاىل املعتدات عـن   وعندمها خترج إذا وجدت حمرما  لوجوب ذلك شرعا عليها. جتد
  ) ١:الطالق(لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ﴾: تعاىلاخلروج بقوله 

التقييد بإحرامها، وهو قول املالكية، وقد نصوا على أن على املعتدة أن متضي مدة : القول الثاين
الزوج قبل املوت أو الطالق إىل ولو كانت قد نقلها ، العدة يف بيتها الذي كانت فيه قبل طروء العدة 

وكذلك لو كانت مقيمة بغري ، وام أنه نقلها ليسقط سكناها فإنه جيب عليها الرجوع ، مكان آخر 
مسكنها وقت املوت أو الطالق فيجب عليها الرجوع ملرتهلا لتعتد فيه،  ولو خرجت حلج الصرورة مع 

جب عليها أن ترجع لتعتد مبرتهلا إن بقي شيء زوجها ومات الزوج أو طلقها بعد سريها ثالثة أيام و
فإن كانت ، من العدة بعد رجوعها ولو يوما واحدا، لكن الرجوع مقيد مبا إذا كانت مل حترم باحلج 

دخلت يف اإلحرام ولو يف أول يوم من سفرها فال ترجع، ولو خرجت يف حج التطوع أو لزيارة أو غري 
وصلت إىل املكان الذي تريده ولو بعد إقامتها حنو سـتة  ذلك من القرب فيجب عليها الرجوع ولو 

أشهر، ولو خرجت مع زوجها لإلقامة يف مكان آخر بعد رفض السكىن يف املسكن األول فطلقت أو 
  .١٣٠مات زوجها فهي باخليار يف االعتداد بأي مكان شاءت

لشافعية، وقد نصوا اعتبار اإلذن واخلروج من العمران واإلحرام باحلج، وهو قول ا: القول الثالث
                                                

 . ٢/٤٢٢: ، شرح فتح القدير٣/٥٦٩: ، حاشية ابن عابدين٥/٥٣: ، البحر الرائق٢/١٢٤:  بدائع الصنائع: انظر   )١٢٩(
 . ٢/٤٨٥: حاشية الدسوقي: انظر   )١٣٠(
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أو حنو ذلك ، أو استحالل مظلمة ، أو جتارة ، أو عمرة، على أنه إن أذن الزوج لزوجته يف سفر حج 
فإن كانت مل تفارق عمران البلد فإنه جيب عليها الرجوع يف ، مث وجبت عليها العدة ، كسفر حلاجتها 

جبت العدة يف أثناء الطريق فلها الرجوع ألا مل تشرع يف السفر، وإن فارقت عمران البلد وو؛ األصح 
أو خافـت  ، ال سيما إذا بعدت عن البلـد  ، ألن يف قطعها عن السفر مشقة ؛ وهلا املضي يف السفر 
واألفضل الرجوع، وإذا اختارت املضي ومضت ملقصدها أو بلغته فإا ترجع بعد ، االنقطاع عن الرفقة 

  .١٣١ثة أيامقضاء حاجتها دون تقيد مبدة السفر وهي ثال
ونصوا على أنه جيب عليها الرجوع بعد قضاء احلاجة لتعتد ما بقي من العدة يف مسـكنها، وإذا  
سافرت لرتهة أو زيارة أو سافر ا الزوج حلاجته ووجبت العدة فال تزيد على مدة إقامة املسافرين مث 

استوفتها وعادت ، اف تعود، وإن قدر هلا الزوج مدة يف نقلة أو سفر حاجة أو يف غري ذلك كاعتك
  . لتمام العدة

فإن خافت فوات احلج لضـيق  ، ولو أحرمت حبج بإذن زوجها أو بغري إذنه مث طلقها أو مات 
وإن مل ختف فوات احلج لسعة الوقت جاز هلـا  ، الوقت وجب عليها اخلروج معتدة لتقدم اإلحرام 

  .حراماخلروج إىل ذلك ملا يف تعيني الصرب من مشقة املصابرة على اإل
اعتبار إحرامها ومسافة القصر، وهو قول احلنابلة، وقد نصوا على أن من سافرت : القول الرابع

ألا يف ؛ بإذن زوجها أو معه لنقلة من بلد إىل آخر فمات قبل مفارقة البنيان رجعت واعتدت مبرتهلا 
زوجها قبل مسـافة   ولو سافرت لغري نقلة كتجارة وزيارة ولو حلج ومل حترم ومات، حكم املقيمة 

  .القصر رجعت واعتدت مبرتهلا
أو بعد مسافة القصر إن كان لغري ، فإن كان سفرها لنقلة ، أما إن مات زوجها بعد مفارقة البنيان 

وحيث . ألن كال البلدين سواء؛ فإا ختري بني الرجوع فتعتد يف مرتهلا وبني املضي إىل مقصدها ، نقلة 
، فإن كان لرتهة أو زيارة فإن كان الزوج قدر هلا مدة إقامتها أقامتها ، مضت أقامت لقضاء حاجتها 

، فإن كان خوف وحنوه أمتت العدة مبكاا ، فإذا مضت املدة أو قضت حاجتها ، وإال أقامت ثالثا 
ومـن  . وإال لزمها العود لتتم العدة مبرتهلا، وكذا إن كانت ال تصل إىل مرتهلا إال بعد انقضاء عدا 

وأمكن ، فإن كانت سارت مسافة أقل من مسافة القصر ، باحلج بإذن الزوج مث مات الزوج  أحرمت
وإن مل ميكنها ، عادت ملرتهلا فاعتدت به ، اجلمع بني اعتدادها مبرتهلا وبني احلج بأن اتسع الوقت هلما 

سافرت قدمت احلج إن كانت بعدت عن بلدها بأن كانت ، بأن كان الوقت ال يتسع هلما ، اجلمع 

                                                
 . ٣/٤٠٤: مغين احملتاج: انظر   )١٣١(
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  .١٣٢وإن مل تبعد مسافة قصر وقد أحرمت قدمت العدة ورجعت وتتحلل بعمرة، مسافة قصر 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة التفريق بني أنواع العدد، وأنواع السفر، أما املعتدة من وفاة أو البائن 
ج والسفر خاصة إن من زوجها، فإن األرجح ما ذهب إليه ابن حزم من عدم التضييق عليها يف اخلرو

كان سفر ضرورة أو سفر عبادة، لعدم احلاجة إىل حبسها، بل يف حجها ختفيف عليها، وفائدة هلا، ال 
يصح حرماا منها لغري دليل قاطع، أما إن كان سفر هلو وحنوه، فإنه ال يتناسب مع حاهلا يف العـدة،  

ا خياف عليها منهما الحتمال أن تنسب ومثله ما لو مل يؤمن عليها يف سفرها، أو كانت سريا وخلقه
  .إىل زوجها ولدا ليس منه

أما إن كانت مطلقة رجعية، فإن األرجح هو وجوب لزوم بيتها، فال خترج منه إال بإذن زوجها 
لبقائها يف عصمته، ولتوفري اجلو لرجعته هلا، ألن الشرع كما سنرى راعى يف عدة الرجعية مقصـد  

إذا أحرمت باحلج أو تكلفت له املؤونة، فإن من احلرج الشديد تكليفهـا  الرجعة يف فترة العدة، إال 
  .بالرجوع
  :ـ خروج املعتدة لالعتكاف  ٣

اتفق الفقهاء على أن املعتدة ال تنشئ اعتكافا لوجوب لزومها لبيتها، واختلفوا فيمن كانت معتكفة 
  :مث طرأت عليها العدة على قولني

العودة إىل مسكنها لقضاء العدة ألا أمر ضروري، وهو قول أن املعتكفة يلزمها : القول األول
  .احلنفية والشافعية واحلنابلة

متضي املعتكفة على اعتكافها إن طرأت عليها عدة من وفاة أو طالق، وهو قـول  : القول الثاين
  .املالكية ربيعة وابن املنذر

  : الترجيح
بني املطلقة الرجعية وغريها، أما الرجعية،  نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرنا سابقا من التفريق

  .فيجب عليها العودة إىل بيتها، بينما جيوز لغريها أن ميضني يف اعتكافهن، للمقاصد اليت ذكرناها
  إحداد املعتدة : األثر الثاين

  :تعريف اإلحداد
حدمها علــى  الفَصل بـني الشيئني لئال خيتلط أَحدمها باآلخر، أَو لئال يتعدى أَ: الـحد: لغة

                                                
 . ٨/١٣٥: املغين: انظر   )١٣٢(
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، حده، وهو املنع: ومنتهى كل شيء. حد بـينهما: وفصل ما بـني كل شيئني. اآلخر، ومجعه حدود
  .١٣٣ومنه  امتناع املرأة عن الزينة وما يف معناها إظهارا للحزن

وكذلك من ، امتناع املرأة من الزينة وما يف معناها مدة خمصوصة يف أحوال خمصوصة : اصطالحا
  . متناعها من البيتوتة يف غري مرتهلااإلحداد ا

ففي العدة تترك املرأة زينتها ملوت ، والعالقة بني االعتداد واإلحداد أن االعتداد طرف لإلحداد 
  .زوجها

  :حكم اإلحداد
على وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة من نكاح صحيح، ولو من غري دخـول   ١٣٤أمجع العلماء

تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال ال حيل المرأة (: ، لقوله ١٣٥بالزوجة
  ١٣٦ )أربعة أشهر وعشرا، على زوج 

بل يطلب منـها أن  ، ١٣٧وأمجعوا على أنه ال إحداد على الرجل، وال إحداد على املطلقة رجعيا
  .تتعرض ملطلقها وتتزين له لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا

على أنه ال إحداد عليها، ألـا   ١٣٨نها زوجها فاجلمهوروأما املنكوحة نكاحا فاسدا إذا مات ع
  .فال حمل لإلحداد، وزواله نعمة ، وأن بقاء الزواج الفاسد نقمة ، ليست زوجة على احلقيقة 

                                                
 . ٣/١٤٠: لسان العرب   )١٣٣(
ال : فإنه قـال ، إال عن احلسن ، يف وجوبه على املتوىف عنها زوجها  خالفاأهل العلم وال نعلم بني «:ابن قدامة  قال   )١٣٤(
، ونقل اخلالل بسنده عن أمحد عن ٨/١٢٤:املغين»فال يعرج عليه ، وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة . اإلحدادجيب 

العراق أشد تبحرا من هذين يعين احلسـن والشـعيب   ما كان ب: هشيم عن داود عن الشعيب أنه كان ال يعرف اإلحداد، قال أمحد
وخمالفتهما ال تقدح يف االحتجاج، وإن كان فيها رد على من ادعى اإلمجاع، ويف أثر : وخفي ذلك عليهما، قال ابن حجر: قال

 . ٩/٤٨٦: فتح الباري: الشعيب تعقب على بن املنذر حيث نفي اخلالف يف املسألة اال عن احلسن، انظر
  :على الصغرية والكتابية على قولني اإلحدادد اختلف يف وجوب وق   )١٣٥(

  : وجوب اإلحداد على كل زوجة، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: األول القول
حتد علـى ميـت    أن، ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر « :  قول النيب : عموم األحاديث الواردة يف ذلك، ومنها ـ
  }أربعة أشهر وعشرا ، إال على زوج ، ث فوق ثال
  .فكذلك اإلحداد، وإمنا يفترقان يف اإلمث ، كاخلمر والزىن ، احملرمات  اجتنابأن غري املكلفة تساوي املكلفة يف  ـ
  .فكذلك فيما عليها،  املسلمةأن حقوق الذمية يف النكاح كحقوق  ـ

 . ما غري مكلفتنيأل؛ ال إحداد على الكتابية والصغرية : الثاين القول
: ، أبـو داود ١/١٨٣: ، البيهقي٣/٥٠١: ، الترمذي١٠/١٤٠: ، ابن حبان٢/١١٢٣: ، مسلم١/٤٣٠: البخاري   )١٣٦(

 . ٦/٣٧: ، أمحد٢/٥٩٧: ، املوطأ١/٦٧٤: ، ابن ماجة٣/٣٨٤: ، النسائي٢/٢٩٠
 . جعةعلى أن للشافعي رأيا بأنه يستحب للمطلقة رجعيا اإلحداد إذا مل ترج الر   )١٣٧(
وذهب القاضي الباجي املالكي ، ذهب القاضي أبو يعلى من احلنابلة إىل وجوب اإلحداد عليها تبعا لوجوب العدة    )١٣٨(

 . ويلزمها اإلحداد، فإا تعتد عدة الوفاة ، كالتوارث وغريه ، إىل أنه إذا ثبت بينها وبني زوجها املتويف شيء من أحكام النكاح 
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  :١٣٩على قولني بائنمن طالق  املعتدة إحداديف حكم واختلفوا 
وأيب ، وأيب عبيد ، يب وجوب اإلحداد على املطلقة البائن، وهو قول سعيد بن املس: األول القول

  : واحلنفية ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي،  ثور
  .أا معتدة بائن من نكاح فلزمها اإلحداد كاملتوىف عنها زوجها •
  .أن العدة حترم النكاح فحرمت دواعيه •

 وابن، لك وما، وربيعة ، ال جيب عليها اإلحداد، وجيوز هلا التزين، وهو قول عطاء : الثاين القول
  : املنذر وحنوه قول الشافعي، ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي

، أن حتد على ميت فوق ثالث ليال ، ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر : (قال  أن النيب  •
وهو يدل على أن اإلحداد إمنا جيب يف ،  الوفاة، وهي عدة )أربعة أشهر وعشرا، إال على زوج 

  .الوفاة عدة
،  الـزوج أن مدلول احلديث الذي استدل به املخالفون ينص على حترمي اإلحداد على ميت غري  •

  .اإلحدادفإذا قلنا يلزمها ، وهلذا جاز اإلحداد هاهنا باإلمجاع ؛ وحنن نقول به 
، ألن العدة حترم النكـاح ، كاملتوىف عنها زوجها ،  اإلحدادفلزمها ، أا معتدة بائن من نكاح  •

  .حرمت دواعيهف
فلم ، واملوطوءة بشبهة ليست معتدة من نكاح، ألا زوجة ، أن املطلقة طالقا بائنا ختالف الرجعية  •

  .احلرمةتكمل  
  .واملوطوءة بشبهة، كالرجعية ، اإلحداد  عليهافلم جيب ، أا معتدة عن غري وفاة  •
فأما الطالق فإنه فارقهـا   ،على فراق زوجها وموته  األسفأن اإلحداد يف عدة الوفاة إلظهار  •

  .فال معىن لتكليفها احلزن عليه، وقطع نكاحها ، باختيار نفسه 
لـئال  ، فاحتيط عليها باإلحداد ، وليس له من ينفيه ،  الزوجحلق ، أن املتوىف عنها لو أتت بولد  •

نفي وي، فهو حيتاط عليها بنفسه، فإن زوجها باق ، خبالف املطلقة ، يلحق بامليت من ليس منه 
 .غريه منولدها إذا كان 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لداللة احلديث على ذلك، زيادة على عدم الدواعي 

  .إلحدادها، أما زوجها، فإا حتتجب عنه كما حتتجب عن األجانب
                                                

، القـوانني  ٣/٤٠٨: ، حاشية ابـن عابـدين  ٨/١٣١: املغين، ٩/٣٠٢:  اإلنصاف للمرداوي ،٨/١٤٠:  املبدع   )١٣٩(
 . ١٥٨: الفقهية
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  حيصل به اإلحداد ما
،  وحيسنها، ويرغب يف النظر إليها ، إىل مجاعها  يدعوالفقهاء على أن احلادة جتتنب كل ما  اتفق

  :أشياءوقد ذكر الفقهاء من ذلك أربعة 
  اجتناب العطور بأنواعها : أوال
  : حترمي تعطر املرأة يف فترة إحدادها، ومن األدلة على ذلكاتفق الفقهاء على  وقد

إذا طهرت من حيضها بنبـذة مـن قسـط أو    ، عند أدىن طهرها  إال، ال متس طيبا :( قوله  •
املقصود من التطيب ما أن خيلطا يف أجزاء آخر من غريمها، مث (: قال ابن حجر ١٤١)١٤٠أظفار

تسحق فتصري طيبا، واملقصود ما هنا أن تتبع ما أثر الدم إلزالة الرائحة ال للتطيـب، وزعـم   
  ١٤٢ )الداودي أن املراد أا تسحق القسط وتلقيه يف املاء آخر غسلها لتذهب رائحة احليض

تويف أبوها أبـو   حني  زوج النيب ، دخلت على أم حبيبة : قالت، سلمة  أمنب بنت زيعن  •
 مث، مث مست بعارضها ، فدهنت منه جارية ، خلوق أو غريه ، فدعت بطيب فيه صفرة ،  سفيان
ال حيل المرأة تؤمن (: يقول  غري أين مسعت رسول اهللا ، واهللا ما يل بالطيب من حاجة : قالت

  ١٤٣ )إال على زوج أربعة أشهر وعشرا، أن حتد على ميت فوق ثالث ليال ، اآلخر  باهللا واليوم
ألنـه  ؛ وما أشبهه ، والبنفسج واليامسني والبان الوردكدهن ، يف العطور األدهان املطيبة  ويدخل

  . ألنه ليس بطيب، بغري املطيب  االدهاناستعمال للطيب، خبالف 
  اجتناب الزينة : ثانيا
  :أنواع  تشمل ثالثة وهي

  :زينة البدن : األول النوع
  : ، ومن األدلة على ذلكالزينة والطالء أنواعوأن تستعمل كل ، عليها أن ختتضب  فيحرم

وال املمشق ، ال تلبس املعصفر من الثياب ،  زوجهااملتوىف عنها : (قال  أن النيب ، أم سلمة عن  •
  ١٤٤ )تكتحلوال ، وال ختتضب ، وال احللي ، 

فإا حتـد  ، إال على زوج ، ثالثة أيام  فوقال حتد املرأة : (قال  أن رسول اهللا ، أم عطية عن  •

                                                
القسط واالظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، وقد رخص فيه للمغتسلة من احليض إلزالة    )١٤٠(

 . ٩/٤٩١:فتح الباري: الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم ال للتطيب، انظر
 . ١/١٨٣: ، البيهقي٢/٢٢١: ، الدارمي٥/٢٠٤٣ :البخاري   )١٤١(
 . ٩/٤٩١:فتح الباري   )١٤٢(
 . سبق خترجيه   )١٤٣(
 . ٣/٣٩٥: ، النسائي٧/٤٤٠: ، البيهقي١٠/١٤٤: ابن حبان   )١٤٤(
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وال متس طيبا إال ، وال تكتحل ، إال ثوب عصب ،  مصبوغاوال تلبس ثوبا ، أربعة أشهر وعشرا 
  ١٤٥ )بنبذة من قسط أو أظفار، حيضها  منإذا طهرت ، عند أدىن طهرها 

إن ابنيت تويف عنها ، يا رسول اهللا : فقالت   اهللاإىل رسول جاءت امرأة : قالت، عن أم سلمة  •
  ١٤٦ )أو ثالثا مرتنيال، : أفتكحلها ؟ فقال رسول اهللا ، وقد اشتكت عينها ،  زوجها

وقد جعلت على عيين صربا ، حني تويف أبو سلمة  دخل علي رسول اهللا : قالت، أم سلمة عن  •
ال جتعليه ، إنه يشب الوجه : ليس فيه طيب، قال، صرب إمنا هو : ماذا يا أم سلمة ؟ قلت: فقال، 

 بأي: قلت: قالت. فإنه خضاب، وال باحلناء ، وال متتشطي بالطيب ، وترتعينه بالنهار ، إال بالليل 
  .١٤٧تغلفني به رأسك، بالسدر : شيء أمتشط ؟ قال

  :حكم االكتحال للحادة
  :ليةاألقوال التا علىاختلف الفقهاء يف االكتحال باإلمثد 

، والزينة تدعو إليهـا  ، أن الكحل من الزينة احملرمة، وألن الكحل من أبلغ الزينة : األول القول
بل ، للتداويفهي كالطيب وأبلغ منه، وال بأس بالكحل بالتوتيا والعرتروت وحنومها ، الشهوة  وحترك

  .ويزيدها مرها، يقبح العني 
   .الشافعيةبعض  للسوداء أن تكتحل، وهو قول أن:  الثاين القول
ومتسحه ، فلها أن تكتحل ليال ، اضطرت احلادة إىل الكحل باإلمثد للتداوي  إن: الثالث القول

وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك مبا روت أم حكيم ، ومالك ، والنخعي ، قول عطاء  وهوارا، 
فأرسلت موالة ، جلالء فتكتحل با، وكانت تشتكي عينيها ، زوجها تويف  أن، عن أمها ، بنت أسيد 
، يشـتد عليـك   ، ال تكتحلي إال ملا ال بد منه : فقالت، تسأهلا عن كحل اجلالء ،  سلمةهلا إىل أم 
  . وتغسلينه بالنهار، بالليل  فتكتحلني

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه ميكن يف عصرنا أن تستعيض احلادة عن االكتحـال باإلمثـد   

ة للعني، فإن مل جتد إال الكحل اكتحلت بالليل كما ورد يف أثر أم حكيم، فإن اضطرت باألدوية املعاجل
يف غري الليل جاز للضرورة، والضرورات تبيح احملظورات، وال نرى ما ذهب إليه الشافعية من التفريق 

وهو ما بني السوداء وغريها، ألن لكل عني ما تراه من مجال زيادة على عموم احلديث الوارد يف ذلك، 
                                                

 . سبق خترجيه   )١٤٥(
: ، النسائي٢/٢٩٠: ابو داود ،٧/٤٣٧: ، البيهقي٣/٥٠١: ، الترمذي١٠/١٤٠: ، ابن حبان٥/٢٠٤٢ :البخاري   )١٤٦(

 . ٢/٥٩٧: ، املوطأ٣/٣٩
 . ٣/٣٩٦: ، النسائي٢/٢٩٢: ، أبو داود٧/٤٤٠: البيهقي   )١٤٧(
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  ١٤٨ )أو ثالثا مرتنيال، : للمرأة ذكرناه سابقا من قوله 
   :زينة الثياب: الثاين النوع
، فتحرم على احلادة الثياب امللونة بقصد التحسني  الثيابالفقهاء على أن اإلحداد يكون يف  اتفق

  ١٥٠ )املمشق من الثياب وال املعصفرال تلبس : (، وقوله ١٤٩ )مصبوغاال تلبس ثوبا :( لقول النيب 
ليس بزينة، وال متنع من حسان الثياب غـري   ألنه؛ فال متنع منه ، أما ما ال يقصد بصبغه التزيني 

، ألن حسنه من أصل خلقته ؛ من قطن أو كتان أو إبريسم  كانسواء ، وإن كان رقيقا ، املصبوغة 
  .وتشوه نفسها، تغري لوا ال يلزمها أن ، إذا كانت حسنة اخللقة  املرأةكما أن ، فال يلزم تغيريه 
حىت ،  ١٥١احللي كله سواء كان من الذهب أو الفضة لبسالفقهاء على أنه حيرم على احلادة  واتفق

  . ١٥٢ )وال احللي:( لقول النيب  ،اخلامت 
  :النقاب : الثالث النوع

وإذا ، مشبهة باحملرمة واحملرمة متنع مـن ذلـك    املعتدةألن ؛ مثل الربقع وحنوه ، يف معناه  وما
  .كما تفعل احملرمة عليهاحتاجت إىل ستر وجهها أسدلت 

  أحكام طالق املعتدة وزواجها وخطبتها: األثر الثالث
  : الطالق يف العدة: أوال

لبقاء أحكام الزوجيـة يف عـدة   ، نص الفقهاء على أن الطالق يلحق املعتدة من طالق رجعي 
الوالية عليها مبلك الرجعة عدة، وهو قول احلنفية  لبقاء، الطالق الرجعي، فالرجعية يف حكم الزوجات 
الرجعية زوجة يف مخس آيات من كتاب : قال الشافعي، واملالكية والشافعية وهو  املذهب عند احلنابلة 

  يريد بذلك حلوق الطالق وصحة الظهار واللعان واإليالء واملرياث ، اهللا 
ن بينونة كربى كخلع وفسخ لعدم بقاء احملل ونصوا على أن الطالق ال يلحق املعتدة من طالق بائ

واختلفوا يف املعتدة من طالق ، أو لزوال الزوجية حقيقة وحكما كما لو انتهت عدا ، وهي الزوجة 
  :بائن بينونة صغرى على قولني

  .أن الطالق ال يلحق املعتدة من طالق بائن بينونة صغرى، وهو قول اجلمهور: القول األول
ن املعتدة من طالق بائن بينونة صغرى يلحقها صريح الطالق، وهو قول احلنفية، أ: القول الثاين

                                                
 . سبق خترجيه   )١٤٨(
 . سبق خترجيه   )١٤٩(
 . سبق خترجيه   )١٥٠(
 . الذهب دونيباح حلي الفضة : يف ذلك عطاء فقال وخالف   )١٥١(
 . سبق خترجيه   )١٥٢(
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ونـوى  ، أنت بائن وحنـوه  : كقوله، أما طالق الكناية فإن كانت الكناية حتمل معىن الطالق البائن 
فال يتصور ، والوصلة منقطعة ، ألن اإلبانة قطع الوصلة ، ال يلحقها بال خالف عند احلنفية ، الطالق 

وهي حمرمة وحترمي احملرم حمال، وقد اختلفوا يف طالق الكناية ، أو ألن اإلبانة حترمي شرعا ، طعها ثانيا ق
  :اليت ال حتمل معىن الطالق البائن على رأيني

أن طالق الكناية الواقع يف عدة املبانة أو املختلعة يلحقها، وهو ظاهر الرواية عند : الرأي األول
، ألن الواقع ذا النوع من الكناية رجعـي  ، اية حتمل معىن الطالق الرجعي إن كانت الكن، احلنفية 

  .فيلحقها اخللع واإلبانة يف العدة كالصريح، فكان يف معىن الطالق الصريح 
وهو قول أيب يوسف، ألن هذه كناية والكناية ال تعمل إال يف حال ، أنه ال يلحقها:  الرأي الثاين

   .قيام امللك كسائر الكنايات
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة أن الطالق ال يلحق املعتدة إال بعد رجعتها الرتباط الطالق بثبـوت  
  .الزوجية، وقد سبق ذكر أدلة ذلك يف الفصل اخلاص مبن يقع عليها الطالق

  : خطبة املعتدة: ثانيا
  .ء األولوقد حتدثنا عن حكم هذه املسألة يف حملها اخلاص من أحكام اخلطبة من اجلز

  :عقد األجنيب على املعتدة : ثالثا
اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز لألجنيب نكاح املعتدة أيا كانت عدا من طالق أو موت أو فسخ 

فإن عقد النكاح على املعتدة ، وسواء أكان الطالق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كربى، ، أو شبهة 
  : ها ،واستدلوا على ذلك مبا يلييف عدا فرق بينها وبني من عقد علي

واملراد متام العدة ) ٢٣٥:البقرة(﴿ ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتاب أَجلَه ﴾ : تعاىلقوله  •
أو ال تعقدوا عقدة النكاح حىت ينقضي ما ، ال تعزموا على عقدة النكاح يف زمان العدة : واملعىن، 

  .ا من العدةكتب اهللا عليه
فضرا عمر بـن  ، فنكحت يف عدا ، أن طليحة األسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها  •

أميا امرأة نكحت يف عدا : وفرق بينهما مث قال عمر، اخلطاب وضرب زوجها خبفقة ضربات 
ن مث إ، فإن كان الذي تزوجها مل يدخل ا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدا من زوجها األول 

مث ، وإن كان دخل ا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدا من األول ، شاء كان خاطبا من اخلطاب 
  .مث ال ينكحها أبدا، اعتدت من اآلخر 

وبعد الثالث والبائن قائم من وجه حال قيام ، أن النكاح بعد الطالق الرجعي قائم من كل وجه  •
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  . ثابت من كل وجه يف باب احلرمات احتياطاوالثابت من وجه كال، لقيام بعض اآلثار ، العدة 
  .أن يف ذلك حفظا لألنساب وصوا من االختالط ومراعاة حلق الزوج األول •
أما صاحب العدة فإنه جيوز له أن يتزوجها يف عدا إذا مل يكن الطالق ثالثا ألن النهي عن التزوج  •

لكوا باقية على حكم نكاحه ،  ألن عدة الطالق إمنا لزمتها حقا للزوج؛ لألجانب ال لألزواج 
  .وهذا يظهر يف حق التحرمي على األجنيب ال على الزوج إذ ال جيوز أن مينع حقه، من وجه 

  احلقوق املالية للمعتدة: األثر الرابع
 : ـ املطلقة طالقا بائنا ١

  :١٥٤يف حق املطلقة ثالثا يف النفقة والسكىن على األقوال التالية ١٥٣اختلف الفقهاء
، وعائشة ، وابنه وابن مسعود ، أن هلا السكىن وليس هلا النفقة، وهو قول عمر : األولالقول 

  : والشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي، وفقهاء املدينة السبعة ومالك 
يهِن وإِنْ كُن أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا تضاروهن لتضيقُوا علَ :(تعاىلقول اهللا  •

نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح أُولَات)ووجه االستدالل باآلية كما ذكر )٦:الطالق ،
ملا ذكر السكىن أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها باحلمل، فدل  تعاىلابن العريب أن اهللا 

  .١٥٥اعلى أن املطلقة البائن ال نفقة هل
وقد استدل الشافعي بسياق اآلية، فاهللا تعاىل ذكر املطلقة الرجعية وأحكامها أول اآلية إىل 

فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ  :(تعاىلقوله 
 كُمنم)ا يعم املطلقات كلهن من تعديد األشهر وغري ذلك مث ذكر بعد ذلك حكم)٢:الطالق

وهو عام يف كل مطلقة، فرجع ما بعد ذلك من األحكام إىل كل مطلقة، قال الشافعي يف بيان 
يف هذه اآلية أا يف املطلقة ال ميلك زوجها رجعتها ) واهللا أعلم(فكان بينا :(وجه االستدالل باآلية

وإِنْ كُن أُوالت حملٍ فَـأَنفقُوا   :(مث قال يف النفقة؛ سكىن عاما ملا أمر بال تعاىلمن قبل أن اهللا ؛ 
نلَهمح نعضى يتح هِنلَيع)فدل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات ) ٦:الطالق

صنف دل الكتاب على أن ال نفقة على غري ذوات األمحال منهن، ألنه إذا وجب ، األمحال منهن 
دليل على أنه ال جيب نفقة ملن كانت يف غـري صـفتها مـن    ، نفقة ففي ذلك ؛ طلقة بصفة مل

                                                
 . املسائل وأدلتها يف الفصل اخلاص بالنفقة يف اجلزء اخلاص حبقوق الزوجة املاديةسبق ذكر هذا    )١٥٣(
، شـرح معـاين   ١٨/١٦٦:، القرطيب١٤٧:، اختالف العلماء٢/٧١:، بداية اتهد٨/١٨٥: ، املغين٥/١١٦:األم   )١٥٤(
 . ٢٦١:، أحكام القرآن للشافعي٣/٧٢:اآلثار
 . ١٨/١٦٨:تفسري القرطيب   )١٥٥(
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يف معـاين  ؛ املطلقات، وملا مل أعلم خمالفا من أهل العلم يف أن املطلقة اليت ميلك زوجها رجعتها 
 ١٥٦ )كانت اآلية على غريها من املطلقات: األزواج

وإِنْ كُن أُوالت حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضـعن   :(تعاىلواستدلوا إلسقاط النفقة مبفهوم قوله  •
نلَهمح)فإن مفهومه أن احلامل ال نفقة هلا، وإال مل يكن لتخصيصها بالذكر معىن )٦:الطالق ،

 .والسياق يفهم أا الرجعية، ألن نفقة الرجعية واجبة لو مل تكن حامال
، وعطـاء  ، وجـابر  ، وابن عبـاس  ، وهو قول علي ، ال نفقة و، ال سكىن هلا : القول الثاين

وداود والظاهر عند احلنابلة، ، وأيب ثور ، وإسحاق، وميمون بن مهران ، واحلسن وعكرمة ، وطاوس
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

فأرسل إليها وكيلـه بشـعري   ، أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب (، ما روت فاطمة بنت قيس  •
: فقال، فذكرت ذلك له   واهللا ما لك علينا من شيء فجاءت رسول اهللا : فقال ،فتسخطته 

فقال رسول اهللا : (،ويف لفظ١٥٧ )ليس لك عليه نفقة وال سكىن فأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك
  :فإذا مل يكن له ، انظري يا ابنة قيس إمنا النفقة للمرأة على  زوجها ما كانت له عليها الرجعة

، وهذا احلديث هو املعول عليه عند أصحاب هذا القول، بل )فال نفقة وال سكىن، رجعة عليها ال
وأسعد الناس ذا اخلرب من قال به، وأنه ال نفقة هلا وال سكىن، (:هو حجة املسألة، قال ابن القيم

أما من طريق احلجة وما يلـزم  (:، وقال ابن عبدالرب١٥٨ )وليس مع رده حجة تقاومه وال تقاربه
نصا صرحيا، فأي شيء  ا، فقول أمحد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح، ألنه ثبت عن النيب منه

  )الذي هو املبني عن اهللا مراده، وال شيء يدفع ذلك  يعارض هذا إال مثله عن النيب 
، ومن أهم التأويالت وقد تعرض احلديث للتأويل من طرف أصحاب القولني األول والثالث 

إمنا أمرت به، ألا استطالت على أمحائها، فأمرت بالتحول عنهم ( القدمي أنه ما قاله الشافعي يف
للشر بينها وبينهم، فكأم أحبوا هلا ذكر السبب الذي له أخرجت، لئال يذهب ذاهب إىل أن النيب 

  وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشـة، وبـه   )قضى أن تعتد املبتوتة حيث شاءت ،
 : احتج عليها باحلديث، وقد أجاب ابن القيم على ذلك التأويل بالوجوه التالية أجابت مروان ملا

أنه ليس مبذكور يف القصة، وال علق عليه احلكم قط ال باللفظ وال باملفهوم، : الوجه األول
                                                

 . ٢٦١:القرآن للشافعي أحكام   )١٥٦(
، فمـا بعـدها،   ٢/١١١٤:مسلم: ورد احلديث بروايات خمتلفة، وهذه بعض املراجع اليت روي فيها هذا احلديث   )١٥٧(

: ، النسـائي ٢/٢٨٦:، أبو داود٤/٢٢: ، الدارقطين٧/١٣٦:، البيهقي٢/٢١٨:، الدارمي٣/٤٨٤:، الترمذي٥/٢٠٣٩:البخاري
 . ٢/٥٨٠:، املوطأ١/٦٥٦: ، ابن ماجة٣/٣٩٩

 . ٦/٢٧٨:حاشية ابن القيم   )١٥٨(
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، وال يف لفظه قط ما يـدل  وإن كان واقعا فتعليق احلكم به تعليق على وصف مل يعتربه النيب 
كىن به، وترك لتعليق احلكم بالوصف الذي اعتربه وعلق به احلكم وهو عـدم  على إسقاط الس

  .    ثبوت الرجعة
أن املتأولني للحديث ال يقولون به، فإن املرأة ولو استطالت ولو عصت مبـا  : الوجه الثاين

عسى أن تعصى به ال يسقط حقها من السكىن، كما لو كانت حامال، بل كان يستكري هلا من 
  .ل زوجها، وتسكن ناحيةحقها يف ما

ذكر هلا السبب الذي من أجله سقط حقها من السكىن، وهو   أن النيب : الوجه الثالث
سقوط حق الزوج من الرجعة، وجعل هذا قضاء عاما هلا ولغريها، فكيف يعدل عن هذا الوصف 

 .إىل وصف لو كان واقعا مل يكن له تأثري يف احلكم أصال
 التعليل بسالطة اللسان مع هذا البيان صحيحا ملا احتاج عمرأنه لو كان : الوجه الرابع

مل خيرجها من السكىن إال بذاؤها (:،بل كان يقول)ال ندع كتاب ربنا لقول امرأة(:يف رده إىل قوله
يقف أحيانا يف انفراد بعض الصحابة،   ، ومل يعللها بانفراد املرأة به، وقد كان عمر )وسلطها

 .اهدا على روايته وغريهكما طلب من أيب موسى ش
أن فاطمة ،رضي اهللا عنها،  ردت على من أنكر عليها وانتصرت لروايتها : الوجه اخلامس

 .ومذهبها
أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا  :(قال  تعاىلأنه ال يصح االستدالل باآلية، ألن اهللا  •

لَيقُوا عيضتل نوهارضت نعضفَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح أُولَات إِنْ كُنو هِن
) ٦:الطـالق (لَكُم فَآتوهن أُجورهن وأْتمروا بينكُم بِمعروف وإِنْ تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى

، وهذا لو )١:الطالق((من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة  لَا تخرِجوهن :(وقال
كان كما ظنوه لكان يف السكىن خاصة، وأما إجياب النفقة هلا، فليس يف القرآن إال ما يدل على 

ت احلمل، وقد قالـت  شرط يف وجوب اإلنفاق أن يكن من أوال تعاىلأنه ال نفقة هلن، ألن اهللا 
فاطمة بنت قيس ،رضي اهللا عنها، وهي صاحبة القصة يف ردها على مروان حني بلغها إنكـاره  

لَا تخرِجوهن من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتني  :(تعاىلبيين وبينكم كتاب اهللا، قال اهللا : بقوهلا
لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح  دعثُ بدحي لَّ اللَّهرِي لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتي نمو اللَّه وددح

هذا ملن كانت له مراجعة، فأي أمر حيدث بعد الثالث، وإذا مل : ، قالت)١:الطالق(ذَلك أَمرا
 يكن هلا نفقة، وليست حامال فعالم حيبسوا؟

ق فاطمة على أن املراد بقوله تعاىل حيدث بعد ذلك أمر املراجعة قتادة واحلسن والسدي وقد واف •
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 .والضحاك ومل حيك عن أحد غريهم خالفة
ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، ألن أمحد أنكره وقال : أنه قال أنه مل يصح عن عمر  •

هذا أمر يرده اإلمجاع على قبول املـرأة يف  أما هذا فال، ولكن قال ال نقبل يف ديننا قول امرأة، و
  .١٥٩الرواية، فأي حجة يف شيء خيالفه اإلمجاع وترده السنة وخيالفه فيه علماء الصحابة

ولو مل ، ومن وافقهما ، خالفه فيه علي وابن عباس  ومن وافقه من الصحابة ، أن قول عمر  •
حجة على   فإن قول رسول اهللا    ملا قبل قوله املخالف لقول رسول اهللا، خيالفه أحد منهم 
 .عمر وعلى غريه

أن رد خربها ألا امرأة مما ال يقول به أحد، وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة، وخبـرب   •
وغريهن من الصحابيات، بل قـد احـتج    الفريعة وهي امرأة، وحبديث النساء كأزواج النيب 

 . ١٦٠ثريةالعلماء حبديث فاطمة هذا بعينه يف أحكام ك
ولو مل يكن يف املسألة (:قضى يف املتالعنني أن ال يبت هلا عليه وال قوت، قال ابن القيم أن النيب  •

نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكىن، ألا إمنا جتب يف مقابلة التمكني من االستمتاع، 
ا، وأما البائن فـال   والبائن قد فقد يف حقها ذلك وهلذا وجبت للرجعية لتمكنه من االستمتاع

سبيل له إىل االستماع ا إال مبا يصل به إىل األجنبية، وحبسها لعدته ال يوجب نفقة كما لـو  
    ١٦١ )وطئها اليسرى وكاملالعنة واملتوىف عنها زوجها

 :(تعاىل، أما قوله ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا:( تعاىلأنه ال سكىن إال للرجعية لقوله  •
كأَس كُمدجو نم مكَنتثُ سيح نم نوهن)فهو راجع إىل ما قبله، وهي املطلقـة  )٦:الطالق ،

  .الرجعية
  . أن السكىن تابعة للنفقة وجارية جمراها، فلما مل جتب للمبتوتة نفقة مل جيب هلا سكىن •

واحلسن بن ، الثوري و، وابن أيب ليلى ، هلا السكىن والنفقة، وهو قول ابن شربمة : القول الثالث
وابن مسعود، واستدلوا على ذلك ، والعنربي، وروي عن عمر ، والبيت ، وأيب حنيفة وأصحابه ، صاحل 
  :١٦٢مبا يلي

                                                
)١٥٩(    . 
 . ٦/٢٧٨:حاشية ابن القيم   )١٦٠(
 . ٦/٢٨٢:حاشية ابن القيم   )١٦١(
 ذكر الشوكاين من األدلة اليت استدل ا أصحاب هذا القول بعض الروايات عن عمر أنه قال مسعت رسول اهللا    )١٦٢(
لك من أصحاب هذا القول، وقد قال اإلمام أمحد ال يصح ذلك عن عمر، وقال هلا السكىن والنفقة، ومل أجد من استدل بذ:يقول

الدارقطين السنة بيد فاطمة قطعا، مث إن تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتني، قال ابـن  
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ال جيوز يف : هلا السكىن والنفقة ما دامت يف العدة، وعنه قال: أنه قال يف املطلقة ثالثا عن عمر  •
ال ندع كتاب :(ثا السكىن والنفقة، وعنه أنه قالدين املسلمني قول امرأة، وكان جيعل للمطلقة ثال

هلا النفقة : ، وروي عن شريح يف املطلقة ثالثا، قال)ربنا وسنة رآه لقول امرأة هلا السكىن والنفقة
  . ١٦٣والسكىن

 :(قال تعاىلألن اهللا ، يف دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة   أن ما احتج به عمر  •
لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ  :(،مث قال) ١:الطالق(ا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِنياأَيها النبِي إِذَ
أَسكنوهن من  :(تعاىل، وقد أمجعوا أن ذلك األمر هو املراجعة، مث قال )١:الطالق(بعد ذَلك أَمرا

 كُمدجو نم مكَنتثُ سيح)(مث قال) ٦:الطالق:     نجـرخلَـا يو هِنـوتيب نم نوهرِجخلَا ت
)تعاىلعلى ما أمره اهللا ، يريد يف العدة، فكانت املرأة إذا طلقها زوجها اثنتني للسنة ) ١:الطالق 
ووجبت عليها العدة اليت جعل اهللا هلـا  ، حرمت عليه ، مث طلقها أخرى للسنة ، مث راجعها ، به 
وأمر الزوج أن ال خيرجها، ومل يفرق اهللا عز وجل بني ، أو أمرها فيها أن ال خترج ، ها السكىن في

وبني املطلقة للسنة اليت عليها الرجعة، فلما جاءت فاطمة ، هذه املطلقة للسنة اليت ال رجعة عليها 
ـ (: أنه قال هلا  فروت عن النيب ، بنت قيس  ) ا الرجعـة إمنا السكىن والنفقة ملن كانت عليه

، ألن كتاب اهللا تعاىل قد جعل السكىن ملن ال رجعـة عليهـا  ، خالفت بذلك كتاب اهللا نصا 
، خـالف مـا روت    قد روى عن رسول اهللا   ألن عمر   وخالفت سنة رسول اهللا 

فلم ، وبطل حديث فاطمة ، ما أنكر خروجا صحيحا  فخرج املعىن الذي منه أنكر عليها عمر 
  .١٦٤أصالجيب العمل به 

  . وترك النفقة من أكرب األضرار، )٦:الطالق(ولَا تضاروهن لتضيقُوا علَيهِن : تعاىلقوله  •
  .أا معتدة تستحق السكىن عن طالق فكانت هلا النفقة كالرجعية •
  .أا حمبوسة عليه حلقه فاستحقت النفقة كالزوجة •
  .لرجعيةكا، فوجبت هلا النفقة والسكىن ، أا مطلقة  •

  : الترجيح
                                                                                                                                 

،وينبغي أن ال حيمـل   على رسول اهللا  وحنن نشهد باهللا شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر، وكذب: القيم
اإلنسان فرط االنتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصرحية الصحيحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عـن  

، ونـرى  ٧/١٠٦:نيل األوطار: ، انظر»خلرست فاطمة وذووها ومل ينبزوا بكلمة وال دعت فاطمة إىل املناظرة عمر عن النيب 
 . ه لو صح هذا احلديث عن عمر لقطع الرتاع ولكفى وحده لالستدالل، وذلك وحده دليل على عدم صحتهأن

 . ١٩/١٤٢:التمهيد:انظر هذه اآلثار بأسانيدها ودرجتها يف    )١٦٣(
 . ٣/٧٢:شرح معاين اآلثار: انظر   )١٦٤(
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نرى أن األرجح يف املسألة أا من مسائل اخلالف الطويلة، واليت تتكافؤ فيها األدلة، وال ميكننا 
حبجة مناقضته حلديث  وال تأويله، وال ميكننا مع ذلك طرح رأي عمر  طرح حديث رسول اهللا 

، أو لو مل يرو عنه بلوغه، جيرؤ على ذلك، ولو مل يبلغ احلديث عمر فما كان عمر  رسول اهللا 
لكان يف األخذ حبديث فاطمة حجة الزمة ال ميكن التنازل عنها أو طرحها بأي ضرب من ضـروب  

  التأويل، فكيف ميكن اجلمع بني األمرين، وهل هناك إال األخذ بأحد القولني؟
من  ، ألنه١٦٥صح عنده احلديث، ولكنه عمل خبالفه واجلواب على ذلك، واهللا أعلم، أن عمر 

وكيفية تعامله يف قضاياه، ومن معرفته كذلك لفاطمة بنت قيس وقصتها  معرفته لسنة رسول اهللا 
باعتباره وليا لألمر، فلذلك اختار  علم أن املسألة ليست حكما شرعيا الزما، وإمنا هي تصرف منه 

عبـد العزيـز   هو يف زمانه واختار شريح وهو قاض من قضاة املسلمني، واختار من بعدمها عمر بن 
  .خالف حديث فاطمة، ألن حديثها كان خاصا ا، ومبن يشبه حالتها

ولكن القول ذا قد جيعل هذا األمر لعبة بأيدي أولياء األمور، والكثري منهم ليس يف عدل عمر 
  وال بصرية شريح، فما احلل يف ذلك؟

حق وليست واجبا، ومعـىن  نرى يف هذا واهللا أعلم أن النفقة والسكىن،  بالنسبة للمطلقة ثالثا 
كوا حقا، أن هلا اخليار يف أن تأخذ النفقة وتسكن السكىن، أو أن تترك ذلك مجيعا، وهذا ما يفرقها 

هذا التفريق، فأخربها أن ذلك للمطلقة الرجعيـة، أي   عن املطلقة الرجعية، وهلذا اعترب رسول اهللا 
ذ به للضرورة، وقد تتركه إذا مل تدع الضرورة على سبل الوجوب، أما املطلقة البائن فهو حق قد تأخ

إىل ذلك، والنساء خيتلفن يف ذلك، والظروف ختتلف كذلك، فلذلك مل يرد نص صريح عام يقطـع  
  .اخلالف

فكان األوفق ملصلحة املرأة هو ما تراه مناسبا هلا، وهلذا من احلرج، ومن التضييق علـى النـاس   
 نت قيس ،رضي اهللا عنها،  عندما جاءت إىل رسول اهللا إلزامهم بقول واحد، وقد كانت  فاطمة ب

ترغب يف أن ال تعتد يف بيت زوجها، فلذلك بلغها رغبتها، وهذا ما فهمه العلماء الفحول من السلف 

