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  من القرآن الكرمي
رِيح بِإِحسان ولَا يحـلُّ  الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تس ﴿:قال تعاىل

لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّـه فَـإِنْ   
اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفَلَا  خ

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَـا  ) ٢٢٩(تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 
تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَـا جنـاح علَيهِمـا أَنْ    

قا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتـونَ   يلَمعمٍ يقَـوا لهنيبي اللَّه وددح لْكتو اللَّه وددا حيم
)٢٣٠ (  نوهحـرس أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْت

ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَـا   بِمعروف ولَا تمِسكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ
   ـنم كُملَـيلَ عزا أَنمو كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرا ووزه اللَّه اتذُوا آيختت
   ـيملٍء عـيبِكُلِّ ش وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو بِه ظُكُمعي ةكْمالْحابِ وتالْك

)٢٣١ (  ـنهاجوأَز نحكنأَنْ ي نلُوهضعفَلَا ت نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن مإِذَا طَلَّقْتو
إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه من كَانَ منكُم يؤمن بِاللَّه والْيـومِ  

و كَى لَكُمأَز كُمرِ ذَلونَ الْآخلَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو رالبقرة(﴾ )٢٣٢(أَطْه( 
  من السنة املطهرة

رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى () ال طالق يف إغالق :(قال 
 )واحلاكم والبيهقي

  



  مقدمة اموعة
ل الكفيلة بتحقيـق  إن الشرع احلكيم، مع حرصه على استقرار احلياة الزوجية وتوفري كل السب

ذلك، كما رأينا يف اموعتني السابقتني، إال أنه ـ  مع ذلك، ومراعاة للواقع، ودرءا للمفاسد اليت قد 
تنتج عن استمرار هذه احلياة الزوجية ـ شرع األحكام اليت تنهي العالقة الزوجية، وضبطها بضوابط  

  .دقيقة حىت يقلل من آثار التفريق وأسبابه ما أمكن
حث املقاصدي يف هذه الناحية يطرد مع مقاصد الشرع يف الناحيتني السابقتني، وهو احلرص والب

على استمرار احلياة الزوجية واستقرارها، فلذلك كان أكثر عملنا يف هذا اجلزء هو البحث عن القيود 
 التفريق مع اليت حتد من عملية التفريق، وجتعلها حمصورة يف الرغبة األكيدة من الزوج أو من الزوجة يف

  .إتاحة فرص الرجعة بعد ذلك ما أمكن
وقد جلأنا هلذا ـ مثلما فعلنا يف اموعتني السابقتني ـ لتراثنا اإلسالمي مبذاهبه املختلفة، زيادة   

رؤانا الترجيحية يف هذا الباب آعلى اللجوء ملصادر الدين األصلية من الكتاب والسنة، وكانت أكثر 
لتفريق إال يف احلدود اليت نراها تدل داللة كافية على توفر حقيقة قصد التفريق متيل إىل تضييق أبواب ا

  .من الزوجني
  :وقد قسمنا احلديث يف هذه اموعة إىل أربعة أجزاء

وهو هذا اجلزء، وهو يبحث يف حق كال الزوجني يف إيقاع الطالق، تناولنا فيه بالتفصيل : األول
ق لكال الزوجني، ويف نفس الوقت حتمي من استعماله يف غري ما الضوابط الشرعية اليت حتفظ هذا احل

  .قصده الشرع من مقاصد، وقد قدمنا له بفصل متهيدي مهم جعلناه مقدمة لسائر أجزاء اموعة
وقد خصصناه للتفريق الذي جعله الشارع لويل األمر، محاية للزوجة من تعسف الزوج، أو : الثاين

 حل عصمة الزوجية، وقد خصصناه جبزء خاص بناء على اخـتالف  تعضيدا ملا جعل هلا من حق يف
  .أحكامه عن سائر انواع التفريق

للصيغ اليت يتم ا التطليق، وهي الركن الثالث من أركان الطالق، بـل   وقد خصصناه: الثالث
عماهلا اعتربها بعضهم الركن الوحيد يف الطالق ألمهيتها، وقد حتدثنا فيه عن التعابري اليت ميكـن اسـت  

للتطليق من اللفظ والكتابة واإلشارة وغريها، مث صيغ التعابري اللفظية، باعتبارهـا هـي األصـل يف    
االستعماالت العادية للطالق، مث حتدثنا عن تقييد صيغ الطالق مبختلف التقييدات من الشرط واالستثناء 

  .والعدد وحنوها
مع أنه ال يقع ا، بل هلا أحكامها اخلاصة،  وباإلضافة إىل ذلك حتدثنا عن الصيغ املشاة للطالق

  .كالظهار واإليالء
، أحكام العـدة وقد خصصناه لآلثار الناجتة عن الفرقة الزوجية، فتناولنا يف احلديث عن : الرابع

وعن الضوابط الشرعية للرجعة، مع بيان احللول اليت وضعها الشارع إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها 



إما بالرجعة يف العدة، أو الرجعة بعد انتهائها، مث حتدثنا عن املتعة، باعتبارها من احلقوق األصلي، وذلك 
  .املالية اليت تنتج عن الطالق

وبذلك مشلت هذه األجزاء األربعة احلديث عن كل أنواع الفرقة الزوجية وضوابطها مع حماولة 
 .طرحها باألسلوب الدقيق املبسط، واحلمد هللا أوال وآخرا

  



  الفرقة الزوجيةمدخل إىل أحكام ـ  الأو
سنتناول يف هذا الفصل التمهيدي هلذا اجلزء واألجزاء التالية له احلديث عـن موضـوعني   

  :كالمها له دور كبري يف التأسيس ملا سنذكره يف الفصول التالية
 ، فهو احلديث عن أنواع الفرقة الزوجية، وأحكامها وآثارها بصفة عامة، باعتباراألولأما 

هذا اجلزء وما يليله من أجزاء خمصصة هلذه األنواع، وحيتاج التفصيل فيها إىل النظرة اإلمجالية اليت 
  .قدمناها يف هذا املبحث، وبه نرى وجه الترتيب الذي راعيناه يف هذا اجلزء

، فهو عن األسس اليت اعتمدناها عند ذكر ما نراه من الترجيحات يف هذا الباب، الثاينأما 
  .ستغناء ا عن االستدالل لكل ترجيحوذلك لال

وبذلك يكون املبحث األول مبحثا متهيديا للمسائل والفروع الفقهية، ويكون املبحث الثاين 
  .خاصا بالرؤى الترجيحية

  



  أنواع الفرقة الزوجية  ومقاصدهاـ  ١
  :تعريف التفريق

فَرق للصالح فَرقاً، وفَرق : وقـيل خالف الـجمع، فَرقه يفْرقُه فَرقاً، وفَرقه،: الفَرقة: لغة
قروافْت قفَرالشيء وت قفَرفْرِيقاً، وانلِإلفساد  ت .  

والتفَرق واالفْتراق سواء، ومنهم من جيعل التفَرق لَألبدان واالفْتراق فـي الكالم؛ يقـال  
وإِذْ فَرقْنا بِكُـم   ﴿: تعاىلتفَرقا، وقوله فَرقْت بـني الكالمني فافْترقا، وفَرقْت بـني الرجلـني فَ

 رح؛ معناه شققناه)٥٠:البقرة(﴾الْب .قرم، والـجمع أَفْراق: والفسالق.  
قرمنه، ومنه قوله : والف فَلَقلْقِ من الشيِء إِذا انتعاىلالف:﴿  دقٍ كَالطَّورفَكَانَ كُلُّ ف فَانفَلَق

  .أَراد فانفَرق البحر فصار كالـجبال العظام وصاروا فـي قَراره) ٦٣:ءالشعرا(﴾الْعظيمِ
الفُرقـة اسـم يوضـع موضـع الــمصدر      : قال اَألزهري. مصدر االفْتراق: والفُرقة

  . الـحقـيقـي من االفْتراقِ
. ارق بعضهم بعضـاً فَ: وتفَارق القوم. باينه، واالسم الفُرقة: و فَارق الشيَء مفارقةً وفراقاً
  . ١باينها: وفَارق فالن امرأَته مفَارقةً وفراقاً

سواء أكانت بطالق أم ، والفصل واملباينة بني الزوجني ، احنالل رابطة الزواج : اصطالحا
  .بغريه

  
  أنواع الفرقة الزوجية: أوال

نهما آثاره اخلاصة، فسخ وطالق، ولكل م: قسم الفقهاء التفريق احلاصل يف احلياة إىل نوعني
  :وسنتحدث عن كال النوعني فيما يلي

  الطالق ـ النوع األول
وهو النوع األول من أنواع التفريق، ويقصد به عند اإلطالق، وسنتحدث هنا عن تعريفـه  
وحكمه األصلي وأحكامه العارضة، أما أركانه وشروطه وآثارها فمحلها الفصول القادمة مـن  

  .زاءهذا اجلزء وما يليه من أج
  :تعريف الطالق

وامرأَة طالق من نسوة طُلَّق وطالقة من نسوة . بـينونتها عن زوجها: طَالَق الـمرأَة: لغة
  : طَوالق؛ ومنه قول اَألعشى

  أَجارتنا بِـينـي فَإِنك طالقه     كذاك أُمور الناس غاد وطارِقَه
                                                

 . ٢٠٩: ، خمتار الصحاح١٠/٢٩٩: لسان العرب   )١(



لُق طَالقاً وطَلُقَت، الضم أَكثـر؛ طَالقـاً   و طَلَّق الرجل امرأَته وطَلَقت هي، بالفتـح، تطْ
ال يقال طَلُقت، بالضم، ورجـل مطْـالق ومطْلــيق    : قال اَألخفش. وأَطْلَقَها بعلُها وطَلَّقها

إِنك : وفـي حديث الـحسن. كثـري التطْلـيق للنساء: وطلِّـيق وطُلَقه، علـى مثال همزة
نساء، واَألجود أَن يقال مطْالق ومطْلـيق؛ ومنه حـديث  رجل طلِّـيق أَي كثـري  طَالق   ال

 وه: -رضي اهللا عنه  -علـيجزوطْالق فَال تإِن الـحسن م .١تركها: وطَلَّق البالد.  
من التعاريف اليت حد ا الطالق واليت تدخلت يف بعضـها اخلالفـات الفقهيـة     :شرعا

  :للمذاهب املختلفة
ملرأة حمال للنكاح إذا مت العدد ثالثا، ويوجب زوال امللك باعتبار سقوط رفع احلل الذي به صارت ا •

  .٢اليد عند انقضاء العدة يف املدخول ا وانعدام العدة عند عدم الدخول واالعتياض عند اخللع
هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتني للحر ومرة لذي رق حرمتها  •

 .٣عليه قبل زوج
خيرج به : و قول خمصوص أو ما يف معناه من شخص خمصوص يرتفع به النكاح أو ينثلم، فقوله •

ليخرج به ارتفاعه باللعان وحنوه من الردة واإلسالم : وخمصوص، ارتفاع النكاح باملوت والرضاع 
ليدخل به الطالق بالكتابة واإلشارة من األخرس، ومن : أو ما يف معناه، وسائر الفسوخ القولية 

  ٤ .هو الزوج أو وكيله: شخص خمصوص
طَـالَق النسـاء   :(وعالقة املعىن اللغوي باملعىن االصطالحي هي كما يقول ابن منظـور  

ويقال لِإلنسان إِذا . أَحدمها حلّ عقْدة النكاح، واآلخر مبعىن التخلية واِإلرسال: لـمعنـيـني
هي بالفتـح، وناقة طَلْـق  : اهلا وطَلَّقَها فَطَلَقَتعتق طَلـيق أَي صار حراً، وأَطْلَق الناقة من عقَ

  ٥ )ال عقال علـيها: وطُلُق
  : حكم الطالق

  : احلكم األصلي للطالق
  :اختلف الفقهاء يف احلكم األصلي للطالق على قولني

أن إيقاع الطالق مباح وإن كان مبغضا يف األصل، وهو قول مجهور العلماء، : القول األول
  :ذلك مبا يليواستدلوا على 

لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن  ﴿:قوله تعاىل  •

                                                
 . ١٠/٢٢٧: لسان العرب   )١(
 . ٦/٢: املبسوط   )٢(
 . ١٨٤: شرح حدود ابن عرفة   )٣(
 . ٢/١١٨: التاج املذهب   )٤(
 . ٥٢: طلبة الطلبة: ، وانظر١٠/٢٢٧: لسان العرب   )٥(



ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْم٢٣٦:البقـرة (﴾ع( ،
وغريها من آيـات  ) ١:الطالق(ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن﴾ ﴿:وقوله تعاىل 

  .الطالق، وكلها تقتضي إباحة إيقاع الطالق
غض إليه مـن  ما أحل اهللا شيئا أب:(، ويف لفظ١ )أبغض احلالل إىل اهللا الطالق:( قول النيب    •

، فإن قيل بأن كـون  حالال وقد مساه النيب ، ، وإمنا يكون مبغضا من غري حاجة إليه )الطالق
الطالق مبغوضا مناف لكونه حالال، ألن كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه 

بالزم، حالال يقتضي مساواة تركه لفعله، وقد أجيب على ذلك بأن املراد باحلالل ما ليس تركه 
وهو يشمل املباح والواجب واملندوب واملكروه، وقد يقال الطالق حالل لذاته واألبغضية ملـا  

  .٢يترتب عليه من اجنراره إىل املعصية
حىت نزل عليه الوحي يأمره أن يراجعها، فإـا  رضي اهللا عنها، طلق حفصة،  أن رسول اهللا  •

  .، ومل يكن هناك كرب سن وال ريبة٣صوامة قوامة
طلق أم عاصم رضي اهللا عنها وعبد الرمحن بن    - رضي اهللا عنه  - ، فإن عمر ل الصحابة فع •

طلق متاضر رضي اهللا عنها، واملغرية بن شعبة كان له أربع نسـوة،     - رضي اهللا عنه  - عوف 
ولكين أننت حسان األخالق، ناعمات األرداف، طويالت األعناق، :(فأقامهن بني يديه صفا، وقال

استكثر مـن     - رضي اهللا عنه  - وأن احلسن بن علي  ، ٤ )اذهنب فأننت طالقق، رجل مطال
إن ابين هذا مطالق فال :(على املنرب   - رضي اهللا عنه  - النكاح والطالق بالكوفة حىت قال علي 

  ٥ )إنا نزوجه مث نزوجه:(، فقالوا)تزوجوه
                                                

بـدل    »احلـالل   «رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم من حديث حمارب بن دثار عن بن عمر بلفظ : قال ابن حجر   )١(
داود والبيهقي مرسال، ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حامت والدارقطين يف العلل والبيهقي، واجلواب وأورده بـن  املباح ورواه أبو 

اجلوزي يف العلل املتناهية بإسناد بن ماجة وضعفه بعبيد اهللا بن الوليد الوصايف، وهو ضعيف ولكنه مل ينفرد به فقد تابعه معروف 
مـا  « مد بن خالد الوهيب، ورواه الدارقطين من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ بن الواصل إال أن املنفرد عنه بوصله حم
وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا، والبن ماجة وابن حبان من حديث أيب موسى مرفوعـا   »خلق اهللا شيئا   أبغض  إليه من الطالق

الزجر عن أن يطلق املرء النساء مث يرجتعهن ما بال أحدكم يلعب حبدود اهللا يقول قد طلقت قد راجعت بوب عليه بن حبان ذكر 
 . ١/٦٥٠: ، ابن ماجة٢/٢٥٥: ، أبو داود٧/٣٢٢: البيهقي: ، وانظر٣/٢٠٥: حىت يكثر ذلك منه، تلخيص احلبري

 . ٦/١٦١: عون املعبود: انظر   )٢(
األخرى يف حملها من هـذا  ، وسيأيت ختريج رواياته ٢٣/١٨٨: ، املعجم الكبري٩/٢٤٤: ، جممع الزوائد٤/١٦: احلاكم   )٣(
 . اجلزء
صاحب الواحـدة  : كان املغرية نكاحا للنساء ويقول: لقد تزوجت سبعني امرأة أو أكثر، وعن مالك قال: وكان يقول   )٤(

سـري  : إن مرضت مرض وإن حاضت حاض وصاحب املرأتني بني نارين تشعالن وكان ينكح أربعا مجيعا ويطلقهن مجيعا، انظر
، وال نرى أن حيكى مثل هذا لوال الضرورة الداعية إىل ذلك، فإن مثل هذا السلوك ال يصح االقتداء به، واهللا ٣/٣١ :أعالم النبالء

 . أعلم بصحة نسبته إليه
، ولعل داعيه لكثرة الزواج، وهو يستدعي كثرة التطليق، أن من نزل عندهم كانوا حيبـون  ٣/٢٥٣: سري أعالم النبالء   )٥(

: ويفتخرون بذلك، فلذلك كان يليب رغبتهم يف ذلك، ويدل على ذلك ما روى ابـن سـريين قـال     مصاهرة آل رسول اهللا
واهللا إين ألنكحك وإين ألعلم أنك غلق طلق أنك أكـرم  : خطب احلسن بن علي إىل منظور بن سيار بن زبان الفزاري ابنته فقال



لة الرق من وجه آخر، ألن النكاح فيه معىن كفران النعمة من وجه، فإن فيه معىن إزاأن أنه كما  •
وألجله صان الشرع . ١ )النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كرميته:( نوع من الرق كما قال 

  . ٢القرابة القريبة عن هذا الرق حيث حرم نكاح األمهات والبنات واألخوات
  .أن هذا إزالة امللك بطريق اإلسقاط فيكون مباحا يف األصل كاإلعتاق •
  . فيكون مكروها فقط ال حراما، للنكاح املشتمل على املصاحل املندوب إليها أنه مزيل  •

القـول  هـذا  ذكـر  ، وقد الضرورةأن إيقاع الطالق حمرم ال يباح إال عند : القول الثاين
من غري إشارة إىل قائله، بينما ذكر  ابن قدامة اإلمجاع علـى اجلـواز، قـال يف     ٣السرخسي

فإنه رمبا فسدت احلال بـني   ، والعربة دالة على جوازه، ز الطالق س على جواأمجع النا(:املغين
، وضررا جمردا بإلزام الزوج النفقـة والسـكىن   ، فيصري بقاء النكاح مفسدة حمضة ، الزوجني 

فاقتضى ذلك شرع ما يزيل ، واخلصومة الدائمة من غري فائدة ، مع سوء العشرة ، وحبس املرأة 
، وال خيتلف ما ذكره ابن قدامة من اإلمجاع علـى مـا   ٤ )صلة منهلتزول املفسدة احلا، النكاح 

ذكره السرخسي ألن احلكم األصلي الذي يقصده السرخسي، هو الطالق من غري حاجة إليـه،  
، إحدامها أنه حمرم، والثانية: وقد ذكر ابن قدامة يف حكم هذا النوع من الزواج عن أمحد روايتني

  .أنه مباح
ذا هو احلكم األصلي للطالق عند احلنفية، فقال عند بيان أن العـدة  وقد ذكر العراقي أن ه

وليس يف ذلك تطويل عند احلنفية الذين يرون العدة باحليض فإم يعتربون (: باحليض ال بالطهر
ثالث حيض كاملة، فاملعىن عندهم أن األصل يف الطالق احلظر ملا فيه من قطع النكـاح الـذي   

وهو اإلقـدام علـى   ، واملعترب دليلها ، وإمنا يباح للحاجة ، والدنيوية تعلقت به املصاحل الدينية 
  ٥ )الطالق يف زمن الرغبة

األصل يف الطالق : قال مالك:(بل ذكر أن هذا هو احلكم األصلي عند املالكية، ففي العناية 
  : ومن األدلة اليت ذكروها لذلك  ٦)هو احلظر واإلباحة حلاجة اخلالص

، فكـان حرامـا  ، وإعدام للمصلحة احلاصلة هلما من غري حاجة إليه ، ته أنه ضرر بنفسه وزوج •

                                                                                                                                 
تزوج احلسـن  : سن لنسائه إحسانا عظيما، قال ابن سريين، بل كان حي٦/٢٣٦:ذيب الكمال : العرب بيتا وأكرمه نسبا، انظر

 . ٣/٢٥٣: امرأة فأرسل إليها مبئة جارية مع كل جارية ألف درهم، سري أعالم النبالء
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٦/٢:املبسوط    )٢(
 . ٣/٢٥٣: تبيني احلقائق: ، وانظر٦/٢:املبسوط )   ٣(
 . ٧/٢٧٧: املغين   )٤(
 . ٧/٨٤: يبطرح التثر   )٥(
 . ٣/٤٦٨: العناية   )٦(



    ١ )ال ضرر وال ضرار:( ، وقد قال كإتالف املال
ومن آياته أَنْ  ﴿: تعاىلعلى عباده، كما قال   تعاىلأن فيه كفران النعمة فإن النكاح نعمة من اهللا  •

تا لاجوأَز أَنفُِسكُم نم لَكُم لَقمٍ خقَول اتلَآي كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنس
  .، وكفران النعمة حرام)٢١:الروم(يتفَكَّرونَ﴾

 .أنه رفع للنكاح املسنون فال حيل إال عند الضرورة •
  : الترجيح

فـإن  ، )ألصلي للطالقاحلكم ا(نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل معىن قول الفقهاء 
أريد به احلكم العام للطالق، والذي يتناول أكثر الناس، فإن األرجح يف هذا هو القول باإلباحة، 
ألن الناس عادة ال يطلقون إال لسبب قد يعقل، وقد ال يعقل، أما التطليق لغري سـبب، فقلمـا   

  .كرهاحيدث، وهو بذلك يعود إىل نوع من األحكام العارضة اليت سنذ
أما إن أريد به االقتصار على ذكره عند بيان حكم الطالق، كأن يسأل شخص عن حكـم  
الطالق فيجاب بأنه حالل  أو أنه أبغض احلالل، فإن األرجح يف هذا هو خطأ هذه اإلجابة، بل 
قد يكون القول بالتحرمي أرجح يف هذه احلالة، ألن القول باإلباحة مطلقا قد يكون نوعـا مـن   

على الطالق، فلهذا إما أن يذكر احلكم مفصال بأنواعه املختلفة أو أن يسأل عن السبب  التشجيع
الداعي للطالق فيفىت على أساسه، ألن الكثري من العامة تغريه اإلباحة، وقد يقع بواسـطتها يف  

  .احملظور
ا وهذا ال يقتصر على الطالق فقط، بل يتعداه لكثري من األحكام الشرعية، فإن األرجح فيه

مجيعا هو ذكر األحكام العارضة باعتبارها األصل، فاألحوال خمتلفة، وتعميم احلكم قد يوقع يف 
  .اللبس واخلطأ

  :األحكام العارضة للطالق
نص أكثر الفقهاء على األحكام العارضة للطالق، وقد اختلفت املذاهب الفقهية  يف التعبري 

تفاصيل املتعلقة بالفروع إىل حملها من هذا عنها، وسنذكر هنا بعض ما قالوا يف ذلك، ونرجئ ال
  :الفصل أو غريه

حرام ومكروه وواجب ومندوب وال يكون : فقد نص الشافعية على أن الطالق أربعة أقسام
  :٢مباحا مستوى الطرفني
ويتحقق يف صورتني ومها يف احلكمتني إذا بعثهما القاضي عند الشـقاق  : الطالق الواجب

حة يف الطالق وجب عليهما الطالق، ويف املوىل إذا مضت عليه أربعـة  بني الزوجني ورأيا املصل

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ١٠/٦٢:شرح النووي على مسلم   )٢(



أشهر وطالبت املرأة حبقها فامتنع من الفيئة والطالق، فاألصح عند الشافعية أنه جيب على القاضي 
  .أن يطلق عليه طلقة رجعيه

وذلك إذا كان احلال بينهما مستقيما، فيطلق بال سبب وعليـه حيمـل   : املكروه الطالق
  ١ )أبغض احلالل إىل اهللا الطالق(ث حدي

يف احليض بال عوض منها وال سؤاهلا، والثاين يف : وهو يف ثالث صور هي: الطالق احلرام
طهر جامعها فيه قبل بيان احلمل، والثالث إذا كان عنده زوجات يقسم هلن وطلق واحدة قبل أن 

  .يوفيها قسمها
يفة أو خيافا أو أحدمها أن ال يقيما حـدود  وهو عندما ال تكون املرأة عف: الطالق املندوب

  .اهللا أو حنو ذلك
  :٢ونص احلنابلة على أن الطالق على مخسة أقسام

وطالق احلكمني يف الشقاق ، وهو طالق املويل بعد التربص إذا أىب الفيئة : الطالق الواجب
  .إذا رأيا ذلك، 

أنه : إحدامها؛ فيه روايتان : وهو الطالق من غري حاجة إليه، وقال القاضي: الطالق املكروه
فكـان  ، وإعدام للمصلحة احلاصلة هلما من غري حاجة إليه ، ألنه ضرر بنفسه وزوجته ؛ حمرم 

  .أنه مباح، والثانية ، كإتالف املال ، حراما 
والتضرر ا من غري ، وسوء عشرا ، وهو عند احلاجة إليه لسوء خلق املرأة : الطالق املباح
  .حصول الغرض ا

  :وقد ذكروا له موضعني: املندوب الطالق
أو ، وال ميكنه إجبارها عليها ، مثل الصالة وحنوها ، عند تفريط املرأة يف حقوق اهللا الواجبة عليها  •

وال يأمن ، وذلك ألن فيه نقصا لدينه ؛ ال ينبغي له إمساكها : تكون له امرأة غري عفيفة، قال أمحد
والتضييق عليها ، وال بأس بعضلها يف هذه احلال ، لدا ليس هو منه وإحلاقها به و، إفسادها لفراشه 

  .٣وحيتمل أن الطالق يف هذين املوضعني واجب: لتفتدي منه، قال ابن قدامة؛ 
  .ويف احلال اليت حتوج املرأة إىل املخالعة لتزيل عنها الضرر، الطالق يف حال الشقاق  •

أمجـع  (: قال ابن قدامة، طهر جامعها فيه  أو يف، وهو الطالق يف احليض :  الطالق احملرم
ألن املطلق خالف ؛ ويسمى طالق البدعة ، العلماء يف مجيع األمصار وكل األعصار على حترميه 

  ٤ )وترك أمر اهللا تعاىل ورسوله، السنة 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٥/٢٣٢: كشاف القناع: ، وانظر٧/٢٧٧: املغين   )٢(
 . ٧/٢٧٧: املغين   )٣(
 . ٧/٢٧٧: املغين   )٤(



  .ونكتفي ذين املذهبني، فسائر األقوال ال تكاد خترج على ما ذكرا
  احلكمة من الطالق

ن حمدودي النظر، الذين يعشون بأجسادهم يف مستنقعات مـن الـدناءة،   يتصور الكثري م
  .وبعقوهلم يف عوامل من املثال، بأن تشريع الطالق جرمية من اجلرائم وإمث من أكرب اآلثام

وهذه النظرة ـ كالنظرة للتعدد أو احلجاب أو غريها من أحكام الدين ـ نظرة ال عالقة هلا 
ة للواقع وللفطرة البشرية ال بد أن دي إىل ضرورة إباحة الطـالق  بالواقع، ألن الدراسة املتمعن

  .وتشريع القوانني اليت حتفظه من التعسف، وحتفظ آثاره من الضياع
يشرع ألناس يعيشون على األرض، هلم خصائصهم، وطباعهم البشـرية،  (أما اإلسالم فإنه 

ضاقت السبل، وفشلت الوسـائل  لذا شرع هلم كيفية اخلالص من هذا العقد، إذا تعثر العيش، و
  .لإلصالح، وهو يف هذا واقعي كل الواقعية، ومنصف كل اإلنصاف لكل من الرجل واملرأة

فكثرياً ما حيدث بني الزوجني من األسباب والدواعي، ما جيعل الطالق ضـرورة الزمـة،   
زوج الرجـل  ووسيلة متعينة لتحقيق اخلري، واالستقرار العائلي واالجتماعي لكل منهما، فقد يت

واملرأة، مث يتبني أن بينهما تبايناً يف األخالق، وتنافراً يف الطباع، فريى كل من الزوجني نفسـه  
غريباً عن اآلخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدمها من صاحبه بعد الزواج على مـا ال حيـب، وال   

أمسـى  يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، وقد يظهر أن املرأة عقيم ال يتحقـق معهـا   
مقاصد الزواج، وهو ال يرغب التعدد، أوال يستطيعه، إىل غري ذلك من األسباب والدواعي، اليت 
ال تتوفر معها احملبة بني الزوجني وال يتحقق معها التعاون على شؤون احلياة، والقيـام حبقـوق   

الـيت   فيكون الطالق لذلك أمراً ال بد منه للخالص من رابطـة الـزواج   الزوجية كما أمر اهللا،
أصبحت ال حتقق املقصود منها، واليت لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها، ألكلت الضغينة قلبيهمـا،  
ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخالص منه مبا يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً يف 

  .احنراف كل منهما، ومنفذاً لكثري من الشرور واآلثام
ء على تلك املفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل هلذا شرع الطالق وسيلة للقضا

ـاىل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد جيد معه ما افتقده مع األول، فيتحقق قول اهللا  وإِنْ  ﴿:تع
  ) ١٣٠:النساء( ﴾يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُلّاً من سعته وكَانَ اللَّه واسعاً حكيماً

ملشكالت املستحكمة املتفق مع منطق العقل والضرورة، وطبائع البشر وهذا هو احلل لتلك ا
  ) وظروف احلياة

وقد كان الغرب ـ وهو الذي يتصور إميانه باملسيحية وخضوعه للكنيسة ـ حياته متزمتا    
ملتزما بالزوجة الواحدة طول العمر، رافعا شعار املثالية، ولكن الفطرة سرعان ما أغارت عليه، 

  .ق، ويقنن له، بل إن نسبة ارتفاع الطالق فيه تفوق التصورليعترف بالطال



قالـه  وحنن نورد هنا ملن يتصورون أن هلم احلق يف مناقشة اإلسالم يف تشريعه الطالق مـا  
لو وضع مشروع قانوناً حيرم فض الشركات، ومينع رفع :(قال رجل القانون اإلجنليزي، ) بيتام(

أنه غاية الظلم، واعتقدوا : قة الرفقاء، لصاح الناس أمجعونوالية األوصياء، وعزل الوكالء، ومفار
صدوره من معتوه أو جمنون، فيا عجباً أن هذا األمر الذي خيالف الفطرة، وجيايف احلكمة، وتأباه 
املصلحة، وال يستقيم مع أصول التشريع، تقرره القوانني مبجرد التعاقد بني الـزوجني يف أكثـر   

اول إبعاد الناس عن الزواج، فإن النهي عن اخلروج من الشيء ي عن البالد املتمدنة، وكأا حت
الدخول فيه، وإذا كان وقوع النفرة واستحكام الشقاق والعداء، ليس بعيد الوقـوع، فأيهمـا   

ربط الزوجني حببل متني، لتأكل الضغينة قلوما، ويكيد كل منهما لآلخر؟ أم حل مـا  .. خري؟
منهما من بناء بيت جديد على دعائم قوية؟، أو لـيس اسـتبدال   بينهما من رباط، ومتكني كل 

   ١ )زوج بآخر، خرياً من ضم خليلة إىل زوجة مهملة أو عشيق إىل زوج بغيض
زيادة على هذا، فإن تشريعات اإلسالم يف هذا اجلانب حتفظ الطالق من استعماله يف غري ما 

  :ذلك وضع له، وحتفظ كل ما قد ينجر عنه من آثار سلبية، ومن
ميا امرأة سألت زوجها الطالق يف غري بـأس،  (: نفّر من الطالق وبغضه إىل النفوس فقال أنه  •

ما بال أحدكم يلعب حبدود اهللا، (: ، وحذر من التهاون بشأنه فقال )فحرام عليها رائحة اجلنة
  )قد طلقت، قد راجعت: يقول

د تفاقم األمر، واشتداد الداء، وحـني ال  اعترب الطالق آخر العالج، حبيث ال يصار إليه إال عنأنه  •
جيدي عالج سواه، وأرشد إىل اختاذ الكثري من الوسائل قبل أن يصار إليه، فرغب الزوج يف الصرب 

قـال  والتحمل على الزوجات، وإن كانوا يكرهون منهن بعض األمور، إبقاء للحياة الزوجية، 
 هتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيراً كَثريا ﴿ وعاشروهن بِالْمعروف فَإِنْ كَرِ:تعاىل

  )١٩من اآلية: النساء(﴾
الـوعظ مث  : أرشد الزوج إذا الحظ من زوجته نشوزاً إىل ما يعاجلها به من التأديب املتدرجأنه  •

ونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في واللَّاتي تخافُ) ﴿:تعاىلقال اهلجر، مث الضرب غري املربح، 
مـن  : النساء(الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِرياً﴾

  )٣٤اآلية
  .اخلاص شرع التحكيم بينهما، إذا عجزا عن إصالح ما بينهما، بوسائلهماأنه  •
أرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً يف العالقة الزوجية، وميل زوجها إليها إىل ما حتفظ به هذه أنه  •

العالقة، ويكون له األثر احلسن يف عودة النفوس إىل صفائها، بأن تتنازل عن بعـض حقوقهـا   
  .الزوجية، أو املالية، ترغيباً له ا وإصالحاً ملا بينهما

                                                
 . islamunveiledمنقول من موقع    )١(



لصاحل الزوج، فإنه أيضاً يكون لصاحل الزوجة يف كثري من األمور، فقـد   كما يكونأن الطالق  •
تكون هي الطالبة للطالق، الراغبة فيه، فال يقف اإلسالم يف وجه رغبتها ويف هذا رفع لشـأا،  
وتقدير هلا، ال استهانة بقدرها، كما يدعي املدعون، وإمنا االستهانة بقدرها، بإغفـال رغبتـها،   

  .االرتباط برباط تكرهه وتتأذى منهوإجبارها على 
أثبت لألم حضانة أوالدها الصغار، ولقريباا من بعدها، حىت يكربوا، وأوجب على األب نفقة أنه  •

  .أوالده، وأجور حضانتهم ورضاعتهم، ولو كانت األم هي اليت تقوم بذلك
  ـ الفسخ النوع الثاين

  :تعريف الفسخ
: وتفاسخت اَألقاويـل . نقَضه فانتقَض: فَسخاً، فانفَسخفَسخ الشيَء يفسخه  : يقال: لغة
زوال الـمفْصلِ عن موضعه، وفسخت يده أَفسخها  فسخاً، بغري أَلف، إِذا : والفَسخ. تناقَضت

أَزاله : فككت مفْصله من غري كسر، وفسخ الـمفْصلَ يفسخه فَسخاً وفَسخه فانفَسخ وتفسخ
وقع فالن فانفسخت قدمه وفسخته أَنا، وتفسخ عـن العظـم، وتفسـخ    : ويقال. ضعهعن مو

: وتفسخت الفأْرة فــي الــماء  . الـجلد عن العظم، وال يقال إِالَّ لشعر الـميتة وجلدها
واللـحم إِذا أَصلَّ انفَسـخ؛ وانفَسـخ   . الضعيف الذي ينفسخ عند الشدة: والفَسخ. تقطعت

زال وتطاير، وال : وتفسخ الشعر عن الـجلد. نـخضد عن وهنٍ أَو صلُولٍا: اللـحم وتفسخ
: أَفسده ويقال: وفَسخه  فَسخاً. فسد: وفَِسخ رأْيه  فَسخاً   فهو فَِسخ. يقال إِالَّ لشعر الـميتة

  .١فسخت البـيع بـني البـيعني والنكاح فانفسخ البـيع والنكاح، أَي نقضته فانتقض
من التعاريف اليت عرف ا الفسخ، مع التنبيه إىل أن هذه التعـاريف ليسـت   : اصطالحا

  :خمتصة بفسخ التفريق بني الزوجني، بل تشمله كما تشمل غريه
  .٢أن ال يترتب على العقد أثر يف املستقبل ال بطالن أثره أصال •
  .٣الفسخ رفع األصل والوصف •
والفسخ هو قلب كل واحد من العوضني ،  دافعه االنفساخ انقالب كل واحد من العوضني إىل •

 .٤إىل صاحبه
الفسخ احلقيقي (وقد فرق الفقهاء بني فرقة الفسخ وفرقة الطالق مع أن كالمها فسخ، بأن 

أو بعيب ، هو الرافع للعقد كالفسخ بعيب املبيع أو الثمن املعني أو تلف واحد منهما قبل القبض 
                                                

 . ٣/٤٤: لسان العرب   )١(
 . ٥/٧٠٥: رد احملتار   )٢(
 . ٥/١٧٦: بدائع الصنائع   )٣(
ألنـه ال يشـترط فيـه رد    ، وبذلك رددنا على أيب حنيفة أن اخللع فسخ « :قال الزركشي بعد إيراده هلذا التعريف    )٤(

 . ٣/٤٢:، املنثور يف القواعد الفقهية»الصداق فما انقلب كل واحد من العوضني لصاحبه فذهبت حقيقة الفسخ 



بل قاطعا كالطالق ليس رفعا لعقد النكاح بل قطعـا  ، رافعا  وااز أن ال يكون. أحد الزوجني
  ١ )للعصمة

  :أسباب الفسخ
اختلفت املذاهب الفقهية يف األسباب اليت تكون ا الفرقة فسخا مبا يعسر ضبطه، ولـذلك  

  :سنذكر هنا أقوال املذاهب الفقهية مع  إرجاء أدلتها وتفاصيلها يف حماهلا اخلاصة ا
  :مذهب احلنفية

  :٢وا على أن الفرقة  الزوجية تكون فسخاً يف مواضع، منهانص
تباين الدار حقيقة وحكماً، ومعىن ذلك أن يترك أحد الزوجني احلربيني دار احلرب إىل دار اإلسالم  •

مسلماً أو ذمياً، فإذا فعل ذلك بانت منه امرأته أما املستأمن، وهو الذي يدخل دار اإلسالم بأمان 
  .العودة إىل بالده، فإن امرأته ال تبني منهلتجارة وحنوها بنية 

فساد العقد بسبب من األسباب كما إذا تزوجها بغري شهود، أو إىل مدة معينة، أو حنو ذلك، مما  •
  .تقدم تفصيله يف حماله املختلفة

. أن يفعل ما يوجب حرمة املصاهرة بأصول املرأة االناث وفروعها، كأن يقبل بنت زوجته بشهوة •
  .حنو ذلك، مما هو مفصل يف الفصل اخلاصة باملوانع املؤبدة للزواج أو. أو أمها

إذا فعلت الزوجة ما يوجب حرمة املصاهرة مع أصوله، أو فروعه الذكور، كتقبيل ابن زوجهـا   •
  .البالغ بشهوة، وحنوه

إسالم أحد الزوجني الكافرين يف دار احلرب، فإذا أسلمت الزوجة وهي يف دار احلرب تبني من  •
  .الكافر بعد ثالث حيض كما ذكر يف فصل الكفاءةزوجها 

أن ترضع الزوجة ضرا الصغرية، فإا تصبح أمها يف الرضاع، فتبني منه هي ومن أرضعتها وهذه  •
 .البينونة فسخ ال طالق ألما حيرمان عليه مؤبداً

  .أن يرتد أحد الزوجني، فإنه إذا وقع ذلك بانت منه امرأته فسخاً ال طالقاً •
قة الطالق، فتكون فيما عدا هذه املواضع، ومنها صريح الطالق وكنايته، والعيـوب  أما فر •

  .والعنة، والفرقة باإليالء، والفرقة باللعان. املفرقة بني الزوجني كاجلب
ومـا  ، وقد نظم صاحب النهر فرق النكاح وبني ما يكون منها طالقا وما يكون فسـخا  

  : قالف، حيتاج منها إىل القضاء وما ال حيتاج 
  يهاـفرق النكاح أتتك مجعا نافعا فسخ طالق وهذا الدر حيك

  كذا فساد عقد وفقد الكفؤ ينفيها   تباين الدار مع نقصان مهر

                                                
 . ٣/٤٨:  املنثور يف القواعد الفقهية   )١(
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  هاـتقبيل سيب وإسالم احملارب أو إرضاع ضرا قد عددوا في
  هاـخيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ حيصي

  وهاــــلعان ذاك يتلأما الطالق فجب عنه وكذا إيالؤه و
  قضى قاض أتى شرط اجلميع خال ملك وعتق وإسالم أتى فيها

  هاــتباين مع فساد العقد يدني تقبيل سيب مع اإليالء يا أملي 
 ،أن كل فرقة جاءت من قبل املرأة ال بسبب من الزوج فهـي فسـخ  وضابط ذلك عندهم 

، كاإليالء واجلب والعنة ، طالقوكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي ، كخيار العتق والبلوغ 
والفرقة إمنا جـاءت  ، وإمنا كانت ردته فسخا مع أا من قبله ألن ا ينتفي امللك فينتفي احلل 

، وما عطف عليـه  ، وإمنا شرط القضاء يف الفرقة باجلب  ،بالتنايف ال لوجود املباشرة من الزوج
وفيه إمياء إىل أن الزوج لو كان غائبا مل ، فتوقف عليه كالرجوع يف اهلبة ، ألن يف أصلها ضعفا 

  . يفرق بينهما للزوم القضاء على الغائب
  :مذهب الشافعية

  :١وقد نصوا على أن الفسخ ينقسم إىل قسمني
ويشمل العيوب اخلمسة والغرور وعدم الكفاءة ابتداء  ودواما، ليـدخل  : فسخ اختياري

ليدخل الفسخ باإلعسار بالنفقة وباملهر ؛ الفسخ باخللف والعتق حتت عبد، والعجز عن العوض 
  . قبل الدخول

وال يتوقف فيه على تفريق احلـاكم وال أحـد   ، وهو ما ينفسخ فيه بنفسه : فسخ قهري
  :وأصنافه هي، الزوجني

  . اختالف دين الزوجني  بالردة  •
و بطريق من اندفع نكاحها، فه: إسالم املشرك على أكثر من أربع ينفسخ يف الزائد قال ابن الرفعة •

  .البينونة بال شك
  .فرقة وطء الشبهة حيث حترم الزوجة وكذلك فرقة اللمس بشهوة على قول •
  . اللعان •
  .الرضاع •
ألن ملك الزوجية أحد فرعي ، السيب، فإنه إذا  سيب الزوجان احلران أو أحدمها انفسخ نكاحهما  •

بيع  الزوجة ال  يفسـخ    ألنه  حيدث الرق  بالسيب خبالف ، امللك، فزال بالسيب كملك اليمني 
ألنه مل حيدث به رق  ، فإن سبيا ومها رقيقان مل يفسخ نكاحهما ،  ألنه مل حيدث به رق ، النكاح 

  .ينفسخ اعتبارا بالغالب من السيب: وقيل، 
                                                

 . ٣/٢٤:املنثور يف القواعد الفقهية   )١(



ال ميلك أو : فإن فسخ يف زمن اخليار فإن قلنا، ملك أحد الزوجني صاحبه إذا مت البيع قطع النكاح  •
ميلك  بنفس العقد ففي انفساخ  النكاح  وجهان ظاهر النص :  وإن قلنا، كاح حباله فالن؛ موقوف 

  .ومقتضى كالم اإلمام والغزايل أن املشهور خالفه، على مقتضى كالم املاوردي االنفساخ 
  .إسالم أحد الزوجني وختلف اآلخر حىت انقضت العدة •
  .فرقة  الردة •
 .إا تقر عليه: إذا قلنا، فرقة  متجس الكتابية حتت مسلم  •

أما التفريق بالطالق، فهو فيما عدا احلاالت السابقة، وهي ألفاظ الطالق صرحية، وكنايـة  
واخللع، وفرقة اإليالء، وفرقة احلكمني، فإذا وكل الزوج حكمني يف تطليق امرأته أو وكلتـهما  

 .الزوجة يف طالقها بعوض مايل ففعال، فإنه يكون طالقاً ال فسخاً
  :كيةمذهب املال

  :١اختلف املالكية يف متييز ما يفسخ بطالق مما يفسخ بغري طالق قولني، مها
أن كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للويل إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلقة : القول األول

، بائنة، وما كانوا مغلوبني على فسخه ففسخه بغري طالق، واألول كنكاح األجنيب يرده الـويل  
مث مثـل  ، أو به عيب فاخليار للزوجة ، وإذا كان بالزوجة عيب فاخليار للزوج فاخليار فيه للويل 

للثاين وهو ما كانوا مغلوبني على فسخه بوالية املرأة والعبد ونكاح الشغار واملريض واحملرم حبج 
  .وكامع على فسخه، وكالصداق الفاسد قبل البناء ، أو عمرة 

وفسخه ففسخه بطالق كوالية املرأة والعبد ونكاح أن ما اختلف يف إجازته : القول الثاين
وما اتفق على فسخه ففسخه بغري ، الشغار ونكاح املريض واحملرم وكالصداق الفاسد قبل البناء 

طالق كاخلامسة وأخت املرأة أو عمتها أو خالتها، وقد روي عن مالك ورجع إليه ابن القاسم، 
  :وقد نص ناظم املالكية على هذا القول بقوله

  وفسخ فاسد بال وفاق بطلقة تعد يف الطــــالق
ومعناه أن النكاح الفاسد املختلف فيه بني العلماء يف صحته وفساده إذا أريد فسخه فإمنـا  

  .مراعاة ملن يقول بصحته، يفسخ بطالق 
  :انطالقا من هذا فقد ذكروا املواضع اليت تكون فيها الفرقة فسخا وهي كما يلي

  :سخاً فيما يليتكون الفرقة ف: الفسخ
  .يف العقد الفاسد امع على فساده، ومنه نكاح املتعة على املعتمد •
  .الفرقة بالرضاع، فإا فسخ بال طالق •
  .الفرقة باللعان، فإا توجب تأبيد التحرمي، فال حيل له أن يتزوجها حبال، فال يعترب ذلك طالقاً •
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لزوجني، فإذا سبيت املرأة احلربية وهي كافرة الفرقة بسبب السيب، فإا تقطع عالقة الزوجية بني ا •
  .وزوجها غري كافر، فإا تصري غري زوجة له فتحل لغريه مبجرد أن حتيض مرة واحدة

 .إذا أسلم أحد الزوجني الكافرين، فإن الفرقة بينهما فسخ بغري طالق •
  :وما عدا هذه احلاالت، فهو طالق، وهو كما يلي •
الشغار،ونكاح السر، والنكاح بدون ويل وحنو ذلك مما تقدم  كل عقد فاسد خمتلف فساده كنكاح •

يف حمله، فكل عقد فاسد عند املالكية صحيح عند غريهم فإنه يفسخ بطالق حيسب من عـدد  
الطلقات، أما إذا كان جممعاً على فساده فإنه يفسخ بغري طالق، ومن ذلك العقد على امـرأة يف  

ارم، أو العقد على خامسة وحتته أربعة، أو حنو ذلك مـن  عدة الغري، أو العقد على حمرمة من احمل
  .العقود امع على فسادها فإا تفسخ بغري طالق

فسخ احلاكم بالغيب طالق بائن، سواء طلق هو أو أمرها بأن تطلق نفسها إال إذا كان مولياً وطلق  •
ه احلـاكم بسـبب   عليه، فإن طالق احلاكم يف هذه احلالة يكون رجعياً، ومثله ما إذا طلق علي

 .اإلعسار عن دفع النفقة فإن طالقه يكون رجعياً
 .الردة طالق بائن على املشهور، وقد تقدمت يف مباحث الردة •
 .اخللع، وهو طالق صريح، كما تقدم يف بابه •
 .الطالق الصريح، والكناية •
  .الفرقة بسبب اإليالء طالق •
أو . لق عليه القاضي أو مجاعة املسلمنيالفرقة بسبب العيب طالق، فيأمره القاضي بالطالق أو يط •

يأمرها به فتطلق نفسها، وحيكم القاضي به أو يثبته طالقاً على اخلالف يف الطالق بالعيب، إال أنه 
  .بائن يف العيب ورجعي يف اإليالء إال إذا طلق هو رجعياً

ة واحدة رجعية الفرقة بسبب اإلعسار عن دفع الصداق أو دفع النفقة، فإن احلاكم يطلق عليه طلق •
  .إن أىب عن تطليقها، أو يأمرها بأن تطلق نفسها مث حيكم به كما تقدم

  :حلنابلةامذهب 
  :وقد نصوا على أن الفسخ يكون يف أمور هي

  .اخللع إذا كان بغري لفظ الطالق أو نيته •
  . ردة أحد الزوجني •
 .مالفرقة لعيب من العيوب اليت سنذكرها يف هذا الفصل، وال يفسخه إال حاك •
  .الفرقة بسبب إعساره عن دفع الصداق والنفقة وحنوها، وال يفسخه إال حاكم أيضاً •
إسالم أحد الزوجني، وينفسخ نكاحهما إذا انقضت عدا، أما إذا أسلمت املرأة مث أسلم زوجها  •

  .وهي يف العدة فإن نكاحهما يبقى



  .فرقة اإليالء، وهي منوطة باحلاكم كما سنرى يف حمله •
اللعان فإن اللعان يوجب التحرمي بينهما على التأبيد، ولو مل حيكم به القاضي حبيث ال  الفرقة بسبب •

  .حتل له بعد ذلك
  . أما الطالق، فهو فيما عدا هذه األحوال املذكورة

  :مذهب الظاهرية
  :١ذكر ابن حزم أن ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته مثانية أوجه فقط، هي

  .أن تصري حرمية برضاع •
  .أو بقصد إىل الزنا؛ أو جده جبهالة ، ا أبوه أن يطأه •
  .أن يتم التعانه والتعاا •
  .فلها اخليار يف فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه، أن تكون أمة فتعتق  •
فإما يبقيـان علـى   ، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية ، اختالف الدينني إال يف جهة واحدة  •

أن يسلم هو وهي كافرة غري : ذلك إىل مخسة أقسامنكاحهما، وينقسم اختالف دينهما يف غري 
أو غري كتايب، أو أن يرتد هو دوا، أو أن ترتد هي ، وهو كافر كتايب ، كتابية، أو أن تسلم هي 

أو ، ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما سواء أسلم إثـر إسـالمها   . دونه، أو أن يرتدا معا
أو راجعاه معا، ال ترجع إليه يف ، راجعت اإلسالم  أو، أو راجع اإلسالم ، أسلمت إثر إسالمه 

، وال جيب أن يراعى يف ذلك شيء من عدة . وإشهاد، وبويل ، كل ذلك إال برضامها وبصداق 
  .وال عرض إسالم

  .أو بعضها، أن ميلكها  •
  .أن متلكه أو بعضه •
  .وال خالف يف ذلك، موته أو موا  •

  : مذهب الزيدية
  : ٢ون بأحد أمور أربعة وقد نصوا على أن الفسخ يك

أن تكون ملتهما واحدة حال الزوجية، مث يطرأ عليها اختالف فإنه يرتفع النكاح بينهما  بتجدد  •
اختالف امللتني بينهما سواء ارتدا عن اإلسالم أم كانا يهوديني فتنصروا أم العكس يف وقتني ال يف 

فريتد أحدمها أو كافرين فيسلم  وقت والتبس فهما على نكاحهما، ومثال ذلك أن يكونا مسلمني
أحدمها أو يهوديني فيتنصر أحدمها أو العكس فقد اختلفت ملتهما يف مجيع هذه الصور وهي كلها 

  .توجب ارتفاع النكاح بينهما

                                                
 . ٩/٣٢٩: احمللى   )١(
 . ٢/١٨٠: التاج املذهب   )٢(



جتدد الرق عليهما، ومثال ذلك أن يكونا كافرين يف دار احلرب ولو مملوكني حلريب فيسـبيهما   •
ني مسلمني ملسلم فسبامها أهل احلرب فإما ميلكا يف الصورتني املسلمون أو غريهم، أو كانا رق

وينفسخ النكاح بتجدد الرق عليهما أو على أحدمها حنو أن يسىب الزوج وحـده أو الزوجـة   
  .وحدها

فتشتريه أو ترثه أو يوهب ، ملك أحدمها اآلخر أو بعضه، وذلك حنو أن تكون هي حرة وهو عبد  •
فيملكها بأي هذه الوجوه، فإن النكاح يرتفع بينهما، وال ينفسـخ   أو هو احلر، هلا أو حنو ذلك 

النكاح بأن ميلك أحدمها اآلخر أو بعضه إال إذا كان ملك الرقبة ال املنفعة نافذا كالبيع بغري خيار 
  .واإلرث مع عدم االستغراق وحنو ذلك، فأما إذا مل يكن قد نفذ مل ينفسخ النكاح حىت ينفذ

ة صريها حمرما حنو أن ترضع زوجها الصغري أو ترضعه أختها أو ترضـع  رضاع طرأ بعد الزوجي •
زوجة له أخرى صغرية أو حنو ذلك وهكذا لو كانت هي الصغرية فأرضعتها أم الزوج أو زوجته 

 .أو حنو ذلك
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف تصنيف أنواع الفرقة الزوجية هو أنه ميكن تقسيمها إىل أربعة أنـواع،  
من باب التصنيف العلمي فقط، وإمنا لكثري من املقاصد اليت ترتبط ذا التصـنيف،  وليس ذلك 

  :وهذه األصناف هي
وخيتص حبالة واحدة، وهي التفريق احلاصل من الزوج لزوجته قصدا مـن غـري   : الطالق

إكراه، فلذلك لو أكرهه القاضي على تطليقها ال يعترب طالقا، وإمنا يدخل يف التفريق القضـائي،  
ن الزوج مل يفعل غري ما أمره القاضي دون قصد منه لذلك، واملصلحة اليت نريدها من هـذا  أل

احلصر، هو تضييق عدد الطالق، واحلفاظ على فرص الرجعة، ألن اعتبار التفريق القضائي مـثال  
طالقا يقلل من الفرص اليت جعلها للشرع للزوج للرجعة، ومثل ذلك اعتبار اخللع أو اإليالء أو 

  .ا من أنواع التفريقغريه
والدليل الشرعي على ذلك سنفصله يف حماله املختلفة من هذه السلسلة، ولكن مـن بـاب   
االختصار فإن النصوص الشرعية مل تذكر الطالق إال مرتبطا بالرجل، مث قيدت هـذا االرتبـاط   

  .بالقصد، فدل جمموع هذين على أن الطالق هو ما كانت هذه صفته ال غري
وله موضع واحد هو اخللع، وميكن أن يضاف إليه التفريق : زوجية بيد املرأةحل العصمة ال

للضرر من غري قضاء القاضي كما نص املالكية، أو التفريق بالتمليك والتخيري كما نص أكثـر  
الفقهاء، وسنناقش اعتبار ذلك يف حمله من هذه السلسلة، وكل هذه األنواع ميكـن تسـميتها   

  .يف عدد الطالق، وال تنتج عنها آثار الطالق فسخا، باعتبارها ال تؤثر



وهو التفريق املرتبط بقضاء القاضـي، الحتياجـه إىل   : حل العصمة الزوجية بيد القضاء
التحري والتوثيق والتأكد، وأكثر ما يكون هذا النوع من التفريق مرتبطا مبطالبـة الزوجـة أو   

حيرم الزوج من الفرص اليت جعلـها   الزوج، وهذا التفريق ال يؤثر كذلك يف عدد الطالق، وال
  .الشرع له

الظهار واإليالء  فأحكامهما أقرب إىل : وهو نوعان: حل العصمة الزوجية املعلق بالكفارة
مسائل األميان منها مبسائل الطالق، وما دعانا إىل عدم إدراج هذا النـوع يف أنـواع التفريـق    

ع سائر األنواع، يف حقيقته أو أحكامه، األخرى، هو احلرص على بيان عدم تشابه هذا النوع م
ألن بعض الفقهاء خلطوا أحكام هذا النوع بسائر األحكام مما نشر االعتقاد من أن هذا النـوع  

  .طالق كسائر الطالق
واهللا تعـاىل  (: وقد ذكر ابن تيمية هذا اخللط بني أحكام هذا النوع وأحكام الطالق، فقال

ار واإليالء واالفتداء وهو اخللع، وجعل لكل واحد حكما ذكر يف كتابه الطالق واليمني والظه
فيجب أن نعرف حدود ما أنزل اهللا على رسوله وندخل يف الطالق ما كان طالقا، وىف اليمن ما 
كان ميينا، وىف اخللع ما كان خلعا، وىف الظهار ما كان ظهارا، وىف اإليالء ما كان إيالء، وهذا 

ائهم والتابعني هلم بإحسان، ومن العلماء من اشتبه عليه بعض هو الثابت عن أئمة الصحابة وفقه
ذلك ببعض فيجعل ما هو ظهار طالقا، فيكثر بذلك وقوع الطالق الذي يبغضه اهللا ورسـوله،  
وحيتاجون إما إىل دوام املكروه وإما إىل زواله مبا هو أكره إىل اهللا ورسوله منـه وهـو نكـاح    

  ١(التحليل
اليت ذكرها الفقهاء، وأدرجوها يف الفسخ بسبب فساد الزواج أو  أما سائر األنواع األخرى

بطالنه، فليست من هذا الباب ألن الزواج الباطل، وهو امع على بطالنه حبسـب تعريـف   
اجلمهور ليس زواجا، فلذلك ال يسمى التفريق فيه بأي اسم من األمساء، ألن األمساء الشـرعية  

  .توضع للحقائق الشرعية ال لغريها
ما الزواج الفاسد، وهو املختلف فيه، والذي اعترب فيه الفقهاء آراءهم ومذاهبهم كـإجراء  أ

بصحة العقد من غري شهود، خالفا للجمهور، والـزواج  : العقد بدون شهود، فإن املالكية قالوا
من أم املزين ا، واملنظور إليها بشهوة، فإن العقد عليها صحيح عند بعض الفقهاء فاسد عنـد  

م، فإن هذا النوع من الزواج ال يصح تسميته زواجا فاسدا، ألن من العلماء اتهدين من بعضه
، وهذا الزواج ال يصح فسخه أو )زواج خمتلف فيه(يصححه، فلذلك األرجح يف تسميته هو أنه 

التفريق فيه بني الزوجني إال إذا رأى ويل األمر ذلك، فيكون من باب الوالية ال من باب الفتوى، 
  .ن املفيت ال حيق له أن يفرض قناعته على غريه يف املسائل املختلف فيهاأل

                                                
 . ٣٣/١٥٦: الفقهكتب ورسائل ابن تيمية يف    )١(



  املقاصد الشرعية من أحكام الفرقة الزوجية  ـ  ثانيا
من حكم الشرع اجلليلة أنه مل يقصر التفريق يف الزواج على جنس دون جنس، بل وضـع  

يلة ومقاصد الشريفة، لكل من الرجل واملرأة النوع الذي خيصه من التفريق، ويف ذلك حكم جل
    :سنذكر بعضها فيما يلي

  حق الرجل يف التفريقـ  ١
لقد خص الشرع الرجل دون املرأة بالتطليق، وقد حتدث الفقهاء هنا عن احلكمة من اشتراط 

طبيعـة  : الذكورة يف املطلق، وميكن مجع احلكم املذكورة يف ثالثة حكم ترجع لثالثة معان هي
تكاليف املعلقة على الرجل، فكل واحد من هذه الثالثة يقتضي أن جيعل الرجل وطبيعة املرأة وال

  :الطالق بيد الرجل، ألنه من املفسدة العظيمة جعله بيد كليهما
  : طبيعة الرجل

فالرجل يف مثل هذه األمور أقوى وأكثر صربا من املرأة، وأكثر احتماال لألذى، وقد ذكرنا 
  .ات القوامة الزوجيةبعض مربرات ذلك يف الفصل اخلاص مبتطلب
  : التكاليف املالية اليت أنيطت بالرجل

وهي حق للمرأة، وهذه التكاليف قد تقف حاجزا بني الرجل وبني إيقـاع الطـالق ألي   
الشريعة قد كلفت الرجل باإلنفاق على املرأة وأوالدها منه حال قيام الزوجية وبعدها، نزوة،، ف

ضه مؤجالً إىل الطالق، وأن يدفع هلا أجـرة حضـانة   وكلفته بأن يبذل هلا صداقاً قد يكون بع
وهذا كله يستلزم نفقـات جيـب أن    ،ورضاع إن كان له منها أوالد يف سن احلضانة والرضاع

حيسب حساا بعد الفراق، فمن العدل أن يكون الطالق بيد الرجل ال بيد املرأة، ألنه هو الذي 
  .يغرم املال

  : طبيعة املرأة
فليس هلا من اجللد والصرب مثل ما  ،فإا سريعة التأثر بطبيعتها ةت من حكماملرأة مهما أوتيف

للرجل، فلو كان الطالق بيدها فإا تستعمله أسوأ استعمال ألا ال تستطيع ضبط نفسها كمـا  
يستطيع الرجل، فمن العدل واحملافظة على استمرار الزوجية وبقائها أن يكون الطالق بيد الرجل 

ليس أمامها من التكاليف ما حيول بينها وبني إيقاع الطالق، بل  ، زيادة على ذلك أنهال بيد املرأة
  .على دفع حقوقها لترهقه بذلك انتقاماً منهإلرغام زوجها إيقاع الطالق غضبها رمبا زين هلا 

مث إن من كرامة املرأة أن ال يكون الطالق بيدها، ألنه لو كان بيدها، ومل تفارق زوجها بعد 
ف حيصل قد يشعرها ذلك بأا تفرض نفسها على زوجها فرضا، فلذلك من كرامتها أن أي خال

  .جتعل كون األمر بيد زوجها ذريعة للحفاظ على تواجدها يف بيت الزوجية



ومع ذلك فإن هناك بعض املفاسد اليت قد تنتج عن الطالق نتيجة سـوء اسـتخدامه مـن    
صال يلغى الطالق بسببها ألن املفاسد الناجتة عـن  الرجل، ولكن تلك املفاسد ال يصح اعتبارها أ

وقد ذكر ابن القيم تعارض املصاحل واملفاسد يف إلغائه أخطر وأكثر من املفاسد املتعلقة بوجوده، 
ميكن الطالق، وبني رجحان املصاحل فيها عند ذكره للحيلة السرجيية، واليت يتوهم حمتالوها أنه ا 

وتصـوروا ذلـك مصـلحة حمضـة،     للرجل تطليق زوجتـه،  ال ميكن إلغاء الطالق كلية، ف
ولو كان لعموم املطلقني يف هـذا مصـلحة   ، الشرائع العامة مل تنب على الصور النادرة :(فقال

وجتعل الزوج يف ذلك مبرتلـة  ، لكانت حكمة أحكم احلاكمني متنع الرجال من الطالق بالكلية 
أوىل وأليق من مراعاة هذه املصلحة اجلزئية  تعاىلاملرأة ال تتمكن من فراق زوجها، ولكن حكمته 
وقاعدة الشرع والقدر حتصيل أعلى املصلحتني ، اليت يف مراعاا تعطيل مصلحة أكرب منها وأهم 

فـإن  ؛ وهكذا ما حنن فيـه سـواء  ، ودفع أعلى املفسدتني وإن وقع أدنامها ، وإن فات أدنامها 
ومفسدة سده عليهم أكرب ، حة سده عليهم مصلحة متليك الرجال الطالق أعلى وأكرب من مصل

كلها حكم ومصـاحل وعـدل    تعاىلوشرائع الرب . من مفسدة فتحه هلم املفضية إىل ما ذكرمت
  ١ )وإمنا العبث واجلور والشدة يف خالفها، ورمحة

، قد حرمت املسيحية الطالق حترمياً باتاً عند الكاثوليكمث إن الواقع بعد هذا يدل على هذا ف
من املسيحيني على هـذا   رياء علة الزنا عند األورثوذكس، فكانت النتيجة أن خرج الكثوباستثن

قيود التبيح هلم الطالق بغري ، مما اضطر معظم الدول املسيحية إىل سن قوانني وضعية ، التحرمي 
حيـام الزوجيـة عرضـة     وأصبحت، صاروا يطلقون ألتفه األسباب فاإلسالم، اليت شرعها 

  .كل حني، بل صاروا يغريون الزوجات كما يغريون تسرحيات الشعر وأنواع الثيابيف لالحنالل 
  ـ حق املرأة يف التفريق ٢

وقد جعل الشرع للمرأة من األسباب اليت حتفظ حقها يف التفريق بينها وبني زوجها ما مينع 
قيود اليت من تسلط الزوج عليها، وحيفظ حقوقها، فال تستشعر أي قيد يفرضه زوجها عليه غري ال

حتتمها العشرة الزوجية، وسنذكر هنا باختصار بعض هذه األنواع، واليت سنفصل احلديث عنها 
  :يف حملها من هذا اجلزء

  :تشريع اخللع
وهو طالق املرأة لزوجها ببذهلا ما أعطاه هلا من مهر، وال يستغرب هذا التعريف للخلـع،  

  .ها يف الفصل اخلاص به تصب يف ذلكألن التفاصيل اليت ذكرها الفقهاء له، واليت سنرا
وأسبابه ال تعدو من نفور املرأة من زوجها، وقد يكون نفورا ذوقيا ال مربر له يف الرجـل،  

إذا قالت : )وقد وردت التعابري الكثرية عن السلف ما يدل على ذلك، فقد قال احلسن البصري
                                                

 . ٣/٢١٧:عالم املوقعني إ   )١(



، وقال عطاء بـن  (سما حل اخللعاملرأة ال أطيع لك أمرا وال أغتسل لك من جنابة وال أبر لك ق
مل ):قال مالك، و(إىن أكرهك وال أحبك: حيل اخللع واألخذ أن تقول املرأة لزوجها ):أىب رباح

أزل امسع ذلك من أهل العلم، وهو األمر اتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا مل يضر باملرأة، 
ل له أن يأخذ منها كل ما افتدت بـه،  ومل يسئ إليها، ومل تؤت من قبله، وأحبت فراقه، فإنه حي

  ١ )وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها
بل قد ورد يف السنة ما يدل على ذلك، ففي احلديث الذي تستند إليه معظـم التفاصـيل   

يـا  : فقالت  جاءت امرأة ثابت بن قيس إىل النيب الفقهية املتعلقة به نرى هذا االعتبار، فقد 
: فقال رسـول اهللا  . إال أين أخاف الكفر، ما أنقم على ثابت يف دين وال خلق ، رسول اهللا 

اقبـل  : (فقال لـه ، ويف رواية . وأمره ففارقها، فردا عليه . نعم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت
  ٢ )احلديقة وطلقها تطليقة

ض، مع أنه كان حيبها أشد احلـب  فقد كان سبب خمالعتها هو أا كانت تبغضه أشد البغ
: قـال   -رضي اهللا عنه  -بينهما بطريق اخللع، كما روي عن ابن عباس  ففرق رسول اهللا 

يا رسول اهللا ال جيتمـع  : فقالت  أول من خالع يف اإلسالم أخت عبد اهللا بن أىب، أتت النىب 
هو أشدهم سوادا، وأقصرهم  رأسي ورأسه أبدا، إىن رفعت جانب اخلباء، فرأيته أقبل يف عدة، إذ

  .نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهما: أتردين عليه حديقته قالت: قامة، وأقبحهم وجها، فقال
وألجل كون العلة منها والنفور بسببها، فإن احلكمة تقتضي أن ترد عليه ما بذل هلا عسـاه  

أة مىت تشاء، وتطلق أن يتزوج غريها، وإال تضرر ضررا حمضا، بل يصبح ذلك ملهاة فتتزوج املر
مىت أحبت دون أن تتضرر أدىن ضرر بينما يعاين الرجل األمرين مرارة فراق زوجتـه، ومـرارة   

  .خسارة ماله
  :تشريع التفريق القضائي

وقد شرع كبديل للخلع حىت ال تفقد املرأة حقها يف ماهلا، وحىت ال يتسلط الزوج عليهـا،  
  .حلق يف فسخ الزواج بينها وبينهألن ويل أمر املسلمني يف تلك احلالة له ا

ومعظم دواعي التفريق القضائي تعود ملصلحة املرأة، كما سنرى، فمن ذلك مثال التفريـق  
لتضييق الرجل على زوجته يف النفقة أو تفريطه فيها باعتباره قواما عليها، فقد نص الفقهاء على 

، وأن للقاضي أن يفرق بينـهما هلـذا   وبني فراقه، خمرية بني الصرب عليه يف هذه احلالة املرأة أن 
العجز واإلعسار كماله أن يفرق بينهما المتناعه عن اإلنفاق مع قدرته عليه واستدلوا على ذلك 

، وليس اإلمساك مع ترك )٢٢٩:البقرة(﴾فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ﴿: قول اهللا تعاىلب
                                                

 . ٣/١٣٩:القرطيب   )١(
: ، اـتىب ٣/٣٦٩: ، النسـائي ٣/٢٥٤: ، الـدارقطين ٧/٣١٣: ، البيهقي٥/٤: ، جممع الزوائد٥/٢٠٢٢:البخاري   )٢(

 . ٤/٣، ٢/٢٩٦: ، أمحد٦/٤٨٢: ، مصنف عبد الرزاق٣٧٩: ، سنن سعيد بن منصور١/٦٦٣: ، ابن ماجة٦/١٦٩



تقول املرأة إما أن تطعمـين وإمـا أن    ):وبقوله تسريح، فيتعني ال، اإلنفاق إمساكا مبعروف 
، عن ابن أيب الزنـاد  ، و١ )تطلقين، ويقول العبد أطعمين واستعملين، ويقول الولد إىل من تدعين

. نعم: أيفرق بينهما ؟ قال، سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته: قال
  .بري ينصرف إىل سنة رسول اهللا سنة، وهذا التع: سنة ؟ قال: قلت

كتب إىل أمراء ه ثبت أنهذا النوع من التفريق، فقد   -رضي اهللا عنه  -بل قد مارس عمر 
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما ، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، يف رجال غابوا عن نسائهم ، األجناد 

  .مضى
قهاء على هذا احلـق يف مواضـع   ومن ذلك التفريق لثبوت الضرر من الزوج، فقد نص الف

خمتلفة، بل ورد عن مالك أن للمرأة أن تطلق نفسها منه، من غري عوض، ففي العتبية من روايـة  
عبد امللك بن احلسن عن ابن وهب فيمن تشكت امرأته ضرره، فأشهد هلا إن عاد فهي مصدقة 

ئب أن زوجها عاد إىل يف ذلك، وأمرها بيدها تطلق نفسها ألبتة، فأشهدت بعد أيام وزوجها غا
وأنكر الزوج أن يكون أذاها مث قدمت املرأة وزعمت أا كـذبت  ، وأا طلقت نفسها ، أذاها 

ألنه جعلها ؛ قد بانت منه ولزمه ما قضت : فيما شكت من األذى وال يعرف ذلك إال بقوهلا قال
  .٢مصدقة وقال مثله أشهب

قد والغيبة واللعان وغريها، وكلها تصب يف وغريها من أنواع التفريق كالتفريق للعيوب والف
  .مصاحل الزوجة، كما سنرى تفاصيلها يف حملها

  

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٤/٦٥:املنتقى   )٢(



  أسس الترجيح يف مسائل الطالقـ  ٢
اختلفت مواقف الفقهاء من أحكام الطالق اختالفا شديدا متباينا، حبيث كان فيها املتشدد الذي 

ئنا بينونة ال ينفك عنها إال بتزوجها زوجا يسرع بالتطليق ألتفه األسباب، وألبسط الصيغ، بل يوقعه با
إن شك أطلق زوجتـه  :(آخر، بل أزواجا آخرين كما يف هذه املسألة اليت نص عليها املالكية بقوهلم 

طلقة واحدة أو اثنتني أو ثالثا ؟ مل حتل إال بعد زوج الحتمال كونه ثالثا، مث إن تزوجها بعـد زوج  
مث ، الحتمال أن يكون املشكوك فيه اثنتني وهذه ثالثة ، بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتني فال حتل إال 

الحتمال أن يكون املشكوك فيه واحدة وهاتـان اثنتـان   ، إن تزوجها وطلقها ال حتل إال بعد زوج 
الحتمال أن يكون املشكوك فيه ثالثـا،  ، مث إن طلقها ثالثة بعد زوج مل حتل إال بعد زوج ، حمققتان 

أو إن مل ، إال أن يبت طالقها كأن يقول أنت طالق ثالثا ، ث وهكذا لغري اية وقد حتقق بعدها ثال
فينقطع الدور وحتل له بعد زوج هـذه  ، يكن طالقي عليك ثالثا فقد أوقعت عليك تكملة الثالث 

  ١ )لدوران الشك فيها، املسألة الدوالبية 
أنت : اسقيين ماء فقال هلا وكما نص احلنفية يف طالق املخطئ أن من أراد أن يقول المرأته

طالق، وقع، واستدلوا على ذلك بأن الفائت باخلطأ ليس إال القصد، وهو ليس شرطا لوقـوع  
  .٢الطالق كاهلازل والالعب بالطالق

إلغاء كليا بوضع الصيغ اليت حتبس صاحبها  الطالقومنهم يف مقابل ذلك من حاول أن يلغي 
ن أساليب للتفريق بني الزوجني لغوا وهدارا، كهذه عن التعليق، وجتعل كل ما وضع الشارع م

                                                
 . ٢/٤٠٣: ، الشرح الكبري٤/٨٨:التاج واإلكليل: ، وانظر٢/٥٩٠: حاشية الصاوي   )١(
  . رجال من العرب طلق يف يوم مخس نسوة، ومما يروى من التساهل يف الطالق واللعب به أن ٣/١٠١:بدائع الصنائع    )٢(

    . هن متالحيات متنازعات وكان شنظريادخل عليهن يوما فوجدوذلك أنه 
    . إىل مىت هذا التنازع ما إخال هذا األمر إال من قبلك يقول ذلك المرأة منهن اذهيب فأنت طالق  : فقال

    . عجلت عليها الطالق ولو أدبتها بغري ذلك لكنت حقيقا  : فقالت له صاحبتها
    . وأنت أيضا طالق  : فقال هلا

    . قبحك اهللا فواهللا لقد كانتا إليك حمسنتني وعليك مفضلتني  : فقالت الثالثة
    . وأنت أيتها املعددة أياديهما طالق أيضا  : فقال

    . ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إال بالطالق  : فقالت له الرابعة وكانت هاللية وفيها أناة شديدة
    . وأنت طالق أيضا  : فقال هلا

واهللا ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إال   : أشرفت عليه وقد مسعت كالمه فقالتوكان ذلك مبسمع جارة له ف
    . ملا بلوه منكم ووجدوه فيكم أبيت إال طالق نسائك يف ساعة واحدة

    . وأنت أيضا أيتها املؤنبة املتكلفة طالق إن أجاز زوجك  : قال
    . هيه قد أجزت قد أجزت  : فأجابه من داخل بيته

إن كنـت    : على زوجته فارعة الثقفية وهي تتخلل حني انفتلت من صالة الغداة فقال هلادخل املغرية بن شعبة ن ذلك أن مو
    . تتخللني من طعام اليوم إنك جلشعة وإن كنت تتخللني من طعام البارحة إنك لبشعة كنت فبنت

    . ء مما ذكرت ولكين استكت فتخللت للسواكواهللا ما اغتبطنا إذا كنا وال أسفنا إذ بنا وما هو لشي  : فقالت
 . فخرج املغرية نادما على ما كان منه



ال ، كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثالثا: الصيغة املنسوبة البن سريج، فقد نصوا على أنه لو قال
وإذا وقعت الثالث ، ألنه لو وقع لزم وقوع ما علق به وهو الثالث ؛ يقع منه الطالق بعد ذلك 

وما أفضى وجوده إىل عدم وجوده مل ، إىل عدم وقوعه  فوقوعه يفضي، امتنع وقوع هذا املنجز 
  . ١يوجد

أن : احليلة يف حـل الـدور  (: وذكر ابن دقيق العيد وجها آخر معاكسا هلذه احليلة، فقال
فإذا طلقها وجب أن يقـع  ، فأنت طالق قبله ثالثا ، كلما مل يقع عليك طالقي : فيقول، يعكس
وهو الوقوع وعدمه وكل ما ، معلق على النقيضني  -ذه واحلالة ه -ألن الطالق القبلي ؛ الثالث

فأنـت  ، كلما عزلتـك  : فهو واقع ضرورة، ويشبهه قوهلم يف الوكالة، كان الزما للنقيضني 
  ٢ )مث يعزله، فأنت معزول ، كلما عدت وكيلي : أن يقول: وكيلي، نفاذ العزل

إن آليت : املسألة، قالذكر نظائر هذه (:وقد أضاف السيوطي إىل هذا نظائر أخرى، فقال
، أو راجعتك فأنت طالق قبله ثالثا ، أو العنتك ؛ أو فسخت بعيبك ، أو ظاهرت منك ، منك 

، وذا مشلت هذه احليلة معظم ما وضعه ٣ )مث وجد املعلق به مل يقع الطالق ويف صحته األوجه
حل اليت قد تدعو إليها الشرع من وسائل التفريق بني الزوجني، فينتفي ما وضعه الشارع من املصا

  .احلاجة للتفريق
وقد ذكر ابن تيمية السبب الداعي لوضع هذه الصيغة واالحتيال ا علـى عـدم وقـوع    

وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه املسألة لالحتيال على دفع الطـالق أم  :(الطالق، فقال 
نفا لبعض املتأخرين بعـد  لكين رأيت مص، واحتال ا من بعده ، قاله طردا لقياس اعتقد صحته 

وهلـذا  ، ومقصوده ا االحتيال على عدم وقوع الطالق ، املائة اخلامسة صنفه يف هذه املسألة 
ألنه لو قالوا إذا طلقتـك فأنـت   ؛ إذا وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثا  :صاغوها بقوله

   ٤ ) الدور سواءطالق قبله ثالثا مل تنفعه هذه الصيغة يف احليلة وإن كان كالمها يف
وبني هذين املوقفني املتناقضني وقف بعض العلماء مواقف نراها وسطية مقاصدية ال هـي  
باملتشددة، فتقطع العصمة بسبب وبغري سبب، وال هي متراخية، فتزيل الطالق بالكلية، وهـذا  

  .املوقف ميثله علماء كثريون ومن مذاهب خمتلفة
وذي يف سبيلها، وفاضت أقالمه بالكتابة عنها ورعايـة  ولعل أهم من اعتىن ذه الناحية، وأ

املقاصد فيها هو ابن تيمية، وتبعه ابن القيم يف كثري مما ذكره، بل زاد عليه يف مسائل كثرية، وال 
بأس أن ننقل هنا صورة عن اجلهد الذي بذله ابن تيمية، واألذى الذي حلقه يف سبيله، والثمرات 

                                                
 . ٢/١٥٧: املنثور يف القواعد الفقهية   )١(
 . ٣٨١: األشباه والنظائر: نقال عن   )٢(
 . ٣٨١: األشباه والنظائر   )٣(
 . ٤/١٤٢:الفتاوى الكربى   )٤(



ور كل ذلك بلسانه البليغ تلميذه املخلص له ابن القيم يف قوله اليت نتجت عن ذلك اجلهد، ويص
  :عند احلديث عن عالقة الطالق باألميان

وحكاه  شيخ اإلسالم عن مجاعة من العلماء الذين مست مهمهـم وشـرفت نفوسـهم    (
ومل يكن مع خصومه ما يردون ، فارتفعت عن حضيض التقليد احملض إىل أوج النظر واالستدالل 

وأما ما سواها فبني ، فلم يكن له برد هذه احلجة قبل ، أقوى من الشكاية إىل السلطان به عليه 
وصنف يف املسألة ما بني مطول ومتوسط وخمتصر ، ونقضها أبلغ نقض ، فساد مجيع حججهم 
وأقوال الصحابة ، وبلغت الوجوه اليت استدل ا عليها من الكتاب والسنة ، ما يقارب ألفي ورقة

وهو مقـيم  ، وصار إىل ربه، واعد إمامه خاصة وغريه من األئمة زهاء أربعني دليال والقياس وق
فكـان يفـيت يف   ؛ وأوقاته ملستفتيه ، باذل نفسه وعرضه ، مباهل ملنازعيه ، داع إليها ، عليها 

  ١ )الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعني فتيا
، وهدمت صوامعه وبيعـه  ، واه مصانع التحليل فعطلت لفتا:(ويذكر أثر هذا اجلهد بقوله 

وقامت سوق ، وتقشعت سحائب اللعنة على احملللني واحمللل هلم من املطلقني ، وكسدت سوقه 
وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعني وغريهم مـن  ، االستدالل بالكتاب والسنة واآلثار السلفية 

املعني به من كرمت عليه نفسـه مـن    وخرج من حبس تقليد املذهب، أئمة اإلسالم للطالبني 
  ٢ )املستبصرين

فقامت قيامة أعدائه وحساده ومـن ال  :(أما عن مواقف املعاصرين له، فينص عليها بقوله 
وهجنوا ما ذهب إليه حبسب املستجيبني هلـم غايـة   ، يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو حملته 

، هذا قد رفع الطالق بني املسلمني : قالواوأشباه األنعام ، فمن استخفوه من الطغام ، التهجني 
هذا قد أبطل الطـالق  : ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا، وكثر أوالد الزنا يف العاملني 

هذا قد حل بيعة السلطان من أعنـاق  : وقالوا ملن تعلقوا به من امللوك والوالة، املعلق بالشرط 
وأما هو فصرح يف كتبه أن أميان احلالفني ال . اليمنيونسوا أم هم الذين حلوها خبلع ، احلالفني 

ومن أفىت بـذلك  ، فال حيل ملسلم حل بيعة السلطان بفتوى أحد من املفتني ، تغري شرائع الدين 
  ٣ )كان من الكاذبني املفترين على شريعة أحكم احلاكمني

: نها، يقولويذكر أن ما حدث له من الفتنة بسبب ذلك يشبه ما حدث لسلفه من العلماء م
فما أشبه الليلة بالبارحـة  ، ولعمر اهللا لقد مين من هذا مبا مين به من سلف من األئمة املرضيني (

إنه حيل عليك أميان : فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه إىل ضربه بأن قالوا للسلطان، للناظرين 
فلم ، فمنعه السلطان ،  وهم حيلفون مكرهني غري طائعني، البيعة بفتواه أن ميني املكره ال تنعقد 

                                                
 . ٤/١١٤: إعالم املوقعني   )١(
 . ٤/١١٥: م املوقعنيإعال   )٢(
 . ٤/١١٥: إعالم املوقعني   )٣(



مث تاله على أثره حممد ، ميتنع ملا أخذه اهللا من امليثاق على من آتاه اهللا علما أن يبينه للمسترشدين 
بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إىل الرشيد أنه حيل أميان البيعة بفتواه أن اليمني بالطالق قبل 

وإن كل امرأة (وكانوا حيلفوم يف مجلة األميان ، النكاح ال تنعقد وال تطلق إن تزوجها احلالف 
هذا ينقض عليكم أميـان  : وتالمها على آثارمها شيخ اإلسالم فقال حساده) أتزوجها فهي طالق

وال صدهم ذلك ، وال ثىن عزمام يف اهللا ومههم ، فما فت ذلك يف عضد أئمة اإلسالم ، البيعة 
بـل مضـوا   ، من احلق الذي أداهم إليه اجتهادهم  عما أوجب  اهللا عليهم اعتقاده والعمل به