                                                
للَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً فَإِذَا بلَغـن أَجلَهـن   ال تدرِي لَعلَّ ا  :قوله  ذكر ابن حزم أنه لو تلي على عمر    )١٦٥(

﴾وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نِسكُوهإذ منع من أن يزيد أحـد  ، ، لرجع كما رجع عن قوله )٢ـ   ١من اآلية: الطالق(فَأَم
فتذكر ورجع، وكما ذكره أبـو  (وآتيتم إحداهن قنطارا :)  على  أربعمائة درهم يف صداق امرأة حني ذكرته امرأة بقول اهللا 

إنك :)  مات إال ضربته بالسيف ؟ فلما تال عليه أبو بكر قول اهللا   إن رسول اهللا : ال يقولن أحد: بكر إذ سل سيفه وقال
من األدلة، فمجـالس   ذا ومثله ،  وحنن أن نستبعد أن ال يذكر عمر ١٠/١٠٠:احمللى.سقط إىل األرض(ميت وإم ميتون 

خالفه وال عمن بعـده مـن    جمالس علم وقرآن ،ومل يكن يغيب عنها مثل هذا خاصة، وأنه مل يذكر عن عمر  الصحابة 
 . ، بل قد كانت فاطمة ،رضي اهللا عنها،  تناظر ذه اآلية، ويستبعد أن ال يكون قد مسع حجتها.السلف الصاحل 
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: أين تعتد املطلقة ثالثا ؟ فقال: قلت لسعيد بن املسيب: قال، عن أبيه ، الصاحل فعن عمرو بن ميمون 
فاطمة بنت قيس أن تعتد يف بيت ابن أم مكتـوم ؟   ليس قد أمر رسول اهللا أ: فقلت له، يف بيتها 

أن تعتد يف بيت   تلك املرأة فتنت الناس واستطالت على أمحائها بلساا فأمرها رسول اهللا : فقال
  )وكان رجال مكفوف البصر، ابن أم مكتوم 

قد أخذ البخاري الترمجة من والنصوص املختلفة اليت روي ا حديث فاطمة تؤكد هذا املعىن، و
إما خشية االقتحام عليها، : جمموع ما ورد يف قصة فاطمة من روايات، فرتب اجلواز على أحد األمرين

  .١٦٦وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول
فإذا مجعت ألفاظ احلديث من مجيع اإلشارة، خرج منها أن سبب اسـتئذاا يف  (:قال ابن حجر

ا ذكر من اخلوف عليها، واستقام االستدالل حينئذ على أن السكىن مل تسقط لذاا، وإمنا االنتقال م
  . ،)سقطت للسبب املذكور

إمنا أمرها أن تنتقل حني خافت زوجهـا   وقد روي يف بعض روايات احلديث أن رسول اهللا 
قال انتقلي عنه، وقد ، وإنه يريد أن يقتحم، يا رسول اهللا إن زوجي طلقين: عليها، فقد روي أا قالت

وجه الطحاوي بعض ما يبدو من تناقض بني هذه الرواية وما روي يف هذا الباب أنه طلقها وهو غائب 
ألنه قد جيوز أن تكون فاطمة ملا ، ما تضادا (:فقال،أو طلقها مث غاب فخاصمت ابن عمه يف نفقتها ، 

ووكل ، أتاها بالنفقة مث غاب بعد ذلك ، فخافت على اهلجوم عليها، وسألت النيب ، طلقها زوجها 
ال سكىن لك وال (: فقال هلا رسول اهللا ، فخاصمت حينئذ يف النفقة وهو غائب ، ابن عمه بنفقتها 

  ١٦٧ )نفقة
والسلف الصاحل هلا، فليس من باب اإلنكار على حتديثها، فهم  أما ما روي من ختطئة عمر 

ت تدعو إىل ذلك وختالف ويل األمر فيه مما قد يتناقض مع يعرفون عدالتها وعقلها ودينها، ولكنها كان
  .مصاحل املسلمني

يا شعيب اتق اهللا وارجع : لقيين األسود بن يزيد فقال: وقد روى الشعيب ما يدل على هذا، فقد قال
ال أرجع عـن شـيء   : عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان جيعل هلا السكىن والنفقة، قلت

، فالشعيب كان يرى استمرار احلديث، ومن نصحه بعدم نت قيس عن رسول اهللا حدثتين به فاطمة ب
 خالفوا عمر  نصحه بعدم خالف ويل األمر، ألن الشعيب وغريه من الصحابة  خالف عمر 

  .يف كثري من املسائل مما ال عالقة هلا بويل األمر، ومل ينكر عليهم يف ذلك
                                                

 . ٩/٤٧٩:فنح الباري   )١٦٦(
 . ٣/٧٢: شرح معاين اآلثار: انظر   )١٦٧(
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قرآن محال وجوه، وال ميكننا أن ننصر وجها من الوجوه إال أما االستدالل بالقرآن الكرمي، فإن ال
وجدنا من ينصر غريه، وليس عقلنا بأقوم ممن استدل من القرآن بأي وجوه من الوجوه، فلذلك نرى 
يف هذا حكمة األسلوب القرآين يف حتميل النص احتمال التأويل والتوجيهات املختلفة، ليفتح بـذلك  

ارة، بل نرى يف عدم التصريح القرآين الذي يقطع اخلالف إرادة كل ما توجه دائرة أوسع مما حتتمله العب
  .إليه اخلالف

مث ال ينبغي بعد هذا بدعوى التعصب للسنة، مث نرى حديث فاطمة، أن نرى كل من ترك القول 
إن احلديث أوىل من قول عمر، ألن الذي أتـى  :بذلك مبتعدا عن السنة، وال ينبغي أن نقول ما قالوا 

لسنة هو الذي أمر باالهتداء دي عمر، فترك قول عمر ترك للسنة، مث إن فهمنا للحديث ومالبساته با
  . والسلف الصاحل من حوله ومن بعده لن يصل أبدا إىل جزء ضئيل مما وصل إليه فهم عمر 

اخرجي : مث نسأل هؤالء، بأي حق، أم بأي دين، نقول للمطلقة ثالثا مبجرد بينونتها من زوجها
إىل الشارع، فال مكان لك هنا وال نفقة، قد يكون للمرأة أهل تأوي إليهم أو بيت تسكن فيه، فتستغين 
عن الزوج بذلك، ولكن هناك جبانبها الكثريات ممن قد ال جيدن أهال وال ماال، وقد يطلقن ليال، فال 

د الشرع أن جنعل يصبح هلن على مقتضى قوهلم حق يف املبيت، أليس من األجدى، ومن األوفق مبقاص
هلن مدة يتبصرن فيها ما يعملن، وكيف يتصرفن، ويكون للمتسبب يف الضرر تكاليف تلك املدة، أم 

  .نأمرهن باخلروج ليفسحن اال لغريهن، مث ال تم بعد ذلك مبصريهن
إن اتمع سيكفلهن كما وجدت فاطمة بيت ابن أم مكتوم، ولكن، هـل يف كـل   : قد يقال
هو كابن مكتوم، وهل شرعت الشرائع لألجيال الفريدة، واألحوال املثالية أم شرعت  اتمعات من
  .لكل األحوال

إن نظرة للمسألة ـ وهي ليست مسألة نادرة، بل إا على اعتبار قول اجلمهور الذين يفسخون  
، وبعني عقدة الزواج ألتفه األلفاظ واألسباب، مسألة كثرية احلدوث ـ حتتاج إىل نظرة أكثر واقعية 

الشرع الرحيم، فال ننظر فقط إىل الزاوية اليت ترى أن العدة مرتبطة فقط باحتمال رجوعها لزوجها، بل 
تراها كذلك فرصة للملمة اجلراح، والتفكري املنطقي، فال تفاجأ املرأة بني عشية وضحاها بنفسها، وهي 

  .   جتوب أحناء الشوارع
هو قول وسط، فلماذ ال يكون راجحا؟ واجلواب على وقد يقال بعد هذا، فأين القول األول، و

ذلك عدم انسجام هذا القول مع املقاصد الشرعية من وجوب اإلنفاق على من وجب له اإليـواء،  
: فكيف نؤويها يف بيتها وحنبسها فيه مث حنرمها من نفقتها، وقد قالت فاطمة بنت قيس يف مثل هـذا 
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  ١٦٨ )فكيف حتبس امرأة بغري نفقة(
ول الذي حكاه الشوكاين عن الزيدية يف هذا وروي عن أمحد من أا تستحق النفقـة  بل إن الق
، أوىل من هذا القول، ألن املرأة بالنسبة للسكىن قد جتد من يؤويها، لكنها ال جتد من ١٦٩دون السكىن

  .يطعمها
  : االختالف يف انتهاء العدة 

ألن ما يف رمحها ال ؛ قوهلا مع ميينها  إن اختلفا يف انقضاء العدة فالقولعلى أنه  ١٧٠اتفق الفقهاء
واستحقاق ، وألا متمسكة باألصل واألصل بقاء العدة ، يعلمه غريها فتكون أمينة فيه مقبولة القول 

ألن قوله ؛ وبقول الزوج ذلك ال يظهر يف حقها ، النفقة كان ثابتا هلا فيبقى ما مل يظهر انقضاء العدة 
ألن ثبوت إقرارها ؛ وج البينة على إقرارها بانقضاء العدة برئ من النفقة فإن أقام الز، ليس حبجة عليها 

  .بالبينة كثبوته باملعاينة
إذا ادعت املطلقة أا آيسة وقد انقضت عدا باألشهر، فإن ناكرها زوجها يف مضي األشـهر  

صل، وإن كان لكرب فعليها البينة، وإن ناكرها يف اإلياس فإن كان اإلياس لصغر، فالقول قوهلا إذ هو األ
  .فعليه البينة ببلوغها مدة اإلياس

ويف حال ادعاء املرأة انتهاء العدة يف مدة يستحيل انتهاؤها فيها، فإنه ال تصدق املرأة يف ذلك إذا 
  :وقد اختلف الفقهاء يف املدة اليت يستحيل فيها انتهاء عدا على قولني، أنكر الزوج قوهلا

ست باملدة، وإمنا بإقامة املرأة البينة على ذلك، وهي أربع عدول مـن  أن العربة لي: القول األول
يشهدن أا حاضت حيضا أسود مث طهرت منه، وهكذا إىل ثالثة أقراء، أو بشهادة ، النساء عاملات 

  :امرأتني كذلك مع ميينها، وهو قول ابن حزم، ومن األدلة على ذلك
، ومن الباطل املتيقن أن يكون تعـاىل أراد أن   وال رسوله، مل حيد يف ذلك حدا  تعاىلأن اهللا  •

  .يكون لألقراء مقدار ال يكون أقل منه مث يسكت عن ذلك
وهي مدعية بطالن حق ثابت لزوجها يف رجعتها، ، حكم بالبينة على من ادعى  أن رسول اهللا  •

  . فال تصدق إال ببينة عدل - أحبت أم كرهت 
ن أيب طالب قد طلقها زوجها فادعت أا حاضـت  جاءت امرأة إىل علي ب: قال، عن الشعيب  •

                                                
 . ٧/٢٣:مصنف عبد الرزاق   )١٦٨(
  :البقرة اآلية، وبقوله (وللمطلقات متاع باملعروف  :ذكر الشوكاين من أدلتهم على وجوب النفقة قوله    )١٦٩(

أسـكنوهن   :وله ،  وبأن الزوجة املطلقة بائنا حمبوسة بسبب الزوج، واستدلوا على عدم وجوب السكىن بقال تضاروهن 
 . ٧/١٠٦:نيل األوطار: انظر.،فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج وذلك ال يكون يف البائنةمن حيث سكنتم 

: ، الفتـاوى الكـربى  ٣/٢٦:، شرائع اإلسالم٥/٢٠٤:، املبسوط٢/٥٣: ، املدونة٦/١٧٣: ، األم١٠/٥٦:احمللى   )١٧٠(
 . ٢/٢١٥: ، التاج املذهب٥/٥١٠
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ممن يرضى  - إن جاءت ببينة : قل فيها ؟ فقال شريح: ثالثة حيض يف الشهر ؟ فقال علي لشريح
فهي ، طهرت عند كل قرء وصلت : من بطانة أهلها أا حاضت يف شهر ثالثا - وأمانته ، دينه 

  .أصبت بالرومية :يعين - قالون : فقال علي، صادقة ؟ وإال فهي كاذبة 
فاختصـموا إىل  ، إن امرأة طلقت فحاضت يف حنو من أربعني ليلة ثالث حيض : عن قتادة قال •

إن شهد أربعة من نسائها أن حيضها كـان  : شريح فرفعهم إىل علي بن أيب طالب ؟ فقال علي
  .وإال فلتعتد ثالث حيض يف ثالثة أشهر، هكذا أبانت منه 

إذا شهدت هلا : حاضت يف شهر أو أربعني ليلة ثالث حيض ؟ قالعن إبراهيم النخعي يف امرأة  •
العدول من النساء أا قد رأت ما حيرم عليها الصالة من طموث النساء الذي هـو الطمـوث   

  .فقد خال أجلها، املعروف 
حتديد مدة العدة، وهو قول اجلمهور، وقد اختلفوا يف هذا التحديد بناء على أقواهلم : القول الثاين

  :مدد احليض والنفاس، ومن األقوال يف ذلكيف 
ال تصدق يف انقضاء العدة يف أقل من ستني يوما، وال تصدق النفساء يف أقل من مخسة ومثـانني   •

  .يوما، وهو قول أيب حنيفة
وحممـد بـن   ، ال تصدق يف انقضاء العدة يف أقل من تسعة وثالثني يوما، وهو قول أيب يوسف  •

كل حيضة ، مث ثالث حيض ، ه، ألنه جيعلها مطلقة يف آخر طهرها وسفيان يف أحد قولي، احلسن 
وهو أقـل   - كل طهر مخسة عشر يوما ، وطهران  - وهو أقل احليض عندهم  - من ثالثة أيام 
  .الطهر عندهم

  .ال تصدق املعتدة باألقراء يف أقل من مخسة وأربعني يوما، وهو قول احلسن بن حي •
  .هو قول األوزاعيال تصدق يف أقل من أربعني يوما، و •
  .إن مل تأت ببينة مل تصدق يف أقل من ثالثة أشهر، وهو قول أيب عبيد •
ألن أقل احليض ؛ وهو أحد أقوال الشافعي، ال تصدق يف أقل من اثنني وثالثني يوما وبعض يوم •

 . وأقل الطهر مخسة عشر يوما، ، عنده يف هذا القول يوم 
  : الترجيح

أا من املسائل اليت يستفىت فيها أهل االختصاص مـن األطبـاء   نرى أن األرجح يف املسألة هو 
وغريهم، والظاهر فيها، واهللا أعلم، أن املدة العادية تقارب ثالثة أشهر، والدليل على ذلك هو أن اهللا 

  .جعل عدة اليائس ثالثة أشهر يف مقابل القروء الثالثة لغريها، وهو يدل على أن املدتني تتقاربان تعاىل
  : ف يف وقت التطليقاالختال
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فانقضت عدتك بوضع احلمل ، طلقتك حامال : فقال، وكانت حامال فوضعت ، إن طلق امرأته 
ولك الرجعة، فالقول قوهلا ، فلي النفقة ، بل طلقتين بعد الوضع : وانقطعت نفقتك ورجعتك، فقالت، 
إلقراره بعدمها إال إذا ؛ ة للزوج وال رجع، وعليها العدة ، وعدم املسقط هلا ، ألن األصل بقاء النفقة ؛ 

  .ألا مقرة له ا؛ فله الرجعة ، رجع إىل قوهلا فصدقها 
. بل طلقتين وأنـا حامـل  : ولك النفقة، فقالت، فلي الرجعة ، طلقتك بعد الوضع : أما لو قال

فالقول ، ىل ألا حق هللا تعا؛ وال عدة عليها ، وال نفقة هلا ، ألن األصل بقاء الرجعة ؛ فالقول قوله 
  .ووجب هلا النفقة، سقطت رجعته ، وإن عاد فصدقها . قوهلا فيها

ورمبا يكون األرجح يف هذا هو اعتبار عدالة الزوج وصدقه، ألنه هو املطلق، وهو أدرى بالوقت 
إذا أقر الزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية فإن (:الذي طلق فيه، وقد قال ابن تيمية

، وإن كان عدال تعاىلاملقر فاسقا أو جمهول احلال مل يقبل قوله يف انقضاء العدة اليت فيها حق اهللا كان 
فهل العدة حني بلغها . غري متهم مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخربها أنه طلقها من مدة كذا وكذا
ف مشهور عند أمحـد  اخلرب إذ مل تقم بذلك بينة أو من حني الطالق ؟ كما لو قامت به بينة فيه خال

   ١٧١)واملشهور عنه هو الثاين
  :احلامل املطلقة ثالثا

أو بانت منه ، أو خبلع ، على أن الرجل إذا طلق امرأته طالقا بائنا سواء كان ثالثا  ١٧٢أمجع العلماء
  : وكانت حامال فلها النفقة والسكىن، واستدلوا على ذلك مبا يلي، بفسخ 

من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا تضاروهن لتضيقُوا علَيهِن وإِنْ كُن  أَسكنوهن ﴿: قول اهللا تعاىل •
﴾ نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح فاآلية صرحية يف وجوب اإلنفاق )٦:الطالق( أُولَات ،

  .على احلامل حىت تضع محلها
  ١٧٣ )ال نفقة لك إال أن تكوين حامال: (بنت قيس يف بعض أخبار فاطمة •
كما ، فوجب، إال باإلنفاق عليها ، وال ميكنه النفقة عليه ، فيلزمه اإلنفاق عليه ، أن احلمل ولده  •

 .وجبت أجرة الرضاع
  :علة اإلنفاق على احلامل

  :١٧٤نيأو للحمل على قول ،هل هي من أجل احلمل ،حلاملعلة اإلنفاق على ااختلف الفقهاء يف 
                                                

 . ٥/٥١٠:ىالفتاوى الكرب   )١٧١(
 . ١٠/٩٦:انظر حكاية اإلمجاع يف شرح النووي على مسلم   )١٧٢(
، مصنف ٢/٢٨٧:، أبو داود٧/٤٧٢:، البيهقي٢/١١١٧:مسلم:انظر هذه الرواية من حديث فاطمة بنت قيس يف   )١٧٣(

 . ٧/٢٢:عبد الرزاق
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، جتب للحمل، وهي رواية عند احلنابلة وقول عند الشافعية، ألا جتب بوجوده :  القول األول
  .فدل على أا له، وتسقط عند انفصاله 

رواية عند احلنابلة وقول عند الشافعية، ألا جتب مع  وأا  جتب هلا من أجله، وه: القول الثاين
فأشبهت نفقتها يف ، وألا ال تسقط مبضي الزمان ، وجات فكانت له كنفقة الز، اليسار واإلعسار 

  .حياته
أا جتب هلا خصوصا، ال ألجله، وهو قول احلنفية، وقول من يقول بأن للمطلقة : القول الثالث

ثالثا النفقة والسكىن، وقد أسهب الطحاوي يف بيان الدليل العقلي على ذلك، وهو استدالل مهـم  
ن النفقات، وال بأس أن نلخصه هنا، فقد انطلق يف استدالله من أن اإلمجاع مرتبط باملقاصد الشرعية م

﴿ :تعاىللقوله ، أن هلا النفقة على زوجها ، وهي حامل من زوجها ، انعقد على أن املطلقة طالقا بائنا 
فَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح أُولَات إِنْ كُنو  ﴾ نهـورأُج نوهفَـآت لَكُم نعض 

  )٦:الطالق(
ألنه يكون عنها ما يغذي الصيب يف ، وتلك النفقة املأمور ا حيتمل أن تكون جعلت على املطلق 

، كما جيب عليه أن يغذيه يف حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه ، بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده 
ال لعلة الولد الذي يف بطنها، فإن كانـت  ، لعلة العدة ، لقة خاصة وحيتمل أن تكون قد جعلت للمط

للمبتوتة النفقة والسكىن حـامال  (ثبت قول الذين قالوا ، النفقة على احلامل إمنا جعلت هلا ملعىن العدة 
فإن ذلك ال يدل علـى أن  ، وإن كانت العلة اليت ا وجبت النفقة هي الولد ) كانت أو غري حامل

  .بة لغري احلاملالنفقة واج
فأنفق عليها حـىت  ، فحكم القاضي هلا عليه بالنفقة ، أما الرجل فإنه إذا طلق امرأته وهي حامل 

أن ، يف قوهلم مجيعـا  ، وكان هلذا الولد مال من إرث أو غريه ،فإنه ليس لألب ، وضعت ولدا حيا 
ذا كانت حامال به، فثبت بذلك إ، يرجع على ابنه مبا كان أنفق على أمه حبكم القاضي هلا عليه بذلك 

ال لعلة ما هي به حامل ، من الذي طلقها ، هي لعلة العدة اليت هي فيها ، أن النفقة على املطلقة احلامل 
  .منه

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث بناء على أن للمطلقة ثالثا حق النفقة والسكىن كما 

  .ةمر بيانه يف املسألة السابق

                                                                                                                                 
 . ٣٨:شباه والنظائر، األ٩/٣٦٥: ، اإلنصاف٤٠٥: القواعد البن رجب: انظر اخلالف يف املسألة يف   )١٧٤(
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أما على عدم اعتبار ذلك، فإن األرجح من القولني هو القول الثاين لعدم انفصال محلها عنها، وإمنا 
اخترنا هذا القول ملا ينيب على اخلالف بني القولني األولني من اآلثار اليت قد تتضرر ا الزوجة بناء على 

  :القول األول، ومن تلك اآلثار
فعلى القول األول هي على الزوج ، أو وطء شبهة ، فاسد  أن الزوجة إن كانت حامال من نكاح

؛ فلزمته نفقته مثلما تلزمه  بعد الوضع، أما على القول الثاين فإنه ال نفقة عليه ، ألنه ولده ؛ والواطئ 
  .ألا ليست زوجة جيب اإلنفاق عليها

نفقـة ولـده ال    ألن؛ مل تسقط نفقتها : فعلى القول األول، وهي حامل ، إن نشزت امرأة أنه 
 .ألا ناشز؛ تسقط بنشوز أمه أما على القول الثاين فال نفقة هلا 

  :احلامل املتوىف عنها زوجها
  :١٧٥اختلف الفقهاء يف وجوب نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها على األقوال التالية

وعطـاء   ال نفقة هلا، وهو قول جابر بن عبد اهللا وابن عباس وسعيد ابن املسيب: القول األول
واحلسن وعكرمة وعبد امللك ابن يعلى وحيىي األنصاري وربيعة ومالك وأمحد وإسحاق وحكى أبو 

  . عبيد ذلك عن أصحاب الرأي
أن هلا النفقة من مجيع املال، وروى هذا القول عن علي وعبد اهللا وبه قال ابن عمر : القول الثاين

الس بن عمرو ومحاد ابن ايب سليمان وأيـوب  وشريح وابن سريين والشعيب وأبو العالية والنخعي وج
السختياين وسفيان الثوري وأبو عبيد، وقد حكي الشوكاين القول بوجوب نفقة املتوىف عنها عن ابن 

  .عمر واهلادي والقاسم والناصر واحلسن بن صاحل
كان أصحاب (: روى احلكم عن إبراهيم قال: التفصيل، وقد ذكره اجلصاص، قال: القول الثالث

وإن كان ، د اهللا يقضون يف احلامل املتوىف عنها زوجها إن كان املال كثريا فنفقتها من نصب ولدها عب
  ١٧٦ )قليال فمن مجيع املال

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة القول بالتفصيل الذي ذكره أصحاب القول الثالث بناء على الظروف 

ملقدر هلا، فإن كان هذا النصيب كثريا كافيا، فإا ال املختلفة اليت تكون عليها احلامل، ومن نصيبها ا
حتتاج لألخذ من مال الورثة، أما إن كان النصيب قليال ال يكفيها لظرفها الطارئ، ووضعها ال يتحمل 
أي عمل أو مشقة، فإن هلا احلق يف أن تأخذ من املال مجيعا ما يسد هذه احلاجة، واآلية بذلك حتتملها 

                                                
 . ٣/١٨٥:تفسري القرطيب   )١٧٥(
 . ١/٥٧٤:أحكام القرآن للجصاص   )١٧٦(
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، ألن اإلنفاق عليها إما أن يكون )٦:الطالق( فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن ﴾: تعاىلوهي قوله  ،
  .من الزوج يف حال حياته، أو من ماله يف حال موته

ونرى أن هذا القول الزم عن القول األول الذي دلت عليه األدلة الكثرية، وهو ال يتناقض معه، 
  .ليت أشار إليها القرآن الكرمي، وألجل التوسعة ا وقع اخلالفوإمنا هو حالة من حاالته ا

  : وقت دفع نفقة احلامل
  :اختلف الفقهاء يف الوقت الذي تدفع فيه نفقة احلامل على قولني

وهـو   يلزم الزوج دفع نفقة احلامل املطلقة إليها حبسب حاجتها كزوجته العادية،: القول األول
فقـد  ، فإن كان محـال ، دفع إليها ، ية، فمىت ادعت احلمل فصدقها قول احلنابلة وقول عند الشافع

سواء دفع إليها حبكم احلـاكم أو  ، أرجعت إليه نفقته ، وإن بان أا ليست حامال ، استوفت حقها 
، فرجع إىل قوهلن ، نظر النساء الثقات ، وسواء شرط أا نفقة أو مل يشترط، وإن أنكر محلها ، بغريه 

  .ألا شهادة على ما ال يطلع عليه الرجال؛ رأة الواحدة إذا كانت من أهل اخلربة والعدالة ويقبل قول امل
ـ قول عند الشافعية،  ال يلزمه دفعها إليها حىت تضع، وهو: القول الثاين أن واستدلوا على ذلك ب

  .احلمل غري متحقق وهلذا قالوا بوقف املرياث إىل تبني احلمل
  :الترجيح

املسألة هو القول األول ألن األساس يف تشريع النفقة هو احلاجة، فإذا تركنا نرى أن األرجح يف 
احلامل يف فترة حاجتها للجوع والعطش والعري، فما جيديها بعد ذلك إن سلمت وسلم محلها أن ندفع 
نعضى يتا إىل غاية حددها الشرع بـ ﴿ ح هلا حق والدته، مع أن النص صريح يف أن النفقة مأمور 

﴾نلَهمحني يضعن محلهن(﴾، ومل يقلن النص القرآين)٦:الطالق( ح(  
  :اإلرث يف العدة 

وقد حتدثنا عن أحكامها يف حملها اخلاص من حق الزوجني يف التوارث من اجلزء اخلاص باحلقوق 
  .املادية للزوجة

  :دفع الزكاة للمعتدة 
ا مدة العدة فال جيوز إعطاؤها من الزكاة اتفق الفقهاء على أن املعتدة إذا وجبت نفقتها على زوجه

  . ويف حالة عدم وجوا عليه يف العدة أو بعدها فإنه جيوز إعطاؤها من الزكاة لعدم وجوب النفقة عليه
  عالقة الزوج باملعتدة:األثر اخلامس

  :ويتعلق ذا األثر املسائل التالية
  : حكم معاشرة املعتدة ومساكنتها



 ٨٨

فال جيوز للمطلق معاشرا ، عتدة من طالق بائن حكمها حكم األجنبية اتفق الفقهاء على أن امل
فال حتل له إال بعقد ومهر جديدين يف ، النقطاع آثار الزوجية ، ومساكنتها أو اخللوة ا أو النظر إليها 

  . أو أن تنكح زوجا غريه مث يفارقها يف البينونة الكربى، البينونة الصغرى 
  : عتدة من طالق رجعي أو مساكنتها واالستمتاع أو اخللوة ا على قولنيواختلفوا يف معاشرة امل

أنه ال جيوز للمطلق لزوجته طالقا رجعيا معاشرا ومساكنتها يف الدار اليت تعتـد  : القول األول
إال إذا كانت الدار واسعة ومعها حمرم مميز يسـتحى منـه   ، فيها، بل جيب عليه اخلروج من املسكن 

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، ، وهو قول املالكية والشافعية ويف رواية للحنابلة ويكون بصريا
  .أنه يؤدي إىل اخللوة ا وهي حمرمة عليه •
  )٦:الطالق( ﴿ ولَا تضاروهن لتضيقُوا علَيهِن ﴾: تعاىلأن يف ذلك إضرارا ا وقد قال  •
وز الدخول عليها أو األكل معها أو ملسها أو النظر فال جي، أن الطالق رفع حلل النكاح ومقدماته  •

  . إليها
أو بدوا ، أنه جيوز االستمتاع بالرجعية واخللوة ا وملسها والنظر إليها بنية املراجعة : القول الثاين

ألا يف العدة كالزوجة ميلك مراجعتها ، مع الكراهة الترتيهية، وهو قول احلنفية وظاهر مذهب احلنابلة
 رضاها، وهو قول الظاهرية، فقد نص ابن حزم على أبعد مما ذكروا فقال مبينـا رأيـة ووجـه    بغري

ويلحقها ، يتوارثان، إن املطلقة طالقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما  مل تنقض عدا (: استدالله
ذ هي زوجته وإسكاا، فإ، وكسوا ، وعليه نفقتها ، ولعانه إن قذفها ، وظهاره ، وإيالؤه ، طالقه 

إذ مل يأت نص مبنعه ، وأن يطأها ، فحالل له أن ينظر منها إىل ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها 
وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ ﴿ : تعاىلإذ يقول ، بعال هلا   تعاىلمن شيء من ذلك، وقد مساه اهللا 

  ١٧٧ ))٢٢٨: البقرة(﴾أَرادوا إِصالحا
فإن وطئها مل يكن بذلك مراجعا هلـا  (:مث قال مؤكدا على رأية الذي قد يفهم منه قصد الرجعة

فإن راجع ومل يشهد فليس مراجعا لقول ، ويعلمها بذلك قبل متام عدا ، حىت يلفظ بالرجعة ويشهد 
فَارِقُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكُم ﴿ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو : تعاىلاهللا 
فال جيوز إفراد بعض ذلك عـن  ، والطالق واإلشهاد ، فرق عز وجل بني املراجعة ) ٢:الطالق( ﴾

  ) بعض
  : الترجيح

                                                
 . ١٠/١٦: احمللى   )١٧٧(
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نرى أن األرجح يف املسألة هو جواز مساكنة الزوج ملطلقته الرجعية، وحرمة مباشرا أو معاشرا 
ية، للمصاحل املترتبة عن ذلك، فيترتب عن جواز املساكنة، احتمال رجعته هلا، وهو مقصد من اجلنس

  :مقاصد الشريعة، ويترتب عن حرمة معاشرا جنسية أمران
  .استرباء رمحها، ألنه مقصد من مقاصد العدة ومعاشرا تؤدي إىل اإلخالل ذا املقصد •
يزيل رغبته يف رجعتها، خبالف ما لو حرم عليه ذلك  أن معاشرا جنسيا، مع كونه مطلقا هلا، قد •

ومنع منه مع كونه مساكنا هلا، وهي تتزين له، فقد يدعوه ذلك إىل رجعتها، فيتحقق مقصـود  
الشرع، أو يستمر يف عدم رجعتها، فيدل ذلك على النفرة الشديدة منها وأنه طلقها طالق رغبة 

 .ووطر ال طالق حال
واملعتدة من طالق رجعي تتشوف وتتزين له ألن :(نا السرخسي بقوله وقد أشار إىل بعض ما ذكر

  ١٧٨ )وهو مندوب على أن يراجعها وتشوفها له يرغبه يف ذلك، الزوجية باقية بينهما
أما إن كان ال يرجو مراجعتها، فإن األوىل هو األخذ بالقول األول، حىت ال يرجعها شهوة، مث 

فإن كان من :(لقات، وقد أشار إىل هذا أيضا السرخسي بقوله يعود لتطليقها  فيكثر ذلك من عدد الط
شأنه أن ال يراجعها، فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله، 
ال ألن الدخول عليها بغري االستئذان حرام، ولكن املرأة يف بيتها يف ثياب مهنتها فرمبا يقع بصره على 

وإذا صار مراجعا وليس من ، به الشهوة فيصري مراجعا هلا بغري شهود وذلك مكروه  شيء منها وتقترن
  ١٧٩ )قصده إمساكها احتاج إىل أن يطلقها وتستأنف العدة فيكون إضرارا ا من حيث تطويل العدة

  ثبوت النسب يف العدة
  :اختلف الفقهاء يف ثبوت النسب يف العدة على قولني

ما دام قد ولد يف نطاق احلد األقصى ملدة احلمل من ، د يف العدة ثبوت نسب الول:  القول األول
سواء أقرت املعتدة بانقضاء عدا أو  - فيثبت نسبه وال ينتفي عنه إال باللعان ، وقت الطالق أو املوت 

  .مل تقر، وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة
وبني البائن ، أقرت بانقضاء عدا أو مل تقر التفريق يف ثبوت النسب بني املعتدة اليت : القول الثاين

مث جاءت بولد ألقل من سـتة  ، والرجعية واملتوىف عنها، وهو قول احلنفية،  فإذا أقرت بانقضاء العدة 
فصارت كأا مل تقر به  خبالف ما لو جاءت بـه  ، ألنه ظهر عكسه بيقني ؛ أشهر ثبت نسبه اتفاقا 

فيكون من محل حادث بعده وألا أتت به ، ه ،ألنه مل يظهر عكسه لستة أشهر فأكثر فإنه ال يثبت نسب
                                                

 . ٦/٢٥: املبسوط   )١٧٨(
 . ٦/٢٥: املبسوط   )١٧٩(
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فلم يلحق به كما لو أتت به بعد انقضاء عدا ، بعد احلكم بقضاء عدا وحل النكاح هلا مبدة احلمل 
  .بوضع محلها ملدة احلمل

  : الترجيح
فسية والصحية من أن نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه يف اجلزء اخلاص حبقوق األوالد الن

النسب يف األصل ثابت لألبوين إال إذا نفاه اإلمكان الواقعي، واملرجع يف ذلك ليس ما نـص عليـه   
الفقهاء من التحديدات اليت يعود معظمها للمعارف املوجودة يف عهدهم أو لألخبار اليت تردهم، فيفتون 

  .ط العدالة واجلزمعلى أساسها، وإمنا ألهل االختصاص من العلماء واألطباء بشر



 ٩١

  الضوابط الشرعية للرجعةا ـ ثاني
نتناول يف هذا الفصل ـ بعد انتهائنا من األحكام املرتبطة حبل العصمة الزوجية بأنواعها األربعة ـ 
احلل الشرعي الذي وضعه الشارع إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها األصلي، وهو ما يطلق عليـه  

إما رجعة يف العدة، أو رجعة بعد انتهائها، مث هي يف هذه احلالة إما أن ال الفقهاء بالرجعة، وهي نوعان 
تفتقر إىل زواج املرأة بزوج آخر لكون الطالق بائنا بينونة صغرى أو أن تفتقر إىل ذلك إذا كان الطالق 

  .بائنا بينونة كربى
موجـودة يف   وقد حصل يف هذا النوع األخري من البينونة أخطاء كبرية ال تزال بعض آثارهـا 

اتمعات اإلسالمية، وهو التحايل على الرجعة بالوسائل املختلفة بعضها شرعي، وبعضها ال عالقة له 
  .باألحكام الشرعية

  :بناء على هذا فقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث
  .حول أحكام الرجعة بأنواعها املختلفة، وأركاا وشروطها: األول
الرجعة، وقد ذكرنا مواقف العلماء من التحايل، وبعض النماذج عن  حول التحايل على: الثاين

  .احليل،ومواقف الفقهاء منها
حول املخارج اليت جعلها الشرع لتضييق باب الطالق، كبديل وعالج لظاهرة التحايل : الثالث
  .على الرجعة



 ٩٢

  أحكام الرجعةـ  ١
  أوال ـ مفهوم الرجعة ومشروعيتها

  :تعريف الرجعة 
وفــي  . انصرف: رجع يرجِع رجعاً ورجوعاً ورجعى ورجعاناً ومرجِعاً ومرجِعةً :يقال: لغة
﴿ : ﴿ إِن إِلـى ربك الرجعى﴾، أَي الرجوع والـمرجِع، مصدر علـى فُعلـى؛ وفــيه :الترتيل

من كان له (: ماإلـى اهللا مرجِعكم مجيعاً﴾، أَي رجوعكم؛ وفـي حديث ابن عباس، رضي اهللا عنه
مال يبلِّغه حج بـيت اهللا أَو تـجِب علـيه فـيه زكاة فلـم يفعل سأَل الرجعة عند الـموت أَي 

  ١٨٠ )سأَل أَن يرد إلـى الدنـيا لـيحسن العمل ويستدرِك ما فات
  :للفقهاء تعريفات خمتلفة للرجعة، منها: اصطالحا

  .١٨١ جتديد عقدعود الزوجة املطلقة للعصمة من غري •
رد الزوج أو من قام مقامه من وكيل وويل امرأته إىل موجب النكاح، وهو احلل يف العدة من بائن  •

 .١٨٢بشروط
  .١٨٣هي إعادة زوجته املطلقة إىل ما كانت عليه دون عقد •

  :مشروعية الرجعة 
  :الرجعة بني الزوجني ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع 

  : من القرآن الكرمي
وبعولَتهن ﴿ : إىل قوله) ٢٢٨:البقرة(﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ ﴾: تعاىلقول اهللا  •

، واملراد به الرجعة عند عامة العلماء وأهل )٢٢٨: البقرة(﴾أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصالحا
   .١٨٤التفسري

أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن  )٢:الطالق(إِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف ﴾﴿ فَ: قوله تعاىل •
  .بلوغ أجلهن أي انقضاء عدن

  : من السنة الشريفة
                                                

 . ٨/١١٤: لسان العرب: انظر   )١٨٠(
 . ٢/٤١٥: حاشية الدسوقي   )١٨١(
 . ٣٢٦: اية الزين   )١٨٢(
  .٢٦٥: دليل الطالب   )١٨٣(
 . ٣/١٢٠: القرطيب: انظر   )١٨٤(



 ٩٣

وهي امرأته إذا ارجتعهـا  ، كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها : عن عائشة، قالت •
واهللا ال أطلقك فتبيين مين وال : حىت قال رجل المرأته، ة مرة أو أكثر وهي يف العدة وإن طلقها مائ

فذهبت ، أطلقك فكلما مهت عدتك أن تنقضي راجعتك : وكيف ذاك ؟ قال: قالت، آويك أبدا 
فأخربته فسكت النيب   املرأة حىت دخلت على عائشة فأخربا فسكتت عائشة حىت جاء النيب 

 الطَّال﴿ : حىت نزل القرآنانسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإم انترم ٢٢٩: البقرة(﴾ ق( ،
  . ١٨٥من كان طلق ومن مل يكن طلق، فاستأنف الناس الطالق مستقبال : قالت عائشة

، وهي املـرأة  ١٨٦طلق حفصة مث راجعها أن النيب   - رضي اهللا عنه  - عن عمر بن اخلطاب  •
ملن يذكر أنه طلق سودة، رضي اهللا عنها، قال ابن حزم تعليقا على  خالفا الوحيدة اليت طلقها 

طلق  امرأة من نسـائه إال     هذا كذب موضوع ما صح قط أن رسول اهللا :(من زعم ذلك 
حفصة فقط، مث  راجعها، وأما سودة فال، إمنا جاء فيها أا وهبت يومها وليلتها ملا أسنت لعائشة 

يف إمساكها وجتعل يومها وليلتـها   أراد فراقها فلما رغبت إليه  رضي اهللا عنها، وجاء أنه 
  ١٨٧ )لعائشة مل يفارقها

، يا حممد: فقال  فأتاه جربيل ، طلق حفصة تطليقة  أن النيب   - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •
  . ١٨٨وهي زوجتك يف اجلنة ؟ فراجعها، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة 

طلقت امرأيت وهي حائض فسأل عمر النيب  :أنه قال  - ه رضي اهللا عن - ما روي عن ابن عمر  •
  ١٨٩ )مره فلرياجعها(: فقال  

أمجع العلماء أن احلر إذا طلق احلرة دون الثالث أو العبد إذا طلق دون االثنتني أن فقد : اإلمجاع
  .١٩٠هلما الرجعة يف العدة، كما ذكره ابن املنذر

  حكم الرجعة: ثانيا
وال أمـر  ، بغري عوض ، إذا طلق احلرة بعد دخوله ا أقل من ثالث أمجع العلماء على أن احلر 

يف عدا، وأمجعوا على أنه ال رجعة له عليها بعد قضاء  دامتالرجعة ما إنه يباح له ف، يقتضي بينونتها 
                                                

 . ٤/٧: ، الدارقطين٧/٣٢٤: ، البيهقي٣/٤٩٧: ، الترمذي٢/٣٠٧: ، احلاكم٢/٤٥٧: الطربي: انظر   )١٨٥(
، ١٠/١٠٠: ، ابـن حبـان  ٢/٢١٥: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، احلـاكم : قال احلاكم   )١٨٦(

 . ٢/٥٨٠: ، املوطأ١/٦٥٠: ، ابن ماجة٣/٤٠٣: ، النسائي٢/٢٨٥ :، أبو داود٧/٣٢١: ، البيهقي٢/٢١٤: الدارمي
 . ١٠/١٩٢: احمللى   )١٨٧(
 . ٢/٢١٥: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، احلاكم: قال احلاكم   )١٨٨(
 . سبق خترجيه   )١٨٩(
 . ٧/٣٩٧: املغين: انظر   )١٩٠(



 ٩٤

، وتعتـري  )٢٢٨: بقرةال(﴾وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصالحا﴿: تعاىل، لقوله عدا
  :الرجعة زيادة على هذا احلكم األصلي األحكام العارضة التالية

  : ـ الوجوب ١
  :وقد قيل بوجوب الرجعة يف احلالتني التاليتني على اختالف بني الفقهاء يف ذلك

  :الرجعةإجبار من طلق امرأته يف احليض والنفاس على 
فساء، هل جيرب على رجعتها أم ال على األقوال اختلف الفقهاء فيمن طلق زوجته وهي حائض أو ن

  :التالية 
يؤمر برجعتها إذا طلقها حائضا، وال جيرب على ذلك، هو قول الشافعي وأيب حنيفة : القول األول

  .وأصحاما والثوري واألوزاعي وابن أيب ليلى وأمحد بن حنبل وأيب ثور والطربي
وإن طلقها نفساء مل جيـرب علـى    ،على رجعتهاكل من طلق امرأته حائضا أجرب : القول الثاين

  .  رجعتها، وهو مذهب داود بن علي
جيرب على مراجعتها إذا طلقها يف احليض أو يف النفاس، وهو قول املالكية، واستدلوا : القول الثالث

مبا يقتضيه األمر من وجوب االئتمار واستعمال املأمور ما أمر به حىت خيرجه عن جرب الوجوب، ومل 
قد اختلف قـول  ، و١٩١ )وال دليل ههنا على ذلك واهللا أعلم: (تدلوا بغري هذا، قال ابن عبد الربيس

  :املالكية يف الوقت الذي تتم فيه الرجعة على رأيني 
جيرب على الرجعة أبدا ما مل خترج من عدا سواء أدرك ذلك يف تلك احليضة اليت : الرأي األول

يضة الثانية أو الطهر بعدها ما مل تنقض العدة، وهو قول مالـك  طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو احل
  .وأكثر أصحابه

جيرب على الرجعة ما مل تطهر وحىت حتيض مث تطهر فإذا صارت يف احلال اليت أباح :  الرأي الثاين
  .طالقها مل جيرب على رجعتها، وهو قول أشهب بن عبدالعزيز له النيب  

  : الترجيح
ملسألة يف هذه احلالة أن األوىل هو القول األول ملا يفضي إليه القول الثاين من نرى أن األرجح يف ا

تكثري عدد الطلقات، وبالتايل قد يؤدي إىل البينونة الكربى، وهو ما مل يقصده الشارع بتعديد فرص 
باره الطالق، وهلذا كان األوىل إما القول بعدم وقوع الطالق كما ذكرنا ذلك سابقا، أو القول بعدم إج

على الرجعة، أما القول بوقوع الطالق مع وجوب الرجعة ففيه تناقض واضح ومفسدة عظيمة،  وقد 

                                                
 . ١٥/٦٧: التمهيد   )١٩١(



 ٩٥

  ١٩٢(من قال بوقوع الطالق وجربه على الرجعة فقد تناقض، فتدبر ذلك  :(قال ابن رشد مع مالكيته
  : الرجعة من الطالق يف الطهر الذي مسها فيه

، وهـو  احرامقد ارتكب ذلك طهر الذي مسها فيه اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته يف ال
  :نيطالق بدعة، واختلفوا هل جيب عليه مراجعتها أم ال على قول

ال جيب عليه مراجعتها، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب وابن قدامة، قال : القول األول
اإلمجاع ليس ثابتا، ومن ، ولكن هذا ١٩٣ )أمجعوا على أن الرجعة ال جتب يف هذه الصورة:(ابن عبدالرب

  :األدلة على هذا القول 
عدم صحة القياس على األمر بالرجعة يف الطالق من احليض، ألن زمن الطهر وقـت للـوطء    •

والطالق وزمن احليض ليس وقتا لواحد منهما، فظهر الفرق بينهما فال يلزم من األمر بالرجعة يف 
  .غري زمن الطالق األمر ا يف زمنه

لذي وجبت ألجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف يف صورة الطالق يف الطهر الـذي  أن املعىن ا •
فإنه إمنا حرم طالقها يف زمن احليض لتطويل العدة عليها فإا ال حتتسب ببقية احليضة  ،مسها فيه
ان أما الطهر فإا تعتد مبا بقي منه قرءا ولو ك، فتحتاج إىل استئناف ثالثة قروء كوامل، قرءا اتفاقا

فإن من قال األقراء األطهار كانت أول عدا عنده عقب  ،فال حاجة ا إىل أن يراجعها ،حلظة
مث أراد أن يطلقها مل يطلقها  ،ومن قال هي احليض استأنف ا بعد الطهر وهو لو راجعها ،طالقها

  .هذا هو الفرق املؤثر بني الصورتنيوإال يف طهر فال فائدة يف الرجعة، 
وجوب الرجعة يف هذا الطالق، وهو أحد الوجهني يف مذهب أمحد كما ذكر ابن : القول الثاين

  :القيم، ومن األدلة على ذلك 
فتلك العدة اليت أمر ا اهللا أن تطلـق  : أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن ميسها ،وقال أن النيب  •

  .، وهذا ظاهر يف التحرمي)النساء
ب يف الطالق يف زمن احليض، وألن زمن الطهر مـىت  أنه طالق حمرم فتجب الرجعة فيه كما جت •

 .اتصل به املسيس صار كزمن احليض يف حترمي الطالق، وال فرق بينهما
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة مثلما ذكرنا سابقا هو عدم القول بالرجعة ـ إن قلنا بوقوع الطالق  
ييق الطالق، وتقليل عدد الطلقـات يف  تض: ـ حىت ال تكثر عدد الطلقات، ألن الشرع قصد أمرين

                                                
 . ٢/٤٩:بداية اتهد   )١٩٢(
 . ١٧٧/ ٦: القيم ابنحاشية : نقال عن   )١٩٣(



 ٩٦

  .حال عدم وجود مسلك له، حىت ال تنقطع عالقة الزوجية بالكلية
  : ـ الندب ٢

خاصة إذا كان هناك أوالد تقتضي املصـلحة  ، وذلك يف حالة ندم الزوجني بعد وقوع الطالق 
فقد حض ، رع احلكيم حتصيال للمصلحة اليت ندب إليها الشا، نشأم يف ظل األبوين ليدبرا شؤوم 

﴿فَلَا جناح علَيهِما أَنْ يصـلحا  : تعاىلقال ، يف كثري من اآليات على الصلح والتوفيق بني الزوجني 
﴾ ريخ لْحالصا ولْحا صمهني١٢٨:النساء(ب ( تعاىلوقال : ﴾ كُمنيلَ با الْفَضونسلَا تو ﴿)٢٣٧:البقرة (  

  : ـ احلرمة ٣
من مواضعها أن يرجعها بقصد املضارة هلا، فيكون إمساكا من غري املعروف، أو أن يرجعها بعد و

  :انتهاء فترة عدا من غري جتديد العقد ومتطلباته، وسنتعرض هلاتني املسألتني وما يرتبط ما فيما يلي
  :الرجعة مع قصد اإلضرار

وقد ى القرآن ، لحق ا األذى والضرر وذلك فيما لو قصد الزوج اإلضرار باملرأة فرياجعها لي
﴿ ولَا تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَـد ظَلَـم نفْسـه    :تعاىلالكرمي عن ذلك بقوله 

األزواج أن ميسكوا زوجام بقصد إضرارهن وأذاهن  تعاىل، ففي هذه اآلية ينهي اهللا  )٢٣١:البقرة(﴾
الرجل مندوب إىل املراجعة، :(فتكون الرجعة حمرمة يف هذه احلالة، قال القرطيب ، يفيد التحرميوالنهي ، 

ولكن إذا قصد اإلصالح بإصالح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد اإلضرار وتطويـل  
تعتدوا﴾، مث ﴿وال متسكوهن ضرارا ل:تعاىلالعدة والقطع ا عن اخلالص من ربقة النكاح فمحرم لقوله 

   ١٩٤ )من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهى وظلم نفسه
وحديث عائشة فيه دليل على (:ومن السنة حديث عائشة، رضي اهللا عنها، السابق، قال الشوكاين

﴾ واملنهي )٦:الطالق(﴿ ولَا تضاروهن ﴾: تعاىلحترمي الضرار يف الرجعة، ألنه منهي عنه بعموم قوله 
 ﴿ إِنْ أَرادوا إِصـلَاحا ﴾ :تعـاىل ويدل على ذلك أيضـا قولـه   ، فاسد فسادا يرادف البطالنعنه 

  ١٩٥ )فكل رجعة ال يراد ا اإلصالح ليست برجعة شرعية) ٢٢٨:البقرة(
  :وقد اختلف الفقهاء فيما لو علم أن مقصد الزوج هو اإلضرار ال الرجعة على قولني

صاحبها آمثا، وهو قول اجلمهور، فقد نصوا على أنه ال  الرجعة صحيحة وإن كان: القول األول
  .١٩٦واآلية للتحريض على اإلصالح واملنع من قصد اإلضرار، يشترط يف الرجعة إرادة اإلصالح 

                                                
 . ٣/١٢٣: القرطيب   )١٩٤(
 . ٦/٢٩٩:  نيل األوطار   )١٩٥(
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 ٩٧

أنه لو علم ذلك املقصد منه فإن زوجته تطلق عليه، وهو قول املالكية، قال ابـن  : القول الثاين
املعىن إن قصد بالرجعة إصالح حالـه  ):(٢٢٨:البقرة( وا إِصلَاحا ﴾﴿ إِنْ أَراد: تعاىلالعريب يف قوله 

فذلك ، ال على وجه اإلضرار والقطع ا عن اخلالص من ربقة النكاح ، وإزالة الوحشة بينهما ، معها
ولو حتققنا حنن ، وإال مل حتل له، وملا كان هذا أمرا باطنا جعل اهللا تعاىل الثالث علما عليه ، له حالل 

  ١٩٧ )ك املقصد منه لطلقنا عليهذل
  : الترجيح

  :نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة ما ذهب إليه املالكية يف املسألة من جهتني
صراحة الدليل الوارد يف ذلك سواء من القرآن الكرمي أو من السنة املطهرة، فاآلية قيدت الرجعة  •

شة، رضي اهللا عنها، كذلك فيه بإرادة اإلصالح، وال يصح محلها على جمرد الندب، وحديث عائ
داللة قوية على هذا، فقد أخربت عن فعل اجلاهلية، وال يصح إجازة أفعال اجلاهلية يف اإلسالم، 
وال بأس أن نقتبس من األدلة على هذا ما ذكره ابن حزم يف غري هذا املوضع لتناسبه مع هذا، فقد 

ن آمنـوا ومـا يخـدعونَ إِلَّـا أَنفُسـهم ومـا       ﴿ يخادعونَ اللَّه والَّذي: تعاىلاستدل بقوله 
وهذا عـني  )٦:الطالق(﴿ ولَا تضاروهن لتضيقُوا علَيهِن ﴾: تعاىلوقوله ، ) ٩:البقرة(يشعرونَ﴾

فمضارته مردودة باطل، زيـادة  ، ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد:( وقوله ، املضارة 
﴿ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسـكُوهن  : تعاىلفقال ، مسى الرجعة إمساكا مبعروف  تعاىل على أن اهللا

﴾ وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبـنص   - وال تكون ، هي اإلمساك  - فالرجعة ) ٢:الطالق(بِم
 .كالم اهللا تعاىل إال مبعروف واملعروف

ذا، ألن يف رجعة املضار، مضرة كبرية للمرأة وتفويتا ملصاحلها أن املقاصد الشرعية تستلزم القول  •
الشرعية، والشرع ورد بإزالة الضرر، خاصة إن كان يف اجلانب املستضعف، فأي مصلحة المرأة 
يف رجل مل يراجعها رغبة يف رتق ما فتق، وإمنا لفتق ما رتق الشرع، ولعل مقصده من ذلـك أن  

 .ع أنه ال جيوز مع املضارةختلتع منه، وقد ذكرنا يف اخلل
وقد يقال بصعوبة التعرف على مقصده، وال نرى يف ذلك أي صعوبة، فما ذكره ابن قدامة مثال 

أردت أنين راجعتك : لإلهانة، وقال: راجعتك للمحبة، أو قال: من قال:(وحكم له بالصحة، فقال 
بيان لعلة الرجعـة،   ١٩٨ )ني سببهاوب، ألنه أتى بالرجعة ؛ أو إهانة لك، صحت الرجعة ، حملبيت إياك 

  .فمثل هذا ميكن احلكم عليه حبسب لفظه وحاله، وللمرأة دور كبري يف التعرف على ذلك
                                                

 . ١/٢٥٦: أحكام القرآن البن العريب   )١٩٧(
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 ٩٨

  : الرجعة بعد انقضاء فترة الرجعة
فال حيل له منها شـيء إال إذا   ،يزيل ملك االستمتاعنص الفقهاء على أن انقضاء فترة الرجعة 

يل حل املرأة حيث مل يوجد سبب حيرمها عليه، فيجوز له العقـد  أعادها بعقد جديد، ومن هنا ال يز
إن الطالق البائن بينونة صغرى يزيل : عليها يف أي وقت يف العدة أو بعدها، وهذا معىن قول الفقهاء

  .امللك ال احلل
مينع التوارث إذا مات أحدمها يف أثناء العدة النتهاء سبب اإلرث وهو الزوجية إال وبانقضاء العدة 

 .إذا كان الطالق يف مرض موت الزوج بقصد الفرار من مرياثها فإا ترثه إذا مات قبل انقضائها
فإن تزوجت بعد طالقها الرجعي من غري زوجها األول، فقد اختلف الفقهاء يف هدم طالقه هلا ما 

ثا علـى  أن الزوج الثاين يهدم طالق الزوج األول إذا كان ثالكان طلقها األول، بعد اتفاقهم على 
  :١٩٩قولني

وهو مذهب أنه ال يهدم، وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد وحممد بن احلسن ،: القول األول
ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتني فاعتدت مث تزوجت زوجا :(الظاهرية، قال ابن حزم 

حتل له إال حىت تنكح  وطئها يف فرجها مث مات عنها أو طلقها مث راجعها الذي كان طلقها مث طلقها مل
إن كان طلقها قبل ذلك طلقتني فإن كان إمنا طلقها طلقة واحدة فإنه  - يطؤها يف فرجها  - زوجا آخر 

   ٢٠٠ )تبقى له فيها طلقة هي الثالثة
أن أبا هريرة قال فيمن طلق امرأته طلقة : ، فعن سعيد بن املسيب٢٠١وقد رواه عن بعض السلف

أا قد حرمت عليه، ووافقه : فتزوجها األول فطلقها طلقتني، الثاين مث طلقها ، مث تزوجت ، فاعتدت 
  . وأيب بن كعب، على ذلك علي 

وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن ، ومحيد بن عبد الرمحن ، مسعت سعيد بن املسيب : وعن الزهري قال
رأة طلقهـا  أميا ام: مسعت عمر يقول: مسعت أبا هريرة يقول: كلهم قال، وسليمان بن يسار ، عتبة 

زوجها طلقة أو طلقتني مث تزوجت غريه فمات أو طلقها مث تزوجها األول فإا عنده على ما بقي من 
  . طالقه هلا

   : ومن األدلة على ذلك
﴿ إىل قوله )٢٢٩: البقرة(﴾ الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿ : قوله تعاىل •
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حرم املطلقة الثالث مطلقا  )٢٣٠:البقرة(قَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره ﴾فَإِنْ طَلَّ
  .من غري فصل بني ما إذا ختللت إصابة الزوج الثاين الثالث وبني ما إذا مل يتخللها

قة الثالثة هي الطلقة والطل، ألن هذه طلقة قد سبقها طلقتان حقيقة ؛ أن هذه مطلقة الثالث حقيقة  •
  .اليت سبقها طلقتان فدخلت حتت النص

﴿ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى :  تعاىلأن الزوج الثاين جعل يف الشرع منهيا للحرمة لقوله  •
﴾ هرا غَيجوز حنكاحلرمة وغاية احلرمة ال تتصور قبل وجود ، وحىت كلمة غاية  )٢٣٠:البقرة(ت ،

  .واحلرمة مل تثبت قبل الطلقات الثالث فلم يكن الزوج الثاين منهيا للحرمة فيلحق بالعدم
عن ابـن   وقد رويأنه يهدم ما دون الثالث، وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف، : القول الثاين

 وطالق جديد، وروي عن ابن عمر يف أحد قوليه، وروي عن ابن مسعود،، نكاح جديد : عباس قال
واستدلوا على ذلك مبا وعبيدة السلماين، ، وأصحاب ابن مسعود ، وإبراهيم ، وهو قول عطاء وشريح 

  :يلي
فَانكحوا ما طَاب لَكُم مـن النسـاِء    ﴿:  تعاىلالعمومات الواردة يف باب النكاح من حنو قوله  •

تزوجوا وال (:، وقول النيب )٣٢:نورال(وأَنكحوا الْأَيامى منكُم ﴾  ﴿:تعاىلوقوله  )٣:النساء(﴾
، فهذه النصوص وأمثاهلا تقتضي جواز النكاح من غري )تطلقوا فإن الطالق يهتز له عرش الرمحن

فصل بني أن تكون املرأة مطلقة أو ال وبني أن تكون مطلقة ثالثا ختللها إصابة الزوج الثاين أو ال 
لزوج الثاين خصت عن النصوص فبقي ما وراءهـا  إال أن املطلقة الثالث اليت مل يتخللها إصابة ا

  .حتتها
أن احلل بعد إصابة الزوج الثاين وطالقه إياها وانقضاء عدا حل جديد، واحلل اجلديد ال يزول إال  •

  .بثالث طلقات كما يف ابتداء النكاح
لني حرمة إال أنه إذا مل يتخلل بني احل، ألنه عرض ال يتصور بقاؤه ؛ أن احلل األول قد زال حقيقة  •

جيعل كالدائم بتجدد أمثاله فيكون كشيء واحد فكان زائال حقيقة وتقديرا فكان الثـاين حـال   
  .جديدا

ألن الفاء للتعقيب ، تتناول طلقة ثالثة مسبوقة بطلقتني بال فصل  ﴾فإن طلقها ﴿ : تعاىلأن قوله  •
ة على ما إذا مل يدخل ـا  أو حتمل اآلي، بال فصل وإصابة الزوج الثاين ههنا حاصلة فال يتناوهلا 

  . الزوج الثاين حىت طلقها وتزوجها األول وطلقها واحدة توفيقا بني الدالئل
أن كون اإلصابة غاية للحرمة يقتضي انتهاء احلرمة عند عدم اإلصابة وقد بينا أنه يثبت حل جديد  •

  . بعد اإلصابة
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  :الترجيح 
ن مقصد الشرع تضييق أبواب الطالق وإعطاء نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما ذكرنا من أ

فرص للرجعة األخذ بالقول الثاين، بل إن األدلة الشرعية تدل على ذلك، وأدناها أنه مل يرد نص بعدم 
القول بذلك، مث كيف يهدم   - رضي اهللا عنهم  - اهلدم زيادة على أنه قد روي عن بعض الصحابة 

  طلقة والطلقتني؟  الزوج الثاين الطالق الثالث، وال يهدم ال
فنظرنا فيما احتج به أهل هذه املقالة :(وقد رد ابن حزم على هذا الدليل مع قوته ووضوحه، فقال 

وال شك يف أنه إذا ، إننا مل خنتلف أن نكاح زوج آخر يهدم الثالث : ؟ فلم جند هلم أكثر من أن قالوا
، ٢٠٢ )ومن احملال أن يهدمها متفرقة - ا واالثنني من مجلته، هدمها فإنه قد هدم الواحدة من مجلتها 

إمنا هدم التحرمي الواقع بتمام الثالث مفرقة أو جمموعة ، مل يهدم قط طالقا :(وقد رد على هذا بقوله 
  )وال حترم بالطلقتني وال بالواحدة دمه، فقط 

ألول إذا ونرى أن هذا رد ال يقوم أمام ما ذكروا من احلجة، ولو صح ما قال للزم عنه أن الزوج ا
أرجع زوجته أرجعها، ويف ذمته منها ثالث تطليقات، فإن عاد لتطليقها صرن أربعا، وهو غري صحيح 

  .ألنه يلزم عنه احملال الشرعي، وهو إباحة الرجعة ملن طلق كل هذه التطليقات
لزواج وال نريد أن نناقش هنا األدلة، ولكن نريد أن نبني بعض املصاحل اليت تنتج عن القول بتأثري ا

هذا احلكم، احلكمة الشرعية من يف بيان الكاساين الثاين يف هدم طلقات األول، ونقتبس لذلك ما قاله 
فال جيوز أن ، أن النكاح مندوب إليه ومسنون وعقد ومصلحة لتضمنه مصاحل الدين والدنيا : (فقد قال
ة مرتهة عن التناقض إال أنه قد والشريع، ألن قطع املصلحة مفسدة ؛ ألنه يؤدي إىل التناقض ؛ مينع عنه 

خرج من أن يكون مصلحة مبخالفة األخالق ومباينة الطباع أو غري ذلك من املعاين ويقع اليأس عن 
، استيفاء املصاحل من هذه املرأة فشرع الطالق الستيفاء املصاحل املطلوبة من النكاح من زوجة أخرى 

وهلذا فوض الطالق إىل ، ال بالتأمل والتجربة إال أن خروج النكاح من أن يكون مصلحة ال يعرف إ
مث مال قلبه إليهـا  ، الزوج الختصاصه بكمال الرأي والعقل ليتأمل فإذا طلقها ثالثا على ظن املخالفة 

حىت تزوجها بعد إصابة الزوج الثاين الذي هو يف غاية النفار يف طباع الفحل واية املنع دل أن طريق 
، فبقي النكاح مصلحة لقيام املوافقة بينهما؛ أنه أخطأ يف التجربة وقصر يف التأمل و، املوافقة بينهما قائم 

بل أوىل ألن مثة مل يوجد إال دليل أصل املوافقة وههنا ، فال جيوز القول حبرمته كما يف ابتداء النكاح 
نكاحها يف االبتداء وجد دليل كمال املوافقة وهو امليل إليها مع وجود ما هو النهاية يف النفرة مث ملا حل 

                                                
 . ١٠/١٤: احمللى   )٢٠٢(
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وهذا املعىن ال يوجب التفرقة بني إصابة الزوج الثاين ، لتحقيق املقاصد فبعد إصابة الزوج الثاين أوىل 
  ٢٠٣ )فورود الشرع جبواز النكاح مثة يكون ورودا ههنا داللة، بعد الطلقات الثالث وبني ما قبلها 

  هامواقف املذاهب الفقهية  من أركان الرجعة وشروط: ثالثا
اختلف الفقهاء يف تصنيف أركان الرجعة كما ذكرنا سابقا يف املسائل املختلفة، وسنذكر هنـا  

الصيغة، واحملل، : مواقف املذاهب الفقهية بناء على اعتبار رأي اجلمهور، وهو قوهلم بثالثة أركان هي
  :واملرجتع

  :مذهب احلنفية
ها، وأما احملل، واملرجتع فهمـا  كعادم على ركن واحد للرجعة هو الصيغة وحد ٢٠٤وقد نصوا

خارجان عن املاهية، وسنذكر هنا أقواهلم على اعتبار رأي اجلمهور من باب التيسري إىل معرفة مواطن 
  :االتفاق واالختالف

تصح الرجعة عندهم من انون بالفعل، مثالً إذا طلق زوجته طالقاً رجعياً، وهو سليم، مث : املرجتع
أو بالتقبيل، أو حنو ذلك، وكذلك تصح رجعة النائم والساهي واملكره، فإذا  جن فله مراجعتها بالوطء

قبلها بشهوة وهي مكرهة فقد راجعها بذلك، وتصح أيضاً مع اهلزل، واللعب، واخلطأ، ويشترط يف 
إن دخلت الدار قد راجعتك وكذا يشترط أن ال : صحة الرجعة أن ال يعلقها على شرط، كأن يقول

ال ذلك فإنه ال يكـون  قإذا جاء الغد فقد راجعتك، فإذا :  املستقبل كأن يقوليضيفها إىل وقت يف
راجعتك على أين باخليار، فإن الرجعة ال : رجعة باتفاق، وال يصح شرط اخليار يف الرجعة، فإذا قال هلا

  .تصح
 يف وهو أن تكون الزوجة مطلقة طالقاً رجعياً، حبيث ال يكون ثالثاً يف احلرة وال ثنـتني : احملل

األمة، أو واحدة مقترنة بعوض مايل يف اخللع، أو موصوفة بصفة تنبئ عن اإلبانة، كطلقة شـديدة أو  
مشبهة مبا يفيد اإلبانة كطلقة مثل اجلبل، أو تكون كناية من الكنايات اليت يقع ا الطالق البائن، أو 

 .واحدة قبل الدخول
  :قول، وفعل: وهي عندهم قسمان: الصيغة
نصوا على أنه هو األوىل، وأن يشهد على ذلك عدلني ولو بعد الرجعة بالفعل، وإذا  وقد: القول

راجعها وهي غائبة يندب له إعالمها، وهذه هي الرجعة السنية وأما الرجعة بالوطء ومقدماته فإـا  

                                                
 . ٣/١٢٧:بدائع الصنائع    )٢٠٣(
 . ٤/١٥٩: ، شرح فتح القدير٣/٣٩٨: ، حاشية ابن عابدين٤/٢٢: البحر الرائق: انظر   )٢٠٤(
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  . بدعية فإن راجع ا ندب له أن يرجع بالقول ويشهد على قوله وإال كان مكروهاً ترتيهاً
: إما صريح، أو كناية، فالصريح هو كل ما يدل على الرجعة وإبقاء الزوجيـة، وحنـو  والقول 

راجعتك، وراجعتك، وراجعتك، إذا كان خماطباً هلا، فإن مل يكن خماطباً هلا، سواء كانت حاضرة أو 
رجعت زوجيت،، ومن الصريح رددتك، ومسكتك، وأمسكتك، ويشترط يف الرجعـة  : غائبة، قال

إىل أو إىل نكاحي أو إىل عصميت فإن مل يقل ذلك ال يكـون صـرحياً يف   : ن يقولرددتك، أ: بقوله
  .نكحتك، أو تزوجتك: الرجعة، بل يكون كناية يتوقف على النية، ومن الصريح أن يقول هلا

أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأيت أو أصبحنا من اآلن كما : أما الكناية فهي مثل أن يقول هلا
  .فإن نوى ذه األلفاظ الرجعة فإنه يصح وإال فالكنا، أو حنو هذا، 

وهو كل فعل من الزوج أو الزوجة يوجب حرمة املصاهرة من ملس، أو تقبيل، أو نظر إىل : الفعل
 ذلك الشهوة، فإن فعل أحد الزوجني مع اآلخر شيئاً من هذا بدون شهوة يفداخل الفرج، ويشترط 

إذا قبلته، أو نظرت إىل فرجه، أو حنو ذلك بدون أن يشتهي هو  فإنه ال تتحقق به الرجعة، على أن املرأة
إا مل تفعل بشهوة، فال تصح : إا هي فعلت بشهوة، وال بد أن يصدقها، أما إذا قال: فال بد أن تقول

الرجعة إال إذا قامت قرينة على كذبه وصدقها، أما إذا قبلته، أو عانقها وقبل فاها، أو حنو ذلك مـن  
ليت تدل على أنه التذ، فمن حصل شيء من ذلك ومات الزوج وادعى الورثة أا فعلت معه األمارات ا

بدون شهوة، فلم ترجع زوجة له وادعت هي أا فعلت بشهوة، فإن ادعت أنه قد اشتهى هو فـإن  
بينتها على ذلك تسمع، وال تصح الرجعة باخللوة بدون تلذذ، وكما حتصل الرجعة مبقدمات الـوطء  

حتصل بالوطء من باب أوىل، والوطء كمقدماته جائزان للزوج املطلق طالقاً رجعياً سـواء   املذكورة
  .نوى ما الرجعة أو ال
  : مذهب املالكية

  :هي ٢٠٥وأركان الرجعة عندهم
  :ويشترط فيه شرطان، مها: املرجتع

زم، أن يكون بالغاً، فال تصح الرجعة من الصيب وال من وليه، وذلك ألن طالق الصيب غـري ال 
وطالق وليه عنه إما أن يكون بعوض، وهو بائن ال رجعة فيه حتماً، وإما أن يكون بغري عوض، وهو 
بائن، ألنه مبرتلة الطالق قبل الدخول، ألن وطء الصيب ال يعترب، فكأنه عدم حمض، وهذا خبالف نكاح 

  .الصيب فإنه صحيح، ولكنه يتوقف على إجازة الويل
رجعة من انون، ومثله السكران، فإن رجعته ال تصح ولو كـان  أن يكون عاقالً، فال تصح ال
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  .سكره حبالل
وال يشترط أن يكون املرجتع سليماً من املرض، فيصح للمريض أن يراجع زوجتـه، ولـيس يف   
رجعته إدخال وارث جديد، وهو ال جيوز، ألن املطلقة رجعياً ترث وهي يف العدة على كل حال، وإن 

ط أن يكون الزوجان غري حمرمني إحرام النسك، فيصح للمحـرم أن يراجـع   مل يراجعها، وال يشتر
  زوجته حال اإلحرام، سواء كانت حمرمة هي، أو ال؟ 

  :وهي الزوجة، ويشترط فيها ثالثة شروط: احملل
أن تكون مطلقة طالقاً غري بائن، والطالق البائن هو ما كان بالثالث أو كان واحدة يف نظـري  

نوى به طالقاً بائناً أو حكم به حاكم على الزوج بسبب عيب، أو نشوز، أو عوض أو كان واحدة و
إال إذا حكم به احلاكم بسبب اإليالء، فإنه . إضرار، أو فقد الزوج، أو إسالم، أو كمال عتق الزوجة

يكون رجعياً وكذا إذا حكم به عليه لعسر يف النفقة فإنه يكون رجعياً له مراجعتها يف العدة، ومثل ذلك 
ما إذا كان موسراً ولكنه غائب عنها يف مكان بعيد ال تصل إليه وليس له مال يف بلدها، فإنه إذا طلق 

راجعتها، فمىت كانت مطلقة طالقاً غري بائن فـإن لـه   معليه القاضي وحضر وهي يف العدة كان له 
  .مراجعتها بدون رضاها

كما إذا تزوج خامسة ودخل  أن تكون يف عدة نكاح صحيح أما إذا كانت يف عدة نكاح فاسد،
  .ا، فإن نكاحه فاسد يفسخ بعد الدخول، وعليها العدة وال تصح رجعتها وهي معتدة

أن يدخل ا ويطأها وطأً حالالً، فإذا تزوج امرأة ودخل ا وهي حائض ووطئهـا يف حـال   
طلقة رجعية فإنه احليض، أو وطئها وهي حمرمة بالنسك فقط، ومل يطأها قبل ذلك وال بعده، مث طلقها 

  .ال حيل له رجعتها
 :تتحقق بأمرين: الصيغة
  : وهو قسمان: القول

صريح يف الرجعة ال حيتمل غريها، كرجعت زوجيت إىل عصميت، وراجعتها، ورددا لنكاحي،  •
رد األمر إذا مل يقبله، وإذا قال : لنكاحي ال يكون صرحياً إذ حيتمل عدم قبوهلا، يقال: فإذا مل يقل

رحياً هازالً ينوي به عدم الرجعة تكون رجعة يف الظاهر، فيلزم بنفقتها وكسوا، وإذا مات قوالً ص
ترثه بناء على هذا القول اهلزيل، أما بينه وبني اللّه فليست بزوجة له، فال حيل له وطؤهـا إال إذا  

بدون نية أو عقد عليها إذا انقضت العدة، كما إذا أتى بلفظ صريح . راجعها بلفظ جدي يف العدة
 .وبدون هزل

أمسكت زوجيت، أو مسكتها، فإنه حيتمل أمسكتها حبستها : كناية حيتمل الرجعة وغريها، كقوله •
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أعدت احلل، ورفعت التحرمي فإنه : ألعذا، وأمسكتها يف عصميت زوجة، ومن ذلك ما إذا قال هلا
لفظ صريح ال حتتمل حيتمل يل، أو لغريي، أو رفعت عين، أو عن غريي، فهو كناية فإن كانت ب

غريه، فإن الرجعة تصح به بدون نية، قضاء ال ديانة، أما احملتمل فإن الرجعة ال تصح به بدون نية 
 .مطلقاً

إذا جاء : ويشترط أن تكون الرجعة بالقول منجزة غري معلقة على شيء على الراجح، فإذا قال هلا
غد وال اآلن، وبعضهم يرى أنه ال يشـترط  الغد فقد راجعتك، فإن هذا ال يكون رجعة أصالً ال يف ال

فإذا جاء الغد . إن جاء الغد فقد راجعتك ويكون ذلك رجعة يف الغد ال اآلن: ذلك، فيصح أن يقول هلا
صحت الرجعة من غري أن يأيت برجعة جديدة، أما اآلن فيكون حكمها حكم من مل تراجع حبيث ال 

إذا انقضت عدا قبل جميء الغد فال تصح الرجعـة   حيل له أن يطأها بدون نية مراجعتها، وعلى هذا
 .وتبني منه

وهو أن يطأ الزوجة بنية مراجعتها، فإن فعل ذلك فإنه يصح وتعود الزوجية بينهما، وإن مل  :الفعل
ينو حرم عليه ذلك الوطء ولكن هذا الوطء ال يوجب حداً وال صداقاً ويلحق به نسب الولد إذا محلت 

ستربئها حبيضة بعد هذا الوطء حبيث ال حيل له أن يراجعها بالوطء مع نية املراجعة منه، وجيب عليه أن ي
قبل أن حتيض وتطهر بعد الوطء األول، وال حيل له وال لغريه أن ينكحها قبل أن حتيض حيضة االسترباء 

ترباء ال فإذا عقد عليها قبل انقضاء مدة االسترباء كان العقد فاسداً فيفسخ، وإذا وطئها يف زمن االس
 .يتأبد حترميها عليه

  :لشافعيةامذهب 
  :هي ٢٠٦وأركان الرجعة عندهم

  :وهو الزوج أو وكيله، ويشترط فيه الشروط التالية: املرجتع
أن يكون عاقالً، فال تصح الرجعة من انون، والصيب الذي ال مييز، كما ال يصح طالقهما، وإذا  •

جع عنه، وكذا إذا علق الطالق وهو عاقل على شيء طلق انون حال إفاقته مث جن فلوليه أن يرا
  .مث وقع بعد جنونه، ويشترط لصحة رجعة الويل الشروط اليت يصح للويل أن يزوج ا انون

 أن يكون بالغاً، فال تصح الرجعة من الصيب املميز •
 .أن يكون املرجتع خمتاراً، فال تصح رجعة املكره •

لسكر فإنه ال مينع الرجعة، فتصح رجعة السكران، ومثله احملرم فإذا عرض ما مينع األهلية مؤقتاً كا
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بالنسك، فإنه وإن كان ال يصح له أن يباشر عقد الزواج وهو حمرم، ولكن االحرام عارض مؤقت ال 
يفقده األهلية، فيصح له أن يراجع وهو حمرم، وكذا السفيه، فإنه وإن كان حمجوراً عليه التزوج بسبب 

متوقف على املال ولكن هذا احلجر عارض فإذا كان متزوجاً وطلق زوجته رجعياً، السفه، ألن التزوج 
ي بعد الزوال أفإن له رجعتها بدون إذن، أما املكروه فإنه وإن كان أهالً ملباشرة عقد الزواج يف اجلملة 
الرجعة، فإذا  اإلكراه، ولكن أعمال املكره غري املعتربة يف نظر الشرع فلهذا اعتربوا اإلكراه غري مفيد يف

 .أكره شخص على مراجعة زوجته ومل يقر ا حىت مات بعد انقضاء العدة فإا ال ترثه
 :وهي الزوجة، ويشترط فيها الشروط التالية: احملل

أن تكون معقود عليها بصحيح العقد، فخرجت األجنبية، فإا ال حتل بالرجعة طبعاً، سواء كانت  •
معقوداً عليها وطلقت طالقاً بائناً كأن طلقها ثالثاً، أو طلقها  غري معقود عليها أصالً، أو كانت

 .قبل الدخول ا، واملراد بالدخول وطؤها
راجعت زوجـيت  : إحدى زوجيت طالق، مث قال: أن تكون معينة، فلو كان متزوجاً ثنتني، وقال •

 يقـول يف  زوجيت فالنة طالق، مث: املطلقة إىل عصميت فإن الرجعة ال تصح فال بد من أن يقول
 .راجعت زوجيت فالنة أو خياطبها أو يشري إليها، كما يأيت يف الصيغة: الرجعة

أن تكون الزوجة قابلة للحل، أما إذا كانت غري قابلة للحل كاملرتدة يف حال ردا فإا يف هذه  •
فإنـه ال  احلالة ال حتل ألحد فهي غري قابلة للحل، فإذا كان زوج املرتدة قد طالقها طالقاً رجعياً 

يصح له رجعتها إال إذا تابت، وكذا إذا ارتد هو، أو ارتدا معاً فإنه ال يصح له الرجعة يف هـذه  
 .احلالة، ألن الردة تزيل أثر احلل، فال حيل االستمتاع حال الردة

 .أن تكون مطلقة ال مفسوخاً نكاحها، فإا ال حتل بالرجعة، وإمنا حتل بالعقد، كاملطلقة طالقاً بائناً •
وهي كل لفظ يشعر باملراد، ويشترط أن تكون منجزة، فإذا علقها على أمر ووقع، فإا : الصيغة

راجعتك شهراً مل حتصل الرجعـة، وتنقسـم إىل   : ال تصح، وأن ال تكون مؤقتة بوقت،فإذا قال هلا
  :صريح وكناية: قسمني

اجعـة،  رددتك إيل، ورجعتك، وارجتعتك، وأرجعتـك وأنـت مر  : وهو أن يقول: الصريح
رددتك إيل، أو إىل : ومسكتك، ولكن يشترط يف رددت أن يضيف اللفظ إليه،أو إىل النكاح، فيقول

نكاحي، وإال مل يكن صرحياً، إذا حيتمل رددتك إىل أهلك، ويشترط يف رجعت وأمسـكت، ومـا   
رجعتك وهكذا، وأمـا باالسـم   : تصرف منهما أن ينسبه إىل املرأة، أما بكاف اخلطاب، بأن يقول

رجعت هـذه  : رجعت زوجيت أو رجعت فالنة، وأما باسم اإلشارة، بأن يقول: الظاهر، بأن يقول
رجعت، أو ارجتعت أو حنو ذلك من غري أن يذكر ما يـدل  : ويشري إليها، فإن مل يقل ذلك، بأن قال
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 هـل : على املرأة من ضمري وحنوه فإنه يكون لغواً، فال تصح به الرجعة، ولو سأله سائل، فقال لـه 
راجعتها، فإنه يصح، وإن مل يذكر ما يدل على املرأة، ألا ذكرت يف السؤال : راجعت زوجتك؟ فقال

  .رجعتك إىل نكاحي، أو راجعتك إيل، أو أمسكتك على نكاحي: على أنه يسن مع هذا أن يقول
تزوجتك، أو نكحتك، فإن هذه األلفاظ صرحية يف العقد وال ميكن : وهي أن يقول هلا: الكناية

ما كان صرحياً يف بابه، ومل جيد نفاذاً يف موضوعه كان : استعماهلا يف الرجعة صرحياً، وهذا معىن قوهلم
  .كناية يف غريه

ويلحق باللفظ الكتابة فإذا كتب راجعت زوجيت إىل عصميت وحنوه فإنه يصح، وترجع زوجة له 
 .بذلك ألن الكتابة كاللفظ، ومثل الكتابة إشارة األخرس املفهمة

ال تصح الرجعة عندهم بالوطء أو مبقدمات الوطء، سواء نوى به الرجعة أو مل ينو، ألنه ال : فعلال
يدل على الرجعة إال وطء الكافر، فإنه إذا كان الرجعة عندهم فإننا نقرهم عليه، وحيرم على املطلـق  

ان عليه مهر املثل، ألنه رجعياً أن يتمتع مبطلقته قبل أن يراجعها باللفظ ال بوطء وال بغريه، فإن وطئها ك
  .وطء شبهة

إذا وطئها يف أثناء العدة فإا تبتدأ العدة من الفراغ من الوطء حبيث لو مل يراجعها فإا ال حتل و
لغريه حىت حتيض ثالث حيض بعد فراغه من وطئها أو ميضي عليها أربعة أشهر إن كانت ال حتيض من 

إذا أراد مراجعتها هو فإنه ليس له أن يراجعها إال فيما بقي ابتداء الفراغ، وال حيسب هلا ما مضى، أما 
ذا إذا مل تكن حامالً، فإذا كانت حامالً أو أحبلها بالوطء، فإن عدا وضـع  ههلا من العدة األول، 

 .احلمل على كل حال، وله أن يراجعها ما مل تلد
  :حلنابلةامذهب 

  :هي ٢٠٧وأركان الرجعة عندهم
ن عاقالً، ولو صبياً مميزاً حراً كان أو عبداً، فإذا طلقها وهو عاقل مث جن ويشترط  أن يكو: املرجتع

فلوليه أن يراجع عنه، وال تصح رجعة املرتد قبل توبته، كما ال يصح تزوجيه ذكراً أو أنثى، وإذا طلق يف 
، فـإن  أثناء ردته كان طالقه موقوفاً، فإن أسلم وقع طالقه وإن مل يسلم مل يقع، ألنه مل يصادف حمالً

 .الردة تفسخ النكاح
وهي الزوجة، ويشترط أن تكون زوجة بصحيح العقد، فال تصح رجعـة األجنبيـة أو   : احملل

املفسوخ عقدها لفساد فيه، وأن يكون قد وطئها أو خال ا، ألن اخللوة توجب العدة، فإن طلقها قبل 
ن تكون مطلقة طالقاً رجعياً، فـال  ذلك فال رجعة هلا، ألن املطلقة قبل الدخول تبني وال عدة هلا، وأ
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رجعة للمطلقة على مال، أو املطلقة ثالثاً، أو املطلقة قبل الدخول، وأن تكون يف العدة، فال رجعة ملن 
 .انقضت عدا
  :وهي قول وفعل: الصيغة
  : ويشترط فيه شرطان: القول

عت زوجيت، أن يكون صرحياً يف الرجعة، وهو رجعتك، ورجعت زوجيت وراجعت زوجيت، وارجت •
نكحتها أو تزوجتها، فإنه كناية والرجعة ال : وأمسكت زوجيت، ورددا، فال يصح الرجعة بقوله

  . تصح بالكناية
  .إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك فإن ذلك ليس رجعة: أن ال يكون معلقا على شرط كأن يقول •

د رجعت لذلك، ولو مل ينو وهو الوطء، فيحل للمطلق رجعياً أن يطأ زوجته، وإذا فعل فق: الفعل
به الرجعة، أما غري الوطء فال حتصل به الرجعة، فلو قبلها، أو ملسها أو باشرها أو نظر إىل فرجها بشهوة 

 .أو حنو ذلك، فإن ذلك ال يكون رجعة ومثل ذلك ما إذا خال ا، فإن اخللوة ال تكون رجعة
  :مذهب الظاهرية
، رجعيا زوجة للذي طلقها ما مل تـنقض عـدا    على أن املطلقة طالقا ٢٠٨وقد نص ابن حزم

وإسكاا ، وكسوا ، وعليه نفقتها ، ولعانه إن قذفها، وظهاره ، وإيالؤه ، ويلحقها طالقه ، يتوارثان 
  .وأن يطأها، وحالل له أن ينظر منها إىل ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها 

، ويعلمها بذلك قبل متام عدا ، بالرجعة ويشهد فإن وطئها مل يكن بذلك مراجعا هلا حىت يلفظ 
وقد طلقها  - غائبا كان أو حاضرا  - أو أشهد ومل يعلمها حىت تنقضي عدا ، فإن راجع ومل يشهد 

صداق وإشهاد و، وال رجعة له عليها إال برضاها بابتداء نكاح بويل ، فقد بانت منه ، وأعلمها وأشهد 
وهي بعد يف  - فإن أتاها اخلرب  - سواء تزوجت أو مل تتزوج دخل ا الزوج الثاين أو مل يدخل  - مبتدأ 
  . فهي رجعة صحيحة - العدة 

  : مذهب اإلمامية
وفعال كالوطء، ولو قبل أو المس ، راجعتك : كقوله، تصح املراجعة نطقا  على أنه ٢٠٩وقد نصوا

، ولو أنكر الطالق . ألا زوجته؛ استباحته إىل تقدم الرجعة  ومل يفتقر، كان ذلك رجعة ، بشهوة 
: وال جيب اإلشهاد يف الرجعة بل يستحب ولو قال. ألنه يتضمن التمسك بالزوجية؛ كان ذلك رجعة 

  .وفيه تردد - شئت : مل يقع ولو قالت، راجعتك إذا شئت أو إن شئت 
                                                

 . ١٠/١٦: احمللى   )٢٠٨(
 . ٣/١٩: شرائع اإلسالم   )٢٠٩(
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ينشأ من ، وفيه تردد ، ابتداء الزوجية فارتدت فراجع مل يصح كما ال يصح ، ولو طلقها رجعية 
كون الرجعية زوجة ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول 

ألا ؛ وادعى هو الدخول كان القول قوهلا مع ميينها ، وزعمت أنه ال عدة عليها وال رجعة ، ا أوال 
  وهو شاذ ، بأخذ القناع عن رأسها : وقيل، على املراجعة  تدعي الظاهر ورجعة األخرس باإلشارة الدالة

ولو ادعت . فالقول قوهلا مع ميينها، فأنكر ، يف زمان حمتمل ، وإذا ادعت انقضاء العدة باحليض 
ألنه اختالف يف زمان إيقاع الطالق، وكذا لو ؛ وكان القول قول الزوج ، انقضاءها باألشهر مل يقبل 

فادعت بعد الرجعة ، ألن األصل بقاء الزوجية أوال ولو راجعها ؛ فالقول قوهلا  ،ادعى الزوج االنقضاء 
  .إذ األصل صحة الرجعة، فالقول قول الزوج ، انقضاء العدة قبل الرجعة ، 

  :مذهب الزيدية
  :على أن الرجعة ال تصح إال بشروط ثالثة هي ٢١٠وقد نصوا

أم عبدا فال تصح الرجعة من غريه وال  أن تكون من مالك الطالق باألصالة وهو الزوج حرا كان •
من امللك لو ملك الزوج غريه طالق زوجته وال من الوكيل ولو فوض ال املوكل ا وال من السيد 

  .املالك للزوج ولو بالعقد ألنه رجعة ال عقد حقيقة
  .أن يكون الطالق رجعيا، أما البائن، فال رجعة فيه •
ق إىل وقت الرجعة فسخ كأن يرتد أحدمها  فينفسـخ  أن تقع الرجعة وملا يتعقبه من حني الطال •

  . والفسخ يتبع الطالق وال رجعة بعد الفسخ إذ هو كالطالق البائن، النكاح 
والرجعة عندهم تصح بال مراضاة للزوجة وأوليائها، وذلك حيث تكون الرجعة جممعا عليها بأن 

بلفظ واحد أو ألفاظ وحنو ذلك، وأما  ال متر ثالثة أطهار وال ثالث حيض وأن ال يكون الطالق ثالثا
املختلف فيها فال بد من رضائها ورضاء ويل الصغرية وانونة مع اتفاق املذهب أو احلكـم لقطـع   

  .الشجار مع عدم الرضا واختالف املذهب ال للثبوت فقد ثبتت
ـ  ال وتصح الرجعة عندهم مشروطة بوقت حنو أن يقول والعدة باقية إذا جاء غد فقد راجعتك ف

يثبت حكمها إال من فجر غد أو غريه، وتصح أن تكون مشروطة بغري وقت حنو إذا جاء زيد فقـد  
راجعتك أو حنو ذلك من الشروط سواء كان الشرط حاليا أو مستقبال أو ماضيا حنو من دخلت داري 

يد بعد منكن فقد راجعتها، أما لو قال لزوجته إذا جاء زيد فقد راجعتك اآلن، مث تزوجت قبل جميء ز
  .انقضاء العدة صح

والرجعة يدخلها التشريك والتخيري ، وتصح مبهمة، كأن يطلق زوجتني فصاعدا مث يقول راجعت 
                                                

 . ٢/٢٣٣: ملذهبالتاج ا   )٢١٠(
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إحداكما أو إحداكن، فإن ذلك يصح مث يلزمه احلاكم أن يعني، ويصح التوكيل بالرجعة مع اإلضافة 
رم أو للمرأة فتراجع نفسها عنه مـع  لفظا من املوىل إىل الزوج، ولو كانت الوالية ا إىل كافر أو حم

  . راجعت نفسي من فالن له: اإلضافة إليه لفظا فتقول
  : مذهب اإلباضية

وإن بال إذا أو كرهت، أو ، على أنه يصح ارجتاع ملطلق أقل من ثالث يف العدة  ٢١١وقد نصوا
تتزوج حىت تنكح  وال، لكن ال رجعة هلا بعد تطليقتني ، كانت صبية، أو بال إذن سيد إن كانت أمة 

قـال  ، مها أيضـا بـثالث   : وقيل، واألمة باثنني واملشركة بواحدة ، فإن احلرة تبني بثالث ، غريه 
وميلك الرجعة يف الرجعي قبل انقضاء األمد املرعي وال افتقار فيه للصداق واإلذن والـويل  : العاصمي

  .باتفاق
ليقتني قبل مس واحدة بعد أخرى لزمته مث طلقها تط، وإن تزوجها بعد العدة من طالق غري بائن 

، طلقتها هكذا ثالثـا  : مثل أن يقول، أو ثالثا مبرة لزمته مجيعا ، أو مبرة لزمتاه ، واحدة بعد السابقة 
  .واحدة وهلا النصف: وقيل

ففيـه  ، ألن التزوج أقوى من الرجعة ، وجيوز عندهم جتديد النكاح، ويقوم مقام ارجتاع يف عدة
إن : وكما قال بعض، فإنه قد بر ، كمن حلف ليغسلن يده فغسل جسده كله ، يادة معىن الرجعة وز

، ال جيوز التجديد يف عدة غري البائن بل يراجع : وقيل، بل مسألتنا أقوى ، من اغتسل فال وضوء عليه 
وهو قول أيب حممد ويسالن بن أيب صاحل اليهرسين ألن القرآن والسـنة وردا  ، وجاز يف عدة البائن 

خبالف البائن فإنه يكفي عنها فيه التزوج ألن القرآن والسنة مل ينص ، الرجعة فلم يكف عنها التزوج ب
وألن رجعة البائن كـالتزوج  ، فكفى عنها التزوج ، بل قيست قياسا، فيهما على الرجعة يف البائن 

ج فلم يكف عنها ووجهه أن الرجعة غري التزو. ال جيوز فيهما: وقيل، اجلديد فكفى عنها تزوج جديد 
  .بصداق جديد ولزمه ما طلق قبل وطء ولو تطليقتني

واملرأة يلحقها الطالق ما دامت يف العدة ولو مرتني إن كان الطالق الذي هي يف عدته رجعيـا  
ال : وقيل، ال يلحقها إال إن راجعها يف العدة أو تزوجها : وقيل، ميلك رجعته وتعيد العدة من األخري 

وإذا كان التزوج ، ألنه ملك رجعتها على رغم أنفها ، وليس هلا غري الصداق األول، تستأنف العدة 
وإمنا كان كذلك مع أنه ، ولو صرح هلا فيه بأن ال صداق لك ، يف العدة مبرتلة الرجعة صح بال صداق 
  .ألن هذا يف نكاح مستقل ال يف نكاح قدمي قائم مقام الرجعة، ال نكاح إال بصداق يذكر أو يلحق 

وحرمت إن مست بذلك االرجتاع ، وال يصح ارجتاع مطلقة أو مفاداة قبل مس وال تلزمها عدة 
                                                

 . ٧/٣٢٢: شرح النيل   )٢١١(
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ومن طلق زوجته ،  ال يثبت : وقيل، وهو باطل وثبت النسب ، إال عند من زعم أن الزنا ال حيرم املرأة 
وته التطليقـة  تطليقة واحدة مث راجع ها، وأشهد أا عنده بتطليقة واحدة، مث مسها مل حترم عليه وتف

  .الثالثة بأن ال جيد مراجعتها إن طلقها مرة ثانية فضال عن أن يوقع الثالثة يف احلكم
وإن أقرت له بانقضاء عدة مث بنفيه أبطلت صداقها إن قالت ذلك قبله وال حيرم عليها األزواج بعد 

ا وحرم عليهـا  انقضاء، وإن روجعت مث قالت قد انقضت وهي مل تنقض إال بعد ارجتاع أبطلته أيض
إا تتخلص بتوبة وابـراء  : على األوىل وهذه أزواج الدنيا واآلخرة والظاهر قيل: وقيل، أزواج الدنيا 

مل تنقض فراجعها مث زعمت انقضاءها مل تصدق إال بتوبة صادقة إن : وإن قالت. زوج ذمتها بطالق
  .ظهرت فيجب العزل ال يف احلكم