  ١ )وصارت أقواهلم أعالما يهتدي ا املهتدون، لسبيلهم 
وقد ذكر يف الفتاوى الكربى بعض اجلهد الذي بذله يف ذلك، واألقوال اليت انفرد ا عـن  

جـرى  ومن أقواله املعروفة املشهورة الـيت  (: أهل عصره، فحصل له بسببها من احملنة ما حصل
وأن الطالق الثالث ال يقع إال ، بالتكفري يف احللف بالطالق : بسبب اإلفتاء ا حمن وقالقل قوله

: منها قاعدة كبرية مساهـا . وأن الطالق احملرم ال يقع وله يف ذلك مصنفات ومؤلفات، واحدة 
بني الطـالق  الفرق (: وقاعدة مساها. حنو أربعني كراسة). حتقيق الفرقان بني التطليق واألميان(

وقاعدة يف . جملد لطيف) أن مجيع أميان املسلمني مكفرة(وقاعدة يف . بقدر نصف ذلك). واليمني
). التفصيل بني التكفري والتحليـل (: وقاعدة مساها. تقرير أن احللف بالطالق من األميان حقيقة

  ٢ )تنضبط ، وغري ذلك من القواعد واألجوبة يف ذلك ال تنحصر وال)اللمعة(: وقاعدة مساها
ومثل ابن تيمية ابن القيم، فقد انتصر ألقوال ابن تيمية ونشرها، وزاد عليها الكثري مما سنراه 
يف أجزاء هذه السلسلة، وقد كان موقفه من طالق الغضبان داعية للرصايف لوضع قصيدة متدحه، 

ا ما يتعلق ذا وترد يف نفس الوقت على الفقهاء الذي يبالغون يف إيقاع الطالق، سنذكر منها هن
  :قال الرصايف الباب، 

  مبا يف الشرع ليس له وجوب     قل يف الطالق ملوقعيه   أال
  يضيق ببعضه الشرع الرحيب        غلومت يف ديانتكم غلوا  

  من التعسري عندكم ضروب          م ـنتأاهللا تيسريا و أراد
  لكم فيهن ال هلم الذنوب       كروب   بأمتكموقد حلت 

  نفخت له يذوب إذايكاد      هي حبل الزواج ورق حىت و
  به يف اجلو هاجرة حلوب  أدلت كخيط من لعاب الشمس 

  ويقطعه من النسم اهلبوب             نفث   األفواهميزقه من 
  :وبعد أن ذكر مواقف الفقهاء املتشددة أتبعها بالثناء على ابن القيم وشيخه ابن تيمية، بقوله

                                                
 . ٤/١١٥: إعالم املوقعني   )١(
 . ٤/١٦١ :الفتاوى الكربى   )٢(



  الفقهاء كم قد    دعاهم للصواب فلم جييبوا  فدى ابن القيم
  ومزدجر ملن هو مستريب       عالمه  للناس رشد    إففي 

  األديبحناها شيخه احلرب             طريق علم   أتاهحنا فيما 
  من الغالني مل تعه القلوب          وبني حكم دين اهللا لكن  

  ب منهم من خييبلنا فيخي            أمرالعل اهللا حيدث بعد 
ومن العلماء املعاصرين الذين ساروا على ج ابن تيمية وابن القيم يف هذا البـاب الشـيخ   
يوسف القرضاوي، فهو يفيت بفتاوامها، وفتاوى غريمها ممن ضيق باب الطالق، يقول عند ذكره 

طالق يف كل على أن اإلسالم مل يشرع ال(: لتشريعات اإلسالم اليت قصد ا تضييق منافذ الطالق
إن الطالق املشروع الذي جاء به القرآن والسنة أن يتـأىن الرجـل   ، وال يف كل حال، وقت 

فإن فعل كـان  ، وال يف طهر جامعها فيه ، فال يطلق امرأته يف حيض ، ويتخري الوقت املناسب 
ى غري ما أمر ألنه أوقعه عل، إىل أنه ال يقع ، وقد ذهب بعض الفقهاء ، طالقه طالقاً بدعياً حمرماً 

أي مـردود علـى   ) من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: (ويف احلديث الصحيح. الرسول
  .صاحبه

، أو مكرهاً، فإذا كان فاقد الوعي ، واتزان واختيار ، وجيب أن يكون املطلق يف حالة وعي 
على الصحيح فهذا ال يقع ، فتفوه مبا مل يكن يريد ، أو غضبان غضباً أغلق عليه قصده وتصوره 

، وفسره غريه بـاإلكراه  ، فسره أبو داود بالغضب ). ال طالق يف إغالق: (للحديث الشرف، 
  .وكالمها صحيح

وجيب أن يكون قاصداً للطالق واالنفصال عن زوجته بالفعل، أما أن جيعل من الطالق مييناً 
، مـاء السـلف  فال يقع على الصحيح كما قال بذلك بعض عل. أو يهدد به ويتوعد، حيلف به 

  .وشيخه ابن تيمية، ورجحه العالمة ابن القيم 
الذي ، فقد بقي الطالق املنوي املقصود ، وإذا كانت كل هذه األنواع من الطالق ال تقع 

للخالص من حياة ال يطيـق  ، ويراه العالج الفذ ، ويدرسه قبل أن يقدم عليه ، يفكر فيه الزوج 
  ) إمنا الطالق عن وطر: (بن عباسفهذا هو الذي قال فيه ا. صرباً عليها

هذا عند علماء أهل السنة، أما اإلمامية فهم أوسع املذاهب الفقهية يف باب الطالق، وأقرب 
  .إىل مقاصد الشريعة يف هذا الباب

مبينا وجهة نظر اإلمامية يف ) أصل الشيعة وأصوهلا(يف كتابه  عـالء آل جـعـفـريقول 
وطبيعته ـ مع إرسـال    ]أي عقد الزواج[  ذلك الربط وعرفت أن من شأن:(مسائل الطالق 

العقد وإطالقه ـ أن يبقى ويدوم إىل املوت، بل وما بعد املوت، إال أن حيصل له رافع يرفعـه،   
وعامل يزيله، وملا كانت احلاجة والضرورة، والظروف واألحوال قد تستوجب حل ذلك الربط، 



حدمها ذلك، لذلك جعل الشـارع احلكـيم   وفك تلك العقدة، ويكون من صاحل الطرفني أو أ
  . أسباباً رافعة، وعوامل قاطعة، تقطع ذلك احلبل، وتفصل ذلك الوصل

فإن كانت النفرة والكراهة من الزوج، فالطالق بيده، وإن كانت من الزوجة فاخللع بيدها،  
تتعداها، ولكل واحد منها أحكام وشروط، ومواقع خاصة ال   ،وإن كان منهما فاملباراة بيدمها

  . وال يقوم سواها مقامها
ولكن ملا كان دين االسالم ديناً اجتماعياً، وأساسه التوحيد والوحدة، وأهـم مقاصـده    

االتفاق واإللفة، وأبغض األشياء اليه التقاطع والفرقة، لذلك ورد يف كثري من األحاديث ما يدل 
عباد، وجعلهم يف فسحة من األمر فكانت احلاجة والسعة على ال، على كراهة الطالق والردع عنه

فَعسـى أَنْ   ﴿:تقتضي بتشريعه، والرمحة واحلكمة، وإرشاد العباد إىل مواضع جهلهم بالعاقبـة  
كل ذلك يقتضي التحذير منـه،   )١٩من اآلية: النساء)(تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيراً كَثرياً

  )بصر فيهوالردع عنه، واألمر بالتروي والت
ونظراً :(وانطالقا من هذه النظرة املقاصدية حدد وجهة نظر اإلمامية يف مسائل الطالق، فقال

هلذه الغاية، جعل الشارع احلكيم للطالق قيوداً كثرية، وشرط فيه شروطاً عديدة، حرصاً علـى  
ماميـة  تقليله وندرته، والشيء إذا كثرت قيوده، عز وجوده،  فكان من أهم شرائطه ـ عند اإل 

، فلـو وقـع   )٢من اآلية: الطالق)(وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم ﴿:حضور شاهدين عدلني : ـ
الطالق بدون حضورمها كان باطالً، ويف هذا أبدع ذريعة، وأنفع وسيلة، إىل حتصـيل الوئـام،   

كما أن وقطع مواد اخلصام بني الزوجني، فإن للعدول وأهل الصالح مكانة وتاثرياً يف النفوس، 
من واجبهم اإلصالح واملوعظة، وإعادة مياه صفاء الزوجني املتخاصمني إىل جماريهـا، فـاذا مل   
تنجع نصائحهم ومساعيهم يف كل حادثة، فال أقل من التخفيف والتلطيف، والتـأثري يف عـدد   

    ١ )كثري
علـى   وقد ضاعت هذه الفلسفة الشرعية:(مث ينتقد ما عليه احلال عند أهل السنة، فيقول 

إخواننا من علماء السنة، فلم يشترطوا حضور العدلني، فاتسعت دائرة الطالق عندهم، وعظمت 
املصيبة فيه، وقد غفل الكثري منا ومنهم عن تلك احلكم العالية، واملقاصد السـامية، يف أحكـام   

من مجيع  الشريعة اإلسإلمية، واألسرار اإلجتماعية، اليت لو عمل املسلمون ا ألخذوا بالسعادة
أطرافها، وملا وقعوا يف هذا الشقاء التعيس، والعيش اخلسيس، واختالل النظام العائلي يف أكثـر  

    )البيوت

                                                
 . ٢٧٨: أصل الشيعة وأصوهلا   )١(



مث ذكر بعض النواحي اليت ذهب إليه اإلمامية واليت تؤيد النظرة املقاصدية اليت التزموهـا،   
يجاً، أو يف حال غضب أن ال يكون الزوج مكرهاً ومته: ومن أهم شرائط الطالق أيضاً:(فقال 

  . وانزعاج، وأن تكون الزوجة طاهرة من احليض، ويف طهر مل يواقعها فيه
وقد اتفقت اإلمامية أيضاً على أن طالق الثالث واحدة، فلو طلقها ثالثاً مل حتـرم عليـه،    

 نعم، لو راجعها مث طلقها وهكذا ثالثاً حرمت عليه يف. وجيوز له مراجعتها، والحتتاج إىل حملل
الطالق الثالث، وال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه، ولو طلقها مث راجعها تسع مرات مع ختلـل  

   ١ )احمللل حرمت عليه يف التاسعة حرمة مؤبدة
***  

انطالقا من هذا سنذكر هنا األسس اليت يقوم عليها ما نراه من ترجيحات يف هذا البـاب،   
  :رهوهي بالتايل نوع من االستدالل على كل ما سنذك

  اعتبار كل االجتهادات الفقهيةـ  األساس األول
وقد عرب القدماء عن هذه القاعدة بأن كل جمتهد مصيب، ونقصد باتهد هنا من استكمل 
أدوات االجتهاد، ونقصد باالجتهادات ما كان من أهلها، ولو اعتربها البعض شذوذا أو أقـواال  

جورا، ألن هذه األقوال مجيعا قد يكون فيهـا  ضعيفة ال سند هلا، أو قوال مرجوحا، أو قوال مه
  .وجه من احلق يستدعي ترجيح العمل ا يف حاجة من احلاجات أو ملصلحة من املصاحل

وقد أشار إىل هذا األساس ابن القيم، بل اعتمده ـ مع قوله بعدم صحة اعتبـار أن كـل    
للمخارج من الوقوع جمتهد مصيب ـ وذلك عند بيانه ملخارج الطالق، فقد عقد فصوال مهمة  

كان  أي قول من أقوال املسلمني خرج به من لعنة رسول اهللا (:يف التحليل، قال يف مقدمتها
  ٢ )ومباءته باللعنة، أعذر عند اهللا ورسوله ومالئكته وعباده املؤمنني من ارتكابه ملا يلعن عليه 

املخارج اليت نذكرها فإن هذه (: مث ذكر مصدره الذي اعتمده الستنباط هذه املخارج، فقال
حبيث ال يعرف عنهم فيه ، دائرة بني ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدمها أو أفىت به الصحابة 

أو هو قول مجهور األمة أو بعضهم أو ، أو هو خارج عن أقواهلم ، أو أفىت به بعضهم ، خالف 
وال خترج هذه القاعدة الـيت  ، أو أتباعهم أو غريهم من علماء اإلسالم ، إمام من األئمة األربعة 

وال ، فال يكاد يوصل إىل التحليل بعد جماوزة مجيعها إال يف أنـدر النـادر   ، نذكرها عن  ذلك 
ونصح نفسه ونصح عباده أن أيا منها ارتكب فهو ، ريب أن من نصح هللا ورسوله وكتابه ودينه 

  ٣ )أوىل من التحليل
                                                

 . ٢٨٠: أصل الشيعة وأصوهلا   )١(
 . ٤/٤٧: إعالم املوقعني   )٢(
 . ٤/٤٧: إعالم املوقعني   )٣(



اللجوء إليهم على اختالف مذاهبهم لعالج وهذه القاعدة تستدعي إحسان الظن بالعلماء، و
املشكالت الواقعية، وإصالح ما يفسده املتعصبون الذين يفتون بآرائهم، أو مبا يفهمونـه مـن   

  .األدلة، بغض النظر عن الواقع وحاجات الناس ومصاحلهم
 وقد نص ابن القيم على أنه إذا حلف بالطالق أال يكلم فالنا أو ال يدخل داره، فأفتاه مفت

اعتقادا لقول علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وطـاوس  ، بعدم وقوع الطالق يف هذه اليمني 
أو اعتقـادا  ، أو اعتقادا لقول أيب حنيفة والقفال يف صيغة االلتزام دون صيغة الشرط ، وشريح 

أو اعتقادا لقول أيب عبـد  ، لقول أشهب أنه إذا علق الطالق بفعل الزوجة أنه مل حينث بفعلها 
الرمحن الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطالق املعلق ال يصح كما ال يصح النكاح والبيـع  

  .وهو مذهب مجاعة من أهل الظاهر، والوقف املعلق 
ولو فرض فساد هذه األقوال كلها ، ومل يقع الطالق ، مل حينث يف ذلك كله (:قال ابن القيم

فهو أوىل بعدم احلنث من اجلاهـل  ، أنه ال حينث به فإنه إمنا فعل احمللوف عليه متأوال مقلدا ظانا 
وهذا ، ومل يسأل غري من أفتاه ، وغاية ما يقال يف اجلاهل إنه مفرط حيث مل يستقص ، والناسي 

فلو صح هـذا  ، ومل يسأل عن احمللوف عليه ، بعينه يقال يف اجلاهل إنه مفرط حيث مل يبحث 
  ١)أول مطيع هللا مأجور إما أجرا واحدا أو أجرين ؟فكيف واملت، الفرق لبطل عذر اجلاهل ألبتة 

مل يؤاخذ خالدا مث ساق األمثلة الكثرية على عدم مؤاخذة املقلد أو املتأول، ومنها أن النيب 
ومل يؤاخذ أسامة حني قتل من قال ال إلـه إال اهللا  ، يف تأويله حني قتل بين جذمية بعد إسالمهم 

ومل يؤاخذ أصـحابه  ، ارا يف الصوم عمدا ألجل التأويل  ومل يؤاخذ من أكل، ألجل  التأويل 
ومل يؤاخذ املستحاضة بتركها الصوم ، وأخذوا غنيمته ألجل التأويل ، حني قتلوا من سلم عليهم 

، ومل يؤاخذ عمر رضي اهللا عنه حني ترك الصالة ملا أجنب يف السـفر  ، والصالة ألجل التأويل 
يف التراب كتمعك الدابة وصلى ألجل التأويل، ومل يؤاخـذ   ومل يؤاخذ من متعك، ومل جيد ماء 

حني رمى حاطب بن أيب بلتعة املـؤمن البـدري     -رضي اهللا عنه  -عمر بن اخلطاب  النيب 
إنك منافق جتادل :(ومل يؤاخذ أسيد بن حضري بقوله لسعد سيد اخلزرج ، بالنفاق ألجل التأويل

ذلك املنافق نرى وجهه :(من قال عن مالك بن الدخشم ألجل التأويل، ومل يؤاخذ ) عن املنافقني
  .ألجل التأويل) وحديثه إىل املنافقني

، فقد أمجعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن وكذلك أصحاب رسول اهللا 
وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه ، وقعت الفتنة : قال الزهري، فهو هدر يف قتاهلم يف الفتنة 

، فأمجعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهـو هـدر   ، متوافرون وسلم كلهم 
  .أنزلوهم مرتلة اجلاهلية
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فال حيل ألحد :(قال ابن القيم بعد عرضه لألدلة الكثرية على عدم املؤاخذة بالتأويل والتقليد 
كان الرجل فإذا ؛ أن يفرق بني رجل وامرأته ألمر خيالف مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغري حجة 

، قد تأول وقلد من أفتاه بعدم احلنث فال حيل له أن حيكم عليه بأنه حانث يف حكم اهللا ورسوله 
وإذا وصل اهلوى إىل هذا احلد ، بل هذه فرية على اهللا ورسوله وعلى احلالف ، ومل يتعمد احلنث 

وال مذهبه ومـن  وأي مقام بني يدي اهللا يوم ال ينفعه شيخه ، وله مقام ، فصاحبه حتت الدرك 
  ١ )قلده

واعتبار أن كل جمتهد مصيب، له قيمة عظيمة فيما يسمى باالجتهاد االنتقائي الذي خيتـار  
املفيت فيه أصلح ما يراه للناس، ويعترب املذاهب املختلفة كلها وجوها من الشريعة يضع كل واحد 

  .منها يف موضعه اخلاص
يف واقع كان ميوج بالتعصب للمـذاهب   ولعل أحسن من استدل هلذه القاعدة، وانتصر هلا

املختلفة هو اإلمام أبو حامد الغزايل، وسنذكر هنا أدلته على هذه القاعدة، وإجابته عن الشبه اليت 
أثارها املخالفون، وهي عني الشبه اليت ينطلق منها من يفيت مجيع الناس بقول واحد، ويـداوي  

  .أقواماأمراضهم مجيعا بعالج واحد، فيشفي قوما، ويقتل 
واملختار عندنا وهو الذي نقطع بـه وخنطـئ   :(قال الغزايل بعد ذكره للخالف يف املسألة 

، مث سـاق  ٢ )املخالف فيه أن كل جمتهد يف الظنيات مصيب وأا ليس فيها حكم معني هللا تعاىل
  :ة األدلة على اعتبار هذه القاعدة، فقسم األدلة اليت يستدل ا الفقهاء إىل نوعني من األدل

أدلة نصية قاطعة ال جمال فيها للنظر، وال يصح اخلطأ فيهـا إال مـع عـدم    : النوع األول
فإن كـان  ، ينظر :(بلوغها، وهو ما إذا كان يف املسألة نص للشارع أخطأه اتهد، قال الغزايل 

النص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه اتهد بطريقه فقصر ومل يطلب فهو خمطئ  وآمث بسبب 
  ٣ )ألنه كلف الطلب املقدور عليه فتركه فعصى وأمث وأخطأ حكم اهللا تعاىل عليه؛ تقصريه 

فاخلطأ فيه هذه احلالة معترب، وال يصح القول معها بأن كل جمتهد مصيب، ألن هناك مرجعا 
ينبغي أن يرجع إليه اتهد ن ولكنه مل يفعل، أما إذا مل يبلغه النص ال لتقصري من جهتـه لكـن   

ق من جهة بعد املسافة وتأخري املبلغ والنص قبل أن يبلغه ليس حكما يف حقه فهذا خيتلـف  لعائ
قد يسمى خمطئا جمازا على معىن أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكما يف :(حكمه، قال الغزايل 

 وذلك أنه لو صلى الـنيب  ؛ ولكنه قبل البلوغ ليس حكما يف حقه فليس خمطئا حقيقة ، حقه 
وخيربه بتحويل القبلـة فـال    ت املقدس بعد أن أمر اهللا تعاىل جربيل أن يرتل على حممد إىل بي

فلو نزل ، ألن خطاب استقبال الكعبة بعد مل يبلغه فال يكون خمطئا يف صالته ؛ يكون النيب خمطئا 
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وال منـاد مـن    فأخربه وأهل مسجد قباء يصلون إىل بيت املقدس ومل خيرج بعد إليهم النيب 
فلو بلغ ذلك أبا بكر وعمـر  ؛ إذ ذلك ليس حكما يف حقهم قبل بلوغه ، ه فليسوا خمطئني جهت

ألم ليسوا ؛ واستمر سكان مكة على استقبال بيت املقدس قبل بلوغ اخلرب إليهم فليسوا خمطئني 
  ١ )مقصرين

املسائل غري النصية، وهي اليت ال نص فيها، وهي موضع الكـالم يف هـذه   : النوع الثاين
لقاعدة، وإليها ترجع أكثر االختالفات الفقهية، وقد بدأ الغزايل استدالله على هذا النوع ـذا  ا

ما هو املرجع الذي نفرق : كثر وضوحاأو بعبارة أ ٢)كيف يتصور اخلطأ فيها ؟:(التساؤل الوجيه 
  .به بني االجتهاد املصيب واالجتهاد املخطئ مع عدم الدليل النصي

فرضـتم  : فإن قيل(: حتماالت املمكنة يف ذلك، وأجاب عنها، فقالوقد وضع الغزايل اال
املسألة حيث ال دليل على احلكم املنصوص وحنن خنطئه إذا كان عليه دليل ووجب عليه طلبه فلم 

عليه دليل قاطع أو دليل ظين ؟ فإن كان عليه دليل قاطع فلم يعثر عليه وهو قادر : يعثر عليه، قلنا
ب تأثيمه وحيث وجب تأثيمه وجبت ختطئته كانت املسـألة فقهيـة أو   عليه فهو آمث عاص وجي

ولو كان لنبه عليه من عثـر  ، وإمنا كالمنا يف مسائل ليس عليها دليل قاطع ، أصولية أو كالمية 
فإن الدليل القاطع يف مثل هذه املسـألة نـص   ، عليه من الصحابة غريه ولشدد اإلنكار عليهم 

، ى وجه يقطع به وال يتطرق الشك إليه والتنبيه على ذلك سهل صريح أو يف معىن املنصوص عل
مل يعثر عليه مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم فأخطأ أهل اإلمجاع احلق أو عرفه بعضهم : أفيقولون

وكتمه أو أظهره فلم يفهمه اآلخرون أو فهموه فعاندوا احلق وخالفوا النص الصريح وما جيري 
  ٣ )مقطوع ببطالا جمراه ؟ ومجيع هذه االحتماالت

مث ذكر انطالقا من أن معظم املسائل الفقهية مسائل ظنية، بسببها وقع اخلالف، وليس هناك 
مرجع يرجع إليه يف إثبات املصيب، فإن القول بتخطئة واحد منهم ختطئة مطلقة ال يصح، قـال  

وإذا ، ليل قاطع فيها ومن نظر يف املسائل الفقهية اليت ال نص فيها علم ضرورة انتفاء د:(الغزايل 
 )فإذا انتفى التكليف انتفى اخلطأ، انتفى الدليل فتكليف اإلصابة من غري دليل قاطع تكليف حمال 

٤  
وقد حيتج هنا من يبالغ يف القول بقطعية الظين بناء على قناعته الشخصية، وهو ما حيصـل  

مارات الظنية ليست أدلـة  األ:(اآلن يف أكثر مواطن اخلالف، قال الغزايل ردا على هذه الشبهة 
فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه ال يفيد الظن لعمرو ، بأعياا، بل خيتلف ذلك باإلضافات 
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بل قد يقوم يف حق شخص ، ورمبا يفيد الظن لشخص واحد يف حال دون حال ، مع إحاطته به 
نفرد ألفاد الظن وال واحد يف حال واحدة يف مسألة واحدة دليالن متعارضان كان كل واحد لو ا

  ١ )يتصور يف األدلة القطعية تعارض
وهو   -رضي اهللا عنهم  -مث ذكر مثاال على ذلك ال خيتلف فيه، وهو من مواقف الصحابة 

كيـف وإمنـا   ، الدنيا بالغ (:إذ قال ، رأى التسوية يف العطاء   -رضي اهللا عنه  -أن أبا بكر 
فنظر إىل املسألة من زاوية   -رضي اهللا عنه  -ا عمر ، أم)عملوا هللا عز وجل وأجورهم على اهللا

، فقد رأى التفاوت لكون ذلك ترغيبا يف )كيف تساوي بني الفاضل واملفضول ؟:(خمتلفة فقال 
طلب الفضائل، وألن أصل اإلسالم وإن كان هللا فيوجب االستحقاق، قال الغزايل تعليقا علـى  

واملعىن الذي ذكره أبو بكر فهمه عمـر  :(الوقت  هذين املوقفني املتناقضني والصحيحني يف نفس
رضي اهللا عنهما ومل يفده غلبة الظن وما رآه عمر فهمه أبو بكر ومل يفده غلبة الظن وال مـال  

  )قلبه إليه
مث بني أن العلة يف ذلك اختالف الطبائع واملشارب، ويصعب مع هذا االختالف محل الناس 

فمن خلق خلقة أيب بكر ، وذلك الختالف أحواهلما (:كلهم على رأي واحد وفهم واحد، فقال 
يف غلبة التأله وجتريد النظر يف اآلخرة غلب على ظنه ال حمالة ما ظنه أبو بكر ومل ينقدح يف نفسه 

ومن خلقه اهللا خلقة عمر وعلى حالته وسجيته يف االلتفات إىل السياسـة ورعايـة   ، إال ذلك 
خري فال بد أن متيل نفسه إىل ما مال إليه عمـر مـع   مصاحل اخللق وضبطهم وحتريك دواعيهم لل

ولكن اختالف األخالق واألحوال واملمارسات يوجب ، إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه 
  ٢ )اختالف الظنون

مث ذكر أن هذا االختالف الذي يرجع للطبائع واملشارب هو الـذي يـتحكم يف أكثـر    
ب طبعه أنواع من األدلة يتحرك ـا ظنـه ال   فمن مارس علم الكالم ناس:(االختالفات، قال 

يناسب ذلك طبع من مارس الفقه، ولذلك من مارس الوعظ صار مائال إىل جنس ذلك الكـالم  
فمن غلب عليه الغضب مالت نفسه إىل كل ما فيـه شـهامة   ، بل خيتلف باختالف األخالق 

فق واملساهلة، فاألمـارات  ومن الن طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إىل ما فيه الر، وانتقام 
  ٣ )كحجر املغناطيس حترك طبعا يناسبها كما حيرك املغناطيس احلديد دون النحاس

وانطالقا من هذه املقدمات البديهية يذكر الغزايل السبب الذي جعل الفقهـاء يتصـورون   
يف  أدلتهم اخلالفية أدلة قطعية، يضيقون ا على غريهم، ويتعصب هلا من يتعصب زاعما اخلطـأ 
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أصل اخلطأ يف هذه املسألة إقامة الفقهاء لألدلة الظنية وزنـا  (غريها، وأنه ال دليل سواها، فيقول 
  ١ )وهو خطأ حمض يدل على بطالنه الرباهني القاطعة، حىت ظنوا أا أدلة يف أنفسها ال باإلضافة 

أساسـها   ومن الشبه اليت قد تعترض بعد هذا، وهي من الشبه اليت جند بعض الفقهاء على
يتنابزون باأللقاب، وينكر كل واحد على اآلخر اخلطأ يف فهم املسألة مع وضوحها، وهـو أن  
األدلة مع قطعيتها قد تكون غامضة، فيدركها قوم دون قوم، فمن أدركها كان الصواب معـه،  

  .ومن أخطأها كان خمطئا يلزم تنبيهه
إىل معجوز عنه ممتنع وإىل مقدور  الشيء ينقسم:(وقد أجاب الغزايل على هذه الشبهة بقوله 

فإن كان درك احلق املعني معجـوزا عنـه ممتنعـا    ؛ عليه على يسر وإىل مقدور عليه على عسر 
وإن كان مقدورا على يسر فالتارك له ينبغي أن يأمث قطعا ألنه ترك ما قـدر  ، فالتكليف به حمال 
ن يكون العسر صار سببا للرخصة وإن كان مقدورا على عسر فال خيلو إما أ، عليه وقد أمر به 

فإن بقي التكليف مع العسر ، وحط التكليف كإمتام الصالة يف السفر أو بقي التكليف مع العسر 
فتركه مع القدرة إمث كالصرب على قتال الكفار مع تضاعف عددهم فإنه شديد جدا وعسري ولكن 

أمر به فاملخطئ آمث فيه وإن مل وكذلك احلق يف املسائل الفقهية مع العسر إن .. يعصي إذا تركه
يؤمر بإصابة احلق، بل حبسب غلبة الظن فقد أدى ما كلف وأصاب ما هو حكم يف حقه وأخطأ 

بل هو بصدد أن يكون حكما يف حقه لو خوطب به أو نصب علـى  ، ما ليس حكما يف حقه 
  ٢ )معرفته دليل قاطع

تقسيم قاطع يرفع اخلالف مع كل وهذا (: مث خلص هذا التوجيه للمسألة وبيان أثرها بقوله
وذلك مسلم ولكنه ، وهو أن ما ليس حكما يف حقه قد أخطأه ، منصف ويرد الرتاع إىل عبارة 

نوع جماز كتخطئة املصلي إىل بيت املقدس قبل بلوغ اخلرب ، مث هذا ااز أيضا إمنـا ينقـدح يف   
أمـا سـائر   ، لة املخـابرة  حكم نزل من السماء ونطق به الرسول كما يف حتويل القبلة ومسأ

إذ ، اتهدات اليت يلحق فيه املسكوت باملنطوق قياسا واجتهادا فليس فيها حكم معـني أصـال  
احلكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع وليس فيها خطاب ونطق فال حكـم فيهـا   

  ٣ )أصال إال ما غلب على ظن اتهد
الناحية العملية ،ولو مع عدم القول ذا، فقـد   هذا ما ذكره الغزايل من أدلة، ونرى أنه من

نص كثري من العلماء على أنه ال اإلنكار يف املسائل املختلف فيها، فال يصح اإلنكار على مـن  
اإلنكار من املنكر إمنا يكـون  :(أخذ بقول من األقوال ألي قناعة من القناعات، قال السيوطي 

أو املصيب واحـد  ، ألن كل جمتهد مصيب ؛ كار فيه فيما اجتمع عليه، فأما املختلف فيه فال إن
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ومل يزل اخلالف بني السلف يف الفروع وال ينكر أحد على غريه جمتهدا فيه، وإمنـا  ، وال نعلمه 
   ١ )ينكرون ما خالف نصا أو إمجاعا قطعيا أو قياسا

بني األقوال  وخنتم هذا األساس مبقولة هلا قيمة كبرية يف التعامل مع النصوص ا ميكن التوفيق
املختلفة، نوجهها خاصة ملن يزعم االنفراد بفهم النصوص، وكأن الكتاب والسنة حكر عليـه،  

وال ميتنع أن خياطبنا اهللا خبطاب (: وهي إلمام من أئمة الزيدية، هو أمحد بن حيي بن املرتضى قال
  ٢ )خيتلف مفهومه، ويريد من كل ما فهمه جلواز تعلق املصلحة به

أعظم من أن حييط به فهم، أو حيده قـول، أو حيصـيه    وكالم رسوله  تعاىلفكالم اهللا 
  . مذهب

  أن الفقه ليس حمصورا يف املذاهب األربعة ـ األساس الثاين 
، ولو مل  -رضي اهللا عنهم  -وهذا األساس هو الذي دعانا للبحث يف أقوال السلف الصاحل 

ض يتعامل مع هذه املذاهب، وكأن اتفاقها إمجاع يقل ا إمام من أئمة املذاهب األربعة، ألن البع
حيرم خرقه، ويعترب شاذا من ال يقول به، مث ينتقون من أقوال هذه املذاهب ما يرونه معتمـدا أو  
مشهورا أو عليه العمل، ويعتربون ما عداه ضعيفا أو مهجورا مع أنه قد يهجر يف زمان ليحيا يف 

  .غريه، أو يضعف مع شخص ليقوى مع غريه
ألجل هذا األساس مل نعترب رجحان قول من األقوال املذكورة يف هذا الباب إال وله سنده و

  -رضـي اهللا عنـه    -، وخاصة ابـن عبـاس    -رضي اهللا عنهم  -من أقوال السلف الصاحل 
وتالميذه، واليت ال يصح القول بأن ابن عباس تراجع عنها، فاألسانيد تثبت صحة ما ذكره وتنفي 

  .تراجعه
شار كثري من العلماء هلذا االعتبار مع وضوحه وعدم احلاجة إىل الربهنة عليه، وقد عقد وقد أ

القول يف جواز الفتوى باآلثار السلفية والفتـاوي  : فصل:(له ابن القيم فصال يف اإلعالم قال فيه 
سـب  وأن قرا إىل الصواب حب، وأا أوىل باألخذ ا من آراء املتأخرين وفتاويهم ، الصحابية 

، وأن فتاوى الصحابة أوىل أن يؤخذ ا من فتاوى التـابعني  ، قرب أهلها من عصر الرسول 
وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول أقـرب  ، وفتاوى التابعني أوىل من فتاوى تابعي التابعني 

كما أن ، وهذا حكم حبسب اجلنس ال حبسب كل فرد فرد من املسائل ، كان الصواب أغلب 
وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإمنا هو حبسب اجلنس ال حبسب كل شخص ، عني عصر التاب
وهكـذا  ، ولكن املفضلون يف العصر املتقدم أكثر من املفضلني يف العصـر املتـأخر   ، شخص 

                                                
 . ٢/١٤٠:  املنثور يف القواعد الفقهية   )١(
 . ١/١٩٥: البحر الزخار   )٢(



فإن التفاوت بني علوم املتقـدمني  ؛ الصواب يف أقواهلم أكثر من الصواب يف أقوال من بعدهم 
  ١ )بينهم يف الفضل والدين واملتأخرين كالتفاوت الذي

مث بني خطأ االقتصار يف الفتوى على مذاهب املتأخرين وهجر أقوال املتقدمني مع كوـا  
ولعله ال يسع املفيت واحلاكم عند اهللا أن يفيت وحيكم بقـول فـالن   :(أقرب لزمن الوحي، فقال 

وى واحلكـم بقـول   وفالن من املتأخرين من مقلدي األئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفت
بل يتـرك  ، وأمثاهلم ، وإسحاق بن راهويه وعلي بن املديين وحممد بن نصر املروزي ، البخاري 

، قول ابن املبارك واألوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومحاد بن زيد ومحاد بن سـلمة  
بل ال يعد ، ثاهلم وأم، بل ال يلتفت إىل قول  ابن أيب ذئب والزهري والليث بن سعد ، وأمثاهلم 

وأيب ، قول سعيد بن املسيب واحلسن والقاسم وسامل وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشـريح  
بل يرى تقدمي قول املتأخرين من أتباع ، وأضرام مما يسوغ األخذ به ، وائل وجعفر بن حممد 

أيب و، من قلده على فتوى أيب بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأيب بن كعـب 
الدرداء وزيد بن ثابت وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وعبـادة بـن   

فال يدري ما عذره غدا عند اهللا إذا سوى بـني  ، وأضرام ، وأيب موسى األشعري ، الصامت 
فكيف إذا رجحها عليها ؟ فكيف إذا عـني  ، وأقوال هؤالء وفتاويهم ، أقوال أولئك وفتاويهم 

واستجاز عقوبة من خالف املتأخرين هلا ، ومنع األخذ بقول الصحابة ، وإفتاء ، ألخذ ا حكما ا
  ٢ )وشهد عليه بالبدعة والضاللة وخمالفة أهل العلم، 

وما ذكره ابن القيم يصدق على كثري من اآلراء اليت سنراها، اليت زعم فيها اإلمجاع، واعترب 
رضي اهللا عنهم  -قائلني ا جبال من رجال السلف الصاحل اخلالف فيها شذوذا مع أنه يتصدر ال

  .، وكأن تلك اجلبال سراب مل يلتفت إليه عند احلكم بدعوى اإلمجاع -
  أن الورع هو حفظ كيان األسرة املسلمةـ األساس الثالث 

وسبب اعتبار هذا أساسا من األسس اليت يعتمد عليها يف الترجيح أو اإلفتاء يف هذا البـاب  
لك الورع البارد الذي حيمل البعض على اإلسراع باإلفتاء بالتطليق خشية أن تصبح معاشرة هو ذ

املستفيت مع زوجته معاشرة سفاح، وأن يصبح أوالدمها أوالد زىن، فيفيت بالطالق كمـا يفـيت   
ببطالن الصالة، متصورا أن كلتا النتيجتني واحدة، بل إنه يف الصالة قد يربز تضلعه الفقهي ليبني 
للعامي كيف يرقع صالته، ويبذل من اجلهد يف ذلك ما لو بذل عشره حلمى بيوت املسلمني من 

  .التصدع

                                                
 . ٤/١١٨: إعالم املوقعني   )١(
 . ٤/١١٨: إعالم املوقعني   )٢(



والورع يف هذا الباب كما نراه ليس يف التفريق بني املرء وزوجه وإمنا يف البحـث املضـين   
، وببذل أقصى الطاقة إلرجاعه لزوجته إرجاعا شرعيا، ولو بغري ما يقتنع به من أقوال الفقهـاء 

  .  فقناعته ال ينبغي أن تتحكم يف مصاحل املسلمني
 :، وهو إمام من أئمة الورع، مبينا موضع الورع احلقيقي يف هذا البابقال اإلمام أمحدوقد 

حرمهـا   :خصـلتني  أتىالطالق قد  يأمرتى خصلة واحدة والذي أالذي ال يأمر بالطالق فإمنا (
   ١ )اتقي مجيعها اأنو، فهذا خري من هذا ،حلها لغريهأو ،عليه

يف هذا الباب، فللورع ميادينه اخلاصة اليت ال  وبني ابن القيم أن هذا هو سنة رسول اهللا 
السعة والرمحة وعند غريه الشدة والنقمة، فما  فعند رسول اهللا  :(ابن القيم يصح جتاوزها، قال

هلفته، فما فرق بـني   إغاثةوجد عنده  إالوجد عنده تفريج كربته وال هلفان  إالجاءه مكروب 
، ومل خيرب ديـار  وإيثارمنهما  إرادةعن  إالعن وطر واختيار، وال شتت مشل حمبني  إالزوجني 

بل رفـع املؤاخـذة    اإلنسان،احملبني بغلظ اللسان ومل يفرق بينهم مبا جرى عليه من غري قصد 
والسبق على طريق  هاإلكرا أووالنسيان  أبالكالم الذي مل يقصده بل جرى على لسانه حبكم اخلط

  ٢ )االتفاق
  :ونذكر هنا لالستدالل على هذا األساس استدالل عاملني جليلني مها ابن تيمية والغزايل 

قال ابن تيمية عند رده على من يتشدد يف الطهارة، ويعترب الوسوسة فيها ورعا، ويراعـي  
م بـالتطليق مراعيـا   اخلالف الفقهي فيها آخذا بأشد األقوال، وهو نفس ما يتعامل به من حيك

االختالف إمنا يورث شبهة إذا مل تتـبني سـنة   :(أحرص األقوال على التفريق بني املرء وزوجه 
، وقد كره أن نترته عما ترخص فيـه  ، أرخص يف شيء  فأما إذا بينا أن النيب   رسول اهللا 

نا عنـه عصـينا   فإن ترته )إن اهللا حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته(: وقال لنا
لشبهة وقعـت   واهللا ورسوله أحق أن نرضيه، وليس لنا أن نغضب رسول اهللا  رسول اهللا 

ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره ملن أرسـل هـديا أن   ، لبعض العلماء كما كان عام احلديبية 
 يستبيح ما يستبيحه احلالل خلالف ابن عباس، ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل خلالف

ولكنا  نكره له ، ومالك ، وابنه ، ولكنا نكره تطيب احملرم قبل الطواف خلالف عمر . أيب هريرة
  ٣ )ومثل هذا واسع ال ينضبط. وغريه، أن يليب إىل أن يرمي اجلمرة بعد التعريف خلالف مالك 

قد  أما الغزايل، فقد ذكر من الشبه اليت يستند إليها أهل هذا النوع من الورع، وعلى أساسها
  :يلزمون أنفسهم وغريهم قوال واحدا يأبون ما عداه، وسنسوق ما ذكره من شبه مث رده عليها

                                                
 . ٤٥:طالق الغضبان   )١(
 . ٢٥:طالق الغضبان   )٢(
 . ١/٢٢٩ :اوى الكربىالفت   )٣(



وقد قسم الشبه اليت أوردها املخالفون من املتشددين يف التزام األقوال إىل قسمني نـذكرمها  
  :فيما يلي

  :الشبه العقلية
  :تها باملوضوعوقد أورد أربع شبه، نقتصر منها على الشبهتني التاليتني، لعالق

  :الشبهة األوىل
وهو أن يكـون قليـل   ، أن هذا املذهب يف نفسه حمال ألنه يؤدي إىل اجلمع بني النقيضني 

النبيذ مثال حالال حراما والنكاح بال ويل صحيحا باطال، واملسلم إذا قتل كافرا مهدرا ومقادا إذ 
الشيء ونقيضه حق وصواب،  فإذا، ليس يف املسألة حكم معني وكل واحد من اتهدين مصيب 

ألنه يف االبتداء جيعل الشيء ونقيضه ؛ هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة : وقد قال بعضهم
حقا وباآلخر يرفع احلجر وخيري بني الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلني وخيري املستفيت لتقليد من 

  .١شاء وينتقي من املذاهب أطيبها عنده
ذه الشبهة بالتنبيه إىل نوع اخلطاب باحلكم الشرعي، فهو لـيس  وقد أجاب الغزايل على ه

كما يظن من أورد هذه الشبهة، بل ما يعتقده الكثري من الناس من أنه يتعلق باألعيان، بـل إن  
الشرع علقه بأفعال املكلفني، فلذلك ال يتناقض أن حيل لزيد ما حيرم على عمرو، فاملرأة حتـل  

مليتة حتل للمضطر دون املختار، والصالة جتب على الطاهر وحترم للزوج وحترم على األجنيب، وا
  .على احلائض

والتناقض احلقيقي ليس يف هذا، وإمنا هو أن جيتمع التحليل والتحـرمي يف حالـة واحـدة    
فإذا تطرق التعدد واالنفصال إىل شيء من هـذه  ، لشخص واحد يف فعل واحد من وجه واحد 

يف الدار املغصوبة حرام قربة يف حالة واحدة لشخص واحد لكن  اجلملة انتفى التناقض، فالصالة
  .فاختالف األحوال ينفي التناقض، من وجه دون وجه 

وهذا عام يف األحوال املختلفة واألسباب املختلفة، وال فرق بني أن يكون اختالف األحوال 
رام على احملدث إذا فالصالة ح، باحليض والطهر والسفر واحلضر أو بالعلم واجلهل أو غلبة الظن 

  .علم أنه حمدث واجبة عليه إذا جهل كونه حمدثا
وبناء على هذا نص الغزايل على وجه الورع يف التزام األقوال، فليس الورع فيهـا مبراعـاة   

: أعياا، وإمنا بالقناعة اليت ينطلق صاحبها منها، واليت ختتلف باختالف األحوال، يقول الغـزايل 
ركوب البحر ملن غلب على ظنه السالمة وحيرم على من غلب على ظنه  حيل: ولو قال الشارع(

اهلالك فغلب على ظن اجلبان اهلالك وعلى ظن اجلسور السالمة حرم على اجلبان وحل للجسور 

                                                
 . ١/٣٥٥: املستصفى   )١(



من غلب على ظنه أن النبيذ باخلمر أشبه فقد : الختالف حاهلما وكذلك لو صرح الشارع وقال
  ١ )باملباحات أشبه فقد حللته له مل يتناقضحرمته عليه ومن غلب على ظنه أنه 

وبناء على هذا املثال يتوجه ما ذكرنا من اعتبار األحوال املختلفة الـيت ال جيـدي معهـا    
  .التعصب لقول بعينه

مث إن الغزايل بأسلوبه اجلديل على طريقة املتكلمني سلم ألصحاب الشبهة ما أوردوه مـن  
رد بأن القول بذلك أيضا ال يتناقض مع ما ذكره، ألنـه  اعتبار احلل واحلرمة وصفا لألعيان، و

فال  يتناقض عقال أن يكون الشخص الواحد أبـا ابنـا لكـن    ، يكون من األوصاف اإلضافية 
لشخصني وأن يكون الشيء جمهوال ومعلوما لكن الثنني وتكون املرأة حالال حرامـا لـرجلني   

  .لمختار حالل للمضطركاملنكوحة حرام لألجنيب حالل للزوج وامليتة حرام ل
  :الشبهة الثانية

وهي الشبهة اليت يتمسك ا املغالون يف التعصب للمذاهب الفقهية حبيث يعتربون اخلروج 
عن االلتزام ا بدعة، وقد عرب الغزايل عن هذه الشبهة يف واقع كان ميوج بالتعصب املذهيب، وهو 

لـو صـح مـا    :(ية احملافظة اليوم، فقال يف ذلك ال يبتعد عن واقع كثري من اتمعات اإلسالم
ذكرمتوه جلاز لكل واحد من اتهدين يف القبلة واإلناءين إذا اختلف اجتهادمها أن يقتدي باآلخر 

فلم ال يقتدي مبن صحت صالته ؟ وكذلك ينبغي أن يصـح  ، ألن صالة كل واحد صحيحة ؛ 
، ألنه بناها على االجتهاد ؛ ا صحيحة وصالة احلنفي أيض، اقتداء الشافعي حبنفي إذا ترك الفاحتة 

  ٢ )فلما اتفقت األمة على فساد هذا االقتداء دل على أن احلق واحد
ألن كل مصل يصلي لنفسه ، وقد رد الغزايل على هذه الشبة بأن االتفاق يف هذا غري مسلم 

تنع االقتداء وصالة اإلمام غري مقطوع ببطالا فكيف مي، وال جيب االقتداء إال مبن هو يف صالة 
  ؟ 

كما سنرى، ألن الزعم باعتبار بقائه مـع   الطالقومثل هذا جياب عنه يف كثري من مسائل 
زوجته سفاحا قول من أقوال مذهبه الذي يأمت به، ويصح له أن يأمت بغـريه ويتفـادى وقـوع    

  .، ويكون مع ذلك ورعا، ألنه مل خيرج من أحكام الشريعةالطالق
  :الشبه النقلية

  :٣الغزايل مخس شبه نوردها مجيعا فيما يليوقد ذكر 
وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ  ﴿:تعاىلوهي االستدالل بقوله : الشبهة األوىل

ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَش٧٨(ن (نيا آتكُلانَ وملَيا ساهنمـا  فَفَهلْمعا وكْما ح
                                                

 . ١/٣٥٥: املستصفى   )١(
 . ١/٣٥٧: املستصفى   )٢(
 . ١/٣٥٩: املستصفى: انظر   )٣(



نيلا فَاعكُنو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسووجه الـدليل أن  )٧٨،٧٩: األنبياء(﴾و ،
  .مبدرك احلق وأن احلق واحد فيها اختصاص سليمان 

  :وقد أجاب الغزايل على هذه الشبهة بالوجوه التالية
صح أما باالجتهاد حكما، ومن العلماء من منع اجتهاد األنبياء  أنه من أين: الوجه األول

 عقال ومنهم من منعه مسعا ومن أجاز أحال اخلطأ عليهم، فكيف ينسب اخلطـأ إىل داود  
  ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد ؟ 

 ﴾ حكْما وعلْماوكُلا آتينا  ﴿:تعاىلأن اآلية أدل على نقيض مذهبهم إذ قال : الوجه الثاين
ومن قضى خبالف حكـم اهللا تعـاىل ال   ، والباطل واخلطأ يكون ظلما وجهال ال حكما وعلما 

  .يوصف بأنه حكم اهللا وأنه احلكم والعلم الذي آتاه اهللا ال سيما يف معرض املدح والثناء
مها حمقان، وهو أنه حيتمل أما كانا مأذونني يف احلكم باجتهادمها فحكما و: الوجه الثالث

  .فصار ذلك حقا متعينا برتول الوحي مث نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان 
  )٨٣:النساء(﴾لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم  ﴿:تعاىلوهي االستدالل بقوله : الشبهة الثانية

ووجه الدليل أن يف ) ٧:آل عمران(﴾نَ في الْعلْمِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخو ﴿:تعاىلوقوله 
  .جمال النظر حقا متعينا يدركه املستنبط

  :وقد رد الغزايل على هذه الشبهة بالوجهني التاليني
أنه رمبا أراد به احلق فيما احلق فيه واحد من العقليات والسمعيات والقطعيات : الوجه األول

  .مستنبطإذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري ، 
فكل ما أفضى إليه نظـر عـامل فهـو    ، أنه ليس فيه ختصيص بعض العلماء : الوجه الثاين

استنباطه وتأويله وهو حق مستنبط وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام وجعل احلق يف حق العوام 
  .احلق الذي استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم فهذا ال يدل على ختطئة البعض

إذا اجتهـد احلـاكم   (: وهي من أقوى الشبه، وهي االستدالل بقولـه  : ةالشبهة الثالث
  .ووجه الدليل أنه ذكر فيه خطأ وصوابا )فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر

  :وقد أجاب الغزايل على هذه الشبهة بالوجهني التاليني
احلاكم  أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب إذ له أجر وإال فاملخطئ: الوجه األول

  كيف يستحق األجر ؟ ، بغري حكم اهللا تعاىل 
هو أنا ال ننكر إطالق اسم اخلطإ على سبيل اإلضافة إىل مطلوبـه ال إىل مـا   : الوجه الثاين

فإن احلاكم يطلب رد املال إىل مستحقه وقد خيطئ ذلك فيكون خمطئا فيما طلبـه  ، وجب عليه 
وكذلك ، ع ما غلب على ظنه من صدق الشهود مصيبا فيما هو حكم اهللا تعاىل عليه وهو اتبا

  .كل من اجتهد يف القبلة



واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَـا تفَرقُـوا    ﴿:تعاىلوهي االستدالل بقوله : الشبهة الرابعة
قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعاذْكُرلَى  وع متكُنا وانوإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص

) ١٠٣:آل عمران(﴾شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدون
وغريها من اآليات احلاثة ) ٤٦:آل عمران(﴾ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِحيكُم  ﴿:تعاىلوقوله 

على التآلف، واإلمجاع منعقد على احلث على األلفة واملوافقة والنهي عن الفرقة، وقد أجـاب  
  :الغزايل على ذلك بالوجوه التالية

أن اختالف احلكم باختالف األحوال يف العلم واجلهل والظـن كاختالفـه   : الوجه األول
  .احليض والطهر واحلرية والرق واالضطرار واالختيارباختالف السفر واإلقامة و

أن األمة جممعة على أنه جيب على املختلفني يف االجتهاد أن حيكم كل واحد : الوجه الثاين
  .واألمر باتباع املختلف أمر باالختالف، مبوجب اجتهاده وهو خمالف لغريه 

نطلق من اآلثار الكـثرية  وهذه الشبهة هي أساس الورع الذي ذكرنا، وت: الشبهة اخلامسة
 -من اخلطأ يف االجتهاد، ومنها قول أيب بكـر    -رضي اهللا عنهم  -الدالة على حذر الصحابة 

أقول يف الكاللة برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كـان خطـأ فمـن    :(  -رضي اهللا عنه 
تهـدوا فقـد   إن مل جيتهدوا فقد غشوا وإن اج(: وقول علي لعمر رضي اهللا عنهما، )الشيطان
وملا كتب أبو موسى كتابا عن ) أما اإلمث فأرجو أن يكون عنك زائال وأما الدية فعليك، أخطئوا 

احمه واكتب هذا ما رأى عمر فإن يك خطأ فمـن  : فقال) هذا ما أرى اهللا عمر(:عمر كتب فيه
القنطار يف  عمر، وقال يف جواب املرأة اليت ردت عليه يف النهي عن املبالغة يف املهر حيث ذكرت

   )أصابت امرأة وأخطأ عمر(: الكتاب
وقد أجاب الغزايل على هذه الشبهة بأن اخلطأ يف االجتهاد الذي ال جيوز اعتباره، ويتورع 

أو ال يسـتتم  ، أن يصدر االجتهاد من غري أهلـه  (:عن القول به، يكون يف أربعة مواضع، هي
أو خيالف يف اجتهاده دلـيال  ، يه دليل قاطع أو يضعه يف غري حمله بل يف موضع ف، اتهد نظره 

قاطعا، فينتفي اخلطأ مىت صدر االجتهاد من أهله ومت يف نفسه ووضع يف حمله ومل يقع خمالفا لدليل 
مث مع ذلك كله يثبت اسم اخلطإ باإلضافة إىل طلب ال إىل ما وجب كمـا يف القبلـة   ، قاطع 

  ١ )وحتقيق مناط األحكام
من ذلك فقد يكون خوفا من دليل قـاطع    -رضي اهللا عنهم  -ة أما ما ورد عن الصحاب

أو خياف أن ال يكون أهال للنظر يف تلك ، أو مل يستتم نظره ومل يستفرغ متام وسعه ، غفل عنه 
  .املسألة أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال إظهارا للتواضع واخلوف من اهللا تعاىل

                                                
 . ١/٣٦١: املستصفى   )١(



جلليلني نرى أنه من الورع البحـث يف أقـوال   بعد هذا العرض لألدلة من هذين العاملني ا
اتهدين من السلف ومن بعدهم حلفظ بيوت املسلمني من التصدع وحفظ أوالد املسلمني من 
التشرد، وأن ال يلزم أحد بقناعته غري نفسه، فالشريعة ال ميثلها قول أو رأي أو مذهب أو اجتاه، 

  .اهاتبل متثلها مجيع األقوال واآلراء واملذاهب واالجت



  حق الزوج يف حل عصمة الزوجيةالباب األول ـ 
  

  أهلية املطلقـ  أوال
نتناول يف هذا الفصل الركن األول من أركان الطالق، وهو من يوقع الطالق، ومن يصح 
منه، وهو من أهم أركان هذا النوع من التفريق، باعتبار الطالق هو احلق الذي جعله اهللا للرجل 

لذلك كان من الالزم وضع ضوابط هلذا الذي أنيط بلسانه وتصـرفاته  حلل العصمة الزوجية، ف
  .استمرار احلياة الزوجية أو انقطاعها

وهذه الضوابط تستدعي معرفة الشروط اليت يتأهل ا املطلق ألن يقوم بالتطليق، والنظر يف 
فيما لو جعل املطلق األحوال اليت مير ا املطلق وتأثريها يف إيقاع الطالق أو عدم تأثريها، وأخريا 

  .األمر لغريه
وقد خصصنا لكل واحد من هذه الثالثة مبحثا خاصا، والذي دعانا إىل هذا هو ضـرورة  
الضبط الذي تستدعيه القسمة العقلية، ألن املطلق إما أن يطلق بنفسه أو يوكل غريه للتطليق، مث 

فإن كان أهال، فإما أن يكون هو يف حال تطليقه بنفسه إما أن يكون أهال للتطليق أو غري أهل، 
  . حبالة معتدلة أو حبالة قد تشوش عليه أهليته، وبذلك تنضبط هذه القسمة مع ما ذكرنا

أما عن أهلية املطلق فتتحقق بتوفر الشروط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف اعتبارها أو يف 
  :اعتبار تفاصيل بعضها 

  الذكورة  ـ  ١
كـل  أن وط املطلق أن يكون ذكرا، ومن األدلة على ذلـك  اتفق الفقهاء على أن من شر

يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْـتم النسـاَء    ﴿:تعاىل، ومن ذلك قوله أسندته إىل الرجلالشرعية النصوص 
هِنتدعل نال ﴿:تعاىلوقوله  ،)١: الطالق( ﴾فَطَلِّقُوه مإِنْ طَلَّقْت كُملَيع احنال ج    ـا لَـمـاَء مسن

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم  ﴿:تعاىلوقوله ، )٢٣٦: البقرة( ﴾تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً
نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمؤكَا ﴿:تعاىل، وقوله )٤٩: األحزاب( ﴾الْمجٍ موالَ زدبتاس متدإِنْ أَرجٍ وونَ ز

  )٢٠: النساء( ﴾وآتيتم إِحداهن قنطَارا
 وقولـه مـرة   ،طلق زوجتك :عبد اهللا بن عمرل من السنة األحاديث الكثرية، كقوله و
  .١مث يطلقها ،فلرياجعهامره  :أخرى

وقد دلت هذه النصوص ذا على قصر الطالق بيد الرجل، وقد ذكرنا أن للمرأة حقها يف 
   . أرادت ذلك، أو توفرت األسباب الداعية لذلك التفريق إذا

                                                
 . سبق خترجيه   )١(



  العقلـ  ٢
ألن الطالق من األفعال اليت حتتاج إىل التمييز والنظر، وخيالفها كل ما يتناقض مع ذلـك،  
ولذلك وقع اإلمجاع على عدم صحة طالق غري العاقل، ولكن مع ذلك قد خيتلـف النـاس يف   

أحكام زوال العقل وأنواعه حىت ينضبط بالضوابط  تفسري العقل واجلنون، فلذلك فصل الفقهاء يف
  .الشرعية، وفيما يلي تفصيل ألحكام طالق انون وأنواعه

  :ـ تعريف اجلنون وأنواعه ١
  :تعريف اجلنون

أو دخلتـه  ، أي زال عقله أو فسد : فهو جمنون، مصدر جن الرجل بالبناء للمجهول : لغة
  .١ستره: وجن الشيء عليه، اجلن 

  :٢عرفه الفقهاء واألصوليون بعبارات خمتلفة منها: اصطالحا
  .هو اختالل العقل حبيث مينع جريان األفعال واألقوال على جه إال نادرا •
وأن ، هو اختالل القوة املميزة بني األشياء احلسنة والقبيحة املدركة للعواقب بأن ال تظهر آثارها •

  .تتعطل أفعاهلا
 .لياتهو اختالل القوة اليت ا إدراك الك •

  :أنواع اجلنون
  :قسم الفقهاء اجلنون باعتبارين خمتلفني 

فاجلنون إما أن يكون أصليا، إما لنقصان جبل عليه دماغـه يف  : باعتبار األصالة والعروض
وإمـا السـتيالء   ، وإما خلروج مزاج الدماغ عن االعتدال بسبب خلط أو آفة ، أصل اخللقة 

، وهذا ٣ويفزع من غري ما يصلح سببا، دة إليه حبيث يفرح وإلقاء اخلياالت الفاس، الشيطان عليه 
  . النوع مما ال يرجى زواله

، وإما أن يكون عارضا، وهو ما إذا زال االعتدال احلاصل للدماغ خلقة إىل رطوبة مفرطة 
  .وهذا النوع مما يرجى زواله بالعالج مبا خلق اهللا تعاىل من األدوية، أو يبوسة متناهية 
واجلنون ذا التقسيم إما أن يكون مطبقا أو غـري مطبـق،   : تمرار والطروءباعتبار االس

، وغـري  ٤فاملطبق هو املالزم املمتد، واالمتداد ليس له ضابط عام بل خيتلف باختالف األحـوال 
  .املطبق، وهو الطارئ الذي ال يستقر، وهذا النوع من اجلنون ال مينع أصل التكليف

                                                
 . ١٣/٩٨: لسان العرب: انظر   )١(
 . ٣/٣٣٤: شرح التلويح   )٢(
 . ٣/٣٣٤: شرح التلويح   )٣(
  :يف حد اجلنون املطبق على قولني اختلف احلنفية   )٤(



  :ـ حكم طالق انون ٢
ونقصاا ، لفقهاء إىل عدم صحة طالق انون واملعتوه لفقدان أهلية األداء يف األول اتفق ا
فلم يقع طالقهما، وقد نقل اإلمجاع على ذلك، ومن ، فأحلقومها بالصغري غري البالغ ، يف الثاين 

  : األدلة على ذلك
وعن انون حىت ، م وعن الصيب حىت حيتل، رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ (: قوله  •

  ١ )يفيق
والعمل على : ، قال الترمذي٢ )إال طالق املعتوه املغلوب على عقله، كل الطالق جائز :(  قوله •

وغريهم أن طالق املعتوه    املغلوب على عقله ال جيوز  هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  
  .إال أن يكون معتوها يفيق األحيان فيطلق يف حال إفاقته

 . كالبيع، فاعترب له العقل ، أنه قول يزيل امللك  •
فإن حكم طالق املبتلى به منوط حباله ، أما اجلنون املتقطع ، وهذا يف اجلنون الدائم املطبق 

وإن طلق يف إفاقته وقـع لكمـال أهليتـه، قـال     ، فإن طلق وهو جمنون مل يقع ، عند الطالق 
، وال طالق املعتوه، س عشرة أو حيتلم قبلها وال جيوز طالق الصيب حىت يستكمل مخ:(الشافعي

  ٣(وال طالق انون الذي جين ويفيق إذا طلق يف حال جنونه وإن طلق يف حال صحته جاز 
  :ـ ما يلحق بانون ٣

وذلك النعدام أهليـة  ، واملدهوش ، واملربسم ، واملغمى عليه ، أحلق الفقهاء بانون النائم 
وكذا املغمى عليـه  ، لو أن الصيب وانون طلق امرأته مل يقع طالقه :(ياألداء لديهم، قال الزيلع

واملربسم واملدهوش والنائم واملعتقل والذي شرب الدواء مثل البنج وحنوه فتغري عقله إذا طلـق  
  :وفيما يلي تعريف م ومبا ذكر الفقهاء من أحكامهم٤(واحد من هؤالء زوجته مل يقع طالقه

  

  : املدهوش

                                                                                                                                 
هو ما يستوعب الشهر، وهو قول أبو يوسف، ألن هذا القدر أدىن ما يسقط به عبادة الصوم، فكان التقدير به : القول األول

  . أوىل
ان التقـدير بـه   هو ما يستوعب احلول، وهو قول حممد، ألن املستوعب للحول هو املسقط للعبادات كلها فك: القول الثاين

 . .٣/٣٣٤: ، شرح التلويحأوىل
 . سبق خترجيه   )١(
هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن وعطاء بـن عجـالن ضـعيف ذاهـب     : قال الترمذي   )٢(

 . ٤/٧٣: ،مصنف ابن أيب شيبة٣/٤٩٦:احلديث، الترمذي
 . ٥/٢٣٥:األم   )٣(
 . ٢/١٩٥:تبيني احلقائق   )٤(



أو ذهب عقلـه حيـاء أو خوفـا    ، يقال دهش الرجل أي حتري ، مصدر دهش  :وهو لغة
ويتعدى باهلمزة فيقال أدهشه غريه وهذه هي اللغة الفصحى، ويف لغة يتعدى باحلركـة فيقـال   

، ويطلقه الفقهاء علـى  ١دهشه خطب دهشا من باب نفع فهو مدهوش ومنهم من منع الثالثي
  .املتحري وعلى ذاهب العقل

  : املعتوه
فيشبه بعض ، وقد عرفه الفقهاء بأنه آفة توجب خلال يف العقل فيصري صاحبه خمتلط الكالم 

وعرفوه بأنه شبيه بانون وهو الذي يصيبه فساد ، وبعضه كالم اانني ، كالمه كالم العقالء 
  .يف عقله من وقت الوالدة

خبـالف  ، وال يشـتم   هو قليل الفهم املختلط الكالم الفاسد التدبري لكن ال يضرب: وقيل
واملعتوه من يكون ذلك ، انون، وقيل العاقل من يستقيم كالمه وأفعاله إال نادرا وانون ضده 

 ٢ )واألول أوىل، وهذا يؤدي إىل أن ال حيكم بالعته على أحد :(منه على السواء، قال ابن اهلمام
والعاقل خالفهمـا  ، بال قصد من يفعل فعل اانني عن قصد مع ظهور الفساد وانون : وقيل

  .وقد يفعل فعل اانني على ظن الصالح أحيانا
وقد يعرب أحيانا عن انون باملعتوه، فلذلك البد من االنتباه هلذا االختالف يف استعمال هذه 

ال جيوز طالقه يف : أرأيت املعتوه هل جيوز طالقه ؟ قال: قلت ):املصطلحات، ففي املدونة مثال
وانون عند مالـك  : ألن املعتوه إمنا هو مطبق عليه ذاهب العقل قلت؛ لى حال قول مالك ع

واملعتـوه  : قلـت ، نعم : الذي خينق أحيانا ويفيق أحيانا وخيتنق مرة وينكشف عنه مرة ؟ قال
  ٣(نعم: وانون واملطبق يف قول مالك واحد ؟ قال

واملراد باملعتوه الناقص العقـل  ):وقد ذكر ابن حجر املعتوه، وما يرد فيه من اخلالف، فقال
فيدخل فيه انون والسكران ،واجلمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه، وفيه خالف قدمي ذكر 
ابن أيب شيبة من طريق نافع أن احملرب بن عبد الرمحن طلق امرأة وكان معتوها فأمرها بن عمـر  

املعتوه طالقا وال غريه، وذكر بن أيب شيبة إين مل أمسع اهللا استثىن : بالعدة فقيل له إنه معتوه فقال
، ولعل املراد بالعته هنا ناقص العقل ال انـون  ٤(عن الشعيب وإبراهيم وغري واحد مثل قول علي

  .بالكلية
  : املربسم

                                                
 . ٢٠٢: املصباح املنري   )١(
 . ٣/٤٨٨:فتح القدير   )٢(
 . ٢/٧٩:املدونة   )٣(
 . ٩/٣٩٣:فتح الباري   )٤(



وهو املعلول بعلة الربسام، وهو وجع حيدث يف الدماغ من ورم يف احلميات احلارة، ويذهب 
أرأيت املربسم أو احملموم الذي يهـذي إذا  : ):ا يهلك، ويف املدونة، وكثريا م١منه عقل اإلنسان

: فقال مالك، مسعت مالكا وسئل عن رجل مربسم طلق امرأته باملدينة : طلق أجيوز طالقه ؟ قال
كتبت إىل أيب قالبة : ، وعن أيوب قال٢(إن مل يكن معه عقله حني طلق فال يلزمه من ذلك شيء

وإن ، تب إيل أنه ما شهدت به الشهود إن كان يعقل فطالقه جائز أسأله عن طالق املربسم، فك
  .٣كان ال يعقل فطالقه ال جيوز

  :املغمى عليه
وهو ليس جمنونا، ولكنه يف فترة إغمائه حكمه حكم انون، وقد قيد الفقهاء هنا باإلغماء 

فاق علم أنه كـان  فلما أ، يف املغمى عليه إذا طلق ، احلقيقي الذي هو فقدان الوعي، قال أمحد 
جيـوز  ، فليس هو مغمى عليـه ، إذا كان ذاكرا لذلك : فقال، وهو ذاكر  لذلك ، مغمى عليه 

. إنك طلقت امرأتك: فقيل له بعدما أفاق، يف انون يطلق ، يف رواية أيب طالب ، وقال . طالقه
فقد طلقت، ، إذا كان يذكر أنه طلق : فقال. ومل يكن عقلي معي، أنا أذكر أين طلقت : فقال

يف مـن  ، واهللا أعلم ، وهذا ):قال ابن قدامة. ويعلم به، فلم جيعله جمنونا إذا كان يذكر الطالق 
، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مربمسا ، وبطالن حواسه ، جنونه بذهاب معرفته بالكلية 

إن شاء ، لطالق فال يضره ذكره ل، مع أن معرفته غري ذاهبة بالكلية ، فإنه يسقط حكم تصرفه 
  ٤)اهللا تعاىل

  :النائم
وقد مر احلديث الدال على ذلك، وقد اتفق الفقهاء على حكمه، وعن جابر عـن عـامر   

لو ادعت أنه طلقهـا وقـت    ):، قال السرخسي٥(إذا طلق أو أعتق يف منامه فليس بشيء:)قال
النوم يعتري املرء عادة ألن ؛ كنت نائما يف تلك احلالة فالقول قوله : فقال الزوج، العصر ثالثا 

  ٦(وهو ما يذهب ويعود كاجلنون فيكون به مضيفا إىل حالة معهودة ، يف كل وقت 
   ـ البلوغ ٣

  :حكم طالق الصغري
  :تنقسم مراحل الصغر يف عرف الفقهاء إىل مرحلتني 

                                                
 . ١٢٥:طلبة الطلبة   )١(
 . ٢/٧٩:املدونة   )٢(
 . ٤/٢٩:ابن أيب شيبة   )٣(
 . ٧/٢٧٨:املغين   )٤(
 . ٤/٢٨٠:ابن أيب شيبة   )٥(
 . ٥/٢٠٢٧:شرح السري الكبري   )٦(



ن اتفق الفقهاء على أ وتبدأ هذه املرحلة منذ الوالدة إىل التمييز، وقد : مرحلة عدم التمييز
  . يعقلألنه ال ١يف هذه املرحلة ال يقع طالقه الصيب

أي  أن ، وتبدأ هذه املرحلة منذ قدرة الصغري على  التمييز بـني األشـياء   : مرحلة التمييز
ولكن تدل على ، يكون له إدراك يفرق به بني النفع والضرر، وليس للتمييز سنا معينة يعرف ا 

وقد يتأخر ، يصل الطفل إىل مرحلة التمييز يف سن مبكرة  فقد، التمييز أمارات التفتح والنضوج 
  .وتنتهي هذه املرحلة بالبلوغ، إىل ما قبل البلوغ 

وعلـم  ، الصيب املميز الطالق وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصغري يف هذه املرحلة إذا عقل 
  :هل يقع طالقه أم ال على قولني، وحترم عليه ، أن زوجته تبني به 
، وعطـاء  ، يقع، وقد روي ذلك عن سعيد بن املسـيب   ٢املميز أن طالق: القول األول

  : وإسحاق، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي، والشعيب ، واحلسن 
، واحلديث يف األصل ورد يف طالق العبد كما روى ابن ٣ )الطالق ملن أخذ بالساق:( قوله  •

يا رسول اهللا سيدي زوجين أمته، وهو : رجل فقال أيت النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - عباس 
يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج : املنرب فقال يريد أن يفرق بيين وبينها، قال فصعد رسول اهللا 

، وهو يدل بإطالقه علـى أن  (عبده أمته، مث يريد أن يفرق بينهما، إمنا الطالق ملن أخذ بالساق
  .فيه الصيب املميزالطالق بيد الزوج أي كان، فيدخل 

  ٤ )كل طالق جائز إال طالق املعتوه املغلوب على عقله:( قوله  •
  .فوقع كطالق البالغ، أنه طالق من عاقل صادف حمل الطالق  •

ومحاد ، ومالك ، والزهري ، أن طالقه ال يقع حىت حيتلم، وهو قول النخعي : القول الثاين
  : أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي واية عنرووالشافعي،  ،وأيب عبيد ، والثوري ، 

                                                
ألن املطلـق  ؛ أما إذا طلق الصيب أو الكافر زوجة غريه فتصح إجازة الزوج ، فقهاء على أن هذا بالنسبة لزوجته نص ال   )١(

 . ٢/٩٨:حاشية العدوي:ولذلك تعتد املطلقة من يوم إجازته ال من يوم الطالق، انظر، حقيقة الزوج 
ذي يكون به مميزا على األقوال التالية، واليت حكاها ابـن  اختلف الفقهاء القائلون بإيقاع طالق الصيب املميز يف السن ال   )٢(

  :قدامة 
  . وهو اختيار القاضي، حتديد من يقع طالقه من الصبيان بكونه يعقل، وهو أكثر الروايات عن أمحد :  القول األول
دل على أنه ال يقع لـدون  وهو رواية عن أمحد، وهو ي، حتديده مبا بني عشر إىل اثنيت عشرة إذا عقل الطالق :  القول الثاين

  .فكذلك هذا، وصحة الوصية ، وهو اختيار أيب بكر، ووجه ذلك بأن العشر حد للضرب على الصالة والصيام . العشر
  .جاز طالقه، وهو قول سعيد بن املسيب، واحلسن، وصام رمضان ، إذا أحصى الصالة :  القول الثالث
  .و قول عطاءإذا بلغ أن  يصيب النساء، وه:   القول الرابع

 .٧/٢٩٠:املغين: إذا جاوز اثنيت عشرة، وهو قول إسحاق، انظر:  القول اخلامس
ويف إسناده بـن  : ، قال ابن حجر١/٦٧٢: ، ابن ماجة٤/٣٧: ، الدارقطين٧/٣٧٠: ، البيهقي٤/٣٣٤: جممع الزوائد   )٣(

ين ورواه بن عدي والدارقطين من حديث عصمة بن هليعة وهو ضعيف، وله طريق أخرى عند الطرباين يف الكبري، وفيه حيىي احلما
 . ٢/٥٢:، كشف اخلفاء٢/١٩٩: الدراية: ، وانظر٣/٢١٩:مالك وإسناده ضعيف، تلخيص احلبري

 . سبق خترجيه   )٤(



ين ﴿ وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم كَذَلك يب: تعاىلقوله  •
﴾يمكح يملع اللَّهو هاتآي لَكُم وا :تعاىل،ويقول اهللا  )٥٩:النور(اللَّهلَغى إِذَا بتى حامتلُوا الْيتابو ﴿

﴾ مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم متسفَإِنْ آن كَاحـاتني  ) ٦:النساء(الن وقد استدل الشافعي
 .، ومها واضحتان يف الداللة على ذلك١اآليتني على اشتراط البلوغ

  .يف القتال وهو ابن مخس عشرة ورده ابن أربع عشرة أجاز ابن عمر  أن رسول اهللا  •
  ٢ )رفع القلم عن الصيب حىت حيتلم:( قول النيب  •
 .فلم يقع طالقه كانون، أنه غري مكلف  •

  : الترجيح
ذكرنا يف الفصول املاضية استحباب تأخري الزواج إىل ما بعد البلوغ، بل إىل الفتـرة الـيت   

مت الزواج، فإن إيقاع الطالق يبقى متوقفا على متام العقـل   ينضج فيها العقل ويستقر، لكن إن
  .بالبلوغ

  :إجازة البالغ طالقه يف فترة الصىب 
فإنه ، ٣اتفق الفقهاء على أنه لو كان للصيب امرأة فطلقها يف حال صباه أو طلقها وكيل عنه

صرف عند وقوعه، وألن ألنه ال جميز هلذا الت؛ ال عربة ذا التطليق، ولو أجازه الصيب بعد ما كرب 
  .ثبوت الوالية عليه لتوفري املنفعة له ال لإلضرار به

أما إذا قال حني كرب قد أوقعت عليها الطالق الذي أوقع عليها فالن، فإنه يقـع الطـالق   
ألن هذا اللفظ إيقاع مستقبل، وألنه ميلك اإليقاع ابتداء ذا اللفظ فيكون إضـافته إىل  ؛ بذلك 

  .٤خبالف اإلجازة منه ،ألن اإلجازة تقيد للتصرف الذي باشره فالن وهذا، غريه أوقع 
  

                                                
 . ٥/٢٧٠:األم    )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٢/٩٨:حاشية العدوي: نظرنص املالكية على أن للويل أن يطلق زوجة الصغري إن رأى املصلحة يف ذلك، ا   )٣(
 . ٢٥/٢٤:املبسوط    )٤(



  أحوال املطلق وأحكامها ا ـ ثاني
  ـ اإلكراه ١

  :تعريف اإلكراه 
كَرِهت الشيء كَراهيةً أيضا فهو شيء كَرِيه ومكْروه والكَرِيهةُ الشـدة يف احلـرب،   : لغة

قام على كره أي على مشقة وأقامه فالن على كره : قالوالكُره بالضم املشقة، وبالفتح اٌكراه ي
أي أكرهه على القيام، وقال الكسائي مها لغتان مبعىن واحد، وأكْرهه على كذا محله عليه كرها 

محل اإلنسان على شيء ، أكرهته وكَرهت إليه الشيء تكريهاً ضد حببته إليه واستكرهت الشيء
محلته : وأكرهته على األمر إكراها، محلته على أمر يكرهه: راهاأكرهت فالنا إك: يقال، يكرهه 

آل (﴾طَوعـا وكَرهـا    ﴿:  تعـاىل قوله ومنه فعلته كرها بالفتح أي إكراها، : يقال. عليه قهرا
  . ١، فجمع بني الضدين)٨٣:عمران

،  وال خيتار مباشرته لو خلي ونفسه، هو محل الغري على أن يفعل ما ال يرضاه : اصطالحا
، فالفعل يصدر عن املكره باختياره لكنه يصدر مسـتندا إىل  ٢فيكون معدما للرضى ال لالختيار

  .٣اختيار آخر
وقد قسم اإلكراه تقسيمات خمتلفة وباعتبارات خمتلفة، ومما حنتاج إىل معرفته هنا تقسـيمه  

  :إىل قسمني ، فقد قسمموجبهحبسب 
  :لم فيه وال إمث، وهو ما توافر فيه أمرانالذي ال ظ وهو اإلكراه املشروع: اإلكراه حبق

، باعتباره وليا ألمر كلف به شرعا، مثل القاضي أو مـن  أن حيق للمكره التهديد مبا هدد به •
  .ينوب عنه

  . أن يكون املكره عليه مما حيق للمكره اإللزام به •
لتحـرمي  أو ، لتحرمي وسـيلته  ، أو اإلكراه احملرم ، وهو اإلكراه ظلما : اإلكراه بغري حق

  .املطلوب به
  :حكم طالق املكره

يقع به الطالق، ألنـه   ، وهو اإلكراه حبق المن اإلكراهاألول على  أن النوع  ١اتفق الفقهاء
، وسنرى أحكامه وأنواعه يف الفصل اخلاص حبـل  إكراه حبق، وملصلحة الزوجة، ومن ويل األمر

  .العصمة الزوجية بيد القضاء

                                                
 . ٥٣٢:، املصباح املنري١/٢٣٧:خمتار الصحاح   )١(
عرف التفتازاين االختيار بأنه القصد إىل مقدور متردد بني الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه علـى اآلخـر، شـرح       )٢(

 . ٢/٣٩٠:التلويح على التوضيح
 . ٢/٧٥:، البحر احمليط٢/٣٩٠:وضيحشرح التلويح على الت   )٣(



هل يقع طالقه أم  فقد اختلف الفقهاء ،ره على الطالق ظلما من أكأما اإلكراه بغري حق ك
  :٢على قولني ؟ال 

وابن عمر وابن ، وعلي، روي ذلك عن عمر وقد أن طالق املكره ال يقع، : القول األول
، واحلسن ، وعكرمة ، وبه قال عبد اهللا بن عبيد بن عمري . وجابر بن مسرة، وابن الزبري ، عباس 

وأيـوب  ، وابن عـون  ، وعمر بن عبد العزيز ، وطاوس ، وعطاء ، يح وشر، وجابر بن زيد 
وأبو عبيد وأمحد، وهو قول ، وإسحاق وأبو ثور ، والشافعي ، واألوزاعي ، ومالك ، السختياين 

  :٣الظاهرية، واستدلوا على ذلك مبا يلي
طالق، فلم يعترب على عدم اعتبار اإلكراه يف كثري من األمور هي أعظم من الالقرآن الكرمي داللة  •

﴿ من كَفَر بِاللَّه من بعد إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِميان : تعاىلاإلكراه يف الكفر، كما قال 
، ولذلك )١٠٦:حلالن(ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيم﴾

  ٤(الشرك أعظم من الطالق ):احتج عطاء باآلية، وقال
﴿ لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الغي :تعاىلاإلكراه على اإلميان، كما قال  تعاىلومل يعترب  •

تياتكُم علَى الْبِغـاِء إِنْ  ﴿ ولَا تكْرِهوا فَ:تعاىل، ومل يعترب اإلكراه على الزنا،فقال )٢٥٦:البقرة(﴾
    هِناهإِكْـر ـدعب ـنم فَإِنَّ اللَّه نكْرِهي نما وينالد اةيالْح ضروا عغتبتا لنصحنَ تدأَر  غَفُـور

﴾يمحفكيف يعترب اإلكراه على الطالق، وهو أدىن منها مجيعا) ٣٣:النور(ر.  
، إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ :(  ة على عدم اعتبار تصرفات املكره، فقد قال داللة السنة العام •

إنه سوى بني الثالثة يف التجاوز فمن محـل   ):قال ابن حجر، ٥ )وما استكرهوا عليه، والنسيان 

                                                                                                                                 
: ، كتب ورسائل ابـن تيميـة يف الفقـه   ٥/٢٣٥: ، كشاف القناع٢/٢١١: ، منار السبيل٥/٢٨٥: الفروع: انظر   )١(
، اهلدايـة شـرح   ٤/٤: ، حاشية البجريمي٥/٣٨٧: ، الوسيط٤/٦: ، إعانة الطالبني٢/٧٨: ، املهذب٧/٢٩١: ، املغين٣٣/٣٨

 . ٤/٤٨: ، الشرح الكبري٤/٤٥: ، التاج واإلكليل٣/٢٣٥: ، حاشية ابن عابدين٣/٢٦٦: الرائق ، البحر١/٢٢٩: البداية
وإن أكرهه السلطان لزمه، نسـبه إىل  ، قد ذكر ابن حزم قوال ثالثا هو أن طالق املكره إن أكرهه اللصوص مل يلزمه و   )٢(

و أن من أكره ظلما على الطالق فورك إىل شـيء آخـر مل   الشعيب، ووروى قوال رابعا نسبه إىل إبراهيم وأحد قويل سفيان، وه
 . ، وما ذكره من هذه األقوال يؤول إىل ما ذكرنا٩/٤٦٤:احمللى.وال ينتفع الظامل بالتوريك، فإن مل يورك لزمه ، يلزمه 
 . ٧/٢٩١:، املغين٩/٣٩٠: ، فتح الباري٧/٢٢:، نيل األوطار١٠/١٨٤:القرطيب   )٣(
 . ٧/٢٢: صور عنه بإسناد صحيح، نيل األوطارأخرجه سعيد بن من   )٤(
، ٦/٢٥٠: جممع الزوائد: ، وانظر٢/٢١٦: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، احلاكم: قال احلاكم   )٥(

  :، وقد اختلف يف احلكم على احلديث على ما يلي١/٩٥٩: ، ابن ماجة٦/٨٤: البيهقي
 ه والبيهقي وغريمها من طريق األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النيب حديث حسن رواه ابن ماج:  قال ابن رجب. ١

وهـذا   وخرجه ابن حبان يف صحيحه والدارقطين وعندمها عن األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمري عن ابن عباس عن النيب 
  . إسناد صحيح يف رواته كلهم حمتج م يف الصحيحني

مرسال،وقال أبـو حـامت هـذه أحاديـث      ليس يروى فيه إال عن احلسن عن النيب وقد أنكره اإلمام أمحد جدا وقال . ٢
منكرةكأا موضوعة، وقال مل يسمع األوزاعي هذا احلديث عن عطاء وإمنا مسعه من رجل مل يسمه توهم أنه عبداهللا بن عـامر أو  

 . ١/٣٧٣: ، جامع العلوم واحلكم١/٥٢٢ :كشف اخلفاء: وال يصح هذا احلديث وال يثبت إسناده، انظر: إمساعيل بن مسلم قال



 ١(التجاوز على رفع اإلمث خاصة دون الوقوع يف اإلكراه لزم أن يقول مثل ذلك يف النسيان
مسعت رسول : قالت ،عن عائشة رضي اهللا عنهامن السنة على عدم وقوع طالقه، فالداللة اخلاصة  •