  ةشروط إرجاع املطلقة الرجعي: رابعا
بناء على ما سبق من تفاصيل املذاهب الفقهية حول أركان الرجعة وشروطها، سنذكر هنا أهم 

  :اخلالفات الفقهية مقرونة بأدلتها، وهذا بناء على تقسيم اجلمهور لألركان
  : شروط املرجتع

الرجعة حق أثبته الشارع للزوج وحده يف فترة العدة إن شاء استعمله رضيت الزوجة أو مل ترض 
  : ومن األدلة على ذلك ن شاء تركه،وإ
بعد أمر النساء  )٢٢٨: البقرة(﴾وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصالحا﴿ : قوله تعاىل •

بالتربص مدة العدة، فقد جعل أزواج املطلقات أحق برجعتهن يف مدة العدة إذا رأوا يف الرجعـة  
  . لزوج فيها مصلحة تركها بال مراجعة حىت تنتهي عدا فتبني منهمصلحة، فإذا مل جيد ا

  ٢١٢ )مره فلرياجعها:( لعمر يف قصة طالق ابنه عبد اهللا لزوجته وهي حائض   قوله •
: كأن يقول بعـد طالقهـا   ،وإذا ثبت هذا احلق للزوج ال ميلك إسقاطه بالقول أو التنازل عنه •

، فإن فعل ذلك ال يسقط حقه، وله مراجعتها بعد أسقطت حقي يف الرجعة أو ال رجعة يل عليك
ذلك، ألن الشارع جعل الرجعة حكماً من أحكام الطالق الرجعي وأثراً من آثاره بترتيبها عليه يف 

فلو أسقطه  )٢٢٩: البقرة(﴾ الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿ :تعاىل قوله 
  .رياً ملا شرعه اهللا، وال ميلك أحد ذلك التغيرياملطلق كان مغ

، ما عدا بعض التفاصيل اليت ٢١٣وقد نص الفقهاء على أن شروط املرجتع هي نفس شروط املطلق
                                                

 . سبق خترجيه   )٢١٢(
قد ذكر بعض الشافعية القائلني بالتحليل وسيلة لرجعة املرأة لزوجها من غري أن تعتد  من بـاب التلفيـق بـني    و   )٢١٣(

ني إذا كان ينتصب ذكـره  املذاهب، مجعا بني مذهب احلنابلة ومذهب الشافعية، وهي أن الصيب املميز الذي مل يبلغ سنه عشر سن
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  .مر ذكرها عند ذكر املذاهب الفقهية  يف املرجتع
  : شروط احملل

  :ويشترط فيه الشروط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها
  : ون املطلقة رجعيةـ أن تك ١

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الرجعة من طالق رجعي، أما إذا كانت معتدة من تطليقة بائنة أو 
وال خالف بينهم يف (: فرقة خبلع أو إيالء أو لعان أو ما أشبه ذلك، فال رجعة له عليها، قال ابن قدامة

   ٢١٤ )هأن املطلقة ثالثا بعد الدخول ال حتل له حىت تنكح زوجا غري
  : ٢١٥واستدلوا على ذلك مبا يلي

  )٢٣٠:البقرة( ﴿ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره ﴾: تعاىلقوله  •
عن عائشة، رضي اهللا عنها، أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طالقها فتزوجت بعده عبد الرمحن  •

إا كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثـالث تطليقـات   : فقالت  بن الزبري فجاءت رسول اهللا
وأخذت دبة مـن  ، فتزوجت بعده بعبد الرمحن بن الزبري وإنه واهللا ما معه إال مثل هذه اهلدبة

لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ؟ ال حىت : ضاحكا وقال فتبسم رسول اهللا : جلباا قالت
  .٢١٦يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

حكم الرجعة عرف بالنص خبالف القياس، والنص ورد مبطلق الطالق فبقي الطالق املقيـد   أن •
 .بصفة البينونة على أصل القياس

أن كوا مطلقة حكم مطلق الطالق، وهذا ال ينايف ملك النكاح كما بعد الرجعة وكوا مبانة أو  •
ذا ثبتت البينونة انتفى النكـاح وال  مالكة أمر نفسها ينايف ملك النكاح، واملتنافيان ال جيتمعان، فإ

ويف اخللع إمنا التزمت العوض لتتخلص من الزوج وذلك ال حيصل مع قيام امللك ، رجعة له عليها 
  .  وحق الرجعة

  :ـ كوا بعد الدخول بالزوجة املطلقة ٢
ـ  ع اتفق الفقهاء على أنه إن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له احلق يف ذلك، وقد أمج

                                                                                                                                 
زوجها لويفهم معىن الوقاع فإنه إذا تزوج امرأة مطلقة ثالثاً وأوجل فيها ذكره مث طلقها فإن طالقه يصح بدون الويل، وحتل مطلقته 

األول بدون أن تعتد من الصيب، ألن سنه مل يبلغ عشر سنني، والعدة شرعت لرفع احتمال شغل الرحم، فمن كان أقل من عشـر  
: انت موطوءته أقل من تسع فإنه ال يتصور منهما محل ووالدة، فال عدة عليها إذا وطئها غالم أقل من عشر سـنني، انظـر  أو ك

 . ٤/٤١:  حاشية البجريمي
 . ٧/٣٩٧: املغين   )٢١٤(
 . ٧/٣٩٧: املغين، ٦/٢٥:  املبسوط   )٢١٥(
 . سبق خترجيه   )٢١٦(



 ١١٢

أمجع أهل العلم على أن غري املدخول ا تبني بطلقة واحـدة وال  : العلماء على ذلك، قال ابن قدامة
وقد نـص  ؛  )وذلك ألن الرجعة إمنا تكون يف العدة وال عدة قبل الدخول؛ يستحق مطلقها رجعتها 

ؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْم:تعاىلعلى ذلك يف قوله 
،فـبني اهللا  )٤٩:األحزاب(فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا﴾ 

عد انقضاء عدا ال رجعة عليها سبحانه أنه ال عدة عليها فتبني مبجرد طالقها وتصري كاملدخول ا ب
وال نفقة هلا، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من اخلطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع 

  .إليه بطلقتني
  :واختلفوا يف اعتبار اخللوة دخوال على قولني

اخللوة الصحيحة يف حكم الدخول من حيث صحة الرجعة، وهو قول احلنابلـة،  : القول األول
  .خللوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخولألن ا

وهو قول احلنفية واملالكيـة  ، وال تكفي اخللوة، اشتراط الدخول لصحة الرجعة : القول الثاين
  .والشافعية

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار املعاشرة اجلنسية الكاملة دون جمرد اخللوة، لعدم حاجة من مل 

جعة مرتبطة بالعدة، وهذا خالفا ملا ذكرناه من حقهـا يف املهـر، الخـتالف    تعاشر إىل العدة، والر
  .املسألتني
  :ـ كون املطلقة يف العدة ٣

اتفق الفقهاء على اعتبار هذا الشرط، فإن انقضت العدة ال تصح الرجعة، واستدلوا على ذلك مبا 
  : يلي
وبعولَتهن ﴿ : تعاىلمث قال ) ٢٢٨:البقرة(ثَلَاثَةَ قُروءٍ ﴾ ﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن: تعاىلقوله  •

  .أي يف القروء الثالثة) ٢٢٨: البقرة(﴾أَحق بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصالحا
فإذا انقضت العدة انقطعت ، أن يف ارجتاع املطلقة يف فترة العدة استدامة واستمرارا لعقد النكاح  •

  .الستدامة فال تصح الرجعة بعد انقضاء العدةهذه ا
  شروط الصيغة

  : يشترط لصحة الرجعة الشروط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها
  :ـ الداللة القولية أو الفعلية على الرجعة ١

  :اتفق أكثر الفقهاء على كيفيتني للرجعة مها



 ١١٣

  : الرجعة بالقول
كأن يقول ملطلقته وهي يف العـدة  ، القول الدال على ذلك اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح ب

  .  أو رددتك لعصميت وهكذا كل لفظ يؤدي هذا املعىن، أو ارجتعتك ، راجعتك 
  :وقد قسم الفقهاء األلفاظ اليت تصح ا الرجعة إىل قسمني 

وارجتعتك،  ،راجعتك : وهذا القسم تصح به الرجعة وال حيتاج إىل نية، وألفاظه: األلفاظ الصرحية
وقد اشتهر هذا االسم فيها بني أهـل   ٢١٧ )مره فلرياجعها:( والرجعة وردت ا السنة بقول النيب 

ويتخرج (: واملرأة رجعية، قال ابن قدامة، فإم يسموا رجعة ، كاشتهار اسم الطالق فيه ، العرف 
واالحتياط أن ، الطالق  كقولنا يف صريح، الشتهاره دون غريه ، أن يكون لفظها هو الصريح وحده 

  ٢١٨ )راجعت امرأيت إىل نكاحي أو زوجيت، أو راجعتها ملا وقع عليها من طالقي: يقول
أنت عندي : كأن يقول، وهي األلفاظ اليت حتتمل معىن الرجعة ومعىن آخر غريها : ألفاظ الكناية

ريها مثل أنت عنـدي  أو أنت امرأيت ونوى به الرجعة، فألفاظ الكناية حتتمل الرجعة وغ، كما كنت 
وكما كنت مكروهة، ولذلك اشترط الفقهاء ملثل هذه ، فإا حتتمل كما كنت زوجة ، كما كنت 

  .األلفاظ النية، وأن يسأل عن مراده من هذه الصيغ
، ألن هذا كناية ؛ ال حتصل به الرجعة : فقيل، تزوجتها: أو. نكحتها: وقد اختلفوا فيما لو قال

ألنه ؛ حتصل به الرجعة:  كالنكاح، والقول الثاين، وال حتصل بالكناية ، مقصود والرجعة استباحة بضع 
ألن ما كان كناية تعترب له ؛ حيتاج أن ينوي به الرجعة ، فالرجعية أوىل، وعلى هذا ، تباح به األجنبية 

  .  ككنايات الطالق، النية 
يح أو الكناية، علـى  واختلفوا أيضا يف بعض أللفاظ مثل رددتك وأمسكتك هل هي من الصر

  :قولني
وهو قول بعض املالكية والشافعية، واستدلوا ، أا من ألفاظ الكناية وحتتاج إىل النية: القول األول
وأمسكتك  حيتمل اإلمسـاك  ، رددتك حيتمل الرد إىل الزوجية أو إىل بيت أبيها : على ذلك بأن قوله

  .بالزوجية أو اإلمساك عن اخلروج من بيتها يف عدا
أن هذين اللفظني من صريح الرجعة فال حيتاجان إىل نية، وهو قول احلنفية واحلنابلة، : القول الثاين

وبعض املالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك بأن آيات القرآن الكرمي اليت وردت فيها أحكام الرجعة 
ق بِردهن فـي ذَلـك إِنْ أَرادوا   وبعولَتهن أَح﴿ : تعاىلدلت عليها بلفظي الرد واإلمساك، كما قال 

                                                
 . سبق خترجيه   )٢١٧(
 . ٧/٤٠٤: املغين   )٢١٨(



 ١١٤

  )١:الطالق(﴿ فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف﴾: تعاىل، وقال )٢٢٨: البقرة(﴾إِصالحا
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة أن الرجعة حتصل بكل لفظ يدل عليها، بشرط أن يقصد به الـزوج  
فهم املرأة منه ذلك، أما الصريح والكناية من هذه األلفاظ، فيتبع األعراف املختلفة، وال اإلرجاع، وت

  .نرى أن يتدخل الفقيه يف حتديد مثل هذه األلفاظ لعدم جدوى ذلك من الناحية الواقعية
  :الرجعة بالفعل 

  :على قولنياختلف الفقهاء يف صحة الرجعة بالفعل وهو املعاشرة اجلنسية للرجعية أو مقدماا 
وسواء كان الفعل مصحوبا ، سواء كان بوطء أو مقدماته ، ال تصح بالفعل مطلقا : القول األول

وملا مل يكن نكاح (: قال الشافعي مبينا وجه استدالله، بنية الزوج يف الرجعة أو ال، وهو قول الشافعية
قد راجعتها أو ارجتعتـها أو  : لوال طالق إال بكالم، فال تكون الرجعة إال بكالم والكالم ا أن يقو

رددا إيل، فإن جامعها ينوي الرجعة أو ال ينويها فهو مجاع شبهة، ويعزران إن كانا عاملني وهلا صداق 
ولو كانت اعتدت حبيضتني مث أصاا، مث تكلم بالرجعة قبل أن حتيض الثالثة فهي ، مثلها وعليها العدة 

د انقضت من يوم طلقها العدة وال حتل لغريه حىت تنقضي وق، رجعة وإن كانت بعدها فليست برجعة 
    ٢١٩ )عدا من يوم مسها

وقد ذهب إىل هذا ابن حزم مع اختالف بينه وبني الشافعي يف حكم املعاشرة يف فترة العـدة،  
فإذ هي زوجته فحالل له أن .. إن املطلقة طالقا رجعيا زوجة للذي طلقها ما  مل تنقض عدا :(فقال

فإن وطئها مل يكن بذلك مراجعا هلا ..وأن يطأها، ا إىل ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها ينظر منه
  ٢٢٠ )ويعلمها بذلك قبل متام عدا، حىت يلفظ بالرجعة ويشهد 

صحة الرجعة بالفعل، وهو قول اجلمهور، وقد اختلفوا يف بعض تفاصيل ذلك على : القول الثاين
  :ثالثة آراء

اجلماع ومقدماته تصح ما الرجعة ولو بدون نية، وقد روي هذا القول عـن  أن : الرأي األول
وعطاء ، وطاوس ، وحممد بن سريين ، واحلسن البصري ، وهم سعيد بن املسيب ، كثري من التابعني 

وهو قول احلنفية، ، وسليمان التيمي ، والشعيب ، وابن أيب ليلى ، والثوري ، واألوزاعي ، بن أيب رباح 
، واستدلوا على ذلك ٢٢١وا بأنه ال يكون النظر إىل شيء من جسد الزوجة سوى الفرج رجعةوقد نص

                                                
 . ٨/٣٠١: األم   )٢١٩(
 . ١٠/١٦: احمللى   )٢٢٠(
، أو تقبيل بغري شهوة ، أما إذا حصل ملس أو نظر إىل الفرج . قيد احلنفية القبلة والنظر إىل الفرج واللمس بالشهوة   )٢٢١(

، اكنني هلا إذا كانت بغري شهوة فإا حتصل من الزوج وغريه كاملس، والسبب يف ذلك أن األشياء املذكورة ، فال تتحقق الرجعة 



 ١١٥

  : ٢٢٢مبا يلي
، ومن آثار النكاح حل اجلماع ومقدماته ، أن الرجعة تعترب استدامة للنكاح  واستمرارا جلميع آثاره •

  .لذلك صحت الرجعة باجلماع ومقدماته
  .ةأن النكاح ما زال موجودا إىل أن تنقضي العد •
فإذا وطئ الزوج مطلقته الرجعية وهي يف العدة ، أن األفعال صرحيها وداللتها تدل على نية الفاعل  •

فكأنه بوطئها قد رضي ، اعترب هذا الفعل رجعة بالداللة ، أو المسها بشهوة ، أو قبلها بشهوة ، 
  .أن تعود إىل عصمته

أو ، أو نظرت إليه ، كأن قبلت زوجها وقد اختلف احلنفية فيما إذا حدثت هذه األشياء من املرأة  •
  :ملسته بشهوة على رأيني

فتصح ، تصح الرجعة، وهو رأي أيب حنيفة وحممد، ألن حل املعاشرة الزوجية قد ثبت هلما معا  •
ومن جهة أخرى فإن حرمة املصاهرة ، كما يصح ذلك منه ، الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة 

كما تثبت حرمة املصاهرة من جهة الزوج ، وجها أو أباه كأن عاشرت ابن ز، تثبت من جهتها 
  .أو رأت فرجه بشهوة، لذلك صحت الرجعة من جهتها إذا ملسته أو قبلته بشهوة، أيضا 

وهو قول أيب ، ال تصح الرجعة من جهتها إذا ملسته أو قبلته بشهوة أو نظرت إىل فرجه بشهوة  •
وليس ، جته حىت إنه يراجعها بغري رضاها يوسف وحجته يف ذلك أن الرجعة حق للزوج على زو

فسواء نظرت إليه بشهوة أو بغريها ال تثبت هلـا  ، هلا حق مراجعة زوجها ال بالقول وال بالفعل 
  .الرجعة

أن اجلماع ومقدماته تصح ما الرجعة بشرط النية، وهو قول املالكية، فقد نصوا : الرأي الثاين
فإذا قبلها أو ، ته بشرط أن ينوي الزوج ذه األفعال الرجعةعلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدما

أو وطئها ومل ينو الرجعة فال تصح الرجعة بفعل ، أو نظر إىل موضع اجلماع بشهوة ، ملسها بشهوة 
  .هذه األشياء

فإن الرجعـة  ، التفريق يف صحة الرجعة بني الوطء ومقدماته، وهو قول احلنابلة: الرأي الثالث
  : ٢٢٣لوطء وال تصح مبقدماته وفيما يلي بيان ذلكعندهم تصح با

                                                                                                                                 
فـإذا  . أما وجود الشهوة مع هذه األفعال فإا ال حتصل إال من الـزوج فقـط  ) املولدة(أو الطبيب والقابلة ، أو املتحدثني معها 

: فتطول عليها العدة وتقع املرأة يف حرج شـديد، انظـر  ، صحت الرجعة مع هذه األفعال بغري شهوة احتاج الزوج إىل طالقها 
 . ٣/٣٩٨ :حاشية ابن عابدين

 . ٣/١٧٣:  ،  بدائع الصنائع٢١/ ٦: ، املبسوط٣/٣٩٨: ، حاشية ابن عابدين٢/٦: اهلداية شرح البداية: انظر   )٢٢٢(
 . ٩/١٥٤:  اإلنصاف للمرداوي: انظر   )٢٢٣(



 ١١٦

تصح الرجعة عندهم بالوطء مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو مل ينوها وإن مل : الرجعة بالوطء
  : يشهد على ذلك، واستدلوا على ذلك مبا يلي

 تنقض فإذا مل، أن فترة العدة تؤدي إىل بينونة املطلقة من حيث إن انقضاء العدة مينع صحة الرجعة  •
فإذا آىل الزوج من ، ويكون هذا مثل حكم اإليالء ، العدة ووطئها يف هذه املدة فقد عادت إليه 
فكذا احلال يف الرجعة إذا وطئها يف العدة فقد عادت ، زوجته مث وطئها فقد ارتفع حكم اإليالء 

  .إليه
كما ينقطـع بـه    فتصرف املالك بالوطء مينع عمله، أن الطالق سبب لزوال امللك ومعه خيار  •

  . التوكيل يف طالقها
  :اختلف احلنابلة يف صحة الرجعة مبقدمات الوطء ،وهلم يف ذلك روايتان: مقدمات الوطء

، عدم صحة الرجعة بالنظر إىل موضع اجلماع واللمس والتقبيل بشهوة : الرواية املشهورة أمحد
  :ودليل هذه الرواية

  .رتب عليها عدة وال جيب ا مهر فال تصح ا الرجعةأن هذه األشياء املذكورة إذا حدثت ال  يت •
فال تكون رجعة مـن  ، أن النظر إىل موضع اجلماع أو اللمس قد حيدث من غري الزوج للحاجة  •

  .هذه اجلهة
وهي صحة الرجعة بفعل هذه األشياء ألا ال ختلو من اسـتمتاع جيـري بـني    : الرواية الثانية

  . الزوجني
  : الترجيح

جح يف املسألة هو أن العربة يف ذلك كله تعود لنية املرجتع وقصده، فلذلك تصـح  نرى أن األر
الرجعة إن قصدها وفهمت منه بكل ما يدل عليها، كهدية يقدمها، أو إشارة يشري ا، أو أي شيء دل 

ومالك جيعله رجعة مع :(عليه العرف، أو تعارف الزوجان عليه، قال ابن تيمية يف ترجيح قول مالك 
ة، وهو رواية أيضا عن أمحد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة وهذا أعدل األقوال وأشبهها الني

  ٢٢٤ )باألصول
أما حكم املعاشرة اجلنسية للمعتدة إن مل يقصد ا الرجعة، فقد ذكرناها يف حملها من الفصـل  

  . اخلاص بأحكام العدة
  : ـ اإلشهاد على الرجعة ٢

  :شهاد على الرجعة على قولنياختلف الفقهاء يف حكم اإل
                                                

 . ٥/٥٠٣ :الفتاوى الكربى   )٢٢٤(



 ١١٧

وعمار بن ياسر ، وهو مروي عن ابن مسعود ، أن اإلشهاد على الرجعة مستحب : القول األول
واجلديد من مذهب الشافعي وإحدى الروايتني ،  ٢٢٦واملالكية ٢٢٥رضي اهللا عنهما، وهو قول احلنفية

  : عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
ملا جعل له اإلمساك أو :(قال اجلصاص ) ٢:الطالق(ذَوى عدلٍ منكُم ﴾ ﴿ وأَشهِدوا: تعاىلقوله  •

الفراق، مث عقبه بذكر اإلشهاد كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز اإلشهاد بعـدها إذ مل  
جيعل اإلشهاد شرطا يف الرجعة، ومل خيتلف الفقهاء يف أن املراد بالفراق املذكور يف اآلية إمنا هو 

وقـد  ، ىت تنقضي عدا، وأن الفرقة تصح وإن مل يقع اإلشهاد عليها ويشهد بعد ذلك تركها ح
 ٢٢٧ )كذلك الرجعة، ذكر اإلشهاد عقيب الفرقة مث مل يكن شرطا يف صحتها 

﴿ وأَشـهِدوا إِذَا  :تعاىلمثل قوله ، أن األمر يف هذه اآلية حممول على الندب ال على الوجوب  •
﴾ متعايبفكذا اسـتحب  ، ، وقد اتفق مجهور الفقهاء على صحة البيع بال إشهاد )٢٨٢:البقرة(ت

 . وسد باب اخلالف بني الزوجني، وقطع الرتاع ، اإلشهاد على الرجعة لألمن من اجلحود 
أنه ملا كانت الفرقة حقا له وجازت بغري إشهاد إذ ال حيتاج فيها إىل رضا غريه وكانت الرجعـة   •

 .بغري إشهاد وجب أن جتوز، أيضا حقا له 
أنه ملا أمر اهللا باإلشهاد على اإلمساك أو الفرقة احتياطا هلما ونفيا للتهمة عنهما إذا علم الطالق ومل  •

ومل يكن معىن االحتيـاط  ، فال يؤمن التجاحد بينهما ، يعلم الرجعة أو مل يعلم الطالق والفراق 
وإن أشهد بعدمها ، االحتياط باقيا  فيهما مقصورا على اإلشهاد يف حال الرجعة أو الفرقة بل يكون

 .وجب أن ال خيتلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتني
الطـالق والنكـاح   (:فإن سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال ، أن ما يروى عن عطاء  •

جعة حممول على أنه مأمور باإلشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد ال على أن الر) والرجعة بالبينة
ألنه ذكر الطالق معها وال يشك أحد يف وقوع الطالق بغري بينة ؟ زيادة ، ال تصح بغري شهود 

إذا غشيها يف العـدة فغشـيانه   :(على أنه قد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء واحلكم قاال
  )رجعة

                                                
 . ٦/١٩: املبسوط: انظر   )٢٢٥(
من وطئها حىت يشهد على الرجعة كان فعلها هذا حسنا وتؤجر عليه نص املالكية على أن الزوجة لو منعت زوجها    )٢٢٦(

هو قول مالك رمحـه اهللا   «:وال تكون عاصية لزوجها، ولعل هذا ما دعا السرخسي إىل نسبةاشتراط اإلشهاد إىل املالكية، فقال، 
، ٦/١٩: املبسـوط » رجعة شـرطا تعاىل وهذا عجيب من مذهبه فإنه ال جيعل اإلشهاد على النكاح شرطا وجيعل اإلشهاد على ال

 . ٤/٢٤٣:أحكام القرآن البن العريب: وانظر
 . ٣/٦٨٢: اجلصاص   )٢٢٧(



 ١١٨

ح ال تلزمها ومن املتفق عليه أن استدامة النكا، أن الرجعة مثل النكاح من حيث كوا امتدادا له  •
  . فكذا الرجعة ال جتب فيها الشهادة، شهادة 

  .لذلك ال تشترط الشهادة لصحتها، أن الرجعة حق من حقوق الزوج وهي ال حتتاج لقبول املرأة  •
، ألن البيع إنشاء لتصرف شرعي ؛ أن تأكيد احلق يف البيع يف حاجة إىل إشهاد أكثر من الرجعة  •

فلما صح البيع بال إشهاد صحت الرجعة بال ، الزوجية أو إعادا  أما الرجعة فهي  استدامة احلياة
  .إشهاد من باب أوىل

أن اإلشهاد على الرجعة واجب، وهو قول الشافعي يف القدمي من املذهب وأمحد يف : القول الثاين
أته من أيقنت امر:(الرواية الثانية، وهو قول الظاهرية، وقد اشتد ابن حزم يف وجوب اإلشهاد حىت قال

ومل يشهد على مراجعته إياها حىت متـت عـدا مث   ، أو آخر ثالث أو دون ثالث ، أنه طلقها ثالثا 
فإن أكرهها فلها قتله دفاعا عن  - إن مل تكن هلا بينة  - ففرض عليها أن رب عنه : أمسكها معتديا

فحكمه يف كـل  كعابر السبيل  - وهو أجنيب  - وإال فهو زىن منها إن أمكنته من نفسها ،  ٢٢٨نفسها
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢٢٩ )شيء حكم األجنيب

﴿ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ :تعاىلقوله  •
﴾ كُمنفال جيوز ، الق واإلشهاد والط، بني املراجعة  تعاىلفقد فرق :(، قال ابن حزم )٢:الطالق(م

أو راجع ومل يشـهد ذوي  ، وكان من طلق ومل يشهد ذوي عدل ، إفراد بعض ذلك عن بعض 
  ٢٣٠ )متعديا حلدود اهللا تعاىل، عدل 

أنه سأله رجل عمن طلق امرأته طالقا رجعيا مث وقع ا   - رضي اهللا عنه  - عن عمران بن حصني  •
  .٢٣١أشهد على ذلك وال تعد، لغري سنة طلقت لغري سنة وراجعت : فقال، ومل يشهد 

 .أن الرجعة استباحة بضع حمرم فيلزمه اإلشهاد •

                                                
وليس القول بذلك شذوذا من ابن حزم، فقد نص الفقهاء يف املطلقة ثالثا على بعض ما ذكر ابن حزم، فقد قـال     )٢٢٨(
ت على ذلك فال تتزين له وال تقربه ورب إن قـدرت،  إن طلقها ثالثا مث جحد تفدي نفسها منه مبا تقدر عليه فإن أجرب: أمحد
ألا تأخذ ما ليس هلا وتفر منـه وال  ؛ رب وال تتزوج حىت يظهر طالقها ويعلم ذلك فإن مل يقر بطالقها ومات ال ترث : وقال

ه ذلك فإن قال اسـتحللت  خترج من البلد ولكن ختتفي يف بلدها قيل له قال بعض الناس تقتله مبرتلة من يدفع عن نفسه فلم يعجب
ال تقتله معناه ال تقصد قتله وإن قصدت دفعه فأدى ذلك إىل قتله فال ضمان،  قـال ابـن   : وتزوجتها قال تقبل منه قال القاضي

كالم أمحد يدل على أنه ال جيوز دفعه بالقتل وهو الذي مل يعجبه، ألن هذا ليس متعديا يف الظاهر والدفع بالقتل إمنا جيـوز  : تيمية
 . ٥/٥٠٣ :الفتاوى الكربى: ملن ظهر اعتداؤه، انظر

 . ٩/٤٨٦: احمللى   )٢٢٩(
 . ٩/٤٨٦: احمللى   )٢٣٠(
 . سبق خترجيه   )٢٣١(
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  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بوجوب اإلشهاد على الرجعة لداللة القرآن الكرمي عليـه،  

يمته يف نفس وذلك العتبار املصاحل املنجرة عن القول بذلك، فاإلشهاد على الرجعة جيعل منها أمرا له ق
املرجتع، حبيث ال يكون نزوة نفس أو فلتة خاطر، قد يعقبه الطالق، فتقل بذلك فرص الرجعة خاصة 

  .على القول بأن املعاشرة واملباشرة وحنومها تدالن على الرجعة، ولو من غري نية االرجتاع
فيطلق مىت شاء،  زيادة على أن اإلرجاع من غري إشهاد قد جيعل املرء يتساهل يف الرمي بالطالق،

لعلمه بيسر املراجعة، خبالف ما لو شدد عليه، فقد يردعه ذلك من أن يتساهل يف هذا، وهـو مـن   
  .مقاصد الشريعة يف تضييق منافذ الطالق

ومع ذلك، فإن املسألة حتتمل نظرة مقاصدية أخرى قد تصلح مع بعض األزواج، وهي أن طلب 
سريا عندهم، فلذلك يكون األفضل يف حقهم القتوى بعدم اإلشهاد على الرجعة قد جيعل منها أمرا ع

العالمة الشيخ حممد حسني وجوب اإلشهاد، وهو ما ذهب إليه اإلمامية، وقد ذكرنا من قبل جواب 
عن سر التفريق بني اإلشهاد على الطالق وعدم اإلشهاد على  لشيخ أمحد حممد شاكرل كاشف الغطاء

رع حبكمته العالية يريد تقليل وقوع الطالق والفرقة، فكثر قيوده فالشا:(الرجعة، ومن جوابه على ذلك 
وشروطه على القاعدة املعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده، عز أو قل وجوده، فاعترب الشـاهدين  
العدلني للضبط أوالً وللتأخري واألناة ثانياً، وعسى إىل أن حيضر الشاهدان أو حيضر الزوجان أو أحدمها 

ال تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعـد   ﴿: ل الندم ويعودان إىل األلفة كما أشري إليه بقوله تعاىلعندمها حيص
وهذه حكمة عميقة يف اعتبار الشاهدين، ال شك أا ملحوظـة   )١من اآلية: الطالق(ذَلك أَمراً ﴾

فإن الشارع يريد التعجيل به للشارع احلكيم مضافاً إىل الفوائد اُألخر، وهذا كله بعكس قضية الرجوع 
  ) ولعل للتأخري آفات فلم يوجب يف الرجعة أي شرط من الشروط

  :ـ إعالم الزوجة بالرجعة  ٣
اتفق الفقهاء على أن الرجعة ال تفتقر إىل إعالم الزوجة بالرجعة، بل حكي اإلمجاع على ذلك، 

بإمجاع أهـل  . وال علمها، املرأة  وال رضى، وال صداق ، الرجعة ال تفتقر إىل ويل :(قال ابن قدامة 
   :ومن األدلة على ذلك ٢٣٢ )العلم

 تعاىلوهلذا مسى اهللا ، واستبقاء لنكاحها ، والرجعة إمساك هلا ، أن الرجعية يف أحكام الزوجات  •
وف أَو ﴿ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعر:تعاىلفقال ، وتركها فراقا وسراحا ، الرجعة إمساكا 

﴾ وفرعبِم نويف آية أخرى)٢:الطالق( فَارِقُوه ، :﴿  ﴾انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإم
                                                

 . ٧/٤٠٤: املغين   )٢٣٢(
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 )٢٢٩:البقرة(
وتقطع مضـيه  إىل  ، فالرجعة تزيل شعثه ، أنه إمنا تشعث النكاح بالطلقة وانعقد ا سبب زواله  •

  .إليه ابتداء النكاحفلم حيتج لذلك إىل ما حيتاج ، البينونة 
ملا فيه من قطع املنازعة اليت قد ؛ ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب إعالم الزوجة بالرجعة  •

  .تنشأ بني الرجل واملرأة
وبلغين أن عمـر بـن   : أما إن تزوجت بعد عدا، وادعى رجعتها فإنه ال يقبل منه، قال مالك

وقد بلغها طالقه ، و غائب عنها مث يراجعها فال تبلغها رجعته وه، اخلطاب قال يف املرأة يطلقها زوجها 
أو مل يدخل ا فال سبيل لزوجها األول الذي كـان  ، إياها فتزوجت أا إن دخل ا زوجها اآلخر 

  .٢٣٣وهذا أحب ما مسعت إيل يف هنا ويف املفقود: طلقها إليها، قال مالك
هب ابن حزم إىل وجوب إعالمها، فقال ونرى أن دعوى اإلمجاع يف هذا غري صحيحة، فقد ذ

أو رد حبيث ال يبلغها ، بنص القرآن ومن كتمها الرد  - إمنا يكون البعل أحق بردها إن أراد إصالحا :(
  ٢٣٤ )فليس ردا وال رجعة أصال، بل أراد الفساد ، فلم يرد إصالحا بال شك ، 

،  - رضي اهللا عنه  - بل نقل ذلك عن بعض السلف، وممن روى عنهم ذلك عمر بن اخلطاب 
مث ، فأعلمها ، فقد روى بسنده عن احلكم بن عتيبة أن عمر بن اخلطاب قال يف امرأة طلقها زوجها 

قال عمر بن اخلطاب : فقد بانت منه، وعن إبراهيم النخعي قال: راجعها ومل يعلمها حىت تنقضي عدا
  . فال سبيل له عليها: انقضت العدة مث راجعها فكتمها الرجعة حىت، إذا طلق امرأته فأعلمها طالقها 

متاريت أنا ورجل من القراء األولني يف املرأة : قال، ورواه عن شريح القاضي، فعن جابر بن زيد 
: ليس له شيء فسألنا شرحيا القاضي ؟ فقال: فيكتمها رجعتها ؟ فقلت أنا، يطلقها الرجل مث  يرجتعها 

  .ليس له إال فسوة الضبع
سأل رجل عمران بن : ، فعن ابن سريين قال - رضي اهللا عنه  - احلصني  ورواه عن عمران بن

وراجعت ، طلقت بغري عدة : وراجع ومل يشهد ؟ فقال له عمران، إنه طلق ومل يشهد : احلصني فقال
  .فأشهد على ما صنعت، يف غري سنة 

طلق سألت سعيد بن املسيب عن رجل : ورواه عن سعيد بن املسيب فعن احلسن بن رواح قال

                                                
وهذا مذهبه يف املوطأ، ومذهبه يف املدونة أا إمنا تفوت بدخول الثـاين فيهمـا ال   : ، قال الزرقاين٢/٥٧٥: املوطأ   )٢٣٣(

شهور  يف املذهب، ورأى اللخمي أا ال تفوت بدخول وفرق بينها وبني امرأة املفقود بأنه مل يكن يف هذه أمر وال بعقده وهو امل
 . ٣/٢٥٨: شرح الزرقاين: قضية من حاكم خبالف امرأة املفقود، انظر

 . ١٠/٢١: احمللى   )٢٣٤(
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  أشهد على ما صنعت ؟ ، وارجتعت يف عماء ، طلقت يف غري عدة : وراجع سرا ؟ فقال، سرا 
ومل يعلمها بالرجعة حىت ، إذا طلق امرأته مث راجعها يف غيب أو مشهد : وروى عن احلسن قال

  .٢٣٥فال سبيل له عليها، انقضت العدة 
رضي  - ن روى عنهم من الصحابة ونرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه ابن حزم، بل م

، وذلك لكون املرأة طرفا يف الرجعة، فال يصح جتاهلها، وألن الذي أرجع زوجته دون أن  - اهللا عنهم 
يعلمها، يكون غري مبال بالرجعة وال عارف قيمتها الشرعية، وبالتايل قد يرجعها ليطلقها، وينقص من 

  .فرص التطليق اليت وضعها له الشرع
ذا، فإن املرأة إن انقضت عدا، دون علمها بإرجاع زوجها هلا تكون قد بانت منه، وبناء على ه

فإن رغب يف رجعتها كان له ذلك بعد موافقتها بعقد جديد ومهر جديد، أما أن يأيت بعـد العـدة،   
ها وخيربها بأنه قد أرجعها قبل انتهائها، فال عربة بقوله، بل عالمة صدقه يف قوله أن يبذل هلا ما أعطا

  .الشرع
وكل ما ذكرنا يستثىن منه ما لو كان غائبا، ودلت البينة واإلشهاد على إرجاعه هلا يف فترة العدة 
مع عدم متكنه من إبالغها، فمثل هذا يصدق يف قوله إال إذا تزوجت، فقد ذكرنا ما رواه مالك عـن  

  .- رضي اهللا عنه  - عمر 
  :االختالف يف ثبوت الرجعة

قضاء العدة، ألن املرأة ما دامت يف عدا يصح لزوجها مراجعتها، وقد نص وهي مسألة مرتبطة بان
ومن األدلة ؛ قبل قوهلا ، يف مدة ميكن انقضاؤها فيها ، الفقهاء على أن املرأة إذا ادعت انقضاء عدا 

  : على ذلك
، وهـو  )٢٢٨:البقرة(حامهِن ﴾ ﴿ ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَر:تعاىلقول اهللا  •

  .مل حيرجن بكتمانه، احليض واحلمل،  فلوال أن قوهلن مقبول 
أو أمر ال ، كالنية من اإلنسان فيما تعترب فيه النية ، فكان القول قوهلا فيه ، أنه أمر ختتص مبعرفته  •

يب عن رسول اهللا كما جيب على التابعي قبول خرب الصحا، فقبل قوهلا فيه ، يعرف إال من جهتها 
 .  

إذا ادعت أا (: ألن شرحيا قال؛ مل يقبل قوهلا إال ببينة ، فإن ادعت انقضاء عدا يف أقل من شهر 
ممن يرضى صدقه ، وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ، حاضت ثالث حيض يف شهر 

فقد انقضـت  ، كل قرء وتصلي  وتغتسل عند، أا رأت ما حيرم عليها الصالة من الطمث ، وعدله 
                                                

 . ١٠/٢١: احمللى: انظر هذه اآلثار يف   )٢٣٥(
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: ومعناه بالروميـة . قالون:  - رضي اهللا عنه  - فقال له علي بن أيب طالب ) وإال فهي كاذبة، عدا 
  .٢٣٦أصبت أو أحسنت

ويف ، وأقل الطهر، وقد اختلف الفقهاء يف  هذا اختالفا شديدا بناء على اخلالف يف أقل احليض
حمله، ونرى أن املرجع يف هذا أهل االختصـاص، وأن  القروء ما هي، وقد سبق ذكر بعض ذلك يف 

  .العدة يف العادة ال تنقص كثريا عن ثالثة أشهر بدليل كون البدل عنها ثالثة أشهر
واختلفوا كذلك يف إخباره عن إرجاعه هلا قبل عدا، وهي مسألة مرتبطة بإعالمه هلا، وقد ذكرنا 

  .سألةاعتبار ذلك الشرط، وال حاجة معه للخالف يف امل
  املطلقة ثالثا  رجعةشروط خامسا ـ 

احلكم األصلي للطلقات الثالث هو زوال ملك االستمتاع وزوال حل احمللية أيضا ،فال جيوز له 
﴿ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره : تعاىلنكاحها قبل التزوج بزوج آخر، لقوله 

وتنتهي احلرمة وحتل للـزوج   ،)٢٢٩: البقرة(﴾الطَّالق مرتان ﴿ : تعاىلبعد قوله  )٢٣٠:ةالبقر( ﴾
  :األول بالشروط التالية

  :صحة زواجها من الثاين ـ ١
على وهو أن يكون زواجها من الزوج الثاين صحيحا، وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط 

  :٢٣٧نيقول
فإن كان فاسدا مل حيلها الوطء فيه، وهو قول احلسـن  ، اح  اشتراط صحة النك: القول األول

، والشعيب ومحاد ومالك والثوري واألوزاعي وإسحاق وأيب عبيد وأصحاب الرأي والشافعي يف اجلديد
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

ت فقد نف )٢٣٠:البقرة( يره ﴾﴿ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَ: تعاىلقوله  •
ال  حل املرأة ملطلقها ثالثا وجعل للنفي غاية هي التزوج بزوج آخر، واحلكم احملدود إىل غايةاآلية 

ينتهي قبل وجود الغاية، فال تنتهي احلرمة قبل التزوج، فال حتل للزوج األول قبله ضرورة، وهلذا ال 
  . بالزىن أو بشبهة لعدم النكاح حتل لزوجها األول إذا ما إذا وطئها إنسان

أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إىل ما هو نكاح حقيقة، ولو كان  •
  .النكاح الثاين خمتلفا يف فساده، ودخل ا، ال حتل لألول عند من يقول بفساده

                                                
 . ٢٣٣/ ١:، الدارمي٤/٢٠٠:  شيبة مصنف ابن أيب: انظر   )٢٣٦(
 . سنذكر املسألة بتفاصيلها وأدلتها يف مبحث خاص من هذا الفصل، وإمنا ذكرناها هنا باعتبارها شرطا من الشروط   )٢٣٧(



 ١٢٣

ة عنـد احلنابلـة،   عدم اشتراط صحة النكاح، وهو قول الشافعي يف القدمي ورواي: القول الثاين
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أنه زوج فيدخل يف عموم النص •
  .لعن احمللل واحمللل له فسماه حملال مع فساد نكاحه  أن النيب  •
وإطالق النكاح يقتضي الصحيح، ، )٢٣٠:البقرة(﴿ حتى تنكح زوجا غَيره ﴾:  تعاىلقول اهللا  •

  .زوجيا فاسدا مل حينثولذلك لو حلف ال يتزوج، فتزوج ت
واإليالء والنفقة وأشـباه  ، والظهار ، أن أكثر أحكام الزوج غري ثابتة فيه من اإلحصان واللعان  •

  .ذلك
أن تسميته حملال بسبب قصده التحليل فيما ال حيل ولو أحل حقيقة ملا لعن وال لعن احمللل له وإمنا  •

حيلونه عاما  ﴿:  تعاىلوقال اهللا  ٢٣٨ )هما آمن بالقرآن من استحل حمارم: ( هذا كقول النيب 
  ﴾وحيرمونه عاما 

 .أنه وطء يف غري نكاح صحيح أشبه وطء الشبهة •
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل نوع الفساد الذي اعترب بسببه زواجا فاسدا، فإن كان أمرا 
  .يفسد عامل ما صححه غريهخمتلفا فيه بني العلماء، فإن ال يعترب هذا الشرط، فال يصح أن 

أما إن كان املراد هو الزواج الباطل امع على فساده، فإن األرجح هو ما ذهب إليه أصـحاب  
 .  القول األول، ألن هذا النوع ليس زواجا، فلذلك ال يصح اعتباره

  :معاشرة الزوج الثاين للمطلقة البائنة  ـ ٢
  :للمطلقة البائنة على قولني اختلف الفقهاء يف اشتراط معاشرة الزوج الثاين

صحيحا ال يريد به إحالال فال بأس أن يتزوجها األول، وهـو   زواجاإذا تزوجها : القول األول
قول سعيد بن املسيب، حلمله النكاح يف اآلية على العقد دون اجلماع، فعن سعيد بن املسيب يف املطلقة 

إذا تزوجها بتزويج صحيح : عها، وأما أنا فإين أقولجيام: أما الناس فيقولون: ثالثا مث تتزوج ؟ قال سعيد
  .٢٣٩ال يريد بذلك إحالال، فال بأس أن يتزوجها األول

ال نعلم أحدا من  أهل العلم قال بقول سعيد بن املسيب هذا إال اخلوارج أخذوا : (قال ابن املنذر
ه مل يبلغه احلديث فأخذ بظـاهر  ولعل) ٢٣٠:البقرة( ﴿ حتى تنكح زوجا غَيره ﴾:بظاهر قوله تعاىل

                                                
 . ٨/٣١: ، املعجم الكبري٦/١٤٦: ، ابن أيب شيبة٦/٩: ، البزار٥/١٨٠:  الترمذي   )٢٣٨(
 . ٩/٤١٦:احمللى   )٢٣٩(



 ١٢٤

 )سياق كالمه يشعر بذلك، وفيه داللة على ضعف اخلرب الوارد يف ذلك:(ن حجر قال اب ، ٢٤٠ )القرآن
٢٤١  

وأعجب منه أن أبا حبان جزم :(وقد نسب هذا القول كذلك إىل سعيد بن جبري، قال ابن حجر 
سند عن سعيد بن جبري يف شيء من به عن السعيدين سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وال يعرف له 

املصنفات وكفى قول بن املنذر حجة يف ذلك وحكى بن اجلوزي عن داود أنه وافق سعيد بن املسيب 
  ٢٤٢ )على ذلك

وأدىن الـوطء   ،وال حيصل هذا إال بالوطء يف الفرج، الزوج الثاين معاشرةاشتراط : الثاينالقول 
علق به، وذلك بشرط االنتشار ألن احلكم يتعلق بذوق تغييب احلشفة يف الفرج، ألن أحكام الوطء تت

  : ومن األدلة على ذلكالعسيلة، وال تعقل من غري انتشار، وهو مذهب اجلمهور، 
وذكر الزوج ، ألن النكاح هو الوطء يف احلقيقة :(تفسري النكاح يف اآلية بالوطء، قال اجلصاص  •

  ٢٤٣ )املفهمة املغنية عن التصريحوهذا من اإلجياز واقتصار على الكناية ، يفيد العقد 
أتريدين أن ترجعي إىل :(فقال المرأة رفاعة القرظي. علق احلل على ذوق العسيلة منهما أن النيب  •

  ٢٤٥ )ويذوق عسيلتك ٢٤٤رفاعة ؟ ال، حىت تذوقي عسيلته
  . بعض الفروع سنتعرض هلا يف املسائل التالية هلذه املسألةوقد اختلف أصحاب هذا القول يف

  :حالترجي
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين لورود احلديث الصـحيح يف  
ذلك، وهو من الثبوت والداللة ما ينفي كل شبهة، زيادة على أن املقصد الشرعي من التـنفري مـن   

ته كـربى  الطالق يدل عليه، وذلك ألن املطلق لو علم بأن جمرد عقد الثاين على زوجته إن أباا بينون
                                                

 . ٧/٣٩٨: املغين   )٢٤٠(
 . ٩/٤٦٦: فتح الباري   )٢٤١(
 . ٩/٤٦٦: فتح الباري   )٢٤٢(
 . .١/٥٣٢: اجلصاص   )٢٤٣(
: كذا يف املوضعني بالتصغري واختلف يف توجيهه فقيل هي تصغري العسل ألن العسل مؤنث جزم به الفزاز مث قـال    )٢٤٤(

يث ومن ذلك قوهلم دريهمات فجمعوا الـدرهم  الن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأن: وأحسب التذكري لغة، وقيل
مجع املؤنث مث إرادة التحقري وقالوا أيضا يف تصغري هند هنيدة، وقيل التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إىل أا تكفي يف املقصود مـن  

 حتصـيل احلـل، قـال    حتليلها للزوج األول، وقيل املراد قطعة من العسل والتصغري التقليل إشارة إىل أن القدر القليل كـاف يف 
الصواب أن معىن العسيلة حالوة اجلماع الذي حيصل بتغييب احلشفة يف الفرج وانث تشبيها بقطعة من عسـل وقـال   : األزهري
: انظر. صغرت لشدة شبهها بالعسل وقيل معىن العسيلة النطفة وهذا يوافق قول احلسن البصري الذي سنذكره يف حمله:  الداودي

 . ٩/٤٦٦: فتح الباري
 . سبق خترجيه   )٢٤٥(



 ١٢٥

يرجعها إليه جيعله يتساهل يف الطالق، فريمي به كيف شاء، فإذا ندم سهل عليه أن يأيت مبن يعقد عليها 
مث يطلقها قبل البناء، وليس يف ذلك أي نفور، ألن العقد وحدة ال أثر له يف التنفري خبالف اشـتراط  

  .املسيس
، ألن اخلالف ما تعددت فيه الوجوه ونرى أن ورود احلديث ذه الصفة ينفي اخلالف يف املسألة

واالحتماالت، أما ما ثبت فيها ثبوتا واحدا، فإنه ال جمال فيه للرأي، وهلذا نقول بصحة ما ذهب إليه 
بعض العلماء من أنه من عقد على مذهب سعيد بن املسيب فللقاضي أن يفسخه وال يعترب فيه خالفه 

  .٢٤٦ألنه خارج عن إمجاع العلماء
  :لزوج الثاينشروط معاشرة ا

نص أصحاب القول الثاين على الشروط التالية للمعاشرة الصحيحة من الزوج الثاين مع اختالف 
  :٢٤٧بينهم يف تفاصيلها

  :وجدان اللذة
من طلق امرأته ثالثا مل حيـل لـه   : (اشترط ابن حزم لذلك شرط وجدان اللذة، يقول يف احمللى

وال حيلها لـه   - ح يف حال عقله وعقلها وال بد زواجها إال بعد زوج يطؤها يف فرجها بنكاح صحي
وطء يف نكاح فاسد، وال وطء يف دبر، وال وطؤها يف نكاح صحيح، وهي يف غري عقلها بإغماء أو 
بسكر أو جبنون، وال هو كذلك، فإن بقي من حسه أو من حسها يف هذه األحوال، أو يف النوم مـا  

  ٢٤٨ )و طلقهاتدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج أ
ولعله استند لذلك بظاهر احلديث من ذوق العسيلة وهو قول للمالكية، استنادا لـذلك، قـال   

استواؤمها  )حىت يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه:( ويفهم من قوله : قال علماؤنا:(القرطيب 
ى عليها مل حتل يف إدراك لذة اجلماع،  وهو حجة ألحد القولني عندنا يف أنه لو وطئها نائمة أو مغم

  ٢٤٩ )ملطلقها ألا مل تذق العسيلة إذ مل تدركها
  :اشتراط اإلنزال

ال حتـل إال  : (فقالاحلسن البصري اإلنزال، وخالف يف ذلك  ذهب اجلمهور إىل عدم اشتراط
شذ احلسن يف هذا، وخالفه سائر : ، وهذا الشرط انفرد به عن اجلمهور،  قال ابن بطال)بوطء وإنزال

                                                
 . ٣/١٤٨: القرطيب   )٢٤٦(
: ، إعانة الطـالبني ٧/٣٩٧: املغين، ٣/٢٣٥:  ، الكايف يف فقه ابن حنبل١٠٧: ، عمدة الفقه٧/٤٠٤: املبدع: انظر   )٢٤٧(

 . ٩/٤٦٥: ، فتح الباري١٣/٢٢٣: ، التمهيد٣/٤٦٨: ، مواهب اجلليل٣/٣٦٧:  ، حاشية البجريمي٣/٢٥٥
 . ٩/٤١٤:احمللى   )٢٤٨(
 . ٣/١٤٨: القرطيب   )٢٤٩(
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قالوا يكفي من ذلك ما يوجب احلد وحيصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد احلج الفقهاء، و
  .٢٥٠والصوم

وهو يف التشديد يقابل قول سعيد بن املسيب يف الرخصة، ويرد قول احلسن أن :(قال ابن حجر 
 اإلنزال لو كان شرطا لكان كافيا، وليس كذلك ألن كال منهما إذا كان بعيد العهد باجلماع مثال أنزل
قبل متام االيالج وإذا انزل كل منهما قبل متام االيالج مل يذق عسيلة صاحبه ال أن فسرت العسـيلة  

  ٢٥١ )باالمناء وال بلذة اجلماع
ما مرت يب يف الفقه مسـألة  (:وقد ذكر ابن العرىب احتمال كال القولني وتوجيهه الشرعي بقوله

بأوائل األمساء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن احلكم هل يتعلق 
املسيب، وإن قلنا إن احلكم يتعلق بأواخر األمساء لزمنا أن نشترط اإلنزال مـع مغيـب احلشـفة يف    

  ٢٥٢ )اإلحالل، ألنه أخر ذوق العسيلة على ما قاله احلسن
  :املعاشرة غري املباحة

علـى  ، أو نفاس أو من غري بالغوقع الوطء يف وقت غري مباح كحيض  اختلف الفقهاء فيما لو
  : قولني

أن الوطء حيل املرأة، وإن وقع يف وقت غري مباح كحيض أو نفاس، سواء أكان : القول األول
الواطئ بالغا عاقال أم صبيا مراهقا أم جمنونا، ألن وطء الصيب وانون يتعلق به أحكام النكاح، من املهر 

أيب حنيفة والشافعي والثوري واألوزاعي، وقول احلنابلة  والتحرمي، كوطء البالغ العاقل، وهو مذهب
  :الظاهر، واستدلوا على ذلك مبا يلي

وهذه قـد  )٢٣٠:البقرة( ﴿ حتى تنكح زوجا غَيره ﴾: أن ظاهر النص القرآين حلها، وهو قوله •
  .نكحت زوجا غريه

  .، وقد وجد هذا)ويذوق عسيلتك، حىت تذوقي عسيلته :( قوله  •
وكما لو ، كالوطء احلالل ، فأحلها ، وطء يف نكاح صحيح يف حمل الوطء على سبيل التمام أنه  •

  .أو وطئها مريضة يضرها الوطء، وطئها وقد ضاق وقت الصالة 
ألن الوطء غري املباح حرام حلق اهللا تعاىل، ، أنه يشترط أن يكون الوطء حالال مباحا: القول الثاين

رتدة، ولذلك ال حتل املرأة لزوجها األول إذا جامعها زوجها الثاين يف فلم حيصل به اإلحالل كوطء امل
                                                

 . ٩/٤٦٦: فتح الباري   )٢٥٠(
 . ٩/٤٦٦: فتح الباري   )٢٥١(
 . ٣/١٤٨: القرطيب: نقال عن   )٢٥٢(
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صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف ،وهو مذهب املالكية واحلنابلة والظاهرية، وقد اختلفوا يف غري البالغ 
فاشترط مالك أن يكون الواطئ بالغا، واشترط احلنابلة أن يكون له اثنتا عشرة سنة، ألن مـن دون  

  . و من دون الثانية عشرة ال ميكنه اامعةالبلوغ أ
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو اشتراط اإلباحة يف املعاشرة اجلنسة، من كل من ميكن اعتبـاره  
زوجا، فلذلك يصح من الصغري وانون ما دام يصح اعتبارمها أزواجا، بشرط توفر القدرة اجلنسية، 

  .واجالشتراطها يف هذا النوع من الز
  : كون الزوج الثاين خصيا

  :الزوج الثاين خصيا أو مسلوال أو موجوءا على قولنياختلف الفقهاء فيما لو كان 
أا حتل بوطئه، وهو قول الشافعي وأمحد، ألنه يطأ كالفحل ومل يفقد إال اإلنزال  : القول األول

   .وهو غري معترب يف اإلحالل
ية عن أمحد، ألن اخلصي يف الغالب ال حيصل منه الوطء أو أنه ال حيلها، وهو روا: القول الثاين

  .ليس مبظنة اإلنزال فال حيصل اإلحالل بوطئه كالوطء من غري انتشار
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ألن العربة بكونه زوجا قادرا على املعاشرة اجلنسية، 
  .وال عربة بغري ذلك

  :املسيس الزوج الثاين قبلوفاة 
إذا تويف عنها زوجها قبل أن ميسها ال حتل بذلك ملن طلقها قبله ثالثا ألنه اتفق الفقهاء على أنه 

ألن اإلحالل ال يكون بالعقد وإمنا يكـون   فلم يتعلق بذلك حكم اإلحالل، ،نكاح ليس فيه مسيس
  .وال اإلحصان ومع أن وفاة الزوج يقع ا كمال املهر إال أنه ال يقع به اإلحالل ،بالوطء

والفرق بينهما أن املهر إمنا يكون يف مقابلة استباحة العضو واملواصلة مدة العمر فإذا وجد موت 
أحدمها فقد انقضت مدة املواصلة فوجب مجيع املهر كما جيب بالوطء، وأما إحالل الزوجة للمطلق 

  .٢٥٣وطء فتحصل باإلباحةوليس يف موت الزوج الثاين معىن من معاين ال، ثالثا فإنه حيصل بالوطء

                                                
 . ٣/٢٩٩:  املنتقى   )٢٥٣(
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  التحايل على الرجعة وأحكامهـ  ٢
  :تعريف

، وأصل اليـاء واو  ، وهو تقليب الفكر حىت يهتدي إىل املقصود ، احلذق يف تدبري األمور : لغة
وقد تستعمل فيما فيه . وأكثر استعماهلا فيما يف تعاطيه خبث. يف خفية، وهي ما يتوصل به إىل حالة ما 

وهو التحول من حال إىل حال بنوع تدبري ولطف حييل به الشيء عـن  ، احلول وأصلها من . حكمة
  .وجتمع احليلة على احليل. أو من احلول مبعىن القوة، ظاهره 

  :من التعاريف اليت عرفت ا احليل الفقهية:اصطالحا
حمظوراته واستباحة ، خمادعة وتوسال إىل فعل ما حرم اهللا ، هي أن يظهر عقدا مباحا يريد به حمرما  •

  .٢٥٤وحنو ذلك، أو دفع حق ، أو إسقاط واجب ، 
مث غلب عليها ، هي نوع خمصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل حال  •

حبيـث ال  ، بالعرف استعماهلا يف سلوك الطرق اخلفية اليت يتوصل ا الرجل إىل حصول غرضه 
 .٢٥٥يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة

  احليل وأحكامها أنواع
قصدنا باحلديث عن هذه األنواع مبالغة البعض يف اإلنكار على من يقول باحليل، وبعضهم من 
كبار الفقهاء، ويتصور أن قوهلم يف ذلك عام، فريد عليهم مبا مل يقولوا به، فلذلك حيتاج النظر العلمي 

م من بالغ  يف الرد على احليـل  إىل حترير موضع الرتاع، وحنن نذكر هذه التقسيمات انطالقا من كال
  .كابن القيم وابن تيمية

  : احليل احملرمة باتفاق الفقهاء:  النوع األول
  : وهي أنواع تتحد يف حرمة الغاية أو حرمة الوسيلة املؤدية إليها، ومن أقسام هذا النوع من احليل

ما هو حمرم يف نفسه وهي الطرق اخلفية اليت يتوسل ا إىل : ـ أن يكون املقصود ا حمرما  ١
حبيث ال حتل مبثل ذلك السبب أبدا، فاملقصود ا حرام يف نفسه، وهي حرام باتفـاق املسـلمني،   

احليل على هالك النفوس وأخذ األموال وفساد ذات البني : وصاحبها يسمى داهية ومكارا، ومن أمثلتها
وإظهار باطـل يف  ، حاض حق وحيل الشيطان على إغواء بين آدم وحيل املخادعني بالباطل على إد

وكل ما هو حمرم يف نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة حمـرم  ، األمور الدينية واخلصومات الدنيوية 
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  .فكيف بالطرق اخلفية اليت ال تعلم وهذا جممع عليه بني املسلمني
ن وهذه احليل ال يظهر صاحبها أن مقصوده ا شر، وقد ال ميك: ـ أن يكون مقصدها خفيا  ٢

فيجعله حيلة إىل الوسيلة ، االطالع على ذلك غالبا، ومثال هذا إقرار املريض لوارث ال شيء له عنده 
وتعليمه هذا اإلقرار حرام والشهادة عليه مع العلم بكذبـه حـرام،   ، له، وهذا حمرم باتفاق املسلمني 

، بأكثر من حقه  واحلكم بصحته مع العلم ببطالنه حرام فإن هذا كاذب غرضه ختصيص بعض الورثة
  .فاحليلة نفسها حمرمة واملقصود ا  حمرم

لكن باعتبار احتمال كونه صادقا اختلف العلماء يف هذا التصرف،  هل هو باطل سدا للذريعـة  
ألنه شاهد على نفسه فيما يتعلق به حقهم ، وردا إلقرار الذي صادف حق املورث فيما هو متهم فيه 

  .أو هو مقبول إحسانا للظن باملقر عند اخلامتة،  فترد التهمة كالشاهد على غريه
ومن أمثلة هذا، وهلا عالقة بفقه األسرة احتيال املرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه باملعروف 

واحتيال ، أو غري ذلك ، أو بإساءة عشرته مبنع بعض حقوقه أو فعل ما يؤذيه ، بإنكارها لإلذن للويل 
  .ال بإنكارها اإلنفاق أو إعطاء الصداق إىل غري ذلك من الصوراملرأة على مطالبة الرجل مب

أو دفع باطل لكـن  ، وهو أن يقصد باحليلة أخذ حق : احتاد املقصد والوسيلة يف احلرمةـ   ٣
يكون الطريق يف نفسه حمرما مثل أن يكون له على رجل حق جمحود فيقـيم شـاهدين ال يعلمانـه    

ألن ذينك الرجلني شهدا بالزور حيث شهدا مبا ال يعلمانه وهو ، ءفيشهدان به، فهو حمرم باتفاق الفقها
 )قد يدخل فيه بعض من يفيت باحليلة لكن الفقهاء منهم ال حيلونه(: محلهما على ذلك، قال ابن تيمية

٢٥٦  
  :احليل املختلف فيها: النوع الثاين

وقد أسقطه على وضابطها قصد إباحة ما حرمه الشرع بتوفري أسباب ذلك، أو إسقاط ما أوجبه 
سبيل الضمن والتبع  إذا وجد بعض األسباب فرييد احملتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصدا به ذلك احليلة 
والسقوط، وقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من جعله حراما حمضا، وأحلقه بالنوع األول، قال ابن تيمية 

مل يأذن به الشـارع بقصـد    وهذا حرام من وجهني كالقسم األول من جهة أن مقصوده حل ما:(
أو سقوط ما مل يأذن الشارع بقصد إسقاطه، والثاين أن ذلك السبب الذي يقصـد بـه   ، استحالله 

، االستحالل مل يقصد به مقصودا جيامع حقيقته بل قصد به مقصودا ينايف حقيقته ومقصوده األصلي 
 ) يصح إن كان ممن ميكن إبطالهوال. فال حيل حبال. أو مل يقصد به مقصوده األصلي بل قصد به غريه
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٢٥٧  
وهذا القسم هو الـذي  :(ومنهم من أباحها واستنبط صنوف احليل على أساسها، قال ابن تيمية 

كثر فيه تصرف احملتالني ممن ينتسب إىل الفتوى، وهو أكثر ما قصدنا الكالم فيه فإنه قد اشتبه أمره على 
مل يقصد حمرما فإن عودة املرأة إىل زوجها بعـد زواج  الرجل إذا قصد التحليل مثال : احملتالني فقالوا

  ٢٥٨ )حالل، والنكاح الذي يتوصل به إىل ذلك حالل
وسنذكر هنا أقوال الفريقني وأدلتهم الرتباط الكالم يف هذا مبسائل االحتيال على الرجعة كمـا  

  :سنذكرها بعد هذا
من الفقهاء حىت الذين ينكرون جواز استعمال هذا النوع من احليل، وهو قول كثري : القول األول

احليل أنفسهم، ولكن أشهر القائلني باجلواز سواء يف هذا الباب أو غريه هم احلنفية، حىت أم صنفوا 
اختلف الناس يف كتاب احليل أنه من تصنيف حممد رمحه اهللا أم :(املصنفات يف ذلك، قال السرخسي

قال أن حممدا رمحه اهللا صنف كتابا مساه احليل من : ال، كان أبو سلمان اجلوزجاين ينكر ذلك ويقول
إن اجلهال ينسبون علماءنا رمحهم اهللا إىل : فال تصدقه وما يف أيدي الناس فإمنا كم وراقو بغداد وقال

ذلك على سبيل التعيري فكيف يظن مبحمد رمحه اهللا أنه مسى شيئا من تصانيفه ذا االسم ليكون ذلك 
وأما أبو حفص رمحه اهللا كان يقول هو من تصنيف حممد رمحـه اهللا   عونا للجهال على ما يتقولون

وكان يروي عنه ذلك وهو األصح فإن احليل يف األحكام املخرجة عن اإلمام جائزة مث مجهور العلماء 
  ٢٥٩ )وإمنا كره ذلك بعض املتعسفني جلهلهم وقلة تأملهم يف الكتاب والسنة

أقول وإياك أن تغتر مبا :(اإلطالق، يقول حممد األمني ولكنهم كما ذكرنا مل جييزوا كل احليل على
ذكره الزاهدي يف آخر احلاوي يف أول كتاب احليل، فإنه عقد فيه فصال يف حيلة حتليل املطلقة ثالثا، 
وذكر فيه هذه قابلة للتأويل اآليت، وذكر حيال كثرية كلها باطلة مبنية على ما يأيت رده من االكتفـاء  

  : ٢٦١، ومن األدلة اليت ذكروها جلواز احليل بالصفة اليت ذكرنا٢٦٠ )بالعقد بدون وطء
﴿ إِلَّا الْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَـا يهتـدونَ   :تعاىلقوله  •

حيلة حممودة يثـاب   وهذه، أراد باحليلة التحيل على التخلص من الكفار ، )٩٨:النساء(سبِيلًا﴾
 .عليها من عملها
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وهي حيلة للخروج من ) ٤٤:ص(﴿ وخذْ بِيدك ضغثًا فَاضرِب بِه ولَا تحنثْ ﴾: تعاىلأن قوله  •
فعن أيب أمامة بن سهل حيث إنه أخربه ، يف حق الضعيف الذي زىن  وقد عمل به النيب ، احلنث

فعاد جلدة علـى  ، تكى رجل منهم حىت أضىن من األنصار أنه اش بعض أصحاب رسول اهللا 
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه ، فهش هلا فوقع عليها ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، عظم 

، فإين قد وقعت على جارية دخلـت علـي    استفتوا يل رسول اهللا : وقال، أخربهم بذلك 
لو محلناه ، ن الضر مثل الذي هو به ما رأينا بأحد من الناس م: وقالوا فذكروا ذلك لرسول اهللا 
أن يأخذوا لـه مائـة     فأمر رسول اهللا ، ما هو إال جلد على عظم ، إليك لتفسخت عظامه 

 .٢٦٢فيضربوه ا ضربة واحدة، مشراخ 
أَيتها الْعري إِنكُم  ﴿ فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ في رحلِ أَخيه ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ:تعاىلقوله  •

﴿ فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاِء أَخيه ثُم استخرجها من وِعاِء أَخيه :إىل قوله) ٧٠:يوسف(لَسارِقُونَ﴾
ه نرفَع درجات من نشاُء كَذَلك كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّ

﴾يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَووذلك منه حيلة، وكان هذا حيلة المساك أخيه عنده ) ٧٦:يوسف(و
  .حينئذ ليوقف إخوته على مقصوده

﴿ قَالَ ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِرا ولَـا أَعصـي لَـك :    حكاية عن موسى تعالىقوله  •
رومل يقل على ذلك، ألنه قيد سالمته باالستثناء وهو خمرج صحيح، قال اهللا ) ٦٩:الكهف(ا﴾أَم
 :اغَد كلٌ ذَلي فَاعٍء إِنيشل قُولَنلَا ت٢٣(﴿ و(﴾ اَء اللَّهشإِلَّا أَنْ ي)٢٣،٢٤:الكهف(  

، اآلية فقد أجاز )٢٣٥:البقرة( طْبة النساِء ﴾﴿ ولَا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خ:تعاىلقوله  •
﴿ ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَنْ تقُولُوا :تعاىلاملعاريض وى عن التصريح باخلطبة بقوله  تعاىلاهللا 

 ) ٢٣٥:البقرة( قَولًا معروفًا ﴾
أكل متـر  : له رسول اهللا فجاءه بتمر جنيب فقال ، استعمل رجال على خيرب  أن الرسول  •

والصاعني بالثالثة ، ال واهللا يا رسول اهللا إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني: خيرب هكذا ؟ فقال
بأن  ويف أمره  ٢٦٣ )مث ابتع بالدراهم جنيبا، ال تفعل بع اجلمع بالدراهم :( فقال رسول اهللا 

ال حيل ملا فيه من الربا إىل ما حيل وهو البيع ويه أن يشتريه مبثله خروج مما ، يشتري بالدراهم مترا 
وإن املفيت إذا تبني جواب ما سئل عنه فال بأس أن يبني :(وهو خروج من اإلمث، قال السرخسي ، 

للسائل الطريق الذي حيصل به مقصوده مع التحرز عن احلرام وال يكون هذا مما هو مذموم مـن  
                                                

 . ٤/٣١٢: ، النسائي٤/١٦١: ، أبو داود٣/١٠٠: ، الدارقطين٨/٢٣٠: البيهقي   )٢٦٢(
 . ٤/٢٤: ي، النسائ٥/٢٩١: ، البيهقي١١/٣٩٥: ، ابن حبان٢/٧٦٧: ، البخاري٣/١٢١٥: مسلم   )٢٦٣(



 ١٣٢

 ٢٦٤ )يث قال لعامل خيربح  تعليم احليل  بل هو اقتداء برسول اهللا 
قال يوم األحزاب لعروة بن مسعود يف شأن بين قريظة فلعلنا أمرناهم  ما روى أن رسول اهللا  •

، وكان ذلك ٢٦٥ )احلرب خدعة:( يف ذلك قال   - رضي اهللا عنه  - بذلك فلما قال له عمر 
  .منه اكتساب حيلة وخمرج من اإلمث بتقييد الكالم بلعل

واللبس والسفر ، والشرب ، كاألكل ، شروعة حيلة على حصول مسبباا أن مباشرة األسباب امل •
وكذلك العقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول املعقود ، الواجب 

 .فإذا كانت احليلة سببا مشروعا وما تفضي إليه مشروع فال معىن ملنعها، عليه 
ألنه ال خربة له بطرق اخلري ، حتصيل مصاحله مذموم إن العاجز الذي ال حيلة عنده جلهله بطرق  •

فيحسن التوصل إىل مقاصده احملمودة اليت حيبها اهللا ورسوله بأنواع احليل ، والشر خفيها وظاهرها 
وقد كان . ويعرف طرق الشر الظاهرة واخلفية اليت يتوصل ا إىل خداعه واملكر به فيحترز منها، 

وكان الناس يسألون رسول اهللا ، أعلم الناس بالشر والفنت   - نه رضي اهللا ع - حذيفة بن اليمان 
  وكان هو يسأله عن الشر خمافة أن يدركه، عن اخلري. 

، وتناقض املصاحل الشرعية ، إن املعىن الذي من أجله حرمت احليل هو أا دم األصول الشرعية  •
شرعية فال معىن ملنعها بل كانت مـن  فإذا انتفى هذا املعىن وكانت احليل مما ال يناقض األصول ال

 . املشروع
ويف هذا حتيل على ، أن الشريعة أجازت للمكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمه  •

فإذا :( : كذلك كما يف قوله، والتحيل هنا كالتحيل بكلمة اإلسالم إحرازا للدم ، إحراز الدم 
فكل من احلالتني نطق بكلمة من  ٢٦٦ )وأمواهلم إال حبقها قالوا ال إله إال اهللا عصموا مين دماءهم 

فأجريت عليهما أحكام اإلسالم ، وهو إحراز الدم ، غري اعتقاد معناها توصال إىل غرض دنيوي 
 .يف الظاهر

والتحيل له باختاذ الوسائل ، أن اخلروج من احلرام إىل احلالل والتخلص من املآمث أمر واجب شرعا  •
 .وال خترج احليل املباحة عن هذا، إليه أمر مطلوب شرعا كذلك واألسباب املؤدية 

غري جائزة ، واحليل كلها حمرمة :(عدم جواز استعمال احليل لذلك، قال ابن قدامة : القول الثاين
                                                

 . ١٤/٤: املبسوط   )٢٦٤(
: ، أبـو داود ٧/٤٠: ، البيهقـي ٢/٢٨٩: ، الدارمي٤/١٩٣: ، الترمذي٣/١٣٦١: ، مسلم٣/١١٠٢ :البخاري   )٢٦٥(

 . ٢/٩٤٥: ، ابن ماجة٥/١٦٠: ، النسائي٣/٤٣
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 . ١/٢٣٢: ، الدارقطين٨/١٩٦



 ١٣٣

القول بإبطال مثل :(وقد نسب ابن تيمية القول باحلرمة لكثريمن السلف، فقال ٢٦٧ )يف شيء من الدين
وعبد ، وعلي بن أيب طالب ، وعثمان بن عفان ،  عن عمر بن اخلطاب ، مأثور هذه احليل يف اجلملة 

، وعبد اهللا بـن عبـاس   ، وعبد اهللا بن عمر ، وأيب بن كعب ، وعبد اهللا بن سالم ، اهللا بن مسعود 
عن سعيد بن املسيب والقاسم بن حممد وسامل بن ، ومن التابعني . وأنس بن مالك، وعائشة أم املؤمنني 

، هللا بن عمر وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعروة بن الزبري وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد عبد ا
واحلسن البصري وحممد ، وجابر بن زيد أيب الشعثاء ، وغريه من فقهاء املكيني ، وعطاء بن أيب رباح

، والشعيب ، النخعي وإبراهيم ، بن سريين وبكر بن عبد اهللا املزين وقتادة وأصحاب عبد اهللا بن مسعود 
واألوزاعي ، وأصحابه ، ومالك ، وهو قول أيوب السختياين وعمرو بن دينار ، ومحاد بن أيب سليمان 

وسفيان بن عيينة وعبد اهللا ، والقاسم بن معن وسفيان الثوري وشريك بن عبد اهللا ، والليث بن سعد 
، وأمحد بن حنبل وأصحابه ، ن ويزيد بن هارو، وحفص بن غياث ، بن املبارك والفضل بن عياض 

وكالمهم يف ذلـك  ، ومن ال حيصى من العلماء ، وإسحاق بن راهويه ، وأيب عبيد القاسم بن سالم 
  : ٢٦٩، ومن األدلة على ذلك٢٦٨ )يطول
وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله ، إمنا األعمال بالنيات :( قوله  •

أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما ، كانت هجرته إىل دنيا يصيبها  فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن
، وهذا احلديث أصل يف إبطال احليل، احتج البخاري على ذلك، وكـذلك  ٢٧٠ )هاجر إليه

فال ، احمللل إمنا نوى أن يطلق املرأة لتحل لألول ومل ينو أن يتخذها زوجة فال تكون له زوجة 
 .فال حتل لألول، حرمي باق وإذا مل تكن له زوجة فالت، حتل له 

ومن أدخل فرسا بني ، فهو قمار ، وقد أمن أن يسبق ، من أدخل فرسا بني فرسني :( قوله  •
؛ فجعله قمارا مع إدخاله الفرس الثالث ، ٢٧١ )فليس بقمار، وهو ال يأمن أن يسبق ، فرسني 

أو ، ن كونه آخذا وهو كون كل واحد من املتسابقني ال ينفك ع، لكونه ال مينع معىن القمار 
 .وسائر احليل مثل ذلك، حتيال على إباحة احملرم ، وإمنا دخل صورة ، مأخوذا منه 

وال تزول مفسدا مع . والضرر احلاصل منها، أن اهللا تعاىل إمنا حرم هذه احملرمات ملفسدا  •
مسـى  كما لو ، فوجب أن ال يزول التحرمي ، بإظهارمها صورة غري صورا ، إبقاء معناها 

                                                
 . ٤/٥٦: املغين   )٢٦٧(
 . ٦/١٧ :الفتاوى الكربى   )٢٦٨(
 . إبطال احليل البن بطة العكربي: ، وانظر كتاب٤/٥٦: املغين، ٦/٢٠ :الفتاوى الكربى: انظر   )٢٦٩(
 . سبق خترجيه   )٢٧٠(
 . ٢/٩٦٠: ، ابن ماجة٣/٣٠: ، أبو داود٤/٣٠٥: ، الدارقطين١٠/٢٠: ، البيهقي٢/١٢٥: احلاكم   )٢٧١(
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ليستحلن قوم من أميت :(أنه قال  وقد جاء عن النيب ، مل يبح ذلك شرا ، اخلمر بغري امسها 
  ٢٧٢ )اخلمر يسموا بغري امسها

، بفعل مل يقصد به ما جعل ذلك الفعل له، أو حل احلرام، أن احملتال يقصد سقوط الواجب  •
صد ا ما جعلت تلك األسباب فهو يريد تغيري األحكام الشرعية بأسباب مل يق، أو ما شرع 

 .ال ألجل ما هو املتبوع املقصود ا، وهو يفعل تلك األسباب ألجل ما هو تابع هلا ، له 
وجعل ذلك نكاال ، ومساهم معتدين ، فمسخهم قردة ، أن اهللا تعاىل عذب أمة حبيلة احتالوها  •

﴿ وموعظة :تعاىلل يف قوله وميتنعوا من مثل أفعاهلم، كما قي، ليتعظوا م ؛ وموعظة للمتقني 
، ، فقد روي أم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم اجلمعة للمتقني ﴾، أي ألمة حممد 
فيفتحها يوم ، وجيعل إليها جماري ، ومنهم من كان حيفر حفائر ، ويتركوا إىل يوم األحد 

فيدعها ، يف احلفائر  فيقع، جرى مع املاء يف ااري ، فإذا جاء السمك يوم السبت ، اجلمعة 
  .وال اعتديت فيه، ما اصطدت يوم السبت : ويقول، مث يأخذها ، إىل يوم األحد 

كما هي معتـربة يف التقربـات   ، أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعادات  •
، أو فاسدا أو صحيحا من وجه ، أو صحيحا ، أو حراما ، فيجعل الشيء حالال ، والعبادات 

أو صحيحة ، أو مستحبة أو حمرمة ، كما أن القصد يف العبادة جيعلها واجبة ، دا من وجه فاس
وبعولَتهن أَحق بِردهن في ﴿ :تعاىلمنها قوله ، ودالئل هذه القاعدة كثرية جدا . أو فاسدة، 

كُوهن ضـرارا لتعتـدوا   ﴿ ولَا تمِس:تعاىلوقوله ، )٢٢٨: البقرة(﴾ذَلك إِنْ أَرادوا إِصالحا
، . ، فإن ذلك نص يف أن الرجعة إمنا ثبتت ملن قصد الصالح دون الضـرار )٢٣١:البقرة(﴾

فَـإِنْ   ﴿ :تعاىل﴿ وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ﴾ إىل قوله :تعاىلومنها قوله 
لَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتخ﴾ بِه تدا افْتيما فوهو دليل على )٢٢٩:البقرة(هِم ،

وأن النكاح الثاين إمنا يباح إذا . أن اخللع املأذون فيه إذا خيف أن ال يقيم الزوجان حدود اهللا
 .ظنا أن يقيما حدود اهللا

بعد ) ٢٣١:البقرة(﴾﴿ ولَا تتخذُوا آيات اللَّه هزوا :تعاىلأن يف احليل استهزاء بدين اهللا، قال  •
وهو ، أن ذكر الطالق والرجعة واخللع والنكاح احمللل والنكاح بعده وغري ذلك من املواضع 

واالستهزاء هو السخرية وهو محل األقـوال   - دليل على أن االستهزاء بدين اهللا من الكبائر 
ذي يـذم  فالذي يسخر بالناس هو ال - واألفعال على اهلزل واللعب ال على اجلد واحلقيقة 

                                                
 . ٥/٣١٨: ، أمحد٧/١٣٨: ، البزار٥/٦٨:  ، مصنف ابن أيب شيبة٢٤٦: مسند الربيع   )٢٧٢(



 ١٣٥

صفام وأفعاهلم ذما خيرجها عن درجة االعتبار كما سخروا باملطوعني مـن املـؤمنني يف   
، فمن تكلم باألقوال اليت جعل الشارع هلا حقائق ومقاصد مثل كلمة اإلميـان  ، الصدقات

 وهو ال يريد ا. واملواثيق اليت بني املتعاقدين، والعهود ، وكلمة اهللا اليت تستحل ا الفروج 
بل يريد أن يرجتع ، وال مقاصدها  اليت جعلت هذه األلفاظ حمصلة هلا ، حقائقها املقومة هلا 

فهـو  ، أو خيلعها ليلبسها ، أو ينكحها ليحللها ، وال حاجة له يف نكاحها ، املرأة ليضرها 
 .مستهزئ بآيات اهللا فإن العهود واملواثيق من آيات اهللا

وإبطال التصرفات عدم ترتب أثرها عليها، فإن ، إبطاله  فإذا كان االستهزاء ا حراما وجب
كان املستهزئ ا غرضه إمنا يتم لصحتها وجب إبطال هذه الصحة واحلكم ببطالن تلـك  

وإن كان املستهزئ غرضه اللعب ا دون لزوم حكمها وجب إبطال لعبه بإلزامه ، التصرفات 
 .أحكامه

﴿ :يف صفة أهل النفاق من مظهري اإلسـالم   عاىلت، وقد قال تعاىلأن يف احليل خمادعة هللا  •
﴿ :تعاىل، وقال )٩:البقرة(يخادعونَ اللَّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ﴾

﴾ مهعادخ وهو ونَ اللَّهعادخي نيقافنافقني من أهل وقال يف صفة املن) ١٤٢:النساء(إِنَّ الْم
﴿ وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَـإِنَّ حسـبك اللَّـه هـو الَّـذي أَيـدك بِنصـرِه        :العهد

﴾نِنيمؤبِالْمأن هؤالء املخادعني خمدوعون وهم ال يشـعرون   تعاىل، فأخرب )٦٢:األنفال(و
واملخادعة هي ، من خدعه  وأن اهللا خادع من خيادعه وأن املخدوع يكفيه اهللا شر، بذلك 

 .االحتيال واملراوغة بإظهار اخلري مع إبطال خالفه لتحصيل املقصود
فإذا مل يكن مقصوده . أو إخبارا به، ونكحت إنشاء للعقد ، أنكحت : ومثل هذا قول القائل

كان خمادعا، وهو ضرب من النفاق يف آيات اهللا ، ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة 
كما أن األول نفاق يف أصل الدين، ويؤيد ذلك من األثر ما روي  عن ابن عباس ،  وحدوده

: إن عمي طلق امرأته ثالثا أحيلها له رجل ؟ فقال: أنه جاءه رجل فقال،   - رضي اهللا عنه  - 
ال نكاح إال نكاح رغبة (: وغريمها أم قالوا، وابن عمر ، من خيادع اهللا خيدعه، وعن عثمان 

وناهيك به يف ، وقال أيوب السختياين . املدالسة املخادعة: قال العلماء ٢٧٣ )سةال نكاح دل
. فلو أتوا األمر عيانا كان أهون علـي ، هؤالء احملتالني خيادعون اهللا كأمنا خيادعون الصبيان 

  .هو كتاب املخادعة: وقال شريك بن عبد اهللا القاضي يف كتاب احليل

                                                
 . ٧/٢٠٨: البيهقي   )٢٧٣(
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  امهاأنواع احليل املرتبطة بالطالق وأحك
سنذكر يف هذا املطلب بعض النماذج عن احليل اليت أوردها الفقهاء  وما قيل فيها من نفي وإثبات 

  :وتصحيح وإفساد
  : ـ احليلة السرجيية لعدم وقوع الطالق أصال ١

بل تسد عليه باب ، وهي أهم احليل، واشهرها، وأخطرها فهي متنع الرجل من القدرة على الطالق
وهي نظري ، وال ميكنه خمالعتها عند من جيعل اخللع طالقا ، ال يبقى له سبيل إليهف، الطالق بكل وجه 

  .سد اإلنسان على نفسه باب النكاح
فأنت طالق قبلـه   - أو كلما وقع عليك طالقي  - كلما طلقتك : وصورة هذه احليلة أن يقول

نه لو وقع لزم وقوع ما أل؛ وقد زعم أصحاب هذه احللية أنه ال يتصور وقوع الطالق بعد ذلك ، ثالثا
، فوقوعه يفضي إىل عدم وقوعه ، وإذا وقعت الثالث امتنع وقوع هذا املنجز ، علق به وهو الثالث 

  .٢٧٤وما أفضى وجوده إىل عدم وجوده مل يوجد
ـ كما يذكر ابن تيمية ـ هو أبو العباس بن سريج، يقول ابـن     استنبط هذه احليلةوأول من 

ابن سريج هذه املسألة لالحتيال على دفع الطالق أم قاله طردا لقياس  وما أدري هل استحدث:(تيمية
لكين رأيت مصنفا لبعض املتأخرين بعد املائة اخلامسة صنفه يف ، واحتال ا من بعده ، اعتقد صحته 
وهلذا صاغوها بقوله إذا وقع عليـك  ، ومقصوده ا االحتيال على عدم وقوع الطالق ، هذه املسألة 
ألنه لو قالوا إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثالثا مل تنفعه هذه الصيغة يف ؛ طالق قبله ثالثا  طالقي فأنت

   ٢٧٥ )احليلة وإن كان كالمها يف الدور سواء
وقد أنكر هذا القول أكثر الفقهاء، بل رأوه من الزالت اليت يعلم باالضطرار كوا ليست مـن  

  .ما من نكاح إال وميكن فيه الطالقوأنه ، اإلسالم فالطالق أمر مشروع يف كل نكاح 
  :وسنذكر هنا القولني يف املسألة وأدلة كل قول

وهو قول :(، قال السبكي ٢٧٦صحة العمل ذه احليلة، وهو قول بعض الشافعية: القول األول
                                                

 . ٣/١٩٧:إعالم املوقعني   )٢٧٤(
 . ٤/١٤٢:الفتاوى الكربى   )٢٧٥(
إن طلقتـك  فأنـت   : لزوجته ذا قال« :وذهب آخرون كما يذكر السبكي إىل عدم صحة العمل ا، قال السبكي   )٢٧٦(

مث قال هلا أنت طالق وقع عليها الطلقة املنجزة وطلقتان قبلها من املعلق، وهذا اختيار بعض األصـحاب وهـو   ، طالق قبله ثالثا 
ألن التعليق صادر من أهله يف حمله فوجب إعماله إال يف القدر املستحيل وهو وقوع ثـالث قبـل   ؛ املشهور عن احلنفية واحلنابلة 

طلقة أخرى فيبطل منه ما اقتضى احملال لعدم إمكان تصحيحه شرعا ويصح فيما عداه عمال باملقتضـى للصـحة السـامل عـن     
  »املعارض



 ١٣٧

لو قال إن طلقتك غدا :(، وقال الزركشي ٢٧٧ )اجلمهور من أصحابنا وحذاق احملققني منهم ابن احلداد
ألنا لو أوقعنا ، مث طلق من الغد واحدة طلقت واحدة ومل تقع الثالث ، طالق اليوم ثالثا  طلقة، فأنت

ففي إثبات الثالث إبطاهلا، ووافق علـى  ، الثالث بطلت الواحدة وإذا بطلت الواحدة بطلت الثالث 
ق إن طلقتك واحدة فأنت طـال : تقع الواحدة وثنتان من الثالث  كقوله: ذلك ابن سريج وقال غريه

   ٢٧٨ )عشرا وقعت واحدة وثنتان من العشرة
: فيقـول ، أن يعكس: احليلة يف حل الدور(: وذكر ابن دقيق العيد وجها آخر هلذه احليلة، فقال

ألن الطـالق  ؛ فإذا طلقها وجب أن يقع الثالث، فأنت طالق قبله ثالثا ، كلما مل يقع عليك طالقي 
فهو ، وهو الوقوع وعدمه وكل ما كان الزما للنقيضني ، معلق على النقيضني  - واحلالة هذه  - القبلي 

كلمـا  : أن يقول: فأنت وكيلي، نفاذ العزل، كلما عزلتك : واقع ضرورة، ويشبهه قوهلم يف الوكالة
  ٢٧٩ )مث يعزله، فأنت معزول ، عدت وكيلي 

،  إن آليت منك: ذكر نظائر هذه املسألة، قال(:وقد أضاف السيوطي إىل هذا نظائر أخرى، فقال
مث وجد املعلق ، أو راجعتك فأنت طالق قبله ثالثا ، أو العنتك ؛ أو فسخت بعيبك ، أو ظاهرت منك 

، وذا مشلت هذه احليلة معظم ما وضعه الشرع من وسائل ٢٨٠ )به مل يقع الطالق ويف صحته األوجه
  .التفريق بني الزوجني

: ت[ ، فقـد سـئل الرملـي    وقد رجح متأخرو الشافعية القول بعدم االحتيال ذه احليلـة 
عن الراجح يف املسألة السرجيية ؟ فأجاب بأن الراجح فيها كما رجحه الشيخان وغريمهـا  ]هـ٩٥٧

وقوع املنجز دون املعلق، والقول بعدم وقوع كل منهما للدور ضعيف ال يعول عليه، بل نسب قائله 
  .٢٨١إىل خمالفة اإلمجاع وأجابوا عن شبهته

                                                                                                                                 
إحدامها إبطال التعليق : وذكر وجها آخر يف املسألة وهو أنه يقع يف املنجز فقط، هو الذي رجحه الرافعي ومجاعة وله مأخذان

الثـاين  . صل محل الكالم على الصحة ما مل يعارضه معارض وال معارض يقتضي اإلبطال يف اجلميعألنه ال ضرورة إليه واأل؛ مجلة
  .قطع الدور من وسطه فيصح املنجز ويبطل املعلق الذي هو يف املرتبة الثانية

بعده ويلغو وذكر وجها آخر وهو أنه يقع املنجز وطلقتان من املعلق معه أو بعده على اخلالف يف أن املشروط مع الشرط أو 
 . ٢/٢٩٨:فتاوى السبكي: قوله قبله، إىل غري ذلك من الوجوه، انظر

 . ٢/٢٩٨:فتاوى السبكي   )٢٧٧(
 . ٢/١٥٧: املنثور يف القواعد الفقهية   )٢٧٨(
 . ٣٨١: األشباه والنظائر: نقال عن   )٢٧٩(
 . ٣٨١: األشباه والنظائر   )٢٨٠(
 . ٣/٢٧٠: فتاوى الرملي   )٢٨١(
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: " ما نص عليه الشافعي من أنه إذا قال ٢٨٢ذه احليلة ما ذكره الشافعيومما استند إليه أصحاب ه
وقع الطالق قبل موته بشهر، ؛ مث مات ألكثر من شهر بعد هذا التعليق " أنت طالق قبل مويت بشهر 

فإذا وجد الشرط تبني وقوع الطالق ، وهو إيقاع طالق يف زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موته 
  :على صحة هذه احليلة مبا يلي قبله، وقد استدلوا

أن التعليق صحيح لصدوره من أهله يف حمله، والوقوع يستلزم الدور احملال فال يقع وجوابه مينـع   •
سند هذا املنع أن صحة مجيعه تقتضي لزوم ثالث طلقات لطلقة بعدها وأنه ، صحة التعليق مجيعه 

، تقتضـي لـزوم تاليهـا ملقـدمها      ألا؛ حمال،  أما اقتضاؤه لزوم ذلك فهو مدلول الشرطية 
ألن التعليق الصحيح شرعا هو الـذي  ؛ والشرطيات وإن كان بعضها اتفاقيا فهاهنا ليس كذلك 

  . يقتضي شرطه جزاءه وجلعل اجلزاء فيه مستحقا بالشرط وهذا معىن صحة التعليق
ويقع قبلها ثالث وألنه ال ميكن أن تقع طلقة ؛ أن االستحالة ثابتة لعدم ملك الزوج أربع طلقات  •

بوجه من الوجوه، فإن الطلقة املعلق عليها إن وجدت يف هذا النكاح مل توجد الثالث قبلها وإال 
كن أربعا، وإن وجد يف نكاح آخر بأن فسخ نكاحها مث تزوجها وطلقها مل ميكن القول بوقوع 

من بطـالن الفسـخ   ويلزم ، ويتبني بطالن الفسخ ، ألنه حينئذ تبني ؛ الثالث يف النكاح األول 
وكلما أدى إثباته ، بطالن النكاح الثاين وبطالن الطالق فيه فيبطل وقوع الثالث يف األول إىل نفيه 

  .إىل نفيه بطل من أصله
وقد تعقد ، وقد تعقد القضية الشرطية يف ذلك للوقوع ، أن هذا التعليق تضمن شرطا ومشروطا  •

فتصدق الشرطية وإن انتفى ، بل تعليق ممتنع مبمتنع  ،فال يوجد فيها الشرط وال اجلزاء ؛ لإلبطال 
إن كنت : (وكما يف قوله" لو كان مع اهللا إله آخر لفسد العامل : " كما تقول، كل من جزأيها 
إن وقع عليك طالقي فأنـت  : " وهكذا قوله، ومعلوم أنه مل يقله ومل يعلمه اهللا )قلته فقد علمته
  .ومها املنجز واملعلق، ناع وقوع طرفيها فقضية عقدت المت" طالق قبله ثالثا 

القياس على ما لو أعتق أمته يف مرض موته وزوجها عبده ومل يدخل ا وقيمتها مائة ومهرها مائة  •
وسقوط املهر ، ألن إثبات اخليار يقتضي سقوط املهر ؛ وباقي التركة مائة فإنه ال يثبت هلا اخليار 

ألن طريق ثبوما ، وليس أحدمها أوىل من اآلخر ، ميكن واجلمع بينهما ال ، يقتضي نفي اخليار 
                                                

وليس فيه ما يدل على صحة هذه املسـألة وال هـو   ، وهذا قد وافقه عليه من يبطل هذه املسألة « :مقال ابن القي   )٢٨٢(
وهذا الكالم . إذ حقيقته إذا بقي من حيايت شهر فأنت طالق؛ وال هو متضمن للمحال ، وليس فيه سبق الطالق لشرطه . نظريها

: " وإمنا نظري املسألة املتنازع فيها أن يقـول ،  على شرط وقوعه معقول غري متناقض ليس فيه تقدمي الطالق على زمن التطليق وال
أو " إذا وقع عليك طالقي فأنت طالق قبلـه ثالثـا   : " وهو نظري قوله، وهذا احملال بعينه " إذا مت فأنت طالق قبل مويت بشهر 

 . »فمسألة الشافعي شيء ومسألة ابن سريج شيء" أنت طالق عام األول : " يقول
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وهكذا كل ما أفضى وقوعه إىل عـدم  ، فأبقينا النكاح ورفضنا اخليار ومل يسقط املهر ، الشرع 
  .وقوعه فهذه سبيله

  .وجيوز تقدمه على شرطه كما جيوز تقدمه على أحد سببيه، أن احلكم ال جيوز تقدمه على علته  •
؛ والشرط عالمة على املشروط ، فال جيوز أن يسبقه أثره وموجبه ؛ للوقوع أن اإليقاع موجب  •

  . فافترقا، ووزان اإليقاع وزان العلة ، فوزان الشرط وزان الدليل ، فيجوز أن يكون قبله وبعده 
  .أن املكلف أتى بالسبب الذي ضيق به على نفسه فألزمناه حكمه •
بأن يكون حمبا لزوجته وخيشى وقـوع  ، حيح أنه قد يكون له يف هذه اليمني مصلحة وغرض ص •