وهذا احلديث هو حديث هذا الباب، فلذلك سنرى الوجوه ، ٢ )ال طالق يف إغالق(يقول  اهللا 
الكثرية لالستدالل به، فقد فسره علماء الغريب باإلكراه وهو قول ابن قتيبة واخلطايب وابن السيد 

وه باجلنون واستبعده املطرزي وفسروه بالغضب، وقال أبو عبيد اإلغالق التضيق، وغريهم، وفسر
ألنه إذا أكره انغلـق  ؛ يريد اإلكراه : فقاال، سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويني : قال أبو بكرو

  .٣عليه رأيه
ما روي ، ومنها ٤اآلثار الكثرية الواردة عن السلف الصاحل والدالة على عدم وقوع طالق املكره •

ما قلت شيئا : قالت، مسين ؟ فسماها الظبية : قالت امرأة لزوجها: قالالرمحن  عن خيثمة بن عبد
فأتت عمر ابـن  ، فأنت خلية طالق : قال، مسين خلية طالق : فهات ما أمسيك به ؟ قالت: ؟ قال

قال و، إن زوجي طلقين ؟ فجاء زوجها فقص عليه القصة ؟ فأوجع عمر رأسها : اخلطاب فقالت
بعدم الوقوع ملا مل   - رضي اهللا عنه  - عمر فهذا احلكم من )   خذ بيدها وأوجع رأسها: لزوجها

قال المرأته أنـت   بل قصد لفظا ال يريد به الطالق، كما لو ،يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به
قامت  ، وإنتعاىلمسرحة أو سرحتك ومراده تسريح الشعر، فهذا ال يقع ال طالقه بينه وبني اهللا 

  .قرينة أو يف احلكم مل يقع به
ليس الرجل علـى  : وقد أفىت الصحابة بعدم وقوع  طالق املكره وإقراره فصح عن عمر أنه قال •

وروي أن رجال تدىل حببل ليشتار عسال فأتت امرأته فقالت ، نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته
فلما ظهر أتى عمر بـن  ، فطلقها ، فأبت  تعاىلأو لتطلقين ؟  فناشدها اهللا ، ألقطعن احلبل : له

  .فإن هذا ليس بطالق، ارجع إىل امرأتك : اخلطاب فذكر ذلك له ؟ فقال له عمر
، كان ال جييز طالق املكره، وعن ثابت األعرج   - رضي اهللا عنه  - وروي أن علي بن أيب طالب  •

ليس بشيء، وعن ابن عباس : عن طالق املكره فقاال مجيعا وابن الزبري ، سألت ابن عمر : قال
قال ابن حزم بعد إيراده اآلثار الواردة عن ليس ملكره وال ملضطر طالق، : قال  - رضي اهللا عنه  - 

وال خمالف هلم يف عصـرهم فيكـون    فهو قول من ذكر من الصحابة   ):الصحابة يف ذلك

                                                
 . ٩/٣٩٠: فتح الباري   )١(
رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى واحلاكم والبيهقي من طريق صـفية بنـت شـيبة عنـها،     : قال ابن حجر   )٢(

طريق ليس هو فيها لكن  وصححه احلاكم ،ويف إسناده حممد بن عبد بن أيب صاحل وقد ضعفه أبو حامت الرازي ورواه البيهقي من
، ٧/٣٥٧: ، البيهقـي ٢/٢١٦: احلـاكم : ، وانظـر ٣/٢١٠: مل يذكر عائشة، وزاد أبو داود وغريه وال إعتاق، تلخيص احلبري

 . ٦/٢٧٦: ، أمحد٤/٨٣: ، ابن أيب شيبة١/٦٦٠: ، ابن ماجة٤/٣٦: الدارقطين
 . ٧/٢٢:، نيل األوطار٣/٢١٠: تلخيص احلبري: انظر   )٣(
 . ٤/٣٩:البن أيب شيبة ، املصنف٩/٤٦٣:احمللى: ر اآلثار الواردة عن الصحابة يف ذلك يفانظ   )٤(



   ١)إمجاعا
والزهـري  ، والنخعي ، عيب والش، أن طالق املكره يقع، وهو قول أيب قالبة : القول الثاين

  : ٣، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢وأيب حنيفة وصاحبيه، والثوري 
ثالث ( قوله : ٤من السنة، ذكر ابن اجلوزي أن أصحاب هذا القول استدلوا بثالثة أحاديث هي •

كل الطالق جائز إال طالق :( ، وقوله ٥ )جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة
أن رجال كان نائما مـع    وما رووه عن رجل من أصحاب النيب ، ٦ )ملغلوب عليهاملعتوه وا

امرأته فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره ووضعت السكني على حلقه وقالت له طلقين 
ال قيلولـة يف  (، فقال أو ألذحبنك، فناشدها اهللا فأبت، فطلقها ثالثا فذكر ذلك لرسول اهللا 

  ٧)الطالق
: قال  - رضي اهللا عنه  - طحاوي حبديث عام، وهو ما روي عن حذيفة بن اليمان واستدل له ال •

ما منعين أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب فأخذنا كفار قريش، فقالوا إنكم تريدون حممدا 
ل ما نريد إال املدينة فأخذوا منا عهد اهللا وميثاقه لننصرفن إىل املدينة وال نقاتل معه فأتينا رسو: فقلنا
فكان يف هذا : قال، ٨)انصرفا نفي هلم بعهدهم ونستعني اهللا تعاىل عليهم: فأخربناه فقال  اهللا 

  .احلديث ما قد دل على أن اليمني على اإلكراه تلزم كما تلزم على الطواعية
ال يدل على اإلكراه، (ال طالق وال عتاق يف إغالق)وهواحلديث الذي استدل به املخالفون  أن •

مث تأملنا هذا احلديث لنقف على املراد به ما هو ؟ فكان أحسن مـا  :(لطحاوي بقولهقد أوله او
أن اإلغالق هو اإلطباق على الشيء فاحتمل بذلك عندنا أن يكون  –واهللا أعلم  –حضرنا فيه 

يف هذا احلديث أريد به اإلجبار الذي يغلق على املعتق وعلى املطلق حىت يكون منه العتاق والطالق 
اختيار منه هلما وال يكون يف العتاق مثابا كما يثاب سائر املعتقني الذين يريدون بعتاقهم  على غري

اهللا على عتاقهم، وكاملطلقني الذين تلحقهم الذنوب يف طالقهم الذين يضعونه يف غري موضعه، 

                                                
 . ٩/٤٦٣:احمللى   )١(
أو غـري متلـف،   ، أو غريه أكرهه بوعيد متلـف  ، نص احلنفية على أن طالق املكره واقع سواء كان املكره سلطانا    )٢(

 . ٢٤/٤٠:املبسوط
 . ٣/٩٥:شرح معاين اآلثار   )٣(
 . ٣/٢٢٢: نصب الراية: ، وانظر٢/٢٩٤:التحقيق يف أحاديث اخلالف    )٤(
، املنتقـى البـن   ١/٦٥٨: ، ابن ماجة٢/٢٥٩: ، أبو داود٧/٣٤٠: ، البيهقي٣/٤٩٠: ، الترمذي٢/٢١٦: احلاكم   )٥(

ث ووثقه غريه فهـو  ، وهو من رواية عبد الرمحن بن حبيب بن أردك وهو خمتلف فيه قال النسائي منكر احلدي١/١٧٨: اجلارود
 . ٣/٢١٠:على هذا حسن، تلخيص احلبري

 . سبق خترجيه   )٦(
: ، وقـال البخـاري  ٣/٢١٧:ذكره بن أيب حامت يف العلل عن أيب زرعة وأنه واه جدا، تلخيص احلبري: قال ابن حجر   )٧(

 . ٣/٢٢٢: حديث منكر، نصب الراية
 . ٩/١٤٥: ، البيهقي٣/١٤١٤: مسلم   )٨(



هو والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح هلم أن يوقعوه منه وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه 
   ١ )الطهر قبل املسيس والعدد الذي أمروا به هو الواحدة ال ما فوقها

ألن (املراد منه اإلكراه على الكفـر  ال يدخل فيه الطالق، وإمنا حديث رفع احلرج عن املكره  أن •
وكان اإلكراه على الكفر ظاهرا يومئذ وكان جيري علـى  ، القوم كانوا حديثي العهد باإلسالم 

عن ذلك عن هذه األمة على لسان رسول  تعاىلفعفا اهللا ، كفر خطأ وسهوا ألسنتهم كلمات ال
  ٢)اهللا 

رووا أن امرأة سـلت  يف ذلك ومنها ما   - رضي اهللا عنهم  - اآلثار الواردة عن السلف الصاحل  •
واهللا ألنفذنك، أو  لتطلقين، فطلقها ثالثا، فرفع ذلك إىل :سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت

أنه : عن ابن عمر أنه سأله رجل فقال له، وفأمضى طالقها  - رضي اهللا عنه  - طاب عمر بن اخل
عن علي بـن أيب  و، ٣وطىء فالن على رجلي حىت أطلق امرأيت، فطلقتها فكره له الرجوع إليها

 )كل الطالق جائز إال طالق املعتوه:(أنه قال   - رضي اهللا عنه  - طالب 
ملكره، وعن الشعيب والنخعي والزهري وقتادة وأيب قالبة وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز طالق ا •

يرمحه اهللا : أم أجازوه، وعن سعيد بن جبري أنه بلغه قول احلسن ليس طالق املكره بشيء فقال
إمنا كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطالق، فذلك الذي ليس بشيء، وأما ما صنع 

  .٤أهل اإلسالم بينهم فهو جائز
  .كطالق غري املكره، فينفذ ، يف حمل ميلكه ، الق من مكلف أنه ط •
فإن طالق اهلازل واقـع  ، ليس بشرط لوقوع الطالق هو و، أن الفائت باإلكراه ليس إال الرضا •

وكذلك الرجل قد يطلق امرأته الفائقة حسنا ومجاال الرائقة تغنجا ودالال ، وليس براض به طبعا 
  .ى به طبعا ويقع الطالق عليهاوإن كان ال يرض، خللل يف دينها 

ألن أحدا ال يقدر على استعمال ؛ أن اإلكراه ال يعمل على األقوال كما يعمل على االعتقادات  •
لسان غريه بالكالم على تغيري ما يعتقده بقلبه جربا فكان كل متكلم خمتارا فيما يتكلم به فال يكون 

  .مستكرها عليه حقيقة
فكان قاصـدا إليـه   ، وال يندفع عنه إال بالقصد إىل ما وضع له ،أنه قاصد دفع اهلالك عن نفسه •

  .٥ضرورة
  : الترجيح

                                                
 . ١/١٢٧:ثارمشكل اآل   )١(
 . ٣/٩٥: شرح معاين اآلثار   )٢(
 . حيتمل أن ذلك ألنه مل ير ذلك إكراها   )٣(
 . ٣/٢٢٣: ، نصب الراية٤/٣٩:، املصنف٩/٤٦٣:احمللى: انظر اآلثار الواردة عن الصحابة يف ذلك يف   )٤(
 . ٧/١٨٢:بدائع الصنائع   )٥(



نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بعدم وقوع طالق املكره، وهو ما دلت عليه األدلـة،  
وما تقتضيه املصلحة الشرعية، بل إن يف ذلك سدا لذريعة اإلكراه نفسها، ومحاية للمسلمني أن 

أي طريق، ألن من اعتقد جدوى إكراه رجل ما على التلفظ بألفاظ الطـالق  تسلب زوجام ب
  .يغريه ذلك بإكراهه خبالف ما لو سد عليه الباب، فإنه ال يفكر فيه مطلقا

فلذلك كان يف إيقاع طالق املكره من املضار واملفاسد ما ال حيصى وأخطرها هو اإلغـراء  
ون ظاملا مفسدا، ولكنه يف هذا امليدان خيـاف أن  باإلكراه نفسه، ألن الرجل من املسلمني قد يك

يتزوج زوجة رجل مل خترج من ذمته، فإذا قيل هلذا إن ديدك لفالن وجربك على تطليق زوجته 
  .جيعلها طالقا ويبيحها لك لن حيجزه عن اإلكراه حاجز

م الشرعية مث كيف ترد النصوص الكثرية اليت ذكرناها واألدلة العامة اليت تتناول مجيع األحكا
وتنضبط معها ألحاديث ضعيفة ال تصح وأقيسة ال تنهض لالحتجاج ا على ما هو دون هـذا  

طالق املكره يلزم ألنه مل يعدم فيه أكثر من الرضـا،   ):فمن الغريب أن يستدل احلنفية بقوهلم 
 ، فكيف يعترب عدم الرضا ال غيا، وملاذا يقاس عـل (وليس وجوده بشرط يف الطالق كاهلازل 

  وال يقاس على غريه مما هو أشبه به؟ ١اهلازل
  شروط اإلكراه املؤثر 

من الشروط املعتربة يف اإلكراه املؤثر، وسنقتصر منها هنا على ما يتعلق  ذكر الفقهاء الكثري
  :وهذه الشروط هيفقط، باإلكراه يف الطالق منها 

  :ـ قدرة املكره وخوف املكره ١
لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش  وإن مل ، قاع ما هدد به على إي) بالكسر(قدرة املكره وهو 

من إيقاع ) بفتح الراء(خوف املكره ويكن سلطانا وال أمريا، ألن ديد غري القادر ال اعتبار له، 
، وقد اتفق الفقهاء على اعتبار هذا الشرط يف حتقق اإلكراه إذا كان املخوف عاجال، ٢ما هدد به

  :وا فيه على قولني فقد اختلف، أما إن كان آجال 
  .حتقق اإلكراه مع التأجيل، وهو قول املالكية واحلنابلة واألذرعي من الشافعية: القول األول
  .ولو إىل الغد، وهو قول الشافعية، أن اإلكراه ال يتحقق مع التأجيل : القول الثاين

  :الترجيح
عقوبتـه، ألن الـدافع    نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار اإلكراه ولو مع تأجيل املكره

للطالق ليس قصد الطالق والرغبة فيه، وإمنا التأثري اخلارجي، فللتأثري اخلارجي أثره بغض النظر 

                                                
 . انظر ما يتعلق بطالق اهلازل يف هذا املبحث   )١(
 . وتعذر التوصل إىل احلقيقة، ألن غلبة الظن معتربة عند عدم األدلة ، واملقصود خبوف اإليقاع اليقني أو غلبة الظن    )٢(



عن كونه عاجال أم آجال، فالعربة ليست ما وإمنا بنوع اإلكراه، فقد يكون إكراهـا بسـيطا   
  .  عاجال، فال يعترب، وقد يكون إكراها خطريا آجال، فيؤثر ويقع

   :شدة الضرر املتوقع من املكره ـ ٢
أو ، ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر ، ما هدد به قتال أو إتالف عضو مثل كون 

أمـا  ، أو  غريمها مما يوجب غما يعدم الرضا ، القدرة على البطش أو املشي مع بقاء أعضائها 
يصري ملجئا إال إذا بلغ اجلـوع   فال، فيتراوح بني هذا وذاك ، التهديد مبا ميكن حتمله كاجلوع  

  .حد خوف اهلالك) بالفتح(باملكره 
فليس العامة مـن   ،مث الذي يوجب غما يعدم الرضا خيتلف باختالف األشخاص واألحوال

والنظر ، وال تفويت املال اليسري كتفويت املال الكثري ، وال الضعاف كاألقوياء ، الناس كاخلاصة 
  . ر لكل واقعة قدرهايقد، يف ذلك مفوض إىل احلاكم 

   :ـ عدم الرضا مبا أكره عليه ٣
، فال يعترب إكراه من تكون له أن يكون املكره ممتنعا عن الفعل املكره عليه لوال اإلكراهوهو 

  .، فيطلق لرغبته ال لكونه مكرهايف التطليقمسبقة رغبة 
  :ـ تعني الفعل املكره عليه ٤

نا، ومثال عدم التعيني من أكره  علـى طـالق   أن يكون حمل الفعل املكره عليه متعيوهو 
وقد اختلف الفقهاء يف هذا بناء على اعتبار هذا الشرط أو عدم فطلقهما مجيعا، ، إحدى زوجتيه

  :اعتباره على قولني
  .اعتبار هذا الشرط على اإلطالق، وهو قول الشافعية وبعض احلنابلة: القول األول
فيتحقق اإلكراه برغم هذا التخيري، وهو قول احلنفية عدم اعتبار هذا الشرط، : القول الثاين

  .وبعض الشافعية واحلنابلة، واملالكية 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل قصده من طالق من مل يكره على طالقها، فـإن  
كان قاصدا لطالقها طلقت منه، وإن مل يكن قاصدا بل أغلق اخلوف عليه عقله، فلم يـدر مـا   

  .قول مل تطلق منهي
  :ـ سلب اخليار من املكره ٥

مث ، فإن كانت له مندوحة عنـه ، أال يكون للمكره مندوحة عن الفعل املكره عليه وذلك ب
وعلى هذا لو خري املكره بني أمرين فإن احلكم خيتلف تبعا لتساوي ، فعله ال يكون مكرها عليه 

  .هذين األمرين أو تفاوما من حيث احلرمة واحلل
وكان أحدمها حمرما ال يرخص فيه وال يباح حبال كالزىن ، إن تفاوت األمران املخري بينهما ف

  .ويكون اإلكراه واقعا على املقابل له، فإنه ال يكون مندوحة ، والقتل 



هـل يعتـرب   وقع التخيري بني طالق امرأته وبيع شيء من ماله، وقد اختلف الفقهاء فيما لو 
  :نيعلى قولذلك إكراها أم ال 
ألن ، يترتب حكم اإلكراه على فعل أي واحد من األمرين املخـري بينـهما   : القول األول

  .وال يتحقق إال يف معني، وهذا ال تعدد فيه ، اإلكراه ليس إال على األحد الدائر دون تفاوت 
  .ال يترتب حكم اإلكراه يف هذه الصور، وهو قول الشافعية وبعض احلنابلة: القول الثاين

  :حالترجي
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن املال حمترم شرعا، ولو سلم ماله للمكـره  
رمبا ال يستطيع استرجاعه، خبالفه طالقه لزوجته، فإن طالقها أمر معنوي بالنسبة له، وال عربة له 

  . لوقوعه حتت تأثري اإلكراه
  اجلهل  ـ ٢

  :ـ تعريف اجلاهل وحكم طالقه ١
  : تعريف اجلهل

اجلَهلُ ضد العلم، وقد جهِلَ من باب فهِم وسلم، وتجاهل أرى من نفسه ذلك وليس : لغة
به واستجهلَه عده جاهال واستخفه أيضا والتجهِيلُ النسبة إىل اجلهل واملَجهلةُ بوزن املرحلة األمر 

  .١ال أعالم فيهاالذي حيمل على اجلهل ومنه قوهلم الولد جمهلة واملَجهلُ املفازة 
اختلف العلماء يف تعريف اجلهل لتعدد أنواعه واقتصار بعض التعاريف على نوع : اصطالحا

منه، وألمهية التعرف على حقيقة اجلهل لعالقتها ذا املطلب نذكر بعض التعاريف وما نوقشت 
  :٢به
ى جهال، واختاره أنه عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، ويسمى بسيطا، وقد قيل بأن هذا ال يسم •

، ابن السمعاين، ومما تعقب به هذا التعريف أنه غري مانع لدخول الظن عند من ال يـراه علمـا   
  . والشك والغفلة

عدم كل علم أو ظن أو شك أو وقف عما من شأنه أن يكون معلوما أو مظنونا أو مشكوكا أو  •
  .التعريف السابق موقوفا فيه ممن شأنه أن يوصف بذلك،وقد ورد هذا التعريف لتصحيح

اعتقاد املعتقد علـى  :)وهذا التعريف خاص باجلهل املركب، وقال اآلمدي، أنه االعتقاد الباطل  •
فإن الناظر ما مل يكن عاملا أو ، ونقض بالنظر املطابق عكسا ، خالف ما هو عليه يف نفس األمر 

  (اعتقاده مطابقلكونه ضدا هلما عنده فيكون الناظر إذن جاهال مع أن ؛ ظانا فهو جاهل 
أنه اعتقاد الشيء على خالف ما هو به، واعترض عليه بأنه يستلزم كون املعدوم شيئا، إذ اجلهل  •

                                                
 . ٤٩:خمتار الصحاح   )١(
 . ٢/٣٥٩:، شرح التلويح٤/٣٣٠:، كشف األسرار١/١٠١:البحر احمليط   )٢(



  .يتحقق باملعدوم كما يتحقق باملوجود، أو كون املعدوم اهول غري داخل يف احلد وكالمها فاسد
 علم هلا فإا ال توصف هو صفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره، واحترز به عن األشياء اليت ال •

  .باجلهل لعدم تصور العلم فيها
  : وأساس االختالف يف هذه التعاريف هو أن اجلهل نوعان •
  . اجلهل البسيط، وهو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عاملا •
  . اجلهل املركب، وهو اعتقاد جازم غري مطابق للواقع •

وهو يف النوع األول عدمي يقابل  فيجتمع كالمها يف اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه،
أخطـأ  : والثاين يقال فيه، وبالثاين وجودي يقابل العلم تقابل الضدين. العلم تقابل العدم وامللكة

  .وخماطبته خماطبة عناد وخماطبة األول خماطبة تعليم، وغلط 
  :حكم طالق اجلاهل 

   :ميكن تقسيم طالق اجلاهل حبسب احلكم املترتب عن جهله إىل قسمني
وهو اجلهل الذي ال يصلح عذرا، وهذا القسم ال يصلح أن يكون عذرا يف :  اجلهل الباطل

  :اآلخرة، وإن كان قد يصلح عذرا يف أحكام الدنيا، ومن أمثلة هذا اجلهل يف الطالق 
أن يأخذ املطلق بقول من خالف يف اجتهاده الكتاب أو السنة املشـهورة أو  : املثال األول

بالغريب على خالف الكتاب أو السنة املشهورة، كالقول مثال بأن الطالق ال  أو عمل، اإلمجاع 
  .يقع إال حبكم القاضي، فال عربة ذا االجتهاد، وصاحبه ليس معذورا فيه

اجلهل الناشئ عن عدم سؤال العلماء خشية من األحكام الشرعية، كمن تلفظ : املثال الثاين
فتوه بوقوعه، فيسكت عن السؤال ويتعلل باجلهل، فهذا بالطالق، وخاف إن استفىت العلماء أن ي

لو عذر اجلاهل ألجل جهله لكان اجلهل خريا : اجلهل غري معترب، وقد قال الشافعي يف مثل هذا
فال حجـة  ، ويريح قلبه من ضروب التعنيف ، إذ كان حيط عن العبد أعباء التكليف ، من العلم 

 ﴾لأَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسـلِ   ﴿؛ كني للعبد يف جهله باحلكم بعد التبليغ والتم
  ١)١٦٥:النساء(

أن جهل احلكم بالتحرمي، وهو مسقط لإلمث واحلكم يف الظاهر ملن خيفى عليه : املثال الثالث
من فإن علمه وجهل املرتب عليه مل يعذر ،ومثال هذا يف الطالق ، لقرب عهده باإلسالم وحنوه 

جهل أحكام الطالق، فطلق زوجته، وجهل األثر الذي يترتب عليه من ذلك، فإنه معـذور يف  
حال اجلهل بالطالق نفسه، غري معذور يف حال جهله باألثر فقط، كما لو جهل حترمي الكالم يف 

  .  ولو علم التحرمي وجهل اإلبطال بطلت، الصالة عذر 

                                                
 . ٢/١٦:املنثور يف القواعد الفقهية   )١(



، وهو اجلهل الذي يكون يف موضع االجتـهاد  وهو اجلهل الذي يصلح عذرا: اجلهل املعترب
  :ومن أمثلته املتعلقة بالطالق ، بأن ال يكون خمالفا للكتاب أو السنة أو اإلمجاع ، الصحيح 

اجلهل بأحكام الطالق وصيغه للمسلمني يف البالد البعيدة عن بالد املسلمني، : املثال األول
نتبهوا إىل ذلك، ألن الفقهاء نصوا على أن من ومل يتمكن أصحاا من االتصال بالعلماء أو مل ي

مكث يف دار احلرب، ومل يعلم أن عليه الصالة والزكاة وغريمها ومل يؤدها ال يلزمـه قضـاؤها   
فيصري ، وهو اخلطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة ، خلفاء الدليل يف حقه 
  . جهله باخلطاب عذرا

كل : (إلسالم لشيوع األحكام والتمكن من السؤال، قال السيوطيخبالف من أسلم يف دار ا
من جهل حترمي شيء مما يشترك فيه غالب الناس مل يقبل منه دعوى اجلهل إال أن يكون قريـب  

، والسرقة ، والقتل ، كتحرمي الزىن ، أو نشأ ببادية بعيدة خيفى فيها مثل ذلك ، عهد باإلسالم 
  .  ١ )واألكل يف الصوم ،والكالم يف الصالة ، واخلمر 

طالق من جهل معىن الطالق، فقد نص الفقهاء على أنه ال يقع طـالق مـن   : املثال الثاين
إن قال األعجمي المرأته أنت طـالق وال  : جيهل معىن اللفظ الدال على الطالق،  قال يف املغين

ألنه مل يلتـزم  ، لكألنه ليس مبختار للطالق فلم يقع طالقه كاملكره، وذ؛ يفهم معناه مل تطلق 
  . ومل يقصد إليه، مبقتضاه 

أردت به ما يراد عند أهله، على قولني أصحهما : وقد اختلف الفقهاء فيما لو قال األعجمي
ألنه إذا مل يعرف معىن اللفـظ مل  ؛ ألن اإلرادة ال تتوجه إال إىل معلوم أو مظنون ، أنه مل يرده 
  .يصح قصده

، أو بيع، أو إعتاق ، أو طالق ، أو إميان ، ي بكلمة كفر إذا نطق األعجم:) وقال الزركشي
وكـذلك إذا  ، ألنه مل يلتزم مقتضاه، ال يؤاخذ بشيء منه ، وال يعرف معناه، أو حنوه، أو شراء 

  ٢(نطق العريب مبا يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي ال يعرف معناه
ولكن قصـد  ، هل احلسابوج، ومثل هذا اجلهل باحلساب كما لو قال طلقة يف طلقتني 

  .تقع طلقة وقيل طلقتان: معناه فقد اختلف الفقهاء يف ذلك، فقيل
مثل قولـه  ، إذا نطق العريب بكلمات عربية لكنه ال يعرف معانيها يف الشرع : املثال الثالث

، أو نطق بلفظ اخللع أو النكاح، وهو جاهل مبعىن اللفظ ، أنت طالق للسنة أو للبدعة : لزوجته
. إذ ال شعور له مبدلوله حىت يقصده باللفظ، أنه ال يؤاخذ بشيء :(ز الدين بن عبد السالمقال ع

                                                
 . ٢٠٠:شباه والنظائراأل   )١(
 . ٢/١٣:املنثور يف القواعد الفقهية   )٢(



وكثريا ما خيالع اجلهال  من الذين ال يعرفون مدلول لفظ اخللع وحيكمون بصحته للجهـل  : قال
  ١ )ذه القاعدة

العامة من وقول العز لو التزم يف الفتوى لضيق كثريا أبواب الطالق خاصة بني ما جيري من 
  .ألفاظ الطالق كناية دون إدراك ملدلولوا

  ـ ما يلحق باجلهل  ٢
نقصد مبلحقات اجلهل يف هذا العنوان ما يكون سببا من أسباب اجلهلـة أو مظهـرا مـن    
مظاهره أو درجة من درجاته، وقد اقتصرنا عل أربع ملحقات هي أهم ما يف هذا الباب وسائر 

النسيان والشـك  : يتعلق بالطالق يندرج حتتها، وهذه الثالثة هيما ذكر يف عوارض األهلية مما 
  .واخلطأ، والتقليد

فدرجات العلم مثال من الظن والشك والوهم يقتصر الفقهاء منها على الشك، ويعربون به 
إن : عن الكل، وهكذا يف النسيان يعربون به عن السهو والغفلة والذهول، كما قـال اآلمـدي  

وكلها مضادة ، لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة ، يان عبارات خمتلفة الذهول والغفلة والنس
  .مبعىن أنه يستحيل اجتماعها معه، للعلم 

  النسيان 
  :تعريف  النسيان 

النِسيانُ بكسر النون وسكون السني ضد الذُّكر واحلفظ، ورجل  نسيانُ بفتح النـون  : لغة
كسر نِسيانا، وأَنساه اهللا الشيء وتناساه أرى من نفسه كثري النِسيان للشيء، وقد نِسي الشيء بال

وال  ﴿: تعاىلومنه قوله  ﴾نسوا اهللا فنِسيهم ﴿: تعاىلأنه نِسيه، والنسيانُ أيضا الترك، كما قال اهللا 
  .٢ال تقصدوا الترك واإلمهال: أي ﴾تنسوا الفضل بينكم 

  :٣وما يف معناهمن التعاريف اليت عرف ا النسيان : اصطالحا
هو عدم االستحضار للشيء يف وقت احلاجة الستحضاره، وقد مشل هذا التعريف النسـيان   
والسهو، فقد فرقوا بينهما فاعتربوا السهو هو زوال الصورة عن املدركة مع بقائها يف احلافظـة،  

  . ٤خبالف النسيان، فهو زواهلا عنهما معا فيحتاج حينئذ يف حصوهلا إىل سبب جديد

                                                
 . ٢/١٢١:قواعد األحكام   )١(
 . ١٥/٣٢٢:، لسان العرب٢٧٤:خمتار الصحاح   )٢(
ذكر بعضهم عدم احلاجة لتعريف النسيان معلال ذلك بأنه من الوجدانيات اليت ال تفتقر إىل تعريف حبسب املعىن فـإن     )٣(

، ولكن مع ذلك حيتاج هلذا التعريف ولغـريه  ٢/١٧٧:التقرير والتحبري: النسيان كما يعلم اجلوع والعطش، انظركل عاقل يعلم 
 . مهما كان معروفا لضرورة الضبط

 . ٢/١٧٧:التقرير والتحبري   )٤(



و عدم ما يف الصورة احلاصلة عند العقل عما من شأنه املالحظة يف اجلملة، وهو أعم من ه
وسهوا أو يكـون  ، ويسمى هذا ذهوال ، أن يكون حبيث يتمكن من مالحظتها أي وقت شاء 

 .١حبيث ال يتمكن من مالحظتها إال بعد جتشم كسب جديد
عف قلبه، وإما عن غفلة وإما عن النسيان ترك اإلنسان ضبط ما استودع على حفظه، إما لض

 .٢حىت ينحذف عن قلبه ذكره، قصد 
السهو غفلة القلب عن الشيء املعلوم فيتنبه له بأدىن تنبيه، خبالف النسيان فإنه زوال املعلوم، 

لكن الفقهاء ال يفرقون بينهما وكذا ال يفرقون بينه وبني  ):فيستأنف حتصيله، قال يف جممع األر
  ٣)الشك

  :ق الناسي حكم طال
اختلفت نظرات الفقهاء يف مسائل طالق الناسي حبسب نوع النسيان، وموضوعه وتعلقه، 
فلذلك ال نستطيع أن حنصر فيها أقواال بعينها، فلكل مسألة قوهلا اخلاص، وقد سئل ابن حجـر  

ة ولكثر ):اهليثمي يف فتاواه مسألة تتعلق بطالق الناسي، فأجاب عليها، مث علق على ذلك بقوله
اختالف الناس يف هذه املسألة بأطرافها سكت كثريون عن الترجيح فيها، وامتنع املاوردي وغريه 

واستعمال التوقي أوىل من زالت األقدام، ومن حيتاط يف دينه ال يفيت : قال، من اإلفتاء يف ذلك 
  ٤ )يف ذلك يف زماننا لكثرة الكذب يف دعوى النسيان واجلهل من العامة وال سيما النساء

وإذا :(ولعل أشد املذاهب يف اعتبار وتأثري طالق الناسي قول احلنفية، فقد جاء يف املبسوط
عنيت بذلك امرأة أجنبيـة  : مث قال، ومسى امرأته ونسيها ، فالنة بنت فالن طالق : قال الرجل

 ألن كالم العقل؛ والطالق واقع على امرأته يف  القضاء ، والنسب مل يصدق ، على ذلك االسم 
وله والية اإليقاع على امرأته دون األجنبية فال يصدق فيما يدعي ، حممول على الصحة ما أمكن 

وجيوز أن ، ألن ما قاله حمتمل ؛ ولكن يدين فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، من إلغاء كالمه يف القضاء 
يكون موقوفا أو على سبيل اإليقاع ف، يكون مراده أن فالنة طالق من زوجها على سبيل احلكاية 

  ٥(ألا مأمورة باتباع الظاهر كالقاضي ؛ وال يسع امرأته أن تقيم معه ، على إجازة الزوج 
أو ناسيا بأن أراد أن يقول سبحان اهللا مثال، فجرى على لسانه : ) ويف درر احلكام للحنفية

  ٦(ألنه صريح ال حيتاج إىل النية؛ أنت طالق تطلق 
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اختلفوا يف طالق الناسي فعن احلسن أنه  ):، قال الصنعاينومثله ما روي عن احلسن البصري
وهو قول اجلمهور أنه ال ، أخرجه ابن أيب شيبة عنه وعن عطاء . كان يراه كالعمد إال إذا اشترط

  ١(يكون طالقا للحديث
وأيسر املذاهب يف طالق الناسي قول اإلمامية، فقد اعتربوا القصد شرطا من شروط صحة 

ط النطق بالصريح، فلو مل ينو الطالق مل يقع كالساهي والنائم والغالط ولـو  مع اشترا، الطالق
أو زوجيت طالق مث ذكر مل يقع به فرقة، ولو أوقـع  ، نسائي طوالق : فقال، نسي أن له زوجة 

ما مل خترج عن ، وإن تأخر تفسريه ، ودين بنيته باطنا ، مل أقصد الطالق قبل منه ظاهرا : وقال
  .٢بار عن نيتهألنه إخ؛ العدة 

أما اجلمهور، فقد وقفوا موقفا بني الفريقني، فاختلفوا يف حكم طالق الناسي حبسب املسائل 
املختلفة، وسنذكر يف الفصل القادم ما يتعلق بنسان املطلقة يف حالة ما لو طلق امرأة من نسائه مث 

  .نسي عنها، وهي أهم مسائل طالق الناسي
الناسي جتنح إىل عدم اعتباره، وقد سئل الرملي عمن حلف ومعظم أقوال اجلمهور يف أقوال 

مث سأل شخصا يعتقده عن ذلـك  ، بالطالق أن ال يأكل لفالن طعاما فأكل طعامه ناسيا حلفه 
مث أكل طعام احمللوف عليه عامدا ظانا صحة فتواه، فهل يقع عليه الطالق ، فأفتاه بوقوع الطالق 

  اه أهال للفتوى أم ال ؟ باألكل بعد الفتيا سواء أكان من أفت
وإن مل يكن من أفتاه أهال هلا لظنه ، فأجاب بأنه مل يقع عليه طالق بأكله الواقع بعد الفتوى 

  .٣أنه غري معلق عليه الطالق
مىت حلف بطالق أو غريه على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو  ):وقال ابن حجر اهليثمي

اهال باملعلق عليه ال باحلكم خالفا ملن وهم فيه مل حينث ذاكرا له مكرها على الفعل أو خمتارا ج
أي ال يؤاخذهم (إن اهللا تعاىل وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) للخرب السابق

  ٤(بشيء من هذه الثالثة ما مل يدل دليل على خالفه
األحكـام،   ولكنه علق على ذلك مبا يسد الذريعة على اختاذ النسيان وسيلة للتهرب مـن 

أو مل ، أما إذا مل يقصد منعه وال حثه أو كان ممن ال يباىل بتعليقه كالسلطان واحلجـيج  :)فقال
ألن الغرض حينئذ جمرد التعليق بالفعل من ؛ يعلم به ففعله فإنه حينث به ولو مع النسيان وقسيمه 

فيمن يبـايل بـه   أو املنع ، أو حث نعم يستثىن من ذلك ما إذا قصد مع احلث ، غري قصد منع 
ومل يعلم به فال تطلق على املعتمد الذي اقتضاه كالم الشـيخني وغريمهـا ونقلـه    ، أعالمه به 
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ألنه ضيق ؛ الزركشي عن اجلمهور ولو علق بفعله ناسيا أو جاهال أو مكرها ففعله كذلك حنث 
ارق ما وف. أو مكرها فال، أو طفل فدخل غري مكره حنث ، أو بدخول حنو يمة ، على نفسه 

  ١(مر من الوقوع يف بعض الصور مع اإلكراه
انطالقا  من هذا، فإنا نرى من حيث النظر إىل النصوص العامة، واملقاصد الشـرعية عـدم   
اعتبار طالق الناسي مهما كان نوع نسيانه ديانة وقضاء حىت لو كان متناسيا ال ناسيا، ألن دور 

ه، وإمنا احلكم له بظاهر احلال، وظاهر احلـال  املفيت أو القاضي ليس التنقيب عن صدقه أو كذب
  .يستدعي حسن الظن باملسلم

 ﴾لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسـينا   ﴿:  تعاىلولن يعجزنا أن جند الدليل على ذلك، فحسبنا قول اهللا 
، فهذا الدعاء حمقق اإلجابة، فكيف يؤاخذ املسلم على نسيانه بعد هذا يف أمـر ال  )٢٨٦:البقرة(

ذكر أن النسيان ال :) حق الغري، بل يتعلق به الضرر بالغري، وقد قال ابن العريب يف اآلية يتعلق به
وال يتعلق به حكم ، وهذا يدل على ما قدمناه من أنه ال يدخل حتت التكليف ؛ يقتضي املؤاخذة 

  ٢(يف طالق وال غريه 
ئ ما نـوى فمـن   وإمنا لكل امر، إمنا األعمال بالنيات  ): وقد استدل البخاري بقوله 

كانت هجرته إىل اهللا وإىل رسوله فهجرته إىل اهللا وإىل رسوله ومن كانت  هجرتـه إىل دنيـا   
واملخطـئ يف  ، على أنه ال يؤاخذ الناسي ٣(يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

  .وهو كذلك، ألنه ال نية لناس وال خمطئ ؛ والعتاق وحنومها ، الطالق 
ومن تدبر مصـادر الشـرع   :(لة الشرعية بعد ذلك تدل على هذا، قال ابن القيموكل األد

بل جرت على غـري  ، وموارده تبني له أن الشارع ألغى األلفاظ اليت مل يقصد املتكلم ا معانيها 
قصد منه كالنائم والناسي والسكران واجلاهل  واملكره واملخطئ من شدة الفرح أو الغضـب أو  

  ٤(املرض وحنوهم 
فطلق أو ذهل ففعل ما علق عليه الطالق، فالذهول حالـة   ٥ونفس احلكم يقال فيمن ذهل

عادية ال ميكن لإلنسان أن يتصرف فيها، وهو وإن كان صاحبه أكثر تكليفا من الناسـي إال أن  
  .حاله من حيث التكليف كحال الناسي

  الشك 
  :تعريفه 
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احلرف، فيقال شك األمر يشك شكا هو االرتياب، ويستعمل الفعل الزما ومتعديا ب: ١لغة
إذا التبس، وشككت فيه، وهو الشك خالف اليقني فقوهلم خالف اليقني هو التردد بني شيئني، 

فَإِنْ كُنت في شك مما أَنزلْنا إِلَيك  ﴿:تعاىلسواء استوى طرفاه أو رجح أحدمها على اآلخر قال 
  .نيغري مستيقن، وهو يعم احلالت) ٩٤:يونس( ﴾

ومجعه  شكُوك، وقد شكَكْت فـي كذا وتشكَّكْت، وشك فـي اَألمـر يشـك شـكّاً    
  . وشكَّكَه فـيه غريه

التعريف املشهور للشك، والذي يتداول يف كل العلوم الشرعية مـن التوحيـد   : اصطالحا
 الطـرفني أو لعـدم   واألصول وغريها هو استواء الطرفني املتقابلني لوجود أمارتني متكافئتني يف

  .٢األمارة فيهما
لكن استعمال الفقهاء الغالب هلذا املصطلح خيتلف عن هذا، فهم يطلقون الشك يف حـاليت  

، من شك يف الطالق : االستواء والرجحان على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة فقالوا
  .أحدمهابقطع النظر عن استواء اجلانبني أو رجحان ، أي من مل يستيقن 

اعلم أن مراد الفقهاء بالشك يف املاء واحلدث والنجاسة والصالة والصـوم   ):قال النووي
سواء كان الطرفان يف التردد سواء ، والطالق والعتق وغريها هو التردد بني وجود الشيء وعدمه 

فرقوا وأما أصحاب األصول ف. فهذا معناه يف استعمال الفقهاء يف كتب الفقه، أو أحدمها راجحا 
وإال فالراجح ظن واملرجوح ، التردد بني الطرفني إن كان على السواء فهو الشك : بينهما فقالوا

  (وهم 
ال فرق بني املساوي ، زعم النووي أنه كاللغة يف سائر األبواب :) وقد تعقبه الزركشي فقال

  (والراجح وهذا إمنا قالوه يف األحداث وقد فرقوا يف مواضع كثرية بينهما
ومنها قالوا يف كتاب الطالق إنه ال يقع  ):الفروق اليت ذكرها مما يتعلق بالطالق، قالومن 

ال يقع الطالق بالشك مسلم ، قوهلم : وهلذا قال الرافعي، بالشك، فأرادوا به الطرف املرجوح 
فإذا مضت ثالثة قروء ، لو قال إن كنت حامال فأنت طالق : لكنه يقع بالظن الغالب، ويشهد له

  ٣(قت التعليق وقع الطالق مع أن األقرؤ ال تفيد إال الظنمن و
  :أحوال الشك يف الطالق وأحكامها 

للشك يف الطالق مسائل كثرية ال ميكن حصرها، فمنها مثال أن يظن أن امرأته طلقت بيمني 
إن كلمت فالنا فأنـت  : كما لو قال، معينة فيفعل احمللوف عليه بناء على أنه ال يؤثر يف احلنث 

إن : فقيل لـه ، إن فعلت كذا فامرأيت طالق ثالثا : مث عقد بعدها ميينا أخرى فقال، الق ثالثا ط
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ففعل ما حلف عليه ثانيا ، وأا قد طلقت منه ، فاعتقد صدق القائل ، امرأتك قد كلمت فالنا 
  . مث تبني له بعد ذلك أن املخرب كاذب، بناء على أن العصمة قد انقطعت 

  .مث بان له أا مل  تكلمه، طلقت مين ثالثا : فقال، قد كلمت فالنا : لهومثله ما لو قيل 
إن : ومثله ـ وهو أكثر األمثلة وقوعا ـ ما لو أخرب عن زوجته مبا يسوئه، كما لو قيل له  

مث تبني بعد ذلك كـذب  ، هي طالق ثالثا : فقال، امرأتك قد مسكت تشرب اخلمر مع فالن 
  .وأن ذلك جمرد إشاعة، املخرب 

ويقاس على هذه األمثلة غريها من أنواع التطليق بسبب الظن الذي ينفيه الواقـع، وقـد   
اختلف الفقهاء يف ذلك اختالفا يعسر ضبطه، فلذلك سنقتصر على ذكر هذه األحوال األربعـة  

  :اليت تضم أكثر مسائل الشك ليستدل ا على غريها
  :الشك يف وقوع أصل التطليق : احلالة األوىل

لفقهاء على أنه إذا شك الزوج يف أصل التطليق بأن شك هل طلق زوجته أم ال فإنه ال اتفق ا
  : يقع الطالق يف هذه احلالة، وقد نقل اإلمجاع على ذلك، واستدلوا على ذلك مبا يلي

﴿ ولَا تقْف ما لَـيس لَـك بِـه علْـم     : تعاىلأن النكاح ثابت بيقني فال يزول بالشك لقوله  •
  )٣٦:اإلسراء(﴾

ال : أنه سئل عن الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة فقال عن عبد اهللا بن زيد عن النيب  •
  .، فأمره بالبناء على اليقني واطراح الشك١ )ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا

  .أنه شك طرأ على يقني فوجب اطراحه كما لو شك املتطهر يف احلدث أو احملدث يف الطهارة •
  :الشك يف عدد الطالق : الثانية احلالة

اختلف الفقهاء فيمن شك هل طلق زوجته واحدة أو اثنتني أو ثالثا مع تيقنه مـن إيقـاع   
  :الطالق على قولني
اعتبار العدد األكرب، فال حتل له إال بعد زوج آخر الحتمال كونه ثالثا، وهو : القول األول

  : دلوا على ذلك مبا يليوبعض احلنابلة والشافعية، واست، قول املالكية 
  ٢ )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: (قوله  •
ألنه تيقن وجوده بالطالق، وشك يف رفعه بالرجعة فال يرتفع بالشك كما لو ؛ أنه تيقن التحرمي  •

أصاب ثوبه جناسة وشك يف موضعها فإنه ال يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثـوب وال   
  .يزول إال بغسل مجيعه
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فإذا راجعها حلت ، اعتبار العدد األقل، وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد : الثاينالقول 
له على رأي هؤالء، واستدلوا على ذلك بأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طالق مشكوك فيـه  

  .فلم يلزمه كما لو شك يف أصل الطالق
  :الترجيح 

الق من عدم اعتبار الطالق الثالث نرى أن األرجح يف املسألة هنا ما سنذكره يف صيغة الط
يف جملس واحد طالقا بائنا، ولكنا سنناقش هنا سبب هذا التشديد الذي جعل أصحاب القـول  
األول مييلون إىل جعله ثالثا، والتفريق التام بني الرجل وزوجه، وهو ما ذكروه من اسـتحباب  

  .الورع يف التزام الطالق، بل وجوبه
لتكون الرجعة عن ؛ شك يف طالقه طلقها واحدة مث راجعها  بل قد روي عن شريك أنه إذا

طلقة فتكون صحيحة يف احلكم، وقد رد عليه ابن قدامة بأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك يف 
الطالق وال يفتقر إىل ما تفتقر إليه العبادات من النية، وألنه لو شك يف طلقتني فطلـق واحـدة   

  .يده الرجعةلصار شاكا يف حترميها عليه فال تف
فإن كان قبـل انقضـاء   ، وإن شك أطلق قبل الدخول أو بعده :(وقال العز بن عبد السالم

وإن شـك أطلـق   ، فليجدد النكاح ، وإن كان بعد انقضائها ، فليجدد رجعة ونكاحا ، العدة 
، نية فليطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثا، فإن أراد بقاء النكاح مع الورع ، واحدة أو اثنتني 

وإن شك يف الطلقة أرجعيـة  ، بأن يقول إن مل أكن طلقتها فهي طالق كي ال يقع عليه طلقتان 
وإن كانت ، فقد تالفاها بالرجعة ، ألا إن تكن رجعية ؛ وليجدد النكاح ، هي أم خلع فلريجتع 

   ١ )فقد تالفاها، خلعا 
ع يف األصل هو ما يكون ونرى أن األورع يف هذا هو عدم اعتبار الشك مطلقا، ألن الور

بني العبد ربه وما يتعلق حبقوق الناس، أما ما تترتب عنه مفاسد للخلق، فإن الشرع جاء لـدرء  
  . املفاسد

  :الشك يف صفة الطالق : احلالة الثالثة
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار أحد هـذين  ، ومثاله أن يتردد يف كوا طلقة بائنة أو رجعية 

  :طالق على قولنيالنوعني يف صيغ ال
حيكم بالرجعية ألا أضعف الطالقني فكان متيقنا ا، فلـو قـال الرجـل    : القول األول

أقبح طالق حيتمل القـبح  : أنت طالق أقبح طالق فهو رجعي عند أيب يوسف ألن قوله: لزوجته
د ـا أن  واملرا، وحيتمل القبح الطبيعي وهو الكراهية الطبيعية ، الشرعي وهو الكراهية الشرعية 

  . فال تثبت البينونة فيه بالشك، يطلقها يف وقت يكره الطالق فيه طبعا 
                                                

 . ٢/١٨:قواعد األحكام    )١(



حيكم بالبينونة، وهو قول حممد بن احلسن الشيباين ،ألن املطلق قد وصـف  : القول الثاين
  .ولذلك يقع بائنا، وهو البائن ، والطالق القبيح هو الطالق املنهي عنه ، الطالق بالقبح 
  : الترجيح
األرجح يف املسألة إن كان الشك دائرا بني كون الطلقة بائنة أو رجعية اعتبارهـا   نرى أن

رجعية، فهو أقل ضررا، وال ميكن القول بعدم اعتبارها مطلقا ألن الطالق متيقن، ولكن الشك 
  .يف البينونة وعدمها
  :الشك يف الطالق املعلق: احلالة الرابعة

لشك، ولو كان متحققا يف موضع ال بعينه وهو ما ويضرب الفقهاء مثاال هنا لعدم اعتبار ا
إذا رأى رجالن طائرا فحلف أحدمها بالطالق أنه غراب وحلف اآلخر بالطالق أنه محام فطار، 

، ألن يقني النكاح ثابت ووقوع الطالق مشكوك فيـه  ؛ ومل يعلما مل حيكم حبنث واحد منهما 
  .ن األصل معه واليقني يف جانبهأل؛ فإن ادعت امرأة أحدمها حنثه فيها فالقول قوله 

إن كان غرابا فزينب طالق، وإن كان محاما فهنـد  : ومثله ما لو كان احلالف واحدا فقال
ألنه متيقن للنكاح شاك يف احلنث فال يزول عن ؛ طالق ومل يعلم ما هو مل حيكم حبنثه يف شيء 

  .يقني النكاح وامللك بالشك
إن مل يكن غرابـا  : با فامرأته طالق ثالثا، وقال اآلخرإن كان غرا: أما لو قال أحد الرجلني

فامرأته طالق ثالثا فطار ،ومل يعلما فقد حنث أحدمها ال بعينه وال حيكم به يف حق واحد منهما 
ألن كل واحد منهما يقني ؛ بعينه بل تبقى يف حقه أحكام النكاح من النفقة والكسوة والسكىن 

وقد اختلفوا هنا يف إباحة معاشرة كليهما لزوجته على  نكاحه باق ووقوع طالقه مشكوك فيه،
  :قولني

وامرأتـه  ، وهو قول احلنابلة، ألن أحدمها حانث بـيقني  ؛ أنه حيرم عليهما : القول األول
حمرمة عليه وقد أشكل فحرم عليهما مجيعا كما لو حنث يف إحدى امرأتيه ال بعينها، ومن األدلة 

واحدة غري معينة وبالنظر إىل كل واحدة مفردة فيقني نكاحهـا  على ذلك أنه إمنا حتقق حنثه يف 
باق وطالقها مشكوك فيه، لكن ملا حتققنا أن إحدامها حرام ومل ميكن متييزها حرمتا عليه مجيعا، 
وكذلك هاهنا قد علمنا أن أحد هذين الرجلني قد طلقت امرأته وحرمت عليه وتعذر التمييـز  

لو تنجس أحد اإلناءين ال بعينه، فإنه حيرم استعمال كل واحد فيحرم الوطء عليهما، ويصري كما 
  .منهما سواء كانا لرجلني أو لرجل واحد

ال حيرم على واحد منهما معاشرة امرأته، وهو قـول احلنفيـة والشـافعية،    : القول الثاين
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أنه حمكوم ببقاء نكاحه ومل حيكم بوقوع الطالق عليه •



  .ألنه معلوم زوال نكاحه عن إحدى زوجتيه؛ يصح قياسه على احلانث يف إحدى امرأتيه  أنه ال •
  : الترجيح

  .نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم وقوع الطالق يف هذا، وسنبني أدلته التفصيلية يف حملها
    :اخلطأ
  :تعريفه

خطيت، وبعضهم يقولـه،  اخلَطَأُ ضد الصواب، وأخطَأَ وتخطَّأَ مبعىن واحد، وال تقل أ: لغة
واخلطُء الذنب، وهو مصدر خطئَ بالكسر، واالسم اخلَطيئةُ وجيوز تشديدها واجلمع اخلَطَايـا،  

، واملُخطئُ من أراد الصواب (مع اخلَواطئ سهم صائب) وخطئَ وأخطَأَ مبعىن واحد، ومنه املثل
خئُ من تعمد ما ال ينبغي، وت١طَّأَ له يف املسألة أخطأفصار إىل غريه، واخلَاط.  

هو أن يفعل فعال من غري أن يقصده قصدا تاما، كمن أراد أن يـتكلم بغـري   : ٢اصطالحا
  .الطالق فسبق لسانه بالطالق، لكن مل يقصد به الطالق فوجد قصد غري تام

ويف اخلطأ يوجد قصد الفعل دون قصد احملل، وهو ، وذلك ألن متام قصد الفعل بقصد حمله 
  .إنه فعل يصدر بال قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواء: ن قالمراد م

  :واخلطأ نوعان
أن ينعدم منه القصد إىل احملل الذي أصاب، كأن يقصد الرمي إىل صيد أو هدف أو كافر فيصيب  •

  .مسلما، ومثله يف الطالق ما ذكرناه من سبق اللسان بلفظ الطالق دون قصد منه
وإن كان هو قاصدا إىل احملل الذي أراد، كأن يرمي شخصا يظنه ،  أن يكون باعتبار ما يف قصده •

حربيا، فإذا هو مسلم، أو يظنه صيدا فإذا هو مسلم، مثاله يف الطالق أن يطلق زوجة من زوجاته، 
  . وهو يظنها أخرى

  :حكم طالق املخطئ 
  : اختلف الفقهاء يف حكم طالق املخطئ على قولني

، وهو قول احلنفية، وقد روي عن أيب حنيفة أن مـن أراد  يقع طالق اخلاطئ: القول األول
أنت طالق، وقع، واستدلوا على ذلك بأن الفائت باخلطـأ  : أن يقول المرأته اسقيين ماء فقال هلا

  .٣ليس إال القصد، وهو ليس شرطا لوقوع الطالق كاهلازل والالعب بالطالق
ومن األمثلة على ذلك أنـه إذا   ال يقع طالق املخطئ، وهو قول اجلمهور،: ١القول الثاين

أو بقليب أو ، فارقتك، أي جبسمي : أردت بقويل: تلفظ بكلمة الطالق أو صيغها الصرحية مث قال
  .أو أي سرحت شعرك، قبل قوله، أو من حبسي ، أو شغلي ، أو سرحتك من يدي ، مبذهيب 

                                                
 . ٧٥:خمتار الصحاح   )١(
 . ١/١١١:، البحر احمليط٢٦/٦٧:، املبسوط٢/٣٩٠:شرح التلويح   )٢(
 . ٣/١٠١:بدائع الصنائع    )٣(



. طلبتك: أن أقول أردت: من وثاقي، أو قال: أنت طالق أي: أردت بقويل: ومثله ما لو قال
فمىت علم من نفسه ، دين فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، وحنو ذلك . طلقتك: فقلت، فسبق لساين 

  .مل يقع عليه فيما بينه وبني ربه، ذلك 
أرجو : فقال، فجرى على لسانه غري ما يف قلبه ، ونقل عن أمحد  أنه سئل عن رجل حلف 

  .أن يكون األمر فيه واسعا
مث بدا لـه   -وهو يريد أن حيلف على شيء  -أنت طالق ألبتة : أنه إذا قال ونقل عن مالك

  .٢ألنه مل يرد أن يطلقها، فترك اليمني ؟ فليست طالقا 
ال يلزمه به ، ما غلب املرء على لسانه بغري اختيار منه لذلك فهو كال قول : وقال الشافعي

  .طالق وال غريه
  :واه يف احلكم على رأيني يف قبول دع ٣وقد اختلف أصحاب هذا القول

ألن لفظه ظـاهر يف  ، أو سؤاهلا الطالق ، ال يقبل إن كان يف حال الغضب : الرأي األول
أما إن مل ، فال تقبل ، فكانت دعواه خمالفة للظاهر من وجهني ، وقرينة حاله تدل عليه ، الطالق 

وأمحد، ألنه فسر ، واحلكم ، والشعيب ، تكن هذه احلال فإنه يقبل قوله، وهو قول جابر بن زيد 
أردت : وقال. أنت طالق، أنت طالق ؛ كما لو قال : فقيل، كالمه مبا حيتمله احتماال غري بعيد 

  . بالثانية إفهامها
ألنه خالف ما يقتضيه الظاهر يف العرف ؛ ال يقبل قوله، وهو مذهب الشافعي : الرأي الثاين

  .أو إىل شهر، أو صغارا ، زيوفا :  قالمث، كما لو أقر بعشرة ، فلم يقبل يف احلكم ، 
  :ومما استدل به أصحاب هذا القول

﴿ ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُورا :  تعاىلقول اهللا  •
  )٥:األحزاب(رحيما﴾

فصح أن ال عمل إال بنية  ٤ )وإمنا لكل امرئ ما نوى، النيات إمنا األعمال ب:( قول رسول اهللا  •
  . وال نية إال بعمل

                                                                                                                                 
 . ٩/٤٥٩:، احمللى ٧/٢٩٤: املغين   )١(
، وهذا خبالف من حلف بطالق على شيء فوجده خالفا أو أن ال يكلم فالنا فكلمه ناسـيا،  ٩/٤٥٩:نقال عن احمللى    )٢(

: أو قال، امرأته طالق ثالثا إن مل يكن فالنا : قال، ليس به : فقال رجل، هذا فالن : ن شهاب عن رجل قالسئل اب: ففي املدونة
نرى أن يقع عليه الطالق، وفيها عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتـاع  : فكلمه ناسيا قال، إن كلم فالنا فامرأته طالق ثالثا 

بدينار ودرمهني مث إنه : بكم ؟ فقال: فقال، مل تصدقين فطلق امرأته إن مل خيربه : فقال، بكم أخذا فأخربه : سلعة فقال له رجل
: املدونـة : انظـر . أخذا بدينار وثالثة دراهم قال ربيعة أرى إن خطأه مبا نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته ألبتـة : ذكر فقال

٢/٨٠ . 
. أو سرحتك من يـدي ، أو فارقتك جبسمي ، من وثاقي  طلقتك: فقال، واتفقوا  على أن من صرح بذلك يف اللفظ    )٣(

 . كاالستثناء والشرط، ألن ما يتصل بالكالم يصرفه عن مقتضاه ؛ فال شك يف أن الطالق ال يقع 
 . سبق خترجيه   )٤(



: من أقوال الصحابة، حديث خيثمة بن عبد الرمحن السابق ذكره، وهو أنه قالت امرأة لزوجهـا  •
، مسين خلية طالق : فهات ما أمسيك به ؟ قالت: ما قلت شيئا ؟ قال: قالت، مسين ؟ فسماها الظبية 

إن زوجي طلقين ؟ فجاء زوجها فقص : فأتت عمر بن اخلطاب فقالت، نت خلية طالق فأ: قال
  . خذ بيدها وأوجع رأسها: وقال لزوجها، عليه القصة ؟ فأوجع عمر رأسها 

  :الترجيح 
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم وقوع الطالق مطلقا ديانة وقضاء، فذلك ما تدل عليه 

أوفق مبقاصد الشريعة من حيث تضييق باب الطالق، وقد اعترب ابن  األدلة الشرعية الكثرية، وهو
القيم هذا وما سبق ذكره من املخارج اليت يضـيق ـا بـاب الطـالق، يقـول يف إعـالم       

أو ، أو جـاهال  ، أو خمطئا ، أو ناسيا ، أن يفعل احمللوف عليه ذاهال : املخرج اخلامس:(املوقعني
أو ، أو مغلوبا على عقله ، ه ال حينث به تقليدا ملن أفتاه بذلك أو معتقدا أن، أو متأوال ، مكرها 

ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل احمللوف عليه بناء على أن املرأة أجنبية فال يؤثر فعل احمللوف عليه 
  . ١ )يف طالقها شيئا

األدلة  وما قاله ابن القيم ليس استحسانا أو جمرد هوى تقتضيه املصاحل، وإمنا هو ما ترشد إليه
الكلية، ألن األدلة اخلاصة ذا املسائل ليست من القطعية حبيث ترفع اخلالف، فلـذلك كـان   

عدم احلنث يف ذلك هـو  :(الرجوع لألدلة الكلية أوىل، وقد قال ابن القيم عن هذه األدلة الكلية
قتضـى  وهـو م ، ألفاظها وأقيستها واعتبارها ؛ وعليه تدل األدلة الشرعية ، الصواب بال ريب 

وإن فعـل  ، فإن الرب واحلنث يف اليمني نظري الطاعة واملعصية يف األمر والنهي ؛ قواعد الشريعة 
   ٢ )فأوىل يف باب اليمني أن ال يكون حانثا، املكلف ذلك يف أمر الشارع ويه مل يكن عاصيا 

  :وال بأس أن نسرد هنا بعض ما ذكره ابن القيم كأمثلة على هذه األدلة
، والنسيان واجلهل واخلطأ واإلكراه غري داخل حتت قدرته ، قد ميينه على فعل ما ميلكه أنه إمنا ع •

  .ومل يقصد منع نفسه منه، فما فعله يف تلك األحوال مل يتناوله ميينه 
فإلزامه باحلنث أعظم مؤاخذة ملـا  ، أن اهللا تعاىل قد رفع املؤاخذة عن املخطئ والناسي واملكره  •

  .ذة بهجتاوز اهللا عن املؤاخ
  .أنه تعاىل ملا جتاوز لألمة عما حدثت به أنفسها مل تتعلق به املؤاخذة يف األحكام •
وهلذا هو عفو ال يكون به مطيعا ، أن فعل الناسي واملخطئ مبرتلة فعل النائم يف عدم التكليف به  •

  . وال عاصيا
فإذا تيقنا أنه ، وإرادته ، ا لدالا على قصد املتكلم ؛ أن اهللا تعاىل إمنا رتب األحكام على األلفاظ  •

                                                
 . ٤/٦٣: إعالم املوقعني   )١(
 . ٤/٦٥:إعالم املوقعني    )٢(



ومل يقصد خمالفة ما التزمه وال احلنث فإن الشارع ال يلزمه مبا ، ومل يقصد معانيها ، قصد كالمها 
  .بل قد رفع املؤاخذة عنه مبا مل يقصده من ذلك، مل يقصده 

ل مل جيز أن جنعله فإذا علمنا يقينا خالف املدلو، لداللته عليه ؛ فاعترب ، أن اللفظ دليل على القصد  •
وقد رفع اهللا املؤاخذة عن قتل املسلم املعصوم بيده مباشرة إذا مل يقصد . دليال على ما تيقنا خالفه

فكيف يؤاخذه باخلطأ والنسيان يف ، بل محلها غريه ، ومل يلزمه شيئا من ديته ، قتله بل قتله خطأ 
  .باب األميان

مع أن أكله وشربه فعل ، ار رمضان ناسيا لصومه املؤاخذة عمن أكل وشرب يف   رفع النيب  •
فكيف يؤاخذه بفعل احمللوف عليه ناسيا ويطلق عليه امرأته وخيرب بيته ويشتت ، ال ميكن تداركه 

  .وأهله وقد عفا له عن األكل والشرب يف ار الصوم ناسيا، مشله ومشل أوالده 
 ناس ملا تأول اخليط األبيض واخليط عفا عمن أكل أو شرب يف ار الصوم عمدا غري أن النيب  •

ومل ، وعفا له عن ذلـك  ، فجعل يأكل حىت تبينا له وقد طلع النهار ، األسود باحلبلني املعروفني 
ويفرق بينه ، فما بال احلالف املتأول ال يعفى له عن احلنث بل خيرب بيته ، لتأويله ، يأمره بالقضاء 

  وبني حبيبته ويشتت مشله كل مشتت ؟
ومل يأمره باإلعادة ملا كان جاهال بـالتحرمي مل  ، لشارع قد عفا عن املتكلم يف صالته عمدا أن ا •

فكيف ال يقتدى به ويلغى قول ، ومل جيعله مبطال للصالة ، فألغى كالمه ، يتعمد خمالفة حكمه 
  اجلاهل وفعله يف باب األميان وال حينثه كما مل يؤمثه الشارع ؟

عمن قدم شيئا أو أخره من أعمال املناسك من احللق والرمي والنحر أن الشارع إذا كان قد عفا  •
فكيف حينث أن قدم ما حلف على تأخريه أو ، نسيانا أو جهال فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسيانا 

  أخر ما حلف على تقدميه ناسيا أو جاهال ؟ 
فكيف يؤاخذ احلالف ، أن الشارع إذا كان قد عفا عمن محل القذر يف الصالة ناسيا أو جاهال به  •

  وحينث به ؟ 
وباجلملة فقواعد الشريعة وأصوهلا تقتضي أال :(قال ابن القيم بعد ذكره لتلك األمثلة وغريها

حينث احلالف يف مجيع ما ذكرنا وال يطرد على القياس ويسلم من التناقض إال هذا القول، وأمـا  
له خمـالف ألصـول الشـريعة    حتنيثه يف مجيع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض لكن قو

ومل يسلم ، ومل يطرد له قول ، وأدلتها، ومن حنث يف بعض ذلك دون بعض تناقض ، وقواعدها 
  . ١ )له دليل عن املعارضة

  السكر ـ ٣
  :تعريف السكر 

                                                
 . ٤/٦٦:إعالم املوقعني   )١(



السكْرانُ ضد الصاحي، واجلمع سكْرى وسكَارى بفتح السني وضمها، واملرأة سكْرى : لغة
سكْرانةٌ، وسكر من باب طرب واالسم السكْر بالضم وأسـكَره الشـراب،    ولغة يف بين أسد

واملسكري كثري السكر ،و السكَّري بالتشديد الدائم السكر، والتساكُر أن يري من نفسـه ذلـك   
وسـكْرةُ املـوت    ﴾وتتخذون منه سكرا ﴿وليس به، والسكَر بفتحتني نبيذ التمر، ويف الترتيل 

 ﴾سكرت أبصارنا﴿:تعاىلشدته، وسكَر النهر سده، والسكْر بالكسر العرم، وهو املسناة، وقوله 
  .١أي حبست عن النظر، وحريت وقيل غطيت وغشيت

عرفه ابن العريب بأنه عبارة عن حبس العقل عن التصرف على القـانون الـذي   : اصطالحا
وقد ، بس العقل عن التصرف فهو سكر خلق عليه يف األصل من النظام واالستقامة، فكل ما ح

  .وقد يكون من الفرح واجلزع، وقد يكون من النوم ، يكون من اخلمر 
ولكن هذا التعريف غري مانع ملا ذكره ابن العريب من أن اإلطالق الشرعي للسكر يراد منـه  

  ٢(خلمروقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن املراد ذا السكر سكر ا  ):سكر اخلمر، قال
سرور يغلب على العقل مبباشرة بعض األسباب املوجبة له،  ) وعرفه يف كشف األسرار بأنه

،وعلى هذا القول ال يكون ما حصـل  ٣(فيمنع اإلنسان عن العمل مبوجب عقله من غري أن يزيله
  .ألنه ليس بسرور؛ من شرب الدواء مثل األفيون من أقسام السكر 

مع فتور يف األعضاء مبباشرة بعض األسباب املوجبة هلا من وعرف بأنه غفلة تلحق اإلنسان 
  .غري مرض وعلة

وعرف بأنه معىن يزول به العقل عند مباشرة بعض األسباب املزيلة، وعلى هذا القول بقاؤه 
خماطبا بعد زوال العقل يكون أمرا حكميا ثابتا بطريق الزجر عليه ملباشرته احملرم، ال أن يكـون  

  .ألنه يعرف بأثره ومل يبق للسكران من آثار العقل شيء فال حيكم ببقائه؛  العقل باقيا حقيقة
فيتعطل معه ، وعرف بأنه حالة تعرض لإلنسان من امتالء دماغه من األخبرة املتصاعدة إليه 

   . ٤والقبيحة، عقله املميز بني األمور احلسنة 
  : ضابط السكر

كالمه وكان غالبه هذيانا، وهـو   أن ضابط السكر هو من اختلطنص أكثر الفقهاء على 
مذهب مجهور الفقهاء من  املالكية والشافعية واحلنابلة وصاحيب أيب حنيفة، وهو قول الظاهرية، 

ومبا ال يأيت به إذا مل  يكن ، هو أن خيلط يف كالمه فيأيت مبا ال يعقل : حد السكر:(قال ابن حزم
ويتحفظ من السلطان ، ن قد يأيت مبا يعقل سكران، وإن أتى مبا يعقل يف خالل ذلك، ألن انو

                                                
 . ٤/٣٧٢: ، لسان العرب١٢٩:حخمتار الصحا   )١(
 . ١/٥٥٢: أحكام القرآن البن العريب   )٢(
 . ٤/٣٥٢:كشف األسرار   )٣(
 . ٢/٣٦٩:شرح التلويح على التوضيح   )٤(



وأما من ثقل لسانه وختبل خمرج كالمه وختبلت مشيته وعربد فقط إال أنه مل . ومن سائر املخاوف
  ١ )فليس هو سكران -يتكلم مبا ال يعقل 

سكَارى حتى تعلَموا  ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم ﴿:واستدل لذلك بقوله تعاىل 
فمن ، أن السكران ال يعلم ما يقول   تعاىلفبني اهللا :(، ووجهها بقوله )٤٣:النساء(﴾ما تقُولُونَ 

ومن خلط فأتى مبا يعقل وما . ومن علم ما يقول فليس بسكران، مل يعلم ما يقول فهو سكران 
  .) ألنه ال يعلم ما يقول، ال يعقل فهو سكران 

والرجل من املرأة، وهو قول أيب ، ن السكران هو الذي ال يعرف األرض من السماء أوقيل ب
  .، وهو قريب من األول٢حنيفة واملزين من الشافعية

  :حكم طالق السكران 
  :اختلف الفقهاء يف وقوع طالق السكران على قولني 

وميمون ، واحلسن ، وابن سريين ، أنه يقع طالقه، وهو مروي عن النخعي : القول األول
، والزهري، وهو قول سفيان الثـوري  ، وقتادة ، وعطاء ، ومحيد بن عبد الرمحن ، بن مهران 

  :ومن األدلة على ذلك، ،  وأيب حنيفة٤، ومالك٣يف أحد قوليه -والشافعي ، واحلسن بن حي 
وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما  ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ ﴿: :تعاىلدليل الوصف يف قوله  •

وإن ، ، ألنه إن كان خطابا له يف حال سكره فهو نص على أنه مكلف )٤٣:النساء(تقُولُونَ ﴾
إذا جننت فال : ألنه ال يقال؛ كان خطابا له قبل سكره فهو دليل على أنه خماطب يف حال سكره 

  .تفعل كذا
  ٥(ال قيلولة يف الطالق )حديث •
  ٦(كل  طالق جائز إال طالق املعتوه ): حديث •

                                                
 . ٩/٤٧٢: احمللى   )١(
 . ٣٥:معامل القربة يف معامل احلسية   )٢(
 . والثاين ال يلزمه وبه قال املزين. ابهيلزمه الطالق وعليه أكثر أصح: أحدمها: للشافعي يف ذلك قوالن   )٣(
، طالق السكران ونكاحه ومجيع أفعاله جائزة إال الردة فقـط  : اختلف قول املالكية يف تصرفات السكران فقال مالك   )٤(

ال : له يف شيء من أموره حبكم املرتد، وروى عنه ابن وهب جيوز طالقه وال جيوز نكاحه، وقال مطرف بن عبـد اهللا  فال حيكم
والقتل ، والعتق ، الطالق : فقال -مث مساها ، هكذا قال  -إال بأربعة أشياء ال خامس هلا ، يلزم السكران شيء وال يؤاخذ بشيء 

  .والقذف، 
وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه ال يلزم طالق السكران، وقال حممد بن عبداحلكم ال يلزمـه  : وقال أبو عبداهللا املازري      

تاق، وقد نزل ابن رشد اخلالف على املخلط الذي معه بقية من عقله إال أنه ال ميلك اإلختالط من نفسـه فيخطـئ   طالق وال ع
ويصيب قال فأما السكران الذي ال يعرف األرض من السماء وال الرجل من املرأة فال إختالف يف أنه كانون يف مجيع أفعالـه  

، التاج ٣/٤٥٢:، مواهب اجلليل٦/٢٤:، املدونة٥/٢٠٤: القرطيب: ني اهللا تعاىل، انظروأحواله فيما بينه وبني الناس وفيما بينه وب
 . ٤/٤٣:واإلكليل

 . سبق خترجيه   )٥(
 . سبق خترجيه   )٦(



أن رجال من أهل عمان متأل من الشراب فطلق امرأته الطالق، فقد روي أن الصحابة أوقعوا عليه  •
وأثبت ، فأجاز شهادة النسوة ، بذلك   - رضي اهللا عنه  - ثالثا فشهد عليه نسوة فكتب إىل عمر 

  .طالق السكران أن معاوية أجاز: عن سعيد بن املسيبوعليه الطالق، 
وإذا  ،هذىسكر إذا شرب سكر، وإذا  :أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي يف كالمه فإم قالوا •

  .١وحد املفتري مثانون ،هذى افترى
ولكنه أمر باطن ال يوقف على حقيقته فيقام السبب الظاهر ، أن اخلطاب إمنا يتوجه باعتدال احلال  •

  .وبالسكر ال ينعدم هذا املعىن، تيسريا ؛ ه وهو البلوغ عن عقل مقام، الدال عليه 
مل ، وال يستحق به التخفيف، إذا ثبت أنه خماطب فإن غفلته عن نفسه ملا كانت بسبب معصية  •

  .يكن ذلك عذرا يف املنع من نفوذ شيء من تصرفاته بعد ما تقرر سببه
فإن غفلته ، الف البنج خب ،لغلبة السرور عليه؛ بالسكر ال يزول عقله إمنا يعجز عن استعماله  أنه •

فيكـون مبرتلـة   ، وما يعتريه نوع مرض ال أن يكون سكرا حقيقة ، ليست بسبب هو معصية 
  .اإلغماء

ألن النوم مينعه من العمل، والسكر ال مينعه من العمل مع أن الغفلـة  ؛ النائم أن السكران خيالف  •
  .بسبب النوم مل تكن عن معصية

  .أن إيقاع الطالق عقوبة له •
  .ترتب الطالق على التطليق من باب ربط األحكام بأسباا فال يؤثر فيهأن  •
  :٢عدم صحة قياس السكران املغلوب على عقله بانون املغلوب على عقله، وذلك من وجهني •

، أن املريض مأجور ومكفر عنه باملرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقلـه  : الوجه األول
مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب مبن له  والسكران آمث مضروب على السكر غري

  .الثواب
أن الصالة والفرائض من حج أو صيام أو غريها مرفوعة عمن غلب على عقله : الوجه الثاين

  .وال ترفع عن السكران
وال خـالف يف إلزامـه   ، أن كل من لزمه القطع بالسرقة والقصاص يف القتل لزمه الطالق

  .القصاص يف القتل فال خالف فيه ، ومثلهالقطع بالسرقة
وهو مذهب حيىي بن سـعيد األنصـاري ومحيـد بـن     ، عدم وقوع طالقه: القول الثاين

عبدالرمحن وربيعة والليث بن سعد بن احلسن وإسحاق بن راهويه وأيب ثور والشافعي يف أحـد  
                                                

هذا خرب مكذوب قد نزه اهللا تعاىل عليا وعبد الرمحن عنه، ألنه ال يصح إسناده، وقد رد عليه من بـاب  : قال ابن حزم   )١(
 »مث عظيم ما فيه من املناقضة، ألن فيه إجياب احلد على من ال حد عليه، وهال قلتم إذا هذى كفر وإذا كفر قتـل  «:املعىن بقوله

 . ٥/٢١٣:زاد املعاد : ، وانظر١٠/٢١١: احمللى
 . ٥/٢٧٠:األم   )٢(



ستقر عليهـا  قوليه واختاره وغريه من الشافعية ومذهب أمحد يف إحدى الروايات عنه وهي اليت ا
، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من احلنفية أبو الطحاوي وأبو ١وصرح برجوعه إليها

  :احلسن الكرخي، ومن األدلة على ذلك
ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمـوا مـا تقُولُـونَ     ﴿: :قوله تعاىل •

وقد :)، قال الشوكاين، فجعل سبحانه قول السكران غري معترب ألنه ال يعلم ما يقول)٤٣:ساءالن(﴾
، وقال ابن ٢ )متسك ذا من قال إن طالق السكران ال يقع ألنه إذا مل يعلم ما يقوله انتفى القصد

طالقا وال  ومن أخرب اهللا تعاىل أنه ال يدري ما يقول، فال حيل أن يلزم شيئا من األحكام ال  ):حرم
  ٣ )غريه خماطب إذ ليس من ذوي األلباب

أن يستنكهوه ليعلموا  وأقر أنه زىن أمر النىب  ملا جاء اىل النىب فإنه ماعز بن مالك، حديث  •
وإذا مل يصح إقراره علم أن أقواله باطلة  ،فإن كان سكران مل يصح إقراره ،٤هل هو سكران أم ال

  .كأقوال انون
 فجاء النيب   - رضي اهللا عنه  - ملا عقر بعريي علي   - رضي اهللا عنه  -  زةيف قصة مح ما ورد •

 هل أنتم إال عبيد أليب فنكص الـنيب   :قالوفوقف عليه يلومه فيه النظر وصوبه وهو سكران، 
  .على عقبيه وهذا القول لو قاله غري لكان ردة وكفرا ومل يؤاخذ بذلك محزة

: ليس نون وال سكران  طالق، وقال: أنه قال  - عنه  رضي اهللا - صح عن عثمان بن عفان ما  •
العزيز أنه أيت بسكران طلق فاستحلفه باهللا  عطاء طالق السكران ال جيوز، وصح عن عمر بن عبد

  .الذي ال إله إال هو طلقها وهو ال يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه احلد
تصح صالته يف هذه احلالة ومن ال تصح صالته  أنه ال يقع الطالق إال ممن يعلم ما يقول كما أنه ال •

  .ال يقع طالقه
، وهلذا ال يصح من الصيب ؛ واإليقاع يعتمد القصد الصحيح ، أنه ليس للسكران قصد صحيح  •

مث ، فإن النائم ينتبه إذا نبه والسكران ال ينتبـه  ، وانون، وألن غفلته عن نفسه فوق غفلة النائم 
  .أوىل، ق السكران فطال، طالق النائم ال يقع 

ألن ، وذلك سبب للتشديد عليه ال للتخفيف ، ال يصح أن يقال بأن غفلته هنا بسبب املعصية أنه  •
؛ ولو اعترب هذا املعـىن  ، وال تقع الفرقة بينه وبني امرأته ، السكران لو ارتد تصح ردته باالتفاق 

  .حلكم بصحة ردته
الصالة  من أجلوأنه ي عن السكر  ،ى الصاحيعلى الذي يعقل اخلطاب أو علحيمل خطابه أن  •

                                                
 . ٢/٢١٠: منار السبيل   )١(
 . ١/٤٦٨:فتح القدير   )٢(
 . ١٠/٢٠٩:احمللى   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(



 .وأما من ال يعقل فال يؤمر وال ينهى
  .   إلزامه جبناياته حمل نزاع ال حمل وفاق، فعن أمحد أنه كانون يف كل فعل له العقل أن  •
 .ما أمجع العلماء عليه بأن طالق املعتوه ال جيوز، والسكران معتوه كاملوسوس •
ولـو  ، ال يعقل ما يقول فليس مبكلف ، وأن منأن شرط التكليف العقل اإلمجاع منعقد علىأن  •

 .كان مكلفا لوجب أن يقع طالقه إذا كان مكرها على شرا أو غري عامل مخر وهم ال يقولون به
وقد حصل رضي اهللا سبحانه من هذه العقوبة باحلد وال عهد لنـا يف الشـريعة    ،إن احلد عقوبة •

 .جنيبالطالق والتفريق بني الزو
ولو صح لوجب محله على طالق   مكلف يعقل  ،خرب ال يصح(ال قيلولة يف الطالق )حديثأن  •

 .وهلذا مل يدخل فيه  طالق  انون ،دون من ال يعقل
  .ولو صح لكان يف املكلف، ال يصح(كل طالق جائز إال  طالق املعتوه (:خرب أن  •

  :الترجيح 
أحوال السكران، فإن كان له بعض العقل الذي نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني 

يعي به ما يقول، وقصد الطالق من غري غضب وحنوه، فإن طالقه يقع، ألن له القدرة العقليـة  
الكافية للتصرف، ولو صح محل القول األول على هذا النتفى اخلالف، التفاق أصحاب القول 

  .ه القصد صح طالقهالثاين على أن من بقي معه من عقله ما يدرك به ويصح مع
وقد فهم الباجي يف حماولته للجمع بني روايات املالكية يف املسألة هذا من اختالف الروايات 

وإمنا يتعني مع صـحة  ، والذي عندي يف هذا أن السكران املذكور ال يذهب عقله مجلة :) فقال
ىل حد أن يغمـى  وأما لو بلغ إ، قصده إىل ما يقصده ولذلك يقتص منه يف القتل ال خالف فيه 

عليه وال يبقى له عقل مجلة فهذا ال يصح منه تطليق إذا بلغ هذه احلالة وال يتهيأ منه ضرب وال 
ألن سكر اخلمر لـيس  ؛ وإمنا تكلم الفقهاء على املعتاد من سكر اخلمر ، قصد إىل قتل وال غريه 

ئ به على معـان ال جيتـرئ   وإمنا يتغري العقل تغيريا جيتر، مبرتلة اجلنون الذي يذهب العقل مجلة 
ولو علم أنه بلغ حد اإلغماء ملا اقتص منه وال لزمه طـالق وال غـريه   ، عليها صاحيا كالسفيه 
  (كسائر من أغمي عليه

والقول بعدم وقوع طالق السكران يتوافق مع ما ذكرنا من لزوم تضييق دائرة الطالق مـا  
وبته ،فإن هذا البغض ال ينبغـي أن  أمكن، أما ما يستشعره البعض من بغض للسكر، ولزوم عق

يتعدى حده ليفرق بني الزوجني بسببه، فقد يتوب السكران ويصلح حاله، مث ملاذا نلزمه الطالق 
  عقوبة وقد جعل الشرع للسكر عقوبته اخلاصة به؟ مث من حنن حىت نعاقبه؟

: ن، فقالوقد ذكر ابن حزم أن اعتبار العقوبة هو أعظم ما دعا للقول بوقوع طالق السكرا
فنظرنا فيما حيتج به من خالف قولنا، فوجدناهم يقولون هو أدخل على نفسه ذهـاب عقلـه   (



فكان ماذا ومن أين وجب إذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤاخذ مبا جيـىن  : فقلنا تعاىلمبعصيته هللا 
  ١ )يف ذهاب عقله؟ وهذا ما ال يوجد يف قرآن وال سنة

لى أن املعصية ال تعين التضييق على العاصي فيما أحل له، مث ذكر من مثاال متفقا عليه يدل ع
فسلمت نفسه إال أنه سـقط   تعاىلوال خالف بينكم فيمن تردى ليقتل نفسه عاصيا هللا  ):فقال

على رأسه، ففسد عقله، وفيمن حارب وأفسد الطريق فضرب يف رأسه ففسد عقله أنه ال يلزمه 
نفسه اجلنون بأعظم املعاصي، مث ال خيتلفون فيمن  شيء مما يلزم األصحاء، وهو الذي أدخل على