  .الطالق باحللف أو غريه فيسرحها
؛ ولو أوقعنا قبله ثالثا المتنع وقوعه يف نفسه ، أنا لو أوقعنا الطالق املباشر لزمنا أن نوقع قبله ثالثا  •

  . فال يقع، فقد أدى احلكم بوقوعه إىل احلكم بعدم وقوعه 
فوجب أن ينفي السابق منهما املتأخر، مثل أن يقول ؛ اآلخر  أما طالقان متعارضان سبق أحدمها •

، فقدم زيد بكـرة  ، وإن قدم عمرو فأنت طالق طلقة ، إن قدم زيد فأنت طالق ثالثا : المرأته
  .وعمرو عشية

، وإمنا هو إتيان بالسبب الذي ضيق به على نفسه ما وسعه اهللا عليه ، أنه ليس يف هذا تغيري للشرع  •
وليس يف ذلك تغيريا للشرع ،ألن اهللا تعاىل وسع عليه أمر الطـالق فجعلـه   ، ني وهو هذه اليم

فإذا ضيق على نفسه وأوقعها بفم واحد حصر نفسه ، واحدة بعد واحدة ثالث مرات لئال يندم 
  .ورمبا مل يبق له سبيل إىل عودها إليه، وضيق عليها ومنعها ما كان حالال هلا 

ومع ذلك فإن الزوج قد جيعل ، ومل جيعل للنساء فيه حظا، الرجال   أن اهللا تعاىل جعل الطالق إىل •
فتختار طالقه مىت شاءت ، بأن ميلكها ذلك أو حيلف عليها أن ال تفعل كذا ، طالق امرأته بيدها 

ألنه هو الذي ألزم نفسه هذا احلرج بيمينه ؛ وليس يف هذا تغيري للشرع ، ويبقى الطالق بيدها ، 
  .ومتليكه

وهـو  ، بأن يكون حمبا لزوجته شديد اإللف ا ، هذه اليمني مصلحة وغرض صحيح  أن له يف •
أو حيلف ميينا بالطالق ، مشفق من أن يرتغ الشيطان بينهما فيقع منه طالقها من غضبة أو موجدة 

أو يبلى بظامل يكرهه على الطالق ويرفعه إىل ، أو يبلى مبن يستحلفه بالطالق ويضطر إىل احلنث 
فمـن  ، ويف ذلك ضرر عظيم به ، أو يبلى بشاهدي زور يشهدان عليه بالطالق ، ذه حاكم ينف

  .وال طريق أحسن من هذه، حماسن الشريعة أن جيعل له طريقا إىل األمن من ذلك كله 
لكن رأي احتماله لدفع ضرر الفراق الذي هو أعظم ، أنه مع أن يف هذه اليمني نوع ضرر عليه  •
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 يف الشريعة من دفع أعلى الضررين باحتمال أدنامها ؟  وما ينكر، من ضرر البقاء 
عدم صحة هذه احليلة، وعدم اعتبارها، وهو قول مجهور الفقهاء، خالفا ملن ذكرنا : القول الثاين

يف القول األول، وممن أكثروا من الكالم يف هذه املسألة والرد عليها ابن القيم وابن تيميـة، وذلـك   
إمنا أطلنا الكالم يف هذه املسألة ألا من أمهات احليل وقواعدها :(بن القيمالشتهارها وخطورا، قال ا

 - وكثري منها ، فإا ال تتمشى على قواعد الشريعة وال أصول األئمة؛ واملقصود بيان بطالن احليل ، 
أدلة ، ومما ذكروه من ٢٨٣ )األئمة براء منها، من توليدات املنتسبني إىل األئمة وتفريعهم  - بل أكثرها 
  :٢٨٤على بطالا

إذا أرادوا استبدال زوج مكان زوج  - أن هذه احليلة مناقضة للشرع، ألن اهللا تعاىل شرع لألزواج  •
إذ لعله يبدو له ويندم ؛ وجعله حبكمته ثالثا توسعة على الزوج ، الطالق  - والتخلص من املرأة 

جيعل أنكحتهم كأنكحة النصارى  ومل، وهذا من متام حكمته ورأفته ورمحته ذه األمة ، فرياجعها 
وأن هذه ، وال خيفى ما بني الشريعتني من التفاوت ، تكون املرأة غال يف عنق الرجل إىل املوت 

  .ومشتقة من األخرى اشتقاقا ظاهرا، املسألة منافية إلحدامها منافاة ظاهرة 
، الشيء مل يوجد ومضمونه إذا وجد ، أا مناقضة للغة ألا تضمنت كالما ينقض بعضه بعضا  •

، وإذا فعلت الشيء اليوم فقد وقع مين قبل اليوم ، وإذا وجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم 
  .وحنو هذا من الكالم املتناقض يف نفسه الذي هو إىل احملال أقرب منه إىل الصحيح من املقال

ويتقدم املشروط ، ط أا مناقضة للعقل، ألن الشرط يستحيل أن يتأخر وجوده عن وجود املشرو •
والفقهاء وسائر العقالء معهم جممعون على ، ألن رتبة الشرط التقدم أو املقارنة ، عليه يف الوجود 

فلو صح تعليق املشروط بشرط متأخر بعده لكان ذلك إخراجا له عن كونه شرطا أو جزء ؛ ذلك 
إذ يف ذلك إخراج الشروط  ؛ألن احلكم ال يسبق شرطه وال سببه وال علته ؛ شرط أو علة أو سببا 

  .واألسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها
، ألن اإليقاع سبب ؛ أنه لو جاز تقدمي احلكم على شرطه جلاز تقدمي وقوع الطالق على إيقاعه  •

فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز ؛ كما أن الشروط رتبتها التقدم ، واألسباب تتقدم مسبباا 
فجوزوا حينئذ تقدم الطالق على التطليق والعتق على اإلعتاق وامللـك  ، إخراج اآلخر عن رتبته 

  .وحل املنكوحة على  عقد النكاح، على البيع 
ولو تأخرت مل تكن ، أن الفقهاء جممعون على أن الشرائط الشرعية ال جيوز تأخرها عن املشروط  •

                                                
 . ٣/٢٧٩: الم املوقعنيإع   )٢٨٣(
 . ٣/٢٥١: ، إعالم املوقعني٤/١٤١: الفتاوى الكربى: انظر   )٢٨٤(
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  .شروطا
وهو ، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثالث، ألنه يتضمن احملال ؛ أن هذا التعليق لغو وباطل من القول  •

وإذا ، إذا وقع عليك طالقي مل يقـع  : فهو مبرتلة قوله، فما تضمنه فهو باطل من القول ، حمال 
  .٢٨٥وحنو هذا من الكالم الباطل، طلقتك مل يقع عليك طالقي 

ع ما وحمال أن يقع املنجز ويقع مجي، أنه حمال من القول حيث جاء من تعليق الثالث على املنجز  •
  .٢٨٦فالصواب أن يقع املنجز ويقع مجيع ما علق به أو متام الثالث من املعلق؛ علق به 

إذ حقيقته أنت طالق يف الزمن السابق على تطليقك تنجيزا أو تعليقـا  ؛ أنه حمال، وال يقع املعلق  •
  .هوهو حكم بتقدمي املعلول على علت، وسبق الوقوع لإليقاع ، فيعود إىل سبق الطالق للتطليق 

إما أن يريد طالق قبله ذا اإليقاع أو بإيقـاع  ) إذا وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله:(أن قوله  •
أنـت  : والثاين كذلك ألنه ال يتضمن. ألنه مل يسبق هذا الكالم منه شيء؛ متقدم، والثاين ممتنع 

  .طالق قبل أن أطلقك، وهو عني احملال
فإن اهللا تعاىل مل ميلكه طالقا ينجزه تسبقه ؛ شروع أن هذا السبب الذي أتى به غري مقدور وال م •

؛ بل هو كالم متناقض فاسد ، فالسبب ال مقدور وال مأمور ؛ وال ذلك مقدور له ، ثالث قبله 
  .فال يترتب عليه تغيري أحكام الشرع

ولو كان لعموم املطلقني يف هذا مصلحة لكانـت  ، أن الشرائع العامة مل تنب على الصور النادرة  •
وجتعل الزوج يف ذلك مبرتلة املـرأة ال  ، مة أحكم احلاكمني متنع الرجال من الطالق بالكلية حك

ولكن حكمته تعاىل أوىل وأليق من مراعاة هذه املصلحة اجلزئية اليت يف . تتمكن من فراق زوجها
ات وقاعدة الشرع والقدر حتصيل أعلى املصلحتني وإن ف، مراعاا تعطيل مصلحة أكرب منها وأهم 

  .ودفع أعلى املفسدتني وإن وقع أدنامها، أدنامها 
ومفسدة سده علـيهم  ، أن مصلحة متليك الرجال الطالق أعلى وأكرب من مصلحة سده عليهم  •

  . أكرب من مفسدة فتحه هلم املفضية إىل ما ذكرمت
وليس مقتضاه تـأخر  ، وأنه ال يوجد بدونه ، أن مقتضى الشرع توقف املشروط على وجوده  •

  .وهذا يتعلق باللغة والعقل والشرع، روط عنه املش

                                                
اإلبطال ذا الدليل هو اختيار أيب الوفاء ابن عقيل وغريه من أصحاب أمحد وأيب العباس بن القاص مـن أصـحاب      )٢٨٥(

 . الشافعي
شافعية، ومذهب أيب حنيفة والذين منعوا وقوع الطـالق  اإلبطال ذا الدليل هو اختيار القاضي وأيب بكر وبعض ال   )٢٨٦(
 . مجلة
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ولكن دعوى أن ذلك حقيقة الشرط وأنه إن مل ، أنا ال ننكر أن من الشروط ما يتقدم مشروطه  •
وحىت لو جاء عن أهل اللغة ذلك مل يلزم ، يتقدم خرج عن أن يكون شرطا دعوى ال دليل عليها 

إن زرتين أكرمتك، : تتعلق باألفعال كقوله ألن الشروط يف كالمهم؛ مثله يف األحكام الشرعية 
وأما األحكام فتقبل ، فال يتقدم املتأخر وال يتأخر املتقدم : فيقتضي الشرط ارتباطا بني األول والثاين

 .التقدم والتأخر واالنتقال
  : الترجيح

كثري من نرى أن األرجح يف املسألة هو بطالن هذه احليلة كما ذكره مجاهري الفقهاء، النتفائها مع 
الصيغ اليت سبق ذكر عدم اعتبارها، ومع ذلك ميكن اإلفتاء ا للموسوس بالتطليق، كعالج مؤقـت  
حلالته، ألن هناك من يستنكحه الشك يف التطليق كما يستنكح البعض يف الطهارة، فيتصور يف كـل  

  .لفظة ينطقها أنه قد طلق زوجته
إزالة الوهم ملن هذا حاله، ولو أن هذا الشخص  وليس هذا اعتبارا هلذا احليلة، وإمنا هو نوع من

  .أراد الطالق حقيقة ما حصلت له تلك الوسوسة
وقد ساهم يف تأسيس تلك الوسوسة بعض الفقهاء بتشددهم يف اعتبار الشك، كهذه املسألة اليت 

ال بعد إن شك أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتني أو ثالثا ؟ مل حتل إ:(ذكرها املالكية، قال الصاوي 
، مث إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتني فال حتل إال بعـد زوج  ، زوج الحتمال كونه ثالثا 

، مث إن تزوجها وطلقها ال حتـل إال بعـد زوج   ، الحتمال أن يكون املشكوك فيه اثنتني وهذه ثالثة 
ثالثة بعد زوج مل حتل إال مث إن طلقها ، الحتمال أن يكون املشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان حمققتان 

إال أن ، الحتمال أن يكون املشكوك فيه ثالثا، وقد حتقق بعدها ثالث وهكذا لغري اية ، بعد زوج 
أو إن مل يكن طالقي عليك ثالثا فقد أوقعت عليك تكملة ، يبت طالقها كأن يقول أنت طالق ثالثا 

  ٢٨٧ )لدوران الشك فيها، دوالبية فينقطع الدور وحتل له بعد زوج هذه املسألة ال، الثالث 
ونرى أنه لو خرينا بني املسألتني ال خترنا السرجيية على الدوالبية، فالسرجيية حتفـظ البيـوت   

  .والدوالبية دمها، ولو أن كالمها باطل، وبعض الشر أهون من بعض
  :ـ االحتيال على رجعة البائن بغري علمها  ٢

التحيل على رد امرأته بعد أن بانت منه، وهي ال تشـعر  من احليل اليت ذكرها الفقهاء للرجعة 
وقد ذكر أرباب احليل وجوها ذكرها ابن القيم، بناء على املفىت به يف عصره، وهي بالترتيب ، بذلك
  :التايل

                                                
 . ٢/٤٠٣: ، الشرح الكبري٤/٨٨:التاج واإلكليل: ، وانظر٢/٥٩٠: حاشية الصاوي   )٢٨٧(



 ١٤٣

جـدد  : حلفت ميينا، واستفتيت فقيـل يل : أن يقول الزوج ملن طلقها وبانت منه بانتهاء عدا •
اجعلي األمر إيل يف تزوجيك : فإذا أجابته قال، وقع وإال مل يضرك  فإن كان الطالق قد؛ نكاحك 

  .فتصري امرأته بعد البينونة وهي ال تشعر، مث حيضر الويل والشهود ويتزوجها ، 
ال آمن املوت، وأنا أريد أن أكتب لك هذه الدار، وأجعل لك هذا : أن يظهر أنه يريد سفرا ويقول •

فاجعلي أمرك إيل حـىت أجعلـه   ، ه وأريد أن أشهد على ذلك املتاع صداقا حبيث ال ميكن إبطال
  .فإذا  فعلت عقد نكاحها على ذلك ومت األمر؛ صداقا 

، قد حلفت بطالقك أين أتزوج عليك يف هذا اليوم أو هذا األسبوع : أو يقول، أن حيلف بطالقها  •
فاجعلي أمرك إيل ، وأنا أريد أن أمتسك بك وال أدخل عليك ضرة وال تسافرين ، أو أسافر بك 

فإذا فعلت أحضر الشهود ، حىت أخالعك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتخلصي من الضرة والسفر 
  .والويل مث يردها

وال حنسب أن من يفيت ذا إال العامة ممن ال ينتسبون للفقه، أو يتصورون الفقه لعبـة شـطرنج    •
ىل الرد عليهان ومع ذلك نذكر يتحركون فيها كما يشاءون، وهي من البطالن حبيث ال حتتاج إ

  :٢٨٨خالصة موجزة لرد ابن القيم على ذلك، فهو أبلغ من رد على احليل
وهي مل تأذن يف هذا ، فال جيوز نكاحها إال بإذا ورضاها ؛ أن املرأة إذا بانت صارت أجنبية منه  •

ال ترغب يف  ولو علمت أا قد ملكت نفسها وبانت منه فلعلها، وال رضيت به ، النكاح الثاين 
  .فليس له أن خيدعها على نفسها وجيعلها له زوجة بغري رضاها، نكاحه 

بل تكلم باللفظ ، أنه ال يصح زواج هذا قياسا على اهلازل، ألن اهلازل مل يظهر أمرا يريد خالفه  •
 وأما هذا فماكر خمادع للمرأة على، بل إىل الشارع ، وذلك ليس إليه ، قاصدا أنه ال يلزمه موجبه 

فهو ميكر ا وخيادعهـا  ؛ مظهر أا زوجته وأن الزوجية بينهما باقية وهي أجنبية حمضة ، نفسها 
فهو كمن ميكر برجل خيادعه على أخذ ماله بإظهار أنه ؛ بإظهار أا زوجته وهي يف الباطن أجنبية 

، ل ألن حرمة البضع أعظم من حرمة املـا ؛ بل هذا أفحش ، حيفظه له ويصونه ممن يذهب به 
  .واملخادعة عليه أعظم من املخادعة على املال

  :يل على عدم وقوع الطالق بكون النكاح فاسداالتحـ ا ٣
لكونـه النكـاح   الطالق وقد ذكرنا هذه احليلة من قبل، وخالصتها أم حيكمون بعدم وقوع 

  :كثرية، منهاويتحيلون لبيان فساده من وجوه فاسدا، 
كان يف الويل ما يقدح يف عدالته فالنكاح باطل فال يقع فيه الطالق  الوىل، فإذايف عدالة اشتراط ال •

                                                
 . ٣/٣١٥: إعالم املوقعني   )٢٨٨(



 ١٤٤

  .والقوادح كثرية فال تكاد تفتش فيمن شئت إال وجدت فيه قادحا
عدالة الشهود، والشاهد يفسق جبلوسه على مقعد حرير أو استناده إىل مسند حريـر أو  اشتراط  •

ا ال يكاد خيلو البيت منه وقـت  جلوسه حتت حركاة حرير أو جتمره مبجمرة فضة وحنو ذلك مم
  .العقد وحنو ذلك

فيا للعجب يكون الوطء حالال والنسـب الحقـا   :(وغري ذلك مما سبق ذكره، قال ابن القيم 
  ٢٨٩ )والنكاح صحيحا حىت يقع الطالق فحينئذ يطلب وجوه إفساده

                                                
 . ٣/١٩٣:إعالم املوقعني   )٢٨٩(



 ١٤٥

  الرجعة بواسطة احمللل وحكمها ـ ٢
  :تعريف التحليل 

الزوجة ألا حتال زوجهـا يف  : ل صاحبه حل معه، ومنه احلليلةمن حل املرتل حلوال وحا: لغة
فراش وحل العقدة حال من باب طلب، وحلل ميينه حتليال وحتلة إذا حلها باالستثناء أو الكفارة ، وحتلل 
من ميينه خرج منها بكفارة، وأحله  غريه وحلله ومنه،  احلال هو من حل العقدة وإمنا مسـي حملـال   

وحل عليه الدين وجب ولزم حلوال، ومنه الدين احلال خالف املؤجل واحللـة إزار  لقصده التحليل، 
  ٢٩٠ورداء 

  .٢٩١ما عقده الثاين بنية حتليلها: عرف ابن عرفة نكاح احمللل بأنه: اصطالحا
وفسر بأن معناه نكاح عقده الزوج الثاين قاصدا حتليل املطلقة املثلثة، وأخرج بقصد التحليل إذا مل 

، والنص كذلك ٢٩٢لك أخرج قصد املرأة، وكذلك نية الزوج األول خرجت أيضايقصد ذلك، وكذ
  . يف مساع القرينني

  :حكمه 
  :اختلف الفقهاء يف حكمه حبسب اعتبارين  

  : الزواج بشرط التحليل
وهو أن يصرح يف العقد على أن قصده من زواجه أن حيلها لزوجها األول، وقد اتفق العلماء على 

  :لكنهم اختلفوا يف صحته وتأثريه يف إحالل املرأة لزوجها األول على قولنيو حرمة هذا الزواج،
أن هذا النكاح فاسد وال يترتب عليه أي أثر، وهو مذهب املالكيـة والشـافعية   : القول األول

وقـد  والثوري، ، والليث ، ، وقتادة ، حلسن والنخعي اواحلنابلة وأيب يوسف من احلنفية، وهو قول 
وابن ، وابن مسعود ، وعبد اهللا بن عمر، وروي ذلك عن علي ، وعثمان ، اخلطاب عمر بن روي عن 

  : ٢٩٣عباس  وهو قول الفقهاء من التابعني، واستدلوا لذلك مبا يلي
  .٢٩٤احمللل واحمللل له قال لعن رسول اهللا    - رضي اهللا عنه  - عن عبداهللا بن مسعود  •

                                                
 . ١٢٦:املغرب    )٢٩٠(
 . ٣/٤٦٩: التاج واإلكليل: انظر   )٢٩١(
شرح : ذكر هنا هو املشهور عند املالكية، وقد قيل يف املذهب إن هم أحد الثالثة بالتحليل يوجب الفساد، انظر ما   )٢٩٢(

 . ١٦٧: حدود ابن عرفة
 . ١٣/٢٣٤: ، التمهيد٩/٢٤٥: ، حاشية ابن القيم٧/١٧٦:، املغين ٦/٩:املبسوط   )٢٩٣(
د وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شـرط  رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعو: قال ابن حجر   )٢٩٤(

 . ٣/٣٢٥: ، النسائي٢/٢٢٧: ، أبو داود٧/٢٠٧: ، البيهقي٢/٢١١: الدرامي: ، وانظر٣/١٧٠: تلخيص احلبري: البخاري، انظر



 ١٤٦

  .٢٩٥احمللل واحمللل له وآكل الربا وموكلهالوامشة واملؤتشمة والواصلة واملوصولة و لعنه  •
 ٢٩٦أال أخربكم بالتيس املستعار: قال رسول اهللا : قال   - رضي اهللا عنه  - عن عقبة بن عامر  •

  .٢٩٧هو احمللل لعن اهللا احمللل واحمللل له :بلى يا رسول اهللا قال :؟قالوا
رضي اهللا  - اخلطاب عن عمر بن ما روي  ٢٩٨يف ذلك ومنها اآلثار عن السلف الصاحلما ورد من  •

   - رضي اهللا عنـه   - سئل ابن عمر وال أويت مبحلل وال حملل له إال رمجتهما، : أنه قال   - عنه 
عن رجل طلق    - رضي اهللا عنه  - سئل ابن عمر ، وذاك السفاح: عن حتليل املرأة لزوجها فقال

رضي اهللا عنه  - ابن عمر ابنة عم له، مث رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل حيللها له فقال 
  ) كالمها زان، وإن مكث عشرين سنة أو حنو ذلك إذا كان اهللا يعلم أنه يريد أن حيلها له:  - 

: إن عمي طلق امرأته ثالثا ،فقال:(، فقال - رضي اهللا عنه  - سأل رجل عن ابن عباس و
 رجـل  كيف ترى يف: إن عمك عصى اهللا فأندمه وأطاع الشيطان فلم جيعل له خمرجا، قال

رضي اهللا عنه  - رفع إىل عثمان : عن سليمان بن يسار قالومن خيادع اهللا خيدعه، : حيللها ،قال
ال ترجع إليه إال بنكاح رغبة غري :(رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما، وقال   - 

 إن جـاري :(فقال   - رضي اهللا عنه  - عن أيب مرزوق التجييب أن رجال أتى عثمان و )دلسة
طلق امرأته يف غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب نفسي ومايل فأتزوجها مث أبين ا مث أطلقها 

  )  ال تنكحها إال نكاح رغبة:(  - رضي اهللا عنه  - فقال له عثمان ) فترجع إىل زوجها
اتق اهللا وال : أنه سئل عن ذلك ؟ فقال  - رضي اهللا عنه  - ومن التابعني روي عن احلسن 

هو التيس املستعار ؟ وعـن  : كان املسلمون يقولون: ر يف حدود اهللا، وأنه قالتكن مسمار نا
  .وطاوس، وروي مثل ذلك عن سعيد بن املسيب . احمللل ملعون: سعيد بن جبري

أن النكاح الشرعي هو الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا وهو الذي شرع إعالنه والضرب عليـه   •
والسكن وجعله اهللا مودة ورمحة وجرت العادة فيه بضد ما بالدفوف والوليمة فيه وجعل لإليواء 

جرت به يف نكاح احمللل، ألن احمللل مل يدخل على نفقه وال كسوة وال سكىن وال إعطاء مهر، 
                                                

 . سبق خترجيه   )٢٩٥(
هه فيتعـرض للنسـاء ألن   التيس هو الذكر من الظباء واملعز والوعول، وقد يستعار ملن ألقى جلباب احلياء من وج   )٢٩٦(

 . ١٣٩: شرح سنن ابن ماجة: الشهوة يف التيس كثرية، انظر
قال عبد احلـق يف  : ، قال الزيلعي١/٦٢٣: ، ابن ماجة٣/٢٥١: ، الدارقطين٧/٢٠٨: ، البيهقي٢/٢١٧: احلاكم   )٢٩٧(

: وقال بن أيب حـامت يف عللـه   أحكامه إسناده حسن ،وقال الترمذي يف علله الكربي الليث بن سعد مسع من مشرح بن هاعان،
مل يسـمع الليـث مـن    : سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر فذكره فقال

 . ٣/٢٣٩: مشرح شيئا وال روى عنه، نصب الراية
 . ٩/٤٢٤:، احمللى٨/٣٨٧، و٣/١٤٧، و٣/٣٨٦:املصنف البن أيب شيبة   )٢٩٨(



 ١٤٧

  .وال حيصل به نسب وال صهر وال قصد املقام مع الزوجة
منكر قبيح وتعري به أن اهللا فطر قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح، وال احمللل بزوج، وأن هذا  •

فكيف يدخل هذا يف النكاح الذي شرعه اهللا ورسوله وأحبه وأخرب  ،املرأة والزوج واحمللل والويل
  .أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه

ولالستمتاع، وهذا النكاح جعله أصحابه سببا النقطاعه  شرع النكاح للوصلة الدائمة تعاىلأن اهللا  •
  .وطىء كان وطؤه سببا النقطاع النكاحولوقوع الطالق فيه، فإنه مىت 

ومـا دام  ، وشرط التأقيت يف النكاح يفسده ، أن النكاح بشرط اإلحالل يف معىن نكاح املتعة  •
واهللا ال أوتى مبحلل :  - رضي اهللا عنه  - ويؤيد هذا قول عمر ، النكاح فاسدا فال يقع به التحليل 

  . وحملل له إال رمجتهما
ملتعة بل يعتربون نكاح املتعة أهون من نكاح التحليل ،قـال الشـافعي   القياس على حترمي نكاح ا •

ضرب من نكاح املتعـة   - واهللا تعاىل أعلم  - لعنه عندنا نكاح احمللل الذي يروى أن رسوله :(
وأصل ذلك ، ألنه غري مطلق إذا شرط أن ينكحها حىت تكون اإلصابة فقد يستأخر ذلك أو يتقدم 

مثل أنكحك عشرا ففي عقد ، أن يصيبها فإذا أصاا فال نكاح له عليها  أنه عقد عليها النكاح إىل
أنكحك عشرا أن ال نكاح بيين وبينك بعد عشر كما يف عقد أنكحك ألحللك أين إذا أصبتك 

  ٢٩٩ )فال نكاح بيين وبينك بعد أن أصبتك
م جعلـها  أن اهللا تعاىل نصب هذه األسباب كالبيع واإلجارة واهلبة والنكاح مفضية إىل أحكـا  •

مسببات هلا ومقتضيات فجعل النكاح سببا مللك البضع وحل الوطء واحمللل مناقض معـاكس  
ودينه ألنه جعل نكاحه سببا لتمليك املطلق البضع وإحالله له، ومل يقصد بالنكاح   تعاىللشرع اهللا 

قصد به  ما شرعه اهللا له من ملكه هو للبضع وحله له، وال له غرض يف ذلك وال دخل عليه وإمنا
  .أمرا آخر مل يشرع له ذلك السبب ومل جيعل طريقا له

أن احمللل من جنس املنافق فإن املنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد اإلسالم ظاهرا وباطنا وهـو يف   •
الباطن غري ملتزم له، وكذلك احمللل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح ويسمى املهر ويشهد علـى  

بخالف ذلك قد أظهر خالف ما أبطن، وأنه مريد لـذلك، واهللا يعلـم   رضى املرأة، أما باطنه ف
واحلاضرون واملرأة وهو واملطلق  أن األمر كذلك، وأنه غري زوج على احلقيقة وال هي امرأته على 

  .احلقيقة

                                                
 . .٥/٨٦:األم    )٢٩٩(



 ١٤٨

أن نكاح احمللل ال يشبه نكاح أهل اجلاهلية وال نكاح أهل اإلسالم فكان أهل اجلاهلية يتعاطون يف  •
  .أمورا منكرة ومل يكونوا يرضون نكاح التحليل وال يفعلونهأنكحتهم 

وحتل لألول بعد أن يطلقها الثاين وتنتهي عدا، ويكره للثاين ، أن النكاح صحيح : القول الثاين
ألن ، وال حتل لـألول  ، النكاح الثاين صحيح : واألول، وهو مذهب أيب حنيفة وزفر ، وقال حممد

فيبطل الشـرط  ، لغرض احلل   تعاىلط اإلحالل استعجال ما أخره اهللا فكان شر، النكاح عقد مؤبد 
  :٣٠٠لكن ال حيصل به الغرض، واستدل أصحاب هذا القول على ذلك مبا يلي، ويبقى النكاح صحيحا 

أن النكاح سنة مرغوب فيها، وإمنا قصد احمللل بذلك ارتفاع احلرمة بينهما ليمنعهما بذلك على  •
وهو مندوب ، إىل مرادمها بطريق حالل فتكون إعانة على الرب والتقوى ارتكاب احملرم ويوصلهما 

  .إليه
أن كل واحد من الزوجني نادم على ما كان منه من سوء اخللق خصوصا إذا كان بينهما ولد، فلو  •

امتنع الثاين من أن يتزوجها ليحلها لألول رمبا حيملها الندم أو فرط ميل كل واحـد منـهما إىل   
تزوجها من غري حملل فهو يسعى إىل إمتام مرادمها على وجه يندبان إليه يف الشرع صاحبه على أن ي

  ٣٠١ )من أقال نادما أقاله اهللا عثراته يوم القيامة:(فيكون مأجورا فيه واستدلوا لذلك بقوله 
  .أن النهي الوارد يف األحاديث ملعىن يف غري النكاح،  فال مينع صحة النكاح •
  .ح حيلها للزوج األول، بصرف النظر عن قصده ونيتهأن الدخول بالنكاح الصحي •
أن عمومات النكاح تقتضي اجلواز من غري فصل بني ما إذا شرط فيه اإلحالل أو ال، فكان النكاح  •

﴿ حتـى تـنكح زوجـا غَيـره     :  تعـاىل فيدخل حتت قوله ، ذا الشرط نكاحا صحيحا 
وهو أنـه  ، إال أنه كره النكاح هلذا الشرط لغريه ، فتنتهي احلرمة عند وجوده ) ٢٣٠:البقرة(﴾

ألن ذلك يقف على البقاء والدوام ، شرط ينايف املقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف 
  . على النكاح

  : ٣٠٢الوجوه التالبةأن ما ذكره املخالفون ال يصح من  •
حقيقة من يثبت احلـل   مساه حملال واحمللل من باب العبارة، ألن الرسول : الوجه األول

  .كاحملرم من يثبت احلرمة واملبيض من يثبت البياض فيثبت له هذه الصفة بعبارة النص
                                                

 . ٣/١٨٧:، بدائع الصنائع٣٠/٢٢٨، و٦/٩:املبسوط    )٣٠٠(
من أقال أخاه املسلم صفقة كرهها أقاله اهللا عثرته يوم القيامة، وقد رواها أبو داود وابن ماجـة  : ويف رواية أخرى   )٣٠١(

ما وصححه بن وابن حبان واحلاكم وصححه من حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب ،قال أبو الفتح القشريي هو على شرطه
 . .٤/٣٠: ، نصب الراية٣/٢٤: تلخيص احلبري:حزم، انظر كال الروايتني يف 

 . ١/٨٨:كشف األسرار   )٣٠٢(
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من باب اإلشارة، ألن الكالم مل يسق له بل إلثبات اللعن، وإحلاق اللعن به ال : الوجه الثاين
ر الشرط الفاسد وهو ذك، مينع االستدالل، ألن ذلك ليس للتحليل بل لشرط فاسد أحلقه بالنكاح 

  .إن تزوجها بشرط التحليل أو لقصده تغيري املشروع إن مل يشرط، ألنه مشروع للتناسل والبقاء
أن الغرض من اللعن إظهار خساسة احمللل مبباشرة مثل هذا النكاح واحمللل له : الوجه الثالث

عه ا ال حقيقة اللعن، مبباشرة ما ينفر عنه الطباع من عودها إليه بعد مضاجعة غريه إياها واستمتا
أال :( ما بعث لعانا، ويدل عليه قولـه   يف حق أمته، ألنه    إذ هو األليق بكالم الرسول

  ) لعن اهللا السارق يسرق البيضة فيقطع يده:   (، وعلى هذا قوله )أنبئكم بالتيس املستعار
ه مثبتا للحل ولـيس  أن الكتاب أثبت كون الزوج الثاين غاية، ومل ينف كون: الوجه الرابع

ذلك من ضرورات كونه غاية أيضا، إذ ال منافاة بني كونه غاية وبني كونه مثبتا للحل ألن انتهاء 
ولَا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتى  ﴿:الشيء كما يكون بنفسه يكون بثبوت ضده كما يف قوله تعاىل

رة ومنه للجنابة ألنه ملا ثبتت الطهارة مل تبـق  فاالغتسال مثبت للطها،  )٤٣:النساء(تغتِسلُوا ﴾
  .اجلنابة

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو حرمة هذا النوع من الزواج، واإلفتاء بعدم تأثريه، ولكنـه قـد   
يتساهل يف القول بصحة رجوعها لزوجها األول يف حال وقوعه بناء على اختالف الفقهاء يف املسألة، 

  .الذريعة كلية على هذا الباب خاصة مع ما ورد فيه من الوعيد ولكن األوىل هو سد
  :الزواج بقصد التحليل 

  :اعتبار القصد ارد عن التعبري أثناء العقد هل يصح به التحليل أم ال على قولنياختلف الفقهاء يف 
 والشافعية والظاهرية، إال أن الشافعية ٣٠٣هو نكاح صحيح، وهو مذهب احلنفية: القول األول

ال تفسد النية من النكاح شيئا ألن النية حديث نفس وقد وضع :(حكموا عليه بالكراهة، قال الشافعي 
، عن الناس ما حدثوا به أنفسهم وقد ينوي الشيء وال يفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غري النية 

 قدر ما يصيبها فيحللـها  وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدمها دون اآلخر أن ال ميسكها إال
لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك الويل معهما أو نوى غريه أو مل ينوه وال غريه والوايل والويل يف 

   ٣٠٤ )هذا ال معىن له أن يفسد شيئا ما مل يقع النكاح بشرط يفسده
ق فهـو  ومل يشترط فيه التحليل والطال، أن كل نكاح انعقد ساملا مما يفسده :(وقال ابن حزم 

                                                
 . ٦/٩:املبسوط   )٣٠٣(
 . ٥/٨٦:األم    )٣٠٤(
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ألن كـل نـاكح    - وسواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أو مل يشترط  - نكاح صحيح تام ال يفسخ 
، واستدلوا على ٣٠٥ )هو ما انعقد عقدا غري صحيح: فالتحليل احملرم هنا، ملطلقة ثالثا فهو حملل وال بد 

  : ذلك مبا يلي
ه من األعراب يف السوق قدما عن جماهد قال طلق رجل من قريش امرأة له فبتها، فمر بشيخ وابن ل •

بتجارة هلما فقال للفىت هل فيك من خري ؟ مث مضى عنه مث كر عليه فكمثلها مث مضى عنه، مث كر 
قال فأرين يدك فانطلق به فأخربه اخلرب وأمره بنكاحها فنكحها، فبـات  : قال نعم. عليه فكمثلها

واهللا لئن طلقين ال أنكحك أبدا : فقالتمعها، فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد والها الدبر، 
 :لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقـال  :فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال

  .٣٠٦الزمها
أخربت عن ابن سريين أن امرأة طلقها زوجها ثالثا، وكان مسكني أعـرايب  : عن ابن جريج قال •

امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة فتصبح  هل لك يف: يقعد بباب املسجد ،فجاءته امرأة، فقالت له
إنك إذا أصبحت فإم سيقولون لك فارقها : نعم، وكان ذلك فقالت له امرأته: فتفارقها ؟ فقال

كلمـوه  :فال تفعل فإين مقيمة لك ما ترى، واذهب إىل عمر فلما أصبحت أتوه وأتوها ،فقالت 
م امرأتك فإن رابوك بريب فائتين وأرسل إىل الز: فأنتم جئتم به فكلموه فأىب وانطلق إىل عمر فقال

احلمد هللا الـذي  : مث كان يغدو إىل عمر ويروح يف حلة فيقول،املرأة اليت مشت بذلك فنكل ا 
وقد مسعت هذا احلديث مسندا متصال  :كساك يا ذا الرقعتني حلة تغدو فيها وتروح، قال الشافعي

  .٣٠٧عن ابن سريين يوصله عن عمر مبثل هذا املعىن 
باطل، وهو مـذهب   - ولو بدون شرط يف العقد  - أن الزواج بقصد التحليل : ٣٠٨القول الثاين

، والثـوري  ، والليث ، وبكر املزين ، وقتادة ، والشعيب ، والنخعي ، املالكية واحلنابلة وقول احلسن 
 ينو الزوج الثاين إذا مل: وإسحاق، وقالوا بأن االعتبار يف نكاح التحليل بنية الزوج ال الزوجة، قال مالك

التحليل فهو جائز وإن علمت املرأة التحليل وسألته ملا دخل ا الطالق أو خالعته مبال فذلك جـائز،  
  ٣٠٩ )ال يضر الزوج ما نوت الزوجة ألن الطالق بيده دوا:(وقال 

ضعف ما استدل بـه  ذكروا  واستدلوا بقاعدة سد الذرائع، وباألدلة السابقة، وزيادة على ذلك
                                                

 . ١٢/١٩٥:احمللى   )٣٠٥(
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، ليس له إسناد : حاب القول األول من حديث ذي الرقعتني فقد قال يف هذا احلديث اإلمام أمحدأص
فأين هو من الذي مسعـوه  . هو مرسل: يعين أن ابن سريين مل يذكر إسناده إىل عمر، وقال أبو عبيد

قعتني قصـد  ال أوتى مبحلل وال حملل له إال رمجتهما، وبأنه ليس فيه أن ذا الـر : خيطب به على املنرب
   ٣١٠ )مل يتناول حمل الرتاع، وإذا كان كذلك ، وال نواه ، التحليل 

  :الترجيح 
نرى أن األرجح يف املسألة انطالقا من اآلثار السلبية اليت جلبها هذا النوع من الزواج على اتمع 

اليت جلبها هذا بية السلوقد ذكر ابن القيم اآلثار اإلسالمي واألسرة املسلمة حرمته مطلقا، سدا للذريعة، 
من مكايده اليت بلغ فيها مـراده  :(الزواج على املسلمني بلهفة وأسف قائال عند ذكره ملكايد الشيطان

وعظم بسببه العار والشـنار   ،فاعله، وشبهه بالتيس املستعار اهللا  مكيدة التحليل الذي لعن رسول
واستكريت له التيوس  ،يه إال رب العبادوحصل بسببه من الفساد ما ال حيص ،وعري املسلمني به الكفار

  ٣١١ )ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح،وضاقت ا ذرعا النفوس األبيات ،املستعارات
فلو شاهدت احلرائر املصونات ( :وقد ذكر الصورة اليت كان يتم ا هذا الزواج يف عهده بقوله

يا ليتين قبل هذا : الشاة إىل شفرة اجلازر وتقولعلى حوانيت احملللني متبذالت تنظر املرأة إىل التيس نظر 
بال ، ض واستتبعها خلفه للوقت ،حىت إذا تشارطا على ما جيلب اللعنة واملقت ،كنت من أهل املقابر

وال  ،فال جهاز ينقل وال فراش إىل بيت الـزوج حيـول   ،بل بالتخفي والكتمان ،زفاف وال إعالن
وال مهر مقبوض وال مؤخر وال نفقة وال كسـوة   ،نها عليهوال مصلحات جيلي، صواحب يهدينا إليه

 ،وهذا التيس يطأ باألجر ،والزوج يبذل املهر ،تقدر وال وليمة وال نثار وال دف وال إعالن وال شغار
 ،حىت إذا خال ا وأرخى احلجاب واملطلق والويل واقفان على الباب دنا ليطهرها مبائة النجس احلرام

فإن كان قد قـبض  …حىت إذا قضيا عرس التحليل  ،ورسوله عليه الصالة والسالمويطيبها بلعنة اهللا 
  ٣١٢ )أجرة ضرابه سلفا وتعجيال وإال حبسها حىت تعطيه أجره طويال

ويذكر ابن القيم ومثله ابن تيمية أم للتحايل على وجوب املعاشرة اجلنسية للمحلل يتحـايلون  
أما العامة فكانوا حيتالون للتحايل على األحكام الشرعية، بأصناف احليل، مما أوجد استعدادا اجتماعيا 

على ذلك بوجوه من احليل منها أن يأمروا احمللل بأن يطأها برجله فيطؤها وهي قاعدة أو مضطجعة 
  .برجله مث خيرج ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم وأقل مفسدة
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م قاسوا تشرب جسدها للدهن وكأ، أو أن يصب احمللل عليها دهنا يشربه جسدها وال يطؤها
ومما آل به استخفاف شأن التحليـل أن  : (وسريانه فيه على شربه للنطفة وسرياا فيه، قال ابن تيمية

األمر أفضى إىل أن صار كثري من الناس حيسب أن جمرد وطء الذكر مبيح حىت اعتقدوا أا إذا ولدت 
واعتقد بعضهم أنه إذا صب دهنا فـوق  ،  واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه حلت، ذكرا حلت 

رأسها حلت كأم شبهوه بصب املين، حدثين ذه األشياء من له خربة ذه األشياء من النساء اللوايت 
  ٣١٣ )تفضي النساء إليهن أسرارهن

قال هلا اعتريف مبـا  (واألمر األفضع من ذلك كله كما يذكر ابن القيم هو أنه بعد دخوله عليها 
فتأيت املصخمة إىل حضرة ، ليقع عليك الطالق فيحصل بعد ذلك بينكما االلتئام واإلتفاقجرى بيننا 

هل كان ذاك فال ميكنها اجلحود فيأخذون منها أو من املطلق أجرا وقد أرهقومها من : الشهود فيسألوا
يف عقدين ،وكثري من هؤالء املستأجرين ـ كما يقول ابن القيم ـ  حيلل األم وابنتها   ) أمرمها عسرا

  ٣١٤وجيمع ماءه يف أكثر من أربع ويف رحم أختني
ومل ينحصر هذا التأثري على اتمع اإلسالمي وحده، بل أصبح شبهة تصرف غري املسلمني عن 

إن املسلمني قال هلم : حىت يقولوا، نكاح احمللل مما يعري به النصارى املسلمني :(قال ابن تيميةاإلسالم، 
ريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون ب ونبينا ، رأته مل حتل له حىت تزين إذا طلق أحدكم ام: نبيهم

  ٣١٥ )هلم بإحسان ومجهور أئمة املسلمني
لكن املوقف الشرعي للفقيه ال يكتفي بوصف الظاهرة أو نقدها، أو التحذير منها، والترهيب من 

ن هذه احللول، وهو أمهها، آثارها، بل يتعداه لوضع احللول العملية لذلك حرصا على مصاحل الناس، وم
أسباب ظاهرة اللجوء إىل التحليل توسيع أبواب الطالق البائن تضييق منافذ الطالق البائن، ألن من أهم 

حبيث حيكم بالظالق ألوهى األسباب، ولذلك ذكر ابن القيم الطرق الشرعية اليت يضيق ا الطـالق  
ى اهللا يف طالقه فطلق كما أمـره اهللا ورسـوله    واعلم أن من اتق:(ليسد باب التحليل، قال ابن القيم

﴿ومن يتقِ اللَّـه   :بعد أن ذكر حكم الطالق املشروع وشرعه له أغناه عن ذلك كله وهلذا قال تعاىل
فلو اتقى اهللا عامة املطلقني الستغنوا بتقواه عن اآلصار واألغالل واملكر ) ٢:الطالق(يجعلْ لَه مخرجا﴾ 

  ٣١٦ )واالحتيال
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للحد من هذه الظاهرة، هـو  ابن القيم وابن تيمية أعظم الوسائل اليت استخدمها من وقد كان 
  .تضييق منافذ الطالق، فخدما اتمع اإلسالمي بذلك أجل خدمة

وقد خصصنا املبحث األخري من هذا الفصل هلذه الغاية، فذكرنا ما ميكن أن يسد باب الطالق إال 
  .للقاصد له قصدا صحيحا

ل الثاين، وهو قد يبدو قريبا من زواج التحليل، ولكن البون بينهما شاسع، وهو أن يتـزوج  واحل
املسلم املطلقة ثالثا، إذا رأى يف الزوجني رغبة شديدة يف االرجعة، مث يطلقها، من غري شرط، زواجا 

قال ، ومر به الزوجال بأس بالتحليل إذا مل يأ: قال الشعيبصحيحا، وقد ورد يف اآلثار ما يبح هذه النية، 
  ٣١٧ )وهو مأجور: أبو ثور

يف حال الضرورة، ومع إنكار ابن القيم للحيل إال أنه ذكر جمموعة حيل لعودة املرأة لزوجها األول 
منها أن خترج من ماهلا مثن مملوك فتهبه لبعض من تثق به فيشتري به ومن باب سد ذريعة التحليل، و

فيدخل ا اململوك مث يهبها إياه فينفسخ النكاح بدون حتليل ، منه مملوكا مث خيطبها على مملوكه فيزوجها
  . ٣١٨وإمنا التأثري لنية الزوج الثاين، وال الويل ، ألنه ال أثر لنية الزوجة 

                                                
 . ٦/١٦٦:طار نيل األو   )٣١٧(
، وقد ذكر هذه احليلة كثري من الفهاء منهم بدرالـدين الزركشـي يف املنثـور يف القواعـد     ٤/٣٦:إعالم املوقعني   )٣١٨(

 . ٨/١٦٣:اإلنصاف :، وانظر٢/١٠٤:الفقهية



 ١٥٤

  املخارج الشرعية للرجعةـ  ٤
  

ونعين ا عموما أن ال يكتفي املطلق باستفتاء مفت واحد يف مسألة تطليقه لزوجته، بل يعـاود  
واالستفتاء لعل مسألته جتد حلها الشرعي، ويعود لزوجته بالطريق املشروع، وقد عقد ابن القيم البحث 

أي قول من أقوال املسلمني خرج به (:فصوال مهمة للمخارج من الوقوع يف التحليل، قال يف مقدمتها
، ملا يلعن عليه  كان أعذر عند اهللا ورسوله ومالئكته وعباده املؤمنني من ارتكابه من لعنة رسول اهللا 

  ٣١٩ )ومباءته باللعنة
فإن هذه املخارج اليت نذكرها دائرة (: مث ذكر مصدره الذي اعتمده الستنباط هذه املخارج، فقال
أو ، حبيث ال يعرف عنهم فيه خالف ، بني ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدمها أو أفىت به الصحابة 

أو هو قول مجهور األمة أو بعضهم أو إمام من األئمـة  ، أو هو خارج عن أقواهلم ، أفىت به بعضهم 
فال ، وال خترج هذه القاعدة اليت نذكرها عن  ذلك ، أو أتباعهم أو غريهم من علماء اإلسالم ، األربعة 

وال ريب أن من نصح هللا ورسـوله  ، يكاد يوصل إىل التحليل بعد جماوزة مجيعها إال يف أندر النادر 
  ٣٢٠ )فسه ونصح عباده أن أيا منها ارتكب فهو أوىل من التحليلونصح ن، وكتابه ودينه 

وسنلخص ما ذكره ابن القيم من هذه املخارج، منبهني إىل أن الكثري من تفاصيلها قد مرت يف 
  .حماهلا من أجزاء هذه اموعة

  املخارج املتعلقة باملطلق: أوال
حملها اخلاص من الفصل املتعلق مبن يقع من املخارج املتعلقة باملطلق، واليت مر أكثر تفاصيلها يف 