أمسكه قوم عيارون فضبطت يداه ورجاله وفتح فمه بكلوب وصب فيه اخلمر حىت سكر أنـه  
  ٢(مؤاخذ بطالقه وهو مل يدخل على نفسه شيئا وال عصى فظهر فساد اعتراضهم

قال ابـن  ، وقد مث إن األصول الشرعية مثلما ذكرنا سابقا تؤيد عدم وقوع طالق السكران
وأن إيقاع طالق  ،من تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبني له أن هذا القول هو الصواب:(تيمية 

السكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها، وهلذا كان كثري من حمققى مـذهب مالـك   
الذى علم أنه والشافعى كأىب الوليد الباجى وأىب املعاىل اجلويىن جيعلون الشرائع يف النشوان، فأما 

  )ال يدرى ما يقول فال يقع به طالق بال ريب
هذا فيما يتعلق بتصرفات السكران املرتبطة بالطالق، أما يف غريها فيؤاخذ للمفاسد الـيت  

ن إلغاء أقوالـه ال  إ ):تنجر من رفع التكليف عنه، وقد قال ابن تيمية يف بيان الفرق بني األمرين
فإن مفاسدها ال  ،من غري العاقل ال مفسدة فيه خبالف األفعالألن القول ارد  ،يتضمن مفسدة

فإلغاء أفعاله ضرر وفساد منتشر خبالف أقواله فإن صح هذان الفرقـان   ،ميكن إلغاؤها إذا وقعت
  (بطل اإلحلاق وإن مل يصحا كانت بني أقواله وأفعاله متعينة 

  ـ الغضب  ٤
  :تعريف الغضب 

مغضبةً كمتربـة، ورجـل غَضـبانٌ،وامرأة  غَضـبى     غَضب عليه من باب طرِب، و: لغة
وغَضبانةٌ، وقوم  غَضبى وغَضابى كسكْرى وسكارى، ورجل غُضبةٌ بضم الغني والضاد وتشديد 
الباء يغضب سريعا، وغَضب لفالن إذا كان حيا وغب به إذا كان ميتا وغاضبه راغمه، وقولـه  

  .مراغما لقومه وامرأة غَضوب أي عبوس أي ﴾مغاضباً  ﴿: تعاىل

                                                
 . ١٠/٢١٠:احمللى   )١(
 . ١٠/٢١٠:احمللى   )٢(



، وقد ذكر العلماء للغضب ١هو تغري حيصل عند ثوران دم القلب ذروته االنتقام: اصطالحا
حبسب شدته وضعفه ثالث درجات هلا عالقة مبا سنذكره من حكم طالق الغضـبان، هـذه   

  :الدرجات هي
  .  ويعلم ما يقول وما يقصده وهو الذي ال يتغري عليه عقله وال ذهنه،: الغضب البسيط
  .حبيث ال يعلم ما يقول وال يريده  واإلرادةوهو ما يغلق عليه باب العلم : الغضب الشديد
  .وهو ما كان وسطا بني الغضب البسيط والغضب الشديد: الغضب املتوسط

  :حكم طالق الغضبان
 إذاوال سـيما  يف وقوع طالقه وصحة عقوده، بني العلماء ال خالف أما الغضب البسيط ف

  .وقع منه ذلك بعد تردده فكره
،ألن أقوال املكلـف ال   صاحب الغضب الشديد يف عدم وقوع طالقوال خالف كذلك 

رادته للتكلم ا ،فلذلك ال يؤاخذ النائم وانون إو ،عناهافهمه ملتعترب إال بعلمه بصدورها منه وب
  .والسكران، ومن يتكلم باللفظ وهو ال يعلم معناه

باختالف أسبابه، وأسبابه ثالثة واحد متفـق علـى   ه يختلف حكمالغضب املتوسط، فأما 
  : وقوع الطالق فيه واثنان خمتلف فيهما

  : السبب املتفق على وقوع الطالق فيه
كأن يكون قد غضب عليها ملا علم ال جمرد إطفاء الغضب، وهو الطالق مع العلم والقصد، 

قاصدا للطالق عاملا مبا يقول، قاصدا من ذلك عقوبتها  فتكلم بكلمة الطالق، منها شيء  وقوع
على ذلك، فهذا يقع طالقه بالضرورة، إذ لو مل يقع هذا الطالق مل يقع أكثر الطالق فانه غالبا ال 

  .يقع مع الرضا
فغضب، فطلقها، ألنه ال يرى املقام مع زانية، فلم يقصد بالطالق  امرأتهومثاله ما لو زنت 

بل التخلص من املقام مع زانية، خبالف من خاصمته زوجته وهو يعلم مـن   إطفاء نار الغضب،
شفي نفسـه  ين أنفسه إرادة املقام معها على اخلصومة وسوء اخللق، ولكن محلة الغضب على 

  .لنار غضبه وإطفاءبالتكلم بالطالق كسرا هلا 
  :األسباب املختلف فيها 

  :حقيق الطالق رد الظن الذي ينفيه الت: السبب األول
مث يتبني  ،جلهنه حق فيطلقها ألأجله، ويظن وهو أن يبلغه عن زوجته مثال ما يشتد غضبه أل

ا بريئة منه، وأكثر الفقهاء على وقوع طالقه، لألدلة اليت سنذكرها، ورجح ابن القيم عـدم  أ
قوعه بدوا، ذا انتفت العلة تبني أنه مل يكن مريدا لوإوقوع طالقه، ألنه إمنا أوقع الطالق لعلة ف

                                                
 . ٢٠٩:، التعريفات٥٣٩:التعاريف   )١(



: نت طـالق، وقـال  أ: و مل يصرح ا، ألن العلة مبرتلة الشرط، كما لو قالأسواء صرح بالعلة 
  .فعلت كذا وكذا إن أردت

  :طالق الغاضب من غري قصد : السبب الثاين
يقصد أمرا بعينه، ولكن الغضب محله على ذلك وغري عقله ومنعه كمال التصور  وهو أن ال

ة الذي فيه نوع من السكر واجلنون ،فليس هو غائب العقل حبيث ال يفهم ما والقصد، فكان مبرتل
يقول بالكلية، وال هو حاضر العقل حبيث يكون قصده معتربا، وقد اختلف الفقهاء يف وقـوع  

  :طالق من غضب هذا الغضب على قولني
  : ، ومن األدلة على ذلك١وهو قول مجهور العلماءوقوع طالقه، : القول األول

رادته له يف إوال يضر عدم  ،ثره عليهأراد يف حال الغضب ترتب أتى بالسبب اختيارا وألغضبان أن ا •
نه حممول على التكلم بالسبب غري إخبالف املكره ف ،هو التلفظ إمنا باإلرادةاالعتبار  إذحال رضاه 
خمتار فال فإنه غري مكلف والغضبان مكلف  ،ثره عليه وخبالف السكران املغلوب عقلهأمريد لترتب 

  .كالمه إللغاءوجه 
أنه ال يصح قياس الغضبان على املكره، ألن املكره إذا تكلم مبا اكره عليه دفع عنه الضرر والغضبان  •

  .ال يدفع عنه ذا القول ضررا
  .حلف يف هذه احلال ال تنعقد ميينه أنه يلزم من عدم وقوع طالقه أنه لو •

 مام احلرمنيإيب احلسن الكرخي وأر الطحاوي واختياوهو عدم وقوع طالقه، : القول الثاين
وقد استدل ابن القيم لذلك باألدلة الكـثرية،  ، ٢حد قويل الشافعي، وقول اإلماميةأابن تيمية وو

  :وسنذكر الكثري منها هنا ألمهية املسألة، وقد قسمناها كما يلي
  :من القرآن الكرمي

لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في  ﴿:قوله تعاىل  ومنها ،الدالة على عدم املؤاخذة إال بالكسبالنصوص  •
ووجه االستدالل  )٢٢٥:البقرة(أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّه غَفُور حليم﴾

عنه  رضي اهللا - ابن عباس  من اعتبار الغضب من لغو اليمني، فعنها ما روي يف تفسري باآلية هو
كل ميني حلف عليها رجل وهو : طاووس قال لغو اليمني أن حتلف وأنت غضبان، وعن: قال  - 

لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم  ﴿: تعاىلغضبان فال كفارة عليه فيها لقوله 

                                                
، حاشية ابن ٨/٣٢: ، حواشي الشرواين٥/٢٣٥: ، كشاف القناع١٨١: ، زاد املستقنع٣/١٤٥: الروض املريع: انظر   )١(

 . ٢/٣٦٦: ، حاشية الدسوقي٣/٢٤٤: عابدين
ال طالق اال على بينة، وال طالق اال على طهر من غري مجـاع، وكـل   « : قوله ادق نقل ابن القيم عن جعفر الص   )٢(

، فهم يشترطون يف وقوع الطالق اذن الشارع فيه ومامل يأذن »طالق يف غضب او ميني او عتق فليس بطالق اال ملن اراد الطالق 
ليل من قول من يوقع الطالق الذي مل يـأذن فيـه اهللا   وقوهلم اصح يف الد« :فيه الشارع فهو عندهم الغ غري نافذ، قال ابن تيمية

 . ٦٤:طالق الغضبان البن القيم: ، انظر»وسوله ويراه صحيحا الزما



﴾ كُمقُلُوب تبا كَس١ )٢٢٥:البقرة(بِم   
لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ  ﴿ تعاىلكما قال جعل لغو اليمني مقابال لكسب القلب، قد  تعاىل أن اهللا •

﴾ كُمقُلُوب تبا كَسبِم ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيمع العلم أن الغضبان واحلالف  )٢٢٥:البقرة(ف
قد رفـع   واهللا تعاىل ،مني وال قصدهايظنه كما حلف عليه مل يكسب قلبه عقد الي ءالشيعلى 

املؤاخذة بلفظ جرى على اللسان مل يكسبه القلب وال يقصده فال جتوز املؤاخذة مبـا رفـع اهللا   
اس منها يومن هذا الباب مل يؤاخذ اهللا تعاىل الذي اشتد فرحه بوجود راحلته بعد اإل، به املؤاخذة

، فجرى هذا اللفظ على )ربك وأناعبدي  أنتاللهم :(فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح وقال 
  .القارئن على لسان آلسانه من غري قصد فلم يؤاخذه كما جيري الغلط يف القر

ولَو  ﴿:قوله تعاىل أن دعاء الغضبان على أهله يف حال غضبه ال يصح وال يؤثر، وهو املقصود ب •
يبِالْخ مالَهجعتاس راسِ الشلنل لُ اللَّهجعـي   يـا فقَاَءنونَ لجرلَا ي ينالَّذ ذَرفَن ملُهأَج هِمإِلَي يرِ لَقُض

ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاَءه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ  ﴿: قوله تعاىلو، )١١:يونس(طُغيانِهِم يعمهون﴾
قول  ذلك هو قول جماهد يف تفسريها بأن هوباآليتني ووجه االستدالل ، )١١:اإلسراء(عجولًا﴾
فلو يعجل هلم االستجابة يف ذلك  اللهم ال تبارك فيه والعنه، :عليهم غضب إذالولده وماله  اإلنسان

فصار الغضب ذا مانعا من انعقاد سبب الدعاء مـع داللـة   ، هلكهمكما يستجاب يف اخلري أل
، فاهللا تعاىل جييب دعاء أحكامهايف  األسباب تأثريأسرع من  اإلجابةالنصوص على أن تأثريه يف 

الصيب والسفيه وانون ومن ال يصح طالقه وال عقوده رمحة من اهللا تعاىل به، فعدم إيقاع طالقه 
  .ينبغي أن تكون من هذا الباب

ونِي من بعدي أَعجِلْتم ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ بِئْسما خلَفْتم ﴿:قوله تعاىل  •
ضتاس مإِنَّ الْقَو أُم نقَالَ اب هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخذَ بِرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو كُمبر روا  أَمكَـادفُونِي وع

،  ووجـه  )١٥٠:األعـراف (الظَّالمني﴾يقْتلُوننِي فَلَا تشمت بِي الْأَعداَء ولَا تجعلْنِي مع الْقَومِ 
مل يكن ليلقي ألواحا فيها كالم اهللا تعاىل فيكسرها اختيارا منه موسى  أن: االستدالل باآلية

، وإمنا محله على ذلك الغضب فعذره اهللا تعاىل به، ومل إسرائيللذلك، وال كان فيه مصلحة لبين 
قدرة العبد واختياره فاملتولد عنه غري منسوب يعتب عليه مبا فعل ،ألن مصدره الغضب اخلارج عن 

  . اختياره ورضاه به إىل
، )١٥٤:األعراف(ولَما سكَت عن موسى الْغضب ﴾ ﴿: تعاىلوقد ذكر ابن القيم إشارة يف قوله  •

ترتيال للغضب مرتلة السلطان اآلمـر  ) سكت(قوله  إىلوهي أن اهللا تعاىل عدل عن قوله سكن 
افعل ال تفعل فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه املتكلم على : قول لصاحبهالناهي الذي ي

لسانه فهو أوىل بان يعذر من املكره الذي مل يتسلط عليه غضب يأمره وينهاه، وهلذا يقاس الغضبان 
                                                

 . ٢/٤٠٩:تفسري الطربي: انظر   )١(



  .١على املكره
شيطَان نـزغٌ  وإِما يرتَغَنك من ال ﴿: تعاىلالنصوص الدالة على أن الغضب من الشيطان كقوله  •

﴾يملع يعمس هإِن ذْ بِاللَّهعتضبان يف حال شدة غضبه من غألن ما يتكلم به ال )٢٠٠:األعراف(فَاس
يقول ما مل يكن خمتارا، والدليل  أن إىلطالق وأو شتم وحنوه هو من نزغات الشيطان فإنه يلجئه 

حىت امحر وجه أحدمها وانتفخـت   يب على ذلك ما ورد يف احلديث أن رجلني استبا عند الن
  ،٢ )علم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيمإين أل:( فقال  أوداجه،

غضـب   ،فإذاوامنا تطفأ النار باملاء  ،وإن الشيطان من النار ،إن الغضب من الشيطان: (وقال 
إجلاء الشيطان مل يكن من اختيار العبد فال  كان هذا السبب وأثره من ، وإذا٣ )حدكم فليتوضأأ

  .    يترتب عليه حكمه
  :من السنة املطهرة

، وقد كان اخلالف يف هذا احلديث هو سبب اخلالف ٤ )ال طالق وال عتاق يف اغالق:( قوله  •
يف كثري من مسائل أحوال املطلق، وقد ذكر ابن القيم أنه اختلف يف تفسري اإلغالق على ثالثـة  

  :، هي٥تفسريات
قد أغلق عليه  أمر، وهو قول أهل احلجاز، ألن الذي اكره على اإلكراهأنه : التفسري األول

القصد واإلرادة له، ومن  أبوابملا أكره عليه، فاإلغالق يف حقه مبعىن إغالق  واإلرادةباب القصد 
يعـزم  ولكن ل ،شئت إناللهم ارمحين  ،شئت إناللهم اغفر يل  أحدكميقل  ال:( هذا قوله 

  ٦ )املسألة فإن اهللا ال مكره له
هو الغضب الشديد، وهو قول أهل العراق، ألن الغضبان هو الذي مينعـه  : التفسري الثاين

، وهو يف هذا احلال مبرتلة انون ،وهذا اإلغالقالغضب من معرفة ما يقول وقصده فهو من أعظم 
  .القسم قطعا ال يتوجه فيه نزاع انه ال يقع طالقه واحلديث يتناول هذا

  .اإلكراهمشوله معىن نوع من الغضب زيادة على الأن اإلغالق يشمل هذا : التفسري الثالث
، ووجه االستدالل باحلديث أنه إذا كان النذر ٧ )ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني:( قوله  •

بيانه الغضب  منا محله علىإوهو طاعة حمضة قد أثر الغضب يف انعقاده لكون الغضبان مل يقصده، و
، أما ترتب الكفارة على النذر، فألن الكفارة ال تستلزم التكليف، وهلـذا  األوىلفالطالق بطريق 

                                                
 . ٣٤:طالق الغضبان   )١(
 . ٦/١٠٤: ، النسائي١٢/٥٠٥: ، ابن حبان٥/٢٢٦٧: البخاري   )٢(
 . ١٧/١٦٧: ، املعجم الكبري٢٥:.، مسند الطيالسي٤/٢٢٦: أمحد   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
 . ٣٧: طالق الغضبان   )٥(
 . ٢/٢٤٣: ، أمحد٢١٣: ، املوطأ٦/١٥٠: ، النسائي٣/٢٥٧: ، ابن حبان٤/٢٠٦٣: ، مسلم٦/٢٧١٨: البخاري   )٦(
 . ١٨/١٦٤:، املعجم الكبري٤/٤٤٠: ، أمحد٢/٢٩٧: ، املعجم األوسط٧/٢٨: ، اتىب١٠/٧٠: البيهقي   )٧(



خمطئا، وجتب  أوغريه وجتب على قاتل الصيد ناسيا  أوقتال صيدا  إذاجتب يف مال الصيب وانون 
  . على من وطئ يف ار رمضان ناسيا عند كثري من العلماء

، ووجه االستدالل باحلديث، أنه لوال أن ١ )قضي القاضي بني اثنني وهو غضبانال ي:( قوله  •
  .الغضب يؤثر يف قصده وعلمه مل ينهه عن احلكم حال الغضب

إمنا أنا بشر، وإين اشترطت على ريب عز وجل أي عبد من املسلمني شتمته أو سببته أن :( قوله  •
يدا ملا دعا به يف الغضب ملا شرط على ربـه  مر ، فلو كان النيب ٢ )يكون ذلك له زكاة وأجرا

 بـإرادة وقد صرح  ،الضدين إرادةمن املمتنع اجتماع  إذيفعل باملدعو عليه ضد ذلك،  أن وسأله
ملا دعا به يف احلال الغضب، هذا وهـو الـنيب    برادتهمشترطا على ربه فدل على عموم  أحدمها

فكيف مبن مل يعصمه يف غضبه  ،رفهمعصوم الغضب كما هو معصوم الرضا وهو مالك لفظه بتص
  .ومتليكه ويتصرف فيه غضبه ويتالعب الشيطان به فيه

، ٣ )الطالق عن وطر، والعتق ما ينبغي بـه وجـه اهللا  :(قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •
الطالق فيما كان عن وطر وهو الغرض املقصود، والغضـبان ـذه     - رضي اهللا عنه  - فحصر

  .الصورة ال وطر له
  :األدلة العقلية 
  : االستصحاب

معقول نص، وكالمها منتف، ومبا  أونص  إماالطالق حكم شرعي يستدعي دليال شرعيا، وهو أن  •
  .    أن الالزم منتف فامللزوم مثله

مجاع مثله، أو أن نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابت إب إالبإمجاع فال يزول  ثابتنكاح الأن  •
  .حىت يثبت ما يرفعهبقاؤه  واألصل باإلمجاع
  :القياس 

  :وذلك من الوجوه التالية: قياس الغضبان عل املكره
الذي محل املكره على التكلم بالطالق هو  األمرأن كالمها يشترك يف إرادة التنفيس عن األمل، ألن  •

قصد االستراحة من توقع ما أكره به أو من أمل ما أكره به، وهو يستوي يف هذا مع الغضبان ألنه 
ذا اشتد به الغضب يأمل حبمله، فيقول ما يقول ويفعل ما يفعل ليدفع عن نفسه حرارة الغضب، إ

  .فيستريح بذلك، ومثله من يلطم وجهه ويصيح صياحا قويا ويلقي ما يف يده دفعا ألمل الغضب
 إىلفلذلك مل يكن ذلك مضافا  إليه،أن العاقل ال يستدعي الغضب وال يريده، بل هو اكره شئ  •

                                                
، ابـن  ٣/٣٠٢: ، أبـو داود ١٠/١٠٥: ، البيهقـي ٣/٦٢٠:، الترمذي١١/٤٤٩: ، ابن حبان٦/٢٦١٦: البخاري   )١(
 . ٢/٧٧٦:ماجة
 . ٣/٣٣٣: ، أمحد٧/٦١: ، البيهقي٤/٢٠٠٩: مسلم   )٢(
 . ٥/٢٠١٩: البخاري   )٣(



فكذلك كراهة السبب وبغضه كراهـة   ،رادته، فكما أن إرادة السبب إرادة للمسببإره واختيا
  .للمسبب

 ،أن اخلوف يف قلب املكره كالغضب يف قلب الغضبان، لكن املكره مقهور بغريه مـن خـارج   •
كره عليها وجيعلـها  أاليت  األقواليبطل حكم  اإلكراهوالغضبان مقهور بغضبه الداخل فيه، وقهر 

تلف، فكذلك قهـر   إذاقتل ويضمن  إذاألنه يقتل  األفعالكالم النائم وانون دون حكم مبرتلة 
  .الغضبان دون أفعاله حىت لو قتل يف هذه احلالة قتل أو أتلف شيئا ضمنه أقوالالغضب يبطل حكم 

أن املكره أحسن حاال من الغضبان من عدة وجوه، فلذلك ال يقع طالقه مـن بـاب فحـوى     •
  :ألمور اليت يفضل فيها املكره على الغضباناخلطاب، ومن ا

أن للمكره قصدا وإرادة حقيقة لكنه حممول عليه، أما الغضبان فليس له قصد يف احلقيقة  )١(
  .فإذا مل يقع طالق املكره، فطالق هذا أوىل بعدم الوقوع

ا، وهذا أن الغضبان قد يفعل امورا من شق الثياب وإتالف املال ما لو أكره ا مل يفعله )٢(
يدل على أن املقتضي لفعلها فيه اوىل من اقتضاء االكراه لفعلها واملكره لو فعل به ذلك كـان  

  .مكرها فالغضبان كذلك
 ألن الناس ال يؤاخذ بنسيانه، وهلذا مل يؤاخذ فىت موسى : قياس الغضبان على الناسي

، والعلة يف عدم املؤاخذة به هي أنه )٦٣:الكهف(﴾ وما أَنسانِي إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره ﴿:ملا قال 
أن الغضب  من أثر فعل الشيطان يف القلب، وهو يشترك يف ذلك مع الغضب فقد أخرب النيب  

  .من الشيطان، فيكون أثره مضافا إليه، فال يؤاخذ به العبد كأثر النسيان
عدم قصده وارادته ملخالفة فلو حلف ـ مثال ـ أن اليتكلم بكذا، فتكلم به ناسيا مل حينث ل  

ما عقد ميينه عليه، وهذه نفس حال الغضبان، ألنه مل يقصد حقيقة ما تكلم به وموجبه بل جرى 
  .على لسانه كما جرى كالم الناسي على لسانه

، يقـول ابـن   األدواءوداء من  األمراضفالغضب مرض من : قياس الغضبان على املريض
األبـدان ،فالغضـبان    أمراضحلمى والوسواس والصرع يف القلوب نظري ا أمراضهو يف :(القيم

  ١ )املغلوب يف غضبه كاملريض واحملموم واملصروع املغلوب يف مرضه واملربسم املغلوب يف برسامه
وهذا قياس صحيح يف الغضبان الذي قد :(مث بني وجه القياس على الغضب املتوسط بقوله 

ا كان يعلم ما يقول ولكن يتكلم به حرجا وضيقا يعلم ما يقول، وأما إذ اشتد به الغضب حىت ال
ويشبه املكـره القاصـد    ،قصدا للوقوع فهو يشبه املربسم واهلاجر من احلمى من وجه وغلقا ال

للتكلم من وجه، ويشبه املختار القاصد للطالق من وجه فهو متردد بني هذا وهذا وهذا، ولكن 
ه أنه مل يكن خمتارا ملا صدر منه من خـراب  جهة االختيار والقصد فيه ضعيف فإنه يعلم من نفس

                                                
 . ٣٨:طالق الغضبان   )١(



 إليهبيته وفراق حبيبه وكونه يراه يف يد غريه فإن كان عاقال الخيتار هذا اال ليدفع به ما هو أكره 
يعلمـه   رأمهذا مل يكن خمتارا لذلك وهذا  أوانتفى هذا  فإذا إليهحب أليحصل به ما هو  أومنه 
كان  وأيهماريض املغلوب واملكره احملمول على الطالق من نفسه فصار تردده بني امل إنسانكل 
  )طالقه ذال ينففانه 

عليه، فإذا  أغشىمرض مرضا شديدا أو  مل ينفذ غضبه قتله أو إذاويذكر أن من الناس من 
قولـه   إهدارنفذ بقول فانه ميكن  إذاظلم لغريه مل يعذر بذلك، أما  أونفذ مثل هذا غضبه بقتل 

هذه  بإخراجليه، وخاصة إذا كان التلفظ بالطالق دواء هلذا املرض وشفاء له ع أثرهوان ال يترتب 
فمن كمال هذه الشريعة وحماسنها وما اشتملت :(، يقول ابن القيم١الكلمة من صدره وتنفسه ا

  ٢ )ا ويلزم مبوجبها وهو مل يلتزمه ال يؤاخذ أنعليه من الرمحة واحلكمة واملصلحة 
فالغضبان ليس له قصد معترب يف حل عقدة النكـاح،  : د باملقاصدـ أن العربة يف العقو ٣

راده رضا واختيار منه مل حيمل على التلفظ به، فالسبب إخبالف اهلازل ألنه قصد التكلم باللفظ و
فال  إليهاملشرع ليس  إىلبه اختيارا وقصدا مع علمه به مل حيمل عليه، والسبب  أيتقد  إليهالذي 

  اهللا هزؤا؟ آياتوكيف يقاس الغضبان على املتخذ  خرباآل أحدمهايصح قياس 
 وإعماالواعتبارا  إهدارامث إن الشريعة اعتربت العوارض النفسية، وجعلت هلا تأثري يف القول 

من كثري من سائر  أقوىقد يكون  ال يقل عنها، بل وعارض الغضبوإلغاء، كما ذكرنا سابقا، 
رتب على كالمه مقتضاه لعدم القصد فالغضبان الذي فإذا كان الواحد من هؤالء ال يت ،العوارض

  .    بالعذر منهم مل يكن دوم أوىلمل يكن  أنمل يقصد ذلك 
  :الترجيح 

نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق مبقاصد الشريعة من تضييق باب الطالق هـو القـول   
هذا ما ظهر يف هذه املسألة :(يمقال ابن القالثاين، بأدلته الكثرية، واليت بذل ابن القيم جهده فيها، 

 إليهـا، وحنن من وراء القبول والشكر ملن رد ذلك حبجة جيب املصري  ،بعد طول التأمل والفكر
  ٣ )ومن وراء الرد على من رد ذلك باهلوى والعناد

وقد يرى البعض أن معظم هذه األدلة عامة، وأكثرها فهوم ال عالقة هلا ذا الباب، وهـذا  
مع األدلة الشرعية، ألنه لو قلنا ذلك لعطلنا األدلة العامة، وانغمسنا فيما نتصوره  خطأ يف التعامل

، وهذا الشرع يتناسـق  تعاىلحنن من خصوصيات قد ال تصح، فالفقه اإلسالمي هو شرع اهللا 
                                                

د القذف يف حال اخلصومة والغضب وامنا جيلد به اذا اتى به اختيـارا وقصـدا   وهلذا ذهب بعض الفقهاء اىل انه ال جيل   )١(
هو فاجر ظـامل غاشـم   : لقذفه وهو قول قوي جدا ويدل عليه ان اخلصم ال يعذر جبرحه خلصمه وطعنه فيه حال اخلصومة بقوله

 . حيلف على الكذب وحنو ذلك
 . ٥٥:طالق الغضبان   )٢(
 . ٧١:طالق الغضبان   )٣(



تناسقا تاما يف مجيع ميادينه، فلذلك ال غرابة أن يستدل ابن القيم هلذه املسألة بعدم إجابة دعـاء  
ان على ولده، وهي مسألة أقرب للغيب منها للعمل، ومع ذلك فإن وجـه االسـتدالل   الغضب

، فإذا مل يستجب لعبده يف حال الغضب، وكان تعاىلصحيح، ألن الذي يستجيب الدعاء هو اهللا 
  .دعاء العبد يف ذلك احلال لغو، فاألوىل أن يلغى كالمه مع عبد مثله لثبوت الضرر يف كليهما

أصح من القياس على املعاوضات وحنوها لتعلقها حبقـوق العبـاد، وألن    فالقياس على هذا
الرمحة بأحد املتعاقدين قد تضر اآلخر، أما يف الطالق فالضرر يصيب العاقد واملعقـود عليـه،   

  .فلذلك كانت الرمحة بأحدمها رمحة باآلخر
ن ينـتج خـراب   مث إن هذه املسألة مما تعم به البلوى، والفتوى بوقوع طالق الغضبان إما أ

بيوت الورعني، أو أن يظل الشخص مع زوجته، وهو يعتقد يف قرارة نفسه على ما أفيت له أنه يف 
  .حالة عشرة حرام دائمة معها، ويف ذلك ما فيه من املفاسد واألضرار

وقد استقبلت رسالة ابن القيم يف عدم وقوع طالق الغضبان بالرفض من كثري من الفقهـاء  
وللحافظ ابن القيم احلنبلي رسالة  ):سهم، قال ابن عابدين نقال عن بعض احلنابلةحىت احلنابلة أنف

يف طالق الغضبان قال فيها إنه على ثالثة أقسام أحدها أن حيصل له مبادي الغضـب حبيـث ال   
يتغري عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا ال إشكال فيه، الثاين أن يبلغ النهاية فال يعلم ما يقـول  

ه فهذا ال ريب أنه ال ينفذ شيء من أقواله، الثالث من توسط بني املرتبتني حبيث مل يصر وال يريد
، فبعد أن حكى قول ابن القيم يف (كانون، فهذا حمل النظر واألدلة تدل على عدم نفوذ أقواله

ويقع : إىل خمالفته يف الثالث حيث قال] وهو من كتب احلنابلة[لكن أشار يف الغاية :) املسألة قال
  ١(وهذا املوافق عندنا ):، ويعقب عليه يف احلاشية بقوله(طالق من غضب خالفا البن القيم 

اإلغالق : وقال ابن املرابط:) ونقل ابن حجر عن بعضهم قوله يف الرد على ابن القيم، فقال
حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طالق الغضبان  لكان لكل 

وأراد بذلك الرد على مـن   ):،قال ابن حجر تعقيبا عليه(ن يقول فيما جناه كنت غضباناأحد أ
ذهب إىل أن الطالق يف الغضب ال يقع، وهو مروي عن بعض متأخري احلنابلة، ومل يوجد عن 

  ٢(أحد من متقدميهم اال ما أشار إليه أبو داود
ا يثين فيها على ابـن القـيم،   ويف مقابل ذلك كتب الرصايف قصيدته اليت أشرنا إليها سابق

ويذكر يف ذلك قصة امرأة طلقها زوجها يف حال غضب، مث يذكر هلما ما حصل بعد ذلك من 
ندم وحسرة، وهلذا التصوير قيمته يف الترجيح، فالفقيه هو الذي يتصور ما ينجر عن املسألة من 

أو من حيث املذهب الذي  املخاطر قبل الرمي بفتواه، فإن رأى ما لديه من قناعة من حيث األدلة
                                                

 . ٣/٢٤٤:حاشية ابن عابدين   )١(
 . ٩/٣٨٩: فتح الباري   )٢(



يقلده، يتناىف مع املصلحة الشرعية، فاألوىل أن يسكت ويتوقف حىت ال يضر غريه لقناعة اقتنعها 
  :اليوم قد يقتنع بغريها غدا، أو إلمام اتبعه اليوم قد يتبع غريه غدا، يقول الرصايف

  فتاة راع نضرا الشحوب      بدت كالشمس حيضنها الغروب
  نسة عروبآن اخلفرات ـم     اء خود  ـفحشرتهة عن الـم
  لى دون عفتها العيوبـوتب       ها املعايل ـجد بـور تستـن

  :وبعد أن وصفها مبا شاء أن يصفها به من حسن ومجال ذكر تغري حاهلا فجأة، فقال
  فعاد وصفوه كدر مشوب                أدركـتـهولكن الشوائب 

  اد جيف ناعمه الرطيبـوك         ذوي منها اجلمال الغض وجدا  
  درك ذؤابتها املشيبـومل ي           ها الليايل ـبتـأصابت من شي

مث يذكر سبب هذا التغري املفاجئ الذي حصل هلا، وهو تطليق زوجها هلا يف حالة غضـب  
  :ليس معها، فقد كان حبل املودة بينهما متصال، وإمنا مع رفقائه وخلطائه

  نه    ومل ير قط منها ما يريبرعى ورعت فلم تر قط م
  ومل ينكث توثقه املغيب   ورا  ـتوثق حبل ودمها حض

  فغاضب زوجها اخللطاء يوما   بامر للخالف به نشوب
  وتلك النية خطا وحوب      فاقسم بالطالق هلم ميينا  

  وطلقها على جهل ثالثا   كذلك جيهل الرجل الغضوب
احلالة ذهب ألصحاب الفتوى الذين سـارعوا   وبعدما حصل هذا الطالق الثالث يف تلك

  : للتفريق بينه وبني زوجته
  ذوو فتيا تعصبهم عصيب    فىت بالطالق طالق بت  أو

  ومل يعلق ا الذام املعيب    ت الدنايا  أفبانت عنه مل ت
مث يصور تصويرا مجيال ما حصل هلما بعد الطالق من حزن وأسف جتعل املفيت الذي يتصور 

  :لة يتوقف دهرا قبل أن ينبس بكلمةهذه احلا
  بصوت منه ترجتف القلوب  فظلت وهي باكية تنادي   

  ملاذا يا جنيب صرمت حبلي    وهل أذنبت عندك يا جنيب
  ابن ذنيب إيل فدتك نفسي    فـإين عـنه بعدئـذ أتوب
  أما عاهدتـين باهللا أن ال يـفـرق بيننا إال شعــوب

  يب ال يفـارقه الوجيبلئن فارقتـين وصددت عين   فقل
  فما لفتت إليه الـجيد حـىت   ختطفه بأزمـتـيه ذيب
  فراحت من حتـرقها عليه  بـداء مـاهلا فيـه طبـيب



  تشم األرض تطلب منه رحيا  وتنجب والبغام هو النحيب
  ومتـزع يف الفـالة لغري وجـه وآونة ملصرعـه تؤوب

  :عن حسرا عليه، فيقولويذكر إجابته هلا وحسرته عليها، واليت ال تقل 
  فأطرق رأسه خجال وأغضى     وقال ودمع عينيه سكوب
  جنيبة اقصري عين فاين      كـفاين من لظي الندم اللهيب
  وما واهللا هجرك باختياري     ولكن هكذا جرت اخلطوب
  فليس يزول حبك من فؤادي وليس العيش دونك يل يطيب

من الطالق عموما، ومن طالق الغضـبان علـى    ويف األخري يثين على ابن القيم، وموقفه
  :اخلصوص، فيقول

  فدى ابن القيم الفقهاء كم قد   دعاهم للصواب فلم جييبوا
  ففي إعالمه للناس رشد ومـزدجـر لـمن هو مستريب
  حنا فيما اتاه طريق علم  نــحاها شيخه احلـرب االديب
  وبني حكم دين اهللا لكن   من الغــالني مل تعه  القلوب
  لعل اهللا حيدث بعد أمرا     لــنا فيخيب منهم من خييب

  اهلزل ـ ٥
  :تعريفه

  :هزلَ يهزِلُ هزالً؛ قال الكميت: نقـيض الـجِد، يقال: اهلَزل: لغة
  أَرانا علـى حب الـحياة وطُوهلا    تـجِد بنا فـي كل يوم ونهزِلُ 

 ،ل الرجلُ فـي اَألمر إِذا لـم جيدزلنـي؛ قالوهوهاز :  
  ذو الـجِد إِنْ جد الرجال به     ومهازِلٌ إِن كان فـي  هزلِ         

وجده لَعاباً، واهلَزل واللَّعب من واد واحد، والـياء : وأَهزله. كثـري اهلَزل: ورجل هزيلٌ 
والـمشعوِذُ . جاد أَنت أَم هازِل؟أَ: زائدة، وفالن يهزِل فـي كالمه إِذا لـم يكن جاداً؛ تقول

. إِذا خفَّت يداه بالتـخايـيل الكاذبة ففعله يقال له اهلُزيلـي، َألا  هزل   ال جِـد فــيها  
  .١ اهلَزل استرخاء الكالم وتفْنـينه: وقال ابن اَألعرابـي. الفُكاهة: واهلُزالة

ون على ج كالم الصبيان، ال يراد به مـا  عرفه السرخسي بأنه اسم لكالم يك: اصطالحا
بل علـى  ، ، وعرفه ابن القيم بأنه الذي يتكلم بالكالم من غري قصد ملوجبه وحقيقته ٢وضع له

                                                
 . .١١/٦٩٦:، لسان العرب٢٩٠:خمتار الصحاح   )١(
 . ٧/٦١: املبسوط   )٢(



، وعرف بأن يراد بالشيء ما مل يوضع له، وهو ضد اجلد، وهو أن يراد بالشيء ما ١وجه اللعب
  .٢وضع له

ال غري ،كاألسد للهيكل املعلـوم واإلنسـان   وليس املراد من الوضع هاهنا وضع أهل اللغة 
للحيوان الناطق، بل املراد وضع العقل أو الشرع،ألن الكالم موضوع عقال إلفادة معناه حقيقـة  
كان أو جمازا، والتصرف الشرعي موضوع إلفادة حكمه، فإذا أريد بالكالم غـري موضـوعه   

ضوعه الشرعي، وهو عدم إفادتـه  العقلي، وهو عدم إفادة معناه أصال، وأريد بالتصرف غري مو
  .احلكم أصال فهو اهلزل

وذا يتنب الفرق بني ااز واهلزل، ألن املوضوع العقلي للكالم وهو إفادة املعىن يف اـاز  
مرادا، وإن مل يكن املوضوع له اللغوي مرادا، ويف اهلزل كالمها ليس مبراد، وهلذا فسـر اهلـزل   

ائدة أصال، وعرب عنه بعضهم بأنه ما ال يراد به معىن، ولتفـادي  باللعب، ألن اللعب ما ال يفيد ف
هذا االشتباه كان أنسب التعاريف أن يقال بأن اهلزل هو كالم ال يقصد به ما صلح له الكـالم  

  .٣بطريق احلقيقة، وال ما صلح له بطريق ااز
  :حكم طالق اهلازل

ن أحوال املطلق وغريها، ألن الكالم يف حكم طالق اهلازل خيتلف عن كل ما سبق ذكره م
األدلة فيه مع املصلحة مع أقوال  الفقهاء جتتمع على القول بوقوع طالقه، فقد اتفق الفقهاء على 

يقع طالق اهلـازل وحكـي عليـه    :)وقوع طالقه، بل حكي اإلمجاع على ذلك،قال املناوي
  ٤)اإلمجاع

أ عنه، والغرض من ذكر هاتني وسنذكر هنا أدلة االتفاق على هذا القول واملصاحل اليت تنش
الناحيتني هنا أن الكثري من األقوال يف املسائل السابقة تستند العتبار الشرع لطـالق اهلـازل،   
ويتصور البعض أن من خالف تلك األقوال سيخالفها يف هذه املسألة، فيقع يف خمالفة النص تغليبا 

  .للمصلحة
ملا اعتربه الشرع، ولكن اعتباره حمدود بعدم وهذا ال يصح ألنه لوال خلو الطالق من املصاحل 

املضرة، فكان األنسب يف هذا هو أن يتوقف احلكم بالطالق وعدمه على جلب مصـاحله ودرء  
مفاسده، وليس ذلك باالستحسان وال اهلوى وال اآلراء اليت ختتلف فيها العقول، بل يكفي العمل 

  .هلا واملفاسد ودرئهاباألدلة خاصها وعامها يف التعرف على املصاحل وإعما
                                                

 . ٣/١٠٠:إعالم املوقعني   )١(
 . ٤/٣٥٧:كشف األسرار    )٢(
 . ٨/٢٩:، حتفة احملتاج٢/١٩٥:، التقرير والتحبري٢/٣٧٣:، شرح التلويح على التوضيح٤/٣٥٧:كشف األسرار: انظر   )٣(

 . ٣/٣٠٠:فيض القدير   )٤(



  :وفيما يلي عرض لبعض ما يتعلق بذلك

  :األدلة الشرعية

  ١(والرجعة ، والطالق ، النكاح : ثالث جدهن جد وهزهلن جد ):قوله •
 - قال عمر بن اخلطاب : ٢يف ذلك، ومنها  - رضي اهللا عنهم  - ورود اآلثار عن السلف الصاحل  •

 - والنكاح، والنذر، وقال علي ، والعتاق، ن الطالقأربع جائزات إذا تكلم :  - رضي اهللا عنه 
رضي  - والنكاح، ووقال أبو الدرداء ، والعتاق ، الطالق : ثالث ال لعب فيهم:  - رضي اهللا عنه 

رضي  - والنكاح، وقال ابن مسعود ، والعتاق ، الطالق : ثالث اللعب فيهن كاجلد:  - اهللا عنه 
  . النكاح جده ولعبه سواء:  - اهللا عنه 

فإذا ، وترتيب األحكام على األسباب للشارع ال للعاقد، أن اهلازل أتى بالقول غري ملزم حلكمه  •
  .ألن ذلك ال يقف على اختياره؛ أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أىب 

وقصد اللفظ املتضمن للمعىن قصد لذلك ، أن اهلازل قاصد للقول مريد له مع علمه مبعناه وموجبه  •
فإما قصدا شيئا آخر ؛ إال أن يعارضه قصد آخر كاملكره واملخادع احملتال  ،للمعىن لتالزمهما 

  .غري معىن القول وموجبه
أن اهلازل خيتلف عن املكره، ألن قصد املكره دفع العذاب عن نفسه ومل يقصد السبب ابتداء، أما  •

  .اهلازل فقصد السبب ومل يقصد حكمه، وال ما ينايف حكمه فترتب عليه أثره
وإمنا جرى على لسانه من غري قصده ، ال ينتقض بلغو اليمني، ألن الالغي مل يقصد السب  أن هذا •

  .فهو مبرتلة كالم النائم واملغلوب على عقله؛ 
  .فال يقبل قوله يف إبطال حق العاقد اآلخر، أن اهلزل أمر باطن ال يعرف إال من جهة اهلازل  •

  :املصلحة الشرعية
ى الواقع الذي ترمي األدلة إىل مسوه ورفعتـه وترفعـه، فـإن    بناء على األدلة السابقة، وعل

  :املصلحة هلذا الواقع هو التشديد يف هذا األمر من نواح متعددة، منها
تعظيم ما أمر اهللا بتعظيمه، فالزواج والطالق أمور معظمة شرعا، بل هـي  :  الناحية األوىل

ساجد، مع النهي عن البيـع فيهـا،   تشبه العبادات يف نفسها، وهلذا يستحب عقد الزواج يف امل
فلذلك جيب التعامل معها باجلد الذي تستحقه، فإذا ما أصبحت ميدانا للنكتة واهلزل كـان يف  

رضـي اهللا   -ذلك املفاسد الكربى سواء على العقيدة أو يف السلوك، وقد روي عن أيب الدرداء 
                                                

هذا حديث صحيح اإلسناد وعبد الرمحن بن حبيب هذا هو بن أردك من ثقات املـدنيني ومل خيرجـاه،   : قال احلاكم   )١(
: وغريهم، الترمـذي  حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  :، قال الترمذي٢/٢١٦:احلاكم

 . ١/٦٥٨: ، ابن ماجة٢/٢٥٩: ، أبو داود٧/٣٤٠: ، البيهقي٣/٤٩٠
 . ٦/١٣٣: ، مصنف عبد الرزاق٤/١١٥:ابن أيب شيبة: انظر هذه اآلثار يف   )٢(



العبا، ويعتـق مث يراجـع    كنت: قال كان الرجل يف اجلاهلية يطلق، مث يراجع ويقول  -عنه 
فقال الـنيب  ) ٢٣١:البقرة(﴾ولَا تتخذُوا آيات اللَّه هزوا  ﴿:تعاىلكنت العبا، فأنزل اهللا : ويقول
 :( من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال إين كنت العبا فهو جاد)١  

فإا ، يف طريق اهلزء  معناه ال تأخذوا أحكام اهللا: قال علماؤنا ):قال ابن العريب يف تفسريها
ومن اختاذ آيات اهللا هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عـن  ..فمن هزأ ا لزمته، جد كلها 

والسبعة والتسعون اختذت ـا  ، يكفيك منها ثالث : أنت طالق مائة،  فقال: رجل قال المرأته
وعلى هذا يتركب ، زامها فمن اختاذها هزوا على هذا خمالفة حدودها فيعاقب بإل(آيات اهللا هزوا 
   ٢(طالق اهلازل 

ميزح مع   وليس يف هذا حترمي للعب واملزاح، ولكن املزاح واللعب له حدوده، وقد كان 
من يشتري : وهلذا قال لألعرايب ميازحه، فيجد كل اجلد  تعاىلالصحابة ويباسطهم، أما مع ربه 

أنه  بل أنت عند اهللا غال، وقد قصد : جتدين رخيصا يا رسول اهللا ؟ فقال: مين العبد ؟ فقال
  .كان ميزح وال يقول إال حقا وهو ، والصيغة صيغة استفهام ، عبد اهللا 

أما إذا تعلق األمر حبدود اهللا وأحكامه فيجد كل اجلد، بل إن النكتة يف مثل هـذا ثقيلـة   
خيت، لكان من من يتزوج أمي أو أ: ولو أن رجال قال  ):يرفضها الذوق السليم، قال ابن القيم

وقد جـاء يف  ، يضرب من يدعو امرأته أخته   -رضي اهللا عنه  -وقد كان عمر ، أقبح الكالم 
أختك هي ؟ : فقال النيب ، يا أخته : ذلك حديث مرفوع رواه أبو داود أن رجال قال المرأته

هللا ما بـال أقـوام يلعبـون حبـدود ا     ):، وقد قال ٣(إمنا جعل إبراهيم ذلك حاجة ال مزاحا
  ٤(ويستهزئون بآياته 
أن يف ذلك مصلحة للزوجة حىت ال يؤذيها زوجها يف كل احلني مبثل هـذا  : الناحية الثانية

املزاح الثقيل البارد، الذي كان ميارسه أهل اجلاهلية األوىل، بل متارسه اجلاهلية املعاصرة عنـدما  
فالم اهلابطة، والروايات البذيئة، تتخذ من قضايا األسرة احلساسة ميدانا للمسرحيات اهلازلة واأل

  .فتجعل من الزواج لعبة تسلية ال كلمة اهللا الثقيلة وميثاقه الغليظ
ولنتصور رجال يدخل على زوجته كل حني لريمي هلا بصيغ الطالق ما تنهد له اجلبـال، مث  
، بعد أن يرى تغري حاهلا، واحتيارها من هذا التحول املفاجئ، يضحك ضحكة القلوب الفارغة

  .إمنا كنت أمزح: ويقول هلا

                                                
 . ٤/٣٨٧:جممع الزوائد   )١(
 . ١/٢٧١:أحكام القرآن البن العريب   )٢(
 . ٣/١٠٠:إعالم املوقعني   )٣(
 ٧/٣٢٢ :قي، البيه١/٦٥٠: ابن ماجة.    )٤(



كيف نتصور كرامة هذه املرأة اليت أصبحت ميدانا للنكتة واملزاح، وكيف نتصور بعد ذلك 
قيمة هذا الرجل أمامها، وهو يتالعب معها بأسس العشرة بينهما؟ مث كيف يقبل قوله بعد ذلك 

يه ويرى أن حجتـه  إن طلقها جادا؟ وكيف يتعامل القاضي مع مثل هذه األحكام، وكل من يأت
  .إمنا كنت أمزح: قد دحضت، ضحك وقال

بل إن طالق اهلازل زيادة على هذا يقف دون طالق اجلاد، فيكون بذلك سدا لذريعة طالق 
اجلد، ألن من عود لسانه شيئا جدا أو هزال تعوده، فيتحقق يف إيقاع هذا الطالق ما قالته العرب 

ولَكُم في الْقصـاصِ   ﴿:يه القرآن الكرمي يف بيانه املعجز، بل ما نص عل(القتل أنفى للقتل:) قدميا
  )١٧٩:البقرة(﴾حياةٌ ياأُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُون



  التطليق بالوكالةثالثا ـ 
إقامه الشخص غريه مقام نفسه يف تصرف ميلكه شرعاً مما يقبـل  عرفنا سابقا الوكالة بأا 

تعلق منها بأحكام الزواج، أما الوكالة يف الطالق فسنتعرض لتفاصيلها يف ، وقد ذكرنا ما ياإلنابة
  .هذا املبحث

  الفقهيةاألحكام العامة للتطليق بالوكالة يف املذاهب ـ  ١
  :املذهب احلنفي 

  :ثالثة أوجه إىليف الطالق  الوكالة ١قسم احلنفية
اختـاري،  : جها يقول هلاوهو أن يرسل هلا رسوالً خيربها بأن زو: الرسالة: الوجه األول

فالرسول ينقل عبارة الزوج إىل املرأة، فلم ينشئ عبارة من نفسه، فإذا نقل هلا الرسـول ذلـك   
  .واختارت نفسها بالشرائط اآلتية طلقت منه

وهو أن يقيم الزوج غريه مقام نفسه يف تطليق زوجته، سواء كانت : التوكيل: الوجه الثاين
ن املرأة ال ميكن أن تكون وكيله،ألن الوكيل يعمل عمالً للغري، وعلى املرأة نفسها أو غريها إال أ
  . هذا يكون توكيلها تفويضاً

والفرق بني الرسول والوكيل أن الرسول ينقل عبارة الزوج وال ينشئ عبارة من نفسه، أما 
  .الوكيل فإنه يعرب بعبارته فلم ينقل عبارة موكله

ري الطالق، والفرق بني الوكالـة والتفـويض أن   وهو متليك الغ :التفويض: الوجه الثالث
  .املفوض مالك يعمل مبشيئته، خبالف الوكيل فإنه يعمل ملشيئته موكله

: الصريح، سواء كان مقيداً باملشـيئة أو ال، وثانيهـا  : وألفاظ التفويض عندهم ثالثة، هي
  . ٢أمرك بيدك: اختاري، وثالثها

عدة أحكام، منها أن الزوج املفوض ال ميلك وخيتلف كل من التوكيل والتفويض عندهم يف 
طلقي نفسك فإا متلك الطالق مبجرد قوله هذا، ولو مل : الرجوع بعد التفويض فإذا قال المرأته

قد رجعت أو قد عزلتك خبالف التوكيل، فإن لـه أن يعـزل   : قبلت، وليس له أن يقول: تقل
  .وكيله، وله أن يبطل توكيله بوطء زوجته

                                                
: ، تبـيني احلقـائق  ١/١٢٢: ، كشف األسرار٦/٣٧:، فما بعدها، بدائع الصنائع١٩/١٢٥، ٦/٢٠٢:املبسوط: انظر   )١(

 . ٤/١٦٢، ٤/٩٩: ، العناية٢/١٣٢
  :واللفظان األخريان عندهم كناية ال يقع ما الطالق إال بالشروط التالية   )٢(

  . ـ أن ينوي الزوج والزوجة ا الطالق
 . .أن تضيف الطالق إىل نفسها وإىل زوجهاـ 



فويض ال يبطل جبنون الزوج، خبالف التوكيل، ومنها أنه ال يشترط يف املفوض ومنها أن الت
إليه أن يكون عاقالً، فإذا فوض المرأته انونة أو فوض لصغري ال يعقل وطلق امرأته أو طلقـت  

  .نفسها وقع الطالق خبالف الوكيل فإنه يشترط فيه أن يكون عاقالً من أول األمر
الس، فإذا قام املفوض إليه من الس قبل أن يطلق أو خيتار بطل ومنها أن التفويض يتقيد ب

  .التفويض
  :املذهب املالكي 

  :يف الطالق إىل قسمني الوكالة ١كيةقسم املال
وهي أن يرسل الزوج إىل زوجته رسوالً يعلمها بالطالق، فـدور  : الرسالة: القسم األول

زوج نفسه، فليس للرسول سوى نقل عبـارة  الرسول هو إعالم الزوجة بثبوت الطالق بعبارة ال
الزوج للزوجة إلعالمها بثبوت الطالق، فنيابة الرسول نيابة بإعالم الزوجة بثبوت الطالق، ويف 
هذه احلالة ال يتوقف طالقها على تبليغها الرسالة، وقد تطلق الرسالة عندهم جمازاً، على مـا إذا  

  .طلق زوجيت: قال لشخص
  : هي ٢وهو عندهم على ثالثة أنواع: لطالقتفويض ا: القسم الثاين
وهو ما جعل فيه إنشاء الطالق للوكيل نيابة عن املوكل، وهو ال : التوكيل: النوع األول

يسلب حق املوكل يف عزل الوكيل أو رجوعه عن توكيله قبل متام األمر الذي وكله فيه، فلـو  
وع حينئذ ألا أمتت الفعل الذي وكلها يف تطليق نفسها ففعلت وقع الطالق، وليس له حق الرج

  .وكلها فيه، إمنا له الرجوع والعزل قبل أن تطلق نفسها
هو جعل الزوج إنشاء الطالق ثالثاً حقاً لغريه نصـاً أو حكمـاً،   و: التخيري: النوع الثاين

فصيغة التخيري عندهم جعلت لتمليك الغري الطالق الثالث نصاً أو حكماً بأنه ميلك إنشاء الطالق 
  .لثالث، فاملخرية إذا اختارت الطالق وجب عليها أن تطلق ثالثاً، وإال سقط خيارهاا

وصيغة التخيري عندهم هي كل لفظ يدل على أن الزوج فوض المرأته البقاء على عصمته، 
  .٣اختاري نفسك، أو اختاريين أو اختاري أمرك: أو عدم البقاء ومن ذلك أن يقول هلا
                                                

 . ٥/٣٨٧: ، التاج واإلكليل٣٣٢: ، شرح حدود ابن عرفة٤/٩٢: مواهب اجلليل   )١(
أن الوكيل يعمل على سبيل النيابة عـن موكلـه،   : خالصة الفرق بني التوكيل وبني التخيري والتمليك عند املالكية هي   )٢(

ألما قد ملكا ما كان الزوج ميلكه، والفرق بني التخيري والتمليك أن التخيري جيعل للمخـري   واململك واملخري يفعالن عن نفسهما
احلق يف إنشاء الطالق الثالث وإن مل ينو الزوج ا الثالث، أما التمليك فإنه جيعل للغري احلـق   -سواء كانت الزوجة أو غريها  -

بل : إذا ملك الزوج امرأته الطالق فطلقت نفسها ثنتني أو ثالثاً، وقال هويف الثالث راجحاً ولكن خيص ما دون الثالث بالنية، ف
إنين نويت واحدة أو ثنتني فال : نويت متليكها واحدة فإنه يسمع منه، أما إذا خريها وكانت مدخوالً ا فطلقت نفسها ثالثاً وقال

ثالثاً فإنه ينفذ وال يسمع من الزوج دعوى أنه نوى يسمع قوله، وحاصل الفرق أن املخرية إذا كانت مدخوالً ا وطلقت نفسها 
 . أقل من ذلك، أما اململكة فإن له أن يعترض على ما زاد على الواحدة

هو أمر عريف ال مشاركة للغة فيه فقوهلم يف املشهور إن للزوج :اختلف املالكية يف الفرق بني التخيري والتمليك، فقيل و   )٣(
  .ة إمنا هو أمر مستفاد من العرف وعلى هذا ينعكس احلكم بانعكاس العرفأن يناكر اململكة دون املخري



و جعل إنشاء الطالق حقاً للغري راجحاً يف الثالث ال نصـاً يف  وه: التمليك: النوع الثالث
  .الثالث وال حكماً، فيخص بأقل من الثالث بالنية

وصيغة التمليك هي كل لفظ يدل على أن الزوج جعل الطالق بيد امرأته أو بيـد غريهـا   
مـرك  طلقي نفسك أو ملكتك أمرك، أو وليتك أمرك أو أ: بدون ختيري، ومن ذلك أن يقول هلا
  .بيدك أو طالقك بيدك أو حنو ذلك

  : املذهب الشافعي
  :اإلنابة يف الطالق إىل قسمني ١قسموا

  :وقد اشترطوا إليقاع الطالق بالتفويض شرطان، مها : التفويض:القسم األول 
إن جاء رمضان فطلقي نفسك، فإنه : أن يكون الطالق منجزاً، فإذا كان معلقاً، كما إذا قال هلا  •

متلك الطالق بذلك، وال فرق بني أن ميلكها الطالق بلفظ صريح أو كناية، كـأن   ال يصح وال
أبيين نفسك إن شئت، بشرط أن ينوي بذلك التفويض وتنوي الزوجة الطالق، ألنـه  : يقول هلا

اختاري نفسك، فإنه يصح أن يكون : كناية وال يقع ا شيء إال مع النية، ومن ذلك ما إذا قال هلا
  .اختاري طالق نفسك: ارها الطالق، فكأنه قال هلاكناية عن اختي

أن تطلق نفسها فوراً، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن اإلجياب، ال يقع الطالق، وقـال    •
طلقي نفسك مىت شئت، : ال يضر الفصل بكالم يسري، وحمل اشتراط الفورية إذا مل يقل: بعضهم

  .فسها يف أي وقتفإذا قال هلا ذلك كان هلا احلق يف تطلق ن
  .وهو أن ينيب عنه غريه يف تطليق زوجته: التوكيل:القسم الثاين 

  :املذهب احلنبلي 
توكيل على حال، سواء كانت بلفظ يدل على متليك الطـالق،   ٢النيابة يف الطالق عندهم

طلقي نفسك، أو أمرك بيدك، أو كانت بلفظ التخيري، فللزوج أن يرجع عن النيابـة  : كقوله هلا
ل تطليق نفسها بأن يعزهلا أو يعزل األجنيب الذي أنابه، أو يعمل عمالً يدل على الرجوع، كأن قب

  .يطأ زوجته
   .ولكل لفظ من ألفاظ التمليك عندهم أحكام تتعلق به، سنعرض هلا يف اجلانب التفصيلي

  :ويشترط يف إيقاع الطالق عندهم باالختيار شروط، هي
                                                                                                                                 

ألن التمليك إعطاء ما مل يكن حاصال فلذلك قلنـا  ؛ وقيل هو وإن كان تابعا للعرف إال أن العرف تابع للغة أو قريب منها  
  .اءألن األصل بقاء ملكه بيده فال يلزمه إال ما اعترف أنه إعط؛ إن للزوج أن يناكرها 

فيكون ختيري الزوجة معناه أن الزوج فوض إليها البقـاء  ، وأما التخيري فقال أهل اللغة خري فالن بني الشيئني إذا جعل له اخليار 
وذلك  إمنا يتأتى هلا إذا حصلت على حال ال يبقى للزوج عليها حكم وإمنا يكـون ذلـك بعـد    ، على العصمة والذهاب عنها 

 . الدخول يف إيقاع الثالث
 . ٣/٢٣٩: ، مغين احملتاج٨/٨٣: ، حتفة احملتاج٣/١٧٦: ، شرح البهجة٢/٢٦١: أ سىن املطالب   )١(
 . ١١٧: ،قواعد ابن رجب٥/٣٥٦: ، اإلنصاف٤/٣٣٧: ، الفروع٥/٧٤، ٥/٥١: املغين   )٢(



ويض الطالق للزوجة، فإن نوى به الطالق وقع يف احلال بدون أن ينوي الزوج به الطالق، أو تف •
حاجة إىل قبوهلا، ألنه كناية خفية، وقد نوى به الطالق، أما إذا نوى به التفويض فإنه ال يقع إال إذا 
أجابت الزوجة، فإن أجابت بالكناية كقوله اخترت نفسي ال يقع إال بالنية وإن أجابت بالصريح 

  .ع بدون نية منها، كما تقدم يف األمر باليدكقوهلا طلقت نفسي وق
  .أن تطلق نفسها يف الس، فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل ختيريها •
أن ال يتشاغال يف الس بقول أو فعل أجنيب يقطع اخليار، إال أن جيعل الزوج اخليار يف زمن موسع  •

حنو ذلك فإا متلك اخليار يف املدة  اختاري نفسك أسبوعاً، أو يوماً، أو شهراً، أو: كأن يقول هلا
  .اليت حددها

  :املذهب الظاهري
نص ابن حزم على عدم صحة الوكالة يف الطالق مطلقا وال لزومها كما هـو مذهبـه يف   

وال علـى  ، وال على عتق ، ال جتوز وكالة على طالق  ):الوكالة عامة، والذي نص عليه بقوله
، وال على إنكـار  ، وال على إقرار ، وال على توبة ، م وال على إسال، وال على رجعة ، تدبري 

، وال على ردة ، وال على عقد ضمان ، وال على اإلبراء ، وال على العفو ، وال على عقد اهلبة 
، ١(وال على إنكاح مطاق بغري تسـمية املنكحـة والنـاكح   ، وال على صلح ، وال على قذف 

 . حثوسنعرف أدلته على ذلك يف حملها من هذا املب
  :مذهب اإلمامية

. وللحاضـر علـى األصـح   ، على جواز الوكالة يف الطالق للغائب إمجاعا  ٢نص اإلمامية
يصح، وفرعوا على ذلك ما : وقيل، ال يصح : فقيل، واختلفوا فيما لو وكلها يف طالق نفسها 

: وكذا لو قـال . يقع واحدة: وقيل، يبطل : قيل، طلقي نفسك ثالثا فطلقت واحدة : لو قال
  .يقع واحدة: وقيل، يبطل : قيل، فطلقت ثالثا ، طلقي واحدة 

  :مذهب الزيدية
  :نوعان ٣والوكالة عندهم

فالصريح أن ميلكه مصرحا بلفظ أو يأمرها أو ، ، وهو صريح وكناية التمليك: النوع األول
أو  كنايته أمرك أو أمرها إليـك أو اختـاريين  . وحنوه، أو إذا شئت ، مع إن شئت ، غريها به 
أمـرك  : فيقع واحدة بالطالق أو االختبار يف الس قبل اإلعراض، ومن صيغ التخيري، نفسك 

أمرك بيدك إن : فيكون متليكا فإن قال، أو بيدك ، جعلت أمرها إليك : أو لغريه. إليك فاختاري

                                                
 . ٧/٩١:احمللى   )١(
 . ٤/٣٧٤:، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية٣/٤:شرائع اإلسالم   )٢(
 . ٤/١٦٢:البحر الزخار   )٣(



طالقك موكـول إىل خريتـك أو   : فتمليك هلا أيضا وكذا. أو إذا شئت، أو مىت شئت . شئت
  .يعترب فيهما النية الحتماهلا الطالق وغريه، ك، وهذه الصيغ كلها كناية متليك مشيئت

، إذ هو كالقبول، وهلا الس فقط وإن طال، ويعترب يف التمليك اختيارها نفسها يف الس 
إذ يكون إعراضا ويبطل بفعل ، ومل ختتر بطل ، ما مل يعرض لقول إن طال وقوفها ولو دون يوم 

فإن كانت قائمة ، أو دفع مضرة ، أو قراءة أو شغال ولو ملنفعة ، ضا كأن يبدأ صالة ما يعد إعرا
  .أو قراءة يسريين، فإن سكتت سكوتا طويال أو قصريا فإعراض، فقعدت أو أمتت تسبيحا 

فتمليك يعتـرب القبـول يف   ، أو جعلت أمرها إليك ، طلق امرأيت إن شئت : ولو قال لغريه
فال ، وإذ الطالق ال يلحقه الفسخ بعد وقوعه ، ع قبل قبوله كاملشروط الس، وليس له الرجو

  .جيوز إبطال مقيده
أو أن يأمر به أمرا مطلقا كطلقي نفسـك  ، ، وهو صريح كوكلتك التوكيل: النوع الثاين

ومطلقة لواحدة ، ويصح الرجوع قبل الفعل ، فال يعترب الس ، طلقها وكناية ككناية التمليك 
  .ويصح تقييده وتوقيته. وضعلى غري ع

  :مذهب اإلباضية
على أنه ال تطلق نفسها من رجع أمرها بيدها، بتخيري أو بتعليق ملعلوم،  وال  ١نص اإلباضية

أو عبدا أمره ، أو رجال أمره الزوج به ، مأمور به، سواء كان املأمور زوجة أمرت بتطليق نفسها 
س أو انتظارمها، وال يطلق  أكثر مـن تطليقـة   السيد به يف مانع متعلق بصالة من حيض أو نفا

واحدة ،وكذا السيد ال يطلق على عبده أكثر من واحدة أو ال يعصي باثنتني إال إن كانت أمـة  
  .قوالن

ولو مل ، ومن أمر من يطلقها إذا كانت يف حيض أو علمها يف حيض فأمره بطالقها عصى 
ها إذا كانت فيه أو علمها فيه فأمره ولـو مل  وكذا إن أمر طفال أو جمنونا بطالق، يفعل املأمور 

وال يصح من مأموره انون إال إن كان له ، ويف صحة وقوعه من  مأموره الطفل قوالن ، يفعل 
  .بعض عقله حني الطالق

ومن جعل الطالق بيد زوجته أو غريها فطلقت هي أو غريها تطليقتني أو ثالثا وقع ذلك، 
قوالن، وهذا اخلالف علـى أن طالقهـا   ، عل يف يدمها ما فوقها أو ال تقع إال واحدة إن مل جي

إال إن طلقت تطليقتني أو ثالثا بلفـظ  ، إنه بائن فال يقع إال واحد : وإن قلنا، لنفسها غري بائن 
  .واحد: وقيل، يقع ما طلقت : فقيل، واحد 

  أنواع التوكيل وأحكامها  ـ ٢

                                                
 . ٧/٤٦٥:شرح النيل   )١(



أقوال املذاهب الفقهية، وحبسـب مـن   ينقسم التوكيل يف الطالق حبسب ما مر من عرض 
  : يوكل بالطالق إىل قسمني، مها

  توكيل الزوجة: القسم األول
متليك وختيري، وفيما يلي تفصيل مـا  : وقد نص أكثر الفقهاء على أن توكيل الزوجة نوعان

  :يتعلق ما من مسائل
  : التمليك: النوع األول

  :تعريفه
ا بكسر امليم وهذا الشيء  ملْك   مييين وملْك   مييين والفتح ملَكَه يملكُه بالكسر ملْكً: لغة

أفصح وملَك   املرأة تزوجها ،وملَّكَه الشيء تمليكاً جعله ملكا له يقال ملَّكَه املال واملُلْك فهـو  
  .١مملَّك

  : وقد اختلف تعريف حبسب مواقف الفقهاء منه: اصطالحا
جعلت أمرك :  ل إنشائه حقا لغريه راجحا يف الثالث، ومن صيغهفعرفه املالكية بأنه جع. ١

  .أو طالقك بيدك
التوكيل هو جعل إنشـاء  : وقد فرق فقهاء املالكية بني التمليك والتوكيل والتخيري، فقالوا

أي ألن للموكل له عزل وكيله مىت شاء ألن الوكيل يفعل ، باقيا منع الزوج منه ، الطالق لغريه 
  .ابة عن موكلهما وكل فيه ني

أن : فقوهلم يف املشـهور اآليت ، أما الفرق بني التخيري والتمليك فأمر عريف ال دخل للغة فيه 
إمنا نشأ من العرف وعلى هذا ، للزوج البقاء على العصمة والذهاب ملناكرة اململكة دون املخرية 

ذلك على عادة كانـت  إن مالكا رمحه اهللا بىن  ):وقال القرايف، ينعكس احلكم بانعكاس العرف 
فصـار صـرحيا فيـه أي يف    ، يف زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوي إىل هذا املفهوم 

وهذا هو الذي يتجه وهو سر الفرق بني : أي وليس من الكنايات كما قاله األئمة، قال، الطالق
  .٢ىل اللغةغري أنه يلزم عليه بطالن هذا احلكم اليوم ووجوب الرجوع إ، التخيري والتمليك 

ذهب مجاعة من  ):وقد ذكر القرطيب أن من املالكية من ذهب إىل عدم التفريق بينهما، فقال
املدنيني وغريهم إىل أن التمليك والتخيري سواء، والقضاء ما قضت فيهما، وهو قول عبد العزيز 

املدينـة   وقد اختاره كثري من أصحابنا وهو قول مجاعة من أهل:بن أيب سلمة، وقال ابن شعبان 
،قال أبو عمر وعلى هذا القول أكثر الفقهاء، واملشهور من مذهب مالك الفرق بينهما، وذلك 

قد ملكتك أي قد ملكتك ماجعـل اهللا يل مـن   : أن التمليك عند مالك هو قول الرجل المرأته
                                                

 . ٢٦٤:خمتار الصحاح   )١(
 . ٤/٦٩:، اخلرشي٢/٥٩٣:حاشية الصاوي: انظر   )٢(



الطالق واحدة أو اثنتني أو ثالثا، فلما جاز أن ميلكها بعض ذلك دون بعض، وادعى ذلك كان 
لقول قوله مع ميينه إذا ناكرها، وقالت طائفة من أهل املدينة له املناكرة يف التمليك ويف التخيري ا

  ١(سواء يف املدخول ا
   ٢(ملكتك أمرك أو أمرك بيدك: هو أن يقول الزوج لزوجته):عرفه ابن قدامة بقوله. ٢

  :حكم التمليك
  :على قولنيا حق طالق نفسهالزوج زوجته  متليكاختلف الفقهاء يف حكم 

وعدم نفوذ ذلك، ويروى  سواء كان للزوجة أو لغريها، التمليكعدم صحة : القول األول
ومن خري امرأته فاختـارت نفسـها، أو   :(عن ابن مسعود ،وهو قول الظاهرية، يقول ابن حزم

اختارت الطالق، أو اختارت زوجها، أو مل ختتر شيئا، فكل ذلك ال شيء، وكل ذلك سـواء،  
بذلك، وال حترم عليه، وال لشيء من ذلك حكم، ولو كرر التخيري وكـررت هـي    وال تطلق

وكذلك إن ملكها أمر نفسها، أو جعل أمرها بيدها . اختيار نفسها، أو اختيار الطالق ألف مرة
  :يلي واستدلوا على ذلك مبا، ٣ )وال فرق

  .جعلها بيد املرأة أن القوامة بيد الرجل، وا استحق كون العصمة الزوجية بيده، فال يصح •
إن أدخلت هذا العدل البيت فأمر صاحبتك بيدك، فأدخلتـه، مث  : أن رجال قال المرأة لهروي  •

هي طالق، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأباا منه، فمروا بعبد اهللا بن مسعود فأخربوه ؟ : قالت
قوامني على النساء، ومل جيعل  جعل الرجال  تعاىليا أمري املؤمنني إن اهللا : فذهب م إىل عمر فقال

وأنا أرى ذلك، : أراها امرأته، قال عمر: فما ترى ؟ قال: النساء  قوامات على الرجال ؟ فقال عمر
   ٤ )فجعلها واحدة
أن القضاء ما قضت، وهو قول مجهـور العلمـاء،   صحة التمليك ونفوذه، و: القول الثاين

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
وقصة ذلك كما روى أبو سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة رضي اءه، فاخترنه، نس  ختيري النيب  •

فبدأ : جاءها حني أمر اهللا أن خيري أزواجه قالت أخربته أن رسول اهللا   اهللا عنها، زوج النيب 
إين ذاكر لك أمرا، فال عليك أن ال تستعجلي حىت تستأمري أبويـك  : ، فقاليب رسول اهللا 

﴿ ياأَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك :إن اهللا قال: مث قال: مل يكونا يأمراين بفراقه، قالت،وقد علم أن أبوي 
إىل ) ٢٨:األحزاب(إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا﴾

                                                
 . ١٤/١٧٢:القرطيب   )١(
 . ٧/٣٠٨:املغين   )٢(
 . ٩/٢٩١:احمللى   )٣(
 . ١٠/١١٩:احمللى:ذكره ابن حزم   )٤(



  ١(ففي أي هذا أستأمر أبواي، فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة ):متام اآليتني، فقلت له
فيملكه وميلك اإلنابة فيه كسائر ، وهو حق الرجل كما تقدم ، أن الطالق تصرف شرعي قويل   •

 .كالبيع واإلجارة، التصرفات القولية األخرى اليت ميلكها 
  : الترجيح

يف متليك زوجته حق طالقها على أن ال يتم نرى أن األرجح يف املسألة هو أن للزوج احلق 
  :ذلك الطالق إال بتلفظه به، مىت احتاجت إىل إيقاعه، والقصد من هذا احلكم مراعاة أمرين

حق الزوج يف توكيل وتفويض الزوجة أمر نفسها، وهو حق شرعي ال ميكن إلغاؤه، ألن من ملك  •
  .الشيء كان له احلق يف متليكه

ظ الزوج مراعاة الشتراط كون التطليق بيد الرجل كما سبق من قولـه  أن ال يكون ذلك إال بتلف •
:( الطالق ملن أخذ بالساق) وألن توكيل األمر وتفويضها تفويضا مطلقا سيؤول ال حمالة إىل ،

الفراق بأي سبب من األسباب، لذلك كان األوفق بسد باب توسيع أسباب الطالق هو إبقـاء  
  .الطالق بيد الرجل

ك، فإن الرجل قد يكون سبب متليكه لزوجته هذا سبيال للـتخلص منـها مث   زيادة على ذل
االدعاء بأن الفراق كان منها، فلذلك كان يف هذا تشريكا له يف املسؤولية، فهو ميلك أن يعطي 

  . هذا احلق، ولكن إجازته تبقى رهينة رأيه النهائي
 يصح االستدالل به، بل إن آية لنسائه، فال أما االستدالل على هذا مبا وقع من ختيري النيب 
، فلذلك ال بأس أن نـذكر هنـا أسـاس    ٢التخيري حِملت أشياء كثرية يف هذا الباب ال حتتملها

  . االستدالل ا، وما نراه من الترجيح يف فهمها، ألن معظم استدالالت الباب ترتبط ا
  :مها وقد ذكر العلماء أن يف موضوع التخيري يف اآلية خالفا على قولني،

أن التخيري كان بني البقاء على الزوجية أو الطالق، وقد قال بذلك عائشة وجماهـد وعكرمـة    •
  .والشعيب وابن شهاب وربيعة

أن التخيري كان بني الدنيا، فيفارقهن وبني اآلخرة، فيمسكهن لتكون هلن املرتلة العليا كما كانت  •
الصحابة علي فيما رواه عنه أمحد بن  لزوجهن، ومل خيريهن يف الطالق، ذكره احلسن وقتادة ومن

  .نساءه إال بني   الدنيا  واآلخرة  مل خيري رسول اهللا : حنبل أنه قال

                                                
: ، البيهقـي ٥/١٠: جممع الزوائـد  ٥/٣٥٠: ، الترمذي١٠/٨٩: ابن حبان، ٢/١١٠٣: ، مسلم٤/١٧٩٦: البخاري   )١(
 . ٦/١٦٣: ، أمحد٨/٣٢٦: ، املعجم األوسط١/٦٦٢: ، ابن ماجة٣/٢٦٠: ، النسائي٧/٣٦

فعلق التخيري على شرط ،وهذا يدل على أن التخيري والطالق  ﴾فتعالني إن شرط وجوابه  «:ومن ذلك قول القرطيب   )٢(
شرط صحيحان، فينفذان وميضيان خالفا للجهال املبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طـالق إن  املعلقني على 

، وما ذكره مـن  .١٤/١٧٠:القرطيب  »دخلت الدار أنه اليقع الطالق إن دخلت الدار، ألن الطالق الشرعي هو املنجز يف احلال
 . ال غريها كما سنرى يف الطالق املعلقفهمه وفهم الفقهاء لذلك ال دليل عليه يف اآلية و



قلت القول األول أصح لقـول   ):وقد رجح أكثر العلماء القول األول، كما قال القرطيب
أفكـان    قد خرينا رسول اهللا : عائشة رضي اهللا عنها ملا سئلت عن الرجل خيري امرأته فقالت

إال التخيري املأمور بـني   طالقا، ويف رواية فاخترناه فلم يعده طالقا، ومل يثبت عن رسول اهللا 
يا عائشة إين ذاكر لك أمرا فال عليك أال تعجلي فيـه تسـتأمري    ):البقاء والطالق لذلك قال

ـ (أبويك رة ،فثبـت أن  احلديث ومعلوم أنه مل يرد اإلستئمار يف اختيار الدنيا وزينتها على اآلخ
  ١(اإلستئمار إمنا وقع يف الفرقة أو النكاح

وبنوا على هذا الترجيح األحكام الكثرية اليت سنراها سواء فيما يتعلق بالتمليك أو بالتخيري، 
ونرى أن اخلالف يف املسألة غري صحيح، وأن كال القولني يذكر ناحية من نواحي التخيري، فالنيب 

 وبني ما تقتضيه مسـؤولية  تعاىلاحلياة الدنيا وزينتها مما أباح اهللا بني : خري نساءه بني أمرين ،
الرسالية من زهد وتضحية، وعقب عن كل اختيار من ذينك اخليـارين نتيجـة    رسول اهللا 

سـراحا   ختصه، فنتيجة اخليار األول الذي هو ابتغاء احلياة الدنيا هي أن يسرحهن رسول اهللا 
طالق الذي ال حيمل أي ضرر، ونتيجة اخليار الثاين هي إمساكهن مجيال، والسراح اجلميل هو ال

  .مع األجر العظيم املعد هلن
فهذا ما يفهم من ظاهر اآلية، فالتخيري ذا ومثله التمليك، ليس طالقا وال صيغة من صـيغ  
الطالق كما اختار أكثر الفقهاء، وإمنا هو من باب حسن العشرة الزوجية، فالزوج إن كان كرمي 

صل، ورأى نفور زوجته منه جعل هلا احلق يف اختيار نفسها سواء بصيغة التمليك أو صـيغة  األ
التخيري من غري أن يلزمه ذلك شيئا، ألن الشرع جعل له احلق يف حال نفور زوجه منه من غـري  

  .سبب يرجع إليه يف أن تفتدي مباهلا وتعوض عليه بعض الضرر الذي أصابه من فراقها له
سن وخلقه وخريها يبقى أمر الطالق بيده يف حال اختيارها مفارقته، وهو مـا  فإذا تنازل حب

، فلم )٢٨:األحزاب(﴾فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا ﴿:تعاىلصرحت به اآلية يف قوله 
للرجال من وهو ما جعل  الفراق مبجرد اختيارهن بل ربطه بفعل رسول اهللا  تعاىليرتب اهللا 

  .حق الطالق
وقد رجح هذا ابن حزم هذا املعىن لآلية عند رده على الفهوم اليت استندت هلا وجعلتها بابا 

إِنْ  ﴿هلم اآلية نفسها تبطل دعواكم، ألن نصها : وأما غريهم فنقول ):من أبواب الطالق، فقال
، فإمنا )٢٨:األحزاب(﴾ين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًاكُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَ

أنه إن أردن الدنيا ومل يردن اآلخرة طلقهن حينئذ من قبل نفسه خمتارا للطالق، ال  تعاىلنص اهللا 

                                                
 . ١٤/١٧١:القرطيب   )١(



وأقحم يف حكـم   تعاىلأن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا، ومن قال هذا فقد حرف كالم اهللا 
  ١(با حمضا ليس فيها منه نص وال دليل  اآلية كذ

  :مدة استحقاق املرأة للتمليك
  :اختلف الفقهاء يف املدة اليت يستمر فيها توكيل الزوج لزوجته على قولني

مىت جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبدا، ال يتقيد ذلك بالس، وقـد   أنه: القول األول
قال احلكم، وأبو ثور، وابن املنذر ،واستدلوا على  ، وبه -رضي اهللا عنه  -روي ذلك عن علي 

  : ذلك مبا يلي
هو هلا حىت تنكل، وليس له : يف رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال  - رضي اهللا عنه  - قول علي  •

  . خمالف من الصحابة خمالفا، فيكون إمجاعا
  .أنه نوع توكيل يف الطالق، فكان على التراخي، كما لو جعله ألجنيب •

أن ذلك مقصور على الس، وال طالق هلا بعد مفارقته، وهو قول مالـك،  : الثاينالقول 
أنه ختيري هلا، فكان مقصورا على الـس،  بوالشافعي، وأصحاب الرأي ، واستدلوا على ذلك 

  .اختاري: كقوله
  : الترجيح

صيغة نرى أن األرجح يف املسألة هو أن ذلك حبسب صيغة التوكيل ومالبساته، فإن أفادت ال
الدميومة كانت دائمة، وإن اقتصرت على فترة معينة قصرت عليها، ويف حال عدم داللة الصيغة 
أو املناسبة أو العرف، فإن الزوج مصدق يف مراده من متليكه، فهو أحق ذا األمر الذي وكلـه  

  .الشرع إليه من غريه
  : نكول الزوج عن متليك الزوجة أمرها

: ، أو قـال لزوجته من تلميكها أمر نفسهاالزوج فيما جعل اختلف الفقهاء فيما لو رجع 
  :فسخت ما جعلت إليك، هل يقبل منه أم ال على قولني

يقبل منه، ويبطل ما جعل هلا، وإن وطئها الزوج كان رجوعـا، وإن ردت  : القول األول
شعيب، املرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل، وهو قول عطاء، وجماهد، وال

  :والنخعي، واألوزاعي، وإسحاق وأمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
    .أنه توكيل، فكان له الرجوع فيه كالتوكيل يف البيع، وكما لو خاطب بذلك أجنبيا •
أن الطالق ال يصح متليكه، وال ينتقل عن الزوج، وإمنا ينوب فيه غريه عنه، فإذا استناب غريه فيه  •

  .كان توكيال ال غري
  . سلم أنه متليك، فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيعإن  •

                                                
  . ١٠/١٢٣:احمللى   )١(



الزهري، والثوري، ومالك، واحلنفيـة،  يف قوله، وهو قول  ليس له الرجوع: القول الثاين
  . ملكها ذلك، فلم ميلك الرجوع، كما لو طلقتبأنه واستدلوا على ذلك 

  : الترجيح
وج حق الرجوع فيما ملكه لزوجته، ألنه حقه كمـا  نرى أن األرجح يف املسألة هو أن للز

ذكرنا سابقا، فقد يرى الزوج مفسدة يف ترك األمر بيد زوجته، فلذلك كان له حق التراجع، أما 
  . الزوجة إن أرادت فراق زوجها، فإن الشرع قد وضع هلا ذلك يف إطاره احملدد

  :وقوع الطالق بالتمليك حال رد الزوجة 
  :قوع الطالق مبجرد متليك املرأة يف حال ردها، ملا جعل هلا  على قولنياختلف الفقهاء يف و

أو  ،ال يقع الطالق مبجرد هذا القول، ما مل ينو به إيقاع طالقها يف احلـال : القول األول
تطلق نفسها،  فإذا ردت األمر الذي جعل إليها بطل، ومل يقع شيء، أما إن نوى ذا تطليقها يف 

حبلك على غاربك، وهو قول أكثر : ال، ومل حيتج إىل قبوهلا، كما لو قالاحلال، طلقت يف احل
  .العلماء، ألنه توكيل، أو متليك مل يقبله اململك، فلم يقع به شيء، كسائر التوكيل والتمليك