  :عليه الطالق
  :ـ الطالق حال زوال العقل ١

وذلك بأي شيء يزيل العقل من جنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو ال 
وهذا املخلص جممع عليه بني (:فكل من كان كذلك ال يقع طالقه، قال ابن القيم ، يعذر أو وسوسة 

والثابت عن الصحابة ، فإن املتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه ، شرب مسكر ال يعذر به  األمة إال يف
ة ذلك يف الفصل اخلاص مبن يقع ، وقد ذكرنا أدل٣٢١ )الذي ال يعلم فيه خالف بينهم أنه ال يقع طالقه

                                                
 . ٤/٤٧: إعالم املوقعني   )٣١٩(
 . ٤/٤٧: إعالم املوقعني   )٣٢٠(
 . ٤/٤٧: إعالم املوقعني   )٣٢١(



 ١٥٥

  .منه الطالق
  :ـ الطالق حال الغضب ٢

، فهذا ال يقع طالقه ؛ ده وتصوره وهو أن يطلق يف حال غضب شديد حيول بينه وبني كمال قص
وهو نوع اإلغالق الذي ، ولو بدرت منه كلمة الكفر يف هذا احلال مل يكفر ، وال وقفه ، وال عتقه 

 ٣٢٢ )وال عتاق يف إغالق، ال طالق (: كما قال ، وقوع الطالق والعتاق فيه  منع رسول اهللا 
  .يعين الغضب

فهذا ال يقع معه ، قسم يزيل العقل كالسكر : ثة أقساموقد ذكرنا سابقا أن الغضب ينقسم إىل ثال
فهذا يقع معـه  ، طالق بال ريب، وقسم يكون يف مبادئه حبيث ال مينعه من تصور ما يقول وقصده 

بل مينعه من التثبت والتروي وخيرجه ، وال يبلغ به زوال عقله ، الطالق باتفاق، وقسم يشتد بصاحبه 
ألدلة على عدم وقوع الطالق يف هذه احلالة، وقد نص مالك واإلمام وقد ذكرنا ا، عن حال اعتداله 

أردت أن أقول إن كلمـت  : أنت طالق ثالثا، مث قال: أمحد يف إحدى الروايتني عنه فيمن قال المرأته
إنـه ال  ، ومل أرد التنجيز يف احلال ، مث بدا يل فتركت اليمني ، أو خرجت من بييت بغري إذين ، فالنا 

ومل يـتم  ، ألنه مل يرد التنجيـز  ؛ وهذا هو الفقه بعينه (:قال ابن القيم تعليقا على قوله، تطلق عليه 
  ٣٢٣)اليمني
  :ـ الطالق حال اإلكراه ٣

وهو أن يكون مكرها على الطالق أو احللف به، وهو قول مجهور األمة من الصحابة والتابعني 
فقد روي أن ثابتا بن األحنف عصروا ، على اختالف بينهم يف حقيقة اإلكراه وشروطه ، ومن بعدهم 

  .فأتى ابن عمر وابن الزبري فلم يريا ذلك شيئا، رجله حىت طلق 
وال املضطهد طالق، وقد أن رجال تدىل يشتار عسال ، ليس على املكروه : وعن ابن عباس قال

طلقين ثالثا فحلفت لتقطعنه أو لت، فجاءته امرأته فوقفت على احلبل ،   - رضي اهللا عنه  - يف زمن عمر 
فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه . فطلقها ثالثا، فأبت إال ذلك ، فذكرها اهللا واإلسالم ، 

  .٣٢٤ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق: فقال، ومنه إليها 
وإن ، والصحيح أنه ال يقع به الطالق، واختلف يف ما لو أمكنه التورية فلم يور (:قال ابن القيم

مع ، وقلبه مطمئن باإلميان ، إن اهللا تعاىل مل يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر ف؛ تركها 
                                                

 . جيهسبق ختر   )٣٢٢(
 . ٤/٥١: إعالم املوقعني   )٣٢٣(
 . سبق خترجيه   )٣٢٤(



 ٦

وإمنا ، وال مريد ملوجبه ، ألنه غري قاصد ملعناه ؛ ولكن املكره إمنا مل يعترب لفظه ، أن التورية هناك أوىل 
م انون والنائم ومـن ال  فصار تكلمه باللفظ لغوا مبرتلة كال، تكلم به فداء لنفسه من ضرر اإلكراه 

ورجوع ، سواء ورى أو مل يور، وأيضا فاشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع اإلكراه ، قصد له 
والتأثري إذا إمنا هو للتوريـة ال  ، فإنه لو ورى بغري إكراه مل يقع طالقه ؛ إىل القول بنفوذ طالق املكره 

ألنه مل يقصد ؛ ا مل يقع طالقه مع قصده للتكلم باللفظ وأيضا فإن املوري إمن، وهذا باطل ، لإلكراه 
فاملعىن الذي منع من النفوذ يف التورية هو الذي منع النفوذ ، وهذا املعىن بعينه ثابت يف اإلكراه ، مدلوله 

  ٣٢٥)يف اإلكراه
  :ـ الطالق حال عدم القصد ٤

أو معتقدا أنه ، أو متأوال ، رها أو مك، أو جاهال ، أو خمطئا ، أو ناسيا ، كأن يكون املطلق ذاهال 
أو ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل احمللوف ، أو مغلوبا على عقله ، ال حينث به تقليدا ملن أفتاه بذلك 

عليه بناء على أن املرأة أجنبية فال يؤثر فعل احمللوف عليه يف طالقها شيئا، وقد سبق ذكر هذه األنواع 
  .مجيعا بأدلتها

  :ـ طالق املقلد ٥
فإذا حلف بالطالق أال يكلم فالنا أو ال يدخل داره، فأفتاه مفت بعدم وقوع الطالق يف هـذه  

أو اعتقادا لقول أيب حنيفة ، اعتقادا لقول علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وطاوس وشريح ، اليمني 
ق بفعل الزوجة أو اعتقادا لقول أشهب أنه إذا علق الطال، والقفال يف صيغة االلتزام دون صيغة الشرط 

أو اعتقادا لقول أيب عبد الرمحن الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطالق املعلق ، أنه مل حينث بفعلها 
  .وهو مذهب مجاعة من أهل الظاهر، ال يصح كما ال يصح النكاح والبيع والوقف املعلق 

مل يؤاخذ خالدا يف نيب مث ساق األمثلة الكثرية على عدم مؤاخذة املقلد أو املتأول، ومنها أن ال
ومل يؤاخذ أسامة حني قتل من قال ال إله إال اهللا ألجـل   ، تأويله حني قتل بين جذمية بعد إسالمهم 

ومل يؤاخذ أصحابه حني قتلوا من ، ومل يؤاخذ من أكل ارا يف الصوم عمدا ألجل التأويل ، التأويل 
ذ املستحاضة بتركها الصوم والصالة ألجـل  ومل يؤاخ، وأخذوا غنيمته ألجل التأويل ، سلم عليهم 

، فقد أمجعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن التأويل، وكذلك أصحاب رسول اهللا 
وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقعت الفتنة : قال الزهري، فهو هدر يف قتاهلم يف الفتنة 

أنزلوهم مرتلـة  ، م أصيب بتأويل القرآن فهو هدر فأمجعوا على أن كل مال أو د، كلهم متوافرون 
  .اجلاهلية

                                                
 . ٤/٥٣: إعالم املوقعني   )٣٢٥(



 ١٥٧

فال حيل ألحـد أن  :(قال ابن القيم بعد عرضه لألدلة الكثرية على عدم املؤاخذة بالتأويل والتقليد
فإذا كان الرجل قد تأول ؛ يفرق بني رجل وامرأته ألمر خيالف مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغري حجة 

ومل يتعمـد  ، حلنث فال حيل له أن حيكم عليه بأنه حانث يف حكم اهللا ورسوله وقلد من أفتاه بعدم ا
وإذا وصل اهلوى إىل هذا احلد فصاحبه حتت ، بل هذه فرية على اهللا ورسوله وعلى احلالف ، احلنث 
  ٣٢٦ )وأي مقام بني يدي اهللا يوم ال ينفعه شيخه وال مذهبه ومن قلده، وله مقام ، الدرك 

  ملتعلقة بصيغة الطالقاملخارج ا: ثانيا
من املخارج املتعلقة بصيغة الطالق، واليت سبق ذكر تفاصيلها يف حملها اخلاص من اجلزء املتعلق 

  :بصيغة الطالق
  :ـ االستثناء يف الطالق ١

فـإذا  ، يصح االستثناء يف اإليقاع واحللف : فقال الشافعي وأبو حنيفة؛ وقد اختلف فيه الفقهاء 
ء اهللا، أو إن كلمت فالنا فأنت طالق إن شاء اهللا، أو الطالق يلزمين ألفعلن كذا أنت طالق إن شا: قال

ومل يقع به طالق يف ذلك ، إن شاء اهللا، أو أنت علي حرام أو احلرام يلزمين إن شاء اهللا نفعه االستثناء 
  .كله

اتصـاله   فقد اشترط بعضـهم ، وقد ذكرنا اختالف الفقهاء يف املوضع الذي يعترب فيه االستثناء 
إن عقد اليمني مث : سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كالمه أو بعده، وقال آخرون، بالكالم فقط 

عن له االستثناء مل يصح، وما ذكروه تضييق لباب االستثناء، والصحيح إعمال االستثناء مطلقا، وهو 
  .الذي دلت عليه السنة الصحيحة، وقد ذكرنا أدلة ذلك يف حملها

  :تطليق لعلة مل تتحققـ ال ٢
) أنت طالق ثالثا ألجل كالمك لزيد وخروجك من بييت:(وذلك فيما لو قال الرجل المرأته مثال 

، ألن معىن ذلك إن كنت دخلت الدار فأنت طالق ، ومل خترج من بيته مل تطلق ، فبان أا مل تكلمه 
بل ذهب ابن تيمية ، نه ال يقع ا الطالق واملقصود أنه إذا علل الطالق بعلة مث تبني انتفاؤها فاألرجح أ

وال فرق عنده بني أن يطلقها لعلة مذكورة يف اللفظ أو غـري  ، إىل أنه ال يشترط ذكر التعليل بلفظه 
  .فإذا تبني انتفاؤها مل يقع الطالق، مذكورة 

فإذا قيل  ،وال تقتضي قواعد األئمة غريه ، وهذا هو الذي ال يليق باملذهب غريه :(قال ابن القيم 
مث علم أا كانت ، اشهدوا علي أا طالق ثالثا : فقال، امرأتك قد شربت مع فالن أو باتت عنده : له

                                                
 . ٤/٩٠: إعالم املوقعني   )٣٢٦(



 ١٥٨

إن كان :(وليس بني هذا وبني قوله ، تلك الليلة يف بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطالق ال يقع به قطعا 
فإيقـاع  ، يف العرف وال يف الشـرع  ال عند احلالف وال ، فرق ألبتة ) األمر كذلك فهي طالق ثالثا

وإمنا أراد طالق من فعلت ، إذ يقطع بأنه مل يرد طالق من ليست كذلك ؛ الطالق ذا وهم حمض 
  ٣٢٧ )ذلك

وقد ذكر أن الفقهاء من أصحاب اإلمام أمحد والشافعي منهم الغزايل والقفال وغريمها أفتـوا يف  
وال غرض له ، ليتخلص من ظلمه) هم أحرار:(فيقولالرجل مير على املكاس برقيق له فيطالبه مبكسهم 

  .أم ال يعتقون، يف عتقهم 
  :ـ فعل املعلق عليه يف الطالق نسيانا وعجزا ٣

وهو من خمارج الطالق قياسا على اليمني، فقد نص الفقهاء على أن من حلف على شيء ليفعلنه 
ومثله ما لو امتنع ، وذهابه فال حنث عليه فإن أجل أجال فامتنع الفعل لعدم احملل، فحيل بينه وبني فعله 

ال شيء عليه، قال ابن القيم : الفعل لسبب منع الشرع كمن حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضا فقيل
، ومل يقصد الوطء الذي مل ميلكه الشارع إياه ، ألنه إمنا حلف على وطء ميلكه ، وهذا هو الصواب :(

  ٣٢٨ )فإن قصده حنث
وال :(والتفريق تناقض ظاهر، قال ابن القيم ، يف املكره والناسي واملخطئ ونفس احلكم نصوا عليه 

فإن األمر والنهي من الشارع نظري احلض واملنع يف ؛ ريب أن قواعد الشريعة وأصوهلا تشهد ذا القول 
وكما أن أمره ويه منوط بالقدرة فال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة فكذلك احلض ، اليمني 
يف اليمني إمنا هو مقيد بالقدرة، يوضحه أن احلالف يعلم أن سر نفسه أنه مل يلتزم فعل احمللوف واملنع 

، وهلذا مل حينث املغلوب على الفعل بنسيان أو إكراه ، وإمنا التزمه مع قدرته عليه ، عليه مع العجز عنه 
  ٣٢٩)وال من ال قصد له إليه كاملغمى عليه وزائل العقل

  :ـ التزام الطالق  ٤
وهذا إذا أخرجه بصيغة ، وال يقع به طالق وال حنث ، استنادا ملن يقول بأن التزام الطالق ال يلزم 

أو ، أو واجب علـي  ، أو حق علي، أو ثابت علي ، أو الزم يل ، الطالق يلزمين (: كقوله، االلتزام 
، من مشايخ مذهبه  وبه أفىت مجاعة، وهو مذهب أيب حنيفة ، ) أو إن مل أفعله، متعني علي إن فعلت 

  )الطالق يلزمين(: وبه أفىت القفال يف قوله
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 . ٤/٩٤: إعالم املوقعني   )٣٢٩(



 ١٥٩

فإن كان التزاما ألن ؛ وسر املسألة أن ذلك التزام ألن يطلق أو التزام لطالق واقع:(قال ابن القيم 
) إن فعلت كذا فأنت طالق طالقا يلـزمين :(وإن كان التزاما لطالق واقع فكأنه قال ، يطلق مل تطلق 

، فإن احلالف ال يقصد إال هذا ؛ وملن رجح هذا أن حييل فيه على العرف ، لشرط طلقت إذا وجد ا
وإن نوى ، إن نوى بذلك التزام التطليق مل تطلق : وعلى هذا فيظهر أن يقال، وال يقصد التزام التطليق 
  ٣٣٠ )وقوع الطالق طلقت

  :بقصد احلض أو املنع الطالقـ تعليق  ٥
إن كلمت :(إذا قال الرجل المرأته : بأنه قال، مالك وهو مأخوذ من قول أشهب من أصحاب 

، فإن كلمت زيدا أو )أو خرجت من بييت بغري إذين وحنو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق، زيدا 
وال ريب أن (: قال ابن القيم تعليقا على قوله. خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها الطالق مل تطلق

ومل ، فإن الزوج إمنا قصد حضها ومنعها ؛ لقول بوقوع الطالق أفقه من ا ٣٣١هذا الذي قال أشهب
ومكان ، وال قصد وقوع الطالق عند املخالفة ، وال خطر ذلك بقلبه ، يقصد تفويض الطالق إليها 

  ٣٣٢ )أشهب من العلم واإلمامة غري جمهول
وحرمان ، تول ويستدل هلذا مبا يدل على مقابلة العبد بنقيض قصده كحرمان القاتل مرياثه من املق

، وتوريث امرأة من طلقها يف مرض موته فرارا من مرياثهـا  ، املوصى له وصية من قتله بعد الوصية 
  - رضي اهللا عنه  - وقبلهما عمر بن اخلطاب ، وكما يقوله مالك وأمحد يف إحدى  الروايتني عنهما 

فمعاقبة املرأة ؛ ائر ذلك كثرية ونظ، وال حتل له أبدا ، وهو يعلم يفرق بينهما ، فيمن تزوج يف العدة 
  .هاهنا بنقيض قصدها من هذا الباب

  :ـ عدم لزوم احللف بالطالق ٦
وال يلزمه ، وال يقع على احلانث به طالق ، ومصدره قول من يقول إن احللف بالطالق ال يلزم 

 صح ذلك عـن أمـري  ، وهذا مذهب خلق من السلف واخللف :(قال ابن القيم ، كفارة وال غريها 
وصح ذلك عن طاوس أجل أصحاب ابن عباس رضي اهللا .. املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

وقد وافقه أكثر من أربعمائة عامل ممن بىن فقهه على نصوص الكتاب .. وأفقههم على اإلطالق، عنه 
                                                

 . ٤/٩٦: إعالم املوقعني   )٣٣٠(
فقه فقهاء املالكية، وال خيفي إعجابه به يف كل املواضع اليت يتحدث فيها عنه، وقد نقل عن يعترب ابن القيم أشهب أ   )٣٣١(

وأنكر ابـن  ، أشهب أفقه منكم ومن ابن القاسم مائة مرة : ابن عبد الرب يف كتاب االنتقاء عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلي قال
وابن ، أشهب شيخه ومعلمه: قال أبو عمر، ألن أشهب شيخه ومعلمه وإمنا قاله ، ليس عندنا كما قال حممد : قال، كنانة ذلك 

 . ٤/٩٨:إعالم املوقعني: وأخذه عنهما، انظر، وهو أعلم ما لكثرة جمالسته هلما ، القاسم شيخه 
 . ٤/١٩٨: إعالم املوقعني   )٣٣٢(



 ١٦٠

  ٣٣٣ )ومن آخرهم أبو حممد بن حزم، والسنة دون القياس 
سواء بر  - واليمني بالطالق ال يلزم :( حمله من قول ابن حزم ويقصد ابن القيم ذا ما ذكرناه يف

 تعـاىل وال ميني إال كما أمر اهللا ، وال طالق إال كما أمر اهللا عز وجل ، ال يقع به طالق  - أو حنث 
  ٣٣٤)على لسان رسوله 

وشـريح  ، فهؤالء علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه (: مث قال، وساق اختالف الناس يف ذلك 
وال يعرف يف ذلك لعلي كـرم اهللا وجهـه   ، ال يقضون بالطالق على من حلف به فحنث  وطاوس

  ٣٣٥ ) - رضي اهللا عنهم  - خمالف من الصحابة 
فجعلها طالقا إن مل ، فقد روي عن احلسن أن رجال تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته 

: قدم خاصموه إىل علي فقال علـي  فجاء األجل ومل يبعث إليها بشيء فلما، يبعث بنفقتها إىل شهر 
أنه خوصم إليه يف رجل طلق امرأته إن : فردها عليه، وروي عن شريح، اضطهدمتوه حىت جعلها طالقا 

أحدث يف اإلسالم حدثا فاكترى بغال إىل محام أعني فتعدى به إىل أصبهان فباعه واشترى به مخرا ؟ 
فلم يـره   - ا يرددون عليه القصة ويردد عليهم إن شئتم شهدمت عليه أنه طلقها ؟ فجعلو: فقال شريح

ال : كان يراه ميينـا ؟ قـال  : قلت، احللف بالطالق ليس شيئا : حدثا ؟ وعن طاووس أنه كان يقول
  . أدري

ألنـه مل  ، اضطهدمتوه   - رضي اهللا عنه  - ال متعلق هلم مبا روي من قول علي :(قال ابن حزم 
تها فقط، فإمنا أنكر على اليمني بالطالق فقط،  ومل يرد الطالق إمنا طالبوه حبق نفق، يكن هنالك إكراه 

  ٣٣٦ )يقع بذلك
كما ذكره ، وممن روى عنه عدم وقوع الطالق على احلالف إذا حنث عكرمة موىل ابن عباس 

سنيد بن داود يف تفسريه يف أول سورة النور عنه بإسناده أنه سئل عن رجل حلف بالطالق أنه ال يكلم 
﴿ ولَا تتبِعوا خطُوات الشـيطَان إِنـه لَكُـم عـدو     : مث قرأ، فلم ير ذلك طالقا ، فكلمه ، أخاه 
﴾بِني١٦٨:البقرة(م(  

صريح يف عدم الوقوع : ومن تأمل املنقول عن السلف يف ذلك وجده أربعة أنواع:(قال ابن القيم 
فاملنقول عن طاوس وعكرمة ، رفني وتوقف عن الط، وظاهر يف عدم الوقوع ، وصريح يف الوقوع ، 

                                                
 . ٤/١٩٨: إعالم املوقعني   )٣٣٣(
 . ٩/٤٧٦: احمللى   )٣٣٤(
 . ٩/٤٧٦: احمللى   )٣٣٥(
 . ٩/٤٧٦: احمللى   )٣٣٦(



 ١٦١

وعن ابن عيينة صـريح يف  ، وعن علي عليه السالم، وشريح ظاهر يف ذلك ، صريح يف عدم الوقوع 
التوقف، وأما التصريح بالوقوع فال يؤثر عن صحايب واحد إال فيما هو حمتمل إلرادة الوقوع عنـد  

الوقوع يف صورة العتق الذي هـو أوىل   بل الثابت عن الصحابة عدم، كاملنقول عن أيب ذر ، الشرط 
، إال أن جتمع األمة عليه ، القياس أن الطالق مثله : وهلذا ذهب إليه أبو ثور وقال، بالنفوذ من الطالق 

  ٣٣٧ )فتوقف يف الطالق لتوهم اإلمجاع
ذر وهذا ع:(وقد ذكر ابن القيم أن العلة يف قول الفقهاء به هو اعتقادهم اإلمجاع يف املسألة، فقال 

مع اعترافهم أنه ليس يف الكتاب والسنة ، وهو ظنهم أن اإلمجاع على الوقوع ، أكثر املوقعني للطالق 
وإذا تبني أنه ليس يف املسألة إمجاع تبني أن ال دليل أصال يدل ، والقياس الصحيح ما يقتضي الوقوع 

، كثري منها ال سبيل إىل دفعه و، واألدلة الدالة على عدم الوقوع يف غاية القوة والكثرة، على الوقوع 
فكيف جيوز معارضتها بدعوى إمجاع قد علم بطالنه قطعا ؟ فليس بأيدي املوقعني آية من كتاب أو 

والقائلون بعدم الوقوع لو مل يكن ، وال عن أصحابه وال قياس صحيح  سنة وال أثر عن رسول اهللا 
فكيف ومعهـم  ، ا هو أقوى منه لكان كافيا معهم إال االستصحاب الذي ال جيوز االنتقال عنه إال مل

، وهو قياس النظري على نظريه ، األقيسة اليت أكثرها من باب قياس األوىل؟ والباقي من القياس املساوي 
واآلثار والعمومات واملعاين الصحيحة واحلكم واملناسبات اليت شهد هلا الشرع باالعتبار ما مل يدفعهم 

  ٣٣٨ )منازعوهم عنهم حبجة أصال
  : ـ تعليق الطالق على شرط ٧

كما ال يصح تعليق ، فال يصح تعليق الطالق، ومرجعه القول بأن الطالق املعلق بالشرط ال يقع 
، وهو مذهب ابن حزم، ٣٣٩وهو اختيار أيب عبد الرمحن أمحد بن حيىي بن عبد العزيز الشافعي، النكاح 

  ٣٤٠ )كل ذلك ال يلزم، ق باليمني والطالق بالصفة عندنا كما هو الطال(:فقد قال يف احمللى 
وإن مل يكن قويا يف النظر فإن املوقعني للطالق ال ميكنهم إبطاله ألبتة ، وهذا القول :(قال ابن القيم 

                                                
 . ٤/١٠١: إعالم املوقعني   )٣٣٧(
 . ٩/٤٧٦: احمللى   )٣٣٨(
أحد أصـحاب الشـافعي   « : وقد أثىن عليه ابن القيم كثريا كثنائه على أشهب من أصحاب مالك، فقال يف وصفه   )٣٣٩(

فكـان  ، وكان بصـره ضـعيفا   ، وكانا يكرمانه ، وأبو ثور ، وكان الشافعي جيله ويكرمه ويكنيه ويعظمه ، األجلة أو أجلهم 
وذكره أبو إسحاق الشريازي يف طبقات أصـحاب  ، ال تدفعوا إىل أيب عبد الرمحن الكتاب يعارض به فإنه خيطئ : الشافعي يقول

وهـو  ، وكان رفيق أيب ثور ، وهو يف العلم مبرتلة أيب ثور وتلك الطبقة ، وحمل الرجل من العلم والتضلع منه ال يدفع ، الشافعي 
وهـو  ، فإذا نزل بطبقته إىل طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجها ، ل من مجيع أصحاب الوجوه من املنتسبني إىل الشافعي أج

 . ٤/١٠١: إعالم املوقعني» أقل درجاته
 . ٩/٤٨٧: احمللى   )٣٤٠(



 ١٦٢

  ٣٤١ )لتناقضهم
مث بني وجوه تناقضهم فالقائلون بإيقاع الطالق املعلق مذهبهم هونفس مذهب الظاهرية يف تعليق 

وال يصح التفريق بني ما صح تعليقه من عقود التربعات ، والنكاح سواء  اإلبراء أو اهلبة والوقف والبيع
فإن احتجوا بأن هذه من عقود املعاوضات ، واملعاوضات واإلسقاطات بالشروط وما ال يصح تعليقه 

ال تقبل التعليق خبالف غريها انتقض عليهم طردا باجلعالة وعكسا باهلبة والوقف، وإن فرقوا بني مـا  
فما حيتمل الغرر واألخطار يصح تعليقه بالشرط كالطالق والعتق والوصية ، وما ال حيتمله  حيتمل الغرر

انتقض عليهم بالوكالة فإا ال تقبل التعليق ، وما ال حيتمله ال يصح تعليقه كالبيع والنكاح واإلجارة ، 
  .عندهم وحتتمل اخلطر

ملة فليس بطالن هذا القول أظهر يف وباجل:(قال ابن القيم بعد انتصاره البن حزم على اجلمهور 
فـإذا  ، بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول ، الشريعة من بطالن التحليل 

جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من النصوص واآلثار اليت اتفق عليها أصحاب رسول 
وأجوز، هذا ما ال يستريب فيه ، تقرير على هذا القول أجود على املنع منه ولعن فاعله وذمه فال اهللا 

وأقـرب إىل  ، ولكن أحدمها أقل خطأ ، وإن كان الصواب يف خالف القولني مجيعا ، عامل منصف 
  ٣٤٢ )واهللا أعلم، الصواب 
  :ـ زوال سبب اليمني ٨

عليه، ومنها أن  وقد ذكر ابن القيم هذا املخرج، واستنبطه من القواعد الشرعية الكثرية اليت تدل
الشارع إذا علق حكما بسبب أو علة زال ذلك احلكم بزواهلما كاخلمر علق ا حكـم التنجـيس   

وكذلك وصف الفسق ، فإذا زال عنها وصارت خال زال احلكم ، ووجوب احلد لوصف اإلسكار 
وكـذلك  ،  فإذا زال الوصف زال احلكم الذي علق عليه، علق عليه املنع من قبول الشهادة والرواية 

  .السفه والصغر واجلنون واإلغماء تزول األحكام املعلقة عليها بزواهلا
ومثل هؤالء، ويقاس عليهم احلالف إذا حلف على أمر ال يفعله لسبب فزال السبب مل حينث بفعله 

فإذا زال الوصف زال تعلق اليمني فإذا دعي إىل شراب مسكر ، ألن ميينه تعلقت به لذلك الوصف ؛ 
، فإن منع نفسه منه نظري منع  الشـارع  ، فانقلب خال فشربه مل حينث ، فحلف أن ال يشربه ليشربه 

والتفريق بني األمرين حتكم حمض ، فإذا زال منع الشارع بانقالبه خال وجب أن يزول منع نفسه بذلك 
  .ال وجه له

                                                
 . ٤/١٠٢: إعالم املوقعني   )٣٤١(
 . ١١/٥٧٢: فتح الباري: ، وانظر١١/١١٧: شرح النووي على مسلم   )٣٤٢(



 ١٦٣

لتنجيس ووجوب اإلراقة ويتساءل ابن القيم بعد إيراده هلذه األمثلة وغريها، أنه إذا كان التحرمي وا
ووجوب احلد وثبوت الفسق قد زال بزوال سببه فما املوجب لبقاء املنع يف صورة اليمني وقـد زال  

مث تاب وصار من خيار ، سببه؟ فلو حلف على رجل أن ال يقبل له قوال وال شهادة ملا يعلم من فسقه 
ألن املنع بيمينه كاملنع ، ذلك بالشرع فإنه يزول حكم املنع باليمني كما يزول حكم املنع من ؛ الناس 

، فكذلك منـع احلـالف   ؛ ومنع الشارع يزول بزوال األسباب اليت ترتب عليها املنع ، مبنع الشارع 
وكذلك لو حلف املريض ال يأكل حلما أو طعاما وسبب ميينه كونه يزيد يف مرضه فصح وصار الطعام 

  . نافعا له مل حينث بأكله
اليمني على نية  احلالف يف كـل األحـوال إال إذا   :(لعلماء، قال النووي وهذا حمل اتفاق من ا

  ٣٤٣ )استحلفه القاضي أو نائبه يف دعوى توجهت عليه فتكون على نية املستحلف
على أنه إذا أرادت املرأة اخلروج من الدار فقال ، وقد نص احلنفية يف تقييد األميان املطلقة بالداللة 

  .فجلست ساعة مث خرجت ال تطلق) فأنت طالق إن خرجت من الدار:(الزوج 
والسبب ، وإطالقا وتقييدا ، واملقصود أن النية تؤثر يف اليمني ختصيصا وتعميما :(قال ابن القيم 

وال حيمل ، وهذا هو الذي يتعني اإلفتاء به ، فيؤثر ما يؤثره ، ويدل عليها ، يقوم مقامها عند عدمها 
  ٣٤٤ )فكيف إذا علم قطعا أم أرادوا خالفه ؟ واهللا أعلم، وه بأميام الناس على ما يقطع أم مل يريد

فبان أا مل خترج ) أنت طالق ألجل خروجك من الدار:(فإذا قال ، والتعليل جيري جمرى الشرط 
  .مل تطلق قطعا

  :ـ خلع اليمني ٩
اىل النكاح، وهو وهو التخلص من احلنث باخللع، مث يفعل احمللوف عليه يف حال البينونة، مث يعود 

وهذا وإن كان غري :(خمرج من املخارج اليت ذكرها ابن القيم، وقد نص عليه الشافعية، قال ابن القيم
وأصحابه كلهم فإذا دعت  احلاجة إليه أو إىل التحليل ، جائز على قول أهل املدينة وقول اإلمام أمحد 

  :٣٤٦من هذه الوجوه، و٣٤٥ )كان أوىل من التحليل من وجوه عديدة
وختلص كل منهما من صاحبه ، أن اهللا تعاىل شرع اخللع رفعا ملفسدة املشاقة الواقعة بني الزوجني  •

فإذا شرع اخللع رفعا هلذه املفسدة اليت هي بالنسبة إىل مفسدة التحليل كتفلة يف حبر فتسـويغه  ؛ 
  .لدفع مفسدة التحليل أوىل

                                                
)٣٤٣(    . 
 . ٤/١٠٩: إعالم املوقعني   )٣٤٤(
 . ٤/١١٠: إعالم املوقعني   )٣٤٥(
 . وما بعدها ٤/١١٠: إعالم املوقعني: انظر   )٣٤٦(
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د الذي اشتملت عليه تلك احملرمات اليت يتحيل أن احليل احملرمة إمنا منع منها ملا تتضمنه من الفسا •
  .وأما حيلة ترفع مفسدة هي من أعظم املفاسد فإن الشارع ال حيرمها، عليها ذه احليل 

ودفع مفسدة التحليل اليت بالغ ، أن هذه احليلة تتضمن مصلحة بقاء النكاح املطلوب للشارع بقاؤه  •
فحيلة حتصل املصلحة املطلوب إجيادهـا  ، أصحابه  الشارع كل املبالغة يف دفعه واملنع منه ولعن

  .وتدفع املفسدة املطلوب إعدامها ال يكون ممنوعا منها
فإذا كانت مصلحة ، أن ما حرمه الشارع فإمنا حرمه ملا يتضمنه من املفسدة اخلالصة أو الراجحة  •

  .وهذا اخللع مصلحته أرجح من مفسدته، خاصة أو راجحة مل حيرمه ألبتة 
وإذا وقع ، ما يف هذا اخللع اتفاق الزوجني ورضامها بفسخ النكاح بغري شقاق واقع بينهما  أن غاية •

وهذا اخللع أريد له ، ملا فيه من مفسدة املفارقة ؛ وكان غايته الكراهية ، اخللع من غري شقاق صح 
وبدونـه ال  ، مل شعث النكاح حبصول عقد بعده يتمكن الزوجان فيه من املعاشرة بـاملعروف  

وإما التعرض للعنة من ال يقوم للعنتـه  ، بل إما خراب البيت وفراق األهل ، يتمكنان من ذلك 
شيء، فإذا دار األمر بني مفسدة التزام احمللوف عليه أو مفسدة الطالق وخراب البيت وشـتات  
 الشمل أو مفسدة التزام لعنة اهللا بارتكاب التحليل وبني ارتكاب اخللع املخلص من ذلك مجيعه مل

  .خيف على العاقل أي ذلك أوىل
فـإذا  ، مل مينع من ذلك ، بل ليأخذ غريها ، أما لو اتفقا على أن يطلقها من غري شقاق بينهما  •

  .وأحرى، اتفقا على اخللع ليكون سببا إىل دوام اتصاهلما كان أوىل 
فما الذي حيرمه ، إنه طالق، فقد اتفقا على الطالق بعوض ملصلحة هلما يف ذلك : أن اخللع إن قيل •

والعقد الالزم إذا اتفق املتعاقدان ، إنه فسخ، فال ريب أن النكاح من العقود الالزمة : ؟ وإن قيل
فال ، والنكاح حمض حقهما ، إال أن يكون العقد حقا هللا ، على فسخه ورفعه مل مينعا من ذلك 

  .مينعان من االتفاق على فسخه
فكان اخللـع طريقـا إىل   ، زوجان أال يقيما حدود اهللا أن اآلية اقتضت جواز اخللع إذا خاف ال •

فإذا كان اخللع مع استقامة ، وهي حقوقه الواجبة عليهما يف النكاح ، متكنهما من إقامة حدود اهللا 
احلال طريقا إىل متكنهما من إقامة حدوده اليت تعطل وال بد بدون اخللع تعني اخللع حينئذ طريقا 

  .إىل إقامتها
وهذا ليس صحيحا، ألن ؛ واحليل باطلة ، نع املانعون من صحة هذا اخللع أنه حيلة أن غاية ما م •

احليلة احملرمة الباطلة هي اليت تتضمن حتليل ما حرمه اهللا أو حترمي ما أحله اهللا أو إسقاط ما أوجبه ؟ 
من  وأما حيلة تتضمن اخلالص من اآلصار واألغالل  والتخلص من لعنة الكبري املتعال فأهال ا
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واملقصود تنفيذ أمر اهللا ورسوله ) ٢٢٠:البقرة(حيلة وبأمثاهلا ﴿ واللَّه يعلَم الْمفِْسد من الْمصلحِ ﴾
  .حبسب اإلمكان

 .أنه ليس القول ببطالن خلع اليمني أوىل من القول بلزوم الطالق للحالف به غري القاصد له •
ة، كان قد أنكر عليها يف نفس الكتاب، فعقد فصال والغريب أن ابن القيم مع نصرته هنا هلذه احليل •

وهذه احليلة باطلة شرعا (: ، مث قال)فصل إبطال احليلة باخللع لفعل احمللوف عليه:(لذلك قال فيه 
  :، وسنذكر هنا وجوه بطالا كما ذكرنا وجوه اعتبارها)وباطله على اصول ائمة االمصار

مل ميكن الزوج من فسخ النكاح مىت شاء فإنـه   تعاىلأن هذا خلع مل يشرعه اهللا وال رسوله وهو  •
الزم وإمنا مكنه من الطالق، ومل جيعل له فسخه اال عند التشاجر والتباغض إذا خافا ان ال يقيما 

 حدود اهللا، فشرع هلما التخلص باالفتداء، وبذلك جاءت السنة، ومل يقع يف زمن رسول اهللا  
التابعني وال تابعيهم، وال نص عليه احد من االئمة االربعة  وال زمن أصحابه خلع حيلة وال يف زمن

فإن اخللع امنا   - رضي اهللا عنهم  - وجعله طريقا للتخلص من احلنث، وهذا من كمال فقههم 
جعله الشارع مقتضيا للبينونة ليحصل مقصود املرأة من االفتداء من زوجها، وامنا يكون ذلـك  

ه ال يكون له عليها سبيل، فاذا حصل هـذا مث فعـل   مقصودها اذا قصدت ان تفارقه على وج
  احمللوف عليه وقع وليست زوجته،

أنه ال حينث، ألن هذا إمنا حصل تبعا للبينونة التابعة لقصدمها، فإذا خالعها ليفعل احمللوف عليه مل  •
خللع يكن قصدمها البينونة، بل حل اليمني وحل اليمني إمنا حيصل تبعا للبينونة ال أنه املقصود بـا 

الذي شرعه اهللا ورسوله وأما خلع احليلة فجاءت البينونة يف ألجل حل اليمني وحل اليمني جاء 
 .ألجل البينونة فليس عقد اخللع مبقصود يف نفسه للرجل وال للمرأة

، وال نراه كذلك، ألن ابن القيم عند ذكره للمخارج ٣٤٧وقد ال حظ البعض هذا، واعتربه تناقضا
اراته، بل ذكر أن كل قول شرعي قال به عامل من العلماء املعتربين يصح استعماله، مل يذكر آراءه واختي

كبديل عن زواج احمللل، وقوله صحيح ألن املفاسد املنجرة عن زواج احمللل أخطر بكثري مـن كـل   
  .املفاسد الناجتة عن الوسائل األخرى حىت احليلة السرجيية نفسها اليت ذكرناها يف املبحث السابق

فال حيل ألحد أن يفرق بني رجل وامرأته ألمر خيالف مذهبه وقولـه  :(سبق أن ذكرنا قوله وقد 
فإذا كان الرجل قد تأول وقلد من أفتاه بعدم احلنث فال حيل له أن حيكم عليه ؛ الذي قلد فيه بغري حجة 

، ى احلالف بل هذه فرية على اهللا ورسوله وعل، ومل يتعمد احلنث ، بأنه حانث يف حكم اهللا ورسوله 

                                                
 . ٢٨١: ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية حملمد سعيد رمضان البوطي: انظر   )٣٤٧(
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وأي مقام بني يدي اهللا يوم ال ينفعه ، وله مقام ، وإذا وصل اهلوى إىل هذا احلد فصاحبه حتت الدرك 
  ٣٤٨ )شيخه وال مذهبه ومن قلده

ومع ذلك فيبقى موقفه يف احلالة العادية هو األصل، أما هذه املخارج، فهي حلول وعالجـات  
  .ألوضاع معينة

  :ن املكفرةـ أن ميني الطالق من األميا ١٠
احللف بالطالق من األميان الشرعية اليت تدخلها الكفارة، وهو أحـد  :(ومرجعه قول من يقول 

واختلفوا فيمن حلف بشيء غري (:فقال ، كما حكاه ابن حزم يف مراتب اإلمجاع، األقوال يف املسألة 
خرجه خمرج اليمني أو بأنه أمساء اهللا أو بنحر ولده أو هديه أو أجنيب أو باملصحف أو بالقرآن أو بنذر أ

، فاختلفوا يف مجيع هذه األمـور  .. خمالف لدين املسلمني أو بطالق أو بظهار أو حترمي شيء من ماله
  ٣٤٩)أفيها كفارة أم ال ؟

فحكى يف كونه  )أم هو ميني فال يلزم ؟، أهو طالق فيلزم ، واختلفوا يف اليمني بالطالق (: مث قال
واختار هو أال ، م قولني، وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم ال ؟ على قولنيطالقا فيلزم أو ميينا ال يلز

  .٣٥٠وال كفارة فيه، يلزم 
والصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك، ومن له اطالع وخربة وعناية بأقوال :(قال ابن القيم 

. وإىل اآلن، دم اللزوم العلماء يعلم أنه مل يزل يف اإلسالم من عصر الصحابة من يفيت يف هذه املسألة بع
وذكرنا فتوى ، وأن الطالق أوىل منه ، فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم يف احلالف بالعتق بعدم اللزوم 
وأمـا  . وأنه ال خمالف له من الصحابة، علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه بعدم لزوم اليمني بالطالق 

وهو من أغزر ، وأفىت عكرمة ، من أجل التابعني  وهو، التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد عنه 
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تتبِعوا : تعاىلأصحاب ابن عباس علما على ما أفىت به طاوس سواء قال يف قوله 

اِء وشبِالْفَح رأْمي هفَإِن طَانيالش اتطُوخ بِعتي نمو طَانيالش اتطُوكَرِ ﴾خنالنذور : قال) ٢١:النور(الْم
ال جيلد : قال) إن مل أجلدك مائة سوط فامرأته طالق:(وعن عكرمة يف رجل قال لغالمه ، يف املعاصي 

وأما من بعد التابعني فقد حكى املعتنون مبذاهب . هذا من خطوات الشيطان، غالمه وال تطلق امرأته 
وأهل الظاهر مل يزالوا متوافرين على ، ، قوال يف ذلك للعلماء العلماء كأيب حممد بن حزم وغريه ثالثة أ

وعنـدنا  ، ومل يزل منهم األئمة والفقهاء واملصنفون واملقلدون هلـم  ، عدم لزوم الطالق للحالف به 
                                                

 . ٤/٩٠: إعالم املوقعني   )٣٤٨(
 . ١٥٨: مراتب اإلمجاع   )٣٤٩(
 . ١٥٩: مراتب اإلمجاع   )٣٥٠(
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بأسانيد صحيحة ال مطعن فيها عن مجاعة من أهل العلم الذين هم أهله يف عصرنا وقبله أم كـانوا  
  ٣٥١ )يفتون ا أحيانا

وال خيتلف عاملان متحليان باإلنصاف :(وقد ذكر أن هذا هو اختيار ابن تيمية، قال مبينا وجاهتها 
، أن اختيارات شيخ اإلسالم ال تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأيب اخلطاب بل وشيخهما أيب يعلى 

اكم فالختيارات شيخ وأمثاهلم وجوها يفىت ا يف اإلسالم وحيكم ا احل، فإذا كانت اختيارات هؤالء 
  ٣٥٢ )اإلسالم أسوة ا إن مل ترجح عليها

  :ـ اإلشهاد على الطالق ١١
وهو من املخارج اليت مل يذكرها ابن القيم، وإن كان أمهها، وقد ذكرنا هذه املسألة من قبل، وال 

  : بأس من إعادة ذكرها هنا ألمهيتها
  :وقد اختلف الفقهاء فيها على قولني

اعتبار اإلشهاد على الطالق شرطا لصحة إيقاع الطالق، وهو قول مجاهري عدم : القول األول
ومن األدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع اإلمجاع (:العلماء، بل قد حكي فيه اإلمجاع، قال الشوكاين

على عدم وجوب اإلشهاد يف الطالق كما حكاه املوزعي يف تيسري البيان والرجعة قرينته فال جيب فيها 
، ومن األدلة كذلك عدم الوجوب بالقياس على األمور اليت ينشئها اإلنسـان  ٣٥٣ )ب فيهكما ال جي

  . لنفسه فإنه ال جيب فيها اإلشهاد
لكن هذا اإلمجاع قد يكون منتقضا ببعض ما روي عن السلف من ذلك، فعن عمران بن حصني 

على طالقها وال على رجعتها أنه سئل عن الرجل يطلق املرأة مث يقع ا، ومل يشهد   - رضي اهللا عنه  - 
  .طلقت لغري سنة، وراجعت لغري سنة، وأشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد: فقال

﴿ فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو :تعاىلكان عطاء يقول يف قوله (: وقال ابن جريج
ال جيوز يف نكاح وال طالق وال : قال) ٢:الطالق( عدلٍ منكُم ﴾فَارِقُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوى 

  ٣٥٤ )رجاع إال شاهدا عدل
اشتراط اإلشهاد على الطالق، وهو قول اإلمامية، وقد نصوا على أنه ال بد مـن  : القول الثاين
ط يف شر، اشهدا أو مل يقل، وأن مساعهما التلفظ : سواء قال هلما، يسمعان اإلنشاء ، حضور شاهدين 

ولو كملت شروطه األخرى، وكذا ال يقع بشاهد ، صحة الطالق، حىت لو جترد عن الشهادة مل يقع 
                                                

 . ٤/١١٧: إعالم املوقعني   )٣٥١(
 . ٤/١١٧: إعالم املوقعني   )٣٥٢(
 . ٣/١٢٠: القرطيب: ، وانظر٦/٣٠٠: نيل األوطار   )٣٥٣(
 . ٤/٣٨٠: ابن كثري: انظر   )٣٥٤(
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ولو شهد ، وال بشهادة فاسقني بل ال بد من حضور شاهدين ظاهرمها العدالة، واحد ولو كان عدال 
مل يشـترط  ،  مل يقع الطالق، أما لو شهدا بـاإلقرار ، مث شهد اآلخر به بانفراد ، أحدمها باإلنشاء 

  .٣٥٥مل يقبل، واآلخر باإلقرار ، ولو شهد أحدمها باإلنشاء . االجتماع
اإلشهاد على الطالق، وهو املروي عن أئمتنا، وهو أليـق  : قال أصحابنا: قال يف مقتنيات الدرر

 - عن الكاظم ﴿ إِذَا طَلَّقْتم النساَء ﴾ يف الكايف :بظاهر اآلية، وعليه العمل عندنا، ألن العطف على قوله
إن اهللا تبارك وتعاىل أمر يف كتابه يف الطالق بشاهدين، ومل يرض : قال أليب يوسف  - رضي اهللا عنه 

هلما إال عدلني  وأمر يف كتابه بالتزويج فأمهله بال شهود، وأنتم أثبتم شاهدين وأوجبتم فيما أمهـل،  
  ٣٥٦ )وأبطلتم الشاهدين فيما أكد
  :٣٥٧ومن أدلتهم على ذلك

ربكُم ال يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا اللَّه   ﴿: ىلتعاقوله  •
وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخال يو هِنوتيب نم نوهرِجخت  وددح دعتي نمو اللَّه

كُوهن بِمعروف اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ال تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِس
يمأَقو كُمنلٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه كَـانَ  أَو نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهوا الش
  )٢:الطالق) (يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً

فقد نصوا على ان هاتني اآليتني حيمل سياقها الداللة على اشتراط اإلشهاد وال بأس من إيـراد  
  :وه هناتفاصيل ما ذكر

  .اقتران من آخر زمان العدة وإشرافهن عليه: املراد من بلوغهن أجلهنف
تركهن ليخرجن من : الرجوع على سبيل االستعارة، كما أن املراد مبفارقتهن: واملراد بإمساكهن

  .العدة وينب
ظاهر يف الوجوب كسائر األوامر الواردة يف الشرع وال ) وأشهدوا ذوي عدل: (ال شك أن قوله

  :فهناك احتماالت ثالثة. يعدل عنه إىل غريه إال بدليل، إمنا الكالم يف متعلقه
  )١من اآلية: الطالق(فَطَلِّقُوهن لعدتهِن ﴾ ﴿: تعاىل أن يكون قيداً لقوله
  )٢من اآلية: الطالق(فَأَمِسكُوهن بِمعروف﴾ ﴿: تعاىل أن يكون قيداً لقوله

                                                
ويستحب يف  ،، وقد نصوا على أن الشهادة ليست شرطا يف شيء من العقود إال يف الطالق ٣/١٢/ شرائع اإلسالم   )٣٥٥(

 . وكذا يف البيع، والرجعة ، النكاح 
 . ٥/٣٤٧: الربهان: ، وانظر اآلثار يف ذلك يف١١/١٧١: مقتنيات الدرر   )٣٥٦(
 . اإلشهاد على الطالق: العالمة جعفر السبحاين: انظر   )٣٥٧(
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  )٢من اآلية: الطالق(أَو فَارِقُوهن بِمعروف﴾ ﴿: ىلتعا أن يكون قيداً لقوله
مل يقل أحد برجوع القيد إىل األخري فاألمر يدور بني رجوعه إىل األول أو الثاين، فالظاهر رجوعه 

  :فذكرت للطالق عدة أحكام ،إىل األول وذلك ألن السورة بصدد بيان أحكام الطالق
  .أن يكون الطالق لعدن - ١
  .العدةإحصاء  - ٢
  .عدم خروجهن من بيون - ٣
  .خيار الزوج بني اإلمساك واملفارقة عند اقتراب عدن من االنتهاء - ٤
  .إشهاد ذوي عدل منكم - ٥
  .عدة املسترابة - ٦
  .عدة من ال حتيض وهي يف سن من حتيض - ٧
  .عدة أوالت األمحال - ٨

د أا بصدد بيان أحكـام  جمموع آيات السورة من أوهلا إىل اآلية السابعة جت ناوإذا الحظ
: الطالق(فَأَمِسكُوهن ﴾  ﴿: تعاىل الطالق ألنه املقصود األصلي، ال الرجوع املستفاد من قوله

  .وقد ذكر تبعاً )٢من اآلية
قدم رجل إىل أمري : روى حممد بن مسلم قال،  - رضي اهللا عنهم  - أئمة آل البيت املروى عن أنه  •

إين طلقت امرأيت بعد ما طهرت من حميضها قبل أن : بالكوفة فقال  - رضي اهللا عنه  - املؤمنني 
أشهدت رجلني ذوي عدل كما أمـرك اهللا؟  :(  - رضي اهللا عنه  - أُجامعها، فقال أمري املؤمنني 

  ٣٥٨ )اذهب فإن طالقك ليس بشيء: فقال
ل عدا وإن طلقها يف استقبا:( أما قاال  - رضي اهللا عنهم  - روى بكري بن أعني عن الصادقني  •

  ٣٥٩ )طاهراً من غري مجاع، ومل يشهد على ذلك رجلني عدلني، فليس طالقه إياها بطالق
إن الدين ليس :( أنه قال أليب يوسف  - رضي اهللا عنه  - روى حممد بن الفضيل عن أيب احلسن  •

بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن اهللا أمر يف كتابه بالطالق وأكد فيه بشاهدين ومل يرض ما 
عدلني، وأمر يف كتابه التزويج وأمهله بال شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطـل اهللا، وأبطلـتم    إال

 ٣٦٠ مث ذكر حكم تظليل احملرم، )شاهدين فيما أكد اهللا عز وجل، وأجزمت طالق انون والسكران
                                                

 . البابوالحظ بقية أحاديث  ٧/٣/١٢من أبواب مقدمات الطالق احلديث  ١٠الباب  ١٥ج : الوسائل   )٣٥٨(
 . ٧/٣/١٢من أبواب مقدمات الطالق احلديث  ١٠الباب  ١٥ج : الوسائل   )٣٥٩(
 . ٧/٣/١٢من أبواب مقدمات الطالق احلديث  ١٠الباب  ١٥ج : الوسائل -   )٣٦٠(
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  :الترجيح
  .يف املسألة نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء على عدم صحة ما روي من اإلمجاع

بل نرى أن ما توهم من اإلمجاع هو الذي صرف الكثري من احملققني القدامى عن البت فيها بقول، 
وإال فإا من أكرب املسائل اليت تسد كل ما ذكر من منافذ الطالق، بل تعطي فرصة للمطلق القاصد 

  .ملراجعة نفسه
مجاع فيها أو عدم حصوله، أما ومع ذلك تبقى املسألة موضع حبث ونظر للتوثق من حصول اإل

من حيث الدليل النصي، فهو كما ذهب اإلمامية واضح الداللة على األمر باإلشهاد على الطـالق،  
أمر باإلشهاد على الطالق، وقيل على )٢:الطالق(﴿ وأَشهِدوا ﴾ :قوله تعاىل(: خالفا ملا قال القرطيب

    ٣٦١ )الرجعة والظاهر رجوعه إىل الرجعة ال إىل الطالق
وقد ذهب من احملدثني سيد سابق ـ رمحه اهللا ـ إىل ترجيح هذا القول واعتبار اإلمجاع عليـه    

إذا تبني لك أن وجوب اإلشهاد على الطالق هو مذهب هؤالء الصحابة (: دعوى غري صحيحة، قال
 ا اإلمجاع والتابعني املذكورين تعلم أن دعوى اإلمجاع على ندبه املأثورة يف بعض كتب الفقه مراد

خاصة على أمر مـن   املذهيب ال اإلمجاع األصويل الذي حده كما يف املستصفى اتفاق أمة حممد 
األمور الدينية النتقاضه خبالف من ذكر من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من اتهدين، وتبني ممـا  

رضي اهللا عنهم  - البيت نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثري أن وجوب اإلشهاد مل ينفرد به علماء آل 
  ٣٦٢ )كما نقله السيد مرتضى يف كتاب االنتصار، بل هو مذهب عطاء وابن سريين وابن جريج  - 

أمحد حممد شاكر القاضي املصري، : عاملان جليالن، ومها ذهب إىل هذا أو كاد يذهب إليهوممن 
  . والشيخ أبو زهرة

 والظاهر من سياق اآليتني أنّ قوله : (ـ  الققال األول ـ بعد ما نقل اآليتني من أول سورة الط 
راجع إىل الطالق وإىل الرجعة معاً، واألمر للوجوب، ألنه مدلوله احلقيقي، وال ﴾ وأشهدوا﴿ : تعاىل

ينصرف إىل غري الوجوب ـ كالندب ـ إالّبقرينة، وال قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا 
بالطالق على الوجه املأمور به،  فمن أشهد على طالقه، فقد أتى(: الإىل أن ق) تؤيد محله على الوجوب

ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن مل يفعل فقد تعدى حدود اللّه الذي حده له فوقع عمله باطالً، 

                                                
 . ١٨/١٥٧: القرطيب   )٣٦١(
 . ٢/٢٩٢: فقه السنة   )٣٦٢(
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  .٣٦٣ )ال يترتب عليه أي أثر من آثاره
إنّ الطالق ال يقع من غري : ةقال فقهاء الشيعة اإلمامية االثنا عشرية واإلمساعيلي: وقال أبو زهرة

وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ  ﴿: ـ يف أحكام الطالق وإنشائه يف سورة الطالق إشهاد عدلني، لقوله تعاىل
تي نمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهوا الشيمأَقو كُمنقِ الم  لْ لَـهعجي لَّه

فهذا األمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطالق وجواز الرجعة، فكان املناسب  )٢:الطالق(مخرجاً﴾ 
أن يكون راجعاً إليه، وإنّ تعليل اإلشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر يرشح ذلك 

عظة حسنة يزجوا إىل الزوجني، فيكون هلما خمرج الشهود العدول ال خيلو من مو ويقويه، ألنّ حضور
  ٣٦٤ )من الطالق الذي هو أبغض احلالل إىل اللّه سبحانه وتعاىل

وأنه لو كان لنا أن خنتار للمعمول به يف مصر الخترنا هذا الرأي، فيشترط لوقـوع  (: ويضيف
 (الطالق حضور شاهدين عدلني

  

                                                
نّ الشيخ أمحد حممد شاكر، كتب كتابـاً حـول   أ وقد نقل الشيخ جعفر السبحاين ١١٨: نظام الطالق يف اإلسالم   )٣٦٣(
العالمة الكبري الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء وكتـب   وأهدى نسخة منه مشفوعة برسالة إىل» نظـام الطالق يف اإلسالم«

 ومل شاهدين حني الطالق، وإنه إذا حصل الطالق يف غري حضرة الشاهدين مل يكن طالقـاً  إنين ذهبت إىل اشتراط حضور: إليه
الدليل ويوافق مذهب أئمة أهـل البيـت والشـيعة     يعتد به، وهذا القول وإن كان خمالفاً للمذاهب األربعة املعروفة إالّ أنه يؤيده

 . فما بعدها ١٧الشيخ جعفر السبحاين، سلسلة املسائل الفقهية، ص» اإلمامية
 . ٣٦٥: األحوال الشخصية   )٣٦٤(
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  حق املطلقة يف املتعةا ـ رابع
  وحكمهاحقيقة املتعة 

نتناول يف هذا الفصل حقا من حقوق املطلقة ورد االهتمام به يف القرآن الكرمي حبيث ذكـر يف  
ثالث آيات من القرآن الكرمي، وهو عدد كثريمقارنة بعدد اآليات املخصصة ألحكام األسرة، وهذه 

لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهـن فَرِيضـةً    لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما ﴿:تعاىلاآليات هي قوله 
 ﴾ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتم٢٣٦:البقرة(و( ،

مؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْ :تعاىلوقوله 
وقولـه  ) ٤٩:األحـزاب (علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعـوهن وسـرحوهن سـراحا جميلًـا﴾    

  )٢٤١:البقرة(متقني﴾﴿وللْمطَلَّقَات متاع بِالْمعروف حقا علَى الْ:تعاىل
فلذلك نرى أن هذا الباب من أهم األبواب اليت ميكن الدخول منها حلفظ حقوق املطلقة، ولسد 

  .التالعب بالطالق
  .وانطالقا من هذا سيكون حبثنا يف هذا الفصل القصري

  :تعريف املتعة
  .سبق التعريف اللغوي عند احلديث عن زواج املتعة: لغة

  :ريف اليت عرفت ا متعة الطالقمن التعا :اصطالحا
  .٣٦٥ولو عبدا لزوجته املطلقة زيادة على الصداق جلرب خاطرها، هي ما يعطيه الزوج  •
  .٣٦٦هي مال جيب على الزوج دفعه المرأته ملفارقته إياها بشروط •

  :حكم املتعة
  :٣٦٧اختلف الفقهاء يف حق املطلقة يف املتعة على قولني

وهو قول ابن أيب ليلى ، ٣٦٨ا، وقد روي عن فقهاء املدينة السبعةأا ليست واجبة هل: القول األول
  . ومالك، وعبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون ، 

أرأيـت  : قلت(: وقد نص مالك كما يف املدونة على رأيه يف املتعة، ودليله عليها، فقد جاء فيها
قا فطلقها قبل أن يدخل ا فال إال اليت مسى هلا صدا، نعم : املتعة يف قول مالك أهي لكل مطلقة ؟ قال

                                                
 . ٢/٤٢٥: حاشية الدسوقي   )٣٦٥(
 . ٤/٢٦٤: حاشية اجلمل   )٣٦٦(
، ٣/٣٣٦: ، شرح فـتح القـدير  ٧/١٨٤: املغين، ٣/١٠٧: ، الكايف يف فقه ابن حنبل٢/١٨٢: منار السبيل: انظر   )٣٦٧(

 . ، وغريها٢/٣٦: الفواكه الدواين
 . ١٠/٣:، احمللى»عبد الرمحن بن أيب الزناد ضعيف « :وقد ضعف الرواية عنهم ابن حزم، قال    )٣٦٨(
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أرأيت هذه اليت : قلت. متعة هلا، وكذلك قال يل مالك وهذه اليت استثنيت يف القرآن كما ذكرت لك
طلقها زوجها قبل أن يدخل ا ومل يفرض هلا صداقا مل ال جيربه مالك على املتعة ؟ وقد قال اهللا تبارك 

﴿ ومتعوهن علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْتـرِ قَـدره   : وتعاىل يف هذه بعينها وجعل هلا املتعة فقال
إمنا خفف عندي يف املتعة ومل جيرب عليها املطلق يف القضاء يف رأيي : قال مالك: قال) ٢٣٦:البقرة(﴾

﴾ِسنِنيحلَى الْما عق٢٣٦:البقرة(ألين أمسع اهللا يقول ﴿ ح (قتلَى الْما عقو﴿ ح﴾ني) ٢٤١:البقـرة (
، وال حمسن ، ألن الزوج إذا كان غري متق فليس عليه شيء : وقال غريه، فلذلك خففت ومل يقض ا 

فلما قيل على املتقي وعلى احملسن متاعا باملعروف حقا باملعروف ومل يكن عاما على غري احملسن وال 
  )غري املتقي علم أنه خمفف

املتاع أمر رغب اهللا فيه وأمر به ومل يرتل مبرتلة الفرض : مةوقد حكي يف املدونة عن ابن أيب سل
  هرعِ قَـدوسلَى الْممن النفقة والكسوة، وليس تعدى عليه األئمة كما تعدى على احلقوق وهي ﴿ ع

﴾ هررِ قَدقْتلَى الْمع٢٣٦:البقرة(و (  
ف بينهم يف حمل الوجوب وجوب املتعة للمطلقة، وهو قول اجلمهور، على اختال: القول الثاين

  : كما سنرى، ومن األدلة على ذلك
لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن  ﴿:تعاىلقوله  •

، )٢٣٦:البقـرة (الْمعروف حقا علَى الْمحِسنِني﴾علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره متاعا بِ
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما  :تعاىلوقوله 

نوهعتا فَمهوندتعت ةدع نم هِنلَيع يلًا﴾ لَكُمما جاحرس نوهحرسوقولـه  ) ٤٩:األحـزاب (و
، وقد استدل باآلية على )٢٤١:البقرة(﴿وللْمطَلَّقَات متاع بِالْمعروف حقا علَى الْمتقني﴾:تعاىل

  :وجوب املتعة من الوجوه التالية
واألمـر يقتضـي   ، نه أمر ﴾ أل) ٤٩:األحزاب(﴿ فَمتعوهن ﴾:تعاىلقوله : الوجه األول

  .الوجوب حىت تقوم الداللة على الندب
وليس يف ) ٢٣٦:البقرة( ﴿ متاعا بِالْمعروف حقا علَى الْمحِسنِني﴾:تعاىلقوله : الوجه الثاين

  ). حقا عليه(ألفاظ اإلجياب آكد من قوله 
إذ جعلها مـن شـرط   ؛  ﴿ حقا على احملسنني ﴾ تأكيد إلجيابه:تعاىلقوله : الوجه الثالث

﴾  ﴿ حقا علَى الْمتقني:تعاىلوكذلك قوله ، وعلى كل أحد أن يكون من احملسنني ، اإلحسان 
  .﴿ حقا على املتقني ﴾ تأكيد إلجياا: تعاىلوقوله ، على الوجوب ) حقا عليه(قد دل قوله 

قد دل ) ٤٩:األحزاب( راحا جميلًا﴾﴿ فَمتعوهن وسرحوهن س:تعاىلقوله : الوجه الرابع
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وللْمطَلَّقَات متاع بِـالْمعروف حقـا علَـى     ﴿: تعاىلوقوله . على الوجوب من حيث هو أمر
﴾نيقتوما كان لإلنسان فهو ملكه له ، ألنه جعلها هلم ؛ يقتضي الوجوب أيضا ) ٢٤١:البقرة(الْم
  ).زيدهذه الدار ل(كقولك ، املطالبة به 

دل على أا ، أن استدالل املخالفني بأنه ملا خص املتقني واحملسنني بالذكر يف إجياب املتعة عليهم  •
ألن الواجبات ال خيتلف فيها املتقون واحملسنون وغريهم، غري صحيح، وقد ؛ غري واجبة وأا ندب 

  :ردوا عليه من الوجوه التالية
وليس ختصيصهم بالذكر نفيا ، سنني تأكيدا لوجوا أنه إمنا ذكر املتقني واحمل: الوجه األول

وقوله ، وهو هدى للناس كافة ) ٢:البقرة(  ﴿ هدى للْمتقني﴾ تعاىلإلجياا على غريهم كما قال 
﴿ :تعاىلفلم يكن قوله ) ١٨٥:البقرة(﴿  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى للناسِ ﴾:تعاىل

ه﴾نيقتلْمى لحقا على :تعاىلكذلك قوله ؛ ألن ال يكون هدى لغريهم ؛ موجبا ) ٢:البقرة(د ﴿
  .املتقني ﴾ و﴿حقا على احملسنني ﴾ غري ناف أن يكون حقا على غريهم

﴿ :تعـاىل إنا نوجبها على املتقني واحملسنني باآلية ونوجبها على غريهم بقوله : الوجه الثاين
سو نوهعتيلًا﴾فَمما جاحرس نوهحألن كل ؛ وذلك عام يف اجلميع باالتفاق ) ٤٩:األحزاب(ر

  .من أوجبها من فقهاء األمصار على احملسنني واملتقني أوجبها على غريهم
ألن ما كان نـدبا ال  ؛ أنه يلزم على قول املخالفني أن ال جيعلها ندبا أيضا : الوجه الثالث

فإذا جاز ختصيص املتقني واحملسنني بالذكر يف املندوب إليه من املتعة ، م خيتلف فيه املتقون وغريه
فكذلك جائز ختصيص احملسنني واملتقني بالذكر يف اإلجياب ويكونون ، وهم وغريهم فيه سواء 

  .هم وغريهم فيه سواء
سم من احملسنني املتقني، ولو مل يقع ا، أن كل مسلم يف العامل فهو حمسن متق : الوجه الرابع

وال متق بعـد  ، ومتق إال على من حيسن ويتقي يف كل أفعاله مل يكن يف األرض حمسن ، حمسن 
وال مـن  ، وإساءة مل يكن فيها من احملسنني ، إذ ال بد لكل من دونه من تقصري   رسول اهللا 

  .املتقني
حقـا  ﴿ : تعاىلأنه لو محلت اآلية على ما ذكر املخالفني يكون كالم اهللا : الوجه اخلامس

  .وهذا ال حيل ألحد أن يعتقده، على احملسنني ﴾ ﴿ حقا على املتقني ﴾ فارغا ولغوا وباطال 
﴿ وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن :تعاىلأن ما ذكره املخالفون من أن هذه اآلية، وهي قوله  •

 بعدها ﴿وللْمطَلَّقَات متـاع بِـالْمعروف   نسخت اليت) ٢٣٧:البقرة(وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً﴾
ال يصدق أحد على إبطال حكم آية مرتلة إال خبرب :(، فإنه ال يصح، قال ابن حزم )٢٤١:البقرة(﴾
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فكيف وليس يف اآلية اليت ذكر شيء خيالف اليت زعم أا نسـختها ؟   ثابت عن رسول اهللا 
   )فكلتامها حق

دم ختصيص املتقني واحملسنني يف سائر الديون من الصداق وسائر عقـود  أن استدالل املخالفني بع •
وأن ذلك يدل على أا ليست بواجبة ، املداينات عند إجياا عليهم وخصهم بذلك عند ذكر املتعة 

  :غري صحيح من وجهني
فالواجب علينا احلكم مبقتضى ، أنه إذا كان لفظ اإلجياب موجودا يف اجلميع : الوجه األول

واإلحسان إمنا هو علـى وجـه   ، لفظ مث ختصيصه بعض من أوجب عليه احلق بذكر التقوى ال
فمنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى واإلحسان،  ومنها ما يكون ، ووجوه التأكيد خمتلفة ، التأكيد

﴿  :تعاىلوله وق) ٤:النساء(﴿ وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً ﴾:تعاىلبتخصيص لفظ األداء حنو قوله 
﴾ هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤومنها ما يكون باألمر باإلشهاد عليه ، ) ٢٨٣:البقرة(فَلْي ،

  فكيف يستدل بلفظ التأكيد على نفي اإلجياب ؟؛ والرهن به 
املسـمى وإن مل  ف، أن عقد النكاح ال خيلو من إجياب البدل إن كان مسمى : الوجه الثاين

مث كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن البضع ال خيلو من اسـتحقاق  ، يكن فيه تسمية فمهر املثل 
ألن عود املبيع ؛ وفارق النكاح ذا املعىن سائر العقود ، البدل له مع ورود الطالق قبل الدخول 

الق قبل الدخول وسقوط حق الزوج عن بضعها بالط، إىل ملك البائع يوجب سقوط الثمن كله 
فوجب أن يكون ذلك حكمه إذا مل تكن ، ال خيرجه من استحقاق بدل ما وهو نصف املسمى 

  .واملعىن اجلامع بينهما ورود الطالق قبل الدخول، فيه تسمية 
  :وقد اختلف أصحاب هذا القول على اآلراء التالية

، علي بـن أيب طالـب  وجوب املتعة لكل املطلقات مطلقا، وقد روي ذلك عن : الرأي األول
وأيب ثور، وهو رواية عن ، والضحاك ، وقتادة ، والزهري ، وأيب قالبة ، وسعيد بن جبري ، واحلسن 

املتعة فرض على كل مطلق واحدة :(، وأبلغ من بالغ يف ذلك مذهب الظاهرية، قال ابن حزم ٣٦٩أمحد
، أو مل يفرض هلا شيئا أن ميتعهـا  أو اثنتني أو ثالثا أو آخر ثالث وطئها أو مل يطأها فرض هلا صداقها

وال يسقط التمتع  عنده عن املطلـق  ، )وكذلك املفتدية أيضا وجيربه احلاكم على ذلك أحب أم كره
من انفسخ نكاحه منها ومل يستثن إال مراجعته إياها يف العدة وال موته وال موا، واملتعة هلا أو لورثتها، 

  .بغري طالق

                                                
 . و خالف الظاهر، كما سنرىوه   )٣٦٩(
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ب عن مجلة من السلف ال بأس من ذكر أقواهلم هنا مبتورة عـن  وقد حكى ابن حزم هذا املذه
: لكل مطلقة متعة، وعن الزهري قال: أنه مسع علي بن أيب طالب يقول: أسانيدها، فعن إياس بن عامر

كل مطلقة يف األرض هلا : لكل مطلقة متعة، وسئل ابن شهاب عن اململكة واملخرية ؟ فقال ابن شهاب
واليت مل جتمع سواء، وعن سعيد بن جبري ، اليت مجعت ، للمختلعة املتعة : قال، متاع، وعن الزهري 

﴿وللْمطَلَّقَـات متـاع بِـالْمعروف حقـا علَـى      :تعـاىل لكل مطلقة متعة وتـال  قولـه   : قال
﴾نيقتلكل امرأة افتلتت: لكل مطلقة متعة، وعن عطاء قال: قال، وعن أيب قالبة ) ٢٤١:البقرة(الْم 

  .نفسها من زوجها فلها املتعة
﴿وللْمطَلَّقَـات متـاع بِـالْمعروف حقـا علَـى      : تعـاىل ومن األدلة على ذلك قـول اهللا  

﴾نيقتفعم عز وجل كل مطلقة ومل خيص وأوجبه هلا على كل متق :(، قال ابن حزم )٢٤١:البقرة(الْم
  ٣٧٠ )خياف اهللا تعاىل

شهدت : واحملسنني دون غريهم، فعن حممد بن سريين قال، ى املتقني أا فرض عل: الرأي الثاين
ال تأب أن تكون من : إين حمتاج قال: ال تأب أن تكون من املتقني؟ قال: فقال، شرحيا وأتوه من متاع 
إن ، إن كان من املتقني ، نعم : لكل مطلقة متاع ؟ قال: قلت لسعيد بن جبري: احملسنني ؟ قال أيوب

إن : إين طلقت امرأيت فهل علي متعة ؟ قال: وسأل عكرمة رجل فقال: قال أيوب، سنني كان من احمل
  .فنعم، كنت من املتقني 

  .واستدلوا علىهذا كما يذكر ابن حزم بظاهر كالم اهللا تعاىل
مسي هلا الصداق أو مل يسمى، فهذه ، ال جتب املتعة إال لليت طلقت قبل أن توطأ : الرأي الثالث

إذا فوض إىل الرجل فطلق قبل أن ميس ؟ فليس هلا : عة فرضا، وقد روي عن ابن عباس قالجتب هلا املت
إال أن . وأصحابه، وأيب حنيفة ، واألوزاعي ، واحلسن بن حي ، إال املتاع، وهو قول سفيان الثوري 

مهـرا  من تزوج ومل يذكر مهرا مث فرض هلا : إال أن أبا حنيفة قال. ال متعة على عبد: األوزاعي قال
فإن ذلك املهـر  ، مث طلقها قبل أن يدخل ا  - وقد فرض هلا القاضي مهر املثل  - برضاه وبرضاها 

    .٣٧١وال جيب هلا إال املتعة، يبطل
لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسـوهن أَو   ﴿: تعاىلومن األدلة على ذلك قول اهللا 

وا لَهفْرِضلَـى   تـا عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتمةً وفَرِيض ن
                                                

 . ١٠/٣:احمللى   )٣٧٠(
فـتح  : ألن مذهبهم أن املتعة خلف عن مهر املثل يف املفوضة، وهي اليت زوجـت بـال مهـر مسـمى، انظـر        )٣٧١(
 . ٣/٣٣٧:القدير
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﴾ِسنِنيح٢٣٦:البقرة(الْم (  
إال اليت طلقت قبل أن متس، من غري تسمية، وقد روي عـن  ، لكل مطلقة متعة : الرأي الرابع

كل من : قال أبو بكر. املتعة ال جتب إال للمفوضة اليت مل يدخل ا إذا طلقتأمحد، فظاهر املذهب أن 
فإنه ، إال حنبال ، روى عنه أنه ال حيكم باملتعة إال ملن مل يسم هلا مهر ، روى عن أيب عبد اهللا فيما أعلم 

عنـه  والعمل عليه عندي لوال تواتر الروايـات  : قال أبو بكر. روى عن أمحد أن لكل مطلقة متاعا
  .خبالفها

لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا  ﴿:تعاىلواستدلوا على ذلك بقوله 
     ـا عقح وفرعـا بِـالْماعتم هرـرِ قَـدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتمةً وفَرِيض نلَـى  لَه

﴾ِسنِنيحتعاىل، مث قال )٢٣٦:البقرة(الْم:  ـنلَه متضفَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمإِنْ طَلَّقْتو ﴿
مع تقسيمه النساء قسمني ، والثانية بنصف املفروض ، فقد خص األوىل باملتعة ) ٢٣٧:البقرة(فَرِيضةً﴾

  .وهذا خيص ما ذكروه، ك على اختصاص كل قسم حبكمه فيدل ذل، وإثباته لكل قسم حكما ، 
لداللة اآليتني ؛ وحيتمل أن حيمل األمر باملتاع يف غري املفوضة على االستحباب :(قال ابن قدامة 

فإذا ، فإنه عوض واجب يف عقد ، مجعا بني داللة اآليات واملعىن ، اللتني ذكرنامها على نفي وجوا 
، وألا ال جتب هلا املتعة قبل الفرقة ، كسائر عقود املعاوضة ، غريه  مل جيب، مسي فيه عوض صحيح 

  )كاملتوىف عنها زوجها، فلم جتب هلا عند الفرقة ، وال ما يقوم مقامها 
وال متعة،  قال ابن ، مث طلقها قبل الدخول،  فلها نصف ما فرض هلا ، فإن فرض هلا بعد العقد 

ألنه نكاح عـري عـن   ؛ وهو قول أيب حنيفة . يسقط املهر، ة وهذا وعن أمحد أن هلا املتع(: قدامة
  )كما لو مل يفرض هلا، فوجبت به املتعة ، تسميته 

لكل مطلقة متعة إال اليت فرض هلا، ومل متس فحسبها نصف الصداق، وهو قول : الرأي اخلامس
  . وأيب عبيد، والشافعي ، والنخعي ، والشعيب ، وعطاء ، ابن عمر 

وهذا يوافق القرآن فيه وقوله فيمن سواها من :( بيان وجه الدليل على هذا القول قال الشافعي يف
لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء مـا لَـم    املطلقات أن هلا متعة يوافق القرآن لقول اهللا جل ثناؤه ﴿

ع نوهعتمةً وفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسما تقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْم
﴾ِسنِنيحلَى الْملَـى    ) ٢٣٦:البقرة(عـا عقح وفرعبِـالْم اعتم طَلَّقَاتلْملوقال اهللا جل ذكره ﴿و

﴾نيقتملن ابتدأ الزوج طالقه فيها أرأيت املختلعة فإمنا ذهبنا إىل أن هذا إمنا هو : قلت) ٢٤١:البقرة(الْم
أليس الزوج ملكها ذلك وملكه اليت حلـف أن ال ختـرج   : واململكة فإن هاتني طلقتا أنفسهما قال

فخرجت وملكه رجال يطلق امرأته مث فرقت بينهن وبني املطلقات يف املتعة مث فرقت بـني أنفسـهن   
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ألن اهللا إمنا ذكر : الذي به كان من الزوج ؟ فإن قلتوكلهن طلقها غري الزوج إال أن ابتداء الطالق 
املطلقات واملطلقات املرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو املطلق ،ألنه أدخل قبل 

ةَ ﴿ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَ: يقول تعاىلالطالق شيئا لزمك أن ختالف معىن القرآن ألن اهللا 
فإن زعمت أن اململكة واملختلعة ومن مسينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثالثة ) ٢٢٨:البقرة(قُروٍء ﴾

قروء مطلقات ألن الطالق جاء من الزوج إذا قبل اخللع وجعل إليهن الطالق وإىل غريهن فطلقهن فهو 
كتاب اهللا مث قول ابن  املطلق وعليه حيرمن فكذلك املختلعات ومن مسينا منهن مطلقات هلن املتعة يف

  )عمر
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بوجوب املتعة للمطلقات مطلقا، وهو ما يدل عليه ظاهر 
، وحسبنا يف إلزام من )٢٤١:البقرة(﴿ وللْمطَلَّقَات متاع بِالْمعروف حقا علَى الْمتقني﴾ :تعاىلقوله 

ومن عجائب الدنيا احتجاج (:ستدالال بفاصلة اآلية ما قاله ابن حزم يف الرد عليهمقالوا بعدم الوجوب ا
فهبكم : من قلده لقوهلم هذا بأن اهللا تعاىل إمنا أوجبها على املتقني واحملسنني ال على غريهم ؟ فقلنا هلم

:  أو ال ؟ فإن قالواأتوجبوا أنتم على من أوجبها اهللا تعاىل عليه من املتقني واحملسنني، صادقني يف ذلك 
  )تركوا مذهبهم، نعم : وإن قالوا، وأبطلوا احتجاجهم املذكور ، أقروا خبالفهم لقول اهللا تعاىل ، ال 

أما مىت جتب؟ فنرى رجحان ما ذهب إليه ابن حزم من وجوا على كل مطلق، ويف كل نوع من 
ذا من املصاحل الشرعية ـ زيادة على  أنواع الطالق ألن اآليات الواردة يف ذلك مل تستثن شيئا، ويف ه

ـ الردع عن الطالق خاصة  ما ذكره الفقهاء من دفع بعض ما يصيب الزوجة من ضرر بسبب الطالق 
ملن يتالعب به فيطلق كما يهوى العتقاده بسهولة الرجعة، فإذا علم يف حال تطليقه لزوجته بلـزوم  

  .هددمتتيعها ال يطلق إال طالق راغب ال طالق متالعب أو م
  :من جتب عليه املتعة 

، اتفق الفقهاء القائلون بوجوب املتعة على أا واجبة على كل زوج يستوي يف ذلك احلر والعبد 
ال متعة للذمية، وقـال  : واملسلمة والذمية،  وحكي عن أيب حنيفة، واحلرة واألمة ، واملسلم والذمي 

  .ةفال متع، إن كان الزوجان أو أحدمها رقيقا : األوزاعي
واألرجح أا واجبة على كل من صدق عليه اسم الزوج لعموم النصوص، وألن ما جيب مـن  

  .كاملهر، واحلر والعبد ، العوض يستوي فيه املسلم والكافر 
  :مقدار املتعة

  :اختلف الفقهاء يف مقدار املتعة على األقوال التالية



 ١٧٩

وأدناها كسوة ، ساره، فأعالها خادم يف يساره وإع، أن املتعة معتربة حبال الزوج : القول األول
أو تشاء هي أن تنقصه وقد نص عليه أمحد، وهو ، إال أن يشاء هو أن يزيدها ، جيوز هلا أن تصلي فيها 

  :  وجه للشافعية، ومن األدلة على ذلك
ص يف أا معتربة وهذا ن) ٢٣٦:البقرة(﴿  علَى الْموسعِ قَدره وعلَى الْمقْترِ قَدره ﴾:تعاىلقول اهللا  •

 .ولو أجزأ ما يقع عليه االسم سقط االختالف، حبال الزوج وأا ختتلف 
  .ولو اعترب حبال املرأة ملا كان على املوسع قدره وعلى املقتر قدره •
والسـترة يف الصـالة،   ، كالكسوة يف الكفارة ، أن الكسوة الواجبة مبطلق الشرع تتقدر بذلك  •

  .يعين متعها. فحممها جبارية سوداء، طلق امرأته متاضر الكلبية وروي أن عبد الرمحن بن عوف 
  : وقد اختلف الفقهاء يف كيفية تقدير ذلك على الرأيني التاليني

وإن كان فقريا متعها كسوا درعـا ومخـارا   ، أن أعالها خادم إذا كان موسرا : الرأي األول
أعلى املتعة اخلادم مث دون : ال ابن عباسواحلسن ق، والزهري ، وثوبا تصلي فيه، وهو قول ابن عباس 

، وعطـاء  ، واألوزاعي ، وحنو ما ذكرنا يف أدناها قال الثوري . مث دون ذلك الكسوة، ذلك النفقة 
  . درع ومخار وملحفة: قالوا، وأصحاب الرأي ، وأبو عبيد، ومالك 

ال خيرج ، احلق هلما ألن ؛ جاز ، أو  رضيت بأقل من الكسوة ، فإن مسح هلا بزيادة على اخلادم 
وقد روي عن احلسن بن علي رضي اهللا . كالصداق، فجاز ما اتفقا عليه ، وهو مما جيوز بذله ، عنهما 
  .متاع قليل من حبيب مفارق: فقالت، أنه متع امرأة بعشرة آالف درهم ، عنهما 

ألنه أمر ؛ عن أمحد أنه يرجع يف تقديرها إىل احلاكم، وهو أحد قويل الشافعي ورواية: الرأي الثاين
كسـائر  ، فيجب الرجوع فيه إىل احلـاكم  ، وهو مما حيتاج إىل االجتهاد ، مل يرد الشرع بتقديره 

  . اتهدات
كذلك املتعة القائمة ، هو معترب حبال الزوجة، وهو وجه للشافعية، ألن املهر معترب ا: القول الثاين

. ألا بدل عنه فيجب أن تتقدر به؛ دف نصف مهر املثل مقامه، ويف رواية عن أمحد أا مقدرة مبا يصا
وتقـديرها  ، أن نص الكتاب يقتضي تقديرها حبال الزوج ، أحدمها ؛ وهذه الرواية تضعف لوجهني 

أنا لو قدرناها ، الثاين . ألن مهرها معترب ا ال بزوجها؛ بنصف مهر املثل يوجب اعتبارها حبال املرأة 
  .إذ ليس املهر معينا يف شيء وال املتعة، ملهر بنصف املهر لكانت نصف ا

  . كما جيزئ يف الصداق ذلك، جيزئ يف املتعة كل ما يقع عليه االسم : القول الثالث
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن العربة مبا تراضى عليه الطرفان مطلقا، ويف حال التنازع فـإن   



 ١٨٠

و الذي يفصل يف هذه األمور عند التنازع، واحلاكم يف هذا يقرر األرجح هو الرأي الثاين ألن احلاكم ه
  .ما ال يتضرر به كال الزوجني على تقدمي أكثر الطرفني تضررا



 ١٨١

  الفهرس
  

  ٤  املقدمة

  ٦  أوال ـ أحكام العدة

  ٦  :تعريف العدة 
  ٦  حكم العدة

  ٧  املقاصد الشرعية من تشريع العدة

  ٨  ـ  أسباب العدة ١
  ٨  :أوال ـ الطالق
  ٨  :ثانيا ـ الفسخ
  ٩  :ثالثا ـ اخللع

  ١٠  :رابعا ـ اللعان
  ١٠  :خامسا ـ الزىن

  ١١  :سادسا ـ الزواج الفاسد
  ١٢  :سابعا ـ الوطء بشبهة 
  ١٢  :ثامنا ـ ارتداد الزوج
  ١٣  :تاسعاـ وفاة الزوج

  ١٦  ـ أنواع العدة ٢

  ١٦  عدة القروء: النوع األول

  ١٦  :تعريف القرء
  ١٩  :كيفية حساب عدة القروء

  ٢١  :الترجيح
  ٢٢  :عدة املستحاضة 
  ٢٤  :عدة ممتدة الطهر

  ٢٤  :العلم بعلة امتداد الطهر: احلالة األوىل
  ٢٥  :اجلهل بعلة امتداد الطهر: احلالة الثانية

  ٢٧  النوع الثاين ـ العدة باألشهر



 ١٨٢

  ٢٧  باألشهر العدة وجوب أسباب
  ٢٧  :بدل احليض: السبب األول
  ٢٧  :الصغرية اليت مل حتض: احلالة األوىل

  ٢٨  :أقل سن احليض
  ٢٩  اآليسة من احمليض: احلالة الثانية
  ٢٩  :سن اإلياس 

  ٣١  العدة أشهر حساب كيفية
  ٣٢  بدء حساب أشهر العدة

  ٣٣  :العشر املعتربة يف عدة الوفاة باألشهر

  ٣٤  العدة بوضع احلمل: النوع الثالث

  ٣٤  اجلنني خلقة تبني :األول الشرط
  ٣٧  العدة لصاحب احلمل نسبة إمكان :الثاين الشرط

  ٣٧  :عدة زوجة الصغري أو من يف حكمه 
  ٣٨  :عدة زوجة ابوب واخلصي واملمسوح 

  ٣٩  الولد مجيع انفصال :الثالث الشرط
  ٣٩  :خروج أكثر الولد
  ٤٠  :كون احلمل توأما

  ٤١  :حمل حل الزواج للحامل
  ٤١  :ارتياب املعتدة يف وجود محل 

  ٤٣  ـ حتول العدة أو انتقاهلا ٣
  ٤٣  :انتقال العدة أو حتوهلا من األشهر إىل األقراء: احلالة األوىل
  ٤٤  :انتقال العدة من األقراء إىل األشهر : احلالة الثانية
  ٤٤  :حتول املعتدة من عدة الطالق إىل عدة الوفاة: احلالة الثالثة
  ٤٥  :حتول العدة من القروء أو األشهر إىل وضع احلمل: احلالة الرابعة

  ٤٨  ـ تداخل العدد ٤
  ٤٨  :ولرجل واحد، لزوم عدتني من جنس واحد: األوىل احلالة

  ٤٩  :كون العدتني من جنسني لشخص واحد: احلالة الثانية
  ٤٩  :كون العدتني لشخصني: احلالة الثالثة

  ٥٠  :ا ابتداء العدة وانقضاؤه: خامسا



 ١٨٣

  ٥٢  عدة الكتابية أو الذمية: سادسا

  ٥٤  ـ آثار العدة ٥

  ٥٤  بيتها املعتدة لزوم :األول األثر
  ٥٤  العدة مكان ـ أوال

  ٥٤  :ـ املعتدة من وفاة ١
  ٥٥  :املرتل الذي تعتد فيه 

  ٥٦  :حق املعتدة من وفاة يف السكن
  ٥٨  :حمل جواز إخراجها من سكن زوجها

  ٥٩  :ثالثاـ املطلقة  ٢

  ٦٠  ثانيا ـ أحكام خروج املعتدة
  ٦٠  :ـ خروج املطلقة الرجعية  ١
  ٦١  :ـ خروج املطلقة البائن واملتوىف عنها زوجها  ٢
  ٦٢  :من وطء شبهة أو نكاح فاسدـ خروج املعتدة  ٤

  ٦٢  العدة مكان من واالنتقال اخلروج للمعتدة يبيح ما :ثالثا
  ٦٢  :ـ تعذر مسكن الزوج ١

  ٦٣  :مذهب احلنفية
  ٦٣  :لكيةمذهب املا

  ٦٣  :مذهب الشافعية
  ٦٤  :املكان الذي تنتقل إليه املعتدة يف حال العذر

  ٦٤  :ـ خروج املعتدة للحج أو للسفر ٢
  ٦٧  :ـ خروج املعتدة لالعتكاف  ٣

  ٦٧  املعتدة إحداد :الثاين األثر
  ٦٧  :تعريف اإلحداد
  ٦٨  :حكم اإلحداد

  ٧٠  ما حيصل به اإلحداد
  ٧٠  لعطور بأنواعهااجتناب ا: أوال
  ٧٠  اجتناب الزينة: ثانيا

  ٧٠  :زينة البدن : النوع األول
  ٧١  :حكم االكتحال للحادة

  ٧٢  :زينة الثياب: النوع الثاين



 ١٨٤

  ٧٢  :النقاب : النوع الثالث
  ٧٢  وخطبتها وزواجها املعتدة طالق أحكام :الثالث األثر

  ٧٢  :الطالق يف العدة: أوال
  ٧٣  :خطبة املعتدة: ثانيا
  ٧٣  :عقد األجنيب على املعتدة : ثالثا

  ٧٤  للمعتدة املالية احلقوق :الرابع األثر
  ٧٤  :ـ املطلقة طالقا بائنا ١

  ٨٢  :االختالف يف انتهاء العدة
  ٨٣  :االختالف يف وقت التطليق

  ٨٤  :احلامل املطلقة ثالثا
  ٨٤  :علة اإلنفاق على احلامل

  ٨٦  :احلامل املتوىف عنها زوجها
  ٨٧  :لوقت دفع نفقة احلام

  ٨٧  :اإلرث يف العدة 
  ٨٧  :دفع الزكاة للمعتدة 

  ٨٧  باملعتدة الزوج عالقة:اخلامس األثر
  ٨٧  :حكم معاشرة املعتدة ومساكنتها

  ٨٩  ثبوت النسب يف العدة

  ٩١  ثانيا ـ الضوابط الشرعية للرجعة

  ٩٢  ـ أحكام الرجعة ١

  ٩٢  ومشروعيتها الرجعة مفهوم ـ أوال
  ٩٢  :ة تعريف الرجع

  ٩٢  :مشروعية الرجعة 
  ٩٣  الرجعة حكم :ثانيا

  ٩٤  :ـ الوجوب ١
  ٩٤  :إجبار من طلق امرأته يف احليض والنفاس على الرجعة

  ٩٥  :الرجعة من الطالق يف الطهر الذي مسها فيه
  ٩٦  :ـ الندب ٢
  ٩٦  :ـ احلرمة ٣

  ٩٦  :الرجعة مع قصد اإلضرار



 ١٨٥

  ٩٨  :ة الرجعة بعد انقضاء فترة الرجع
  ١٠١  وشروطها الرجعة أركان من  الفقهية املذاهب مواقف :ثالثا

  ١٠١  :مذهب احلنفية
  ١٠٢  :مذهب املالكية

  ١٠٤  :مذهب الشافعية
  ١٠٦  :مذهب احلنابلة

  ١٠٧  :مذهب الظاهرية
  ١٠٧  :مذهب اإلمامية
  ١٠٨  :مذهب الزيدية

  ١٠٩  :مذهب اإلباضية
  ١١٠  الرجعية املطلقة إرجاع شروط :رابعا

  ١١٠  :شروط املرجتع
  ١١١  :شروط احملل

  ١١١  :ـ أن تكون املطلقة رجعية ١
  ١١١  :ملطلقةـ كوا بعد الدخول بالزوجة ا ٢
  ١١٢  :ـ كون املطلقة يف العدة ٣

  ١١٢  شروط الصيغة
  ١١٢  :ـ الداللة القولية أو الفعلية على الرجعة ١

  ١١٣  :الرجعة بالقول
  ١١٤  :الرجعة بالفعل 

  ١١٦  :ـ اإلشهاد على الرجعة ٢
  ١١٩  :ـ إعالم الزوجة بالرجعة  ٣

  ١٢١  :االختالف يف ثبوت الرجعة
  ١٢٢  ثالثا املطلقة رجعة وطشر ـ خامسا

  ١٢٢  :ـ صحة زواجها من الثاين ١
  ١٢٣  :ـ معاشرة الزوج الثاين للمطلقة البائنة  ٢

  ١٢٥  :شروط معاشرة الزوج الثاين
  ١٢٥  :ن اللذةوجدا

  ١٢٥  :اشتراط اإلنزال
  ١٢٦  :املعاشرة غري املباحة

  ١٢٧  :كون الزوج الثاين خصيا
  ١٢٧  :وفاة الزوج الثاين قبل املسيس



 ١٨٦

  ١٢٨  ـ التحايل على الرجعة وأحكامه ٢

  ١٢٨  :تعريف
  ١٢٨  وأحكامها احليل أنواع

  ١٢٨  :احليل احملرمة باتفاق الفقهاء:  النوع األول
  ١٢٩  :احليل املختلف فيها: وع الثاينالن

  ١٣٦  وأحكامها بالطالق املرتبطة احليل أنواع
  ١٣٦  :ـ احليلة السرجيية لعدم وقوع الطالق أصال ١
  ١٤٢  :ـ االحتيال على رجعة البائن بغري علمها  ٢
  ١٤٣  :ـ التحايل على عدم وقوع الطالق بكون النكاح فاسدا ٣

  ١٤٥  ـ الرجعة بواسطة احمللل وحكمها ٢
  ١٤٥  :تعريف التحليل 

  ١٤٥  :حكمه 
  ١٤٥  :الزواج بشرط التحليل
  ١٤٩  :الزواج بقصد التحليل 

  ١٥٤  ـ املخارج الشرعية للرجعة ٤

  ١٥٤  باملطلق املتعلقة املخارج :أوال
  ١٥٤  :ـ الطالق حال زوال العقل ١
  ١٥٥  :ـ الطالق حال الغضب ٢
  ١٥٥  :ـ الطالق حال اإلكراه ٣
  ١٥٦  :ـ الطالق حال عدم القصد ٤
  ١٥٦  :ـ طالق املقلد ٥

  ١٥٧  الطالق بصيغة املتعلقة املخارج :ثانيا
  ١٥٧  :ـ االستثناء يف الطالق ١
  ١٥٧  :ـ التطليق لعلة مل تتحقق ٢
  ١٥٨  :نا وعجزاـ فعل املعلق عليه يف الطالق نسيا ٣
  ١٥٨  :ـ التزام الطالق  ٤
  ١٥٩  :ـ تعليق الطالق بقصد احلض أو املنع ٥
  ١٥٩  :ـ عدم لزوم احللف بالطالق ٦
  ١٦١  :ـ تعليق الطالق على شرط ٧
  ١٦٢  :ـ زوال سبب اليمني ٨



 ١٨٧

  ١٦٣  :ـ خلع اليمني ٩
  ١٦٦  :ـ أن ميني الطالق من األميان املكفرة ١٠
  ١٦٧  :ـ اإلشهاد على الطالق ١١

  ١٧٢  رابعا ـ حق املطلقة يف املتعة

  ١٧٢  حقيقة املتعة وحكمها
  ١٧٢  :تعريف املتعة
  ١٧٢  :حكم املتعة

  ١٧٨  :من جتب عليه املتعة 
  ١٧٨  :مقدار املتعة

  ١٨١  الفهرس

 