يقع الطالق مبجرد هذا القول، فلذلك إن ردت ما جعل هلا، تقـع واحـدة   : القول الثاين
  . رجعية

  : الترجيح
ألرجح يف املسألة هو اعتبار نيته يف التلفظ ذا اللفظ، فإن أراد به الطالق فهـو  نرى أن ا

طلقة واحدة حىت ولو نوى ثالثا ـ كما سنرى يف صيغة الطالق ـ وال ينبغي أن حيمل كالمه   
  .على غري ما أراده، فهو مصدق على كل حال

  : افتقار التمليك لنية الزوج
  :لزوج أو توكيله زوجته إىل نية أم ال على قولنياختلف الفقهاء يف افتقار متليك ا

أن متليك الزوج زوجته أمرها كناية يف حق الزوج، يفتقر إىل نية أو داللـة  : القول األول
حال، كما يف سائر الكنايات، فإن عدم مل يقع به طالق، وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة، 

  .و كناية، فيفتقر إىل ما يفتقر إليه سائر الكناياتليس بصريح، وإمنا هبأنه واستدلوا على ذلك 
  .أنه ال يفتقر إىل نية، وهو قول مالك، ألنه من الكنايات الظاهرة: القول الثاين

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اعتباره صيغة من صيغ الطالق، فلذلك ال حيتـاج إىل  

الورع أو التورع على تطليقها من غري إرادته،  البحث عن نيته والتشويش عليه بذلك، فقد حيمله
فالوسوسة يف الطالق وصيغه أخطر من الوسوسة يف أبواب الطهارة، وكم من البيوت خربـت  
بسبب هذا النوع من الورع، والسبب فيه يف أكثر األحيان من يتجرأ علـى الفتـوى، فيظـل    

  .أو غريهايوسوس له بأنه زان إن بقي مع زوجته بعد تلفظه بتلك الصيغة 



فلذلك نرى يف مثل هذا أن يترك حلاله، ولو شاء أن يطلق لطلق باللفظ الفصيح الصـريح  
  .  الذي ال حيمل أي شبهة، فمن اخلطأ أن ندرأ احلدود بالشبهات، وال حنفظ البيوت بالشبهات

  : افتقار التمليك لنية الزوجة
تمليك بلفظ الكناية، هل يفتقـر إىل  فيما لو قبلت املرأة الالقائلون بالتمليك اختلف الفقهاء 
  :نيتها أم ال على قولني

يفتقر وقوع الطالق إىل نيتها، وأنه يقع الثالث إذا نوت، وهو قول الشافعية : القول األول
  : واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أا موقعة للطالق بلفظ الكناية، فافتقر إىل نيتها، كالزوج
: ألا ختتار نفسها بالواحدة، وبالثالث، فإذا نوياه وقع، كقولـه ؛ ث أن اللفظ حيتمل الثال

  . أنت بائن
ال يفتقر وقوع الطالق إىل نيتها، ال يقع إال واحدة بائنة، وإن نوت ثالثا،وهو : القول الثاين

  :  قول احلنفية، واستدلوا على ذلك مبا يلي
إن تكلمت فأنت طالق : تها، كما لو قالأن الزوج علق الطالق بفعل من جهتها، فلم يفتقر إىل ني •

  .فتكلمت
 .أن ذلك ختيري، والتخيري ال يدخله عدد، كخيار املعتقة، إذا نوى الزوج •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم القول بكال القولني كما ذكرنا سابقا، ولكن أيسـرمها  

  .هو القول الثاين، من باب تقليل عدد الطلقات
  : جني يف عدد الطلقات اململكةاختالف الزو

اختلف الفقهاء فيما لو طلقت نفسها ثالثا، وادعى الزوج أنه مل جيعل إليها إال واحدة على 
  :قولني

ال يلتفت إىل قوله، والقضاء ما قضت، وقد روي هذا القول عن عثمـان،  : القول األول
ل سعيد بن املسـيب،  وبه قا. وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد

  : وعطاء، والزهري، وهو قول أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
ألنه اسم جنس مضاف، فيتناول الطلقات الثالث، كما ؛ أنه لفظ يقتضي العموم يف مجيع أمرها  •

  .طلقي نفسك ما شئت: لو قال
  .أنه من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة تقتضي ثالثا •



ا تطليقة واحدة ،وقد روي عن عمر، وابن مسعود، وبه قال عطاء وجماهد، أ: القول الثاين
أنه نوع ختيري، فريجع إىل ب، واستدلوا على ذلك ١والقاسم، وربيعة، ومالك واألوزاعي، والشافعي

  .اختاري: نيته فيه، كقوله
  : الترجيح

ة ميلكها هو ويتلفظ نرى أن األرجح يف املسألة مثلما ذكرنا سابقا أن له احلق يف طلقة واحد
ا هو تلفظا صرحيا، وال ينبغي أن نتصور هنا أننا خنالف بذلك ما روي عمن ذكر من الصحابة 

ألن أكثر ما يذكره الفقهاء من هذه النسب حتتاج إىل متحيص سـندي ال    -رضي اهللا عنهم  -
ضعفها أو  ، فخطورة هذه النقول يف حاليقل عن التمحيص الذي لقيته أحاديث رسول اهللا 

رضي اهللا  -وضعها ال تقل عن األحاديث الشريفة، خاصة وأن دعوى االنتساب للسلف الصاحل 
  .ترتبط ا  -عنهم 

  .وسنعرض ألمثال هذه النقول عند احلديث عن حكم الطالق الثالث يف صيغة الطالق
  ختيري الزوجة: النوع الثاين

أو الطالق، وأكثر الفقهاء على جواز ذلك، التخيري هو أن خيري الزوج زوجته بني البقاء معه 
ويرتبط التخيري بالتمليك يف نواح سبق ذكرها، وينفصل عنـه يف  كما ذكرنا يف حكم التوكيل، 

بعضها، وسنذكر هنا بعض املسائل اليت قد يبدو تشاها مع ما سبقها من مسائل، ولكنها ختتلف 
  :عنها يف بعض التفاصيل

  :مدة التخيري
دة التخيري وآثارها حبسب تقييد الزوج ملدة التخيري وعدمها كما سنرى يف ختتلف أحكام م

  :احلالتني التاليتني
  :تقييد املدة: احلالة األوىل

ال تعجلـي  : لعائشة، رضي اهللا عنها وهو أن حيدد هلا مدة للتخيري كأن يقول هلا مقاله 
  .اختاري نفسك اليوم، وغدا: أو أن يقول هلاحىت تستأمري أبويك، 

اختلفوا فيما لو ردته يف اليـوم  وقد اتفق الفقهاء على أنه يصح هذا التخيري وتعترب مدته، و
ما لو خريها شهرا، فاختارت نفسها، مث تزوجها، أم ال ؟ ومثله األول، هل يبطل بذلك يف الثاين 

   :فهل عليه اخليار يف ذلك، وقد اختلف العلماء يف هاتني املسألتني على قولني
، وهو قول أيب حنيفـة، ألمـا   يف األوىل وأن هلا اخليار يف الثاينال يبطل : ولالقول األ

  .خياران يف زمنني، فلم يبطل أحدمها برد اآلخر

                                                
 . إن نوى ثالثا، فلها أن تطلق ثالثا، وإن نوى غري ذلك، مل تطلق ثالثة، والقول قوله يف نيته: وقال الشافعي   )١(



يف الثانية، وهو قول اجلمهور، ومن األدلـة  ليس هلا اخليار و ،يف األوىليبطل : القول الثاين
  : على ذلك

بطل ما بعده، كما لو كان اخليار يف يوم واحد،  أنه خيار واحد، يف مدة واحدة، فإذا بطل أوله •
  .وكخيار الشرط وخيار املعتقة

اختاري نفسك اليوم، واختاري : ن، وإمنا هو خيار واحد يف يومني خبالف قولهيخيارليسا أما  •
 .ألن كل واحد ثبت بسبب مفرد؛ فإما خياران . نفسك غدا

  .هلا يف عقد ثان أا استوفت ما جعل هلا يف هذا العقد، فلم يكن •
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور درءا ملفسدة الطالق من جهة، وألن موقفهـا  
  . األول كاف يف بيان رأيها، فإذا ما تراجعت عنه مل يكن ذلك هلا

  : املدةإطالق : احلالة الثانية
هل هـو علـى   ذه احلالة هاختلف الفقهاء يف وهو أن يطلق التخيري دون حتديد املدة، وقد 

  :الفور أم على التراخي على قولني
على التراخي، وهلا االختيار يف الس وبعده، ما مل يفسخ أو يطأ،  أن التخيري: القول األول

وهو قول الزهري، وقتادة، وأبو عبيد، وابن املنذر، ومالك يف إحدى الروايتني عنه، واسـتدلوا  
  : على ذلك مبا يلي

إين ذاكر لك أمرا، فال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري : لعائشة ملا خريها   قول رسول  اهللا •
  .أبويك،  وهذا مينع قصره على الس

  .أنه جعل أمرها إليها، فأشبه أمرك بيدك •
أن التخيري على الفور، إن اختارت يف وقتها، وإال فال خيار هلا بعده، وهـو  : القول الثاين

، وبه قال عطـاء،   عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر  قول أكثر العلماء، وقد روي
وجابر بن زيد، وجماهد، والشعيب، والنخعي، ومالك، والثوري، واألوزاعـي، والشـافعية وأيب   

  :  حنيفة، وأمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
مـا مل   قضى عمر وعثمان، يف الرجل خيري امرأته، أن هلا اخليار: عن سعيد بن املسيب، أنه قال •

  . يتفرقا
ما دامت يف جملسها، وحنوه عن ابن مسعود، وجابر، : قالرضي اهللا عنها، عن عبد اهللا بن عمر،  •

  . وليس هلم خمالف يف الصحابة، فكان إمجاعا
  . أنه خيار متليك، فكان على الفور، كخيار القبول •
  .يقع به التطليقجعل هلا اخليار على التراخي ليس دليال على هذا، ألنه مل   أن النيب  •



وقد اتفق أصحاب هذا القول على أما لو تفرقا عن ذلك الكالم إىل كالم غريه، فإنه يبطل 
، ألنه متليك مطلق، تـأخر  ١خيارها، وهو قول أيب حنيفة، وقول للشافعي، وظاهر مذهب أمحد
  .قبوله عن أول حال اإلمكان، فلم يصح، كما لو قامت من جملسها

  : الترجيح
ألرجح يف املسألة هو القول الثاين ألن عدم التحديد ينصرف إىل وقت احلـديث،  نرى أن ا

فإذا مل جتب يف ذلك احلني مل يكن هلا احلق يف التخيري، إال إذا دلت القرائن على إرادته التراخي، 
  .وحكم ذلك ما ذكرنا يف احلالة األوىل

  :نوع الطالق الذي متلكه الزوجة بتخيري الزوج 
 أمء يف نوع الطالق الذي متلكه الزوجة بتوكيل الزوج هل هو طالق رجعي اختلف الفقها

  :األقوال التاليةبائن على 
، وهو قول ابـن  ٢أن لفظة التخيري ال تقتضي مبطلقها أكثر من تطليقة رجعية: القول األول

،وهو قول احلنابلة، واستدلوا على ذلك  عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعمر، وعائشة 
فإن ، ن لفظ التخيري حيتمل التخيري يف الطالق وغريه ألأنه كناية خفية ال يلزم به شيء إال بالنية، ب

   .واألصل بقاء العصمة حىت ينوي ،أراد الطالق فيحتمل الوحدة والكثرة
، وهو قول هي واحدة بائن، وقد روي ذلك عن جابر، وعبد اهللا بن عمر : القول الثاين

  :،واستدلوا على ذلك مبا يلي ن خويز منداد عن مالكورواه ابأيب حنيفة، 
كُن ﴿ ياأَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعـالَين أُمـتع  : تعاىلقوله  •

  .٣تدل على البينونة بالثالثقالوا هذه اآلية  )٢٨:األحزاب(وأُسرحكُن سراحا جميلًا﴾

                                                
 . هو جواب كالم، إن أجابته من ساعته، وإال فال شيءاخليار على خماطبة الكالم أن جتاوبه وجياوا، إمنا : قال أمحد   )١(
اختاري مـا  : خبالف تقييدها، كما لو جعل إليها أكثر من ذلك، فلها ما جعل إليها، سواء جعله بلفظه، مثل أن يقول   )٢(
  . فلها أن ختتار ذلك. أو اختاري الطلقات الثالث إن شئت. شئت

ألن من للتبعيض، ؛ ها أن ختتار واحدة أو اثنتني، وليس هلا اختيار الثالث بكماهلا فل. اختاري من الثالث ما شئت: أما إن قال
  .فقد جعل هلا اختيار بعض الثالث، فال يكون هلا اختيار اجلميع

اختاري كناية خفية، فريجع يف قدر ما : ألن قوله؛ اختاري عددا، فإنه يرجع إىل ما نواه : أو حدد بنيته، وهو أن ينوي بقوله
ا إىل نيته، كسائر الكنايات اخلفية، فإن نوى ثالثا، أو اثنتني، أو واحدة، فهو على ما نوى، وإن  أطلق النية، فهي واحـدة،  يقع 

ألنه يعترب قوهلما مجيعا، فيقع ما اجتمعا عليه، كالوكيلني إذا طلق واحد منهما ؛ وإن نوى ثالثا، فطلقت أقل منها، وقع ما طلقته 
 . واحدة واآلخر ثالثا

  :وقد تعقب هذا الدليل بأربعة أوجه ،هي   )٣(
   ﴾وأسرحكن سراحا مجيال  :كان املطلق ال النساء لقوله  أنه : الوجه األول
  .لو سلمنا أن األزواج كن الاليت طلقن لكن السراح ال يوجب إال واحدة كما لو قال سرحتك: الوجه الثاين

  .أملك لنفسه مناألن حترمي الطالق الثالث معلل بالندم وهو ؛ تص به لو سلمنا أنه الثالث لكنه خم: الوجه الثالث
 . ٣/٢١١:أنوار الربوق: انظر.أن التخيري إمنا كان بني احلياة الدنيا والدار اآلخرة: الوجه الرابع



  .١اختارت نفسها فكانت ألبتة فكان ذلك أصال يف اخليارأن إحدى نسائه  •
أن املفهوم من هذا اللفظ عادة إمنا هو التخيري يف الكون يف العصمة أو مفارقتها هذا هو السـابق   •

  .للفهم من قول القائل لزوجته خريتك
ما يقع عليه االسم، وذلك طلقة واحدة، وال جيوز أن  اختاري تفويض مطلق، فيتناول أقل: أن قوله •

  .ألا طلقة بغري عوض، مل يكمل ا العدد بعد الدخول، فأشبه ما لو طلقها واحدة؛ تكون بائنا 
 .أمرك بيدك، فإنه للعموم، فإنه اسم جنس، فيتناول مجيع أمرها: أن التخيري خيالف التوكيل، بقوله •

رت نفسها أا ثالث، وقد روي عن زيد بن ثابت، وهو قـول  أا إذا اختا: القول الثالث
  .احلسن البصري، وبه قال مالك والليث، ألن امللك إمنا يكون بذلك

، ٢رضي اهللا عنه -أا إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وقد روي عن علي : القول الرابع
  .وسبق ذكر من قال بذلك من العلماء

  :الترجيح 
 والتمليك ال ينوبان عن الطالق، بل إن الطالق يبقى دائمـا بيـد   ذكرنا سابقا أن التخيري

الزوج، وأن ختيري الزوج من حسن العشرة ال من صيغ الطالق، وقد سبق ذكر بعض أدلة ذلك، 
إمنا املـروي  ، مل يثبت ذلك عنها قط   -رضي اهللا عنه  -أن عائشة ومما يدل على ذلك أيضا 

أيكون طالقا ؟ فإن الصحابة اختلفـوا  ، ري زوجته فتختاره عنها أن مسروقا سأهلا عن الرجل خي
فلم يكن ، أكان ذلك طالقا ؟ وروي ، نساءه فاخترنه   خري رسول اهللا : فقالت عائشة. فيه

  .شيئا
 تعاىلإين ذاكر لك أمرا، إن اهللا : فقال، بتخيري نسائه بدأ يب  ملا أمر رسول اهللا : أما قوهلا

ن بِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُياأَيها الن ﴿: قال
التخيري : وليس يف هذا ختيري بطالق ،وإمنا يرجع إىل أحد وجهني، )٢٨:األحزاب(﴾سراحا جميلًا

  .آلخرة فيكون اإلمساكوبني ا؛ فيوقع الطالق ، بني الدنيا 
ابعثي إىل أبويـك   : لعائشة  قال رسول اهللا فقد ليس يف احلديث ما يدل على التطليق، و
، إين أختار اهللا ورسـوله : فقالت. إن اهللا أمرين أن أخريكن: مل ؟ فقال، يا رسول اهللا : فقالت

ال ختـري مـن   ؛ جة إن يل إليك حا؛ يا رسول اهللا : فقالت له عائشة. ذلك  فسر رسول اهللا 
: فكلهن اخترنه، قالت عائشـة ، مجيعا   فخريهن رسول اهللا ، نسائك من حتب أن تفارقين 

  .فلم يكن طالقا، خرينا فاخترناه 

                                                
مث فعـل  ،  أن عائشة رضي اهللا عنها قالت إين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخـرة : وهذا غري صحيح، ففي الصحيحني   )١(

 . انظر ما ذكرنا سابقا من ختريج احلديثأزواجه مثل ذلك، 
 . ١٤/١٧١:القرطيب   )٢(



قال القرايف بعد ذكر اتفاق أيب حنيفة والشافعي وأمحد على أن التخيري كناية ال يلزم به شيء 
لصحيح الذي ظهر أن قول األئمة الثالثة هو مقتضـى  وا:(إال بنيته الحتماله التخيري يف الطالق 

أفىت بالثالث على عادة كانـت يف     -رضي اهللا عنه  -وأن مالكا ، اللفظ لغة ال مرية يف ذلك 
وهذا هو الذي ، فصار صرحيا فيه ، زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوي إىل هذا املفهوم 

غري أنه يلزم عليه بطالن :(مث عقب على ذلك بقوله )يتجه وهو سر الفرق بني التخيري والتمليك
ويكون كناية حمضة كما قاله األئمة الثالثة لـتغري  ، هذا احلكم اليوم ووجوب الرجوع إىل اللغة 

أن اللفظ مىت كان احلكم فيه مبنيا على نقل عادي بطـل  :(، وأعطى قاعدة ذلك، وهي )العرف
هذا هو ، إىل حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى وتغري ، ذلك احلكم عند بطالن تلك العادة 

  ١ )الفقه
  :  وقوع الطالق بالتخيري حال رد الزوجة

اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق مبجرد ختيري الزوجة وعدم افتقار ذلك إىل قبوهلـا علـى   
  :قولني

 مل يقع شـيء، ، أو األمر ، أو ردت اخليار ، فاختارت زوجها ، إن خريها : القول األول
، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وزيد ، وعلي ، د روي ذلك عن عمر وق

وابن املنذر وأمحد، واستدلوا على ، والشافعي ، والثوري ، وابن أيب ليلى ، وهو قول ابن شربمة 
  : ذلك مبا يلي

، تخيري أزواجه ب  ملا أمر النيب : (وقالت، ، أفكان طالقا  قد خرينا رسول اهللا : قول عائشة •
إن اهللا : مث قال  ،فال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري أبويك، إين ملخربك خربا : فقال، بدأ يب 
كُن ﴿ ياأَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعـالَين أُمـتع  : قال  تعاىل
رأُسيلًا﴾وما جاحرس كُنا   ﴿: ، حىت بلغ)٢٨:األحزاب(حـرأَج كُننم اتِسنحلْمل دأَع فَإِنَّ اللَّه

فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة، ، يف أي هذا استأمر أبوي : ، فقلت)٢٩:األحزاب(عظيما﴾
  . مثل ما فعلت  مث فعل أزواج النيب : قالت

  . كاملعتقة حتت عبد، فلم يقع ا الطالق ، تارت النكاح أا خمرية اخ •
وقد روي ذلك عن علي واحلسن، وهو رواية عن أمحد، ، تقع واحدة رجعية : القول الثاين

بان قوله اختاري كناية عن إيقاع الطالق فإذا أضافه إليها وقعـت طلقـة   واستدلوا على ذلك 
  .كقوله أنت بائن

  : الترجيح

                                                
 . ٣/٢١١:أنوار الربوق    )١(



املسألة هو عدم وقوع الطالق بالضرورة، ولو اعترب ذلك طالقا لكـان   نرى أن األرجح يف
  .كلهن مطلقات، وهو ما ال يقبل عقال وال شرعا نساء النيب 

مث كيف يستجاز اعتبار التخيري كناية عن الطالق، والتخيري يف أصل داللته كناية عن متسك 
لعائشة  دون احلاجة لرأيها، وهلذا قال  الزوج بزوجته ال بإرادته فراقها، فلو أراد فراقها لطلقها

، وقد (فال عليك أن ال تعجلي حىت تستأمري أبويك، إين ملخربك خربا ) :  -رضي اهللا عنه  -
لعائشة، رضي اهللا عنها، فكيف بعد ذلك يعترب   -رضي اهللا عنه  -استدل به العلماء على حبه 

  .ما يدل على املودة الزوجية وحسن العشرة طالقا
  :ة قبول التخيري غيص

: لو قالت: شدد الفقهاء يف األلفاظ اليت تدل على قبوهلا بالتوكيل أو التخيري، حىت أم قالوا
ومل . نفسك: اختاري ومل يقل: وإن نوت، ولو قال الزوج، نفسي مل تطلق : ومل تقل، اخترت

ما يصرف الكالم إليه ما مل يكن يف كالم الزوج أو جواا ، ما مل تذكر نفسها، مل تطلق ، ينوه 
أو . اخترت أهلـي : خبالف قوهلا فإذا عري عن ذلك مل يصح،، ألن ذلك يف حكم التفسري ؛ 

احلقي : فيما إذا قال، ألن هذا يصلح كناية من الزوج ؛ أبوي، فإنه يقع الطالق بشرط أن تنويه
  .فكذلك منها. بأهلك

  :ومن األلفاظ اليت رفض الفقهاء قبوهلا احتياطا
اخترت نفسي، فإن هذه الصيغة تفتقر إىل نيتها، ألنه لفظ كناية منها، فإن نوى أحدمها : تلو قال •

وإن ، فال يصح أن يوقعـه  ، ألن الزوج إذا مل ينو فما فوض إليها الطالق ؛ مل يقع ، دون اآلخر 
 كما لو وكل وكيال يف، فلم يقع شيء ، فما أوقعته ، فقد فوض إليها الطالق ، نوى ومل تنو هي 

وإن نوى أحدمها أقل ، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه ، فلم يطلق، وإن نويا مجيعا ، الطالق 
  . فلم يقع، ألن ما زاد انفرد به أحدمها ؛ وقع األقل ، من اآلخر 

كما لو قال ، فلم يقع شيء ، الحتمال انصرافه إىل قبول الوكالة ؛ مل يقع شيء . قبلت:لو قالت  •
  . قبلت: فقال. امرأيت بيدكأمر : ألجنيب

  .أخذت أمري، ليس بشيء حىت تبني: لو قالت •
  :تكرار التخيري

اختـاري،  ، اختـاري  ، اختاري : اختلف الفقهاء فيما لو كرر الزوج لفظة اخليار، فقال
  :وقبلت، هل تقع ثالثا أم واحدة على األقوال التالية

ومالـك،  ، والنخعي وأيب حنيفة،  وهو قول الشعيب؛ وقع ثالثا ، إذا قبلت : القول األول
كلفظـة  ، فإذا تكررت اقتضت ثالثـا  ، أن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة بواستدلوا على ذلك 

  .كما لو كرر الطالق، فتكرر ، الطالق، ألنه كرر ما يقع به الطالق 



وأيب ثور ورواية عن أمحد، واسـتدلوا  ، رجعية، وهو قول عطاء  أنه واحدة: القول الثاين
  : ى ذلك مبا يليعل
  .كشرط اخليار يف البيع، أن تكرير التخيري ال يزيد به اخليار  •
  . أنت طالق الطالق: كما لو قال، فإذا قصده قبل منه ، أنه حيتمل التأكيد  •

  توكيل غري الزوجة  ـ ثاينالقسم ال
  :حكم توكيل غري الزوجة 

  :على قولني ١يقاختلف الفقهاء يف  جواز توكيل الزوج من ينوب عنه يف التطل
، واستدلوا على ٢، وهو قول الظاهريةمطلقا صحة ونفوذا التوكيل اعتبارعدم : القول األول

  : ذلك مبا يلي
  . أن كل ذلك إلزام حكم مل يلزم قط، وحل عقد ثابت، ونقل ملك بلفظ •
أنه ال جيوز أن يتكلم أحد عن أحد إال حيث أوجب ذلك نص، وال نص على جواز الوكالة يف  •

  .من هذه الوجوه شيء
ولَا تكِْسب  ﴿:  تعاىلأن األصل أن ال جيوز قول أحد على غريه، وال حكمه على غريه لقول اهللا  •

   )١٦٤:األنعام(كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ﴾
يف ذلك مثلمـا   جواز ذلك ونفوذه، وهو قول مجهور العلماء، وقد اختلفوا: القول الثاين

اختلفوا يف توكيل الزوجة، هل هو على الدوام أم يبقى خاصا مبجلس التوكيل على مـا ذكـر   
ذلك مقصور : ألنه توكيل، وقال احلنفية؛ سابقا، إال أن الشافعي وافق على هذا يف حق غريها 

  .نياختاري، وقد سبق ذكر أدلة الفريق: ألنه نوع ختيري، فأشبه ما لو قال؛ على الس 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إغالقا ألبواب الطالق وسدا ملنافذه وحرصـا  
على احلياة الزوجية، وكل ذلك تدل عليه املقاصد الشرعية، وتصرح به النصوص القطعية، فليس 

  .يف النصوص ما يدل على جعل أمر احلياة الزوجية بيد الغري
الوكالة فيها مطلقا، ألن التوكيل يف الصالة يؤدي إىل قطع الصلة فالطالق كالصالة ال تصح 

بني العبد وربه، فكذلك الطالق، قد يؤدي التوكيل فيه إىل قطع الصلة بني املرأة وزوجها، وقد 
يستغرب هذا القياس، ولكن األغرب منه هو قياس احلياة الزوجية على البيع والشراء واملعاوضات 

احلياة الزوجية واحلياة االقتصادية ؟ وهل الزوجني سلعة  ومثن؟ فلذلك كما املالية، فأي صلة بني 
  .يبعد ما ذكرنا من قياس يبعد ما ذكروا منه

                                                
 . أمر امرأيت بيدك، أو جعلت لك اخليار يف طالق امرأيت،  طلق امرأيت: مثل قوله للموكل   )١(
 . ٧/٩١:احمللى   )٢(



مث ملاذا يلجأ الزوج للتوكيل، إن كان أخرس فتكفيه اإلشارة، وإن كان بعيدا تكفيه الرسالة، 
يتكلفها للتكليف قد يغنيه ما هو  فليس له عذر مينعه من إيقاع الطالق بنفسه، بل إن التكلفة اليت

أقل منها على أن يلي األمر بنفسه، فإن سيبحث عن الوكيل بشروطه الشرعية، مث يوكله بصيغة 
  .شرعية، ويف كل ذلك تكليف ومشقة

زيادة على ذلك أن التوكيل قد يصبح بابا من أبواب املساومة، فقد يقع الرجل يف ضـائقة  
بزوجته أو حيسده على نعمته، فيجعل إعانته موقوفـة علـى   من الضوائق، فيلتف به من يعجب 

  .توكيله أمر أسرته
مث بعد كيف تستقر األسرة، ويف كل حلظة قد يأيت الوكيل ليخرب بأنه قد قرر قطع العالقـة  

  .الزوجية
إن تصور مثل هذا وغريه يكفي للقول بعدم اعتبار الوكالة يف هذا الباب، فإن رمحة الشريعة 

  .ها على احلقوق تأىب كل ذلك، بل ما هو أدىن من ذلكوعدهلا وحفاظ
وفيما سنعرضه من أقوال الفقهاء دليل على أن الوكالة يف الطالق ذريعة من ذرائع الفسـاد  

  .تقتضي املصاحل املعتربة سدها
  : صفات الوكيل

نص الفقهاء على أنه يصح توكيل كل من يصح طالقه لنفسه، فيصح توكيل الكافر، ألنـه  
ح طالقه لنفسه، فصح توكيله فيه، ويصح توكيله المرأة، ألنه يصح توكيلها يف العتـق،  ممن يص

فصح يف الطالق، وإن جعله يف يد صيب يعقل الطالق، انبىن ذلك على صحة طالقه لزوجته، على 
  . ما مضى سابقا من اخلالف بني العلماء يف شأنه

هلية التصرف كانون والصيب واختلف الفقهاء ـ هنا ـ يف  جواز توكيل من ليست له أ  
  :غري املميز على قولني

ال يصح أن جيعل األمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، مل يقع طالقه، : القول األول
  . وهو قول اجلمهور ،ألما ليسا من أهل التصرف، فلم يصح تصرفهم، كما لو وكلهم يف العتق

  . وهو قول احلنفية يصح أن جيعل األمر بأيديهم،: القول الثاين
  : الترجيح

إن ما ذكره الفقهاء يف هذا دليل على ما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الوكالة، فكيف تستقر 
احلياة الزوجية بعد توكيل الصيب وانون والكافر، وكيف يهنأ عيش الزوجة، وهي تنتظر كـل  

الشارع، أو نزوة من نزوات الصيب حلظة نوبة من نوبات انون تعيدها إىل أهلها أو ترمي ا يف 
  .تدمر البيت على أهله



إن وجود االختالف يف مثل هذه املسائل نفسها ينايف املقاصد الشرعية، ألن احلياة الزوجية 
مبينة على كلمة اهللا وميثاقه الغليظ، فكيف توضع يف أيد ال تعقل وال متيز وال تقدر حق امليثـاق  

  .الغليظ
هو القياس املبين على الوهم أكثر من بنائه عل الواقع، واملبين على ولكن األساس يف كل هذا 

  .الفروع أكثر من بنائه على األصول، واملغلب للحرفية أكثر من تغليبه للمقاصدية
  :توكيل اثنني 

نص الفقهاء على جواز توكيل اثنني يف الطالق، وليس ألحدمها أن يطلق على انفراد، إال أن 
إمنا رضي بتصرفهما مجيعا، واختلفوا فيما لو طلق أحدمها واحدة، واآلخر  ألنه؛ جيعل إليه ذلك 

ثالثا، فقيل بوقوعها واحدة ألما طلقا مجيعا واحدة، مأذونا فيها، فصح لو جعل إليهما واحدة، 
  . ال يقع شيء، وهو ما نراه راجحا ملا ذكرنا سابقا: وقيل

  ما خيرج به الوكيل عن الوكالة 
ا من حكم الوكالة وصفات الوكيل نذكر هنا ما خيرج به الوكيـل عـن   إكماال ملا ذكرن

الوكالة، وهو من األحكام املهمة، وهي وإن كانت عامة إال أن هلا أمهيتها اخلاصة هنا،  علـى  
  .األقل يف تضييق الطالق عند من يقول باعتبار الوكالة يف الطالق

  : ١اء، منهاص احلنفية على أن الوكيل خيرج عن الوكالة بأشيوقد ن
  :عزل املوكل إياه ويه

ويشترط يف العزل ، فهو عقد حمتمل للفسخ بالعزل والنهي، ٢باعتبار الوكالة عقدا غري الزم
  .ألن العزل فسخ للعقد، فال يلزم حكمه إال بعد العلم به، كالفسخ ،علم الوكيل به

ن غائبا فكتب إليـه  ويتحقق العزل بكل ما يدل عليه، فإذا عزله وهو حاضر انعزل، ولو كا
ألن الكتاب من الغائب كاخلطـاب مـن   ؛ كتاب العزل، فبلغه الكتاب، وعلم مبا فيه، انعزل 

احلاضر، ومثله لو أرسل إليه رسوال، فبلغ الرسالة، فإنه ينعزل كائنا ما كان الرسول عدال كـان  
املرسل معرب وسفري أو غري عدل، حرا كان أو عبدا، صغريا كان أو كبريا، ألن الرسول قائم مقام 

  .عنه فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته على أي صفة كان
وإن أخربه بالعزل رجالن عدالن كانا أو غري عدلني أو رجل واحد عدل، ينعـزل سـواء   

ألن خرب الواحد مقبول يف املعامالت، فإن مل ؛ صدقه الوكيل أو مل يصدقه إذا ظهر صدق اخلرب 
  :وقد اختلفوا فيما لو أخربه واحد غري عدل على قولني، عدل أوىليكن عدال فخرب العدلني أو ال

                                                
 . ٥/٧٢، ٥/٥٣:، املغين ١٩/١٣١:ط، املبسو٦/٣٧:بدائع الصنائع    )١(
؛ ومثله أن يتصرف املوكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل، ألن تصرف املوكل نفسه يتضمن عزل الوكيـل     )٢(

 . ألنه أعجزه عن التصرف فيما وكله به والوكيل بعد ما انعزل ال يعود وكيال، إال بتجديد التوكيل



إن صدقه ينعزل، وإن كذبه ال ينعزل ،ولو ظهر صدق اخلرب، وهو قول أيب :  القول األول
ألن فيه التزام حكم املخرب به وهو العزل، وهو ؛ حنيفة، ألن اإلخبار عن العزل له شبه الشهادة 

فيجب ؛ وم العهدة فيما يتصرف فيه بعد العزل، فأشبه الشهادة لزوم االمتناع من التصرف، ولز
  .اعتبار أحد شروطها وهو العدالة أو العدد

ينعزل إذا ظهر صدق اخلرب وإن كذبه، وهو قول صـاحيب أيب حنيفـة، ألن   : القول الثاين
يف سائر  اإلخبار عن العزل من باب املعامالت، فال يشترط فيه العدد، وال العدالة كما يف اإلخبار

  .املعامالت
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، لعدم الضرر من تبني كذب املخـرب، خبـالف   
  .املفسدة اليت تترتب على صدقه إن كان صادقا

  :موت املوكل 
ألن التوكيل بأمر املوكل وقد بطلت أهلية اآلمر باملوت فتبطل الوكالة علم الوكيل مبوته أم 

  .ال
  : قه بدار احلرب مرتداحلا

  :يف هذا على قولني ١وقد اختلف الفقهاء
خيرج به الوكيل عن الوكالة، وهو قول أيب حنيفة، بناء على أن تصـرفات  :  القول األول

وإن قتل على . املرتد موقوفة عنده، فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضا، فإن أسلم املوكل نفذت
  .الردة أو حلق بدار احلرب، بطلت

ال خيرج به الوكيل عن الوكالة، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبـا  : لقول الثاينا
  : يلي

  . أن العدالة غري مشترطة فيه، ومثلها الدين •
  .أنه يصح تصرفه لنفسه، فلم تبطل وكالته، كما لو مل يلحق بدار احلرب •
 . أن الردة ال متنع ابتداء وكالته فلم متنع استدامتها، كسائر الكفر •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن ارتداده عن دينه وفراره لدار احلرب جيعله 
عدوا للمسلمني وحترم مواالته، فكيف يوثق يف مثله، ليوكل يف مثل هذا، بل ال يصح توكيلـه  

  .إلقاء املودة إليه مطلقا، ألن التوكيل دليل الثقة واملودة، وقد فرض بغضه يف اهللا، وحرم توليه، أو

                                                
املوكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حىت متوت أو تلحق بـدار احلـرب، ألن ردة    وقد اتفقوا على أنه إن كان   )١(

 . ألا ال تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو امللك؛ املرأة ال متنع نفاذ تصرفها 



  من يقع عليها الطالقا ـ رابع
نتناول يف هذا الفصل الركن الثاين من أركان الطالق، وهو احملل الذي يقع عليه الطـالق،  
وهو أيضا حيتاج إىل ضبط وحصر حىت يتقد الطالق يف أضيق األطر، وقد رأينا أن هذه التقييـد  

  :خاص، وهييستلزم ثالثة شروط خصصنا كل شرط منها مببحث 
أن تكون املطلقة زوجة ثابتة الزوجية، وقد يستغرب أن يعترب هذا شرطا، ولكن ما سنذكره يزيل  •

  .الغرابة، فمن الفقهاء من يوقع الطالق ولو على األجنبية، فتبني من زوجها يوم يدخل ا
  .أن تكون معينة بأي نوع من أنواع التعيني اليت تدل على أا مقصودة بالذات •
  .م طالقها بالصفة السنية، ال البدعيةأن يت •

وهذه الضوابط الثالثة اليت سنتناوهلا يف هذا الفصل حتمي مراعاا من أن يقع الطالق علـى  
  .من مل تقصد، ويضيق أبوابا من الطالق فتحها الناس على أنفسهم، وأعام عليها بعض الفقهاء



  ثبوت الزوجية  ـ ١
ع الطالق عليها ينبغي أن تكون زوجة له، وقد عقد عليها ونقصد به أن املرأة اليت يصح إيقا

بالفعل عقدا شرعيا معتربا، وقد اختلف الفقهاء يف هذا اختالفا شديدا سنخصه بالتفصيل يف هذا 
  :املبحث

  أوال ـ حكم طالق غري الزوجة
ـ  اع اتفق الفقهاء على أنه ال يقع الطالق على املرأة األجنبية إن كان تنجيزا، وقد نقل اإلمج

إن نكحت فالنة، فهي طـالق  : ، وهو ظاهر، أما إن كان تعليقا بالنكاح كأن يقول١على ذلك
  :٢ففيه ثالث أقوال

بن اوقد روي هذا عن ابن عباس، وبه قال سعيد  مطلقا، عدم وقوع الطالق: القول األول
، و ثور والشافعي وأب، وسوار والقاضي ، وجابر بن زيد  ،وعروة، واحلسن ، وعطاء ، املسيب 

وجابر ، ورواه الترمذي عن علي  والظاهرية، وهو قول اإلمامية ،٣وابن املنذر، ورواية عن أمحد
، وغري واحد من فقهاء التـابعني  ، وشريح ، وعلي بن احلسني ، وسعيد بن جبري ، بن عبد اهللا 

ومـن    ،وهو قول أكثر أهل العلم :ال الترمذي، ق٤ورواه البخاري عن اثنني وعشرين صحابيا
  :األدلة على ذلك

﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما :تعاىلقال اهللا  •
وهي آية ، ٥ )٤٩:األحزاب(ا﴾لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلً

إن : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: املسألة، وقد استدل ا اخللف والسلف، قال ابن جريج
 تعـاىل أخطأ يف هذا إن اهللا  ):  - رضي اهللا عنه  - طلق ما مل ينكح فهو جائز ؟ فقال ابن عباس 

                                                
 . ٣/١٧٩:سبل السالم: انظر   )١(
: ، املغـين ٩/١٩٩، احمللـى  ١/١٣١: رمشكل اآلثـا   ٤/٢٠:، املصنف البن أيب شيبة٥/٢٦٨: ، األم٢/٧١:ملدونة ا   )٢(

: ، تبـيني احلقـائق  ٣/٥:، شرائع اإلسالم ٣/١٣٨: ، بدائع الصنائع٥/٣٣٩: ، التاج واإلكليل١/١٠١: ، أنوار الربوق٩/٤١٥
٢/٢٣٢ . 

، فهذا غري الطـالق  . إن تزوجت فالنة فهي طالق: وإن قال، فاشتراه عتق . إن اشتريت هذا الغالم فهو حر: إذا قال   )٣(
 . ٧/٣٢٤:املبدع: ، انظروال فيه قربة إىل اهللا ، ليس هو هللا تعاىل ، والطالق ميني ، هذا حق هللا تعاىل 

 . ٩/٣٨١:فتح الباري: انظر   )٤(
تنازع أهل العلم يف داللة هذه اآليـة  « :اختلف الفقهاء يف االستدالل ذه اآلية، فكل محلها على مراده، قال اجلصاص   )٥(

قد اقتضت اآليـة  : فقال قائلون،  »إن تزوجت امرأة فهي طالق  «: اع طالق املرأة بشرط التزويج، وهو أن يقوليف صحة إيق
: وهذا القائل مطلق قبل النكاح، وقال آخـرون ، إذ كانت موجبة لصحة الطالق بعد النكاح ؛ إلغاء هذا القول وإسقاط حكمه 

، ألا حكمت بصحة وقوع الطالق بعد النكاح ؛ حكمه عند وجود النكاح داللتها ظاهرة يف صحة هذا القول من قائله ولزوم 
. فوجب بظاهر اآلية إيقاع طالقه وإثبات حكـم لفظـه  ؛ فهو مطلق بعد النكاح ، إذا تزوجتك فأنت طالق : ومن قال ألجنبية

 . ٥/٢٣٢:أحكام القرآن للجصاص: انظر



  ١(وهن ﴾ ومل يقل إذا طلقتم املؤمنات، مث نكحتموهن﴿ إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتم: يقول
وقد استدل ابن عباس رضي اهللا عنهما  ):وقد ذكر ابن كثري من استدل من السلف باآلية، فقال •

وسعيد بن املسيب واحلسن البصري وعلي بن احلسني زين العابدين ومجاعة من السلف ذه اآلية 
﴿ إِذَا نكَحتم الْمؤمنـات ثُـم   :نكاح، ألن اهللا تعاىل قالعلى أن الطالق ال يقع إال إذا تقدمه 

وذكر ابن اجلـوزي  ٢(طَلَّقْتموهن ﴾ فعقب النكاح بالطالق، فدل على أنه ال يصح وال يقع قبله
واستدل أصحابنا ذه اآلية ألنه جعل الطالق بعد  ):استمرار اخللف يف االستدالل باآلية، فقال

مساك بن الفضل النكاح عقدة والطالق حيلها فكيف حيل عقدة مل تعقد، فجعل ذه النكاح، وقال 
  ٣(الكلمة قاضيا على صنعاء

قال الشافعي بعد  )١:الطالق(ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن ﴾ ﴿: تعاىلاهللا  قال  •
يف الطالق والظهار واإليالء ال تقع إال   تعاىلالفا يف أن أحكام اهللا مل أعلم خم( :سرده هلذه اآليات

   ٤ )على زوجة ثابتة النكاح حيل للزوج مجاعها
ورود األحاديث اليت يقوي بعضها بعضا، واليت تدل مبجموعها على عدم صحة الطـالق قبـل    •

ال نـذر  ( ا قوله ، ومن هذه األحاديث وأقواه٥(لنا ستة أحاديث  ):الزواج، قال ابن اجلوزي
قـال  ، ٦ )وال طالق البن آدم فيما ال ميلـك ، وال عتق فيما ال ميلك ، البن آدم فيما ال ميلك 

هو أحسن : أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: البيهقي
بن  أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو: قال البخاري: شيء روي يف هذا الباب، قال البيهقي

 . ٧شعيب عن أبيه عن جده
  ٨ )ال طالق وال عتاق فيما ال ميلك ابن آدم وإن عينها ): قال النيب :عن معاذ بن جبل قال •
إن تزوجتها فهي : اعمل عمال حىت أزوجك ابنيت، فقلت: عن أيب ثعلبة اخلشين قال قال يل عم يل •

تزوجها فإنه ال طالق إال بعد نكاح، : ، فقال يلطالق ثالثا، مث بدا يل أن أتزوجها، فأتيت النيب 
يا رسول اهللا إن : فقال فتزوجتها فولدت يل أسعدا وسعيدا، ومثله ما روي أن رجال أتى النيب  

هل كان : هي طالق ثالثا إن تزوجتها فقال النيب  : أمي عرضت على قرابة يل أتزوجها فقلت

                                                
 . ١٠/٢٠٧:احمللى: انظر   )١(
 . ٣/٤٩٩:ابن كثري   )٢(
 . ٦/٤٠٢:زاد املسري   )٣(
 . ٥/٢٦٨:األم   )٤(
 . ٢/٢٨٩:التحقيق يف أحاديث اخلالف   )٥(
 . ٢/١٩٠: ، أمحد٢/٢٢٢: ، احلاكم٣/٤٨٦: الترمذي، هذا حديث حسن : قال الترمذي   )٦(
 . ٩/٣٨١:فتح الباري: انظر   )٧(
 . ١٢/٢٩٠:  أحاديث اخلالفاحلقيق يف: يزيد بن عياض ضعيف، انظر: ، وقال٤/١٧: الدارقطين   )٨(



  .١ال بأس فتزوجها: ال قال: قبل ذلك من ملك قال
يوم أتزوج فالنة : أنه سئل عن رجل قال  قال عن رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - عمر  عن ابن •

  ٢(طلق ما ال ميلك ):فهي طالق ،قال
ال طالق إال بعد نكاح وال عتق إال  ): قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - وعن جابر  •

   ٤(ليس على رجل طالق فيما ال ميلك  ):، وقال ٣ )بعد ملك
اآلثار الكثرية من السلف الصاحل على القول بذلك، ويدل على أن هذا القول هو املفىت به يف ورود  •

عهد السلف الصاحل ما روي عن املنذر ابن علي بن أيب احلكم أن بن أخيه خطب بنت عمـه،  
والغضيض : قال[ هي طالق إن نكحتها حىت آكل الغضيض، : فتشاجروا يف بعض األمر فقال الفىت

أنا آتيكم بالبيان من ذلـك،  : ، مث ندموا على ما كان من األمر، فقال املنذر]الذكر طلع النخل
مث : ليس عليه شيء، طلق ما مل ميلك قال: فانطلق إىل سعيد بن املسيب فذكر له، فقال ابن املسيب

إين سألت عروة بن الزبري فقال مثل ذلك، مث سألت أبا سلمة بن عبد الرمحن فقال مثل ذلك، مث 
ت أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فقال مثل ذلك، مث سألت عبيد اهللا بن عبد اهللا سأل

: هل سألت أحدا قلت: بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك، مث سألت عمر بن عبدا لعزيز فقال
  .٥مث رجعت إىل القوم فأخربم: نعم، فسماهم قال

الكراهة، كما سئل القاسم وسامل عن رجل أن ما روي من السلف من ثبوت الطالق حممول عل  •
هي كما قال، وعن أيب أسامة عن عمر بن محزة أنه سأل : يوم أتزوج فالنة فهي طالق قاال: قال

ساملا والقاسم وأبا بكر بن عبد الرمحن وأبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وعبد اهللا بن عبـد  
 ):ال يتزوجها، قال ابن حجر: ة فقالوا كلهميوم أتزوج فالنة فهي طالق البت: الرمحن عن رجل قال

وهو حممول على الكراهة دون التحرمي، ملا أخرجه إمساعيل القاضي يف أحكام القرآن أن القاسم 
 ٦ )سئل عن ذلك فكرهه، فهذا طريق التوفيق بني ما نقل عنه من ذلك

واملتجـدد هـو    ،القائل إن تزوجت فالنة فهي طالق مطلق ألجنبية، وهو حمال حني الطالق أن •
فإمنا يكون ذلك استنادا إىل الطالق املتقدم  ،لو طلقتأنه فعلم  ،نكاحها والنكاح ال يكون طالقا
                                                

 . ٢/٢٩٠:التحقيق يف أحاديث اخلالف: ، وانظر٤/١٩:الدارقطين   )١(
 . ٤/١٦: الدارقطين   )٢(
رواه أبو يعلى وصححه احلاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن املسور بن خمرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلـول     )٣(

كيف أمهاله، لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبـد اهللا بـن    أنا متعجب من الشيخني: أيضا، قال احلاكم
ال يصـح عـن   : الصحيح مرسل ليس فيه جابر،  قال حيىي بن معني: عباس ومعاذ بن جبل وجابر، وهو معلول مبا قاله الدارقطين

، سـبل  »لعلم باحلـديث معلولـة   روي من وجوه إال إا عند أهل ا «:، وقال ابن عبد الرب»ال طالق قبل نكاح « النيب 
 . ٣/١٧٩:السالم
 . ٢/١٨٩: أمحد   )٤(
 . ٩/٣٨٤:فتح الباري   )٥(
 . ٩/٣٨٤:فتح الباري   )٦(



فإنه عند وجودها خمتار  ،وهي إذ ذاك أجنبية الصفة ال جيعله متكلما بالطالق عند وجودها ،معلقا
طالق فدخلت وهـي  للنكاح غري للطالق فال يصح كما لو قال ألجنبية إن دخلت الدار فأنت 

  .زوجته تطلق بغري خالف
  :عدم صحة القياس على نذر العتق، وذلك من وجوه •

أن العتق له قوة وسراية وال يعتمد نفوذ امللك ألنه ينفذ يف ملك ويصـح أن  : الوجه األول
  . يكون امللك سببا لزواله بالعتق عقال وشرعا

، والتوسل إليه بكل وسيلة مفضية إىل تعاىل أن العتق ومثله النذر قربة حمبوبة هللا: الوجه الثاين
حمبوبه، خبالف الطالق فإنه مبغض إىل اهللا وهو أبغض احلالل إليه ومل جيعل ملك البضع بالنكاح 

  .سببا إلزالته
إن : أن تعليق العتق بامللك من باب نذر القرب والطاعات والتربر، كقولـه : الوجه الثالث

وكذا، فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من املقصودة خبالف آتاين اهللا من فضله ألتصدقن بكذا 
  .تعليق الطالق على الزواج

قول النخعي والشعيب وجماهد وعمر بـن عبـد   وهو ، مطلقا وقوع الطالق: القول الثاين
ومن األدلة أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر وحممد، فلم يفرقوا بني من عم أو خص، وقول  العزيز،

  : على ذلك
﴿ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَمـا  : تعاىلقال اهللا •

، وقد استدلوا )٤٩:األحزاب(لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا﴾
 :باآلية من وجهني

احتجاج :)نفي صحة االستدالل باآلية على صحة القول األول، قال ابن التني: الوجه األول
ليس فيها دليل، ألا إخبـار   ):وقال ابن املنري(البخاري ذه اآلية على عدم الوقوع ال داللة فيه

 ١ )يقتضيه عن صورة وقع فيه الطالق بعد النكاح، وال حصر هناك، وليس يف السياق ما
 ):االستدالل باآلية على وقوع الطالق، قال اجلصاص يف بيان وجه االستدالل: الوجه الثاين

داللتها ظاهرة يف صحة هذا القول من قائله ولزوم حكمه عند وجود النكاح، ألـا حكمـت   
إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعـد  : بصحة وقوع الطالق بعد النكاح، ومن قال ألجنبية

  ٢(كاح، فوجب بظاهر اآلية إيقاع طالقه وإثبات حكم لفظه، وهذا القول هو الصحيحالن
،فقد اقتضى ظاهر اآلية إلزام كل عاقد  )١:املائدة(ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود ﴾ ﴿: تعاىلقوله  •

عد النكاح وجب أن فلما كان هذا القائل عاقدا على نفسه إيقاع طالق ب، موجب عقده ومقتضاه 
                                                

 . ٩/٣٨٤:فتح الباري   )١(
 . ٥/٢٣٢: أحكام القرآن للجصاص   )٢(



أوجب ذلك أن كل من فقد ،  ١ )املسلمون عند شروطهم:( قوله ، ويدل عليه يلزمه حكمه
  . شرط على نفسه شرطا ألزم حكمه عند وجود شرطه

أن النصوص الواردة يف الباب حممولة على نفي التخيري، ال على عدم وقوع الطالق،  وهذا احلمل  •
فعن هشام بن سعد كالشعيب والزهري وغريمها،   -  عنهم رضي اهللا - مأثور عن السلف الصاحل 

ال ( :قال أمل يبلغك أن رسول اهللا  ):طالق الوهو يذاكره هذا النحو من  ،أنه قال البن شهاب
ولكـن  ، بلى قد قاله رسـول اهللا   :قال ابن شهاب، ف)طالق قبل نكاح وال عتق قبل ملك

فيقـال لـه    ،منا هو أن يذكر الرجل للرجل املرأةإ، أنزلتموه على خالف ما أراد رسول اهللا 
 ،إن تزوجت فالنة فهي طالق ألبتة :فأما من قال ،هي طالق ألبتة فهذا ليس بشيء :فيقول ،تزوجها

  .فإمنا أعتقها حني اشتراها ،أو قال هي حرة إن اشتريتها ،فإمنا طلقها حني تزوجها
 :قال الزهري(ال طالق إال بعد نكاح:)ارضي اهللا عنهعائشة،  كذلك يف قولعن الزهري روي و •

فأما إذا قال إن تزوجت فالنة  ،فيقول هي طالق ،وإمنا تعين بذلك الرجل يقال له نزوجك فالنة
وأخرج ابن أيب شيبة عن الشعيب والنخعي والزهـري   ):، قال يف الدرايةفهي طالق لزمه الطالق

يب بكر بن حزم وأيب بكر بن عبـد  وسامل والقاسم وعمر بن عبد العزيز ومكحول واألسود وأ
    ٢(الرمحن وعبد اهللا بن عبد الرمحن يف رجل قال إن تزوجت فالنة فهي طالق هو كما قال

رضي اهللا  - ، فقد رووا أن عمر بن اخلطاب  - رضي اهللا عنهم  - رواية ذلك عن السلف الصاحل  •
هو كما قال، ورووا أن رجـال  : كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: قال يف رجل قال  - عنه 

خطب امرأة فقال هي علي كظهر أمي إن تزوجتها فأمره عمر بن اخلطاب أن يتزوجها وال يقرا 
حىت يكفر كفارة الظهار، ورووا عن األسود أنه قال إن تزوجت فالنة فهي طالق فتزوجها ناسيا 

  . ٣ألزمه الطالقفأتى ابن مسعود فذكر ذلك له ف
إن رزقين اهللا ألف درهم :(واعتبار أن من قال ، اتفاق العلماء على أن النذر ال يصح إال يف ملك  •

أنه ناذر يف ملكه من حيث أضافه إليه وإن مل يكن مالكا يف احلال ) فلله علي أن أتصدق مبائة منها
  .فكذلك الطالق إذا أضافه إىل امللك كان مطلقا، 

فحملت بعد ذلك وولدت أنه ) إن ولدت ولدا فهو حر: (أن من قال جلاريتهعلى  اتفاق العلماء •
كذلك إذا ، ألن الولد مضاف إىل األم اليت هو مالكها ؛ يعتق وإن مل يكن مالكا يف حال القول 

  .أضاف الطالق إىل التزوج
ـ  • افة ووجـود  أنه ال خيلو العاقد هلذا القول من أن يكون مطلقا يف حال العقد، أو يف حال اإلض

إذا بنت مين وصرت أجنبية فأنت طالق أنـه  : الشرط، فلما اتفق اجلميع على أن من قال المرأته
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٢/٧٢:الدراية    )٢(
 . ٥/٢٣٥:أحكام القرآن للجصاص انظر هذه اآلثار بأسانيدها وخترجيها يف   )٣(



أنـت  : موقع للطالق يف حال اإلضافة، ال يف حال القول، وأنه مبرتلة من أبان امرأته، مث قال هلا
تبار حبـال  طالق، فسقط حكم لفظه، ومل يعترب حال العقد مع وجود النكاح فيها، صح أن االع

  .إذا تزوجتك فأنت طالق موقع للطالق بعد امللك: اإلضافة دون حال العقد، فإن القائل لألجنبية
فيقع الطالق بالتخصيص وال يقع بالتعميم، ، التفريق بني التخصيص والتعميم: القول الثالث

إذا سد على إال ، فمن حلف بطالق من يتزوج إن مل يسم قبيلة أو يعني امرأة أنه ال شيء عليه 
أما إذا مل يسد على نفسه باب االستمتاع فإنـه يلزمـه   ، نفسه باب االستمتاع فال يلزمه شيء 

، وقد استدلوا على ذلك زيادة وهو مذهب مالك، وبه قال النخعي والشعيب واألوزاعي، ١ذلك
ان يقول مارواه مالك أنه بلغه أن عبد اهللا بن مسعود كعلى ما سبق ذكره من أدلة القول الثاين 

كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا مل يسم قبيلة أو امرأة بعينها فال شيء عليه قـال  : فيمن قال
  .وهذا أحسن ما مسعت: مالك

  صور االستثناء وأحكامها 
ما سبق من أن القول بالتفصيل عند املالكية، هو عدم إيقاع الطـالق املطلـق،   بناء على 

لذي ال يؤثر يف حل االستمتاع تأثريا مطلقا، فقد اختلفـوا يف  والقول بإيقاع الطالق املقيد، وا
وذلك ال خيلو من احتمـاالت  الصيغ اليت تسد عليه باب االستمتاع وبالتايل ال تلزمه بالطالق، 

أربعة، فهو إما أن يستثين امرأة معينة أو صفة معينة، أو مكانا معينا أو زمانا معينا، وتفصيل ذلك 
  : ٢فيما يلي

  :امرأة معينة استثناء 

كل امرأة أتزوجها : كما لو قالوهي أن يعمم يف طالقه حبيث ال يستثين إال امرأة واحدة، 
قد اختلف قول املالكية يف سد باب االستمتاع أم ال، وقد إال فالنة فهي طالق، فهل يكون بذلك 

  :املسألة حبسب الصورتني التاليتني
وقد اختلف يف صحة طالقـه علـى الـرأيني    أن تكون املستثناة زوجته، : الصورة األوىل

  :التاليني
يلزمه ذلك إن استثىن زوجته اليت عنده، وهو قول ابن القاسم، ألنه إذا كانت : الرأي األول

اليت استثىن زوجة له فقد حلف أن ال يتزوج عليها، وال خالف أن ذلك الزم له، خبالف ما لـو  
  .كانت غريها

                                                
إن تزوجت امرأة من مصـر أو  :: إن تزوجت امرأة من قبيلة كذا،  أو يضيف ذلك إىل بلد فيقول: وهو أن يقول مثال   )١(

إن تزوجت هذا العام أو هذه العشـرة  : تزوجت امرأة بالشام، أو يضيف ذلك إىل زمن ال يستوعب عمره أو أكثر مثل أن يقول
 . ألنه مل يسد على نفسه باب االستمتاع؛ ل هذا يلزمه األعوام فمث

 . ١/١٠١:، أنوار الربوق٥/٣٣٩:، التاج واإلكليل ٤/١١٧: املنتقى   )٢(



قول ابن املواز، ألنه إمنا أورده على وجه االمتناع مـن   ال يلزمه ذلك، وهو: الرأي الثاين
وهذا يسد باب االسـتمتاع  ، ولو لزمه ذلك للزمه إذا طلقها أن ال يتزوج غريها ، نكاح غريها 

  .فوجب أن ال يلزمه
أن تكون املستثناة أجنبية، وقد اختلف فيها رأي مالك وأصحابه على مـا  : الصورة الثانية

  :يلي
نه ال شيء عليه، ومثله إذا استثىن العدد اليسري كالعشرة وحنوها أو قبيلة أو أ: الرأي األول

 ،قرية وهم قليل، ووقد روى عنه ذلك املصريون وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ال حيد يف ذلك
ودليلهم يف ذلـك أن  ، ولكنه إذا استثىن العدد القليل الذي ليس فيه سعة للنكاح فهو كمن عم 

  .يترك ما ميكن فيه النكاح فإذا استثىن ما ال ميكنه ذلك غالبا فهو كمن عم املراعى فيه أن
يلزمه ذلك، وهو رواية املدنيني، روى ابن حبيب عن مطرف وابن املاجشون : الرأي الثاين

ودليلهم على ذلك أنه إذا استثىن فقد عدل عن ، إال فالنة لزمه ذلك : عن عبد امللك أنه إذا قال
  .أن يلزمه ذلك، كما لو استثىن الكثرياالستيعاب، فوجب 

إن كانت ذات زوج أو تزوجها فأبتها مل : وقد اختلف أصحاب هذا القول، فقال مطرف
ولو طلقها طلقة أو طلقتني لزمته اليمني، ألن اليمني تلزمه ما مل يقطـع بتعـذر   ، تلزمه اليمني 

طلقها الزوج فتزوجها احلـالف،   النكاح واليت أبتها ال يقطع بتعذره جلواز أن يتزوجها غريه مث
  .فهذا ال يقطع بتعذر النكاح عليه فلزمت اليمني كما لو طلقها طلقة

ألنه يرجى له أن ختلو ؛ ولو كانت اليت استثىن ذات زوج ، يلزمه ذلك : وقال ابن املاجشون
فتحرم  من الزوج فيتزوجها وكذلك لو تزوجها وطلقها ألبتة لزمته اليمني إال أن يتزوجها يف عدة

  .عليه حترميا مؤبدا
  :استثناء صفة معينة
كل بكر أتزوجها طالق، وقد :كل ثيب أتزوجها فهي طالق، مث يقول : وهو أن يقول مثال

  :اختلف املالكية يف اليمني اليت تلزمه منهما
ال تلزمه الثانية، وهو رواية عيسى عن ابن القاسم، ألن اليمني الثانيـة متنـع   : الرأي األول

  .تاع فوجب أن ال يلزمهاالستم
ألن اليمني الثانية ال تتنـاول  ، تلزمه اليمينان، وهو روايةابن وهب عن مالك: الرأي الثاين

  .وإمنا تتناول صنفا من النساء وينفي الكثري فوجب أن يلزمه كاألول، املنع 
  :استثناء مكان معني 

ة على تدخل النية يف حتديد وهو أن حيلف مثال أن ال يتزوج باإلسكندرية، وقد اتفق املالكي
املنطقة اليت حلف على عدم الزواج منها هل تشمل قراها أم ال، وهلم بعض اخلالفات يف حدود 

  .املناطق ال نرى احلاجة إليها يف عصرنا ألن احلدود مرسومة حمددة بني املناطق



دها باملدينـة  أما إذا حلف بطالق من يتزوجها باملدينة ،فعن ابن القاسم أنه ال بأس أن يواع
والنكاح إمنا انعقد بغري املدينة فال حنـث  ، ألن املراعى انعقاد النكاح ، ويعقد نكاحها بغريها 

  .عليه
  :استثناء زمان معني 

كل امرأة أتزوجها حيايت طالق، أنه ال : اتفق املالكية على أنه إذا مل يستثن الزمان فقال مثال
، فينظر إىل األجل الذي حدده  فإن كان مما يشـبه  أما لو ضرب لذلك أجال حمددا، يلزمه شيء 

  :أن يعيش إىل مثله لزمه، وإال مل يلزمه، وقد اختلف يف هذا الزمن على اآلراء التالية
كل امرأة أتزوجها إىل عشـر  : روى ابن حبيب عن ابن املاجشون فيمن قال: الرأي األول

ألنه إمنا يراعى عمره يف األغلب وما والتعمري يف ذلك تسعون عاما، ، سنني أو عشرين سنة طالق
وذلك تسعون عاما فلذا علق ميينه مبدة تبلغ عمره التسـعني  ، لو زاد عليه مل ميل إىل النساء غالبا 

وإن قصر عن ذلك وأبقى ميينه مدة مـن  ، فهو مبرتلة من علق ميينه جبميع عمره فال يلزمه شيء 
  .هذا العمر لزمته اليمني

العشرون سنة كثري يتزوج، ألن مدة العشرين : قال ابن القاسم: ن املوازقال اب: الرأي الثاين
  .سنة كثرية تلحق فيها املشقة، وال ختلو غالبا من العنت، وحال نكاحه أوىل من الزنا

وإن خاف العنت يف الثالثني، بناء على ، ال يتزوج : قال أشهب وابن وهب: الرأي الثالث
  .ما يئول إليه من استيفاء عمرهتعليق احلكم على لفظ اليمني دون 

ال يتزوج يف الثالثني إال إن خاف العنت، ألنه علق اإلباحة خبشية : قال مالك :الرأي الرابع
  .العنت دون طول املدة

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول، فهو الذي تدل عليـه  

ن تضييق باب الطالق ومنع التالعب به، وفيما ذكرنا من النصوص، وتقتضيه املقاصد الشرعية م
  .أدلة القول ما يكفي للداللة على هذا

  ثانيا ـ طالق الزوجة من زواج فاسد
اتفق الفقهاء على أنه ال يقع الطالق يف نكاح باطل إمجاعا، كنكاح خامسة وأخت علـى  

  :، واختلفوا يف النكاح الفاسد املختلف فيه على قولني١أختها
أن التفريق يف النكاح الفاسد إما أن يكون بتفريق القاضي أو مبتاركة الزوج، : ٢قول األولال

  .وهو قول احلنفية والشافعية، وأن هذا التفريق ليس بطالق
                                                

 . ٥/٢٣٧:كشاف القناع   )١(
 . ٢/٧٨:، اجلوهرة النرية١/٣٣٠:، الفتاوى اهلندية٢/١٥٣:تيبنب احلقائق   )٢(



وقد نص احلنفية على أنه ال يتحقق الطالق يف النكاح الفاسد، بل هو متاركة فيه وال حتقق 
تاركتك أو تاركتها أو خليت سـبيلك أو  : ا، كقولهللمتاركة إال بالقول إن كانت مدخوال 

  .خليت سبيلها أو خليتها
أما غري املدخول ا فتتحقق املتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصد أن 
ال يعود إليها، وعند البعض ال تكون املتاركة إال بالقول فيهما حىت لو تركها ومضى على عدا 

أن تتزوج بآخر، وإنكار الزوج النكاح إن كان حبضرا فهو متاركة وإال فال سنون مل يكن هلا 
  .كإنكار الوكيل الوكالة

أما علم غري املتاركة باملتاركة، فقد اختلف فيه، فقيل إنه شرط لصحة املتاركة حىت لـو مل  
  إن علم املرأة يف املتاركة ليس : يعلمها ال تنقضي عدا، وقيل

إن املتاركة ال تكون من املرأة أصال كما قيـده  :تاركة من املرأة فقيل واختلفوا يف ثبوت امل
إن لكل واحد منهما أن يستبد بفسخه قبل الدخول وبعده، ومن األدلة : الزيلعي بالزوج، وقيل

  :  على ذلك
  .أن وقوع الطالق خيتص بنكاح صحيح •
  .أنه ليس بطالق حقيقة إمنا هو فسخ •

يت حتلل ا املرأة إىل زوجها، وذلك بالبحث يف مفسد من وقد كان هذا القول من الطرق ال
مفسدات الزواج على مذهب من املذاهب، مث احلكم بعدم وقوع الطالق لذلك، وكمثال على 
الفتاوى يف ذلك ما سئل شهاب الدين الرملي عما لو طلقها ثالثا، مث اتفقا على عدم شرط من 

احلاكم وحكم بفساد العقد هل حتل للزوج بال حملل  شروط النكاح ومل يقبل إقرارمها، فإذا قبلها
أو ال ؟ فأجاب بأنه حيل ملطلقها نكاحها بال  حملل لوجود احلكم بفساد النكاح فيترتب عليـه  

  .١مجيع مقتضاه 
وقوع الطالق يف النكاح الفاسد املختلف فيه، وهو قول املالكية واحلنابلة، فقد : القول الثاين
وهو إمنا هو نكاح ال يقر على ، أيقع طالقه عليها ، ل أن يفسخ نكاحه طلق قب:سئل ابن القاسم

مل أمسع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ال يقع طالقه ألن الفسخ فيه يكـون طالقـا   : حال ؟ فقال
فأما ما اختلف الناس فيـه  ، وذلك إن كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه : قال

قوم فإن املطلق يلزمه ما طلق فيه وقد فسرت هذا قبل ذلك ويكـون  حىت يأخذ به قوم ويكرهه 
  ٢الفسخ فيه عندي تطليقة

                                                
 . ٣/١٧٦:فتاوى الرملي   )١(
 . ٢/١٢١:املدونة   )٢(



 ):وقد بني الشيخ عليش وجه استدالل من قال بوقوع الطالق، فقال إجابة على سؤال نصه
مث بعد ذلك ، والرجعة ، أن الرجل إذا طلق زوجته طالقا خمتلفا فيه يف املذهب أو غريه بالبينونة 

ويكون حمل قـوهلم  ، الثالث فهل يلحق به نظرا للمخالف كمن طلق يف نكاح خمتلف فيه أوقع 
  (البائن ال يرتدف عليه غريه إذا كان متفقا عليه أو ال ؟

واحتياطا للفروج إذا كان اإلرداف يف ، نعم يلحق به نظرا للمخالف واستحسانا ):فأجاب
  ١(العدة

يف نكاح خمتلف فيه بدعيا يف حيض، فيجوز فيه وقد نص احلنابلة على أنه ال يكون الطالق 
  ٢ .ألن الفاسد ال جتوز استدامته كابتدائه؛ وال يسمى طالق بدعة 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على ما سبق ذكره من تضييق دائرة الطالق 

الزوجة احلقيقية هي الـيت   ما أمكن، وألن الزوجة من زواج فاسدة ال تعترب زوجة حقيقية، ألن
تستقر معاشرا مع زوجها، وال تطلق إال برغبته أو بأسباب التفريق املشروعة، وليس يف الزواج 
الفاسد كل ذلك، فهو تفريق بغري رغبته وال رغبة زوجته، فلذلك كان األصلح هلما عدم اعتبار 

خلت ذمتـهما مـن أي    ذلك التفريق طالقا حىت إذا ما صححا العقد وتزوجا زواجا صحيحا
  .طلقة

ولكن مع ذلك ال جيوز اختاذ القول بعدم وقوع الطالق ذريعة لالحتيال على الرجعة عنـد  
وقوع الطالق الثالث إال يف أضيق األبواب، وقد ذكر ابن تيمية كيف بالغ املتأخرون يف العمل 

فصار قوم من املتأخرين  ):ذه احليلة للفرار من الطالق الثالث، وعدم االحتياج إىل احمللل، فقال
لعله اشتمل على أمر يكون بـه فاسـدا   ، من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح 
ومذهب الشافعي يف أحد قوليه وأمحد يف ، لريتبوا على ذلك أن الطالق يف النكاح الفاسد ال يقع 

ن الناس فيقتنون هذه والفسوق غالب يف كثري م، إحدى روايتيه أن الويل الفاسق ال يصح نكاحه 
  ٣(املسألة بسبب االحتيال لرفع الطالق

وأما عند الـوطء   ):وقد عاب ابن تيمية ذلك معتربا إياه نوعا من االستهزاء بالدين، فقال
وال ، واالستمتاع الذي أمجع املسلمون على أنه ال يباح يف النكاح الفاسد فال ينظرون يف ذلك 

بل عند وقوع الطـالق  ، وغريه من أحكام النكاح الصحيح ينظرون يف ذلك أيضا عند املرياث 

                                                
 . ٢/٩:فتح العلي املالك   )١(
 . ٥/٣٢٧:مطالب أويل النهى   )٢(
 . ٤/١٤٢:الفتاوى الكربى   )٣(



وهذا نوع من اختاذ آيات اهللا هزوا ومن املكر يف آيات اهللا إمنا أوجبه احللف بـالطالق  ، خاصة 
  ١ .)والضرورة إىل عدم وقوعه

 :وقد سئل ابن تيمية عن رجل طلق زوجته ثالثا بعد أن بىن ا من زواج فاسد، فأجـاب 
فإم ال يتكلمون يف صحة النكاح حني كـان  ، فإا من أهل البغي ، ائل يقبح ومثل هذه املس(

إن : حىت إذا طلقت ثالثا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح حىت ال يقـال ، يطؤها ويستمتع ا 
، ومل يسأل، فإنه حني كان الوطء حراما مل يتحر ، وهذا من املضادة هللا يف أمره ، الطالق وقع 

وهـو  ،  أخذ يسأل عما يباح به الوطء ومثل هذا يقع يف احملرم بإمجاع املسلمني فلما حرمه اهللا
فإن كـان  ، وإما أن ال يكون ، فاسق ألن مثل هذه املرأة إما أن يكون نكاحها األول صحيحا 

وإن كان الوطء فيـه  ، والوطء قبل نكاح زوج غريه حرام ، فالطالق الثالث واقع ، صحيحا 
وإمنا سأل حني طلق لئال يقع به الطالق فكـان  ، مل يتب من ذلك الوطء وهذا الزوج ، حراما 

، وهذه املضادة هللا ورسـوله  . ألجل استحالل الوطء الثاين، سؤاهلم عما به حيرم الوطء األول 
ولـيحفظ  ، فإن كان هذا الرجل طلقها ثالثا فليتق اهللا وليجتنبها ، والسعي يف األرض بالفساد 

  ٢ )تعد حدود اهللا فقد ظلم نفسهفإن من ي، حدود اهللا 
فإذا ما حصل ما ذكره ابن تيمية، فإن األوىل هو األخذ بالقول الثاين، فلكال القولني جمالـه  

 .اخلاص
  إضافة الطالق إىل بعض أجزاء املرأةثالثا ـ 

  : تكلم الفقهاء يف تبعيض الطالق وجتزئته من ناحيتني
  .عرض هلا يف حملها اخلاص من صيغة الطالقإذا طلق جزءا من طلقة، وسن: الناحية األوىل
إذا طلق جزءا منها، وهو الذي سنتحدث عنه هنا لعالقتـه بالزوجـة،ألن   : الناحية الثانية

السؤال الذي يرد بعد معرفة ثبوت الزوجية هو هل الزوجية تتعلق جبميع املـرأة أم أنـه يصـح    
  .تعليقها على بعض أجزائها

إن أضاف الطالق إىل الريق والدمع والعرق واحلمل مل تطلق، وقد اتفق الفقهاء هنا على أنه 
  : ومن األدلة على ذلك؛ (ال نعلم فيه خالفا ):قال ابن قدامة

  .أن هذه ليست من جسمها وإمنا الريق والدمع والعرق فضالت خترج من جسمها فهو كلبنها •
الَّذي أَنشأَكُم من نفْـسٍ  ﴿ وهو : تعاىلأن احلمل مودع فيها، وليس جزءا منها، كما قال اهللا  •

مستودع يف بطن : قيل) ٩٨:األنعام(واحدة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يفْقَهون﴾
  .األم

                                                
 . ٤/١٤٢:الفتاوى الكربى   )١(
 . ٣/٨٤:الفتاوى الكربى   )٢(



  :وقد اختلفوا فيما لو طلق الزوج من املرأة جزءا من أجزائها الثابتة، على قولني
الق، سواء كان ما طلقه جزءا شائعا كنصفها أو سدسـها أو  يقع بذلك الط: القول األول

جزءا من ألف جزء منها أو جزءا معينا كيدها أو رأسها أو أصبعها،وهو قول احلسن ومـذهب  
   .١الشافعي وأيب ثور وابن القاسم صاحب مالك

المرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك طـالق ؟  : ففي املدونة أرأيت الرجل إن قال
وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجال أو ما أشبه ذلك فهي طـالق  ، مل أمسع من مالك فيه شيئا  :قال

  ٢كلها وكذلك احلرية
وإذا قال الرجل المرأته بدنك أو رأسك أو فرجك أو رجلـك أو  : ويف األم، قال الشافعي

هلا  ولو قال، يدك أو مسى عضوا من جسدها أو إصبعها أو طرفا ما كان منها طالق فهي طالق 
بعضك طالق أو جزء منك طالق أو مسى جزءا من ألف جزء طالقا كانت طالقـا والطـالق ال   
يتبعض وإذا قال هلا أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزءا من ألف جزء كانت طالقا 

  .٣والطالق ال يتبعض
  : ومن األدلة على ذلك

ذا طلق من امرأته جزءا معينا أو شائعا إ ):أن ذلك على سيل االحتياط، قال العز بن عبد السالم •
فإن التصـرف فيهـا   ، سرى الطالق إىل بقيتها احتياطا لألبضاع خبالف األوقاف والصدقات 

  ٤ (.مقصور على حمله
 .أنه أضاف الطالق إىل جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه اجلزء الشائع واألعضاء اخلمسة •
 . منها بعقد النكاح، فيقع الطالق كالوجه والرأسأنه أضاف الطالق إىل جزء مستمتع به   •
يسري إىل مجيعها كاجلزء الشائع، ، أن مبىن الطالق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها  •

 .وبه فارق النكاح فإنه غري مبين على السراية وهلذا ال تصح إضافته إىل جزء شائع
                                                

  :والكالم على قولني، اختلف املالكية يف الشعر    )١(
وكذلك من قال سعالك علي حرام، وهـو قـول   ، وكذلك الكالم،تعليق الطالق أو العتق بالشعر غري الزم : القول األول

  .سحنون ورواه ابن املواز عن ابن عبد احلكم، ألنه مما ال حتله احلياة
: واليدين، انظر، أنه الزم، وقد روي عن أشهب، ألنه مما يقع به االلتذاذ على وجه االستمتاع،  فأشبه الوجه :  القول الثاين

فهو مـن حملـالت   ، فال إشكال فيه، فإن الكالم حرام مساعه ؛ كالمك طالق : فأما إذا قال هلا «:لعريب، قال ابن ا٤/٦:املنتقى
  .١/٦٥١:أحكام القرآن البن العريب »النكاح فيلحقه الطالق

ـ  «:واختلفوا يف إضافة الطالق إىل الروح، وهو نفس اخلالف عند الشافعية، قال ابن العريب اح وأما الروح واحلياة فليس للنك
وهو باطن . وهو أن بدا الذي فيه املتاع ال قوام له إال بالروح واحلياة، فوجه وقوع الطالق بتعليقه عليهما خفي ، فيهما متعلق 

أحكـام   »فيسري الطالق إىل ظاهرها فإنه إذا تعلق الطالق بشيء منها سـرى إىل البـاقي  ، باطنك طالق : فكأنه قال هلا؛ فيها 
 . ١/٦٥١:القرآن
 . ٢/٦٩:املدونة   )٢(
 . ٥/٢٠٠:األم   )٣(
 . ٢/٩٠:قواعد األحكام   )٤(



والدليل عليه أنه ، جانب احلرمة يف االبتداء واالنتهاء أن احلل واحلرمة إذا اجتمعا يف احملل يترجح  •
مل يصح النكاح فيجعل ذكر ، تزوجتك شهرا : يقع مؤبدا ولو قال، أنت طالق شهرا : لو قال هلا

 .جزء منها كذكر جزء من الزمان يف الفصلني
ـ  • ا حكـم  أا مجلة ال تتبعض يف احلل واحلرمة وجد فيها ما يقتضي التحرمي واإلباحة فغلب فيه

  .التحرمي كما لو اشترك مسلم وجموسي يف قتل صيد
أن قياسهم ال يصح، ألنه الشعر والظفر ليس بثابت فإما يزوالن وخيرج غريمها وال ينقض مسهما  •

  .الطهارة
الـرأس والوجـه   ؛ أنه إن أضافه إىل جزء شائع أو واحد من أعضاء مخسة :  القول الثاين

إن أضافه إىل جزء معني غري هذه اخلمسة مل تطلق، وهو قول طلقت، و ١والرقبة والظهر والفرج
، رأسك طـالق  : لو قال هلا ):احلنفية، وقد قيدوا ذلك مبا لو قصد باجلزء الكل، قال السرخسي

الرأس منك طالق أو وضع يده على : كانت طالقا ال بإضافة الطالق إىل الرأس بعينه، فإنه لو قال
ال يقع شيء ولكن باعتبار أن الرأس يعرب به عـن مجيـع   ، ق هذا العضو منك طال: رأسها وقال

البدن يقال هؤالء رءوس القوم، ومع اإلضافة إىل الشخص أيضا يعرب به عن مجيع البدن يقـول  
  : ومن األدلة على ذلك، ٢(أمري حسن ما دام رأسك أي ما دمت باقيا: الرجل

، أمر اهللا تعاىل بتطليق )١:الطالق(م النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن﴾ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْت ﴿: تعاىلقوله  •
والنساء مجع املرأة واملرأة اسم جلميع أجزائها، واألمر بتطليق اجلملة يكون يا عن تطليق ، النساء 

عن تركه  واألمر بالفعل ي، ألنه ترك لتطليق مجلة البدن ؛ جزء منها ال يعرب به عن مجيع البدن 
 .واملنهي ال يكون مشروعا فال يصح شرعا

وكذلك اجلسد والبـدن  ، يا وجه العرب : أن الوجه يعرب به عن مجيع البدن يقول الرجل لغريه •
 تعاىلوقال اهللا ) ٩٢:النساء(﴾ ﴿ فَتحرِير رقَبة: تعاىلوالرقبة والعنق يعرب ا عن مجيع البدن قال اهللا 

، وكذلك الروح يعرب ا عن مجيع البدن فصار هو )٤:الشعراء(هم لَها خاضعني﴾﴿ فَظَلَّت أَعناقُ:
 .أنت طالق: ذا اللفظ مضيفا الطالق إىل مجيعها فكأنه قال

  .فكذلك الطالق، أن سائر األعضاء ليست مبحل إلضافة النكاح إليها  •
لطالق وإن مل يكـن هلـا   أن هذه األعضاء تبع يف حكم النكاح والطالق، وهلذا صح النكاح وا •

  .أصبع، ويبقى بعد فوات األصبع
، ال يكون حمل اإلضافة التصرف إليـه ، ال يصري األصل مذكورا وإذا كان تبعا ، أن ذكر التبع  •

والسراية إمنا تتحقق بعد صحة اإلضافة، ولذلك فإن وقوع الطالق بذكر الوجه والرأس لـيس  
                                                

 . ٣/١٤٤:ألن الدبر ال يعرب به عن مجيع البدن خبالف الفرج، بدائع الصنائع؛ لو أضاف الطالق إىل دبرها ال يقع    )١(
 . ٦/٨٩:املبسوط   )٢(



  .ع البدنبطريق السراية، بل باعتبار داللتها عن مجي
أنه ال ميكن تصحيح الكالم هنا بطريق اإلضمار، وهو أن يقدم اإليقاع على البدن لتصحيح كالمه  •

  .لصح إضافة النكاح إىل اليد ذا الطريق، ألنه لو كان هذا كالما مستقيما ؛ 
  .وجعل األصل تبعا لألصبع متعذر فلهذا ال يصح بطريق االقتضاء، أن املقتضى تبع للمقتضي  •

  : جيحالتر
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين ألن الطالق منصرف إىل الزوجة، وأجزاء الزوجة 
ال تعرب عنها بالضرورة، أما حتديد األجزاء مبا ذكره احلنفية فال يصح على اإلطالق، ألن ذلـك  

عنه  خيتلف باختالف األعراف، ولذلك فإن األرجح هو اعتبار العرف بدل التحديد، وهو ما عرب
حىت لو كان عرف ظاهر القوم أم يذكرون اليد عبارة عن مجيـع البـدن   :) السرخسي بقوله

  ١(يقع الطالق يف حقهم : نقول
  

                                                
 . ٦/٨٩:املبسوط   )١(



   املطلقةتعيني  ـ ٢
  أوال ـ طرق تعيني املطلقة

وقد اتفقوا على أن طرق التعيني كلها يقـع ـا   ، اتفق الفقهاء على اشتراط تعيني املطلقة 
، فأيها قدم جاز ، والنية ، والوصف ، اإلشارة : بالتفصيل ثالثة طرق هي الطالق، وقد خصوا

  :ولعالقة هذه الطرق ببعضها حالتان
  :توافق طرق التعيني: احلالة األوىل

كأن ، اتفق الفقهاء على أنه لو عني املطلقة باإلشارة والصفة والنية وقع الطالق على املعينة 
فإـا تطلـق   ، قاصدا طالقهـا  ، أنت طالق ، يا ليلى : إليهاقال لزوجته اليت امسها ليلى مشريا 

  .لتمام التعيني بذلك، باالتفاق 
أنـت  : وقال هلا، ومل ينو غريها ، فإن أشار إىل واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف 

  .ألن اإلشارة كافية للتعيني، وقع الطالق عليها، طالق 
كمـا  ، فإا تطلق أيضا ، ن قصد غريها ومثل ذلك ما لو وصفها بوصفها دون إشارة ودو

  .ليلى طالق: إذا قال
إحدى : كما إذا قال، ومل يشر إليها ومل يصفها ، ومثل ذلك ما لو نوى واحدة من نسائه 

، امرأيت طـالق  : وكذلك لو قال، فإا تطلق دون غريها ، ونوى واحدة منهن ، نسائي طالق 
  .فإا تطلق، وليس له غري زوجة واحدة 

  :تعارض طرق التعيني: حلالة الثانيةا
وهلا صور كثرية، مثل أن ينوي خالف ما يتلفظ، أو يشري خالف ما يصف، كأن يشري إىل 

أنت : ومثال ذلك أن يقول إلحدى زوجاته وامسها سلمى، ويسمي غريها ،  واحدة من نسائه 
لفقهية يف املسألة لكثرة وكانت األخرى امسها ليلى، وسنذكر هنا آراء املذاهب ا، يا ليلى طالق 

  :التفاصيل بني املذاهب املختلفة، مث نعقبها ببيان األقوال العامة يف املسألة
  :  مذهب احلنفية

أنت طالق ثالثا طلقت اليت : فقال؛ فأجابته عمرة ، يا زينب : على أنه لو قال ١نص احلنفية
أردت زينب قلنـا تطلـق   : إن قالو، ألنه أتبع اإليقاع اجلواب فيصري خماطبا للمجيبة ، أجابته 

ولكنه ال يصدق يف صرف الكالم عن ظاهره فتطلق عمرة أيضا بالظاهر كما لو ، زينب بقصده 
يل امرأة أخرى ـذا االسـم   : وله امرأة معروفة ذا االسم تطلق، فإن قال، زينب طالق : قال

  .اهرواملعروفة بالظ، وإياها عنيت قلنا تطلق تلك بنيته ، تزوجتها سرا 
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ألنه أتبع اإليقاع النداء فيكـون  ؛ يا زينب أنت طالق ومل جيبه أحد طلقت زينب : ولو قال
  .خطابا للمنادى وهي زينب

إن كانـت  ، يا زينب أنت طالق فإذا هي عمرة طلقت عمرة : وإن قال المرأته يشري إليها
، لغ من التعريف باالسم ألن التعريف باإلشارة أب؛ مل تطلق زينب ، وإن مل تكن امرأته ، امرأته 

وال يظهر ، فكان هذا أقوى ، وباالسم ال ، فإن التعريف باإلشارة يقطع الشركة من كل وجه 
  .فكان هو خماطبا باإليقاع ملن أشار إليها خاصة؛ الضعيف يف مقابلة القوي 

ومل يشر إىل شيء غري أنه رأى شخصا فظنها زينب، وهي ، يا زينب أنت طالق : وإن قال
ألنه بىن اإليقاع على التعريف باالسم هنا فإمنا يقع على املسماة ؛ ها طلقت زينب يف القضاء غري
والقاضي مأمور باتباع الظاهر، فأمـا  ، ألن التعريف ال حيصل به يف الظاهر ؛ وال معترب بظنه ، 

مطلع على ما يف واهللا تعاىل ، ألنه عناها بقلبه ؛ فيما بينه وبني اهللا تعاىل ال تطلق هي وال األخرى 
ألنـه مل  ؛ وعلى اليت عناها بقلبـه  ، ضمريه فيمنع ذلك اإليقاع على زينب اليت مل يعنها بقلبه 

  .خياطبها بلسانه حني أتبع اخلطاب النداء
  :مذهب الشافعية

ويف قول آخر مل تطلقا، ، أما املناداة فلم تطلق ، نص الشافعية على طالق ايبة يف األصح 
قبل قوله يف ، قصدت األجنبية : مث قال، إحداكما طالق : لزوجته وأجنبية معهاولو قال الرجل 

أي  -الحتمال كالمه ذلك ولكون األجنبية من حيث اجلملـة قابلـة   ، األصح لدى الشافعية 
فال يصرف ، ألا حمل الطالق دون الثانية ، ويف قول آخر تطلق زوجته ، فتقدم النية  -للطالق 

فإن مل يكن له قصـد  ، إعمال الكالم أوىل من إمهاله : لقاعدة الفقهية الكليةل، قوله إىل قصده 
،  أحدكما طـالق  : فلو قال لزوجته ورجل، طلقت زوجته قوال واحدا للقاعدة السابقة ، أصال 

ولو قـال  . ألن الرجل ليس حمل الطالق أصال، وطلقت زوجته ، بطل قصده ، وقصد الرجل 
، مث فعل احمللوف عليه بعد مـوت إحـدامها   ، ق إن فعلت كذا إحداكما طال: إلحدى زوجتيه

  .١طلقت، تعينت الثانية احلية للطالق 
  :مذهب املالكية

فظنـها  ، فدعا سلمى فأجابته عمرة ، سلمى وعمرة : نص املالكية على لو كان له زوجتان
ضاء ال ديانة أما عمرة فتطلق ق، طلقت سلمى ديانة وقضاء عند املالكية للقصد ، سلمى فطلقها 

حكمة طالق، وامرأتـه  : أرأيت لو أن رجال قال ):لعدم القصد، ففي املدونة، سئل ابن القاسم
: مل أرد امرأيت وإمنا أردت جارييت حكمة، فقال: تسمى حكمة وله جارية يقال هلا حكمة ؟ قال

لق إن كان مسعت مالكا وسألناه عن الرجل حيلف للسلطان بطالق امرأته طائعا فيقول امرأيت طا
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مث يأيت مستفتيا ويزعم أنه إمنا أراد بذلك امرأة كانت له قبل ذلك ، كذا وكذا ألمر يكذب فيه 
ال أرى أن ذلك ينفعه وأرى امرأته طالقا وإن : قال مالك، وأنه إمنا ألغز على السلطان يف ذلك 

وإن مل تكـن  ، اريته جاء مستفتيا فأما مسألتك إن كان على قوله بينة مل ينفعه قوله إمنا أراد ج
ألن هـذا  ؛ وإمنا جاء مستفتيا مل أرها مثل مسألة مالك ومل أر عليه يف امرأته طالقا ، عليه بينة 

   ١(وإمنا أراد جاريته وليست عليه بينة ومل يقل امرأيت، مسى حكمة 
  : تعيني املطلقة بالنية
وجود غريها، وعند احتمال  أثر النية يف تعيني املطلقة ،وذلك عند احتمالاختلف الفقهاء يف 

  : ٢خطئه دون تعمده، ومن األمثلة اليت ضرا الفقهاء لذلك
  : ملثال األولا

أنت طالق، وقد اختلف الفقهاء : ما لو كانت لرجل امرأتان، فدعا إحدامها فأجابته، فقال
  :يف ذلك على قولني
كما لو مل ينو غريها ،  فطلقت، ألا خماطبة بالطالق ؛ تطلق ايبة وحدها : القول األول

  .وهو قول الشافعية واحلنفية، ومل تعترف بطالقها ، ألنه مل خياطبها بالطالق ؛ وال تطلق املنوية ، 
فإمنا يقع علـى    تعاىليف القضاء، أما فيما بينه وبني اهللا  وقد نص احلنفية على أن هذا يعترب 

إذن أنت : نعم، فقال: األخرى: ة فقالتأنت فالن: على أنه لو قال لزوجتهوا اليت نوى، وقد نص
ولو كان لـه امرأتـان    ،عليك الطالق أو لك اعتربت النية: طالق ال تطلق، أما لو أجاا بقوله

عنيت اليت نكاحها فاسد ال يصدق : فالنة طالق وقال: امسهما واحد ونكاح إحدامها فاسد فقال
  . ٣يف القضاء

، أو نوى ايبـة وحـدها   ، الة، فإن مل تكن له نية نيته يف هذه احل ينظر إىل: القول الثاين
أنت طالق، إال الزوجة : ما خاطبت بقويل: ألا املطلقة دون غريها، أما إن قال؛ طلقت وحدها 

، علمت أن ايبة هي الزوجة األوىل : فإا تطلق وحدها إال إذا قال، وكانت حاضرة ، األخرى
  .نية، فإما تطلقان معا، باتفاق الفقهاءوأردت طالق ثا، فخاطبتها  بالطالق 

ظننت ايبة الزوجة األوىل فطلقتها، فقد اختلف الفقهاء يف املطلقة منهما على : أما إن قال
  :األقوال التالية
وأصـحاب  ، واألوزاعي ، وقتادة ، تطلق األوىل والثانية، وهو قول النخعي : األولالقول 

  . كما لو قصدها، فطلقت ، وهي حمل له ، ها بالطالق الرأي، ورواية عن أمحد ،ألنه خاطب
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ورواية عن ، وأيب عبيد ، والزهري ، ال تطلق إال اليت نوى، وهو قول احلسن : الثاين القول
أنـت  : كما لو أراد أن يقول، فلم تطلق ، أنه مل يقصدها بالطالق بأمحد، واستدلوا على ذلك 

  . أنت طالق: فقال، فسبق لسانه . طاهر
  :ثال الثاين امل

يا فالنة أنت طالق، يقصد زوجته، فإذا هي أجنبيـة  : فقال، ظنها زوجته ، لو لقي أجنبية 
  :قولني وقد اختلف الفقهاء يف حصول الطالق لزوجته ذا القول على،

، وهو قول اجلمهور، ألنه قصد زوجته بلفـظ الطـالق   ، طلقت زوجته : القول األول
  . وأردت طالق زوجيت، ا أجنبية علمت أ: كما لو قال، فطلقت 

أنت طالق، ومل يذكر اسم زوجته، فإن ذلك حيتمل أنه قصد امرأته بلفـظ  : أما إن قال هلا
وال ذكر امسها معـه، وإن علمهـا   ، ألنه مل خياطبها بالطالق ؛ واحتمل أن ال تطلق ، الطالق 
  . تطلقمل، وإن مل يردها بالطالق . طلقت، وأراد بالطالق زوجته ، أجنبية 

، كما لو علم أا أجنبية ، فلم يقع ، ألنه خاطب بالطالق غريها ؛ ال تطلق : القول الثاين
  .أنت طالق، وهو قول الشافعية: فقال

  :املثال الثالث 
أنت طالق، ونيته طالق ، يا فالنة : فقال، نص الفقهاء على أنه إن أشار إىل زوجته األوىل 

، ألنه مل يرد بلفظه إال طالقهـا  ؛ طلقت األوىل وحدها ، األوىل  فسبق لسانه إىل نداء، الثانية 
أنت طاهر، فسبق لسانه إىل أنت : فأشبه ما لو أراد أن يقول، وإمنا سبق لسانه إىل غري ما أراده 

  .طالق
الثانيـة  ، فإما تطلقان معـا  ، أما إن أتى باللفظ مع علمه أن املشار إليها الزوجة الثانية 

وبلفظه ا، وإن ظن أن املشار إليها الثانية ، واألوىل بنيته ، وإضافة الطالق إليها ، ها باإلشارة إلي
  .طلقت، واختلف يف تطليق الثانية كما سبق بيانه، 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار النية مطلقا سواء وصف خالف ما أشار، أو أشار إىل 

  .ألمثلة واحلاالت اليت ذكرها الفقهاءخالف من وصف، ويستوي يف ذلك كل ا
ونرى أنه ال يصح التفريق يف هذا بني وقوع الطالق قضاء دون وقوعه ديانة، ألن الغـرض  
من احلكم القضائي هو تقرير وتطبيق الناحية التعبدية ال التعارض بينه وبينها، واألصل يف القضاء 

رص على استمرار العالقة ال البحث عن أي يف مثل هذه األحوال اليت قد تنهار بسببها البيوت احل
وهو ميارس القضاء يف قصة ماعز، وقد كان ماعز أدىل باعترافه  سبيل لقطعها، وقد كان النيب 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، حىت ذكر له : كامال، واالعتراف سيد األدلة، ومع ذلك قال له



باب هل يقول اإلمام للمقر لعلك  ):اريأصرح األلفاظ يف الداللة على ذلك، وقد ترجم له البخ
  ١(ملست أو غمزت

منه، ولو  فهذا جاء مقرا مبعصية، وهو يف حكم الفاسق ظاهرا، ومع ذلك مسع رسول اهللا 
خوفا عليه من احلد، واحلد يف كثري من األحيان ال يقل عن احلد الذي ترمى به  كذبه لصدقه 

تطلق امرأتان يف حلظـة واحـدة ألن إحـدامها    البيوت من غري قصد أصحاا، فكيف يقبل أن 
قصدت بالنية، واألخرى مل تفعل شيئا إال أا سارعت إلجابة زوجها مع أنه دعا ضرا، مـع  
التعليل بأن ذلك أتبع إليقاع اجلواب، فيصري خماطبا للمجيبة، ومن أدرانا حبال الزوج حينـذاك،  

   حىت على من أجابته؟وهل مسع حقيقة اجلواب أم أن ما هو فيه جعله غافال
يا زينب أنت طالق فإذا هي عمرة طلقت : ومثل ذلك ما قالوا بأنه لو قال المرأته يشري إليها

عمرة، فأي ذنب تطلق به عمرة؟ وهي مل تقصد يف القلب، ومل يتلفظ بامسها باللسان، ولعـل  
ى، وأن العربة من زوجها أعماه حاله عن تثبيت النظر إليها، وهكذا يقال يف كل املسائل األخر

كل ذلك هو نيته بدون تفريق بني الديانة والقضاء، وأن املرجع يف ذلك كله قول الزوج، فهـو  
ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمـدت   ﴿:  تعاىلأعلم مبراد نفسه، وقد قال اهللا 

وإمنا لكـل  ، إمنا األعمال بالنيات:( ، وقال )٥:األحزاب(﴾رحيماقُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُورا 
فالعربة بالنية قبل أن تكون بالوصف أو باإلشارة، وقد سبق ذكر حديث خيثمة ) امرئ ما نوى

: ما قلت شيئا ؟ قـال : قالت، مسين ؟ فسماها الظبية : قالت امرأة لزوجها: بن عبد الرمحن قال
فأتت عمر بن اخلطاب ، فأنت خلية طالق : قال، مسين خلية طالق  :فهات ما أمسيك به ؟ قالت

وقـال  ، إن زوجي طلقين ؟ فجاء زوجها فقص عليه القصة ؟ فأوجع عمـر رأسـها   : فقالت
  . خذ بيدها وأوجع رأسها: لزوجها

فإنه ال فرق بني احلالتني، ألن عمرة اليت ذكرها الفقهاء قد تريد أن تطلق من زوجها فتحتال 
  . ك بإجابة زوجها بدل ضراعلى ذل

  :اجلمع بني زوجته وأجنبية
ابنتك طالق، : أو قال حلماته. إحداكما طالق: اتفق الفقهاء على أنه لو قال لزوجته وأجنبية

ألنه ال ؛ زينب طالق، طلقت زوجته : فقال، وهلا بنت سوى امرأته، أو كان اسم زوجته زينب 
  .ميلك طالق غريها

  :جنبية، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على األقوال التاليةأردت األ: أما إن قال
: فقال حلماتـه ، مل يصدق، وهو قول أمحد، فقد نص يف رجل تزوج امرأة: القول األول

  .وال يقبل منه، حينث: فقال، اليت ليست بزوجيت ، أردت ابنتك األخرى : وقال. ابنتك طالق
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فمىت علم من نفسه أنـه أراد  ، فيدين فيه ، ىل فأما فيما بينه وبني اهللا تعا، وهذا يف احلكم 
وإن كان غري مقيد، ولو كانت مث قرينة دالة ، ألن اللفظ حمتمل له ؛ مل تطلق زوجته ، األجنبية 

قبل قوله يف احلكم ، أو يتخلص ا من مكروه ، مثل أن يدفع بيمينه ظلما ، على إرادته األجنبية 
  : ألدلة على ذلكلوجود الدليل الصارف إليها، ومن ا؛ 
كما لو فسر كالمـه مبـا ال   ، فلم يقبل تفسريه ا ، أنه ال حيتمل غري امرأته على وجه صحيح  •

  .حيتمله
إمنـا يتنـاول   ، ليس بصريح يف واحدة منهما (إحداكما) فإن، أن ما ذكروه من الفرق ال يصح  •

، لكوا حمـل الطـالق   مث تعينت الزوجة ، وزينب يتناول واحدة ال بعينها ، واحدة ال بعينها 
إحداكما طالق، مث لو تناوهلا بصرحيه لكنه صرفه عنـها  : كما إذا قال، وخطاب غريها به عبث 

  .فصار ظاهرا يف غريها، دليل 
وملا ، مل ينصرف إال إىل الكاذب منهما وحده (أحدكما كاذب :) للمتالعنني أنه ملا قال النيب  •

خلريكما الفداء مل ينصرف شرمها إال إىل أيب سـفيان  فشركما : وأبا سفيان قال حسان للنيب 
  .وحده وخريمها النيب ، وحده 

أردت أجنبية امسهـا  : زينب طالق، وقال: وال يقبل فيما إذا قال، يقبل هاهنا : القول الثاين
وقـد  ، بل من جهة الدليل ، زينب، وهو قول الشافعي، ألن زينب ال يتناول األجنبية بصرحيه 

فلم يقبل ، فصار اللفظ يف زوجته أظهر ، آخر وهو أنه ال يطلق غري زوجته أظهر عارضه دليل 
  . فإنه يتناول األجنبية بصرحيه. إحدامها: أما إذا قال، خالفه 

  .يقبل يف اجلميع، وهو قول احلنفية وأيب ثور، ألنه فسر كالمه مبا حيتمله: القول الثالث
  : الترجيح

ذكرنا سابقا أن العربة بالنية، وأن قوله يقبل يف كل حالـة   نرى أن األرجح يف املسألة مثلما
قضاء وديانة، ألن العربة بنيته وقصده ال مبا تلفظ به، وملثل هذه املسائل بعض التفاصيل املتعلقـة  

  . بالتفريق القضائي وكيفيته، فانظره هناك
  ثانيا ـ حكم التشريك يف الطالق

زوجاته يف صيغة الطالق دون حتديد واحـدة  اتفق الفقهاء على وقوع طالق من مجع بني 
معينة، واختلفوا يف اعتبار عدد الطلقات، ويف كيفية التعامل مع أنواع صيغ التشريك يف الطالق،  

املذاهب الفقهية يف ذلك مع بيان أن للمسألة عالقة بصيغ الطالق من جهـة،   ءوسنذكر هنا آرا
  :يف الفصل اخلاص بالصيغة وحبكم الطالق الثالث من جهة أخرى، وسنعرض هلما

  :مذهب املالكية
  :اختلف املالكية يف بعض صيغ التشريك على رأيني



إذا قال لزوجاته األربع شركت بينكن يف طلقة، فإن كل واحدة تطلق عليـه  : الرأي األول
طلقة، وإن قال شركت بينكن يف تطليقتني طلقت كل واحدة منهن طلقتني، وإن قال شـركت  

  .١طليقات طلقت كل واحدة منهن ثالث تطليقات، وهو قول سحنونبينكن يف ثالث ت
أنه إذا قال لزوجاته األربع بينكن طلقة واحدة أو طلقتان أو ثالث تطليقـات  : الرأي الثاين

وقع على كل واحدة طلقة واحدة،  ألنه قد ناب كل واحدة ربع طلقة أو نصف طلقة أو ثالثة 
بينكن مخس :  الطالق حكمه التكميل، وإذا قال هلنأرباع طلقة فكملت عليها، ألن الكسر يف

تطليقات أو ست تطليقات أو سبع تطليقات أو مثان تطليقات فإنه يقع على كل واحدة منـهن  
بينكن تسع تطليقات إىل أكثر فإنه يقع على كل واحدة منـهن ثـالث   : طلقتان وإن قال هلن

  .٢تطليقات،وهو قول مجهور املالكية
  :مذهب احلنفية

، بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن واحـدة  : احلنفية على أنه لو قال ألربع نسوةنص 
أو أربع إال إذا نوى أن كل طلقة بينهن مجيعا فتقع على ، أو ثالث ، وكذا لو قال بينكن طلقتان 

ولو قال بيـنكن  ، كل واحدة منهن ثالث إال يف التطليقتني، فتقع على كل واحدة منهن ثنتان 
وكذا ما زاد إىل مثان تطليقات، فإن ، وال نية له طلقت كل واحدة منهن طلقتني  مخس تطليقات

  .زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثالثا
أو قال أشركت فالنة معها يف الطالق طلقتا ثالثا ، فالنة طالق ثالثا وفالنة معها : ولو قال

  .٣الثاألربع أننت طوالق ثالث طلقت كل واحدة ث: ولو قال، ثالثا 
  :مذهب الشافعية

أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتني أو ثالثـا أو  : نص الشافعية على أنه لو قال ألربع
أربعا وقع على كل منهن طلقة، ألن كال يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها فتكمـل، فـإن   

الث عمـال  قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع على كل منهن يف ثنتني ثنتان ويف ثالث وأربع ث
ولو قال مخسا أو ستا أو سبعا أو مثانيا فطلقتـان  ، خبالف ما لو أطلق لبعده عن الفهم ، بقصده 

  .ما مل يرد التوزيع أو تسعا فثالث مطلقا

                                                
وطلقة يف أربع قال هلن بينكن ما مل يشـرك  : قد جعل بعضهم كالم سحنون خالفا لألول وبعضهم موافقا وكأنه قال   )١(

عول عليه األول ومسألة التشريك اآلتية  تدل على أنه مقابل وكالم املؤلف فإن شرك طلقن ثالثا ثالثا وعلى أنه خالف يكون امل
يف التوضيح يستشعر منه أنه مرتضيه ألنه قال ونسبها ابن احلاجب لسحنون الحتمـال أنـه ال يوافـق عليـه ابـن القـاس،       

 . ٤/٥٢:اخلرشي
 . ٤/٥٢:اخلرشي   )٢(
 . ١/٣٨٩:جممع األر   )٣(



أردت بينكن أو عليكن مل يقبل ظاهرا يف األصح، ألنه خالف ظاهر اللفظ مـن  : فإن قال
الحتمال بينكن ملا أراده خبالف عليكن فال يقبـل    اقتضاء الشركة، أما باطنا فيدين والثاين يقبل

  .إرادة بعضهن به جزما
، ولو أوقع بينهن ثالثا مث قال أردت اثنتني على هذه وقسمت األخرى على الباقيات قبـل  

وعليه لو أوقع بني أربع أربعا، مث قال أردت على ثنتني طلقتني طلقـتني دون األخـريني حلـق    
وحلق األخريني طلقة طلقة لـئال يتعطـل الطـالق يف    ، ال بإقراره األوليني طلقتان طلقتان عم

  .بعضهن
ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثالثا ألن تغاير األجـزاء  

  ١وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن
، أو كهي، ولو طلقها مث قال لألخرى أشركتك معها، أو جعلتك شريكتها، أو أنت مثلها 

نوى بذلك طالقها املنجز طلقت وإال فال تطلق الحتمال قصده أن األوىل ال تطلـق حـىت    فإن
أردت إذا دخلت األوىل : وإن قال، ألنه رجوع عن التعليق األول ؛ تدخل األخرى ومل يقبل منه 

أو أردت تعليق  طالق الثانية بدخوهلا نفسها كما يف األوىل ، طلقت الثانية قبل وطلقتا بدخوهلا 
  .وإن أطلق فالظاهر محله على هذا األخري، ل وتعلق طالق كل منهما بدخول نفسها قب

أشركتك مع مطلقة هـذا  : وقال رجل آخر ذلك المرأته، كقوله، ولو طلق رجل زوجته 
ألنه كناية وإن أشركها مـع  ؛ فإن نوى طالقها طلقت وإال فال ، الرجل أو جعلتك شريكتها 

أو أا مثل إحداهن ، أراد أا شريكة كل منهن طلقت ثالثا ثالث طلقهن هو أو غريه ونوى و
وكذا إن أطلق نية الطالق ومل ينو واحدة وال عددا ألن جعلها كإحداهن أسبق ، طلقت واحدة 

وإن أشركها مع امرأة طلقها هو أو غـريه ثالثـا   ، إىل الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة 
ألنه أشركها معها يف ثالث فيخصـها طلقـة   ؛ قتني ونوى الشركة يف عدد الطالق طلقت طل

أما . وقيل ثالث ألنه أشركها معها يف كل طلقة، ألا املتيقنة ؛ وقيل واحدة ، ونصف وتكمل 
ولو أوقع بني ثالث طلقة مث أشـرك  ، إذا مل ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب األنوار 

إذ خيصها بالشـركة طلقـة   ، ى الرابعة طلقتان وعل، الرابعة معهن وقع على الثالث طلقة طلقة 
  .ونصف

أشركتك معها مث للثالثة أشركتك مـع  : ولو طلق إحدى نسائه الثالث ثالثا مث قال للثانية
ألن حصتها ؛ والثالثة طلقة ، ألن حصتها من األوىل طلقة ونصف ؛ الثانية طلقت الثانية طلقتني 

  . من الثانية طلقة

                                                
 . .٦/٤٦٤:اية احملتاج   )١(



طلقت امرأيت مثل : فإن مل يعلم كما لو قال، طالق اليت شوركت وهذا كله فيما إذا علم 
فمقتضى كالم الرافعي أنه ال ، ما طلق زيد، وهو ال يدري كم طلق زيد ونوى عدد طالق زيد 

  .١ومراده العدد ال أصل الطالق، يقع قاله الزركشي 
  :مذهب احلنابلة

أو ، أو ثالثا ، أو اثنتني ، ن طلقة أوقعت عليك: اختلف احلنابلة فيما لو قال لزوجاته األربع
  :أربعا هل تقع لكل واحدة طلقة أم ينب مجيعا على رأيني

  .وعليه أكثر احلنابلة، وقع بكل واحدة طلقة، هذا املذهب :  الرأي األول
والقاضي، قـال يف  ، واختاره أبو بكر ، أوقعت بينكن ثالثا بن منه : إذا قال: الرأي الثاين
قـال ابـن   ، وإن أوقع ثالثا أو أربعا فثالث ، إن أوقع ثنتني وقع ثنتان : عنهو: الرعاية الصغرى

  .واألقوى يقع ثالثة يف غري األوىل: عبدوس يف تذكرته
، أوقعت بينكن مخسـا  : وبناء على هذا االختالف وقع اختالفهم يف سائر الصيغ، فلو قال

يقـع  : وعلى الثانية، أو مثانيا ،  يقع بكل واحدة طلقتان كذا لو أوقع ستا أو سبعا: فعلى األول
  .وإن أوقع تسعا فأزيد فثالث على كال الروايتني، ثالث 

أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة، فثالث على كال الروايتني على الصحيح من : أما لو قال
  .٢واحدة على الرواية األوىل: املذهب، وقيل
  :الترجيح

زوج يف طالقه، فإن قصد طالق اجلميع طلـق  نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار قصد ال
اجلميع، ولكن بشرط حتقق مجيع الضوابط اليت رجحناها يف هذا الكتاب، فإن كانت إحـداهن  
حائضا مثال، فإنه ال يشملها الطالق، أو طلق واحدة مثال برضى، وطلق األخريات بعدها وهو 

  .يف حالة غضب، مل يقع طالقهن
فإنه قد يطلق واحدة منهن مثال لرغبته يف طالقها، فيلمنـه  وال يستعصي علينا تصور ذلك، 

على ذلك ويعاتبنه فيه، أو يعاتبه أجنيب، فيغضب، ويرمي الطالق على سائر أزواجه، فإن الطالق 
يف هذه الصورة ال يقع ألن الدافع له غضب الزوج ال الرغبة يف الطـالق، وهكـذا يف سـائر    

  .الضوابط
فقهاء هنا، فال حاجة هلا إذا قلنا بأن الطالق الثالث يف جملـس  أما التفاصيل اليت ذكرها ال

واحد ال يقع إال طلقة واحدة، وهو األرجح الذي تدل عليه األدلة الكثرية كما سنرى يف صيغة 

                                                
 . ٤/٤٨٥:مغين احملتاج   )١(
 . ٩/١٧:اإلنصاف   )٢(



الطالق، وهو األوفق كذلك باملقاصد الشرعية من تشريع العدة والرجعة والعدد يف الطـالق،  
  .  وسنرى تفاصيل ذلك يف حماهلا

  نسيان املطلقة املعينة ثالثا ـ 
فقد يطلق رجل ما امرأة من زوجاته، مث ينسى من وقع عليها الطالق، وقد اختلف الفقهاء 

  :١على األقوال التاليةيف التعامل مع هذه احلالة 
فينفـق علـيهن   ، ويقف يف حق املنسية عن اجلميـع  ، أنه يعني يف املبهمة : القول األول

وإذا كان الطالق ، ىل أن يفرق بينهما املوت أو يتذكر، وال يقرع بينهن ويعتزهلن إ، ويكسوهن 
وإن كان الطالق لواحدة ، فإنه خيتار صرف الطالق إىل أيتهن شاء ، لواحدة ال بعينها وال نواها 

والشافعي، واستدلوا على  ٢وهو قول أيب حنيفة، فإنه يتوقف فيهما حىت يتذكر ، بعينها ونسيها 
  :ذلك مبا يلي

كما لو أسلم احلريب وحتته ، فكان له تعيينها باختياره ، أن التحرمي قد حصل يف واحدة ال بعينها  •
  .اختار: أو أختان، مخس نسوة 

فلهذا مل ميلك صرف الطالق ؛ االشتباه ، وتعلم عينها بزوال ، أن املنسية واملشتبهة جيوز أن تذكر  •
  .ذلك فيها خبالف املبهمة فإنه ال يرجى، فيها إىل من أراد 

كما لو باع ، التحرمي هاهنا حكم تعلق بفرد ال بعينه من مجلة، فكان املرجع يف تعيينه إىل املكلف  •
  .  قفيزا من صربة

  .كان له تعيينها يف ثاين احلال، ملا كان له تعيني املطلقة يف االبتداء  •
  :ذلك مبا يلي يقع الطالق على اجلميع، وهو قول املالكية، واستدلوا على: القول الثاين

أن احلكم إمنا عم احتياطا للفروج ودليل مشروعية هذا االحتياط كل دليل دل على وجوب توقي  •
  .٣الشبهات

أن مفهوم أحد األمور قدر مشترك بينها لصدقه على كل واحد منها والصادق على عدد وأفراد  •

                                                
 . ٢٥٢:الطرق احلكمية    )١(
فـإذا  ، وله أن يطأ أيتهن شاء ، فإنه ال حيال بينه وبينهن ، وللحنفية قول آخر هو أنه إذا طلق امرأة من نسائه ال بعينها    )٢(

 . الشافعية واختاره ابن أيب هريرة من، وطئ انصرف الطالق إىل األخرى 
هذا هو الدليل األصلي للمسألة عند املالكية، ولكن القرايف ذكر هلا األدلة التالية، وقال بعد ذكرها منبها علـى عـدم      )٣(

ما الدليل على مشروعية هذا االحتياط يف الشرع مل جيدوه وأما مع ذكـر هـذه   : فإذا قيل هلم«:إيراد من سبقه على دليل ذلك 
، وقد تعقبه ابن الشاط بالرد على ما ذكره من قواعـد،  »املسألة ضرورية حبيث يتعني احلق فيها تعينا ضروريا القواعد فتصري هذه

واجلواب الصحيح ما أجاب به األكابر وهو أن احلكم إمنا عم احتياطا للفروج ودليل مشروعية هذا االحتياط كـل  « :وقالبعدها
 . ١/١٥٧:أنوار الربوق».دليل دل على وجوب توقي الشبهات



  .١مشترك فيه بني تلك األفراد
  .والنكاح لإلباحة ورافع اإلباحة حمرم، فالطالق حمرم أن الطالق حترمي ألنه رافع ملوجب النكاح •
  .أن حترمي املشترك يلزم منه حترمي مجيع اجلزئيات، فيحرمن كلهن بالطالق •
أنه ال يصح قياس هذه املسألة على خصال الكفارة، ألن إجياب إحدى اخلصال إجياب للمشترك  •

طالق يف هذه الصورة فهو حترمي ووجوب املشترك خيرج املكلف عن عهدته بفرد إمجاعا، وأما ال
  .٢ملشترك فيعم أفراده وأفراده هم النسوة فيعمهن الطالق

فأقبلت ناقة لـه  ، أن عمر بن عبد العزيز قضى به يف رجل من أهل البادية كان يسقي على مائه  •
غري تلك فأقبلت ناقة ، إحدى امرأتيه طالق ألبتة إن مل تكن فالنة الناقة له : فنظر إليها من بعيد فقال

الناقة فقدم األعرايب املدينة فدخل على أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بـن  
فكتب إىل ، عبد العزيز على املدينة وعمر يومئذ اخلليفة فقص عليه قضيته فأشكل عليه القضاء فيها 

ال نطلقهما فكتب إليه عمر إن كان نوى واحدة منهما حني حلف فهو ما نوى وإ، عمر يف ذلك 
  .٣عليه مجيعا

، ٤ )وال يعرف له قائل:(قال ابن القيم عنه ؛ أنه ال يقع الطالق بواحدة منهن: القول الثالث
هل هي املطلقـة أم ال ؟  : وكل واحدة منهن مشكوك فيها، ن النكاح ثابت بيقني أواستدل له ب

البعض أوىل بـأن يوقـع   وليس ، وال ميكن إيقاع الطالق بواحدة غري معينة ، فال تطلق بالشك 
  . عليها الطالق من البعض

، وهو ٥أو اختيار إحدى النساء للتطليق ،استعمال القرعة لتعيني املطلقة املنسية: القول الرابع
عن أمحد يف رجل له أربـع نسـوة طلـق    قد روي ، ف١قول أمحد واختيار ابن تيمية وابن القيم

                                                
ليس األمور هو القدر املشترك بـل  « :الشاط بقوله ابنهذه هي القاعدة األساسية اليت اعتمد عليها القرايف، وقد تعقبها    )١(

أحد األمور واحد غري معني منها، ولذلك صدق على كل واحد منها، وقوله والصادق على عدد وأفراد مشترك فيه بـني تلـك   
قة الكلية فليس أحد األمور هو احلقيقة الكلية وإن أراد أن لفظ أحد األمور خيتص به معني من تلـك  األفراد إن أراد بذلك احلقي

 . ١/١٥٧:أنوار الربوق» .األمور فذلك صحيح وال حيصل ذلك مقصوده
 . ١/١٥٧:أنوار الربوق   )٢(
 . ٢/٧٠: املدونة   )٣(
 . ٢٥٣:الطرق احلكمية    )٤(
ملا فيه مـن  ، املطلقة كانت غريها  بأنالقرعة على أن املطلقة بالقرعة إذا تزوجت ال يقبل قوله فق الفقهاء القائلون بات   )٥(

إبطال حق الزوج، حىت لو أقام بينة على أن املطلقة غريها، ألن القرعة تصيب طريقا إىل وقوع الطالق فيمن أصابتها، ولو كانت 
  .أكدت الفرقة بتزوجيهاوت، فالقرعة فرقت بينهما ، غري املطلقة يف نفس األمر 

، املطلقة غريهـا  بأنفإن حكمه جيري جمرى التفريق بينهما فال يقبل قوله  ،واتفقوا كذلك فيما إذا كانت القرعة حبكم احلاكم
  :اختلفوا فيما لو مل تتزوج على قولنيو

ليه أمحد، ألن القرعة إمنا كانت وقد نص ع، ويقع الطالق باملذكورة ، تعود إليه من حني وقعت عليها القرعة : القول األول 
  .وقد زال بالتذكر، ألجل االشتباه 



، رع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي املطلقـة  يق :ومل تكن له نية يف واحدة بعينها، إحداهن 
، وقد جاء ـا  والقرعة سنة رسول اهللا : وكذلك إن قصد إىل واحدة بعينها مث نسيها، قال

  : ومن األدلة على ذلكالقرآن، 
جعل كأنه ، فإن تصرفه يف اجلميع ملا كان باطال ، حديث عمران بن حصني يف عتق األعبد الستة  •

ألن كل واحد ، والطالق كالعتاق يف هذا ، بالقرعة   فعينه النيب ، غري معني  أعتق ثلثا منهم
مل جيعـل  : فإذا اشتبه اململوك يف كل منهما بغريه، منهما إزالة ملك مبين على التغليب والسراية 

  . التعيني إىل اختيار املالك
مثلما لو ، استعماهلا فيها  أن احلقوق إذا تساوت على وجه ال ميكن التمييز بينها إال بالقرعة صح •

وكذلك األولياء ، أو إذا تساوى املدعيان يف احلضور عند احلاكم ، أراد أن يسافر بإحدى نسائه 
  .يف النكاح إذا تساووا يف الدرجة وتشاحوا يف العقد

وحكم ، وأمر ا   وفعلها رسول اهللا ، اهللا تعاىل القرعة طريقا إىل احلكم الشرعي يف كتابه أن  •
ا علي بن أيب طالب يف املسألة بعينها.  

ال ، فطلق إحـداهن  ، سألت أبا جعفر عن رجل له أربع نسوة : مسعت عبد اهللا قال: قال وكيع •
  .يقرع بينهن  - رضي اهللا عنه  - علي : فقال، يدري أيتهن طلق 

فعل القرعة وهو والعبد ي،   تعاىلوتعني القرعة إىل اهللا ، أن تعيني املكلف تابع الختياره وإرادته  •
  . شاء أم أىب، ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر 

وصار احلكم به شـرعيا  ، أن التعيني إذا مل يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إىل القضاء والقدر  •
قال ابـن  .ال إىل املكلف، وذلك إىل اهللا ، فيما خترج به : وقدريا، شرعيا يف فعل القرعة : قدريا
  )من هذا وال أبلغ يف موافقته شرع اهللا وقدرهفال أحسن :(القيم 

مث وقع يف عني غـري  ، فال يرفع التحرمي األصلي إال بالنكاح ، أنه قد وقع الشك يف سبب احلل  •
ومل يبـق  ، وال إلغاؤه بالكلية ، فال ميكن تعميم التحرمي ، ومعنا أصل احلل املستصحب ، معينة 

  . ت طريقافتعين، طريق إىل تعيني حمله إال بالقرعة 
فلم  ميلك املطلـق  ، المتناع وقوعه يف غري معني ؛ أن الطالق قد وقع على واحدة منهن معينة  •

وليس لنا طريـق إىل  ، وهو معلوم عند اهللا ، لكن التعيني غري معلوم لنا ، صرفه إىل أيتهن شاء 
  . فتعينت القرعة، معرفته 

                                                                                                                                 
كنـت  : وهلذا لو قال بعد انقضـاء عـدا  ، إال أن تصدقه ، أا ال ترد إليه بعد انقضاء عدا وملكها نفسها : القول الثاين

قبل منه ألنه ميلك إنشـاء الرجعـة،   ، باقية  ولو قال ذلك والعدة، مل تقبل منه إال ببينة أو تصديقها ، راجعتك قبل انقضاء العدة 
 . ٢٦٤:الطرق احلكمية: ، انظروهو اختيار ابن القيم

فسلوكه أوىل من غريه مـن  ، شرعه اهللا ورسوله للتمييز عند االشتباه ، فالقرعة طريق شرعي : وباجلملة:قال ابن القيم   )١(
 . ٢٦١:الطرق، الطرق احلكمية



والتعـيني  ، ه سببا للتعيني عند عدم غـريه  أن التعيني بالقرعة تعيني بسبب قد نصبه اهللا ورسول •
وال خيفى أن التعيني بالسـبب  . حيث انتفت أسباب التعيني وعالماته، باالختيار تعيني بال سبب 

  . الذي نصبه الشرع له أوىل من التعني الذي ال سبب له
  :الترجيح 

الث، بشـرط  نرى أن األرجح يف املسألة القول بعدم وقوع الطالق للجميع، وهو القول الث
صحة ثبوت هذا القول، وأنه ليس خمالفا لإلمجاع، بناء على ما ذكرناه من قاعدة التضـييق يف  

  .الطالق
لكن إن مل يصح ذلك، فإن األرجح هو استمرار الزوجية على ما هي عليه بكل متطلباـا  

ختلفـة يف  لألقوال املقال ابن القيم عند ذكره وحقوقها إىل حني تذكره من وقع عليها الطالق، 
وهو بقاء النكاح يف حق كل واحدة ، وإذا بطلت هذه األقسام كلها تعني هذا التقرير :( املسألة

وأمـا بقـاء   ، فأحكامه مترتبة عليه ، وإذا كان النكاح باقيا فيها ، منهن حىت يتبني أا املطلقة 
ق على اجلميع متقابالن النكاح وحترمي الوطء دائما، فال وجه له، فهذا القول والقول بوقوع الطال

فإنه يتضمن حترمي الفرج على ، ال احتياط يف إيقاع الطالق باجلميع ، وأدلتهما تكاد أن تتكافأ ، 
  ١ .)وإباحته بالشك لغريه، الزوج 

ويلي هذا القول من حيث الترجيح القول حبق الزوج يف اختيار امرأة من زوجاته يطلقهـا،  
مفسدة، ألن توكيل األمر إىل اختيار الزوج، جيعله خيتار من  لتنوب عن غريها، فهو أقل األقوال

  .كان يرغب سلفا يف تطليقها، وبالتايل قد جيعله ذلك يتذكر من عينها بالطالق
أما القول األول، فقد يصح اعتباره كحل مؤقت، أما إن طال فهو ضـرر علـى الـزوج    

بارهن زوجاته، وهـن كـذلك   وزوجاته مجيعا، ألنه ينفق عليهن دون أن يكون له حق يف اعت
املنسية واملشكلة إذا عدم أسباب   ):يتضررن، فال هن زوجات وال هن مطلقات، قال ابن القيم

وجعل املرأة معلقة باقي ، ووقف لألحكام ، فإنه يصري يف إبقائها إضرار به وا ، العلم بتعيينها 
  (ة ال ذات زوج وال مطلقة وهذا ال عهد لنا به يف الشريع، عمرها 

أما القول الثاين فهو ضرر حمض للزوج وزوجاته مجيعا وحسبه بذلك أن يكون مرجوحـا،  
، ال اجلميـع  ، مع اجلزم بأنه إمنا طلق واحدة ، أن يطلق عليه اجلميع بأن القول  ):قال ابن القيم

مع العلم بأنه إمنا أوقعـه علـى    -ترده أصول الشرع وأدلته،  ألن وقوع الطالق على اجلميع 
فكيف حيرم عليه ، أنه قد تيقن حترميا يف واحدة ال بعينها : وغايته، تطليق لغري املطلقة  -حدة وا

  (غريها ؟ 

                                                
 . ٢٥٣:الطرق احلكمية   )١(



أما القول الرابع، فإن القرعة، وإن كانت وسيلة معترب شرعا إال أنه ال يصـح اعتبارهـا يف   
رغبـة لـه يف    هذا، ألا يف هذا كاملقامرة، فقد خيسر الزوجة اليت يرغب فيها، ويظفر مبـن ال 

إمساكها، والزوجات كذلك تستوي مع القرعة حمسنتهن مع مسيئتهن، بل إن ابن القـيم مـع   
بأن الشارع  ):انتصاره للقرعة واعتبارها الوسيلة الوحيدة قال يف رده على أصحاب القول األول 

، ليه وتوسعة ع، نظرا له ؛ بني من ميسك ومن يفارق  ]أي من تزوج على أكثر من أربع[  خريه
، وأبقت عليه من يبغضـها  ، ولو أمره بالقرعة هاهنا فرمبا أخرجت القرعة عن نكاحه من حيبها 

رد ذلـك إىل  : فكان من حماسن اإلسالم، وحتبيبه إليه ، ودخوله يف اإلسالم يقتضي ترغيبه فيه 
  ١(خبالف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن ، اختياره وشهوته 

 هذه احلالة بني حماسن اإلسالم مع املؤلفة قلوم ومع من قدم جـذره يف  وال نرى فرقا يف
  .اإلسالم، ألن التوسعة أصل من أصول الشريعة تشمل كل جماالا

  :طالق املبهمات عند موت إحداهن 
  :مث ماتت إحدامها، على قولني، اختلف الفقهاء فيما لو طلق إحدى زوجتيه ال بعينها 

  الطالق يف الباقية وأقرع بني امليتة واحلية، وهـو قـول احلنابلـة،   مل يتعني: القول األول
فإنه خيرج ، لك اإلقراع، ومل يفت حمله ميأنه ال ميلك التعيني باختياره، وإمنا بواستدلوا على ذلك 

   .ال من حني اإلقراع، فيتبني وقوع الطالق من حني التطليق ، املطلقة 
  : قية، وهو قول احلنفية، واستدلوا على ذلك مبا يلييتعني الطالق يف البا: القول الثاين

ومن خري بني أمرين ففاتـه  ، ومل يبق من يصح إيقاع الطالق عليها إال احلية ، أنه خمري يف التعيني  •
  .تعني اآلخر: أحدمها

  .كاألجنبية، فال يصح أن يعينه فيها بالقرعة ، أنه ال يصح أن يبتدئ يف امليتة الطالق  •
    .ال يتعني فيها، وله تعيينه يف امليتة، وهو قول الشافعية :القول الثالث

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو قول الشافعية، فهو أوفق األقوال مع مقصد الشـريعة مـن   

  . تضييق دائرة الطالق
  :موت املطلق قبل تعيني مطلقته

  :٢ء فيها على قولنيوهي مسألة تتعلق باملرياث ال باحلياة الزوجية، وقد اختلف الفقها

                                                
 . ٢٥٧:الطرق احلكمية   )١(
 . ٢٦٢:الطرق احلكمية   )٢(



أما قد بوهو قول احلنفية، واستدلوا على ذلك ، يقسم املرياث بني اجلميع : القول األول
فوجب أن يتساويا ، ألن حجة كل واحدة منهما كحجة األخرى ، تساويا يف سبب االستحقاق 

  .كما لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية، يف اإلرث 
وهو مذهب مرياث الزوجات حىت يصطلحن عليه، وهو قول الشافعية، يوقف  :القول الثاين

  .الشافعية يف معظم املسائل اليت ال يستبني فيها وجه احلق
فمن ، فإن الورثة يقرعون بينهن ، ومات قبل البيان ، إذا طلق إحدى نسائه : القول الثالث

  : ك مبا يلي، واستدلوا على ذلاحلنابلةوهو قول ، وقعت عليها القرعة مل ترث 
أن القرعة ختلص من املفاسد اليت تلزم من القولني السابقني، فإن الزم القول األول توريث من يعلم  •

وتعريضه للفساد ، والزم القول الثاين وقف املال ، ألا مطلقة يف حال الصحة ثالثا ، أا أجنبية 
وهذا ، ته تزيد على أضعاف قيمته وإن كان حيوانا فرمبا كانت مئون، وعدم االنتفاع به ، واهلالك 

ال مصلحة فيه، مث إن إذا علمن أن املال يهلك إن مل يصطلحن عليه كان ذلك إجلاء هلـن إىل  
  .إعطاء غري املستحقة

فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بني العبيد ، أنه مبا أن املستحقة للمرياث إحدامها دون األخرى  •
  .جات إذا أراد السفر بإحداهنوبني الزو، إذا أعتقهم يف املرض 

فتوريث اجلميع  على ما فيـه  ، ال لوقفها وجعلها معلقة ، أن احلاكم إمنا نصب لفصل األحكام  •
  . مع حاجة مستحقيه إليه، أقرب للمصلحة من حبس املال وتعريضه للتلف 

مـا  بل يشـري عليه ، أن األصل العام يف الشريعة عدم وقف القضايا على اصطالح املتخاصمني  •
  .وذا تقوم مصلحة الناس، فإن مل يصطلحا فصل اخلصومة ، بالصلح 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ألن تعيني املطلقة إمنا يكون بيد الزوج، والزوج 
قد مات، فكيف حترم حقها الثابت باألدلة القطعية مبجرد توهم أن الزوج طلقها من غري بينـة  

  . تثبت ذلك



  وأحكامها لطالق املرأة البدعيةالصفة ـ  ٣
معظم أحكام الطالق السين والبدعي مرتبطة مبن يقع عليها الطالق، فلذلك سنتكلم عنها يف 

  .هذا املبحث، وبعضها اآلخر متعلقة بالصيغة، وسنتكلم عنها يف حملها من اجلزء اخلاص بالصيغة
  أوال ـ تقسيم الطالق إىل سين وبدعي

لى تقسيم الطالق من حيث وصفه الشرعي إىل سـين وبـدعي، والسـين    اتفق الفقهاء ع
والبدعي ال يراد ما هنا ما يراد ما يف سائر اإلطالقات الشرعية، فإن السين هنا هو  ما وافـق  

وأنـه أبغـض   ، ملا تقدم من النصوص املنفرة من الطالق ، ال أنه سنة ، السنة يف طريقة إيقاعه 
  .١أما البدعي، فهو ما خالف السنة يف ذلك احلالل إىل اهللا تعاىل،

  :وقد استند العلماء يف حتديد صفات الطالق السين والبدعي إىل األدلة التالية
، وقد فسر ابن مسعود )١:الطالق(ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن﴾ ﴿: تعاىلقوله  •

رضي اهللا عنه  - ومثله عن ابن عباس ، ذلك بأن يطلقها يف طهر ال مجاع فيه   - رضي اهللا عنه  - 
 -.  

رضي اهللا عنه  - فسأل عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض   - رضي اهللا عنه  - ما رواه ابن عمر  •
مث ، مث ليتركها حىت تطهر ، مره فلرياجعها : عن ذلك، فقال له رسول اهللا  رسول اهللا   - 

فتلك العدة اليت أمر اهللا أن ، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن ميس ، ر مث تطه، حتيض 
يا ابن عمر مـا  ) ، وقد جاء يف بعض الروايات بلفظ السنة، فقد وردت بلفظ٢(يطلق هلا النساء 

 ٣ )هكذا أمر اهللا، أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
ث جمتمع على صحته من جهة النقل، ومل خيتلف أيضا يف ألفاظه عن هذا حدي ):قال ابن عبد الرب •

، وقد كان الختالف رواية احلديث ٤(نافع، وقد رواه عنه مجاعة أصحابه كما رواه مالك سواء 
ففى تعدد احليض والطهر  ):أثرها يف اخلالف الفقهي يف هذه املسائل كما سنرى، قال ابن القيم

ها من رواية ابنه سامل ومواله نافع وعبد اهللا بن دينار وغريهم والذين ثالثة ألفاظ حمفوظة متفق علي
زادوا قد حفظوا ما مل حيفظه هؤالء،  ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت يف ابـن عمـر   
وأخص به فروايام أوىل ألن نافعا مواله أعلم الناس حبديثه وسامل ابنه كذلك وعبد اهللا بن دينار 

                                                
 . ٣/١٣٢:القرطيب: انظر   )١(
: البخـاري : للحديث روايات خمتلفة سنعرض ملا متس إليه احلاجة منها يف أثناء هذا املبحث، انظر هذه الروايـات يف    )٢(

، ٧/٣٢٣: ، البيهقـي ٢/٢١٣: ي، الـدارم ٣/١٤٤: ، مسـند أيب عوانـة  ١/١٨٣: ، املنتقـى ٢/١٠٩٥: ، مسلم٥/٢٠١١
: ، أمحـد ٢/٥٧٦:، املوطـأ ١/٦٥١: ، ابن ماجة٣/٣٣٩: ، النسائي٢/٢٥: ، أبو داود١٠١: ، مسند الشافعي٤/٦:الدارقطين

 . .٤٠٩: ، مسند ابن اجلعد٢/٦١
 . ٤/١٣٦:جممع الزوائد   )٣(
 . ١٥/٥١:التمهيد   )٤(



  ١(فيه وأرواهم عنه فكيف يقدم اختصار أيب الزبري ويونس بن جبري على هؤالءمن أثبت الناس 
طالق السنة تطليقة وهي طاهر يف : أنه قال  - رضي اهللا عنه  - وما ورد عن عبد اهللا بن مسعود  •

مث تعتد ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، غري مجاع 
 .٢بعد ذلك حبيضة

وجهان حالل : الطالق على أربعة وجوه:)يقول  - رضي اهللا عنه  - ة أنه مسع بن عباس عن عكرم •
ووجهان حرام، فأما احلالل فإن يطلقها طاهرا مجاع أو يطلقها حامال مستبينا محلها، وأما احلرام 

   ٣ )فإن يطلقها حائضا، أو يطلقها حني جيامعها ال يدري اشتمل الرحم على ولد أم ال
  ٤(ما طلق رجل طالق السنة فيندم أبدا ):قال  - ي اهللا عنه رض - عن علي  •

  :طرق تصنيف الطالق السين والبدعي
قبل أن نعرض لألحكام املتعلقة مبن يقع عليها الطالق، ال بأس أن ننظرة نظرة جمملة للطرق 

ق، الفقهية يف أقسام الطالق السين والبدعي، ومواقفها العامة من هذين النوعني من أنواع الطال
  :٥لعالقتها مبا سنتكلم عنه من األحكام

  :طريقة احلنفية
حسن وأحسن، وذلـك  : وقسموا السين إىل قسمني، قسم احلنفية الطالق إىل سين وبدعي 

  :خيتلف عندهم حبسب كون الزوجة مدخوال ا، كما يلي
طلقة أن يوقع املطلق على زوجته : أما بالنسبة للمدخول أو املختلى ا،  فاألحسن عندهم

ومل يطأها غريه فيه بشـبهة  ، وال يف حيض أو نفاس قبله ، واحدة رجعية يف طهر مل يطأها فيه 
  .فطلقها مل يكن بدعيا، فإن زنت يف حيضها مث طهرت ، أيضا 

، فأن يطلقها واحدة رجعية يف طهر مل يطأها فيه وال يف حيض أو نفاس قبله : وأما احلسن
وإال ، هذا إن كانت من أهل احلـيض  ، ين آخرين دون وطء مث يطلقها طلقتني أخريني يف طهر

  . كمن بلغت بالسن ومل تر احليض، طلقها ثالث طلقات يف ثالثة أشهر 
وال حرج أن يكـون  ، أن يطلقها واحدة فقط : فاحلسن، أما غري  املدخول أو املختلى ا 

  .ون إال كذلكألنه ال يك؛ وال يضر أن طالقها يكون بائنا ، ذلك يف حيض أو غريه 
كأن يطلقها مرتني أو ثالثا يف طهر واحد معـا أو  ، وما سوى هذه األنواع فبدعي عندهم 

أو يف طهر مسها يف ، أو يطلقها يف طهر مسها فيه ، أو يطلقها يف احليض أو النفاس ، متفرقات 
                                                

 . ٦/١٧٤:حاشية ابن القيم   )١(
 . ١٢٩:يب يوسفكتاب اآلثار أل   )٢(
 . ٧/٣٢٥: البيهقي   )٣(
 . ٧/٣٢٥: البيهقي   )٤(
، ٣/٤٨٣ :، فتح القـدير ٥/٢٧٤: ، الفروع٣/٢٢٥: ، الفتاوى الكربى٣/٨٨: ، بدائع الصنائع٧/٢٧٨: املغين: انظر   )٥(

 . ٣/٢٦٣: ، أسىن املطالب٥/٣٠٢: التاج واإلكليل



؛ يا أيضـا  كان الثاين بدع، مث طلقها يف الطهر الذي بعده ، فإن طلقها يف احليض . احليض قبله
، فإذا طهرت منه طلقهـا إن شـاء   ، وعليه أن ينتظر حيضها الثاين ، ألما مبثابة طهر واحد 
مث طلقها يف الطهر الذي بعده كان ، مث ارجتعت ، ولو طلقها يف احليض ، ويكون سنيا عند ذلك 

  .يكون سنيا: وقال القدوري، وهو ظاهر املذهب ، بدعيا يف األرجح 
فإن كانت كـذلك  ، أو آيسة ، أو صغرية دون سن احليض ، تكن حامال وهذا كله ما مل 

، ولكن ال يزيد على واحدة، ألا يف طهر مستمر ؛ سواء مسها أم مل ميسها ، كان طالقها سنيا 
  .فإن زاد كان بدعيا

فإنه ال يكون ، والتفريق للعلة ، والطالق على مال ، اخللع : واستثىن احلنفية من البدعي عامة
وكذلك ختيريها يف احليض سـواء اختـارت   ، ملا فيه من الضرورة ، عيا ولو كان يف احليض بد

، سواء أخريها يف احليض أم قبله ، نفسها يف احليض أم بعده وكذلك اختيارها نفسها يف احليض 
  . فإنه ال يكون بدعيا ألنه ليس من فعله احملض

  :طريقة اجلمهور
ومل يذكروا للسين ، وصفه الشرعي إىل سين وبدعي قسم مجهور الفقهاء الطالق من حيث 

ومـا  ، إال أن بعض الشافعية قسموا الطالق إىل سين وبدعي، فهو عندهم قسم واحد، تقسيما 
  .ليس سنيا وال بدعيا، وهو ما استثناه احلنفية من البدعي كما تقدم

ي هو ما يقابل والسين عند اجلمهور هو ما يشمل احلسن واألحسن عند احلنفية معا، والبدع
  :إال أم خالفوهم يف أمور منها، البدعي عند احلنفية 

  .وهو بدعي عند اجلمهور، أن الطالق الثالث يف ثالث حيضات سين عند احلنفية  •
وهو روايـة عنـد   ، فإنه سين عند الشافعية أيضا ، أن الطالق ثالثا يف طهر واحد مل يصبها فيه  •

وهو رواية ثانية عنـد  ، ملالكية إىل أنه حمرم كما عند احلنفية وذهب ا. اختارها اخلرقي، احلنابلة 
  .احلنابلة

من أراد طالق امرأة له :) أما مذهب الظاهرية، فقد نص ابن حزم على قول املذهب يف قوله
فإن طلقها طلقة أو طلقتني .  وال يف طهر وطئها فيه، قد وطئها مل حيل له أن يطلقها يف حيضتها 

إال أن ، مل ينفذ ذلك الطالق وهي امرأته كمـا كانـت   : أو يف حيضتها، يف طهر وطئها فيه 
يطلقها كذلك ثالثة أو ثالثة جمموعة فيلزم،  فإن طلقها يف طهر مل يطأها فيه فهو طالق سنة الزم 

. وإن شاء ثالثا جمموعـة ، وإن شاء طلقتني جمموعتني ، إن شاء طلقة واحدة  -كيفما أوقعه  -
ولو إثر وطئه إياها فإن كان ، فله أن يطلقها حامال وهو الزم : أو من غريه فإن كانت حامال منه

وإن شـاء  ، واحدة  -إن شاء  -مل يطأها قط فله أن يطلقها يف حال طهرها ويف حال حيضتها 



أو قد انقطع حيضها طلقها أيضا كما قلنـا يف  ، فإن كانت مل حتض قط .  اثنتني وإن شاء ثالثا
  ١(احلامل مىت شاء 

  انيا ـ أثر الطالق يف احليضث
وهو أحد أقسام الطالق البدعي ،  ٢اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطالق يف فترة احليض حرام

 ﴿: تعـاىل وملخالفته قولـه    -رضي اهللا عنه  -ملا مر من حديث ابن عمر ، لنهي الشارع عنه 
اَء فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النهاأَييهِنتدعل أي يف الوقت الذي يشرعن فيه يف )١:الطالق(﴾ن ،

وألن يف إيقاع الطالق يف زمن احليض ضررا باملرأة ، وزمن احليض ال حيسب من العدة ، العدة 
لتطويل العدة عليها حيث إن بقية احليض ال حتسب منها، وقد نقل العلماء اإلمجاع على ذلـك  

فإنه ال يعلم يف حترميـه  ؛ يف احليض حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع إن الطالق  ):قال ابن تيمية
  : ، واختلفوا يف وقوعه وعدم وقوعه على قولني٣(وهو طالق بدعة، نزاع 

وعلى : (قال ابن عبد الرب، حىت ٤وهو ما عليه مجاهري العلماءوقوع الطالق، : القول األول
وإن كان الطالق عند مجيعهم يف احليض بدعة  هذا مجاعة فقهاء األمصار ومجهور علماء املسلمني

غري سنة، فهو الزم عند مجيعهم وال خمالف يف ذلك إال أهل البدع والضالل واجلهـل، فـإم   
إن الطالق لغري السنة غري واقع وال الزم، وروي مثل ذلك عن بعض التـابعني، وهـو   : يقولون

، ٥ )شيء من أمصار املسلمني ملا ذكرنـا شذوذ مل يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه واألثر يف 
  :ومن أدلتهم على ذلك

، فسرها ابن عبـد الـرب   )١:الطالق(ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ﴾ ﴿: تعاىلقول اهللا  •
   ٦ )وفارق امرأته ،يريد أنه عصى ربه:(بقوله

مث ، أن يراجعهـا    أمره الـنيب  ف، طلق امرأته وهي حائض   - رضي اهللا عنه  - أن ابن عمر  •
فتلك العدة اليت ، مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مث حتيض وتطهر ، ميسكها حىت حتيض وتطهر 

  :، وقد استدل ذا احلديث من وجوه٧أمر اهللا تعاىل ا أن يطلق هلا النساء 

                                                
 . ٩/٣٦٥:احمللى   )١(
لنفاس، واالختالف نفسه جار فيه، فلذلك مل نذكر النفاس كل مرة جبنب احليض، قـال ابـن   وهو نفس حكمهم يف ا   )٢(

احلائض  والنفساء ال جيوز طالق  واحدة منهما حىت تطهر، فإن طلقها زوجها يف دم حيض أو دم نفاس طلقـة أو   «: عبد الرب
 . ١٥/٦٨:التمهيد»طلقتني لزمه ذلك

 . ٣/٢٤٧:الفتاوى الكربى   )٣(
، ٨/٧: ، روضة الطالبني٨/٤٤٨:، اإلنصاف للمرداوي٧/٢٥٠:، املبدع٣/٩٩: ، اجلصاص١٨/١٥٢: القرطيب: انظر   )٤(

 . وغريها ٢/٣٣: ، الفواكه الدواين٦/٤٦٠: ، شرح فتح القدير٢/٣٨٦: اموع
 . ١٥/٥٨:التمهيد   )٥(
 . ١٥/٥٩:التمهيد     )٦(
 . سبق خترجيه   )٧(



ه إذ طلقهـا  مبراجعة امرأت  -رضي اهللا عنه  -ابن عمر   أمر رسول اهللا : الوجه األول
حائضا، واملراجعة ال تكون إال بعد لزوم الطالق، ولو مل يكن الطالق يف احليض واقعا وال الزما 
ما قال له راجعها، ألنه حمال أن يقال لرجل امرأته يف عصمته مل يفارقها راجعها، بدليل قول اهللا 

ومل يقل  )٢٢٨:البقرة(﴾لك إِنْ أَرادوا إِصلَاحا وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَ ﴿:يف املطلقات  تعاىل
  .١هذا يف الزوجات الاليت مل يلحقهن الطالق

الذي عرضت له القضية احتسـب بـذلك     -رضي اهللا عنه  -أن ابن عمر : الوجه الثاين
وكان :(الطالق، وأفىت بذلك وهو ممن ال يدفع علمه بقصة نفسه، قال نافع بعد روايته للحديث 

إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مـرة أو  : بن عمر إذا سئل عن ذلك قال ألحدهمااهللا  عبد
أمر ذا، وإن كنت طلقتها ثالثا فقد حرمت عليك حىت تنكح زوجا   مرتني، فإن رسول اهللا 

عن ابن جريج أم أرسـلوا إىل نـافع   ، و٢(غريك، وعصيت اهللا فيما أمرك به من طالق امرأتك
  .٣نعم :فقال   ت تطليقة ابن عمر على عهد رسول اهللا  يسألونه هل حسب

: معناه، فهو مؤول، وأن من عدم االعتداد ا  - رضي اهللا عنه  - ما رواه الشعيب عن ابن عمر أن  •
كما ال يعتد بتلك احليضة يف العدة، ومل يرد ال يعتد بتلك التطليقة، وقد روي عنه ذلك منصوصا 

يقع عليه الطالق وال  :قال، ف رجل طلق امرأته وهي حائضرواه شريك عن جابر عن عامر يف
  .يعتد بتلك احليضة

وهذا ما ال  ،لو جاز أن تكون الطلقة الواحدة يف احليض ال يعتد ا لكانت الثالث أيضا ال يعتد ا •
  .، ألن كليهما طالق بدعيإشكال فيه عند كل ذي فهم

فال تقع إال على حسب سنتها، وإمنا هو  هللا تعاىلأن الطالق ليس من األعمال اليت يتقرب ا إىل ا •
زوال عصمة فيها حق آلدمي فكيفما أوقعه وقع، فإن أوقعه لسنة هدي ومل يأمث، وإن أوقعه على 

  .غري ذلك أمث ولزمه ذلك
ولو لزم املطيع املوقع له إال على سنته ومل يلزم العاصي  ،أنه حمال أن يلزم املطيع وال يلزم العاصي •

  .عاصي أخف حاال من املطيعلكان ال
، وخـالس  ، وعكرمـة  ، وقد نسبه ابن تيمية لطاوس عدم وقوع الطالق، : القول الثاين

وأصحابه وطائفة من ، كداود : وأهل الظاهر. وحجاج بن أرطاة، وحممد بن إسحاق ، وعمر 
 ،وجعفر بن حممـد الصـادق  ، أصحاب أيب حنيفة ومالك وأمحد، ويروى عن أيب جعفر الباقر 

وهو قول ابن حزم كما مر ذكر تفاصيل مذهبه يف ذلك، وقد انتصر له ، وغريمها من أهل البيت

                                                
 . ١٥/٥٨:التمهيد    )١(
 . ١٥/٦٤: التمهيد   )٢(
 . ٢٦١: ، اختالف احلديث١٩٣: مسند الشافعي   )٣(



ابن القيم وابن تيمية يف حمال خمتلفة من كتبهما، وسنسوق هنا ما ذكره هؤالء الفقهاء الثالثة من 
  :١أدلة

م الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحت: يف غري املوطوءة تعاىلقوله  •
 )٤٩:األحزاب(تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا﴾

ا لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساَء م ﴿: تعاىلقوله  •
﴾ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمقال )٢٣٦:البقرة(ع ،

وال عـددا،  ، طالقها وقتا  ومل حيد يف، فأباح عز وجل طالق اليت مل متس بالوطء  ):ابن حزم
  (ألنه مل ميسها، وطال مكثها معه ، فوجب من ذلك أن هذا حكمها وإن دخل ا 

 ﴿ ياأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا اللَّه: يف املوطوءة تعاىلقوله  •
 كُمبر اللَّه وددح لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نجرخلَا يو هِنوتيب نم نوهرِجخلَا ت دعتي نمو

 ):بن حزمقال ا) ١:الطالق(حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمرا﴾
، والعدة ال تكون من الطالق إال يف موطوءة فعلمنا اهللا عز وجل كيف يكون طالق املوطـوءة  

 - فصح أن من ظلم وتعدى حدود اهللا . وأن من تعداها ظامل لنفسه، وأخربنا أن تلك حدود اهللا 
، ٢(من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهـو رد  :) لقول النيب ، ففعله باطل مردود  - عز وجل 

  .فصح أن الطالق املذكور ال يكون إال للعدة كما أمر اهللا عز وجل
،ويف لفظ من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو )كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: قال أن النيب  •

رد، والرد فعل مبعىن املفعول أي فهو مردود، وعرب عن املفعول باملصدر مبالغة حىت كأنه نفـس  
كل عمل على خالف أمره ورده وعدم اعتباره يف حكمه املقبـول،   الرد، وهو تصريح بإبطال

فاملطلق يف احليض قد طلق طالقا ليس عليه أمر الشارع فيكون مردودا فلو صح ولزم لكان مقبوال 
  .   منه وهو خالف النص

مث اختلف  ):أن دعوى اإلمجاع يف املسألة ال تصح، قال ابن حزم راد على على دعوى اإلمجاع •
هل يلزم ذلك الطالق ، أو يف طهر وطئها فيه ،  الطالق يف احليض إن طلق الرجل كذلك الناس يف

ألن اخلـالف يف ذلـك   ، أم ال ؟ ادعى بعض القائلني ذا أنه إمجاع ؟ وقد كذب مدعي ذلك
وال ، مبا ال يقني عنده به  - على مجيع أهل اإلسالم  - وحىت لو مل يبلغنا لكان القاطع ، موجود 

والعجب من جرأة من ادعى اإلمجاع  ):، قال ابن حزم(كاذبا على مجيعهم: - يعهم بلغه عن مج
أو يف طهر جامعها ، وهو ال جيد فيما يوافق قوله يف إمضاء الطالق يف احليض  - على خالف هذا 

غري رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو   - رضي اهللا عنهم  - فيه كلمة عن أحد من الصحابة 
                                                

، ٥/٦٣٤، ٥/٢١٨: زاد املعـاد : ، وانظـر ٩/٣٦٥:احمللىفما بعدها،  ٦/١٦٦: ابن القيم على سن أيب داود حاشية   )١(
 . ٢٩/٣٧٨، ٣/٣١، ٣٣/٨٢: ، جمموع الفتاوى١/٥١٤: شرح العمدة

 . سبق خترجيه   )٢(



  (.وزيد بن ثابت، وروايتني ساقطتني عن عثمان ، بن عمر أحسن منها عن ا
، وممن نقل عنهم ابن حزم القول بذلك ابن  - رضي اهللا عنهم  - رواية ذلك عن السلف الصاحل  •

ومن احملال أن خيرب ابن عباس عما هو جائز بأنـه  ):عباس، وقد مر معنا قوله سابقا، قال ابن حزم
قال ، أنه قال يف الرجل يطلق امرأته وهي حائض   - عنه  رضي اهللا - ، وروى عن ابن عمر (حرام

ال يعتد لذلك، وروى عن خالس بن عمرو أنه قال يف الرجل يطلق :  - رضي اهللا عنه  - ابن عمر
 . ال يعتد ا: امرأته وهي حائض ؟ قال

 أن وصف العقد احملرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع أو من قياسه أو من توارد عرفه يف •
حمال حكمه بالصحة أو من إمجاع األمة،   وليس يف هذه املسألة شيء من ذلك، بل نصـوص  
الشرع تقتضي رده وبطالنه وكذلك قياس الشريعة ،واستقراء موارد عرف الشرع يف جمال احلكم 
بالصحة إمنا يقتضي البطالن يف العقد احملرم ال الصحة، وكذلك اإلمجاع فإن األمة مل جتمع قـط  

شيء حرمه اهللا ورسوله ال يف هذه املسئلة وال يف غريها فاحلكم بالصحة فيها ال يستند  على صحة
 .إىل دليل

أحدمها إباحته واإلذن فيه، والثاين جعله سببا للتخلص من : أن للشارع يف الطالق املباح حكمان •
جب لبقاء احلكم الزوجة، فإذا مل يكن الطالق مأذونا فيه انتفى احلكم األول وهو اإلباحة، فما املو

  .الثاين، وقد ارتفع سببه؟ مع العلم أن بقاء احلكم بدون سببه ممتنع
دعوى أن الطالق احملرم سبب لذلك، فليس يف لفظ الشارع ما يدل عليه، وليس هناك مـا  أن  •

يستدل به على الصحة والفساد إال موافقة األمر واإلذن وعدم موافقتهما، فإن حكم بالصحة مع 
لشارع وإباحته مل يبق طريق إىل معرفة الصحيح من الفاسد، إذ مل يأت من الشـرع  خمالفة أمر ا

إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غري اإلباحة والتحرمي، فإذا جوز ثبوت الصحة مع التحرمي فبأي 
 .شيء به بعد ذلك على فساد العقد وبطالنه

،فإن قياس قواعد الشرع أن حرامه خمالفته للقياس، ألن الطالق ملا كان منقسما إىل حالل وحرام  •
باطل غري معتد به كالنكاح وسائر العقود اليت تنقسم إىل حالل وحرام، وال ينقض ذلك الظهار 

 .ألنه ال يكون قط إال حراما، فهو منكر من القول وزور، وال شبه له بالطالق
يس هناك مـا  ن قواعد الشريعة تنص على أن النهي يقتضي التحرمي فكذلك يقتضي الفساد ولأ •

يستدل به على فساد العقد إال النهي عنه، ألنه إذا صحح استوى هو واحلالل يف احلكم الشرعي 
وهو الصحة، وإمنا يفترقان يف موجب ذلك من اإلمث والذم ومعلوم أن احلالل املـأذون فيـه ال   

صح وترتب عليـه  يساوي احملرم املمنوع منه أبدا، فاحملرم إمنا حرم لئال ينفذ وال يصح فإذا نفذ و
 .  حكم الصحيح كان ذلك عائدا على مقتضى النهي باالبطال

أن هذا الطالق منع منه الشارع وحجر على العبد يف اتباعه فكما أفاد منعه وحجره عدم جـواز   •



اإليقاع أفاد عدم نفوذه، وإال مل يكن للحجر فائدة، ألن فائدة احلجر عدم صحة ما حجر على 
بن القيم مثاال لذلك مبا لو أن الزوج أذن لرجل بطريق الوكالة أن يطلق املكلف فيه، وقد ضرب ال

امرأته طالقا معينا فطلق غري ما أذن له فيه، فإمن ذلك ال ينفذ لعدم إذنه، فاهللا تعاىل إمنا أذن للعبد يف 
الطالق املباح، ومل يأذن له يف احملرم، فكيف يصحح ما مل يأذن به ويقع وجيعل من صحيح أحكام 

 . الشرع
أن الشارع جعل للمكلف مباشرة األسباب، أما أحكامها املترتبة عليها فليست له وإمنا هـي إىل   •

الشارع، فإذا كان السبب حمرما كان ممنوعا منه ومل ينصبه الشارع مقتضيا آلثار السبب املأذون 
لترتب اآلثار  فيه، واحلكم ليس للمكلف حىت يكون إيقاعه إليه غري مأذون فيه، وال نصبه الشارع

عليه فترتيبها عليه إمنا هو بالقياس على السبب املباح املأذون فيه، وهو قياس يف غاية الفساد إذ هو 
  .  قياس أحد النقيضني على اآلخر يف التسوية بينهما يف احلكم وال خيفى فساده

  : الترجيح
يصح تغليب واحـد  نرى أن األرجح يف املسألة من حيث األدلة هو كوا متكافئة حبيث ال 

منها على اآلخر إال يف رأي من اقتنع بوجه من وجوهها، حىت اعتقده قطعيا، أما األدلة يف نفسها 
فإن بعضها ينفي قطعية بعض، وهو ما حييلها مجيعا أدلة ظنية، قد يرجحها بعضـهم تورعـا أو   

  .احتياطا دون أن يكون له احلق يف فرضها على غريه
ط إىل ما ذكر من نصوص قد جتد أسانيدها حملها من البحـث  والسب يف ذلك ال يرجع فق

ومتوا حملها من التأويل، ولكن السبب هو وجود اجتاهني بني العلماء يف مثل هذه املسائل سنرى 
وباجلملة :)له أمثلة أخرى يف أبواب الطالق البدعي، وقد خلص ابن رشد هذين االجتاهني بقوله

اشترطها الشرع يف الطالق السين هي شروط صحة وإجزاء، فسبب االختالف، هل الشروط اليت 
ال يقع الطالق الذي عدم هذه الصفة، ومن : أم شروط كمال ومتام؟ فمن قال شروط إجزاء قال

  ١(يقع ويندب إىل أن يقع كامل: قال شروط كمال ومتام قال
ائـه  ونرى أن يف سكوت الشارع عن تقرير مثل هذا بصفة قطعية حيمل مصلحة عظيمة ألد

  .إىل اخلالف الذي حيمل معاين الرمحة والسعة كما حيمل احلزم والتشديد يف نفس الوقت
وكال القولني الواردين يف املسألة يتعاونان ويتفقان على محل هذا املعىن، أما القـول األول  
فيشدد على من يستهني حبدود اهللا، فيعامل خبالف مقصوده، من اإلمث مع لزوم الطالق ووجوب 

أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقـيض قصـده ألنـه     ):عة عند من يقول بذلك، فقد قالواالرج
  (ارتكب حمرما يقصد به اخلالص من الزوجة فعومل بنقيض قصده فأمر برجعتها

                                                
 . ٢/٤٩:اتهدبداية    )١(



والقول الثاين حيمل معىن السماحة والرمحة للزوجني مجيعا، فال يقع طالقه لزوجته، وهو ما 
يف إطار حمدود، فلذلك كان هذا القول أوىل وأنسب وأرفق بالناس يضيق دائرة الطالق، ويضعها 

  . مل خيري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا وأقرب للسنة، فإنه 
وال بأس من أن نذكر هنا بعض النواحي املقاصدية اليت أرادها ونظر من خالهلا أصـحاب  

  :رها ابن القيمالقول الثاين هلذه املسألة، فمن املقاصد اليت ذك
أنه لو كان الطالق نافذا يف احليض لكان األمر باملراجعة والتطليق بعده تكثريا من الطالق البغيض  •

  .   إىل اهللا وتقليال ملا بقي من عدده الذي يتمكن من املراجعة معه، ومعلوم أنه ال مصلحة يف ذلك
رجعة والطالق بعدها، بل إمنا يرتفع أن مفسدة الطالق الواقع يف احليض لو كان واقعا ال يرتفع بال •

فال تزيل مفسدة  ،بالرجعة املستمرة اليت تلم شعث النكاح وترقع خرقه، فأما رجعة يعقبها طالق
  .   الطالق األول لو كان واقعا

أن الشارع إمنا حرمه وى عنه ألجل املفسدة اليت تنشأ من وقوعه ألن ما ى عنه الشرع وحرمه  •
تمال عن مفسدة خالصة أو راجحة فنهى عنه قصدا إلعدام تلك املفسدة، فلو ال يكون قط إال مش

  .حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك حتصيال للمفسدة اليت قصد الشارع إعدامها وإثباتا هلا
من العقود فهو مطلوب اإلعدام بكل طريق حىت جيعل وجوده كعدمـه يف   أن ما حرمه اهللا تعاىل •

ومعلوم ، من فعله باطال يف حكم الشرع والباطل شرعا كاملعدوموهلذا كان ممنوعا  ،حكم الشرع
فاحلكم ببطالن ما حرمه ومنـع منـه أدىن إىل    ،أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه وى عنه

  .حتصيل هذا املطلوب وأقرب خبالف ما إذا صحح فإنه يثبت له حكم الوجود
وهذا الترتب نعمة من الشارع  ،ليهأن صحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره املقصود للمكلف ع •

فإذا كان السبب  ،أنعم ا على العبد وجعل له طريقا إىل حصوهلا مبباشرة األسباب اليت أذن له فيها
فكيف تكون املعصية سببا لترتب النعمة اليت قصد املكلف  ،حمرما منهيا عنه كانت مباشرته معصية

   ؟حصوهلا
  :النفاس على مراجعتهاحكم إجبار من طلق امرأته يف احليض و

اختلف الفقهاء فيمن طلق زوجته وهي حائض أو نفساء، هل جيرب على رجعتها أم ال على 
  :األقوال التالية 

يؤمر برجعتها إذا طلقها حائضا،  وال جيرب على ذلك، هو قول الشافعي وأيب : القول األول
  .نبل وأيب ثور والطربيحنيفة وأصحاما والثوري واألوزاعي وابن أيب ليلى وأمحد بن ح

وإن طلقها نفساء مل جيرب على  ،كل من طلق امرأته حائضا أجرب على رجعتها: القول الثاين
  .  رجعتها، وهو مذهب داود بن علي



جيرب على مراجعتها إذا طلقها يف احليض أو يف النفاس، وهو قول املالكيـة،  : القول الثالث
ئتمار واستعمال املأمور ما أمر به حىت خيرجه عن جـرب  واستدلوا مبا يقتضيه األمر من وجوب اال

قد ، و١ .)وال دليل ههنا على ذلك واهللا أعلم: (الوجوب، ومل يستدلوا بغري هذا، قال ابن عبد الرب
  :اختلف قول املالكية يف الوقت الذي تتم فيه الرجعة على رأيني 

واء أدرك ذلك يف تلك احليضة جيرب على الرجعة أبدا ما مل خترج من عدا س: الرأي األول
اليت طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو احليضة الثانية أو الطهر بعدها ما مل تنقض العدة، وهو قول 

  .مالك وأكثر أصحابه
جيرب على الرجعة ما مل تطهر وحىت حتيض مث تطهر فإذا صارت يف احلال اليت :  الرأي الثاين

  .ى رجعتها، وهو قول أشهب بن عبدالعزيزطالقها مل جيرب عل أباح له النيب  
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة يف هذه احلالة باإلضافة إىل ما سبق ذكره يف الترجيح السابق أن 
األوىل هو القول األول ملا يفضي عليه القول الثاين من تكثري عدد الطلقات، وبالتايل قد يؤدي إىل 

الشارع بتعديد فرص الطالق، وهلذا كان األوىل إما القـول   البينونة الكربى، وهو ما مل يقصده
بعدم وقوع الطالق كما ذكرنا ذلك سابقا، أو القول بعدم إجباره على الرجعة، أمـا القـول   
بوقوع الطالق مع وجوب الرجعة ففيه تناقض واضح ومفسدة عظيمة،  وقد قال ابن رشد مع 

  ٢(جعة فقد تناقض، فتدبر ذلكمن قال بوقوع الطالق وجربه على الر ):مالكيته
  حكم الطالق يف الطهر الذي يلي احليضة اليت طلق فيها ا ـ لثثا

  :يف جواز طالقها يف الطهر التايل للحيضة اليت طلق فيها على قولني   ٣الفقهاءاختلف 
لتلك احليضة، وهو قول الشافعي وأيب حنيفـة   التايلجيوز طالقها يف الطهر : القول األول

  :الرواية األخرى، ومن أدلتهم على ذلك وأمحد يف 
مث ليطلقهـا طـاهرا أو    ):يف الصحيح  - رضي اهللا عنه  -  أن يف بعض طرق حديث ابن عمر •

فإذا طهـرت فليطلقهـا   )ويف لفظ(مث ليطلقها طاهرا من غري مجاع قبل عدا):ويف لفظ(حامال
إذا طهـرت فليطلـق أو   ):ويف حديث أيب الزبري قـال  ،قال فراجعها مث طلقها لطهرها(لطهرها
  .وكل هذه األلفاظ يف الصحيح(ليمسك

أن التحرمي إمنا كان ألجل احليض، فإذا طهرت زال موجب التحرمي فجاز طالقها يف هذا الطهر  •
  .كما جيوز يف الطهر الذي بعده وكما جيوز أيضا طالقها فيه لو مل يتقدم   طالق يف احليض
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، وهو مذهب قبلة سوى تلك احليضة، مث تطهر كما أمر به النيب املنع حىت حتيض حيضة مست: القول الثاين
  :بعض املالكية ورواية عن أمحد، ومن أدلتهم على ذلك

  .بإمساكها حىت حتيض مث تطهر مث حتيض مث تطهر  - رضي اهللا عنه  - البن عمر أمره  •
الـوطء إال يف  أن الرجعة ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املبتغى من النكاح، وال حيصـل   •

الطهر، فإذا وطئها حرم طالقها فيه حىت حتيض، مث تطهر فاعتربنا مظنه الوطء وحمله ومل جيعله حمال 
  .للطالق

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق باملقاصد الشرعية من حيث تضييق دائرة الطالق هـو  

للمقاصد الشرعية، فمن وجوه متعددة القول الثاين الذي دل عليه احلديث، أما رعاية هذا القول 
  :ومنهاذكرها وانتصر هلا ابن القيم، ومثله ابن تيمية، 

أنه لو طلقها عقب تلك احليضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة فـإن اهللا   •
تعاىل إمنا شرع الرجعة إلمساك املرأة وإيوائها ومل شعث النكاح وقطع سبب الفرقة، وهلذا مسـاه  

مساكا فأمره الشارع أن ميسكها يف ذلك الطهر، وأن ال يطلق فيه حىت حتيض حيضة أخرى مث إ
  .تطهر لتكون الرجعة لالمساك ال للطالق

أن من مقاصد حترمي الطالق يف احليض عدم إطالة العدة عليها، فلو طلقها عقب الرجعة من غري  •
ة اليت طلقت فيها مل تكن حتتسـب  تلك احليضألن مل تكن قد استفادت بالرجعة فائدة،  معاشرة

عليها من العدة وإمنا تستقبل العدة من الطهر الذي يليها أو من احليضة األخرى على االختالف يف 
األقراء، فإذا طلقها عقب تلك احليضة كانت يف معىن ممن طلقت مث راجعها ومل ميسـها حـىت   

طع بوطء، فاملعىن املقصود إعدامه مـن  طلقها، فإا تبىن على عدا يف أحد القولني ألا مل تنق
تطويل العدة موجود بعينه هنا مل يزل بطالقها عقب احليضة، فأراد الشارع قطع حكم الطـالق  

  .مجلة بالوطء، فاعترب الطهر الذي هو موضع الوطء فإذا وطىء حرم طالقها حىت حتيض مث تطهر
دم أثناء محلها، فـأراد الشـارع أن   أا رمبا كانت حامال وهو ال يشعر، ألن احلامل قد ترى ال •

يستربئها بعد تلك احليضة بطهر تام، مث حبيض تام فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل، فإنه رمبا 
ميسكها إذا علم أا حامل منه، ورمبا تكف هي عن الرغبة يف الطالق إذا علمت أا حامل ،ورمبا 

رع حتيق علمها بذلك نظرا للزوجني ومراعاة يزول الشر املوجب للطالق بظهور احلمل، فأراد الشا
  .ملصلحتهما، وحسما لباب الندم وهذا من أحسن حماسن الشريعة

  : الطهر الذي يقع فيه الطالق السين
  : ١اختلف العلماء يف الطهر الذي يقع فيه الطالق السين على األقوال التالية
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محد، ألن احلائض إذا انقطـع  انقطاع الدم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أ: القول األول
دمها صارت كاجلنب حيرم عليها ما حيرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن املرأة اجلنب 

  .ال حيرم طالقها
التطهر بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم، وهو رواية عن أمحد، ومن األدلة : القول الثاين

  :على ذلك 
أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق   - رضي اهللا عنه  - ما رواه نافع عن عبد اهللا بن عمر  •

مر عبد اهللا فلرياجعها فإذا اغتسلت مـن حيضـتها   : بذلك فقال النيب  عمر فأخرب النيب 
األخرى، فال ميسها حيت يطلقها فإن شاء أن ميسكها فليمسكها، فإا العدة اليت أمر اهللا أن تطلق 

  .فيجب محله عليه ،فإذا طهرت :حيحني وهو مفسر لقولهوهذا على شرط الص) هلا النساء
  .أا لو كانت كاجلنب حلل وطؤها •

إن طهرت ألكثر احليض حل طالقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره : القول الثالث
مل حيل طالقها حىت تصري يف حكم الطاهرات بأحد ثالثة أشياء إما أن تغتسل، وإما أن تتيمم عند 

ي، وإما أن خيرج عنها وقت صالة ألنه مىت وجد أحد هذه األشياء حكمنا بانقطاع العجز وتصل
  .  حيضها، وهو مذهب احلنفية

  :الترجيح 
نرى أن األرجح يف املسألة لالعتبارات السابقة األخذ بالقول الثاين، ألن اغتساهلا وتطهرها 

ها، خاصة بعد اغتسـاهلا،  قد يصرف الزوج عن طالقها، فقد تدعوه رغبته اجلنسية فيها إلمساك
فإذا ما عاشرها حرم عليه طالقها شهرا كامال بعد ذلك، وقد يغري اهللا يف ذلك الشهر من حال 

  .إىل حال
ففي هذا القول مصلحة كبرية من حيث تضييق وقت الطالق، وهو ما قد يضيق الطـالق  

  .نفسه
ة مع زوجها لوجـود أثـر   مث إن املرأة بعد طهرها وقبل تطهرها قد ال تتغري حالتها النفسي

احليضة فيها، فإذا ما تطهرت واغتسلت كان ذلك طهرا لنفسها قد يدعوها إىل ما يصرف عـن  
   .زوجها التفكري يف طالقها

فـإذا  )وزيادة على ذلك كله تصريح احلديث بذلك يف بعض رواياته ،هو تفسـري لقولـه  
  ١(طهرت

  ـ أحكام الطالق يف الطهر الذي مسها فيه رابعا
  :لطالق يف طهر مسها فيهأثر ا
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واخلالف يف املسألة مثلما ذكرنا سابقا يف طالق احلائض، وتكاد تتفق على نفس األدلـة،  
  :وسنذكر هنا بعض النقول عن أصحاب األقوال للداللة على ذلك

وقوع الطالق يف هذه احلالة، وهو قول اجلمهور، وقد ذكرنا أن هناك مـن  : القول األول
هل كان مالك يكره أن : قلت) سألة، أما أقوال األئمة يف ذلك، ففي املدونةادعى اإلمجاع يف امل

إن طلقها فيـه  : نعم كان يكرهه ويقول: يطلق الرجل امرأته يف طهر قد جامعها فيه أم ال ؟ قال
ولو طلقها طاهرا بعد مجاع أحببت أن يرجتعها مث ميهل ليطلق كما  ):، وقال الشافعي١(فقد لزمه

  ٢( طهر بعد مجاع فإا تعتد به أمر وإن كانت يف
عدم وقوع الطالق يف هذه احلالة، وهو قول من ذكرنا سابقا يتزعمهم ابـن  : القول الثاين

أو ، فإن طلقها طلقة أو طلقتني يف طهر وطئها فيـه   ):حزم وابن تيمية ابن القيم،  قال ابن حزم
أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثالثة إال ، مل ينفذ ذلك الطالق وهي امرأته كما كانت : يف حيضتها

الطالق يف زمن احليض حمرم القتضاء النهي الفسـاد، وألنـه    ):، وقال ابن تيمية(جمموعة فيلزم
  ٣(خالف ما أمر اهللا به وإن طلقها يف طهر أصاا فيه حرم وال يقع

  : حكم الرجعة من الطالق يف الطهر الذي مسها فيه
ـ قد ارتكب بذلك يف الطهر الذي مسها فيه  على أن من طلق زوجته ٤اتفق الفقهاء ، احرام

  :وهو طالق بدعة، واختلفوا هل جيب عليه مراجعتها أم ال على قولني 
ال جيب عليه مراجعتها، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب وابن قدامة، : القول األول

ن هذا اإلمجاع ليس ثابتا، ، ولك)أمجعوا على أن الرجعة ال جتب يف هذه الصورة:(قال ابن عبدالرب
  :ومن 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
عىن الذي وجبت ألجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف يف صورة الطالق يف الطهر الـذي  أن امل •

فإنه إمنا حرم طالقها يف زمن احليض لتطويل العدة عليها فإا ال حتتسب ببقية احليضة  ،مسها فيه
ولو كان  أما الطهر فإا تعتد مبا بقي منه قرءا، 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
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  .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 : الثاين القول

  :ابن 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
كما جتب يف الطالق يف زمن احليض، وألن زمن الطهر مـىت   أنه طالق حمرم فتجب الرجعة فيه •

 .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 بوقـوع   
تضييق الطالق، وتقليل عـدد  : ينالطالق ـ حىت ال تكثر عدد الطلقات، ألن الشرع قصد أمر 

  .الطلقات يف حال عدم وجود مسلك له، حىت ال تنقطع عالقة الزوجية بالكلية
  :حكم العدة يف الطهر الذي مسها فيه 

القائلون بإيقاع الطالق البدعي يف بداية عدة من طلقها يف طهر مسها فيـه  الفقهاء اختلف 
  :على قولني 

حلظة حسبت هلا قرءا، وإن كان قد جامع فيـه، باعتبـار   لو بقي من الطهر : القول األول
  :األقراء األطهار، وهو مذهب اإلمام أمحد والشافعي ومالك وأصحام، ومن أدلتهم على ذلك

أنه إمنا حرم الطالق يف زمن احليض دفعا لضرر تطويل العدة عليها، فلو مل حتتسب ببقية الطهر قرءا  •
  . وأطول عليهاكان الطالق يف زمن الطهر أضر ا 

 حيرم الطالق يف الطهر ألجل التطويل املوجود يف احليض، ولكنه حرم لكوا مرتابة فلعلها قد مل •
محلت من ذلك الوطء، فيشتد ندمه إذا حتقق احلمل ويكثر الضرر،  فإذا أراد أن يطلقها طلقهـا  

د دخل على بصرية وأقدم طاهرا من غري مجاع، ألما قد تيقنا عدم الريبة، وأما إذا ظهر احلمل فق
  .على فراقها حامال

أن العدة إمنا يكون استقباهلا من طهر مل ميسها فيه، إن دل على أا باالطهار، : القول الثاين
  :وهو قول أيب عبيد، ومن األدلة على ذلك

هلـا  سوى بينهما يف املنع من الطالق فيهما، وأخرب أن العدة اليت أمر ا اهللا أن يطلق  أن النيب  •
النساء هي من وقت الطهر الذي مل ميسها فيه، فمن أين لنا أن الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة 

  .اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء
أنه كما ال تكون عدا متصلة باحليضة اليت طلق فيها ينبغي أن ال تكون متصلة بالطهر الذي مسها  •

  .سب ببقية هذا الطهر املمسوسة فيهفيه، وكما ال حتتسب ببقية احليضة ال حتت



  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة واألوفق مبقاصد الشريعة من ترك مدة كافية للعدة لتكون فرصة 
للمراجعة، هو األخذ بالقول الثاين، وال حرج يف طول مدة العدة للزوجة بسبب ذلك، ألن ذلك 

ة نفسها، مث ما هو ضررها من طـول  قد يكون يف مصلحة بيت الزوجية، أو يف مصلحة الزوج
  .العدة وزوجها مكلف برعايتها من كل النواحي

أن الشـارع إمنـا جعـل    وقد أشار ابن القيم إىل بعض النواحي املقاصدية يف هذا، فذكر ب
استقبال عدة املطلقة من طهر مل ميسها فيه ليكون املطلق على بصرية من أمره واملطلقة على بصرية 

اإلقراء، فأما إذا مسها يف الطهر مث طلقها، فإنه ال يدري أحامال هي أم حائال، ومل من عدا أا ب
تدر املرأة أعدا باحلمل أم باألقراء ؟فكان الضرر عليهما يف هذا الطالق أشد مـن الضـرر يف   
طلالقها وهي حائض ،فال حتتسب ببقية ذلك الطهر قرءا كما مل حيتسب الشارع به يف جـواز  

  .ق فيهإيقاع الطال
  حكم طالق احلامل ـ  خامسا

اتفق الفقهاء على وقوع طالق احلامل حىت من قال بعدم وقوع الطالق البدعي لعدم بدعية 
أو يطلقها حامال ، أما طالق السنة أن يطلقها يف طهر ال ميسها فيه  ):هذا الطالق، قال ابن تيمية

فهو طالق : ا وقبل أن يستبني محلها لهأو بعد ما وطئه؛ فإن طلقها يف احليض ؛ قد استبان محلها 
  ١(بدعة 

  :اختلف العلماء يف حكم طالق احلامل هل هو سين أم بدعي على قولنيوقد 
ال خالف بـني  :(أن طالقها سين، وهو قول مجهور العلماء، قال ابن عبدالرب: القول األول

  :، ومن األدلة على ذلك٢ )العلماء أن احلامل طالقها للسنة
فقال  ،أنه طلق امرأته وهي حائض:  - رضي اهللا عنه  - لرواية األخرى عن ابن عمر ما ورد يف ا •

  )أو حامال، مث ليطلقها طاهرا ، مره فلرياجعها :( رسول اهللا 
  .أنه إذا مل يكن طالقها سنيا كان بدعيا بالضرورة، ألن القسمة منحصرة بينهما •
إال يف طهر مل ميسها فيه، أو أن تكون حامال  أن املرأة هلا حالتان أحدمها أن تكون حائال فال تطلق •

فيجوز طالقها، والفرق بني احلامل وغريها يف الطالق إمنا هو بسبب احلمل وعدمه، ال بسـبب  
  .حيض وال طهر، وهلذا جيوز طالق   احلامل بعد املسيس دون احلائل

ويلها وال ختفيفها أن حيض احلامل ـ يف حال اعتبار حيضها ـ  ليس له تأثري يف العدة ال يف تط   •
  .إذا عدا بوضع احلمل
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: وهو قول الشافعية، قال الشـافعي ، ١أن طالق احلامل ليس بسين وال بدعي: القول الثاين
أنـت طـالق   : ولو مل يدخل ا أو دخل ا وكانت حامال أو ال حتيض من صغر أو كرب، فقال

ـ ذلك  وإمنا يثبت هلا(ها وال بدعةألا ال سنة يف طالق؛ ثالثا للسنة أو البدعة طلقت مكاا  ن م
جهة العدد المن جهة الوقت، والذي اقتضى هذا القول هو اجلمع بني دليلني حيـتمالن كـال   

  :النوعني 
إمنا أباح طالقها يف طهر مل ميسها فيه، فإذا مسـها يف الطهـر    أن النيب : الدليل األول

حه جتدد ظهور احلمل ،فهذا الـدليبل  ومحلت واستمر محلها استمر املنع من الطالق، فكيف يبي
  . يقتضي بدعية طالق احلامل

أن املعىن الذي ألجله حرم الطالق بعد املسيس معدوم عند ظهور احلمـل،   : الدليل الثاين
ألن املطلق عند ظهور احلمل قد دخل على بصرية، فال خياف ظهور أمر يتجدد به الندم، وليست 

عليها، خبالف طالقها مع الشك يف محلها، وهذا الدليل يقتضـي  املرأة مرتابة لعدم اشتباه األمر 
  .سنية طالق احلامل

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما ورد من نصوص، وما انتفى من حماذير سنية طالق 

  .احلامل ونفوذه، لطول فترة احلمل، وهي كافية للرجعة إن أراداها
بعد ثبوت محل زوجته دليال علـى عـدم رغبتـه يف    ومن جهة ثانية، يكون طالق الزوج 

وإذا أراد أن يطلق امرأتـه   ):االستمرار بالزواج ا، وقد أشار إىل هذه الناحية السرخسي بقوله
وهي حامل طلقها واحدة مىت شاء حىت أنه ال بأس بأن يطلقها عقيب اجلمـاع، ألن كراهـة   

وف الندم إذا ظهر ا حبل، وذلـك غـري   اإليقاع عقيب اجلماع الشتباه أمر العدة عليها، وخ
موجود هنا، وألن احلبل يزيد يف رغبته فيها فيكون إيقاع الطالق بعد ظهوره دليل عدم موافقة 

  ٢(األخالق 
وقد بني يف الفروق سر الفرق بني التطليق بعد مجاع احلامل واآليس والصغرية دون غريمها 

ة عقيب مجاعه، وال جيوز أن يطلق ذوات احليض جيوز أن يطلق احلامل واآليسة والصغري ):بقوله
فـأمن  ، والصغرية واحلامل ال يفيد حبال، يف طهر قد جامعها فيه، والفرق أن الوطء يف اآليسة 

حلدوث احلبل، فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة يف ذوات األقراء، ، الندم عقيب الوطء 
فـال  ، فلم يؤمن النـدم ، ود احلبل من الوطء وأما يف ذوات األقراء فلم يوجد ما يؤمن معه وج

  ٣ ))١:الطالق(﴾لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمرا  ﴿: تعاىللقوله ، ينبغي له أن يطلقها 
                                                

 . ٣/٢٧٧: ، وابن تيمية يف الفتاوى الكربى٦/١٧حاشيةابن القيم على سن أيب داود  : ذكره ابن القيم يف   )١(
 . ٦/١٠:املبسوط   )٢(
 . ١/١٦٠:الفروق   )٣(



ولكن مع ذلك فإن دائرة الطالق، وإن توسعت من جهة الوقت، فإا تضيق مـن جهـة   
أرأيـت   ):واحدة طول فترة احلمل، وقد سئل ابن القاسم العدد، ألنه ال يصح تطليقها إال مرة

ال يطلقها ثالثا ولكـن  : قال مالك: احلامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثالثا كيف يطلقها ؟ قال
وقد قال مالك يف طالق احلامـل  ..يطلقها واحدة مىت شاء وميهلها حىت تضع مجيع ما يف بطنها

ضع محال قال ذلك عبد اهللا بن مسعود وجابر بن عبد اهللا للسنة أن يطلقها واحدة مث يدعها حىت ت
  ١(وغريمها وقاله ابن املسيب وربيعة والزهري 

أما لو أراد أن يضيق على نفسه فيجمع الطلقات مجيعا، فإن لذلك حكمه الشرعي الـذي  
  .سنراه يف صيغة الطالق

                                                
 . .٢/٤:املدونة   )١(



   حق املرأة يف حل عصمة الزوجيةـ  الباب الثاين
  

  ع وآثارهأحكام اخلل ـ أوال
  :حقيقة اخللع

كنزعه إِال أَنَّ فـي الـخـلْعِ مهلة، وسوى : خـلَع   الشيَء يخـلَعه خـلْعاً واختلَعه: لغة
. جـرده : بعضهم بـني الـخـلْع والنزعِ، وخـلَع   النعلَ والثوب والرداَء يخــلَعه خــلْعاً  

ـلَعته فَطَرحته علـى آخر أَو لـم تطْرحه كلُّ ثوب تـخــلَعه  ما خ: والـخـلْعةُ من الثـياب
  . عنك خـلْعةٌ؛ وخـلَع   علـيه خـلْعةً

. نقَضوا الـحلْف والعهد بــينهم : نقَض عهده، وتـخالَع القوم: و خـلَع   الربقَةَ عن عنقه
أَي من خرج من طاعـة  ١(عة لَقـي اهللا ال حجة له من  خـلَع   يداً من طا:) وفـي الـحديث

هو من خـلَعت الثوب إِذا أَلْقَـيته عنك؛ شبه الطاعة : سلْطانه وعدا علـيه بالشر؛ قال ابن اَألثـري
وخــلَع   دابتـه   . واشتمالَها علـى اِإلنسان به وخص الـيد َألن الـمعاهدة والـمعاقَدةَ ـا 

ـلَعخـلَّعهايـلْعاً وخامرأَتـه   : ها خ ــلَعه، وخدقَـي   ـلَعدها، وكذلك  خأَطْلَقَها من قَـي
أَزالَها عن نفسه وطلقها علـى بذْل منها له، فهي خالع، : خـلْعاً، بالضم، وخالعاً فاختلَعت وخالَعته

فهي مختلعة، واالسم من كـل ذلـك   واالسم الـخـلْعةُ، وقد تـخالعا، واختلَعت منه اختالعاً 
  .٢الـخـلْع، والـمصدر الـخـلْع

اختلفت عبارات الفقهاء يف التعبري عنه بناء على آرائهم الفقهية، وفيما يلي بعـض  : اصطالحا
  :التعاريف على املذاهب القهية املشتهرة

  .٣ة تبذله فيخلعها أو يطلقهاعبارة عن عقد بني الزوجني، املال فيه من املرأ هو:عرفه احلنفية بقوهلم •
هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غريها، وعرفه خليل بأنه الطـالق  : رفه املالكية بقوهلمع •

  .٤بعوض وبال حاكم
  ٥(هو فرقة بعوض بلفظ طالق أو خلع  ):عرفه الشافعية بقوهلم •
أو ، فخافت أن ال توفيه حقـه  ، ا كرهت املرأة زوجها االفتداء إذ: هو ):عرفه ابن حزم بقوله •

  ٦(خافت أن يبغضها فال يوفيها حقها
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  ١( وقبوله إياه، فرقة بني الزوجني بردها إليه صداقها  ):وعرفه اإلباضية بقوهلم •
والعالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي كما قال العلماء هي أَن اهللا تعالـى جعل النساء 

؛ فإِذا )١٨٧:البقرة(﴿هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن﴾: تعاىلللرجال، والرجالَ لباساً هلن؛ فقال لباساً 
افتدت الـمرأَة مبال تعطيه لزوجها لـيبِـينها منه فأَجاا إِلـى ذلك، فقد بانت منه وخـلَع كـل  

  .واحد منهما لباس صاحبه
  :املصطلحات املعربة عنه

ف الفقهاء يف التعبري عن اخللع، وعن املختلعة، وسنذكر هنا هذه املصطحات تيسريا لفهـم  اختل
  :النصوص اليت قد نوردها من أقوال الفقهاء واليت ختتلف يف التعبري عنه

ومعناه يف الشرع عقد ، وهو يف اللغة اسم من املصاحلة وهي التوفيق واملساملة بعد املنازعة : الصلح
، الصلح من األلفاظ اليت يؤول إليها معىن اخللع الذي هو بذل املرأة العوض على طالقها و، يرفع الرتاع 

  .والصلح على حالة بذهلا بعضه، واخللع يطلق غالبا على حالة بذهلا له مجيع ما أعطاها 
وفدت املرأة نفسها من زوجهـا  ، وهي يف اللغة اسم للمال الذي يدفع الستنقاذ األسري : الفدية

والفقهاء ال خيرجون يف تعريفهم للفدية عما ، وافتدت أعطته ماال حىت ختلصت منه بالطالق ، تفدي 
ولفظ املفاداة من ، وهو بذل املرأة العوض على طالقها ، ورد يف اللغة، والفدية واخللع معنامها واحد 

  .األلفاظ الصرحية يف اخللع عند الشافعية وعند احلنابلة لوروده يف القرآن كما سنرى
وهي يف االصطالح اسم مـن  ، وهي يف اللغة صيغة مفاعلة تقتضي املشاركة يف الرباءة : املبارأة

أمساء اخللع واملعىن واحد وهو بذل املرأة العوض على طالقها لكنها ختتص بإسقاط املرأة عن الزوج حقا 
على اآلخر مما  وهي عند أيب حنيفة كاخللع كالمها يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجني. هلا عليه

  .يتعلق بالنكاح كاملهر والنفقة املاضية دون املستقبلة
وقد اختلف الفقهاء يف التعبري عن هذ املصطلحات، وخاصة املالكية واإلباضية، وسنذكر هنـا  

  :بعض أقواهلم فيها
خذ : فتقول، املبارئة اليت تبارئ زوجها قبل أن يدخل ا  ):فعند املالكية، ويف املدونة، قال مالك

واملفتدية اليت تعطيه بعض الذي هلا ومتسك ، واملختلعة اليت ختتلع من كل الذي هلا .. الذي لك فتاركين
  ٢(وهذا كله سواء : قال مالك، بعضه 

إن اخللع  )أما اإلباضية، فقد اختلفوا يف حتديد هذه املصطلحات اختالفا عريضا، ومن أقواهلم فيها
إن : وقيل، تقع بالبعض والكل وأكثر منه ، والربءان سواء ، واملباراة  ،والصلح ، والفدية ، والفداء ، 

والصلح ، إال إن اسم اخللع خيتص ببذهلا مجيع ما أعطاها ، وهو بذل املرأة العوض على طالقها : مبعىن

                                                
 . ٧/٢٥٢:شرح النيل   )١(
 . ٣/١٤٦:القرطيب: ، وانظر٢/٢٤٩:املدونة   )٢(



ببعض االفتداء : وقيل، واملباراة والربءان إسقاطها عنه حقا هلا عليه ، والفدية والفداء بأكثر ، ببعضه 
أو حنو ذلك مما ، أو وترك نفقة ولدها ، أو بترك النفقة عليها وهي حامل ،  واخللع بكله ، الصداق 

  ١(هلا
  أحكام اخللع

  :احلكم األصلي للخلع 
  :اختلف الفقهاء يف حكم اخللع على قولني 

أو ، ينه أو د، أو خلقه ، خللقه ، أنه جائز يف احلال الذي لو كرهت املرأة زوجها : القول األول
  .وهو قول مجاهري الفقهاء، يف طاعته   تعاىلوخشيت أن ال تؤدي حق اهللا ، أو ضعفه ، كربه 

وقد ذكر العلماء أن هلذا اخلوف من ترك إقامة حدود اهللا وجهني، إذا وقع أحدمها وأشفقا من 
  : ٢ترك إقامة حدود اهللا اليت حدها هلما حل اخللع، وهذان الوجهان مها

فيفضي ما ذلك إىل ترك إقامة حدود ،  كالمهاأن يكون أحدمها سيئ اخللق أو  :الوجه األول
ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف  ﴿: تعاىلاهللا فيما ألزم كل واحد منهما من  حقوق النكاح يف قوله 

  )٢٢٨:البقرة(﴾
فيؤديه ذلك ، العشرة وااملة أن يكون أحدمها مبغضا لآلخر فيصعب عليه حسن : الوجه الثاين

إىل خمالفة أمر اهللا يف تقصريه يف احلقوق اليت تلزمه ،وفيما ألزم الزوج من إظهار امليل إىل غريها يف قوله 
  )١٢٩:النساء(فَلَا تميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَة ﴾ ﴿:  تعاىل

وصف هذه احلالة، ومن عبارام يف ذلك قول احلسن وقد وردت التعابري الكثرية عن السلف يف 
، (إذا قالت املرأة ال أطيع لك أمرا وال أغتسل لك من جنابة وال أبر لك قسما حل اخللـع :)البصري

، وقال عطاء (أال يقيما حدود اهللا أال يطيعا اهللا وذلك أن املغاضبة تدعو إىل ترك الطاعة ):وقال الشعىب
مل أزل ):قال مالك، و(واألخذ أن تقول املرأة لزوجها إىن أكرهك وال أحبك حيل اخللع ):بن أىب رباح

امسع ذلك من أهل العلم، وهو األمر اتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا مل يضر باملرأة، ومل يسئ 
إليها، ومل تؤت من قبله، وأحبت فراقه، فإنه حيل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، وإن كان النشوز 

  ٣(من قبله بأن يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها
  :ومن األدلة على ذلك

 ،)٢٢٩:البقرة(فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه ﴾ ﴿ :تعاىلقول اهللا  •
زواجهم شيئا على وجه املضارة، وهذا واآلية خطاب لألزواج، وا أن يأخذوا من أ :)قال القرطيب

                                                
 . ٧/٢٥٢:شرح النيل   )١(
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هو اخللع الذي ال يصح إال بأن ينفرد الرجل بالضرر، وخص بالذكر ما أتى األزواج نساءهم، ألن 
العرف بني الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده هلا صـداقا وجهـازا   

  ١(فلذلك خص بالذكر
تبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَلَا تأْخذُوا منه شيئًا وإِنْ أَردتم اس ﴿: أن قوله تعاىل •

فَإِنْ خفْتم أَلَّا  ﴿:  تعاىلما يوجب نسخ قوله  فيه ليسو، )٢٠:النساء(أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا﴾
احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقي ﴾ بِه تدا افْتيما فهِملَيكما زعم املخافون، للوجهني ) ٢٢٩:البقرة(ع

  :التاليني
حظـر   ألن، أن كل واحدة منهما مقصورة احلكم على حال مذكورة فيها  :الوجه األول

وأباحه إذا  خافا ، وأراد استبدال زوج مكان زوج غريها ،من قبلهإذا كان النشوز إمنا هو يف اخللع 
وال يوجب نسـخها وال  ، يقيما حدود اهللا، فليس يف إحدامها ما يعترض به على األخرى أن ال

ومن قال بأن قوله ﴿ فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا﴾ منسوخ  ):قال ابن عبد الرب ،ختصيصها أيضا
باآليتني، فإن قوله مدفوع بأنه إمنا يكون النسخ باخلالف، وال خالف يف اآليتني لآلية األخرى، 

ما إذا خافا أال يقيما حدود اهللا، فقد صار األمر منهما مجيعا، والعمل يف اآليـة األخـرى   أل
منسوب إىل الزوج خاصة، وذلك إرادته الستبدال زوج مكان زوج، وألن الزوجة إذا خافت أال 

  ٢(تقيم حدود اهللا فاختلعت منه فقد طابت نفسها مبا أعطت
إمنا  ):يف حمل واحد وحالة واحدة، قال الطربيوذلك ألن النسخ يستدعي تعارض األحكام 

جيوز يف احلكمني أن يقال أحدمها ناسخ إذا اتفقت معاين احملكوم فيه، مث خولف بني األحكام فيه 
باختالف األوقات واألزمنة، وأما اختالف األحكام باختالف معاين احملكوم فيه يف حال واحدة 

هوم يف العقل والفطرة، وهو من حممود واملنسـوخ  ووقت واحد، فذلك هو احلكمة البالغة واملف
  ٣(مبعزل عنه

إمجاع اجلميع من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من املسلمني على ختطئتـه  : الوجه الثاين
  .٤وإجازة أخذ الفدية من املفتدية نفسها لزوجها، ويف ذلك ما يكفي للداللة على عدم نسخ اآلية

ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشة  ﴿: تعاىلأن االستدالل بقول اهللا  •
﴾ةنيبعلى عدم صحة اخللع مطلقا، وهو قول ابن سريين وأيب قالبة كما سنرى، ال ) ١٩:النساء(م

الفاحشة قد تكـون  قول ابن سريين وأيب قالبة عندي ليس بشئ، ألن  ):يصح، قال ابن عبد الرب
البذاء واألذى، ومنه قيل للبذيئ فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو أطلع منها على الفاحشة كان له 

                                                
 . ٣/١٣٧: القرطيب   )١(
 . ٢٣/٣٧٠:التمهيد   )٢(
 . ٢/٤٧٣:تفسري الطربي   )٣(
 . ٢/٤٧٣:تفسري الطربي   )٤(



لعاا، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حىت تفتدي منه مبا هلا فليس له ذلك، وال أعلم أحدا قال 
عباس والضحاك وقتادة  ، وقد فسر ابن مسعود وإبن١(له أن يضارها، ويسئ إليها حىت ختتلع منه

فإذا نشزت حل له أن يأخذ ماهلا، وقال عطاء : الفاحشة املبينة يف هذه اآلية بالبغض والنشوز قالوا
كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك  ):اخلراساين
  ٢(باحلدود

ما أنقم على ثابت يف دين وال ، ل اهللا يا رسو: فقالت  جاءت امرأة ثابت بن قيس إىل النيب  •
، فردا عليه . نعم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: فقال رسول اهللا . إال أين أخاف الكفر، خلق 

، ويقال إا كانت تبغضه ٣ )اقبل احلديقة وطلقها تطليقة: (فقال له، ويف رواية . وأمره ففارقها
بينهما بطريق اخللع، فكان أول خلع يف  ل اهللا أشد البغض، وكان حيبها أشد احلب ففرق رسو

أول من خالع يف اإلسالم أخت عبد : قال  - رضي اهللا عنه  - اإلسالم، كما روي عن ابن عباس 
يا رسول اهللا ال جيتمع رأسي ورأسه أبدا، إىن رفعت جانـب  : فقالت  اهللا بن أىب، أتت النىب 

أتردين : ادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها، فقالاخلباء، فرأيته أقبل يف عدة، إذ هو أشدهم سو
  .نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهما: عليه حديقته قالت

وهو قول عمر وعثمان :(قال ابن قدامة ،  - رضي اهللا عنهم  - اآلثار الواردة عن السلف الصاحل  •
ن اآلثـار  ، وم٤ )فيكون إمجاعا، مل نعرف هلم يف عصرهم خمالفا ، وعلي وغريهم من الصحابة 

أنـه  ،  - رضي اهللا عنه  - عن علي يف ذلك ما روي   - رضي اهللا عنهم  - الواردة عن الصحابة 
إذا قالت له ال أطيع لك أمرا وال أبر لك : كلمات إذا قالتهن املرأة حل له أن يأخذ الفدية:) قال

امة حدود تركها إق: (قال  - رضي اهللا عنه  - ،وعن ابن عباس ) قسما وال أغتسل لك من جنابة
واهللا ال أبر لك قسما وال أطأ لك مضجعا وال : فتقول، اهللا استخفاف حبق الزوج وسوء خلقها 

فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية وال يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا وخيلـي  ، أطيع لك أمرا 
  ) سبيلها وإن كانت اإلساءة من قبلها

هل  اختلفوا يف نوع احلرمة،قد وعلماء من املتقدمني، وهو قول بعض الحرمة اخللع، : القول الثاين
  :هي مطلقة أم مقيدة على اآلراء التالية

، قال ابـن عبـد   وقول عطاءهو حمرم مطلقا، وهو قول بكر بن عبد اهللا املزين : الرأي األول
                                                

 . ٥/٩٦: القرطيب   )١(
 . ٥/٩٥: القرطيب   )٢(
متس إليه احلاجة عند االستدالل يف هذا املبحـث، وسـنذكر هنـا    هذا احلديث ورد بروايات خمتلفة كثرية، سنرى ما    )٣(

: ، الـدارقطين ٧/٣١٣: ، البيهقي٥/٤: ، جممع الزوائد٥/٢٠٢٢:البخاري: املصادر اليت ورد فيها مبا يغين عن ذكرها كل حني
: لـرزاق ، مصـنف عبـد ا  ٣٧٩: ، سنن سعيد بن منصور١/٦٦٣: ، ابن ماجة٦/١٦٩: ، اتىب٣/٣٦٩: ، النسائي٣/٢٥٤
 . ٢٤/٢٢٣، ٢٤/٢١١، ١١/٣٤٩، ١١/٣١٠، ٦/١٠٣: ، املعجم الكبري٤/٣، ٢/٢٩٦: ، أمحد٦/٤٨٢

 . ٧/٢٤٨:املغين    )٤(



بأن آية اخللع  ، واستدل على ذلك)فإنه مل جيزه؛ إال بكر بن عبد اهللا املزين ، وال نعلم أحدا خالفه :(الرب
  )٢٠:النساء(وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ ﴾ ﴿: منسوخة بقوله تعاىل

ال : قال، سألت بكر بن عبد اهللا عن رجل تريد منه امرأته اخللع : فعن عقبة بن أيب الصهباء قال
خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح فَإِنْ  ﴿: يقول اهللا يف كتابه: قلت له، حيل له أن يأخذ منها شيئا 

﴾ بِه تدا افْتيما فهِملَيكَانَ ﴿ : هذه نسخت بقوله: قال )٢٢٩:البقرة(عجٍ موالَ زدبتاس متدإِنْ أَرو
: قلت لعطـاء : الوروى أبو عاصم عن ابن جريج ق، )٢٠: النساء(﴾ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قنطَارا

إما أن يرضى فيمسك وإما أن ، ال : أرأيت إذا كانت له ظاملة مسيئة فدعاها إىل اخللع أحيل له ؟ قال
  .١يسرح

أن اخللع حمرم إال يف حالة واحدة هي ارتكاب الزوجة للفاحشة، وقد روي عن ابن : الرأي الثاين
ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلَّا  ﴿:  تعاىلسريين وأيب قالبة، واستدال على ذلك بقول اهللا 

﴾ةنيبم ةشبِفَاح نيأْت١٩:النساء(أَنْ ي(  
، فقد أن اخللع ال حيل إال من الناشز، وهو قول عطاء والزهري وعمرو بن شعيب: الرأي الثالث

رأته شيئا من الفدية حىت يكون النشوز من ال حيل للرجل أن يأخذ من ام:) روي عن الزهري أنه قال
أن تظهر له البغضاء، وتسيء عشرته، وتظهر له الكراهية، : وكيف يكون النشوز؟ قال: قيل له: قبلها

  ٢(وتعصي أمره، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها، ال حيل له أكثر مما أعطاها
  :الترجيح

ا ذهب إليه مجهور العلماء، بل يكاد يكون إمجاعا، وهو أن اخللع نرى أن األرجح يف املسألة هو م
من الوسائل املباحة اليت شرعها الشارع للتفريق بني الزوجني، وهو قول ينسجم مع الكثريمن املصاحل 

كما جعل الطالق بيد الرجل يف حال عدم قدرته على استمرار العشرة مع زوجته،  تعاىلاملعتربة، فاهللا 
عن حقوقه املادية اليت بذهلا لزوجته من نفقة ومهر وغريها، جعل للمرأة حق التفريق بينها مع التنازل 

وبني زوجها يف حال كون النفور منها، وضريبة ذلك هو إعطاؤها ما قد يغطي عن الـزوج بعـض   
  . األضرار اليت تصيبه من فراقها، ومبا قد يتمكن معه من الزواج بامرأة أخرى بدهلا

حقيقة العصمة وإن كانت بيد الرجل إال أن للمرأة حقا يف حل هذه العصمة بشرط وذا نرى أن 
التعويض عن األضرار اليت تصيب الزوج بسبب نفورها منه، بل رأى بعض الفقهاء استحباب ذلـك  

، جـاء يف   - رضـي اهللا عنـه    - خاصة إذا خشيت على دينها، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس 
وختشى أن ال تقيم حدود اهللا يف حقه  فال بأس ، كانت املرأة مبغضة للرجل  إذا(: اإلنصاف للمرداوي

على الصحيح من املذهب، وعليـه أكثـر   . أن تفتدي نفسها منه، فيباح للزوجة ذلك واحلالة هذه
                                                

 . ٢/٤٧٢:تفسري الطربي   )١(
 . ٢/٢٤٤: سبل السالم: ، وانظر٢٣/٣٦٨:التمهيد   )٢(



فالصحيح من املذهب أنه يستحب له اإلجابة ، األصحاب، وجزم احللواين باالستحباب، وأما الزوج 
وألزم بـه  . حاب، واختلف كالم الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف وجوب اإلجابة إليهإليه، وعليه األص

   ١ )بعض حكام الشام املقادسة الفضالء
هذا قول شاذ خارج عن اإلمجاع لشذوذه،  ):أما رأي بكر بن عبد اهللا املزين، فقد قال النحاس

فإن خفتم﴾ اآلية ليست مبزالة  ﴿:تعاىلوليست إحدى اآليتني دافعة لألخرى، فيقع النسخ، ألن قوله 
وإِنْ أَردتـم اسـتبدالَ زوجٍ مكَـانَ زوجٍ     بتلك اآلية، ألما إذا خافا هذا مل يدخل الـزوج يف ﴿ 

  ٢)ألن هذا للرجال خاصة) ٢٠:النساء(﴾
  دوافع اخللع وأحكامها

إما أن ال يكون هناك  ال ختلو دوافع اخللع من ثالثة أحوال على ما تقتضيه القسمة العقلية وهي
، وهو إما أن يكون الزوج أو الزوجة، وبيان ٣دافع للخلع من كليهما، أو أن يكون الدافع له أحدمها

  :ذلك فيما يلي
  :اخللع من غري سبب  ـ ١

  :اختلف الفقهاء يف حكم خمالعة الزوجة لزوجها من غري سبب على قولني
وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ، ح اخللع فإن فعلت ص، أنه  يكره هلا ذلك : القول األول

  :مبا يليوالثوري ومالك واألوزاعي والشافعي، واستدلوا على ذلك 
وآتوا النساَء صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًـا   ﴿:قول اهللا تعاىل  •

  )٤:النساء(مرِيئًا﴾
لم يذكرها على جهة الشرط، وإمنا تعالىاآلية اليت احتج ا املخالفون ال حجة فيها، ألن اهللا  أن •

  .ذكرها ألنه الغالب من أحوال اخللع، فخرج القول على الغالب
وروي معىن : حرمة اخللع من غري سبب، وهو قول ابن املنذر وداود، قال ابن املنذر: القول الثاين

   .من أهل العلم ذلك عن ابن عباس وكثري
فخافت أن ال ، إذا كرهت املرأة زوجها  :زم إىل احلرمة وعدم الصحة إال يف حالتنيحوذهب ابن 

، فلها أن تفتدي يف هذه احلالة منه ويطلقهـا  ، أو خافت أن يبغضها فال يوفيها حقها ، توفيه حقه 
، أو باجتماعهما ، ملذكورين وال حيل االفتداء إال بأحد الوجهني ا:(قال ابن حزم . بشرط تراضيهما

ويبطل طالقه ومينع ، وهي امرأته كما كانت ، ويرد عليها ما أخذ منها ، فإن وقع بغريمها فهو باطل 
  :، ومن األدلة على ذلك٤ )من ظلمها فقط

                                                
 . ٨/٣٨٢:اإلنصاف   )١(
 . ٣/١٤٠: القرطيب   )٢(
 . افع من كليهما ألنه يضم لكون الدافع من الزوج كما سنرىومل نتحدث عن كون الد   )٣(
 . ٩/٥١١:احمللى   )٤(



ا أَلَّا يقيما حـدود اللَّـه   ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَ ﴿: تعاىلقوله  •
فَإِنْ  ﴿: مث قال تعاىل، ، وهو صريح يف التحرمي إذا مل خيافا إال يقيما حدود اهللا )٢٢٩:البقرة(﴾

﴾ بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي مفْتفدل مبفهومه على أن )٢٢٩:البقرة(خ ،
تلْك حدود اللَّـه فَلَـا    ﴿: مث غلظ بالوعيد فقال، ح الحق ما إذا افتدت من غري خوف اجلنا

 )٢٢٩:البقرة(تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمون﴾
  ١(من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة، أميا امرأة سألت زوجها الطالق  ): قوله  •
   ٢ )املختلعات واملنتزعات هن املنافقات: (قوله  •
عن عائشة بنت سهل أا كانت عند ثابت بن قيس بن مشاس، فضرا فكسر نغضها، فأتـت   •

: خذ بعض ما هلا وفارقها، قال: ثابتا فقال بعد الصبح، فاشتكت إليه فدعا النىب  رسول اهللا 
 ): صدقتها حديقتني، ومها بيدها، فقال النىب فإىن أ: نعم قال: ويصلح ذلك يا رسول اهللا قال

  .، وهو يدل على سبب اخللع٣، فأخذمها وفارقها(خذها وفارقها
ال ضـرر وال  :( فحرم لقوله ، وإزالة ملصاحل النكاح من غري حاجة ، أنه إضرار ا وبزوجها  •

  ٤ )ضرار
بدليل الربا ؛ اجلواز يف املعاوضة ، أنه ال يلزم من جواز إعطاء املرأة من مهرها لزوجها  يف غري عقد  •

  .فقد حرمه اهللا يف العقد وأباحه يف اهلبة، 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو التشديد على املرأة يف كراهة اختالعها من زوجهـا إىل درجـة   
التحرمي يف حال كون ذلك عن هوى جمرد، ال عن سبب دعاها إىل ذلك، وعلى ذلك تدل النصوص 

، وخصوص اآلية يف التحرمي ، واحلجة مع من حرمه :(قال ابن قدامة قها أصحاب القول الثاين، اليت سا
  ٥ )مع ما عضدها من األخبار، جيب تقدميه على عموم آية اجلواز 

لكن هناك من األسباب ما ال ميكن التصريح به، فلذلك تصبح احلرمة من املسائل التعبدية احملضة، 
إحراج الرجل معها للتعرف على أسباا، كما ال يسأل الرجل عن سـبب   فال يصح إحراج املرأة أو

  .تطليقه لزوجته، كما ورد ذلك يف احلديث
ولكن ما ميكن فعله هو وعظ املرأة وتنبيهها إىل حرمة مفارقتها لبيت الزوجية من غـري سـبب   

                                                
: ، البيهقـي ٢/٢١٦: ، الـدارمي ٢/٢١٨: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، احلاكم: قال احلاكم   )١(
 . ٤/٣٩٠: ، شعب اإلميان١/٣٢٣: ، أمحد٤/١١٢: ، مصنف ابن أيب شيبة١/٦٦٢: ، ابن ماجة٧/٣١٦

، ٥/٥:، جممـع الزوائـد  ٣/٤٩٢:هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، الترمـذي : قال الترمذي   )٢(
 . ١١/١١٠: ، مسند أيب يعلى٢/٤١٤: ، أمحد٧/٣١٦: البيهقي

 . سبق خترجيه   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
 . ٧/٢٤٨:املغين    )٥(



  .معقول، وترك اخليار بعد ذلك لدينها وورعها حىت ال تفضح أسرار البيوت
  :خللع عند ثبوت الضرر من الزوج ا ـ ٢

وضارها بالضرب ، اختلف الفقهاء يف حكم اخللع عند ثبوت الضرر من الزوج ،كما لو عضلها
ففعلـت  ، لتفتدي نفسها منه ، والقسم وحنو ذلك ، من النفقة ؛ أو منعها حقوقها ، والتضييق عليها 

  :١على قولني
،  ٢ومنعها حقه، أن يكون ذلك بسبب نشوزها  والعوض مردود، إال، اخللع باطل : القول األول

أمجعوا على حتظري أخذ ما هلا إال أن يكون النشوز وفسـاد    ):هو قول مجاهري العلماء، قال القرطيبو
قد روي عن ابن عباس وعطاء وجماهد والشعيب والنخعي والقاسم بن حممـد  ، و٣(العشرة من قبلها

والزهري وبه قال مالك والثوري وقتادة والشـافعي   وعروة وعمرو بن شعيب ومحيد بن عبد الرمحن
  : واستدلوا على ذلك مبا يليوغريهم، وإسحاق 

ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه  ﴿: قول اهللا تعاىل •
يف هذه اآلية أن يؤخذ منها شيء إال بعد اخلوف بأال يقيما  عاىلت، فقد حرم اهللا )٢٢٩:البقرة(﴾

حدود اهللا، وأكد التحرمي بالوعيد ملن تعدى احلد، واخلطاب يف اآلية للزوجني، وقـد اختلـف   
هذا اخلوف هو مبعىن العلم أي أن يعلما أال يقيما حدود : املفسرون يف معىن اخلوف يف اآلية، فقيل

 .٤ف احلقيقي، وهو اإلشفاق من وقوع املكروه وهو قريب من معىن الظنهو من اخلو: اهللا، وقيل
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساَء كَرها ولَا تعضلُوهن لتـذْهبوا  : تعاىلقال اهللا   •

﴾ نوهمتيا آتضِ معمبا كانوا عليه يف اجلاهلية مـن   ٥ن العضل، وقد قرن النهي ع)١٩:النساء(بِب
  .إرث املرأة لبينان شناعة هذا الفعل

   .واألجر يف اإلجارة، كالثمن يف البيع ، فلم يستحق ، أنه عوض أكرهن على بذله بغري حق  •
، قـال أبـو   وهو آمث عاص، وهو قول أيب حنيفة، والعوض الزم ، العقد صحيح : القول الثاين

، ما ورد يف حديث حبيبة  ، ومن األدلة على ذلك٦ابن القاسم عن مالك مثله احلسن بن بطال وروى
: فقال، ثابتا  فدعا النيب   فأتت النيب ، فضرا فكسر ضلعها ، أا كانت حتت ثابت بن قيس 

                                                
 . ٧/٢٤٨:املغين   )١(
، ألنه مل يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، غين على أن مثله ما لو آذاها وال يريد بذلك أن تفتدي نفسها وقد نص يف امل   )٢(

ومع ذلك فإن عليه إمث الظلم، ولكن هذا يتناقض مع هذا القول ألن أي مؤذ لزوجته لن يربر إضراره لزوجته بإرادة اخللـع وإال  
 . عومل خبالف مقصوده

 . ٣/١٣٧: القرطيب   )٣(
 . ٣/١٣٧:القرطيب: انظر   )٤(
أصل العضل التضييق واحلبس، ومنه عضلت املرأة بولدها عسر عليها كأعضلت فهي معضل ومعضل، ويقال  عضـل     )٥(

 . ٤/٢٤١: املرأة يعضلها منعها الزوج ظلما وعضلت األرض بأهلها غصت، روح املعاين
، أو إيصال شتم يف غري حق ، البغض هلا وإمنا األذى بضرب  وليس من اإلضرار: ، وقال ابن القاسم٣/١٣٧: القرطيب   )٦(

 . ١/١٩٤:أو أخذ مال أو املشاورة، شرح ميارة



  .١وفارقها ففعل، خذ بعض ماهلا 
  : الترجيح

النصوص، ويتوافق مع املصاحل  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، وهو الذي تدل عليه
الشرعية، ألن اخللع لو مت بعد حصول اإلذية من الرجل كان يف ذلك ذريعة لكل من يريد أن يطلـق  
زوجته، ويسترد مهره، ويتخلص من احلقوق الواجبة عليه، بل مثل هذا تطلق زوجته إلضراره ا مع 

  .تكليفه باحلقوق الواجبة عليه كما سنرى يف الفصل التايل
أو ، مث ادعت أا إمنا خالعته لظلمه هلا يف بـدا  ، وقد نص الفقهاء يف هذا على أا إذا خالعته 

لضرره ا كما لو كان مينعها من زيارة والديها على أن الظلم والضرر كما كاملترادفني فإن أثبتـت  
ا تدفعه أن يكون عن طيب ذلك، فلها استرجاع ماهلا وينفذ الطالق بائنا ألن اهللا تعاىل شرط يف حلية م

  )٤:النساء(نفس فقال عز من قائل ﴿ فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا﴾
وهذا من قوله خالف ظاهر كتاب  ):وقد شدد ابن املنذر النكري على أصحاب القول الثاين قائال

الف ما أمجع عليه عامة أهل العلم من ذلك، وال أحسب ، وخاهللا، وخالف اخلرب الثابت عن النىب 
أن لو قيل ألحد أجهد نفسك يف طلب اخلطإ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحرمي شئ مل 

  ٢(يقابله مقابل باخلالف نصبا، فيقول بل جيوز ذلك وال جيرب على رد ما أخذ

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . ٣/١٣٧: القرطيب   )٢(



  ثبوت الضرر من الزوجةاخلع عند  ـ  ٣
فعضلها زوجها لتفتدي ، مثالأتت بفاحشة  ثبت الضرر من الزوجة، بأنما لو اختلف الفقهاء في

  :هل يصح اخللع أم ال على قولني، ففعلت ، نفسها منه
بآيتني من القرآن الكرمي يصح اخللع، وهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك : القول األول
  : فيهما الغىن، مها
ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشـة   ﴿: تعاىلقول اهللا : اآلية األوىل

﴾ةنيبا حقوق واالستثناء من النهي إباحة ،)١٩:النساء(م وهذه اآلية من أصول اآليات اليت حتفظ ،
واليت يذكرها البعض كخالف تفسريي املرأة يف اإلسالم، وهي يف تركيبها املعجز حتمل املعاين الكثرية،

أو فقهي، ونذكرها هنا كمعان حتتملها اآلية كما حتتمل غريها، وسنقتصر منها على موضع الداللة، 
فالنهي عن العضل موجه إما لألزواج أو لألولياء أو للورثة، ومما يتعلق باالستشهاد هنا هو كونه خطابا 

 :١الثة أقواللألزواج، ومن معاين العضل الذي ى عنه ث
أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، وهلا عليه مهر فيحبسها ويضرا لتفتدي، قاله ابن عباس وقتادة 

 .والضحاك والسدي
أن الرجل كان ينكح املرأة الشريفة فلعلها ال توافقه فيفارقها على أن ال تتزوج إال بإذنه ويشهد 

 .له ابن زيدعلى ذلك فاذا خطبت فأرضته أذن هلا وإال عضلها قا
 .أم كانوا بعد الطالق يعضلون كما كانت اجلاهلية تفعل فنهوا عن ذلك روي عن ابن زيد أيضا

  :وقيل يف الفاحشة قوالن
  .أا النشوز على الزوج، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة يف مجاعة •
ساين قال كانت أنه الزىن قاله احلسن وعطاء وعكرمة يف مجاعة، وقد روى معمر عن عطاء اخلرا •

 . املرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ماساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك باحلد
فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه  ﴿:  تعاىلقول اهللا : اآلية الثانية

فال تقـيم  ، وتفسد فراشه ، لحق به ولدا من غريه مل يأمن أن ت، مىت زنت ، وهي )٢٢٩:البقرة(﴾
  .حدود اهللا يف حقه
فأشبه ما لو مل ،ال يصح اخللع، وهو أحد قويل الشافعي، ألنه عوض أكرهت عليه : القول الثاين

  . تزن
  : الترجيح

 نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ففي اآليتني املذكورتني الغىن يف الداللة، فالضرر هنا
من الزوجة، فلذلك كان للزوج احلق يف استرجاع ما أعطاها مقابل تسرحيها، ولكن هذا متوقف على 

                                                
 . ٢/٤٠: زاد املسري: انظر   )١(



وأوىل ما قيل يف :) أن تكون قد أتت حقا بالفاحشة اليت تبيح له أخذ ماهلا، وقد قال  الطربي يف تأويلها
سان على زوجها وأذى له تأويل قوله إال أن يأتني بفاحشة مبينة أنه معين به كل فاحشة من بذاءة بالل

﴾ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتكـل  ) ١٩:النسـاء (وزنا بفرجها، وذلك أن اهللا جل ثناؤه عم بقوله ﴿ إِلَّا أَنْ ي
فاحشة مبينة ظاهرة، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش اليت هي زنا أو نشوز فله عضلها على 

 تفتدي منه بأي معاين فواحش أتت بعد أن تكون ظـاهرة  ما بني اهللا يف كتابه والتضييق عليها حىت
  ١(مبينة

اتقوا اهللا يف النساء فانكم أخذمتوهن بأمانـة اهللا، واسـتحللتم   (: ويدل عليه من السنة قوله 
فروجهن بكلمة اهللا، وإن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن 

  ٢ )م رزقهن وكسون باملعروفضربا غري مربح، وهلن عليك
فبني أن لزوج املرأة إذا أوطأت امرأته نفسها غريه وأمكنت (: قال الطربي تعليقا على هذا احلديث

من مجاعها سواه أن له منعها من الكسوة والرزق باملعروف مثل الذي له من منعها ذلك إذا هي عصته 
هلا مبنعه إياها ماله منعها حقا هلا واجبا عليه،   وإذا يف املعروف، وإذا كان ذلك له فمعلوم أنه غري مانع 

كان ذلك كذلك فبني أا إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوجها فأخذ منها زوجها ما أعطته أنه مل 
يأخذ ذلك عن عضل منهي عنه، بل هو أخذ ما أخذ منها عن عضل له مباح، وإذ كان ذلك كذلك 

ولَـا تعضـلُوهن    ﴿: تبارك وتعاىل الذي استثناه من العاضلني بقوله كان بينا أنه داخل يف استثناء اهللا
﴾ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نوهمتيا آتضِ معوا بِببذْهتوإذ صح ذلك تبني فساد قول من )١٩:النساء(ل ،

ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتخ باحلدود، ألن احلد حق اهللا تعاىل على من أتى بالفاحشة ﴾ منسو قال ﴿ إِلَّا أَنْ ي
اليت هي زنا، وأما العضل لتفتدي املرأة من الزوج مبا آتاها أو ببعضه فحق لزوجها ،كما عضله إياها 

  ٣ )وتضييقه عليها، إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حق له وليس حكم أحدمها يبطل حكم اآلخر
  وقت اخللع

أن وقت اخللع ال يعرض له ما يعرض للطالق من السنية والبدعية، فلذلك نص  اتفق الفقهاء على
ألن املنع من الطالق يف احليض ؛ والطهر الذي أصاا فيه  ٤الفقهاء على أنه ال بأس باخللع يف احليض
واخللع إلزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة واملقام مع ، من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة 

ولذلك مل يسأل ، فجاز دفع أعالمها بأدنامها ، وهو أعظم من ضرر طول العدة ، من تكرهه وتبغضه 
فيكون ذلـك  ، واخللع حيصل بسؤاهلا ، وألن ضرر تطويل العدة عليها ، املختلعة عن حاهلا  النيب 

                                                
 . ٤/٣١١: الطربي   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . ٤/٣١٢: الطربي   )٣(
إنه جيوز برضاها وعلى : اخللع يف احليض ال جيوز وقد قيل: قال ابن شاس «:ملالكية، ففي التاجخالف يف ذلك بعض ا   )٤(

 . ٥/٣٠٤: التاج واإلكليل »ال أعرف من نقل اجلواز: ابن عرفة. هذا جيوز برضاها دون خلع



  .١ودليال على رجحان مصلحتها فيه، رضاء منها به 
أما استدالله ففيه ):املختلعة عن حاهلا، فقال فسار النيب وقد تعقب بعضهم االستدالل بعدم است

خرج إىل الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس،  ألن يف رواية الشافعي وغريه أنه ، نظر 
ففي دخوهلا املسجد دليل ، وبابه الذي خيرج منه إىل املسجد من الزم من جييء إليه أن يدخل املسجد 

  (ري حائضعلى كوا طاهرا غ
، وفيه نظر ال خيفى على ذي فهم ، هكذا حبث املخرج تبعا لغريه :) قال ابن حجر معقبا على هذا

وأيضا فإطالق اإلذن ، عمومه يف احلالتني ، بل ال يلزم من إطالق اإلذن بالنسبة إىل زمن السنة والبدعة 
  ٢(صوص وجهي فتعارضافبينهما عموم وخ، يف االختالع يعارضه إطالق املنع من طالق احلائض 

  اخللع الفرقة يف نوع 
  :على قولنينوع الفراق احلاصل باخللع  اختلف الفقهاء يف

إن اخللع بعوض فسخ بأي لفظ كان، ولو وقع بصريح الطالق، وليس من الطالق : القول األول
 ):ةقال ابن تيمي، وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأيب ثور ورواية عن أمحد، الثالث

وهذا هو املنقول عن عبد اهللا بن عباس وأصحابه وعن اإلمام أمحد وقدماء أصحابه مل يفرق أحد من 
السلف وال أمحد بن حنبل وال قدماء أصحابه يف اخللع بني لفظ ولفظ ال لفظ الطالق وال غريه، بل 

 قول ابن عباس رأيت أيب يذهب إىل: قال عبد اهللا، ألفاظهم كلها صرحية يف أنه فسخ بأي لفظ كان 
وابن عباس صح عنه أنه كل ما أجازه املال فليس بطالق، والذي يقتضيه القياس أما إذا طلقها لنكاح 

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي، ٣(ثبت صداق املثل فهكذا اخللع وأوىل
، مث )٢٢٩: البقرة(﴾ إِحسانالطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِ﴿ : أن اهللا تعاىل ملا قال •

﴿ وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ﴾ إىل أن قال يف نسـق  : تعاىلعقب ذلك بقوله 
﴾ هرا غَيجوز حنكى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا تفأثبت الثالثة ، )٢٣٠:البقرة(التالوة  ﴿ فَإِنْ طَلَّقَه

ألنه ذكر ؛ إذ لو كان طالقا لكانت هذه رابعة ؛ أن اخللع ليس بطالق دل ذلك على ، بعد اخللع 
  .اخللع بعد التطليقتني مث ذكر الثالثة بعد اخللع

 .فكانت فسخا كسائر الفسوخ، أا فرقة خلت عن صريح الطالق ونيته  •
ونقل عن  ):، قال ابن تيمية - رضي اهللا عنهم  - أنه ال يصح ما نقل خالف ذلك عن الصحابة  •

بل ضعف أمحد بن حنبل وابن خزمية وابن ، لكن مل يثبت عن واحد منهم ؛ ائفة من الصحابة ط

                                                
، ٧/٤٩٧: ة احملتـاج ، حتف٣/٢٥٧: ، البحر الرائق٤/١٥٢: ، البحر الزخار٣/٢٨٧:، الفتاوى الكربى٧/٢٤٧:املغين   )١(

 . ٥/٣٣٩: ، مطاب أوىل النهي٣/٤٠: شرائع اإلسالم
 . ٣/٤١٩:تلخيص احلبري   )٢(
 . ٥/٤٨٥:الفتاوى الكربى   )٣(



   ١(املنذر وغريهم مجيع ما روي يف ذلك عن الصحابة 
، أنه طلقة بائنة، وقد روي ذلك عن سعيد بن املسيب واحلسن وعطاء وقبيصـة  : القول الثاين

، والشعيب والزهري ومكحول وابن أيب جنـيح   وشريح  وجماهد وأيب سلمة بن عبد الرمحن والنخعي
وهو قول فقهاء األمصار ال خـالف  :) قال اجلصاصومالك واألوزاعي واحلنفية، ورواية عن أمحد، 

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي، ٢(بينهم فيه 
: قرةالب(﴾ الطَّالق مرتان﴿ : تعاىلأن ما استدلوا به من القرآن الكرمي ال يصح، وذلك ألن قوله  •

﴿ : تعاىلأفاد حكم االثنني إذا أوقعهما على غري وجه اخللع، وأثبت معهما الرجعة بقوله )٢٢٩
فإمساك  مبعروف ﴾، مث ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه اخللع، وأبان عن موضـع احلظـر   

﴿ : تعاىلمث عطف على ذلك قوله ، واإلباحة فيهما، واحلال اليت جيوز فيها أخذ املال أو ال جيوز 
﴾ هرا غَيجوز حنكى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا تفعاد ذلك إىل االثنـتني   )٢٣٠:البقرة(فَإِنْ طَلَّقَه

املقدم ذكرمها على وجه اخللع تارة وعلى غري وجه اخللع أخرى، فليس يف اآليات داللة على أن 
 .مث الرابعة بعد اخللع، اخللع بعد االثنتني 

وال ):ابن العريب يف اإلنكار على الوجه الذي فسر به أصحاب القول األول اآلية، فقال وقد بالغ •
الطَّالق مرتان فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح ﴿ : قال تعاىلألن اهللا ؛ يفهم هذا إال غيب أو متغاب

انساجعـا إىل األوىل  ، فإن وقع شيء من هذا الطالق بعوض كان ذلك ر)٢٢٩: البقرة(﴾ بِإِح
فـإن  ، فال جناح عليه فيه ؛ ﴾ حسبما تقدم أَو تسرِيح بِإِحسان والثانية دون الثالثة اليت هي ﴿ 

  ٣(طلقها ثالثة فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه كان بفدية أو بغري فدية 
  .اخللع تطليقة جعل رسول اهللا : عن سعيد بن املسيب قال •
فارقها، بعدما : خل سبيلها، ويف بعض األلفاظ: قيس حني نشزت عليه امرأته لثابت بن قوله  •

قد فارقتك، أو قد : ومعلوم أن من قال المرأته. قد فعلت: ردي عليه حديقته، قال: قال للمرأة
فدل ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارع كان ، أنه يكون طالقا ، خليت سبيلك، ونيته الفرقة 

  .طالقا
سأل : فإن اليصح، فعن عبد امللك بن ميسرة قال  - رضي اهللا عنه  - وي عن ابن عباس أما ما ر •

واهللا لقد : ال تزال حتدثنا بشيء ال نعرفه فقال: فقلت؛ ليس بشيء : فقال، رجل طاوسا عن اخللع 
هذا مما أخطأ فيه : ويقال ):مجع ابن عباس بني امرأة وزوجها بعد تطليقتني وخلع، قال اجلصاص

منها أنه روى عن ، وكان كثري اخلطإ مع جاللته وفضله  وصالحه يروي أشياء منكرة ، طاوس 
وكان أيوب يتعجب من كثـرة خطـإ   : من طلق ثالثا كانت واحدة، قالوا: ابن عباس أنه قال

                                                
 . ٣/٢٧١:الفتاوى الكربى   )١(
 . ١/٥٣٩: اجلصاص   )٢(
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، فأنكره عليه أهل مكة : اخللع ليس بطالق، قال: طاوس، وذكر ابن أيب جنيح عن طاوس أنه قال
  . ١إمنا مسعت ابن عباس يقول ذلك: اعتذر إليهم وقالفجمع ناسا منهم و

، قد طلقتك على مال، أو قد جعلت أمرك إليك مبال كان طالقـا  : أنه ال خالف أنه لو قال هلا •
  . كذلك إذا خلعها مبال، قد خلعتك بغري مال، يريد به الفرقة كان طالقا : وكذلك لو قال هلا

البيع، ألنه ال خالف يف جواز اخللع بغري مال وعلى أقل من أنه ال يصح قياس اخللع على اإلقالة يف  •
ولو كان اخللع فسخا كاإلقالة ملا جـاز إال  ، واإلقالة ال جتوز بالثمن الذي كان يف العقد ، املهر 

  .باملهر الذي تزوجها عليه
ـ  • يس أن يف اتفاق اجلميع على جوازه بغري مال وبأقل من املهر داللة على أنه طالق مبال، وأنه ل

   .بفسخ، وأنه ال فرق بينه وبني قوله قد طلقتك على هذا املال
فوجب أن ، والفرقة اليت ميلك الزوج إيقاعها هي الطالق دون الفسخ ، أا بذلت العوض للفرقة  •

  .يكون طالقا
 .كغري اخللع، فكان طالقا ، قاصدا فراقها ، أنه أتى بكناية الطالق  •

  : الترجيح
لة من باب رعاية املقاصد الشرعية من تضييق منافذ الطـالق وإتاحـة   نرى أن األرجح يف املسأ

حسبت طلقـة،  ، طلقة، فخالعها مرة الفرص للرجعة  هو اعتباره فسخا ال طالقا، ألنا إذا اعتربناها 
وإن . فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه، فنقص ا عدد طالقها، وإن خالعها ثالثا طلقت ثالثا 

  .وإن خالعها مائة مرة، ، مل حترم عليه هو فسخ: قلنا
زيادة على ذلك، فإن القول باعتباره فسخا ينسجم مع ما ذكرنا من أن اخللع هو الطالق اخلاص 

  .باملرأة، فلذلك ال يصح أن ينقص من فرص تطليق الرجل، كما ال ينقص تفريق احلاكم ذلك
  طالق املختلعة

فترة عدا على القول بأن الفرقة طالق، كما ذكرنـا  اختلف الفقهاء يف أثر تطليق املختلعة يف 
  : اخلالف يف املسألة السابقة، على قولني

: وهو أن يقول، دون الكناية والطالق املرسل ، يلحقها الطالق الصريح املعني :  القول األول
ي وطاوس، والنخعي والزهر، وشريح ، كل امرأة يل طالق، وقد روي حنو ذلك عن سعيد بن املسيب 

  : والثوري، وهو قول احلنفية، ومن األدلة على ذلك، واحلكم ومحاد 
﴿ فَـإِنْ  : يف نسق التالوة تعاىلشرع صريح الطالق بعد املفاداة بالطالق، فقد قال   تعاىلأن اهللا  •

تو اللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إِنْ ظَنعاجرتا أَنْ يهِملَيع احنا فَلَا جمٍ   طَلَّقَهقَـوـا لهنيبي اللَّه وددح لْك
ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما  ﴿: تعاىلوقوله ، عطفا على ما تقدم ذكره) ٢٣٠:البقرة(يعلَمون﴾
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﴾ اللَّه وددا حيمقافَا أَلَّا يخئًا إِلَّا أَنْ ييش نوهمتياجع بعد التطليقة فأباح هلما التر) ٢٢٩:البقرة(آت
  .١الثالثة بشريطة زوال ما كانا عليه من اخلوف لترك إقامة حدود اهللا

  ٢(ما دامت يف العدة ، املختلعة يلحقها الطالق  ):رووا حديثا يف ذلك هو •
فدل ذلك على أن هذه ، أنه جائز أن يندما بعد الفرقة وحيب كل واحد منهما أن يعود إىل األلفة  •

  .اخللع الثالثة مذكورة بعد
ولو واجهها به، وهو قول ابن عباس وابن الزبري ، ال يقع باملعتدة من اخللع طالق : القول الثاين

وإسحاق وأيب ثور،ومن األدلة ، والشافعي ، والشعيب ومالك ، واحلسن ، وجابر بن زيد ، وعكرمة 
  : على ذلك

ألنه شرع قبل االبتـداء  ، تعتد أنه ال يصح استدالل املخالفني باآلية ألن معناها فإن طلقها ومل  •
فالصريح ، ويكون معقبا به ، وال طالق بعدها ليكون مرتبا عليها ، بطالقني فيكون االبتداء ثالثة 

شرع  تعاىلاملذكور على سبيل املعاقبة معناه إن مل يكن فداء ولكن كان صرحيا، وذلك ألن اهللا 
وإما ، إما بالترك لتبني ، سرحيا بإحسان مث ذكر بعدمها إمساكا مبعروف أو ت، طلقتني صرحيتني 

وإن مل تفتد وطلقها كان ، فإن افتدت فال جناح عليها فيه ؛ فيكون متليكا للثالثة ، بالطلقة الثالثة 
  .٣فيكون بيانا لكيفية التصرف فيما بقي من ملك الثالثة، كما أخرب به ، كذلك 

  .أن احلديث الذي استدل به املخالفون ال أصل له •
  .وال نعرف هلما خمالفا يف عصرمها، قول ابن عباس وابن الزبري أنه  •
  .أو املنقضية عدا، كاملطلقة قبل الدخول ، فلم يلحقها طالقه ، أا ال حتل له إال بنكاح جديد  •
إذا :) كاألجنبية، قال الشافعي مبينا القاعدة يف هذا ومثله، فلم يلحقها طالقه ، أا ليست زوجته  •

قها يف العدة مل يقع عليها الطالق ألا ليست بزوجة وال يف معاين األزواج حبال بأن خالعها مث طل
يكون له عليها رجعة وال حتل له إال بنكاح جديد كما كانت قبل أن ينكحها، وكذلك لو آىل 
منها أو تظاهر أو قذفها مل يقع عليه إيالء وال ظهار وال لعان إن مل يكن ولد ولو ماتت أو مات مل 

وارثا، وإمنا قلت هذا بداللة كتاب اهللا عز وجل ألن اهللا تعاىل حكم ذه األحكام اخلمسة من يت
فلما عقلنا عن اهللا تعاىل أن هذين غري ، اإليالء والظهار واللعان والطالق واملرياث بني الزوجني 

    ٤(زوجني مل جيز أن يقع عليها طالقه
. كما قبل الدخول، فال يلحقها الصريح املعني ، بالكناية وال تطلق ، أا ال يقع ا الطالق املرسل  •

 .فالنة طالق: مثل أن يقول، أو ال يواجهها به . أنت طالق: فيقول، وال فرق بني أن يواجهها به 
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  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما سبق من تضييق باب الطالق هو عدم صـحة طـالق   

  :بنياملختلعة يف فترة عدا لسب
أنه لغو حمض، فاملرأة تبني من زوجها باخللع وال حاجة بعده إليقاع الطالق، فيصري بذلك الطالق  •

  .كاختاذ آيات اهللا هزوا، الستعماله  لغري ما شرع له
  .أنه ضرر حمض، فهو ينقص من الفرص اليت أتاحها الشارع للزوجني للرجعة من غري سبب معقول •

  رجعة املختلعة
  : ثبوت الرجعة للزوج بعد اختالع زوجته على األقوال التاليةاختلف الفقهاء يف

وقد اتفق على القول ذا من اعترب اخللع فسخا أو طالقا، ، ال يثبت يف اخللع رجعة : القول األول
منهم احلسن وعطاء وطـاوس  ؛ هو قول أكثر أهل العلم  ):وهو قول مجهور العماء، قال ابن قدامة

  : ، ومن األدلة على ذلك(اعي ومالك والشافعي وإسحاقوالنخعي والثوري واألوز
وإمنا يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه،  )٢٢٩:البقرة(﴿فيما افْتدت بِه ﴾: تعاىلقوله  •

  .فهي حتت حكمه، وإذا كانت له الرجعة 
  .لعاد الضرر، فلو جاز ارجتاعها ، أن القصد إزالة الضرر عن املرأة  •

الزوج باخليار بني إمساك العوض وال رجعة له، وبني رده وله الرجعة، وقد روي : القول الثاين
قد بني اهللا تعاىل حكـم   ):عن الزهري وسعيد بن املسيب، وهو قول ابن حزم، قال يف بيان علة قوله

جلَهـن فَأَمِسـكُوهن   ﴿ فَإِذَا بلَغن أَ: قال، )٢٢٨:البقرة(وأن ﴿َ بعولَتهن أَحق بِردهن ﴾، الطالق 
﴾ كُمنلٍ مدى عوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعفال جيوز خالف ذلك، وما ) ٢:الطالق(بِم

إال الثالث ، طالقا بائنا ال  رجعة فيه  وال عن رسوله ، وجدنا قط يف دين اإلسالم عن اهللا تعاىل 
وال مزيد، وأما عدا ذلك فآراء ال حجة فيها، وأما رده ما أخذ ،  مل يطأها أو اليت، جمموعة أو مفرقة

فإذا مل يتم هلا مرادها فماهلا الذي مل تعطه إال لذلك،  مردود ، منها فإمنا أخذه لئال تكون يف عصمته 
   ١(فال يرد عليها شيئا، فترضى ، إال أن يبني عليها أا طلقة له الرجعة فيها ، عليها 

مـن  ؛ إن كان اخللع بلفظ الطالق فله الرجعة، وهو قول أيب ثور، ألن الرجعة : الثالث القول
  .كالوالء مع العتق، فال تسقط بالعوض ، حقوق الطالق 

  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة والذي تدل عليه النصوص، ويتفق مع املقاصد الشرعية هو القـول  
لع، بل جيعالنه وسيلة من وسائل التلصص على مال الزوجـة،  األول، ألن القولني اآلخرين يلغيان اخل
                                                

 . ٩/٥١٩: احمللى   )١(



  .فالزوج على اعتبار القولني الثاين والثالث يقبالن اخللع ويقبضان املال، مث ينكثانه بالرجعة
ومثل هذا احلكم ليس خاصا باخللع فقط، بل هو جار يف كل األحكام الشرعية، قال العز ابن عبد 

اإلسقاط باألعواض كإسقاط حق الزوج من البضع باخللع أو (:ى ذلكالسالم ضاربا بعض األمثلة عل
وكذلك العتق علـى  ، وكالصلح عن الدين فإنه يسقطه عن املدين وال ينقله إليه ، بالطالق على مال 

وكذلك الصلح عن القصاص يف ، وال ينقله إىل الرقيق ، وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط امللك ، مال 
فيقع ذه التصرفات النقل يف أحد ، إنه يسقط القصاص عن اجلاين وال ينقله إليه النفوس واألطراف ف

وأما مقابلة اإلسقاط عند تساوي الديون يف باب التقاص فال نقل فيه من . اجلانبني واإلسقاط من اآلخر
ابلة وإمنا هو سقوط يف مقابلة سقوط إذا مل يشترط الرضا أو إسقاط يف مق، اجلانبني وال من أحدمها 

  ١(وال يقابل إسقاط حد القذف بشيء من األعواض على األصح، إسقاط ما هلا عليه يف ذمته 
  حكم التراجع عن اخللع

، ٢اتفق الفقهاء على أنه اخللع إن مت وفق الضوابط الشرعية، فليس ألحدمها أن يتراجع عن إمضائه
هذا الشرط واعتبـاره علـى    فقد اختلف الفقهاء يف صحة، ولكن إن شرط يف اخللع أن له الرجعة 

  :٣قولني
ويصح اخللع، وهو قول أيب حنيفة وإحدى الروايتني عن مالـك،  ، يبطل الشرط : القول األول

  : ورواية عن أمحد، ومن األدلة على ذلك
  .كالنكاح، فال يفسد بالشرط الفاسد ، أن اخللع ال يفسد بكون عوضه فاسدا  •
  .كالطالق الثالث، بطل الشرط ، عة معه أنه لفظ يقتضي البينونة، فإذا شرط الرج •

  : يبطل اخللع وتثبت الرجعة، وهو قول الشافعي، ومن األدلة على ذلك:  القول الثاين
وبقي جمرد الطالق فتثبـت الرجعـة   ، فإذا شرطامها سقطا ، أن شرط العوض والرجعة متنافيان  •

  .باألصل ال بالشرط
 .كما لو شرط أن ال يتصرف يف املبيع،  فأبطله، أنه شرط يف العقد ما ينايف مقتضاه  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة عدم اعتبار ذلك الشرط ملنافاته للخلع، فلذلك يصح اخللع، ويفسـد  
الشرط، مع ضرورة تبيني هذا احلكم للمختلع نفيا للضرر عنه، فقد يقبل بفدية قليلة مع اشتراط هذا 

، ويف هذه احلالة ـ أي عند حصول الغرر ـ نرى أن يؤخـذ    الشرط، مث يفاجأ بعدها بإلغاء شرطه
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  . بالقول الثاين، ألنه كما أن للزوجة احلق يف االختالع، فإن للزوج احلق يف التبني ونفي الغرر
  من يتوىل التفريق

  :اختلف الفقهاء يف من يتوىل التفريق يف اخللع على قولني
،  وهو قول سعيد بن جبري واحلسن وابن سريين، أن احلاكم هو الذي يتوىل التفريق: القول األول

عن زياد وكان واليا لعمر وعلي، : عمن أخذ احلسن اخللع إىل السلطان، قال: قال شعبة قلت لقتادة
  :  ومن األدلة على ذلك

قراءة محزة إال أن خيافا بضم الياء على ما مل يسم فاعله والفاعل حمذوف وهو الوالة واحلكـام   •
  .دواختاره أبو عبي

،فجعل اخلوف لغري الزوجني، ولـو أراد الـزوجني   ) ٢٢٩:البقرة(﴿ فَإِنْ خفْتم ﴾: تعاىلقوله  •
  ﴿ فإن خافا﴾ :لقال

أن الرجل إذا خالع امرأته فإمنا هو على ما يتراضيان به وال جيربه السلطان على ذلك، : القول الثاين
  : وهو قول اجلمهور من العلماء، ومن األدلة على ذلك

استدلوا به ال يوجبه اإلعراب وال اللفظ، وال املعىن، أما اإلعراب فإن عبد اهللا بن مسعود قرأ  أن ما •
إال أن خياف، وأما اللفظ فإن : إال أن خيافا ختافوا، فهذا يف العربية إذا رد إىل ما مل يسم فاعله قيل

أن  وجـب (فإن خفـتم  )فإن خيف، وإن كان على لفظ: كان على لفظ خيافا وجب أن يقال
ال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن  ):وأما املعىن فإنه يبعد أن يقال(إال أن ختافوا)يقال

فال جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية فيكـون اخللـع إىل    ): تعاىلومل يقل (خياف غريكم
  ١(السلطان

  .أنه صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان •
 .طالق والنكاح دون السلطان فكذلك اخللعأنه كما جاز ال •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن لويل األمر احلق يف تلبية طلب املرأة االختالع من زوجهـا إن  
تيقن أن ذلك يف مصلحتها، ألن الزوج قد يرفض أي عرض تقدمه زوجته الختالعها، ويؤذيها بذلك، 

  - رضي اهللا عنه  - ا، ويدل على هذا حديث ثابت بن قيس فيسد عليها الباب الذي فتحه الشرع هل
  .يف ذلك يتوىل والية أمر املسلمني فرق بينها وبني زوجها بطلبها، وكان  ألن رسول اهللا 

زيادة على أن يف تدخل ويل األمر سدا لذريعة املساومات اليت قد يغايل الزوج فيها لتلبية طلـب  
  .الزوجة باخللع

  
                                                

 . ٣/١٣٨:القرطيب   )١(



  



  وضوابطهااخللع أركان ا ـ ثاني
  :اختلف الفقهاء يف تصنيف أركان اخللع على طريقتني 

املوجب، : طريقة اجلمهور غري احلنفية، وهي اعتبار مخسة أركان للخلع،   وهي: الطريقة األوىل
، والقابل هو امللتزم للعـوض  ، والقابل، واملعوض، والعوض، والصيغة، فاملوجب هو الزوج أو وليه 

والصيغة هي اإلجياب والقبـول  ، والعوض هو الشيء املخالع به ، متاع بالزوجة واملعوض هو االست
  . واأللفاظ اليت يقع ا اخللع

، اإلجياب والقبول : طريقة احلنفية، وقد ذكروا له ركنني إن كان بعوض، ومها: الطريقة الثانية
خبالف اخللع بغري ، بول فال تقع الفرقة وال يستحق العوض بدون الق، ألنه عقد  على الطالق بعوض 

سواء قبلت أو ، عوض فإنه إذا قال خالعتك ومل يذكر العوض، ونوى الطالق فإنه يقع الطالق عليها 
  .ألن ذلك طالق بغري عوض فال يفتقر إىل القبول؛ مل تقبل 

  موجب اخللع: الركن األول
طليق، وقد حتدثنا عن وهو الزوج، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط فيه نفس شروط من ميلك الت

تلك الشروط وما يتعلق ا يف الفصل اخلاص مبن يقع منه الطالق، وسنذكر هنا بعض النقول عـن  
  :املذاهب الفقهية املشتهرة يف شروط املوجب، وسبب قياسه على املطلق

ألنه ؛ صح خلعه، كل زوج صح طالقه ):قال ابن قدامة: فقد نصت املذاهب األربعة على ذلك
، ويف ١(فألن ميلكه حمصال للعوض أوىل، وهو جمرد إسقاط من غري حتصيل شيء ، الطالق  إذا ملك
ال جيوز طالق املكره فمخالعته مثل ذلـك  : مالك: أرأيت طالق املكره وخمالعته قال: قلت ):املدونة
وذلك أن يكون بالغا غري مغلوب ، وال جيوز خلع زوج حىت جيوز طالقه  ):، وقال الشافعي٢(عندي

فإذا كان غري مغلوب على عقله فخلعه جائز حمجورا عليه كان أو رشيدا أو ذميا أو مملوكا ، لى عقله ع
فإذا جاز طالقه بال شيء يأخذه كان أخذه ما أخذ عليه فضال أوىل أن جيوز ، من قبل أن طالقه جائز 

  ٣(من طالقه بال شيء وهو يف اخللع كالبالغ الرشيد
، واالختيـار  ، وكمال العقل ، البلوغ : يف اخلالع شروط أربعة هي ونص اإلمامية على أنه يعترب

وال مع الغضـب  ، وال مع السكر ، وال مع اإلكراه ، وال مع اجلنون ، فال يقع مع الصغر . والقصد
، ٤وبطل مع القول بكونه طالقا، إن مل يكن طالقا ، ولو خالع ويل الطفل بعوض صح . الرافع للقصد

                                                
 . ٧/٢٦٩:املغين   )١(
 . ٢/٧٩:املدونة   )٢(
 . ٥/٣١٤:األم   )٣(
 . ٣/٤٠:شرائع اإلسالم   )٤(



  ١(ومن ال فال ، من صح طالقه صح خلعه أن)ونص الزيدية على
والشيخ الفاين والعجوز وقائم ، الفداء واخللع من مريضني ومعتلني ) ونص اإلباضية على أنه جيوز

ومشرف على موت جبوع أو عطش أو حر أو برد أو ، وحميط به حريق أو ماء ، عليه البحر يف سفينة 
، أفعاله للثلث خبوف املوت عليه ما عقل  وكل من ترجع، وحامل ومصلوب وجمروح ، بغري ذلك 

ولزمت السكران من طالق وفداء وغريمها ما ، أو معتكف كالطالق ، وحمرم حبج أو عمرة أو ما 
  ٢ )لزمه الطالق ولو زال: وقيل، إال إن زال عقله ، عقل 

  مرض املوجب
ن مبهر املثل أم أقل سواء أكا، اتفق الفقهاء على أن خلع الزوج املريض مرض املوت جائز ونافذ

  .وألن الورثة ال يفوم خبلعه شيء؛ فألن يصح بعوض أوىل ، ألنه لو طلق بغري عوض لصح ؛ منه 
فنصوا  ٣وقد اتفقوا على أنه ال توارث بينهما سواء أمات يف العدة أم بعدها وخالف ذلك املالكية

ولو خرجت من ، ي خالعها فيه على أن زوجته املطلقة يف املرض ترثه إن مات من مرضه املخوف الذ
أما هو فال يرثها إن ماتت يف مرضه املخوف الذي طلقها فيه، ولو ، العدة وتزوجت غريه ولو أزواجا 

أرأيت إن اختلعت منه : قلت ):ألنه الذي أسقط ما كان بيده، ففي املدونة؛ كانت هي مريضة أيضا 
: قلـت . ترثـه ، نعم : قال مالك: قال يف مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه يف قول مالك أم ال ؟

قـال  : وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خريها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه يف قول مالك ؟ قال
كل : قال مالك: ومل وهو مل يفر منها إمنا جعل ذلك إليها ففرت بنفسها ؟ قال: قلت. نعم ترثه: مالك

  ٤(املرض وبسببه كان ذلك هلا طالق وقع يف مرض فاملبارأة للمرأة إذا مات من ذلك
وكان ذلك يف مرض موت ، ونص احلنفية على أنه لو خلعها أجنيب من الزوج مبال ضمنه للزوج 

ويعترب البدل من ثلث مال األجنيب، فلو كان الزوج مريضا حني تربع األجنيب خبلعها، ، األجنيب جاز 
ا مل ترض ذا الطالق فيعترب الـزوج  وهي يف العدة أل، فلها اإلرث لو مات الزوج من مرضه ذلك 

  .٥فارا
ألنه ال مة يف أنه أباا ليعطيها ذلك فإنه لـو مل  ؛ ولو أوصى الزوج هلا مبثل مرياثها أو أقل صح

ألنه ام يف أنه قصد إيصـال  ؛ وإن أوصى هلا بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك ، يبنها ألخذته مبرياثها 
فطلقها ليوصل ذلك إليها فمنع منه ، ه سبيل إىل إيصاله إليها وهي يف عصمته ألنه مل يكن ل؛ ذلك إليها 

  .كما لو أوصى لوارث
                                                

 . ٤/١٨١:البحر الزخار   )١(
 . ٧/٢٨١:شرح النيل   )٢(
هذا على املشهور، ومقابله ما روي عن مالك من عدم إرثهـا النتفـاء التهمـة لكوـا طالبـة للفـراق، بلغـة           )٣(

 . ٢/٥٢٧:السالك
 . ٢/٢٥٤:املدونة   )٤(
 . ٤/٨٠:البحر الرائق   )٥(



  ملتزم العوض يف اخللع: الركن الثاين
  :يشترط يف املرأة اليت تبذل اخللع الشروط التالية، على اختالف بني الفقهاء يف اعتبار بعضها

  :ـ القدرة على التصرف يف ماهلا ١
  :لفقهاء يف اشتراط كون قابل اخللع مطلق التصرف يف املال أم ال على األقوال التاليةوقد اختلف ا
اعتبار هذا الشرط، وهو مذهب اجلمهور، فلذلك إذا بلغت رشيدة وحجر عليها مل : القول األول

وإن كان قبله طلقت بائنا ، ولو خالعها بلفظ اخللع فإن كان بعد الدخول طلقت رجعيا ، يصح خلعها 
  .ألا ليست من أهل التزامه وإن أذن هلا الويل، وإن مل حيجر عليها يصح؛  مال له، ولغا ذكر املال وال

مجاع معرفة ما جيوز خلعه من النساء أن ينظر إىل كل   ):وقد خلص الشافعي مذهبه يف ذلك بقوله
انت املرأة صـبية مل  فإن ك، من جاز أمره يف ماله، فنجيز خلعه، ومن مل جيز أمره يف ماله فنرد خلعه 

تبلغ، أو بالغا ليست برشيدة، أو حمجورا عليها، أو مغلوبة على عقلها، فاختلعت من زوجها بشيء قل 
أو كثر، فكل ما أخذ منها مردود عليها، وما طلقها على ما أخذ منها واقع عليها، وهذا ميلك الرجعة 

ن يكون طلقها ثالثا أو تطليقة مل يكن بقي فإذا بطل ما أخذ ملك الرجعة يف الطالق الذي وقع به إال أ
  ١(له عليها غريها

، أو وصي ، فإن كانت حمجورا عليها بأب ، ونص املالكية على أنه إذا كانت مالكة أمر نفسها 
فإن وقع الطالق نفذ اخللع وارجتع الويل ما أعطته من ، فإنه ال يصح خلعها ، أو سيد حيجر على أمته 
فإن كانت بالغا فقـد قـال   ، هذا إذا مل تكن بلغت ؛  ٢أو غريه، من صداق  املال وطالب مبا وهبته

ال جيوز ما : جيوز أن تفتدي من زوجها قبل البناء وله ما أخذ وال رجوع هلا فيه وقال أصبغ: سحنون
  .بادلت به الصغرية وال السفيهة البالغ وكذلك بعد موت األب ويرد الزوج ما أخذ ومبضي الفراق

أنه يصح خلعها، ويقع الفراق، وال يلزمها بذل العوض، فإن كان الزوج طلقهـا  : القول الثاين
  : ٣فهو ميلك رجعتها، وهو قول احلنفية، ومن األدلة على ذلك، تطليقة على ذلك املال 

، وقد حتقق القبول منـها ، أن وقوع الطالق يف اخللع يعتمد وجوب القبول ال وجوب املقبول  •
  .ومل يلزمها املال، فإذا قبلت وقع الطالق لوجود الشرط ، بقبوهلا اجلعل وكأن الزوج علق طالقها 

ومل جيب البدل هنا ، أن وقوع الطالق باللفظ الصريح ال يوجب البينونة إال عند وجوب البدل  •

                                                
 . ٥/٢١٤:ماأل   )١(
وقد بىن ، هذا هو املشهور يف املذهب املالكي، ويف العتبية من رواية حيىي بن حيىي عن ابن القاسم يف اليت مل تبلغ احمليض    )٢(

ووجه ذلـك أـا مالكـة أمرهـا يف     ، ا الزوج فصاحلته على ما أعطته أن ذلك نافذ وله ما أخذ إن كان مما يصاحل به مثلها 
أن تسقط حقها إذا شاءت فكان هلا املعاوضة عنه باستخالصه على عوض تدفعه إذا مل يكن يف ذلك غنب عليهـا   االستمتاع وهلا

كما جيوز هلا أن تشتري خبزا لقوا ملا كانت متلك أكله أو تركه ومل يكن للويل نظر يف ذلك وقال أبـو بكـر بـن اللبـاد إن     
 . ٤/٦٦:املنتقى: ماض، انظرواخللع ، املعروف من قول أصحابنا أن املال مردود 

 . ٢/٢٦٩:، الفروق٢٤/١٧٤:املبسوط   )٣(



  .فإن مقتضى لفظ اخللع البينونة، خبالف ما إذا كان بلفظ اخللع 
أو صغر أو جنون، ، خبالف احملجور عليها لسفه، يصح خلع احملجور عليها لفلس: القول الثالث

ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك احلجر عنها ، وهو مذهب احلنابلة،؛ وأن بذهلا للعوض صحيح 
أو باعها شيئا يف ذمتها،  أما احملجـور  ، كما لو استدانت منه ، وليس له مطالبتها يف حال حجرها ، 

وليس ، ألنه تصرف يف املال ؛ يصح بذل العوض منها يف اخللع فال، أو جنون ، أو صغر ، عليها لسفه 
ألنه ليس له اإلذن يف التربعات، ومن األدلة علـى  ؛ وسواء أذن فيه الويل أو مل يأذن ، هي من أهله 

  .ذلك، أن احملجور عليها لفلس هلا ذمة يصح تصرفها فيها
وهـذا ال  ، التصرف مبا هلا فيه احلظ ألنه إمنا ميلك ؛ وليس لويل هؤالء املخالعة بشيء من ماهلن 

، إذا رأى احلظ فيه ، وحيتمل أن ميلك ذلك ، بل فيه إسقاط نفقتها ومسكنها وبذل ماهلا ، حظ فيه 
ولذلك مل ، وختاف منه على نفسها  وعقلها ، وميكن أن يكون احلظ هلا فيه بتخليصها ممن يتلف ماهلا 

، وحفظ نفسها وماهلا ، فيجوز له بذل ماهلا لتحصيل حظها  ،يعد بذل املال يف اخللع تبذيرا وال سفها 
  .١وفكها من األسر، كما جيوز بذله يف مداواا 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف سبب طلب خمالعة املرأة لزوجها، فإن كان سببا معتـربا  

جورا عليها، ألن احلجر مـرتبط  ثابتا، وأن عالجه يستحيل بغري اخللع جازت املخالعة ولو كانت حم
بإضاعة املال فيما ال مصلحة فيه، وهذا فيه املصلحة العظيمة للمرأة، فكان بالنسبة هلا كالدواء الذي 

  .تضطر إىل استعماله، وال خالف بني الفقهاء يف أن احملجور عليه ميلك شراء مثل هذا الدواء
ميلك أن يطلق زوجته، وأنه اليقف يف سبيله والدليل األكرب على هذا هو أن الرجل احملجور عليه 

أحد إذا أراد ذلك مع أنه قد بذل ماال لزوجته من النفقة واملهر، وسيحتاج إىل مـال آخـر إذا أراد   
الزواج، فكيف جنيز له التصرف يف ماله ملثل هذه احلاجة، وال جنيز هلا التصرف فيها، مع أن كال من 

التفريق الشرعي، بل يف كوما تفريقا بعوض ألن الزوج قد  اخللع والطالق يشتركان يف كوما من
بذل عوضه باملهر سابقا، والزوجة تبذله باخللع الحقا، فالشبه بينهما كبري، فالطالق هو خلع الرجل، 

  .واخللع هو طالق املرأة
  :ـ أن تكون صحيحة ٢

يف مرضها ألنه معاوضة  اتفق الفقهاء على أنه جيوز للزوجة املريضة مرضا خموفا أن ختالع زوجها
أو مها ، سواء كان املريض الزوج أو الزوجة ، املخالعة يف املرض صحيحة  ):قال ابن قدامة، كالبيع 
واختلفوا يف املقدار الذي ٢(وال نعلم يف هذا خالفا . كالبيع، فصح يف املرض ، ألنه معاوضة ؛ مجيعا 

                                                
 . ٨/٣٩١:، اإلنصاف٧/٢٦٧:املغين   )١(
 . ٧/٢٧٠: املغين   )٢(



  :غبة يف حماباته على حساب الورثة على قولنييأخذه الزوج يف مقابل ذلك خمافة أن تكون الزوجة را
فلـه  ، مث ماتت يف العدة، أن اختلعت املريضة مبهرها الذي كان هلا على زوجها : القول األول
فله ، وإن مل يكن هلا مال سوى ذلك ، ومن املهر إن كان خيرج من ثلث ماهلا مهر ، األقل من مرياثه 

وهو قول ، فله املهر من ثلث ماهلا ، ن ماتت بعد انقضاء العدةوإ، ومن الثلث ، األقل من مرياثه منها 
فإن املريض ، ال من ثلثه، واعترب اخللع بالنكاح ، احلنفية خالفا لزفر الذي اعتبار البدل  من مجيع املال 

وكذلك املريضة إذا اختلعت ، ألن ذلك من حوائجه؛ لو تزوج امرأة بصداق مثلها اعترب من مجيع ماله 
  .١لك من حوائجها لتتخلص به من أذى الزوجألن ذ؛ 

وإن كان بأكثر فالزيادة كالوصية ، أن اخللع إن كان مبهر املثل نفذ دون اعتبار الثلث: القول الثاين
وهو قول الشافعية وتعترب الزيادة الثلث، وال تكون كالوصية للوارث خلروجه باخللع عن اإلرث ، للزوج

فينظر إن ، رهم ومهر مثلها مخسون درمها فقد حابت بنصف اجلمل ولو اختلعت جبمل قيمته مائة د، 
  .  ٢فاجلمل كله للزوج عوضا ووصية، خرجت احملاباة من الثلث 

وإن كان بزيادة فله ، أن للزوج ما خالعته عليه إن كان قدر مرياثه منها فما دون : القول الثالث
حلنابلة، ومن األدلة على ذلك، أن ذلك ال مة وهو قول ا؛ األقل من املسمى يف اخللع أو مرياثه منها 

فإن اخللع إن وقع بأكثر من املرياث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصاهلا إليه ، فيه خبالف األكثر منها 
وإن وقع بأقل ، شيئا من ماهلا بغري عوض على وجه مل تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له 

وإن شفيت من ، فتعني استحقاقه األقل منهما ، ط حقه منه فلم يستحقه من املرياث فالباقي هو أسق
ألنه ليس من مرض ؛ مرضها ذاك الذي خالعته فيه فله مجيع ما خالعها به كما لو خالعها يف الصحة 

  .٣موا
أنه جيوز خلع الزوجة املريضة مرضا خموفا إن كان بدل اخللع بقدر إرثه أو أقل لو : القول الرابع

، أما إن زاد بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته خبمسة عشـر  ٤وال يتوارثان، وهو قول املالكية ماتت،
وينفذ الطالق وال توارث بينهما إن ، وأوىل لو خالعته جبميع ماهلا فيحرم عليه إلعانته هلا على احلرام 

  .كان الزوج صحيحا، ولو ماتت يف عدا
  : الترجيح

                                                
 . ٣/١٤٩:، بدائع الصنائع٦/١٩٢: املبسوط   )١(
 . ٥/٢١٤:األم   )٢(
 . ٦/١١٥:املغين   )٣(
  :عن مالك يف ذلك روايتان   )٤(
مروي يف كتاب ابن املواز عن مالك، ألنه عاوضها بالطالق على أمر ال متلكه، ألن الزوجة ال متلك  ـ ال جيوز اخللع، وهو 

  .تصيري ما هلا إليه حال مرضها
ألن مرض أحد الزوجني ال مينع وقوع الطالق فلم مينع املقصود به من إزالة امللك ؛ ـ جواز ذلك،  رواه ابن عبد احلكم عنه

 . .٤/٦٦:املنتقى: انظر



القول الرابع، وقريب منه القول الثالث، فهما أحوط األقـوال،   نرى أن األرجح يف املسألة هو
وأكثرها سدا للذريعة، وأجلبها ملصلحة الزوجة وورثتها، ألن اخللع يف مرض املوت أو املرض املخوف 
ال مربر له، ورمبا كان املربر الوحيد الذي يسوغه أن يتحيل الزوج بطلب اخللع إسقاط حق الورثة يف 

  .يف ذلك مرض الزوجة املخوف ليملي هلا ذه احليلة املرياث، ويستغل
ويف تيسري مثل هذه احليلة بالقول بإيقاعها ضرر للمرأة ولورثتها، أما املرأة فقد يضارها زوجها يف 
تلك احلالة لتطلب منه فداء نفسها، واملضارة هنا كما قد يفهم، ليس املراد منها املضارة اليت يفـرق  

ضارة اليت يلحظها القاضي ال تتعدى املضار املادية خبالف األضرار النفسـية  بسببها القاضي، ألن امل
واملعنوية، واليت تتفاقم يف حال مثل هذا املرض اخلطري، فلذلك عدم اعتبار املخالعة يف تلك احلالة يسد 

  .عليه باب الشر يف نفسه وباب الشر عن زوجه
وحاجتهم كما أعطى الزوج حقه مـن  أما الورثة، فإن الشرع أعطاهم حقوقهم بسبب قرم 

املرياث، فال يتعدى أحدمها حق اآلخر، فتعدي أي طرف لذلك يعامل بنقيضه، ولنتصـور لتقريـب   
املسألة امرأة يكون هلا أب ضعيف أو أم حمتاجة، فيأيت هذا الزوج اجلشع ليأخذ كل ماهلا، وحيرمهـا  

  .فالزوجة على أبواب املوتوحيرم من أعطاهم الشرع من املرياث ألنه مل خيسر شيئا، 
مث إن األدب الشرعي الذي يلزم الشرع بتطبيقه تشريعا وتوجيها يقتضي الوقوف مع املرأة يف هذه 
احلالة، وإلزام الزوج مبساندا ولو بتطليقها بغري عوض، ال أن يزيد طينتها بلة، ويأخذ منها ماهلا بغري 

  .حق
  :ـ أن تكون زوجة  ٣

وهي الـيت مل  ، خللع ال يصح إال مع الزوجة اليت يف عصمة زوجها حقيقة اتفق الفقهاء على أن ا
  .كاللعان مثال، تفارق زوجها بطالق بائن وحنوه 

، وهي اليت طلقها زوجها طالقا رجعيا، ومل تنقض عدا ، واختلفوا فيما لو كانت زوجته حكما 
  :هل تصح خمالعتها أم ال على قولني

لرجعية يف أثناء العدة صحيحة، وال تسترد املال الذي دفعته للزوج خمالعة الزوج ل: القول األول
وهو ، ولزم الزوج أن يوقع عليها طلقة أخرى بائنة، وهو قول املالكية، وعند الشافعية يف أظهر األقوال 

، مذهب احلنابلة سوى اخلرقي، ومن األدلة على ذلك أا حينئذ زوجة والنكاح بينها وبني زوجها قائم 
  .ولو مات زوجها قبل انقضاء عدا فإا ترث منه، عليها كافة األحكام اخلاصة بالزوجات  وتسري

  .، لعدم احلاجة إىل االفتداء١عدم صحة خمالعتها، وهو قول للشافعية: القول الثاين
  :الترجيح

نفصاهلا نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن الغرض من اخللع هو حتقيق رغبة املرأة يف ا
                                                

 . وللشافعية قول آخر هو أن الرجعية يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكربى   )١(



عن زوجها يف حال عدم رضى الزوج بطالق زوجته، فإذا حتققت الرغبة من الرجل يف طالقها انتفى 
الداعي للخلع، وكان فيه مضرة حمضة للمرأة، وطمع خالص من الرجل، وهو من أكل املال بالباطل، 

احلسن الذي أوجبه  فهو طلقها مث استرد ما أعطاه الشرع هلا من غري وجه حق، وذلك يتناىف مع التفريق
  .الشرع، فهذا بدل ان يعطيها متعتها سلبها مهرها

ولكن مع ذلك إن أراد الزوج خمالعة شرعية، فيمكنه أن يرجعها وحيسن إليها وال يضارها لتفتدي 
منه، فإن طلبت الفرقة بعد ذلك كان ذلك سببا وجيها للفرقة، وأبيح به ما حرم عليه من أخذ ماهلا، 

قتضي حتريا من القضاء، ألن يف التطليق السابق مث اإلرجاع وطلب املخالعة حيمـل  وتوفر كل ذلك ي
  .شبهة املضارة، فيحتاج ذلك إىل نوع من التحري حىت ال يؤكل مال املرأة بالباطل

  ـ أن ال يكون ملتزم العوض أجنبيا ٤
  :وهو إما أن يكون ويل املرأة، أو فضوليا متطوعا، وسنتكلم عن كليهما فيما يلي

  :خلع الفضويل
وقد اختلف الفقهاء هنا يف صحة خلع الفضويل أو األجنيب أو املتطوع على اختالف عبارام فيه 

  :على قولني
وهذا قول أكثر أهل العلم   ):جوازه وصحته، وهو قول اجلمهور، قال ابن قدامة: القول األول

  :وهلم يف ذلك بعض التفاصيل نذكرها فيما يلي، ١(
مثـل أن  ، أن يضيف البدل إىل نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه  ٢ةفقد شرط احلنفي

على ألف أو : فإن أرسل اخللع بأن قال، اخلعها بألف علي أو على أين ضامن أو على ألفي هذه : يقول
وإن أضافه إىل غريه كجمل فالن ، أو قيمته إن عجزت ، فإن قبلت لزمها تسليمه ، على هذا اجلمل 

  .بول فالناعترب ق
مطلقا سواء قصد الفضويل بذلك جلب مصـلحة أو درء مفسـدة أو    ٣وهو جائز عند املالكية

إسقاط نفقتها عن الزوج، إال أن ابن عبد السالم من املالكية قيد صحته بعدم قصد الفضويل إسـقاط  
  .٤نفقة العدة عن الزوج
قال ،  بلفظ طالق أم خلع  سواء أكان، على جوازه بناء على أن اخللع طالق  ٥ونص الشافعية

                                                
 . ٧/٢٦٩:املغين   )١(
 . ٤/٢٤٠: ، فتح القدير١٠/٢٦٤: ، العناية٣/٢٤٥: تبيني احلقائق: انظر   )٢(
 . ٢/٦٥: ، فتح العلي املالك٤/١٩: مواهب اجلليل   )٣(
  :سقاطها عنه فقد حكي فيه ثالثة أقوال فإن قصد إ   )٤(
  .يرد العوض ويقع الطالق بائنا وتسقط نفقة العدة وهو ظاهر املدونة واقتصر عليه الربزيل.١ •
  .يرد العوض ويقع الطالق رجعيا وال تسقط نفقتها واختاره ابن عبد السالم وابن عرفة.٢ •
فـتح العلـي   : قصد دفـع العـوض ليتزوجهـا، انظـر    يقع الطالق بائنا وال تسقط النفقة وجيري مثل هذا فيمن .٣ •

 . ٢/٦٥:املالك
 . ٣/٢١١: ، فتاوى الرملي٣/٢٤٥: أسىن املطالب   )٥(



ال جيوز خلع احملجور عليها حبال إال بأن يتطوع عنها أحد جيوز أمره يف ماله فيعطي الزوج  ):الشافعي
فخلع الفضويل عندهم بناء على هذا القول كاختالع الزوجة لفظا ١(شيئا على أن يفارقها فيجوز للزوج

: أو قال الفضويل للزوج، ألف يف ذمتك فقبل  فإذا قال الزوج للفضويل طلقت امرأيت على، وحكما 
وللزوج أن يرجع قبل قبـول  ، وقع الطالق بائنا باملسمى ، طلق امرأتك على ألف يف ذميت فأجاب 

  وللفضويل أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب اجلعالة، الفضويل نظرا لشوب التعليق 
وقف صحته على قبول املرأة فيكون التزامه ونص أكثر احلنابلة على أن خلع الفضويل جائز، وال تت

كتخليصها ممن ، وقد يكون له يف ذلك غرض صحيح ، كالتزام املال لعتق السيد عبده ، للمال فداء هلا 
  .يسيء عشرا ومينعها حقوقها

وممن يضمنه بإذا، واختلفوا يف ، ومن وكيلها ، ونص اإلمامية على أنه يصح بذل الفداء منها 
أو على عبدها ، طلقها على ألف من ماهلا وعلي ضماا : ذكروا أن األشبه املنع، أما لو قالالفضويل، و

  .٢وفيه تردد، وضمن املتربع ، فإن مل ترض بدفع البذل صح اخللع . هذا وعلي ضمانه صح
بل يصح من غريها كثمن املبيع، ، ونص الزيدية على أنه ال يشترط كون عوض اخللع من الزوجة 

إذ الطالق إىل الزوج فال حيتاج إىل ، كما يصح خمالعتها بنفسها ، لعة األب واألجنيب عنها ويصح خما
  .٣فإن التزمه غريها وقع الطالق لكمال شرطه وصحة االلتزام، قبوهلا إال اللتزام العوض فقط 

  : ٤ومن األدلة على ذلك
  .وعلي مثنه، دك أعتق عب: كما لو قال، أنه بذل مال يف مقابلة إسقاط حق عن غريه فصح •
، مع أنه ال يسقط حقا عن أحد ، ولزمه ذلك ، ألق متاعك يف البحر وعلي مثنه صح : أنه لو قال •

  .فهاهنا أوىل
  .كالدين، فجاز لغريها ، جيوز أن يسقط عنها بعوض ، أنه حق على املرأة  •
  .فال جيوز بغري رضاء من يثبت له امللك، ألنه متليك ، أنه حيتلف عن البيع  •

عدم صحة خلع الفضويل، وهو قول أيب ثور، ومن قال من الشافعية واحلنابلة إن : ول الثاينالق
  : وهو القول األرجح عند اإلمامية، ومن األدلة على ذلك، اخللع فسخ 

  .أن الفضويل يبذل عوضا يف مقابلة ما ال منفعة له فيه •
 .أن الفسخ بال سبب ال ينفرد به الزوج فال يصح طلبه منه •
 .لع من عقود املعاوضات، فال جيوز لزوم العوض لغري صاحب املعوض كالبيعأن اخل •
﴿فَلَـا جنـاح علَيهِمـا فيمـا افْتـدت بِـه       : تعـاىل أضاف الفدية إليها يف قوله  تعاىلأنه  •

                                                
 . ٥/٢١٤:األم   )١(
 . ٣/٣٨:شرائع اإلسالم   )٢(
 . ٤/١٨٩:البحر الزخار   )٣(
 . ٧/٢٦٩:املغين   )٤(



 .وبذل الوكيل والضامن بإذا كبذهلا، فيبقى املتربع على أصل املنع)٢٢٩:البقرة(﴾
 . أن يثبت املزيلأصالة بقاء النكاح إىل •
 .فإن أتبع به كان رجعيا، وال يقع الطالق إن مل يتبع به ، مفهوم اخلطاب ،فال ميلك الزوج البذل  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن صحة خلع الفضويل تتوقف على ثالثة اعتبارات دلت عليهـا  

  :ه االعتبارات هياألدلة اخلاصة والعامة، وحتققت فيها املقاصد الشرعية، وهذ
النظر إىل موقف املرأة من هذا اخللع، فإن كان ذلك موافقا لرغبتها، ومنسجما مع حبها للتخلص  •

من عشرة زوجها، فإن خلع الفضويل هنا يصح، ودليل ذلك أن اخللع هو حل العصمة بيد املرأة، 
و بذلك تغيري للمعـىن  فإذا ما تدخل أجنيب على غري ما ترضى املرأة ال يعترب يف الشرع خلعا، وه

  .الشرعي حلقيقة اخللع
النظر للحياة الزوجية، فإذا ما كانت هذه احلياة يسودها الشقاق، ويتحكم فيها سوء العشرة، وال  •

تستقر فيها السكينة، ومل جيد الوعظ للزوجني شيئا، وال كل الطرق اليت سبق ذكرها من احللول 
سنني أن يغري الزوج ببعض املال لتطليقها كان له الشرعية للمخالفات الزوجية، ورأى بعض احمل

  .ذلك بشرط موافقة املرأة كما ذكرنا سابقا، أو ثبوت الضرر الشديد يف حال عدم موافقتها
النظر يف سبب تدخل الفضويل، وهو أهم ما ينبغي أن يراعى، فال نقر ما ذكر أصحاب القولني من  •

ألق متاعك يف البحر وعلي مثنه، ألن أغراض : الأنه بذل للمال يف غري غرض، وتشبيه ذلك مبن ق
الفضويل هاهنا تتنوع بتنوع اخلري والشر يف الناس، فقد يكون غرضه نبيال يريد أن ينقذ املرأة من 
زوج ال تتحمل العشرة معه، يقدم ذلك خالصا لوجه اهللا، وقد يكون غرض حاسد رأى حاجة 

صة احلاجة ليفرق بينه وبني زوجه، وقد يكون الزوج إىل املال، وحسده على زوجته، فاستغل فر
غرض حاقد استغل غناه وحاجة الزوج أو طمعه لينفذ انتقامه يف الزوجة أو وليها أو أوالدها، وقد 
يكون غرض شهواين مل متأل عينه كل نساء الدنيا، وطمح ببصره المرأة متزوجة، فبذل ماله ليفرق 

  .بينها وبني زوجها
املقاصد خريها وشرها هنا، ولكنها كلها ليست من النوع الذي ذكر  وال ميكن أن حنصر وجوه

  .الفقهاء، وإال لعد الفضويل سفيها حيجر عليه إلنفاقه املال يف غري غرض
بناء على هذه االعتبارات الثالثة، فإن خلع الفضويل ال يقر شرعا إال مبراعاا مجيعا سدا للذريعة 

  . اهللا وميثاقه الغليظ باألموال حىت ال حتطم األسر املبنية على كلمة
إن كان باذل العوض لغرض ضرر املرأة فها هنا ال  ):وقد أشار ابن تيمية إىل هذه االعتبارات بقوله

جيوز للحديث، فعلى هذا فلو خالعت الضرة عن ضرا مبال، أو خالع أبوها فهنا ينبغي أن ال جيـوز  
ده التزويج باملرأة، فاألجنيب ينظر يف مسألة الطالق هذا، كما ال جيوز أن خيالع الرجل، أو كان مقصو



إن كانت حمرمة، فله حكم وإن كانت مباحة أو مستحقة فله حكم، وإذا كان األجنيب قد حرم عليه 
  ١(أن يسأل الطالق، فهل حيل للزوج أن جييبه ويأخذ العوض، وهذا نظري بيعه إياه على بيع أخيه

يكون ذلك مشروطا مبا إذا كان قصده ختليصا مـن رق  هلذا ينبغي أن  ):وقال يف موضع آخر
الزوج ملصلحتها يف ذلك ونقل مهنا عن اإلمام أمحد يف رجل قال لرجل طلق امرأتك حىت أتزوجهـا  

سبحان اهللا رجل يقول لرجل طلق : فقال. ولك ألف درهم فأخذ منه األلف مث قال المرأته أنت طالق
  ٢(امرأتك حىت أتزوجها ال حيل هذا 

  :الويل خلع
  :٣اختلف الفقهاء يف صحة خلع الويل ونفوذها على قولني

سواء كانت ، عدم جواز خمالعة الويل، فليس لألب أن خيالع على شيء من مال ابنته: القول األول
  : ٤أو مل تكن، وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد، وابن حزم، ومن األدلة على ذلك، حمجورا عليها 

فمخالعة  )١٦٤:األنعام(تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ﴾ ﴿ ولَا:تعاىلقوله  •
  .وهو ال جيوز، األب أو الوصي أو السلطان عن صغرية أو كبرية كسب على غريه 

بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تـراضٍ  ﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم : تعاىلقوله  •
﴾ كُمنوهو حرام، ، واستحالل الزوج ماهلا بغري رضا منها أكل مال بالباطل )٢٩:النساء(م. 

وال يدخل يف ملكها مبقابلـة  ، أنه ليس له والية إلزام املال إياها ذا السبب إذ ال منفعة هلا فيه  •
  .شيء

  .كما ال ميلك إسقاط سائر ديوا، هلا فال ميلكه أن ذلك تربع مبا •
وقد نص احلنفية هنا على أنه إذا خلع الرجل ابنته الصغرية أو الكبرية من زوجها على صداقها ومل 

وقد فرقوا بينهما بأن الزوج أزال ، يدخل ا وضمنه األب وقع الطالق، وإن مل يضمنه األب مل يقع 
فحصل مقصوده بالعقد ، فإذا ضمن فقد سلم له البدل ، لبدل له ملكه عن بعضها بشرط أن يسلم ا
وهو إمنا رضي بزوال ملكه عـن  ، ألنه مل حيصل مقصوده بالعقد ، فوقع وليس كذلك إذا مل يضمن 
  .  ٥ومل يسلم فلم يقع الطالق، البضع بشرط أن يسلم البدل له 

إذ ال يشترط النشوز ، عوض منه لألب خمالعة زوج ابنته الصغرية حيث ال) ونص الزيدية على أن
فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه  ﴿: تعاىللقوله ، إال حيث العوض منها 

                                                
 . ٥/٤٧٤:الفتاوى الكربى   )١(
 . ٥/٤٨٥:الفتاوى الكربى   )٢(
، ٨/٣٨٦: ، اإلنصـاف ٣٢٩: ، القواعد البن رجب٤/٢٣٦: ، العناية٢/٢٨٣: ، تبيني احلقائق٧/٢٧٠: املغين: انظر   )٣(

 . ٣/٢٦١: ، أسىن املطالب٥/٢٧٣: التاج واإلكليل
 . ٦/١٧٩:، املبسوط١٠/٣:احمللى   )٤(
 . ١/١٨٠:الفروق   )٥(



  ١ ))٢٢٩:البقرة(﴾
وروى عنه ، لكجيوز له أن خيالع عن ابنته الصغرية بكرا كانت أو ثيبا، وهو قول ما:  القول الثاين

وروي عنه أنه خيالع عن ابنته مطلقا . لكونه جيربها على النكاح؛ أن له أن خيالع  عن ابنته البكر مطلقا 
أرأيت إن خالعها األب وهي صبية  ):كما جيوز له أن يزوجها بدون مهر املثل للمصلحة، ويف املدونة، 

  ٢(نعم : ى الصبية يف قول مالك ؟ قالصغرية على أن يترك لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا عل
إذا زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعهـا   ):أما الثيب فقد روى ابن القاسم عن مالك

فإن ، األب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج، وذلك بعد البناء فلم ترض الثيب أن تتبع األب 
.. للزوج على األب دينا يأخذه من األبويكون ذلك ، هلا أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج 

   ٣(وكذلك األخ يف هذا هو مبرتلة األب
وقد نص بعض الشافعية على أنه جيوز يف حق البكر الصغرية أن خيالعها باإلبراء من نصف مهرها 

  : ، ومن األدلة على ذلك٤يف حالة اعتبار من بيده عقدة النكاح هو الويل
حىت لو زوجها واشترط لنفسه بعض ، لده ما ال يضر بالولد أن لألب أن يتملك لنفسه من مال و •

  .الصداق جاز له ذلك
وذلك ميلكـه  ، إذا كان له من التصرف يف املال والتملك هذا التصرف مل يبق إال طلبه لفرقتها  •

  .بإمجاع املسلمني
  : الترجيح

فضويل، فإن األب وإن نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل االعتبارات اليت ذكرناها يف خلع ال
كان الظاهر عليه الشفقة على ابنته إال أن ذلك ليس عاما، ويف حال عمومه ليست كل شفقة تكون يف 
مصلحة املشفق عليه، فلذلك وجب الرجوع إىل التعرف على رغبة املرأة الصادقة اخلالية عن كل تأثري 

  .أجنيب حىت لو كان تأثري والدها
ين مكانة سامية، وطالب حبقهما، إال أن حقهما حمدود بالضوابط ألن الشرع وإن أعطى للوالد

الشرعية، فليس من حقهما تطليق الزوج من زوجته، وال الزوجة من زوجها، وإال أصبح األبنـاء يف  
  .سجن اآلباء وارتفع عنهم التكليف

يهـا يف  والنظر الذي ينبغي أن يركز عليه هنا ليس العوض الذي ستدفعه املرأة أو ينوب عنها ول
دفعه، وإمنا يف العلة اليت تدفع إىل كل ذلك، فقد تأخذ األب أنفة ملوقف من مواقف صهره، فيبذل ماله، 

                                                
 . ٤/١٨٢:البحر الزخار   )١(
 . ٢/٢٥٣:املدونة   )٢(
 . ٢/٢٥٣:املدونة   )٣(
ألنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطالق لغري فائدة فجواز ذلـك  ؛ ألنه إمنا ميلك اإلبراء بعد الطالق ؛ وخطأه بعضهم    )٤(

 . وهلذا جيوز عندهم كلهم أن خيتلعها الزوج بشيء من ماله؛ ملنفعتها وهو خيلعها من الزوج أوىل 



بل مال ابنته ليفرقها عنه، فيحطم أسرة من أجل غضبة غضبها، نفخ فيها الشيطان، فاخللع حق املرأة 
بب مثار للتهمة، فلذلك وحدها كحق الرجل يف الطالق، وتدخل األجانب يف هذه احلقوق من غري س

يكون أوىل األقوال فيها وأصلحها سد الذريعة أمام كل ثغرة قد يدخل منها الشيطان للتفريق بني املرء 
  .وزوجه

األظهر أن : فقد يقال ):وما ذكرناه هنا من اختالف االعتبارات أشار إىل بعضه ابن تيمية يف قوله
وضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه األب، كما املرأة إن كانت حتت حجر األب له أن خيالع معا

وليس له أن يفعل ذلـك إال إذا كـان   ؛ وكما ميلك افتداءها من األسر ، ميلك غريه من املعاوضات 
ولكن الزوج ميلك أن يطلقها وهو ال يقدر ؛ قد ال يكون مصلحتها يف الطالق : مصلحة هلا، وقد يقال

ها مل ميكنها منعه من البذل، فأما إسقاط مهرها وحقها  الذي فإذا بذل له العوض من غري؛ على منعه 
تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها يف ذلك ضرر، واألب قد يكون غرضه باختالعها حظه ال ملصلحتها 

وهو ال ميلك إسقاط حقها مبجرد حظه باالتفاق، فعلى قول من يصحح اإلبراء يقع اإلبراء والطالق، ، 
  ١(وكان على األب للزوج مثل الصداق، إبراءه إن ضمنه وقع الطالق بال نزاع وعلى قول من ال جيوز 

األظهر أن املرأة إذا كانت حتت حجر األب أن له أن خيالع إذا كان هلا فيه  ):وقال يف موضع آخر
  ٢(مصلحة ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وخترج أصول ألمحد

واالفتاء به يف كل األحوال، بل لكل قول مناسـبته،   فال ميكن انطالقا من هذا التزام قول بعينه
ولكل حال حكمه، وألن خيطئ املفيت فيجمع مشل أسرة على قول من األقوال حىت يصلح اهللا بينها، 

  .خري من أن يصيب يف التفريق بينهما
  صيغة اخللع: الركن الثالث

احلنفية إن كان بعوض، ويتعلق صيغة اخللع هي اإلجياب والقبول، وقد ذكرنا أما ركنا اخللع عند 
  : ذا الركن املمسائل التالية
  :شروط صيغة اخللع

ذكر الفقهاء لصيغة اخللع شروطا تؤكد إرادة اخللع، وهي نفس الشروط السابق ذكرها يف صيغة 
، وهي الشروط املعهودة يف الفقه يف مسألة الصيغة ٣الطالق، وهلذا نصوا على أن شرطه شرط الطالق

وأن ، وأن ال يتخلل اإلجياب والقبول كالم أجنيب وال سكوت طويل ، وعدم التأقيت ، عليق كعدم الت
  :،وسنذكر هنا بعضها  على اختالف بني الفقهاء يف اعتبار بعض تفاصيلها ٤يتوافقا معىن، وغريها

، كقوله خالعتك على كذا القبول لفظا ممن يتأتى منـه النطـق   ، إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة  •
                                                

 . ٣/٣١٥:الفتاوى الكربى   )١(
 . ٥/٤٨٦:الفتاوى الكربى   )٢(
 . ٧/٧٨:، البحر الرائق٢/٢٦٧:تبيني احلقائق: انظر   )٣(
 . ٤/٣٠٢:حاشية اجلمل: انظر   )٤(



  .إلشارة املفهمة من األخرس وبالكتابة منهماوبا
أن ال يتخلل بني اإلجياب والقبول كالم أجنيب كثري ممن يطلب منه اجلواب إلشعاره بـاإلعراض   •

  .والكثري ممن مل يطلب منه اجلواب، خبالف اليسري مطلقا 
، بألفني  فلو اختلف اإلجياب والقبول كطلقتك بألف فقبلت، أن يكون القبول على وفق اإلجياب  •

فلغو يف ، أو طلقتك ثالثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف ، وعكسه كطلقتك بألفني فقبلت بألف 
  .املسائل الثالث للمخالفة كما يف البيع

أو وقت ، أو زمان ، أو أي حني ، كمىت أو مىت ما ، أنه إذا ابتدأ الزوج بصيغة تعليق يف اإلثبات  •
وال يشترط اإلعطاء ، ألن الصيغة ال تقتضيه ؛ يه القبول لفظا أعطيتين كذا فأنت طالق فال يشترط ف

كقوله مـىت مل  ، خبالف ما لو ابتدأ  بصيغة تعليق يف النفي . فورا يف الس أي جملس التواجب
مىت طلقتين فلك  علي : فإنه يكون على الفور ومثل ذلك ما لو قالت له، تعطين كذا فأنت طالق 

 .لس التواجبفإن اجلواب خيتص مبج، ألف 
ونرى أن هذه الشروط وغريها مما يؤكد إرادة اخللع قد ختتلف حبسب األحوال، فلذلك كانت 
العربة برضا الطرفني باخللع، ال بالصيغة الشكلية لس اخللع، فلو ختلل مثال بني اإلجياب والقبول كالم 

اإلقرار ولو من غري تصريح كان أجنيب كثري ممن يطلب منه اجلواب، مث أجاب، وأقره القابل، وعلم هذا 
كافيا لصحة اخللع، ألن اإلشعار باإلعراض وتأثريه يف حال عدم الرضا ال يف كل حال، وهكذا يقال 
يف كل الشروط، بل قد تضاف هلا شروط أخرى حبسب األعراف املختلفة، والعربة يف اخلرية ترجع إىل 

  .الرضا ال بشكل الكالم
  ألفاظ اخللع 

يف األلفاظ اليت يعرب ا عن اخللع اختالفا ال ميكن ضبطه، فلذلك نكتفي بـذكر  اختلف الفقهاء 
  :أقوال فقهاء بعض املذاهب املشتهرة

  : عند احلنفية
 - طلقي نفسك على ألف  - فارقتك  - بارأتك  - باينتك  - خالعتك : ١ألفاظ اخللع سبعة وهي

  . والشراء كاشتري نفسك - والبيع كبعت نفسك 
  :عند املالكية

واملبارأة وكلها تؤول إىل معىن واحد وهو بـذل  ، والصلح ، اخللع  والفدية : ٢ربعة ألفاظ وهيأ
  .املرأة العوض على طالقها

هي طالق : وإن قال، أنت طالق واحدة بائنة فهي البتة يف اليت بىن ا : وعن ابن القاسم فيمن قال
أو باريتها أو افتدت مين لزمته طلقة بائنة خالعت امرأيت : طالق اخللع فهي واحدة بائنة وكذلك إن قال

                                                
 . ٣/٤٤٤: رد احملتار   )١(
 . ٤/٢٤:، مواهب اجلليل٢/٢٤٩: املدونة: انظر   )٢(



أنت صلح أو طالق طالق الصلح أو قد صاحلتك أو يقول اشهدوا أين قد : إن قال هلا: وقال أصبغ، 
صاحلت امرأيت وهي غائبة أو حاضرة راضية أو كارهة أخذ منها عوض أو مل يؤخذ فهي طلقة بائنة، 

  .رأة أو قد بارأتك رضيت أو مل ترضوكذلك قوله أنت مبارية أو طلقتك طالق املبا
  :عند الشافعية واحلنابلة

لفظ خلع وما : فالصريح املتفق عليه عندهم لفظان: إىل صريح وكناية ١تنقسم ألفاظ اخللع عندمها
وزاد احلنابلة لفظ فسخ ، ولفظ املفاداة وما يشتق منه لوروده يف القرآن . يشتق منه ألنه ثبت له العرف

، وهو من كنايات اخللع عند الشافعية ومن كناياته عندهم أيضا بيع، ولفظ بارأتك  ألنه حقيقة فيه،
  .وأبنتك، وأبرأتك 

فإذا طلبت اخللع وبذلت ، كصريح طالق وكنايته عند الشافعية واحلنابلة ، وصريح اخللع وكنايته 
وبـذل  ، ل اخللع ألن داللة احلال من سؤا؛ صح من غري نية ، العوض فأجاا بصريح اخللع وكنايته 
، وإن مل يكن داللة حال فأتى بصريح اخللع وقع من غري نية ، العوض صارفة إليه فأغىن عن النية فيه 

ككنايات الطالق مـع  ، وال يقع بالكناية إال بنية ممن تلفظ به منهما ، سواء قلنا هو فسخ أو طالق 
  .صرحيه

الطالق بال خلع فنوقعه به يف اخللع، وكل ومجاع هذا أن ينظر إىل كل كالم يقع به : قال الشافعي
ما ال يقع به طالق حبال على االبتداء يوقع به خلع، فال نوقع به خلعا حىت ينوي به الطالق، وإذا مل 
يقع به طالق فما أخذ الزوج من املرأة مردود عليها، فإن نوى باخللع اثنتني أو ثالثا فهو ما نـوى،  

  . ٢ما مسى وكذلك إن مسى عددا من الطالق فهو
  :عند الزيدية

وصرحيه عندهم هو اخللع وما يتصرف منه كخالعتك وأنت خمالعة وكذا املبارأة، أما كنايته فهو 
ذكر العوض مع لفظه فإنه إذا قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طالق إن أراد به الطالق، 

ه ال يعرف إال من جهته خبالف قولـه  ولزم كسائر الكنايات وإال مل يقع، والقول قوله يف ذلك، ألن
  .٣طلقتك وأنت طالق على كذا فإنه صريح طالق

  :عند اإلمامية
أو أنت خمتلعة على كذا، أو خلعـت  ، خلعتك على كذا : أن يقول الزوج ٤صيغة اخللع عندهم

 فأنت طالق يف القـول : فالنة أو هي خمتلعة على كذا، مث يتبعه بالطالق على الفور فيقول بعد ذلك
فإن اعترب إتباعه بالطالق فال شبهة يف عده طالقا ، يقع مبجرده من غري إتباعه به : األقوى عندهم، وقيل
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  .أو طالقا قوالن أصحهما الثاين، وعلى القول اآلخر هل يكون فسخا ، 
أو تقدم سؤاهلا له قبله كذلك، ولو ، بال فصل معتد به ، وعلى القولني ال بد من قبول املرأة عقيبه 

أو مع قبوهلا بعده كـذلك  ، أنت طالق على كذا مع سبق سؤاهلا له : تى بالطالق مع العوض، فقالأ
ومل يفتقر إىل ما يفتقر إليه اخللع من كراهتها له خاصة ألنه طالق ، أغىن عن لفظ اخللع وأفاد فائدته 

  .   بعوض ال خلع
  : الترجيح

فاظ اخللع رمبا يعرب عن بيئات معينـة ويف  نرى أن األرجح يف هذا هو أن ما ذكره الفقهاء من أل
وقت معني، وال يعرب عن موقف الشريعة العام، ألن الشريعة ليست خمتصة جبنس دون جنس وال لسان 
دون لسان وال عصر دون عصر، فلذلك نرى بدل حتديد ألفاظ تعرب عن معان أرادها الشرع ورتب 

س زمن الوحي، أن نضع القيود حول املعاين املقصودة عليها آثارها، وعرب عنها بالصيغ اليت يفهمها النا
حىت تنضبط بضابط الشرع، فإذا ماضبط ترك للناس حبسب بيئام وأعرافهم وألسنتهم حرية التعـبري  

  .عنها، فقد يعرب عنها بعضهم بكلمة وبعضهم جبملة وبعضهم بنص طويل
  :وإمنا قلنا هذا الترجيح لسببني

كالم يف أمور ال تستعمل وال توجد يف الواقع بعد عن الفقه، ألن سبب متعلق باخللع، وهو أن ال •
  .الغرض منه حل مشكالت الواقع ال التحليق خارج إطاره

سبب متعلق بتعليم الفقه خاصة، وهو أن طالب هذا العلم يرهق نفسه حبفظ صيغ الطالق واخللع  •
فاظهم ال مبقاصدهم، وهـو  والنكاح والبيع وغريها لينغمس بذلك يف احلرفية، فيعامل الناس بأل

  .خالف طلب الشرع
هل يشترط أن يكون : مث أصحاب هذا القول تنازعوا ):وقد أشار ابن تيمية إىل هذا املعىن، فقال

ويشترط مع ذلك أن ال ينوي ، اخللع بغري لفظ الطالق ؟ أو ال يكون إال بلفظ اخللع والفسخ واملفاداة 
وهو خلع بأي لفظ وقع بلفظ الطالق أو غريه ؟ على ،  ينويه الطالق ؟ أو ال فرق بني أن ينويه أو ال

وأمحد بن حنبـل  ، أوجه يف مذهب أمحد وغريه، أصحها الذي دل عليه كالم ابن عباس وأصحابه 
فمىت فارقها بعوض فهـي  ، وهو أن اخللع هو الفرقة بعوض ، وهو الوجه األخري، وقدماء أصحابه 

ومل ينقل أحد قط ال عن ابن عباس وأصحابه وال ، أي لفظ كان وهو خالع هلا ب، مفتدية لنفسها به 
بال كالمهم لفظه ومعناه يتنـاول  ؛ عن أمحد بن حنبل أم فرقوا بني اخللع بلفظ الطالق وبني غريه 

  ١(اجلميع
وقد ذكر ابن القيم أن القاعدة يف هذا ومثله هو أن العبارة وضعت خلدمة املقصد، وال يصح أن 

وقاعـدة  :)  قال يف بيان القاعدة الشرعية يف ذلك، واليت تدل عليه النصوص الكـثرية تنقلب احلالة، 
                                                

 . ٣/٢٧١:الفتاوى الكربى   )١(



الشريعة اليت ال جيوز هدمها أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف 
، سـدا  وصحيحا أو فا، فالقصد والنية واالعتقاد جيعل الشيء حالال أو حراما؛ التقربات والعبادات 

كما أن القصد يف العبادة جيعلها واجبة أو مستحبة أو حمرمـة أو صـحيحة أو   ، وطاعة أو معصية 
   ١(فاسدة

  :اشتراط اخليار يف اخللع
ألن إجياب الزوج ميني وهلذا ، على أنه يصح للزوجة شرط اخليار يف اخللع ال للزوج ٢نص احلنفية

وهلـذا يصـح   ، لكون املوجود من جهتها ماال  ال ميلك الرجوع عنه، أما من جانبها فهو معاوضة
وال يتوقف على ما وراء الـس فصـار   ، وال تصح إضافته وتعليقه بالشرط ، رجوعها قبل القبول 

  .كالبيع
وحكمه من جهتها حكم املعاوضة :) قال يف اجلوهرة النرية يف حقيقة اخللع بني الزوج والزوجة

ها وجيوز هلا فيه شرط اخليار على الصحيح وال يصح تعليقه حىت جيوز هلا الرجوع عنه، ويبطل بإعراض
باألخطار وحكمه من جهة الزوج حكم التعليق أي طالق معلق بشرط حىت ال يصح رجوعه عنه وال 

  ٣ )جيوز له فيه شرط اخليار وال يبطل بإعراضه عنه ويصح تعليقه باخلطر
الق املرأة بعوض، فيجوز هلا التراجع وهو قول قوي يتوافق مع املصاحل الشرعية، ألن اخللع هو ط

عن ذلك إن شرطته ما دامت يف عدا، فهو يف ذلك يشبه طالق الرجل من أن له أن يتراجع عـن  
  .طالقه بالرجعة ما دامت املرأة يف عدا

  العوض يف اخللع: الركن الرابع
  :ويتعلق به املسائل التالية

  :مقداره
اق الذي أصدقها إذا مل يكن مضرا ا، وخافا أال يقيمـا  على إجازة اخللع بالصد ٤أمجع العلماء

  :حدود اهللا، واختلفوا يف اخللع على أكثر مما أعطاها على قولني
جواز اخللع بقليل املال وكثريه وبأكثر من الصداق ومباهلا كله إذا كان ذلك من : القول األول

ن عثمان وابن عمر وابـن عبـاس   وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك ع ):قبلها، قال ابن قدامة
ويروى عن ابن عباس . وعكرمة وجماهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي
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، ومن ١(وعقاص رأسها كان ذلك جائزا، لو اختلعت امرأة من زوجها مبرياثها : وابن عمر أما قاال
  : األدلة على ذلك

: فإن قال قائل ):، قال إمساعيل)٢٢٩:البقرة(هِما فيما افْتدت بِه ﴾فَلَا جناح علَي ﴿: تعاىلقول اهللا  •
فَلَا جناح  لو كان كذلك لكان ﴿: إمنا هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضه، قيل له

﴾ بِه تدا افْتيما فهِملَيأن ال تضربن فالنا إال: منه أو من ذلك، وهو مبرتلة من قال) ٢٢٩:البقرة(ع 
ختاف منه، فإن خفته فال جناح عليك فيما صنعت به، فهذا إن خافه كان األمر إليه فيما يفعل به، 

  ٢(ألنه لو أراد الضرب خاصة لقال من الضرب أو فيما صنعت به منه
ال أنا وال ثابت لزوجها : فعل ذلك بامرأة ثابت بن قيس بن مشاس حني جاءت فقالت أن النيب  •

، فأخذ منها وترك (خذ منها  ): فقال النيب ، هللا كل ما أعطاين عندي وافر وقالت يا رسول ا، 
أتردين إليه حديقتـه ؟  : فقال،  ويف حديث آخر ذكره ابن نبهان حني حتاكما إىل رسول اهللا 

 .٣ردي عليه حديقته وزيديه: فقال عند الرابعة، وأزيده فأعاد ذلك ثالث مرات ، نعم : قالت
تشـتكي زوجهـا     - رضي اهللا عنه  - جاءت امرأة إىل عمر بن اخلطاب : عن ابن سريين قال  •

ما بت : كيف بت الليلة ؟ فقالت: فحبست يف بيت فيه زبل فباتت فلما أصبحت بعث إليها فقال
إنه وإنه ولكن ال : فسأهلا عن زوجها فأثنت عليه خريا وقالت، ليلة أكون فيها أقر عينا من الليلة 

 .هلا عمر يف الفداءفأذن ، أملك غري هذا 
ومل أر أحدا ممن يقتدى بـه  :) ، قال مالك - رضي اهللا عنهم  - رواية ذلك عن السلف الصاحل  •

فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه  ﴿: تعاىلوقد قال اهللا ، يكره أن تفتدي املرأة بأكثر من صداقها 
بكل شيء هلا فلم ينكر ذلك عبد اهللا بن  ، وإن موالة لصفية اختلعت من زوجها)٢٢٩:البقرة(﴾

قالت الربيع بنـت  ٤(ال جناح عليه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها: عمر، وقال ربيعة وأبو الزناد
رضي اهللا عنه  - فأجاز ذلك عثمان بن عفان ، اختلعت من زوجي مبا دون عقاص رأسي : معوذ

 ٥(كون إمجاعا ومل يصح عن علي خالفهفي، فلم ينكر ، ومثل هذا يشتهر  ):، قال ابن قدامة - 
أنه إذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا له من غري فراق، جاز له أن يأكل ما طابت له به نفسا  •

 .وتأخذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها ومل يضرها
ال جيوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وي عن علي وهو قول طاوس وعطاء سعيد : القول الثاين

 ):املسيب واحلسن وطاوس وسعيد بن جبري واألوزاعي، وبه قال أمحد وإسحاق  قال األوزاعـي بن 
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  : ، ومن األدلة على ذلك(كان القضاة ال جييزون أن يأخذ إال ما ساق إليها
أن ثابت بن قيس بن مشاس كانت عنده زينب بنت عبد اهللا بن أىب ابن سلول وكان أصـدقها   •

نعم فأخذها له وخلـى  : أما الزيادة فال، ولكن حديقته، فقالت ): حديقة فكرهته فقال النىب 
  .سبيلها

 (ال يأخذ من املختلعة أكثر مما أعطاها ):قال روى عن عطاء مرسال أن النىب  •
  .كالعوض يف اإلقالة، فلم يزد على قدره يف ابتداء العقد ، أنه بدل يف مقابلة فسخ  •

  : الترجيح
قفها على حكم القاضي الذي ينظر يف مالبسات املسألة، فيحكم نرى أن األرجح يف املسألة هو تو

لكل حالة حبكمها، فإن ما قاله مجهور الفقهاء قد يصدق على زوجة ال يزيد ما متلكه على ما أعطاها 
زوجها إال شيئا قليال قد ال تعترب زيادته، وقد ال تتضرر بنقصانه، لكن إن كان للزوجة مال كثري، مث 

ها بأنواع املضارة اليت قد ال يفطن هلا، أو ال تعترب يف القضاء، لتفتدي منه، فإذا مـا  احتال عليها زوج
  .أقدمت على ذلك أخذ يساومها على نفسها ليأخذ أضعاف ما أعطاها

فمثل هذا اجلشع احلريص ال ينبغي أن يفتح له الباب، ويؤذن له يف أخذ كل شيء من ماهلا مـا  
اعد الشرعية الكثرية تأىب أن يزاد على ما أعطاها إال إذا كان ضرره أعطاها وما مل يعطها، بل إن القو

  .بفقدها شديدا، فتعوض عليه حبسبه، وفق ما يراه ويل األمر من ذلك
وليس يف اآلية اليت استشهد ا دليل نصي على أن له أن يقبل منها كل ماهلا، ألن نص اآلية يف 

وفهم الفقيه هلذه الداللة ال حيوهلا نصا فيها، ومثلـها  األصل على إباحة اخللع ال على حتديد العوض، 
احلديث املروي يف ذلك، فقد روي بروايات خمتلفة ال يصح تغليب بعضها على بعض، ولو صح أا 

 - أعطته أكثر مما أعطاها، فقد يكون ذلك مما يستهان مبثله، ومثل ذلك الروايات عن السلف الصاحل 
ايات خمتلفة جتعل من كالمهم فيها تعبريا على أحـوال خمتلفـة،   ، فقد رويت رو - رضي اهللا عنهم 

  .والتعميم يف مثل هذا ال يصح، فلمثله يسيل لعاب احملتالني
  شروط العوض

  :ـ عدم الغرر ١
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار نفي الغرر على قولني

مل يبـد  ، فيجـوز علـى مثـرة    ١جواز الغرر يف بدل اخللع، وهو قول املالكية: القول األول
                                                

رطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجـة  وقد نصوا على أا لو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولني جاز، وإن ش   )١(
  :،ويف اخللع بنفقتها على االبن بعد احلولني مدة معلومة قوالن

  .جيوز، وهو قول املخزومى واختاره سحنون: أحدمها
ـ : الثاىن ق ال جيوز، رواه ابن القاسم عن مالك، ومل مينع مالك اخللع بنفقة ما زاد على احلولني ألجل الغرر، وإمنا منعه ألنه ح

خيتص باألب على كل حال، فليس له أن ينقله إىل غريه، والفرق بني هذا وبني نفقة احلولني أن تلك النفقة وهى الرضاع قد جتب 



صالحها،وعلى مجل شارد، أو جنني يف بطن أمه، أو حنو ذلك من وجوه الغرر، على خالف البيوع 
والنكاح، وله املطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن مل يسلم فال شئ له، والطالق نافـذ علـى   

ه كاحلجر، فقد حكمه، فإن خالعها على مجيع ما متلك، ومل يوجد هلا شيء، أو وجد فيه ما ال ينتفع ب
  :١اختلف فيه قول املالكية على اآلراء التالية

وإن وجد فيه ما ينتفع به كالدرهم وحنوه لزمه اخللع، وهو قول ، ال يلزمه طالق : الرأي األول
  : أشهب، ومن األدلة على ذلك

، خلع فإنه ال يلزمه ، وهو حر ، أخالعك بعبدي هذا : أا غرته فلم يلزمه اخللع كما لو قالت له •
  .أو أخالعك ذه الدار ومل تكن هلا

أنه إمنا أوقع الطالق بشرط أن حيصل له شيء ينتفع به، فلما وجده على غري ذلك بطل الطـالق   •
  . مجلة كما لو غرته من حر فخالعته به على أنه عبد

از ألنه رضي مبا غرته به، وهو قول عبد امللك واختاره ابـن املـو  ؛ يلزمه اخللع : الرأي الثاين
  .وسحنون

فإن كان شيء مما ينتفع به ، أو حصاة وخالعته ا ، لو أخذت لوزة : قال مطرف: الرأي الثالث
وهو طـالق  ، وأما حصاة وما ال ينتفع به فليس خبلع ، وإن قل فرضي به وعرف ما هو فهو خلع ، 

  .ارجعي، ووجه قوله أن الطالق قد وقع فلما مل يكن له عوض مل يكن بائنا وكان رجعي
  : ومن األدلة على ذلك

  )٢٢٩:البقرة(فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه ﴾ ﴿: تعاىلعموم قوله  •
  .أنه مما ميلك باهلبة والوصية، فجاز أن يكون عوضا يف اخللع كاملعلوم •
أن اخللع طالق، والطالق يصح بغري عوض أصال، فإذا صح شئ، فألن يصح بفاسد العوض أوىل،  •

أسوأ حال املبذول أن يكون كاملسكوت عنه، وملا كان النكاح الذي هو عقد حتليل ال يفسده ألن 
  .فاسد العوض، فألن ال يفسد الطالق الذي هو إتالف وحل عقد أوىل

ومجلـة  :) اخللع جائز، مع لزوم التعويض، وقد نسبه ابن قدامة إىل اجلمهور، قال:  القول الثاين
مثل أن خيالعها على عبد تعينه ، فبان غري مال ، ته على عوض يظنه ماال ذلك أن الرجل إذا خالع امرأ

، وقد ٢(فإن اخللع صحيح يف قول أكثر أهل العلم، أو على خل فيبني مخرا ، أو مغصوبا ، فيبني حرا 
  : ٣حكاه ابن خويز منداد عن مالك، ومن األدلة على ذلك
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  .جع فيها إىل الواجب يف أمثاهلا من البدلأن عقود املعاوضات إذا تضمنت بدال فاسدا، وفاتت ر •
فإذا مل يوجد يف البيت شيء كـان  ، ألنه اسم ملا يكون متقوما منتفعا ، أا غرته بتسمية املتاع  •

  .مغرورا من جهتها
  .أن للمغرور دفع الضرر عن  نفسه بالرجوع على الغار •
كنه يرجع عليهـا بطلـب   ول، كالنكاح ، فال يفسد بفساد العوض ، أن اخللع معاوضة بالبضع  •

 . العوض
  :وقد اختلف أصحاب هذا القول يف نوع العوض الذي يلزمه على ثالثة آراء

أن تعطيه قيمته سليما، وهو قول احلنفية والصاحبني وأيب ثور، فإن خالعها على هذا : الرأي األول
وقد دخل على أن هذا  ،ألن اخلل من ذوات األمثال ؛ رجع عليها مبثله خال ، فبان مخرا ، الدن اخلل 
ألن ؛ يرجع بقيمة مثله خال : وقد قيل، كما لو كان خال فتلف قبل قبضه ، فكان له مثله ، املعني خل 

كمـا  ، ألنه إمنا وجب عليها مثله لو كان خـال  ؛ والصحيح األول . اخلمر ليس من ذوات األمثال
األدلة على ذلك أا عني جيب تسليمها  فإن احلر ال قيمة له، ومن، توجب قيمة احلر بتقدير كونه عبدا 

كاملغصوب واملستعار، ، فوجب بدهلا مقدرا بقيمتها أو مثلها ، وبقاء سبب االستحقاق ، مع سالمتها 
  :ومن أمثلة ذلك

ألن إطالق ذلك يقتضي ؛ وعليها أن تعطيه إياه سليما ، إن خالعها على ثوب وصفه فإنه يصح  •
فلـه  ، أو ناقصا عن الصفات املذكورة ، فإن دفعته إليه معيبا . كما يف البيع والصداق، السالمة 

ألنه إمنا وجب يف الذمة سليما ؛ أو رده واملطالبة بثوب سليم على تلك الصفة ، اخليار بني إمساكه 
  . ١ألا ما أعطته الذي وجب له عليها، فريجع مبا وجب له ، تام الصفات 

ألنه جنس ؛ ومل يكن له إمساكه ، لزم رده ، ن كتانا فبا، على أنه قطن ، إن خالعها على ثوب  •
خبالف ما لو خالعها على وصف فخرج علـى  ، واختالف األجناس كاختالف األعيان ، آخر 

  .فإن اجلنس واحد، وصف آخر 
، فإذا غر به ، يرجع باملسمى، وهو قول أيب حنيفة، ألن خروج البضع ال قيمة له :  الرأي الثاين
وال ، والقدر ، لكونه جمهول اجلنس ؛ ذت، ألنه ال ميكن إثبات الرجوع بقيمة املتاع رجع عليها مبا أخ

إمنا يسقط حقه عنها ، فإنه ال ميلكها شيئا ، ألنه عند اخلروج من ملك الزوج غري متقوم ؛ بقيمة البضع 
من األمثلة فإن الغرر يندفع عنه بالرجوع بذلك، و، أوىل األشياء ما ساق إليها من الصداق ، فكان ، 

  :اليت ضربوها لذلك
أو مبا حتمل غنمها ، أو مبا تتزوج عليه ، أو مبا ترثه ، إن اختلعت منه مبا  تكتسب العام من مال  •

ألن املسمى ال يصلح عوضا يف شيء من ؛ فيما يستقبل كان له املهر الذي أعطاها يف مجيع ذلك 
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فال يصح التزامه يف ، والقدر ، جلنس والصفة أو ألنه جمهول ا، النقود، ألنه ال يدري أيكون أم ال 
  .١فيلزمها رد ما ساق إليها بسبب الغرور، ولكنها غرته بتسمية املال ، اخللع

للجهالة املستتمة ؛ والشرط باطل ، فاخللع جائز ، ما لو اختلعت على أن تزوجه امرأة ومتهر عنه  •
وإن اختلعت منه علـى  ، رد العوض  فعليها، ولكن الغرور يتمكن لتسمية اإلمهار ، يف املسمى 

وإن اختلعت منـه  ، فهو جائز كما يف الصداق ، أو النبات ، أو املوزون ، موصوف من املكيل 
وله املهـر الـذي   ، فالتسمية فاسدة للجهالة املستتمة كما يف الصداق ، على ثوب أو على دار 
فإن اسم الدابة يتناول ، ستتمة وكذلك إن اختلعت منه بدابة للجهالة امل، أعطاها بسبب الغرور 

    .فله املهر الذي أعطاها، أجناسا خمتلفة 
فأشـبه النكـاح خبمـر،    ، يرجع مبهر املثل ألنه عقد على البضع بعوض فاسد :  الرأي الثالث

  .وتطبيقاته تشبه تطبيقات الرأي الثاين إال أنه بدل املسى يعطي مهر املثل
  : الترجيح

ة هو أن اخليار يف هذا للمختلع، وحاله يف تقبل ذلك وعدمه ال تعـدو  نرى أن األرجح يف املسأل
  :احلالتني التاليتني

أن يرضى بالغرر الذي حصل له، ويتقبله، فتخلع املرأة عل أساس رضاه، وذلك ال : احلالة األوىل
علَيهِما فَلَا جناح  ﴿: تعاىلحرج فيه، وكما استدل الفقهاء على عدم حتديد عوض اخللع كثرة بقوله 

﴾ بِه تدا افْتيمفينبغي أن يستدلوا باآلية هنا على ذلك، ألن العربة بالتراضي)٢٢٩:البقرة(ف ،.  
  :أن ال يرضى مبا حصل له من غرر، وهو يف هذه احلالة خمري بني أمرين: احلالة الثانية

خالعته مثال علـى مـا   أن يطلب قيمة ما اتفقا عليه إن اتفقا على شيء معني، فإن مل يتفقا، بأن  •
عندها، فظهر أنه ليس هلا شيء، فإن اخللع ال يصح هنا إال إذا رضي الزوج بذلك، ألن اخللع حق 

  .املرأة والعوض حق الزوج، وال ينبغي تغليب حق على حق
أن يرجعها لعصمته، لعدم اكتمال شرائط اخللع، فخلعه هلا كان معلقا على العوض، فلمـا زال   •

  .لعالعوض زال معه اخل
أما ما نص عليه احلنفية والشافعية من تسليم املهر املسمى أو املثل، فإن ذلك ال يتفق مع القواعد 
الشرعية املصرحة باشتراط الرضا يف كل العقود، فقد يكون املسمى بالنسبه ملا اختلعا عليه ضـخما  

د، ويزال الغرر الذي فرضه فتتضرر الزوجة، أو ضئيال، فيتضرر الزوج، فيدرؤ الغرر القدمي بالغرر اجلدي
  .اهلوى بالغرر الذي نص عليه الفقه

  حكم اخللع من غري بدل
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  :١اختلف الفقهاء يف صحة إيقاع اخللع دون عوض على األقوال التالية
هو خلع، وهو قول مالك، ألن عدم حصول العوض يف اخللع ال خيرجـه عـن   : القول األول

  .مقتضاه، وأصل ذلك إذا خالع خبمر أو خرتير
يكون طالقا رجعيا،  وهو قول الشافعي ورواية عن أمحد، وأشهب، وقيل بأنـه  : القول الثاين

الرواية الصحيحة عن مالك، ألنه طالق عرا عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ 
  : الطالق، ومن األدلة على ذلك

  .كالطالق، فصح من غري عوض ، أنه قطع للنكاح  •
فتسـأله  ، وحاجة إىل فراقه ، روعية اخللع أن توجد من املرأة رغبة عن زوجها أن األصل يف مش •

  .كما لو كان بعوض، فصح ، حصل املقصود من اخللع ، فإذا أجاا ، فراقها 
اخلعـي  : ال يصح اخللع إال بعوض، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، فإذا قال هلا: القول الثالث

فيكون ما ، إال أن يكون نوى الطالق ، خلعا إال على شيء خلعت نفسي، مل يكن : فقالت. نفسك
مل ، فسخت النكاح، ومل ينو به الطالق : مل يكن شيئا، ومثله ما لو قال، نوى، وإن مل ينو به الطالق 

  .فال جيتمع له العوض واملعوض، فإنه يصري معاوضة ، خبالف ما إذا دخله العوض ، يقع شيء 
  : الترجيح

املسألة هو اعتبار رضا الزوج بذلك، فإن رضي باخللع من غري بدل كـان   نرى أن األرجح يف
خلعا، وهذا يتفق مع املصلحة الشرعية يف إتاحة الفرص للمراجعة، خبالف اعتباره طالقا، ألن اخللع ال 

  .يعترب من عدد الطالق، فيحصل الفسخ مع بقاء فرص التطليق
ا يف اخللع، واجلواب على ذلك بأن هذا الركن وقد يقال بأن هذا يتناقض مع اعتبار العوض ركن

يتوقف على رضا الزوج، كما أن املهر شرط يف الزواج ومع ذلك ميكن أن يكون شيئا رمزيا ال قيمة 
  .مادية له، فالعربة يف اجلهتني برضا الطرفني

بل نرى أن يف تنازل الزوج عن حقه يف العوض من كرم اخللق واملروءة اليت توجبـها العشـرة   
  .لزوجيةا

  اخللع على احلقوق الزوجية
اختلف الفقهاء يف كون العوض هو تربئة املرأة زوجها من حقوقها، كأن تربئه من نفقة محلها أو 

طلقين وأنا أبرأتك من حقوقي، أو وأنا آخذ الولد بكفالته وأبرأتك من : من رضاع ولدها، أو تقول له
  :وحنو ذلك على قولني، نفقته 

صحة اخللع على ذلك، وهو قول ابن حزم، قال ابن حزم يف بيـان وجـه    عدم: القول األول
ألنه غري ، ال جيوز اخللع على أن تربيه من نفقة محلها أو من رضاع ولدها، وكل ذلك باطل ):استدالله
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فمخالعتها مبا ال متلكـه باطـل   ، وألنه مل جيب هلا بعد ، وقد يزيد السعر وقد ينقص ، معلوم القدر 
  ١)وظلم

  : ، ومن األدلة على ذلك٢إنه يصح اخللع على ذلك، وهو قول مجاهري العلماء: ل الثاينالقو
﴿ فَـإِنْ أَرضـعن لَكُـم فَـآتوهن     : تعـاىل أن الرضاع مما يصح االستئجار عليه قـال اهللا   •

﴾نهورفيصح أن جيعل جعال يف اخللع) ٦:الطالق(أُج.  
  .ده كما حتمل أمتها وشجرهاأنه يصح اخللع باملعدوم الذي ينتظر وجو •
 .ونفقته قد انعقد سبب وجوده وجوازه، أن نفقة محلها ورضاع ولدها  •

وألصحاب هذا القول بعض التفاصيل املرتبطة ذا اجلانب، واليت يعسر ضبطها، وقد ذكرنا منها 
  :هنا ما متس احلاجة إليه على املذاهب الفقهية املشتهرة، ويستدل مبا ذكر على ما مل يذكر

  :مذهب احلنفية
حلنفية على أنه إن خلع امرأته على رضاع ابنه منها سنتني جاز اخللع وعليها أن ترضـعه  انص 

وإن مات يف بعض املدة ، سنتني، فإن مات ابنها قبل أن ترضعه شيئا يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة 
عليه فهلك يف يدها قبل رجع عليها بقيمة ما بقي، وهالك الولد قبل الرضاع كهالك عوض اختلعت 

ولو شرط عليها نفقة الولد بعد احلولني وضرب لذلك أجال أربع سنني أو ، التسليم فريجع إىل قيمته 
ألن النفقة ليس هلا مقدار ؛ وإن هلك الولد قبل متام الرضاع فال شيء عليها ، ثالث سنني فذلك باطل 

  .٣طالقمعلوم فكانت اجلهالة متفاحشة فال يلزمها شيء ولكن ال
  :مذهب املالكية

وقـد  ، نص املالكية على أنه لو خالعها على نفقة ولدها مدة احلولني ورضاعه فيهما جاز ذلك 
  : ٤اختلفوا فيما لو شرط عليها نفقة االبن بعد احلولني أربع سنني أو ثالثا على رأيني

، وع عن الزوجة أن ما زاد على نفقة االبن وإرضاعه يف احلولني فهو باطل موض: الرأي األول
وقد علل ذلك ، وإن شرط الزوج وليس له مبا بطل من شرطه شيئا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك

، بأن املتخالعني أدخال الغرر فيما أوقعا به اخللع من النفقة، وما عدا ذلك من الغرر كالعبـد اآلبـق   
ألب على كل حال فليس له أن واجلمل الشارد فالغرر دخل فيه بغري فعلها، وعلل بأنه حق خمتص با

والفرق بني هذا وبني نفقة احلولني أن تلك النفقة وهي الرضاع قد جتب على األم حال ، ينقله إىل غريه 
  .الزوجية وبعد الطالق إذا أعسر األب فجاز أن تنقل هذه النفقة إىل األم

ضاء أمد احلضانة جائز، وهو أو إىل انق، أن ما زاد على احلولني من مدة أربعة أعوام : الرأي الثاين
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رواية املخزومي عن مالك، واختاره سحنون، ألنه إزالة ملك جتوز إزالته بالغرر فجاز إزالته بنفقة أربعة 
  .أعوام أصل ذلك العتق
  :مذهب احلنابلة

أو ، أو سكىن دار صح ،فإن مات الولد، نص احلنابلة على إن خالعها على رضاع ولده عامني 
  ١بأجرة باقي املدة من أجرة الرضاع والدارخربت الدار رجع 

، وإن مل يذكر مدة الرضاع منها ، صح ، ونصوا على انه إن خالعها على كفالة ولده عشر سنني 
رحم اهللا :) ويرجع عند اإلطالق إىل نفقة مثله، واستدلوا على ذلك بقوله ، وال قدر الطعام واألدم 

وهي ، وألن نفقة الزوجة مستحقة بطريق املعاوضة (جه آجر نفسه بطعام بطنه وعفة فر، أخي موسى 
  .غري مقدرة

، ألنه بدل ثبت له يف ذمتها ؛ وما حيتاج إليه ، وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصيب 
وإن . وأنفق عليه غريه، وإن أحب أخذه لنفسه ، فإن أحب أنفقه بعينه ، فله أن يستوفيه بنفسه وبغريه 

فألبيه أن يأخذ ما بقي ، جاز فإن مات الصيب بعد انقضاء مدة الرضاع ، إنفاقه على الصيب أذن هلا يف 
  .٢من املؤنة

  :مذهب الشافعية
نص الشافعية على أنه لو خالعها على أن عليها رضاع ابنها وقتا معلوما كان جائزا، ألن اإلجارة 

وقت رجع عليها  بنصف مهر تصح على الرضاع بوقت معلوم، فلو مات املولود وقد مضى نصف ال
مثلها، ولو مل ترضع املولود حىت مات أو انقطع لبنها أو هربت منه حىت مضى الرضاع رجع عليها مبهر 

إذا مات املولود رجع عليها مبهر مثلها ومل أقل يأتيها مبولود مثلـه  : وإمنا قلت ):مثلها، قال الشافعي
دابة فتحمل عليها ورثته غريه إذا مات، ويفعل ذلك ترضعه كما يتكارى منها املرتل فيسكنه غريه وال

هو وهو حي ألن إبداله مثلها ممن يسكن سكنه ويركب ركوبه سواء ال يفرق السـكن وال الدابـة   
بينهما، وأن املرأة تدر على املولود وال تدر على غريه، ويقبل املولود ثديها وال يقبله غريه، ويستمريه 

ال ترى أمه وال تطيب نفسها له وليس هذا يف دار وال دابة يركبـها  منها وال يستمريه من غريها، و
  ٣(راكب وال يسكنها ساكن

، وقد نصوا على انه إن خالعها على كفالة ولده عشر سنني ال يصح حىت يذكر مدة الرضـاع  
وما ، ويكون املبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كاملسلم فيه ، وقدر اإلدام وجنسه ، وقدر الطعام وجنسه 

  .حيل منه كل يوم
  :مذهب اإلمامية

                                                
 . ٨/٤٠٠:اإلنصاف    )١(
 . ٧/٢٥٦:املغين   )٢(
 . ٥/٢١٥:األم   )٣(



مشروطا بتعيني املدة، وكذا لو طلقهـا  ، نص اإلمامية على أنه لو كان الفداء رضاع ولده صح 
، من املأكل والكسوة واملدة، ولو مات قبل املـدة  ، بشرط تعيني القدر الذي حيتاج إليه ، على نفقته 

وإن كان إنفاقا رجع مبثل ما كان ، جرة مثله فإن كان رضاعا رجع بأ، كان للمطلق استيفاء ما بقي 
كما كـان  ، بل أدوارا يف املدة ، مثال أو قيمة، وال جيب عليها دفعه دفعة ، حيتاج إليه يف تلك املدة 

  .١يستحق عليها لو بقي
  :مذهب اإلباضية

نص اإلباضية على أنه إن افتدت منه على أن متون ولده منها مدة معلومة من درهم إىل عشـرة  
وإن خالعها أو فاداها على أن ، وعلى رد صداقها إليه صح ومل يدرك أن متون ولده ألنه زيادة ، آالف 

من درهم إىل كذا جلهلهما كم يستغرق : وقالت، متونه فلها أن ترجع ولو عينت املدة كعشر  سنني 
من بطن ولو ثالثا وإن ولدت ، ال: وقيل، وإن فاداها بأن ترضع ولده إىل معلوم جاز ، الولد من ذلك 

خذ مائة درهم أو : وإن قالت، وأجازوا أن يأخذ الزيادة إن مل يسئ إليها ، لزمها إرضاعهم إن مل يعني 
، تركت لك صداقي : وإن قالت، واتركين الليلة فله أخذها فيتركها وال فداء وال إيالء ، أقل أو أكثر 

إن : وقيـل ، ويف وقوع الفداء قوالن ، ه ذلك فتركها فل، على أن تتركين الليلة ، أو كذا وكذا منه 
  .٢تركها أربعة أشهر بانت بإيالء وله ما أعطته

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخللع على هذا يصح، ألن الشرع اعترب يف مثل هذا تراضـي  

هر، والزوجـة  الطرفني، وقد ذكرنا أن اخللع ال خيتلف عن الطالق، فاملطلق قد افتدى من زوجته بامل
تفتدي من زوجها بعوض اخللع، ومبا أن املهر يصح أن يكون منفعة بنص القرآن الكرمي يف قصة موسى 

 مع الشيخ الصاحل، فإن عوض اخللع، وهو نظري املهر يصح أن يكون كذلك.  
ولكن القول بالصحة مطلقا قد يكون باب من أبواب الفساد، وهو ما حلظه ابن حزم فسد الباب 

، ولكن األصح هو سد املفسدة ال سد الباب، واملفسدة اليت نراها قد تنتج عن اإلطالق يف هذا مطلقا
  :ومثله نوعان

الضرر احلاصل للزوجة، وذلك فيما لوكان عوض اخللع مرهقا، كما ذكر بعض الفقهاء من جواز  •
بالقبول باخللع  إنفاقها عليه عشر سنني، فإن يف هذا عنتا ال يصح شرعا قبوله، بل يلزم الزوج هنا

على ما ال يؤدي إىل ضررها، واألفضل أن يقيد يف حده األعلى باملهر وحنوه على حسب أحوال 
الزوجة والزوج يف ذلك، كما ذكرنا يف مقدار العوض، وهذا ما حلظه اإلمام مالك من عدم صحة 

  .وع عن الزوجةاخللع على ما زاد على نفقة االبن وإرضاعه يف احلولني وعلل ذلك بأنه باطل موض

                                                
 . ٣/٣٨:شرائع اإلسالم   )١(
 . ٧/٢٨٩: شرح النيل   )٢(



الرتاع بني الزوجني بعد متام اخللع، وذلك عند عدم التحديد أو التوثيق، والشرع ألزم يف مثل هذا  •
سدا لباب الرتاع حتديد العقود وتوثيقها، فلذلك نرى األرجح يف هذا هو ما ذهب إليه الفقهـاء  

  .لذي ى عنه الشرعالذين اشترطوا التحديد يف الطعام وغريه، ألن اإلطالق سيثري الرتاع ا
  :انطالقا من هذا نرى صحة اخللع على أمثال هذه املنافع بالشروط التالية •
  .تراضي الطرفني على ذلك •
أن ال تكون يف تلك املنافع مبالغة مؤذية للمرأة، وحيدد تلك املبالغة وضع املرأة ووضع زوجهـا،   •

  .ويتكفل مبعرفة ذلك اخلرباء املختصون
ي بتحديد كل ما يلزم حتديده من مدد، وأجناس وأنواع وتفاصيل، حبيث ال تفادي الرتاع املستقبل •

  .تترك لذلك جماال للرتاع
 .توثيق العقود يف ذلك تفاديا للخالف •
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  ٢٠٠  اخللع يف العوض :الرابع الركن
  ٢٠٠  :مقداره

  ٢٠٢  العوض شروط
  ٢٠٢  :ـ عدم الغرر ١



  ٢٠٥  حكم اخللع من غري بدل
  ٢٠٦  اخللع على احلقوق الزوجية

  ٢٠٧  :مذهب احلنفية
  ٢٠٧  :مذهب املالكية
  ٢٠٨  :مذهب احلنابلة

  ٢٠٨  :مذهب الشافعية
  ٢٠٨  :مذهب اإلمامية
  ٢٠٩  :مذهب اإلباضية

  ٢٠٩  :الترجيح

  ٢١١  الفهرس

  
  


